
الثاني   المجلد

الله      إل إله ل معنى

الله           بعثه من على والسلم والصلة ، العالمين رب لله الحمد
إلى          بإحسان تبعهم ومن وصحبه آله وعلى ، للعالمين رحمة

وبعد   :  الدين يوم

العلمة          الله في أخونا كتبها التي الكلمة على اطلعت فقد
وقد             ، الله إل إله ل معنى في المليباري أحمد بن عمر الشيخ

معناها          . في الثلث الفرق أقوال في فضيلته أوضحه ما تأملت
بيانها  :  وهذا

الله :      .  إل بحق معبود ل الول

الله :      .  إل بحق مطاع ل الثاني

الله :     .  إل رب ل الثالث

عليه           دل الذي وهو ، فضيلته أوضحه كما الول هو والصواب
قوله          مثل الكريم القرآن من مواضع في سبحانه الله كتاب

ِعيُن    سبحانه :  َت َنْس ّياَك ِإ َو ُد ُب ْع َن ّياَك وجل   : ِإ عز َقَضىوقوله َو
ُه      ّيا ِإ ِإل ُدوا ُب ْع َت َأل ّبَك سبحانه  : َر ْلِجّن  وقوله ا ْقُت َل َخ َوَما

ُدوِن    ُب ْع َي ِل ِإل ْنَس ِْل وتعالى   : َوا سبحانه َو   وقوله ُه ّلَه ال َأّن ِب ِلَك َذ
ِطُل         َبا ْل ا َو ُه ِه ِن ُدو ِمْن ُعوَن ْد َي َما َأّن َو ّق ْلَح ا

المشركون          فهمه الذي وهو ، كثيرة المعنى هذا في واليات
           ، إليها وسلم عليه الله صلى النبي دعاهم حين الكلمة هذه من

تفلحوا"         وقال :  الله إل إله ل قولوا قومي " . يا

ذلك           أن فهموا لنهم ، قبوله في واستكبروا ، ذلك فأنكروا
         ، والحجار والشجار الصنام عبادة من آباؤهم عليه ما يخالف

في            سبحانه قوله في وجل عز الله ذكر كما ، لها وتأليههم
ص  :  َذا       سورة َه ِفُروَن َكا ْل ا َقاَل َو ُهْم ْن ِم ِذٌر ْن ُم ُهْم َء َجا َأْن ُبوا َعِج َو

ّذاٌب   َك ُعَجاٌب        * َساِحٌر ٌء َلَشْي َذا َه ِإّن ًدا َواِح ًها َل ِإ َهَة ِل اْل َعَل َأَج
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المشركين        :  عن الصافات سورة في وتعالى سبحانه وقال
ِبُروَن           ْك َت َيْس ّلُه ال ِإل َلَه ِإ ل ُهْم َل ِقيَل َذا ِإ ُنوا َكا ُهْم ّن ّنا * ِإ ِئ َأ ُلوَن ُقو َي َو

ُنوٍن     َمْج ٍر ِلَشاِع َنا ِت َه ِل آ ُكو ِر َتا معناها     َل فهموا أنهم ذلك من فعلم
ولهذا          ، وحده لله العبادة تخصيص وتوجب آلهتهم تبطل بأنها

            ، الشرك من عليه هو ما ترك ، منهم أسلم من أسلم لما
أو        :     .  الله إل رب ل معناها كان ولو ، وحده لله العبادة وأخلص

أن             يعلمون فإنهم ، الكلمة هذه أنكروا لما ، الله إل مطاع ل
أنه            علموا فيما ، عليهم واجبة طاعته وأن ، وخالقهم ربهم الله

الصنام          عبادة أن يعتقدون كانوا ولكنهم ، سبحانه عنده من
على         ذلك ونحو والشجار ، والصالحين والملئكة ، والنبياء

كما            زلفى إليه تقربهم أن ورجاء ، الله إلى بها الستشفاع وجه
الكريم        :  قوله في سبحانه عنهم ذلك الله ِمْن ذكر ُدوَن ُب ْع َي َو

َد           ْن ِع َنا ُؤ َعا َف ُش ِء ُؤل َه ُلوَن ُقو َي َو ُهْم ُع َف ْن َي َول ُهْم َيُضّر ل َما ِه ّل ال ُدوِن
ِه  ّل سبحانه       : ال بقوله عليهم ورده ذلك الله ُئوَن فأبطل ّب َن ُت َأ ُقْل

َلى           َعا َت َو َنُه ْبَحا ُس َْلْرِض ا ِفي َول َواِت الّسَما ِفي َلُم ْع َي ل ِبَما ّلَه ال
ُكوَن   ِر ُيْش وجل     :  َعّما عز قوله ِه   وفي ّل ال ِمَن َتاِب ِك ْل ا ِزيُل ْن َت

ِم   ِكي ْلَح ا ِز ِزي َع ْل ّلَه      * ا ال ِد ُب ْع َفا ّق ْلَح ِبا َتاَب ِك ْل ا ْيَك َل ِإ َنا ْل ْنَز َأ ّنا ِإ
ّديَن    ال َلُه ِلًصا ِمْن      * ُمْخ ُذوا ّتَخ ا ِذيَن ّل َوا ِلُص ْلَخا ا ّديُن ال ِه ّل ِل َأل

َلى        ِإ َنا ُبو َقّر ُي ِل ِإل ُهْم ُد ُب ْع َن َما َء َيا ِل ْو َأ ِه ِن ُدو

          ، زلفى الله إلى ليقربونا إل نعبدهم ما يقولون أنهم والمعنى
سبحانه      :  بقوله ذلك عليهم الله ِفي    فرد ُهْم َن ْي َب ُكُم َيْح ّلَه ال ِإّن

ّفاٌر             َك ِذٌب َكا َو ُه َمْن ِدي ْه َي ل ّلَه ال ِإّن ُفوَن ِل َت َيْخ ِه ِفي ُهْم َما

تقربهم          آلهتهم أن زعمهم في كاذبون أنهم بذلك سبحانه فبين
المعنى       .     هذا في واليات العمل بهذا كافرون ، زلفى الله إلى

كثيرة . 

محمد          سيدنا على وسلم الله وصلى العالمين رب لله والحمد
الدين        .  يوم إلى بإحسان تبعهم ومن وصحبه وآله

والشرك    التوحيد حقيقة
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والصلة ، الظالمين على إل عدوان ول العالمين رب لله الحمد
على وأمينه ، خلقه من وخيرته ورسوله عبده على والسلم

المطلب عبد بن الله عبد بن محمد وسيدنا وإمامنا نبينا ، وحيه
، وأصحابه آله وعلى ، المدني ثم المكي العربي الهاشمي

.  الدين يوم إلى بهداه واهتدى ، سبيله سلك ومن

:  بعد أما

، له شريك ل وحده ليعبدوه الخلق خلق وجل عز الله فإن
وبيان ، إليها والدعوة الحكمة هذه لبيان الرسل وأرسل
، السماوية الكتب جاءت هكذا ، يضادها ما وبيان ، تفصيلها

والنس للجن وجل عز الله عند من البشرية الرسل وأرسلت
، لها ومعبرا ، للخرة طريقا الدار هذه سبحانه الله وجعل ،

الصلة عليهم رسله واتباع وتوحيده الله بطاعة عمرها فمن
الجزاء دار إلى ، الدنيا وهي العمل دار من انتقل ، والسلم

دار ، والسرور والحبرة النعيم دار إلى وصار ، الخرة وهي
ول ، أهلها يموت ول ، نعيمها يفنى ل دار ، والسعادة الكرامة

وصحة ، دائم نعيم في بل ، شبابهم يخلق ول ، ثيابهم تبلى
، ينفد ل ونعيم ، سعيدة طيبة وحياة ، مستمر وشباب ، دائمة
أن     لكم     إن     الجنة     أهل     يا  :  وجل عز الله عند من فيهم ينادي
وإن     أبدا     تسقموا     فل     تصحوا     أن     لكم     وإن     أبدا     تموتوا     فل     تحيوا
تبتئسوا     فل     تنعموا     أن     لكم     وإن     أبدا     تهرموا     فل     تشبوا     أن     لكم
. يدعون ما فيها ولهم ، يشتهون ما فيها ولهم حالهم هذه   أبدا

ٍر     ِمْن     ُنُزًل ُفو ٍم     َغ كما وجل عز الله مع لقاء فيها ولهم   َرِحي
.  وعل جل الكريم وجهه ورؤية ، يشاء

، والشيطان الهوى وتابع ، الدار هذه في الرسل خالف من أما
الهوان دار ، الجزاء دار إلى الدار هذه من ينتقل فإنه

عذاب في أهلها التي ، والجحيم واللم والعذاب ، والخسران
ْقَضى     ل ، دائم وشقاء ِهْم     ُي ْي َل ُتوا     َع َيُمو ّفُف     َول     َف ُهْم     ُيَخ ْن ِمْن     َع
َها ِب َذا ّنُه:  وجل عز قال كما   َع ْأِت     َمْن     ِإ ّبُه     َي ِرًما     َر ِإّن     ُمْج َلُه     َف
ّنَم َه َها     َيُموُت     ل     َج َيا     َول     ِفي ِإْن:  أيضا فيها وقال   َيْح ُثوا     َو ِغي َت َيْس
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ُثوا َغا ٍء     ُي ْهِل     ِبَما ْلُم ِوي     َكا َه     َيْش ُوُجو ْل ْئَس     ا َءْت     الّشَراُب     ِب َوَسا
ًقا َف َت ُقوا:  وعل جل فيها وقال   ُمْر ًء     َوُس َع     َحِميًما     َما ّط َق َف

ُهْم َء َعا دار وهي ، العمل دار هي الدار هذه أن والمقصود   َأْم
الجهاد دار وهي ، يرضيه بما وجل عز الله إلى التقرب
الدين في والتبصر التفقه ودار ، المحاسبة دار وهي ، للنفوس

، عليه والصبر بالحق والتواصي ، والتقوى البر على والتعاون ،
سبحانه الله قال ، والمجاهدة والعبادة ، والعمل والعلم
ْقُت     َوَما:  وتعالى َل ْلِجّن     َخ ْنَس     ا ِْل ُدوِن     ِإل     َوا ُب ْع َي ُد     َما*    ِل ِري ُهْم     ُأ ْن ِم

ُد     َوَما     ِرْزٍق     ِمْن ِري ِعُموِن     َأْن     ُأ ْط ّلَه     ِإّن*    ُي َو     ال ُق     ُه ِة     ُذو     الّرّزا ّو ُق ْل ا
ِتيُن ْلَم    ا

لم ، وجل عز : لعبادته الثقلن وهما والنس الجن الله فخلق
بذاته الغني هو سبحانه فإنه ، إليهم به لحاجة سبحانه يخلقهم

َها    َ يا:  سبحانه قال . كما سواه ما كل عن ّي أ
ّناُس     َ ُتُم     ال ْن َأ

ُء َقَرا ُف ْل َلى     ا ِه     ِإ ّل ّلُه     ال َو     َوال ِنّي     ُه َغ ْل ُد     ا ْلَحِمي ْأ     ِإْن*    ا ُكْم     َيَش ْب ِه ْذ ُي
ْأِت َي ْلٍق     َو ٍد     ِبَخ ِدي ِلَك     َوَما*    َج َلى     َذ ِه     َع ّل ٍز     ال ِزي َع يخلقهم ولم   ِب
خلقهم ولكنه ، ذلة من بهم يعتز أو ، قلة من بهم ليتكثر

ويخشوه ، ويعظموه يعبدوه أن وهي ، عظيمة لحكمة سبحانه
، وصفاته أسماءه ويعلموا ، أهله هو بما سبحانه عليه ويثنوا
العمال من يحب بما إليه وليتوجهوا ، بذلك عليه ويثنوا

به ابتلهم ما على ويصبروا ، إنعامه على ويشكروه ، والقوال
يستحق وما ، عظمته في وليتفكروا ، سبيله في وليجاهدوا ،

:  وجل عز قال كما ، العمل من عليهم

ّلُه ِذي     ال ّل َق     ا َل َع     َخ ْب َواٍت     َس َْلْرِض     َوِمَن     َسَما ُهّن     ا َل ْث َنّزُل     ِم َت َْلْمُر     َي ا
ُهّن َن ْي َلُموا     َب ْع َت ّلَه     َأّن     ِل َلى     ال ٍء     ُكّل     َع ِديٌر     َشْي َأّن     َق ّلَه     َو ْد     ال َأَحاَط     َق

ُكّل ٍء     ِب ْلًما     َشْي ِه:  تعالى وقال   ِع ّل ِل ُء     َو َْلْسَما َنى     ا ْلُحْس ُه     ا ُعو ْد َفا
َها ْلِق     ِفي     ِإّن:  تعالى وقال   ِب َواِت     َخ َْلْرِض     الّسَما ِتلِف     َوا َواْخ

ْيِل ّل ِر     ال َها ّن َياٍت     َوال ِلي     َل َباِب     ُِلو ْل َْل ِذيَن*    ا ّل ُكُروَن     ا ْذ ّلَه     َي َياًما     ال ِق
ًدا ُعو ُق َلى     َو َع ِهْم     َو ِب ُنو ّكُروَن     ُج َف َت َي ْلِق     ِفي     َو َواِت     َخ َْلْرِض     الّسَما َوا

َنا ّب ْقَت     َما     َر َل َذا     َخ ِطًل     َه َنَك     َبا ْبَحا َنا     ُس ِق َذاَب     َف ِر     َع ّنا عبد يا فأنت   ال
، فيها لتخلد ول ، فيها لتبقى ل ، الدار هذه في مخلوق الله
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قبل منها تنقل وقد ، العمل بعد منها لتنقل فيها خلقت ولكنك
لحكمة العمل عليك يجب ولم ، تبلغ لم صغير وأنت ، العمل
.  بالغة

بالخلط ممزوجة ، والخير بالشر ممزوجة دار أنها فالمقصود
والنافع والفراح بالكدار ممزوجة ، وغيرهم الصلحاء من

والغنى ، والصحة والمرض ، والخبيث الطيب وفيها ، والضار
أنواع وفيها ، والمستقيم والعاصي ، والمؤمن والكافر ، والفقر

َو:  تعالى قال كما الثقلين لمصلحة خلقت المخلوقات من ُه
ِذي ّل َق     ا َل ُكْم     َخ َْلْرِض     ِفي     َما     َل ًعا     ا    َجِمي

وأن ، الله يعظم : أن تقدم كما الخليقة هذه من والمقصود
وحده يعبد وأن ، ونهيه أمره يعظم وأن ، الدار هذه في يطاع

سبحانه وقصده ، نواهيه وترك ، أوامره بطاعة وتعالى سبحانه
، إليه الشكاوى ورفع ، الملمات وعند ، الحاجات طلب في

كل وفي ، شيء كل في به والستعانة ، منه الغوث وطلب
.  والخرة ، الدنيا أمور من أمر

سبحانه توحيده هو ، الله عبد يا وإيجادك خلقك من فالمقصود
، حاجاتك في وحده تقصده وأن ، ونهيه أمره وتعظيم ،

، رسله به جاء ما وتتبع ودنياك دينك أمر على به وتستعين
نهى لما كارها ، به أمر لما محبا ، مختارا طائعا لذلك وتنقاد

.  وتعالى سبحانه عقابه وتخشى ، ربك رحمة ترجو ، عنه

ما ويعلموهم ، الحق هذا ليعرفوهم العباد إلى أرسلوا والرسل
من جاءنا ما يقولوا ل حتى ، عليهم يحرم وما ، عليهم يجب
كما ، ومنذرين مبشرين الرسل جاءتهم قد بل ، نذير ول بشير
ْد:  سبحانه قال َق َل َنا     َو ْث َع ٍة     ُكّل     ِفي     َب ُدوا     َأِن     َرُسوًل     ُأّم ُب ْع ّلَه     ُا ال

ُبوا ِن َت ُغوَت     َواْج ّطا ِريَن     ُرُسًل:  تعالى وقال   ال َبّش ِريَن     ُم ِذ ْن َئل     َوُم ِل
ُكوَن ّناِس     َي َلى     ِلل ِه     َع ّل َد     ُحّجٌة     ال ْع َوَما:  تعالى وقال   الّرُسِل     َب

َنا ْل ِلَك     ِمْن     َأْرَس ْب ِه     ُنوِحي     ِإل     َرُسوٍل     ِمْن     َق ْي َل ّنُه     ِإ َلَه     ل     َأ َنا     ِإل     ِإ َأ

ُدوِن ُب ْع    َفا
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ويرشدوهم ، به أرسلوا قد لما الثقلين ليوجهوا أرسلوا قد فهم
عليهم وليقيموا ، الهلك أسباب ولينذروهم النجاة أسباب إلى

، يمدح أن يحب سبحانه والله ، المعذرة ويقطعوا ، الحجة
، محارمه على غيور وهو ، أهله هو بما نفسه على أثنى ولهذا
.  بطن وما منها ظهر ما الفواحش حرم ولهذا

الحمد فله ، أهله هو بما عليه وتثني ، سبحانه تحمده أن فعليك
، وصفاته بأسمائه عليه تثني أن . وعليك والخرة الولى في
أخذك مع ، أصابك ما على تصبر وأن ، إنعامه على تشكره وأن

تحترم أن وعليك.  لك وأباحها الله شرعها التي بالسباب
له طاعة حدوده عند تقف وأن ، عنها تبتعد وأن ، محارمه
.  الرسل به جاءت ولما سبحانه

تصبر وأن له خلقت ما تتعلم وأن ، دينك في تتفقه أن وعليك
قال ، بصيرة وعلى علم على الواجب تؤدي حتى ذلك على
في     يفقهه     خيرا     به     الله     يرد     " من:  وسلم عليه الله صلى
طريقا     سلك     " من وسلم عليه الله صلى وقال "    الدين

 "      الجنة     إلى     طريقا     به     له     الله     سهل     علما     فيه        يلتمس
.  صحيحه في مسلم خرجهما

محاضرة ألقيت في ندوة الجامع الكبير بالرياض بتاريخ
هـ 3/7/1398

  

عز به الشراك وترك ، سبحانه توحيده وأهمها الوامر وأعظم
دين وهو ، السلم دين أصل وهو ، المور أهم هو وهذا ، وجل

وإفراده الله توحيد وهو ، آخرهم إلى أولهم من كلهم الرسل
.  سواه من كل دون ، بالعبادة

، نوح أولهم من جميعا الرسل دين وهو ، الدين أصل هو هذا
من الله يقبل ل ، والسلم الصلة عليهم محمد خاتمهم إلى
.  السلم وهو ، سواه دينا أحد
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، له والذل ، لله الستسلم من فيه لما إسلما وسمي
. له والخلص توحيده وهو ، لطاعته والنقياد ، له والعبودية
وأخلصت ، لله وجهك أسلمت وقد ، وعل جل له مستسلما

وفي ، وعلنيتك سرك في الله إلى قلبك ووجهت ، لله عملك
شأنك كل وفي ، عملك وفي قولك وفي ، رجائك وفي خوفك

 .

ويطاع يعبد لن والمستحق ، الحق الله هو سبحانه أنه تعلم
.  سواه رب ول غيره إله ل ويعظم

ُكّل:  سبحانه قال كما الشرائع تختلف وإنما َنا     ِل ْل َع ُكْم     َج ْن ِم
َعًة َهاًجا     ِشْر ْن ، السلم دين وهو ، واحد فهو الله دين أما   َوِم

دعاء : من بالعبادة وإفراده ، وحده لله العبادة إخلص وهو
ذلك وغير وصوم وصلة ، ورهبة ورغبة ، وتوكل ورجاء وخوف

َقَضى:  وبحمده سبحانه قال كما ، ّبَك     َو ُدوا     َأل     َر ُب ْع ُه     ِإل     َت ّيا    ِإ
ّياَك:  سبحانه وقال ، إياه إل تعبدوا أل أمر أي ُد     ِإ ُب ْع ّياَك     َن ِإ َو

ِعيُن َت .  به وليعترفوا ليقولوه بهذا عباده أخبر   َنْس

ُد:  قائل من عز فقال ، عليه يثنون كيف فعلمهم ْلَحْم ِه     ا ّل ِل
َلِميَن     َرّب َعا ْل ِم     الّرْحَمِن*    ا ِلِك*    الّرِحي ِم     َما ْو ّديِن     َي علمهم   ال
ّياَك:  قال ثم ، العظيم الثناء هذا ُد     ِإ ُب ْع هذا إلى وجههم   َن

والعتراف الحمد من أهله هو بما عليه فيثنوا ، وتعالى سبحانه
وأنه ، بالنعم ومربيهم ، إليهم والمحسن ، العالمين رب بأنه

حق كله وهذا ، الدين يوم مالك وأنه ، الرحيم وأنه الرحمن
.  وجل عز لربنا

ّياَك:  قال ثم ُد     ِإ ُب ْع ّياَك     َن ِإ ِعيُن     َو َت وإياك ، وحدك نعبد إياك   َنْس
من يقع ما فجميع ، سواك معين ول رب ل ، وحدك نستعين

، لذلك هيأهم الذي وهو سخرهم الذي وهو ، الله من هو العباد
يقول ولهذا ، ذلك على القوة وأعطاهم ، ذلك على وأعانهم

ُكْم     َوَما:  وعل جل ٍة     ِمْن     ِب ْعَم ِه     َفِمَن     ِن ّل ، المنعم سبحانه فهو   ال
.  وعل جل بالحق والمعبود المستعان وهو
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أو كبير أو صغير يد على نعمة جاءتك إذا الله عبد يا فأنت
وهو ، وعل جل الله نعم من فكله ، غيره أو ، ملك أو مملوك

وساقها بها جاء من خلق ، سبحانه ويسره ذلك ساق الذي
والقلب القوة وأعطاه ، بها ليأتيك قلبه وحرك ، يديه على

.  إليك أوصلها حتى جعل ما قلبه في وجعل ، والعقل

وهو ، الوسائل كانت مهما وعل جل الله من النعم فكل
وهو ، بالنعم مربيهم وهو ، للعباد الخالق وهو ، بالحق المعبود
بصفات الموصوف وهو ، والخرة الدنيا في بينهم الحاكم
، ربوبيته في واحد ، والعيب النقص صفات عن المنزه الكمال

وهو ، وعل جل ، وصفاته أسمائه في واحد ، ألوهيته في واحد
خلقه في الوحدانية له ، الوجوه جميع من التوحيد له سبحانه

ل ، لشئونهم وتصريفه ، لهم ورزقه ، لهم وتدبيره ، العباد
كما ، وعل جل بر يد ، وتعالى سبحانه أحد ذلك في يشاركه

ّلُه:  وعل جل قال ُق     ال ِل ٍء     ُكّل     َخا َو     َشْي ُه َلى     َو ٍء     ُكّل     َع ِكيٌل     َشْي َو
ّلَه     ِإّن:  سبحانه وقال َو     ال ُق     ُه ِة     ُذو     الّرّزا ّو ُق ْل ِتيُن     ا ْلَم وقال   ا

ُكُم     ِإّن:  سبحانه ّب ّلُه     َر ِذي     ال ّل َق     ا َل َواِت     َخ َْلْرَض     الّسَما ِفي     َوا
ِة ّت ٍم     ِس ّيا َوى     ُثّم     َأ َت َلى     اْس َعْرِش     َع ْل ّبُر     ا َد َْلْمَر     ُي ِفيٍع     ِمْن     َما     ا ِإل     َش
ِد     ِمْن ْع ِه     َب ِن ْذ ُكُم     ِإ ِل ّلُه     َذ ُكْم     ال ّب ُه     َر ُدو ُب ْع َفل     َفا ّكُروَن     َأ َذ ِه*    َت ْي َل ِإ

ُكْم ُع ًعا     َمْرِج  ، الية   َجِمي

ولكونه ، إحسانه وكمال ، إنعامه لكمال للعبادة المستحق فهو
ولكونه ، ومدبرها المور مصرف ولكونه والرزاق الخلق
على العبادة استحق . فلهذا وأسمائه وصفاته ذاته في الكامل

.  عليهم الخضوع واستحق العباد جميع

العبد لن عبادة الدين وسمي ، والذل الخضوع هي والعبادة
.  عبادة للسلم قيل ولهذا ، يديه بين وذل ، لله بخضوع يؤديه

، القدام وطأته قد ، مذلل يعني ، معبد : طريق العرب تقول
ّين أثر لها صار حتى شد قد أي معبد : بعير ويقال ، يعرف ب

.  معبدا فصار أثر له صار حتى ، عليه ورحل
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كان وكلما ، لحرماته المعظم لله المنقاد : الذليل هو والعبد
. عبادة أكمل صار ، به إيمانا وأكمل بالله معرفة أكمل العبد
معرفة أكملهم لنهم ، عبادة الناس أكمل الرسل كان ولهذا
وسلمه الله صلوات ، غيرهم من له وتعظيما ، بالله وعلما
.  عليهم

بالعبودية وسلم عليه الله صلى محمدا نبيه الله وصف ولهذا
ْبَحاَن:  سبحانه فقال ، مقاماته أشرف في ِذي     ُس ّل َأْسَرى     ا

ِه ِد ْب َع ُد:  تعالى وقال   ِب ْلَحْم ِه     ا ّل ِذي     ِل ّل ْنَزَل     ا َلى     َأ ِه     َع ِد ْب َتاَب     َع ِك ْل ا
ّنُه:  تعالى وقال َأ ُد     َقاَم     َلّما     َو ْب ِه     َع ّل ُه     ال ُعو ْد .  ذلك غير إلى   َي

عنده من فضل الله زادهم ثم ، وشريف عظيم مقام فالعبودية
: فضلن لهم فاجتمع ، بها أرسلهم التي بالرسالة سبحانه

في الناس . فأكمل الخاصة العبودية وفضل ، الرسالة فضل
الصلة عليهم والنبياء الرسل هم ، له وتقواهم ، لله عبادتهم
لله تصديقهم كمل الذين الصديقون يليهم ثم ، والسلم
بعد الناس خير وصاروا ، أمره على واستقاموا ، ولرسله
فهو ، عنه الله رضي الصديق بكر أبو رأسهم وعلى ، النبياء
وسبقه ، وتقواه بفضله ، صديقية وأكملهم ، الصديقين رأس
رسول قرين وكونه ، قيام خير الله بأمر وقيامه الخيرات إلى
بكل ومساعده ، الغار في وصاحبه وسلم عليه الله صلى الله
.  وأرضاه عنه الله رضي قوة من استطاع ما

أشرف هما الرسالة ومقام ، العبودية مقام أن فالمقصود
الصديقية مقام بقي ، بفضلها الرسالة ذهبت فإذا ، المقامات

.  بالعبادة

الرسل هم ، وهدى وتقوى وصلحا إيمانا الناس فأكمل
وعبادتهم ، بالله علمهم لكمال والسلم الصلة عليهم والنبياء

الشهداء ثم الصديقون يليهم ثم ، وعل جل لعظمته وذلهم ، له
ِطِع     َوَمْن:  وعل جل قال كما الصالحون ثم ، ّلَه     ُي َوالّرُسوَل     ال

ِئَك َل ُأو َع     َف ِذيَن     َم ّل َعَم     ا ْن ّلُه     َأ ِهْم     ال ْي َل ّييَن     ِمَن     َع ِب ّن ِقيَن     ال ّدي َوالّص
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ِء َدا َه ِلِحيَن     َوالّش ِئَك     َوَحُسَن     َوالّصا َل ًقا     ُأو ِفي توحيد مع بد ول   َر
عليه محمدا نبيه الله بعث لما ولهذا ، رسله تصديق من الله

وإلى الله توحيد إلى أول الناس يدعو صار ، والسلم الصلة
.  والسلم الصلة عليه رسوله بأنه اليمان

من ذلك مع بد ول ، والخلص الله : توحيد أمرين من بد فل
ولم ، الله وحد . فمن والسلم الصلة عليهم الرسل تصديق
فهو الله يوحد ولم صدقهم ومن ، كافر فهو الرسل يصدق

عليهم رسله وتصديق الله : توحيد المرين من بد فل ، كافر
.  والسلم الصلة

الله توحيد وأما ، الشرائع في هو المقام هذا في والختلف
ل أمر فهو ، رسله وتصديق ، به الشراك وترك ، له والخلص

نجاة ول هدى ول دين ول إسلم ل بل ، النبياء بين فيه اختلف
به جاء بما واليمان ، بالعبادة وإفراده ، وجل عز الله بتوحيد إل

.  وتفصيل جملة ، والسلم الصلة عليهم رسله

أو ، زمانه في نوحا يصدق ولم ، وعل جل الله وحد فمن
إسحاق أو إسماعيل أو صالحا أو هودا أو ، زمانه في إبراهيم

وسلم عليه الله صلى محمد نبينا إلى بعدهم من أو يعقوب أو
مع ، الرسل جميع يصدق حتى ، وجل عز بالله كافر فهو

.  وجل عز لله توحيده

عليه آدم شريعة اتباع مع الله توحيد هو آدم زمن في فالسلم
مع الله توحيد هو نوح زمن في والسلم ، والسلم الصلة

زمن في والسلم ، والسلم الصلة عليه نوح شريعة اتباع
، والسلم الصلة عليه هود شريعة اتباع مع الله توحيد هو هود

صالح شريعة اتباع مع الله توحيد هو صالح زمن في والسلم
عليه الله صلى محمد نبينا جاء حتى ، والسلم الصلة عليه

بما اليمان مع الله توحيد هو زمانه في السلم فكان ، وسلم
.  شريعته واتباع ، وسلم عليه الله صلى محمد به جاء
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والسلم الصلة عليه محمدا يصدقوا لم لما والنصارى فاليهود
، الله وحد بعضهم أن فرضنا وإن ، ضلل كفارا بذلك صاروا ،

بمحمد إيمانهم لعدم ، المسلمين بإجماع كفار ضالون فإنهم
، وحده الله أعبد إني شخص قال فلو ، وسلم عليه الله صلى

جعله بأن ، الزنا تحريم في إل شيء كل في محمدا وأصدق
بإجماع والمال الدم حلل كافرا بهذا يكون فإنه ، مباحا

دون وحده ويعبده الله يوحد : إنه قال لو وهكذا ، المسلمين
محمد رأسهم وعلى ، جميعا الرسل ويصدق ، سواه من كل

الذكور إتيان وهو ، اللواط تحريم في إل وسلم عليه الله صلى
إقامة بعد ، المسلمين بإجماع والمال الدم حلل كافرا صار ،

ول توحيده ينفعه ولم ، ذلك يجهل مثله كان إذا عليه الحجة
.  الشيء بعض في الله وكذب ، الرسول كذب لنه ، إيمانه

بالرسول استهزأ ولكن ، الرسل وصدق ، الله وحد لو وهكذا
صار ، الرسل بعض أو شيء في استنقصه أو ، شيء في

ِه     ُقْل:  وعل جل قال كما ، بذلك كافرا ّل ِبال أ
ِه     َ ِت َيا ِه     َوآ ِل َوَرُسو

ُتْم ْن ُئوَن     ُك ِز ْه َت ِذُروا     ل*    َتْس َت ْع ْد     َت ُتْم     َق َفْر َد     َك ْع ُكْم     َب ِن ضد إن ثم   ِإيَما
، ضد له شيء كل فإن ، وجل عز بالله الشرك هو التوحيد هذا

:  الشعراء بعض قال بالضد يبين والضد

  

 الشياء تتميز وبضدها   الضد حسنه يظهر والضد

  

به الله بعث الذي التوحيد ضد هو ، وجل عز بالله فالشرك
أشرك لنه مشرك فالمشرك ، والسلم الصلة عليهم الرسل

يتعلق فيما أو ، وحده لله بالعبادة يتعلق فيما ، غيره الله مع
شرع فيما أو أخبر فيما تصديقه بعدم أو ، العباد وتدبيره بملكه

.  الشرك من منه وقع وفيما ، بالله مشركا بذلك فصار ،
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ل أنه يعني ، الله إل إله ل معنى هو الذي وجل عز الله وتوحيد
، بالحق الله غير عن العبادة تنفي فهي ، الله إل بحق معبود
ِلَك:  سبحانه قال كما ، وحده لله وتثبتها َأّن     َذ ّلَه     ِب َو     ال ّق     ُه ْلَح ا

َأّن ُعوَن     َما     َو ْد ِه     ِمْن     َي ِن ِطُل     ُدو َبا ْل َلْم:  تعالى وقال   ا ْع ّنُه     َفا ل     َأ
َلَه ّلُه     ِإل     ِإ َد:  سبحانه وقال   ال ِه ّلُه     َش ّنُه     ال َلَه     ل     َأ َو     ِإل     ِإ ُه

َكُة ِئ ْلَمل ُلو     َوا ُأو ِم     َو ْل ِع ْل ِئًما     ا ِقْسِط     َقا ْل َلَه     ل     ِبا َو     ِإل     ِإ ِزيُز     ُه َع ْل وقال   ا
َقاَل:  سبحانه ّلُه     َو ُذوا     ل     ال ّتِخ ْيِن     َت َه َل ْيِن     ِإ َن ْث ّنَما     ا َو     ِإ َلٌه     ُه ٌد     ِإ    َواِح

وعن ، صدق وعن ، إيمان عن بالعبادة إفراده هو الله فتوحيد ،
، باطلة غيره عبادة بأن اعتقاده . ومع كلم مجرد ل ، عمل
عز قال كما ، منهم البراءة ومع ، مشركون غيره عباد وأن

ْد:  وجل َنْت     َق ُكْم     َكا ٌة     َل َو َنٌة     ُأْس ِهيَم     ِفي     َحَس ْبَرا ِذيَن     ِإ ّل َعُه     َوا ْذ     َم ِإ
ُلوا ِهْم     َقا ْوِم َق ّنا     ِل ُء     ِإ ُكْم     ُبَرآ ْن ُدوَن     َوِمّما     ِم ُب ْع ِه     ُدوِن     ِمْن     َت ّل َنا     ال َفْر َك
ُكْم َدا     ِب َب َنا     َو َن ْي ُكُم     َب َن ْي َب ُة     َو َو َدا َع ْل ُء     ا ْغَضا َب ْل ًدا     َوا َب ّتى     َأ ُنوا     َح ْؤِم ِه     ُت ّل ِبال

ُه َد ْذ:  تعالى وقال   َوْح ِإ ِهيُم     َقاَل     َو ْبَرا ِه     ِإ ِبي ِه     َِل ْوِم َق ِني     َو ّن ٌء     ِإ َبَرا
ُدوَن     ِمّما ُب ْع ِذي     ِإل*    َت ّل ِني     ا َطَر ّنُه     َف ِإ ِديِن     َف ْه َي ّباد من فتبرأ   َس ع
.  يعبدون ومما ، الله غير

والبراءة بالعبادة بإفراده ، الله توحيد من بد ل أنه فالمقصود
وبطلن اعتقاد من بد ول ، غيره وعابدي ، غيره عبادة من

أن ، وإنس جن من العباد جميع على الواجب وأن ، الشرك
شريعة بتحكيم التوحيد هذا حق ويؤدوا ، بالعبادة الله يخصوا

توحيده ومن ، الحاكم هو وتعالى سبحانه الله فإن ، الله
، بشريعته الدنيا في الحاكم فهو ، بذلك والتصديق اليمان

ِإِن:  وعل جل قال كما وتعالى سبحانه بنفسه الخرة وفي
ْكُم ْلُح ِه     ِإل     ا ّل ْكُم:  تعالى وقال   ِل ْلُح ِه     َفا ّل ِلّي     ِل َع ْل ِر     ا ِبي َك ْل وقال   ا

ُتْم     َوَما:  سبحانه ْف َل َت ِه     اْخ ٍء     ِمْن     ِفي ْكُمُه     َشْي َلى     َفُح ِه     ِإ ّل    ال

أو ، والقمر الشمس أو النبياء أو للولياء العبادة بعض وصرف
هذا كل ، ذلك غير أو الشجار أو الصنام أو ، الملئكة أو الجن
.  له ومبطل ، الله لتوحيد ناقض
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عليه الله صلى محمدا نبيه بعث سبحانه الله أن علم وإذا
يعبد من منهم ، الله غير يعبدون أمم إلى قبله والنبياء ، وسلم
ومنهم ، والحجار الشجار يعبد من ومنهم ، والصالحين النبياء

غير إلى الكواكب يعبد من ومنهم ، المنحوتة الصنام يعبد من
، سبحانه به واليمان ، الله توحيد إلى كلهم دعوهم فقد ، ذلك
وأن ، يخالفها مما يبرءوا وأن ، الله إل إله : ل يقولوا وأن

صرف من وأن ، معبوداتهم ومن ، الله غير عابدي من يبرءوا
ْد:  سبحانه الله قال كما وحده فما لغيره العبادة بعض َق َل َو
َنا ْث َع ٍة     ُكّل     ِفي     َب ُدوا     َأِن     َرُسوًل     ُأّم ُب ْع ّلَه     ُا ُبوا     ال ِن َت ُغوَت     َواْج ّطا    ال

. الله دون من المعبودة القبور حول يصنع ما أن تعلم وبهذا
من يقع وما ، ذلك وأشباه بمصر والحسين ، البدوي قبر مثل

الله صلى النبي قبر عند وغيرهم الحجاج من الجهال بعض
والستغاثة ، العداء على والنصر المدد طلب من وسلم عليه

وجل عز الله لغير عبادة هذه أن ، ذلك ونحو إليه والشكوى به
بعض من يقع قد ما وهكذا ، الولى الجاهلية شرك هذا وأن ،

الكون في يتصرف الولياء بعض أن اعتقادهم من الصوفية
.  الربوبية في أكبر شرك بالله والعياذ العالم هذا ويدبر

له المخلوقات بعض أن ، الناس بعض اعتقاد من يقع ما وهكذا
الرسول متابعة عن بذلك يستغني وأنه ، وجل عز بالرب صلة

أنه أو ، الغيب يعلم أنه أو ، وسلم عليه الله صلى محمد
، أكبر بالله كفر فإنه ، ذلك أشبه وما ، الكائنات في يتصرف
كان إن السلمية الملة من صاحبه يخرج ، ظاهر وشرك
.  إليها ينتسب

، بالعبادة الله بإفراد إل نجاة ول إيمان ول إسلم ول توحيد فل
ذاته في كامل وأنه ، المور ومدبر ، الملك مالك بأنه واليمان
ول ، له شبيه ول ، له شريك ل ، وأفعاله وأسمائه وصفاته

وصفاته ذاته في المطلق الكمال فله ، وجل عز بخلقه يقاس
معقب ول ، له شريك ل ، وعل جل الملك مدبر وهو ، وأفعاله
.  لحكمه

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=16&nAya=36
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=16&nAya=36


دين هو وهذا ، بالعبادة إفراده هو وهذا ، الله توحيد هو هذا
ّياَك:  تعالى قوله معنى وهذا ، كلهم الرسل ُد     ِإ ُب ْع ّياَك     َن ِإ َو
ِعيُن َت قال كما ، ونخاف ونرجو ونطيع نوحد : إياك يعني   َنْس

ونخافك ونرجوك ، وحدك نعبدك:  عنهما الله رضي عباس ابن
 .

هي . فالعبادة أمورنا جميع وفي ، طاعتك على نستعين وإياك
وترك ، أوامره طاعة في له والخلص وجل عز الله توحيد
مستحق بأنه الكامل اليمان مع ، وتعالى سبحانه نواهيه
، شيء لكل والمالك ، لعباده المدبر العالمين رب وأنه للعبادة

وصفاته وأسمائه ، ذاته في الكامل وأنه ، شيء لكل والخالق
في له مشارك ول ، فيه عيب ول ، فيه نقص ول ، وأفعاله

في المطلق الكمال له بل ، وتعالى سبحانه ، ذلك من شيء
.  وعل جل شيء كل

به جاءوا فيما جميعا الرسل تصديق من بد ل أنه نعلم هذا ومن
متى وأنه ، والسلم الصلة عليه محمد نبينا رأسهم وعلى ،

الصلة عليهم رسله وصدق ، وحده لله العبادة العبد أخلص
وانقاد ، وسلم عليه الله صلى محمد سيما ول ، والسلم
نواقض من أكثر أو واحد في إل ، عليه واستقام لشرعه
أعمال من معه ما ينفعه ول ، عبادته تبطل فإنه السلم
.  السلم

كل في لشريعته وانقاد ، شيء كل في محمدا صدق أنه فلو
- أعني محمد مع رسول : مسيلمة ذلك مع قال لكن شيء

في الصحابة وقاتله اليمامة في خرج الذي الكذاب مسيلمة
وبطلت ، العقيدة هذه - بطلت عنه الله رضي الصديق عهد

ذلك غير ول ، الليل قيام ول ، النهار صيام ينفعه ولم أعماله
.  عمله من

لمسيلمة تصديقه وهو ، السلم نواقض من بناقض أتى لنه
عز قوله في سبحانه الله تكذيب يتضمن ذلك لن ، الكذاب
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ٌد     َكاَن     َما:  وجل َبا     ُمَحّم ٍد     َأ ُكْم     ِمْن     َأَح ِل ِكْن     ِرَجا َل ِه     َرُسوَل     َو ّل ال
َتَم ّييَن     َوَخا ِب ّن عليه الله صلى الرسول تكذيب تضمن كما   ال
المتواترة الحاديث في وسلم عليه الله صلى قوله في وسلم

.  بعده نبي ول النبياء خاتم بأنه ، والسلم الصلة عليه عنه

، بالعبادة الله وأفرد وتعبد ، الليل وقام ، النهار صام من وهكذا
وقت أي في ذلك بعد ثم ، وسلم عليه الله صلى الرسول واتبع
بعض يجعل كأن ، الله لغير العبادة بعض صرف الوقات من

أو ، الفلني للصنم أو ، الفلني للولي أو ، للنبي العبادة
يدعوه ، ذلك نحو أو الفلني للكوكب أو للقمر أو للشمس
التي أعماله بطلت ، منه العون ويستمد ، النصر منه ويطلب
قال كما وجل عز الله إلى التوبة إلى يعود حتى ، كلها سبقت
ْو:  تعالى َل ُكوا     َو ِبَط     َأْشَر ُهْم     َلَح ْن ُنوا     َما     َع ُلوَن     َكا ْعَم وقال   َي

ْد:  سبحانه َق َل ْيَك     ُأوِحَي     َو َل َلى     ِإ ِإ ِذيَن     َو ّل ِلَك     ِمْن     ا ْب ِئْن     َق ْكَت     َل َأْشَر

َطّن َب َيْح ُلَك     َل َنّن     َعَم ُكو َت َل ِريَن     ِمَن     َو ْلَخاِس    ا

، شيء كل في الله وصدق ، شيء كل في بالله آمن لو وهكذا
الخمر أو ، مباح اللواط أو مباح : الزنا فقال ، الزنا في إل

الله دين من آخر شيء كل فعل ولو ، كافرا بهذا صار ، مباحة
، بالضرورة الدين من معلوم هو مما الله حرم لما فاستحلله ،

تنفعه ولم ، السلم عن مرتدا ، بالله كافرا هذا باستحلله صار
.  المسلمين جميع عند لله توحيده ول أعماله

أو إبراهيم أو ، صالحا أو ، هودا أو نوحا : إن قال لو وهكذا
وأعماله ، بالله كافرا صار ، بنبي ليس غيرهم أو إسماعيل

به أخبر فيما سبحانه الله كذب قد بذلك لكونه ، باطلة كلها
.  عنهم

واليمان والخلص التوحيد مع ، الله أحله ما حرم لو وهكذا
أو الغنم أو البقر أو البل أحل ما : أنا مثل فقال ، بالرسل

يكون حرام إنها وقال ، عليه مجمعا حل الله أحله مما غيرها
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كان إذا ، عليه الحجة إقامة بعد السلم عن مرتدا كافرا بهذا
.  الله حرم ما أحل من جنس . وصادف ذلك يجهل قد مثله

أشبه وما ، حرام هما بل الشعير أو الحنطة أحل : ما قال أو
صار ، الخت أو البنت يستبيح : إنه قال أو ، كافرا صار ، ذلك
وفعل وصام صلى ولو ، السلم عن مرتدا ، بالله كافرا بهذا

كما ، دينه تبطل الخصال هذه من واحدة لن ، الطاعات باقي
ْو:  تعالى قال َل ُكوا     َو ِبَط     َأْشَر ُهْم     َلَح ْن ُنوا     َما     َع ُلوَن     َكا ْعَم    َي

وأقبل ، العلم فيه وقل ، الجهل فيه غلب زمان في ونحن
أخرى مسائل وعلى أخرى علوم على ، الله شاء من إل الناس

بما شغلوا لنهم وبدينه ، بالله علمهم فقل ، بالدنيا تتعلق ،
تتعلق أشياء في الدروس أغلب وصارت ، ذلك عن يصدهم
، سبحانه لشريعته والتدبر ، الله دين في التفقه أما ، بالدنيا

به يشتغل من وأصبح ، الكثرون عنه أعرض فقد ، وتوحيده
.  القليل أقل هو اليوم

كتاب على والقبال ، المر لهذا النتباه الله عبد يا لك فينبغي
وتدبرا دراسة ، وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة ، الله

ما تعرف وحتى ، به واليمان الله توحيد تعرف حتى ، وتعقل
وحتى ، بدينك بصيرا تكون وحتى ، وجل عز بالله الشرك هو

العناية مع ، النار من والنجاة الجنة دخول سبب هو ما تعرف
حتى ، والدين العلم أهل مع والمذاكرة العلم حلقات بحضور
. أمرك في بصيرة وعلى بينة على تكون وحتى ، وتفيد تستفيد

:  وأصغر : أكبر شركان والشرك

ويحبط ، السلم وينافي ، الله توحيد ينافي الكبر فالشرك
دلت قول أو عمل وكل ، النار في والمشركون ، العمال

أو ، الصنام أو بالموات كالستغاثة:  بالله كفر أنه على الدلة
تكذيب أو ، الله أحله ما تحريم أو ، الله حرم ما حل اعتقاد
عن الردة وتوجب ، العمال تحبط الشياء فهذه ، رسله بعض

.  ذلك بيان سبق كما ، السلم
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ّلَه     ِإّن:  النساء سورة أول في تعالى قال ِفُر     ل     ال ْغ ُيْشَرَك     َأْن     َي
ِه ِفُر     ِب ْغ َي ِلَك     ُدوَن     َما     َو ُء     ِلَمْن     َذ ِرْك     َوَمْن     َيَشا ِه     ُيْش ّل ِد     ِبال َق َتَرى     َف ْف ا

ْثًما ِظيًما     ِإ ما علق ثم ، يغفر ل الشرك أن الله بين قد فهنا   َع
شاء إن ، وتعالى سبحانه الله إلى فأمره المشيئة على دونه
، عليها مات التي المعاصي قدر على ، عذبه شاء وإن له غفر
، الجنة إلى منها الله يخرجه بالنار يطهر أن بعد ثم ، تائب غير

ومن ، والمعتزلة للخوارج خلفا والجماعة السنة أهل بإجماع
.  نهجهم على سار

َي    َ يا     ُقْل:  سبحانه فقال وأطلق فعمم ، الزمر آية في أما ِد َبا ِع
ِذيَن ّل ُفوا     ا َلى     َأْسَر ِهْم     َع ُفِس ْن ُطوا     ل     َأ َن ْق ِة     ِمْن     َت ِه     َرْحَم ّل ّلَه     ِإّن     ال ال
ِفُر ْغ ُنوَب     َي ّذ ًعا     ال ّنُه     َجِمي َو     ِإ ُفوُر     ُه َغ ْل : هذه العلماء قال   الّرِحيُم     ا
ممن ، التائبين غير في فهي النساء آية أما ، التائبين في الية
قوله وهي ، المعاصي بعض على مصرا الشرك على مات

ِإّن سبحانه ّلَه :  ِفُر ل ال ْغ ِه ُيْشَرَك َأْن َي ِفُر ِب ْغ َي ِلَك ُدوَن َما َو ِلَمْن َذ
ُء  َيَشا

، الخرى والمعاصي كالزنا الشرك دون ما على مات من أما
الخرة إلى انتقل ولكنه يستحلها ولم ، محرمة أنها يؤمن وهو
السنة أهل عند الله مشيئة تحت فهذا ، منها يتب ولم

لتوحيده الجنة وأدخله ، له غفر الله شاء إن والجماعة
التي المعاصي قدر على عذبه سبحانه شاء وإن ، وإسلمه

، لوالديه عقوقه أو ، الخمر وشرب الزنا من بالنار عليها مات
إيضاح سبق كما الكبائر من ذلك غير أو ، أرحامه قطيعة أو

.  ذلك

وهو النار في مخلد المعصية صاحب أن إلى الخوارج وذهب
، النار في بتخليده المعتزلة ووافقهم ، أيضا كافر بالمعاصي

الزاني أن ورأوا ذلك في خالفوهم والجماعة السنة أهل ولكن
يكفرون ل الكبائر أهل من وغيرهم لوالديه والعاق والسارق

، المعاصي هذه يستحل لم إذا ، النار في يخلدون ول ، بذلك
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ينبغي عظيمة أمور فهذه ، تقدم كما الله مشيئة تحت هم بل
.  العقيدة أصول من لنها ، كثيرا نفهمها وأن ، جيدا نعرفها أن

بالله الشرك من وضده ، دينه حقيقة المسلم يعرف وأن
مفتوح والمعاصي الشرك من التوبة باب أن ويعلم ، تعالى

.  مغربها من الشمس تطلع أن إلى

وعدم ، الله دين عن الغفلة وهي ، العظيمة المصيبة ولكن
ل وهو بالله والكفر الشرك في العبد وقع فربما ، فيه التفقه
الله صلى الرسول به جاء بما العلم وقلة ، الجهل لغلبة ، يبالي
العاقل أيها لنفسك . فانتبه الحق ودين الهدى من وسلم عليه

إلى وسارع ، العمل لله وأخلص ، ربك حرمات وعظم ،
والسنة القرآن في وتفقه ، بأدلته دينك واعرف ، الخيرات
وصحبة العلم حلقات وبحضور ، الله كتاب على بالقبال
.  بصيرة على دينك تعرف حتى ، الخيار

وقعت إذا ثم ، والحق الهدى على الثبات ربك سؤال من وأكثر
الخطائين وخير ، خطاء آدم بني فكل بالتوبة فبادر معصية في

نقص المعصية لن ، الصحيح الحديث في جاء كما ، التوابون
.  اليمان في وضعف ، الدين في

على يتوب والله ، والندم والقلع ، التوبة إلى البدار فالبدار
ُبوا:  سبحانه القائل وهو ، تاب من ُتو َلى     َو ِه     ِإ ّل ًعا     ال َها     َجِمي ّي أ

َ

ُنوَن ْؤِم ْلُم ُكْم     ا ّل َع ِلُحوَن     َل ْف َها    َ يا:  وجل عز وقال   ُت ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا آَم

ُبوا َلى     ُتو ِه     ِإ ّل َبًة     ال ْو لزمة وهي ، منها بد ل فالتوبة   َنُصوًحا     َت
" التوبة:  يقول وسلم عليه الله صلى والرسول ، دائما للعبد
زلة منك وقعت فكلما ، عليها  فاستقم "  قبلها كان ما تهدم
تشغل ل ، دينك في متفقها وكن ، والصلح بالتوبة فبادر

، وقتا للدنيا اجعل بل ، الخرة من حظك عن الدنيا في بحظك
والمذاكرة والمطالعة والتبصر ، الدين في وللتفقه وللتعلم
، وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة الله بكتاب والعناية
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فهذه ، وقتك غالب الخيار ومصاحبة العلم حلقات وحضور
.  سعادتك وسبب ، شأنك أهم هي المور

في والسمعة ، الرياء مثل الصغر الشرك وهو آخر نوع وهناك
الله شاء ما النسان يقول أن ومثل ، القول أو العمل بعض
والكعبة بالمانة كالحلف ، الله بغير والحلف ، فلن وشاء

فل ، الصغر الشرك من وأشباهها فهذه ، ذلك وأشباه والنبي
لما وسلم عليه الله صلى النبي قال ، ذلك من الحذر من بد

ما     ندا؟     لله     " أجعلتني:  وشئت الله شاء : ما رجل له قال
"      وحده     الله     شاء

الله     شاء     ما     تقولوا     " ل:  وسلم عليه الله صلى النبي وقال
"      فلن     شاء     ثم     الله     شاء     ما     قولوا     ولكن     فلن     وشاء

بالله     فليحلف     حالفا     كان     " من:  وسلم عليه الله صلى وقال
ول     بأمهاتكم     ول     بآبائكم     تحلفوا     " ل:  " وقال   ليصمت     أو

الله صلى وقال "      صادقون     وأنتم     إل     بالله     تحلفوا     ول     بالنداد
هذا غير إلى"      أشرك     فقد     الله     بغير     حلف     " من:  وسلم عليه
ذلك ومن ، المعنى هذا في الواردة الصحيحة الحاديث من

عليكم     أخاف     ما     " أخوف:  وسلم عليه الله صلى قوله
"      " الرياء     فقال     عنه     " فسئل     الصغر     الشرك

رياء الدين في صاحبه دخل إذا أكبر كفرا الرياء يكون وقد
يصير فإنه ، محبة عن ول إيمان عن ل السلم وأظهر ، ونفاقا

.  أكبر كفرا كافرا منافقا بهذا

تعظيم مثل به المحلوف وعظم ، الله بغير حلف إذا وكذلك
الله مع يعبد أن يصلح أو ، الغيب يعلم أنه اعتقد أو ، الله

على جرى إذا . أما أكبر شركا مشركا بذلك صار ، سبحانه
بدون ، وغيرهما والنبي ، كالكعبة الله بغير الحلف ، اللسان

.  فقط أصغر شركا مشركا يكون فإنه ، العتقاد هذا
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والثبات ، دينه في الفقه وإياكم يمنحنا أن وجل عز الله وأسأل
وإياكم يعيذنا وأن ، عليه الستقامة وإياكم يرزقنا وأن ، عليه
إنه الفتن مضلت ومن ، أعمالنا وسيئات ، أنفسنا شرور من

.  كريم جواد تعالى

وعلى محمد نبينا ورسوله عبده على وبارك وسلم الله وصلى
.  الدين يوم إلى بإحسان وأتباعه وأصحابه آله

الصلة         عليهم الرسل به الله بعث الذي التوحيد أنواع
  والسلم 

آله وعلى الله رسول على والسلم والصلة ، لله الحمد
.  بهداه اهتدى ومن وأصحابه

الصلة عليهم رسله بعث وتعالى سبحانه الله : فإن بعد أما
ومنذرين مبشرين بعثهم ، للخلق وهداة للحق دعاة والسلم

الرسالة فبلغوا ، الرسل بعد حجة الله على للناس يكون لئل
وجاهدوا ، أذاهم على وصبروا ، لممهم ونصحوا ، المانة وأدوا

بهم وقطع الحجة بهم الله أقام حتى ، جهاده حق الله في
.  المعذرة

ْد:  تعالى قال كما َق َل َنا     َو ْث َع ٍة     ُكّل     ِفي     َب ُدوا     َأِن     َرُسوًل     ُأّم ُب ْع ّلَه     ُا ال
ُبوا ِن َت ُغوَت     َواْج ّطا ُهْم     ال ْن َدى     َمْن     َفِم ّلُه     َه ُهْم     ال ْن ِه     َحّقْت     َمْن     َوِم ْي َل َع
َلُة َْلْرِض     ِفي     َفِسيُروا     الّضل ُظُروا     ا ْن ْيَف     َفا َبُة     َكاَن     َك ِق ِبيَن     َعا ّذ َك ْلُم ا
َنا     َوَما:  تعالى وقال ْل ِلَك     ِمْن     َأْرَس ْب ِه     ُنوِحي     ِإل     َرُسوٍل     ِمْن     َق ْي َل ِإ

ّنُه َلَه     ل     َأ َنا     ِإل     ِإ ُدوِن     َأ ُب ْع َأْل:  سبحانه وقال   َفا َنا     َمْن     َواْس ْل َأْرَس

ِلَك     ِمْن ْب َنا     ِمْن     َق ِل َنا     ُرُس ْل َع َهًة     الّرْحَمِن     ُدوِن     ِمْن     َأَج ِل ُدوَن     آ َب ْع    ُي
الناس ليدعوا الرسل أرسل أنه اليات هذه في سبحانه فبين
، غيره وعبادة به الشرك عن وينذروهم وحده الله عبادة إلى
توحيد إلى ودعوا ذلك والسلم الصلة عليهم الرسل بلغ وقد
، والسلم والبر العدالة قواعد لممهم فأرسوا عبادته في الله

البلغا هي مهمتهم لن ، النجاح غاية مهمتهم في ونجحوا
بيد فهذا الحق لقبول وتوفيقها للقلوب الهداية أما ، والبيان
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وجل عز الله قال كما غيرهم ول الرسل بيد ليس سبحانه الله
ْيَس:  ْيَك     َل َل ُهْم     َع َدا ِكّن     ُه َل ّلَه     َو ِدي     ال ْه ُء     َمْن     َي سبحانه وقال   َيَشا
َهْل:  َلى     َف ُغا     ِإل     الّرُسِل     َع َبل ْل ِبيُن     ا ْلُم ْد:  سبحانه وقال   ا َق َل

َنا ْل َنا     َأْرَس َل َناِت     ُرُس ّي َب ْل َنا     ِبا ْل ْنَز َأ ُهُم     َو َع َتاَب     َم ِك ْل ْلِميَزاَن     ا ُقوَم     َوا َي ِل
ّناُس ِقْسِط     ال ْل نبينا وأفضلهم وإمامهم خاتمهم سيما ول   ِبا
أعظم دعوته في نجح قد فإنه ، وسلم عليه الله صلى محمد
، النعمة عليهم وأتم ، الدين ولمته له الله وأكمل ، نجاح

منتظمة الثقلين لجميع عامة كاملة شريعة شريعته وجعل
:  وجل عز الله قال كما ، والجلة العاجلة مصالحهم لجميع

ْوَم َي ْل ْلُت     ا ْكَم ُكْم     َأ ُكْم     َل َن ْتَمْمُت     ِدي َأ ُكْم     َو ْي َل ِتي     َع ْعَم ُكُم     َوَرِضيُت     ِن َل
ِْلْسلَم ًنا     ا َناَك     َوَما:  سبحانه وقال   ِدي ْل ّفًة     ِإل     َأْرَس ّناِس     َكا ِلل
ِذيًرا     َبِشيًرا َن َها    َ يا     ُقْل:  وجل عز وقال   َو ّي أ

ّناُس     َ ّني     ال َرُسوُل     ِإ
ِه ّل ُكْم     ال ْي َل ًعا     ِإ ِذي     َجِمي ّل ْلُك     َلُه     ا َواِت     ُم َْلْرِض     الّسَما َلَه     ل     َوا َو     ِإل     ِإ ُه

ِيي ُيِميُت     ُيْح ُنوا     َو ِه     َفآِم ّل ِه     ِبال ِل ِبّي     َوَرُسو ّن ُْلّمّي     ال ِذي     ا ّل ْؤِمُن     ا ُي
ِه ّل ِه     ِبال ِت ِلَما َك ُه     َو ُعو ِب ّت ُكْم     َوا ّل َع ُدوَن     َل َت ْه القلون أجابهم وقد   َت
واتباعا ، والسلف للباء وتقليدا جهل الكثرون بهم وكفر
ُلوا:  سبحانه قال كما والهوى للظن َع َكَة     َوَج ِئ ْلَمل ِذيَن     ا ّل ُهْم     ا
ُد َبا ًثا     الّرْحَمِن     ِع َنا ُدوا     ِإ ِه ُهْم     َأَش َق ْل َتُب     َخ ْك ُت ُهْم     َس ُت َد َها ُلوَن     َش َأ ُيْس َو

ُلوا*  َقا ْو     َو َء     َل ُهْم     َما     الّرْحَمُن     َشا َنا ْد َب ُهْم     َما     َع ِلَك     َل َذ ٍم     ِمْن     ِب ْل ِإْن     ِع
ُهْم     َأْم*    َيْخُرُصوَن     ِإل     ُهْم َنا ْي َت ًبا     آ َتا ِه     ِمْن     ِك ِل ْب ُهْم     َق ِه     َف ِب

ُكوَن َتْمِس ُلوا     َبْل*    ُمْس ّنا     َقا َنا     ِإ ْد َنا     َوَج َء َبا َلى     آ ٍة     َع ّنا     ُأّم ِإ َلى     َو َع
ِهْم ِر َثا ُدوَن     آ َت ْه ِلَك*    ُم َذ َك َنا     َما     َو ْل ِلَك     ِمْن     َأْرَس ْب ٍة     ِفي     َق َي ِمْن     َقْر

ٍر ِذي َها     َقاَل     ِإل     َن ُفو ْتَر ّنا     ُم َنا     ِإ ْد َنا     َوَج َء َبا َلى     آ ٍة     َع ّنا     ُأّم ِإ َلى     َو ِهْم     َع ِر َثا آ
ُدوَن َت ْق ْو     َقاَل*    ُم َل َو ُكْم     َأ ُت ْئ َدى     ِج ْه َأ ُتْم     ِمّما     ِب ْد ِه     َوَج ْي َل ُكْم     َع َء َبا آ

ُلوا ّنا     َقا ُتْم     ِبَما     ِإ ْل ِه     ُأْرِس ِفُروَن     ِب َنا*    َكا َقْم َت ْن ُهْم     َفا ْن ُظْر     ِم ْن ْيَف     َفا َك
َبُة     َكاَن ِق ِبيَن     َعا ّذ َك ْلُم    ا

ٌء     ِإل     ِهَي     ِإْن:  ومناة والعزى اللت ذكر لما تعالى وقال َأْسَما

َها ُتُمو ْي ُتْم     َسّم ْن ُكْم     َأ ُؤ َبا ْنَزَل     َما     َوآ ّلُه     َأ َها     ال َطاٍن     ِمْن     ِب ْل ُعوَن     ِإْن     ُس ِب ّت َي
ّظّن     ِإل َوى     َوَما     ال ْه ُفُس     َت ْن َْل ْد     ا َق َل ُهْم     َو َء ِهُم     ِمْن     َجا ّب َدى     َر ُه ْل    ا

على بعضهم يحمل وقد كثيرة المعنى هذا في واليات
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كونه مع ، والستكبار والبغي الحسد والمخالفة التكذيب
عليه محمدا يعرفون فإنهم لليهود جرى كما الحق يعرف
البغي حملهم ولكن أبناءهم يعرفون كما والسلم الصلة

جرى وكما اتباعه وعدم تكذيبه على العاجلة وإيثار والحسد
لفرعون قال أنه موسى عن تعالى الله . قال وقومه لفرعون

ْد:  َق ِلْمَت     َل ْنَزَل     َما     َع ِء     َأ ُؤل َواِت     َرّب     ِإل     َه َْلْرِض     الّسَما ِئَر     َوا َبَصا
.  الية

َلّما:  وقومه فرعون عن تعالى وقال ُهْم     َف ْت َء َنا     َجا ُت َيا ًة     آ ْبِصَر ُم
ُلوا َذا     َقا ِبيٌن     ِسْحٌر     َه ُدوا*    ُم َها     َوَجَح َها     ِب ْت َن َق ْي َت ُهْم     َواْس ُفُس ْن ْلًما     َأ ُظ

ّوا ُل ُع ُظْر     َو ْن ْيَف     َفا َبُة     َكاَن     َك ِق ِديَن     َعا ْفِس ْلُم عن سبحانه وقال   ا
ْد:  وسلم عليه الله صلى لمحمد تكذيبهم في قريش كفار َق
َلُم ْع ّنُه     َن ُنَك     ِإ َيْحُز ِذي     َل ّل ُلوَن     ا ُقو ُهْم     َي ّن ِإ َنَك     ل     َف ُبو ّذ َك ِكّن     ُي َل َو

ِلِميَن ّظا َياِت     ال ِه     ِبآ ّل ُدوَن     ال الجاهلية في يعرفونه كانوا وقد   َيْجَح
فلما ، بالصدق له ويشهدون المين ويسمونه والمانة بالصدق
وكذبوه عليه أنكروا وأسلفهم آباؤهم عليه ما بغير جاءهم
الرسل مع عباده في الله سنة وهذه ، وقاتلوه وآذوه وعادوه
، العاقبة لهم تكون ثم ويعادون ويكذبون يمتحنون الحق ودعاة

الصحيحة والحاديث المحكمات اليات بذلك شهدت كما
عظيم هرقل شهد وكما ، وحديثا قديما المعروفة والوقائع

عليه الله صلى النبي حال عن سفيان أبا سأل لما الروم
: سفيان أبو فقال وبينه بينهم الحرب وكيف وسيرته وسلم

: هرقل فقال عليهم ويدال عليه يدالون سجال وبينه بينهم إنها
.  العاقبة لهم تكون ثم تبتلى الرسل هكذا

نشرت ضمن كتاب محاضرات رابطة العالم السلمي
هـ 1400للموسم الثقافي في حج عام 

  

وحسن والتمكين بالنصر وأتباعهم الرسل الله وعد وقد
ْد:  وجل عز قال كما والخرة الدنيا في العاقبة َق َل َقْت     َو َب َس
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َنا ُت ِلَم َنا     َك ِد َبا ِع ِليَن     ِل ْلُمْرَس ُهْم*    ا ّن ُهُم     ِإ ْنُصوُروَن     َل ْلَم ِإّن*    ا َنا     َو َد ْن ُج
ُهُم ُبوَن     َل ِل َغا ْل ّنا:  سبحانه وقال   ا ْنُصُر     ِإ َن َنا     َل َل ِذيَن     ُرُس ّل ُنوا     َوا آَم
ِة     ِفي َيا ْلَح َيا     ا ْن ّد ْوَم     ال َي ُقوُم     َو ُد     َي َها َْلْش ْوَم*    ا ُع     ل     َي َف ْن ِلِميَن     َي ّظا ال

ُهْم ُت ِذَر ْع ُهُم     َم َل َنُة     َو ْع ّل ُهْم     ال َل ُء     َو ِر     ُسو ّدا َها    َ يا:  تعالى وقال   ال ّي أ
َ

ِذيَن ّل ُنوا     ا ْنُصُروا     ِإْن     آَم ّلَه     َت ُكْم     ال ْنُصْر ّبْت     َي َث ُي ُكْم     َو َداَم ْق ِذيَن*    َأ ّل َوا
َفُروا ْعًسا     َك َت ُهْم     َف َأَضّل     َل ُهْم     َو َل ْعَما ِلَك*    َأ ُهْم     َذ ّن أ

َ ُهوا     ِب ِر ْنَزَل     َما     َك َأ

ّلُه َبَط     ال َأْح ُهْم     َف َل ْعَما َكاَن:  وجل عز وقال   َأ ّقا     َو َنا     َح ْي َل َنْصُر     َع
ِنيَن ْؤِم ْلُم    ا

َد:  سبحانه وقال ، َع ّلُه     َو ِذيَن     ال ّل ُنوا     ا ُكْم     آَم ْن ُلوا     ِم َعِم َو
ِلَحاِت ُهْم     الّصا ّن َف ِل َتْخ َيْس َْلْرِض     ِفي     َل َلَف     َكَما     ا َتْخ ِذيَن     اْس ّل ِمْن     ا

ِهْم ِل ْب َنّن     َق ّك ُيَم َل ُهْم     َو ُهُم     َل َن ِذي     ِدي ّل َتَضى     ا ُهْم     اْر ُهْم     َل ّن َل ّد َب ُي َل ِد     ِمْن     َو ْع َب
ِهْم ِف ْو ًنا     َخ ِني     َأْم َن ُدو ُب ْع ُكوَن     ل     َي ِر ًئا     ِبي     ُيْش ْي َفَر     َوَمْن     َش َد     َك ْع ِلَك     َب َذ
ِئَك َل ُأو ُقوَن     ُهُم     َف َفاِس ْل ومن كثيرة المعنى هذا في واليات   ا

اليات هذه عليه دلت ما صحة علم عباده في الله سنة تأمل
يصاب وإنما النقل جهة من ذلك علم قد كما الواقع جهة من
من منهم يحصل ما بسبب الحيان بعض في السلم أهل

المستطاع العداد وعدم الله أمر في والتفريط الذنوب
َوَما:  تعالى قال كما عظيمة وأسرار أخرى ولحكم لعدائهم
ُكْم َب ٍة     ِمْن     َأَصا َب ِبَما     ُمِصي َبْت     َف ُكْم     َكَس ِدي ْي ُفو     َأ ْع َي ٍر     َعْن     َو ِثي وقال   َك
َلّما:  سبحانه َو ُكْم     َأ ْت َب َبٌة     َأَصا ْد     ُمِصي ُتْم     َق ْب َها     َأَص ْي َل ْث ُتْم     ِم ْل ّنى     ُق َأ

َذا َو     ُقْل     َه ِد     ِمْن     ُه ْن ُكْم     ِع ُفِس ْن ّلَه     ِإّن     َأ َلى     ال ٍء     ُكّل     َع ِديٌر     َشْي    َق
َبَك     َما:  وجل عز وقال ٍة     ِمْن     َأَصا َن ِه     َفِمَن     َحَس ّل َبَك     َوَما     ال َأَصا

ٍة     ِمْن َئ ّي ْفِسَك     َفِمْن     َس    َن

المم وحال والسلم الصلة عليهم الرسل دعوة يتأمل ومن
ثلثة إليه دعوا الذي التوحيد أن له يتضح الرسل دعتهم الذين
في بهما يدخلوا فلم المشركون بهما أقر نوعان ، أنواع

 ، والصفات السماء وتوحيد الربوبية توحيد وهما السلم

والرزق الخلق من الرب بأفعال القرار فهو الربوبية توحيد أما
فإن سبحانه أفعاله من ذلك غير إلى والماتة والحياء والتدبير
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يستلزم لنه ، به عليهم الله واحتج بذلك أقروا قد المشركين
ِئْن:  تعالى قال كما ، ويقتضيه العبادة توحيد َل ُهْم     َو َت ْل أ

َ َمْن     َس
َق َل َواِت     َخ َْلْرَض     الّسَما َقَمَر     الّشْمَس     َوَسّخَر     َوا ْل ُلّن     َوا ُقو َي ّلُه     َل ال
ّنى َأ ُكوَن     َف َف ْؤ ِئْن:  تعالى وقال   ُي َل ُهْم     َو َت ْل أ

َ ُهْم     َمْن     َس َق َل ُلّن     َخ ُقو َي َل
ّلُه ُكْم     َمْن     ُقْل:  تعالى وقال الية   ال ُق ِء     ِمَن     َيْرُز َْلْرِض     الّسَما َوا
ِلُك     َأّمْن َع     َيْم ْبَصاَر     الّسْم َْل ِرُج     َوَمْن     َوا ْلَحّي     ُيْخ ّيِت     ِمَن     ا ْلَم ِرُج     ا ُيْخ َو

ّيَت ْلَم ْلَحّي     ِمَن     ا ّبُر     َوَمْن     ا َد َْلْمَر     ُي ُلوَن     ا ُقو َي ّلُه     َفَس ُقْل     ال َفل     َف َأ

ُقوَن ّت وأنتم عبادته في به الشراك تتقون أفل فقل المعنى   َت
ِلَمِن     ُقْل:  تعالى وقال الشياء لهذه الفاعل أنه تعلمون
َْلْرُض َها     َوَمْن     ا ُتْم     ِإْن     ِفي ْن َلُموَن     ُك ْع ُلوَن*    َت ُقو َي ِه     َس ّل َفل     ُقْل     ِل َأ

ّكُروَن َذ َواِت     َرّب     َمْن     ُقْل*    َت ْبِع     الّسَما َعْرِش     َوَرّب     الّس ْل ِم     ا ِظي َع ْل ا
ُلوَن*  ُقو َي ِه     َس ّل َفل     ُقْل     ِل ُقوَن     َأ ّت ِه     َمْن     ُقْل*    َت ِد َي ُكوُت     ِب َل ُكّل     َم

ٍء َو     َشْي ُه ِه     ُيَجاُر     َول     ُيِجيُر     َو ْي َل ُتْم     ِإْن     َع ْن َلُموَن     ُك ْع ُلوَن     َت ُقو َي ِه     َس ّل ِل
ّنى     ُقْل َأ    ُتْسَحُروَن     َف

بأفعال إقرارهم على دالة وكلها كثيرة المعنى هذا في واليات
لعدم تقدم كما ، السلم في ذلك يدخلهم ولم سبحانه الرب

من أنكروه فيما عليهم حجة وذلك وحده لله العبادة إخلصهم
هو أنكروها التي الشياء لهذه الخالق لن العبادة توحيد

.  له شريك ل وحده يعبد لن المستحق

الله ذكر فقد والصفات السماء توحيد وهو الثاني النوع أما
ذكر ما سوى المشركون ينكره ولم كثيرات آيات في ذلك

ُهْم:  تعالى قوله في الرحمن إنكار من عنهم ُفُروَن     َو ْك َي
َو     ُقْل     ِبالّرْحَمِن ّبي     ُه َلَه     ل     َر َو     ِإل     ِإ ِه     ُه ْي َل ْلُت     َع ّك َو ِه     َت ْي َل ِإ َتاِب     َو    َم

أنه يعلمون فهم وإل والعناد المكابرة سبيل على منهم وهذا
قال ، أشعارهم من كثير في ذلك وجد كما الرحمن هو سبحانه

َو:  سبحانه الله ّلُه     ُه ِذي     ال ّل َلَه     ل     ا َو     ِإل     ِإ ِلُم     ُه ْيِب     َعا َغ ْل ِة     ا َد َها َوالّش
َو َو     ُقْل:  وجل عز الله وقال   الّرِحيُم     الّرْحَمُن     ُه ّلُه     ُه ٌد     ال *   َأَح

ّلُه ُد     ال ْد     َلْم*    الّصَم ِل َلْم     َي ْد     َو َل َلْم*    ُيو ُكْن     َو ًوا     َلُه     َي ُف ٌد     ُك وقال   َأَح
ْيَس:  سبحانه ِه     َل ِل ْث ٌء     َكِم َو     َشْي ُه ُع     َو َبِصيُر     الّسِمي ْل عز وقال   ا
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ُد:  وجل ْلَحْم ِه     ا ّل َلِميَن     َرّب     ِل َعا ْل ِم     الّرْحَمِن     ا ِلِك     الّرِحي ِم     َما ْو َي
ّديِن ُبوا     َفل:  سبحانه وقال   ال ِر ِه     َتْض ّل َثاَل     ِل َْلْم ّلَه     ِإّن     ا َلُم     ال ْع َي
ُتْم ْن َأ َلُموَن     ل     َو ْع دالة وكلها كثيرة المعنى هذا في واليات   َت
وله العل والصفات الحسنى السماء له سبحانه الله أن على

له شريك ل وأفعاله وصفاته وأسمائه ذاته في المطلق الكمال
.  ذلك في

في جاء ما بكل اليمان وجوب على المة سلف أجمع وقد
وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة وجل عز الله كتاب

، جاءت كما وإقرارها والصفات السماء من الصحيحة
على ل الحقيقة على بها موصوف سبحانه الله بأن واليمان
ول له ند ول ذلك في له شبيه ل به اللئق الوجه على المجاز

بمعانيها الموصوف وهو سبحانه هو إل كيفيتها يعلم ول كفؤ
تقدم كما أحد فيها يشابهه ل الذي المطلق الكمال على كلها
ْيَس:  وجل عز قوله في ِه     َل ِل ْث ٌء     َكِم َو     َشْي ُه ُع     َو َبِصيُر     الّسِمي ْل    ا

العبادة سبحانه ربنا استحقاق على قاطعة حجة النوع وهذا
.  الول كالنوع

الرسل به جاءت الذي وهو العبادة توحيد فهو الثالث النوع أما
من الله وخلق بتحقيقه والمر ، إليه بالدعوة الكتب ونزلت ،

كما ، وأممهم الرسل بين الخصومة وقعت وفيه ، الثقلين أجله
ْد:  تعالى قال َق َل َنا     َو ْث َع ٍة     ُكّل     ِفي     َب ُدوا     َأِن     َرُسوًل     ُأّم ُب ْع ّلَه     ُا ال

ُبوا ِن َت ُغوَت     َواْج ّطا َنا     َوَما:  تعالى وقال   ال ْل ِلَك     ِمْن     َأْرَس ْب ِمْن     َق
ِه     ُنوِحي     ِإل     َرُسوٍل ْي َل ّنُه     ِإ َلَه     ل     َأ َنا     ِإل     ِإ ُدوِن     َأ ُب ْع    َفا

أن والسلم الصلة عليهم وشعيب وصالح وهود نوح عن وقال
ُدوا:  لقومه قال منهم واحد كل ُب ْع ّلَه     ا ُكْم     َما     ال ٍه     ِمْن     َل َل ُه     ِإ ْيُر َغ

ِهيَم:  سبحانه وقال ْبَرا ِإ ْذ     َو ِه     َقاَل     ِإ ْوِم َق ُدوا     ِل ُب ْع ّلَه     ا ُه     ال ُقو ّت َوا
ُكْم ِل ْيٌر     َذ ُكْم     َخ ُتْم     ِإْن     َل ْن َلُموَن     ُك ْع ّنَما     َت ُدوَن     ِإ ُب ْع ِه     ُدوِن     ِمْن     َت ّل ًنا     ال َثا ْو َأ

ُقوَن ُل َتْخ ًكا     َو ْف ِذيَن     ِإّن     ِإ ّل ُدوَن     ا ُب ْع ِه     ُدوِن     ِمْن     َت ّل ُكوَن     ل     ال ِل ُكْم     َيْم َل
ًقا ُغوا     ِرْز َت ْب َد     َفا ْن ِه     ِع ّل َق     ال ُه     الّرْز ُدو ُب ْع ُكُروا     َوا ِه     َلُه     َواْش ْي َل ِإ

ُعوَن    ُتْرَج
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ْقُت     َوَما:  سبحانه وقال َل ْلِجّن     َخ ْنَس     ا ِْل ُدوِن     ِإل     َوا ُب ْع َي وقال   ِل
َها    َ يا:  وجل عز ّي أ

ّناُس     َ ُدوا     ال ُب ْع ُكُم     ا ّب ِذي     َر ّل ُكْم     ا َق َل ِذيَن     َخ ّل ِمْن     َوا
ُكْم ِل ْب ُكْم     َق ّل َع ُقوَن     َل ّت َقَضى:  وجل عز وقال ،   َت ّبَك     َو ُدوا     َأل     َر ُب ْع َت

ُه     ِإل ّيا ّياَك:  سبحانه وقال الية   ِإ ُد     ِإ ُب ْع ّياَك     َن ِإ ِعيُن     َو َت    َنْس
سبحانه الله أن على تدل وكلها كثيرة المعنى هذا في واليات
ل وحده ليعبد الخلق وخلق الكتاب وأنزل الرسل أرسل
.  سواه ما كل دون بالعبادة ويخص له شريك

عبد من فمنهم ، الله لغير المشركين عبادة تنوعت وقد
عبد من ومنهم الصنام عبد من ومنهم والصالحين النبياء

فأرسل ، وغيرها الكواكب عبد من ومنهم والحجار الشجار
ذلك لنكار الكتب وأنزل والسلم الصلة عليهم الرسل الله
ما كل دون وحده الله عبادة إلى كلهم الخلق ودعوة ، كله

ول عليه إل يتوكل ول به إل يستغاث ول الله إل يدعى فل سواه
أنواع من ذلك غير إلى ، وجل عز له إل والذبائح بالنذور يتقرب
القوال من ويرضاه الله يحبه ما لكل جامع اسم وهي العبادة

.  والباطنة الظاهرة والعمال

والصالحين النبياء بعبادة قصدوا أنهم المشركون زعم وقد
أرادوا إنما أنهم زعموا الله مع آلهة والوثان الصنام واتخاذهم

ذلك عليهم الله فرد سبحانه الله إلى والشفاعة القربة بذلك
ُدوَن:  وجل عز بقوله وأبطله ُب ْع َي ِه     ُدوِن     ِمْن     َو ّل ُهْم     ل     َما     ال َيُضّر

ُهْم     َول ُع َف ْن ُلوَن     َي ُقو َي ِء     َو ُؤل َنا     َه ُؤ َعا َف َد     ُش ْن ِه     ِع ّل ُئوَن     ُقْل     ال ّب َن ُت ّلَه     َأ ال
َلُم     ل     ِبَما ْع َواِت     ِفي     َي َْلْرِض ِفي   َول     الّسَما َنُه ا ْبَحا َلى ُس َعا َت َعّما َو

ُكوَن ِر ِد:  وجل عز وقال ، ُيْش ُب ْع ّلَه     َفا ِلًصا     ال ّديَن     َلُه     ُمْخ ِه     َأل     ال ّل ِل
ّديُن ِلُص     ال ْلَخا ِذيَن*    ا ّل ُذوا     َوا ّتَخ ِه     ِمْن     ا ِن َء     ُدو َيا ِل ْو ُهْم     َما     َأ ُد ُب ْع ِإل     َن

َنا ُبو َقّر ُي َلى     ِل ِه     ِإ ّل َفى     ال ْل ّلَه     ِإّن     ُز ُكُم     ال ُهْم     َيْح َن ْي ِه     ُهْم     َما     ِفي     َب ِفي
ُفوَن ِل َت ّلَه     ِإّن     َيْخ ِدي     ل     ال ْه َو     َمْن     َي ِذٌب     ُه ّفاٌر     َكا .    َك

من وغيرهم قريشا وسلم عليه الله صلى محمد نبينا دعا ولما
بأنه ذلك على واحتجوا أنكروه التوحيد هذا إلى العرب كفار

ُبوا:  سبحانه قال كما وأسلفهم آباؤهم عليه ما خلف َعِج َو

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=38&nAya=4
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=3
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=29&nAya=2
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=29&nAya=2
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=10&nAya=18
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=10&nAya=18
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=10&nAya=18
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=17&nAya=23
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=2&nAya=21
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=21
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=51&nAya=56


ُهْم     َأْن َء ِذٌر     َجا ْن ُهْم     ُم ْن َقاَل     ِم ِفُروَن     َو َكا ْل َذا     ا ّذاٌب     َساِحٌر     َه َعَل     َك َأَج

َهَة ِل ًها     اْل َل ًدا     ِإ َذا     ِإّن     َواِح ٌء     َه ُهْم:  سبحانه وقال   ُعَجاٌب     َلَشْي ّن ِإ
ُنوا َذا     َكا ُهْم     ِقيَل     ِإ َلَه     ل     َل ّلُه     ِإل     ِإ ِبُروَن     ال ْك َت ُلوَن*    َيْس ُقو َي ّنا     َو ِئ َأ

ُكو ِر َتا َنا     َل ِت َه ِل ٍر     آ ُنوٍن     ِلَشاِع َء     َبْل:  سبحانه الله قال   َمْج َجا
ّق ْلَح َق     ِبا ّد ِليَن     َوَص ْلُمْرَس كفرهم على الدالة واليات   ا

.  منها الكثير ذكر سبق قد جدا كثيرة وعنادهم واستكبارهم

دينه الله عن يبلغوا أن سبحانه الله إلى الدعاة على فالواجب
الله وعد يتذكروا وأن ييأسوا ول يصبروا وأن ، وبصيرة بعلم

دينه نصروا إذا الرض في والتمكين بالنصر وأتباعهم رسله
تقدم كما ، ورسوله الله طاعة على واستقاموا عليه وثبتوا

صلى محمد لنبينا جرى وكما المحكمات اليات في ذلك ذكر
فصبر والبعيد القريب من وعودي أوذي فقد وسلم عليه الله
في وجاهد ربه إلى الدعوة في واستمر قبله الرسل صبر كما
حتى معه وجاهدوا وناصروه أصحابه وصبر الجهاد حق الله

دين في الناس ودخل أعداءه وخذل جنده وأعز دينه الله أظهر
، تبديل الله لسنة تجد فلن ، عباده في الله سنة ، أفواجا الله
َوّل     َوَمْن:  تعالى قال كما ، تحويل الله لسنة تجد ولن َت ّلَه     َي ال

َلُه ِذيَن     َوَرُسو ّل ُنوا     َوا ِإّن     آَم ِه     ِحْزَب     َف ّل ُبوَن     ُهُم     ال ِل َغا ْل وتقدم   ا
َكاَن:  وجل عز قوله ّقا     َو َنا     َح ْي َل ِنيَن     َنْصُر     َع ْؤِم ْلُم وقوله   ا

َد:  سبحانه َع ّلُه     َو ِذيَن     ال ّل ُنوا     ا ُكْم     آَم ْن ُلوا     ِم َعِم ِلَحاِت     َو الّصا
ُهْم ّن َف ِل َتْخ َيْس َْلْرِض     ِفي     َل َلَف     َكَما     ا َتْخ ِذيَن     اْس ّل ِهْم     ِمْن     ا ِل ْب َق

َنّن ّك ُيَم َل ُهْم     َو ُهُم     َل َن ِذي     ِدي ّل َتَضى     ا ُهْم     اْر ُهْم     َل ّن َل ّد َب ُي َل ِد     ِمْن     َو ْع َب
ِهْم ِف ْو ًنا     َخ ِني     َأْم َن ُدو ُب ْع ُكوَن     ل     َي ِر ًئا     ِبي     ُيْش ْي . وقال الية   َش
ِبْر:  سبحانه َبَة     ِإّن     َفاْص ِق َعا ْل ِقيَن     ا ّت ْلُم    ِل

يصلح وأن ، كلمته ويعلي دينه ينصر أن وجل عز الله وأسأل
يفقههم وأن ، الحق على قلوبهم ويجمع ، المسلمين أحوال

ويوفقهم ، الهدى على ويجمعهم ، قادتهم يصلح وأن ، دينه في
جواد إنه خالفها مما والحذر إليها والتحاكم شريعته لتحكيم

وآله محمد نبينا ورسوله عبده على وسلم الله . . وصلى كريم
.  الدين يوم إلى بإحسان وأتباعه وأصحابه
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والشرك        الكفر من يضاده وما المرسلين توحيد

والسلم والصلة ، للمتقين والعاقبة ، العالمين رب لله الحمد
والمرسلين النبياء جميع وعلى ، والخرين الولين سيد على
عز الله توحيد كان : فلما بعد . أما الصالحين وسائر كّل وآل

أهم ، والسلم الصلة عليهم وبرسله به واليمان وجل
العلوم أشرف بذلك والعلم ، الفرائض وأعظم الواجبات
 ، وأفضلها

بيانه إلى داعية الصيل الصل هذا إلى الحاجة كانت ولما
لشدة الموجزة الكلمة هذه في ذلك إيضاح رأيت بالتفصيل

، بالعناية جدير العظيم الموضوع هذا ولن ، ذلك إلى الحاجة
القول في الحق لصابة جميعا يوفقنا أن وجل عز الله وأسأل
ومن . فأقول والزلل الخطإ من جميعا يعيذنا وأن ، والعمل

:  والتوفيق العون أستمد وتعالى سبحانه الله

وهو ، فريضة أول وهو ، الواجبات أهم هو التوحيد أن ريب ل
هذه زبدة وهو ، والسلم الصلة عليهم الرسل دعوة أول

وهو ، المبين كتابه في وجل عز ربنا ذلك بين كما الدعوة
:  المرسلين جميع عن سبحانه يقول حيث ، القائلين أصدق
ْد َق َل َنا     َو ْث َع ٍة     ُكّل     ِفي     َب ُدوا     َأِن     َرُسوًل     ُأّم ُب ْع ّلَه     ُا ُبوا     ال ِن َت ُغوَت     َواْج ّطا ال

رسول أمة كل في المم جميع في بعث أنه وعل جل أوضح
دعوة هذه ، الطاغوت واجتنبوا ، الله : اعبدوا لهم يقول

واجتنبوا الله : اعبدوا وأمته لقومه يقول واحد كل الرسل
.  الطاغوت

في والمم الرسل بين الخصومة لن ، الله : وحدوا المعنى
، ورازقها وخالقها ربها الله بأن تقر فالمم وإل ، العبادة توحيد

، والخصومة النزاع ولكن ، وصفاته أسمائه من كثيرا وتعرف
فالرسل ، بالعبادة الله توحيد في هذا يومنا إلى نوح عهد من

عبادة واتركوا ، بها وحدوه ، له العبادة : أخلصوا للناس تقول
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ونعبد نعبده بل : ل يقولون وخصومهم وأعداؤهم ، سواه ما
.  بالعبادة نخصه ما ، غيره

عبادته تنكر ل . المم والمم الرسل بين النزاع محل هو هذا
 يخص؟ ل أم بها يخص هل النزاع ولكن ، تعبده بل ، بالجملة

، بها وتوحيده ، بالعبادة الرب لتخصيص الله بعثهم فالرسل
كل على القادر ، المالك وجل عز لكونه ، سواه ما كل دون

ذلك غير إلى ، بأحوالهم العليم ، للعباد الرزاق ، الخلق ، شيء
 .

إلى ، المم جميع والسلم الصلة عليهم الرسل دعت فلهذا
عبادة وترك ، وتعالى سبحانه له العبادة وإخلص ، الله توحيد

.  سواه ما

ُدوا     َأِن:  وجل عز قوله معنى هو وهذا ُب ْع ّلَه     ُا ُبوا     ال ِن َت َواْج
ُغوَت ّطا : المعنى هذا في عنهما الله رضي عباس ابن قال   ال

.  التوحيد هي العبادة

هو . إذ التوحيد هي العبادة : إن العلماء جميع قال وهكذا
كما ، سواه معه وتعبد الله تعبد الكافرة والمم ، المقصود

ْذ:  وعل جل قال ِإ ِهيُم     َقاَل     َو ْبَرا ِه     ِإ ِبي ِه     َِل ْوِم َق ِني     َو ّن ٌء     ِإ ِمّما     َبَرا
ُدوَن ُب ْع ِذي     ِإل     َت ّل ِني     ا َطَر ّنُه     َف ِإ ِديِن     َف ْه َي معبوداتهم من فتبرأ   َس

، يعبدونه أنهم . فعلم خالقه أي ، سبحانه فاطره إل كلها
سوى معبوداتهم من الخليل تبرأ . فلهذا غيره معه ويعبدون

وهكذا ، وتعالى سبحانه الله وهو ، وجل عز وفاطره خالقه
ُكْم:  وجل عز قوله ُل ِز َت ْع َأ ُعوَن     َوَما     َو ْد ِه     ُدوِن     ِمْن     َت ّل ُعو     ال ْد َأ َو
ّبي . واليات غيره معه ويعبدون ، الله يعبدون أنهم فعلم   َر
دعوة من المقصود أن بذلك فعلمنا ، كثيرة المعنى هذا في

هو إل يدعى ل ، بها وإفراده ، بالعبادة الله تخصيص الرسل
، له إل يذبح ول ، له إل ينذر ول ، به إل يستغاث ول ، وعل جل
المستحق فهو ، العبادات من ذلك غير إلى ، له إل ُيصلى ول
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، الله إل إله ل معنى هو وهذا ، سواه ما كل دون وعل جل لها
.  الله إل حق معبود ل معناها فإن

بكثرة موجودة اللهة لن العلم أهل عند معناها هو هذا
من آلهة يعبدون نوح عهد : من الزمان قديم من والمشركون

وغير ، ونسر ، ويعوق ، ويغوث ، وسواع ، : ود منها الله دون
.  ذلك

والروم الفرس . وهكذا كثيرة آلهة عندها العرب وهكذا
أن بذلك . فعلم الله مع يعبدونها آلهة عندهم كلهم وغيرهم

، الرسل بدعوة المقصود هو الله إل إله : ل بقول المقصود
وعل جل سواه ما كل دون بالعبادة ويخص ، الله يوحد أن وهو

ِلَك:  المبين كتابه في سبحانه يقول ولهذا ، َأّن     َذ ّلَه     ِب َو     ال ُه
ّق ْلَح َأّن     ا ُعوَن     َما     َو ْد ِه     ِمْن     َي ِن َو     ُدو ِطُل     ُه َبا ْل أن بذلك فاتضح   ا

سبحانه وأنه ، سواه ما كل دون بالعبادة تخصيصه المقصود
، باطل معبود دونه من عبد ما وأن ، وعل جل الحق المعبود

ْد:  وتعالى سبحانه قال ولهذا َق َل َنا     َو ْث َع ٍة     ُكّل     ِفي     َب َأِن     َرُسوًل     ُأّم

ُدوا ُب ْع ّلَه     ُا ُبوا     ال ِن َت ُغوَت     َواْج ّطا واجتنبوا الله وحدوا أي   ال
.  عنها وابتعدوا ، الطاغوت عبادة اتركوا أي ، الطاغوت

والجن النس من الله دون من عبد ما : كل والطاغوت
ول ذلك يكره يكن لم ما ، الجمادات من ذلك وغير ، والملئكة

الله دون من عبد ما كل الطاغوت أن . والمقصود به يرضى
يرضى ل من أما ، بذلك يرضى ممن ، وغيرها الجمادات من

الشيطان هو فالطاغوت ، والصالحين والنبياء كالملئكة بذلك
.  للناس وزينها ، عبادتهم إلى دعا الذي

من يعبد أن يرضى ل صالح وكل ، والملئكة والنبياء فالرسل
وإنما ، بطاغوت فليس ، ويحاربه ذلك ينكر بل ، أبدا الله دون

كفرعون بذلك يرضى ممن الله دون من عبد ما كل الطاغوت
.  به يرضى أو ، ذلك إلى يدعو ممن وأشباههما وإبليس
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من المعبودة والصنام والحجار الشجار من الجمادات وهكذا
. الله دون من عبادتها بسبب طاغوتا تسمى كلها ، الله دون
َنا     َوَما:  وتعالى سبحانه يقول المعنى هذا وفي ْل ِلَك     ِمْن     َأْرَس ْب َق
ِه     ُنوِحي     ِإل     َرُسوٍل     ِمْن ْي َل ّنُه     ِإ َلَه     ل     َأ َنا     ِإل     ِإ ُدوِن     َأ ُب ْع الية وهذه   َفا
جميعا الرسل دعوة أن سبحانه فيها يبين ، السابقة الية مثل
وعل جل وحده لله العبادة وإخلص التوحيد إلى الدعوة هي
قطع مع يكفي الله إل إله ل قوله كان ولو ، سواه ما كل دون

المستحق هو بأنه واليمان بالعبادة الله تخصيص عن النظر
أن عرفوا المشركين ولكن ، ذلك من الناس امتنع لما ، لها

المعبود هو الله أن يقتضي قولها وأن ، آلهتهم يبطل قولها
.  وعل جل بذلك والمختص ، الحق

فاتضح لها الستجابة عن واستكبروا وعادوها أنكروها فلهذا
بها وإفراده ، بالعبادة الله تخصيص ذلك من المقصود أن بهذا
أو أنبياء من ، وتعالى سبحانه دونه من عبد ما جميع دون

هو سبحانه الله لن ذلك؛ غير أو جن أو صالحين أو ملئكة
شيء لكل الخالق المميت المحيي القادر الرازق المالك
وهو ، وعل جل يعبد لن المستحق فهو ، العباد لمور المدبر
لدعوة الرسل بعث فلذلك ، وتعالى سبحانه بأحوالهم العليم
وأنه ، وصفاته أسمائه ولبيان ، له والخلص توحيده إلى الخلق

، قدرته وكمال ، علمه لكمال ويعظم يعبد لن المستحق
العالم ، الضار النافع وجل عز ولنه ، وصفاته أسمائه وكمال
، وعل جل بمصالحهم الكفيل ، لدعائهم السميع عباده بأحوال

وتعالى سبحانه سواه ما دون وعل جل يعبد لن المستحق فهو
عليهم وشعيب وصالح وهود نوح عن سبحانه أخبر وقد ،

ُدوا:  لقومهم قالوا أنهم والسلم الصلة ُب ْع ّلَه     ا ُكْم     َما     ال ِمْن     َل
ٍه َل ُه     ِإ ْيُر ْد:  تعالى لقوله مطابق فهذا   َغ َق َل َنا     َو ْث َع ٍة     ُكّل     ِفي     َب ُأّم

ُدوا     َأِن     َرُسوًل ُب ْع ّلَه     ُا ُبوا     ال ِن َت ُغوَت     َواْج ّطا    ال

:  بقولهم والسلم الصلة عليه نبيهم هود قوم أجاب وقد
َنا َت ْئ َد     َأِج ُب ْع َن ّلَه     ِل ُه     ال َد َذَر     َوْح َن ُد     َكاَن     َما     َو ُب ْع َنا     َي ُؤ َبا علموا فقد   آ

والسلم الصلة عليه هود دعوة أن وهو ، وعرفوه المعنى
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من المعبودة الوثان وخلع وحده لله العبادة إخلص تقتضي
َنا قالوا ولهذا ، دونه َت ْئ َأِج َد :  ُب ْع َن ّلَه ِل ُه ال َد َذَر َوْح َن ُد َكاَن َما َو ُب ْع َي
َنا ُؤ َبا َنا آ ِت ْأ َنا ِبَما َف ُد ِع ْنَت ِإْن َت ِقيَن ِمَن ُك ِد على فاستمروا الّصا
.  العافية الله نسأل العذاب بهم نزل حتى ، والتكذيب العناد

محاضرة ألقيت في مدرسة دار الحديث بالمدينة المنورة
هـ 14/4/1394بتاريخ 

  

شريك ل وحده ليعبد الرسل وأرسل الكتب أنزل سبحانه والله
به موصوف هو ما للعباد ويذكر ، لعباده حقه وليبين ، له

جل ليعرفوه ، العلى وصفاته الحسنى أسمائه من سبحانه
، قدرته وكمال ، إحسانه وعظيم وصفاته بأسمائه وعل

هو الربوبية توحيد لن إل ذاك وما ، وعل جل علمه وإحاطة
الرسل بعثت فلهذا ، والعبادة اللهية لتوحيد والصل الساس

عز الله من السماوية الكتب وأنزلت والسلم الصلة عليهم
استحقاقه وبيان ، إحسانه وعظيم وأسمائه صفاته لبيان وجل

لعبادته المم تخضع حتى ، وعل جل ويسأل ويدعى يعظم أن
جل سواه ما كل دون تعبده وحتى ، إليه تنيب وحتى ، وطاعته

ذكر وقد ، وجل عز الله كتاب في كثيرا موجود وهذا ، وعل
الصلة عليهم رسله من كثير عن ذلك وتعالى سبحانه الله

َلْت:  سبحانه فقال والسلم ُهْم     َقا ُل ِفي     ُرُس ِه     َأ ّل ِر     َشّك     ال ِط َفا
َواِت َْلْرِض     الّسَما ْتُل:  وعل جل وقال   َوا ِهْم     َوا ْي َل َأ     َع َب ْذ     ُنوٍح     َن ِإ

ِه     َقاَل ْوِم َق ِم    َ يا     ِل ْو ُبَر     َكاَن     ِإْن     َق ُكْم     َك ْي َل َقاِمي     َع ِري     َم ِكي ْذ َت َياِت     َو ِبآ
ِه ّل َلى     ال َع ِه     َف ّل ْلُت     ال ّك َو ُعوا     َت َأْجِم ُكْم     َف ُكْم     َأْمَر َء َكا ُكْن     ل     ُثّم     َوُشَر َي

ُكْم ُكْم     َأْمُر ْي َل ْقُضوا     ُثّم     ُغّمًة     َع َلّي     ا ِظُروِن     َول     ِإ ْن ِإْن     ُت ُتْم     َف ْي ّل َو َفَما     َت
ُكْم ُت ْل َأ ٍر     ِمْن     َس َي     ِإْن     َأْج ِر َلى     ِإل     َأْج ِه     َع ّل ُأِمْرُت     ال ُكوَن     َأْن     َو ِمَن     َأ

ِلِميَن ْلُمْس    ا

متوكل وأنه الله على معتمد أنه والسلم الصلة عليه فبين
له بد ل وأنه ، وتخويفهم بتهديدهم يبالي ل وأنه ، وعل جل عليه
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، والسلم الصلة عليه فعل بلغ فقد ، الله رسالت تبليغ من
، بالجميع المحيط هو وأنه ، وعظمته ربه بقدرة فعرفهم
على القادر أنه كما ، أعدائه إهلك وعلى ، إنجائه على والقادر

تنفيذ على وإعانتهم ، بكلءته وإحاطتهم ، وأنبيائه رسله حفظ
 ، الهدى من به جاءوا ما

حيث والسلم الصلة عليه بنوح تتعلق سورة هذا في وأنزل
:  وعل جل قال

ّنا الرحيم الرحمن الله بسم َنا     ِإ ْل َلى     ُنوًحا     َأْرَس ِه     ِإ ْوِم ِذْر     َأْن     َق ْن َأ

ْوَمَك ْبِل     ِمْن     َق ُهْم     َأْن     َق َي ِت أ
ْ َذاٌب     َي ِليٌم     َع ِم    َ يا     َقاَل     َأ ْو ّني     َق ُكْم     ِإ ِذيٌر     َل َن

ِبيٌن ُدوا     َأِن*    ُم ُب ْع ّلَه     ا ُه     ال ُقو ّت ُعوِن     َوا ِطي َأ ِفْر*    َو ْغ ُكْم     َي ِمْن     َل
ُكْم ِب ُنو ُكْم     ُذ َؤّخْر ُي َلى     َو ِه     َأَجَل     ِإّن     ُمَسّمى     َأَجٍل     ِإ ّل َذا     ال َء     ِإ َؤّخُر     ل     َجا ُي

ْو ُتْم     َل ْن َلُموَن     ُك ْع ّني     َرّب     َقاَل     َت ْوُت     ِإ َع ْوِمي     َد ْيًل     َق َهاًرا     َل َن َلْم*    َو َف
ُهْم ْد ِز ِئي     َي َعا ّني*    ِفَراًرا     ِإل     ُد ِإ ّلَما     َو ُهْم     ُك ُت ْو َع ِفَر     َد ْغ َت ُهْم     ِل ُلوا     َل َع َج

ُهْم َع ِب ِهْم     ِفي     َأَصا ِن َذا ْوا     آ ْغَش َت ُهْم     َواْس َب َيا َأَصّروا     ِث َبُروا     َو ْك َت َواْس
َباًرا ْك ِت ّني     ُثّم     اْس ُهْم     ِإ ُت ْو َع َهاًرا     َد ّني     ُثّم*    ِج ْنُت     ِإ َل ْع ُهْم     َأ َأْسَرْرُت     َل َو

ُهْم ْلُت*    ِإْسَراًرا     َل ُق ِفُروا     َف ْغ َت ُكْم     اْس ّب ّنُه     َر ّفاًرا     َكاَن     ِإ ُيْرِسِل*    َغ
َء ُكْم     الّسَما ْي َل ْدَراًرا     َع ُكْم*    ِم ْد ِد ُيْم َواٍل     َو َأْم ِنيَن     ِب َب َعْل     َو َيْج ُكْم     َو َل

ّناٍت َعْل     َج َيْج ُكْم     َو َهاًرا     َل ْن أ
ُكْم     َما     َ ِه     َتْرُجوَن     ل     َل ّل َقاًرا     ِل ْد*    َو َق َو

ُكْم َق َل َواًرا     َخ ْط    َأ

شيئا والسلم الصلة عليه نوح نبيه لسان على سبحانه فأوضح
من به يمدهم بما يمدهم الذي وأنه ، وجل عز صفاته من

لن المستحق وأنه ، العظيمة والنعم ، الكثير والخير الرزاق
.  وعل جل ويعظم ، ويطاع يعبد

سورة في قومه وعن ، والسلم الصلة عليه هود عن وقال
َبْت:  الشعراء ّذ ٌد     َك ِليَن     َعا ْلُمْرَس ْذ*    ا ُهْم     َقاَل     ِإ ُهْم     َل ٌد     َأُخو َأل     ُهو

ُقوَن ّت ّني*    َت ُكْم     ِإ ُقوا*    َأِميٌن     َرُسوٌل     َل ّت ّلَه     َفا ُعوِن     ال ِطي َأ َوَما*    َو
ُكْم ُل َأ ِه     َأْس ْي َل ٍر     ِمْن     َع َي     ِإْن     َأْج ِر َلى     ِإل     َأْج َلِميَن     َرّب     َع َعا ْل ُنوَن     ا ْب َت َأ

ُكّل َيًة     ِريٍع     ِب ُذوَن*    آ ّتِخ َت َع     َو ِن ُكْم     َمَصا ّل َع ُدوَن     َل ُل َذا*    َتْخ ِإ ُتْم     َو َطْش َب
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ُتْم َطْش ِريَن     َب ّبا ُقوا*    َج ّت ّلَه     َفا ُعوِن     ال ِطي َأ ُقوا*    َو ّت ِذي     َوا ّل ُكْم     ا ّد َأَم

َلُموَن     ِبَما ْع ُكْم*    َت ّد ٍم     َأَم َعا ْن َأ ِنيَن     ِب َب ّناٍت*    َو ُيوٍن     َوَج ُع ّني*    َو ِإ
ُكْم     َأَخاُف ْي َل َذاَب     َع ٍم     َع ْو ٍم     َي ِظي    َع

الصلة عليه هود نبيهم لسان على وعل جل الله فأوضح
وأنه ، وعل جل عليهم بها أنعم التي النعم من كثيرا والسلم

رسوله وطاعة له الخضوع عليهم الواجب وأن ، الجميع رب
من الله عذاب بهم فنزل واستكبروا أبوا ولكنهم ، وتصديقه

.  العقيم الريح

َبْت:  السلم عليه صالح عن وقال ّذ ُد     َك ِليَن     َثُمو ْلُمْرَس ْذ*    ا ِإ
ُهْم     َقاَل ُهْم     َل ِلٌح     َأُخو ُقوَن     َأل     َصا ّت ّني*    َت ُكْم     ِإ ُقوا     َأِميٌن     َرُسوٌل     َل ّت َفا
ّلَه ُعوِن     ال ِطي َأ ُكْم     َوَما     َو ُل َأ ِه     َأْس ْي َل ٍر     ِمْن     َع َي     ِإْن     َأْج ِر َلى     ِإل     َأْج َرّب     َع

َلِميَن َعا ْل ُكوَن     ا ْتَر ُت َنا     َما     ِفي     َأ ُه ِنيَن     َها ّناٍت     ِفي*    آِم ُيوٍن     َج ُع *   َو
َنْخٍل     َوُزُروٍع َها     َو ُع ْل ُتوَن*    َهِضيٌم     َط ْنِح َت َباِل     ِمَن     َو ْلِج ًتا     ا ُيو ِهيَن     ُب ِر َفا
ُقوا ّت ّلَه     َفا ُعوِن     ال ِطي َأ ُعوا     َول     َو ِطي ِفيَن     َأْمَر     ُت ِر ْلُمْس ِذيَن*    ا ّل ا

ُدوَن ْفِس َْلْرِض     ِفي     ُي ِلُحوَن     َول     ا .  اليات   ُيْص

رب وأنه ، بالله يتعلق ما والسلم الصلة عليه صالح فبين
.  النعم من أعطاهم ما أعطاهم وأنه ، العالمين

، صالح رسوله وتصديق إليه الرجوع عليهم الواجب فكان
في المفسدين المسرفين يطيعوا ل وأن ، به جاء فيما وطاعته
بهذا يبالوا ولم ، النصيحة بهذه يبالوا لم ولكنهم ، الرض
حتى وكفرهم وضللهم عنادهم في استمروا بل ، التوجيه
.  العافية الله نسأل ، والرجفة بالصيحة الله أهلكهم

الصلة عليه إبراهيم خليله عن أيضا وتعالى سبحانه وذكر
لينيبوا لقومه ذكرها وأنه ، وجل عز صفاته من شيئا والسلم

في وتعالى سبحانه قال حيث ويعظموه وليعبدوه الله إلى
ْتُل:  الشعراء سورة ِهْم     َوا ْي َل َأ     َع َب ِهيَم     َن ْبَرا ْذ*    ِإ ِه     َقاَل     ِإ ِبي َِل

ِه ْوِم َق ُدوَن     َما     َو ُب ْع ُلوا*    َت ُد     َقا ُب ْع َناًما     َن َظّل     َأْص َن َها     َف ِفيَن     َل ِك َقاَل*    َعا
ُكْم     َهْل َن ُعو ْذ     َيْسَم ُعوَن     ِإ ْد ْو*    َت ُكْم     َأ َن ُعو َف ْن ْو     َي    َيُضّروَن     َأ
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هذه أن لهم يبين بهذا سبحانه الله فإن هذا عند الوقفة ينبغي
ول ، الداعي تجيب ول تسمع ل لنها ، للعبادة تصلح ل الصنام

الداعين بحاجة لها إحساس ل جماد لنها ، تضر ول تنفع
الله دون من تدعى فكيف ، ضرورات من لديهم وما وسؤالهم

ُكْم     َهْل:  قال فلهذا ، َن ُعو ْذ     َيْسَم ُعوَن     ِإ ْد ْو*    َت ُكْم     َأ َن ُعو َف ْن ْو     َي َأ

لنهم ، الجواب عن وحادوا حاروا أجابوا؟ ماذا   َيُضّروَن
تسمع وليست ، ضر ول نفع عندها ليس اللهة هذه أن يعلمون

.  تجيبه ول الداعين دعاء

َنا     َبْل:  قالوا فلهذا ْد َنا     َوَج َء َبا ِلَك     آ َذ ُلوَن     َك َع ْف إنهم يقولوا ولم   َي
وأتوا الجواب عن حادوا . بل يضرون أو ينفعون أو يسمعون

هذه بأن والعتراف بل ، والشك الحيرة على يدل بجواب
َنا     َبْل:  فقالوا ، للعبادة تصلح ل اللهة ْد َنا     َوَج َء َبا ِلَك     آ َذ ُلوَن     َك َع ْف َي
قلت فيما نظر غير من وسبيلهم طريقتهم على سرنا يعني

.  لنا

ّنا:  الخرى الية في قوله معنى وهذا َنا     ِإ ْد َنا     َوَج َء َبا َلى     آ ٍة     َع ُأّم

ّنا ِإ َلى     َو ِهْم     َع ِر َثا ُدوَن   آ َت ْق التي الخبيثة الملعونة طريقتهم هذه ُم
ثم ، السلمة الله نسأل ، عليها وساروا ، بها واحتجوا سلكوها

ُتْم     َقاَل:  السلم عليه الخليل لهم قال ْي َأ َفَر ُتْم     َما     َأ ْن ُدوَن     ُك ُب ْع *   َت
ُتْم ْن ُكُم     َأ ُؤ َبا َدُموَن     َوآ ْق َْل ُهْم*    ا ّن ِإ ّو     َف ُد َلِميَن     َرّب     ِإل     ِلي     َع َعا ْل    ا

.  الصنام من معبوداتهم بذلك مراده

ُهْم:  قال ولهذا ّن ِإ ّو     َف ُد َلِميَن     َرّب     ِإل     ِلي     َع َعا ْل رب : إل فقوله   ا
أنهم يعلم ، والسلم الصلة عليه كان أنه على يدلنا ، العالمين
: فقال ، ربه استثنى ولهذا ، غيره معه ويعبدون الله يعبدون

ِذي     ِإل:  الخرى الية في كما ، العالمين رب إل ّل ِني     ا َطَر    َف
، سواه معه ويعبدون ، الله يعبدون المشركين أن بذلك فعلم
، بالعبادة الله تخصيص في الرسل وبين بينهم النزاع ولكن

.  وعل جل سواه ما كل دون بها وإفراده
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ِذي:  الرب صفات بيان في ذلك بعد قال ثم ّل ِني     ا َق َل َو     َخ ُه َف
ِديِن ْه ِذي*    َي ّل َو     َوا ِني     ُه ِعُم ْط ِقيِن     ُي َيْس َذا*    َو ِإ ِرْضُت     َو َو     َم ُه َف

ِفيِن ِذي*    َيْش ّل ِني     َوا ُت ِييِن     ُثّم     ُيِمي    ُيْح

، ويحيي ويميت المرضى : يشفي وعل جل الرب أفعال هذه
على القادر الخلق وهو ، يشاء من ويهدي ، ويسقي ويطعم
عباده على العبادة استحق فلهذا العيوب وستر الذنوب مغفرة

ول يخلقون ل لنهم ، سواه ما كل عبادة وبطلت ، وعل جل
ول المغيبات يعلمون ول يضرون ول ينفعون ول يرزقون

قال كما ، ضرا أو نفعا شيئا يقدموا أن لداعيهم يستطيعون
ُكُم:  سبحانه ِل ّلُه     َذ ُكْم     ال ّب ْلُك     َلُه     َر ْلُم ِذيَن     ا ّل ُعوَن     َوا ْد ِه     ِمْن     َت ِن ُدو

ُكوَن     َما ِل ٍر     ِمْن     َيْم ْطِمي ُهْم     ِإْن     ِق ُعو ْد ُعوا     ل     َت ُكْم     َيْسَم َء َعا ْو     ُد َل َو
ُعوا ُبوا     َما     َسِم َتَجا ُكْم     اْس ْوَم     َل َي ِة     َو َياَم ِق ْل ُفُروَن     ا ْك ُكْم     َي ِك فبين   ِبِشْر
، وجل عز بالله شرك الله دون من دعوتهم أن وبين ، عجزهم

ْوَم قال ولهذا َي َو ِة :  َياَم ِق ْل ُفُروَن ا ْك ُكْم َي ِك عجز سبحانه فبين ِبِشْر
عز بالله أشركوا قد الدعاء بهذا أنهم وبين ، جميعها اللهة هذه
.  وجل

ِذي:  قال وهنا ّل ُع     َوا ْطَم ِفَر     َأْن     َأ ْغ ِتي     ِلي     َي َئ ِطي ْوَم     َخ ّديِن     َي    ال
جل فهو ، الدين يوم خطيئتي لي يغفر سبحانه أنه أطمع يعني
فل الصنام هذه أما ، الخرة في وينجي ، الدنيا في ينفع وعل
خليله عن قال ولهذا تضر . بل الخرة في ول الدنيا في ل تنفع

ِذي:  إبراهيم ّل ُع     َوا ْطَم ِفَر     َأْن     َأ ْغ ِتي     ِلي     َي َئ ِطي ْوَم     َخ ّديِن     َي َرّب*    ال
ْكًما     ِلي     َهْب ِني     ُح ْق ْلِح َأ ِلِحيَن     َو َعْل*    ِبالّصا ْدٍق     ِلَساَن     ِلي     َواْج ِص
ِريَن     ِفي ِني*    اْلِخ ْل َع ِة     ِمْن     َواْج َث ِة     َوَر ّن ِم     َج ِعي ّن يدل كله هذا   ال

أن على العباد وتنبيه ، ذلك إلى والدعوة بالخرة اليمان على
ولهذا ، وحسابا جزاء وهناك ، إليها المصير من بد ل آخرة هناك
ِني:  بعده قال ْل َع ِة     ِمْن     َواْج َث ِة     َوَر ّن ِم     َج ِعي ّن ِفْر*    ال ْغ ِبي     َوا ّنُه     َِل ِإ
ّليَن     ِمَن     َكاَن فلما ، حاله يعلم أن قبل بالمغفرة له دعا   الّضا
ِهيَم:  العنكبوت سورة في قال كما ، منه تبرأ حاله علم ْبَرا ِإ َو

ْذ ِه     َقاَل     ِإ ْوِم َق ُدوا     ِل ُب ْع ّلَه     ا ُه     ال ُقو ّت ُكْم     َوا ِل ْيٌر     َذ ُكْم     َخ ُتْم     ِإْن     َل ْن ُك
َلُموَن ْع ّنَما     َت ُدوَن     ِإ ُب ْع ِه     ُدوِن     ِمْن     َت ّل ًنا     ال َثا ْو ُقوَن     َأ ُل َتْخ ًكا     َو ْف ِإّن     ِإ
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ِذيَن ّل ُدوَن     ا ُب ْع ِه     ُدوِن     ِمْن     َت ّل ُكوَن     ل     ال ِل ُكْم     َيْم ًقا     َل ُغوا     ِرْز َت ْب َد     َفا ْن ِع
ِه ّل َق     ال ُه     الّرْز ُدو ُب ْع ُكُروا     َوا ِه     َلُه     َواْش ْي َل الصلة عليه فبين   ِإ

ويعبد يتقى أن يجب وأنه ، الله حق العبادة أن والسلم
وأن ، له أساس ل إفك فعلوه الذي وأن ، وتعالى سبحانه

ول تنفعهم ل أنها كما ، أبدا رزقا لهم تملك ل معبوداتهم
هو وعل جل الله بل ، رزقا لهم تملك ل أيضا فهي تضرهم
ُغوا قال ولهذا ، الرزاق َت ْب َفا َد :  ْن ِه ِع ّل َق ال ُه الّرْز ُدو ُب ْع فهو َوا
ما كل دون ، وعل جل منه الرزق ويطلب يعبد الذي سبحانه

ُكُروا ، وتعالى سبحانه سواه ِه َلُه َواْش ْي َل ُعوَن ِإ إليه فالمرجع ُتْرَج
، شيء كل على والقادر ، شيء لكل المالك سبحانه وهو

الذي وهو ، وإحسانه إنعامه لكمال يشكر لن والمستحق
ِإّن:  أخرى آيات في قال ولهذا ، وعل جل الرزق منه يطلب

ّلَه َو     ال ُق     ُه ِة     ُذو     الّرّزا ّو ُق ْل ِتيُن     ا ْلَم ِمْن     َوَما:  وجل عز وقال   ا
ٍة ّب َْلْرِض     ِفي     َدا َلى     ِإل     ا ِه     َع ّل َها     ال ُق َلُم     ِرْز ْع َي َها     َو َقّر َت ُمْس

َها َع َد ْو َت َتاٍب     ِفي     ُكّل     َوُمْس ِبيٍن     ِك    ُم

يوجهوا أن الرسل أمر سبحانه الله أن على الدالة واليات
سبحانه وإلههم ورازقهم بخالقهم يعرفوهم وأن إليه العباد
وجد القرآن تأمل من ، الله كتاب في موجودة ، جدا كثيرة
ّينا واضحا ذلك بالله الناس وأعرف الناس أفصح فالرسل ، ب

، إليه الدعوة في نشاطا وأكملهم ، والسلم الصلة عليهم
منهم أعلم ول الدعوة على منهم أصبر هو من هناك فليس

. والسلم الصلة عليهم منهم المم لهداية أحب ول ، بالله
للناس وبينوا ، وأتمه تبليغ أكمل الله رسالت بلغوا ولهذا

وفصلوها ، وأفعاله سبحانه وأسماءه المعبود الخالق صفات
وعظيم وصفاته بأسمائه يعرفوه وحتى ، ربهم العباد يعلم كي

.  وعلم بصيرة عن إليه ينيبوا وحتى ، عباده على حقه

حيث والسلم الصلة عليه موسى عن الله ذكره ما هذا ومن
ْذ:  قال ِإ َدى     َو ّبَك     َنا ْئِت     َأِن     ُموَسى     َر ْوَم     ا َق ْل ِلِميَن     ا ّظا ْوَم*    ال َق

ْوَن َع ُقوَن     َأل     ِفْر ّت ّني     َرّب     َقاَل*    َي ُبوِن     َأْن     َأَخاُف     ِإ ّذ َك ُق*    ُي َيِضي َو
ِري ْد ُق     َول     َص ِل َط ْن ِني     َي َأْرِسْل     ِلَسا َلى     َف ُهْم*    َهاُروَن     ِإ َل َلّي     َو َع
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ْنٌب َأَخاُف     َذ ُلوِن     َأْن     َف ُت ْق َبا     َكل     َقاَل*    َي َه ْذ َنا     َفا ِت َيا ّنا     ِبآ ُكْم     ِإ َع َم
ُعوَن َتِم َيا*    ُمْس ِت أ

ْ ْوَن     َف َع ُقول     ِفْر ّنا     َف َلِميَن     َرّب     َرُسوُل     ِإ َعا ْل    ا

فينيب يتذكر لعله ، العالمين رب رسول أنه له يبين أن أمره
َلْم:  وقال ذلك عن أعرض بل يتذكر لم لكنه الحق إلى ّبَك     َأ ُنَر
َنا ًدا     ِفي ِلي ْثَت     َو ِب َل َنا     َو ِرَك     ِمْن     ِفي ِنيَن     ُعُم ْلَت*    ِس َع َف َتَك     َو َل ْع ِتي     َف ّل ا

ْلَت َع ْنَت     َف َأ ِريَن     ِمَن     َو ِف َكا ْل َها     َقاَل*    ا ُت ْل َع ًذا     َف َنا     ِإ َأ ّليَن     ِمَن     َو *   الّضا
َفَرْرُت ُكْم     َف ْن ُكْم     َلّما     ِم ُت ْف َهَب     ِخ َو ّبي     ِلي     َف ْكًما     َر ِني     ُح َل َع ِمَن     َوَج

ِليَن ْلُمْرَس ْلَك     ا ِت ْعَمٌة     َو َها     ِن ّن َلّي     َتُم ْدَت     َأْن     َع ّب ِني     َع ِئيَل     َب َقاَل*    ِإْسَرا
ْوُن َع َلِميَن     َرّب     َوَما     ِفْر َعا ْل َواِت     َرّب     َقاَل*    ا َْلْرِض     الّسَما َوَما     َوا

ُهَما َن ْي ُتْم     ِإْن     َب ْن ِنيَن     ُك ِق َلُه     ِلَمْن     َقاَل*    ُمو ْو ُعوَن     َأل     َح َتِم َقاَل*    َتْس
ُكْم ّب ُكُم     َوَرّب     َر ِئ َبا ِليَن     آ ّو َْل ُكُم     ِإّن     َقاَل*    ا َل ِذي     َرُسو ّل ُأْرِسَل     ا

ُكْم ْي َل ُنوٌن     ِإ ِرِق     َرّب     َقاَل*    َلَمْج ْلَمْش ِرِب     ا ْغ ْلَم ُهَما     َوَما     َوا َن ْي ِإْن     َب
ُتْم ْن ُلوَن     ُك ِق ْع    َت

صفات والسلم الصلة عليه موسى له يبين كيف فانظروا
ورب السموات ورب العالمين رب وأنه ، وجل عز الرب

والمغرب المشرق ورب كلها الخلئق ورب ، بينهما وما الرض
الحق إلى يرجع لعله الصفات هذه الله عدو يعلم حتى ،

طغيانه على يستمر أنه الله علم في سبق ولكن ، والصواب
. وبين العافية الله نسأل ، وعناده كفره على ويموت وضلله

، ويرى يسمع معهما أنه وموسى لهارون وتعالى سبحانه الله
دعوة على أقدما فلهذا ، ومؤيدهما وناصرهما حافظهما وأنه
َنا:  قال الذي المتغطرس المتكبر العنيد الجبار هذا ُكُم     َأ ّب َر

َلى ْع َْل هذا أن شك . ول وكيده شره من وحماهما فصانهما   ا
الصلة عليهم وأنبيائه برسله وعنايته الله حفظ من كله

رب أنه يدعي لعين ملك طاغية متكبر : رجل والسلم
، عليه الله حق وبيان دعوته على أقدما هذا ومع ، العالمين

ثم ، واستكبر أبى ولكنه ، الله إلى ينيب أن عليه الواجب وأنه
، ذلك غير إلى والسحر السحرة جمع من إليه دعا ما إلى دعا

وهارون موسى ونصر عجزه وأظهر كيده الله أبطل حتى
العاقبة صارت ثم ، سحرته وعلى عليه والسلم الصلة عليهما

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=79&nAya=24
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=79&nAya=24
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=26&nAya=28
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=26&nAya=28
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=26&nAya=27
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=26&nAya=27
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=26&nAya=26
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=26&nAya=26
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=26&nAya=25
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=26&nAya=24
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=26&nAya=24
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=26&nAya=23
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=26&nAya=23
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=26&nAya=21
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=26&nAya=21
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=26&nAya=20
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=26&nAya=19
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=26&nAya=19
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=26&nAya=18
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=26&nAya=18
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=26&nAya=16
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=26&nAya=15
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=26&nAya=15
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=26&nAya=14


، البحر في جنده وجميع الله أغرقه أن الطغيان في استمر لما
.  إسرائيل بني من معهما ومن وهارون موسى وخلص

ونصره أعدائه من الله انتقام في ، البالغة الله آيات من هذه
:  لوليائه

يذبح لفرعون مستعبدون جماعة إل معهما ليس رجلن
يقدمان ، العذاب سوء ويسومهم نساءهم ويستحيي أبناءهم

من عليه هو ما وإنكار ، له الحق وبيان ، جبار ملك دعوة على
ويثبتهما بل ، وبطشه ظلمه من الله فيحميهما ، الباطل

قال ولهذا ، عليه الحجة يقيم بما وينطقه ، وعل جل ويؤيدهما
ُكَما     َفَمْن:  الخرى الية في ّب َنا     َقاَل*    ُموَسى    َ يا     َر ّب ِذي     َر ّل ا

َطى ْع ٍء     ُكّل     َأ َقُه     َشْي ْل َدى     ُثّم     َخ ُقُروِن     َباُل     َفَما     َقاَل*    َه ْل َلى     ا ُْلو ا
َها     َقاَل*  ْلُم َد     ِع ْن ّبي     ِع َتاٍب     ِفي     َر ّبي     َيِضّل     ل     ِك ْنَسى     َول     َر ِذي     َي ّل ا

َعَل ُكُم     َج َْلْرَض     َل ًدا     ا ْه َلَك     َم ُكْم     َوَس َها     َل ُبًل     ِفي ْنَزَل     ُس َأ ِء     ِمَن     َو الّسَما
ًء َنا     َما َأْخَرْج ِه     َف َواًجا     ِب َباٍت     ِمْن     َأْز ّتى     َن ُلوا     َش ْوا     ُك َع ُكْم     َواْر َعاَم ْن ِإّن     َأ
ِلَك     ِفي َياٍت     َذ ِلي     َل َهى     ُِلو ّن َها     ال ْن ُكْم     ِم َنا ْق َل َها     َخ ِفي ُكْم     َو ُد ِعي َها     ُن ْن َوِم

ُكْم ِرُج ًة     ُنْخ    ُأْخَرى     َتاَر

الحق بينوا والسلم الصلة عليهم الرسل أن والمقصود
قدرته على الدالة وصفاته الرب أسماء وبينوا وأوضحوه
الرازق المالك الخالق وأنه العبادة واستحقاقه العظيمة
علو أيضا وبينوا ، وعل جل شيء لكل المدبر المميت المحيي

 هامان لوزيره فرعون قال . ولهذا خلقه على وفوقيته الله
ْبِن ّلي     َصْرًحا     ِلي     ا َع ُغ     َل ُل ْب َباَب     َأ َْلْس َباَب*    ا َواِت     َأْس َع     الّسَما ِل ّط َأ َف
َلى ِه     ِإ َل    ُموَسى     ِإ

أن الجبار هذا أراد . ولهذا وعل جل السماء فوق الله أن أخبره
.  له قيمة ل الذي الساقط القبيح الكلم بهذا يتطاول

الصلة عليه عيسى عن وعل جل الله ذكره ما هذا ومن
:  سبحانه قال حيث المائدة سورة في والحواريين والسلم

ْذ ّيوَن     َقاَل     ِإ ِر َوا ْلَح ْبَن     ِعيَسى    َ يا     ا َيَم     ا ُع     َهْل     َمْر ِطي َت ّبَك     َيْس َأْن     َر
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َنّزَل َنا     ُي ْي َل ًة     َع َد ِئ ِء     ِمَن     َما ُقوا     َقاَل     الّسَما ّت ّلَه     ا ُتْم     ِإْن     ال ْن ِنيَن     ُك ْؤِم ُم
ُلوا ُد     َقا ِري ُكَل     َأْن     ُن ْأ َها     َن ْن ِئّن     ِم ْطَم َت َنا     َو ُب ُلو َلَم     ُق ْع َن ْد     َأْن     َو َنا     َق َت ْق َد َص

ُكوَن َن َها     َو ْي َل ِديَن     ِمَن     َع ِه ْبُن     ِعيَسى     َقاَل     الّشا َيَم     ا ُهّم     َمْر ّل َنا     ال ّب َر
ِزْل ْن َنا     َأ ْي َل ًة     َع َد ِئ ِء     ِمَن     َما ُكوُن     الّسَما َنا     َت ًدا     َل َنا     ِعي ِل ّو َنا     َِل ِر َيًة     َوآِخ َوآ
ْنَك َنا     ِم ْق ْنَت     َواْرُز َأ ِقيَن     َخيُر     َو ِز ّلُه     َقاَل     الّرا ّني     ال َها     ِإ ُل َنّز ُكْم     ُم ْي َل َع
ُفْر     َفَمْن ْك ُد     َي ْع ُكْم     َب ْن ّني     ِم ِإ ُبُه     َف ّذ َع ًبا     ُأ َذا ُبُه     ل     َع ّذ َع ًدا     ُأ ِمَن     َأَح

َلِميَن َعا ْل وأنه ، وعل جل الله قدرة من شيء بيان هذا ففي   ا
لن ، العلو في سبحانه وأنه ، شيء كل على القادر سبحانه
 ، السفل إلى العلى من يكون النزال

القوم أن على دليل ذلك كل ، إنزالها وطلب المائدة فإنزال
من به وأعلم بالله أعرف فهم ، العلو في ربهم أن عرفوا قد

ذلك طلبوا . فالحواريون العلو أنكر ممن وأضرابهم الجهمية
ّين والله ذلك لهم بين وعيسى ّني:  قال ولهذا ، أيضا ذلك ب ِإ

َها ُل َنّز ُكْم     ُم ْي َل من يطلب وعل جل ربنا أن على ذلك فدل   َع
وفوق السموات فوق وتعالى سبحانه العلو في وأنه ، أعلى
يليق استواء عليه استوى قد ، العرش وفوق الخلئق جميع

وعل جل صفاته من شيء في خلقه يشابه ل ، وعظمته بجلله
 .

الله بعلو مصرحة كثيرات آيات المعنى هذا على دل وقد
السبع الستواء آيات ذلك ومن ، خلقه على وتعالى سبحانه

ِإّن:  العراف سورة في سبحانه قوله فيها التي المعروفة
ُكُم ّب ّلُه     َر ِذي     ال ّل َق     ا َل َواِت     َخ َْلْرَض     الّسَما ِة     ِفي     َوا ّت ٍم     ِس ّيا ُثّم     َأ

َوى َت َلى     اْس َعْرِش     َع ْل ْغِشي     ا ْيَل     ُي ّل َهاَر     ال ّن ُبُه     ال ُل ْط ًثا     َي ِثي َوالّشْمَس     َح
َقَمَر ْل ّنُجوَم     َوا ِه     ُمَسّخَراٍت     َوال ِر َأْم ُق     َلُه     َأل     ِب ْل ْلَخ َْلْمُر     ا َباَرَك     َوا َت

ّلُه َلِميَن     َرّب     ال َعا ْل    ا

صاحب وأنه ، الرزاق الخلق وأنه ، علوه يبين الية هذه وفي
، النهار الليل يغشي الذي وأنه ، وتعالى سبحانه والمر الخلق

العباد ليعلم ، النجوم وخالق ، والقمر الشمس خالق وأنه
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العالي وأنه ، سبحانه علمه وكمال قدرته وكمال ، شأنه عظيم
.  وتعالى سبحانه يعبد لن المستحق ، خلقه جميع فوق

ْذ:  وجل عز الله قول الباب هذا ومن ِإ ّلُه     َقاَل     َو ِعيَسى    َ يا     ال
ْبَن َيَم     ا ْنَت     َمْر َأ ْلَت     َأ ّناِس     ُق ِني     ِلل ُذو ّتِخ ُأّمَي     ا ْيِن     َو َه َل ِه     ُدوِن     ِمْن     ِإ ّل ال
َنَك     َقاَل ْبَحا ُكوُن     َما     ُس ُقوَل     َأْن     ِلي     َي ْيَس     َما     َأ ّق     ِلي     َل ْنُت     ِإْن     ِبَح ُك
ُتُه ْل ْد     ُق َق َتُه     َف ِلْم َلُم     َع ْع ْفِسي     ِفي     َما     َت َلُم     َول     َن ْع ّنَك     َنْفِسَك     ِفي     َما     َأ ِإ
ْنَت ُيوِب     َعلُم     َأ ُغ ْل ْلُت     َما     ا ُهْم     ُق ِني     َما     ِإل     َل َت ِه     َأَمْر ُدوا     َأِن     ِب ُب ْع ّلَه     ا ال
ّبي ُكْم     َر ّب ْنُت     َوَر ُك ِهْم     َو ْي َل ًدا     َع ِهي ِهْم     ُدْمُت     َما     َش َلّما     ِفي ِني     َف َت ْي ّف َو َت
ْنَت ْنَت     ُك ِقيَب     َأ ِهْم     الّر ْي َل ْنَت     َع َأ َلى     َو ٍء     ُكّل     َع ٌد     َشْي ِهي ُهْم     ِإْن     َش ْب ّذ َع ُت

ُهْم ّن ِإ ُدَك     َف َبا ِإْن     ِع ِفْر     َو ْغ ُهْم     َت ّنَك     َل ِإ ْنَت     َف ِزيُز     َأ َع ْل ِكيُم     ا ْلَح    ا

الداعية وجل عز لله العظيمة الصفات هذه بين كيف فانظر
وأنه الغيوب علم وأنه ، سواه ما كل دون ، وحده عبادته إلى

، عليهم والشهيد ، عباده على الرقيب وأنه ، الحكيم العزيز
في ما يعلم ل وعيسى ، عيسى نبيه نفس في ما يعلم وأنه

إثبات على دللة أيضا هذا . وفي وتعالى سبحانه نفسه
على وصفاته الله أسماء بإثبات جاءوا النبياء وأن ، الصفات

له بأن يوصف وعل جل وأنه ، وتعالى سبحانه به اللئق الوجه
أنه كما ، المخلوقين نفوس تشابه ل وجل عز به تليق نفسا

صفات تشابه ل أصابع وله قدم وله يد وله وجه له سبحانه
في وجاء ، العزيز الكتاب في هذا بعض جاء ، المخلوقين

ذلك كل والصابع والقدم واليد الوجه ذكر المطهرة السنة
يلزم ل وأنه ، الكمال بصفات موصوف سبحانه أنه على دليل
ْيَس:  وجل عز قال ولهذا ، للخلق مشابهته ذلك من ِه     َل ِل ْث َكِم

ٌء َو     َشْي ُه ُع     َو َبِصيُر     الّسِمي ْل .  وتعالى سبحانه   ا

، والبصر السمع لنفسه أثبت ثم المماثلة نفسه عن فنفى
مثيل ول ، فيها له شبيه ل وأسماءه صفاته أن على ذلك فدل

وصفاته وأسمائه ذاته في الكامل وعل جل هو . بل فيها له
.  وعل جل ويعظم يعبد لن المستحق فهو ، وأفعاله
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وعل جل هو أما ، وناقصة ضعيفة فصفاتهم المخلوقون أما
كلها كاملة وصفاته كامل فعلمه ، شيء كل في الكامل فهو
من بوجه أبدا صفاته تماثل ل المخلوقين صفات أن شك ول

ُبوا     َفل:  سبحانه قال ولهذا الوجوه ِر ِه     َتْض ّل َثاَل     ِل َْلْم ّلَه     ِإّن     ا ال
َلُم ْع ُتْم     َي ْن َأ َلُموَن     ل     َو ْع    َت

َو     ُقْل:  وجل عز وقال ّلُه     ُه ٌد     ال ّلُه*    َأَح ُد     ال ْد     َلْم*    الّصَم ِل َلْم     َي َو
ْد َل َلْم*    ُيو ُكْن     َو ًوا     َلُه     َي ُف ٌد     ُك ْيَس:  سبحانه وقال   َأَح ِه     َل ِل ْث َكِم

ٌء َو     َشْي ُه ُع     َو َبِصيُر     الّسِمي ْل    ا

صح وما الله كتاب في ورد ما يثبتون والجماعة السنة فأهل
وصفاته الله أسماء من والسلم الصلة عليه الله رسول عن

ول تعطيل ول تحريف غير من ، وعل جل به اللئق الوجه على
 ، نقصان ول زيادة ول تمثيل ول تكييف

حق بأنها اليمان مع جاءت كما ويمرونها جاءت كما يثبتونها بل
، وتعالى سبحانه به اللئق الوجه على سبحانه لله ثابتة وأنها ،
ْيَس:  وجل عز قال كما ، خلقه فيه يشابه ل ِه     َل ِل ْث ٌء     َكِم َشْي

َو ُه ُع     َو َبِصيُر     الّسِمي ْل    ا

، المسائل أهم من وهي ، التوحيد مسائل من المسائل وهذه
، وصفاته أسماءه العزيز كتابه في بين وتعالى سبحانه والله
وتعالى سبحانه الله يعرف حتى كثيرة مواضع في ذلك وكرر

، وعل جل أفعاله وعظيم صفاته وعظيم ، أسمائه بعظيم
، ُعلى كلها وصفاته ، حسنى كلها وأسماؤه جميلة كلها فأفعاله
بصيرة على فيعبدونه وخالقهم ربهم العباد يعلم وبذلك

ويجيب ، دعاءهم يسمع وأنه ، علم على إليه وينيبون
.  وتعالى سبحانه قدير شيء كل على وأنه ، مضطرهم

بني من موسى قوم عن وعل جل الله ذكره ما هذا ومن
، أمرهم فساد سبحانه لهم أوضح العجل عبدوا لما إسرائيل
َذ:  وعل جل فقال ، فعلوه ما وبطلن ّتَخ ْوُم     َوا ِمْن     ُموَسى     َق
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ِه ِد ْع ِهْم     ِمْن     َب ّي ِل ًدا     ِعْجًل     ُح َواٌر     َلُه     َجَس َلْم     ُخ ْوا     َأ ّنُه     َيَر ُهْم     ل     َأ ّلُم َك َول     ُي
ِهْم ِدي ْه ِبيًل     َي ُه     َس ُذو ّتَخ ُنوا     ا َكا ِلِميَن     َو    َظا

، متكلما يكون أن يجب للعبادة المستحق الله أن لنا فبين
يكون وأن ، السبيل يهدي يكون وأن ، بصيرا سميعا يكون وأن
عجل أما ، شيء لكل والعلم ، شيء كل على القدرة بين

ل : عجل العقول فساد من فهذا ، الله دون من يعبد جماد
، يضر ول ينفع ول جوابا يرد ول ، كلما يبين ول ، الداعي يجيب
.  الله دون من يعبد فكيف

َفل:  وعل جل يقول الخيرة الية وفي ْوَن     َأ ُع     َأل     َيَر ِهْم     َيْرِج ْي َل ِإ
ْوًل ِلُك     َول     َق ُهْم     َيْم ًعا     َول     َضّرا     َل ْف ، قول لهم يرجع ل أنه أي   َن

هذا أن يعني ، الله : ردك الله رجعك فإن يرد يرجع ومعنى
، نفعا ول ضرا يملك ول ، وخاطبه كلمه لمن قول يرد ل العجل
 ، سليمة العقول كانت لو العبادة له تصرف فكيف

سبحانه الله يبين ، جدا كثير الله كتاب في المعنى وهذا
، العظيمة وقدرته لكماله للعبادة المستحق أنه لعباده وتعالى

يسمع الذي ، شيء كل على والقادر شيء لكل المالك وأنه
، مضطرهم ويجيب حاجتهم قضاء على ويقدر ، الداعين دعاء

، مستقيم صراط إلى يشاء من ويهدي ، والنفع الضر ويملك
.  وتعالى سبحانه

سيد وهو وسلم عليه الله صلى محمدا نبينا الله بعث وقد
به بعث بما بعثه ، المرسلين وإمام وأفضلهم ، الخلق

إلى والدعوة له والخلص الله توحيد من ، الولين المرسلين
وعل جل يعبد لن المستحق وأنه وأسمائه صفاته وبيان ، ذلك

َها    َ يا     ُقْل:  وعل جل قال ، كاملة دعوة دعوته فكانت ، ّي أ
ّناُس     َ ال

ّني ِه     َرُسوُل     ِإ ّل ُكْم     ال ْي َل ًعا     ِإ وهو عظيما كتابا عليه وأنزل   َجِمي
التوحيد أدلة فيه بين ، وأعمها وأنفعها وأعظمها الكتب أشرف

لكل ، المالك شيء كل على القادر ، العظيم الرب وأنه ،
آيات في ذلك الناس يبلغ أن نبيه وأمر ، الضار النافع ، شيء
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ِئْن:  سبحانه قال كما عرفها القرآن تدبر من ، كثيرات َل َو
ُهْم َت ْل أ

َ َق     َمْن     َس َل َواِت     َخ َْلْرَض     الّسَما ُلّن     َوا ُقو َي ّلُه     َل وقال   ال
ُكْم     َمْن     ُقْل:  سبحانه ُق ِء     ِمَن     َيْرُز َْلْرِض     الّسَما ِلُك     َأّمْن     َوا َيْم
َع ْبَصاَر     الّسْم َْل ِرُج     َوَمْن     َوا ْلَحّي     ُيْخ ّيِت     ِمَن     ا ْلَم ِرُج     ا ُيْخ ّيَت     َو ْلَم ا

ْلَحّي     ِمَن ّبُر     َوَمْن     ا َد َْلْمَر     ُي ُلوَن     ا ُقو َي ّلُه     َفَس ُقْل     ال َفل     َف ُقوَن     َأ ّت    َت
أقروا بما عليهم يحتج أن وسلم عليه الله صلى نبيه الله فأمر

المدبر وأنه ، ويميت يحيي وأنه ، وقدرته الرب أفعال من به
.  وأنكروه العبادة توحيد في جحدوا ما على ، الرزاق

الضر يملك الذي ربكم هو هذا بأن مقرين كنتم : إذا والمعنى
ل فكيف ، عباده ويرزق ويميت ويحيي المور ويدبر ، والنفع

، وعل جل سواه ما دون وحده وتعبدونه ، به الشراك تتركون
َْلْرُض     ِلَمِن     ُقْل:  سبحانه قوله هذا ومن َها     َوَمْن     ا ُتْم     ِإْن     ِفي ْن ُك

َلُموَن ْع ُلوَن     َت ُقو َي ِه     َس ّل َفل     ُقْل     ِل ّكُروَن     َأ َذ .  بعدها واليات   َت

صلى محمد رسوله يد على لعباده الله من تذكير هذا فكل
وجل عز وأنه ، وصفاته وبأسمائه حقه بعظيم وسلم عليه الله

وكمال ، علمه وكمال ، قدرته لكمال يعبد لن المستحق
، شيء كل على القادر وهو الضار النافع وأنه ، إحسانه
جل والنظير المشابه عن وصفاته وأسمائه أفعاله في المتفرد

.  وعل

دعوته بدأ ، والسلم الصلة عليه محمدا نبيه الله بعث ولما
قوم     يا:  لقريش فقال ، سواء السابقين كالرسل ، بالتوحيد

أو بالصلة أمرهم ما ، بدأهم هكذا   تفلحوا     الله     إل     إله     ل     قولوا
بدأهم بل ، . ل ذلك شبه أو الزنا أو الخمر ترك أو أول الزكاة

. ذلك بعد غيره جاء الساس صلح فإذا ، الساس لنه بالتوحيد
، له والخلص الله توحيد وهو العظيم بالساس فبدأهم

.  وبرسله به واليمان

توحيد رسول كل شريعة في الدين وأساس الملة فأساس
جميع دين هو والخلص الله فتوحيد ، له والخلص الله
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عليهم رسالتهم وزبدة ، جميعا دعوتهم محل وهو ، المرسلين
الصلة عليه الرسول قال ولما ، سلف كما والسلم الصلة

، ذلك استنكروا   الله     إل     إله     ل     قولوا:  لقومه والسلم
على ساروا فقد ، وآباؤهم عليه هم ما خلف لنه ، واستغربوه

عليهم غير بعدما ، طويل دهر من الوثان وعبادة ، الشرك
، مكة في رئيسا كان الذي الخزاعي لحي بن عمرو دينهم
الصنام يعبدون الناس ووجد ، الشام إلى سافر أنه فيقال
تقليدا الصنام عبادة إلى الناس ودعا مكة إلى فجاء ، هناك

أصناما ، فيها تجد ، جدة : إيت له قيل إنه ويقال ، هناك للكفار
.  تجب عبادتها إلى العرب وادع ، تهب ول فخذها ، معدة

وسواع : ود وهي فعبدوها العرب بين ونشرها فاستخرجها
. نوح قوم في معبودة كانت التي ، ونسر ويعوق ويغوث

عمرو بسبب ، الله دون من وعبدت ، العرب بين فاشتهرت
سائر في أخرى وأوثانا أصناما أوجدوا ثم ، المذكور لحي بن

ويجعلونها ، الحوائج قضاء يسألونها ، الله مع يعبدونها القبائل
والنذر كالذبح القربات بأنواع إليها ويتقربون ، الله مع آلهة

.  ذلك وغير والتمسح والدعوات

، حولهم ومن المدينة لهل ومناة ، مكة لهل العزى ذلك ومن
الوثان من ذلك غير إلى ، حولهم ومن الطائف لهل واللت

الكريم النبي هذا دعاهم فلما ، العرب في الكثيرة والصنام
، آلهتهم وترك الله توحيد إلى والسلم الصلة عليه رسولنا
َعَل:  وقالوا ذلك عليه أنكروا َهَة     َأَج ِل ًها     اْل َل ًدا     ِإ َذا     ِإّن     َواِح َه
ٌء ُهْم:  الصافات سورة في عنهم وعل جل وقال   َلَشْي ّن ُنوا     ِإ َكا

َذا ُهْم     ِقيَل     ِإ َلَه     ل     َل ّلُه     ِإل     ِإ ِبُروَن     ال ْك َت ُلوَن     َيْس ُقو َي ّنا     َو ِئ ُكو     َأ ِر َتا َنا     َل ِت َه ِل آ
ٍر ُنوٍن     ِلَشاِع حتى الجهل عليهم غلب كيف أخي يا فانظر   َمْج
عنه واستكبروا ، عجابا أمرا الله توحيد إلى الدعوة جعلوا

المر وانتهى ، قاتلوه حتى إليه دعاهم من وعادوا واستغربوه
من وهاجر ، مكرهم من الله فأنجاه ، قتله على رأيهم جمع أن

حاولوا ثم ، والسلم الصلة عليه المدينة إلى أظهرهم بين
بأشد أحد يوم ذلك وحاولوا ، يفلحوا فلم بدر يوم أيضا قتله
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الحزاب يوم حاولوا ثم ، وكيدهم مكرهم الله فكفاه ، قبل مما
فأبطل ، وأصحابه الرسول على والقضاء الدعوة استئصال

، ومكائدهم شرهم من الله وأنجاه ، شملهم وفرق كيدهم الله
الله أقر حتى أعدائه جهاد على وأعانه ، دعوته وأيد دينه ونصر
وظهور الله دين بانتصار والسلم الصلة عليه وفاته قبل عينه

الوثان على والقضاء ، الرض في التوحيد وانتشار ، الحق
من الثامنة السنة في مكة عليه الله فتح بعدما ، والصنام

الله دين في ذلك بعد الناس ودخل ، رمضان في الهجرة
السلم في قريش ودخول ، مكة عليه الله فتح بسبب أفواجا

دعا ما وقبول الله دين في الدخول في العرب تتابعت ثم ،
له والخلص الله توحيد من ، والسلم الصلة أفضل عليه إليه
.  وتعالى سبحانه بشريعته والتمسك ، وعل جل

دعا والسلم الصلة عليه محمدا ونبينا رسولنا أن والمقصود
توحيد إلى ، بعده ومن نوح من قبله الرسل إليه دعت ما إلى
، دعوته أول . هذه سواه ما عبادة وترك ، له والخلص الله

، واجب وأعظم ، واجب وأول واجب أهم وهي ، زبدتها وهذه
عليه نوح عهد إلى آدم عهد من التوحيد على آدم بنو وكان

فلما ، وجماعته عباس ابن قال كما ، قرون عشرة السلم
الله بعث ، نوح قوم في وقع الذي الشرك بسبب اختلفوا
ّناُس     َكاَن:  وجل عز الله قال الرسل ًة     ُأّمًة     ال َد َعَث     َواِح َب ّلُه     َف ال
ّييَن ِب ّن ِريَن     ال َبّش ِريَن     ُم ِذ ْن    َوُم

، واليمان التوحيد على واحدة أمة الناس كان المعنى
: يونس سورة في أخرى آية في قال كما ، ذلك بعد فاختلفوا

ّناُس     َكاَن     َوَما ًة     ُأّمًة     ِإل     ال َد ُفوا     َواِح َل َت كانوا أنهم فالمعنى   َفاْخ
بعد اختلفوا ثم ، الحق القول هو هذا ، واليمان التوحيد على
ّد عبادة إلى الشيطان دعوة بسبب بينهم ذلك ويغوث وسواع و

.  ونسر ويعوق

، الصالحين في غلوهم بسبب نوح قوم في الشرك وقع فلما
إليهم الله بعث ، الله دون من عبادتهم لهم الشيطان وتزيين
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والخلص الله توحيد إلى فدعاهم ، والسلم الصلة عليه نوحا
الصلة عليه نوح . فكان وعل جل سواه ما عبادة وترك ، له

وقع بعدما الرض أهل إلى الله أرسله رسول أول والسلم
أنه على تدل ضعيفة أحاديث فجاءت آدم أما ، فيها الشرك

ول ، أسانيدها لضعف عليها يعتمد ل لكنها ، مكلم ورسول نبي
عليه ربه من شريعة على وأنه بشرع إليه أوحي أنه شك

الله توحيد وعلى شريعته على ذريته وكانت ، والسلم الصلة
من الله شاء ما أو قرون بعشرة ذلك بعد ثم ، له والخلص ،

ويعوق ويغوث وسواع ود في نوح قوم في الشرك وقع ، ذلك
.  تقدم كما ، ونسر

ّدا أن ، وغيره عباس ابن عن المشهورة الثار في جاء وقد و
فلما ، صالحين رجال كانوا ، ونسرا ويعوق ويغوث وسواعا

مجالسهم إلى انصبوا أن قومهم إلى الشيطان أوحى هلكوا
هلك إذا حتى تعبد ولم ففعلوا بأسمائهم وسموها ، أنصابا
ذهب لما . أي وجل عز الله دون من عبدت العلم ونسخ أولئك
فقال الناس إلى الشيطان جاء المتبصرون العلماء وقل العلم
وكانت تنفع كانت لنها صورت إنما الصنام هذه : إن لهم

الناس في الشرك فوقع ، بها ويستسقى ، بها ويستغاث تدعى
أول والسلم الصلة عليه نوحا أن يعلم . وبهذا ذلك بسبب
، فيها الشرك وقوع بعد ، الرض أهل إلى الله أرسله رسول

يوم     الموقف     أهل     أن     من وغيرهما الصحيحين في جاء كما
أهل     إلى     الله     أرسله     رسول     أول     أنت     نوح     يا     يقولون     القيامة
   الحديث        ربك     إلى     لنا     فاشفع     الرض

بدلئل والسلم الصلة عليه ذلك قبل نبوته ثبتت فقد آدم أما
وغيره حبان بن حاتم أبي عن ذر أبي حديث في . وجاء أخرى

النبياء وعن الرسل عن وسلم عليه الله صلى النبي سأل أنه
وأربعة     مائة     النبياء:  وسلم عليه الله صلى النبي فقال

أبي رواية وفي   عشر     وثلثة     ثلثمائة     والرسل     ألفا     وعشرون
عند ضعيفان حديثان ولكنهما عشر وخمسة ثلثمائة أمامة
، آنفا ذكرنا كما ، أيضا ضعيفة ولكنها شواهد ولهما ، العلم أهل
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وفي فأكثر نبي ألف والسلم الصلة عليه قال أنه بعضها وفي
الباب هذا في الحاديث وجميع آلف ثلثة النبياء أن بعضها
، الموضوعات من ذر أبي حديث الجوزي بن عد بل ، ضعيفة

، عليه يعتمد خبر والرسل النبياء عدد في ليس أنه والمقصود
، غفير جم لكنهم ، وتعالى سبحانه الله إل عددهم يعلم فل

البعض أخبار علينا يقص ولم بعضهم أخبار علينا الله قص
نعرف أن العظمى والفائدة ، وعل جل البالغة لحكمته ، الخر
سبحانه له والخلص ، الله توحيد إلى دعوا جميعهم أنهم

هذه قبل من فمنهم ، ذلك إلى أممهم دعوا وأنهم ، وتعالى
القليل إل يتبعه لم من ومنهم ، ردها من ومنهم ، الدعوة
عليه محمد نبينا بذلك أخبر كما بالكلية أحد يجبه لم من ومنهم
.  والسلم الصلة

ما علم قد والسلم الصلة عليه وأفضلهم خاتمهم وهو ونبينا
، المكرمة مكة في والنزاع الخصومة من قومه مع له جرى
فأنجاه ، قتله على أجمعوا حتى وأصحابه هو كثيرا أوذي وقد
من جرى ما جرى المدينة وفي ، أظهرهم بين من الله

عليه عليهم وأيده الله نصره حتى العظيم والجهاد الغزوات
الرسل دعوة أن للجميع يتضح وبذلك ، والسلم الصلة

النبياء وأن ، له والخلص الله توحيد إلى دعوة هي ، جميعهم
، له والخلص الله توحيد إلى دعوا كلهم والمرسلين ، جميعا

في واحد سبحانه وأنه ، وأفعاله وصفاته بأسمائه واليمان
استحقاقه في واحد ، وصفاته أسمائه في واحد ، ربوبيته
نبي ل غيره يستحقها فل ، وعل جل سواه ما كل دون العبادة

حق فالعبادة ، المخلوقات من غيرهم ول صالح ول ملك ول
أرسل وبها ، وتعالى سبحانه الخلق خلق ولها ، وعل جل الله

ْقُت     َوَما:  وتعالى سبحانه قال كما الرسل َل ْلِجّن     َخ ْنَس     ا ِْل ِإل     َوا
ُدوِن ُب ْع َي ْد:  تعالى وقال   ِل َق َل َنا     َو ْث َع ٍة     ُكّل     ِفي     َب َأِن     َرُسوًل     ُأّم

ُدوا ُب ْع ّلَه     ُا ُبوا     ال ِن َت ُغوَت     َواْج ّطا خلقت وتوحيده الله فلعبادة   ال
: تعالى قال كما ، الكتب وأنزلت ، الرسل وأرسلت ، الخليقة
َتاٌب ِكَمْت     ِك ُتُه     ُأْح َيا َلْت     ُثّم     آ ُدْن     ِمْن     ُفّص ٍم     َل ِكي ٍر     َح ِبي َأل*    َخ
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ُدوا ُب ْع ّلَه     ِإل     َت َذا:  سبحانه وقال   ال ٌغا     َه ّناِس     َبل َذُروا     ِلل ْن ُي ِل ِه     َو ِب
َلُموا ْع َي ِل ّنَما     َو َو     َأ َلٌه     ُه ٌد     ِإ ّكَر     َواِح ّذ َي ِل ُلو     َو َباِب     ُأو ْل َْل    ا

ما ومخلوقاته آياته من العزيز كتابه في سبحانه الله أبان وقد
المستحق وأنه ، وربوبيته وألوهيته ، العظيمة قدرته على يدل

وجد ومخلوقاته الله كتاب تدبر . ومن وتعالى سبحانه للعبادة
على يدل ما ، المنقولة والخبار والحسية المتلوة اليات من
كلهم الرسل وأن ، وعل جل للعبادة المستحق سبحانه أنه

لم نوح قوم في وقع الذي الشرك وأن ، إليه ودعوا ذلك بلغوا
يعبد من الناس في يزل فلم ، هذا يومنا إلى الناس في يزل

مع يعبدهم ، والنبياء الصالحين في ويغلو ، والوثان الصنام
عهد من العالم أخبار في نظر من كل عند معلوم هو كما ، الله
.  هذا يومنا إلى نوح

محمد رسوله كلم ومن ، وجل عز الله كتاب من ذكرنا وبما
يتضح العالم واقع ومن ، التسليم وأزكى الصلة أفضل عليه

لكتاب بالستقراء العلم أهل ذلك عرف وقد أقسام التوحيد أن
.  والسلم الصلة عليه رسوله وسنة ، الله

عز الله بأن اليمان وهو ، الربوبية : توحيد ثلثة أقسام فهو
المتصرف وأنه ، لعباده وتدبيره وخلقه ، أفعاله في واحد وجل
.  وعل جل وقدرته بعلمه ، وتعالى سبحانه شاء كما عباده في

وتعالى سبحانه وأنه ، والصفات السماء : توحيد والثاني
في كامل وأنه ، العلى والصفات الحسنى بالسماء موصوف

ول له شبيه ل وأنه ، وعل جل وأفعاله وصفاته وأسمائه ذاته
.  وجل عز له ند ول ، له نظير

يعبد أن وتعالى سبحانه يستحق وأنه العبادة : توحيد الثالث
قلت شئت . وإن وعل جل سواه ما دون ، له شريك ل وحده
وخالق الجميع رب بأنه اليمان هو:  وتعالى سبحانه الله توحيد

أفعاله جميع في له شريك ل وأنه ، الجميع ورازق ، الجميع
ل ، للعباد ورزقه خلقه في له شريك ل ، وتعالى سبحانه
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، وعل جل شيء لكل المالك وهو ، المور تدبير في له شريك
ِه:  وتعالى سبحانه قال كما ّل ْلُك     ِل َواِت     ُم َْلْرِض     الّسَما َوَما     َوا

ِهّن َو     ِفي ُه َلى     َو ٍء     ُكّل     َع ِديٌر     َشْي ، شيء لكل المالك فهو   َق
الخلق وله ، كله المر له ، وعل جل شيء كل في والمتصرف

ُق     َلُه     َأل:  تعالى قال كما ، كله ْل ْلَخ َْلْمُر     ا َباَرَك     َوا ّلُه     َت َرّب     ال
َلِميَن َعا ْل والمسمى ، الكمال بصفات الموصوف وهو   ا
هو بل ، شيء في خلقه من له شبيه فل ، الحسنى بالسماء
أن المستحق وهو ، وأفعاله وصفاته وأسمائه ذاته في الكامل

والتوكل والرجاء والخوف الدعاء من بالعبادة ويخص يعبد
.  ذلك وغير والنذر والذبح والصوم والصلة والرهبة والرغبة

وتعالى سبحانه الله توحيد ، التوحيد مسمى في داخل كله هذا
خاتمهم به جاء الذي التوحيد . وهو والمرسلين النبياء توحيد

.  والسلم الصلة عليه محمد نبينا وإمامهم وسيدهم

جاءت الذي الله : توحيد فنقول أخرى بعبارة نأتي أن ويمكن
المعرفة في - توحيد قسمين إلى ينقسم جميعهم الرسل به

، وعل جل وذاته وصفاته الله بأسماء اليمان : فمعناه والثبات
.  وتعالى سبحانه لشئونهم وتدبيره ، لهم ورزقه للعباد وخلقه

بأن وتصدق تؤمن : أن والثبات المعرفة في التوحيد هو هذا
وصفاته أسمائه في واحد ، ربوبيته في واحد سبحانه الله

والموصوف لهم والرازق لهم الخالق وهو ، لعباده وتدبيره
في له شريك ل والعيب النقص عن المنزه الكمال بصفات

. -  وعل جل له ند ول ، له شبيه ول ، ذلك

سبحانه الله إفراد : وهو والطلب القصد توحيد الثاني والقسم
ل ، عباداتك وسائر ، وصومك وصلتك وطلبك قصدك في

أعمالك وسائر ، صدقاتك وهكذا ، وعل جل وجهه إل بها تقصد
إل تدعو فل ، وعل جل وجهه إل بها تقصد ل ، بها تتقرب التي
، سبحانه له إل القربات بأنواع تتقرب ول ، له إل تنذر ول ، إياه
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وجل عز منه إل العداء على والنصر المرضى شفاء تطلب ول
.  ذلك كل في توحده ،

تعبر أن ولك ، بنوعين عنها تعبر أن لك التوحيد أنواع فهذه
فيما تقدم كما واحد بنوع عنها تعبر أن ولك ، أنواع بثلثة عنها

المقصود وإنما ، والتعبير الصطلح في مشاحة . ول آنفا ذكرنا
به وأنزل الرسل به الله بعث الذي التوحيد هو ما نعرف أن

وهو ، وأممهم الرسل بين الخصومة فيه ووقعت ، الكتب
.  العبادة توحيد

وأنه ، ورازقهم الخلق وخالق الجميع رب سبحانه كونه أما
ول ، له شبيه ل وأنه ، وأفعاله وصفاته وأسمائه ذاته في كامل

الرسل بين الخلف فيه يقع لم فهذا ، له مثيل ول ، له ند
، به مقرون وغيرهم قريش من المشركين جميع بل ، والمم

في يعلم ، فمكابرة الربوبية وادعائه فرعون إنكار من وقع وما
ْد:  موسى له قال كما ، مبطل أنه نفسه َق ِلْمَت     َل ْنَزَل     َما     َع َأ

ِء ُؤل َواِت     َرّب     ِإل     َه َْلْرِض     الّسَما ِئَر     َوا فيه سبحانه وقال   َبَصا
ُدوا:  أمثاله وفي َها     َوَجَح َها     ِب ْت َن َق ْي َت ُهْم     َواْس ُفُس ْن ْلًما     َأ ّوا     ُظ ُل ُع    َو
ْد:  تعالى وقال َلُم     َق ْع ّنُه     َن ُنَك     ِإ َيْحُز ِذي     َل ّل ُلوَن     ا ُقو ُهْم     َي ّن ِإ ل     َف

َنَك ُبو ّذ َك ِكّن     ُي َل ِلِميَن     َو ّظا َياِت     ال ِه     ِبآ ّل ُدوَن     ال ادعته ما وهكذا   َيْجَح
ذلك مع وهم ، أيضا فمكابرة ، والظلمة النور إلهية من الثانوية

إن يقول من العالم في فليس ، متساويان أنهما يقولوا لم
إنكار وأما ، والتدبير التصرف في متساويين إلهين هناك

هذا فليس ، للخرة وإنكارهم ، كليا العالمين لرب الملحدة
استيلء بسبب عقولهم لفساد ، الله أعداء من بمستغرب
فطر التي الله فطرة عن اجتالتهم حتى عليهم الشياطين

فقلوبهم بألسنتهم أنكروا وإن ، الملحدة وهؤلء ، الناس عليها
قال كما شيء وكل ، الجمادات بذلك أقر كما ، بذلك تقر

ّبُح:  وتعالى سبحانه َواُت     َلُه     ُتَس ُع     الّسَما ْب َْلْرُض     الّس َوَمْن     َوا
ِهّن ِإْن     ِفي ٍء     ِمْن     َو ّبُح     ِإل     َشْي ِه     ُيَس ِد ِكْن     ِبَحْم َل ُهوَن     ل     َو َق ْف َت

ُهْم ِبيَح ّنُه     َتْس ِليًما     َكاَن     ِإ ُفوًرا     َح َلْم:  وعل جل وقال   َغ َأّن     َتَر     َأ

ّلَه ُد     ال َواِت     ِفي     َمْن     َلُه     َيْسُج َْلْرِض     ِفي     َوَمْن     الّسَما َوالّشْمُس     ا
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َقَمُر ْل ّنُجوُم     َوا َباُل     َوال ْلِج َواّب     َوالّشَجُر     َوا ّد ِثيٌر     َوال َك ّناِس     ِمَن     َو ال
ِثيٌر َك ّق     َو ِه     َح ْي َل َذاُب     َع َع ْل .  الية   ا

، المجرمين الكفرة من العالمين رب أنكر من أن والمقصود
والعقل الفطرة فإن ، وعقله لفطرته مكابر الحقيقة في فهو

شبيه ل ، للعباد مدبر ، الكون في متصرف رب بوجود يشهدان
يقول عما وتعالى سبحانه ، له ند ول ، له شريك ول ، له

أقروا قد المشركين إن قلنا ولهذا ، كبيرا علوا الظالمون
لنهم ، ذلك ينكروا ولم والصفات والسماء ، الربوبية بتوحيد

ومدبر ، ورازقهم العباد خالق وعل جل الله أن يعلمون
وغير للعباد الرزاق ، المميت المحيي المطر منزل ، أمورهم

.  بيانه تقدم كما ذلك

وسعك تبذل أن تقدم ما عرفت إذا الله عبد يا عليك فالواجب
وإيضاحه ، الناس بين ونشره ، الصيل الصل هذا بيان في

من وحده الله يعبد وحتى ، جهله من يعلمه حتى ، للخلق
الرسل اتبعت قد بذلك تكون وحتى ، أمره وخالف به أشرك

التي للمانة أداء الله إلى الدعوة في منهاجهم على وسرت
إلى يديك على الله هداه من أجور مثل لك . فيكون حملتها

ْوًل     َأْحَسُن     َوَمْن:  وعل جل الله قال كما ، القيامة يوم ِمّمْن     َق
َعا َلى     َد ِه     ِإ ّل َعِمَل     ال ِلًحا     َو َقاَل     َصا ِني     َو ّن ِلِميَن     ِمَن     ِإ ْلُمْس وقال   ا

ِه     ُقْل:  سبحانه ِذ ِلي     َه ِبي ُعو     َس ْد َلى     َأ ِه     ِإ ّل َلى     ال ٍة     َع َنا     َبِصيَر َوَمِن     َأ
ِني َع َب ّت ْبَحاَن     ا ِه     َوُس ّل َنا     َوَما     ال ِكيَن     ِمَن     َأ ِر ْلُمْش :  وعل جل وقال   ا

ُع ْد َلى     ا ِبيِل     ِإ ّبَك     َس ِة     َر ْكَم ْلِح ِة     ِبا َظ ْوِع ْلَم ِة     َوا َن ْلَحَس ُهْم     ا ْل ِد َوَجا
ِتي ّل في وسلم عليه الله صلى النبي وقال   َأْحَسُن     ِهَي     ِبا

رواه   فاعله     أجر     مثل     فله     خير     على     دل     من:  الصحيح الحديث
إلى بعثه لما عنه الله رضي لعلي . وقال صحيحه في مسلم

حمر     من     لك     خير     واحدا     رجل     بك     الله     يهدي     لئن     فوالله:  خيبر
.  صحته على متفق   النعم

دينه في للفقه جميعا يوفقنا أن وجل عز الله وأسأل هذا
أسباب من جميعا يعيذنا وأن ، يرضيه ما على والستقامة
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دينه ينصر أن سبحانه أسأله كما ، الفتن مضلت ومن ، غضبه
عليهم ويولي المسلمين أحوال يصلح وأن ، كلمته ويعلي

رب لله . والحمد كريم جواد وتعالى سبحانه إنه خيارهم
محمد نبينا ورسوله عبده على وسلم الله وصلى ، العالمين

.  الدين يوم إلى بإحسان لهم والتابعين وأصحابه آله وعلى

الطحاوية     العقيدة على تعليق

جعفر أبو السلم حجة العلمة قال العالمين رب لله الحمد
عقيدة بيان ذكر - : هذا الله - رحمه - بمصر الطحاوي الوراق

حنيفة أبي الملة فقهاء مذهب على والجماعة السنة أهل
إبراهيم بن يعقوب يوسف وأبي ، الكوفي ثابت بن النعمان

رضوان الشيباني الحسن بن محمد الله عبد وأبي ، النصاري
به ويدينون الدين أصول من يعتقدون وما ، أجمعين عليهم الله
: إن الله بتوفيق معتقدين الله توحيد في . نقول العالمين رب
ول ، يعجزه شيء ول ، مثله شيء ول ، له شريك ل واحد الله
.  غيره إله

إل يكون ول ، يبيد ول يفنى ل ، انتهاء بل دائم ، ابتداء بل قديم
، النام يشبه ول ، الفهام تدركه ول ، الوهام تبلغه ل ، يريد ما

، مؤنة بل رازق ، حاجة بل خالق ، ينام ل قيوم ، يموت ل حي
قبل قديما بصفاته زال ما ، مشقة بل باعث ، مخافة بل مميت
وكما ، صفته من قبلهم يكن لم شيئا بكونهم يزدد لم ، خلقه
خلق بعد ليس ، أبديا عليها يزال ل كذلك ، أزليا بصفاته كان

استفاد البرية بإحداث ول ) ، ( الخالق اسم استفاد الخلق
الخالق ومعنى ، مربوب ول الربوبية معنى له ) ، ( الباري اسم

هذا استحق ، أحيا بعدما الموتى محيي أنه وكما ، مخلوق ول
إنشائهم قبل الخالق اسم استحق كذلك ، إحيائهم قبل السم

أمر وكل ، فقير إليه شيء وكل قدير شيء كل على بأنه ذلك ،
ْيَس شيء إلى يحتاج ل ، يسير عليه ِه     َل ِل ْث ٌء     َكِم َو     َشْي ُه َو

ُع َبِصيُر     الّسِمي ْل    ا
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ولم ، آجال لهم وضرب ، أقدارا لهم وقدر ، بعلمه الخلق خلق
قبل عاملون هم ما وعلم ، يخلقهم أن قبل شيء عليه يخف

وكل ، معصيته عن ونهاهم ، بطاعته وأمرهم ، يخلقهم أن
مشيئة ل ، تنفذ ومشيئته ، ومشيئته بتقديره يجري شيء
يكن لم يشأ لم وما ، كان لهم شاء فما لهم شاء ما إل ، للعباد

 .

، يشاء من ويضل ، فضل ويعافي ويعصم ، يشاء من يهدي
فضله بين ، مشيئته في يتقلبون وكلهم ، عدل ويبتلي ويخذل
ول لقضائه راد ول ، والنداد الضداد عن متعال وهو ، وعدله
كل أن وأيقنا كله بذلك . آمنا لمره غالب ول لحكمه معقب

 عنده من

الله.. إلخ)  توحيد في : (نقولقوله
الكتب به وأنزل الرسل به الله بعث الذي التوحيد (أن اعلم

الكتاب من النصوص استقراء حسب ثلثة، أقسام إلى ينقسم
المكلفين.  واقع وحسب والسنة

سبحانه، بأفعاله الله توحيد الربوبية: وهو الول: توحيد القسم
المتصرف خلقه لمور المدير الرازق الخالق بأنه اليمان وهو
قال كما ذلك في له شريك ل والخرة الدنيا في شئونهم في

ّلُهتعالى:  ُق     ال ِل ٍء     ُكّل     َخا ُكُم     ِإّنسبحانه:  وقال   َشْي ّب ّلُه     َر ال
ِذي ّل َق     ا َل َواِت     َخ َْلْرَض     الّسَما ِة     ِفي     َوا ّت ٍم     ِس ّيا َوى     ُثّم     َأ َت َلى     اْس َع

َعْرِش ْل ّبُر     ا َد َْلْمَر     ُي عباد المشركون به أقر قد النوع وهذا   ا
في يدخلهم ولم والنشور البعث أكثرهم جحد وإن الوثان

والوثان الصنام وعبادتهم العبادة في بالله لشركهم السلم،
عليه الله صلى محمد بالرسول إيمانهم وعدم سبحانه معه

.  وسلم

اللوهية: وهي توحيد ويسمى العبادة الثاني: توحيد القسم
الله ذكر فيما المشركون أنكره الذي هو القسم وهذا العبادة
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ُبوا:  بقوله سبحانه عنهم َعِج ُهْم     َأْن     َو َء ِذٌر     َجا ْن ُهْم     ُم ْن َقاَل     ِم َو
ِفُروَن َكا ْل َذا     ا ّذاٌب     َساِحٌر     َه َعَل     َك َهَة     َأَج ِل ًها     اْل َل ًدا     ِإ َذا     ِإّن     َواِح َه

ٌء إخلص يتضمن القسم وهذا كثيرة وأمثالها   ُعَجاٌب     َلَشْي
ما عبادة وأن لها المستحق بأنه وحده. واليمان لله العبادة
إل معبود ل معناها فإن الله إله ل معنى هو وهذا باطلة، سواه

ِلَكوجل:  عز الله قال كما الله َأّن     َذ ّلَه     ِب َو     ال ّق     ُه ْلَح َأّن     ا َما     َو
ُعوَن ْد ِه     ِمْن     َي ِن َو     ُدو ِطُل     ُه َبا ْل الحج.  سورة من الية   ا

ما بكل اليمان والصفات: وهو السماء الثالث: توحيد القسم
رسول عن الصحيحة السنة وفي العزيز، الله كتاب في ورد
لله وإثباتها وصفاته، الله أسماء من وسلم عليه الله صلى الله

تعطيل ول تحريف غير من به يليق الذي الوجه على سبحانه
َو     ُقْلسبحانه:  الله قال كما تمثيل، ول تكييف غير ومن ّلُه     ُه ال
ٌد ّلُه     َأَح ُد     ال ْد     َلْم     الّصَم ِل َلْم     َي ْد     َو َل َلْم     ُيو ُكْن     َو ًوا     َلُه     َي ُف ٌد     ُك وقال   َأَح

ْيَسسبحانه:  ِه     َل ِل ْث ٌء     َكِم َو     َشْي ُه ُع     َو َبِصيُر     الّسِمي ْل عز وقال   ا
ِهوجل:  ّل ِل ُء     َو َْلْسَما َنى     ا ْلُحْس ُه     ا ُعو ْد َها     َفا في سبحانه وقال   ِب
النحل:  سورة

ِه ّل ِل َثُل     َو ْلَم َلى     ا ْع َْل َو     ا ُه ِزيُز     َو َع ْل ِكيُم     ا ْلَح    ا

الوصف هو العلى والمثل كثيرة المعنى هذا في واليات
والجماعة السنة أهل قول هو وهذا فيه، نقص ل الذي العلى

بإحسان وأتباعهم وسلم عليه الله صلى الرسول أصحاب من
لله معانيها ويثبتون جاءت، كما وأحاديثها الصفات آيات يمرون
عن سبحانه الله وينزهون التمثيل، من بريئا إثباتا سبحانه
ُقوَنسبحانه:  قوله في المذكرون وهم خلقه مشابهة ِب َوالّسا
ُلوَن ّو َْل ِريَن     ِمَن     ا َهاِج ْلُم ِر     ا ْنَصا َْل ِذيَن     َوا ّل ُهْم     َوا ُعو َب ّت ِإْحَساٍن     ا ِب

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

َ ِديَن     ا ِل َها     َخا ًدا     ِفي َب ِلَك     َأ ْوُز     َذ َف ْل ِظيُم     ا َع ْل منهم الله جعلنا   ا
المستعان.  والله وكرمه بمنه

الله أسماء في يرد لم اللفظ ابتداء) هذا بل (قديم قوله
كثير ذكره وإنما وغيره، الله رحمه الشارح نبه كما الحسنى
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الله وأسماء شيء كل قبل وجوده به ليثبتوا الكلم علماء من
العزيز الكتاب من بالنص إل منها شيء إثبات يجوز ل توقيفية

نص كما بالرأي منها شيء إثبات يجوز ول الصحيحة، السنة أو
على يدل ل القديم ولفظ الصالح، السلف أئمة ذلك على

اللغة في به يقصد لنه الكلم، أصحاب أراده الذي المعنى
في كما بالعدم مسبوقا كان وإن غيره على المتقدم العربية

ّتى: سبحانه قوله َد     َح ُعْرُجوِن     َعا ْل ِم     َكا ِدي َق ْل على يدل وإنما   ا
بل (قديم قوله وهو المؤلف ذكرها التي بالزيادة الحق المعنى

لعدم الحسنى، الله أسماء في عده ينبغي ل ابتداء) ولكن
قال كما الول سبحانه اسمه عنه ويغني النقل جهة من ثبوته

َووجل:  عز ّوُل     ُه َْل التوفيق.  ولي والله الية   َواْلِخُر     ا
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المرتضى ورسوله المجتبى ونبيه المصطفى عبده محمدا وأن
وحبيب ، المرسلين وسيد ، التقياء وإمام ، النبياء خاتم وأنه ،

وهو ، وهوى فغّي بعده النبوة دعوى وكل ، العالمين رب
، والهدى بالحق ، الورى وكافة الجن عامة إلى المبعوث

قول كيفية بل بدا منه ، الله كلم القرآن وأن ، والضياء وبالنور
، حقا ذلك على المؤمنون وصدقه ، وحيا رسوله على وأنزله ،

ككلم بمخلوق ليس ، بالحقيقة تعالى الله كلم أنه وأيقنوا
ذمه وقد ، كفر فقد البشر كلم أنه فزعم سمعه فمن ، البرية

ِه:  تعالى قال حيث ، بسقر وأوعده وعابه الله ِلي ُأْص َقَر     َس    َس
َذا     ِإْن:  قال لمن بسقر الله أوعد فلما ْوُل     ِإل     َه ِر     َق َبَش ْل علمنا   ا

.  البشر قول يشبه ول ، البشر خالق قول أنه وأيقنا

. فمن كفر فقد البشر معاني من بمعنى الله وصف ومن
أنه وعلم ، انزجر الكفار قول مثل وعن ، اعتبر هذا أبصر

إحاطة بغير ، الجنة لهل حق . والرؤية كالبشر ليس بصفاته
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 ربنا كتاب به نطق كما كيفية ول
ٌه ٍذ     ُوُجو ِئ ْوَم ٌة     َي َلى     َناِضَر َها     ِإ ّب ٌة     َر ِظَر أراده ما على وتفسيره   َنا

الصحيح الحديث من ذلك في جاء ما وكل ، وعلمه تعالى الله
على ومعناه قال كما فهو وسلم عليه الله صلى الرسول عن
متوهمين ول ، بآرائنا متأولين ذلك في ندخل ل ، أراد ما

وجل عز لله سلم من إل دينه في سلم ما فإنه ، بأهوائنا
إلى عليه اشتبه ما علم ورد ، وسلم عليه الله صلى ولرسوله

.  عالمه

، والستسلم التسليم ظهر على إل السلم قدم تثبت ول
، فهمه بالتسليم يقنع ولم ، علمه عنه حظر ما علم رام فمن
وصحيح ، المعرفة وصافي ، التوحيد خالص عن مرامه حجبه

، والتكذيب والتصديق واليمان الكفر بين فيتذبذب ، اليمان
ول مصدقا مؤمنا ل شاكا تائها موسوسا ، والنكار والقرار

.  مكذبا جاحدا

منهم اعتبرها لمن السلم دار لهل بالرؤية اليمان يصح ول
معنى كل - وتأويل الرؤية تأويل كان إذ بفهم تأولها أو ، بوهم

دين وعليه التسليم ولزوم التأويل بترك-  الربوبية إلى يضاف
يصب ولم زل ، والتشبيه النفي يتوق لم . ومن المسلمين

، الوحدانية بصفات موصوف وعل جل ربنا . فإن التنزيه
، البرية من أحد معناه في ليس الفردانية بنعوت منعوت
ل والدوات والعضاء والركان والغايات الحدود عن وتعالى
.  المبتدعات كسائر الست الجهات تحويه

والعضاء والركان والغايات الحدود عن : (تعالىقوله
فيه الكلم المبتدعات) هذا كسائر الست والجهات والدوات

وصفاته الله أسماء في واللحاد التأويل أهل يستغله قد إجمال
البارئ تنزيه الله رحمه مراده لن حجة، بذلك لهم وليس

مجملة بعبارة أتى لكنه المخلوقات، مشابهة عن سبحانه
الشتباه.  يزول  حتى تفصيل إلى تحتاج
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يعلم ل سبحانه فهو البشر يعلمها التي يعني بالحدود فمراده
قال كما علما، به يحيطون ل الخلق لن سبحانه هو إل حدوده

َلُمطه:  سورة في وجل عز ْع ْيَن     َما     َي ِهْم     َب ِدي ْي ُهْم     َوَما     َأ َف ْل َول     َخ
ُطوَن ِه     ُيِحي ْلًما     ِب في الحد بإثبات السلف من قال ومن   ِع
العباد.  يعلمه ل سبحانه الله يعلمه حد فمرداه غير أو الستواء

الله رحمه والدوات) فمراده والعضاء والركان (الغايات وأما
من الذاتية وصفاته حكمته في المخلوقات مشابهة عن تنزيهه
بذلك موصوف سبحانه فهو ذلك، ونحو والقدم واليد الوجه

هو إل كيفيتها يعلم ول الخلق صفات   مثل صفاته ليست لكن
بها لينفوا اللفاظ هذه مثل يطلقون البدع وأهل سبحانه،
ل حتى لنفسه وأثبتها بها تكلم التي اللفاظ بغير الصفات
الطحاوي والمؤلف الحق، أهل عليهم يشنع ل وحتى يفتضحوا

السنة أهل من لكونه المقصد هذا يقصد لم الله رحمه
بعضه يفسر العقيدة هذه في وكلمه الله، لصفات المثبتين

وهكذا بمحكمه، مشتبهة ويفسر بعضا بعضه ويصدق بعضا
المبتدعات) مراده كسائر الست الجهات تحويه : (لقوله

واستوائه الله علو نفي مراده وليس المخلوقة الست الجهات
هو بل الست الجهات في داخل ليس ذلك لن عرشه، على
اليمان على عباده الله فطر وقد به، ومحيط العالم فوق

العلو.  جهة في وأنه سبحانه بعلوه

عليه الله صلى النبي أصحاب من والجماعة السنة أهل وأجمع
والسنة الكتاب من والدلة ذلك، على بإحسان وأتباعهم وسلم

فتنبه سبحانه العلو في أنه على تدل كلها المتواترة الصحيحة
وما الحق أنه واعلم الكريم القارئ أيها العظيم المر لهذا

التوفيق.  ولي باطل. والله سواه

، وسلم عليه الله صلى بالنبي أسري وقد ، حق والمعراج
شاء حيث إلى ثم ، السماء إلى اليقظة في بشخصه وعرج

َما أوحى ما إليه وأوحى ، شاء بما الله وأكرمه ، العل من الله
َذَب ُد     َك َؤا ُف ْل َأى     َما     ا الخرة في وسلم عليه الله فصلى   َر
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، حق لمته غياثا به تعالى الله أكرمه الذي . والحوض والولى
.  الخبار في روي كما ، حق لهم ادخرها التي والشفاعة

الله علم وقد ، حق وذريته آدم من تعالى أخذه الذي والميثاق
النار يدخل من وعدد ، الجنة يدخل من عدد يزل لم فيما تعالى
. وكذلك منه ينقص ول ، العدد ذلك في يزاد فل ، واحدة جملة

، له خلق لما ميسر وكل ، يفعلوه أن منهم علم فيما أفعالهم
والشقي ، الله بقضاء سعد من والسعيد ، بالخواتيم والعمال

.  الله بقضاء شقي من

ذلك على يطلع لم ، خلقه في تعالى الله سر القدر وأصل
ذريعة ذلك في والنظر والتعمق ، مرسل نبي ول مقرب ملك

الحذر كل فالحذر ، الطغيان ودرجة الحرمان وسلم الخذلن
علم طوى تعالى الله فإن ، ووسوسة وفكرا نظرا ذلك من

كتابه في تعالى قال كما ، مرامه عن ونهاهم ، أنامه عن القدر
َأُل     ل:  َعُل     َعّما     ُيْس ْف ُهْم     َي ُلوَن     َو َأ فقد فعل؟ لم سأل فمن   ُيْس
. الكافرين من كان الكتاب حكم رد ومن ، الكتاب حكم رد

الله أولياء من قلبه منور هو من إليه يحتاج ما جملة فهذا
: علمان العلم لن العلم؛ في الراسخين درجة . وهي تعالى
العلم فإنكار ، مفقود الخلق في وعلم ، موجود الخلق في علم

إل اليمان يثبت ول ، كفر المفقود العلم وادعاء ، كفر الموجود
.  المفقود العلم طلب وترك الموجود العلم بقبول

مختص وهو الغيب العلم المفقود: هو بالعلم الله رحمه مراده
سبحانه: الله لقول كفر، الناس من ادعاه ومن وجل، عز بالله

ُه َد ْن ِتُح     َوِع َفا ْيِب     َم َغ ْل َها     ل     ا َلُم ْع َو     ِإل     َي وجل:  عز . قولهالية   ُه
َلُم     ل     ُقْل ْع َواِت     ِفي     َمْن     َي َْلْرِض     الّسَما ْيَب     َوا َغ ْل ّلُه     ِإل     ا .الية   ال

ل     خمس     الغيب     مفتاح وسلم عليه الله صلى النبي وقول
ّلَه     ِإّن   سبحانه     قوله     تل     ثم     الله     إل     يعلمهن ُه     ال َد ْن ْلُم     ِع ِع
ِة َع َنّزُل     الّسا ُي ْيَث     َو َغ ْل . الية   ا
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تدل كلها الباب في وردت التي الكثيرة  الصحيحة والحاديث
أنه مع الغيب يعلم ل وسلم عليه الله صلى النبي أن على

صلى وهو أولى، باب من فغيره الرسل وسيد الخلق أفضل
ولما سبحانه، إياه علمه ما إل ذلك من يعلم ل وسلم عليه الله

إل براءتها يعلم لم عنها الله رضي عائشة في الفك أهل تكلم
الله صلى أسفاره بعض في عقدها ضاع ولما الوحي، بنزول
أقاموا حتى مكانه يعلم ولم طلبه في جماعة بعث وسلم عليه

كثيرة هذا في والسنة الكتاب من والدلة تحته، فوجدوه البعير
الله.  والحمد

اجتمع فلو ، رقم قد فيه ما وبجميع والقلم باللوح ونؤمن
ليجعلوه كائن أنه فيه تعالى الله كتبه شيء على كلهم الخلق

لم شيء على كلهم اجتمعوا ولو ، عليه يقدروا لم كائن غير
القلم جف ، عليه يقدروا لم كائنا ليجعلوه فيه تعالى الله يكتبه

ليصيبه يكن لم العبد أخطأ وما ، القيامة يوم إلى كائن هو بما
.  ليخطئه يكن لم أصابه وما

من كائن كل في علمه سبق قد الله أن يعلم أن العبد وعلى
ول ناقض فيه ليس ، مبرما محكما تقديرا ذلك فقدر ، خلقه

في خلقه من زائد ول ناقص ول ، مغير ول مزيل ول معقب
المعرفة وأصول اليمان عقد من وذلك ، وأرضه سمواته

في تعالى قال كما ، وبربوبيته تعالى الله بتوحيد والعتراف
َق:  كتابه َل ٍء     ُكّل     َوَخ ُه     َشْي ّدَر َق ِديًرا     َف ْق َكاَن تعالى وقال   َت َو
ِه     َأْمُر ّل َدًرا     ال ُدوًرا     َق ْق القدر في تعالى لله صار لمن فويل   َم

بوهمه التمس لقد ، سقيما قلبا فيه للنظر وأحضر ، خصيما
.  أثيما أفاكا فيه قال بما وعاد ، كتيما سرا الغيب فحص في

، دونه وما العرش عن مستغن وهو ، حق والكرسي والعرش
. خلقه الحاطة عن أعجز وقد ، وفوقه شيء بكل محيط
، تكليما موسى الله وكلم ، خليل إبراهيم اتخذ الله : إن ونقول
والكتب والنبيين بالملئكة ونؤمن ، وتسليما وتصديقا إيمانا

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=33&nAya=38
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=33&nAya=38
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=25&nAya=2


المبين الحق على كانوا أنهم ونشهد ، المرسلين على المنزلة
 .

به جاء بما داموا ما ، مؤمنين مسلمين قبلتنا أهل ونسمي
وأخبر قاله ما بكل وله ، معترفين وسلم عليه الله صلى النبي

ول ، الله دين في نماري ول ، الله في نخوض ول ، مصدقين
الروح به نزل العالمين رب كلم أنه ونشهد القرآن في نجادل
وسلم عليه الله صلى محمدا المرسلين سيد فعلمه ، المين

، المخلوقين كلم من شيء يساويه ل ، تعالى الله كلم وهو
أحدا نكفر ول ، المسلمين جماعة نخالف ول بخلقه نقول ول
مع يضر ل نقول ول ، يستحله لم ما بذنب القبلة أهل من

.  عمله لمن ذنب اليمان

الجنة ويدخلهم عنهم يعفو أن المؤمنين من للمحسنين نرجو
ونستغفر ، بالجنة لهم نشهد ول عليهم نأمن ول برحمته

ينقلن والياس . والمن نقنطهم ول عليهم ونخاف لمسيئهم
يخرج ول.  القبلة لهل بينهما الحق وسبيل ، السلم ملة عن

.  فيه أدخله ما بجحود إل اليمان من العبد

لم ما بذنب القبلة أهل من أحدا نكفر - قوله: (ول  82- 
ل والجماعة السنة أهل الله: أن رحمه ) مرادهيستحله
بذنب الخر واليوم بالله المؤمن الموحد المسلم يكفرون
وأمثال الوالدين وعقوق والربا الخمر وشرب كالزنا يرتكبه،

مكذبا بذلك لكونه كفر استحله فإن ذلك، يستحل لم ما ذلك
ل فإنه ذلك يستحل لم إذا أما دينه عن خارجا ورسوله لله

وله اليمان، ضعيف يكون بل والجماعة السنة أهل عند يكفر
الحدود وإقامة التفسيق في المعاصي من تعاطاه ما حكم
أهل قول هو وهذا المطهر، الشرع في جاء حسبما ذلك وغير

مسلكهم سلك ومن والمعتزلة للخوارج خلفا والجماعة السنة
في يجعلونه والمعتزلة بالذنوب يكفرون الخوارج فإن الباطل،

وأما الدنيا في والكفر السلم بين يعني المنزلتين بين منزلة
وقول النار، في مخلد بأنه الخوارج مع فيتفقون الخرة في



وقد المة سلف وإجماع والسنة بالكتاب باطل الطائفتين
أمرهما ولكن علمه، لقلة الناس بعض على أمرهما التبس
التوفيق.  وبالله بينا كما الحق أهل عند واضح الله بحمد

وسلم عليه الله صلى الرسول شهد من الله: إل رحمه مراده
كلمه. مع آخر في ذلك يأتي كما ونحوهم، كالعشرة بالجنة
للمؤمنين الشهادة والجماعة السنة أهل عقيدة من بأن العلم

الكفار وأن الجنة، أهل من بأنهم العموم على والمتقين
ذلك على دلت كما النار، أهل من والمنافقين والمشركين

الله صلى الله رسول عن المتواترة والسنة الكريمات الية
ِقيَن ِإّنسبحانه:  قوله ذلك ومن وسلم عليه ّت ْلُم ّناٍت ِفي ا َج

ٍم ِعي َن َدوجل:  عز وقوله َو َع ّلُه َو ِنيَن ال ْؤِم ْلُم َناِت ا ْؤِم ْلُم ّناٍت َوا َج
ِري َها ِمْن َتْج ِت َهاُر َتْح ْن ْل

َ ِديَن ا ِل َها َخا على تدل كثيرات آيات في ِفي
ِذيَن: الكفار في سبحانه وقوله المعنى هذا ّل َفُروا َوا ُهْم َك َناُر َل

ّنَم َه ْقَضى ل َج ِهْم ُي ْي َل ُتوا َع َيُمو ّفُف َول َف ُهْم ُيَخ ْن َها ِمْن َع ِب َذا َع
ِلَك َذ ِزي َك ٍر ُكّل َنْج ُفو ِقيَن ِإّن: سبحانه وقوله َك ِف َنا ْلُم ّدْرِك ِفي ا ال

َفِل َْلْس ِر ِمَن ا ّنا َلْن ال َد َو ُهْم َتِج على تدل أخرى آيات في َنِصيًرا َل
التوفيق.  المعنى. وبالله هذا

بالشهادتين السلم في يدخل الكافر فإن نظر فيه الحصر هذا
السلم دخل بهما ينطق كان فإن بهما، ينطق ل كان إذا

الجحود بغير السلم من يخرج وقد كفره، أوجب مما بالتوبة
ذلك من المرتد، حكم باب في العلم أهل بينها كثيرة لسباب

أو وسلم عليه الله صلى  النبي في أو السلم في طعنه
سبحانه شرعه من بشيء أو بكتابه أو ورسوله بالله استهزاؤه

ِه ُقْلسبحانه:  لقوله ّل ِبال أ
ِه َ ِت َيا ِه َوآ ِل ُتْم َوَرُسو ْن ُئوَن ُك ِز ْه َت ل َتْس

ِذُروا َت ْع ْد َت ُتْم َق َفْر َد َك ْع ُكْم َب ِن أو للصنام عبادته ذلك ومن ِإيَما
المدد منهم وطلبه بهم والستغاثة الموات دعوته أو الوثان
تدل لنها الله إل إله ل قول يناقض هذا لن ذلك؛ ونحو والعون

والستغاثة الدعاء ومنها وحده، لله حق العبادة أن على
منها صرف فمن ذلك، ونحو والنذر والذبح والسجود والركوع

وأصحاب والجن والملئكة والوثان الصنام من الله لغير شيئا



يحقق ولم بالله أشرك فقد المخلوقين من وغيرهم القبور
السلم من تخرجه كلها المسائل وهذه الله، إل إله ل قول

وأدلتها الجحود مسائل من ليست وهي العلم، أهل بإجماع
يكفر كثيرة أخرى مسائل وهناك والسنة، الكتاب من معلومة

باب في العلماء ذكرها وقد جحودا تسمى ل وهي المسلم بها
التوفيق.  وباللهشئت.  إن فراجعها المرتد حكم

ما . وجميع بالجنان والتصديق باللسان القرار : هو واليمان
والبيان الشرع من وسلم عليه الله صلى الله رسول عن صح
والتفاضل ، سواء أصله في وأهله واحد . واليمان حق كله

، الولى وملزمة الهوى ومخالفة ، والتقى بالخشية بينهم
أطوعهم الله عند وأكرمهم ، الرحمن أولياء كلهم والمؤمنون

.  للقرآن وأتبعهم

واليوم ، ورسله ، وكتبه ، وملئكته ، بالله اليمان : هو واليمان
. تعالى الله من ومره وحلوه وشره خيره والقدر ، الخر
، رسله من أحد بين نفرق ل ، كله بذلك مؤمنون ونحن

أمة ( من الكبائر . وأهل به جاءوا ما على كلهم ونصدقهم
ماتوا إذا يخلدون ل النار ) في وسلم عليه الله صلى محمد
عارفين الله لقوا أن بعد ، تائبين يكونوا لم وإن موحدون وهم

وعفا لهم غفر شاء . إن وحكمه مشيئته في ) وهم ( مؤمنين
ِفُر:  كتابه في وجل عز ذكر كما ، بفضله عنهم ْغ َي ُدوَن     َما     َو
ِلَك ُء     ِلَمْن     َذ يخرجهم ثم ، بعدله النار في عذبهم شاء وإن   َيَشا
إلى يبعثهم ثم طاعته أهل من الشافعين وشفاعة برحمته منها
يجعلهم ولم ، معرفته أهل تولى تعالى الله بأن . وذلك جنته
من ينالوا ولم هدايته من خابوا الذين نكرته كأهل الدارين في

.  وليته

. به نلقاك حتى السلم على ثبتنا وأهله السلم ولي يا اللهم
من وعلى القبلة أهل من وفاجر بر كل خلف الصلة ونرى
عليهم نشهد ول ، نارا ول جنة منهم أحدا ننزل ول ، منهم مات
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، ذلك من شيء منهم يظهر لم ما بنفاق ول بشرك ول بكفر
.  تعالى الله إلى سرائرهم ونذر

السنة أهل عليه الذي والصواب وقصور نظر فيه التعريف هذا
بالطاعة يزيد واعتقاد وعمل قول اليمان أن والجماعة

أكثر والسنة الكتاب من ذلك على والدلة بالمعصية، وينقص
منها جملة العز أبي ابن الشارح ذكر وقد حصر، أن من

المرجئة، ول هو اليمان من العمل وإخراج شئت، إن فراجعها
لفظي هو بل لفظيا فيه السنة أهل وبين بينهم  الخلف وليس

أهل كلم تدبر من يعلمها كثيرة أحكام عليه ويترتب ومعنوي
المستعان.  والله المرجئة، وكلم السنة

بل نظر فيه سواء) هذا أصله في وأهله واحد : (واليمانقوله
متفاوتون هم بل سواء فيه اليمان أهل فليس باطل، هو

أنه كما غيرهم، كإيمان الرسل إيمان فليس عظيما، تفاوتا
عنهم الله رضي الصحابة وبقية الراشدين الخلفاء إيمان ليس
كإيمان المؤمنين إيمان ليس وهكذا غيرهم، إيمان مثل

بالله العلم من القلب في ما بحسب التفاوت وهذا الفاسقين؛
السنة أهل قول وهو لعباده، شرعه وما وصفاته وأسمائه

المستعان. . والله بقولهم، قال ومن للمرجئة خلفا والجماعة

وسلم عليه الله صلى محمد أمة من أحد على السيف نرى ول
وولة أئمتنا على الخروج نرى . ول السيف عليه وجب من إل

، طاعتهم من يدا ننزع ول ، عليهم ندعو ول ، جاروا وإن أمورنا
يأمروا لم ما فريضة وجل عز الله طاعة من طاعتهم ونرى

السنة ونتبع ، والمعافاة بالصلح لهم وندعو ، بمعصية
أهل ونحب ، والفرقة والخلف الشذوذ ونجتنب والجماعة

.  والخيانة الجور أهل ونبغض والمانة العدل

على المسح ونرى ، علمه علينا اشتبه فيما أعلم : الله ونقول
. والحج الثر في جاء كما ، والحضر السفر في الخفين



برهم المسلمين من ، المر أولي مع ماضيان والجهاد
.  ينقضهما ول شيء يبطلهما ل الساعة قيام إلى وفاجرهم

، حافظين علينا جعلهم قد الله فإن الكاتبين بالكرام ونؤمن
وبعذاب ، العالمين أرواح بقبض الموكل الموت بملك ونؤمن

ربه عن قبره في ونكير منكر وسؤال ، أهل له كان لمن القبر
الله صلى الله رسول عن الخبار به جاءت ما على ونبيه ودينه
.  عليهم الله رضوان الصحابة وعن وسلم عليه

. النيران حفر من حفرة أو الجنة رياض من روضة والقبر
والحساب والعرض القيامة يوم العمال وجزاء بالبعث ونؤمن
. والميزان والصراط.  والعقاب والثواب الكتاب وقراءة
الله . وأن تبيدان ول أبدا تفنيان ل مخلوقتان والنار والجنة
شاء فمن ، أهل لهما وخلق الخلق قبل والنار الجنة خلق تعالى
منه عدل النار إلى منهم شاء ومن ، منه فضل الجنة إلى منهم

.  له خلق ما إلى وصائر له فرغا قد لما يعمل وكل ،

يجب . التي . والستطاعة العباد على مقدران والشر والخير
المخلوق يوصف أن يجوز ل الذي التوفيق نحو من الفعل بها
والوسع الصحة جهة من الستطاعة . وأما الفعل مع فهي به

الخطاب يتعلق . وبها الفعل قبل فهي اللت وسلمة والتمكن
ّلُف     ل:  تعالى قال كما وهو َك ّلُه     ُي ْفًسا     ال َها     ِإل     َن َع    ُوْس

الله يكلفهم ولم ، العباد من وكسب ، لله خلق العباد وأفعال
( ل تفسير وهو كلفهم ما إل يطيقون ول ، يطيقون ما إل تعالى
تحول ول حركة ول لحد حيلة : ل ) نقول بالله إل قوة ول حول
إقامة على لحد قوة ول ، الله بمعونة إل الله معصية عن لحد

.  الله بتوفيق إل عليها والثبات الله طاعة

، وقدره وقضائه وعلمه تعالى الله بمشيئة يجري شيء وكل
، كلها الحيل قضاؤه وغلب ، كلها المشيئات مشيئته غلبت
وحين سوء كل عن تقدس ، أبدا ظالم غير وهو يشاء ما يفعل
َأُل     ل وشين عيب كل عن وتنزه َعُل     َعّما     ُيْس ْف ُهْم     َي ُلوَن     َو َأ    ُيْس
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به كلفهم مما أكثر يطيقون المكلفون بل صحيح غير هذا
يجعل ولم عليهم ويسر بعباده لطف وجل عز ولكنه ، سبحانه
التوفيق.  ولي والله وإحسانا منه فضل حرجا دينهم في عليهم

تعالى والله ، للموات منفعة وصدقاتهم الحياء دعاء وفي
ول ، شيء كل ويملك الحاجات ويقضي ، الدعوات يستجيب

ومن ، عين طرفة تعالى الله عن غنى ول ، شيء يملكه
، الحين أهل من وصار كفر فقد عين طرفة الله عن استغنى

أصحاب . ونحب الورى من كأحد ل ويرضى يغضب والله
أحد حب في نفرط ول ، وسلم عليه الله صلى الله رسول
وبغير يبغضهم من ونبغض ، منهم أحد من نتبرأ ول ، منهم
وإيمان دين وحبهم ، بخير إل نذكرهم ول ، يذكرهم الخير

.  وطغيان ونفاق كفر وبغضهم وإحسان

لبي أول وسلم عليه الله صلى الله رسول بعد الخلفة ونثبت
المة جميع على وتقديما له تفضيل عنه الله رضي الصديق بكر

الله رضي لعثمان ثم ، عنه الله رضي الخطاب بن لعمر ثم ،
الخلفاء وهم ، عنه الله رضي طالب أبي بن لعلي ثم ، عنه

.  المهتدون والئمة الراشدون

وسلم عليه الله صلى الله رسول سماهم الذين العشرة وإن
رسول لهم شهد ما على بالجنة لهم نشهد بالجنة وبشرهم

وعمر بكر أبو . وهم الحق وقوله وسلم عليه الله صلى الله
بن الرحمن وعبد وسعيد وسعد والزبير وطلحة وعلي وعثمان

الله رضي ، المة هذه أمين وهو ، الجراح بن عبيدة وأبو عوف
.  أجمعين عنهم

عليه الله صلى الله رسول أصحاب في القول أحسن ومن
المقدسين وذرياته ، دنس كل من الطاهرات وأزواجه ، وسلم

.  النفاق من برئ فقد ، رجس كل من



أهل ، التابعين من بعدهم ومن ، السابقين من السلف وعلماء
ومن بالجميل إل يذكرون ل والنظر الفقه وأهل ، والثر الخير

.  السبيل غير على فهو بسوء ذكرهم

السلم عليهم النبياء من أحد على الولياء من أحدا نفضل ول
.  الولياء جميع من أفضل واحد : نبي ونقول

، رواياتهم من الثقات عن وصح كراماتهم من جاء بما ونؤمن
عيسى ونزول ، الدجال خروج : من الساعة بأشراط ونؤمن

الشمس بطلوع ونؤمن ، السماء من السلم عليه مريم ابن
كاهنا نصدق . ول موضعها من الرض دابة وخروج ، مغربها من
وإجماع والسنة الكتاب يخالف شيئا يدعى من ول ، عرافا ول

، وعذابا زيغا والفرقة ، وصوابا حقا الجماعة ونرى ، المة
قال ، السلم دين وهو ، واحد والسماء الرض في الله ودين
ّديَن     ِإّن:  تعالى الله َد     ال ْن ِه     ِع ّل ِْلْسلُم     ال ُكُم     َوَرِضيُت:  وقال   ا َل

ِْلْسلَم ًنا     ا والتعطيل التشبيه وبين ، والتقصير الغلو بين وهو   ِدي
ديننا فهذا ، والياس المن وبين ، والقدر الجبر وبين ،

من كل من الله إلى برآء ونحن ، وباطنا ظاهرا واعتقادنا
.  وبيناه ذكرناه الذي خالف

، به لنا ويختم ، اليمان على يثبتنا أن تعالى الله ونسأل
والمذاهب المتفرقة والراء المختلفة الهواء من ويعصمنا

، والجبرية ، والجهمية ، والمعتزلة ، المشبهة مثل ، الردية
، والجماعة السنة خالفوا الذين من وغيرهم ، والقدرية
. وأردياء ضلل عندنا وهم برآء منهم ونحن الضللة وخالفوا

.  والتوفيق العصمة وبالله

] .عباده بها ونفع ، لمؤلفها الله غفر الطحاوية العقيدة [انتهت

والقيام    المعية معنى
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المكرم الخأ حضرة إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من
الله ورحمة عليكم . سلم آمين واليمان العلم من الله زاده

.  وبركاته

الله وصلكم وصل  هـ1374 / 4 / 9 المؤرخأ الكريم كتابكم
أخرنا وقد ، وصل الثاني كتابكم . وكذا والتوفيق الهدى بحبل

، الجواب فيها لكم نبسط فرصة لنا يتيسر أن رجاء الجواب
المتعلقة بالدروس الوقت وضيق الشغل تزاحم بسبب ولكن

عما الرسالة هذه في الجواب بسط يتيسر لم وغيره بالمعهد
لكم أذكر وهأنذا ، الربع المسائل من الول كتابكم تضمنه
وأرجو ، العطلة وقت إلى الباقي وأرجئ ، بعضها جواب

، الجواب بقية لرسال الدراسة انتهاء بعد بمحلكم إشعارنا
وسائر وأعاذنا ، واتباعه الحق لمعرفة وإياكم الله وفقني

سؤالكم . أما قريب سميع إنه الفتن مضلت من المسلمين
كتابه في ذكر سبحانه الله أن فالجواب المعية؛ معنى عن

َو:  سبحانه قوله في . الولى وخاصة ، : عامة معيتين ُه َو
ُكْم َع ْيَن     َم ُتْم     َما     َأ ْن ِإّن     َتْحَزْن     ل:  سبحانه قوله : في والثانية   ُك

ّلَه َنا     ال َع ِني   َم ّن ُكَما     ِإ َع ُع     َم َأَرى     َأْسَم ، اليات من أشبههما وما   َو
موصوف سبحانه الله أن ذلك في السنة أهل عليه والذي

على استوائه إثبات مع ، بجلله يليق الذي الوجه على بالمعية
، للخلق مخالطته عن وتنزيهه ، خلقه جميع فوق وعلوه عرشه

ل بالمعية فوصفه ، علوه في قريب دنوه في علي سبحانه فهو
يشابه أن غير من به يليق الذي الوجه على بالعلو وصفه ينافي
والمعتزلة الجهمية كانت ولما ، صفاته من شيء في خلقه

سبحانه أنه ويزعمون ، العلو إنكار على المعية بآيات يحتجون
المعية هذه : إن وقالوا ، ذلك السلف عليهم أنكر ، مكان بكل

فوق كونه مع عليهم واطلعه عباده بأحوال علمه تقتضي
بالعلم؛ وختمها بالعلم العامة المعية آيات بدأ ولهذا ، العرش

إشعار بالمعية إخباره من سبحانه مراده أن على لعباده تنبيها
أكثر فسر ولهذا ، عليهم ويطلع أحوالهم يعلم بأنه عباده

إجماع العلم أهل بعض وحكى ، بالعلم المعية آيات السلف
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رأي وإبطال بالعلم المعية آيات تفسير على السنة أهل
وإنكارهم ، مكان كل في بأنه تفسيرها في والمعتزلة الجهمية

أن تعلم - وبهذا يؤفكون أنى الله - قاتلهم والستواء العلو
بل وحده الدين تقي الشيخ قول هو ليس بالعلم المعية تفسير

ما الواسطية في الله رحمه ذكر وقد ، السنة أهل قول هو
والمعية بالعلو سبحانه الله وصف بأن اليمان وجوب على يدل
عن يصان ولكن ، تحريف إلى يحتاج ل حقيقته على حق

رحمه ومراده ، شئت إن فراجعه آخره إلى الكاذبة الظنون
يليق وجه على العرش فوق والعلو المعية إثبات يجب أنه الله
في الله رحمه كثير بن الحافظ . قال خلقه فيه يشابه ل بالله

ُكوُن     َما:  تعالى قوله تفسير َوى     ِمْن     َي ٍة     َنْج َث َو     ِإل     َثل ُهْم     ُه ُع ِب    َرا
أن على الجماع واحد غير حكى : ( ولهذا نصه . ما الية

) ذلك إرادة في شك ول تعالى علمه معية الية بهذه المراد
هو ذلك لن بالعلم؛ المعية تفسير ذلك ينافي . ول انتهى

بأحوال الله : علم ومقتضاها ، حق فهي ولزمها مقتضاها
كسائر الله إل يعلمها فل كيفيتها وأما ، عليهم واطلعه عباده

، وصفاته الله بأسماء يؤمنون السنة أهل فإن ، الصفات
كيفية يعلم ل بل كيفيتها يعلمون ل ولكن ، معانيها ويعلمون

عما وتقدس تعالى هو إل ذاته كيفية يعلم ل كما ، هو إل صفاته
رحمه مالك قال ولهذا ، كبيرا علوا والمشبهون النفاة يقوله

مجهول والكيف معلوم : الستواء السنة أهل من وغيره الله
أعلم والله الصفات سائر في يقال . وهكذا واجب به واليمان

 .

يدل الصحيحة الحاديث فظاهر الستاذ دخول عند القيام وأما
: ( قال عنه الله رضي أنس كحديث ، تحريمه أو كراهته على

الله رسول - من الصحابة يعني-  إليهم أحب أحد يكن لم 
يعلمون لما رأوه إذا يقومون ل وكانوا وسلم عليه الله صلى

صحيح حسن وقال ، والترمذي أحمد ) رواه  لذلك كراهيته من
.  غريب
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معاوية لحديث ، بذلك الطلبة من يرضى أن للستاذ ينبغي ول
يمثل     أن     أحب     من:  قال السلم عليه النبي أن عنه الله رضي

وأبو أحمد أخرجه   النار     في     مقعده     فليتبوأ     قياما     الرجال     له
أبو وأخرج ، الترمذي حسنه وقد جيد بإسناد والترمذي داود
: قال عنه الله رضي أمامة أبي عن ضعف فيه بإسناد داود
عصا على متوكئا وسلم عليه الله صلى الله رسول علينا خرج

بعضهم     يعظم     العاجم     تقوم     كما     تقوموا     ل:  فقال إليه فقمنا
الحاديث هذه وذكر ، ماجة وابن أحمد أيضا وأخرجه    بعضا

464 ) صفحة الشرعية ( الداب في مفلح بن محمد الحافظ
هذه من العلم أهل بعض استثنى وقد ، الول  المجلد465 و

أو ومصافحته عليه للسلم السفر من للقادم القيام الحاديث
الولد قيام بعضهم واستثنى ، غيبته طالت من وكذا ، معانقته

أهل كان إذا لولده الوالد وقيام ، بيده والخذ لكرامه لبيه
الستثناء وهذا ، والمصافحة للسلم القيام والمراد ، لذلك

في ما منها ، الصحيحة السنة عليه دلت وقد ، صحيح
للصحابة قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن الصحيحين

سيدكم     إلى     قوموا:  قريظة في للحكم معاذ بن سعد قدم لما
وفي ، دابته عن وإنزاله عليه للسلم : القيام والمراد 

النبي     على     دخل     لما     " أنه مالك بن كعب عن أيضا الصحيحين
الله     أنزل     لما     حوله     والناس     المسجد     في     وسلم     عليه     الله     صلى
بتوبة     وهنأه     فصافحه     يهرول     الله     عبيد     بن     طلحة     إليه     قام     توبته
وأخرج         وسلم     عليه     الله     صلى     النبي     ذلك     ينكر     ولم     عليه     الله
الله رضي عائشة عن جيد بإسناد والنسائي والترمذي داود أبو

النبي     عليها     دخل     إذا     عنها     الله     رضي     فاطمة     كانت:  قالت عنها
وقبلته بيده فأخذت   إليه     قامت     وسلم     عليه     الله     صلى

صلى النبي إليها قام عليه دخلت وإذا ، مجلسها في وأجلسته
فهذه مجلسه في وأجلسها وقبلها بيدها فأخذ وسلم عليه الله

القيام في يدخل ل وأنه هذا مثل جواز في صريحة الحاديث
للستاذ القيام من اليوم الناس بعض يفعله ما وأما ، المكروه

وإنما ، ونحوها للمصافحة ل لتعظيمه عليهم دخل كلما ونحوه
كراهة في شك فل ، واحتراما له تعظيما يجلسون ثم يقفون
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لما بذلك يرضى أن ونحوه للستاذ يجوز ل وأنه ، وإنكاره ذلك
السنة بامتثال الناس وأحق ، وغيره معاوية حديث في تقدم

ورؤساء العلم وطلب والمعلمون العلماء هم بآدابها والتأدب
السنة عظموا فإذا ، بهم يقتدون الناس لن ، وأعيانهم الناس

صلى ونبينا ، الناس بها تهاون بها تهاونوا وإذا ، الناس عظمها
عليه آدم ولد وسيد وأفضلهم الناس خير هو وسلم عليه الله

ونهى ذلك كره بل له يقام أن يرضى ل وكان والسلم الصلة
في العاجم ومشابهة الغلو من عليهم خوفا عنه الصحابة

ْد يقول سبحانه والله ، وعظمائهم لرؤسائهم القيام َكاَن     َلَق
ُكْم ِه     َرُسوِل     ِفي     َل ّل ٌة     ال َو َنٌة     ُأْس ّلَه َيْرُجو   َكاَن     ِلَمْن     َحَس ْوَم ال َي ْل َوا

َكَر اْلِخَر َذ ّلَه َو ِثيًرا ال والعمل ، النافع للعلم وإياك الله وفقنا َك
في الله شاء إن يأتيك الجواب وباقي.  إليه والدعوة ، به

.  والسلم وإياك يتولنا والله ، العطلة

الستواء       في السنة أهل مذهب بيان

 لله ، والصلة والسلم على رسول الله وآله وصحبهالحمد
وبعد : فقد اطلعت أخيرا على ما نشر في مجلة البلغا

 دهلوب علىمحمود من إجابة الشيخ أحمد 637بعددها رقم 
َوىالسؤال التي : ( ما تفسير قول الله تعالى :  َت َلىاْس َع  

َعْرِش  ْل  إلى السلف وهينسبها في هذه الجابة جملة وجاءا
قوله : وقال السلف : استوى على العرش أي : استولى

:  كقولهمعليه وملكه 

 مهراق دم أو سيف غير من   العراق على بشر استوى

التنبيه . أحببت محض غلط السلف إلى النسبة هذه أن وحيث
العلماء قول من فيظنها يراها من يغتر لئل ذلك على

الجهمية تفسير هو التفسير هذا : أن والصواب ، المعتبرين
وتعطيل ، الصفات نفي في سبيلهم سلك ومن والمعتزلة

الكمال صفات من نفسه به وصف عما وتعالى سبحانه الباري
 .
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: وقالوا التأويل هذا مثل الله رحمهم السلف علماء أنكر وقد
إثبات وهو ، الصفات سائر في كالقول الستواء في القول
ول تحريف غير من سبحانه به اللئق الوجه على لله الجميع
: الله رحمه مالك المام قال ، تمثيل ول تكييف ول تعطيل

والسؤال واجب به واليمان مجهول والكيف معلوم ( الستواء
) . .  بدعة عنه

إلى دهلوب محمود أحمد نسبه ما أن للقراء يتضح ذكرناه وبما
صريح وكذب كبير غلط بالستيلء الستواء تفسير من السلف

معلوم ذلك في الصالح السلف كلم بل ، إليه اللتفات يجوز ل
الله رحمه تيمية ابن السلم شيخ أوضحه ما وهو ، ومتواتر

به اليمان وأن ، العرش فوق بالعلو الستواء تفسير في
هذا روي وقد ، سبحانه الله إل يعلمها ل كيفيته وأن ، واجب

عبد أبي بن ربيعة وعن ، المؤمنين أم سلمة أم عن المعنى
، فيه ريب ل الذي الحق وهو ، الله رحمه مالك شيخ الرحمن

في القول . وهكذا ريب بل والجماعة السنة أهل قول وهو
واليد والغضب والرضى والبصر السمع من الصفات باقي

فيها يقال . كلها ذلك وغير والرادة والكلم والصابع والقدم
واجب بها فاليمان ، العربية اللغة حيث من معلومة إنها

أن اليمان مع ، سبحانه الله إل يعلمه ل لنا مجهول والكيف
من شيئا يشبه ل سبحانه وأنه ، كاملة كلها سبحانه صفاته
أصابعه ول ، كأيدينا يده ول ، كعلمنا علمه فليس ، خلقه

: سبحانه قال كما ، ذلك غير إلى كرضانا رضاه ول ، كأصابعنا
ْيَس ِه َل ِل ْث ٌء َكِم َو َشْي ُه ُع َو َبِصيُر الّسِمي ْل َو ُقْل:  تعالى وقال ا ُه

ّلُه ٌد ال ّلُه*  َأَح ُد ال ْد َلْم*  الّصَم ِل َلْم َي ْد َو َل َلْم*  ُيو ُكْن َو ًوا َلُه َي ُف ُك
ٌد َلُم َهْل:  تعالى وقال َأَح ْع ّيا َلُه َت أحد ل : أنه والمعنى َسِم

ُبوا َفل:  وجل عز وقال ، : يشابهه أي ، سبحانه يساميه ِر َتْض
ِه ّل َثاَل ِل َْلْم ّلَه ِإّن ا َلُم ال ْع ُتْم َي ْن َأ َلُموَن ل َو ْع هذا في واليات َت

الله أخبر بما التمسك المؤمن على والواجب ، كثيرة المعنى
الله رضي الصحابة من المة سلف عليه ودرج ، ورسوله به

الذين البدع أهل مقالت من والحذر ، بإحسان وأتباعهم عنهم



ّكموا ، والسنة الكتاب عن أعرضوا وعقولهم أفكارهم وح
المسلمين وجميع يحفظنا أن المسئول والله ، وأضلوا فضلوا

نزغات من المسلمين وسائر يعيذنا وأن ، الفتن مضلت من
. وصلى عليه والقادر ذلك ولي إنه ، خطواته واتباع الشيطان

.   وصحبه وآله محمد نبينا على وسلم الله

172 - 169 ص 8نشرت في مجلة البحوث السلمية العدد 
 .

  

الدين       محيي الدكتور علىمقالة تعقيبوتوضيح
الصافي 

الله (       )     صفات عن أمة أقوى نكون أن أجل من بعنوان

آله وعلى الله رسول على والسلم والصلة ، لله الحمد
.  بعد أما وصحبه

في الوسط الشرق صحيفة في نشر ما على اطلعت فقد
الدكتور بقلم  هـ1408 / 4 / 3 في الصادر 3383 عددها
) . أمة أقوى نكون أن أجل ( من بعنوان الصافي الدين محيي

في والخلف السلف اختلف عن ذكره ما نظري لفت وقد
:  كلمه نص وهذا الله صفات بعض

ببعض تعالى الله تصف آيات الكريم القرآن في وردت أنه ( إل
ُد تعالى قوله مثل من ، المخلوقين صفات ِه     َي ّل َق     ال ْو ِهْم     َف ِدي ْي َأ

ٍء     ُكّل ِلٌك     َشْي َهُه     ِإل     َها َلى     الّرْحَمُن   َوْج َعْرِش     َع ْل َوى     ا َت    اْس
طريقة : الولى طريقتان اليات هذه فهم في وللعلماء
من ولكن ، لنفسه أثبت ما تعالى لله نثبت : أن وهي ، السلف

عدم أعينهم نصب واضعين تعطيل ول تمثيل ول تكييف غير
هذه ظاهر بأن جزمهم مع ، الصفات عن اللهية الذات تعطيل
يماثل ما كل عن تعالى الله تنزيه الصل وأن ، مراد غير اليات
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ْيَس:  تعالى لقوله المخلوقين ِه     َل ِل ْث ٌء     َكِم َو     َشْي ُه ُع     َو الّسِمي
َبِصيُر ْل    ا

عن وصرفها الكلمات هذه : تأويل فهي ، الخلف طريقة أما
والوجه ، القدرة بمعنى اليد فتكون ، المعنى إلى ظاهرها
ونفوذ والسيطرة الستيلء بمعنى والستواء ، الذات بمعنى
ولقوله بجسم ليس الله أن على اليقيني الدليل قام لنه المر؛
ْيَس:  تعالى ِه     َل ِل ْث ٌء     َكِم َو     َشْي ُه ُع     َو َبِصيُر     الّسِمي ْل من وكل   ا

للعلماء المعتمدة الكتب في مذكورة ، صحيحة الطريقتين
.  . إلخ العلم

( جزمهم للسلف نسبته - في وعنه عنا الله - عفا أخطأ وقد
ومن ، الله رحمهم ) فالسلف مراد غير اليات هذه ظاهر بأن
من لنفسه أثبته ما لله يثبتون ، هذا يومنا إلى نهجهم على سار

وسلم عليه الله صلى رسوله له أثبته أو ، الكمال صفات
تعطيل ول تحريف غير من بجلله اللئقة حقيقتها ويعتقدون

.  تفويض ول ظاهرها عن لها تأويل ول تمثيل ول تكييف ول

الفتوى رسالة في الله رحمه تيمية ابن السلم شيخ قال
السماء في البيهقي بكر أبو : ( روى نصه . ما الحموية

- والتابعون : كنا قال الوزاعي عن صحيح بإسناد والصفات
ونؤمن ، عرشه فوق ذكره تعالى الله : إن - نقول متوافرون

وهو الوزاعي حكى فقد ، الصفات من السنة به وردت بما
: مالك هم الذين التابعين تابعي عصر في الربعة الئمة أحد
إمام والليث ، الشام أهل إمام والوزاعي ، الحجاز أهل إمام
في القول شهرة حكى ، العراق أهل إمام والثوري ، مصر أهل
وبصفاته ، العرش فوق تعالى الله بأن باليمان التابعين زمن

جهم مذهب ظهور بعد هذا الوزاعي قال وإنما ، السمعية
الناس ليعرف لصفاته والنافي ، عرشه فوق الله لكون المنكر

.  هذا يخالف كان السلف مذهب أن
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: قال الوزاعي عن السنة كتاب في الخلل بكر أبو وروى
: أمّروها فقال الحاديث تفسير عن والزهري مكحول سئل
: سألت قال مسلم بن الوليد عن أيضا . وروي جاءت كما

عن والوزاعي سعد بن والليث الثوري وسفيان أنس بن مالك
، جاءت كما : أمروها فقالوا الصفات في جاءت التي الخبار

رضي وقولهم ، تكييف بل جاءت كما : أمروها قالوا رواية وفي
: بل وقولهم ، المعطلة على رد جاءت كما : أمروها عنهم الله

.  الممثلة على رد كيف

والربعة ، زمانهما في التابعين أعلم هما ومكحول والزهري
طبقاتهم ومن التابعين تابعي عصر في الدنيا أئمة الباقون

رحمه قال أن ) إلى وأمثالهما سلمة ابن وحماد ، زيد بن حماد
بن سفيان عن ثقات أئمة كلهم بإسناد الخلل ( وروى الله

تعالى قوله عن الرحمن عبد أبي بن ربيعة : سئل قال ، عيينة
َلى     الّرْحَمُن:  َعْرِش     َع ْل َوى     ا َت : الستواء قال استوى كيف   اْس

وعلى ، الرسالة الله ومن ، معقول غير والكيف ، مجهول غير
مروي الكلم . وهذا التصديق وعلينا ، المبين البلغا الرسول

غير من الرحمن عبد أبي بن ربيعة تلميذ أنس بن مالك عن
عن البيهقي بكر وأبو الصبهاني الشيخ رواه ) ما ( ومنها وجه

فقال رجل فجاء أنس بن مالك عند : كنا قال يحيى ابن يحيى
َلى الّرْحَمُن الله عبد أبا يا َعْرِش َع ْل َوى ا َت استوى؟ كيف اْس

: الستواء قال ثم الرحضاء عله حتى برأسه مالك فأطرق
، واجب به واليمان ، معقول غير والكيف ، مجهول غير

.  يخرج أن به فأمر مبتدعا إل أراك . وما بدعة عنه والسؤال

غير والكيف ، مجهول غير : الستواء ومالك ربيعة فقول
: أمروها الباقين لقول موافق ، واجب به واليمان ، معقول

ينفوا ولم الكيفية علم على نفوا فإنما ، كيف بل جاءت كما
من المجرد باللفظ آمنوا قد القوم كان ولو ، الصفة حقيقة

غير : الستواء قالوا لما بالله يليق ما على لمعناه فهم غير
.  معقول غير والكيف ، مجهول
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ل حينئذ الستواء فإن كيف بل جاءت كما : أمروها قالوا ولما
وأيضا ، المعجم حروف بمنزلة مجهول يكون بل معلوما يكون
اللفظ عن يفهم لم إذ الكيفية علم نفي إلى يحتاج ل فإنه

.  الصفات أثبتت إذا الكيفية علم نفي إلى يحتاج وإنما ، معنى

ل مطلقا الصفات أو الخبرية الصفات ينفي من فإن وأيضا
على ليس الله أن قال فمن ، كيف بل يقول أن إلى يحتاج

السلف مذهب كان فلو ، كيف بل يقول أن يحتاج ل العرش
وأيضا ، كيف بل قالوا لما المر نفس في الصفات نفي

هي ما على دللتها إبقاء يقتضي جاءت كما أمروها:  فقولهم
دللتها كانت فلو ، معاني على دالة ألفاظ جاءت فإنها عليه

ل الله أن اعتقاد مع لفظها أمروا يقال أن الواجب لكان منفية
جاءت كما أمرت قد تكون وحينئذ حقيقة عليه دلت بما يوصف

من لغو بثابت ليس عما الكيف نفي أو كيف بل حينئذ يقال ول
.  هـ ) ا القول

أنهم في واضح وهو المسألة هذه السلف مذهب هو فهذا
الكمال صفات من كتابه في لنفسه أثبته ما سبحانه لله يثبتون

، عنه صح فيما وسلم عليه الله صلى رسوله به وصفه أو ،
، ومفهوم مراد الصحيحة والحاديث اليات عليه تدل ما وأن

لله الكيفية علم يكلون بل يكيفونها ول يؤولونها ل ولكنهم
. المخلوقين مماثلة عن سبحانه الله تنزيه ويعتقدون ، سبحانه

ْيَس تعالى قال كما َل ِه : ِل ْث ٌء َكِم َو َشْي ُه ُع َو َبِصيُر الّسِمي ْل وكما ا
َلْم وجل عز قال َو ُكْن : ًوا َلُه َي ُف ٌد ُك ُبوا     َفل َأَح ِر ِه     َتْض ّل َثاَل     ِل َْلْم ا
ّلَه     ِإّن َلُم     ال ْع ُتْم     َي ْن َأ َلُموَن     ل     َو ْع    َت

الكلمات هذه تأويل فهي الخلف طريقة : ( أما قوله أما
الطريقتين من : ( وكل قوله ) إلى ظاهرها عن وصرفها
.  هـ ) ا العلم للعلماء المعتمدة الكتب في مذكورة صحيحة

بل ، صحيحة الطريقتين كلتا فليست عظيم خطأ : هذا أقول
التباع؛ الواجبة وهي الصحيحة هي السلف طريقة أن الصواب
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أصحاب عليه درج بما وتمسك ، والسنة بالكتاب عمل لنها
من بإحسان لهم والتابعون وسلم عليه الله صلى الله رسول

الله تنزيه وفيها ، العلم الئمة من تبعهم ومن التابعين
الكمال صفات بإثبات النقص صفات عن وتعالى سبحانه
والناقصات الجمادات صفات عن سبحانه الله وتنزيه

علماء يقول ما على تأويلها أما ، الحق هو وهذا ، والمعدومات
تحكيم وهو ، الحق خلف فهو الكلم أصحاب من الخلف
جل الله تعطيل وفيه ، علم بل الله على وقول ، الناقص للعقل

في المتوهم التشبيه من فروا فهم ، الكمال صفات من وعل
لله تشبيه الحقيقة في هو الذي التعطيل في ووقعوا أذهانهم
، تقدم كما والناقصات والمعدومات بالجمادات سبحانه
، نفسه بها وصف التي الكمال صفات من سبحانه له وتجريد

عليها ونص ، والسلم الصلة عليهم الكرام رسله بها وصفه أو
بها وأرسل ، عباده إلى بها وتمدح ، الكريم كتابه في سبحانه
.  الخلق عليها وفطر أنبيائه وخاتم رسله أفضل

السلف مذهب على ساروا المتأولين المتكلمين هؤلء أن ولو
بالله اللئق الوجه على الكمال صفات لله وأثبتوا ، الصالح
، الحق لصابوا والتمثيل التكييف بنفي واكتفوا ، سبحانه
لم التي العقول وتحكيم ، الرسل مخالفة من بالسلمة وفازوا

.  علما به تحط

اتباعه يجب الذي الحق هو السلف مذهب : أن والخلصة
تأويل من الخلف علماء بعض إليه ذهب ما وأما ، به والقول
الله لكتاب مخالف باطل فهو وعل جل الله صفات نصوص

.  المة سلف عليه وما وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة

والسنة الكتاب نصوص عند والوقوف ، عنه العدول فالواجب
عليه دلت ما بأن اليمان مع ، نفته ما ونفي أثبتته ما وإثبات

من أحد فيه يشابهه ل ، سبحانه لله ثابت حق المعاني من
.  تقدم كما خلقه



) هذا بجسم ليس الله أن على اليقيني الدليل : ( قام وقوله
السنة في ول الكتاب في يرد لم لنه عليه؛ دليل ل الكلم
عن السكوت فالواجب ، عنه نفيه أو بذلك سبحانه الله وصف

للعقل دخل ل توقيفي وعل جل الله صفات مأخذ لن هذا؛ مثل
والسنة الكتاب من النصوص في ورد ما حد عند فيوقف ، فيه

 .  .

: ( نصه ما الصافي الدين محيي الدكتور قول خطأ يتضح وبهذا
في المسلمين علماء من ذهب من أن نتفق أن علينا فإن لذا

على فهو الطريقتين بإحدى الخذ إلى الن السلمي العالم
إليه ذهب ما هو ذكرنا كما الحق لن قال؛ ما آخر ) إلى صواب
وبيان تركه يجب باطل يعتبر خالفه وما ، الله رحمهم السلف
البر على التعاون من وهو ، للناس الحق وإظهار بطلنه

.  الحق إلى الدعوة ومن ، المنكر إنكار ومن ، والتقوى

دينه في للفقه المسلمين وجميع يوفقنا أن المسئول والله
العزيز الله كتاب عليه دل ما على والسير ، عليه والثبات

الصلة أفضل ربه من عليه المين الناصح رسوله وسنة
الله أسماء باب في المة سلف عليه درج ما وعلى ، والتسليم
الدكتور أخانا يوفق وأن ، الدين أبواب جميع وفي وصفاته

ما وترك به والتمسك الحق إلى للرجوع الصافي الدين محيي
نبينا على وسلم الله وصلى عليه والقادر ذلك ولي إنه ، خالفه
.  وصحبه وآله محمد

تعالى        الله علو حول عنسؤال إجابة

المكرم الخأ حضرة إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من
واليمان العلم من وزاده ، الله وفقه ، سندي أحمد ابن محمد
 ، وبعد ، وبركاته الله ورحمة عليكم / سلم . آمين
وما ، بهداه الله وصلكم وصل بدون المؤرخأ المطول كتابكم
:  التية المور من تضمنه



يحيط ول الجهة عن منزه : ( الله الكتاب صدر في - قولك1
) .  مكان به

( كتاب أتصفح وأنا انتباهي واسترعى نظري : ( لفت - قولك2
ما ذكرت ثم ، صادق سعد ) للستاذ والباطل الحق بين صراع
قلت أن . . . إلى والحاديث اليات من الله علو على به احتج

هذا من وأمثاله المؤلف ذلك يجنيه الذي ما أدري ولست
والضطرابات للفتن مثارا الغالب في يكون الذي العتقاد
العامة وأن : وخاصة قلت أن . . . إلى الصفوف وتفريق

في موجود الله بأن ويعتقدون ، الكتاب هذا في بما يتمسكون
كلم نقلت أنك الكتاب هذا آخر في ذكرت ثم ، ) إلخ السماء
.  عليها أرد ولعلي للحاطة والصاوي والقرطبي الرازي

أمر في متبصرا لست أنك هذا كتابك من لي يظهر والذي
بحث إلى حاجة في وأنك ، والصفات السماء باب في العقيدة

فاعلم وعليه ، الصحيحة العقيدة لك يوضح بما وعناية خاص
الرسول أصحاب من والجماعة السنة أهل أن فيك الله بارك
على مجمعون بإحسان لهم والتابعين وسلم عليه الله صلى

إليه ترفع اليدي وأن ، العرش فوق وأنه ، السماء في الله أن
كما ، الصحيحة والحاديث اليات ذلك على دلت كما سبحانه
جميع وأن ، غيره وعن العرش عن غني سبحانه أنه أجمعوا

جهة في سبحانه أنه أجمعوا كما ، إليه فقيرة كلها المخلوقات
في وليس ، المخلوقات جميع وفوق ، العرش فوق العلو
هو - بل كبيرا علوا ذلك عن الله - تعالى السموات داخل

 ، المخلوقات جميع فوق وتعالى سبحانه

ول وعظمته بجلله يليق استواء عرشه على استوى وقد
المام قال كما ، صفاته من شيء في ول ذلك في خلقه يشابه
: ( الستواء قال ، الستواء عن سئل لما الله رحمه مالك

بدعة عنه والسؤال واجب به واليمان مجهول والكيف معلوم
جميع في السنة أهل قال وهكذا ، الستواء كيفية عن ) يعني

ما حسب على معلومة المعاني مالك قول مثل الصفات



والكيف ، العباد بها الله خاطب التي العربية اللغة تقتضيه
ربنا بها موصوف ثابتة كاملة معان المعاني وتلك مجهول
مزيد إلى يحتاج هذا في والكلم ، خلقه فيها يشابه ل سبحانه

، المدينة إلى وصولنا بعد الله شاء إن ذلك وسنفعل ، بسط
ونوصيك ، أخطاء من فيه ما على وننبهك ، كتابك عليك ونقرأ
لئق حق عليه دل ما جميع بأن واليمان الكريم القرآن بتدبر
.   ، والصفات السماء بباب يتعلق فيما سبحانه بالله

ول ، الخرى البواب جميع في حق عليه دل ما جميع أن كما
ول ، بالله اللئق ظاهرها عن صرفها ول ، الصفات تأويل يجوز

السنة أهل أما ، البدع أهل اعتقاد من كله هذا بل ، تفويضها
يصرفونها ول وأحاديثها الصفات آيات يؤولون فل والجماعة

عليه دلت ما جميع أن يعتقدون بل ، يفوضونها ول ظاهرها عن
فيه يشابه ل سبحانه به لئق لله ثابت حق كله المعنى من

َو     ُقْل:  سبحانه قال كما ، خلقه ّلُه     ُه ٌد     ال ّلُه     َأَح ُد     ال ْد     َلْم     الّصَم ِل َي
َلْم ْد     َو َل َلْم     ُيو ُكْن     َو ًوا     َلُه     َي ُف ْيَس:  سبحانه وقال   ُك ِه     َل ِل ْث ٌء     َكِم َشْي
َو ُه ُع     َو َبِصيُر     الّسِمي ْل وأثبت الخلق مماثلة نفسه عن فنفى   ا

بقية وهكذا به اللئق الوجه على والبصر السمع لنفسه
.   الصفات

لهل تيمية ابن السلم شيخ جواب بمطالعة أيضا ونوصيك
وتفصيل عظيم خير الجوابين ففي ، تدمر لهل وجوابه ، حماة
كما ، الحموية سيما ول كلمهم لبعض ونقل السنة أهل لكلم

.  البدع أهل على الكافي الرد فيهما أن

( مختصر ) و النونية ( القصيدة بمطالعة أيضا ونوصيك
، الله رحمه القيم ابن للعلمة ) وكلهما المرسلة الصواعق

على والرد ، السنة أهل لقوال واليضاح البيان من وفيهما
والعناية التحقيق مع ، غيرهما في تجده ل لعلك ما البدع أهل

.  المة سلف وكلم والسنة الكتاب من الدلة بإيضاح

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=42&nAya=11
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=42&nAya=11
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=112&nAya=1
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=112&nAya=1


، الصالح والعمل النافع للعلم وإياك يوفقنا أن المسئول والله
يعيذنا وأن ، عليه والثبات دينه في الفقه جميعا يمنحنا وأن

. قريب سميع إنه الفتن ومضلت القلوب زيغ من جميعا
.  وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم

سبحانه      الله بغير الستغاثة حكم

آله وعلى الله رسول على والسلم والصلة ، لله الحمد
صحيفة نشرت : فقد بعد . أما بهداه اهتدى ومن وأصحابه
1390 / 4 / 19 في الصادر 15 عددها في الكويتية المجتمع

) الشريف النبوي المولد ذكرى ( في عنوان تحت . أبياتا هـ
به والستنصار وسلم عليه الله صلى بالنبي الستغاثة تتضمن
التفرق من فيه وقعت مما وتخليصها ونصرها المة لدراك

البيات نص ) وهذا ( آمنة نفسها سمت من بإمضاء والختلف
:  إليها المشار

  

   عالم أدرك الله رسول يا
من ويصلى الحرب يشعل
 لظاها

   أمة أدرك الله رسول يا
طال قد الشك ظلم في

 سراها

   أمة أدرك الله رسول يا
ضاعت السى متاهات في

 رؤاها

:  أن قالت إلى

   أمة أدرك الله رسول يا
قد الشك ظلم في

 سراها طال

الله ناديت حين بدر يوم   عجلته كما النصر عجل



نصرا الذل فاستحال
 رائعا

 تراه ل جنودا لله إن  

صلى الرسول إلى واستغاثتها نداءها الكاتبة هذه توجه هكذا
ناسية ، النصر بتعجيل المة إدراك منه طالبة وسلم عليه الله

صلى النبي بيد ذلك ليس وحده الله بيد النصر أن جاهلة أو
سبحانه الله قال كما المخلوقات من غيره ول وسلم عليه الله
ّنْصُر     َوَما:  المبين كتابه في ِد     ِمْن     ِإل     ال ْن ِه     ِع ّل ِز     ال ِزي َع ْل ِم     ا ِكي ْلَح    ا

ُكُم     ِإْن:  وجل عز وقال ْنُصْر ّلُه     َي ِلَب     َفل     ال ُكْم     َغا ِإْن     َل ُكْم     َو ْل ُذ َيْخ
َ ذا     َفَمْن ِذي     ّل ُكْم     ا ْنُصُر ِه     ِمْن     َي ِد ْع .    َب

ليعبدوه الخلق خلق سبحانه الله أن والجماع بالنص علم وقد
إليها والدعوة العبادة تلك لبيان الكتب وأنزل الرسل وأرسل

ْقُت     َوَما:  سبحانه قال كما َل ْلِجّن     َخ ْنَس     ا ِْل ُدوِن     ِإل     َوا ُب ْع َي    ِل
ْد:  تعالى وقال َق َل َنا     َو ْث َع ٍة     ُكّل     ِفي     َب ُدوا     َأِن     َرُسوًل     ُأّم ُب ْع ّلَه     ُا    ال

ُبوا ِن َت ُغوَت َواْج ّطا َنا     َوَما:  تعالى وقال ال ْل ِلَك     ِمْن     َأْرَس ْب ِمْن     َق
ِه     ُنوِحي     ِإل     َرُسوٍل ْي َل ّنُه     ِإ َلَه     ل     َأ َنا     ِإل     ِإ ُدوِن     َأ ُب ْع : وجل عز وقال   َفا

َتاٌب     الر ِكَمْت     ِك ُتُه     ُأْح َيا َلْت     ُثّم     آ ُدْن     ِمْن     ُفّص ٍم     َل ِكي ٍر     َح ِبي َأل     َخ

ُدوا ُب ْع ّلَه     ِإل     َت ِني     ال ّن ُكْم     ِإ ْنُه     َل ِذيٌر     ِم    َن

يخلق لم أنه المحكمات اليات هذه في سبحانه فأوضح
الرسل أرسل أنه وبين ، له شريك ل وحده ليعبدوه إل الثقلين
، ضدها عن والنهي العبادة بهذه للمر والسلم الصلة عليهم
غيره يعبد لئل وفصلها كتابه آيات أحكم أنه وجل عز وأخبر

وترك أوامره بامتثال وطاعته توحيده : هي والعبادة ، سبحانه
قوله ، منها كثيرات آيات في بذلك الله أمر وقد ، نواهيه

ُدوا     ِإل     ُأِمُروا     َوَما:  سبحانه ُب ْع َي ّلَه     ِل ِلِصيَن     ال ّديَن     َلُه     ُمْخ َء     ال َفا َن    ُح
َقَضى:  وجل عز . وقوله الية ّبَك     َو ُدوا     َأل     َر ُب ْع ُه     ِإل     َت ّيا وقوله   ِإ

ِد:  سبحانه ُب ْع ّلَه     َفا ِلًصا     ال ّديَن     َلُه     ُمْخ ِه     َأل     ال ّل ّديُن     ِل ِلُص     ال ْلَخا    ا
إخلص وجوب على تدل كلها ، كثيرة المعنى هذا في واليات
.  وغيرهم النبياء من سواه ما عبادة وترك وحده لله العبادة
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فوجب وأجمعها العبادة أنواع أهم من الدعاء أن ريب ول
ُعوا:  وجل عز قال كما ، وحده لله إخلصه ْد ّلَه     َفا ِلِصيَن     ال ُمْخ

ّديَن     َلُه ْو     ال َل َه     َو ِر ِفُروَن     َك َكا ْل َأّن:  وجل عز وقال   ا َد     َو ْلَمَساِج ا
ِه ّل ُعوا     َفل     ِل ْد َع     َت ِه     َم ّل ًدا     ال من المخلوقات جميع يعم وهذا   َأَح

كل فتعم النهي سياق في ) نكرة ( أحدا لن وغيرهم؛ النبياء
ُع     َول:  تعالى . وقال سبحانه الله سوى من ْد ِه     ُدوِن     ِمْن     َت ّل ال
ُعَك     ل     َما َف ْن عليه الله صلى للنبي خطاب وهذا   َيُضّرَك     َول     َي

وإنما الشرك من عصمه قد سبحانه الله أن ومعلوم ، وسلم
.  غيره تحذير ذلك من المراد

ِإْن:  وجل عز قال ثم ْلَت     َف َع ّنَك     َف ِإ ًذا     َف ِلِميَن     ِمَن     ِإ ّظا فإذا   ال
يكون الله غير دعا لو والسلم الصلة عليه آدم ولد سيد كان
الشرك به يراد أطلق إذا والظلم ، بغيره فكيف الظالمين من

ِفُروَن:  سبحانه الله قال كما ، الكبر َكا ْل ِلُموَن     ُهُم     َوا ّظا    ال
ْلٌم     الّشْرَك     ِإّن:  تعالى وقال ُظ ِظيٌم     َل اليات بهذه فعلم   َع

والصنام والشجار الموات من الله غير دعاء أن وغيرها
الله خلق التي العبادة ينافي ، وجل عز بالله شرك وغيرها
لبيانها الكتب وأنزل الرسل وأرسل ، أجلها من الثقلين

ل معناها فإن الله إل إله ل معنى هو وهذا ، إليها والدعوة
لله وتثبتها الله غير عن العبادة تنفي فهي ، الله إل حق معبود
ِلَك:  سبحانه الله قال كما ، وحده َأّن     َذ ّلَه     ِب َو     ال ّق     ُه ْلَح َأّن     ا َما     َو

ُعوَن ْد ِه     ِمْن     َي ِن َو     ُدو ِطُل     ُه َبا ْل وأساس الدين أصل هو وهذا   ا
تعالى قال كما الصل هذا صحة بعد إل العبادات تصح ول الملة

ْد:  َق َل ْيَك     ُأوِحَي     َو َل َلى     ِإ ِإ ِذيَن     َو ّل ِلَك     ِمْن     ا ْب ِئْن     َق ْكَت     َل َطّن     َأْشَر َب َيْح َل
ُلَك َنّن     َعَم ُكو َت َل ِريَن     ِمَن     َو ْلَخاِس ّلَه     َبِل*    ا ْد     ال ُب ْع ُكْن     َفا ِمَن     َو

ِريَن ِك ْو:  سبحانه وقال   الّشا َل ُكوا     َو ِبَط     َأْشَر ُهْم     َلَح ْن ُنوا     َما     َع َكا
ُلوَن ْعَم    َي

:  عظيمين أصلين على مبني السلم ودين

.  وحده الله إل يعبد ل : أن أحدهما
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الله صلى محمد ورسوله نبيه بشريعة إل يعبد ل : أن والثاني
محمدا وأن الله إل إله ل أن شهادة معنى وهذا ، وسلم عليه

دعا أو ، وغيرهم النبياء من الموات دعا فمن ، الله رسول
، المخلوقات من ذلك غير أو ، الحجار أو الشجار أو الصنام

أو لهم صلى أو والنذور بالذبائح إليهم تقرب أو بهم استغاث أو
له أندادا وجعلهم الله دون من أربابا اتخذهم فقد ، لهم سجد

، الله إل إله ل معنى وينافي الصل هذا يناقض وهذا ، سبحانه
معنى يحقق لم الله به يأذن لم ما الدين في ابتدع من أن كما

:  وجل عز الله قال وقد ، الله رسول محمدا أن شهادة
َنا ِدْم َق َلى     َو ُلوا     َما     ِإ ُه     َعَمٍل     ِمْن     َعِم َنا ْل َع ًء     َفَج َبا ُثوًرا     َه ْن هي وهذه   َم
العمال وهكذا ، وجل عز بالله الشرك على مات من أعمال

هباء القيامة يوم تكون فإنها الله بها يأذن لم التي المبتدعة
صلى النبي قال كما ، هرالمط شرعه توافق لم لكونها منثورا؛

فهو     منه     ليس     ما     هذا     أمرنا     في     أحدث     " من:  وسلم عليه الله
.  صحته على " متفق   رد

الله صلى للرسول ودعاءها استغاثتها وجهت قد الكاتبة وهذه
النصر بيده الذي العالمين رب عن وأعرضت وسلم عليه

هذا أن شك ول ، ذلك من شيء غيره بيد وليس والنفع والضر
بدعائه وجل عز الله أمر وقد ، وخيم وشرك عظيم ظلم

عن استكبر من وتوعد بالستجابة يدعوه من ووعد سبحانه
َقاَل:  وجل عز قال كما ، جهنم بدخول ذلك ُكُم     َو ّب ِني     َر ُعو ْد ا

َتِجْب ُكْم     َأْس ِذيَن     ِإّن     َل ّل ِبُروَن     ا ْك َت ِتي     َعْن     َيْس َد َبا ُلوَن     ِع ْدُخ َي ّنَم     َس َه َج
ِريَن الكريمة الية هذه دلت وقد ، ذليلين : صاغرين أي   َداِخ

جهنم فمأواه عنه استكبر من أن وعلى ، عبادة الدعاء أن على
تكون فكيف الله دعاء عن استكبر من حال هذه كانت . فإذا
، المجيب القريب سبحانه وهو عنه وأعرض غيره دعا من حال

: سبحانه قال كما ، شيء كل على والقادر ، شيء لكل المالك
َذا ِإ َلَك     َو َأ ِدي     َس َبا ّني     ِع ّني     َع ِإ ِريٌب     َف َة     ُأِجيُب     َق َو ْع ّداِع     َد َذا     ال ِإ
َعاِن ُبوا     َد َتِجي َيْس ْل ُنوا     ِلي     َف ْؤِم ُي ْل ُهْم     ِبي     َو ّل َع ُدوَن     َل أخبر وقد   َيْرُش

الدعاء أن الصحيح الحديث في وسلم عليه الله صلى الرسول
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الله رضي عباس بن الله عبد عمه لبن وقال ، العبادة : هو
إذا     تجاهك     تجده     الله     احفظ     يحفظك     الله     احفظ: "  عنهما
" أخرجه   بالله     فاستعن     استعنت     وإذا     الله     فاسأل     سألت

مات     " من:  وسلم عليه الله صلى وقال ، وغيره الترمذي
الصحيحين وفي ، البخاري " رواه   النار     دخل     ندا     لله     يدعو     وهو
أعظم     الذنب     أي سئل أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن
النظير : هو " والند   خلقك     وهو     ندا     لله     تجعل     " أن     قال

أو ، له نذر أو ، به استغاث أو ، الله غير دعا من لكل والمثيل
 ، تقدم ما سوى العبادة من شيئا له صرف أو ، له ذبح

صنما أو جنيا أو ملكا أو وليا أو نبيا كان سواء لله ندا اتخذه فقد
.  المخلوقات من ذلك غير أو

المور في به والستعانة عليه يقدر ما الحاضر الحي سؤال أما
ذلك بل ، الشرك من ذلك فليس ، عليها يقدر التي الحسية

في تعالى قال كما ، المسلمين بين الجائزة العادية المور من
َثُه:  موسى قصة َغا َت ِذي     َفاْس ّل ِه     ِمْن     ا ِت َع َلى     ِشي ِذي     َع ّل ِمْن     ا
ِه ّو ُد َها     َفَخَرَج:  أيضا موسى قصة في تعالى قال وكما   َع ْن ِم
ًفا ِئ ّقُب     َخا َتَر الحرب في بأصحابه النسان يستغيث وكما   َي

أن إلى فيها ويحتاجون للناس تعرض التي المور من وغيرها
عليه الله صلى نبيه الله أمر وقد ، ببعض بعضهم يستعين

في فقال ضرا ول نفعا لحد يملك ل أنه الناس يبلغ أن وسلم
ّنَما     ُقْل:  الجن سورة ُعو     ِإ ْد ّبي     َأ ِرُك     َول     َر ِه     ُأْش ًدا     ِب ّني     ُقْل     َأَح ل     ِإ
ِلُك ُكْم     َأْم ًدا     َول     َضّرا     َل :  العراف سورة في تعالى وقال   َرَش

ِلُك     ل     ُقْل ْفِسي     َأْم َن ًعا     ِل ْف َء     َما     ِإل     َضّرا     َول     َن ّلُه     َشا ْو     ال َل ْنُت     َو َلُم     ُك ْع َأ

ْيَب َغ ْل َثْرُت     ا ْك َت ِر     ِمَن     لْس ْي ْلَخ ِنَي     َوَما     ا ُء     َمّس َنا     ِإْن     الّسو ِذيٌر     ِإل     َأ َن
َبِشيٌر ٍم     َو ْو َق ُنوَن     ِل ْؤِم وهو ، كثيرة المعنى هذا في واليات   ُي
وكان ، به إل يستغيث ول ربه إل يدعو ل وسلم عليه الله صلى
، ذلك في ويلح عدوه على ويستنصره بالله يستغيث بدر يوم

الصديق قال " حتى   وعدتني     ما     لي     أنجز     رب     " يا:  ويقول
فإن     الله     رسول     يا     " حسبك:  عنه الله رضي بكر أبو الكبر

قوله ذلك في سبحانه الله " وأنزل   وعدك     ما     لك     منجز     الله
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ْذ:  تعالى ُثوَن     ِإ ِغي َت ُكْم     َتْس ّب َتَجاَب     َر ُكْم     َفاْس ّني     َل ُكْم     َأ ّد ْلٍف     ُمِم َأ ِب
ِة     ِمَن َك ِئ ْلَمل ِفيَن     ا ِد َلُه     َوَما     ُمْر َع ّلُه     َج ِئّن     ُبْشَرى     ِإل     ال ْطَم َت ِل ِه     َو ِب

ُكْم ُب ُلو ّنْصُر     َوَما     ُق ِد     ِمْن     ِإل     ال ْن ِه     ِع ّل ّلَه     ِإّن     ال ِزيٌز     ال ِكيٌم     َع    َح
أنه وأخبر به استغاثتهم اليات هذه في سبحانه فذكرهم
النصر أن سبحانه بين ثم ، بالملئكة بإمدادهم لهم استجاب

والطمأنينة بالنصر للتبشير بهم أمدهم وإنما الملئكة من ليس
َوَما فقال عنده من النصر أن وبين ّنْصُر :  ِد ِمْن ِإل ال ْن ِه، ِع ّل ال
ْد:  عمران آل سورة في وجل عز وقال َق َل ُكُم     َو ّلُه     َنَصَر ٍر     ال ْد َب ِب
ُتْم ْن َأ ّلٌة     َو ِذ ُقوا     َأ ّت ّلَه     َفا ُكْم     ال ّل َع ُكُروَن     َل أنه الية هذه في فبين   َتْش

من أعطاهم ما أن بذلك فعلم بدر يوم لهم الناصر هو سبحانه
من ذلك كل الملئكة من به أمدهم وما ، والقوة السلح
هو بل ، منها النصر وليس والطمأنينة والتبشير النصر أسباب

أن غيرها أو الكاتبة لهذه يجوز فكيف ، وحده الله عند من
وسلم عليه الله صلى النبي إلى النصر وطلبها استغاثتها توجه

كل على والقادر شيء لكل المالك العالمين رب عن وتعرض
.  شيء

، الشرك أعظم من بل ، الجهل أقبح من هذا أن شك ل
نصوحا توبة سبحانه الله إلى تتوب أن الكاتبة على فالواجب

عدم على والعزم منه والقلع منها وقع ما على بالندم وذلك
وحذرا ، لمره وامتثال ، له وإخلصا ، لله تعظيما ، إليه العود
حق من كانت وإذا ، النصوح التوبة هي هذه ، عنه نهى مما

إلى الحق رد هو رابع أمر التوبة في وجب المخلوقين
بالتوبة عباده سبحانه الله أمر وقد ، منه تحلله أو مستحقه
ُبوا:  تعالى قال كما قبولها ووعدهم ُتو َلى     َو ِه     ِإ ّل ًعا     ال َها     َجِمي ّي أ

َ

ُنوَن ْؤِم ْلُم ُكْم     ا ّل َع ِلُحوَن     َل ْف َفل:  النصارى حق في وقال   ُت َأ

ُبوَن ُتو َلى     َي ِه     ِإ ّل َنُه     ال ِفُرو ْغ َت َيْس ّلُه     َو ُفوٌر     َوال : تعالى وقال   َرِحيٌم     َغ
ِذيَن ّل ُعوَن     ل     َوا ْد َع     َي ِه     َم ّل ًها     ال َل ُلوَن     َول     آَخَر     ِإ ُت ْق ْفَس     َي ّن ِتي     ال ّل ا

ّلُه     َحّرَم ّق     ِإل     ال ْلَح ُنوَن     َول     ِبا َعْل     َوَمْن     َيْز ْف ِلَك     َي َق     َذ ْل َثاًما     َي َأ

َعْف َذاُب     َلُه     ُيَضا َع ْل ْوَم     ا ِة     َي َياَم ِق ْل ْد     ا ُل َيْخ ِه     َو ًنا     ِفي َها َتاَب     َمْن     ِإل     ُم
َعِمَل     َوآَمَن ِلًحا     َعَمًل     َو ِئَك     َصا َل ُأو ّدُل     َف َب ّلُه     ُي ِهْم     ال ِت َئا ّي َناٍت     َس َحَس
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َكاَن ّلُه     َو ُفوًرا     ال َو:  تعالى وقال   َرِحيًما     َغ ُه ِذي     َو ّل َبُل     ا ْق َبَة     َي ْو ّت ال
ِه     َعْن ِد َبا ُفو     ِع ْع َي َئاِت     َعِن     َو ّي َلُم     الّس ْع َي ُلوَن     َما     َو َع ْف عن وصح   َت

ما     يهدم     السلم: "  قال أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول
الشرك خطر ولعظم   قبلها     كان     ما     تجب     والتوبة     قبله     كان

الكاتبة هذه من صدر بما الغترار وخشية الذنوب أعظم وكونه
.  الموجزة الكلمة هذه حررت ولعباده لله النصح ولوجوب ،

وأحوال أحوالنا يصلح وأن ، بها ينفع أن وجل عز الله واسأل
الدين في بالفقه جميعا علينا يمن وأن ، جميعا المسلمين

أنفسنا شرور من المسلمين وجميع يعيذنا وأن ، عليه والثبات
وسلم الله وصلى ، عليه والقادر ذلك ولي إنه أعمالنا وسيئات

.  وصحبه وآه محمد نبينا ورسوله عبده على وبارك

نشرت بمجلة الجامعة السلمية بالمدينة المنورة ، العدد
هـ ، كما1390الرابع ، السنة الثانية في ربيع الثاني سنة 

هـ انظر1414نشرت ضمن الرسائل الثلث المطبوعة سنة 
 162 - 156 ص 1ج 

  

الله       بغير الحلف علىمسألة تنبيه

ما على مخلوقاته من شاء بما يقسم أن وتعالى سبحانه لله
ويقسم يحلف أن كان من كائنا لمخلوق يجوز ول ، منها شاء

.  وعل جل بغيره

سبحانه به أيمانهم تكون أن المؤمنين لعباده شرع الله فإن
يفعله كان ما خلف وهذا صفاته من بصفة أو وتعالى

من بغيره يحلفون كانوا فقد ، الجاهلية في المشركون
والمشايخ والملئكة والنبي والشرف كالكعبة المخلوقات

به يحلف مما ذلك وغير والسيوف والباء والعظماء والملوك
تجوز ل كلها اليمان فهذه ، الدين بأمور الجهلة من كثير

حلف     من:  وسلم عليه الله صلى لقوله ، العلم أهل بإجماع
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:  وسلم عليه الله صلى وقوله   أشرك     أو     كفر     فقد     الله     بغير
إل     يحلف     فل     حالفا     كان     فمن     بآبائكم     تحلفوا     أن     ينهاكم     الله     إن

إل     يحلف     فل     حالفا     كان     من . ولمسلم البخاري رواه   بالله
ول     بآبائكم     تحلفوا     ل آخر حديث وفي   ليصمت     أو     بالله

الله صلى وقوله   صادقين     وأنتم     إل     بالله     تحلفوا     ول     بأمهاتكم
مسعود ابن وقال   منا     فليس     بالمانة     حلف     من:  وسلم عليه

أحلف أن من إلي أحب كاذبا بالله أحلف لن:  عنه الله رضي
.  كثيرة المعنى هذا في والثار والحاديث صادقا بغيره

إل يحلفوا وأل ، أيمانهم يحفظوا أن المسلمين على فالواجب
الله بغير الحلف يحذروا وأن ، صفاته من صفة أو ، وحده بالله
يوفق أن وجل عز الله . نسأل السابقة للحاديث كان من كائنا

وأن ، دينه في الفقه يمنحهم وأن ، يرضيه لما المسلمين
وسيئات النفس شرور ومن ، الفتن مضلت من وإياهم يعيذنا
على وسلم الله . وصلى عليه والقادر ذلك ولي إنه العمل
.  وصحبه وآله محمد نبينا ورسوله عبده

نشرت في مجلة البحوث السلمية ، العدد الرابع عشر
 . 13 ، 12الفتتاحية ص 

  

الله     لحلفبغير تحريم

المنشور المقال على اطلعت : فقد وبعد ، وحده لله الحمد
بتاريخ الصادرة الرياض جريدة من عشر الحادية الصفحة في
" . ماله فقد مواطن من نداء"  . بعنوان  هـ1402 / 12 / 23

العالمين برب أستحلفك ( إنني نصه ما ندائه ضمن في وذكر
بالله إل يجوز ل الحلف أن إلى ) . ونظرا المين وبرسوله

.  ذلك على التنبيه رأيت ، بصفاته أو بأسمائه أو وحده

الحوال من حال بأي مطلقا يجوز فل بالمخلوقين الحلف أما
يحلف     فل     حالفا     كان     من:  وسلم عليه الله صلى النبي لقول

http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN339
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN337
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN336
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN336
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN335
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN335
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN334
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN334
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN333


حلف     من:  وسلم عليه الله صلى وقوله   ليصمت     أو     بالله     إل
كثيرة المعنى هذا في والحاديث   أشرك     أو     كفر     فقد     الله     بغير

ما وجميع المقالت مراقبة وغيرها الصحافة على فالواجب ،
سليمة تكون حتى ذلك مثل لملحظة النشر قبل نشره يراد
أن كما ، السلمية بصحافتنا اللئقة وغير المنكرة الشياء من

ل ما يتعلم وأن دينه في يتفقه أن مسلم كل على الواجب
، الصالح والعمل النافع للعلم الجميع الله . وفق جهله يسعه
.  وصحبه وآله محمد نبينا على وسلم الله وصلى

وتصديقهم       وسؤالهم ونحوهم الكهان إتيان حكم

النبياء أشرف على والسلم والصلة ، وحده لله الحمد
: بعد أما ، أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا والمرسلين

بالكهان يتعلق من هناك أن الناس من كثير بين شاع فقد
لمعرفة ، وأشباههم والعرافين والسحرة والمنجمين
وغير ، المتحان في والنجاح الزواج وطلب والحظ المستقبل

كما بعلمها وتعالى سبحانه الله اختص التي المور من ذلك
ِلُم:  تعالى قال ْيِب     َعا َغ ْل ِهُر     َفل     ا ْظ َلى     ُي ِه     َع ِب ْي ًدا     َغ َمِن     ِإل     َأَح

َتَضى ّنُه     َرُسوٍل     ِمْن     اْر ِإ ُلُك     َف ْيِن     ِمْن     َيْس ِه     َب ْي َد ِه     َوِمْن     َي ِف ْل ًدا     َخ    َرَص
َلُم     ل     ُقْل:  سبحانه وقال ْع َواِت     ِفي     َمْن     َي َْلْرِض     الّسَما ْيَب     َوا َغ ْل ا

ّلُه     ِإل ُعُروَن     َوَما     ال ّياَن     َيْش ُثوَن     َأ َع ْب والعرافون فالكهان   ُي
صلى ورسوله وتعالى سبحانه الله بين قد وأمثالهم والسحرة

ل وأنهم الخرة في عاقبتهم وسوء ضللهم وسلم عليه الله
الله على ويقولون الناس على يكذبون وإنما ، الغيب يعلمون

َفَر     َوَما َ: تعالى قال ، يعلمون وهم الحق غير ْيَماُن     َك َل ِكّن     ُس َل َو
ِطيَن َيا َفُروا     الّش ّلُموَن     َك َع ّناَس     ُي ِزَل     َوَما     الّسْحَر     ال ْن َلى     ُأ َع

ْيِن َك َل ْلَم ِبَل     ا َبا ّلَماِن     َوَما     َوَماُروَت     َهاُروَت     ِب َع ٍد     ِمْن     ُي ّتى     َأَح ُقول     َح َي
ّنَما َنٌة     َنْحُن     ِإ ْت ُفْر     َفل     ِف ْك ّلُموَن     َت َع َت َي ُهَما     َف ْن ُقوَن     َما     ِم َفّر ِه     ُي ْيَن     ِب َب

ِء ْلَمْر ِه     ا ْوِج ِه     ِبَضاّريَن     ُهْم     َوَما     َوَز ٍد     ِمْن     ِب ْذِن     ِإل     َأَح ِإ ِه     ِب ّل ال
ّلُموَن َع َت َي ُهْم     َما     َو ُهْم     َول     َيُضّر ُع َف ْن ْد     َي َق َل ِلُموا     َو ُه     َلَمِن     َع َتَرا َلُه     َما     اْش

ِة     ِفي ْئَس     َخلٍق     ِمْن     اْلِخَر ِب َل ْوا     َما     َو ِه     َشَر ُهْم     ِب ُفَس ْن ْو     َأ ُنوا     َل َكا
َلُموَن ْع ّنَما:  سبحانه وقال   َي ُعوا     ِإ َن ُد     َص ْي ٍر     َك ِلُح     َول     َساِح ُيْف
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ْيُث     الّساِحُر َتى     َح َنا:  تعالى وقال   َأ ْي ْوَح َأ َلى     َو ْلِق     َأْن     ُموَسى     ِإ َأ

َذا     َعَصاَك ِإ َقُف     ِهَي     َف ْل ُكوَن     َما     َت ِف ْأ َع     َي َق َو ّق     َف ْلَح َطَل     ا َب ُنوا     َما     َو َكا
ُلوَن ْعَم في ومآله الساحر خسارة تبين وأمثالها اليات فهذه   َي

غيره يعلمه أو يتعلمه ما وأن بخير يأتي ل وأنه ، والخرة الدنيا
، باطل عملهم أن سبحانه نبه كما ، ينفعه ول صاحبه يضر
":  قال أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن وصح

قال     الله     رسول     يا     هن     وما     قالوا     الموبقات     السبع     اجتنبوا
بالحق     إل     الله     حرم     التي     النفس     وقتل     والسحر     بالله     الشرك

وقذف     الزحف     يوم     والتولي     اليتيم     مال     وأكل     الربا     وأكل
.  صحته على " متفق   المؤمنات     الغافلت     المحصنات

، بالشرك قرنه الله لن السحر جريمة عظم على يدل وهذا
ل لنه كفر والسحر ، المهلكات وهي الموبقات من أنه وأخبر

َوَما تعالى قال كما ، بالكفر إل إليه يتوصل ّلَماِن : َع ٍد ِمْن ُي َأَح

ّتى ُقول َح ّنَما َي َنٌة َنْحُن ِإ ْت ُفْر َفل ِف ْك صلى النبي عن روي . وقد َت
"   بالسيف     ضربه     الساحر     " حد:  قال أنه وسلم عليه الله

أنه عنه الله رضي الخطاب بن عمر المؤمنين أمير عن وصح
جندب عن صح وهكذا ، والنساء الرجال من السحرة بقتل أمر

عليه الله صلى النبي أصحاب أحد عنه الله رضي الزدي الخير
المؤمنين أم حفصة عن وصح السحرة بعض قتل أنه وسلم
، فقتلت سحرتها لها جارية بقتل أمرت أنها عنها الله رضي
صلى     الله     رسول     سأل:  قالت عنها الله رضي عائشة وعن
فقالوا     ؛     بشيء     ليسوا     فقال     الكهان     عن     ناس     وسلم     عليه     الله

فقال     حقا     فيكون     بشيء     أحيانا     يحدثونا     إنهم     الله     رسول     يا
الحق     من     الكلمة     تلك     وسلم     عليه     الله     صلى     الله     رسول

مائة     معها     فيخلطوا     وليه     أذن     في     فيقرقرها     الجني     يخطفها
.  البخاري " رواه   كذبة

رضي عباس ابن عنه رواه فيما وسلم عليه الله صلى وقال
شعبة     اقتبس     فقد     النجوم     من     شعبة     اقتبس     " من عنهما الله
. صحيح وإسناده داود أبو " رواه   زاد     ما     زاد     السحر     من

الله صلى النبي عن عنه الله رضي هريرة أبي عن وللنسائي
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سحر     فقد     فيها     نفث     ثم     عقدة     عقد     من: "  قال أنه وسلم عليه
يدل " وهذا   إليه     وكل     شيئا     تعلق     ومن     أشرك     فقد     سحر     ومن
ل لنه وذلك ، تقدم كما تعالى بالله شرك السحر أن على

ذبح من يطلبون بما إليهم والتقرب الجن بعبادة إل إليه يتوصل
.  وجل عز بالله شرك وعبادتهم ، العبادة أنواع من وغيره

يكون ما وأكثر ، المغيبات بعض يعلم أنه يزعم من فالكاهن
أو ، الحوادث لمعرفة النجوم في ينظرون ممن ذلك

ورد كما ، الجن شياطين من السمع يسترقون من يستخدمون
أو الرمل في يخط من هؤلء ومثل ، ذكره مر الذي بالحديث

يفتح من وكذا ، ذلك ونحو الكف في أو الفنجان في ينظر
كفار وهم الغيب علم بذلك يعرفون أنهم منهم زعما الكتاب

صفة في الله مشاركة يدعون الزعم بهذا لنهم العتقاد؛ بهذا
: تعالى بقوله ولتكذيبهم ، الغيب علم وهي الخاصة صفاته من

َلُم     ل     ُقْل ْع َواِت     ِفي     َمْن     َي َْلْرِض     الّسَما ْيَب     َوا َغ ْل ّلُه     ِإل     ا وقوله   ال
ُه:  َد ْن ِتُح     َوِع َفا ْيِب     َم َغ ْل َها     ل     ا َلُم ْع َو     ِإل     َي لنبيه تعالى وقوله   ُه

ُقوُل     ل     ُقْل:  وسلم عليه الله صلى ُكْم     َأ ِدي     َل ْن ِئُن     ِع ِه     َخَزا ّل َول     ال
َلُم ْع ْيَب     َأ َغ ْل ُقوُل     َول     ا ُكْم     َأ ّني     َل َلٌك     ِإ ُع     ِإْن     َم ِب ّت أ

َلّي     ُيوَحى     َما     ِإل     َ    ِإ
فهو الغيب علم من يقولون بما وصدقهم أتاهم ومن ، الية
هريرة أبي حديث من السنن وأهل أحمد رواه لما ، كافر

" من:  قال وسلم عليه الله صلى النبي أن عنه الله رضي
على     أنزل     بما     كفر     فقد     يقول     بما     فصدقه     كاهنا     أو     عرافا     أتى

عن صحيحه في مسلم " وروى   وسلم     عليه     الله     صلى     محمد
الله صلى النبي عن وسلم عليه الله صلى النبي أزواج بعض
لم     شيء     عن     فسأله     عرافا     أتى     " من:  قال أنه وسلم عليه
رضي حصين بن عمران " وعن    ليلة     أربعين     صلة     له     تقبل
منا     ليس: "  قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله
له     سحر     أو     سحر     أو     له     تكهن     أو     تكهن     أو     له     تطير     أو     تطير     من

محمد     على     أنزل     بما     كفر     فقد     يقول     بما     فصدقه     كاهنا     أتى     ومن
من ذكرنا وبما ، جيد بإسناد البزار رواه   وسلم     عليه     الله     صلى

يسمى وما النجوم علم أن الحق لطالب يتبين الحاديث
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وما ، الخط ومعرفة الفنجان وقراءة الكف وقراءة بالطالع
من كلها والسحرة والعرافون الكهنة يدعيه مما ذلك أشبه
التي أعمالهم ومن  ورسوله الله حرمها التي الجاهلية علوم

يتعاطاها من إتيان أو فعلها من والتحذير بإبطالها السلم جاء
لنه ذلك؛ من به يخبر فيما تصديقه أو منها شيء عن وسؤاله

.  به الله استأثر الذي الغيب علم من

الله إلى يتوب : أن المور بهذه يتعلق من لكل ونصيحتي
كل في عليه ويتوكل وحده الله على يعتمد وأن ، ويستغفره

وأن ، المباحة والحسية الشرعية بالسباب أخذه مع المور
أو أهلها سؤال ويحذر عنها ويبتعد الجاهلية المور هذه يدع

وحفاظا وسلم عليه الله صلى ولرسوله لله طاعة ، تصديقهم
عن وابتعادا ، عليه الله غضب من وحذرا ، وعقيدته دينه على

الدنيا خسر عليها مات من التي والكفر الشرك أسباب
من سبحانه به ونعوذ ، ذلك من العافية الله نسأل ، والخرة

سبحانه نسأله كما ، غضبه في يوقع أو شرعه يخالف ما كل
وأن ، عليه والثبات دينه في للفقه المسلمين وجميع يوفقنا أن

وسيئات أنفسنا شرور ومن الفتن مضلت من جميعا يعيذنا
على وسلم الله وصلى عليه والقادر ذلك ولي إنه ، أعمالنا

.  وصحبه وآله محمد نبينا

 . 17نشرت في مجلة البحوث السلمية ، العدد 

والطالع     والبراج بالنجوم التعلق

والمرسلين النبياء أشرف على والسلم والصلة ، لله الحمد
.  أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا

 بعد أما

يتضمن الصحف بعض في نشر مقال على اطلعت : فقد
مثل ، إليها والدعوة بها والفخر الجاهلية أعمال بعض تمجيد
من أن فرأيت ، والطالع والحظ والبراج بالنجوم التعلق



: فأقول ، الباطل من المقال تضمنه ما على التنبيه الواجب
الجاهلية أعمال من والطالع والحظ النجوم بعلم يسمى ما إن

من فيها لما الشرك من أنها وبيان بإبطالها السلم جاء التي
، غيره في والنفع النصر واعتقاد تعالى الله بغير التعلق

زورا الغيب علم يدعون الذين والكهنة العرافين وتصديق
ليبتزوا الناس من والغرار السذج بعقول ويعبثون ، وبهتانا

فيما وسلم عليه الله صلى قال ، عقائدهم ويغيروا أموالهم
اقتبس     " من عنهما الله رضي عباس بن الله عبد عنه رواه

"    زاد     ما     زاد     السحر     من     شعبة     اقتبس     فقد     النجوم     من     شعبة
رضي هريرة أبي عن وللنسائي ، صحيح وإسناده داود أبو رواه
سحر     ومن     سحر     فقد     فيها     نفث     ثم     عقدة     عقد     " من عنه الله
أن على يدل " وهذا    إليه     وكل     شيئا     تعلق     ومن     أشرك     فقد

أقوال من بشيء تعلق من وأن تعالى بالله شرك السحر
. .  ومدده الله عون من وحرم إليهم وكل العرافين أو الكهان

الله صلى النبي أزواج بعض عن صحيحه في مسلم ذكر وقد
" من:  قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن وسلم عليه
"   يوما     أربعين     صلة     له     تقبل     لم     شيء     عن     فسأله     عرافا     أتى

عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي هريرة أبي وعن
بما     كفر     فقد     يقول     بما     فصدقه     كاهنا     أتى     " من:  قال وسلم
السنن أهل " أخرجه   وسلم     عليه     الله     صلى     محمد     على     أنزل
من     منا     " ليس:  مرفوعا حصين بن عمران وعن ، الربع
ومن     له     سحر     أو     سحر     أو     له     تكهن     أو     تكهن     أو     له     تطير     أو     تطير
محمد     على     أنزل     بما     كفر     فقد     يقول     بما     فصدقه     كاهنا     أتى

ابن قال ، جيد بإسناد البزار " رواه   وسلم     عليه     الله     صلى
سموه عندهم الزجر بإحسان اشتهر : ( من الله رحمه القيم
.  وعرافا عائفا

شيء علم معرفة يدعي من أن : معرفة هذا من والمقصود
له مشارك وإما الكاهن اسم في داخل إما فهو المغيبات من
المور ببعض المخبر إصابة أن وذلك ، به فيلحق المعنى في

من هو ما ومنه بالكشف يكون الحيان بعض في الغائبة
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بالحصى والضرب والطيرة والزجر بالفال . ويكون الشياطين
من هذا ونحو والسحر والكهانة والتنجيم الرض في والخط
 الجاهلية علوم

السلم عليهم الرسل أتباع من ليس ما كل بالجاهلية . ونعني
قبل كانوا الذين العرب ودهرية والمنجمين والكهان كالفلسفة

ليس لقوم علوم هذه فإن ، وسلم عليه الله صلى النبي مبعث
وكل ، وسلم عليهم الله صلى الرسل به جاءت بما علم لهم
فمن معناهما في وما وعرافا كاهنا صاحبها يسمى المور هذه

.  الوعيد لحقه يقولون بما صدقهم أو أتاهم

الغيب علم بها فادعوا ، أقوام عنهم العلوم هذه ورث وقد
ذلك وأن لله أولياء أنهم وادعوا ، بعلمه الله استأثر الذي

. الله رحمه القيم ابن كلم من نقله المقصود ) انتهى كرامة
تقريرات ومن وسلم عليه الله صلى أقواله من ظهر وقد

وما النجوم علم أن ، المة هذه وفقهاء العلماء من الئمة
الحظ ومعرفة الفنجان وقراءة الكف وقراءة بالطالع يسمى

الله حرمها التي المنكرات ومن ، الجاهلية علوم من كلها
التي الباطلة وعلومهم الجاهلية أعمال من وأنها ، ورسوله

من إتيان أو ، فعلها من والتحذير بإبطالها السلم جاء
من به يخبر فيما تصديقه أو ، منها شيء عن وسؤاله يتعاطاها

:  تعالى قال ، به الله استأثر الذي الغيب علم من لنه ذلك
َلُم     ل     ُقْل ْع َواِت     ِفي     َمْن     َي َْلْرِض     الّسَما ْيَب     َوا َغ ْل ّلُه     ِإل     ا    ال

الله إلى يتوب أن المور بهذه يتعلق من لكل ونصيحتي
كل في عليه ويتوكل وحده الله على يعتمد وأن ، ويستغفره

وأن المباحة والحسية الشرعية بالسباب أخذه مع ، المور
أو أهلها سؤال ويحذر ، عنها ويبتعد الجاهلية المور هذه يدع

وحفاظا وسلم عليه الله صلى ولرسوله لله طاعة تصديقهم
والمسلمين يرزقنا أن المسئول والله ، وعقيدته دينه على

إذ بعد قلوبنا يزيغ ل وأن ، بشريعته والعمل دينه في الفقه
محمد رسله وخاتم نبيه على وبارك وسلم الله وصلى ، هدانا

.  الدين يوم إلى وأتباعه وصحبه آله وعلى
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نزول        عند إليه والضراعة الله إلى التوبة وجوب
المصائب 

من عليه يطلع من إلى ، باز بن الله عبد بن العزيز عبد من
.  المسلمين

به تجري بما والتعاظ ، والعتبار للتذكر وإياهم الله وفقني
. والوزار الذنوب جميع من النصوح بالتوبة والمبادرة ، القدار

.  آمين
:  بعد أما ، وبركاته الله ورحمة عليكم السلم

وعلمه القاطعة وحجته البالغة بحكمته وجل عز الله فإن
والشدة والضراء بالسراء عباده يبتلي ، شيء بكل المحيط
فمن ، وشكرهم صبرهم ليمتحن ، والنقم وبالنعم والرخاء

عند سبحانه الله إلى وضرع الرخاء عند وشكر البلء عند صبر
رحمته ويسأله وتقصيره ذنوبه إليه يشكو ، المصائب حصول
جل الله . قال الحميدة بالعاقبة وفاز الفلح كل أفلح ، وعفوه

ّناُس     َأَحِسَب     الم:  العظيم كتابه في وعل ُكوا     َأْن     ال ْتَر َأْن     ُي

ُلوا ُقو ّنا     َي ُهْم     آَم ُنوَن     ل     َو َت ْف ْد     ُي َق َل ّنا     َو َت ِذيَن     َف ّل ِهْم     ِمْن     ا ِل ْب َلَمّن     َق ْع َي َل َف
ّلُه ِذيَن     ال ّل ُقوا     ا َد َلَمّن     َص ْع َي َل ِبيَن     َو ِذ َكا ْل في بالفتنة والمقصود   ا
، الكاذب من الصادق يتبين حتى والمتحان : الختبار الية هذه

َنا:  تعالى قال كما ، والشاكر والصابر ْل َع ُكْم     َوَج ْعَض ْعٍض     َب َب ِل
َنًة ْت ِبُروَن     ِف َتْص َكاَن     َأ ّبَك     َو ُكْم:  وجل عز وقال   َبِصيًرا     َر ُلو ْب َن َو

ِر     ِبالّشّر ْي ْلَخ َنًة     َوا ْت َنا     ِف ْي َل ِإ ُعوَن     َو ُهْم:  سبحانه وقال   ُتْرَج َنا ْو َل َب َو
َناِت ْلَحَس َئاِت     ِبا ّي ُهْم     َوالّس ّل َع ُعوَن     َل النعم هي هنا والحسنات   َيْرِج

العداء على والنصر ، والعزة والصحة والرخاء الخصب من
وتسليط كالمراض ، المصائب هي هنا والسيئات ، ذلك ونحو

الجارفة والسيول والعواصف والرياح والزلزل العداء
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َهَر:  وجل عز وقال ، ذلك ونحو المدمرة ُد     َظ َفَسا ْل َبّر     ِفي     ا ْل ا
ِر َبْح ْل َبْت     ِبَما     َوا ِدي     َكَس ْي ّناِس     َأ ُهْم     ال َق ِذي ُي ْعَض     ِل ِذي     َب ّل ُلوا     ا َعِم
ُهْم ّل َع ُعوَن     َل من قدر ما قدر سبحانه : أنه والمعنى   َيْرِج

إلى الناس ليرجع ، الفساد من ظهر وما والسيئات الحسنات
إلى ويسارعوا عليهم الله حرم مما بالتوبة ويبادروا الحق
بلء كل سبب هما والمعاصي الكفر لن ورسوله؛ الله طاعة
وبرسله به واليمان الله توحيد وأما ، والخرة الدنيا في وشعر

إليها والدعوة بشريعته والتمسك رسله وطاعة وطاعته
الدنيا في خير كل سبب هو فذلك خالفها من على والنكار
، عليه والتعاون به والتواصي ذلك على الثبات وفي ، والخرة

كل من والعافية ، مكروه كل من والنجاة ، والخرة الدنيا عز
َها    َ يا:  سبحانه قال كما فتنة ّي أ

ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ْنُصُروا     ِإْن     آَم ّلَه     َت ال
ُكْم ْنُصْر ّبْت     َي َث ُي ُكْم     َو َداَم ْق ْنُصَرّن:  سبحانه وقال   َأ َي َل ّلُه     َو َمْن     ال
ُه ْنُصُر ّلَه     ِإّن     َي ّي     ال ِو َق ِزيٌز     َل ِذيَن     َع ّل ُهْم     ِإْن     ا ّنا ّك َْلْرِض     ِفي     َم َقاُموا     ا َأ

َة ُوا     الّصل َت َة     َوآ َكا َأَمُروا     الّز ْعُروِف     َو ْلَم ْوا     ِبا َه َن ِر     َعِن     َو َك ْن ْلُم ِه     ا ّل ِل َو
َبُة ِق َد:  تعالى وقال   َعا َع ّلُه     َو ِذيَن     ال ّل ُنوا     ا ُكْم     آَم ْن ُلوا     ِم َعِم َو

ِلَحاِت ُهْم     الّصا ّن َف ِل َتْخ َيْس َْلْرِض     ِفي     َل َلَف     َكَما     ا َتْخ ِذيَن     اْس ّل ِمْن     ا
ِهْم ِل ْب َنّن     َق ّك ُيَم َل ُهْم     َو ُهُم     َل َن ِذي     ِدي ّل َتَضى     ا ُهْم     اْر ُهْم     َل ّن َل ّد َب ُي َل ِد     ِمْن     َو ْع َب

ِهْم ِف ْو ًنا     َخ ِني     َأْم َن ُدو ُب ْع ُكوَن     ل     َي ِر ًئا     ِبي     ُيْش ْي َفَر     َوَمْن     َش َد     َك ْع ِلَك     َب َذ
ِئَك َل ُأو ُقوَن     ُهُم     َف َفاِس ْل ْو:  سبحانه وقال   ا َل ْهَل     َأّن     َو ُقَرى     َأ ْل ا

ُنوا ْوا     آَم َق ّت َنا     َوا َتْح َف َلي     َل ِهْم  َع َكاٍت     ْ ِء     ِمَن     َبَر َْلْرِض     الّسَما ِكْن     َوا َل َو
ُبوا ّذ ُهْم     َك َنا ْذ َأَخ ُنوا     ِبَما     َف ُبوَن     َكا ْكِس آيات في سبحانه بين وقد   َي

والنكال العذاب من السابقة المم أصاب الذي أن كثيرات
كله ذلك وغير والخسف والصيحة العقيم والريح بالطوفان

ُكّل:  وجل عز قال كما ، وذنوبهم كفرهم بأسباب َنا     َف ْذ َأَخ

ِه ِب ْن َذ ُهْم     ِب ْن َنا     َمْن     َفِم ْل ِه     َأْرَس ْي َل ًبا     َع ُهْم     َحاِص ْن ْتُه     َمْن     َوِم َذ ْيَحُة     َأَخ الّص
ُهْم ْن َنا     َمْن     َوِم ْف ِه     َخَس َْلْرَض     ِب ُهْم     ا ْن َنا     َمْن     َوِم ْق ْغَر ّلُه     َكاَن     َوَما     َأ ال

ُهْم ِلَم ْظ َي ِكْن     ِل َل ُنوا     َو ُهْم     َكا ُفَس ْن ِلُموَن     َأ ْظ : وتعالى سبحانه وقال   َي
ُكْم     َوَما َب ٍة     ِمْن     َأَصا َب ِبَما     ُمِصي َبْت     َف ُكْم     َكَس ِدي ْي ُفو     َأ ْع َي ٍر     َعْن     َو ِثي    َك
، المصائب وقوع عند إليه والضراعة إليه بالتوبة عباده وأمر
َها    َ ياسبحانه:  فقال ّي أ

ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُبوا     آَم َلى     ُتو ِه     ِإ ّل َبًة     ال ْو َنُصوًحا     َت
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ُكْم     َعَسى ّب ّفَر     َأْن     َر َك ُكْم     ُي ْن ُكْم     َع ِت َئا ّي ُكْم     َس َل ْدِخ ُي ّناٍت     َو ِري     َج ِمْن     َتْج
َها ِت َهاُر     َتْح ْن ْل

َ ُبوا:  سبحانه وقال   ا ُتو َلى     َو ِه     ِإ ّل ًعا     ال َها     َجِمي ّي أ
َ

ُنوَن ْؤِم ْلُم ُكْم     ا ّل َع ِلُحوَن     َل ْف ْد:  سبحانه وقال   ُت َق َل َنا     َو ْل َلى     َأْرَس ِإ
ٍم ِلَك     ِمْن     ُأَم ْب ُهْم     َق َنا ْذ َأَخ ِء     َف ْأَسا َب ْل ِء     ِبا ُهْم     َوالّضّرا ّل َع ُعوَن     َل َتَضّر َي

ْول َل ْذ     َف ُهْم     ِإ َء َنا     َجا ْأُس ُعوا     َب ِكْن     َتَضّر َل ُهْم     َقَسْت     َو ُب ُلو ّيَن     ُق ُهُم     َوَز َل
َطاُن ْي ُنوا     َما     الّش ُلوَن     َكا ْعَم من حث الكريمة الية هذه وفي   َي

من المصائب بهم حلت إذا لهم وترغيب لعباده سبحانه الله
وغير والعاصفة والريح والزلزل والقتال والجراح المراض

فيسألوه إليه ويفتقروا إليه يتضرعوا أن ، المصائب من ذلك
ْول سبحانه قوله معنى هو وهذا ، العون َل َف ْذ : ُهْم ِإ َء َنا َجا ْأُس َب

ُعوا سبحانه بين . ثم تضرعوا بأسنا جاءهم إذ هل والمعنى َتَضّر
كل السيئة أعمالهم لهم الشيطان وتزيين قلوبهم قسوة أن

: وجل عز فقال والستغفار والضراعة التوبة عن صدهم ذلك
ِكْن َل ُهْم     َقَسْت     َو ُب ُلو ّيَن     ُق ُهُم     َوَز َطاُن     َل ْي ُنوا     َما     الّش ُلوَن     َكا ْعَم    َي

عمر المؤمنين الله- أمير - رحمه الراشد الخليفة عن ثبت وقد
عماله إلى كتب زمانه في الزلزال وقع لما أنه العزيز عبد بن
الله إلى بالتوبة المسلمين يأمروا أن وأمرهم البلدان في

.  ذنوبهم من والستغفار إليه والضراعة

أنواع من هذا عصرنا في وقع ما المسلمون أيها علمتم وقد
المسلمين على الكفار تسليط ذلك ومن ، والمصائب الفتن

وأثيوبيا ولبنان وفلسطين والهند والفلبين أفغانستان في
كثيرة وبلدان اليمن في الزلزل من وقع ما ذلك ومن ، وغيرها

العاصفة والريح مدمرة فيضانات من وقع ما ذلك ومن ،
، ذلك وغير والمراكب والشجار الموال من لكثير المدمرة

ومن ، الضرر من يحصى ل ما بها حصل التي الثلوج وأنواع
هذا وكل ، البلدان من كثير في والقحط والجدب المجاعة ذلك

بها الله ابتلى التي والمصائب العقوبات أنواع من وأشباهه
طاعته عن والنحراف ، والمعاصي الكفر بأسباب العباد

عن والعراض ، العاجلة وشهواتها الدنيا على والقبال سبحانه
شك ول ، عبادة من الله رحم من إل لها العداد وعدم الخرة
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إلى بالتوبة البدار العباد على توجب وغيرها المصائب هذه أن
طاعته إلى والبدار ، عليهم الله حرم ما جميع من سبحانه الله

بالحق والتواصي والتقوى البر على والتعاون شريعته وتحكيم
، إليه وتضرعوا ربهم إلى العباد تاب ومتى ، عليه والصبر

ُنوا ، يرضيه ما إلى وسارعوا َو َعا َت َلى     َو ِبّر     َع ْل َوى     ا ْق ّت وتأمروا   َوال
وكفاهم ، أحوالهم الله أصلح ، المنكر عن وتناهوا بالمعروف

، عدوهم على ونصرهم ، الرض في لهم ومكن ، أعدائهم شر
وهو سبحانه قال كما ، نقمه عنهم وصرف نعمه عليهم وأسبغ
َكاَن:  القائلين أصدق ّقا     َو َنا     َح ْي َل ِنيَن     َنْصُر     َع ْؤِم ْلُم عز وقال   ا
ُعوا:  وجل ْد ُكْم     ا ّب ًعا     َر َيًة     َتَضّر ْف ّنُه     َوُخ ِديَن     ُيِحّب     ل     ِإ َت ْع ْلُم َول     ا

ُدوا ْفِس َْلْرِض     ِفي     ُت َد     ا ْع َها     َب ُه     ِإْصلِح ُعو ْد ًفا     َوا ْو ًعا     َخ َطَم ِإّن     َو
ِه     َرْحَمَة ّل ِريٌب     ال ِنيَن     ِمَن     َق ْلُمْحِس َأِن:  وجل عز وقال   ا َو

ِفُروا ْغ َت ُكْم     اْس ّب ُبوا     ُثّم     َر ِه     ُتو ْي َل ُكْم     ِإ ْع ّت ًعا     ُيَم َتا ًنا     َم َلى     َحَس َأَجٍل     ِإ

ْؤِت     ُمَسّمى ُي َلُه     َفْضٍل     ِذي     ُكّل     َو ِإْن     َفْض ْوا     َو ّل َو ّني     َت ِإ َأَخاُف     َف

ُكْم ْي َل َذاَب     َع ٍم     َع ْو ٍر     َي ِبي َد:  سبحانه وقال   َك َع ّلُه     َو ِذيَن     ال ّل ُنوا     ا آَم
ُكْم ْن ُلوا     ِم َعِم ِلَحاِت     َو ُهْم     الّصا ّن َف ِل َتْخ َيْس َْلْرِض     ِفي     َل َلَف     َكَما     ا َتْخ اْس
ِذيَن ّل ِهْم     ِمْن     ا ِل ْب َنّن     َق ّك ُيَم َل ُهْم     َو ُهُم     َل َن ِذي     ِدي ّل َتَضى     ا ُهْم     اْر َل

ُهْم ّن َل ّد َب ُي َل ِد     ِمْن     َو ْع ِهْم     َب ِف ْو ًنا     َخ :  وجل عز . وقال الية   َأْم
ُنوَن ْؤِم ْلُم َناُت     َوا ْؤِم ْلُم ُهْم     َوا ْعُض ُء     َب َيا ِل ْو ْعٍض     َأ ْأُمُروَن     َب ْعُروِف     َي ْلَم ِبا

ْوَن َه ْن َي ِر     َعِن     َو َك ْن ْلُم ِقيُموَن     ا ُي َة     َو ُتوَن     الّصل ْؤ ُي َة     َو َكا ُعوَن     الّز ِطي ُي َو
ّلَه َلُه     ال ِئَك     َوَرُسو َل ُهُم     ُأو َيْرَحُم ّلُه     َس ّلَه     ِإّن     ال ِزيٌز     ال ِكيٌم     َع    َح

وأمنه وإحسانه رحمته أن اليات هذه في وجل عز فأوضح
بنعيم الموصول الكمال على تحصل إنما ، نعمه أنواع وسائر
شرعه على واستقام رسله وأطاع به وآمن اتقاه لمن الخرة
.  ذنوبه من إليه وتاب

على وأصر حقه أداء عن وتكبر طاعته عن أعرض من أما
الدنيا في العقوبات بأنواع سبحانه توعده فقد ، وعصيانه كفره

عبرة ليكون حكمته اقتضته ما ذلك من له وعجل والخرة
َلّما:  سبحانه قال كما ، لغيره وعظة ّكُروا     َما     َنُسوا     َف ِه     ُذ ِب
َنا َتْح ِهْم     َف ْي َل َواَب     َع ْب ٍء     ُكّل     َأ ّتى     َشْي َذا     َح ِرُحوا     ِإ ُتوا     ِبَما     َف ُهْم     ُأو َنا ْذ َأَخ
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َتًة ْغ َذا     َب ِإ ِلُسوَن     ُهْم     َف ْب َع     ُم ِط ُق ِبُر     َف ِم     َدا ْو َق ْل ِذيَن     ا ّل َلُموا     ا ُد     َظ ْلَحْم َوا
ِه ّل َلِميَن     َرّب     ِل َعا ْل .    ا

ربكم إلى وتوبوا أنفسكم حاسبوا المسلمين معشر فيا
وتعاونوا ، معصيته واحذروا ، طاعته إلى وبادروا ، واستغفروه

، المحسنين يحب الله إن وأحسنوا ، والتقوى البر على
الصالحة العدة وأعدوا ، المقسطين يحب الله إن وأقسطوا

، فقراءكم وواسوا ، ضعفاءكم وارحموا ، الموت نزول قبل
وتناهوا بالمعروف وتآمروا ، واستغفاره الله ذكر من وأكثروا

من غيركم أصاب بما واعتبروا ، ترحمون لعلكم المنكر عن
على يتوب والله ، والمعاصي الذنوب بأسباب المصائب

كما ، للمتقين العاقبة ويحسن ، المحسنين ويرحم ، التائبين
ِبْر:  سبحانه قال َبَة     ِإّن     َفاْص ِق َعا ْل ِقيَن     ا ّت ْلُم ِإّن:  تعالى وقال   ِل
ّلَه َع     ال ِذيَن     َم ّل ْوا     ا َق ّت ِذيَن     ا ّل ُنوَن     ُهْم     َوا المسئول والله   ُمْحِس

، المسلمين عباده يرحم أن العلى وصفاته الحسنى بأسمائه
من وأعدائهم أعدائه على وينصرهم ، الدين في يفقههم وأن

القوم عن يرد ل الذي بهم بأسه ينزل وأن ، والمنافقين الكفار
على وسلم الله وصلى عليه والقادر ذلك ولي إنه ، المجرمين

يوم إلى بإحسان لهم والتابعين وأصحابه آله وعلى محمد نبينا
.  وبركاته الله ورحمة عليكم . والسلم الدين

 .12 - 7 ص 11نشرت في مجلة البحوث السلمية ، العدد 

الكريم    القرآن حرمة

الولين سيد على والسلم والصلة ، العالمين رب لله الحمد
.  أجمعين وأصحابه آله وعلى محمد نبينا ، والخرين

عبده على أنزله ، تعالى الله كلم القرآن : فإن بعد أما
ونورا هدى ليكون وسلم عليه الله صلى محمد ورسوله
المة هذه صدر الله أكرم وقد ، القيامة يوم إلى للعالمين
، الحياة شئون جميع في به والعمل ، الصدور في بحفظه

سبحانه الله فضل يزال ول ، والكثير القليل في إليه والتحاكم
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التعظيم من حقه القرآن فيعطون ، عباده بعض على ينزل
وأعدادا كبيرة طوائف هناك ولكن ، ومعنى حسا والتكريم
بحق القيام من حرمت السلم إلى ينتسب ممن عظيمة
، وسلم عليه الله صلى الرسول عن جاء وما العظيم القرآن

َقاَل:  تعالى قوله منهم كثير على ينطبق أن وأخشى َو
ْوِمي     ِإّن     َرّب    َ يا     الّرُسوُل ُذوا     َق ّتَخ َذا     ا ُقْرآَن     َه ْل ْهُجوًرا     ا أصبح إذ    َم
تدبره وهجروا ، تلوته هجروا ، مهجورا منهم كثير لدى القرآن
عما منهم كثير غفل ولقد ، بالله إل قوة ول حول فل به والعمل

.  العالمين رب لكلم والتكريم التعظيم من يجب

والمجلت والصحف المنشورات المسلمين بلد عمت ولقد
أو غلفها في الكريم القرآن من آيات على تشتمل ما وكثيرا
تلك يقرؤون حينما المسلمين من كبيرا قسما لكن ، داخلها

قد بل ، بالقدام وتوطأ القمائم مع فتجمع يلقونها الصحف
النجاسات تصيبها حتى أخرى لغراض بعضهم يستعملها

 َ الكريم كتابه في يقول وتعالى سبحانه والله ، والقاذورات
ّنُه ُقْرآٌن     ِإ ِريٌم     َل َتاٍب     ِفي     َك ُنوٍن     ِك ْك ّهُروَن     ِإل     َيَمّسُه     ل     َم َط ْلُم ِزيٌل     ا ْن َت
َلِميَن     َرّب     ِمْن َعا ْل إل القرآن مس يجوز ل أنه على دليل والية   ا
أهل من الجمهور رأي هو كما طهارة على المسلم كان إذا

:  الله رسول له كتبه الذي حزم بن عمرو حديث وفي ، العلم
أن عمر ابن عن " . ويروى   طاهر     إل     القرآن     يمس     ل     " أن
وأنت     إل     القرآن     تمس     " ل:  قال وسلم عليه الله صلى النبي
يمس : ( ل قال أنه عنه الله رضي سلمان عن " وروي   طاهر

حين المصحف يمس ولم القرآن ) فقرأ المطهرون إل القرآن
لمس بالوضوء ابنه أمر أنه سعد . وعن وضوء على يكن لم

.  المصحف

يضع بمن فكيف ، العزيز القرآن مس في هذا كان فإذا
سفرة العزيز القرآن من آيات على تشتمل التي الصحف
، والقاذورات النجاسات مع النفايات في بها يرمي ثم لطعامه

.  المبين وكلمه العزيز الله لكتاب امتهان هذا أن شك ل
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الصحف على يحافظوا أن ومسلمة مسلم كل على فالواجب
أو نبوية أحاديث أو ، قرآنية آيات فيه مما ، وغيرها والكتب

في فيحفظها ، سبحانه أسمائه بعض أو الله ذكر فيه كلم
أو طاهرة أرض في دفنها عنها استغنى وإذا طاهر مكان

الناس من الكثير إن حيث ذلك في التساهل يجوز ول ، أحرقها
منه جهل المحذور في يقع وقد ، المر هذا عن غفلة في

على يجب لما وبيانا تذكيرا الكلمة هذه كتابة رأيت ، بالحكم
وصفاته وأسمائه الله كتاب تجاه به العمل المسلمين

الوقوع من وتحذيرا ، وسلم عليه الله صلى رسوله وأحاديث
.  العالمين رب كلم مقام مع ويتنافى الله يغضب فيما

يحبه لما جميعا والمسلمين يوفقنا أن المسئول سبحانه والله
أعمالنا وسيئات أنفسنا شرور من جميعا يعيذنا وأن ، ويرضاه

عليه الله صلى رسوله وسنة كتابه تعظيم جميعا يمنحنا وأن ،
من إليهما يسيء ما كل عن وصيانتهما بهما والعمل وسلم
على الله . وصلى عليه والقادر ذلك ولي إنه ، فعل أو قول
.  وسلم وصحبه وآله محمد نبينا

 ،289 ص 6نشرت في مجلة البحوث السلمية ، العدد 
290 . 

الضرر         وتمنع الخير تجلب آيات في فاسد اعتقاد

آله وعلى الله رسول على والسلم والصلة ، لله الحمد
 وأصحابه

بعد:  أما

أو جهل عن الناس من الكثير يوزعها نشرة على اطلعت فقد
ّلَه     َبِل:  تعالى الله بقول صاحبها بدأها قد سيئ قصد ْد     ال ُب ْع َفا
ُكْن ِريَن     ِمَن     َو ِك : اهتم نصه ما قال ثم ، آيات بعدها وذكر   الّشا

ثم ، وفلح ومال ويمن خير مجلبة لتكون اليات هذه بإرسال
بها اعتنى من وأن ، العالم حول توزيعها تم أنه ذلك بعد ذكر
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وذكر ، الحوادث من بأنواع أصيب أغفلها ومن ، كثيرا ربحا ربح
. أيام أربعة بعد والخير العلج وتجلب المضرات تمنع أنها

هي بل ، الصحة من لها أساس ل النشرة هذه أن إلى ونظرا
الخيرات تجلب أنها واعتقاد علم بغير وقول وافتراء كذب

أصيب أهملها ومن وبح بها اعتنى من وأن ، المضرات وتدفع
تعلق إلى ويدعوا ، العقيدة في يقدح ، باطل اعتقاد بالحوادث

.  وجل عز الله عن وانصرافها النشرة بهذه القلوب

أينما بإتلفها ووصيتهم ، منها المسلمين تحذير رأيت فلهذا
فيها ما اعتقاد وأن ، بطلنها على إخوانهم وتنبيه ، وجدت
ليس فاسد اعتقاد لنه ، العقيدة في ويقدح الله شريعة يخالف

ودعوى الله على الكذب من هو بل الصحة من أساس له
حجرة خادم إلى المنسوبة الوصية جنس من وهي ، باطلة
بطلنها على نبهنا أن سبق وقد ، وسلم عليه الله صلى النبي
صاحبها ادعاه لما ول الصحة من لها أساس ل كذب وأنها

على فالواجب ، الباطل أبطل من كلتاهما النشرتان فهاتان
الله بقول عمل غيره منهما يحذر وأن يحذرهما أن مسلم كل

ُنوا:  سبحانه َو َعا َت َلى     َو ِبّر     َع ْل َوى     ا ْق ّت ُنوا     َول     َوال َو َعا َلى     َت ِم     َع ْث ِْل ا
َواِن ْد ُع ْل ُنوَن:  سبحانه وقوله   َوا ْؤِم ْلُم َناُت     َوا ْؤِم ْلُم ُهْم     َوا ْعُض َب

ُء َيا ِل ْو ْعٍض     َأ ْأُمُروَن     َب ْعُروِف     َي ْلَم ْوَن     ِبا َه ْن َي ِر     َعِن     َو َك ْن ْلُم .  الية   ا

، عنه النهي يجب الذي المنكر من النشرتين هاتين أن شك ول
يردعه بما وعقابه مروجهما عن البحث المور ولة على ويجب

. .  وأمثاله

والثبات الدين في للفقه والمسلمين يوفقنا أن الله ونسأل
الفتن مضلت من جميعا يعيذنا وأن ، خالفه ما وإنكار عليه

السلم أعداء يكبت أن سبحانه نسأله كما ، الشيطان ونزغات
وسلم الله وصلى.  قريب سميع إنه كيدهم ويبطل ، كانوا أينما
.  وصحبه وآله محمد نبينا على
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عامة   نصيحة

عباده سبيل وبهم بنا الله سلك المسلمين من يراه من إلى
عليهم المغضوب طريق من وإياهم وأعاذنا ، المؤمنين
.  آمين والضالين

بعد:  أما ، وبركاته الله ورحمة عليكم سلم

وترغيبكم ، الله بتقوى ووصيتكم نصيحتكم هو لهذا فالموجب
في يضركم مما وتحذيركم ، والخرة الدنيا في ينفعكم فيما

الكريم كتابه في سبحانه الله بقول عمل والخرة الدنيا
ُنوا َو َعا َت َو َلى : ِبّر َع ْل َوى ا ْق ّت ُنوا َول َوال َو َعا َلى َت ِم َع ْث ِْل َواِن ا ْد ُع ْل َوا

ُقوا ّت ّلَه َوا ّلَه ِإّن ال ُد ال ِدي َقاب َش ِع ْل الله : بسم وجل عز وقوله ا
ِإّن الرحيم الرحمن ِر َعْص ْل ْنَساَن َوا ِْل ِإل َلِفي ا ٍر ِذيَن ُخْس ّل ا

ُلوا َعِم َو ُنوا ِلَحاِت آَم ْوا الّصا َواَص َت ّق َو ْلَح ْوا ِبا َواَص َت ِر َو ْب فأمر ِبالّص
التعاون من وحذر والتقوى البر على بالتعاون وتعالى سبحانه

، العقاب بشدة ذلك خالف من وتوعد ، والعدوان الثم على
الناس أن العظيمة القصيرة السورة هذه في وجل عز وأخبر

الذين هم الرابحين أن وبين ، ورابحون : خاسرون قسمان
، بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا الصالحات وعملوا آمنوا
بالربح الفائزين من فهو الربع الصفات هذه استكمل فمن

، والخرة الدنيا في والنجاة والعزة البدية والسعادة الكامل
فاته ما بقدر الربح من فاته الصفات هذه من شيء فاته ومن
من معه ما بقدر والفساد والغبن الخسران من وأصابه منها

عباد الله فاتقوا ، عليه يجب عما والعراض والغفلة التقصير
واحذروا ، بينكم بها وتواصوا الرابحين بأخلق وتخلقوا الله

تركها على وتعاونوا ، المفسدين وأعمال الخاسرين صفات
الحميدة والعاقبة والسلمة بالنجاة تفوزوا منها الناس وتحذير



، النصيحة الدين  :  وسلم عليه الله صلى النبي قال وقد ،
، الله رسول يا : لمن قيل ، النصيحة الدين ، النصيحة الدين

.   وعامتهم المسلمين ولئمة ولرسوله ولكتابه : لله قال

تعظيم والتواصي التناصح فيها يجب التي المور أهم فمن
بهما والتمسك والسلم الصلة عليه رسوله وسنة الله كتاب

للعباد سعادة ل لنه الحوال؛ جميع في ذلك إلى الناس ودعوة
الله كتاب بتعظيم إل والخرة الدنيا في نجاة ول هداية ول

، وعمل وقول اعتقادا وسلم عليه الله صلى المين نبيه وسنة
الله لن الوفاة؛ حتى عليه والصبر ، ذلك على والستقامة

خير كل وعلق ، رسوله وبطاعة بطاعته عباده أمر سبحانه
والخزي العذاب بأنواع ورسوله الله عصى من وتهدد ، بذلك

ُعوا ُقْل:  تعالى الله قال ، والخرة الدنيا في ِطي ّلَه َأ ُعوا ال ِطي َأ َو
ِإْن الّرُسوَل ْوا َف ّل َو ّنَما َت ِإ ِه َف ْي َل ُكْم ُحّمَل َما َع ْي َل َع ُتْم َما َو ْل ِإْن ُحّم َو
ُه ُعو ِطي ُدوا ُت َت ْه َلى َوَما َت ُغا ِإل الّرُسوِل َع َبل ْل ِبيُن ا ْلُم : تعالى وقال ا

َذا َه َتاٌب َو ُه ِك َنا ْل ْنَز َباَرٌك َأ ُه ُم ُعو ِب ّت ُقوا َفا ّت ُكْم َوا ّل َع  ُتْرَحُموَن َل

ِر:  تعالى وقال َذ َيْح ْل ِذيَن َف ّل ُفوَن ا ِل ِه َعْن ُيَخا ِر ُهْم َأْن َأْم َب َنٌة ُتِصي ْت ِف
ْو ُهْم َأ َب َذاٌب ُيِصي ِليٌم َع ْلَك:  وجل عز وقال َأ ُد ِت ُدو ِه ُح ّل َوَمْن ال

ِطِع ّلَه ُي َلُه ال ْلُه َوَرُسو ْدِخ َها ِمْن تجري جنات ُي ِت َهاُر َتْح ْن ْل
َ ِديَن ا ِل َخا

َها ِلَك ِفي َذ ْوُز َو َف ْل ْعِص ومن العظيم ا ّلَه َي َلُه ال ّد َوَرُسو َع َت َي ُه َو َد ُدو ُح
ْلُه ْدِخ ًدا َناًرا ُي ِل َها َخا َلُه ِفي َذاٌب َو ِهيٌن َع    ُم

، ورسوله الله بطاعة المر المحكمات اليات هذه ففي
والرحمة الهداية وتعليق ، المبين كتابه اتباع على والحث
، وسلم عليه الله صلى ورسوله الله بطاعة الجنات ودخول
فاحذروا ، ورسوله الله بمعصية المهين والعذاب الفتنة وتعليق

به أمركم ما إلى وبادروا ، منه الله حذركم ما المسلمون أيها
كل من وتسلموا خير بكل تفوزوا ورهبة ورغبة وصدق بإخلص

.  والخرة الدنيا في شر



والسلم الصلة عليه ولرسوله لله الطاعة أعظم ومن
والحذر بذلك والتواصي بحكمها والرضى شريعته إلى التحاكم

ّبَك َفل:  وجل عز الله بقول عمل ، يخالفها مما الحذر كل ل َوَر
ُنوَن ْؤِم ّتى ُي ّكُموَك َح ُهْم َشَجَر ِفيَما ُيَح َن ْي ُدوا ل ُثّم َب ِفي َيِج
ِهْم ُفِس ْن ْيَت ِمّما َحَرًجا َأ ّلُموا َقَض ُيَس ًا َو ِليم سبحانه الله اقسم َتْس

يحكموا حتى يؤمنون ل العباد أن الكريمة الية هذه في
وينقادوا ، بينهم شجر فيما وسلم عليه الله صلى الرسول
يعم وهذا ، حرج ول كراهة غير من مسلمين راضين لحكمه

الذي هو وسلم عليه الله صلى فهو ، والدنيا الدين مشاكل
لمن إيمان ول وفاته بعد وبسنته حياته في بنفسه فيها يحكم

ُتْم َوَما:  تعالى وقال ، به يرضى لم أو ذلك عن أعرض ْف َل َت اْخ
ِه ٍء ِمْن ِفي ْكُمُه َشْي َلى َفُح ّله ِإ يحكم الذي هو سبحانه فهو ِ ال
أوحى بما وذلك ، الدار هذه في فيه اختلفوا فيما الناس بين
وفي ، والسنة القرآن من وسلم عليه الله صلى رسوله إلى
 ، وجل عز بنفسه الناس بين يحكم القيامة يوم

َها َيا:  تعالى وقال ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُعوا آَم ِطي ّلَه َأ ُعوا ال ِطي َأ الّرُسوَل َو

ِلي ُأو ِر َو َْلْم ُكْم ا ْن ِإْن ِم ُتْم َف ْع َناَز ٍء ِفي َت ُه َشْي ّدو َلى َفُر ِه ِإ ّل ال
ُتْم َوالّرُسولِن ْن ُنوَن ُك ْؤِم ِه ُت ّل ِم ِبال ْو َي ْل ِر َوا ِلَك اْلِخ ْيٌر َذ َأْحَسُن َخ َو

ِويًل ْأ رسوله وطاعة بطاعته الية هذة في سبحانه الله يأمر َت
وعز والخرة الدنيا خير ذلك في لن وسلم؛ عليه الله صلى
ويأمر ، القيامة يوم الله عذاب من والنجاة والخرة الدنيا

الله صلى والرسول الله طاعة على عطفا المر أولي بطاعة
تجب إنما المر أولي لن ، العامل يعيد أن غير من وسلم عليه

لله معصية كان ما وأما ، ولرسوله لله طاعة هو فيما طاعتهم
، كان من كائنا فيه الناس من أحد طاعة تجوز فل ورسوله

، المعروف في الطاعة إنما وسلم عليه الله صلى النبي لقول
معصية في للمخلوق طاعة ل:  وسلم عليه الله صلى وقال

   الخالق

الله إلى فيه تنازعوا ما يردوا أن عباده سبحانه الله أمر ثم
ِإْن تعالى فقال ، والرسول َف ُتْم : ْع َناَز ٍء ِفي َت ُه َشْي ّدو َلى َفُر ِإ



ِه ّل والرد ، الكريم كتابه إلى الرد هو الله إلى والرد َوالّرُسوِل ال
وإلى والسلم الصلة عليه حياته في إليه الرد هو الرسول إلى

ِلَك سبحانه قال ثم ، وفاته بعد سنته َذ ْيٌر : َأْحَسُن َخ ِويًل َو ْأ َت
خير والرسول الله إلى كلها مشاكلهم رد أن إلى عباده يرشد

الله رحمكم فانتبهوا ، والجل العاجل في عاقبة وأحسن لهم
والسلم الصلة عليه رسوله وسنة الله بكتاب واعتصموا

سبحانه الله قال كما ، البدية والسعادة الطيبة بالحياة تفوزوا
ِلًحا َعِمَل َمْن:  ٍر ِمْن َصا َك ْو َذ َثى َأ ْن َو ُأ ُه ْؤِمٌن َو ّنُه ُم َي ِي ُنْح َل ًة َف َيا َح

َبًة ّي ُهْم َط ّن َي ِز َنْج َل ُهْم َو َأْحَسِن َأْجَر ُنوا َما ِب ُلون َكا ْعَم  َي

غير إلى : التحاكم المنكرات وأعظم السيئات أقبح من وإن
وعادات البشرية والنظم الوضعية القوانين من الله شريعة

التي والمنجمين والسحرة الكهنة وأحكام والجداد السلف
شريعة من بدل وارتضاها اليوم الناس من الكثير فيها وقع قد

ول ، وسلم عليه الله صلى محمد رسوله بها بعث التي الله
الكفر شعائر أكبر ومن ، النفاق أعظم من ذلك أن ريب

وحذر القرآن أبطلها التي الجاهلية وأحكام والفسوق والظلم
َلْم:  تعالى الله قال ، وسلم عليه الله صلى الرسول عنها َتَر َأ
َلى ِذيَن ِإ ّل ُعُموَن ا ُهْم َيْز ّن أ

ُنوا َ ِزَل ِبَما آَم ْن ْيَك ُأ َل ِزَل َوَما ِإ ْن ِمْن ُأ
ِلَك ْب ُدوَن َق ِري َكُموا َأْن ُي َتَحا َلى َي ُغوِت ِإ ّطا ْد ال َق ُفُروا َأْن ُأِمُروا َو ْك َي

ِه ُد ِب ِري ُي َطاُن َو ْي ُهْم َأْن الّش ّل ًدا َضلًل ُيِض ِعي َذا َب ِإ ُهْم ِقيَل َو ْوا َل َل َعا َت
َلى ْنَزَل َما ِإ ّلُه َأ َلى ال ِإ ْيَت الّرُسوِل َو َأ ِقيَن َر ِف َنا ْلُم ّدوَن ا ْنَك َيُص َع

ًدا ُدو َأِن:  تعالى قال ُص ُكْم َو ُهْم اْح َن ْي ْنَزَل ِبَما َب ّلُه َأ ْع َول ال ِب ّت َت
ُهْم َء َوا ْه ُهْم َأ َذْر ُنوَك َأْن َواْح ِت ْف ْعِض َعْن َي ْنَزَل َما َب ّلُه َأ ْيَك ال َل ِإْن ِإ َف

ْوا ّل َو َلْم َت ْع ّنَما َفا ُد َأ ِري ّلُه ُي ُهْم َأْن ال َب ْعِض ُيِصي َب ِهْم ِب ِب ُنو ِإّن ُذ ِثيًرا َو َك
ّناِس ِمَن ُقوَن ال َفاِس ْكَم َل َفُح ِة َأ ّي ِل ِه ْلَجا ُغوَن ا ْب ِمَن َأْحَسُن َوَمْن َي
ِه ّل ْكًما ال ٍم ُح ْو َق ُنون ِل ِق ُكْم َلْم َوَمْن:  وجل عز وقال ُيو ِبَما َيْح

ْنَزَل ّلُه َأ ِئَك ال َل ُأو ِفُرون ُهُم َف َكا ْل ُكْم َلْم َوَمْن ا ْنَزَل ِبَما َيْح ّلُه َأ ال
ِئَك َل ُأو ِلُموَن ُهُم َف ّظا ُكْم َلْم َوَمْن ال ْنَزَل ِبَما َيْح ّلُه َأ ِئَك ال َل ُأو ُهُم َف

ُقون َفاِس ْل من العباد لجميع سبحانه الله من شديد تحذير وهذا ا
وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة كتابه عن العراض



على وجل عز الرب من صريح وحكم ، غيرهما إلى والتحاكم
ومتخلق وفاسق وظالم كافر بأنه شريعته بغير حكم من

ما المسلمون أيها فاحذروا ، الجاهلية وأهل المنافقين بأخلق
ما واحذروا ، شيء كل في شريعته وحكموا ، منه الله حذركم
أعرض من وأبغضوا وعادوا ، بينكم فيما بذلك وتواصوا خالفها

إلى التحاكم في وسهل بها استهزأ أو وتنقصها الله شريعة عن
وتؤدوا ، الله عقاب من وتسلموا الله بكرامة لتفوزوا ، غيرها
الحاكمين ، أوليائه موالة من عليكم الله أوجب ما بذلك

وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة بكتابه الراضين ، بشريعته
كتابه عن المعرضين شريعته عن الراغبين أعدائه ومعاداة

.  وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة

وأن ، المستقيم صراطه وإياكم يهدينا أن المسئول والله
دينه ينصر وأن ، والمنافقين الكفار مشابهة من وإياكم يعيذنا

 الله وصلى ، قدير شيء كل على إنه أعداءه ويخذل

كثيرا تسليما وسلم وصحبه وآله محمد ورسوله عبده على
.  الدين يوم إلى

المسلمين      كافة إلى موجهة نصيحة

من يراه من إلى ، باز بن الله عبد بن العزيز عبد من
، المؤمنين عباده سبيل وبهم بي الله سلك المسلمين

.  آمين والضالين عليهم المغضوب طريق من وإياهم وأعاذني

هو لهذا : فالموجب بعد أما ، وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
ّكْر:  تعالى الله بقول عمل والتذكير النصيحة َذ ِإّن َو ْكَرى َف ّذ ال

ُع َف ْن ِنيَن َت ْؤِم ْلُم ُنوا:  تعالى وقوله ا َو َعا َت َلى َو ِبّر َع ْل َوى ا ْق ّت َول َوال
ُنوا َو َعا َلى َت ِم َع ْث ِْل َواِن ا ْد ُع ْل الله : بسم سبحانه وقوله َوا

ِر الرحيم الرحمن َعْص ْل ِإّن َوا ْنَساَن *  ِْل ٍر َلِفي ا ِإل ُخْس ِذيَن *  ّل ا
ُلوا َعِم َو ُنوا ِلَحاِت آَم ْوا الّصا َواَص َت ّق َو ْلَح ْوا ِبا َواَص َت ِر َو ْب وقول ِبالّص

يا لمن " قيل النصيحة الدين  :  وسلم عليه الله صلى النبي



المسلمين ولئمة ، ولرسوله ولكتابه :" لله . قال الله؟ رسول
.  مسلم رواه   وعامتهم

صريح ، الشريف والحديث ، المحكمات اليات هذه ففي
بالحق والتواصي ، والتناصح التذكير مشروعية على الدللة

، المؤمنين نفع من عليه يترتب لما وذلك ، إليه والدعوة
وتذكير ، الغافل وتنبيه ، الضال وإرشاد ، الجاهل وتعليم

 العالم وتحريض ، الناسي

.  الكثيرة المصالح من ذلك وغير ، يعلم بما العمل على

، ويطيعوه ليعبدوه الخلق خلق إنما وتعالى سبحانه والله
قال كما ، ومنذرين ومبشرين بذلك مذكرين الرسل وأرسل

ْقُت َوَما:  تعالى َل ْلِجّن َخ ْنَس ا ِْل ُدون ِإل َوا ُب ْع َي : تعالى وقال ِ ِل
ُعوا ِطي َأ ّلَه َو ُعوا ال ِطي َأ ِإْن الّرُسوَل َو ُتْم َف ْي ّل َو ّنَما َت ِإ َلى َف َنا َع ِل َرُسو

ُغا َبل ْل ِبين ا ْلُم ِريَن ُرُسًل:  تعالى وقال ا َبّش ِريَن ُم ِذ ْن َئل َوُم ُكوَن ِل َي
ّناِس َلى ِلل ِه َع ّل َد ُحّجٌة ال ْع ّكْر:  تعالى وقال الّرُسل َب َذ ّنَما َف ْنَت ِإ َأ

ّكر َذ  ُم

يناصح وأن ، بذلك يذكر أن علم لديه من كل على فالواجب
التبليغ لواجب أداء ، الطاقة حسب إليه ويدعو ، الله في

، والسلم الصلة عليهم الكرام بالرسل وتأسيا ، والدعوة
محكم في عليه الله أوعد قد الذي الكتمان إثم من وحذرا
ِذيَن ِإّن:  تعالى قال كما ، القرآن ّل ُتُموَن ا ْك َنا َما َي ْل ْنَز ِمَن َأ
َناِت ّي َب ْل َدى ا ُه ْل ِد ِمْن َوا ْع ُه َما َب ّنا ّي ّناِس َب َتاِب ِفي ِلل ِك ْل ِئَك ا َل ُأو

ُهُم ُن َع ْل ّلُه َي ُهُم ال ُن َع ْل َي ُنون َو الله صلى النبي عن صح وقد َ اللِع
فاعله أجر مثل فله خير على دل من:  قال أنه وسلم عليه
من له كان هدى إلى دعا من:  والسلم الصلة عليه وقال
، شيئا أجورهم من ذلك ينقص ل تبعه من أجور مثل الجر
ل تبعه من آثام مثل الثم من عليه كان ضللة إلى دعا ومن

.  صحيحه في مسلم رواهما شيئا آثامهم من ذلك ينقص



الله تقوى ونفسي به أوصيكم فالذي تقدم ما عرف إذا
وصية فإنها ، والرخاء والشدة ، والعلنية السر في سبحانه

: تعالى قال كما ، وسلم عليه الله صلى رسوله ووصية ، الله
ْد َق َل َنا َو ْي ِذيَن َوّص ّل ُتوا ا َتاَب ُأو ِك ْل ُكْم ِمْن ا ِل ْب ُكْم َق ّيا ِإ ُقوا َأِن َو ّت ّله ا َ ال
: أوصيكم خطبه في يقول وسلم عليه الله صلى النبي وكان

تجمع ، جامعة كلمة والتقوى والطاعة والسمع الله بتقوى
حرمه ما واجتناب ، الله أوجب ما أداء وحقيقتها ، كله الخير
والحذر ، ثوابه في والرغبة والمحبة له الخلص وجه على الله
بتيسير عليها ووعدهم بالتقوى عباده الله أمر وقد ، عقابه من

السيئات وغفران ، الرزق وتسهيل ، الكروب وتفريج ، المور
َها َيا:  تعالى قال ، بالجنات والفوز ّي أ

ّناُس َ ُقوا ال ّت ُكْم ا ّب ِإّن َر
َلَة ْلَز ِة َز َع ٌء الّسا ِظيم َشْي َها َيا:  تعالى وقال َع ّي أ

ِذيَن َ ّل ُنوا ا آَم
ُقوا ّت ّلَه ا ُظْر ال ْن َت ْل ْفٌس َو ّدَمْت َما َن ٍد َق َغ ُقوا ِل ّت ّلَه َوا ّلَه ِإّن ال ِبيٌر ال َخ

ُلوَن ِبَما ْعَم ّتِق َوَمْن:  تعالى وقال َت ّلَه َي َعْل ال َمْخَرًجا َلُه َيْج
ْقُه َيْرُز ْيُث ِمْن َو َتِسب ل َح ِقيَن ِإّن:  تعالى وقال ُ َيْح ّت ْلُم َد ِل ْن ِع

ِهْم ّب ّناِت َر ِم َج ِعي ّن ّتِق َوَمْن:  تعالى وقال ال ّلَه َي ّفْر ال َك ْنُه ُي َع
ِه ِت َئا ّي ِظْم َس ْع ُي .  كثيرة المعنى هذا في واليات َأْجًرا َلُه َو

إلى وبادروا ، سبحانه الله : راقبوا المسلمين معشر فيا
جميع عند أنفسكم وحاسبوا ، الحالت جميع في التقوى

في سائغا ذلك من كان فما ، ومعاملتكم وأعمالكم أقوالكم
في محظورا منها كان وما ، تعاطيه من بأس فل الشرع
الله عند ما فإن كثير طمع عليه ترتب وإن ، فاحذروه الشرع

، منه خيرا الله عوضه الله اتقاء شيئا ترك ومن ، وأبقى خير
وترك ، أمر ما بفعل سبحانه واتقوه ربهم العباد راقب ومتى

العزة من التقوى على رتب ما سبحانه الله أعطاهم ، نهى ما
والسعادة المضايق من والخروج ، الواسع والرزق والفلح
.  والخرة الدنيا في والنجاة

أكثر أصاب قد ما ، بصيرة وأدنى لب ذي كل على يخفى ول
والعراض ، الخرة في والزهد القلوب قسوة من المسلمين

بكل تحصيلها وأسباب ، الدنيا على والقبال النجاة أسباب عن



وانهماك ، ويحرم يحل ما بين تمييز دون من وجشع حرص
إل ذلك وما ، والغفلة اللهو وأنواع ، الشهوات في الكثرين

الله ذكر عن وغفلتها الخرة عن القلوب إعراض بسبب
والباطنة الظاهرة وآياته ونعمه آلئه في التفكر وعن ، ومحبته

، يديه بين الوقوف وتذكر ، الله للقاء الستعداد وعدم ،
إلى وإما ، الجنة إلى إما العظيم الموقف ذلك من والنصراف

.  النار

، ربكم إلى وتوبوا أنفسكم تداركوا ، المسلمين معشر فيا
، عليكم الله أوجب ما أداء إلى وبادروا دينكم في وتفقهوا
والهداية والمن بالعز لتفوزوا عليكم حرم ما واجتنبوا

الدنيا على والنكباب . وإياكم والخرة الدنيا في والسعادة
وأعدائكم الله أعداء صفة من ذلك فإن ، الخرة على وإيثارها

الدنيا في العذاب أسباب أعظم ومن ، والمنافقين الكفرة من
ِء ِإّن:  أعدائه صفة في تعالى قال كما ، والخرة ُؤل ّبوَن َه ُيِح
َلَة َعاِج ْل َذُروَن ا َي ُهْم َو َء ْوًما َوَرا ِقيًل َي ْبَك َفل:  تعالى وقال َث ْعِج ُت
ُهْم ُل َوا ُهْم َول َأْم ُد ْول ّنَما َأ ُد ِإ ِري ّلُه ُي ُهْم ال َب ّذ َع ُي َها ِل ِة ِفي ِب َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ال
َق َه َتْز ُهْم َو ُفُس ْن ُهْم َأ ِفُروَن َو وإنما ، للدنيا تخلقوا لم وأنتم ، َكا
، لكم الدنيا وخلقت ، لها بالتزود وأمرتم ، للخرة خلقتم

، سبحانه خلقكم الذي الله عبادة على بها لتستعينوا
وجواره ، وكرامته فضله بذلك فتستحقوا للقائه والستعداد

خالقه عبادة عن يعرض أن بالعاقل فقبيح ، النعيم جنات في
بإيثار ذلك عن ويشتغل ، الكرامة من له أعده وعما ، ومربيه
، الزائل الدنيا عرض تحصيل على والجشع ، البهيمية شهواته

في عاقبة وأحسن ، منه خير هو ما له الله ضمن قد الذي
.  والخرة الدنيا

قد الناس : إن ويقول ، بالكثرين يغتر أن مسلم كل وليحذر
مصيبة هذه فإن ، معهم فأنا ، كذا واعتادوا ، كذا إلى ساروا

عليك ، العاقل أيها ولكن ، الماضين أكثر بها هلك قد ، عظمى
، الناس تركه وإن بالحق والتمسك ومحاسبتها لنفسك بالنظر
أحق فالحق ، الناس فعله وإن عنه الله نهى مما والحذر



ِإْن:  تعالى قال كما ، بالتباع ْع َو ِط َثَر ُت ْك َْلْرِض ِفي َمْن َأ ا
ّلوَك ِبيِل َعْن ُيِض ّله َس َثُر َوَما:  تعالى وقال ِ ال ْك ّناِس َأ ْو ال َل َو
ِنيَن َحَرْصَت ْؤِم تزهد : ( ل الله رحمهم السلف بعض وقال ِبُم

) .  الهالكين لكثرة بالباطل تغتر ول السالكين لقلة الحق في

جماع هي أمور بخمسة هذه نصيحتي أختم أن ويسرني هذا
القربات جميع في وحده لله : الخلص : الول كله الخير

وهذا ، وجليله دقيقه كله الشرك من والحذر ، والعملية القولية
إله ل أن شهادة معنى وهو ، المور وأهم الواجبات أوجب هو
هذا صحة بعد إل وأقوالهم العباد لعمال صحة ول ، الله إل

ْد:  تعالى قال كما ، وسلمته الصل َق َل ْيَك ُأوِحَي َو َل َلى ِإ ِإ َو
ِذيَن ّل ِلَك ِمْن ا ْب ِئْن َق ْكت َل َطّن َأْشَر َب َيْح ُلَك َل َنّن َعَم ُكو َت َل ِمَن َو

ِريَن ْلَخاِس  ا

الله صلى الرسول وسنة القرآن في : التفقه الثاني المر
ما كل عن العلم أهل وسؤال بهما والتمسك ، وسلم عليه

، مسلم كل على واجب وهذا ، دينكم أمر في عليكم أشكل
بدون وهواه رأيه وراء والسير ، عنه والعراض تركه له ليس
، الله رسول محمدا أن شهادة معنى هو وهذا ، وبصيرة علم
صلى محمدا بأن اليمان العبد على توجب الشهادة هذه فإن
به جاء بما والتمسك ، حقا الله رسول هو وسلم عليه الله

على شرع بما إل سبحانه الله يعبد وأل ، به أخبر فيما وتصديقه
ُقْل:  سبحانه قال كما ، وسلم عليه الله صلى رسوله لسان

ُتْم ِإْن ْن ّبوَن ُك ّلَه ُتِح ِني ال ُعو ِب ّت ُكُم َفا ْب ِب ّلُه ُيْح ِفْر ال ْغ َي ُكْم َو ، الية َل
ُكُم َوَما:  سبحانه وقال َتا ُه الّرُسوُل آ ُذو ُكْم َوَما َفُخ َها ْنُه َن َع

ُهوا َت ْن في أحدث من:  وسلم عليه الله صلى وقال ، الية َفا
أيضا وقال ، صحته على متفق رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا
رد فهو أمرنا عليه ليس عمل عمل من:  والسلم الصلة عليه

القرآن عن أعرض من . وكل صحيحه في مسلم خرجه 
للمقت مستحق ، لموله عاص لهواه متابع فهو ، والسنة

ِإْن:  تعالى قال كما ، والعقوبة ُبوا َلْم َف َتِجي َلْم َلَك َيْس ْع ّنَما َفا َأ

ُعوَن ِب ّت ُهْم َي َء َوا ْه َع ِمّمَن َأَضّل َوَمْن َأ َب ّت ُه ا َوا ِر َه ْي َغ ًدى ِب ّله ِمَن ُه  ِ ال



ُعوَن ِإْن:  الكفار وصف في تعالى وقال ِب ّت ّظّن ِإل َي َوى َوَما ال ْه َت
ُفُس ْن َْل ْد ا َق َل ُهْم َو َء ِهُم ِمْن َجا ّب َدى، َر ُه ْل والعياذ الهوى واتباع ا

: تعالى قال كما ، الحق عن ويصد ، القلب نور يطمس بالله
ِبِع َول ّت َوى َت َه ْل ّلَك ا ُيِض ِبيِل َعْن َف ِه َس ّل الله رحمكم فاحذروا ال

بالحق بالتمسك وعليكم ، الهدى عن والعراض ، الهوى اتباع
الدنيا بخيري لتفوزوا ، خالفه ممن والحذر ، إليه والدعوة
.  والخرة

في عليها والمحافظة الخمس الصلوات : إقام الثالث المر
وهي ، الشهادتين بعد وأعظمها الواجبات أهم فإنها ، الجماعة

أول وهي ، السلم أركان من الثاني والركن الدين عمود
حفظها فمن ، القيامة يوم عمله من العبد عليه يحاسب شيء
حسرته أعظم فما ، السلم فارق تركها ومن ، دينه حفظ فقد

الله رحمكم . فعليكم الله يدي بين الوقوف يوم عاقبته وأسوأ
تخلف من على والنكار ، بذلك والتواصي عليها بالمحافظة

وقد ، والتقوى البر على التعاون من ذلك لن وهجرها؛ عنها
الذي : " العهد قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن صح
أحمد المام " خرجه كفر فقد تركها فمن الصلة وبينهم بيننا

: وسلم عليه الله صلى النبي وقال ، صحيح بسند السنن وأهل
المام " أخرجه الصلة ترك والشرك الكفر وبين الرجل " بين
رأى من:  وسلم عليه الله صلى . وقال صحيحه في مسلم
لم فإن ، فبلسانه يستطع لم فإن ، بيده فليغيره منكرا منكم

الصحيح في مسلم خرجه اليمان أضعف وذلك فبقلبه يستطع
 .

أوجب كما أدائها على والحرص بالزكاة : العناية الرابع المر
كل على . فيجب السلم أركان من الثالث الركن لكونها ، الله
المال من لديه ما إحصاء ، المكلفين المسلمين من فرد

إذا ، الحول عليه حال ما كل زكاته وإخراج وضبطه ، الزكوي
الصدر منشرح ، بذلك النفس طيب ويكون ، الزكاة نصاب بلغ

، الله عباد إلى وإحسانا ، لنعمته وشكرا ، الله أوجبه لما أداء
عليه وأخلف ، الجر له الله ضاعف ، ذلك المسلم فعل ومتى



الله قال كما ، وطهره وزكاه ، الباقي في له وبارك ، أنفق ما
ْذ:  سبحانه ِهْم ِمْن ُخ ِل َوا َقًة َأْم َد ُهْم َص ّهُر َط ِهْم ُت ّكي ُتَز َها َو ومتى ِب

ماله بركة ونزع ، عليه الله غضب ، بأمرها وتهاون بالزكاة بخل
به وعذبه ، الحق غير في والنفاق التلف أسباب عليه وسلط

ِذيَن:  تعالى قال كما ، القيامة يوم ّل ِنُزوَن َوا ْك َهَب َي ّذ ِفّضَة ال ْل َوا
َها َول َن ُقو ْنِف ِبيِل ِفي ُي ِه َس ّل ُهْم ال َبّشْر َذاٍب َف َع ٍم ِب ِلي ل مال وكل َأ

الله أعاذنا ، القيامة يوم صاحبه به يعذب ، كنز فهو زكاته تؤدى
.  ذلك من وإياكم

فالواجب والمجنون كالصغير المسلمين من المكلف غير أما
، الحول عليه حال كلما ، ماله زكاة بإخراج العناية وليه على

في الزكاة وجوب على الدالة والسنة الكتاب من الدلة لعموم
.  مكلف غير أو كان مكلفا ، المسلم مال

ذكرا المسلمين من مكلف كل على : يجب الخامس المر
به الله أمر ما كل في ورسوله الله يطيع أن أنثى أو كان

ما وسائر الستطاعة مع البيت وحج رمضان : كصيام ورسوله
فيما ويتفكر ، الله حرمات يعظم وأن ، ورسوله به الله أمر

كان فإن ، دائما ذلك في نفسه ويحاسب ، به وأمر لجله خلق
، عليه الله وحمد ، بذلك فرح عليه الله أوجب بما قام قد

. النفس وتزكية والعجب الكبر من حذره وأخذ ، الثبات وسأله

ما بعض ارتكب أو ، عليه الله أوجب فيما قصر قد كان وإن
والستقامة والندم ، الصادقة التوبة إلى بادر ، عليه الله حرم
إلى والضراعة والستغفار الذكر من والكثار ، الله أمر على
والتوفيق ، الذنوب سالف من التوبة وسؤاله سبحانه الله

العظيم المر لهذا العبد وفق ومتى ، والعمل القول لصالح
غفل ومتى ، والخرة الدنيا في ونجاته سعادته عنوان فذلك

الستعداد عن وأعرض ، وشهواته هواه وراء وسار نفسه عن
منكم كل فلينظر ، خسرانه ودليل ، هلكه عنوان فذلك لخرته
، يحزنه ما يجد فسوف عيوبها عن ويفتش وليحاسبها ، لنفسه



بين والنكسار ، لله الذل له ويوجب ، غيره عن بنفسه ويشغله
.  والمغفرة العفو وسؤاله يديه

سبب هو ، الله يدي بين والنكسار الذل وهذا المحاسبة وهذه
.  والخرة الدنيا في والعز والفلح السعادة

وجاه ونعمة صحة من له حصل ما كل أن مسلم كل وليعلم
ما . وكل وإحسانه الله فضل من فهو ، ورخاء وخصب ، رفيع

أو عدو تسليط أو جدب أو فقر أو مصيبة أو مرض من أصابه
.  والمعاصي الذنوب بسبب فهو ، المصائب من ذلك غير

: وأسبابهما واللم العذاب من والخرة الدنيا في ما فجميع
كما ، حقه في والتهاون ، أمره ومخالفة ، الله معصية فسببه

ُكْم َوَما:  تعالى قال َب ٍة ِمْن َأَصا َب ِبَما ُمِصي َبْت َف ُكْم َكَس ِدي ْي ُفو َأ ْع َي َو
ٍر َعْن ِثي َهَر:  تعالى وقال َك ُد َظ َفَسا ْل َبّر ِفي ا ْل ِر ا َبْح ْل َبْت ِبَما َوا َكَس

ِدي ْي ّناِس َأ ُهْم ال َق ِذي ُي ْعَض ِل ِذي َب ّل ُلوا ا ُهْم َعِم ّل َع ُعوَن َل  َيْرِج

بالتوبة وبادروا ، ونهيه أمره وعظموا ، الله عباد الله فاتقوا
، عليه وتوكلوا ، وحده عليه واعتمدوا ذنوبكم جميع من إليه
يملك ل ، سبحانه بيده ونواصيهم ، ورازقهم ، الخلق خالق فإنه
.  نشورا ول حياة ول موتا ول نفعا ول ضرا لنفسه منهم أحد

غيره حق على رسوله وحق ، ربكم حق الله رحمكم وقدموا
عن وتناهوا ، بالمعروف وتآمروا ، كان من كائنا غيره وطاعة
، واستغفاره ذكره من وأكثروا ، بالله الظن وأحسنوا ، المنكر

، والعدوان الثم على تعاونوا ول والتقوى البر على وتعاونوا
، به الله أمرهم بما وألزموهم سفهائكم أيدي على وخذوا

في وأبغضوا ، الله في وأحبوا ، عنه الله نهى عما وامنعوهم
وصابروا واصبروا ، الله أعداء وعادوا ، الله أولياء ووالوا ، الله
والعزة والكرامة السعادة بغاية فتفوزوا ربكم تلقوا حتى

.  النعيم جنات في العالية والمنازل



قلوب يصلح وأن ، يرضيه لما وإياكم يوفقنا أن المسئول والله
ولعباده له والنصح ، وتقواه ومحبته بخشيته ويعمرها ، الجميع

وأن ، أعمالنا وسيئات أنفسنا شرور من وإياكم يعيذنا وأن ،
وأن ، يرضيه لما المسلمين أمر ولة وسائر ، أمرنا ولة يوفق
من الجميع يعيذ وأن ، الباطل بهم ويخذل ، الحق بهم ينصر

عليكم . . والسلم عليه والقادر ذلك ولي إنه ، الفتن مضلت
وصحبه وآله محمد نبينا على الله . وصلى وبركاته الله ورحمة
.  وسلم
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وإرشاد   نصح

موجه من لها لبد المم أن سليم عقل لذي فيه شك ل مما
أخص هي السلم وأمة ، السداد طريق على ويدلها يوجهها
والواجب ، المنكر عن والنهي بالمعروف بالمر بالقيام المم
أن مقدرته حسب وعلى استطاعته بقدر مسلم كل على يحتم

ذمته تبرأ حتى والتوجيه النصح في الجد ساعد عن يشمر
ّكْر:  تعالى قال ، غيره به ويهتدي َذ ِإّن َو ْكَرى َف ّذ ُع ال َف ْن َت

ِنيَن ْؤِم ْلُم  ا

إلى شديدة حاجة في إنسان كل بل مؤمن كل أن ريب ول
وفي ، ذلك أداء في والترغيب عباده وحق الله بحق التذكير

الله أخبر وقد ، عليه والصبر بالحق التواصي إلى شديدة حاجة
وأعمالهم الرابحين صفة عن المبين كتابه في سبحانه
في وذلك الذميمة وأخلقهم الخاسرين صفة وعن الحميدة

الله ذكره ما وأجمعها ، الكريم القرآن من كثيرات آيات
ْنَساَن إن والعصر:  قال حيث العصر سورة في سبحانه ِْل َلِفي ا
ِإل ٍر ِذيَن ُخْس ّل ُنوا ا ُلوا آَم َعِم ِلَحاِت َو ْوا الّصا َواَص َت ّق َو ْلَح ِبا
ْوا َواَص َت ِر َو ْب السورة هذه في وجل عز عباده فأرشد ِبالّص



أربع في تنحصر الربح أسباب أن إلى العظيمة القصيرة
: . والثالثة الصالح : العمل . والثانية : اليمان : الولى صفات

.  بالصبر : التواصي . والرابعة بالحق التواصي

واستحق الربح بأعظم فاز الربعة المقامات هذه كمل فمن
حاد ومن ، القيامة يوم المقيم بالنعيم والفوز الكرامة ربه من
وصار الخسران بأعظم باء بها يتخلق ولم الصفات هذه عن
كتابه في سبحانه الله شرح وقد ، الهوان دار الجحيم إلى

من كثيرة مواضع في وكررها ونوعها الرابحين صفات الكريم
وشرح ، إليها ويدعو بها فيتخلق النجاة طالب ليعرفها كتابه

عنها ويبتعد المؤمن ليعرفها كثيرة آيات في الخاسرين صفات
الرابحين صفات عرف تلوته من وأكثر الله كتاب تدبر ومن ،

في ذلك سبحانه قال كما ، التفصيل على الخاسرين وصفات
َذا ِإّن:  وعل جل قوله ومنها ، تقدم ما منها كثيرة؛ آيات َه

ُقْرآَن ْل ِدي ا ْه ِتي َي ّل َوُم ِهَي ِل ْق َبّشُر َأ ُي ِنيَن َو ْؤِم ْلُم ِذيَن ا ّل ُلوَن ا ْعَم َي
ِلَحاِت ُهْم َأّن الّصا ِبيًرا َأْجًرا َل َتاٌب  :  تعالى وقال َك ُه ِك َنا ْل ْنَز ْيَك َأ َل ِإ

َباَرٌك ّبُروا ُم ّد َي ِه ِل ِت َيا ّكَر آ َذ َت َي ِل ُلو َو َباِب ُأو ْل َْل َذا:  تعالى وقال ا َه َو
َتاٌب ُه ِك َنا ْل ْنَز َباَرٌك َأ ُه ُم ُعو ِب ّت ُقوا َفا ّت ُكْم َوا ّل َع عن وصح ُتْرَحُموَن َل
تعلم من : " خيركم قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي

" .  وعلمه القرآن

على الوداع حجة في خطبته في وسلم عليه الله صلى وقال
إن تضلوا لن ما فيكم تارك إني  :  عرفة يوم الشهاد رؤوس

اليات هذه في سبحانه الله فبين    الله كتاب ، به اعتصمتم
ويهتدوا ، ويتبعوه ، به ويتذكروا ، العباد ليتدبره القرآن أنزل أنه
، والخرة الدنيا في والنجاة والعزة السعادة أسباب إلى به

تعلمه إلى المة وسلم عليه الله صلى الرسول وأرشد
يتعلمون الذين القرآن أهل هم الناس خير أن وبين ، وتعليمه
عند والوقوف واتباعه به بالعمل غيرهم ويعلمونه القرآن
والسلم الصلة عليه وأوضح ، إليه والتحاكم به والحكم حدوده
داموا ما يضلوا لن أنهم عرفة يوم العظيم المجمع في للناس

السلف سار ولما ، تعاليمه على سائرين الله بكتاب معتصمين



القرآن تعاليم على المة هذه من الول والصدر الصالح
ورفع الله أعزهم وسلم عليه الله صلى الرسول وسيرة
في به الله وعدهم لما تحقيقا ، الرض في لهم ومكن شأنهم

َد:  سبحانه قوله َع ّلُه َو ِذيَن ال ّل ُنوا ا ُكْم آَم ْن ُلوا ِم َعِم ِلَحاِت َو الّصا
ُهْم ّن َف ِل َتْخ َيْس َْلْرِض ِفي َل َلَف َكَما ا َتْخ ِذيَن اْس ّل ِهْم ِمْن ا ِل ْب َق

َنّن ّك ُيَم َل ُهْم َو ُهُم َل َن ِذي ِدي ّل َتَضى ا ُهْم اْر ُهْم َل ّن َل ّد َب ُي َل ِد ِمْن َو ْع َب
ِهْم ِف ْو ًنا َخ ِني َأْم َن ُدو ُب ْع ُكوَن ل َي ِر ًئا ِبي ُيْش ْي َها َيا:  تعالى وقال َش ّي أ

َ

ِذيَن ّل ُنوا ا ْنُصُروا ِإْن آَم ّلَه َت ُكْم ال ْنُصْر ّبْت َي َث ُي ُكْم َو َداَم ْق وقال َأ
ْنُصَرّن:  تعالى َي َل ّلُه َو ُه َمْن ال ْنُصُر ّلَه ِإّن َي ّي ال ِو َق ِإْن الذين عزيز َل

ُهْم ّنا ّك َْلْرِض ِفي َم َقاُموا ا َة َأ ُوا الّصل َت َة َوآ َكا َأَمُروا الّز َو
ْعُروِف ْلَم ْوا ِبا َه َن ِر َعِن َو َك ْن ْلُم ِه ا ّل ِل َبُة َو ِق ِر َعا ُْلُمو  ا

تلوته من وأكثروا ربكم كتاب : تدبروا المسلمين معشر فيا
النواهي من فيه ما واجتنبوا الوامر من فيه ما وامتثلوا
إليها فسارعوا ، القرآن مدحها التي والعمال الخلق واعرفوا
القرآن ذمها التي والعمال الخلق واعرفوا ، بها وتخلقوا

بذلك بينكم فيما وتواصوا عنها وابتعدوا فاحذروها أهلها وتوعد
الكرامة تستحقون وبذلك ، ربكم تلقوا حتى عليه واصبروا
.  والخرة الدنيا في والعزة والسعادة بالنجاة وتفوزون

الرسول بسنة العناية المسلمين على الواجبات أهم ومن
لنها ضوئها؛ على والسير فيها والتفقه وسلم عليه الله صلى

ما إلى والمرشدة ، الله لكتاب المفسرة وهي ، الثاني الوحي
: الكريم كتابه في سبحانه الله قال كما ، معانيه من يخفى قد

َنا ْل ْنَز َأ ْيَك َو َل ْكَر ِإ ّذ ّيَن ال َب ُت ّناِس ِل ِهْم ُنّزَل َما ِلل ْي َل ُهْم ِإ ّل َع َل ّكُروَن َو َف َت َي
َنا:  تعالى وقال ْل َنّز ْيَك َو َل َتاَب َع ِك ْل ًنا ا َيا ْب ُكّل ِت ٍء ِل ًدى َشْي ُه َو

ُبْشَرى َوَرْحَمًة ِلِميَن َو ْلُمْس ْد:  تعالى وقال ِل َق ُكْم َكاَن َل ِفي َل
ِه َرُسوِل ّل ٌة ال َو َنٌة ُأْس ّلَه َيْرُجو َكاَن ِلَمْن َحَس ْوَم ال َي ْل اْلِخَر َوا
َكَر َذ ّلَه َو ِثيًرا ال ُكُم َوَما:  تعالى وقال َك َتا ُه الّرُسوُل آ ُذو َوَما َفُخ
ُكْم َها ْنُه َن ُهوا َع َت ْن ُقوا َفا ّت ّلَه َوا ّلَه ِإّن ال ُد ال ِدي َقاِب َش ِع ْل وقال ا
ِر:  تعالى َذ َيْح ْل ِذيَن َف ّل ُفوَن ا ِل ِه َعْن ُيَخا ِر ُهْم َأْن َأْم َب َنٌة ُتِصي ْت ْو ِف َأ

ُهْم َب َذاٌب ُيِصي ِليٌم َع  َأ



عليه الله صلى الرسول اتباع وجوب على الدالة واليات
أو مخالفتها من والتحذير بها والتمسك سنته وتعظيم وسلم

وتفقه الكريم القرآن تدبر من يعلمها جدا كثيرة بها التهاون
الحاديث من وسلم عليه الله صلى الرسول عن جاء فيما

ول كرامة ول عزة ول سعادة ول للعباد صلح ول ، الصحيحة
الرسول وسنة الكريم القرآن باتباع إل والخرة الدنيا في نجاة
جميع في ، بهما والتواصي وتعظيمهما ، وسلم عليه الله صلى

َها َيا:  وجل عز الله قال كما ذلك؛ على والصبر ، الحوال ّي أ
َ

ِذيَن ّل ُنوا ا ُبوا آَم َتِجي ِه اْس ّل ِللّرُسوِل ِل َذا َو ُكْم ِإ َعا ُكْم ِلَما َد ِيي ُيْح
َلُموا ْع ّلَه َأّن َوا ْيَن َيُحوُل ال ِء َب ْلَمْر ِه ا ِب ْل َق ّنُه َو َأ ِه َو ْي َل ُتْحَشُروَن ِإ

ِلًحا َعِمَل َمْن:  تعالى وقال ٍر ِمْن َصا َك ْو َذ َثى َأ ْن َو ُأ ُه ْؤِمٌن َو ُم
ّنُه َي ِي ُنْح َل ًة َف َيا َبًة َح ّي ُهْم َط ّن َي ِز َنْج َل ُهْم َو َأْحَسِن َأْجَر ُنوا َما ِب ُلوَن َكا ْعَم َي

ِه:  تعالى وقال ّل ِل ُة َو ِعّز ْل ِه ا ِل ِلَرُسو ِنيَن َو ْؤِم ْلُم ِل ِكّن َو َل ِقيَن َو ِف َنا ْلُم ا
َلُموَن ل ْع  َي

أن إلى الكريمات اليات هذه في العباد سبحانه الله فأرشد
تحصل إنما الكاملة والعزة والطمأنينة والراحة الطيبة الحياة

.  وعمل قول ذلك على واستقام ولرسوله لله استجاب لمن

الصلة عليه رسوله وسنة الله كتاب عن أعرض من وأما
العذاب في يزال ل فإنه بغيرهما عنهما واشتغل والسلم
الدنيا ملك وإن ، الضنك والمعيشة والغموم والهموم والشقاء
عياذا النار عذاب وهو وأفظع أشد هو ما إلى ينقل ثم ، بأسرها

ُهْم َوَما:  تعالى قال كما ، ذلك من بالله َع َن َبَل َأْن َم ْق ُهْم ُت ْن ِم
ُهْم ُت َقا َف ُهْم ِإل َن ّن أ

َفُروا َ ِه َك ّل ِه ِبال ِل ِبَرُسو ُتوَن َول َو ْأ َة َي ُهْم ِإل الّصل َو
َلى ُقوَن َول ُكَسا ْنِف ُهْم ِإل ُي ْبَك فل كارهون َو ْعِج ُهْم ُت ُل َوا َول َأْم
ُهْم ُد ْول ّنَما َأ ُد ِإ ِري ّلُه ُي ُهْم ال َب ّذ َع ُي َها ِل ِة ِفي ِب َيا ْلَح َيا ا ْن ّد َق ال َه َتْز َو
ُهْم ُفُس ْن ُهْم َأ ِفُروَن َو ِإّما:  تعالى وقال ، َكا ُكْم َف ّن َي ِت أ

ْ ّني َي ًدى ِم ُه
َع َفَمِن َب ّت َي ا َدا َقى َول َيِضّل َفل ُه ْعَرَض َوَمْن َيْش ِري َعْن َأ ْك ِذ
ِإّن ِعيَشًة َلُه َف ْوَم ونحشره ضنكا َم ِة َي َياَم ِق ْل ْعَمى ا من عز وقال َأ
ُهْم:  قائل ّن َق ِذي ُن َل َذاِب ِمَن َو َع ْل َنى ا ْد َْل َذاِب ُدوَن ا َع ْل ِر ا َب ْك َْل ُهْم ا ّل َع َل



ُعوَن ْبَراَر ِإّن:  سبحانه وقال َيْرِج َْل ِإّن َلِفي ا َو ِعيٍم ُفّجاَر َن ْل َلِفي ا
 َجِحيم

والفجار البرار أحوال تعم الية هذه : إن المفسرين بعض قال
وآخرته وقبره دنياه في نعيم في فالمؤمن والخرة الدنيا في
كالفقر المصائب أنواع من أصابه ما الدنيا في أصابه وإن

وقبره دنياه في جحيم في والفاجر ، ونحوهما والمرض
لن إل ذاك وما الدنيا نعيم من أدرك ما أدرك وإن ، وآخرته
، وطمأنينته وراحته القلب نعيم هو الحقيقة في النعيم

وقيامه به واستغنائه عليه واعتماده بالله بإيمانه فالمؤمن
، الصدر منشرح ، القلب مطمئن ، بوعده وتصديقه بحقه

.  الضمير مرتاح

وتشعب الله عن وإعراضه وشكه وجهله قلبه لمرض والفاجر
دائم وتعب وقلق عذاب في ، وشهواتها الدنيا مطالب في قلبه

في التفكير عن القلوب تعمي والشهوات الهوى سكرة ولكن
خلقتم لما : انتبهوا المسلمين معشر فيا ، به والحساس ذلك

عليه واستقيموا ذلك في وتفقهوا وطاعته الله عبادة من له
وتسلموا ، المقيم بالنعيم فتفوزوا ، وجل عز ربكم يلقوا حتى
.  الجحيم عذاب من

ِذيَن ِإّن:  تعالى قال ّل ُلوا ا َنا َقا ّب ّلُه َر َقاُموا ُثّم ال َت عليهم تتنزل اْس
َكُة ِئ ْلَمل ُفوا َأل ا ُنوا َول َتَخا ْبِشُروا َتْحَز َأ ِة َو ّن ْلَج ِتي ِبا ّل ُتْم ا ْن ُك
ُدوَن َع ُكْم َنْحُن ُ ُتو ُؤ َيا ِل ْو ِة ِفي َأ َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ِفي ال ِة َو ُكْم اْلِخَر َل َو

َها ِهي َما ِفي َت ُكْم َتْش ُفُس ْن ُكْم َأ َل َها َو ُعوَن َما ِفي ّد ٍر ِمْن ُنُزًل َت ُفو َغ
ٍم ِإّن وجل عز وقال ، َرِحي ِذيَن :  ّل ُلوا ا َنا َقا ّب ّلُه َر َقاُموا ُثّم ال َت اْس

ْوٌف َفل ِهْم َخ ْي َل ُنوَن ُهْم َول َع ِئَك َيْحَز َل ِة َأْصَحاُب ُأو ّن ْلَج ِديَن ا ِل َخا
َها ًء ِفي ُنوا ِبَما َجَزا ُلوَن َكا ْعَم وإياكم يجعلنا أن المسئول . والله َي

إنه أعمالنا وسيئات أنفسنا شرور من جميعا يعيذنا وأن ، منهم
ورسوله عبده على وسلم الله وصلى ، قدير شيء كل على
.  وصحبه وآله محمد نبينا
ُكْم َنْحُن ُؤ َيا ِل ْو ِة ِفي َأ َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ِفي ال َها ولكم الخرة َو َما ِفي



ِهي َت ُكْم َتْش ُفُس ْن ُكْم َأ َل َها َو ُعوَن َما ِفي ّد ٍر ِمْن ُنُزًل َت ُفو ٍم َغ َرِحي
ِذيَن ِإّن:  وجل عز وقال ّل ُلوا ا َنا َقا ّب ّلُه َر َقاُموا ُثّم ال َت ْوٌف َفل اْس َخ

ِهْم ْي َل ِة َأْصَحاُب أولئك يحزنون ُهْم َول َع ّن ْلَج ِديَن ا ِل َها َخا ًء ِفي َجَزا
وأن ، منهم وإياكم يجعلنا أن المسئول والله يعملون كانوا ِبَما

كل على إنه أعمالنا وسيئات أنفسنا شرور من جميعا يعيذنا
محمد نبينا ورسوله عبده على وسلم الله وصلى ، قدير شيء
.  وصحبه وآله
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وعامة      السلمية الدول لرؤساء عامة نصيحة
المسلمين 

أشرف على والسلم والصلة العالمين رب لله الحمد
بعد:  أما ، أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا المرسلين

بالخير عباده يبتلي أن وتعالى سبحانه الله حكمة اقتضت فقد
، والضعف والقوة والغنى والفقر والمرض والصحة والشر
الرخاء حال في له مطيعين يكونون وهل ، يعملون كيف لينظر

، والحوال الوقات كل في سبحانه بحقوقه قائمين ، والشدة
ُكْم:  تعالى قال ُلو ْب َن ِر ِبالّشّر َو ْي ْلَخ َنًة َوا ْت َنا ِف ْي َل ِإ ُعوَن َو وقال ُتْرَج

ّناُس َأَحِسَب الم:  وتعالى سبحانه ُكوا َأْن ال ْتَر ُلوا َأْن ُي ُقو ّنا َي آَم
ُهْم ُنوَن ل َو َت ْف ْد ُي َق َل ّنا َو َت ِذيَن َف ّل ِهْم ِمْن ا ِل ْب َلَمّن َق ْع َي َل ّلُه َف ِذيَن ال ّل ا

ُقوا َد َلَمّن َص ْع َي َل ِبيَن َو ِذ َكا ْل  ا

شكرهم ويمتحن العباد يختبر سبحانه الله فإن هذا علم إذا
وما حاله حسب على منهم كل منه الجزاء لينالوا وصبرهم

بنعمة عليه الله أنعم إذا المسلم على فالواجب ، منه صدر
على ويعينه ، ماله من فيواسيه الفقير أخاه يتذكر أن المال



وأن المال في الواجب الله حق ويؤدي ، الحياة أعباء تحمل
َتِغ:  وتعالى سبحانه قوله دائما يتذكر ْب َتاَك ِفيَما َوا ّلُه آ ّداَر ال ال

َة ْنَس َول اْلِخَر َبَك َت َيا ِمَن َنِصي ْن ّد َأْحِسْن ال ّلُه َأْحَسَن َكَما َو ْيَك ال َل ِإ
ْبِغ َول َد َت َفَسا ْل َْلْرِض ِفي ا ّلَه ِإّن ا ِديَن ُيِحّب ل ال ْفِس ْلُم كان وإذا ا

يتذكر أن له فينبغي ، جسمه في قويا بدنه في معافى المسلم
على فيعينهم العاجزين والضعفاء المرضى وجيرانه إخوانه
المرض وطأة لتخفيف يستطيع ما ويبذل حوائجهم قضاء
.  عليهم

الله عباد ينفع أن فعليه علمه في قويا كان إذا ذلك ومثل
ينفعهم ما إلى فيرشدهم العلم نعمة حرموا الذين المسلمين

كما ، عليهم الله أوجب ما ويعلمهم ، ودنياهم دينهم أمور في
ما على يصبر أن العاجز المريض أو الفقير المسلم على أن

فعل في ويجتهد ، سبحانه الله عند من الفضل ويرجو ، أصابه
وليتذكر ، أصابه ما بها الله يكشف التي المباحة السباب
ْذ:  سبحانه الرب قول الجميع ِإ ّذَن َو َأ ُكْم َت ّب ِئْن َر ُتْم َل َكْر َش

ُكْم ّن َد ِزي ِئْن ََل َل ُتْم َو َفْر ِبي ِإّن َك َذا ِديد َع بالنسبة يقال وما َلَش
القوية المة على يجب إذ المسلمة للمم بالنسبة يقال للفراد

المة تمد أن علومها أو سلحها أو رجالها أو مالها في
ودينها نفسها على الحفاظ على تعينها وأن ، المستضعفة

تؤتيها - وأن ، عليها المتسلطة حولها من الذئاب عنها وتمنع
السلمية الخوة مقتضى هو فهذا آتاها الذي الله مال من

الرض مشارق في المسلمين بين سبحانه الرب عقدها التي
ّنَما:  شأنه جل يقول إذ ، ومغاربها ُنوَن ِإ ْؤِم ْلُم َوة ا أيها فيا ِإْخ
: أدعوكم مكان كل في المسلمون أيها ويا والقادة الزعماء

الخوة إقامة على والعمل الكريمة الية مقتضى تطبيق إلى
وألوانهم أجناسهم اختلف على المسلمين كل بين الحقيقية
، سواهم من على يدا المسلمون يكون وأن ، وألسنتهم
أكثر العصر هذا في البتلء وسائل أن الله وفقكم واعلموا

أنواعا أفاض سبحانه الله أن ذلك ، الخالية العصور في منها
أخرى طوائف وابتلى ، المسلمين من طوائف على النعم من



والنصارى اليهود من العداء وتسلط والجهل بالفقر
وآلت جديدة بمخترعات الناس وابتلى ، وغيرهم والشيوعيين

فيما واتصالهم ، بعض أحوال على بعضهم اطلع يسرت حديثة
ومد النصر على قدرة وأكثر مسئولية أعظم وجعلتهم ، بينهم

أو يسمعون اليوم فالمسلمون ، ذلك أرادوا هم إذا العون يد
وإريتيريا وأفغانستان الفلبين في بإخوانهم يحل ما يرون

أقليات هناك إن بل ، كثيرة أخرى وبلدان وفلسطين والحبشة
في فرطوا قد والمسلمون كافرة شيوعية دول في مسلمة

، وإعانتها وتأييدها نصرتها من يجب بما يقوموا ولم حقها
في المؤمنين مثل:  يقول وسلم عليه الله صلى والرسول

عضو منه اشتكى إذا الجسد مثل وتعاطفهم وتراحمهم توادهم
الله صلى ويقول   والسهر بالحمى الجسد سائر له تداعى

وشبك بعضا بعضه يشد كالبنيان للمؤمن المؤمن:  وسلم عليه
المسلم أخو المسلم:  وسلم عليه الله صلى وقال أصابعه بين

في الله كان أخيه حاجة في كان من ، يسلمه ول يظلمه ل
من كربة بها عنه الله فرج كربة مسلم عن فرج ومن ، حاجته
  القيامة يوم الله ستره مسلما ستر ومن ، القيامة يوم كرب
كربة مؤمن عن نفس من:  والسلم الصلة عليه أيضا وقال

، القيامة يوم كرب من كربة عنه  الله نفس الدنيا كرب من
ومن ، والخرة الدنيا في عليه الله يسر معسر على يسر ومن
عون في والله ، والخرة الدنيا في الله ستره مسلما ستر
الصحيحة الحاديث وهذه   أخيه عون في العبد كان ما العبد

ما توضح وسلم عليه الله صلى الله رسول عن المستفيضة
بحاجة والشعور التعاون من المسلمون عليه يكون أن يجب

.  بعض إلى بعضهم

في مسلمة امرأة أصيبت لو أنه الله رحمهم العلماء قرر ولقد
المسلمين من المشرق أهل على لوجب بضيم المغرب
والعدوان والظلم والتشريد والقتل فكيف ، نصرتها

من الكثيرة بالمئات يقع ذلك كل ، حق بغير والعتقالت
شاء ما إل ينصرونهم ول إخوانهم لهم يتحرك فل المسلمين



ذوي من والفراد السلمية الدول على فالواجب ذلك من الله
إخوانهم إلى ورحمة عطف نظرة ينظروا أن والثروة الغنى

السلمية الدول سفراء بواسطة ويعينوهم ، المستضعفين
حين بين ترسل أن يجب التي الوفود بواسطة أو بهم الموثوق

تلك في المسلمين أحوال لتفقد السلمية الدول باسم وآخر
وإذا ، الخرى الدول في المسلمة القليات أو السلمية الدول
المم من وغيرها والشيوعية واليهودية النصرانية المم كانت

يقيم كان ولو إليها ينتسب فرد أي حقوق تحفظ قد الكافرة
الوعيد وترسل الحتجاجات وتصدر عنها بعيدة أخرى دولة في

في مفسدا كان ولو ضرر منهم بواحد لحق إذا أحيانا والتهديد
اليوم المسلمون يسكت فكيف ، أراضيها في يقيم التي الدولة

العذاب وضروب البادة حروب من بإخوانهم يحل ما على
طائفة كل ولتعلم ، العالم هذا من كثيرة أماكن في والنكال

هي تصاب أن يوشك بأنه الله في أختها لنصرة تتحرك ل وأمة
أولئك أوصال يقطع تراه أو به تسمع الذي البلء ذلك بمثل

الظلم رفع على يعمل أو ينصرهم من يجدون فل ، المسلمين
بأن المسئول وهو المستعان سبحانه فالله ، عنهم والعذاب

المسلمين أمور ولة يهدي وأن ، لطاعته العباد قلوب يوقظ
للقيام متراصا وصرحا واحدة يدا يكونوا أن إلى وعامتهم

المسلمين ونصرة رسوله وسنة بكتابه والعمل الله بأوامر
سبحانه الله بقول عمل ، المعتدين الظالمين ومحاربة
ْنُصَرّن َي َل ّلُه َو ُه َمْن ال ْنُصُر ّلَه ِإّن َي ّي ال ِو َق ِزيٌز َل ِذيَن َع ّل ُهْم ِإْن ا ّنا ّك َم

َْلْرِض ِفي َقاُموا ا َة َأ ُوا الّصل َت َةالّز َوآ َأَمُروا َكا ْعُروِف َو ْلَم ْوا ِبا َه َن َو
ِر َعِن َك ْن ْلُم ِه ا ّل ِل َبُة َو ِق ِر َعا ُْلُمو ُنوا:  وتعالى سبحانه وقوله ا َو َعا َت َو

َلى ِبّر َع ْل َوى ا ْق ّت ُنوا َول َوال َو َعا َلى َت ِم َع ْث ِْل َواِن ا ْد ُع ْل ُقوا َوا ّت ّلَه َوا ال
ّلَه ِإّن ُد ال ِدي َقاِب َش ِع ْل ِإّن:  وجل عز وقوله ا ِر َعْص ْل ْنَساَن َوا ِْل ا

ِإل َلِفي ٍر ِذيَن ُخْس ّل ُنوا ا ُلوا آَم َعِم ِلَحاِت َو ْوا الّصا َواَص َت ّق َو ْلَح ِبا
ْوا َواَص َت ْبر َو آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى ِبالّص
.  بإحسان وأتباعه وصحبه

السلمي       القمة مؤتمر انعقاد بمناسبة كلمة



آله وعلى الله رسول على والسلم والصلة ، لله الحمد
.  بهداه اهتدى ومن وصحبه

تبيانا الله أنزله الذي الكريم القرآن تأمل من : فإن بعد أما
بيانا فيه يجد ، للمسلمين وبشرى ورحمة وهدى شيء لكل

والقضاء الرض في التمكين وأسباب النصر لعوامل شافيا
السباب تلك أن له ويتضح ، قوته كانت مهما العدو على

: اليمان وهما أساسيين عاملين إلى كلها ترجع والعوامل
ومعلوم ، سبيله في الصادق والجهاد ، وبرسوله بالله الصادق

العاقبة وحسن النصر به الله علق الذي الشرعي اليمان أن
نواهيه وترك بأوامره والقيام ، العمل في لله الخلص يتضمن

، المجتمع أمور كل في الشريعة تحكيم : وجوب يتضمن كما ،
الناس فيه تنازع ما ورد ، المنكر عن والنهي بالمعروف والمر

.وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة وجل عز الله كتاب إلى
للدفاع القوة من يستطاع ما إعداد وجوب أيضا يتضمن كما
يرجع حتى الحق عن خرج من ولجهاد ، والحوزة الدين عن
.  إليه

موجبات من أيضا فهو الصادق الجهاد : وهو الثاني العامل أما
مواضع في بالذكر وخصه عليه نبه سبحانه الله ولكن اليمان
أمر وسلم عليه الله صلى الله رسول وهكذا ، كتابه من كثيرة

لن إليه؛ الحاجة ومسيس شأنه لعظم فيه ورغبها المة به
لبد بل ، والوعيد الوعد مجرد باطله عن يردعه ل الخلق أكثر
، الباطل عن ويردعه بالحق يلزمه سلطاني وازع من حقه في

بالله : اليمان وهما الساسيان العاملن هذان توفر ومتى
النصر كان ، دولة أو أمة لي ، سبيله في والجهاد ، ورسوله

: فيها والستخلف الرض في التمكين لها الله وكتب ، حليفها
لصدر وقع وقد ، تبدل ل التي وسنته ، يخلف ل الذي الله وعد
على يدل ما العداء على والنصر والتمكين العز من المة هذه

الرسول سنة به وجاءت ، الكريم القرآن عليه دل ما صحة
بالتاريخ إلمام أدنى له من وكل ، والسلم الصلة عليه المين

يمكن ل واقع أمر وأنه ، ذكرناه ما صحة يعرف السلمي



ذلك صدق من آنفا ذكرنا ما سوى سبب له وليس ، تجاهله
سبيله في والجهاد ، ورسوله بالله إيمانهم في الول الرعيل

.  وعقيدة وعمل قول

، ذكرنا ما على الدالة اليات بعض الكريم الخأ أيها وإليك
إلى الدعوة من تستطيعه بما ولتقوم وبصيرة بينة على لتكون
النصر أسباب على المسلمين إخوانك وتنبيه ، ربك سبيل

من لك خير واحدا رجل بك الله يهدي ولن ، الخذلن وعوامل
الله صلى الله رسول عن الحديث بذلك صح كما النعم حمر
َها    َ يا:  وجل عز الله قال وسلم عليه ّي أ

ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ْنُصُروا     ِإْن     آَم َت
ّلَه ُكْم     ال ْنُصْر ّبْت     َي َث ُي ُكْم     َو َداَم ْق أن على التفسير أهل أجمع وقد   َأ
وجهاد ، إليه والدعوة به بالعمل دينه نصر هو سبحانه الله نصر
سورة من الخرى الية المعنى هذا على ويدل ، خالفه من

ْنُصَرّن:  سبحانه قوله وهي الحج َي َل ّلُه     َو ُه     َمْن     ال ْنُصُر ّلَه     ِإّن     َي ال
ّي ِو َق ِزيٌز     َل ِذيَن     َع ّل ُهْم     ِإْن     ا ّنا ّك َْلْرِض     ِفي     َم َقاُموا     ا َة     َأ ُوا     الّصل َت َوآ

َة َكا َأَمُروا     الّز ْعُروِف     َو ْلَم ْوا     ِبا َه َن َكاَن:  تعالى وقال   َعِن     َو ّقا     َو َح
َنا ْي َل ِنيَن     َنْصُر     َع ْؤِم ْلُم ، الله بأمر القائم هو المؤمن أن ريب ول   ا

وقال لشريعته المحكم نواهيه عن المنتهي ، بأخباره المصدق
َها    َ يا:  وجل عز ّي أ

ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُقوا     ِإْن     آَم ّت ّلَه     َت َعْل     ال ُكْم     َيْج ًنا     َل َقا ُفْر
ّفْر َك ُي ُكْم     َو ْن ُكْم     َع ِت َئا ّي ِفْر     َس ْغ َي    َو

ْيَس:  والمتقين المؤمنين صفات بيان في وجل عز وقال َل
ِبّر ْل ّلوا     َأْن     ا َو ُكْم     ُت َه َبَل     ُوُجو ِرِق     ِق ْلَمْش ِرِب     ا ْغ ْلَم ِكّن     َوا َل ِبّر     َو ْل َمْن     ا
ِه     آَمَن ّل ِم     ِبال ْو َي ْل ِر     َوا ِة     اْلِخ َك ِئ ْلَمل َتاِب     َوا ِك ْل ّييَن     َوا ِب ّن َتى     َوال ْلَماَل     َوآ ا
َلى ِه     َع ّب ِوي     ُح َبى     َذ ُقْر ْل َتاَمى     ا َي ْل ِكيَن     َوا ْلَمَسا ْبَن     َوا ِبيِل     َوا الّس

ِليَن ِئ ِفي     َوالّسا َقاِب     َو َقاَم     الّر َأ َة     َو َتى     الّصل َة     َوآ َكا ُفوَن     الّز ْلُمو َوا
ِهْم ِد ْه َع َذا     ِب ُدوا     ِإ َه ِريَن     َعا ِب ِء     ِفي     َوالّصا ْأَسا َب ْل ِء     ا َوِحيَن     َوالّضّرا
ْأِس َب ْل ِئَك     ا َل ِذيَن     ُأو ّل ُقوا     ا َد ِئَك     َص َل ُأو    َو

ثم ، الكريمة والخلق الحميدة الصفات هذه أخي يا تأمل
الصادقين المؤمنين من تكون حتى بتطبيقها نفسك حاسب

ينتسب من كل على الواجب أن ريب ول ، الفائزين والمتقين
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يحاسب أن ، غيرهم أو أمير أو زعيم أو ملك من السلم إلى
الكريمة الخلق بهذه التخلق على يجاهدها وأن ، نفسه

من تحته من يلزم وأن ، الصالحة العمال بهذه والعمل
على الله أوجبها التي والعمال الخلق بهذه الشعوب

وأن ، عليه بالله ويستعين ذلك في يصدق وأن ، المسلمين
حسب ورسوله الله أمر تنفيذ على يعينونه الذين الخيار يولي

غيره مع يتعاون وأن ، المكان حسب يعضدهم وأن ، المكان
به الذي الجليل المر هذا في والعيان والزعماء الملوك من

:  وجل عز قال كما ، الرض في وتمكنهم ونصرهم عزتهم
َد َع ّلُه     َو ِذيَن     ال ّل ُنوا     ا ُكْم     آَم ْن ُلوا  َو     ِم ِلَحاِت     َعِم ُهْم     الّصا ّن َف ِل َتْخ َيْس ِفي     َل

َْلْرِض َلَف     َكَما     ا َتْخ ِذيَن     اْس ّل ِهْم     ِمْن     ا ِل ْب َنّن     َق ّك ُيَم َل ُهْم     َو ُهُم     َل َن ِذي     ِدي ّل ا
َتَضى ُهْم     اْر ُهْم     َل ّن َل ّد َب ُي َل ِد     ِمْن     َو ْع ِهْم     َب ِف ْو ًنا     َخ ِني     َأْم َن ُدو ُب ْع ل     َي

ُكوَن ِر ًئا     ِبي     ُيْش ْي َفَر     َوَمْن     َش َد     َك ْع ِلَك     َب ِئَك     َذ َل ُأو ُقوَن     ُهُم     َف َفاِس ْل    ا
:  القوة بإعداد لعباده آمرا النفال سورة في سبحانه وقال

ّدوا َأِع ُهْم     َو ُتْم     َما     َل ْع َط َت ٍة     ِمْن     اْس ّو َباِط     َوِمْن     ُق ْيِل     ِر ْلَخ ُبوَن     ا ِه ِه     ُتْر ِب
ّو ُد ِه     َع ّل ُكْم     ال ّو ُد َع ِريَن     َو ِهْم     ِمْن     َوآَخ ِن ُهُم     ل     ُدو َن َلُمو ْع ّلُه     َت ُهْم     ال َلُم ْع َي
ُقوا     َوَما ْنِف ٍء     ِمْن     ُت ِبيِل     ِفي     َشْي ِه     َس ّل َوّف     ال ُكْم     ُي ْي َل ُتْم     ِإ ْن َأ ل     َو

َلُموَن ْظ تعالى فقال ، ومكائدهم العداء من بالحذر وأمرهم   ُت
َها    َ يا:  النساء سورة في ّي أ

ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُذوا     آَم ُكْم     ُخ ْذَر ِفُروا     ِح ْن َفا
َباٍت ِو     ُث ِفُروا     َأ ْن ًعا     ا    َجِمي

َذا:  وسلم عليه الله صلى لنبيه سبحانه وقال ِإ ْنَت     َو ِهْم     ُك ِفي
َقْمَت َأ ُهُم     َف َة     َل ُقْم     الّصل َت ْل َفٌة     َف ِئ ُهْم     َطا ْن َعَك     ِم ُذوا     َم ْأُخ َي ْل َو

ُهْم َت ِلَح َذا     َأْس ِإ ُدوا     َف ُنوا     َسَج ُكو َي ْل ُكْم     ِمْن     َف ِئ ْأِت     َوَرا َت ْل َفٌة     َو ِئ ُأْخَرى     َطا

ّلوا     َلْم ّلوا     ُيَص ُيَص ْل َعَك     َف ُذوا     َم ْأُخ َي ْل ُهْم     َو ْذَر ُهْم     ِح َت ِلَح َأْس ّد     َو ِذيَن     َو ّل ا
َفُروا ْو     َك ُلوَن     َل ُف ْغ ُكْم     َعْن     َت ِت ِلَح ُكْم     َأْس ِت َع ِت َأْم ُلوَن     َو َيِمي ُكْم     َف ْي َل َلًة     َع ْي َم
ًة َد َناَح     َول     َواِح ُكْم     ُج ْي َل ُكْم     َكاَن     ِإْن     َع ًذى     ِب ٍر     ِمْن     َأ َط ْو     َم ُتْم     َأ ْن ُك

ُعوا     َأْن     َمْرَضى ُكْم     َتَض َت ِلَح ُذوا     َأْس ُكْم     َوُخ ْذَر ّلَه     ِإّن     ِح ّد     ال َع َأ

ِريَن ِف َكا ْل ًبا     ِل َذا ًنا     َع ِهي العظيم التعليم هذا أخي يا فانظر   ُم
السرائر وعالم والسموات الرض فاطر من البليغ والتوجيه

المور أزمة وبيده الجميع قلوب تصريف بيده الذي والخفيات
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وحثه ، بالسباب السلم عناية ذلك من لك يتضح ، وتصريفها
ذلك من لك ويتبين ، عنها الغفلة أو إهمالها من وتحذيره عليها

، بشأنها يتهاون أو السباب عن يعرض أن للمسلم يجوز ل أنه
اعتماده يكون أن يجب بل ، عليها العتماد له يجوز ل أنه كما

وهذا النصر بيده الذي هو سبحانه بأنه موقنا ، وحده الله على
بها والعناية بالسباب : الخذ وهو ، الشرعي التوكل حقيقة هو
على سبحانه الله نبه وقد ، عليه والتوكل الله على العتماد مع
ّتِق     َوَمْن:  سبحانه : قوله منها آيات؛ عدة في المعنى هذا َي
ّلَه َعْل     ال ْقُه     َمْخَرًجا     َلُه     َيْج َيْرُز ْيُث     ِمْن     َو َتِسُب     ل     َح ّكْل     َوَمْن     َيْح َو َت َي
َلى ِه     َع ّل حقيقتها لن السباب؛ أعظم وهي أول التقوى فذكر   ال

بالسباب الخذ ذلك ومن ، شيء كل في ورسوله الله طاعة
التوكل ذكر ثم ، والعسكرية والسياسية والمعنوية الحسية

ّكْل     َوَمْن:  وجل عز فقال َو َت َلى     َي ِه     َع ّل َو     ال ُه ُبُه     َف . كافيه أي   َحْس
ْذ:  تعالى وقال ُثوَن     ِإ ِغي َت ُكْم     َتْس ّب َتَجاَب     َر ُكْم     َفاْس ّني     َل ُكْم     َأ ّد ُمِم
ْلٍف َأ ِة     ِمَن     ِب َك ِئ ْلَمل ِفيَن     ا ِد َلُه     َوَما     ُمْر َع ّلُه     َج ِئّن     ُبْشَرى     ِإل     ال ْطَم َت ِل َو

ِه ُكْم     ِب ُب ُلو ّنْصُر     َوَما     ُق ِد     ِمْن     ِإل     ال ْن ِه     ِع ّل    ِإّن     ال

ما وذكر ، آيات عدة في سبحانه فذكره الصادق الجهاد أما
وبين ، الخرة في والسعادة الدنيا في النصر من عليه يترتب
تعالى فقال ، غيرهم من ليتميزوا الصادقين المجاهدين صفات

ِفُروا:  ْن ًفا     ا َفا َقاًل     ِخ ِث ُدوا     َو ِه ُكْم     َوَجا ِل َوا َأْم ُكْم     ِب ُفِس ْن َأ ِبيِل     ِفي     َو َس
ِه ّل ُكْم     ال ِل ْيٌر     َذ ُكْم     َخ ُتْم     ِإْن     َل ْن َلُموَن     ُك ْع َها    َ يا:  تعالى وقال   َت ّي أ

َ

ِذيَن ّل ُنوا     ا َذا     آَم ُتْم     ِإ ِقي َئًة     َل ُتوا     ِف ُب ْث ُكُروا     َفا ْذ ّلَه     َوا ِثيًرا     ال ُكْم     َك ّل َع َل
ِلُحوَن ْف ُعوا     ُت ِطي َأ ّلَه     َو َلُه     ال ُعوا     َول     َوَرُسو َناَز ُلوا     َت ْفَش َت َهَب     َف ْذ َت َو
ُكْم ِبُروا     ِريُح ّلَه     ِإّن     َواْص َع     ال ِريَن     َم ِب ُنوا     َول     الّصا ُكو ِذيَن     َت ّل َخَرُجوا     َكا

ِهْم     ِمْن ِر َيا َطًرا     ِد َء     َب َئا ِر ّناِس     َو ّدوَن     ال َيُص ِبيِل     َعْن     َو ِه     َس ّل ّلُه     ال َوال
ُلوَن     ِبَما ْعَم العظيمة الصفات هذه المؤمن أيها فتأمل   ُمِحيٌط     َي

وحال ، اليوم المسلمين حال لك يتضح حتى الصادق للمجاهد
وخذلن أولئك نجاح سر تعرف وحتى ، السابقين المجاهدين

الدنيا في النصر إدراك إلى سبيل ل وأنه ، بعدهم من
بها الله أمر التي بالخلق بالتخلق إل الخرة في والسعادة
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في سبحانه الله أوضحها وقد ، النصر بها وعلق إليها ودعا
عز وقال ، وغيرها ذكرناها التي اليات هذه في المبين كتابه
َها    َ يا:  وجل ّي أ

ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُكْم     َهْل     آَم ّل ُد َلى     َأ ٍة     َع ُكْم     ِتَجاَر ْنِجي ِمْن     ُت
َذاٍب ٍم     َع ِلي ُنوَن     َأ ْؤِم ِه     ُت ّل ِه     ِبال ِل ُدوَن     َوَرُسو ِه ُتَجا ِبيِل     ِفي     َو ِه     َس ّل ال

ُكْم ِل َوا َأْم ُكْم     ِب ُفِس ْن َأ ُكْم     َو ِل ْيٌر     َذ ُكْم     َخ ُتْم     ِإْن     َل ْن َلُموَن     ُك ْع ِفْر     َت ْغ ُكْم     َي َل
ُكْم َب ُنو ُكْم     ُذ ْل ْدِخ ُي ّناٍت     َو ِري     َج َها     ِمْن     َتْج ِت َهاُر     َتْح ْن ْل

َ ِكَن     ا َبًة     َوَمَسا ّي َط
ّناِت     ِفي ْدٍن     َج ِلَك     َع ْوُز     َذ َف ْل ِظيُم     ا َع ْل ُأْخَرى     ا َها     َو َن ّبو ِمَن     َنْصٌر     ُتِح
ِه ّل ْتٌح     ال َف ِريٌب     َو ِر     َق َبّش اليات هذه في سبحانه الله جمع وقد   َو

: اليمان وهما أساسيين عاملين إلى وردها النصر أسباب
مغفرة ذلك على ورتب ، سبيله في والجهاد ، ورسوله بالله

والفتح ، الدنيا في والنصر ، الخرة في بالجنة والفوز الذنوب
، والفتح النصر يحبون المسلمين أن سبحانه وأخبر ، القريب

ُأْخَرى:  قال ولهذا َها     َو َن ّبو ِه     ِمَن     َنْصٌر     ُتِح ّل ْتٌح     ال َف ِريٌب     َو فإذا   َق
صادقة رغبة يرغبون هذا مؤتمرهم في وزعماؤنا ملوكنا كان
فقد ، والخرة الدنيا في والسعادة القريب والفتح النصر في

والسباب العوامل لهم وأبان ، السبيل لهم الله أوضح
توبة الله إلى يتوبوا أن إل عليهم فما ، ذلك إلى المفضية

عليهم يجب بما قيامهم وعدم تقصيرهم من سلف مما صادقة
اليمان على صادقين يتعاهدوا وأن ، عباده وحق الله حق من

العداء وجهاد بحبله والعتصام شريعته وتحكيم ورسوله بالله
المبادئ ينبذوا وأن ، قوة من الله أعطاهم ما بكل واحدا صفا

عليه يعتمدوا وأن ، دينه وحقيقة الله لشريعة المخالفة
وأن ، الغربي أو الشرقي المعسكر من غيره دون سبحانه
وسيلة بكل القوة من استطاعوا ما ويعدوا بالسباب يأخذوا
سائر عن ومنحازين مستقلين يكونوا وأن ، الشرع أباحها
بالله بإيمانهم متميزين ، وغربية شرقية من الكافرة الكتل

.  بشريعته وتمسكهم بدينه واعتصامهم ورسوله

طريق كل من بتأمينها بأس فل العدة وأصناف السلح أما
المسئول والله ، المطهر الشرع تخالف ل وسيلة وبكل

مباركا المؤتمر هذا يجعل أن العلى وصفاته الحسنى بأسمائه
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به ويصلح المسلمين شمل به يجمع وأن ، عباده به ينفع وأن ،
وذل دينه وعز رضاه فيه لما فيه المجتمعين ويوفق قادتهم
خالف ما ونبذ ، مستحقه إلى المسلوب الحق ورد ، أعدائه

، عليه والقادر ذلك ولي إنه ، وأخلق مبادئ من السلم دين
وصحبه وآله محمد نبينا ورسوله عبده على وسلم الله وصلى
.  بإحسان وأتباعه

نشرت بمجلة الجامعة السلمية بالمدينة المنورة ، العدد
هـ ، ثم نشرت في1389الول ، السنة الثانية في رجب عام 

مجلة التوحيد التي تصدرها جماعة أنصار السنة المحمدية
 هـ 1397 عام 15 - 11بمصر ص 

  

غير         حق دين ول والكافرين المسلمين بين أخوة ل
السلم   دين

.  بعده نبي ل من على والسلم والصلة ، وحده لله الحمد

 الصادر3031 عددها في عكاظ صحيفة نشرت : فقد بعد أما
الجمعة صلة بإقامة يتعلق خبرا  هـ1394 / 8 / 27 بتاريخ

تأكيدا يعد بذلك الحتفال أن فيه وذكرت ، قرطبة مسجد في
والمسيحية السلم الديانتين أبناء بين والمحبة الخوة لعلقات
السلمي العالم أخبار صحيفة نشرت . كما المقصود . انتهى

الخبر  هـ1394 / 8 / 29 بتاريخ الصادر 395 عددها في
تأكيدا يعتبر العمل هذا أن شك ( ول نصه ما وذكرت المذكور
.  آخره ) إلى واحد الدين وأن السلم لسماحة

الشرعية الدلة مصادمة من الكلم هذا في ما إلى ونظرا
، والكافرين المسلمين بين محبة ول أخوة ل أنه على الدالة
الدينين بين اتحاد ل وأنه ، أنفسهم المسلمين بين ذلك وإنما

الذي الحق هو السلمي الدين لن ، والنصراني السلمي
النصرانية أما ، اتباعه المكلفين الرض أهل جميع على يجب



ذكرنا ما على الدلة ومن ، الكريم القرآن بنص وضلل فكفر
ّنَما:  الحجرات سورة في سبحانه الله قول ُنوَن     ِإ ْؤِم ْلُم ٌة     ا َو ِإْخ

ِلُحوا َأْص ْيَن     َف ُكْم     َب ْي َو سورة في وجل عز الله وقول ، الية   َأَخ
ْد:  الممتحنة َنْت     َق ُكْم     َكا ٌة     َل َو َنٌة     ُأْس ِهيَم     ِفي     َحَس ْبَرا ِذيَن     ِإ ّل َوا

َعُه ْذ     َم ُلوا     ِإ ِهْم     َقا ْوِم َق ّنا     ِل ُء     ِإ ُكْم     ُبَرآ ْن ُدوَن     َوِمّما     ِم ُب ْع ِه     ُدوِن     ِمْن     َت ّل ال
َنا َفْر ُكْم     َك َدا     ِب َب َنا     َو َن ْي ُكُم     َب َن ْي َب ُة     َو َو َدا َع ْل ُء     ا ْغَضا َب ْل ًدا     َوا َب ّتى     َأ ُنوا     َح ْؤِم ُت
ِه ّل ُه     ِبال َد ل:  المجادلة سورة في سبحانه وقوله ، الية   َوْح
ُد ْوًما     َتِج ُنوَن     َق ْؤِم ِه     ُي ّل ِم     ِبال ْو َي ْل ِر     َوا ّدوَن     اْلِخ َوا ّد     َمْن     ُي ّلَه     َحا ال

َلُه ْو     َوَرُسو َل ُنوا     َو ُهْم     َكا َء َبا ْو     آ ُهْم     َأ َء َنا ْب ْو     َأ ُهْم     َأ َن َوا ْو     ِإْخ ُهْم     َأ َت َعِشيَر
ِئَك َل َتَب     ُأو ِهُم     ِفي     َك ِب ُلو ِْليَماَن     ُق ُهْم     ا َد ّي َأ ْنُه     ِبُروٍح     َو ُهْم     ِم ُل ْدِخ ُي َو
ّناٍت ِري     َج َها     ِمْن     َتْج ِت َهاُر     َتْح ْن ْل

َ ِديَن     ا ِل َها     َخا ّلُه     َرِضَي     ِفي ُهْم     ال ْن َع
ْنُه     َوَرُضوا ِئَك     َع َل ِه     ِحْزُب     ُأو ّل ِه     ِحْزَب     ِإّن     َأل     ال ّل ِلُحوَن     ُهُم     ال ْف ْلُم    ا
ُنوَن:  التوبة سورة في تعالى وقوله ْؤِم ْلُم َناُت     َوا ْؤِم ْلُم َوا

ُهْم ْعُض ُء     َب َيا ِل ْو ْعٍض     َأ :  المائدة سورة في سبحانه وقوله الية   َب
َها    َ يا ّي أ

ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُذوا     ل     آَم ّتِخ َد     َت ُهو َي ْل ّنَصاَرى     ا َء     َوال َيا ِل ْو ُهْم     َأ ْعُض َب
ُء َيا ِل ْو ْعٍض     َأ ُهْم     َوَمْن     َب ّل َو َت ُكْم     َي ْن ّنُه     ِم ِإ ُهْم     َف ْن ّلَه     ِإّن     ِم ِدي     ل     ال ْه َي
ْوَم َق ْل ِلِميَن     ا ّظا    ال

ّديَن     ِإّن:  عمران آل سورة في وجل عز وقوله َد     ال ْن ِه     ِع ّل ال
ِْلْسلُم َوَمْن:  المذكورة السورة في تعالى وقوله ، الية   ا

َتِغ ْب ْيَر     َي ِم     َغ ِْلْسل ًنا     ا َلْن     ِدي َبَل     َف ْق ْنُه     ُي َو     ِم ُه ِة     ِفي     َو ِمَن     اْلِخَر
ِريَن ْلَخاِس ْد:  المائدة سورة في وجل عز وقوله   ا َق َفَر     َل َك

ِذيَن ّل ُلوا     ا ّلَه     ِإّن     َقا َو     ال ْلَمِسيُح     ُه ْبُن     ا َيَم     ا وقوله ، الية   َمْر
ْد:  أيضا المائدة سورة في سبحانه َق َفَر     َل ِذيَن     َك ّل ُلوا     ا ّلَه     ِإّن     َقا ال

ِلُث ٍة     َثا َث ٍه     ِمْن     َوَما     َثل َل َلٌه     ِإل     ِإ ٌد     ِإ في تعالى وقوله ، الية   َواِح
ُكْم     َهْل     ُقْل:  الكهف سورة ُئ ّب َن ِريَن     ُن َْلْخَس ْعَماًل     ِبا ِذيَن     َأ ّل َضّل     ا

ُهْم ُي ْع ِة     ِفي     َس َيا ْلَح َيا     ا ْن ّد ُهْم     ال ُبوَن     َو ُهْم     َيْحَس ّن أ
ُنوَن     َ ًعا     ُيْحِس ْن ُص

ِئَك َل ِذيَن     ُأو ّل َفُروا     ا َياِت     َك ِهْم     ِبآ ّب ِه     َر ِئ َقا ِل َطْت     َو ِب ُهْم     َفَح ُل ْعَما َفل     َأ
ِقيُم ُهْم     ُن ْوَم     َل ِة     َي َياَم ِق ْل :  وسلم عليه الله صلى النبي وقول   ا

   يكذبه     ول     يخذله     ول     يحقره     ول     يظلمه     ل     المسلم     أخو     المسلم
والحديث الكريمات اليات هذه ففي ، مسلم رواه الحديث
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يدل ما والحاديث اليات من ذلك معنى في جاء وما الشريف
المؤمنين بين تكون إنما والمحبة الخوة أن على ظاهرة دللة

.  أنفسهم

، سبحانه فيه ومعاداتهم الله في بغضهم فيجب الكفار أما
هم ما ويدعوا وحده بالله يؤمنوا حتى وتوليهم موالتهم وتحرم

.  والضلل الكفر من عليه

السلم دين هو الحق الدين أن على الخيرة اليات دلت كما
وسائر وسلم عليه الله صلى محمدا نبيه به الله بعث الذي

: وسلم عليه الله صلى النبي قول معنى هو وهذا ، المرسلين
، صحيحه في البخاري رواه   واحد ديننا النبياء معاشر نحن

نصرانية أو يهودية كانت سواء الخرى الديان من سواه ما أما
شريعة جاءت فقد حق من فيها وما ، باطلة فكلها غيرهما أو

لنها ، منه أكمل هو ما أو به وسلم عليه الله صلى محمد نبينا
فشرائع سواها ما أما ، الرض أهل لجميع عامة كاملة شريعة
هي التي وسلم عليه الله صلى محمد بشريعة نسخت خاصة
كما والمعاد المعاش في للعباد وأنفعها وأعمها الشرائع أكمل
:  وسلم عليه الله صلى محمدا نبيه يخاطب سبحانه الله قال

َنا ْل ْنَز َأ ْيَك     َو َل َتاَب     ِإ ِك ْل ّق     ا ْلَح ًقا     ِبا ّد ْيَن     ِلَما     ُمَص ِه     َب ْي َد َتاِب     ِمَن     َي ِك ْل ا
ًنا ْيِم َه ِه     َوُم ْي َل ُكْم     َع ُهْم     َفاْح َن ْي ْنَزَل     ِبَما     َب ّلُه     َأ ْع     َول     ال ِب ّت ُهْم     َت َء َوا ْه َعّما     َأ

َءَك ّق     ِمَن     َجا ْلَح ُكّل     ا َنا     ِل ْل َع ُكْم     َج ْن َعًة     ِم َهاًجا     ِشْر ْن وقد ، الية   َوِم
اتباعه الرض أهل من المكلفين جميع على الله أوجب

بعد العراف سورة في تعالى قال كما ، بشرعه والتمسك
ِذيَن:  والسلم الصلة عليه محمد صفة ذكر ّل ُنوا     َفا ِه     آَم ِب

ُه َعّزُرو ُه     َو َنَصُرو ُعوا     َو َب ّت ّنوَر     َوا ِذي     ال ّل ِزَل     ا ْن َعُه     ُأ ِئَك     َم َل ُهُم     ُأو
ِلُحوَن ْف ْلُم    ا

َها    َ يا     ُقْل:  بعدها وجل عز قال ثم ّي أ
ّناُس     َ ّني     ال ِه     َرُسوُل     ِإ ّل ال

ُكْم ْي َل ًعا     ِإ ِذي     َجِمي ّل ْلُك     َلُه     ا َواِت     ُم َْلْرِض     الّسَما َلَه     ل     َوا َو     ِإل     ِإ ُه
ِيي ُيِميُت     ُيْح ُنوا     َو ِه     َفآِم ّل ِه     ِبال ِل ِبّي     َوَرُسو ّن ُْلّمّي     ال ِذي     ا ّل ْؤِمُن     ا ُي
ِه ّل ِه     ِبال ِت ِلَما َك ُه     َو ُعو ِب ّت ُكْم     َوا ّل َع ُدوَن     َل َت ْه جميع عن اليمان ونفى   َت
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ّبَك     َفل:  النساء سورة في سبحانه فقال ، يحكمه لم من ل     َوَر
ُنوَن ْؤِم ّتى     ُي ّكُموَك     َح ُهْم     َشَجَر     ِفيَما     ُيَح َن ْي ُدوا     ل     ُثّم     َب ِفي     َيِج
ِهْم ُفِس ْن ْيَت     ِمّما     َحَرًجا     َأ ّلُموا     َقَض ُيَس ِليًما     َو اليهود على وحكم   َتْس

، سبحانه لله الولد نسبتهم أجل من والشرك بالكفر والنصارى
بقوله وجل عز الله دون من أربابا ورهبانهم أحبارهم واتخاذهم

َلِت:  التوبة سورة في تعالى َقا ُد     َو ُهو َي ْل ْيٌر     ا ْبُن     ُعَز ِه     ا ّل َلِت     ال َقا َو
ّنَصاَرى ْلَمِسيُح     ال ْبُن     ا ِه     ا ّل ِلَك     ال ُهْم     َذ ُل ْو ِهْم     َق ِه َوا ْف َأ ُئوَن     ِب ِه ْوَل     ُيَضا َق

ِذيَن ّل َفُروا     ا ْبُل     ِمْن     َك ُهُم     َق َل َت ّلُه     َقا ّنى     ال ُكوَن     َأ َف ْؤ ُذوا     ُي ّتَخ ُهْم     ا َباَر َأْح

ُهْم َن َبا ْه ًبا     َوُر َبا ِه     ُدوِن     ِمْن     َأْر ّل ْلَمِسيَح     ال ْبَن     َوا َيَم     ا ِإل     ُأِمُروا     َوَما     َمْر
ُدوا ُب ْع َي ًها     ِل َل ًدا     ِإ َلَه     ل     َواِح َو     ِإل     ِإ َنُه     ُه ْبَحا ُكوَن     َعّما     ُس ِر ُدوَن     ُيْش ِري ُي

ُئوا     َأْن ِف ْط ِه     ُنوَر     ُي ّل ِهْم     ال ِه َوا ْف َأ َبى     ِب أ
ْ َي ّلُه     َو ِتّم     َأْن     ِإل     ال ُه     ُي ْو     ُنوَر َل َو

َه ِر ِفُروَن     َك َكا ْل َو     ا ِذي     ُه ّل َلُه     َأْرَسَل     ا َدى     َرُسو ُه ْل ِديِن     ِبا ّق     َو ْلَح ا
ُه ِهَر ْظ ُي َلى     ِل ّديِن     َع ِه     ال ّل ْو     ُك َل    َو

أبناء بين التعاون لعلقات تأكيدا يعتبر الحتفال هذا أن قيل ولو
، فيه محذور ول وجيها ذلك لكان ، الجميع ينفع فيما الديانتين
من لكونه ذلك؛ على التنبيه رأيت ولعباده لله النصح ولواجب

.  الناس بعض على تلتبس قد التي العظيمة المور

في الصادقة للخوة المسلمين وسائر يوفقنا أن الله واسأل
جميعا البشرية أبناء يهدي وأن ، أجله ومن فيه والمحبة الله

عليه الله صلى محمدا نبيه به بعث الذي الله دين في للدخول
ذلك في لن ، خالفه ما ونبذ وتحكيمه به والتمسك ، وسلم

حل فيه أن كما ، والخرة الدنيا في والنجاة البدية السعادة
، كريم جواد أنه والمستقبل الحاضر في المشاكل جميع

وصحبه وآله محمد نبينا ورسوله عبده على وسلم الله وصلى
 .

نشرت في مجلة الجامعة السلمية بالمدينة المنورة ، العدد
 هـ 1395الرابع ، السنة السابعة في ربيع الخر سنة 
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الكفار       من وغيرهم والمشركين اليهود عداوة وجوب

وصحبه آله وعلى الله رسول على والسلم والصلة لله الحمد
.  بهداه اهتدى ومن

 لبعض تصريحا المحلية الصحف بعض نشرت فقد بعد أما
 واليهودية لليهود العداء نكن ل : ( إننا نصه ما فيه قال الناس

حديثه معرض في وذلك ) ، السماوية الديان جميع نحترم وإننا
 على اليهودي العدوان بعد الوسط الشرق في الوضع عن

.  العرب

صريح يخالف واليهودية اليهود شأن في الكلم هذا كان ولما
السلمية العقيدة ويخالف ، المطهرة والسنة العزيز الكتاب

على التنبيه رأيت ، الناس بعض به يغتر أن يخشى تصريح وهو
. . فأقول:  ولعباده لله نصحا الخطأ من فيه جاء ما

على يجب أنه على المسلمين وإجماع والسنة الكتاب دل قد
وسائر والنصارى اليهود من الكافرين يعادوا أن المسلمين
أخبر كما ، أولياء واتخاذهم مودتهم يحذروا وأن ، المشركين

يديه بين من الباطل يأتيه ل الذي المبين كتابه في سبحانه الله
والمشركين اليهود أن ، حميد حكيم من تنزيل خلفه من ول
.  للمؤمنين عداوة الناس أشد هم

َها    َ يا:  تعالى قال ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُذوا     ل     آَم ّتِخ ّوي     َت ُد ُكْم     َع ّو ُد َع َء     َو َيا ِل ْو َأ

ُقوَن ْل ِهْم     ُت ْي َل ِة     ِإ ّد َو ْلَم ْد     ِبا َق َفُروا     َو ُكْم     ِبَما     َك َء ّق     ِمَن     َجا ْلَح إلى   ا
ْد:  سبحانه قوله َنْت     َق ُكْم     َكا ٌة     َل َو َنٌة     ُأْس ِهيَم     ِفي     َحَس ْبَرا ِذيَن     ِإ ّل َوا
َعُه ْذ     َم ُلوا     ِإ ِهْم     َقا ْوِم َق ّنا     ِل ُء     ِإ ُكْم     ُبَرآ ْن ُدوَن     َوِمّما     ِم ُب ْع ِه     ُدوِن     ِمْن     َت ّل ال

َنا َفْر ُكْم     َك َدا     ِب َب َنا     َو َن ْي ُكُم     َب َن ْي َب ُة     َو َو َدا َع ْل ُء     ا ْغَضا َب ْل ًدا     َوا َب ّتى     َأ ُنوا     َح ْؤِم ُت
ِه ّل ُه     ِبال َد َها    َ يا تعالى وقال   َوْح ّي أ

ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُذوا     ل     آَم ّتِخ َد     َت ُهو َي ْل ا
ّنَصاَرى َء     َوال َيا ِل ْو ُهْم     َأ ْعُض ُء     َب َيا ِل ْو ْعٍض     َأ ُهْم     َوَمْن     َب ّل َو َت ُكْم     َي ْن ّنُه     ِم ِإ َف

ُهْم ْن ّلَه     ِإّن     ِم ِدي     ل     ال ْه ْوَم     َي َق ْل ِلِميَن     ا ّظا َها    َ يا:  تعالى وقال   ال ّي أ
َ

ِذيَن ّل ُنوا     ا ُذوا     ل     آَم ّتِخ ُكْم     َت َء َبا ُكْم     آ َن َوا ِإْخ َء     َو َيا ِل ْو ّبوا     ِإِن     َأ َتَح ْفَر     اْس ُك ْل ا
َلى ِْليَماِن     َع ُهْم     َوَمْن     ا ّل َو َت ُكْم     َي ْن ِئَك     ِم َل ُأو ِلُموَن     ُهُم     َف ّظا وقال   ال
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ِثيًرا     َتَرى:  اليهود شأن في وجل عز ُهْم     َك ْن ْوَن     ِم ّل َو َت ِذيَن     َي ّل ا
َفُروا ْئَس     َك ِب ّدَمْت     َما     َل ُهْم     َق ُهْم     َل ُفُس ْن ّلُه     َسِخَط     َأْن     َأ ِهْم     ال ْي َل ِفي     َع َو

َذاِب َع ْل ُدوَن     ُهْم     ا ِل ْو*    َخا َل ُنوا     َو ُنوَن     َكا ْؤِم ِه     ُي ّل ِبّي     ِبال ّن ِزَل     َوَما     َوال ْن ُأ

ِه ْي َل ُهْم     َما     ِإ ُذو ّتَخ َء     ا َيا ِل ْو ِكّن     َأ َل ِثيًرا     َو ُهْم     َك ْن ُقوَن     ِم َدّن     َفاِس َتِج ّد     َل َأَش

ّناِس ًة     ال َو َدا ِذيَن     َع ّل ُنوا     ِل َد     آَم ُهو َي ْل ِذيَن     ا ّل ُكوا     َوا . وقال الية   َأْشَر
ُد     ل:  تعالى ْوًما     َتِج ُنوَن     َق ْؤِم ِه     ُي ّل ِم     ِبال ْو َي ْل ِر     َوا ّدوَن     اْلِخ َوا َمْن     ُي

ّد ّلَه     َحا َلُه     ال ْو     َوَرُسو َل ُنوا     َو ُهْم     َكا َء َبا ْو     آ ُهْم     َأ َء َنا ْب ْو     َأ ُهْم     َأ َن َوا ْو     ِإْخ َأ

ُهْم َت .  الية   َعِشيَر

على صريحة دللة تدل وهي ، كثيرة المعنى هذا في واليات
المشركين وسائر والنصارى اليهود من الكفار بغض وجوب
أيضا وتدل ، وحده بالله يؤمنوا حتى معاداتهم وجوب وعلى
من والحذر بغضهم يعني وذلك وموالتهم مودتهم تحريم على

ومعاداتهم لدينه وعدائهم بالله لكفرهم إل ذاك وما مكائدهم
َها    َ يا:  تعالى قال كما ، وأهله للسلم وكيدهم لوليائه ّي أ

ِذيَن     َ ّل ا
ُنوا ُذوا     ل     آَم ّتِخ َنًة     َت َطا ُكْم     ِمْن     ِب ِن ُكْم     ل     ُدو َن ُلو ْأ َباًل     َي ّدوا     َخ ّتْم     َما     َو ِن َع

ْد َدِت     َق ُء     َب ْغَضا َب ْل ِهْم     ِمْن     ا ِه َوا ْف ُهْم     ُتْخِفي     َوَما     َأ ُدوُر َبُر     ُص ْك ْد     َأ ّنا     َق ّي َب
ُكُم َياِت     َل ُتْم     ِإْن     اْل ْن ُلوَن     ُك ِق ْع َ ها     َت ُتْم     ْن ِء     َأ ُهْم     ُأول َن ّبو ُكْم     َول     ُتِح َن ّبو ُيِح

ُنوَن ْؤِم ُت َتاِب     َو ِك ْل ِه     ِبا ّل َذا     ُك ِإ ُكْم     َو ُقو ُلوا     َل ّنا     َقا َذا     آَم ِإ ْوا     َو َل َعّضوا     َخ
ُكُم ْي َل َناِمَل     َع َْل ْيِظ     ِمَن     ا َغ ْل ُتوا     ُقْل     ا ُكْم     ُمو ِظ ْي َغ ّلَه     ِإّن     ِب ِليٌم     ال َع
َذاِت ِر     ِب ُدو ُكْم     ِإْن     الّص َنٌة     َتْمَسْس ُهْم     َحَس ْؤ ِإْن     َتُس ُكْم     َو ْب َئٌة     ُتِص ّي َس

ْفَرُحوا َها     َي ِإْن     ِب ِبُروا     َو ُقوا     َتْص ّت َت ُكْم     ل     َو ُهْم     َيُضّر ُد ْي ًئا     َك ْي ّلَه     ِإّن     َش    ال
الكافرين بغض على المؤمنين حث الكريمات اليات هذه ففي

من والتحذير ، كثيرة وجوه من سبحانه الله في ومعاداتهم ،
الشر إيصال في يقصرون ل بأنهم والتصريح ، بطانة اتخاذهم

ُكْم :ل تعالى قوله معنى هو وهذا ، إلينا َن ُلو ْأ َباًل َي : هو والخبال َخ
والعنت ، عنتنا يودون أنهم سبحانه . وصرح والتخريب الفساد

أفواههم من بدت قد البغضاء أن سبحانه وأوضح ، المشقة: 
تخفي وما وتعقله تأمله لمن الكلم من به ينطقون فيما وذلك

مما أكبر لنا السوء ونية والبغضاء الحقد من أكبر صدورهم
قد الكفار هؤلء أن وتعالى سبحانه ذكر ثم ، يظهرونه
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خلوا وإذا الخبيثة مقاصدهم ليدركوا نفاقا بالسلم يتظاهرون
ثم ، الغيظ من النامل المسلمين على عضوا شياطينهم إلى
والتمكين العز من لنا تحصل التي الحسنات أن وجل عز ذكر

من لنا يحصل ما وأن تسوءهم ذلك ونحو العداء على والنصر
إل ذلك وما يسرهم ذلك ونحو والمراض كالهزيمة السوء
.  ولديننا لنا وبغضهم عداوتهم لشدة

السلم وأهل السلم ورسول السلم من اليهود ومواقف
عداوتهم شدة من الكريمات اليات عليه دلت لما تشهد كلها

عصر وفي هذا عصرنا في اليهود من والواقع ، للمسلمين
وقع ما وهكذا ، ذلك على الشواهد أكبر من بينهما وفيما النبوة

للسلم الكيد من الكفرة سائر من وغيرهم النصارى من
فيه التشكيك في المتواصلة الجهود وبذل ، أهله ومحاربة
الضخمة الموال وإنفاق متبعيه على والتلبيس منه والتنفير

على يدل ذلك كل ، إليها والدعاة بالنصرانية المبشرين على
جميعا الكفار بغض وجوب من الكريمات اليات عليه دلت ما

.  بطانة اتخاذهم ومن مكائدهم ومن منهم والحذر

العظيمة المور لهذه ينتبهوا أن السلم أهل على فالواجب
اليهود من وبغضه بمعاداته الله أمرهم من ويبغضوا يعادوا وأن

ويلتزموا ، وحده بالله يؤمنوا حتى المشركين وسائر والنصارى
. وبذلك وسلم عليه الله صلى محمدا نبيه به بعث الذي بدينه

صلى محمد نبيهم ودين إبراهيم أبيهم ملة اتباعهم يحققون
وهي ، السابقة الية في الله أوضحه الذي وسلم عليه الله

ْد وجل عز قوله َق َنْت : ُكْم َكا ٌة َل َو َنٌة ُأْس ِهيَم ِفي َحَس ْبَرا ِذيَن ِإ ّل َوا
َعُه ْذ َم ُلوا ِإ ِهْم َقا ْوِم َق ّنا ِل ُء ِإ ُكْم ُبَرآ ْن ُدوَن َوِمّما ِم ُب ْع ِه ُدوِن ِمْن َت ّل ال

َنا َفْر ُكْم َك َدا ِب َب َنا َو َن ْي ُكُم َب َن ْي َب ُة َو َو َدا َع ْل ُء ا ْغَضا َب ْل ًدا َوا َب ّتى َأ ُنوا َح ْؤِم ُت
ِه ّل ُه ِبال َد ْذ:  تعالى وقوله َوْح ِإ ِهيُم     َقاَل     َو ْبَرا ِه     ِإ ِبي ِه     َِل ْوِم َق ِني     َو ّن ِإ
ُدوَن     ِمّما     َبَراٌء ُب ْع ِذي     ِإل     َت ّل ِني     ا َطَر ّنُه     َف ِإ َيا:  وجل عز وقوله   َف
َها ّي أ

ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُذوا     ل     آَم ّتِخ ِذيَن     َت ّل ُذوا     ا ّتَخ ُكْم     ا َن ًوا     ِدي ًبا     ُهُز ِع َل ِمَن     َو
ِذيَن ّل ُتوا     ا َتاَب     ُأو ِك ْل ُكْم     ِمْن     ا ِل ْب ّفاَر     َق ُك ْل َء     َوا َيا ِل ْو ُقوا     َأ ّت ّلَه     َوا ِإْن     ال
ُتْم ْن ِنيَن     ُك ْؤِم .  كثيرة المعنى هذا في واليات   ُم
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َدّن تعالى قوله وفي َتِج َل ّد :  ّناِس َأَش ًة ال َو َدا ِذيَن َع ّل ُنوا ِل آَم
َد ُهو َي ْل ِذيَن ا ّل ُكوا َوا كلهم الكفار جميع أن على ظاهرة دللة َأْشَر
عليه الله صلى محمد وبرسوله سبحانه بالله للمؤمنين أعداء
عداوة أشدهم الوثان عباد والمشركين اليهود ولكن ، وسلم

على للمؤمنين سبحانه الله من إغراء ذلك وفي ، للمؤمنين
اليهود تخصيص وعلى عموما والمشركين الكفار معاداة

، لنا عداوتهم شدة مقابل في العداوة من بمزيد والمشركين
.  وعداوتهم كيدهم من الحذر مزيد يوجب وذلك

أوجب الكافرين بمعاداة للمؤمنين أمره مع سبحانه الله إن ثم
َها    َ يا:  تعالى فقال أعدائهم في العدل المسلمين على ّي أ

ِذيَن     َ ّل ا
ُنوا ُنوا     آَم ّواِميَن     ُكو ِه     َق ّل َء     ِل َدا َه ِقْسِط     ُش ْل ُكْم     َول     ِبا ّن ِرَم َنآُن     َيْج َش
ٍم ْو َلى     َق ُلوا     َأل     َع ِد ْع ُلوا     َت ِد ْع َو     ا ْقَرُب     ُه َوى     َأ ْق ّت سبحانه فأمر   ِلل

أن ونهاهم ، خصومهم جميع مع بالعدل يقوموا أن المؤمنين
أن وجل عز وأخبر فيهم العدل ترك على قوم بغض يحملهم

: أن . والمعنى للتقوى أقرب هو والصديق العدو مع العدل
إلى أقرب هو والعداء الولياء من الناس جميع في العدل
.  وعذابه الله غضب اتقاء

ّلَه     ِإّن:  وجل عز وقال ْأُمُر     ال ْدِل     َي َع ْل ِْلْحَساِن     ِبا ِء     َوا َتا ِإي ِذي     َو
َبى ُقْر ْل َهى     ا ْن َي ِء     َعِن     َو َفْحَشا ْل ِر     ا َك ْن ْلُم ْغِي     َوا َب ْل ُكْم     َوا ُظ ِع ُكْم     َي ّل َع َل
ّكُروَن َذ بكل المر في اليات أجمع من الكريمة الية وهذه   َت

عليه الله صلى النبي أن روي ولهذا ، شر كل عن والنهي خير
ليخرص خيبر إلى النصاري رواحة بن الله عبد بعث لما وسلم
قد وسلم عليه الله صلى النبي وكان ، النخل ثمرة اليهود على

، والزرع النخل ثمرة بنصف وأرضها نخيلها على عاملهم
الخرص هذا إن له فقالوا ، النخل ثمرة الله عبد عليهم فخرص

نفسي : ( والذي عنه الله رضي الله عبد لهم فقال ، ظلم فيه
وإنه ، والخنازير القردة من عدتكم من إلي لبغض إنكم بيده
عليه الله صلى الله لرسول وحبي لكم بغضي يحملني لن

السموات قامت : بهذا اليهود ) فقال أظلمكم أن على وسلم
والصديق والبعيد القريب حق في واجب فالعدل.  والرض
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ومعاداتهم الله أعداء بغض من يمنع ل ذلك ولكن ، والبغيض
الشرعية بالدلة عمل ، وموالتهم المؤمنين الله أولياء ومحبة

: الكاتب قول . أما المستعان والله ، والسنة الكتاب من
ينبغي ولكن حق ) فهذا السماوية الديان جميع نحترم ( وإننا

التحريف من دخلها قد السماوية الديان أن القارئ يعلم أن
الذي السلم دين عدا ما سبحانه الله إل يحصيه ل ما والتغيير

وسيدنا وإمامنا نبينا خلقه من وخيرته وخليله نبيه به الله بعث
الله حمله فقد وسلم عليه الله صلى الله عبد بن محمد

العزيز لكتابه بحفظه وذلك ، والتبديل التغيير من وحفظه
، والتسليم الصلة أفضل ربه من عليه المين رسوله وسنة
ّنا:  وجل عز الله قال حيث َنا     َنْحُن     ِإ ْل ْكَر     َنّز ّذ ّنا     ال ِإ َلُه     َو

ُظوَن ِف العداء مكايد من وصانه الدين الله حفظ فقد   َلَحا
وانتحال الغالين تحريف عنه ينفون ، أمناء نقاد بجهابذة

أحد يقدم فل ، الجاهلين وتأويل المفترين وكذب المبطلين
الديان . أما كيده وأبطل الله فضحه إل تبديل أو تغيير على

بعض عليها استحفظ بل ، سبحانه حفظها يضمن فلم الخرى
ما والتحريف التغيير من فدخلها ، حفظها يستطيعوا فلم عباده

ّنا:  وجل عز قال كما عليم به الله ْنَزل     ِإ َنا  َأ َة     ْ ْوَرا ّت َها     ال ًدى     ِفي ُه
ُنوٌر ُكُم     َو َها     َيْح ّيوَن     ِب ِب ّن ِذيَن     ال ّل َلُموا     ا ِذيَن     َأْس ّل ُدوا     ِل ّيوَن     َها ِن ّبا َوالّر

َباُر َْلْح ُظوا     ِبَما     َوا ِف ُتْح َتاِب     ِمْن     اْس ِه     ِك ّل ُنوا     ال َكا ِه     َو ْي َل َء     َع َدا َه    ُش
َها    َ يا:  وجل عز وقال ّي أ

ْنَك     ل     الّرُسوُل     َ ِذيَن     َيْحُز ّل ُعوَن     ا ِر ُيَسا
ِر     ِفي ْف ُك ْل ِذيَن     ِمَن     ا ّل ُلوا     ا ّنا     َقا ِهْم     آَم ِه َوا ْف َأ َلْم     ِب ْؤِمْن     َو ُهْم     ُت ُب ُلو ُق

ِذيَن     َوِمَن ّل ُدوا     ا ُعوَن     َها ِذِب     َسّما َك ْل ُعوَن     ِل ٍم     َسّما ْو َق ِريَن     ِل َلْم     آَخ
ُتوَك ْأ ُفوَن     َي ِلَم     ُيَحّر َك ْل ِد     ِمْن     ا ْع ِه     َب ِع َواِض .  الية   َم

ْيٌل:  وجل عز وقال َو ِذيَن     َف ّل ُبوَن     ِل ُت ْك َتاَب     َي ِك ْل ِهْم     ا ِدي ْي أ
َ ُثّم     ِب

ُلوَن ُقو َذا     َي ِد     ِمْن     َه ْن ِه     ِع ّل َتُروا     ال َيْش ِه     ِل ًنا     ِب ِليًل     َثَم ْيٌل     َق َو ُهْم     َف ِمّما     َل
َبْت َت ِهْم     َك ِدي ْي ْيٌل     َأ َو ُهْم     َو ُبوَن     ِمّما     َل ْكِس ِإّن تعالى وقال   َي َو ُهْم :  ْن ِم

ًقا ِري َف ُووَن َل ْل ُهْم َي َت َن ْلِس َتاِب َأ ِك ْل ُه ِبا ُبو َتْحَس َتاِب ِمَن ِل ِك ْل َو َوَما ا ُه
َتاِب ِمَن ِك ْل ُلوَن ا ُقو َي َو َو ِد ِمْن ُه ْن ِه ِع ّل َو َوَما ال ِد ِمْن ُه ْن ِه ِع ّل ال
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ُلوَن ُقو َي َلى َو ِه َع ّل ِذَب ال َك ْل ُهْم ا َلُموَن َو ْع هذا في .اليات َي
.  كثيرة المعنى

التغيير من سليم السابقة السماوية الديان من كان ما أما
عليه الله صلى الله رسول ببعث الله نسخه فقد والتبديل

رسوله أرسل سبحانه الله فإن ، الكريم القرآن وإنزاله وسلم
بشريعته ونسخ كافة الناس إلى وسلم عليه الله صلى محمدا
الكتب سائر على مهيمنا الكريم كتابه وجعل ، الشرائع سائر

.  السماوية

كانوا سواء والنس الجن من الرض أهل جميع على فالواجب
، آدم بني أجناس سائر من غيرهم أو النصارى أو اليهود من

به بعث الذي الله دين في يدخلوا أن الجن أجناس سائر ومن
عليه ويستقيموا به يلتزموا وأن عامة الناس إلى الرسل خاتم

، سواه دينا أحد من الله يقبل ل الذي السلم دين هو لنه ،
ّديَن     ِإّن:  وتعالى سبحانه قال كما َد     ال ْن ِه     ِع ّل ِْلْسلُم     ال َوَما     ا

َلَف َت ِذيَن     اْخ ّل ُتوا     ا َتاَب     ُأو ِك ْل ِد     ِمْن     ِإل     ا ْع ُهُم     َما     َب َء ْلُم     َجا ِع ْل ًيا     ا ْغ َب
ُهْم َن ْي ُفْر     َوَمْن     َب ْك َياِت     َي ِه     ِبآ ّل ِإّن     ال ّلَه     َف ُع     ال ِري ْلِحَساِب     َس ِإْن     ا َف

ُقْل     َحاّجوَك َلْمُت     َف ِهَي     َأْس ِه     َوْج ّل َعِن     َوَمِن     ِل َب ّت ُقْل     ا ِذيَن     َو ّل ُتوا     ِل ُأو

َتاَب ِك ْل ّييَن     ا ُْلّم ُتْم     َوا َلْم َأْس ِإْن     َأ َلُموا     َف ِد     َأْس َق ْوا     َف َد َت ْه ِإْن     ا ْوا     َو ّل َو َت
ّنَما ِإ ْيَك     َف َل ُغا     َع َبل ْل ّلُه     ا ِد     َبِصيٌر     َوال َبا ِع ْل ُلوا:  وجل عز وقال   ِبا ُقو
ّنا ِه     آَم ّل ِزَل     َوَما     ِبال ْن َنا     ُأ ْي َل ِزَل     َوَما     ِإ ْن َلى     ُأ ِهيَم     ِإ ْبَرا ِإْسَماِعيَل     ِإ َو

َق ِإْسَحا ُقوَب     َو ْع َي َباِط     َو َْلْس ِتَي     َوَما     َوا َوَما     َوِعيَسى     ُموَسى     ُأو
ِتَي ّيوَن     ُأو ِب ّن ِهْم     ِمْن     ال ّب ُق     ل     َر َفّر ْيَن     ُن ٍد     َب ُهْم     َأَح ْن َنْحُن     ِم َلُه     َو

ِلُموَن ِإْن     ُمْس ُنوا     َف ْثِل     آَم ُتْم     َما     ِبِم ْن ِه     آَم ِد     ِب َق ْوا     َف َد َت ْه ِإْن     ا ْوا     َو ّل َو َت
ّنَما ِإ َقاٍق     ِفي     ُهْم     َف ُهُم     ِش َك ْكِفي َي ّلُه     َفَس َو     ال ُه ُع     َو ِليُم     الّسِمي َع ْل    ا
َتِغ     َوَمْن:  تعالى وقال ْب ْيَر     َي ِم     َغ ِْلْسل ًنا     ا َلْن     ِدي َبَل     َف ْق ْنُه     ُي َو     ِم ُه َو

ِة     ِفي ِريَن     ِمَن     اْلِخَر ْلَخاِس بعد المائدة سورة في تعالى وقال   ا
عليه الله صلى محمدا نبيه يخاطب والنجيل التوراة ذكر ما

َنا:  وسلم ْل ْنَز َأ ْيَك     َو َل َتاَب     ِإ ِك ْل ّق     ا ْلَح ًقا     ِبا ّد ْيَن     ِلَما     ُمَص ِه     َب ْي َد ِمَن     َي
َتاِب ِك ْل ًنا     ا ْيِم َه ِه     َوُم ْي َل ُكْم     َع ُهْم     َفاْح َن ْي ْنَزَل     ِبَما     َب ّلُه     َأ ْع     َول     ال ِب ّت َت

ُهْم َء َوا ْه َءَك     َعّما     َأ ّق     ِمَن     َجا ْلَح ُكّل     ا َنا     ِل ْل َع ُكْم     َج ْن َعًة     ِم َهاًجا     ِشْر ْن َوِم
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ْو َل َء     َو ّلُه     َشا ُكْم     ال َل َع ًة     ُأّمًة     َلَج َد ِكْن     َواِح َل ُكْم     َو َو ُل ْب َي ُكْم     َما     ِفي     ِل َتا آ
ُقوا ِب َت ْيَراِت     َفاْس ْلَخ َلى     ا ِه     ِإ ّل ُكْم     ال ُع ًعا     َمْرِج ُكْم     َجِمي ُئ ّب َن ُي ُتْم     ِبَما     َف ْن ُك

ِه ُفوَن     ِفي ِل َت َأِن     َتْخ ُكْم     َو ُهْم     اْح َن ْي ْنَزَل     ِبَما     َب ّلُه     َأ ْع     َول     ال ِب ّت ُهْم     َت َء َوا ْه َأ

ُهْم َذْر ُنوَك     َأْن     َواْح ِت ْف ْعِض     َعْن     َي ْنَزَل     َما     َب ّلُه     َأ ْيَك     ال َل ِإْن     ِإ ْوا     َف ّل َو َت
َلْم ْع ّنَما     َفا ُد     َأ ِري ّلُه     ُي ُهْم     َأْن     ال َب ْعِض     ُيِصي َب ِهْم     ِب ِب ُنو ِإّن     ُذ ِثيًرا     َو ِمَن     َك
ّناِس ُقوَن     ال َفاِس ْكَم*    َل َفُح ِة     َأ ّي ِل ِه ْلَجا ُغوَن     ا ْب ِمَن     َأْحَسُن     َوَمْن     َي

ِه ّل ْكًما     ال ٍم     ُح ْو َق ُنوَن     ِل ِق الدللة الكريمات اليات هذه ففي   ُيو
اليهود بين الحكم وجوب على القاطع والبرهان الظاهرة

صلى محمد نبيه على الله أنزل بما الناس وسائر والنصارى
ما باتباع إل هداية ول لحد إسلم ل أنه وعلى وسلم عليه الله
حكم ل وأنه الجاهلية حكم في فهو ذلك يخالف ما وأن ، به جاء

:  العراف سورة في تعالى وقال ، الله حكم من أحسن
ُتْب ْك َنا     َوا ِه     ِفي     َل ِذ َيا     َه ْن ّد َنًة     ال ِفي     َحَس ِة     َو ّنا     اْلِخَر َنا     ِإ ْد ْيَك     ُه َل َقاَل     ِإ
ِبي َذا ِه     ُأِصيُب     َع ُء     َمْن     ِب ِتي     َأَشا َعْت     َوَرْحَم ٍء     ُكّل     َوِس َشْي

َها ُب ُت ْك َأ ِذيَن     َفَس ّل ُقوَن     ِل ّت ُتوَن     َي ْؤ ُي َة     َو َكا ِذيَن     الّز ّل َنا     ُهْم     َوا ِت َيا ُنوَن     ِبآ ْؤِم ُي
ِذيَن ّل ُعوَن     ا ِب ّت ِبّي     الّرُسوَل     َي ّن ُْلّمّي     ال ِذي     ا ّل َنُه     ا ُدو ًبا     َيِج ُتو ْك ُهْم     َم َد ْن ِع

ِة     ِفي ْوَرا ّت ْنِجيِل     ال ِْل ْأُمُر     َوا ْعُروِف     ُهْم  َي ْلَم ُهْم     ِبا َها ْن َي ِر     َعِن     َو َك ْن ْلُم ا
ُيِحّل ُهُم     َو َباِت     َل ّي ّط ُيَحّرُم     ال ِهُم     َو ْي َل ِئَث     َع َبا ْلَخ ُع     ا َيَض ُهْم     َو ْن ُهْم     َع ِإْصَر

ْغلَل َْل ِتي     َوا ّل َنْت     ا ِهْم     َكا ْي َل ِذيَن     َع ّل ُنوا     َفا ِه     آَم ُه     ِب َعّزُرو ُه     َو َنَصُرو َو
ُعوا َب ّت ّنوَر     َوا ِذي     ال ّل ِزَل     ا ْن َعُه     ُأ ِئَك     َم َل ِلُحوَن     ُهُم     ُأو ْف ْلُم    ا

على الدامغة والحجة القاطع الدليل الكريمة الية هذه ففي
وأنه والنصارى لليهود وسلم عليه الله صلى النبي بعثة عموم
في كان من لكل الفلح يحصل ل وأنه ، عنهم بالتخفيف بعث

إل الساعة قيام إلى ذلك بعد ما وهكذا المم من زمانه
. ثم معه أنزل الذي النور واتباع وتعزيره ونصره به باليمان

:  الرسالة لعموم وبيانا للمقام تأكيدا ذلك بعد سبحانه قال
َها    َ يا     ُقْل ّي أ

ّناُس     َ ّني     ال ِه     َرُسوُل     ِإ ّل ُكْم     ال ْي َل ًعا     ِإ ِذي     َجِمي ّل ْلُك     َلُه     ا ُم
َواِت َْلْرِض     الّسَما َلَه     ل     َوا َو     ِإل     ِإ ِيي     ُه ُيِميُت     ُيْح ُنوا     َو ِه     َفآِم ّل ِبال

ِه ِل ِبّي     َوَرُسو ّن ُْلّمّي     ال ِذي     ا ّل ْؤِمُن     ا ِه     ُي ّل ِه     ِبال ِت ِلَما َك ُه     َو ُعو ِب ّت ُكْم     َوا ّل َع َل
ُدوَن َت ْه    َت
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أن عاقل لكل يتضح اليات من قبلها ومما الية هذه ومن
صلى بمحمد آمن لمن تحصل إنما والسعادة والنجاة الهداية

ذلك عن حاد ومن ، الهدى من به جاء ما واتبع وسلم عليه الله
وله حقا الكافر هو بل ، الهدى عن وبعد وضلل شقاق في فهو
َوَمْن سبحانه قال كما ، القيامة يوم النار ُفْر :  ْك ِه َي ِمَن ِب

َْلْحَزاِب ّناُر ا ُه َفال ُد ْوِع َناَك     َوَما:  تعالى وقال َم ْل ّفًة     ِإل     َأْرَس َكا
ّناِس ِذيًرا     َبِشيًرا     ِلل َن َناَك     َوَما:  تعالى وقال   َو ْل َرْحَمًة     ِإل     َأْرَس

َلِميَن َعا ْل َباَرَك:  تعالى وقال   ِل ِذي     َت ّل َقاَن     َنّزَل     ا ُفْر ْل َلى     ا ِه     َع ِد ْب َع
ُكوَن َي َلِميَن     ِل َعا ْل ِذيًرا     ِل    َن

: قال عنه الله رضي الله عبد بن جابر عن الصحيحين وفي
لم     خمسا     أعطيت: "  وسلم عليه الله صلى الله رسول قال

شهر     مسيرة     بالرعب     نصرت     قبلي     النبياء     من     أحد     يعطهن
أمتي     من     رجل     فأيما     وطهورا     مسجدا     الرض     لي     وجعلت
من     لحد     تحل     ولم     الغنائم     لي     وأحلت     فليصل     الصلة     أدركته
خاصة     قومه     إلى     يبعث     النبي     وكان     الشفاعة     وأعطيت     قبلي

" .    عامة     الناس     إلى     وبعثت

قال قال عنه الله رضي هريرة أبي عن مسلم صحيح وفي
ل     بيده     نفسي     " والذي:  وسلم عليه الله صلى الله رسول
ولم     يموت     ثم     نصراني     ول     يهودي     المة     هذه     من     أحد     بي     يسمع
" .    النار     أهل     من     كان     إل     به     أرسلت     بالذي     يؤمن

يكون أن وأرجو ، كثيرة المعنى هذا في والحاديث واليات
الكفرة معاداة وجوب على للقارئ ومقنع دللة ذكرناه فيما
واتخاذهم مودتهم وتحريم الله في وبغضهم وغيرهم اليهود من

شريعة عدا ما السماوية الشرائع جميع نسخ وعلى ، أولياء
وإمام المرسلين وسيد النبيين خاتم بها الله بعث التي السلم
وعلى ، وسلم عليه الله صلى الله عبد ابن محمد نبينا المتقين

إلى بإحسان اتباعهم من وجعلنا ، والمرسلين النبيين سائر
نسخ معنى وليس ، قدير شيء كل على إنه الدين يوم

، منها التنقص يجوز أنه أو ، تحترم ل أنها السابقة الشرائع
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يتوهمه قد ما رفع المراد وإنما ، المراد هو المعنى هذا ليس
إليها انتسب من أن أو ، منها شيء اتباع يسوغا أنه الناس بعض

منسوخة شرائع هي بل ، هدى على يكون غيرهم أو اليهود من
من وسلمت التحقيق على علمت لو منها شيء اتباع يجوز ل

فيها أدخل لما ، منها الكثير جهل وقد فكيف ، والتبديل التغيير
. يعلمون وهم الحق يكتمون الذين الله أعداء تحريف من

ويكتبون أهواؤهم تقتضيه ما دينه وعلى الله على ويكذبون
، الله عند من : إنها ويقولون وبأيديهم عندهم من الكتب
على الواجب أن وبصيرة علم أدنى له من كل يعلم وبذلك
الذي الله دين في يدخلوا أن والنس الجن من المكلفين جميع

ذلك عن الخروج لحد يسوغا ل وأنه ، يلتزموه وأن السلم هو
المفروض بل ، غيرهما إلى ول نصرانية إلى ول يهودية إلى ل

محمدا ورسوله نبيه الله بعث حين من المكلفين جميع على
في الدخول هو الساعة قيام إلى وسلم عليه الله صلى

عن الخروج له يسوغا أنه اعتقد ومن ، به والتمسك السلم
الخروج الخضر وسع كما وسلم عليه الله صلى محمد شريعة

فهو والسلم الصلة عليه الرحمن كليم موسى شريعة عن
وإل تاب فإن الدلة له وتبين يستتاب ، العلم أهل بإجماع كافر
النبوية والحاديث القرآنية اليات من تقدم بما عمل ، قتل

إلى وسلم عليه الله صلى محمد رسالة عموم على الدالة
، الوكيل ونعم حسبنا وهو المستعان والله الثقلين جميع

أحوال يصلح وأن دينه على يثبتنا أن وجل عز ونسأله
، دينه في بالدخول عباده على يمن وأن ، جميعا المسلمين

وسلم الله وصلى ، قدير شيء كل على إنه ، خالفه بما والكفر
والمرسلين النبيين سائر وعلى محمد ورسوله عبده على

.  العالمين رب لله والحمد ، الصالحين وسائر

السلمي   التضامن

أما ، بعده نبي ل من على والسلم والصلة ، وحده لله الحمد
ل وحده ليعبدوه الخلق خلق سبحانه الله أن ريب : فل بعد

ْقُت     َوَما:  وجل عز قال كما ، له شريك َل ْلِجّن     َخ ْنَس     ا ِْل ِإل     َوا
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ُدوِن ُب ْع َي َها    َ يا:  تعالى وقال   ِل ّي أ
ّناُس     َ ُدوا     ال ُب ْع ُكُم     ا ّب ِذي     َر ّل ا

ُكْم َق َل ِذيَن     َخ ّل ُكْم     ِمْن     َوا ِل ْب ُكْم     َق ّل َع ُقوَن     َل ّت سبحانه الله أمر وقد   َت
الصلة عليهم الرسل وبعث ، العبادة بهذه عباده وتعالى

والدعوة ، وتفصيله ، الحق هذا لبيان ، الكتب وأنزل ، والسلم
ُدوا:  وجل عز قال كما ، إليه ُب ْع ّلَه     َوا ُكوا     َول     ال ِر ِه     ُتْش ًئا     ِب ْي    َش

َقَضى:  سبحانه وقال ّبَك     َو ُدوا     َأل     َر ُب ْع ُه     ِإل     َت ّيا قضى ومعنى   ِإ
ِإل     ُأِمُروا     َوَما:  تعالى وقال ، ووصى : أمر الية هذه في

ُدوا ُب ْع َي ّلَه     ِل ِلِصيَن     ال ّديَن     َلُه     ُمْخ َء     ال َفا َن ْد:  سبحانه وقال   ُح َق َل َو
َنا ْث َع ٍة     ُكّل     ِفي     َب ُدوا     َأِن     َرُسوًل     ُأّم ُب ْع ّلَه     ُا ُبوا     ال ِن َت سبحانه وقال   َواْج

َنا     َوَما:  ْل ِلَك     ِمْن     َأْرَس ْب ِه     ُنوِحي     ِإل     َرُسوٍل     ِمْن     َق ْي َل ّنُه     ِإ َلَه     ل     َأ ِإل     ِإ
َنا ُدوِن     َأ ُب ْع َتاٌب:  تعالى وقال   َفا ِكَمْت     ِك ُتُه     ُأْح َيا َلْت     ُثّم     آ ِمْن     ُفّص

ُدْن ٍم     َل ِكي ٍر     َح ِبي ُدوا     َأل     َخ ُب ْع ّلَه     ِإل     َت ِني     ال ّن ُكْم     ِإ ْنُه     َل ِذيٌر     ِم َبِشيٌر     َن    َو
َذا:  تعالى وقال ٌغا     َه ّناِس     َبل َذُروا     ِلل ْن ُي ِل ِه     َو َلُموا     ِب ْع َي ِل ّنَما     َو َو     َأ َلٌه     ُه ِإ
ٌد ّكَر     َواِح ّذ َي ِل ُلو     َو َباِب     ُأو ْل َْل    ا

والتصريح ، سبحانه بعبادته المر الكريمات اليات هذه ففي
الكتب وأنزل الرسل وأرسل ، العبادة لهذه الثقلين خلق بأنه

الله طاعة : هي العبادة هذه وحقيقة ، إليها والدعوة ، لبيانها
جميع في لله بالخلص ، وسلم عليه الله صلى ورسوله
والتعاون ، نواهيه من والحذر ، لوامره والمتثال ، العمال

وجل عز وسؤاله ، سبحانه إليه القلوب وتوجيه ، كله ذلك في
وصدق ، وإخلص وإيمان ، وخضوع ذل عن الحاجات جميع

التي بالسباب القيام مع ، ورهبة ورغبة ، سبحانه عليه وتوكل
كله . وبهذا مباشرتها لهم وأباح ، بها وأمرهم ، لعباده شرعها
أمر في العباد مصالح وتنتظم والدين الدنيا أمر يستقيم
ول ، لقلوبهم راحة ول ، للعباد صلح ول ، والمعاد المعاش
والعبادة ، وجل عز الله على بالقبال إل ، لضمائرهم طمأنينة

عن والكف ، لوامره والخضوع ، لحرماته والتعظيم ، وحده له
عند والوقوف ، عليه والتعاون ، بذلك بهم والتواصي ، مناهيه
ْلَك:  وجل عز قال كما ، لعباده حد التي الحدود ُد     ِت ُدو ِه     ُح ّل ال

ِطِع     َوَمْن ّلَه     ُي َلُه     ال ْلُه     َوَرُسو ْدِخ ّناٍت     ُي ِري     َج َها     ِمْن     َتْج ِت َهاُر     َتْح ْن ْل
َ ا
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ِديَن ِل َها     َخا ِلَك     ِفي َذ ْوُز     َو َف ْل ِظيُم     ا َع ْل ْعِص     َوَمْن     ا ّلَه     َي َلُه     ال َوَرُسو
ّد َع َت َي ُه     َو َد ُدو ْلُه     ُح ْدِخ ًدا     َناًرا     ُي ِل َها     َخا َلُه     ِفي َذاٌب     َو ِهيٌن     َع    ُم

تنتظم ول ، بينهم فيما العباد أمر يتم ل أنه المعلوم ومن
بالتضامن إل ، عدوهم يهابهم ول ، كلمتهم تجتمع ول مصالحهم
والتكافل ، والتقوى البر على التعاون حقيقته الذي السلمي

ول ، عليه والصبر ، بالحق والتواصي ، والتناصح والتعاطف
، اللزمة والفرائض ، السلمية الواجبات أهم من هذا أن شك
أن على ، النبوية والحاديث ، القرآنية اليات نصت وقد

، وجماعات أفرادا-  المسلمين بين السلمي التضامن
التي الواجبات ومن ، المهمات أهم - من وشعوبا حكومات

، مشاكلهم وحل دينهم وإقامة ، الجميع لصلح منها لبد
. المشترك عدوهم ضد كلمتهم وجمع ، صفوفهم وتوحيد

كثيرة والحاديث اليات من الباب هذا في الواردة والنصوص
وما بمعناه وردت فقد التضامن بلفظ ترد لم وإن وهي ، جدا
ل ومعانيها بحقائقها والشياء ، العلم أهل عند عليه يدل

، والتكاتف : التعاون معناه فالتضامن ، المجردة بألفاظها
من المعنى هذا أدى وما ، والتواصي والتناصر والتكافل
عن والنهي ، بالمعروف المر ذلك في ويدخل ، اللفاظ
أسباب إلى الناس وإرشاد ، سبحانه الله إلى والدعوة ، المنكر

ويدخل ، والخرة الدنيا أمر إصلح فيه وما ، والنجاة السعادة
، المظلوم ونصر ، الملهوف وإغاثة ، الجاهل تعليم ذلك في
والخذ ، المن وحفظ ، الحدود وإقامة ، ظلمه عن الظالم ورد

بين الطرق وحماية ، المخربين المفسدين أيدي على
والبحرية البرية المواصلت وتوفير ، وخارجا داخل المسلمين

لتحقيق ، بينهم سلكية والل السلكية والتصالت ، والجوية
بين التعاون وتسهيل ، والدنيوية الدينية المشتركة المصالح

وينشر ، العدل ويقيم ، الحق يحفظ ما كل في المسلمين
.  مكان كل في والسلم المن

النزاع وحل ، المسلمين بن الصلح أيضا التضامن في ويدخل
، الله أمر إلى تفيء حتى الباغية الطائفة وقتال ، بهم المسلح
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ُقوا:  تعالى بقوله عمل ّت ّلَه َفا ِلُحوا ال َأْص ُكْم، َذاَت َو ِن ْي وقوله َب
ِإْن:  سبحانه َتاِن     َو َف ِئ ِنيَن     ِمَن     َطا ْؤِم ْلُم ُلوا     ا َت َت ْق ِلُحوا     ا َأْص ُهَما     َف َن ْي َب

ِإْن َغْت     َف ُهَما     َب َدا َلى     ِإْح ُْلْخَرى     َع ُلوا     ا ِت َقا ِتي     َف ّل ِغي     ا ْب ّتى     َت َء     َح َتِفي
َلى ِر     ِإ ِه     َأْم ّل ِإْن     ال َءْت     َف ِلُحوا     َفا َأْص ُهَما     َف َن ْي ْدِل     َب َع ْل ُطوا     ِبا ْقِس َأ ِإّن     َو
ّلَه ِطيَن     ُيِحّب     ال ْقِس ْلُم ّنَما*    ا ُنوَن     ِإ ْؤِم ْلُم ٌة     ا َو ِلُحوا     ِإْخ َأْص ْيَن     َف َب

ُكْم ْي َو ُقوا     َأَخ ّت ّلَه     َوا ُكْم     ال ّل َع    ُتْرَحُموَن     َل

بتقواه جميعا المسلمين الله أمر ، الكريمات اليات هذه ففي
بين وبالصلح ، عموما بينهم بالصلح والقيام ، سبحانه

، الباغية الطائفة وقتال ، خصوصا منهم المتقاتلتين الطائفتين
سليمة أسس على الصلح يكون وأن ، بغيها عن ترجع حتى

وفيها ، والجور الميل على ل ، والنصاف العدل على قائمة
ألوانهم اختلفت وإن إخوة جميعا المؤمنين بأن التصريح
، بينهم ويوحد يجمعهم فالسلم ، ديارهم وتناءت ، ولغاتهم
عدوان عن والكف والتضافر ، بينهم فيما العدل عليهم ويوجب
إذا بينهم الصلح إخوانهم على ويوجب ، بعض على بعضهم
.  تنازعوا

ل المؤمنين بين والقتال النزاع هذا أن على أيضا وتدل
خلفا ، والجماعة السنة أهل قول وهو اليمان من يخرجهم
ِإْن سبحانه قال ولهذا ، والمعتزلة للخوارج َو َتاِن : َف ِئ ِمَن َطا

ِنيَن ْؤِم ْلُم ُلوا ا َت َت ْق ِلُحوا ا َأْص ُهَما، َف َن ْي مع مؤمنين فسماهم َب
دائرة من المؤمن تخرج ل المعاصي جميع وهكذا القتتال
. ثم وتضعفه اليمان تنقص ولكنها ، يستحلها لم ما اليمان

على الرحمة وعلق ، بالتقوى بالمر اليات هذه سبحانه ختم
ُقوا فقال ذلك ّت َوا ّلَه :  ُكْم ال ّل َع أن على ذلك فدل ُتْرَحُموَن، َل

والنجاة والعصمة الرحمة سبب هي ، المور كل في الله تقوى
.  والباطنة الظاهرة الحوال وصلح ،

يقوم ما أو ، السياسي التمثيل تبادل أيضا التضامن في ويدخل
، الخير على التعاون لقصد ، السلمية الحكومات بين مقامه
، الشرعية بالطرق بينهم تعرض قد التي المشاكل وحل
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لهذه وأمانتهم ودينهم عملهم في الكفاء الرجال واختيار
وسائل توجيه أيضا التضامن في . ويدخل العظيمة المهمة
أمر في ، الجميع وسعادة ، الجميع مصلحة فيه ما إلى العلم
هذا في ورد ومما ، ذلك يضاد مما وتطهيرها ، والدنيا الدين
البر على والتعاون ، السلمي التضامن - وهو الصيل الصل

َها    َ يا:  وجل عز - قوله والتقوى ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُقوا     آَم ّت ّلَه     ا ّق     ال َح

ِه ِت َقا ُتّن     َول     ُت ُتْم     ِإل     َتُمو ْن َأ ِلُموَن     َو هذه في سبحانه الله أمر   ُمْس
ويستمروا ، تقاته حق يتقوه بأن المؤمنين عباده الكريمة الية
ذلك على وهم الموت يأتيهم حتى عليه ويستقيموا ، ذلك على

الظاهر صلح من وجل عز الله تقوى في لما إل ذلك وما ،
لن العبد؛ وإعداد ، الصف وتوحيد ، الكلمة وجمع ، والباطن

كافا ، لخوانه النفع باذل ، مهديا وهاديا ، مصلحا صالحا يكون
المؤمنين الله أمر ولهذا ، خير كل على لهم معينا ، عنهم للذى

َتِصُموا:  فقال ، بحبله بالعتصام ذلك بعد ْع ْبِل     َوا ِه     ِبَح ّل ًعا     ال َجِمي
ُقوا     َول َفّر كتابه به أنزل الذي : دينه هو سبحانه الله وحبل   َت

عليه الله صلى محمدا ، المين رسوله به وبعث ، الكريم
، فيه بما والعمل ، به التمسك : هو به والعتصام ، وسلم

هدف يكون حتى ، عليه والجتماع ، ذلك إلى والدعوة
ومركز ، المدار عليه الذي ومحورهم ، جميعا المسلمين

مشاكلهم وحل ، إليه وتحاكمهم ، بحبله اعتصامهم هو قوتهم
، هدفهم ويتحد ، كلمتهم تجتمع وبذلك ، وهداه نوره على

لكل وغوثا ، الدنيا أطراف في مسلم لكل ملجأ ويكونون
، الجتماع . وبهذا أعدائهم ضد وحصنا ، منيعة وقلعة ، ملهوف

قلوب في هيبتهم تعظم ، التضامن وهذا ، التحاد وهذا
، وجل عز الله من والتأييد النصر ويستحقون ، أعدائهم

- كما كثرته كانت - مهما العدو مكايد من سبحانه ويحفظهم
وسلم عليه الله صلى محمد - لنبينا - بالفعل ذلك وقع

، المة صدر في وأتباعهم ، عنهم الله رضي الكرام وصحابته
لهم الله وحقق ، بالحق وحكموا ، العباد وسادوا ، البلد ففتحوا
َها    َ يا:  وجل عز قال كما ، يخلف ل الذي وعده ّي أ

ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا آَم
ْنُصُروا     ِإْن ّلَه     َت ُكْم     ال ْنُصْر ّبْت     َي َث ُي ُكْم     َو َداَم ْق :  سبحانه - وقال   َأ
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ْنُصَرّن َي َل ّلُه     َو ُه     َمْن     ال ْنُصُر ّلَه     ِإّن     َي ّي     ال ِو َق ِزيٌز     َل ِذيَن*    َع ّل ِإْن     ا
ُهْم ّنا ّك َْلْرِض     ِفي     َم َقاُموا     ا َة     َأ ُوا     الّصل َت َة     َوآ َكا َأَمُروا     الّز َو

ْعُروِف ْلَم ْوا     ِبا َه َن ِر     َعِن     َو َك ْن ْلُم ِه     ا ّل ِل َبُة     َو ِق ِر     َعا ُْلُمو : تعالى وقال   ا
َكاَن ّقا     َو َنا     َح ْي َل ِنيَن     َنْصُر     َع ْؤِم ْلُم َد:  سبحانه وقال   ا َع ّلُه     َو ال
ِذيَن ّل ُنوا     ا ُكْم     آَم ْن ُلوا     ِم َعِم ِلَحاِت     َو ُهْم     الّصا ّن َف ِل َتْخ َيْس َْلْرِض     ِفي     َل ا

َلَف     َكَما َتْخ ِذيَن     اْس ّل ِهْم     ِمْن     ا ِل ْب َنّن     َق ّك ُيَم َل ُهْم     َو ُهُم     َل َن ِذي     ِدي ّل ا
َتَضى ُهْم     اْر ُهْم     َل ّن َل ّد َب ُي َل ِد     ِمْن     َو ْع ِهْم     َب ِف ْو ًنا     َخ ِني     َأْم َن ُدو ُب ْع ل     َي

ُكوَن ِر ًئا     ِبي     ُيْش ْي ِإْن:  تعالى وقال   َش ِبُروا     َو ُقوا     َتْص ّت َت ل     َو
ُكْم ُهْم     َيُضّر ُد ْي ًئا     َك ْي ّلَه     ِإّن     َش ُلوَن     ِبَما     ال ْعَم هذه ففي   ُمِحيٌط     َي
التمسك على وتشجيعهم المسلمين حث الكريمات اليات
سبحانه فإنه ، الله نصر هو وذلك ، بنصره والقيام ، بدينهم
نصر هو بنصره المراد وإنما ، عباده عن الغنى غاية في وتعالى

من وخاذل ، نصره من ناصر والله ، وأوليائه وشريعته دينه
.  العزيز القوي وهو ، خذله

وجل عز الله بأن العظيمة البشارة أيضا اليات هذه وفي
ويحفظه ، له ويمكن ، الرض في ويستخلفه ، نصره من ينصر

كانوا أينما جميعا المسلمين على . فالواجب العداء مكايد من
، بينهم فيما والتضامن ، به والتمسك ، الله بدين العتصام هو

، أمرهم الله وله من ومناصحة ، والتقوى البر على والتعاون
حل في والرجوع ، والخلف الشقاق أسباب من والحذر

، وسلم عليه الله صلى نبيهم وسنة ربهم كتاب إلى المشاكل
طاعة من الحذر مع ، عليه والصبر بالحق ذلك في والتواصي

من ويسلمون ، وينجحون يفلحون وبذلك ، والشيطان النفس
في والتمكين ، والنصر العز لهم الله ويكتب ، أعدائهم كيد

منها وينزع ، قلوبهم بين ويؤلف ، الحميدة والعاقبة ، الرض
هذا وفي ، القيامة يوم عذابه من وينجيهم ، والشحناء الغل

الصحيح الحديث في وسلم عليه الله صلى النبي يقول المعنى
شيئا     به     تشركوا     ول     تعبدوه     أن     ثلثا     لكم     يرضى     الله     إن: " 
من     تناصحوا     وأن     تفرقوا     ول     جميعا     الله     بحبل     تعتصموا     وأن
" .    أمركم     الله     وله
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ُنوا:  وعل جل قوله السلمي التضامن في ورد ومما َو َعا َت َو
َلى ِبّر     َع ْل َوى     ا ْق ّت ُنوا     َول     َوال َو َعا َلى     َت ِم     َع ْث ِْل َواِن     ا ْد ُع ْل ُقوا     َوا ّت ّلَه     َوا ال

ّلَه     ِإّن ُد     ال ِدي َقاِب     َش ِع ْل اليات أصرح من الكريمة الية وهذه   ا
التعاون ومعناه حقيقته الذي ، السلمي التضامن وجوب في

تحذير وفيها ، ذلك بيان سلف كما والتقوى البر على
من ذلك في لما والعدوان الثم على التعاون من المسلمين

الله لغضب والتعرض ، الوخيمة والعواقب ، الكبير الفساد
الصفوف واختلف ، الكلمة وتفريق العداء وتسليط ، سبحانه

الله . نسأل والخذلن الفشل إلى المفضي التنازع وحصول ،
.  ذلك من العافية

ُقوا:  الية ختام في سبحانه قوله وفي ّت ّلَه     َوا ّلَه     ِإّن     ال ُد     ال ِدي َش
َقاِب ِع ْل ، نهيه وارتكاب أمره مخالفة من للمسلمين تحذير ،   ا
الواردة اليات . ومن به لهم طاقة ل الذي ، عقابه بهم فينزل

ُنوَن:  وجل عز قوله أيضا التضامن في ْؤِم ْلُم َناُت     َوا ْؤِم ْلُم َوا
ُهْم ْعُض ُء     َب َيا ِل ْو ْعٍض     َأ ْأُمُروَن     َب ْعُروِف     َي ْلَم ْوَن     ِبا َه ْن َي ِر     َعِن     َو َك ْن ْلُم ا

ُيِقيُموَن َة     َو ُتوَن     الّصل ْؤ ُي َة     َو َكا ُعوَن     الّز ِطي ُي ّلَه     َو َلُه     ال وهذه   َوَرُسو
وسبب ، السعادة وعنوان ، الخير جماع هي العظيمة الصفات

رحمتهم وتعالى سبحانه علق ولهذا ، والخرة الدنيا أمر صلح
ِئَك:  فقال الجليلة الصفات هذه على َل ُهُم     ُأو َيْرَحُم ّلُه     َس ِإّن     ال
ّلَه ِزيٌز     ال ِكيٌم     َع ، العدو على والنصر الرحمة أن بذلك فتبين   َح

وحق الله بحق القيام على مرتب ذلك كل ، العاقبة وسلمة
والصدق ، والتضامن والتعاون بالتناصح إل ذلك يتم ول ، عباده

النفس من والنصاف ، الله عند فيما والرغبة الخرة طلب في
: وجل عز الله يقول المعنى هذا وفي ، العدل سبيل وتحري ،

َها    َ يا ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُنوا     آَم ّواِميَن     ُكو ِقْسِط     َق ْل َء     ِبا َدا َه ِه     ُش ّل ْو     ِل َل َلى     َو َع

ُكْم ُفِس ْن ِو     َأ ْيِن     َأ َد ِل َوا ْل ِبيَن     ا ْقَر َْل ُكْن     ِإْن     َوا ّيا     َي ِن ْو     َغ ِقيًرا     َأ ّلُه     َف َفال
َلى ْو ِهَما     َأ ُعوا     َفل     ِب ِب ّت َوى     َت َه ْل ُلوا     َأْن     ا ِد ْع ِإْن     َت ُووا     َو ْل ْو     َت ِرُضوا     َأ ْع ِإّن     ُت َف
ّلَه ُلوَن     ِبَما     َكاَن     ال ْعَم َيا:  المائدة سورة في وجل عز ويقول   َت
َها ّي أ

ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُنوا     آَم ّواِميَن     ُكو ِه     َق ّل َء     ِل َدا َه ِقْسِط     ُش ْل َول     ِبا
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ُكْم ّن ِرَم َنآُن     َيْج ٍم     َش ْو َلى     َق ُلوا     َأل     َع ِد ْع ُلوا     َت ِد ْع َو     ا ْقَرُب     ُه َوى     َأ ْق ّت ِلل
ُقوا ّت ّلَه     َوا ّلَه     ِإّن     ال ِبيٌر     ال ُلوَن     ِبَما     َخ ْعَم    َت

وأن ، بالقسط لله يقوموا أن المؤمنين أمر اليتين هاتين وفي
، والبعيد والقريب ، والصديق العدو حق في بذلك له يشهدوا

العدل خلف على البغضاء أو الهوى يحملهم أن من وتحذيرهم
على ذلك فدل ، للتقوى أقرب هو العدل أن سبحانه وأوضح ،

وحدة ول ، استقامة ول ، بينهم فيما للمسلمين صلح ل أنه
.  حقه حق ذي كل وإعطاء بالعدل إل ، لكلمتهم

 ، وفي مجلة22 - 15نشرت في مجلة التوحيد المصرية ص 
 عام1061 - 1052البحوث السلمية العدد الثالث ص 

 هـ . المجلد الول ، ونشرت في مجلة الجامعة1397
العدد الثالث السنة الولى سنة السلمية بالمدينة المنورة 

 هـ . 1388

:  وجل عز الله قول السلمي التضامن وجوب في ورد ومما
ِم ِه     ِبْس ّل ِم     الّرْحَمِن     ال ِر   الّرِحي َعْص ْل ْنَساَن     ِإّن     َوا ِْل ٍر     َلِفي     ا ِإل     ُخْس
ِذيَن ّل ُنوا     ا ُلوا     آَم َعِم ِلَحاِت     َو ْوا     الّصا َواَص َت ّق     َو ْلَح ْوا     ِبا َواَص َت    َو

ل أنه ، العظيمة القصيرة السورة هذه في سبحانه فأوضح
أنواع من والسلمة الحميدة والعاقبة والربح النجاح إلى سبيل

بالحق والتواصي ، الصالح والعمل باليمان إل الخسران
الله صلى محمدا نبيه الله بعث حين من عليه. والواقع والصبر

عليه دلت ما على ودليل شاهد ، هذا يومنا إلى وسلم عليه
.  الكريمة السورة هذه

الول الصدر بعد العظيم المر بهذا المسلمون أخل ولما
على يخفى ل ما والختلف والفرقة الشحناء من بينهم حصل

، الله دين إلى بالرجوع إل له دواء ول لذلك علج ول ، أحد
كل في إليه والتحاكم ، وتحكيمه ، به والعمل ، به والعتصام

ّبَك     َفل:  وجل عز الله قال كما ، بينهم شجر ما ُنوَن     ل     َوَر ْؤِم ُي
ّتى ّكُموَك     َح ُهْم     َشَجَر     ِفيَما     ُيَح َن ْي ُدوا     ل     ُثّم     َب ِهْم     ِفي     َيِج ُفِس ْن َحَرًجا     َأ
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ْيَت     ِمّما ّلُموا     َقَض ُيَس ِليًما     َو َها    َ يا:  تعالى وقال   َتْس ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا آَم

ُعوا ِطي ّلَه     َأ ُعوا     ال ِطي َأ ِلي     الّرُسوَل     َو ُأو ِر     َو َْلْم ُكْم     ا ْن ِإْن     ِم ُتْم     َف ْع َناَز َت
ٍء     ِفي ُه     َشْي ّدو َلى     َفُر ِه     ِإ ّل ُتْم     ِإْن     َوالّرُسوِل     ال ْن ُنوَن     ُك ْؤِم ِه     ُت ّل ِبال

ِم ْو َي ْل ِر     َوا ِلَك     اْلِخ ْيٌر     َذ َأْحَسُن     َخ ِويًل     َو ْأ الحاديث من ورد ومما   َت
البر على التعاون هو الذي السلمي التضامن في الشريفة
النصيحة     " الدين:  وسلم عليه الله صلى النبي قول والتقوى

ولئمة     ولرسوله     ولكتابه     " لله     قال     الله     رسول     يا     لمن     " قيل
وقوله ، صحيحه في مسلم " أخرجه   وعامتهم     المسلمين

بعضه     يشد     كالبنيان     للمؤمن     " المؤمن وسلم عليه الله صلى
"  وسلم عليه الله صلى وقوله   أصابعه     بين     " وشبك     بعضا
الجسد     كمثل     وتعاطفهم     وتراحمهم     توادهم     في     المسلمين     مثل
   والسهر     بالحمى     الجسد     سائر     له     تداعى     عضو     منه     اشتكى     إذا

.  صحيحيهما في ومسلم البخاري " أخرجه

على ظاهرة دللة تدل معناها في جاء وما الحاديث فهذه
، والتعاطف والتراحم ، المسلمين بين التضامن وجوب

والجسد ، الواحد بالبناء تشبيههم وفي ، خير كل على والتعاون
وتراحمهم وتعاونهم بتضامنهم أنهم على يدل ما ، الواحد
، عدوهم شر من ويسلمون ، صفهم وينتظم ، كلمتهم تجتمع

ُكْن:  تعالى قال وقد َت ْل ُكْم     َو ْن ُعوَن     ُأّمٌة     ِم ْد َلى     َي ِر     ِإ ْي ْلَخ ْأُمُروَن     ا َي َو
ْعُروِف ْلَم ْوَن     ِبا َه ْن َي ِر     َعِن     َو َك ْن ْلُم ِئَك     ا َل ُأو ِلُحوَن     ُهُم     َو ْف ْلُم وإمام   ا

القيم السبيل هذا في وقدوتهم الخيرة الدعوة هذه في الجميع
الله رسول محمد نبينا ، العظم وقائدهم وسيدهم نبيهم هو ،

توحيد إلى المة هذه دعا من أول فهو ، وسلم عليه الله صلى
والوقوف ، الحق على كلمتها وجمع ، بحبله والعتصام ، ربها
مصالحها تحقيق وفي ، المشترك عدوها وجه في واحدا صفا

ُع:  له خطابا تعالى بقوله عمل ، العادلة وقضاياها ْد َلى     ا ِإ
ِبيِل ّبَك     َس ِة     َر ْكَم ْلِح ِة     ِبا َظ ْوِع ْلَم ِة     َوا َن ْلَحَس ُهْم     ا ْل ِد ِتي     َوَجا ّل ِهَي     ِبا

ِه     ُقْل:  وجل عز وقوله   َأْحَسُن ِذ ِلي     َه ِبي ُعو     َس ْد َلى     َأ ِه     ِإ ّل َلى     ال َع
ٍة َنا     َبِصيَر ِني     َوَمِن     َأ َع َب ّت صحابته ، القويم نهجه على سار وقد   ا
فنجحوا وأرضاهم عنهم الله رضي بإحسان وأتباعهم ، الكرام
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عزة من به وعدهم ما لهم الله وحقق ، النجاح غاية ذلك في
في إليه والشارة ذلك على التنبيه سبق كما ، ونصر وكرامة

.  الكلمة أول

الشارة تقدمت ما مله حقق إنما وجل عز الله أن ريب ول
، الصالحة وأعمالهم ، العظيم وجهادهم ، الصادق بإيمانهم إليه

، والعمل القول في وصدقهم ، ومصابرتهم وصبرهم
كما ، بأموالهم ول بأنسابهم ل ، ذلك في وتكاتفهم وتضامنهم

ُكْم     َوَما:  تعالى قال ُل َوا ُكْم     َول     َأْم ُد ْول ِتي     َأ ّل ُكْم     ِبا ُب َقّر َنا     ُت َد ْن ِع
َفى ْل َعِمَل     آَمَن     َمْن     ِإل     ُز ِلًحا     َو ِئَك     َصا َل ُأو ُهْم     َف ُء     َل ْعِف     َجَزا ِبَما     الّض
ُلوا ُهْم     َعِم َفاِت     ِفي     َو ُغُر ْل ُنوَن     ا الله صلى النبي قال وكما   آِم
      أموالكم     إلى     ول     صوركم     إلى     ينظر     ل     الله     " إن وسلم عليه

في مسلم " أخرجه   وأعمالكم     قلوبكم     إلى     ينظر     ولكن
الله أعطاه ، نهجهم ونهج سبيلهم على سار . فمن صحيحه

كتابه في وجل عز القائل فهو ، أيدهم كما وأيده ، أعطاهم كما
ّنا:  المبين ْنُصُر     ِإ َن َنا     َل َل ِذيَن     ُرُس ّل ُنوا     َوا ِة     ِفي     آَم َيا ْلَح َيا     ا ْن ّد ْوَم     ال َي َو
ُقوُم ُد     َي َها َْلْش ْوَم     ا ُع     ل     َي َف ْن ِلِميَن     َي ّظا ُهْم     ال ُت ِذَر ْع ُهُم     َم َل َنُة     َو ْع ّل ُهْم     ال َل َو
ُء ْد:  سبحانه القائل وهو   ُسو َق َل َقْت     َو َب َنا     َس ُت ِلَم َنا     َك ِد َبا ِع ِل

ِليَن ْلُمْرَس ُهْم     ا ّن ُهُم     ِإ ْنُصوُروَن     َل ْلَم ِإّن     ا َنا     َو َد ْن ُهُم     ُج القائل وهو   َل
َكاَن:  وجل عز ّقا     َو َنا     َح ْي َل ِنيَن     َنْصُر     َع ْؤِم ْلُم    ا

الهدى على المسلمين كلمة يجمع أن المسؤول وجل عز والله
ويهديهم ، أمرهم ولة يصلح وأن ، دينه في يفقههم وأن ،

التضامن في الصدق يمنحهم وأن ، المستقيم صراطه جميعا
من يعيذهم وأن ، الخير على والتعاون والتناصح ، بينهم

مكايد من يحفظهم وأن ، الفتن ومضلت ، والختلف التفرق
وبارك وسلم الله وصلى ، عليه والقادر ذلك ولي أنه ، العداء

إلى بإحسان تبعهم ومن وصحبه محمد ورسوله عبده على
.  الدين يوم

ومحاسنه    بالسلم التعريف
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. أما بعده نبي ل من على والسلم والصلة ، وحده لله الحمد
ْوَم:  تعالى الله قال : فقد بعد َي ْل ْلُت     ا ْكَم ُكْم     َأ ُكْم     َل َن ْتَمْمُت     ِدي َأ َو

ُكْم ْي َل ِتي     َع ْعَم ُكُم     َوَرِضيُت     ِن ِْلْسلَم     َل ًنا     ا ِإّن:  تعالى وقال   ِدي
ّديَن َد     ال ْن ِه     ِع ّل ِْلْسلُم     ال َتِغ     َوَمْن:  تعالى وقال   ا ْب ْيَر     َي ِم     َغ ِْلْسل ا

ًنا َلْن     ِدي َبَل     َف ْق ْنُه     ُي َو     ِم ُه ِة     ِفي     َو ِريَن     ِمَن     اْلِخَر ْلَخاِس    ا

، بالطاعة له والنقياد ، بالتوحيد لله : الستسلم هو والسلم
العرب عقيدة الشرك كان ولقد ، وأهله الشرك من والبراءة

البخاري روى ، وسلم عليه الله صلى محمد دعوة ظهور قبل
وجدنا     فإذا     الحجر     نعبد     كنا:  قال العطاردي رجاء أبي عن

جمعنا     حجرا     نجد     لم     فإذا     الخر     وأخذنا     ألقيناه     منه     خير     هو     حجرا
.     به     طفنا     ثم     عليه     فحلبنا     بالشاة     جئنا     ثم     تراب     من     حثوة

، وسلم عليه الله صلى دعوته ظهور قبل عامة المم حال أما
: وجل عز قوله منها ، كثيرة آيات في الكريم القرآن بينها فقد

ُدوَن ُب ْع َي ِه     ُدوِن     ِمْن     َو ّل ُهْم     ل     َما     ال ُهْم     َول     َيُضّر ُع َف ْن ُلوَن     َي ُقو َي ِء     َو ُؤل َه
َنا ُؤ َعا َف َد     ُش ْن ِه     ِع ّل ِذيَن:  سبحانه . وقوله الية   ال ّل ُذوا     َوا ّتَخ ِمْن     ا

ِه ِن َء     ُدو َيا ِل ْو ُهْم     َما     َأ ُد ُب ْع َنا     ِإل     َن ُبو َقّر ُي َلى     ِل ِه     ِإ ّل َفى     ال ْل    ُز
ّنا:  سبحانه وقوله ، َنا     ِإ ْل َع ِطيَن     َج َيا َء     الّش َيا ِل ْو ِذيَن     َأ ّل ُنوَن     ل     ِل ْؤِم ُي

َذا*  ِإ ُلوا     َو َع ُلوا     َفاِحَشًة     َف َنا     َقا ْد َها     َوَج ْي َل َنا     َع َء َبا ّلُه     آ َنا     َوال َها     َأَمَر ُقْل     ِب
ّلَه     ِإّن ْأُمُر     ل     ال ِء     َي َفْحَشا ْل ُلوَن     ِبا ُقو َت َلى     َأ ِه     َع ّل َلُموَن     ل     َما     ال ْع إلى   َت

ُهُم:  سبحانه قوله ّن ُذوا     ِإ ّتَخ ِطيَن     ا َيا َء     الّش َيا ِل ْو ِه     ُدوِن     ِمْن     َأ ّل ال
ُبوَن َيْحَس ُهْم     َو ّن أ

ُدوَن     َ َت ْه ُلوا:  وجل عز وقال   ُم َع ِه     َوَج ّل َأ     ِمّما     ِل َذَر
ْلَحْرِث     ِمَن ِم     ا َعا ْن َْل ًبا     َوا ُلوا     َنِصي َقا َذا     َف ِه     َه ّل ِهْم     ِل ْعِم َذا     ِبَز َه َو

َنا ِئ َكا ِهْم     َكاَن     َفَما     ِلُشَر ِئ َكا َلى     َيِصُل     َفل     ِلُشَر ِه     ِإ ّل ِه     َكاَن     َوَما     ال ّل ِل
َو ُه َلى     َيِصُل     َف ِهْم     ِإ ِئ َكا َء     ُشَر ُكُموَن     َما     َسا    َيْح

عن الصحيحة الحاديث ودلت ، كثيرة المعنى هذا في واليات
السيرة كتاب ذكره وما ، وسلم عليه الله صلى الله رسول
قد الرض أهل : أن المم بأحوال والثقات والمؤرخون النبوية

يعبد من فمنهم ، والسلم الصلة عليه مبعثه قبل شركهم تنوع
من ومنهم ، القبور أصحاب يعبد من ومنهم ، والوثان الصنام
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، ذلك غير يعبد من ومنهم ، . والكواكب والقمر الشمس يعبد
الله يعبدوا أن إلى وسلم عليه الله صلى الله رسول فدعاهم

قال كما ، الباطل من وآباؤهم عليه هم ما يدعوا وأن ، وحده
َها    َ يا     ُقْل:  وجل عز الله ّي أ

ّناُس     َ ّني     ال ِه     َرُسوُل     ِإ ّل ُكْم     ال ْي َل ًعا     ِإ َجِمي
ِذي ّل ْلُك     َلُه     ا َواِت     ُم َْلْرِض     الّسَما َلَه     ل     َوا َو     ِإل     ِإ ِيي     ُه ُيِميُت     ُيْح َو

ُنوا ِه     َفآِم ّل ِه     ِبال ِل ِبّي     َوَرُسو ّن ُْلّمّي     ال ِذي     ا ّل ْؤِمُن     ا ِه     ُي ّل ِه     ِبال ِت ِلَما َك َو
ُه ُعو ِب ّت ُكْم     َوا ّل َع ُدوَن     َل َت ْه َتاٌب سبحانه وقال   َت ُه     ِك َنا ْل ْنَز ْيَك     َأ َل ِإ
ِرَج ُتْخ ّناَس     ِل ُلَماِت     ِمَن     ال ّظ َلى     ال ِر     ِإ ّنو ْذِن     ال ِإ ِهْم     ِب ّب َلى     َر ِصَراِط     ِإ
ِز ِزي َع ْل ِد     ا ْلَحِمي    ا

َها    َ يا:  سبحانه وقال ، ّي أ
ِبّي     َ ّن ّنا     ال َناَك     ِإ ْل ًدا     َأْرَس ِه َبّشًرا     َشا َوُم

ِذيًرا َن ًيا*    َو َداِع َلى     َو ِه     ِإ ّل ِه     ال ِن ْذ ِإ ِنيًرا     َوِسَراًجا     ِب :  تعالى وقال   ُم
ُدوا     ِإل     ُأِمُروا     َوَما ُب ْع َي ّلَه     ِل ِلِصيَن     ال ّديَن     َلُه     ُمْخ َء     ال َفا َن عز وقال   ُح

َها    َ يا:  وجل ّي أ
ّناُس     َ ُدوا     ال ُب ْع ُكُم     ا ّب ِذي     َر ّل ُكْم     ا َق َل ِذيَن     َخ ّل ِمْن     َوا

ُكْم ِل ْب ُكْم     َق ّل َع َقَضى:  سبحانه وقال   َل ّبَك     َو ُدوا     َأل     َر ُب ْع ُه     ِإل     َت ّيا    ِإ
.  كثيرة المعنى هذا في واليات الية

كانوا المشركين هؤلء أن كثيرات آيات في سبحانه أوضح وقد
، ورازقهم ، خالقهم الله بأن يعترفون وكفرهم شركهم مع

سبق كما الله وبين بينهم واسطة أنه على غيره عبدوا وإنما
ُدوَن:  سبحانه قوله في ُب ْع َي ِه     ُدوِن     ِمْن     َو ّل ُهْم     ل     َما     ال َول     َيُضّر

ُهْم ُع َف ْن ُلوَن     َي ُقو َي ِء     َو ُؤل َنا     َه ُؤ َعا َف َد     ُش ْن ِه     ِع ّل معناه في جاء وما   ال
ُكْم     َمْن     ُقْل:  سبحانه قوله ذلك ومن ، اليات من ُق ِمَن     َيْرُز

ِء َْلْرِض     الّسَما ِلُك     َأّمْن     َوا َع     َيْم ْبَصاَر     الّسْم َْل ِرُج     َوَمْن     َوا ْلَحّي     ُيْخ ا
ّيِت     ِمَن ْلَم ِرُج     ا ُيْخ ّيَت     َو ْلَم ْلَحّي     ِمَن     ا ّبُر     َوَمْن     ا َد َْلْمَر     ُي ُلوَن     ا ُقو َي َفَس
ّلُه ُقْل     ال َفل     َف ُقوَن     َأ ّت ِئْن:  سبحانه وقوله   َت َل ُهْم     َو َت ْل أ

َ َمْن     َس
ُهْم َق َل ُلّن     َخ ُقو َي ّلُه     َل ّنى     ال َأ ُكوَن     َف َف ْؤ كثيرات آيات من وغيرها   ُي
.  المعنى هذا في صريحة

السلم بدين وسلم عليه الله صلى محمد سيدنا بعثة فجاءت
في جاءت ، كافة وللناس بل ، وحدهم للعرب ليس الخاتم
من يخرجهم من إلى الحاجة بأمس جمعاء البشرية وقت

.  النور إلى الظلمات
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وقواعد أسس على يقوم السلم وهو العظيم الدين وهذا
رضي عمر ابن عن الصحيحين في كما ، أركانه وهي:  خمس

السلم     بني:  قال وسلم عليه الله صلى النبي أن عنهما الله
الله     رسول     محمدا     وأن     الله     إل     إله     ل     أن     شهادة     خمس     على

   البيت     وحج     رمضان     وصوم     الزكاة     وإيتاء     الصلة     وإقام

العظيمة الكلمة وهذه ، وأهمها السلم أركان أول فالشهادتان
يصبح بهما كان وإن ، فحسب باللسان تنطق عبادة ليست
ذلك ويتضمن ، بمدلولهما العمل الواجب بل ، ظاهرا مسلما
وأن ، لها المستحق بأنه واليمان ، وحده لله العبادة إخلص
.  باطلة سواه ما عبادة

صلى رسوله ومحبة ، سبحانه الله محبة مدلولهما يقتضي كما
وحده الله عبادة تقتضي المحبة وهذه ، وسلم عليه الله

ُتْم     ِإْن     ُقْل:  تعالى قال كما ، نبيه سنة واتباع وتعظيمه ْن ُك
ّبوَن ّلَه     ُتِح ِني     ال ُعو ِب ّت ُكُم     َفا ْب ِب ّلُه     ُيْح ِفْر     ال ْغ َي ُكْم     َو ُكْم     َل َب ُنو أن كما   ُذ

َوَما:  تعالى قال به أمر فيما الله رسول طاعة مدلولهما من
ُكُم َتا ُه     الّرُسوُل     آ ُذو ُكْم     َوَما     َفُخ َها ْنُه     َن ُهوا     َع َت ْن في وجاء   َفا

بهن     وجد     فيه     كن     من     ثلث  :  صحته على المتفق الحديث
   سواهما     مما     إليه     أحب     ورسوله     الله     يكون     أن     اليمان     حلوة

 الحديث
أكون     حتى     أحدكم     يؤمن     " ل:  وسلم عليه الله صلى وقوله
   أجمعين     والناس     وولده     والده     من     إليه     أحب

بعد الركان أهم : فهي الصلة إقامة : فهو الثاني الركن أما
يوم العبد عنه يحاسب ما وأول الدين عمود هي إذ الشهادتين

وإن ، ونجح أفلح فقد صلحت فإن ، : صلته عمله من القيامة
المحدد وقتها في تؤدى عبادة وهي ، وخسر خاب فقد فسدت

َة     ِإّن:  تعالى قال ، َنْت     الّصل َلى     َكا ِنيَن     َع ْؤِم ْلُم ًبا     ا َتا ًتا     ِك ُقو ْو    َم
:  تعالى فقال عليها بالمحافظة وتعالى سبحانه الله وأمرنا

ُظوا ِف َلى     َحا َواِت     َع َل ِة     الّص َطى     َوالّصل ُوْس ْل ُقوُموا     ا ِه     َو ّل ِتيَن     ِل ِن    َقا
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عن ويؤخرها بها يتهاون من وتعالى سبحانه الله توعد وقد
َلَف:  تعالى قال وقتها ِهْم     ِمْن     َفَخ ِد ْع ْلٌف     َب ُعوا     َخ َة     َأَضا الّصل

ُعوا َب ّت َواِت     َوا َه ْوَف     الّش ْوَن     َفَس َق ْل ّيا     َي ْيٌل:  سبحانه وقال   َغ َو َف
ّليَن ْلُمَص ِذيَن*    ِل ّل ِهْم     َعْن     ُهْم     ا ِت ُهوَن     َصل    َسا

. والشرك والكفر السلم بين المميزة العلمة هي والصلة
سمعت قال عنه الله رضي جابر عن صحيحه في مسلم روى

وبين     الرجل     بين     إن:  يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول
عنه الله رضي بريدة حديث وفي   الصلة     ترك     والكفر     الشرك

خرجه   كفر     فقد     تركها     فمن     الصلة     وبينهم     بيننا     الذي     العهد: 
.  صحيح بإسناد السنن وأهل أحمد المام

من لها لما المسجد في جماعة الصلة تؤدى أن والواجب
: قال قال نهماع الله رضي عمر ابن فعن ، العظيم الفضل
من     أفضل     جماعة     الصلة:  وسلم عليه الله صلى الله رسول
رسول هم . ولقد عليه متفق   درجة     وعشرين     بسبع     الفذ     صلة
يتخلفون رجال على البيوت بتحريق وسلم عليه الله صلى الله
صلى النبي وقال ، عليه متفق حديث . في الجماعة صلة عن
من     إل     له     صلة     فل     يأت     فلم     النداء     سمع     من:  وسلم عليه الله
بإسناد والحاكم حبان وابن والدارقطني ماجة ابن خرجه    عذر

.  الجماعة في أدائها شأن عظم على يدل . وذلك صحيح

سبحانه الله عند قبولها وشرط تمامها من الصلة وهذه
ْد:  تعالى قال ، فيها والطمئنان الخشوع وتعالى َلَح     َق ْف َأ

ُنوَن ْؤِم ْلُم ِذيَن     ا ّل ِهْم     ِفي     ُهْم     ا ِت ُعوَن     َصل صلى النبي وأمر   َخاِش
.  يعيدها أن صلته في يطمئن لم من وسلم عليه الله

، والنتظام والخوة المساواة مظاهر من مظهر والصلة
الصلة . وفي قبلتهم المشرفة الكعبة إلى وجهتهم وتوحيد

:  والسلم الصلة عليه قال كما ، عين وقرة للمؤمن راحة
إذا وسلم عليه الله صلى وكان   الصلة     في     عيني     قرة     وجعلت

ُنوا:  تعالى لقوله ، إليها فزع أمر به حز ِعي َت ِر     اْس ْب ِة     ِبالّص َوالّصل
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إذا المسلم " . لن   بها     أرحنا     بلل     يا:  لبلل يقول وكان
فيستريح:  وتعالى سبحانه خالقه أمام يقف إنما للصلة وقف
بربه عينه وتقر ، جوارحه وتخشع ، نفسه وتطمئن ، قلبه

.  وجل عز وموله

 ، سامية اجتماعية فريضة : وهي الزكاة : إيتاء الثالث والركن
ورحمة عطف : من السلم أهداف بسمو المؤمن تشعر
فيما فضل أو منة لواحد وليس ، المسلمين بين وتعاون وحب
مال الحقيقة في ولنه ، واجب حق هو إنما ، مال من يقدمه

ُهْم:  تعالى قال ، فيه استخلفه الذي الله ُتو ِه     َماِل     ِمْن     َوآ ّل ال
ِذي ّل ُكْم     ا َتا ُنوا:  تعالى وقال   آ ِه     آِم ّل ِه     ِبال ِل ُقوا     َوَرُسو ْنِف َأ ِمّما     َو

ُكْم َل َع ِفيَن     َج َل َتْخ ِه     ُمْس ِذيَن     ِفي ّل ُنوا     َفا ُكْم     آَم ْن ُقوا     ِم َف ْن َأ ُهْم     َو َأْجٌر     َل

ِبيٌر    َك

أبو قاتل ولهميتها كثيرة آيات في بالصلة الزكاة قرنت ولقد
منعوا عندما العرب قبائل بعض عنه الله رضي الصديق بكر

الصلة بين فرق من لقاتلن : والله وقال ، أموالهم زكاة
. ولقد ذلك على عنهم الله رضي الصحابة وتابعه ، والزكاة

: تعالى فقال ، النفاق عن بخل من وتعالى سبحانه الله توعد
ِذيَن ّل ِنُزوَن     َوا ْك َهَب     َي ّذ ِفّضَة     ال ْل َها     َول     َوا َن ُقو ْنِف ِبيِل     ِفي     ُي ِه     َس ّل ال

ُهْم َبّشْر َذاٍب     َف َع ٍم     ِب ِلي نصابا بلغ إذا المسلم على الزكاة وتجب   َأ
ما ، الحول عليه حال إذا الزكوي المال أنواع من نوع أي من
وتمام نضجها عند فيها تجب الزكاة فإن والثمار الحبوب عدا

كما لمستحقيها . وتعطى الحول عليها يحل لم وإن ، استوائها
قال ، التوبة سورة في الكريم القرآن في أصنافهم وردت
ّنَما:  تعالى َقاُت     ِإ َد ِء     الّص َقَرا ُف ْل ِكيِن     ِل ْلَمَسا ِليَن     َوا َعاِم ْل َها     َوا ْي َل َع

ِة َف ّل َؤ ْلُم ُهْم     َوا ُب ُلو ِفي     ُق َقاِب     َو ِرِميَن     الّر َغا ْل ِفي     َوا ِبيِل     َو ِه     َس ّل ْبِن     ال ِا َو
ِبيِل ِريَضًة     الّس ِه     ِمَن     َف ّل    ال

َها    َ يا:  تعالى : لقوله رمضان : صوم الرابع الركن ّي أ
ِذيَن     َ ّل ا

ُنوا ِتَب     آَم ُكُم     ُك ْي َل َياُم     َع ِتَب     َكَما     الّص َلى     ُك ِذيَن     َع ّل ُكْم     ِمْن     ا ِل ْب َق
ُكْم ّل َع ُقوَن     َل ّت جماح كبح على المسلم يتدرب الصوم وفي   َت
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وله ، الزمن من لمدة المباحة والشهوات الملذات عن نفسه
المسلم يشعر وفيه ، الروحية الفوائد على علوة صحية فوائد
دون اليام عليه تمر قد والذي الجائع المسلم أخيه بحاجة
.  أفريقيا في إخواننا لبعض الن يحصل كما ، شراب أو طعام

القرآن فيه الله أنزل وقد ، الشهور أفضل رمضان وشهر
ْهُر:  تعالى قال الكريم ِذي     َرَمَضاَن     َش ّل ِزَل     ا ْن ِه     ُأ ُقْرآُن     ِفي ْل ًدى     ا ُه
ّناِس َناٍت     ِلل ّي َب َدى     ِمَن     َو ُه ْل َقاِن     ا ُفْر ْل ألف من خير ليلة وفيه   َوا
ّنا:  تعالى قال شهر ُه     ِإ َنا ْل ْنَز ِة     ِفي     َأ َل ْي ِر     َل ْد َق ْل ْدَراَك     َوَما*    ا َما     َأ
َلُة ْي ِر     َل ْد َق ْل َلُة*    ا ْي ِر     َل ْد َق ْل ْيٌر     ا ْلِف     ِمْن     َخ ٍر     َأ ْه ما له يغفر والصائم   َش

من صح كما ، واحتسابا إيمانا صومه كان إذا ذنبه من تقدم
صلى الله رسول : قال قال عنه الله رضي هريرة أبي حديث

ما     له     غفر     واحتسابا     إيمانا     رمضان     صام     من:  وسلم عليه الله
ما     له     غفر     واحتسابا     إيمانا     رمضان     قام     ومن     ذنبه     من     تقدم
ما     له     غفر     واحتسابا     إيمانا     القدر     ليلة     قام     ومن     ذنبه     من     تقدم
.  عليه متفق   ذنبه     من     تقدم

الغيبة باجتناب صيامه يحفظ أن الصائم على والواجب
سائر من والحذر ، الملهي إلى والستماع والكذب والنميمة

الله ذكر ومن القرآن قراءة من الكثار له ويسن ، المحرمات
.  الواخر العشر في وخاصة العبادة في والجتهاد والصدقة

:  تعالى : قال الحرام البيت حج : فهو الخامس الركن أما
ِه ّل ِل َلى     َو ّناِس     َع ْيِت     ِحّج     ال َب ْل َع     َمِن     ا َطا َت ِه     اْس ْي َل ِبيًل     ِإ وفرض   َس
على ويجبان ، العمرة وكذلك ، العمر في واحدة مرة الحج

الصبي من ويصحان ، المستطيع الحر البالغ العاقل المسلم
والمرأة ، واستطاع بلغ إذا فرضهما بذلك عنه يسقط ل ولكن
يسقطان والعمرة الحج في يرافقها محرم لديها ليس التي
وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الحاديث لصحة عنها

 ، محرم دون المرأة سفر عن بالنهي
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إليه يأتون حيث المسلمون فيه يلتقي إسلمي مؤتمر والحج
وألوان جنسيات من الدنيا أرجاء سائر ومن عميق فج كل من

، واحد صعيد على يقفون ، واحدا لباسا يلبسون ، ولغات
غني ول وصغير كبير بين فرق ل واحدة عبادة يؤدون والجميع

َيا:  سبحانه الله قال كما ، سواسية ، وأبيض أسود ول وفقير
َها ّي أ

ّناُس     َ ّنا     ال ُكْم     ِإ َنا ْق َل ٍر     ِمْن     َخ َك َثى     َذ ْن ُأ ُكْم     َو َنا ْل َع ًبا     َوَج ُعو ِئَل     ُش َبا َق َو
ُفوا َعاَر َت ُكْم     ِإّن     ِل ْكَرَم َد     َأ ْن ِه     ِع ّل ُكْم     ال َقا ْت    َأ

في جاء كما ، الجنة إل جزاء له ليس المبرور والحج
العمرة:  مرفوعا عنه الله رضي هريرة أبي عن الصحيحين

إل     جزاء     له     ليس     المبرور     والحج     بينهما     لما     كفارة     العمرة     إلى
من:  قال أنه وسلم عليه الله صلى عنه الصحيح وفي   الجنة

   أمه     ولدته     كيوم     رجع     يفسق     ولم     يرفث     فلم     لله     حج

على تعين لكنها الركان من تكن لم وإن أخرى ركائز وللسلم
: المر منها ، المسلمين واقع في مطبقا حيا وجوده

وتعالى سبحانه وصف ولقد ، المنكر عن والنهي بالمعروف
 أمة خير بأنها المة هذه

قال المنكر عن وتنهى بالمعروف تأمر لنها ، للناس أخرجت
ُتْم:  تعالى ْن ْيَر     ُك ٍة     َخ ِرَجْت     ُأّم ّناِس     ُأْخ ْأُمُروَن     ِلل ْعُروِف     َت ْلَم ِبا

ْوَن َه ْن َت ِر     َعِن     َو َك ْن ْلُم ُنوَن     ا ْؤِم ُت ِه     َو ّل : من السلف بعض قال   ِبال
: المر شرطها فليؤد المة هذه خير من يكون أن أراد

.  المنكر عن والنهي بالمعروف

وهو المسلمون به يهتم أن يجب السلم في مهم آخر وجانب
المسلمين عز من عليه يترتب لما الله سبيل في الجهاد: 

عدوان من المسلمين أوطان وحماية الله كلمة وإعلء
الله رضي عمر ابن عن الصحيحين في ثبت ولهذا ، الكافرين

أمرت:  وسلم عليه الله صلى الله رسول : قال قال عنهما
محمدا     وأن     الله     إل     إله     ل     أن     يشهدوا     حتى     الناس     أقاتل     أن

ذلك     فعلوا     فإذا     الزكاة     ويؤتوا     الصلة     ويقيموا     الله     رسول
على     وحسابهم     السلم     بحق     إل     وأموالهم     دماءهم     مني     عصموا
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معاذ عن صحيح بإسناد الترمذي وجامع المسند وفي    الله
رأس:  قال وسلم عليه الله صلى النبي أن عنه الله رضي
سبيل     في     الجهاد     سنامه     وذروة     الصلة     وعموده     السلم     المر
خطبها خطبة في عنه الله رضي الصديق بكر أبو وقال   الله

إل الله سبيل في الجهاد قوم يدع ل  المسلمون بايعه بعدما
   بالذل الله ضربهم

الله لشرع وإقامة للباطل وإزهاق للحق إحقاق الجهاد ففي
.  أعدائهم مكايد من وأوطانهم للمسلمين وحماية

، عليها الناس الله فطر التي الفطرة دين هو السلم ودين
إليه قومة يدعو نبي فكل ، قبل من والرسل النبياء دعوة وهو

أبي عن العظيم كتابه في سبحانه قال كما ، مسلمين ليكونوا
:  والسلم الصلة عليه إبراهيم الرحمن وخليل النبياء
َغُب     َوَمْن ِة     َعْن     َيْر ّل ِهيَم     ِم ْبَرا ِفَه     َمْن     ِإل     ِإ ْفَسُه     َس ِد     َن َق َل َو

ُه َنا ْي َف َط َيا     ِفي     اْص ْن ّد ّنُه     ال ِإ ِة     ِفي     َو ِلِحيَن     َلِمَن     اْلِخَر ْذ     الّصا َلُه     َقاَل     ِإ
ّبُه ِلْم     َر َلْمُت     َقاَل     َأْس َلِميَن     ِلَرّب     َأْس َعا ْل َوّصى*    ا َها     َو ِهيُم     ِب ْبَرا ِإ
ِه ِني ُقوُب     َب ْع َي ِنّي    َ يا     َو ّلَه     ِإّن     َب َفى     ال َط ُكُم     اْص ّديَن     َل ُتّن     َفل     ال ِإل     َتُمو

ُتْم ْن َأ ِلُموَن     َو    ُمْس

الدين بهذا وسلم عليه الله صلى محمدا نبيه الله بعث ولقد
بعد وضلل جهل في ونصارى يهود من الكتاب وأهل ، العظيم

، بهم الهواء ولعبت والنجيل التوراة في وبدلوا حرفوا أن
من النيل في قريش كفار صف في والنصارى اليهود فأصبح
أنهم مع اليهود وخاصة ودعوته وسلم عليه الله صلى محمد

باتباعه مطالبون وأنهم كتبهم خلل من المعرفة تمام يعرفونه
ِذيَن:  سبحانه قال كما بدعوته واليمان ّل ُهُم     ا َنا ْي َت َتاَب     آ ِك ْل ا
َنُه ُفو ِر ْع ُفوَن     َكَما     َي ِر ْع ُهْم     َي َء َنا ْب أبي عن مسلم صحيح وفي   َأ

وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي هريرة
المة     هذه     من     أحد     بي     يسمع     ل بيده محمد نفس والذي :  قال

إل     به     أرسلت     بالذي     يؤمن     ولم     يموت     ثم     نصراني     ول     يهودي
   النار     أصحاب     من     كان
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في وسلم عليه الله صلى محمد نبينا استقر عندما لذلك
دين إلى يدعوهم زمانه في الرض ملوك إلى أرسل المدينة

بن ربعي بين ولقد ، النور إلى الظلمات من ليخرجهم الله
قائد رستم سأله عندما قلئل بكلمات عنه الله رضي عامر

لنخرج الله ابتعثنا قوم : ( نحن بقوله فأجابه أنتم ما الفرس
ضيق ومن ، وحده الله عبادة إلى العباد عبادة من شاء من

عدل إلى الديان جور ومن ، والخرة الدنيا سعة إلى الدنيا
) .  السلم

الناس ويوجه نصابها في المور ليضع جاء الخاتم الدين وهذا
ورسله بأنبيائه والتصديق ، الله توحيد : من الصحيحة الوجهة

الله توحيد من إليه دعوا ما إلى والدعوة ، بهم واليمان
.  له الوجه وإسلم

عرف فاليهود ، نقيض طرفي على والنصارى واليهود جاء
آخرين ووصفوا بعضهم فقتلوا أنبيائهم حق في التفريط عنهم

المعصومين الله خلق بخير فكيف الناس عامة مع . يليق ل بما
ثلثة ثالث تعالى الله أن وزعموا عيسى في غلت والنصارى ،

ل عدل وسطا فكان الباطل ويبطل الحق ليحق السلم . وجاء
ِلَك:  تعالى قال كما تفريط ول إفراط َذ َك ُكْم     َو َنا ْل َع ُأّمًة     َج

ًطا ُنوا     َوَس ُكو َت َء     ِل َدا َه َلى     ُش ّناِس     َع ُكوَن     ال َي ُكْم     الّرُسوُل     َو ْي َل َع
ًدا ِهي ، الغلو عن الكتاب أهل ومحذرا ناهيا وجل عز وقال   َش

ْهَل    َ يا:  مسلكهم سلوك من المة لهذه ومحذرا َتاِب     َأ ِك ْل ل     ا
ُلوا ْغ ُكْم     ِفي     َت ِن ُلوا     َول     ِدي ُقو َلى     َت ِه     َع ّل في البخاري وروى   ِإل     ال

صلى النبي عن عنه الله رضي الخطاب بن عمر عن صحيحه
ابن     النصارى     أطرت     كما     تطروني     ل:  قال أنه وسلم عليه الله

صلى عنه وصح    ورسوله     الله     عبد     فقولوا     عبد     أنا     إنما     مريم
عنهما الله رضي عباس ابن حديث من وسلم عليه الله

قبلكم     كان     من     أهلك     فإنما     الدين     في     والغلو     إياكم:  مرفوعا
   الدين     في     الغلو
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دين وهو ل وكيف تحصى ل جدا كثيرة السلم دين ومحاسن
الدامغة والحجة البالغة الحكمة وله ، شيء كل يعلم الذي الله
ما كل وفي ويقضيه يقدره ما كل في العليم الحكيم وهو

 ، لعباده يشرعه
أمته ودل والسلم الصلة عليه رسولنا إليه دعا إل خير فل

عبد عن مسلم صحيح في كما ، منه حذرهم إل شر ول ، عليه
الله صلى النبي عن عنهما الله رضي العاص ابن عمرو بن الله
عليه     حقا     كان     إل     نبي     من     الله     بعث     ما:  قال أنه وسلم عليه

لهم     يعلمه     ما     شر     وينذرهم     لهم     يعلمه     ما     خير     على     أمته     يدل     أن

عنه الله رضي هريرة أبي عن صحيح بإسناد أحمد مسند وفي
لتمم     بعثت     إنما:  قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن

: : بلفظ جيد بإسناد الخرائطي الحافظ ورواه    الخلق     صالح
.     الخلق     مكارم     لتمم     بعثت     إنما

من أفواجا الناس دخول من اليوم نلحظه : وما الختام وفي
إنما ، والنصارى اليهود من الكتاب وأهل والمشركين الكفرة

إيجاد في الخرى والفلسفات الديانات فشل على دللة هو
على والواجب ، للناس والسعادة والراحة الطمأنينة

لدعوتهم المم هذه بين ينشطوا أن الدعاة وخاصة المسلمين
السلم نتمثل أن بذلك القيام قبل ننسى ول ، الله دين إلى
من يخرجهم من إلى بحاجة فالبشرية ، وسلوكا علما فينا

ْوًل     َأْحَسُن     َوَمْن النور إلى الظلمات َعا     ِمّمْن     َق َلى     َد ِه     ِإ ّل ال
َعِمَل ِلًحا     َو َقاَل     َصا ِني     َو ّن ِلِميَن     ِمَن     ِإ ْلُمْس    ا

يوفقنا وأن ، بديننا يبصرنا وأن ، خير دعاة يجعلنا أن الله أسأل
، عليه والقادر ذلك ولي إنه بصيرة على إليه الدعوة في

.  وسلم وصحبه آله وعلى محمد على الله وصلى

إليها       البشر وضرورة ومحاسنها السلمية الشريعة
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وعلى بعده نبي ل من على والسلم والصلة ، وحده لله الحمد
:  بعد أما ، وصحبه آله

ليضاح الوسائل خير من العلمية المحاضرات كانت فلما
الكلم وبسط عنه المحاضر الشيء محاسن وإبراز الحقائق

الليلة هذه محاضرتي موضوع يكون أن رأيت البسط بعض فيه
) . إليها البشر وضرورة ومحاسنها السلمية : ( الشريعة

. يخفى ل كما العظيمة لهميته الموضوع هذا اخترت وإنما
بمحاسنها يتعلق وما السلمية الشريعة في البحث فإن

أمر إليها بالضرورة يتعلق وما بالعباد وعنايتها ومصالحها
أهم من به والعناية فيه والتفقه شديدة إليه والحاجة عظيم

الحاجة ومسيس شأنه وعظم الموضوع هذا فلهمية ، الشياء
موضوع يكون أن رأيت والبصيرة فيه الفقه من المزيد إلى

هذه أن المستمعين لخواني يتضح . وبهذا المحاضرة
السلمية الشريعة:  : أحدهما شقين ذات المحاضرة
شاء إن . وسأتكلم إليها البشر : ضرورة . . والثاني ومحاسنها

.  جميعا الشقين على الله

ومحاسنها السلمية بالشريعة يتعلق ما : وهو الول الشق أما
علم أدنى له من كل ولدى المسلمين لدى المعلوم : فمن
 في بالواقع
عليهم جميعا الرسل بعث وعل جل الله أن الماضية الزمان
محمد آخرهم إلى نوح أولهم من السلم بدين والسلم الصلة
على كان السلم عليه آدم أبونا بل ، والسلم الصلة عليهم

في الشرك حدث أن إلى بعده كانت التي والقرون السلم
رضي عباس ابن قال كما السلم على كانوا . كلهم نوح قوم
الصالحين بعباده ، نوح قوم في الشرك حدث ثم ، عنهما الله
الصلة عليه نوحا الله فأرسل ونسر ويعوق ويغوث وسواع ود

رسول أول وكان ، الشرك فيهم وقع لما قومه إلى والسلم
رسول عن الصحيحة الحاديث به جاءت كما الرض أهل إلى
.  والسلم الصلة عليه الله



أولهم من الله بعثهم جميعا والسلم الصلة عليهم فالرسل
ّديَن     ِإّن:  وجل عز الله قال كما ، السلم بدين آخرهم إلى ال
َد ْن ِه     ِع ّل ِْلْسلُم     ال ل السلم هو عنده الدين أن سبحانه فأوضح   ا
بآية سبحانه ذلك أكد ثم.  وتعالى سبحانه عنده سواه دين

َتِغ     َوَمْن:  وعل جل فقال ، أخرى ْب ْيَر     َي ِم     َغ ِْلْسل ًنا     ا َلْن     ِدي َبَل     َف ْق ُي
ْنُه َو     ِم ُه ِة     ِفي     َو ِريَن     ِمَن     اْلِخَر ْلَخاِس جميع أن وجل عز فبين   ا

سبحانه وأوضح ، السلم وهو الطريق هذا إل مسدودة الطرق
، طريقه من جاء من يقبل الذي الدين هو السلم أن وتعالى

ْوَم:  وجل عز وقال ، يقبل ل طريقه غير من جاء ومن َي ْل ا
ْلُت ْكَم ُكْم     َأ ُكْم     َل َن ْتَمْمُت     ِدي َأ ُكْم     َو ْي َل ِتي     َع ْعَم ُكُم     َوَرِضيُت     ِن ِْلْسلَم     َل ا

ًنا الصلة عليه محمد رسوله يد على المة هذه فخاطب   ِدي
 النعمة عليها وأتم الدين لها أكمل بأنه والسلم
هو السلم دين أن على ذلك فدل ، دينا السلم لها ورضي

أنه كما ، المة هذه دين وهو والسلم الصلة عليه محمد دين
الصلة عليهم أجمعين والرسل الماضين النبياء دين هو

َع سبحانه بقوله ذلك أيد . ثم والسلم ُكْم     َشَر ّديِن     ِمَن     َل َما     ال
ِه     َوّصى ِذي     ُنوًحا     ِب ّل َنا     َوا ْي ْوَح ْيَك     َأ َل َنا     َوَما     ِإ ْي ِه     َوّص ِهيَم     ِب ْبَرا َوُموَسى     ِإ

ِقيُموا     َأْن     َوِعيَسى ّديَن     َأ ُقوا     َول     ال َفّر َت ِه     َت ُبَر     ِفي َلى     َك ِكيَن     َع ِر ْلُمْش ا
ُهْم     َما ُعو ْد ِه     َت ْي َل ّلُه     ِإ ِبي     ال َت ِه     َيْج ْي َل ُء     َمْن     ِإ ِدي     َيَشا ْه َي ِه     َو ْي َل ِنيُب     َمْن     ِإ ُي

نوحا به وصى ما الدين من لهم شرع بأنه المة هذه فخاطب
 .

. والسلم الصلة عليه محمد : يا يعني إليك أوحينا والذي
أمر إقامة من نوحا به وصى ما المة لهذه شرع وعل جل فالله

إلى به أوحى وما عليه والجتماع عليه والستقامة السلم
الدين في الستقامة من والسلم الصلة عليه محمد

َتِصُموا:  تعالى قوله في كما ، عليه والجتماع ْع ْبِل     َوا ِه     ِبَح ّل ال
ًعا ُقوا     َول     َجِمي َفّر ُنوا     َول:  وعل جل وبقوله   َت ُكو ِذيَن     َت ّل ُقوا     َكا َفّر َت

ُفوا َل َت ِد     ِمْن     َواْخ ْع ُهُم     َما     َب َء َناُت     َجا ّي َب ْل لنا شرع أنه بهذا فعلم   ا
َع القدمين والرسل الماضين للنبياء شرع ما سبحانه َشَر

ُكْم ّديِن     ِمَن     َل ِه     َوّصى     َما     ال ِذي     ُنوًحا     ِب ّل َنا     َوا ْي ْوَح ْيَك     َأ َل َنا     َوَما     ِإ ْي َوّص
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ِه ِهيَم     ِب ْبَرا ِقيُموا     َأْن     َوِعيَسى     َوُموَسى     ِإ ّديَن     َأ ُقوا     َول     ال َفّر َت ِه     َت    ِفي
َغُب     َوَمْن:  وجل عز وقال ِة     َعْن     َيْر ّل ِهيَم     ِم ْبَرا ِفَه     َمْن     ِإل     ِإ َس
ْفَسُه ِد     َن َق َل ُه     َو َنا ْي َف َط َيا     ِفي     اْص ْن ّد ّنُه     ال ِإ ِة     ِفي     َو َلِمَن     اْلِخَر

ِلِحيَن ْذ     الّصا ّبُه     َلُه     َقاَل     ِإ ِلْم     َر َلْمُت     َقاَل     َأْس َلِميَن     ِلَرّب     َأْس َعا ْل *   ا
َوّصى َها     َو ِهيُم     ِب ْبَرا ِه     ِإ ِني ُقوُب     َب ْع َي ِنّي    َ يا     َو ّلَه     ِإّن     َب َفى     ال َط ُكُم     اْص َل
ّديَن ُتّن     َفل     ال ُتْم     ِإل     َتُمو ْن َأ ِلُموَن     َو    ُمْس
يعقوب وهكذا ، بالسلم ذريته وصى إبراهيم أن سبحانه فبين

ما أيضا والسلم الصلة عليه نوح عن وذكر ، بذلك بنيه أوصى
نوح قصة في يونس سورة في وعل جل فقال ، ذلك على يدل
ُأِمْرُت:  لقومه قال أنه ُكوَن     َأْن     َو ِلِميَن     ِمَن     َأ ْلُمْس عن وقال   ا

ِم    َ يا:  قال أنه موسى ْو ُتْم     ِإْن     َق ْن ُتْم     ُك ْن ِه     آَم ّل ِه     ِبال ْي َل َع ُلوا     َف ّك َو ِإْن     َت
ُتْم ْن ِلِميَن     ُك َلْت:  بلقيس عن وقال   ُمْس ّني     َرّب     َقا َلْمُت     ِإ َظ

ْفِسي َلْمُت     َن َأْس َع     َو ْيَماَن     َم َل ِه     ُس ّل َلِميَن     َرّب     ِل َعا ْل بهذه فعلم   ا
وهو جميعا النبياء دين هو السلم أن معناها في وما اليات

ل حقا الله دين وأنه والسلم الصلة عليهم جميعا الرسل دين
الذي الدين وهو ، سواه دينا أحد من يقبل ول ، سواه له دين
 ، بإقامته الرسل أمر

نشرت ضمن كتاب ندوة المحاضرات لرابطة العالم
 .186 - 162هـ ، ص 1386السلمي في موسم الحج عام 

وفي وأفعاله وتدبيره ملكه في وجل عز الله : توحيد وحقيقته
وقبول لمره والنقياد ، وصفاته أسمائه وفي سبحانه عبادته

والجتماع ذلك على والستقامة سبيله إلى والدعوة شريعته
وأمر بإقامته أمرنا الذي الدين هو وهذا فيه التفرق وعدم عليه
ِقيُموا     َأْن:  تعالى قال كما بإقامته بعدهم ومن الرسل الله َأ

ّديَن ُقوا     َول     ال َفّر َت ِه     َت والتزامه ، : قبوله معناها الدين فإقامة   ِفي
، عليه والثبات ، عليه والسير ، إليه والدعوة ، وإظهاره ،

في التفرقة وعدم ، وعقيدة وعمل قول ذلك على واجتماع
 صفهم ويتحد المسلمين كلمة تجتمع وبهذا ، ذلك

عليهم الرسل كان . هكذا عدوهم ويهابهم جانبهم ويقوى
، فيه يتفرقوا ول الدين يقيموا بأن أمروا كلهم والسلم الصلة
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عليه والجتماع الدين إقامة في ما اللب ذي على يخفى ول
حقوقهم أخذ من وتمكنهم المسلمين قوة من التفرق وعدم

نفس في لهم العداء وهيبة منهم وانتصافهم ، أعدائهم من
وإقامتهم واجتماعهم اتحادهم من يشاهدونه لما ، الوقت
والتحاد فالجتماع.  به وتواصيهم ذلك في وتعاونهم دينهم

النجاح سر أنه شك ل أمة كل في الحق على الصادق والتعاون
.  والخرة الدنيا في والكرامة الفوز وطريق

كلهم والسلم الصلة عليهم الرسل جميع أن بهذا فعلمنا
دينهم وكلهم ، السلم إلى دعوا وكلهم ، بالسلم أرسلوا
تقدم كما وإقامته ، السلم بإقامة أمروا وكلهم ، السلم
وعمل علما عليه والستقامة إليه ودعوتهم للناس إظهاره
وبملئكته بالله باليمان وذلك ، ذلك على والجتماع وعقيدة

جاء ما وتلقي وشره خيره وبالقدر الخر واليوم ورسله وكتبه
، ذلك على والجتماع والعمل بالقبول المين الرسول به

، الدين في الداخلون يزداد وبهذا والتفرق الخلف من والحذر
صلحه ويعرفون ، إليه الدعاة ويعظمون الدين أمر ويعظمون

وفاز ونجح أفلح به تمسك من حق دين وأنه ، عصر لكل
.  إخوانه مع والجتماع والقوة والتحاد والكرامة بالعزة

السلم هو النبياء من بعدهم ومن وصالح وهود نوح فدين
ورسوله بالله اليمان هي التي . فالعقيدة وشريعة عقيدة

هي إليهم المبعوث القوم إلى بالنسبة وقت كل في المبعوث
 رسولهم به جاء بما إيمانهم وهو إليهم بالنسبة السلم

بالقوال عليه واجتماعهم للشرع وانقيادهم لربهم وتوحيدهم
رسول ولكل شريعة نبي لكل لكن ، والعقيدة والعمال

ُكّل:  وعل جل الله قال كما شريعة َنا     ِل ْل َع ُكْم     َج ْن َعًة     ِم ِشْر
َهاًجا ْن وتحملهم وأحوالهم الناس ظروف لن إل ذاك وما   َوِم

عقول فليست ، كثيرا يتفاوت للمقصود وإدراكهم للتكاليف
ظروفهم وليست ، سواء حد على الزمنة جميع في الناس

العليم هو وعل جل فالله ، سواء حد على وقدرهم وأحوالهم
العليم وهو ، استطاعتهم بمدى الخبير وهو العباد بأحوال
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وهو يحملونها التي العقول وبحقيقة الحق تقبلهم بمدى
يليق بما أمة كل وفي وقت كل في الرسل يرسل سبحانه

وعلمه بحكمته اللئق هو ذلك لن ، المة وبتلك الوقت بذلك
في نوح قوم فليس ، وتعالى سبحانه وإحسانه ورحمته
موسى كأمة الرسول به يجيء لما والتقبل والتحمل العقول

ولغاتهم وعقولهم أوقاتهم في كبيرة فروق الناس فبين مثل
.  ذلك وغير وعوائدهم

الحكام وهي الشرائع كانت إن وجل عز الله حكمة من فكان
، الله عبادة هو الذي فمتحد الصل أما ومتفاوتة متنوعة

، بملئكته واليمان ، برسله واليمان ، به واليمان ، وتوحيده
بإقامة واليمان ، بالقدر واليمان ، والكتب ، الخر واليوم
فيما الرسول وطاعة الشريعة وإقامة عليه والجتماع الدين

والسلم الصلة عليهم الرسل بين عليه متفق أمر هذا ، به جاء
جل الله قال كما ، إليها ودعوا عليها اجتمعوا أصول وهذه ،

ْد:  وعل َق َل َنا     َو ْث َع ٍة     ُكّل     ِفي     َب ُدوا     َأِن     َرُسوًل     ُأّم ُب ْع ّلَه     ُا ُبوا     ال ِن َت َواْج
ُغوَت ّطا    ال

إليه والتوجه الله عبادة إلى الناس يدعون جميعا دعوتهم هذه
صلة من شيء كل في سواه ما كل دون العبادة في وتوحيده

َنا     َوَما:  وجل عز وقال ، ذلك وغير وصوم ْل ِلَك     ِمْن     َأْرَس ْب ِمْن     َق
ِه     ُنوِحي     ِإل     َرُسوٍل ْي َل ّنُه     ِإ َلَه     ل     َأ َنا     ِإل     ِإ ْذ:  وجل عز وقال   َأ ِإ َذ     َو َأَخ

ّلُه َق     ال َثا ّييَن     ِمي ِب ّن ُكْم     َلَما     ال ُت ْي َت َتاٍب     ِمْن     آ ٍة     ِك ْكَم ُكْم     ُثّم     َوِح َء َجا
ٌق     َرُسوٌل ّد ُكْم     ِلَما     ُمَص َع ْؤِمّن     َم ُت ِه     ِل َنُه     ِب ْنُصْر َت ِل ُتْم     َقاَل     َو ْقَرْر َأ

ُتْم ْذ َأَخ َلى     َو ُكْم     َع ِل ِري     َذ ُلوا     ِإْص َنا     َقا ْقَرْر ُدوا     َقاَل     َأ َه َنا     َفاْش َأ ُكْم     َو َع َم
ِديَن     ِمَن ِه ّلى     َفَمْن*    الّشا َو َد     َت ْع ِلَك     َب ِئَك     َذ َل ُأو ُقوَن     ُهُم     َف َفاِس ْل    ا

ُلوا:  وجل عز وقال ّنا     ُقو ِه     آَم ّل ِزَل     َوَما     ِبال ْن َنا     ُأ ْي َل ِزَل     َوَما     ِإ ْن َلى     ُأ ِإ
ِهيَم ْبَرا ِإْسَماِعيَل     ِإ َق     َو ِإْسَحا ُقوَب     َو ْع َي َباِط     َو َْلْس ِتَي     َوَما     َوا ُأو

ِتَي     َوَما     َوِعيَسى     ُموَسى ّيوَن     ُأو ِب ّن ِهْم     ِمْن     ال ّب ُق     ل     َر َفّر ْيَن     ُن ٍد     َب َأَح

ُهْم ْن َنْحُن     ِم ِلُموَن     َلُه     َو بهذا جاءوا الرسل أن بذلك فعلم   ُمْس
الرسل بين نفرق وأل ذلك نقبل وأن بذلك نؤمن أن علينا وأن
ِزَل     ِبَما     الّرُسوُل     آَمَن وجل عز قال كما ، الشياء هذه في ْن ُأ
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ِه ْي َل ِه     ِمْن     ِإ ّب ُنوَن     َر ْؤِم ْلُم ِه     آَمَن     ُكّل     َوا ّل ِه     ِبال ِت َك ِئ ِه     َوَمل ِب ُت ُك ِه     َو ِل ل     َوُرُس
ُق َفّر ْيَن     ُن ٍد     َب ِه     ِمْن     َأَح ِل ُلوا     ُرُس َقا َنا     َو ْع َنا     َسِم ْع َط َأ َنَك     َو ْفَرا َنا     ُغ ّب َر
ْيَك َل ِإ ْلَمِصيُر     َو    ا

الله حكمة حسب على متنوعة مختلفة الشرائع كانت فلما
المم في الظروف حسب وعلى ، العباد بأحوال وعلمه

تحملهم ومدى ، وعقولهم وأحوالهم ، الرسل إليهم المرسلة
هذه في يجب قد مختلفة الشرائع كانت والتكاليف للشرائع
هذه في يحرم وقد ، الشريعة هذه في يجب ل ما الشريعة
 هذه في يحرم ل ما الشريعة
الله حكمة اقتضتها عظيمة وأسرار بالغة لحكمة الشريعة

.  وعل جل وجوده إحسانه وكمال وقدرته وعلمه

الصار وبعض الشرائع بعض في التشديد بعض يكون وقد
أسباب من يكون وقد ، ذلك اقتضت وأسرار لحكم والغلل

الله على وجرأتها الرسول إليها أرسل التي المة عصيان ذلك
التشريع في عليهم فيشدد ونواهيه بأوامره مبالتها وعدم

ٍم:  وجل عز قال كما ، ذلك لسباب ْل ُظ ِب ِذيَن     ِمَن     َف ّل ُدوا     ا َها
َنا ِهْم     َحّرْم ْي َل َباٍت     َع ّي ّلْت     َط ُهْم     ُأِح ِهْم     َل ّد ِبَص ِبيِل     َعْن     َو ِه     َس ّل ِثيًرا     ال َك

ِهُم*  ِذ َأْخ َبا     َو ْد     الّر َق ُهوا     َو ْنُه     ُن ِهْم     َع ِل ْك َأ َواَل     َو ّناِس     َأْم ِطِل     ال َبا ْل    ِبا
طيبات اليهود من إسرائيل بني على حرم أنه سبحانه فبين

 ، الخبيثة أعمالهم بأسباب لهم أحلت

للنبياء الخاتم هو والسلم الصلة عليه محمد نبينا كان ولما
لكونها ، وأتمها الشرائع أكمل شريعته كانت جميعا والرسل
إلى المة لجميع عامة شريعة ولكونها ، للشرائع خاتمة شريعة

النبيين خاتم والسلم الصلة عليه كان فلما ، القيامة يوم
الله حكمة اقتضت الثقلين جميع إلى عاما رسول وكان

وأتمها وأكملها الشرائع أوفي شريعته تكون أن سبحانه
الصلة عليه فهو والمعاد المعاش في العباد لمصالح انتظاما

َكاَن     َما:  تعالى قال كما ، والمرسلين النبياء خاتم والسلم
ٌد َبا     ُمَحّم ٍد     َأ ُكْم     ِمْن     َأَح ِل ِكْن     ِرَجا َل ِه     َرُسوَل     َو ّل َتَم     ال ّييَن     َوَخا ِب ّن    ال
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بأنه والسلم الصلة عليه الله رسول عن الحاديث وتواترت
ومعلوم عليه مجمع الله بحمد أمر وهذا ، النبيين خاتم

أن على المسلمون أجمع . وقد السلم دين من بالضرورة
 فهو بعده النبوة ادعى من

سبحانه والله.  كافرا قتل وإل تاب فإن يستتاب كاذب كافر
، أيضا المسلمين بإجماع كافة الناس إلى أرسله قد وتعالى

الصلة عليه أنه النبوية والحاديث القرآنية اليات دلت وقد
والحمر والعجم العرب إلى ، الجميع إلى الله رسول والسلم
حين من الجميع إلى الله رسول هو والنس والجن والسود

يدل كما ، الساعة تقوم أن إلى والسلم الصلة عليه بعثته
َها    َ يا     ُقْل:  وعل جل قوله ذلك على ّي أ

ّناُس     َ ّني     ال ِه     َرُسوُل     ِإ ّل ال
ُكْم ْي َل ًعا     ِإ ِذي     َجِمي ّل ْلُك     َلُه     ا َواِت     ُم َْلْرِض     الّسَما َلَه     ل     َوا َو     ِإل     ِإ ُه
ِيي ُيِميُت     ُيْح ُنوا     َو ِه     َفآِم ّل ِه     ِبال ِل ِبّي     َوَرُسو ّن ُْلّمّي     ال ِذي     ا ّل ْؤِمُن     ا ُي
ِه ّل ِه     ِبال ِت ِلَما َك ُه     َو ُعو ِب ّت ُكْم     َوا ّل َع ُدوَن     َل َت ْه وعل جل الله فعلق   َت

إل إيمان ول هداية ل أن فعلم به واليمان اتباعه على الهداية
على والسير والسلم الصلة عليه محمد اتباع طريق من

.  الله بعثه ما بعد منهاجه

ُتْم     ِإْن     ُقْل:  وجل عز قال ْن ّبوَن     ُك ّلَه     ُتِح ِني     ال ُعو ِب ّت ُكُم     َفا ْب ِب ّلُه     ُيْح ال
ِفْر ْغ َي ُكْم     َو ُكْم     َل َب ُنو أن وسلم عليه الله صلى نبيه الله أمر   ُذ
ُتْم     ِإْن     ُقْل للناس يقول ْن ّبوَن     ُك ّلَه     ُتِح ِني     ال ُعو ِب ّت ُكُم     َفا ْب ِب ّلُه     ُيْح ال
ِفْر ْغ َي ُكْم     َو ُكْم     َل َب ُنو ومغفرته الله محبة إلى طريق ل أنه فعلم   ُذ

َوَما:  وعل جل وقال ، والسلم الصلة عليه باتباعه إل
َناَك ْل ّفًة     ِإل     َأْرَس ّناِس     َكا ِذيًرا     َبِشيًرا     ِلل َن . كافة الناس إلى يعني   َو

َباَرَك:  وعل جل وقال ِذي     َت ّل َقاَن     َنّزَل     ا ُفْر ْل َلى     ا ِه     َع ِد ْب ُكوَن     َع َي ِل
َلِميَن َعا ْل ِذيًرا     ِل والعالمون ، للعالمين نذير أنه وعل جل فأخبر   َن

، الرسول إنه وقيل ، القرآن إنه وقيل ، الناس جميع : هم
 نذير فهو ، . حق وكلهما

نذير وكتابه ، نذير . فهو للعالمين نذير والقرآن للعالمين
والنس الجن من المكلفين العقلء كلها للمخلوقات للعالمين

 .
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النبي : قال قال عنه الله رضي جابر عن الصحيحين وفي
قومه     إلى     يبعث     النبي     كان:  والسلم الصلة عليه الكريم
أبي عن مسلم صحيح وفي   عامة     الناس     إلى     وبعثت     خاصة

والسلم الصلة عليه النبي أن عنه الله رضي الشعري موسى
المة     هذه     من     أحد     بي     يسمع     ل     بيده     نفسي     والذي:  قال

إل     به     أرسلت     بالذي     يؤمن     ولم     يموت     ثم     نصراني     ول     يهودي
بالضرورة السلم دين من معلوم أمر وهذا   النار     أهل     من     كان
والعرب والنصارى اليهود إلى ، الجميع إلى الله رسول أنه

دعوته أجاب من ، الجن وجميع آدم بني أجناس وجميع والعجم
ومن ، الحميدة والعاقبة والسعادة النجاة فله سبيله في وسار

: وعل جل قال كما ، والنار والندامة الخيبة فله سبيله عن حاد
ْلَك ُد     ِت ُدو ِه     ُح ّل ِطِع     َوَمْن     ال ّلَه     ُي َلُه     ال ْلُه     َوَرُسو ْدِخ ّناٍت     ُي ِري     َج ِمْن     َتْج
َها ِت َهاُر     َتْح ْن ْل

َ ِديَن     ا ِل َها     َخا ِلَك     ِفي َذ ْوُز     َو َف ْل ِظيُم     ا َع ْل ْعِص     َوَمْن*    ا ّلَه     َي ال
َلُه ّد     َوَرُسو َع َت َي ُه     َو َد ُدو ْلُه     ُح ْدِخ ًدا     َناًرا     ُي ِل َها     َخا َلُه     ِفي َذاٌب     َو ِهيٌن     َع    ُم

ُكُم     َوَما:  وجل عز وقال َتا ُه     الّرُسوُل     آ ُذو ُكْم     َوَما     َفُخ َها ْنُه     َن َع
ُهوا َت ْن ُقوا     َفا ّت ّلَه     َوا ّلَه     ِإّن     ال ُد     ال ِدي َقاِب     َش ِع ْل الكريم النبي وقال   ا

أبى     من     إل     الجنة     يدخلون     أمتي     كل  :  والسلم الصلة عليه
ومن     الجنة     دخل     أطاعني     من     قال     يأبى     ومن     الله     رسول     يا     قيل

خاتم وهو عامة رسالته لن إل ذلك وما   أبى     فقد     عصاني
أمته وكانت الشرائع أكمل شريعته كانت كله لهذا ، النبيين

ُتْم:  وعل جل قال كما ، المم خير ْن ْيَر     ُك ٍة     َخ ِرَجْت     ُأّم ّناِس     ُأْخ ِلل
ْوَم:  تعالى وقال َي ْل ْلُت     ا ْكَم ُكْم     َأ ُكْم     َل َن ْتَمْمُت     ِدي َأ ُكْم     َو ْي َل َع
ِتي ْعَم ُكُم     َوَرِضيُت     ِن ِْلْسلَم     َل ًنا     ا أكمل أنه سبحانه فأخبر   ِدي

بالنسبة مكمل واحد كل السابقة والديان ، دينها المة لهذه
إكمال إليهم أرسل الذين والقوم به أرسل الذي الرسول إلى

 ، وأحوالهم بظروفهم ويليق يناسبهم

جميع في الدين لها أكمل فقد المة هذه إلى بالنسبة أما
وغناهم وأحوالهم ظروفهم لجميع صالحا دينا وجعله ، المعاني
جميع وفي ، ورخائهم وشدتهم وسلمهم وحربهم وفقرهم

.  القيامة يوم إلى الزمان جميع وفي الدنيا أصقاع
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الشريعة هذه محاسن من يسيرا شيئا أذكر أن أردت وقد
له من على يخفى فل الستقصاء . أما العظيمة وأسرارها

الشريعة هذه محاسن أحد يستقصي أن يمكن ل أنه علم أدنى
حكيم من شريعة وهي فضائلها يحصي أن أحد يستطيع كيف ،

القيامة يوم إلى يأتي وفيما مضى فيما شيء كل علم قد عليم
، وتعالى سبحانه تشريعه وأسرار عباده بأحوال العالم وهو ،

هذه محاسن من شيئا يذكر أن العلم طالب حسب ولكن
َناَك     ُثّم:  قال وعل جل فالله الشريعة ْل َع َلى     َج ٍة     َع َع ِري ِمَن     َش

ِر َْلْم َها     ا ْع ِب ّت ْع     َول     َفا ِب ّت َء     َت َوا ْه ِذيَن     َأ ّل    ا
َلُموَن     ل ْع ُهْم*    َي ّن ُنوا     َلْن     ِإ ْغ ْنَك     ُي ِه     ِمَن     َع ّل ًئا     ال ْي ِإّن     َش ِلِميَن     َو ّظا ال

ُهْم ْعُض ُء     َب َيا ِل ْو ْعٍض     َأ ّلُه     َب ِلّي     َوال ِقيَن     َو ّت ْلُم    ا

الصلة عليه محمدا نبيه جعل أنه وتعالى سبحانه الله أخبر
بينة طريقة : على والمعنى ، المر من شريعة على والسلم
دين وهو القويم الدين من:  أي المر من ظاهرة واضحة
له أمر وهو ، بها وتمسك الزمها أي : فاتبعها قال ثم ، السلم

أمر له فالمر ، بذلك المة لجميع وأمر والسلم الصلة عليه
ثم ، والسلم الصلة عليه به تخصيصه على الدليل دل ما إل لنا

ْع     َول:  قال ِب ّت َء     َت َوا ْه ِذيَن     َأ ّل َلُموَن     ل     ا ْع اتباع من سبحانه يحذر   َي
يعلمون ل الذين من فهو الشريعة خالف من وكل الناس أهواء

يعني ، شيئا الله من عنه يغنوا لن الناس أن وعل جل بين ثم ،
يغنوا فلن ذلك من يعصمه والله أهوائهم واتبع إليهم مال لو: 

شيء كل على القادر وهو الله بيد فالمر.  شيئا الله من عنه
أراده مما والسلم الصلة عليه رسوله أحد يمنع فل ، وعل جل
النصر أن بيان هذا من فالمقصود ، ونصر عزة من به الله

وتبليغ وتأييده بنصره كفيل وأنه وتعالى سبحانه بيده والتأييد
عنه يغنوا فلن وكثرة قوة من كانوا مهما الناس وأن ، رسالته

من وهذا أهوائهم واتباع إليهم للميل وجه فل شيئا الله من
من معصوم وسلم عليه الله صلى فالرسول وإل التحذير باب
ولكن ، وأيده وحماه وصانه عصمه قد فالله أهوائهم اتباع

والعزة والقوة والنجاة السعادة أن وإرشادنا تعليمنا المقصود
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إليها والدعوة بها والتمسك الشريعة اتباع في والسلمة
: الطريقة العربية اللغة في والشريعة ، عليها والحفاظ
في الشريعة وتطلق ، النجاة إلى الموصلة البينة الظاهرة

ذلك وما الماء إلى الموصل الطريق على أيضا العربية اللغة
َنا:  وعل جل قال كما ، الحياة إلى يوصل لنه إل ْل َع ِمَن     َوَج

ِء ْلَما ٍء     ُكّل     ا عليهم النبياء بها جاء التي فالشرائع   َحّي     َشْي
توصل ، تأملها لمن واضحة بينة ظاهرة طرق والسلم الصلة

والسعادة النجاة إلى بها وأخذ واتبعها عليها استقام من
عليه نبينا فشريعة ، والخرة الدنيا في الكريمة الطيبة والحياة
قد أغلل ول آصار فيها وليس وأكملها أفضلها والسلم الصلة

الحمد فلله والغلل الصار أمته وعن النبي هذا عن الله وضع
بعثت:  الصحيح الحديث في قال كما ، سمحة شريعة والمنة

هذا     إن:  والسلم الصلة عليه " وقال   السمحة     بالحنيفية
بعث لما وقال   غلبه     إل     أحد     الدين     هذا     يشاد     ولن     يسر     الدين
ول     يسرا:  اليمن إلى عنهما الله رضي موسى وأبا معاذا

: الشريعة " فهذه   تختلفا     ول     وتطاوعا     تنفرا     ول     وبشرا     تعسرا
الرحمة وشريعة ، المسامحة وشريعة ، التيسير شريعة

بكل العناية وشريعة ، الراجحة المصلحة وشريعة ، والحسان
الدنيا في الطيبة وحياتهم وسعادتهم العباد نجاة فيه ما

.  والخرة

والسلم الصلة عليه محمدا وإمامنا نبينا بعث وعل جل فالله
الدعوة فيها ، والجلة العاجلة للمصالح منتظمة كاملة بشريعة

العباد توجيه وفيها ، شر كل من التحذير وفيها ، خير كل إلى
تنظيم وفيها ، والخرة الدنيا في والنجاة السعادة أسباب إلى

عظيما تنظيما أنفسهم وبين ربهم وبين العباد بين العلقات
العظيمة الشريعة به جاءت ما وأعظمه ذلك وأهم ، حكيما

صلح فيه ما إلى العباد وتوجيه الباطن إصلح من الكاملة
إيماني قلبي وازع وإيجاد ، دينهم على واستقامتهم قلوبهم
والردى الهلك أسباب عن ويزجرهم والهدى الخير إلى يزعهم
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صلح فيه بما الكريم كتابه في الناس أمر وجل عز فالله ،
.  البواطن وإصلح القلوب

الصحيحة الحاديث وفي ، عناية أعظم بهذا الشريعة وعنيت
يشفي ما ذلك من وسلم عليه الله صلى الله رسول عن

القلوب واستقامة الباطن صلح لن إل ذلك وما ، ويغني
العبد لصلح العظيمة والركيزة الصيل الصل هو وطهارتها

المانة وأداء الشريعة لتحمله وتأهيله ، الوجوه جميع من
فكل ، لخوانه عليه الذي الحق ولدائه ، نفسه من وإنصافه

الخير إلى يزعه إيمان من قلبي وازع عنده يكون ل عبد
ولهذا ، العباد مع ول الله مع حاله تستقيم ل الشر عن ويزجره

وخوفه الله خشية على بالحث الكريمة القرآنية اليات جاءت
له والخلص سبحانه عليه والتوكل ومحبته ورجائه ومراقبته
والرضا والجنة المغفرة ذلك على سبحانه وعلق ، به واليمان
لله الخلص على قلبه استقام إذا العبد لن لماذا؟ ، والكرامة

جميع في ومراقبته عليه والتوكل وخشيته به واليمان ومحبته
الله أوامر إلى سارع هذا على العبد قلب استقام إذا ، الحوال

بكل والسلم الصلة عليه رسوله وتوجيه ربه توجيه وتقبل
بل ، ضعف ول قلق دون من طمأنينة وبكل رضا وبكل انشراح
ِإّن:  وعل جل قال كما ، وانبساط وارتياح بقوة ذلك يستقبل

ِذيَن ّل ْوَن     ا ُهْم     َيْخَش ّب ْيِب     َر َغ ْل ُهْم     ِبا ٌة     َل ِفَر ْغ َأْجٌر     َم ِبيٌر     َو يحثهم   َك
ويراقبوه ويعظموه وعل جل يخشوه أن على هذا في سبحانه

ِلَمْن:  وجل عز وقال ، َقاَم     َخاَف     َو ِه     َم ّب َتاِن     َر ّن عز وقال   َج
ِد:  وجل ُب ْع ّلَه     َفا ِلًصا     ال ّديَن     َلُه     ُمْخ ِه     َأل     ال ّل ّديُن     ِل ِلُص     ال ْلَخا    ا
:  وجل عز وقال

ُعوا ْد ّلَه     َفا ِلِصيَن     ال ّديَن     َلُه     ُمْخ ْو     ال َل َه     َو ِر ِفُروَن     َك َكا ْل    ا
َء     َيْرُجوا     َكاَن     َفَمْن:  وجل عز وقال َقا ِه     ِل ّب ْعَمْل     َر َي ْل َعَمًل     َف

ِلًحا ِرْك     َول     َصا ِة     ُيْش َد َبا ِع ِه     ِب ّب الله يوجه مكية آيات هذه وكل   َر
سبحانه ورجائه وخشيته به واليمان له الخلص إلى العباد بها

َلى:  وجل عز الله ويقول وتعالى َع ِه     َو ّل ُلوا     ال ّك َو َت ُتْم     ِإْن     َف ْن ُك
ِنيَن ْؤِم ْوَف:  وعل جل ويقول   ُم ِتي     َفَس ْأ ّلُه     َي ٍم     ال ْو َق ُهْم     ِب ّب ُيِح

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=54
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=23
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=23
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=18&nAya=110
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=18&nAya=110
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=2
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=55&nAya=46
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=67&nAya=12
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=67&nAya=12


َنُه ّبو ُيِح ُتْم     ِإْن     ُقْل:  سبحانه ويقول   َو ْن ّبوَن     ُك ّلَه     ُتِح ِني     ال ُعو ِب ّت َفا
ُكُم ْب ِب ّلُه     ُيْح ِفْر     ال ْغ َي ُكْم     َو ُكْم     َل َب ُنو الناس حث اليات هذه ففي   ُذ

والتفويض عليه والتوكل عظمته واستحضار الله محبة على
وصفاته بأسمائه المعرفة حق الله عرف إذا فالعبد ، إليه

مع ، عليه واعتمد أمره إليه وفوض عليه وتوكل ، حقه وعظيم
فوض قد فالمتوكل بها والعمل بالسباب الخذ إلى مسارعته

فعل إلى وسارع وجل عز ربه على واعتمد الله إلى أمره
يؤدي حتى بها والعناية بالسباب والخذ النواهي وترك الوامر
واعتماد له محبة وعن لله إخلص عن وجه أكمل على الواجب

:  وتعالى سبحانه وقال ، وجل عز به ثقة وعن عليه
ِلَك ّظْم     َوَمْن     َذ َع ِه     ُحُرَماِت     ُي ّل َو     ال ُه ْيٌر     َف َد     َلُه     َخ ْن ِه     ِع ّب عز وقال   َر
ِلَك:  وجل ّظْم     َوَمْن     َذ َع ِئَر     ُي َعا ِه     َش ّل َها     ال ّن ِإ َوى     ِمْن     َف ْق ُلوِب     َت ُق ْل    ا
الله شعائر تعظيم من عظيما وازعا القلوب يورث كله هذا

قلبه من وازع العبد عند يكون حتى ، الله حرمات تعظيم ومن
وإلى الواجبات أداء إلى إيمانه من وحافز خشيته من ودافع
أداء المانة أداء وإلى نفسه من النصاف وإلى السيئات ترك

لخيه.  عليه الذي الحق

تصلهم عبادات للناس شرع كله ذلك مع وتعالى سبحانه إنه ثم
والتوكل محبته قلوبهم في وتقوي وتزكيهم لديه وتقربهم بالله
، وتعالى سبحانه بطاعته والتلذذ وذكره بمناجاته والنس عليه
من ذلك في لما والكبر الصغر الحدث من الطهارة لهم شرع

تطهيرهم بها التي العبادة هذه شرع الذي تعظيم استشعار
على وتنشيطهم وتنظيفهم أحداثهم من وتطهيرهم ذنوبهم من

أعظم هي التي للصلة مفتاحا الطهارة هذه وجعل ، العمل
في الصلة لهم وشرع الشهادتين بعد عبادة وأكبر عبادة
جل فالله ، خمسين الصل في وكانت خمسة معينة أوقات

خمسين بدل خمسا فجعلها ورحم ويسر بعباده لطف قد وعل
متعددة أوقات في وجعلها الخمسين أجر سبحانه لهم وكتب ،

.  ربه ينسى ل وحتى ربه ذكر عن العبد يغفل ل حتى
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قلبه فراغا وعند ، النوم من قيامه بعد النهار أول في الفجر
الفجر صلة في للمام ويستمع وسماعها الله آيات على يقبل
وطاعته الله بذكر نهاره ويبدأ ، بذلك وينتفع جهرا يقرأ وهو

الله حق ملحظة على له عون هذا في فيكون وتعالى سبحانه
بيعه وفي أعماله وفي صحوته في الله حرمات تعظيم وعلى

الصلة إلى فيعود الظهر وقت يجيء ثم ، ذلك وغير وشرائه
بعوده زالت غفلة هناك كان وإن ، العبادة وإلى الذكر وإلى
بأعمال اشتغل قد هو بينما العصر كذلك ثم ، العبادة هذه إلى

إلى ويرجع فينتبه حضر قد الخر الوقت فإذا خارجية أو داخلية
العشاء يأتي ثم ، المغرب يأتي ثم ، وجل عز وطاعته الله ذكر
ربه فيها يذكر وآخر وقت بين فيما وذكر عبادة في يزال فل

التي بالعمال إليه ويتقرب لله ويجاهدها نفسه فيها ويحاسب
.  وتعالى سبحانه الله يحبها

كصلة الوقات هذه بين أخرى عبادات ذلك مع له وشرع
إلى ، بالليل والتهجد والعشاء والمغرب الظهر وراتبة الضحى

تذكره والدعاء والستغفار والذكار والصلة العبادات من أنواع
من كله هذا وتعالى سبحانه وذكره طاعته على وتعينه بالله

الصلة لهذه تعالى جعل ثم ، إحسانه وعظيم وعل جل فضله
سبحانه الله تعظيم ليتضمن الشهاد رؤوس على عظيما نداء

الدعوة وفيه ، بالرسالة ولنبيه بالوحدانية له والشهادة بالتكبير
ثم ، الفلح على حي الصلة على حي بقوله الصلة هذه إلى

فجعل وتعالى سبحانه بالوحدانية له الشهادة ثم ، لله التكبير
لها ونداء للصلة دعوة بالشهادتين القرار هو الذي الدين أصل

وفي بيوتهم في النداء وبهذا الذكر بهذا ينتبهون فالعباد ،
العبادة لهذه ينبهون مكان كل وفي مراكبهم وفي مضاجعهم

شجر يسمعه ل الذي العظيم النداء بهذا وعظمته الله ولحق
بذلك جاء كما ، القيامة يوم لصاحبه شهد إل شيء ول مدر ول

 ، وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الشريف الحديث

يربط أموالهم في حقا وجعلها زكاة أيضا للناس الله شرع ثم
 بالفقراء الغنياء



، الفقراء : مواساة منها كثيرة فوائد ذلك وفي ، بهم ويصلهم
: ومنها ، السبيل أبناء : مواساة ومنها ، إليهم والحسان

، الخير إلى ودعوتهم إيمانهم وتقوية قلوبهم المؤلفة مواساة
ومنها ، السارى وفك العتق على الرقاب : مشاهدة ومنها
: ومنها ، ديونهم قضاء على الغارمين : مساعدة أيضا

عظيم حق فهي ، الله سبيل في الجهاد على الغزاة مساعدة
هذا مع والله ربه ويرضي ثروته وينمي صاحبه يزكي المال في

الفوائد هذه مع خلف بأحسن وتعالى سبحانه عليه يخلفه
ّنَما:  وجل عز قال العظيمة َقاُت     ِإ َد ِء     الّص َقَرا ُف ْل ِكيِن     ِل ْلَمَسا َوا

ِليَن َعاِم ْل َها     َوا ْي َل ِة     َع َف ّل َؤ ْلُم ُهْم     َوا ُب ُلو ِفي     ُق َقاِب     َو ِرِميَن     الّر َغا ْل َوا
ِفي ِبيِل     َو ِه     َس ّل ْبِن     ال ِا ِبيِل     َو ِريَضًة     الّس ِه     ِمَن     َف ّل ّلُه     ال ِليٌم     َوال ِكيٌم     َع َح

على وجل عز لله شكر الحق هذا وفي الفريضة هذه ففي
من والنفاق الحق هذا بأداء وتعالى سبحانه إليه وقربه نعمه
ذلك ومع ، وعل جل إليه وتقربا له وإخلصا لله طاعة المال

ومساعدة لهم ومواساة للعباد إحسان فيه الوقت نفس في
.  خير كل على

والمصالح العظيم الخير من فيه ما يعلم فكلكم الصوم أما
وشحها وبطرها أشرها من النفس : تطهير منها التي الكبيرة
حاجته بالصيام يعرف الصائم أن:  ذلك ومن ، وكبرها وبخلها

الطعام من له الله أباح ما إلى ضرورته وشدة وضعفه
الفقراء بإخوانه العبد : تذكر ومنها ، وغيرهما والشراب
العبد : تمرين ومنها ، إليهم ويحسن يواسيهم حتى والمحاويج

النفس على يشق ما على الصبر وتعويده الهوى مخالفة على
الصيام في فالصائم ، ورضاه ربه طاعة ذلك في كان إذا

هواها يوافق عما الصبر ويعودها نفسه ويجاهد هواه يخالف
.  وجل عز ومولها ربها طاعة في ومنكح ومشرب مأكل من

الله إل يحصيه ل ما والسرار والحكم الفوائد من الصوم وفي
أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن صح وقد ، وجل عز

إلى     أمثالها     بعشر     الحسنة     له     آدم     ابن     عمل     " كل:  قال
وأنا     لي     فإنه     الصيام     إل     وجل     عز     الله     " يقول     ضعف     سبعمائة
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للصائم     أجلي     من     وشرابه     وطعامه     شهوته     ترك     إنه     به     أجزي
فم     ولخلوف     ربه     لقاء     عند     وفرحة     فطرة     عند     فرحة     فرحتان
في والحاديث ،   المسك     ريح     من     أطيب     الله     عند     الصائم
.  كثيرة شأنه وعظم فضله

والتقرب بالله الصلة من العظيمة الفوائد من ففيه الحج أما
الفريضة هذه لداء والعشيرة والهل الوطان ومفارقة إليه

في فإنه ، العبارة به تحيط ل ما العتيق البيت وزيارة العظيمة
ويشق والقفار الفيافي ويقطع الخطار يركن العبادة هذه

فما وتعالى سبحانه عقابه ويخاف ربه رحمة يرجو الجواء
عز الكريم المولى من العظيم والجر الجزيل بالثواب أحراه
: الحرام من العبادة هذه في سبحانه الله شرع ما أما ، وجل

، رأسه الرجل وكشف ، العوائد من كثير واجتناب ، والتلبية
الصفا بين والسعي بالبيت والطواف ، المعتادة الثياب وخلع

الله إلى والتقرب الجمار ورمي بعرفات والوقوف ، والمروة
الحج في الله شرع مما ذلك غير إلى ، الهدايا بذبح سبحانه

بحسنه المستقيمة والفطر الصحيحة العقول شهدت فمما
.  عباده به وأمر شرعه من حكمة فوق حكمة ل وأنه

بعضهم المسلمين اتصال من الحج في ما ذلك إلى يضاف
في وتعاونهم أمورهم من كثير في وتشاورهم ، ببعض

إلى ، بعض من بعضهم واستفادة والجلة العاجلة مصالحهم
بأنه شرعه للذي شاهد ذلك فكل ، الفوائد من ذلك غير

من ذلك وكل ، الحاكمين وأحكم الراحمين أرحم سبحانه
ُدوا:  بقوله سبحانه إليها أشار التي الحج منافع جملة َه َيْش ِل
َع ِف َنا ُهْم َم للمسلمين وفرصة عظيم إسلمي مؤتمر فالحج َل
منها يستفيدوا وأن مصالحهم شتى في يستغلوها أن ينبغي
يجمع وأن لذلك يوفقهم أن الله فنسأل ، وأخراهم دنياهم لمر

.  مجيب وأكرم مسؤول خير إنه الهدى على كلمتهم

بإقامة الرسل أمر وعل جل الله أن ذكرنا أن لنا سبق وقد
الله صلى محمد ونبينا الدين لقامة بعثوا فالرسل ، الدين
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وسيدهم إمامهم وهو ذلك في أكملهم هو وسلم عليه
وهذه العبادات فهذه أيضا الدين لقامة بعث وخاتمهم

يكون وأن ، الدين لقامة كلها وجل عز الله من التوجيهات
ومعاملة الواجبات أداء على يحملك إيماني وازع عندك

، حقوقهم وأداء إنصافهم وعلى ، المعاملت بأحسن إخوانك
كل في الله إلى والرجوع شيء كل في المانة أداء وعلى
شرعه الذي الوجه على سائرا ممتثل عبدا تكون حتى شيء

.  حظك عند تقف ول هواك تتبع ل الله

في والسلم الصلة عليه النبي قول تقدم بما يتعلق ومما
صلحت     إذا     مضغة     الجسد     في     وإن     " أل:  الصحيح الحديث

القلب     وهي     أل     كله     الجسد     فسد     فسدت     وإذا     كله     الجسد     صلح
فمتى قلبه بصلح العبد صلح أن والسلم الصلة عليه فأخبر

ومتى ، العباد ومع وجل عز الله مع العبد استقام قلبه صلح
ما لنا يبين وهذا ، حاله وفسدت العبد خبث وفسد القلب خبث
إصلح بأسباب عظيمة عناية عنيت الشريعة هذه أن من تقدم

.  القلوب

صوركم     إلى     ينظر     ل     الله     " إن:  والسلم الصلة عليه وقال
" فبين   وأعمالكم     قلوبكم     إلى     ينظر     ولكن     أموالكم     إلى     ول

: وجل عز ربنا من النظر موضع أن والسلم الصلة عليه
محل وليسا لهما قيمة فل وبدنك مالك أما ، والعمل القلب
وإنما ، ربك طاعة في وبدنك مالك استعملت إذا إل النظر
الله محبة على قلبك استقام فإذا ، وعملك قلبك النظر محل

واستقام أعمالك استقامت له والخلص ومراقبته وخشيته
حول ول عملك وفسد حالك فسدت الخرى كانت وإن ، أمرك

.  بالله إل قوة ول

بين العلقات نظمت أيضا العظيمة الشريعة هذه إن ثم
من الله شرع بما وقراباته النسان أسرة ، نفسها في السرة

تكون حتى السرة بين فيما والتعاون ، والمواريث الرحم صلة
فيما متحابة ، وجل عز ربنا يرضي ما على متعاونة مرتبطة
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ذوي بين جعل أن وعل جل وإحسانه رحمته من هذا بينها
إلى بعضهم وتجمع ببعض بعضهم تصل خاصة صلة القرابات

على وحث الرحم صلة فشرع ، ببعض بعضهم وتربط بعض
الصلة عليه الكريم النبي فقال ، ذلك ترك على وتوعد ذلك

"   قاطع     الجنة     يدخل     " ل:  الصحيح الحديث في والسلم
َهْل العظيم كتابه في وعل جل وقال ، رحم قاطع يعني َف  :

ُتْم ْي ُتْم ِإْن َعَس ْي ّل َو ُدوا َأْن َت ْفِس َْلْرِض ِفي ُت ُعوا ا ّط َق ُت ُكْم َو  َأْرَحاَم
ِئَك َل ِذيَن     ُأو ّل ُهُم     ا َن َع ّلُه     َل ُهْم     ال َأَصّم ْعَمى     َف َأ ُهْم     َو ْبَصاَر وفي   َأ

له     وينسأ     رزقه     في     له     يبسط     أن     أحب     " من:  أيضا الحديث
بين الطيبة العلقات شرع " وهكذا   رحمه     فليصل     أجله     في

في يتحابون إخوة . فجعلهم المعاملت جميع في المسلمين
أعظم . وهذه المجالت جميع في الخير على ويتعاونون الله
السلمية الرابطة ، المسلمين بين رابطة وأعظم صلة

القرابة رابطة فوق وهي رابطة أعظم وهي اليمانية والخوة
السلمية فالرابطة ، الناس بين رابطة وكل والصداقات

جعل وتعالى سبحانه فالله ، فوقها المسلمين بين والخوة
بعضهم يحب أن عليهم وأوجب إخوة بهم فيما المسلمين

متحابين بينهم فيما يكونوا وأن ، الشر له ويكره الخير ، لبعض
واحدة وجماعة واحدة كتلة يكونوا حتى متعاونين متناصحين

ِه     ِإّن واحدة وأمة واحدا وصف ِذ ُكْم     َه ُت ًة     ُأّمًة     ُأّم َد َنا     َواِح َأ ُكْم     َو ّب َر
ُدوِن ُب ْع ُنوَن:  وعل جل ويقول   َفا ْؤِم ْلُم َناُت     َوا ْؤِم ْلُم ُهْم     َوا ْعُض َب

ُء َيا ِل ْو ْعٍض     َأ ْأُمُروَن     َب ْعُروِف     َي ْلَم ْوَن     ِبا َه ْن َي ِر     َعِن     َو َك ْن ْلُم ِقيُموَن     ا ُي َو
َة ُتوَن     الّصل ْؤ ُي َة     َو َكا ُعوَن     الّز ِطي ُي ّلَه     َو َلُه     ال ِئَك     َوَرُسو َل ُهُم     ُأو َيْرَحُم َس

ّلُه ّلَه     ِإّن     ال ِزيٌز     ال ِكيٌم     َع َتِصُموا:  وجل عز ويقول   َح ْع ْبِل     َوا ِبَح
ِه ّل ًعا     ال ُقوا     َول     َجِمي َفّر بحبل والعتصام بالجتماع فيأمرهم   َت
.  سبحانه دينه وهو الله

ُنوا:  وجل عز ويقول َو َعا َت َلى     َو ِبّر     َع ْل َوى     ا ْق ّت ُنوا     َول     َوال َو َعا َلى     َت َع
ِم ْث ِْل َواِن     ا ْد ُع ْل ُقوا     َوا ّت ّلَه     َوا ّلَه     ِإّن     ال ُد     ال ِدي َقاِب     َش ِع ْل فبين   ا

البر على يتعاونوا أن الجميع على الواجب أن وتعالى سبحانه
ول حسد ول حقد ول بينهم غل ل أولياء يكونوا وأن ، والتقوى
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على ويتعاونون يتناصحون أولياء لكن ، تقاطع ول ، تباغض
مسلم كل إليه يدعو الذي السلمي التضامن هو . وهذا الخير
.  للسلم محب وكل مؤمن وكل لدينه مخلص وكل

والتواصي والتقوى البر على التعاون هو السلمي فالتضامن
فيه ما كل على والتكاتف والتكافل الله في والتناصح بالحق
كيانهم وإقامة حقوقهم وحفظ ونجاحهم المسلمين صلح

التعاون هو وهذا التضامن هو هذا ، أعدائهم شر من وصيانتهم
البر على متعاونين وشعوبا حكومات المسلمون يكون أن

ما كل على متكاتفين فيه متحابين الله في متناصحين والتقوى
كلمتهم ويجمع صفوفهم ويوحد كيانهم ويحفظ دينهم يقيم

فبهذا ، والكرامة العزة ويورثهم عدوهم من وينصفهم
ومكائدهم أعدائهم شر من الله يحميهم التعاون وهذا الجتماع
الحق على لجتماعهم العداء قلوب في الهيبة لهم ويجعل

لله مخلصين الله دين على وتناصرهم وتكاتفهم وتعاونهم
َها    َ يا:  وجل عز قال كما آخر لغرض ل الكريم وجهه قاصدين ّي أ

َ

ِذيَن ّل ُنوا     ا ْنُصُروا     ِإْن     آَم ّلَه     َت ُكْم     ال ْنُصْر ّبْت     َي َث ُي ُكْم     َو َداَم ْق عز وقال   َأ
ْنُصَرّن:  وجل َي َل ّلُه     َو ُه     َمْن     ال ْنُصُر ّلَه     ِإّن     َي ّي     ال ِو َق ِزيٌز     َل ِذيَن*    َع ّل ا

ُهْم     ِإْن ّنا ّك َْلْرِض     ِفي     َم َقاُموا     ا َة     َأ ُوا     الّصل َت َة     َوآ َكا َأَمُروا     الّز َو
ْعُروِف ْلَم ْوا     ِبا َه َن ِر     َعِن     َو َك ْن ْلُم ِه     ا ّل ِل َبُة     َو ِق ِر     َعا ُْلُمو سبحانه فهو   ا

دينه بنصرهم وحمايتهم وحفظهم نصرهم علق وتعالى
وجل عز الله بحبل واعتصامهم وتعاونهم دينه على واجتماعهم

 .

عزة وكل خير كل السلمي والتعاون السلمي فبالتضامن
عليه وتعاونوا ذلك في صدقوا إذا للمسلمين والخرة الدنيا في

 .

أخا المؤمن جعلت أن أيضا الشريعة هذه محاسن ومن
عن وينهاه بالمعروف يأمره ، الخير له ويحب له ينصح المؤمن
النبي قال كما ، الشر من ويمنعه الخير على ويعينه المنكر
يحب     حتى     أحدكم     يؤمن     " ل:  والسلم الصلة عليه الكريم
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ّنَما:  وعل جل " وقال   لنفسه     يحب     ما     لخيه ُنوَن     ِإ ْؤِم ْلُم ٌة     ا َو ِإْخ
ِلُحوا َأْص ْيَن     َف ُكْم     َب ْي َو الخير على يعينه المؤمن أخو فالمؤمن   َأَخ
النبي قال كما ، يديه على ويأخذ الشر عن وينهاه إليه والدعوة
" مظلوما أو ظالما أخاك : أنصر والسلم الصلة عليه الكريم

: قال ظالما؟ أنصره فكيف مظلوما نصرته الله رسول يا قالوا
والخذ منعه الظالم فنصر نصره فذلك الظلم من تمنعه" 

.  يديه على

الخير لهم حصل عليه وتعاونوا بهذا قاموا إذا فالمسلمون
والعافية العداء وهيبة الكلمة وجمع والكرامة والعزة العظيم

.  مكائدهم من

بين للمعاملت جعلت أنها أيضا الشريعة هذه محاسن ومن
الحق وإقامة والنصاف العدل يتضمن حكيما نظاما المسلمين

أن يجب بل ، صديق أو لقريب محاباة دون من بينهم فيما
هذا يحابي ل الله شريعة وتحت العدل تحت الجميع يكون

فقره أو لغناه هذا ول لوظيفته هذا ول لصداقته هذا ول لقرابته
من معاملتهم في العدل يتحروا أن الجميع على ولكن ،

َها    َ يا:  وعل جل قال كما ، المانة وأداء والصدق النصاف ّي أ
َ

ِذيَن ّل ُنوا     ا ُنوا     آَم ّواِميَن     ُكو ِه     َق ّل َء     ِل َدا َه ِقْسِط     ُش ْل ُكْم     َول     ِبا ّن ِرَم َيْج
َنآُن ٍم     َش ْو َلى     َق ُلوا     َأل     َع ِد ْع ُلوا     َت ِد ْع َو     ا ْقَرُب     ُه    َأ

َوى ْق ّت َها    َ يا:  وعل جل وقال   ِلل ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُنوا     آَم ّواِميَن     ُكو َق

ِقْسِط ْل َء بالعدل أي   ِبا َدا َه ِه     ُش ّل ْو     ِل َل َلى     َو ُكْم     َع ُفِس ْن ِو     َأ ْيِن     َأ َد ِل َوا ْل ا
ِبيَن ْقَر َْل ُكْن     ِإْن     َوا ّيا     َي ِن ْو     َغ ِقيًرا     َأ ّلُه     َف َلى     َفال ْو ِهَما     َأ ُعوا     َفل     ِب ِب ّت َت

َوى َه ْل ُلوا     َأْن     ا ِد ْع    َت

َذا:  وعل جل وقال ِإ ُتْم     َو ْل ُلوا     ُق ِد ْع ْو     َفا َل َ ذا     َكاَن     َو َبى     ِد     ُقْر ْه َع ِب َو
ِه ّل ُفوا     ال ْو يتعاملوا أن للجميع شرع وتعالى سبحانه جل فالله   َأ

طريق على بينهم فيما الحق يقيموا وأن ، والنصاف بالعدل
أو صديق أو عمرو أو لزيد محاباة دون من والقسط العدل
.  صغير أو كبير أو قرين
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ولكل أمة لكل وصلحها وعظمتها الشريعة هذه محاسن ومن
جنس على معاملتهم وتعالى سبحانه علق أن ومكان زمان

أن دون من ذلك ونحو ، الجارة وجنس البيع وجنس العقود
قوم كل يتعامل حتى ، خاصة معينة ألفاظا العقود لهذه يحدد
، ولغتهم ومقاصدهم وعرفهم عوائدهم تقتضيه بما أمة وكل
عقودا لمعاملتهم فجعل ، العواقب في النظر يقتضيه وما

مطلقة جعلها بل ألفاظا يحدد ولم وتعالى سبحانه لهم شرعها
ودعاواهم ونفقاتهم وطلقهم أنكحتهم في لهم شرع كما ،

وأن ، والعدل النصاف يتضمن حكيما نظاما وخصوماتهم
والبينات والصطلحات والعرف العوائد ذلك في تراعى

الشريعة حدود في والمكنة والزمنة والظروف والمقاصد
َيا:  وعل جل فقال ، حق بغير أحد على يقضي ل حتى كاملة

َها ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُفوا     آَم ْو ِد     َأ ُقو ُع ْل وعل جل وقال ، العقود فأطلق   ِبا
َأَحّل:  ّلُه     َو َع     ال ْي َب ْل َبا     َوَحّرَم     ا ِإْن:  وعل جل وقال   الّر ْعَن     َف َأْرَض

ُكْم ُهّن     َل ُتو ُهّن     َفآ عليه الله رسول عن الحاديث وجاءت   ُأُجوَر
والمزارعات بالمساقاة يتعلق فيما والسلم الصلة

والنكاح والوصايا والوقاف والضمانات والجعالت والشركات
القرآن به جاء ما يطابق بما ذلك وغير والرضاع والطلق
.  الكريم

أنظمة السنة بها وصحت القرآن بها جاء التي النظمة وهذه
زمان كل في لهم وتصلح العباد أمر عليها يستقيم بينة واضحة
بيعهم في عرفهم لهؤلء يكون بل ، عليهم مختلف ول ومكان

ذلك وغير ووصاياهم وأوقافهم وطلقهم ونكاحهم وشرائهم
وعل جل قال كما ، بهؤلء هؤلء ول بهؤلء هؤلء يربط ل حتى
َلى:  المعنى هذا على تنبيها َع ِد     َو ُلو ْو ْلَم ُهّن     َلُه     ا ُق ُهّن     ِرْز ُت َو ِكْس َو

ْعُروِف ْلَم .  بالمتعارف يعني   ِبا

العظيمة خطبته حديث في وسلم عليه الله صلى النبي وقال
( أي ) رزقهن للزوجات ( أي عليكم ولهن الوداع حجة في

ّنا     َوَما:  وعل جل وقال ) بالمعروف كسوتهن ِبيَن     ُك ّذ َع ّتى     ُم َح
َعَث ْب .  المعذرة وقطع الحجة لقامة   َرُسوًل     َن
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ّلُه     َكاَن     َوَما:  وتعالى سبحانه وقال ُيِضّل     ال ْوًما     ِل َد     َق ْع ْذ     َب ِإ
ُهْم َدا ّتى     َه ّيَن     َح َب ُهْم     ُي    َل

ُقوَن     َما ّت َنا:  وجل عز وقال   َي ْل ْنَز َأ ْيَك     َو َل ْكَر     ِإ ّذ ّيَن     ال َب ُت ّناِس     ِل َما     ِلل
ِهْم     ُنّزَل ْي َل ُهْم     ِإ ّل َع َل ّكُروَن     َو َف َت من لبد أنه وتعالى سبحانه فبين   َي
إقامة بعد إل أحد يؤخذ ل حتى حجة إقامة من بد ول ، بيان

.  عليه الحجة

: ( كتابه في المعنى هذا في الله رحمه القيم ابن ذكر وقد
راعت الشريعة أن فيه بين عظيما ) فصل الموقعين إعلم
الحكام تكون حتى ولغتهم وعرفهم ومقاصدهم الناس عوائد

وهذا البلدة هذه عرف يكون فقد ، ذلك ضوء على والفتاوى
.  الخرى والبلدة الخر القليم عرف غير القليم

لشخص ليس ما والمقاصد النيات الشخص لهذا يكون وقد
تكون وقد ، للخرين ليس ما العوائد من لهؤلء ويكون آخر

الخر الزمن في يفعل أن يليق ما فيها يفعل أن يليق ل أزمان
في وسلم عليه الله صلى النبي عهد في الدعوة كانت كما
والقوة والمكان الزمان لختلف المدينة في حالها غير مكة

ورعايته وعل جل الله حكمة عظيم من وهذا ، والضعف
ما والهبة البيع بألفاظ الناس بعض يقصد فقد ، عباده لحوال
الطلق في وهكذا ، آخر عقد أو آخر معنى آخرون به يقصد

ل ما فيها يسوغا قد الزمان بعض وهكذا ، ذلك وغير والجارة
الحد إقامة منها بأمثلة لذلك ومثل ، أخرى أزمان في يسوغا

في الحد يوجب ما الغزاة بعض من وجد إذا العدو أرض في
إقامة عن وسلم عليه الله صلى النبي نهى فقد ، العدو أرض
عليه ويستولي يغضب قد لنه . لماذا؟ العدو أرض في الحد

.  العدو من ولقربه لذلك السلم دين عن فيرتد الشيطان

الحال واشتدت مجاعة عام كان فإذا المجاعة عام ذلك ومن
أن ادعى إذا للسارق الحالة هذه في القطع ينبغي ل بالناس

يقيم شيئا وجوده وعدم والحاجة الضيق ذلك على حمله الذي
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والحدود ، القطع جواز في شبهة هذا لن ، حاجته ويسد أوده
.  بالشبهات تدرأ

بعدم الرمادة عام في وأرضاه عنه الله رضي عمر أمر ولهذا
. الشبهة لهذه وأرضاه عنه الله رضي بذلك وحكم ، القطع
ِبُروا:  سبحانه الله قال كما العواقب تعتبر وهكذا َت ْع ِلي    َ يا     َفا ُأو

ِر ْبَصا َْل ِبْر:  تعالى وقال   ا َبَة     ِإّن     َفاْص ِق َعا ْل ِقيَن     ا ّت ْلُم وقال   ِل
ّبوا     َول:  سبحانه ِذيَن     َتُس ّل ُعوَن     ا ْد ِه     ُدوِن     ِمْن     َي ّل ّبوا     ال َيُس ّلَه     َف ال

ًوا ْد ِر     َع ْي َغ ٍم     ِب ْل ابن ذكر ولهذا ، العواقب رعاية من فلبد   ِع
بعض في بالمعروف أمره كان إذا النسان أن الله رحمه القيم

يريد الذي المنكر من أنكر هو ما وجود إلى يفضي قد الحيان
هذه في المنكر عن ينه أن له يجوز ل فإنه ، عنه ينهي أن

، وأشد منه أنكر هو ما إلى يفضي المنكر إنكار كان إذا الحالة
من وهذا منه أنكر هو ما يقع لئل تنكره ل الحالة هذه في فإنك
.  العواقب مراعاة باب

ذلك عن نهيته إذا ولكنك الخمر يشرب مثل إنسان كان فإذا
يكون فحينئذ الناس بقتل اشتغل منه ومنعته ذلك عن ومنعته

كونه من أسهل الخمر شرب لن.  أولى عليه النكار ترك
الرعاية الواجب أن والمقصود ، بالقتل الناس على يتعدى

وأحوالهم وظروفهم الناس عوائد تراعى كما للعواقب
وفي ، بينهم فيما وتصرفاتهم عقودهم في ونياتهم ومقاصدهم

يراعى المنكر عن والنهي بالمعروف المر وفي الحدود إقامة
المصلحة وتحصيل ، المفاسد ودرء المصالح تحصيل ذلك في

المفسدة وتعطيل المرجوحة المصلحة بتفويت الراجحة
تفويتهما عن العجز عند الصغرى المفسدة بارتكاب الكبرى
ول ، الكاملة الشريعة هذه بها جاءت عظيمة أمور هذه ، جميعا
كل وعلى المور ولة على ويجب ، محاسنها من ذلك أن شك
ومفت قاض من يراعوها أن الناس أمر في تصرف له من

.  العظيمة الشريعة هذه محاسن من كله هذا وغيرهم وأمير
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الكسب في الحرية للناس جعلت أنها أيضا محاسنها ومن
حدود في ويعطي ويأخذ المسلم فيكتسب والعطاء والخذ

:  تعالى قال كما ، الشريعة
َها َبْت َما َل َها َكَس ْي َل َع َبْت َما َو َتَس ْك ، غرمه وعليه أخذ ما غنم له ا
":  الصحيح الحديث في والسلم الصلة عليه النبي قال كما
فيبيعها     ظهره     على     حطب     بحزمة     فيأتي     حبله     أحدكم     يأخذ     لن

   منعوه     أو     أعطوه     الناس     سؤال     من     له     خير     وجهه     بها     فيكف
.  الناس سؤال من خير أنه وبين الكسب على فحث

: عمل قال أطيب الكسب أي والسلم الصلة عليه سئل ولما
" ما:  والسلم الصلة عليه وقال مبرور بيع وكل بيده الرجل

نبي " وكان   يده     عمل     من     يأكل     أن     من     أفضل     طعاما     أحد     أكل
.  والسلم الصلة عليه يده عمل من يأكل داود الله

إلى ودعت والعمل الكسب حبذت السلمية فالشريعة
وحرمت ، وماله بكسبه أحق العامل وجعلت والعمل الكسب

من كله . وهذا بحق إل وعرضه وماله أخيه ذم النسان على
الناس أموال صانت أنها وعظمتها الشريعة هذه محاسن

بالكسب وأمرتهم ودماءهم أبشارهم صانت كما وأعراضهم
:  والسلم الصلة عليه الكريم النبي قال كما ، عليه وحثتهم
أصابك فإن ، تعجز ول بالله واستعن ينفعك ما على احرص
قدر قل ولكن ، كذا أو كذا لكان فعلت أني لو تقل فل شيء

مسلم خرجه الشيطان عمل تفتح لو فإن ، فعل شاء وما الله
الشريعة هذه بعظمة يتعلق ما أذكر ذهبت ولو ، صحيحه في

والمعاد المعاش أمر في العباد لمصالح ورعايتها ومحاسنها
اللبيب تكفي قليلة إشارة هذه ولكن ، كثيرا المقام بنا لطال

العباد لحوال ورعايتها الشريعة هذه عظمة على التعرف في
 ، والمستقبل الحاضر في ومصالحهم

لن ، بالتوبة المر من الشريعة هذه في جاء ما أيضا ذلك ومن
توبة من كان وقد ، شره من والعافية الماضي إصلح فيها

وجعل المة هذه الله فرحم ، النفوس قتل الماضيين بعض
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السيئة إلى العودة عدم على والعزيمة والقلع الندم توبتهم
جل ورحمته الله إحسان من هذا ، أهلها إلي المظالم رد مع

جعلت إن الشريعة هذه محاسن من وهذا ، المة لهذه وعل
بالتوبة وسيئاتك ذنوبك من ومخرجا فرجا النسان أيها لك

، الصالح والعمل وجل عز إليه والرجوع والستغفار النصوح
ما ونطر ومصادرها مواردها في الشريعة هذه تأمل ومن

الخلق إلى والحسان العادلة العظيمة الحكام من به جاءت
حتى وغيرهم والكبار والصغار والمحاويج الفقراء ورعاية
، عليها والتعدي ظلمها وحرمت الشريعة بها اعتنت البهائم
بما عليم عباده بأحوال خبير حميد حكيم من شريعة أنها عرف

وجوده على القاطعة الدلئل من أنها أيضا وعرف ، يصلحهم
صدق وعلى ، وعلمه وحكمته قدرته وكمال وتعالى سبحانه
حقا الله رسول وأنه وسلم عليه الله صلى محمد رسوله
أحوال في رعاية من الشريعة به جاءت ما في نظر من وهكذا
حكامهم ، وعمالهم ملكهم وفقرائهم أغنيائهم العباد

وجعلت جميعا راعتهم قد ، وجماعاتهم أفرادهم ومحكوميهم
والحسان والنصاف والعدالة المصلحة على مبنية أحكاما لهم

، هدى كلها ، حكم كلها ، مصالح كلها الشريعة فهذه والرحمة
ومن الجور إلى العدل من خرج شيء وكل ، عدل كلها

من فليس ضدها إلى الرحمة ومن العبث المصلحة- إلى
معنى ذكر كما بالتأويل إليها نسب وإن شيء في الشريعة

رحمة كلها فالشريعة ، الله رحمه القيم ابن العلمة ذلك
العبث عن بعيدة العباد لمصالح رعاية وكلها ، وحكمه وعدل

في أردته ما عرف تقدم ما تأمل ومن ، والمشقة والظلم
.  المحاضرة هذه عنوان من الثاني الشق

لما الشريعة هذه إلى الضرورة أشد في البشر أن وهو
 العظيمة المصالح من عليه اشتملت

لهم وهيأت ، والمعاد المعاش في العباد مصالح راعت وأنها
سبحانه وبين ، والسعادة النجاة إلى توصلهم التي السبل
واضح صراط ، مستقيم صراط شريعته أن كتابه في وتعالى



ومن ، هلك عنه حاد ومن ، نجا عليه استقام من قيم ومنهج
عليه نوح كسفينة الشريعة هذه أن عرف التأمل حق هذا تأمل

هذه فهكذا ، غرق عنها تخلف ومن نجا ركبها من السلم
حاد ومن ، نجا عليها واستقام بها تمسك من العظيمة الشريعة

أن للبيب يتضح . وبذلك بالله إل قوة ول حول ول هلك عنها
فيها لما ، الشريعة هذه إلى الضرورة أشد في جميعا العباد

من فيها ولما ، عادلة أحكام من فيها ولما ، مشاكلهم حل من
وبين المنحرفة الماركسية اللحادية الشتراكية بين التوسط

، شيء كل في وسط فهي ، الظالمة الغاشمة الرأسمالية
، وبين وماديتهم الملحدين اشتراكية بين اقتصادها في وسط

بين وسط فهي ، لها حدود ل التي الغاشمة الرأسمالية
ل أمورها جميع في وسط وكذلك ، جورين بين عدل ، طرفين
شأنها في وسط هي بل ، جفاء في تطرف ول غلو في تطرف

ل والمساك النفاق في وسط العظيمة الشريعة هذه كله
، ذلك بين وسط . هي بل ، وتقتير إمساك ول وتبذير إسراف

َول تعالى قال كما َعْل :  َدَك َتْج َلًة َي ُلو ْغ َلى َم ِقَك ِإ ُن َها َول ُع ْط ْبُس َت
َبْسِط ُكّل ْل َد ا ُع ْق َت ُلوًما َف في سبحانه قال وكما َمْحُسوًرا َم

ِذيَن:  الرحمن عباد صفات ّل َذا     َوا ُقوا     ِإ َف ْن ُفوا     َلْم     َأ ِر َلْم     ُيْس َو
ُتُروا ْق َكاَن     َي ْيَن     َو ِلَك     َب َواًما     َذ به وعني المر هذا تأمل فمن   َق
وحسن عبادة ، وسيف ومصحف ، ودولة دين أنها عرف

عز لله وطاعة وإحسان إنفاق ، صالحة وأعمال جهاد ، معاملة
وعمل الماضي من توبة وسلم عليه الله صلى والرسول وجل

ل ، والخرة الدنيا خير جمعت فهي خير كل فيها للمستقبل
ديننا بل ، ديننا عن دنيانا ول دنيانا عن ديننا يفصل أن يجوز

قال كما ، الشريعة هذه في وثيقا ارتباطا مرتبطان ودنيانا
ّلَه     ِإّن:  تعالى ُكْم     ال ْأُمُر ّدوا     َأْن     َي َؤ َناِت     ُت َْلَما َلى     ا َها     ِإ ِل ْه َذا     َأ ِإ َو

ُتْم َكْم ْيَن     َح ّناِس     َب ُكُموا     َأْن     ال ْدِل     َتْح َع ْل ّلَه     ِإّن     ِبا ِعّما     ال ُكْم     ِن ُظ ِع ِه     َي ِب
ّلَه     ِإّن ًعا     َكاَن     ال ، كلهم الناس على حاكمة فهي   َبِصيًرا     َسِمي

، الجماعات وعلى الفراد على ، المراء وغير المراء على
كل في سلطانها وتحت حكمها تحت يكونوا أن جميعا عليهم
محله الدين وأن الدولة عن الدين فصل زعم ومن ، شيء
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بما وتحكم تشاء ما تفعل أن للدولة وأن والبيوت المساجد
ورسوله الله على وكذب ، الفرية الله على أعظم فقد تشاء

 ، الغلط أقبح وغلط

العباد جميع بل ، ذلك من بالله عياذا بعيد وضلل كفر هذا بل
العبادات في وتشريعاتها الشريعة لحكام بالخضوع مأمورون

الشريعة لحكم منفذة تكون أن الدولة على ويجب ، وغيرها
سار هذا وعلى ، تصرفاتها جميع في سلطانها تحت سائرة
رضي الكرام أصحابه وسار والسلم الصلة عليه الكريم النبي
كل في ذلك بعد السلم أئمة عليه وسار ، وأرضاهم عنهم الله

، للناس وحياة ونورا روحا الشريعة هذه الله جعل وقد شيء
وأن ، الشريعة هذه إلى الضرورة أشد في أنك تعرف وبهذا
، النور ولنها ، الحياة لنها ، إليها ضرورة في كلهم البشر
عداها وما النجاة إلى المفضي المستقيم الصراط ولنها

:  العظيم كتابه في وعل جل الله قال ، وشقاء وموت فظلمة
َوَمْن ًتا     َكاَن     َأ ْي ُه     َم َنا ْي َي َأْح َنا     َف ْل َع ِه     َيْمِشي     ُنوًرا     َلُه     َوَج ّناِس     ِفي     ِب ال
ُلُه     َكَمْن َث ُلَماِت     ِفي     َم ّظ ْيَس     ال ِرٍج     َل َها     ِبَخا ْن عن خرج من فجعل   ِم

أبى من وجعل ، حيا إليها هدي من وجعل ، ميتا الشريعة
وقال ، وهدى فوز في لها وفق من وجعل ظلمة في الشريعة

َها    َ يا:  وعل جل ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُبوا     آَم َتِجي ِه     اْس ّل ِللّرُسوِل     ِل َذا     َو ِإ

ُكْم َعا ُكْم     ِلَما     َد ِيي ، حياة ولرسوله لله الستجابة فجعل   ُيْح
 ، موتا الستجابة عدم وجعل

حياة ول للمة سعادة وهي للمة حياة الشريعة هذه أن فعلم
ِلَك:  وجل عز وقال ن ذلك بدون سعادة ول لهم َذ َك َنا     َو ْي ْوَح َأ

ْيَك َل َنا     ِمْن     ُروًحا     ِإ ِر ْنَت     َما     َأْم ِري     ُك ْد َتاُب     َما     َت ِك ْل ِْليَماُن     َول     ا ِكْن     ا َل َو
ُه َنا ْل َع ِدي     ُنوًرا     َج ْه ِه     َن ُء     َمْن     ِب َنا     ِمْن     َنَشا ِد َبا ّنَك     ِع ِإ ِدي     َو ْه َت َلى     َل ِإ
ٍم     ِصَراٍط ِقي َت الصلة عليه محمد به جاء ما سبحانه فجعل   ُمْس

به تحصل ونورا حياتهم به تحصل للعباد روحا والسلم
 ، المستقيم الصراط على وسيرهم ونجاتهم بصيرتهم
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وهي ، ونصرها وقيامها حياتها بها ، للمة روح الشريعة فهذه
الصراط إلى به وتهتدي نجاتها أسباب به تدرك لها نور أيضا

الذي الواضح : الطريق هو المستقيم والصراط ، المستقيم
.  هلك عنه حاد ومن النجاة إلى وصل عليه سار من

ِلًحا     َعِمَل     َمْن:  وتعالى سبحانه وقال ٍر     ِمْن     َصا َك ْو     َذ َثى     َأ ْن َو     ُأ ُه َو
ْؤِمٌن ّنُه     ُم َي ِي ُنْح َل ًة     َف َيا َبًة     َح ّي ُهْم     َط ّن َي ِز َنْج َل ُهْم     َو َأْحَسِن     َأْجَر ُنوا     َما     ِب َكا

ُلوَن ْعَم إيمان عن الصالح العمل عمل من أن سبحانه فبين   َي
حياة أن إلى إشارة هذا وفي ، سعيدة طيبة حياة الله أحياه

حياة بل طيبة حياة ليست الشريعة عن حادوا الذين الكفار
والمشاكل والحزان والغموم بالهموم مملوءة حياة ، خبيثة

ليس البهائم حياة تشبه حياة فهي ، الكثيرة والفتن العظيمة
جنس من حياة فهي ، العاجل وحظهم شهواتهم إل هم لهلها
التي بعقولهم ينتفعوا لم لكونهم ، وأضل أسوأ بل البهائم حياة

َأّن     َتْحَسُب     َأْم:  وعل جل قال كما ، البهائم عن بها ميزوا

ُهْم َثَر ْك ُعوَن     َأ ْو     َيْسَم ُلوَن     َأ ِق ْع ِم     ِإل     ُهْم     ِإْن     َي َعا ْن َْل َأَضّل     ُهْم     َبْل     َكا

ِبيًل ِذيَن:  وعل جل وقال   َس ّل َفُروا     َوا ُعوَن     َك ّت َتَم ُلوَن     َي ُك ْأ َي َكَما     َو
ُكُل ْأ َعاُم     َت ْن َْل ّناُر     ا ًوى     َوال ْث ُهْم     َم الشريعة عن حاد من حياة هذه   َل
إحساسهم لعدم بالموت شبيهة هي الحقيقة في حياة

ذاتها في حياه وهي ، له خلقوا بما شعورهم وعدم بالواجب
وحظها شهواتها إل لها هم ل البهيمة لكون البهائم حياة تشبه

إل هم له ليس الشريعة عن المعرض الكافر فهكذا ، العاجل
والهدى اليمان أهل الله شبه ولهذا ، العاجل وحظه شهواته

بالعمى الشريعة عن حاد من وشبه ، والسامعين بالمبصرين
خالف من وشبه بالحي الشريعة إلى وفق من وشبه ، والصم

، الشريعة هذه أن الخوة أيها نعرف وبهذا بالميت الشريعة
، والخرة الدنيا في البشر ونجاة البشر وسعادة البشر حياة

بها والتمسك والتزامها اعتناقها إلى الضرورة أشد في وأنهم
والخرة الدنيا في وسعادتهم ونجاتهم ونصرتهم حياتهم بها لن

من مظلومهم وإنصاف بالحق بينهم الحكم فيها ولن ،
شريعة أعظم العظيمة الشريعة هذه كانت ولهذا ، ظالمهم
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أن إلى الضرورة أشد في البشر وكان ، شريعة وأكمل
ول أبدا لهم سعادة ول لمشاكلهم حل ول ، ويلتزموها يعتنقوها

والختلف التفرق من اليوم فيه وقعوا مما للمسلمين نجاة
على والسير بها والتمسك إليها بالرجوع إل والذل والضعف
.  ومنهاجها تعاليمها

، بها والعمل فيها للفقه جميعا يوفقنا أن وجل عز الله وأسال
ضوئها على والسير بها للخذ عباده وسائر جميعا يهدينا وأن

يصلح أن وجل عز أسأله كما ، كريم جواد إنه بنورها والهتداء
الشريعة بهذه للتمسك يوفقهم وأن ، جميعا المسلمين ولة

وأن ، شيء كل في بها والحكم إليها والتحاكم بها والعمل
كل على إنه الضلل دعاة ومن السوء بطانة من وإياهم يعيذنا
ورسوله عبده على وبارك وسلم الله وصلى قدير ، شيء
. الدين يوم إلى بإحسان تبعهم ومن وأصحابه آله وعلى محمد

.  وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم

في        والنجاة النصر سبب هو حقا بالسلم التمسك
الخرة 

، بعده نبي ل من على والسلم والصلة ، وحده لله الحمد
.  وصحبه آله وعلى

وحده ليعبد الخلق خلق إنما وتعالى سبحانه الله : فإن بعد أما
والدعوة بذلك للمر رسله وأرسل كتبه وأنزل ، له شريك ل

ْقُت     َوَما:  سبحانه قال كما ، إليه َل ْلِجّن     َخ ْنَس     ا ِْل ُدوِن     ِإل     َوا ُب ْع َي ِل
َها    َ يا:  سبحانه وقال ّي أ

ّناُس     َ ُدوا     ال ُب ْع ُكُم     ا ّب ِذي     َر ّل ُكْم     ا َق َل َخ
ِذيَن ّل ُكْم     ِمْن     َوا ِل ْب ُكْم     َق ّل َع ُقوَن     َل ّت َتاٌب     الر:  وجل عز وقال   َت ِك

ِكَمْت ُتُه     ُأْح َيا َلْت     ُثّم     آ ُدْن     ِمْن     ُفّص ٍم     َل ِكي ٍر     َح ِبي ُدوا     َأل*    َخ ُب ْع ِإل     َت
ّلَه ِني     ال ّن ُكْم     ِإ ْنُه     َل ِذيٌر     ِم َبِشيٌر     َن ْد تعالى وقال   َو َق َل َنا     َو ْث َع ُكّل     ِفي     َب
ٍة ُدوا     َأِن     َرُسوًل     ُأّم ُب ْع ّلَه     ُا ُبوا     ال ِن َت ُغوَت     َواْج ّطا وقال ، الية   ال

َنا     َوَما:  سبحانه ْل ِلَك     ِمْن     َأْرَس ْب ِه     ُنوِحي     ِإل     َرُسوٍل     ِمْن     َق ْي َل ّنُه     ِإ    َأ
َلَه ل َنا ِإل ِإ ُدوِن َأ ُب ْع أن على تدل كلها وأمثالها اليات فهذه َفا
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وأن ، له شريك ل وحده ليعبد الثقلين خلق إنما وجل عز الله
إنما وجل عز أنه على تدل كما ، خلقهما في الحكمة هو ذلك
 ، نفسها الحكمة لهذه الرسل وأرسل الكتب أنزل

به أمر ما بفعل لعظمته والتذلل له الخضوع هي والعبادة
، برسله وإيمان سبحانه به إيمان عن ، عنه نهى ما وترك

ورسوله به أخبر ما بكل وتصديق ، العمل في له وإخلص
وأساس الدين أصل هو وهذا وسلم عليه الله صلى محمد
إل حق معبود : ل معناها فإن ، الله إل إله ل معنى وهو الملة
وصوم وصلة ورجاء وخوف دعاء من العبادات فجميع ، الله

يصرف ل وأن ، وحده لله تكون أن يجب ذلك وغير ونذر وذبح
:  وجل عز ولقوله ، السابقات لليات لسواه شيء ذلك من
ُدوا     ِإل     ُأِمُروا     َوَما ُب ْع َي ّلَه     ِل ِلِصيَن     ال ّديَن     َلُه     ُمْخ عز وقوله ، الية   ال

َأّن:  وجل َد     َو ْلَمَساِج ِه     ا ّل ُعوا     َفل     ِل ْد َع     َت ِه     َم ّل ًدا     ال وقوله   َأَح
ُكُم:  سبحانه ِل ّلُه     َذ ُكْم     ال ّب ْلُك     َلُه     َر ْلُم ِذيَن     ا ّل ُعوَن     َوا ْد ِه     ِمْن     َت ِن ُدو

ُكوَن     َما ِل ٍر     ِمْن     َيْم ْطِمي ُهْم     ِإْن*    ِق ُعو ْد ُعوا     ل     َت ُكْم     َيْسَم َء َعا ْو     ُد َل َو
ُعوا ُبوا     َما     َسِم َتَجا ُكْم     اْس ْوَم     َل َي ِة     َو َياَم ِق ْل ُفُروَن     ا ْك ُكْم     َي ِك َول     ِبِشْر

ُئَك ّب َن ْثُل     ُي ٍر     ِم ِبي ُعو     ِمّمْن     َأَضّل     َوَمْن:  تعالى وقال   َخ ْد ُدوِن     ِمْن     َي
ِه ّل َتِجيُب     ل     َمْن     ال َلى     َلُه     َيْس ِم     ِإ ْو ِة     َي َياَم ِق ْل ُهْم     ا ِهْم     َعْن     َو ِئ َعا ُد

ُلوَن ِف َذا*    َغا ِإ ّناُس     ُحِشَر     َو ُنوا     ال ُهْم     َكا ًء     َل َدا ْع ُنوا     َأ َكا ِهْم     َو ِت َد َبا ِع ِب
ِريَن ِف ُع     َوَمْن:  وجل عز وقال   َكا ْد َع     َي ِه     َم ّل ًها     ال َل َهاَن     ل     آَخَر     ِإ ُبْر

ِه     َلُه ّنَما     ِب ِإ ُبُه     َف َد     ِحَسا ْن ِه     ِع ّب ّنُه     َر ِلُح     ل     ِإ ْف ِفُروَن     ُي َكا ْل فأبان   ا
حقه العبادة وأن شيء لكل المالك أنه اليات هذه في سبحانه
وأولياء أنبياء من دونه من المعبودين جميع وأن ، سبحانه
يسمعون ول شيئا يملكون ل وغيرهم وأحجار وأشجار وأصنام

وأخبر ، له يستجيبوا لم دعاءه سمعوا ولو ، دعاهم من دعاء
أخبر كما ، أهله عن الفلح ونفي ، وجل عز به شرك ذلك أن

دون من المدعو ذلك وأن ، غيره دعا ممن أضل ل أنه سبحانه
دعائه عن غافل وأنه ، القيامة يوم إلى لداعيه يستجيب ل الله
ويعاديه ، منها ويتبرأ ، إياه عبادته ينكر القيامة يوم وأنه ، إياه
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وبيانا ، منه وتحذيرا الشرك من تنفيرا بهذا فكفى ، عليها
.  عاقبتهم وسوء أهله لخسران

العبادة وأن ، باطلة سواه ما عبادة أن إلى كلها اليات وترشد
ِلَك:  وجل عز قوله صريحا ذلك ويؤيد ، وحده لله بحق َأّن     َذ ِب
ّلَه َو     ال ّق     ُه ْلَح َأّن     ا ُعوَن     َما     َو ْد ِه     ِمْن     َي ِن َو     ُدو ِطُل     ُه َبا ْل من الية   ا

.  الحج سورة

في الحكمة من أن كتابه من أخرى مواضع في سبحانه وذكر
الكاملة وقدرته الشامل بعلمه سبحانه يعرف أن الخليقة خلق

قال كما ، بأعمالهم الخرة في عباده سيجزي وجل عز وأنه ،
ّلُه:  وجل عز ِذي     ال ّل َق     ا َل َع     َخ ْب َواٍت     َس َْلْرِض     َوِمَن     َسَما ُهّن     ا َل ْث ِم

َنّزُل َت َْلْمُر     َي ُهّن     ا َن ْي َلُموا     َب ْع َت ّلَه     َأّن     ِل َلى     ال ٍء     ُكّل     َع ِديٌر     َشْي َأّن     َق َو
ّلَه ْد     ال ُكّل     َأَحاَط     َق ٍء     ِب ْلًما     َشْي ِذيَن     َحِسَب     َأْم:  تعالى وقال   ِع ّل ا

َتَرُحوا َئاِت     اْج ّي ُهْم     َأْن     الّس َل َع ِذيَن     َنْج ّل ُنوا     َكا ُلوا     آَم َعِم ِلَحاِت     َو الّصا
ًء َوا ُهْم     َس َيا ُهْم     َمْح ُت َء     َوَمَما ُكُموَن     َما     َسا َق*    َيْح َل ّلُه     َوَخ ال

َواِت َْلْرَض     الّسَما ّق     َوا ْلَح ُتْجَزى     ِبا ِل ْفٍس     ُكّل     َو َبْت     ِبَما     َن ُهْم     َكَس َو
َلُموَن     ل ْظ    ُي

وأن ، له خلق فيما ينظر أن لب ذي كل على فالواجب
، عباده وحق حقه يؤدي حتى لله ويجاهدها نفسه يحاسب

الحميدة والعاقبة بالسعادة ليفوز عنه الله نهاه ما يحذر وحتى
وأفضلها وأهمها العلوم أنفع هو العلم وهذا ، والخرة الدنيا في

عليهم الرسل به جاءت ما وزبدة الملة أساس لنه ، وأعظمها
به يحصل ول ذلك يتم ول ، دعوتهم وخلصة ، والسلم الصلة
الصلة عليهم بالرسل اليمان إليه يضاف أن بعد إل النجاة

محمد نبينا وخاتمهم وسيدهم إمامهم رأسهم وعلى ، والسلم
صلى تصديقه ، اليمان هذا ومقتضى ، وسلم عليه الله صلى
وأن ، نواهيه وترك أوامره وطاعة إخباره في وسلم عليه الله

الصلة عليه بها جاء التي بالشريعة إل سبحانه الله يعبد ل
يصح ل ، رسول إليها الله بعث أمة كل . وهكذا والسلم
إل والنجاة السعادة لها تحصل ول إيمانها يتم ول إسلمها
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رسولها ومتابعة ، وجل عز له العبادة وإخلص ، لله بتوحيدها
هو وهذا ، شريعته عن الخروج وعدم ، وسلم عليه الله صلى

في كما ، دينه هو أنه وأخبر ، لعباده الله رضيه الذي السلم
ْوَم:  وجل عز قوله َي ْل ْلُت     ا ْكَم ُكْم     َأ ُكْم     َل َن ْتَمْمُت     ِدي َأ ُكْم     َو ْي َل َع

ِتي ْعَم ُكُم     َوَرِضيُت     ِن ِْلْسلَم     َل ًنا     ا ّديَن     ِإّن:  وجل عز وقوله   ِدي ال
َد ْن ِه     ِع ّل ِْلْسلُم     ال    ا

وقاعدته السلم دين أصل أن البصائر لذوي يتضح وبهذا
:  أمران

إله ل أن شهادة معنى وهو ، وحده الله إل يعبد ل : أن أحدهما
.  الله إل

وسلم عليه الله صلى محمد نبيه بشريعة إل يعبد ل : أن الثاني
 .

أن به ويعلم ، الله دون من المعبودة اللهة جميع يبطل فالول
بالراء التعبد يبطل والثاني ، وحده الله هو بحق المعبود
بطلن به يتضح كما ، سلطان من بها الله أنزل ما التي والبدع
الواجب أن به ويعلم البشرية والراء الوضعية القوانين تحكيم

مسلما العبد يكون ول ، شيء كل في الله شريعة تحكيم هو
َناَك     ُثّم:  وجل عز الله قال كما ، جميعا بالمرين إل ْل َع َلى     َج َع

ٍة َع ِري ِر     ِمَن     َش َْلْم َها     ا ْع ِب ّت ْع     َول     َفا ِب ّت َء     َت َوا ْه ِذيَن     َأ ّل َلُموَن     ل     ا ْع ُهْم*    َي ّن ِإ
ُنوا     َلْن ْغ ْنَك     ُي ِه     ِمَن     َع ّل ًئا     ال ْي ّبَك     َفل:  سبحانه وقال   َش ل     َوَر

ُنوَن ْؤِم ّتى     ُي ّكُموَك     َح ُهْم     َشَجَر     ِفيَما     ُيَح َن ْي ُدوا     ل     ُثّم     َب ِفي     َيِج
ِهْم ُفِس ْن ْيَت     ِمّما     َحَرًجا     َأ ّلُموا     َقَض ُيَس ِليًما     َو :  تعالى وقال   َتْس
ْكَم َفُح ِة     َأ ّي ِل ِه ْلَجا ُغوَن     ا ْب ِه     ِمَن     َأْحَسُن     َوَمْن     َي ّل ْكًما     ال ٍم     ُح ْو َق ِل
ُنوَن ِق ُكْم     َلْم     َوَمْن:  وجل عز وقال   ُيو ْنَزَل     ِبَما     َيْح ّلُه     َأ ِئَك     ال َل ُأو َف

ِفُروَن     ُهُم َكا ْل ُكْم     َلْم     َوَمْن*    ا ْنَزَل     ِبَما     َيْح ّلُه     َأ ِئَك     ال َل ُأو ُهُم     َف
ِلُموَن ّظا ُكْم     َلْم     َوَمْن*    ال ْنَزَل     ِبَما     َيْح ّلُه     َأ ِئَك     ال َل ُأو ُهُم     َف
ُقوَن َفاِس ْل    ا
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ما بغير الحكم من والتنفير التحذير غاية تتضمن اليات وهذه
على الواجب أن إلى وشعبها حكومة المة وترشد ، الله أنزل

، به والرضا له والخضوع الله أنزل بما الحكم هو الجميع
الله حكم أن على دللة أوضح تدل كما ، يخالفه مما والحذر
كفر بغيره الحكم وأن ، وأعدلها الحكام أحسن هو سبحانه
الله شرع جاء الذي الجاهلية حكم هو وأنه وفسق وظلم

ول لها سعادة ول للمجتمعات صلح ول ، عنه والنهي بإبطاله
وينفذوا ، الله شريعة قادتها يحكم بأن إل استقرار ول أمن

عند ويقفوا ، والعمل القول له ويخلصوا ، عباده في حكمه
والعز بالنجاة الجميع يفوز وبذلك ، لعباده حدها التي حدوده

والسلمة العداء على بالنصر يفوزون كما ، والخرة الدنيا في
قال كما ، الغابر والعز ، السليب المجد واستعادة كيدهم من

َها    َ يا:  سبحانه ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ْنُصُروا     ِإْن     آَم ّلَه     َت ُكْم     ال ْنُصْر ّبْت     َي َث ُي َو

ُكْم َداَم ْق َها    َ يا:  وجل عز وقال   َأ ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُقوا     ِإْن     آَم ّت ّلَه     َت ال

َعْل ُكْم     َيْج ًنا     َل َقا ّفْر     ُفْر َك ُي ُكْم     َو ْن ُكْم     َع ِت َئا ّي ِفْر     َس ْغ َي ُكْم     َو وقال   َل
ْنُصَرّن:  سبحانه َي َل ّلُه     َو ُه     َمْن     ال ْنُصُر ّلَه     ِإّن     َي ّي     ال ِو َق ِزيٌز     َل *   َع

ِذيَن ّل ُهْم     ِإْن     ا ّنا ّك َْلْرِض     ِفي     َم َقاُموا     ا َة     َأ ُوا     الّصل َت َة     َوآ َكا َأَمُروا     الّز َو
ْعُروِف ْلَم ْوا     ِبا َه َن ِر     َعِن     َو َك ْن ْلُم اتخاذ من سبحانه حذر ولما   ا

يألون ل الكفار أن وأخبر المؤمنين دون من بطانة الكفار
ِإْن:  ذلك بعد قال ، عنتهم يودون وأنهم ، خبال المسلمين َو

ِبُروا ُقوا     َتْص ّت َت ُكْم     ل     َو ُهْم     َيُضّر ُد ْي ًئا     َك ْي ّلَه     ِإّن     َش ُلوَن     ِبَما     ال ْعَم َي
   ُمِحيٌط

فيه كتب ما أولى هو الكبر والفقه الصيل الصل وهذا
أحق وهو ، الحق وأنصار الهدى دعاة به وعني ، الكاتبون

الطبقات جميع بين وينشر ، بالنواجذ عليه يعض أن العلوم
.  يخالفه عما ويبتعدوا حقيقته يعلموا حتى

الله إلى بالدعوة والقائمين العلم أهل إخواني لنصح وإني
أمكنهم ما فيه ويكتبوا العظيم الصل بهذا يعنوا بأن سبحانه

ويعلمه النام بين ذلك ينتشر حتى والرسائل المقالت من
وقع ولما ، إليه الضرورة وشدة شأنه لعظم ، والعام الخاص
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في الغلو من السلمية البلدان غالب في به الجهل بسبب
واتخاذ بالولياء يسمونهم من قبور سيما ول ، القبور تعظيم

كالدعاء لهلها العبادة من الكثير وصرف عليها المساجد
.  ذلك وغير والنذر والذبح والستغاثة

غالب في الصيل الصل بهذا الجهل بسبب أيضا وقع ولما
، البشرية والراء الوضعية القوانين تحكيم من السلمية البلد

الحكام أعدل هو الذي ورسوله الله حكم عن والعراض
.  وأحسنها

يصلح وأن ، حميدا ردا إليه المسلمين يرد أن الله فنسأل
عليها والسير الله بشريعة للتمسك الجميع يوفق وأن قادتهم
والحذر به والرضا لذلك والتسليم إليها والتحاكم بها والحكم

وسلم الله وصلى ، عليه والقادر ذلك ولي إنه يخالفها مما
على سار ومن وأصحابه وآله محمد نبينا ورسوله عبده على

.  الدين يوم إلى بهداه واهتدى طريقه

الشريعة    للمسلمين     فيظل والحياة المن يتحقق

، ورسوله عبده على والسلم والصلة العالمين رب لله الحمد
وسيدنا وإمامنا نبينا ، وحيه على وأمينه ، خلقه من وخيرته
، سبيله سلك ومن ، وصحبه آله وعلى ، الله عبد بن محمد

.  الدين يوم إلى ، بهداه واهتدى

:  بعد أما

بإلقاء أشارك أن في مشكورة الرابطة إلي رغبت فلقد
، كثيرة عناوين علي وعرضت ، المكان هذا في محاضرة
تطبيق ظل في"  وهو سمعتم الذي العنوان هذا منها فاخترت
" للمسلمين الكريمة والحياة المن يتحقق السلمية الشريعة

اخترته . ولهذا وصادق صالح : عنوان العنوان هذا أن ريب ول
الدنيا في المن للمسلمين يحقق أن وجل عز الله وأسأل ،



يعيذنا وأن ، والخرة الدنيا في الكريمة والحياة ، والخرة
.  الشيطان ونزغات ، الفتن مضلت من جميعا

العظيم العلي بالله إل قوة ول حول ول المستعان والله فأقول
له شريك ل وحده ليعبد الثقلين خلق وتعالى سبحانه الله : إن

، لها خلقوا التي بعبادته والنس الجن من العباد جميع وأمر ،
ْقُت     َوَما:  وعل جل قال َل ْلِجّن     َخ ْنَس     ا ِْل ُدوِن     ِإل     َوا ُب ْع َي ُد     َما*    ِل ِري ُأ

ُهْم ْن ُد     َوَما     ِرْزٍق     ِمْن     ِم ِري ِعُموِن     َأْن     ُأ ْط ّلَه     ِإّن*    ُي َو     ال ُق     ُه ُذو     الّرّزا
ِة ّو ُق ْل ِتيُن     ا ْلَم َها    َ يا:  سبحانه وقال   ا ّي أ

ّناُس     َ ُدوا     ال ُب ْع ُكُم     ا ّب ِذي     َر ّل ا
ُكْم َق َل ِذيَن     َخ ّل ُكْم     ِمْن     َوا ِل ْب ُكْم     َق ّل َع ُقوَن     َل ّت ِذي*    َت ّل َعَل     ا ُكُم     َج َل
َْلْرَض َء     ِفَراًشا     ا ًء     َوالّسَما َنا ْنَزَل     ِب َأ ِء     ِمَن     َو ًء     الّسَما َأْخَرَج     َما ِه     َف ِب

ّثَمَراِت     ِمَن ًقا     ال ُكْم     ِرْز ُلوا     َفل     َل َع ِه     َتْج ّل ًدا     ِل َدا ْن ُتْم     َأ ْن َأ َلُموَن     َو ْع    َت

وأمرهم ، وحده ليعبدوه الثقلين خلق أنه وتعالى سبحانه فبين
ُكْم ذلك في وقال ، العبادة بهذه ّل َع َل ُقوَن :  ّت أن على ذلك فدل َت
ما كل واستجلب ، يضرهم ما كل تقوى سبحانه عبادته في

.  ينفعهم

كل واتقاء ، غضبه وأسباب ، الله محارم : اتقاء هي والتقوى
وهي ، ورسوله الله بطاعة وذلك ، والخرة الدنيا في يضر ما

وعل جل الله : توحيد هي العبادة فإن ، وتعالى سبحانه عبادته
، عبادة يسمى هذا كل ، نواهيه وترك ، أوامره بفعل وطاعته ،

سبحانه عبده فمن ، تقوى يسمى وكله ، طاعة يسمى وكله
اتقاه فقد ، نواهيه وترك ، أوامره وأطاع ، العبادة له وأخلص
الدنيا في الخير سبحانه وعده فقد اتقاه ومن ، وتعالى سبحانه
 وتفريج ، والخرة

.  يحتسب ل حيث من والرزق المور وتيسير ، الكروب

محاضرة ألقيت بمقر رابطة العالم السلمي بمكة المكرمة
هـ . 17/11/1399بتاريخ 
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: هي وعل جل وتقواه ، وتعالى سبحانه عبادته أن يعلم وبهذا
الكفر . وأن والخرة الدنيا في والسعادة والخير المن سبب

والشقاء الهلك : سبب هي ومعصيته ، به والشراك به
الرسل أرسل وقد ، والخرة الدنيا في والضلل والخوف
، العبادة هذه إلى للدعوة الكتب وأنزل ، وتعالى سبحانه
، والخير السعادة أنواع من عليها رتب ما وبيان ، بها والمر

ْد:  وعل جل قال َق َل َنا     َو ْث َع ٍة     ُكّل     ِفي     َب ُدوا     َأِن     َرُسوًل     ُأّم ُب ْع ّلَه     ُا ال
ُبوا ِن َت ُغوَت     َواْج ّطا ُهْم     ال ْن َدى     َمْن     َفِم ّلُه     َه ُهْم     ال ْن ِه     َحّقْت     َمْن     َوِم ْي َل َع
َلُة َْلْرِض     ِفي     َفِسيُروا     الّضل ُظُروا     ا ْن ْيَف     َفا َبُة     َكاَن     َك ِق ِبيَن     َعا ّذ َك ْلُم ا
فله وصدقهم الرسل اتبع من أن بهذا وتعالى سبحانه فأبان

العاقبة فله كذبهم ومن ، العظيم والخير والهداية السعادة
مواضع في سبحانه أخبرنا وقد ، والخرة الدنيا في الوخيمة

العذاب أنواع إلى صاروا وأنهم ، المكذبين عواقب عن كثيرة
ْد:  وعل جل . قال الخرة وفي الدنيا في َق َل َنا     َو ْذ آَل     َأَخ

ْوَن َع ِنيَن     ِفْر ْقٍص     ِبالّس َن ّثَمَراِت     ِمَن     َو ُهْم     ال ّل َع ّكُروَن     َل ّذ في وقال   َي
ُكّل أخرى آية َنا     َف ْذ ِه     َأَخ ِب ْن َذ ُهْم     ِب ْن َنا     َمْن     َفِم ْل ِه     َأْرَس ْي َل ًبا     َع َحاِص

ُهْم ْن ْتُه     َمْن     َوِم َذ ْيَحُة     َأَخ ُهْم     الّص ْن َنا     َمْن     َوِم ْف ِه     َخَس َْلْرَض     ِب ُهْم     ا ْن َوِم
َنا     َمْن ْق ْغَر ّلُه     َكاَن     َوَما     َأ ُهْم     ال ِلَم ْظ َي ِكْن     ِل َل ُنوا     َو ُهْم     َكا ُفَس ْن ِلُموَن     َأ ْظ َي

ُكْم     َوَما:  وجل عز وقال َب ٍة     ِمْن     َأَصا َب ِبَما     ُمِصي َبْت     َف ُكْم     َكَس ِدي ْي َأ

ُفو ْع َي ٍر     َعْن     َو ِثي َبَك     َما:  سبحانه وقال   َك ٍة     ِمْن     َأَصا َن َفِمَن     َحَس
ِه ّل َبَك     َوَما     ال ٍة     ِمْن     َأَصا َئ ّي ْفِسَك َفِمْن   َس َلْم:  وعل جل وقال َن َو َأ

َْلْرِض     ِفي     َيِسيُروا ُظُروا     ا ْن َي ْيَف     َف َبُة     َكاَن     َك ِق ِذيَن     َعا ّل ُنوا     ا ِمْن     َكا
ِهْم ِل ْب ُنوا     َق ّد     ُهْم     َكا ُهْم     َأَش ْن ًة     ِم ّو َثاًرا     ُق َْلْرِض     ِفي     َوآ ُهُم     ا َذ َأَخ ّلُه     َف ال

ِهْم ِب ُنو ُذ ُهْم     َكاَن     َوَما     ِب ِه     ِمَن     َل ّل :  شأنه جل وقال   َواٍق     ِمْن     ال
َهَر ُد     َظ َفَسا ْل َبّر     ِفي     ا ْل ِر     ا َبْح ْل َبْت     ِبَما     َوا ِدي     َكَس ْي ّناِس     َأ ُهْم     ال َق ِذي ُي ِل
ْعَض ِذي     َب ّل ُلوا     ا ُهْم     َعِم ّل َع ُعوَن     َل    َيْرِج

وأنهم ، المكذبين عقوبة إلى اليات هذه في سبحانه فأشار
العذاب من الخرة في لهم ما مع ، الدنيا في بالعقوبة عوجلوا

.  الليم
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رحمة ، العام العذاب المة هذه عن رفع ، سبحانه الله ولكن
َناَك     َوَما:  وعل جل قال كما ، وتعالى سبحانه لعباده منه ْل َأْرَس

َلِميَن     َرْحَمًة     ِإل َعا ْل يعذبهم فلم رحمهم الله أن ذلك ومن   ِل
كعاد ، قبلهم الكثيرة المم على جرى كما ، العام العذاب
، الله رحمها فقد المة هذه . أما وغيرهم لوط وقوم ، وثمود

منها أصاب من أصاب ولكنه ، العامة بالعقوبات يعاقبها فلم
واستقام اتقاه من أن وعل جل وأوضح ، الخاصة بالعقوبات

: تفريج فضله من يهبه وتعالى سبحانه فإنه ، أمره على
والكرامة والجنات ، العظيم والرزق ، المور وتيسير ، الكروب

ّتِق     َوَمْن:  وعل جل قال كما ، ّلَه     َي َعْل     ال ْقُه     َمْخَرًجا     َلُه     َيْج َيْرُز َو
ْيُث     ِمْن َتِسُب     ل     َح ّتِق     َوَمْن*    َيْح ّلَه     َي َعْل     ال ِه     ِمْن     َلُه     َيْج ِر *   ُيْسًرا     َأْم

ّتِق     َوَمْن ّلَه     َي ّفْر     ال َك ْنُه     ُي ِه     َع ِت َئا ّي ِظْم     َس ْع ُي    َأْجًرا     َلُه     َو

، العظيم الخير له حصل اتقاه من أن وتعالى سبحانه فبين
، المور وتيسير ، الكروب وتفريج ، السيئات بتكفير وذلك

وعد كما ، يحتسب ل حيث من والرزق ، الجر وإعظام
الحق بين به يميز الذي الفرقان بحصول المتقين سبحانه

وجل عز قوله في ، النار من والنجاة بالجنة الفوز مع والباطل
َها    َ يا:  ّي أ

ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُقوا     ِإْن     آَم ّت ّلَه     َت َعْل     ال ُكْم     َيْج ًنا     َل َقا ّفْر     ُفْر َك ُي َو
ُكْم ْن ُكْم     َع ِت َئا ّي ِفْر     َس ْغ َي ُكْم     َو ِقيَن     ِإّن:  سبحانه وقوله   َل ّت ْلُم َد     ِل ْن ِع
ِهْم ّب ّناِت     َر ِم     َج ِعي ّن ، سبحانه لله العابد هو لله فالمتقي   ال

وفي نفسه في ربه لشريعة المطبق ، أمره على المستقيم
وإنما ، النواهي وترك ، الوامر بفعل ، طاقته حسب غيره

والعذاب ، والجل العاجل والضيق بالمكاره يصاب من يصاب
لشريعته تطبيقه وعدم ، الله أمر عن بإعراضه الشديد
من شيء ارتكابه أو ، أوامره من بشيء وإخلله ، سبحانه
إما ، له عقوبة ذلك من بشيء فيصاب ، وجل عز محارمه

.  آجل وإما عاجل

ْو:  الكريم كتابه من آخر موضع في وعل جل يقول لهذا َل َأّن     َو

ْهَل ُقَرى     َأ ْل ُنوا     ا ْوا     آَم َق ّت َنا     َوا َتْح َف ِهْم     َل ْي َل َكاٍت     َع ِء     ِمَن     َبَر الّسَما
َْلْرِض ِكْن     َوا َل ُبوا     َو ّذ ُهْم     َك َنا ْذ َأَخ ُنوا     ِبَما     َف ُبوَن     َكا ْكِس جل ويقول   َي
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َهَر:  وعل ُد     َظ َفَسا ْل َبّر     ِفي     ا ْل ِر     ا َبْح ْل َبْت     ِبَما     َوا ِدي     َكَس ْي ّناِس     َأ ال
ُهْم َق ِذي ُي ْعَض     ِل ِذي     َب ّل ُلوا     ا ُهْم     َعِم ّل َع ُعوَن     َل :  وعل جل ويقول   َيْرِج

ُكْم ّن َو ُل ْب َن َل ٍء     َو ْوِف     ِمَن     ِبَشْي ْلَخ ْلُجوِع     ا ْقٍص     َوا َن َواِل     ِمَن     َو َْلْم ا
ُفِس ْن َْل ّثَمَراِت     َوا ِر     َوال َبّش ِريَن     َو ِب يبتلي وعل جل فالله   الّصا

، نواهيه أو ، أوامره في خلل من منهم يقع ما بأسباب عبادة
وعالجوا ، والصلح بالتوبة وبادروا صبروا فإن بأشياء يبتليهم

من منهم حصل مما والتوبة ، الله أمر إلى بالرجوع الوضاع
، حالهم الله أصلح ، الله محارم ركوب أو ، الله أمر تضييع

، فاسدا كان ما لهم وأصلح شاردا كان ما لهم ورد ، واستقاموا
في استمروا وإن ، عزا الذل وبعد ، أمنا الخوف بعد وأعطاهم
أمر تضييع في إصرار من فيه وقعوا وما ، وضللهم ، طغيانهم

.  العقوبات بأنواع ابتلهم ، محارمه وركوب ، الله

عليه إبراهيم وخليله نبيه عن ذكر فيما ، وعل جل قال ولهذا
ْيَف:  والسلم الصلة َك ُتْم     َما     َأَخاُف     َو ْك ُفوَن     َول     َأْشَر ُكْم     َتَخا ّن َأ

ُتْم ْك ِه     َأْشَر ّل َنّزْل     َلْم     َما     ِبال ِه     ُي ُكْم     ِب ْي َل ًنا     َع َطا ْل ّي     ُس َأ ْيِن     َف ِريَق َف ْل ّق     ا َأَح

َْلْمِن ُتْم     ِإْن     ِبا ْن َلُموَن     ُك ْع ِذيَن:  فقال القضية فصل ثم   َت ّل ُنوا     ا آَم
َلْم ِبُسوا     َو ْل ُهْم     َي َن ٍم     ِإيَما ْل ُظ ِئَك     ِب َل ُهُم     ُأو َْلْمُن     َل ُهْم     ا ُدوَن     َو َت ْه    ُم

أولى وهم ، الخوف أهل هم الشرك أهل : أن سبحانه فأبان
، الله عباد وظلموا بالله أشركوا لنهم ، المن وعدم ، بالخوف
ل ولهذا ، المن وعدم ، بالخوف أولى فصاروا ، حدوده وتعدوا

الوقات سائر في والنقمات بالعقوبة مهددون فهم ، لهم أمن
ِذيَن     َيَزاُل     َول:  وعل جل قال ، ّل َفُروا     ا ُهْم     َك ُب ُعوا     ِبَما     ُتِصي َن َص

َعٌة ِر ْو     َقا ًبا     َتُحّل     َأ ِري ِهْم     ِمْن     َق ِر ّتى     َدا ِتَي     َح ْأ ُد     َي ْع ِه     َو ّل ّلَه     ِإّن     ال ل     ال
ِلُف َد     ُيْخ َعا ْلِمي والمحن البليا أنواع في يزالون ل فهم   ا

، للحق وعنادهم ، وضللهم كفرهم بأسباب والنقمات
اليمان أهل أما ، وجل عز الله طاعة عن واستكبارهم

ووحدوا آمنوا والذين ، والجل العاجل المن فلهم والتقوى
يلبثوا ولم ، أمره على واستقاموا ، العبادة له وأخلصوا ، الله

: أي بظلم إيمانهم يخلطوا : ولم المعنى ، بظلم إيمانهم
ِئَك ، الخلط أي . واللبس بشرك َل ُهُم ُأو َْلْمُن َل ُهْم ا ُدوَن َو َت ْه ُم
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عنهم الله رضي الصحابة : أن الصحيح الحديث في جاء
عليه الله صلى النبي جاؤوا الية هذه نزلت لما ، وأرضاهم

نزلت الله رسول : يا وقالوا الركب على عنده وجثوا وسلم
عليه . فقال بظلم؟ إيمانه يلبس ل الذي هو من.  نطيقها ل آية

تسمعوا : ألم تعنون الذي الظلم هو : " ليس والسلم الصلة
ْلٌم     الّشْرَك     ِإّن:  الصالح العبد قول إلى ُظ ِظيٌم     َل هو إنما   َع

يمنع الذي الظلم : أن والسلم لصلةا عليه لهم فبين الشرك
به والكفر ، وجل عز بالله الشرك : هو مطلقا والهتداء المن

.  وتعالى سبحانه

هداية ول ، له أمن ل ، به وكفر ، بالله أشرك من أن يعلم وبهذا
، والخرة الدنيا في مضل ضلل هو بل ، والخرة الدنيا في له

أنواع من الدنيا في له ما مع النار عاقبته:  وخيمة وعاقبته
وقد ، الكوارث أنواع من به يحل وما ، والنقمات العقوبات
عقوبتهما تكون حتى ، لهما ويملي ، والعاصي الكافر يستدرج

َول:  وعل جل قال ، وأغلظ أشد جزاؤهما يكون وحتى ، أكثر
َبّن ّلَه     َتْحَس ِفًل     ال ْعَمُل     َعّما     َغا ِلُموَن     َي ّظا ّنَما     ال ُهْم     ِإ َؤّخُر ٍم     ُي ْو َي ِل
ِه     َتْشَخُص ْبَصاُر     ِفي َْل ، له ويملي ، عقوبته للنسان يؤجل فقد   ا

.  وأعظم وأشد أكثر ذلك بعد عقوبته لكون ثم

َلّما:  سبحانه وقال ّكُروا     َما     َنُسوا     َف ِه     ُذ َنا     ِب َتْح ِهْم     َف ْي َل َواَب     َع ْب ُكّل     َأ
ٍء ّتى     َشْي َذا     َح ِرُحوا     ِإ ُتوا     ِبَما     َف ُهْم     ُأو َنا ْذ َتًة     َأَخ ْغ َذا     َب ِإ ِلُسوَن     ُهْم     َف ْب ُم
وظلم ، الشرك : ظلم الظلم أنواع من العبد سلم فإذا

. أعراضهم أو أموالهم أو أنفسهم في العباد وظلم ، المعاصي
، الكامل المن له حصل الثلثة النواع هذه من سلم إذا

.  والخرة الدنيا في الكامل والهتداء

معه بقي ولكن ، الشرك وهو الكبر الظلم من سلم إن أما
لنفسه وظلمه ، العباد ظلم وهو الصغر الظلم من شيء

المن أصل معه يكون هذا فإن ، المعاصي في بالنغماس
ولكنه ، النار في الخلود من النجاة وأصل ، الهداية أصل ومعه
في العقوبات من خطر على ، أخراه وفي دنياه في خطر على
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، كامل اهتداء ول كامل أمن له فليس ، الخرة وفي الدنيا
.  العباد وظلم ، المعاصي أنواع من معه ما بسبب

، واستكماله بذلك والعناية ، الشريعة تطبيق أن يعلم وبهذا
السلمة وكمال الهداية وكمال ، المن كمال أسباب أعظم من

الله أوجب مما بشيء أخل متى العبد وأن ، الكريمة والحياة
من يناله فإنه ، عليه الله حرمه مما شيئا ارتكب أو ، عليه

لديه ما بحسن يناله ما ، الهداية اختلل ومن ، المن اختلل
. وعل جل الله محارم لبعض ركوب أو الله أمر في تقصير من

منه حصل ما له ويغفر ، عنه يعفى قد الخرة في شأنه وهكذا
من عليه مات ما قدر على النار في يعذب وقد ، النقص من

عليه مات الذي الخبث من ويخلص يطهر بعدما ثم ، النقص
بعد الكرامة دار إلى ، الطيبة الدار إلى يكون تائب غير

ول ، مصرا عليها مات التي وسيئاته ذنوبه آثار من تخليصه
، المجرمين على الحدود إقامة الشريعة تطبيق من أن ريب

الناس وإلزام ، السفهاء أيدي على والخذ ، العصاة وتعزير
ويعطى ، الناس ويأمن ، والحقوق الدماء تصان وبهذا ، بالحق
العباد يأمن . وبهذا ظلمه عن الظالم ويمنع ، لصاحبه الحق

أحوالهم تستقيم وبهذا ، وأعراضهم وأموالهم نفوسهم في
المكاسب من ويتمكنون ، حياتهم وتتحسن ، المعيشية
تطبيق ظل في المن ظل في ، الكريمة والحياة ، الصالحة
ول.  ذلك وغير والحدود ، والمعاملت العبادات في ، الشريعة
إضاعتهم مع ، أمن ول ، كريمة حياة ول للعباد أمر يستقيم
فإن ، لمحارمه وارتكابهم ، بأمره قيامهم وعدم ، الله لحدود

أنواع وجود أسباب ومن ، عليهم الله تسليط أسباب له ذلك
بعضهم تسليط أسباب . ومن الطمئنان وعدم ، المخاوف

الكريمة الحياة من الناس يتمكن ل حتى ، بعض على
لن.  ذلك وغير والتجارة الزراعة من المفيدة والسباب

، ومعاصيهم ، الخبيثة أعمالهم بسبب به أصيبوا الذي الخوف
، والخرة الدنيا في تنفعهم التي السباب من كثير من يمنعهم

إلى يطمئنون فل ، مطمئنة غير ، قلقة حياة في ويجعلهم



، التجارة طريق من ل ، السليمة والرزاق ، الطيبة الكساب
ما بسبب ، الخرى الطرق من ول ، الزراعة طريق من ول

وهذا ، بعض على بعضهم من والعدوان المخاوف من لديهم
، الله أمر على استقامت بلد وكل ، وحديثا قديما مجرب
ويسود الخوف فيها ويقل تطمئن ، الله شريعة حكامها وحكم

، الرزاق وتسهل ، الكريمة الحياة فيها وتحصل ، المن فيها
.  شيء كل في وطمأنينة وعافية أمن في الناس ويعيش

يكثر ، الله حدود فيها تقام ول ، الشريعة فيها تضيع بلد وكل
وتكثر ، الفوضى فيها وتسود ، المن فيها ويقل ، الخوف فيها

في ول عيش في الناس يطمئن ول ، الفضائل وتقل ، الرذائل
ّلُه     َوَضَرَب:  تعالى الله قال ، رزق َثًل     ال َيًة     َم َنْت     َقْر َنًة     َكا آِم

ّنًة ِئ ْطَم َها     ُم ِتي أ
ْ َها     َي ُق ًدا     ِرْز َغ َكاٍن     ُكّل     ِمْن     َر َفَرْت     َم َك ِم     َف ُع ْن َأ ِه     ِب ّل ال

َها َق َذا َأ ّلُه     َف َباَس     ال ْلُجوِع     ِل ْوِف     ا ْلَخ ُنوا     ِبَما     َوا ُعوَن     َكا َن    َيْص

عن ذكرنا ما يعلم ، الناس وأحوال ، العالم في نظر من وكل
عصر حالة البصير المؤمن تأمل . فإذا مشاهدة وعن ، يقين

، الواسع والجهاد ، العظيم الخير من فيه وما ، الصحابة
حكمها التي البلدان في والمان والمن ، الكثيرة والفتوحات
لحكام وتنفيذهم الله لشريعة تطبيقهم بسبب ، المسلمون

، العجاب العجب يرى ، لحدوده وإقامتهم ، شرع الذي شرعه
، الكريمة والحياة المن وجود من ذكرنا ما صحة له ويتضح
أيضا يقينا ويعلم ، العظيمة السلمية الشريعة تطبيق بسبب

المن فيها واختل ، الفوضى فيها سادت التي الخرى البلد أن
عدم بأسباب ذلك أن ، الضعيف على القوي فيها وتعدى ،

من يجب بما حكامهم قيام وعدم ، الله لشريعة تحكيمهم
على والخذ ، والتعزيرات الحدود إقامة في الشرعي الوازع

.  ذلك غير إلى ، المظلوم وإنصاف ، الظالم يد

َد:  الكريم كتابه في وعل جل الله يقول المعنى هذا وفي َع َو
ّلُه ِذيَن     ال ّل ُنوا     ا ُكْم     آَم ْن ُلوا     ِم َعِم ِلَحاِت     َو ُهْم     الّصا ّن َف ِل َتْخ َيْس ِفي     َل

َْلْرِض َلَف     َكَما     ا َتْخ ِذيَن     اْس ّل ِهْم     ِمْن     ا ِل ْب َنّن     َق ّك ُيَم َل ُهْم     َو ُهُم     َل َن ِذي     ِدي ّل ا
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َتَضى ُهْم     اْر ُهْم     َل ّن َل ّد َب ُي َل ِد     ِمْن     َو ْع ِهْم     َب ِف ْو ًنا     َخ ِني     َأْم َن ُدو ُب ْع ل     َي
ُكوَن ِر ًئا     ِبي     ُيْش ْي    َش

آمنوا الذين عباده وعد وجل عز ربنا أن في واضح وهذا
فيها لهم ويمكن ، الرض في يستخلفهم أن الصالحات وعملوا

على واستقام ، عملهم عمل ممن ، قبلهم لمن مكن كما ،
.  الشريعة وطبق ، الله حق وأدى ، الصالح والعمل اليمان

وأن ، لهم ارتضى الذي دينهم لهم يمكن أن سبحانه وعدهم
إيمانهم بأسباب إل ذاك وما ، أمنا خوفهم بعد من يبدلهم

وأخلوا ، باليمان أخلوا فمتى ، بالضد والضد ، الصالح وعملهم
، العمل جنس من فالجزاء ، الوعد هذا تخلف ، الصالح بالعمل

، وتعالى سبحانه حقه وطبق ، الله أمر على استقام فمن
، وليته في الحدود وأقام ، الظالم من المظلوم وأنصف
، كريمة وحياة ، وطمأنينة وراحة ، وأمان أمن في بلده صارت
الصادق وهو ، وتعالى سبحانه عباده به الله وعد لما تحقيقا

، الله أمر ينفذوا ولم ، بذلك أخلوا ومتى ، وعل جل وعده في
من يجب ما ينفذوا ولم ، الله بشريعة حكامهم تساهل بل

الخلل من بلدهم في أصابهم الشرعية والتعزيرات الحدود
ما بحسب والقلق الخوف ووجود المن واختلل ، والضعف

إقامة من ضيعوا ما وبحسب ، الله أوامر تضييع من عندهم
ودرس ، العالم أحوال سبر لمن واضح كله . وهذا الله حدود

.  والبائدة ، الموجودة الدول أحوال

في صادق وأنه ، يخلف ل وعل جل الرب وعد : أن والخلصة
وطبق ، ورسوله بالله آمن فمن ، وتعالى سبحانه وعده

والتمكن المن الله منحه ، الصالح بالعمل شريعته
حصل وكما ، وعل جل الله وعد كما الرض في والستخلف

ممن نهجهم على سار ومن ، الراشدين الخلفاء من قبلنا لمن
.  سبحانه أمره على واستقام الله شريعة طبق
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كثير في والشيطان الهوى وتابع ، به أخل أو ذلك ضيع ومن
من ضيع ما بقدر والستخلف والتمكن المن فاته المور من
الحاديث في جاء وقد ، محارمه من وارتكب ، الله أمر

يرشد : ما وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الصحيحة
العناية المور ولة على الواجب أن ويبين ، المعنى هذا إلى

حتى شيء كل في تطبيقها في الجهود وبذل ، بالشريعة
هذه في الكريمة والحياة والسعادة المن للعباد يتحقق
من أيضا المن الخرى في ذلك بعد لهم ويتحقق ، العاجلة

عليه عنه ثبت فقد ، المقيم والنعيم الكرامة بدار والفوز ، النار
بأمر القيام على دائما الناس يحرض كان : أنه والسلم الصلة

بالمر ويأمرهم ، محارمه ركوب من ويحذرهم ، الله
أمر نفذ من عاقبة لهم ويذكر ، المنكر عن والنهي بالمعروف

، وليتذكروا ليتعظوا ، وعل جل بأمره تساهل من وعاقبة ، الله
التي ، الوخيمة عواقبها ويحذروا ، الله محارم عن ويبتعدوا

ومن ، وتعالى سبحانه محارمه وركب ، ربه عصى من بها وعد
إذا     الناس     إن:  قال أنه والسلم الصلة عليه عنه ثبت ما ذلك
   بعقابه     الله     يعمهم     أن     أوشك     يغيروه     فلم     المنكر     رأوا

مروا     لكم     يقول     الله     إن وسلم عليه الله صلى وقوله
لكم     أستجيب     فل     تدعوني     أن     قبل     المنكر     عن     وانهوا     بالمعروف

فل     تستنصروني     أن     وقبل     أعطيكم     فل     تسألوني     أن     وقبل
ابن رواه الذي أيضا الحديث في جاء ما ذلك ومن   أنصركم
أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي مسعود

علماؤهم     نهتهم     المعاصي     في     إسرائيل     بنوا     وقعت     لما:  قال
ذلك     الله     رأى     فلما     وجالسوهم     وشاربوهم     فواكلوهم     ينتهوا     فلم

لسان     على     لعنهم     ثم     بعض     على     بعضهم     قلوب     ضرب     منهم
ِلَك   مريم     بن     وعيسى     داود ْوا     ِبَما     َذ ُنوا     َعَص َكا ُدوَن     َو َت ْع ُنوا*    َي َكا

ْوَن     ل َه َنا َت ٍر     َعْن     َي َك ْن ُه     ُم ُلو َع ْئَس     َف ِب ُنوا     َما     َل ُلوَن     َكا َع ْف ابن وقال   َي
: " قال وسلم عليه الله صلى النبي أن عنه الله رضي مسعود

ولتأخذن     المنكر     عن     ولتنهون     بالمعروف     لتأمرن     والله     كل
أطرا     الحق     على     الظالم- ولتأطرنه     يد     على     السفيه- أو     يد     على

http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN404
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN404
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=79
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=79
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=78
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN403
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN403
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN403
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN402
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN402
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN402
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN401
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN401


بعضكم     قلوب     الله     ليضربن     أو     قسرا     الحق     على     ولتقسرنه
.  والترمذي داود أبو رواه   لعنهم     كما     يلعنكم     ثم     ببعض

من ، أولئك فعل مثلما فعل من أن على يدل شديد وعيد وهذا
، بالمعروف المر وعدم ، المنكر إنكار وعدم ، الله أمر إضاعة

أصيبوا إنما القوم فإن ، أولئك أصاب ما يصيبه بأن متوعد أنه
أصيبوا بل ، بأموالهم ول بأنسابهم ل ، السيئة بأفعالهم
. القبيحة بأعمالهم عليهم وغضب ولعنوا ، المنكرة بأفعالهم

مثل استحق المعاصي هذه في وشاركهم ، فعلهم فعل فمن
الجزاء فإن ، استحقوا ما بمثل الوعيد من واستحق ، عقوبتهم

على ولكن ، والموال النساب على ل ، العمال على هو إنما
هذا في شاركهم . فمن بصيرة على للحق وعنادهم ، العمال

من استحقوا ما بمثل العقوبات من استحق كأعمالهم وعمل ،
.  وعل جل وعقابه الله غضب

، الله لمحارم يغار ، وسلم عليه الله صلى الله رسول وكان
عليه الله صلى يغضب كان وما ، لله ويغضب ، لله وينتقم
بها والتساهل المعاصي ظهور لن إل ذاك وما ، لنفسه وسلم

، . القلوب وفساد ، المن اختلل في السباب أعظم من
العاجل والعذاب ، سبحانه الله وغضب ، المجتمع وفساد
إقامة على الناس أحرص والسلم الصلة عليه فكان ، والجل

عليه للناس الناس أنصح . وكان سبحانه أرضه في الله أمر
لدين:  وسلم عليه الله صلى قال ولهذا ، والسلم الصلة

ولرسوله     ولكتابه     " لله     قال     الله؟     رسول     يا     لمن     قلنا     النصيحة
وسلم عليه الله صلى وبايع   وعامتهم     المسلمين     ولئمة

بالله يشركوا أل أن على ، وأرضاهم عنهم الله رضي أصحابه
جاء ما آخر . إلى أولدهم يقتلوا ول يزنوا ول يسرقوا ول شيئا
.  المعروفة البيعة في

على ، وأرضاه عنه الله رضي البجلي الله عبد بن جرير وبايعه
وإقامة ، الله رسول محمدا وأن ، الله إل إله ل أن شهادة
مما ذلك غير إلى ، مسلم لكل والنصح الزكاة وإيتاء الصلة
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، الله أمر بالتزام الوامر من ، والسلم الصلة عليه عنه جاء
لمن الوعيد وبيان ، محارمه من والحذر حدوده عند والوقوف

ذلك . ومن المحارم ارتكب أو ، بالمن أخل أو ، الحدود تعدى
فقال     الناس     خطب     ثم     الله؟     حدود     من     حد     في     أتشفع    قصة

الشريف     فيهم     سرق     إذا     كانوا     أنهم     قبلكم     كان     من     أهلك     إنما   
لو     الله     وايم     الحد     عليه     أقاموا     الضعيف     فيهم     سرق     وإذا     تركوه

الصلة عليه فبين   يدها     لقطعت     سرقت     محمد     بنت     فاطمة     أن
لحد يجوز ل وأنه ، المهمات أهم من الحدود إقامة أن والسلم
تنفذ أن يجب بل ، السلطان بلوغها بعد ذلك في الشفاعة

عن للناس رادعا ذلك يكون حتى السلطان بلغت إذا الحدود
بحقه وقيامهم ، أمره على لستقامتهم وسببا ، الله محارم
المدينة     العرنيين     من     أناس     استوبأ     ولما.  وتعالى سبحانه
يخرجوا     أن     وسلم     عليه     الله     صلى     أمرهم     مهاجرين     إليها     قدموا

وألبانها     أبوالها     من     يشربوا     أن     وأمرهم     الصدقة     إبل     البل     مع
هناك     إلى     فخرجوا     الوباء     من     أصابهم     ما     بذلك     عنهم     ليزول

النبي     راعي     قتلوا     الذى     من     بهم     ما     عنهم     وزال     صحوا     فلما
الراعي     عين     وسمروا     النعم     واستاقوا     وسلم     عليه     الله     صلى
تتبع     سرية     آثارهم     في     وسلم     عليه     الله     صلى     النبي     فبعث
والسلم     الصلة     عليه     إليه     بهم     فجاءوا     أدركوهم     حتى     آثارهم

خلف     من     وأرجلهم     أيديهم     تقطع     أن     أمر     إليه     بهم     جاؤوا     فلما
يسقون     فل     يستسقون     الحرة     في     ويطرحوا     أعينهم     تسمر     وأن
   ماتوا     حتى

وجل عز لله غضبا كانت إنما ، الشديدة العظيمة العقوبة هذه
وسمروا ، الراعي وقتلوا ، إسلمهم بعد كفروا هؤلء لن ،

: المنكرات أنواع بين فجمعوا ، البل وأخذوا ، الراعي عين
عن والردة ، الراعي عين وسمر ، والقتل والنهب السرقة
النبي عاقبهم فلهذا ، أصابهم مما الله عافاهم بعدما ، السلم

رادعا لتكون ، شديدة عظيمة عقوبة وسلم عليه الله صلى
على يجب أنه على ذلك فدل ، العدوان هذا مثل من لغيرهم
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عقاب في يجتهدوا وأن ، المور بهذه يعنوا أن المور ولة
.  السفهاء أيدي على والخذ ، المجرمين

من ذلك في ما مع ، للمسلمين وراحة للمن حفظا ذلك كل
في والمفسدين المجرمين شر من والسلمة الكريمة الحياة
وسيرة ، وسلم عليه الله صلى سيرته تتبع . ومن الرض

الراشدين الخلفاء من ، أجمعين عنهم الله رضي أصحابه
.  ذلك عرف وغيرهم

غاية في وأرضاهم عنهم الله رضي الراشدون الخلفاء فكان
، وأمنهم سلمتهم على والحرص ، المسلمين بأمر العناية من

الصديق قام العرب من ارتد من ارتد فلما ، الكريمة وحياتهم
هذا في عنه الله رضي عمر وتوقف بقتالهم وأمر ، أمرهم في

ووافق ، الحق عرف لما صدره الله شرح ثم ، الشيء بعض
، العظيم المر هذا في الصديق فقام ، ذلك على والصحابة هو

، عليهم والقضاء المرتدين لقتال الجيوش وجهز ، كبيرا قياما
صلى محمد به بعث الذي الله دين إلى الرجوع إلى ودعوتهم

منه قبل إليه ورجع ، الحق قبل فمن ، وسلم عليه الله
، ذلك على قوتل أبى ومن ، عنه وكف عنه الله رضي الصديق

.  عليه يقضى أو يرجع حتى

المسلمين ولحياة للسلم وتثبيت للمن حفظ ذلك وفي
في لليمان وتثبيت ، الحق إلى للدعوة وإقامة ، الكريمة
فتعظم ، غيرهم إلى البلء هذا يدب أن من والتحذير ، القلوب
عنه الله رضي الصديق فعاجلهم ، الخطر ويعظم ، المصيبة
في استمر من على قضى حتى ، والجيوش بالسرايا وأرضاه

.  يديه على هدى من الله هدى وحتى ، ردته

إلى الكثير ورجوع والطمأنينة والعافية المن من بذلك فحصل
وقتال ، الله سبيل في الجهاد ببركة هذا كل ، حصل ما السلم

مما ذلك غير إلى ، المفسدين أيدي على والخذ ، الله أعداء
بعد عمر عهد في ثم ، وأرضاه عنه الله رضي عهده في جرى



بعث في واجتهد ، قيام أعظم عنه الله رضي قام ، ذلك
المطلوب بغاية وقام ، ذلك وغير والعراق الشام إلى الجيوش

عليه الله صلى النبي وذكر ، وأرضاه عنه الله رضي الجهاد من
غربا يده في استحال الدلو أن العظيمة؛ رؤياه في رؤيا وسلم
الله فتح ما إلى إشارة ذلك ففي ، بعطن الناس ضرب حتى
من ذلك بسبب حصل وما ، العظيمة الفتوحات من يديه على

. وما للمسلمين الكريمة والحياة ، البلد في والطمأنينة المن
وتنفيذه الله بأمر والقيام ، الله شريعة تطبيق إل ذلك أسباب
في ، العظيم للجهاد المسلمين أمور ولة وإقامة ، لحدوده

وأموالهم دمائهم على الناس أمن حتى وجل عز الله سبيل
وبصيرة رغبة عن السلم في الناس دخل وحتى ، وأعراضهم

بأمر جميعا قيامهم بأسباب ، كريمة حياة بلدهم في وعاشوا ،
.  الخير على وتعاونهم ، الله سبيل في وجهادهم الله

من حصل ، وأرضاه عنه الله رضي عثمان عهد في وهكذا
رقعة واتسعت ، حصل ما العظيم والجهاد ، الكثير الخير

ما جرى ثم ، خلفته وقت في الخير وكثر ، زمانه في السلم
شر بهذا فجرى ، خلف من مقتله وبعد ، خلفته آخر في جرى

من وقع الذي والتنازع الختلف بسبب ، كبير وفساد ، عظيم
، المسلمين بين والفساد الشر أثاروا حتى الناس بعض

.  وأرضاه عنه الله رضي عثمان قتل في وتسببوا

، الفساد هذا بسببهم جرى ما وجرى الخوارج ظهرت ثم
الكلمة واجتمعت الكرة الله رد ثم ، الله بأمر الخلل وبسبب

إلى المور فعادت ، وأرضاه عنه الله رضي معاوية على
وقام الرض في المن وساد ، المسلمون واطمأن ، مجاريها
.  ذلك غير إلى الجهاد

عبد بن عمر خلفة وفي ، وعبرة عظة فيها طاهرة أمثلة وهذه
لهذا عظيم انتشار أيضا حصل ، وأرضاه عنه الله رضي العزيز
فيه وجهاده الحق في وصلبته باستقامته فإنه ، العظيم الخير

تطبيق في طاقته حسب قيام أكمل وقيامه ، المظالم ورده ،



والطمأنينة العظيم الخير من زمانه في حصل ، الشريعة
قيامه بأسباب ذلك كل ، حصل ما الكريمة والحياة ، والمن

، الله سبيل في وجهاده ، الله لشريعة وتطبيقه ، الله بأمر
غير إلى الحدود وتنفيذه ، للظالم وردعه للمظلوم وإنصافه

وجل عز الله . وأسأل الخير من خلفته في حصل مما ، ذلك
جميعا يرزقنا وأن ، يرضيه لما المسلمين وجميع يوفقنا أن

المسلمين أمر ولة يوفق وأن ، عليه والثبات دينه في الفقه
كما ، أرضه في أمره وإقامة ، حدوده وتنفيذ ، شريعته لتطبيق
مكان كل في جميعا المسلمين أحوال يصلح أن سبحانه أسأله

، الشريعة تطبيق على يعينهم وأن اليمان على يثبتهم وأن ،
وأن ، ذلك وغير ومعاملتهم وعباداتهم وأفعالهم أقوالهم في

الله أمر على والستقامة ، الدين في الفقه جميعا يرزقنا
سيئات ومن أنفسنا شرور من يعيذنا وأن ، وتعالى سبحانه
، العالمين رب لله . والحمد كريم جواد وعل جل إنه ، أعمالنا
وعلى محمد نبينا ورسوله عبده على وبارك وسلم الله وصلى

.  الدين يوم إلى بإحسان وأتباعه وصحبه آله

باطل          الديان من سواه وما الحق الدين هو السلم

دين وسلم عليه الله صلى محمد لمة ارتضى الذي لله الحمد
خاتمة وسلم عليه الله صلى محمد شريعة وجعل ، السلم
الله صلى محمدا خلقه أفضل بها وأرسل ، وأكملها الشرائع

:  وبعد وسلم عليه

4080 العدد اليوم جريدة في نشر ما على - اطلعتفقد
معبد عنوان تحت الخيرة الصفحة  هـ1404 / 8 / 12 وتاريخ
. وقد الخليج أنباء وكالة عن نقل المارات في للسيخ غريب

المسلمين علماء أحد : ( ووصف يلي ما الخبر ذلك في جاء
بأنه المعبد هذا الديك إبراهيم محمود الدكتور هو دبي في

: إن . وقال إزالته وينبغي المسلمين على كبيرا خطرا يشكل
كتاب لها التي هي المارات في بها المسموح الديانات
ينبغي كافرة معتقدات فهي ذلك عدا ما أما فقط سماوي



على تؤثر ل حتى طقوسها ممارسة من ومنعها معابدها إزالة
كلم يقرأ . ومن كلمه انتهى الرض هذه في المسلمين

:  أمرين منه يدرك هذا الديك محمود الدكتور

المارات في بهما مسموح والنصرانية اليهودية : أن أحدهما
كافة مزاولة أو لهما معابد إقامة أو إليهما النتماء سواء

ومسموح علني النصراني التبشير أن ذلك . ومعنى طقوسهما
.  خطير أمر وهذا هناك رسميا له

واقع من ضمنا : الحكم الول من أخطر : وهو الثاني والمر
كاليهودية السماوية الديانات بأن المتحدث هذا كلم

كذلك المر كان إذا فإنه وبالتالي ، كافرة ليست والنصرانية
والتبشير إليهما والدعوة إليهما والنتماء فيهما الدخول يجوز
بأن فيه جاء الخبر لن هذا السيخ لمعبد أتعرض . ولن بهما

البلدية : بأن قال دبي أوقاف مدير الماجد الجبار عبد الشيخ
المعبد هذا وجود لن خيرا؛ الله فجزاه المعبد هذا تزيل سوف

.  إنكارها يجب التي الوثان عبادة إلى الدعوة يتضمن

بطلن من فيه ما فمعلوم الديك محمود الدكتور كلم أما
من المطلوب الصحيح الدين هو السلمي الدين فإن وغلط

َتِغ     َوَمْن:  تعالى الله قال الرض أهل ْب ْيَر     َي ِم     َغ ِْلْسل ًنا     ا َلْن     ِدي َف
َبَل ْق ْنُه     ُي َو     ِم ُه ِة     ِفي     َو ِريَن     ِمَن     اْلِخَر ْلَخاِس ِإّن:  تعالى وقال         ا
ّديَن َد     ال ْن ِه     ِع ّل ِْلْسلُم     ال َلَف     َوَما     ا َت ِذيَن     اْخ ّل ُتوا     ا َتاَب     ُأو ِك ْل ِمْن     ِإل     ا

ِد ْع ُهُم     َما     َب َء ْلُم     َجا ِع ْل ًيا     ا ْغ ُهْم     َب َن ْي ُفْر     َوَمْن     َب ْك َياِت     َي ِه     ِبآ ّل ِإّن     ال ّلَه     َف ال
ُع ِري ْلِحَساِب     َس ِإْن*    ا ُقْل     َحاّجوَك     َف َلْمُت     َف ِهَي     َأْس ِه     َوْج ّل َوَمِن     ِل
َعِن َب ّت ُقْل     ا ِذيَن     َو ّل ُتوا     ِل َتاَب     ُأو ِك ْل ّييَن     ا ُْلّم ُتْم     َوا َلْم َأْس ِإْن     َأ َلُموا     َف َأْس

ِد َق ْوا     َف َد َت ْه ِإْن     ا ْوا     َو ّل َو ّنَما     َت ِإ ْيَك     َف َل ُغا     َع َبل ْل ّلُه     ا ِد     َبِصيٌر     َوال َبا ِع ْل هذا   ِبا
لما بالكفر والنصارى اليهود وتعالى سبحانه الله وصف وقد

وتجاوزهم ، كتبهم في وغيروه حرفوه وبما ، الله عن قالوه
وتستهوي ، ألسنتهم تصف لما تبعا والعمل القول في الحد

ْد:  تعالى الله . قال يؤفكون أنى الله قاتلهم نفوسهم َق َفَر     َل َك
ِذيَن ّل ُلوا     ا ّلَه     ِإّن     َقا َو     ال ْلَمِسيُح     ُه ْبُن     ا َيَم     ا ِلُك     َفَمْن     ُقْل     َمْر ِمَن     َيْم
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ِه ّل ًئا     ال ْي َد     ِإْن     َش ِلَك     َأْن     َأَرا ْه ْلَمِسيَح     ُي ْبَن     ا َيَم     ا ُأّمُه     َمْر ِفي     َوَمْن     َو
َْلْرِض ًعا     ا ْد تعالى وقال   َجِمي َق َفَر     َل ِذيَن     َك ّل ُلوا     ا ّلَه     ِإّن     َقا َو     ال ُه

ْلَمِسيُح ْبُن     ا َيَم     ا َقاَل     َمْر ْلَمِسيُح     َو ِني    َ يا     ا ِئيَل     َب ُدوا     ِإْسَرا ُب ْع ّلَه     ا ال
ّبي ُكْم     َر ّب ّنُه     َوَر ِرْك     َمْن     ِإ ِه     ُيْش ّل ْد     ِبال َق ّلُه     َحّرَم     َف ِه     ال ْي َل ّنَة     َع ْلَج ا

ُه َوا ْأ ّناُر     َوَم ِلِميَن     َوَما     ال ّظا ٍر     ِمْن     ِلل ْنَصا ْد*    َأ َق َفَر     َل ِذيَن     َك ّل ُلوا     ا َقا
ّلَه     ِإّن ِلُث     ال ٍة     َثا َث ٍه     ِمْن     َوَما     َثل َل َلٌه     ِإل     ِإ ٌد     ِإ ِإْن     َواِح ُهوا     َلْم     َو َت ْن َعّما     َي

ُلوَن ُقو َيَمّسّن     َي ِذيَن     َل ّل َفُروا     ا ُهْم     َك ْن َذاٌب     ِم ِليٌم     َع َفل*    َأ ُبوَن     َأ ُتو َي
َلى ِه     ِإ ّل َنُه     ال ِفُرو ْغ َت َيْس ّلُه     َو ُفوٌر     َوال َلِت:  تعالى وقال   َرِحيٌم     َغ َقا َو

ُد ُهو َي ْل ْيٌر     ا ْبُن     ُعَز ِه     ا ّل َلِت     ال َقا ّنَصاَرى     َو ْلَمِسيُح     ال ْبُن     ا ِه     ا ّل ِلَك     ال َذ
ُهْم ُل ْو ِهْم     َق ِه َوا ْف َأ ُئوَن     ِب ِه ْوَل     ُيَضا ِذيَن     َق ّل َفُروا     ا ْبُل     ِمْن     َك ُهُم     َق َل َت َقا

ّلُه ّنى     ال ُكوَن     َأ َف ْؤ ُذوا*    ُي ّتَخ ُهْم     ا َباَر ُهْم     َأْح َن َبا ْه ًبا     َوُر َبا ُدوِن     ِمْن     َأْر
ِه ّل ْلَمِسيَح     ال ْبَن     َوا َيَم     ا ُدوا     ِإل     ُأِمُروا     َوَما     َمْر ُب ْع َي ًها     ِل َل ًدا     ِإ َلَه     ل     َواِح ِإ
َو     ِإل َنُه     ُه ْبَحا ُكوَن     َعّما     ُس ِر    ُيْش

بأن معه يعلم مما ، كثيرة المعنى هذا في الكريمات واليات
محمد بشريعة نسختا قد النصرانية والديانة اليهودية الديانة
، السلم أثبته حق من فيهما ما وأن.  وسلم عليه الله صلى

حسب وبدلوه ، القوم حرفه مما هو باطل من فيهما وما
. فدين يشترون ما فبئس قليل ثمنا به . ليشتروا أهوائهم
وهو الرض أهل من المطلوب الصحيح الدين هو السلم

.  النبياء جميع به بشر الذي الدين

في     رأى     أنه   وسلم عليه الله صلى النبي عن النسائي روى
"     فقال     التوراة     من     ورقة     عنه     الله     رضي     الخطاب     بن     عمر     يد

كان     لو     نقية     بيضاء     بها     جئتكم     لقد     الخطاب     ابن     يا     أمتهوكون
         ضللتم     وتركتموني     واتبعتموه     حيا     موسى

" فقال     اتباعي     إل     وسعه     ما     حيا     موسى     كان     لو  :  رواية وفي
   نبيا     وبمحمد     دينا     وبالسلم     ربا     بالله     رضيت     عمر

وليحل موسى لديانة مجددا جاء السلم عليه عيسى أن وكما
ًقا:  تعالى قوله في كما ، عليهم حرم ما بعض لهم ّد ِلَما     َوُمَص
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ْيَن ّي     َب َد ِة     ِمَن     َي ْوَرا ّت ُِلِحّل     ال ُكْم     َو ْعَض     َل ِذي     َب ّل ُكْم     ُحّرَم     ا ْي َل َع
ُكْم ُت ْئ ٍة     َوِج َي ُكْم     ِمْن     ِبآ ّب ُقوا     َر ّت ّلَه     َفا ُعوِن     ال ِطي َأ ّلَه     ِإّن*    َو ّبي     ال َر
ُكْم ّب ُه     َوَر ُدو ُب ْع َذا     َفا ِقيٌم     ِصَراٌط     َه َت    ُمْس

صلى محمد رسالة ليجدد الزمان آخر في سينزل كذلك فإنه
حكما     مريم     ابن     فيكم     ينزل     أن     يوشك:  وسلم عليه الله

رواه   الجزية     ويضع     الخنزير     ويقتل     الصليب     فيكسر     مقسطا
ل : أي الجزية : يضع : قوله شرحه في النووي قال ، مسلم
.  هـ . ا السيف أو السلم إل يقبل

لدين يرجع ذلك فعند الرض أهل الية هذه يرى وعندما
بصيرته الله أنار من فيه ويدخل ، قلبه الله هدى من السلم

أمامه ظهرت بعدما بعيسى . فيؤمن والنصارى اليهود من
. الواضحة الحق أنوار فيها تتجلى التي ، الساطعات اليات

برسالة تصديق الوقت ذلك في السلم عليه بعيسى واليمان
عند من به جاء الذي وبالدين.  وسلم عليه الله صلى محمد

الذي الزيف ويظهر الكذب ينكشف . حيث السلم وهو ربه
، واليهودية النصرانية الديانة على والرهبان الحبار أدخله

في تعالى الله . قال دينهم عليهم ويلبسوا ، الناس ليضلوا
بأنهم قالوا الذين الكتاب أهل مع السلم عليه عيسى قصة
عليه بعيسى يؤمن سوف من منهم وأن كذبهم موضحا قتلوه

هذه في البشر جميع على حق الموت . لن موته قبل السلم
َعُه     َبْل:  الدنيا الحياة َف ّلُه     َر ِه     ال ْي َل َكاَن     ِإ ّلُه     َو ِزيًزا     ال ِكيًما     َع *   َح

ِإْن ْهِل     ِمْن     َو َتاِب     َأ ِك ْل َنّن     ِإل     ا ْؤِم ُي ِه     َل ْبَل     ِب ِه     َق ِت ْو ْوَم     َم َي ِة     َو َياَم ِق ْل ا
ُكوُن ِهْم     َي ْي َل ًدا     َع ِهي    َش

وصفهم أن بعد جاء الكريم القرآن أبانه الذي الموقف وهذا
ِهْم:  تعالى قوله وهي قبلها آية في بالكفر ِر ْف ُك ِب ِهْم     َو ِل ْو َق َو

َلى َيَم     َع ًنا     َمْر َتا ْه ِظيًما     ُب ِهْم*    َع ِل ْو َق ّنا     َو َنا     ِإ ْل َت ْلَمِسيَح     َق ْبَن     ِعيَسى     ا ا
َيَم ِه     َرُسوَل     َمْر ّل ُه     َوَما     ال ُلو َت ُه     َوَما     َق ُبو َل ِكْن     َص َل ّبَه     َو ُهْم     ُش    َل
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وضحت أن وبعد وسلم عليه الله صلى الله رسول عهد وفي
من بصيرته الله أنار من دخل الرض لهل السلم شريعة
من . وتبرأ الحق عرف بعدما السلم في والنصارى اليهود

وهي ، لعباده شرع الذي الله شرع تناقض التي العتقادات
العبادة في معه الشراك . وعدم وعل جل لله الوحدانية
لنبيائه الله ارتضاه الذي : الدين هو السلم . ودين والعتقاد

ّديَن     ِإّن:  تعالى الله قال ، الزل منذ َد     ال ْن ِه     ِع ّل ِْلْسلُم     ال    ا
َغُب     َوَمْن:  تعالى وقال ِة     َعْن     َيْر ّل ِهيَم     ِم ْبَرا ِفَه     َمْن     ِإل     ِإ ْفَسُه     َس َن
ِد َق َل ُه     َو َنا ْي َف َط َيا     ِفي     اْص ْن ّد ّنُه     ال ِإ ِة     ِفي     َو ِلِحيَن     َلِمَن     اْلِخَر ْذ*    الّصا ِإ
ّبُه     َلُه     َقاَل ِلْم     َر َلْمُت     َقاَل     َأْس َلِميَن     ِلَرّب     َأْس َعا ْل َوّصى*    ا َها     َو ِب

ِهيُم ْبَرا ِه     ِإ ِني ُقوُب     َب ْع َي ِنّي    َ يا     َو ّلَه     ِإّن     َب َفى     ال َط ُكُم     اْص ّديَن     َل َفل     ال
ُتّن ُتْم     ِإل     َتُمو ْن َأ ِلُموَن     َو    ُمْس

. كما الله إلى الموصل المستقيم الطريق هو السلم ودين
يهديه بأن ربه يدعو العبد فإن ، الفاتحة سورة تفسير في ورد
المغضوب طريق عن يبعده وأن ، المستقيم الصراط إلى

وطريق ، ومعرفة علم عن الله عصوا الذين اليهود وهم عليهم
.  وضلل جهل على الله يعبدون الذين النصارى وهم الضالين

السلم دين وهو واحد الله إلى الطريق أن يتضح ذكرناه ومما
كما وسلم عليه الله صلى محمدا نبينا به الله بعث الذي وهو
نصرانية أو يهودية من خالفه ما جميع وإن الرسل جميع بعث

، باطل كله الكفر نحل من ذلك غير أو وثنية أو مجوسية أو
إلى يوصل وإنما جنته إلى يوصل ول الله إلى طريقا وليس
َتِغ     َوَمْن:  تعالى قال كما ، وعذابه غضبه ْب ْيَر     َي ِم     َغ ِْلْسل ًنا     ا ِدي

َلْن َبَل     َف ْق ْنُه     ُي َو     ِم ُه ِة     ِفي     َو ِريَن     ِمَن     اْلِخَر ْلَخاِس    ا

هذه     من     أحد     بي     يسمع     ل:  وسلم عليه الله صلى النبي وقال
به     أرسلت     بالذي     يؤمن     ولم     يموت     ثم     نصراني     ول     يهودي     المة

. والله صحيحه في مسلم المام رواه     النار     أهل     من     كان     إل
الدين في الفقه المسلمين وجميع يمنحنا أن المسؤول

جميعا يهدينا وأن وأعمالنا قلوبنا يصلح وأن ، عليه والثبات
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عليهم المغضوب طريق يجنبنا وأن ، المستقيم الصراط
نبينا على الله وصلى ، عليه والقادر ذلك ولي إنه ، والضالين

.  وسلم وصحبه وآله محمد

 .11 - 7 ص 13نشرت في مجلة البحوث السلمية ، العدد 

خير     التقوىسببكل

وسلم الله وصلى ، للمتقين والعاقبة العالمين رب لله الحمد
وحيه على وأمينه خلقه من وخيرته ورسوله عبده على وبارك
وأصحابه آله وعلى الله عبد بن محمد ونبينا وإمامنا سيدنا
:  بعد أما ، القيامة يوم إلى بهداه واهتدى سبيله سلك ومن

واحد كل ولكون ، شأنها ولعظم التقوى إلى الحاجة فلشدة
التقوى إلى الحاجة أشد في المسلمين من واحد كل بل ، منا

عسى موجزة كلمة فيها أكتب أن رأيت ، عليها والستقامة
التقوى موارد تدبر من : كل فأقول المسلمين بها ينفع أن الله
الصلة عليه محمد رسوله سنة وفي وجل عز الله كتاب في

يا . فأنت والخرة الدنيا في خير كل سبب أنها علم ، والسلم
التقوى تجد ، آخره إلى أوله من ربك قرأت- كتاب إذا الله عبد

الدنيا في خير كل وسبب ، خير كل ومفتاح ، خير كل رأس
والعقوبات والمحن والبليا المصائب تأتي وإنما ، والخرة
جزء إضاعة أو ، وإضاعتها بالتقوى الخلل أو الهمال بسبب

الكروب وتفريج والنجاة السعادة سبب هي فالتقوى ، منها
من آيات هذا في ولنذكر ، والخرة الدنيا في والنصر والعز
:  وعل جل قوله ذلك من ، ذكرنا ما إلى ترشد ، الله كتاب
ّتِق     َوَمْن ّلَه     َي َعْل     ال ْقُه     َمْخَرًجا     َلُه     َيْج َيْرُز ْيُث     ِمْن     َو َتِسُب     ل     َح    َيْح
قال أو ، الله كتاب في آية أجمع الية : هذه السلف بعض قال

عليها رتب الله لن إل ذاك وما ، الله كتاب في آية أجمع : من
من مخرجا له جعل الله اتقى فمن ، والخرة الدنيا خير

بل ، الحاجة أشد في والنسان ، الخرة ومضائق الدنيا مضائق
في المضائق من تخلصه التي السباب إلى الضرورة أشد في
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، ضرورة وأعظم حاجة أشد الخرة في ولكنه ، والخرة الدنيا
، القيامة يوم كربات المضائق وأعظم الكربات وأعطكم

كربات عنه الله فرج الدار هذه في الله اتقى فمن ، وشدائدها
العظيم اليوم ذلك في والنجاة بالسعادة وفاز ، القيامة يوم

الله يتقي أن فعليه الكربات من كربة في وقع فمن ، العصيب
باب فالتقوى ، والتيسير بالفرج يفوز حتى ، المور جميع في

الجهل وكربة الظلم وكربة الفقر وكربة العسر كربة لتفريج
ذلك غير إلى والكفر الشرك وكربة والمعاصي السيئات وكربة

التي المور بترك الله يتقي أن وغيرها المور هذه فدواء ،
يسلم حتى الدين في والتفقه وبالتعلم ، ورسوله الله حرمها

يسلم حتى والسيئات المعاصي من وبالحذر ، الجهل داء من
في عواقب لها فالسيئات ، والخرة الدنيا في عواقبها من

الحدود من ، شرعية عقوبات أو ، قدرية عقوبات من الدنيا
عذاب أولها ، الخرة في عقوبات ولها ، والقصاص والتعزيرات

عقوبات والنشور البعث بعد المقابر من الخروج بعد ثم ، القبر
يخف لنسان ، أن أيضا عقوباتها ومن ، القيامة يوم وشدائد
استقامته بسبب ميزانه ويرجح التقوى إضاعة بسبب ميزانه

، التقوى على استقام إذا بيمينه كتابه ويعطى ، التقوى على
استقام إذا الجنة إلى ويدعي ، التقوى عن انحرف إذا وبشماله

وخالف ، التقوى ضيع إذا النار إلى ويساق ، التقوى على
.  بالله إل قوة ول حول ول التقوى

نشرت بمجلة الجامعة السلمية بالمدينة المنورة ، العدد
 هـ 1396الثاني ، السنة التاسعة ، ذو الحجة سنة 

  

الدار هذه في الطيب الحلل الرزق إلى أيضا محتاج والنسان
وأعظم نعيم أحسن وهو ، الخرة في المقيم النعيم وإلى ،

بالتقوى إل سبيل ول ذلك إلى طريق ول ، فوقه نعيم ول النعيم
، الخرة في والنعيم ، فيها الحلل والرزق الدنيا عز أراد فمن ،

.  بالتقوى فعليه



إلى سبيل ول ، والهدى والبصيرة ، العلم إلى محتاج والنسان
َها    َ يا:  وجل عز قال كما ، بالتقوى إل ذلك ّي أ

ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ِإْن     آَم
ُقوا ّت ّلَه     َت َعْل     ال ُكْم     َيْج ًنا     َل َقا : العلم أهل قال كما والفرقان   ُفْر

الهدى وبين ، والباطل الحق بين به يفصل الذي : النور هو
.  والضلل

والتفقه العلم طلب في الجتهاد أن تأمل من على يخفى ول
، والهدى النور يحصل وبذلك ، التقوى جملة من الدين في

والعمل اليمان حقيقتها جامعة كلمة . فالتقوى الفرقان وهما
ِذيَن     ِإّن:  وعل جل الله قال كما الصالح ّل ُنوا     ا ُلوا     آَم َعِم َو

ِلَحاِت ُهْم     الّصا ّناُت     َل ِم     َج ِعي ّن َعِمَل     َمْن:  وجل عز قال وكما   ال
ِلًحا ٍر     ِمْن     َصا َك ْو     َذ َثى     َأ ْن َو     ُأ ُه ْؤِمٌن     َو ّنُه     ُم َي ِي ُنْح َل ًة     َف َيا َبًة     َح ّي َط

ُهْم ّن َي ِز َنْج َل ُهْم     َو َأْحَسِن     َأْجَر ُنوا     َما     ِب ُلوَن     َكا ْعَم حقيقتها فالتقوى   َي
كان عما الرسل به أخبرت وبما ، ورسوله بالله صادق إيمان
، وموجبه اليمان مقتضى وهو صالح عمل ثم ، يكون وعما
تقدم كما التقوى من وهما الدين في والتفقه التعلم ذلك ومن

التعلم شعبها من لن ، الفرقان التقوى على الله رتب ولذلك
عليه المصطفى به جاء ما في والتبصر الدين في والتفقه
.  والسلم الصلة

في البواب وجهه في وتسد الدروب أمامه تضيق قد فالنسان
سبب وهي المضائق لهذه المفتاح هي فالتقوى ، حاجاته بعض

ّتِق     َوَمْن:  وجل عز قال كما ، لها التيسير ّلَه     َي َعْل     ال ِمْن     َلُه     َيْج
ِه ِر الله رضي الصحابة وهم الصالح سلفنا جرب وقد   ُيْسًرا     َأْم
عليهم الله رسل قبلهم جرب كما ، بإحسان وأتباعهم عنهم

وحصلوا ، البشر لهداية الله بعثهم الذين والسلم الصلة
بها وانتصروا السعادة باب بها وفتحوا ، خير كل على بالتقوى

إلى البشرية بها وهدوا ، القلوب بها وفتحوا ، العداء على
.  المستقيم الصراط

والفتوحات الجميل والذكر للمم القيادة لهم حصلت وإنما
وانتصارهم ، بأمره وقيامهم ، لله تقواهم بسبب المتتابعة

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=65&nAya=4
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=65&nAya=4
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=16&nAya=97
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=16&nAya=97
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=16&nAya=97
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=31&nAya=8
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=31&nAya=8
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=8&nAya=29
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=8&nAya=29


في الناس أن كما ، وطاعته توحيده على كلمتهم وجمع ، لدينه
وغفران الخطايا وحط السيئات تكفير إلى الحاجة أشد

ِإْن وجل عز قال كما ، التقوى هو هذا وسبيل الذنوب ُقوا :  ّت َت
ّلَه َعْل ال ُكْم َيْج ًنا َل َقا ّفْر ُفْر َك ُي ُكْم َو ْن ُكْم َع ِت َئا ّي ِفْر َس ْغ َي ُكْم َو وقال َل
َوَمْن وجل عز ّتِق :  ّلَه َي ّفْر ال َك ْنُه ُي ِه َع ِت َئا ّي ِظْم َس ْع ُي ومن َأْجًرا َلُه َو

المسلمون وهكذا ، النار من والنجاة بالجنة الفوز الجر أعظم
مكايد من والسلمة أعدائهم على النصر إلى الحاجة أشد في

ِإْن وجل عز قال كما ، بالتقوى إل هذا إلى سبيل ول العداء َو  :
ِبُروا ُقوا َتْص ّت َت ُكْم ل َو ُهْم َيُضّر ُد ْي ًئا َك ْي ّلَه ِإّن َش ُلوَن ِبَما ال ْعَم َي
جهاد وفي الله طاعة في صبروا إذا فالمسلمون  ُمِحيٌط
: البدنية المستطاعة العدة بإعداد ذلك في ربهم واتقوا أعدائه

عدوهم على نصروا ، ذلك وغير والسلحية والزراعية والمالية
العدة إعداد ذلك أهم ومن ، الله تقوى من كله هذا . لن

والمهني البدني كالتدريب ، الوجوه جميع من المستطاعة
وتشجيع المال إعداد ذلك ومن ، السلحة أنواع على والتدريب
، الجهاد على به يستعان مما ذلك وغير والصناعة الزراعة

قوله في داخل ذلك وكل ، العداء لدى عما والستغناء
ّدوا سبحانه َأِع َو ُهْم :  ُتْم َما َل ْع َط َت ٍة ِمْن اْس ّو إل ذلك يتم ول ُق
في عليه وعطفها التقوى شعب أعظم من . والصبر بالصبر

ِإْن سبحانه قوله َو ِبُروا :  ُقوا َتْص ّت َت على العام عطف من َو
في صبر من ولبد ، العداء جهاد في صبر من فلبد ، الخاص
من المستطاع إعداد في صبر من ولبد ، الثغور في الرباط

إعداد في الصبر من لبد أنه كما ، المدرب القوي والبدن الزاد
حسب تفوقه أو العدو سلح تماثل التي المستطاعة السلحة
فرائضه أداء في الله تقوى من لبد الصبر هذا ومع ، المكان

يديه بين والنكسار حدوده عند والوقوف محارمه وترك
ول الجنود بكثرة ل عنده من النصر وأن الناصر بأنه واليمان

من النصر وإنما ، السباب أنواع من ذلك بغير ول العدة بكثرة
وتبشيرها القلوب لتطمين السباب جعل وإنما سبحانه عنده

َلُه     َوَما:  وعل جل قال كما ، النصر بأسباب َع ّلُه     َج ُبْشَرى     ِإل     ال
ِئّن ْطَم َت ِل ِه     َو ُكْم     ِب ُب ُلو ّنْصُر     َوَما     ُق ِد     ِمْن     ِإل     ال ْن ِه     ِع ّل وقال الية   ال
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َها    َ يا:  سبحانه ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ْنُصُروا     ِإْن     آَم ّلَه     َت ُكْم     ال ْنُصْر ّبْت     َي َث ُي َو

ُكْم َداَم ْق ْنُصَرّن:  وجل عز وقال   َأ َي َل ّلُه     َو ُه     َمْن     ال ْنُصُر ّلَه     ِإّن     َي ال
ّي ِو َق ِزيٌز     َل ِذيَن*    َع ّل ُهْم     ِإْن     ا ّنا ّك َْلْرِض     ِفي     َم َقاُموا     ا َة     َأ ُوا     الّصل َت َوآ

َة َكا َأَمُروا     الّز ْعُروِف     َو ْلَم ْوا     ِبا َه َن ِر     َعِن     َو َك ْن ْلُم . وهذه الية   ا
: سبحانه قوله معنى يعلم وبهذا ، التقوى شعب من العمال

ِإْن ِبُروا َو ُقوا َتْص ّت َت ُكْم ل َو ُهْم َيُضّر ُد ْي ًئا َك ْي المسلمون أراد فإذا َش
الكروب وتفريج والخرة الدنيا في والنجاة والعزة النصر

والفوز السيئات وتكفير الذنوب وغفران المور وتيسير
عز الله بتقوى فعليهم الخير وجوه من هذا غير إلى بالجنات

ِإّن فقال بالتقوى الجنة أهل وصف والله ، وجل ِقيَن :  ّت ْلُم ِفي ا
ّناٍت ُيوٍن َج ُع ِإّن وجل عز وقال َو ِقيَن :  ّت ْلُم ّناٍت ِفي ا ٍم َج ِعي َن َو
ِقيَن     ِإّن:  تعالى وقال ّت ْلُم َد     ِل ْن ِهْم     ِع ّب ّناِت     َر ِم     َج ِعي ّن فبين   ال

في أنك أخي يا فعلمت ، التقوى لهل الجنة أعد أنه سبحانه
حق سبحانه اتقيته ومتى ، ربك تتقي أن إلى الحاجة أشد

المعنى وليس ، شر كل من ونجوت خير بكل فزت التقوى
وهم الرسل أبتلي وقد ، وتمتحن تبتلى قد بل ، تبتلى ل أنك

صبرهم للناس يتبين حتى المتقين وأفضل الخلق أفضل
العبد صبر يتبين فبالبتلء ، ذلك في بهم وليقتدي وشكرهم

سبحانه قال كما ، وجل عز الله دين في وقوته ونجاته وشكره
َأَحِسَب ّناُس :  ُكوا َأْن ال ْتَر ُلوا َأْن ُي ُقو ّنا َي ُهْم آَم ُنوَن ل َو َت ْف وقال ُي

ْد:  تعالى َق َل ّنا     َو َت ِذيَن     َف ّل ِهْم     ِمْن     ا ِل ْب َلَمّن     َق ْع َي َل ّلُه     َف ِذيَن     ال ّل ُقوا     ا َد َص
َلَمّن ْع َي َل ِبيَن     َو ِذ َكا ْل وكما ، تقدم كما والفتنة المتحان من بد فل   ا

ُكْم:  وعل جل قال ّن َو ُل ْب َن َل ّتى َو َلَم َح ْع ِديَن َن ِه ْلُمَجا ُكْم ا ْن ِم
ِريَن ِب َو َوالّصا ُل ْب َن ُكْم َو َباَر ُكْم سبحانه وقال َأْخ ُلو ْب َن َو ِبالّشّر : 

ِر ْي ْلَخ َنًة َوا ْت َنا ِف ْي َل ِإ ُعوَن َو ُهْم:  سبحانه وقال ُتْرَج َنا ْو َل َب َو
َناِت ْلَحَس َئاِت     ِبا ّي ُهْم     َوالّس ّل َع ُعوَن     َل    َيْرِج

بأعداء امتحنوا الناس خير وهم فالرسل ، منه لبد فالختبار
وغيرهم وصالح هود وهكذا قومه من عليه جرى ما . نوح الله

النبيين خاتم وسلم عليه الله صلى محمد نبينا رأسهم وعلى
. قد العالمين رب ورسول المجاهدين وأفضل المتقين وإمام
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صبر ولكنه ، الحروب وفي المدينة وفي بمكة أصابه ما علم
ختم ثم ، وخصومه أعدائه على الله أطهره حتى عظيما صبرا

دين في الناس ودخل مكة عليه فتح بأن وتعالى سبحانه له
لهم وأكمل أمته وعلى عليه النعمة الله أتم فلما ، أفواجا الله

الصلة - عليه جواره وإلى العلى الرفيق إلى اختاره الدين
، الشديد والبلء العظيم والصبر العظيمة المحنة والسلم- بعد

أو متقيا كنت متى يقول أو يسلم أن ذلك بعد أحد يطمع فكيف
. من لبد بل كذلك المر ليس شيء يصيبني فل مؤمنا

: وعل جل الله قال كما ، العاقبة حمد صبر ومن ، المتحان
ِبْر َبَة ِإّن َفاْص ِق َعا ْل ِقيَن ا ّت ْلُم َبُة ِل ِق َعا ْل َوى َوا ْق ّت الحميدة فالعاقبة ِلل
وجاهدوا لله وأخلصوا واحتسبوا صبروا متى ، التقوى لهل

الدنيا في لهم فالعاقبة ، النفوس هذه وجاهدوا أعداءه
ِذيَن:  وجل عز قال كما ، والخرة ّل ُدوا َوا َه َنا َجا ُهْم ِفي ّن َي ِد ْه َن َل

َنا َل ُب ِإّن ُس ّلَه َو َع ال ِنيَن َلَم ْلُمْحِس  ا

ولزومها ربك تقوى إلى الحاجة أشد في الله عبد يا فأنت
أصابك ولو ، المتحان من جرى ما جرى ولو عليها والستقامة

من أو ، الله أعداء من الستهزاء أو الذى من أصابك ما
الصلة عليهم الرسل واذكر ، تبالي فل والمجرمين الفسقة
بهم واستهزئ أوذوا فقد ، بإحسان أتباعهم واذكر ، والسلم

في الحميدة العاقبة لهم فكانت صبروا ولكنهم بهم وسخر
.  والخرة الدنيا

فقد التقوى؟ هي ما قلت فإن وصابر اصبر كذلك أخي يا فأنت
في العلماء عبارات تنوعت وقد ، بيانها من شيء لك سبق

رضي المؤمنين أمير العزيز عبد بن عمر عن وروي ، التقوى
وصيام الليل بقيام الله تقوى : ( ليس قال أنه ورحمه عنه الله

الله فرائض أداء التقوى ولكن ، ذلك بين فيما والتخليط النهار
) ا خير إلى خير فهو خيرا ذلك بعد رزق فمن ، محارمه وترك

في نشاطا المحارم وترك الفرائض أداء بعد رزق . فمن هـ
خير إلى خير فهو والمشتبهات المكروهات وترك النوافل فعل

: تقوى الله رحمه المشهور التابعي حبيب بن طلق . وقال



، الله ثواب ترجو الله من نور على الله بطاعة تعمل أن الله
) الله عقاب تخاف الله من نور على الله معاصي تدع وأن

وقال ، ورسوله الله طاعة التقوى تفسيرها في بعضهم وقال
وعقابه الله غضب وبين بينك تجعل : أن : التقوى آخرون
هذه وكل ، النواهي وترك الوامر بفعل ذلك تقيك وقاية

السلم : دين هي حقيقتها . فالتقوى صحيحة معانيها العبارات
والعمل النافع : العلم وهي ، الصالح والعمل : اليمان وهي ،

لله : الستسلم وهي ، المستقيم : الصراط وهي ، به
إخلص عن النواهي وترك ، الوامر بفعل وعل جل له والنقياد

ما بكل إيمان وعن ، ورسله به إيمانه وعن سبحانه له كامل
من والحذر الخير أداء يثمر صادقا إيمانا ، ورسوله به الله أخبر
لنه تقوى دينه الله سمى وإنما ، الحدود عند والوقوف الشر
لربه ويحسن ، وغضبه الله عذاب عليه استقام من يقي

. المسلم لن ، إسلما الدين هذا وسمى ، وعل جل العاقبة
انقاد أي لفلن فلن أسلم يقال ، لمره وينقاد لله نفسه يسلم

ّديَن     ِإّن:  قوله في إسلما دينه الله سمى ولهذا ، له َد     ال ْن ِع
ِه ّل ِْلْسلُم     ال الله لمر انقاد المسلم لن ، اليات من وغيرها   ا
نهيه عن ويبتعد ، الله لمر ينقاد حقا فالمسلم ، لعظمته وذل

، مأمور عبد فهو لربه القيادة أعطى قد ، حدوده عند ويقف
، نهيه وترك الله أمر امتثال في ونعيمه ومحبته وأنسه رضاه

لمر منقادا يعني ، مسلم له قيل . ولهذا الحق المسلم هو هذا
مأمور عبد أنه يعلم ، حدوده عند واقفا لمحارمه تاركا الله
، إسلما سمي كما عبادة الدين سمي ولهذا ، المتثال عليه

َها    َ يا:  وتعالى سبحانه قوله في كما عبادة سمي ّي أ
ّناُس     َ ال

ُدوا ُب ْع ُكُم     ا ّب ْقُت     َوَما:  وجل عز قوله وفي   َر َل ْلِجّن     َخ ْنَس     ا ِْل َوا
ُدوِن     ِإل ُب ْع َي الله أوامر يؤدون العباد . لن عبادة فسمي   ِل

اعتراف وعن ، وانكسار وخضوع ذل عن نواهيه ويتركون
، فوقهم القاهر وأنه ، سيدهم وأنه لله مماليك وأنهم بالعبودية

عبيد فهم ، لشؤونهم المدبر وأنه بأحوالهم العالم وأنه
سمى فلهذا ، وتعالى سبحانه لمره منقادون ذليلون مأمورون

: التذلل هي العرب عند العبادة . لن عبادة دينه الله
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قد مذلل يعني ، معبد طريق يقولون ، والنكسار والخضوع
شد قد يعني ، معبد : بعير أيضا ويقولون ، القدام وطأته
لله طاعاتنا فسميت ، عليه والشد للركوب ذل حتى ورحل
العبد وسمي ، وعل جل لله والخضوع بالذل نؤديها . لننا عباده
خلقه للذي مربوب مقهور الله يدي بين ذليل لنه ، عبدا

هذا . وسمي وتعالى سبحانه فيه المتصرف وهو ، وأوجده
وتصديق بالله إيمان عن يؤدونه العباد . لن إيمانا أيضا الدين

في كما المعنى لهذا إيمانا الله دين سمي فلهذا ، ورسله به
:  وسلم عليه الله صلى النبي قول من الصحيح الحديث
وأدناها     الله     إل     إله     ل     قول     فأفضلها     شعبة     وسبعون     بضع     اليمان
لما   اليمان     من     شعبة     والحياء     الطريق     عن     الذى     إماطة
والسلم الصلة عليه فبين ، لمسلم واللفظ الشيخان أخرجه

بذلك فعلمنا ، الله إل إله ل قول أعله وأن إيمان كله الدين أن
َد:  سبحانه قال ولهذا ، إيمان الله عند كله الدين أن َع ّلُه     َو ال

ِنيَن ْؤِم ْلُم َناِت     ا ْؤِم ْلُم ّناٍت     َوا ِري     َج َها     ِمْن     َتْج ِت َهاُر     َتْح ْن ْل
َ فسماهم   ا

أعمالك تؤدي الخر واليوم بالله المؤمن أيها لنك ، بذلك
أمرك الله بأن وتصديق إيمان عن المحارم وتترك وطاعتك

ويثيبك العمل هذا منك يرضى وأنه المحارم عن ونهاك بذلك
فعلت ولهذا ، بهذا تؤمن وأنت عنك يغفل ولم ربك وأنه عليه

الحدود عند ووقفت المحارم وتركت الفرائض فأديت فعلت ما
.  وجل عز لله نفسك وجاهدت

الدين هذا وسمى ، خير كلها خصاله . لن برا الدين وسمى
وإلى الخلق خير إلى اهتدى فقد عليه استقام من . لن هدى
ليكمل وسلم عليه الله صلى نبيه بعث الله لن ، العمال خير

عليه عنه الحديث في كما ، العمال ومحاسن الخلق مكارم
   الخلق     مكارم     لتمم     بعثت     إنما:  قال أنه والسلم الصلة

الله رسول سمعت:  قال ذر أبي أخي أنيس حديث وفي
الدين فهذا الخلق مكارم إلى يدعو وسلم عليه الله صلى
الخلق مكارم إلى عليه استقام من يهدي لنه ، هدى سمي

ْد:  وجل عز قال كما ، العمال ومحاسن َق َل ُهْم     َو َء ِهُم     ِمْن     َجا ّب َر
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َدى ُه ْل ِئَك:  أهله في وقال   ا َل َلى     ُأو ًدى     َع ِهْم     ِمْن     ُه ّب في وقال   َر
ِئَك:  أيضا أهله َل ُأو ُدوَن     ُهُم     َو َت ْه ْلُم معنى أخي يا تعلم وبهذا   ا
) ( ( الهدى ) ، ) ( التقوى ( اليمان ) ، ( السلم اللفاظ هذه
.  ذلك غير إلى ، ) : العبادة البر

فمن كله الخير جمع قد السلمي الدين هذا أن أيضا وتعلم
فهو بذلك نفسه وجاهد حقه وأدى عليه وحافظ عليه استقام

بتفريج موعود وهو ، والكرامة بالجنة موعود وهو ، لله متق
وحط الذنوب بغفران الموعود وهو ، المور وتيسير الكروب
من والسلمة العداء على بالنصر الموعود وهو ، الخطايا

نفسه وجاهد عليه وصبر الله دين على استقام إذا مكائدهم
، المؤمن وهو المتقي هو فهذا ، عبده وحق الله حق وأدى لله

المتقي وهو ، والصالح المهتدي وهو ، المفلح وهو ، البر وهو
.  الحق المسلم وهو ، وجل عز لله

وأن ، للتقوى المسلمين وجميع يوفقنا أن وجل عز الله وأسأل
عباده من جميعا يجعلنا وأن يرضيه لما جميعا بأيدينا يأخذ

بالستقامة علينا يمن وأن ، المفلحين حزبه ومن الصالحين
والصبر ذلك إلى والدعوة وأعمالنا أقوالنا كل في تقواه على
، العالمين رب لله والحمد ، كريم جواد سبحانه إنه عليه

وأتباعه وأصحابه آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى
.  الدين يوم إلى بإحسان

الواجبات       أهم من الله بأحكام العلم

نبينا على وبارك وسلم الله وصلى ، العالمين رب لله الحمد
، وصحبه آله وعلى خلقه من وخيرته ، ورسوله الله عبد محمد
: فإن بعد أما ، الدين يوم إلى هديه على وسار نهجه نهج ومن
في ومسلمة مسلم كل على ضروري أمر الله بأحكام العلم

هدى على لربهما عبادتهما في ليسيرا ، جهله يسعهما ل ما كل
.  وبصيرة

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=157
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=5
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=53&nAya=23


إذا إل ، به ويعمل دينه يفهم أن المسلم للنسان يمكن ول
وطاقته جهده وبذل ، وعنايته اهتمامه وأولها ، أحكامه عرف

صحيح أساس على بنيت لربه عبادته لتكون ، بها لللمام
بها والخذ ، الدين هذا أحكام لمعرفة الله وفقه ومن ، ومتين

.  كثير خير على وحصل ، المستقيم الله صراط إلى هدي فقد

ِتي:  سبحانه الله يقول ْؤ ْكَمَة     ُي ْلِح ُء     َمْن     ا ْؤَت     َوَمْن     َيَشا ُي
ْكَمَة ْلِح ْد     ا َق ِتَي     َف ْيًرا     ُأو ِثيًرا     َخ ّكُر     َوَما     َك ّذ ُلو     ِإل     َي َباِب     ُأو ْل َْل قال   ا
عن طلحة أبي بن علي : قال تفسيرها في كثير ابن الحافظ

ِتي:  قوله في عباس ابن ْؤ ْكَمَة     ُي ْلِح ُء     َمْن     ا : يعني   َيَشا
، ومتشابهه ومحكمه ، ومنسوخه ناسخه بالقرآن المعرفة
عن جويبر . وروى وأمثاله وحرامه وحلله ، ومؤخره ومقدمه
: . يعني القرآن : الحكمة مرفوعا عباس ابن عن الضحاك
. رواه والفاجر البر قرأه قد : فإنه عباس ابن قال ، تفسيره

: بالحكمة يعني مجاهد عن نجيح أبي ابن وقال ، مردويه ابن
:  مجاهد عن سليم أبي بن ليت . وقال القول في الصابة

ِتي ْؤ ْكَمَة     ُي ْلِح ُء     َمْن     ا والفقه العلم ولكنه ، بالنبوة ليست   َيَشا
خشيه فإن ، الله : خشية : الحكمة العالية أبو وقال ، والقرآن

بقية طريق من مردويه ابن روى وقد ، حكمة كل رأس الله
ابن عن السدي عمار أبي عن الجهني زفر بن عثمان عن

العالية أبو وقال   الله مخافة الحكمة رأس:  مرفوعا مسعود
النخعي إبراهيم . وقال والفهم الكتاب : الحكمة عنه رواية في

. وقال : السنة : الحكمة مالك أبو . وقال : الفهم : الحكمة
قال ، : العقل : الحكمة أسلم بن زيد قال:  مالك عن وهب
دين في الفقه : هي الحكمة أن قلبي في ليقع : ( إنه مالك
. ومما وفضله رحمته من القلوب في الله يدخله وأمر ، الله
، فيها نظر إذا الدنيا أمر في عاقل الرجل تجد أنك ذلك يبين
يؤتيه به بصيرا دينه بأمر عالما دنياه أمر في ضعيفا آخر وتجد
. هـ ا) .  الله دين في : الفقه فالحكمة ، هذا ويحرمه إياه الله
.  الله رحمه كثير ابن كلم
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والعامل لحامله نور وأنه الله دين في الفقه أهمية ندرك ولكي
النبي نجد وجدواه أهميته ندرك . ولكي والخرة الدنيا في به

في     يفقهه     خيرا     به     الله     يرد     من:  يقول وسلم عليه الله صلى
ما     مثل:  والسلم الصلة عليه . ويقول عليه متفق   الدين
فكانت     أرضا     أصاب     غيث     كمثل     والعلم     الهدى     من     به     الله     بعثني
الكثير     والعشب     الكل     فأنبتت     الماء     قبلت     طيبة     طائفة     منها

فشربوا     الناس     بها     الله     فنفع     الماء     أمسكت     أجادب     منها     وكان
قيعان        هي     إنما     منها     أخرى     طائفة     وأصاب     وزرعوا     وسقوا     منها

الله     دين     في     فقه     من     مثل     فذلك     كل     تنبت     ول     ماء     تمسك     ل
يرفع     لم     من     ومثل     وعلم     فعلم     به     الله     بعثني     ما     ونفعه     تعالى
رواه         به     أرسلت     الذي     الله     هدى     يقبل     ولم     رأسا     بذلك

.  ومسلم البخاري

آتاه     رجل     اثنتين     في     إل     حسد     ل:  وسلم عليه الله صلى ويقول
الحكمة     الله     آتاه     ورجل     الحق     في     هلكته     على     فسلطه     مال     الله
وابن والنسائي ومسلم البخاري رواه   ويعلمها     بها     يقضي     فهو

.  ماجة

الله عبد الجليل الصحابي القرآن وترجمان المة حبر برز ولقد
، وتفسيرا فقها الدين معرفة في عنهما الله رضي عباس بن

الله رسول دعاء ببركة ووعاها الشريعة علوم في وتوسع
وعلمه     الدين     في     فقهه     اللهم:  له وسلم عليه الله صلى

منه الله تقبلها ، مبارك رسول من مباركة دعوة إنها   التأويل
عباس ابن على بها الله أنعم ونعمة ، والسلم الصلة عليه

وبعده وقبله عهده في برز وقد ، وأرضاهما عنهما الله رضي
صلى النبي أصحاب من ، وفروعه الدين أصول في أفذاذ أئمة
وأدوها والدعوة التبليغ أمانة حملوا وغيرهم وسلم عليه الله

سواء ، السلم بدين الناس وبصروا ، الداء يكون ما أحسن
بيوت في المنتشرة والرشاد والمذاكرة الدروس حلقات في
شتى في قيمة ومؤلفات علمي تراث من خلفوه فيما أو ، الله

تخدم التي الخرى العلوم من وغيره الشرعي العلم فروع
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بسخاء يبذلون صالحين ولة الله وهيأ ، بها وترتبط الشريعة
.  العلم وطلب العلماء وتشجيع العلم نشر سبيل في

 ،10 - 7 ، ص6نشرت في مجلة البحوث السلمية ، العدد 
هـ . 1403ربيع الثاني والجماديان سنة 

يقتضي ، أحكام من عليه اشتمل وما السلم في التفقه إن
تعرض قضية كل في الله حكم لمعرفة والطلع البحث

بحث دون القضية هذه يتجاوز فل ، حياته في للمسلم
سنة أو ، الله كتاب من بالدليل الحكم إلى ليصل واستقصاء

. الجلي القياس أو ، الجماع أو ، وسلم عليه الله صلى رسوله

التباس ول ، فيه غموض ل واضح الله بحمد السلمي والدين
وسنة المبين كتابه في الله بينها وقد ، وتشريعاته أحكامه في

السنة هذه لواء وحمل ، وسلم عليه الله صلى الكريم رسوله
وسلم عليه الله صلى الله رسول صحابة عنها ودافع وبينها

الشريعة وأئمة المة هذه سلف من بإحسان لهم والتابعون
عن الناس من الكثير تقاعس ثم ، جيل بعد جيل وعلمائها

فوقعوا ، لغيرهم بالتقليد واكتفوا والتحصيل والطلب البحث
.  والحكام العقيدة في كثيرة أغلط في

وهو المستقيم؟ الصراط إلى الهداية نسأله أن الله أمرنا ولقد
والشهداء والصديقين النبيين من عليهم المنعم طريق

المغضوب طريق يجنبنا . وأن فعملوا علموا الذين والصالحين
اليهود وهم أهواءهم واتبعوا الحق عرفوا الذين وهم عليهم؛

الذين . وهم الضالين طريق يجنبنا . وأن شاكلتهم على ومن
.  شاكلتهم على ومن النصارى وهم الحق جهلوا

أو طاهر الماء هذا أن نعرف كيف المسلمون الخوة أيها
أو الصيد أو الناء أو الطعام أو الشراب هذا أن أو ، نجس

كيف ، مستحب أو مكروه أو حرام أو مباح اللباس أو السوار
كيف ، حرام أو حلل إنفاقه أو المال هذا اقتناء أن نعرف
كيف ، أدائها وطريقة أوقاتها ونعرف العبادات إلى نهتدي



وكيف الحدود تقام وكيف ، والفرائض المواريث قسمة نعرف
العبادات تفاصيل من ذلك غير إلى بيننا فيما المعاملت نقيم

كالنكاح الشخصية بالحوال اليوم يسمى وما ، والمعاملت
.  وغيرهما والطلق

دين إن ، الحمد ولله المطهرة شريعتنا كله ذلك استوعبت لقد
الدنيا شئون من شأن من وما ، الله أكمله قد الحنيف السلم
لمن ، جلي واضح وبيان حكم له الدين هذا وفي إل والخرة

على قاصرا ليس ، شامل كامل دين . فهو فيه البصيرة رزق
يرميه كما المعاشية بالنواحي له شأن ول ، التعبدية النواحي

المخلوق يربط دين . إنه نهجهم نهج ومن ، أعداؤه بذلك
وأهله النسان بين علقة أفضل يقيم كما ، متين برباط بخالقه
على أو دينه على كان سواء ، وأخيه النسان وبين ، وأقاربه

والتعاون والتسامح والترابط العدالة على قائمة ، دينه غير
العجم الحيوان يعامل كيف أوضح كما ، والتقوى البر على

بالرفق أوروبا تتظاهر أن قبل والحسان ، والرحمة بالرفق
لم وهي ، الغرض لهذا أنشأتها جمعيات خلل من ، بالحيوان

على . فالواجب حقوقه ترع ولم بالنسان بعد ترفق
أنزل ما حدود يتجاوزوا ل وأن ، دينهم في التفقه المسلمين

فإن ، شيء أي قبل دينهم أحكام فهم على يحرصوا وأن ، الله
من كثيرة بعلوم يحيط قد ، ووفقهم ، الله هداهم الناس بعض
، دينه أحكام من شيئا يعلم ل ولكنه ، فيها ويبرز الحياة علوم

الفاضح الجهل هو . وهذا بذلك يهتم ول شريعته وأسرار
يكون أن يجب الله بأحكام العلم فإن ، العظمى والمصيبة

بالعلوم التزود من مانع ول ، الخرى المعارف على مقدما
، الصيل الصل تقديم من لبد ولكن ، الخرى والمعارف
سبحانه الله معرفة وهي كلها للعلوم الساسية والركيزة
، سواه ما كل دون العبادة واستحقاقه ، وصفاته بأسمائه
يسع ل مما ، وأحكاما وعبادة وسلوكا عقيدة دينه ومعرفة
يتمسكوا أن المسلمين على الواجب أن كما ، جهله المسلم
به فيعملوا به يأمرهم ما ويتقبلوا ، وإخلص بصدق بدينهم



إن أنهم وليعلموا ، تمييز دون كلها حياتهم شئون في ويطبقوه
.  والخرة الدنيا في ويفلحون سيسعدون ذلك فعلوا

تخاذلت فإذا ، به وأعزها ، الدين بهذا الله شرفها المة وهذه
.  سعادة ول عزة ول لها قيمة فل ذلك عن

وأن ، رضاه فيه لما جميعا والمسلمين يوفقنا أن الله فنسأل
وسيئات أنفسنا شرور ومن ، الفتن مضلت من جميعا يعيذنا

عليه والثبات ، دينه في بالفقه جميعا علينا يمن وأن ، أعمالنا
، المسلمين أمر ولة يصلح وأن ، بصيرة على إليه والدعوة

ذلك ولي إنه ، الهدى على ويجمعهم ، الحق بهم وينصر
نبينا ورسوله عبده على وسلم الله وصلى ، عليه والقادر
.  وأصحابه وآله محمد

أهله    وأخلق العلم

والسلم والصلة ، للمتقين والعاقبة ، العالمين رب لله الحمد
نبينا وحيه على وأمينه ، خلقه من وخيرته ورسوله عبدة على

سلك ومن وصحبه آله وعلى ، الله عبد بن محمد وإمامنا
:  بعد . أما الدين يوم إلى سبيله

، والذكرى العظة فيها مباركات آيات قارئنا من سمعنا فلقد
العالم وأنه ، ويختار يشاء ما يخلق وجل عز الله أن وبيان

المحمود وأنه ، يعلنون وما صدورهم تكنه وما العباد بأحوال
المرجع وأن ، وتعالى سبحانه والخرى الولى في وعل جل
مصالح في والنهار بالليل المتفضل وأنه ، إليه والمصير إليه

.  وجل عز رحمته من ذلك . وأن العباد

هو ومن ، العلم يريد من تدبر ، الكريم كتابه بتدبر أولنا فما
غير منزل ، حقا الله كلم وأنه ، العظيم الكتاب بهذا مؤمن

يتدبروا بأن العلم أهل أولى ما ، يعود وإليه بدأ منه ، مخلوق
قاصدين ، العناية غاية به يعنوا وأن ، العظيم الكتاب هذا

عز بقوله عمل ، بذلك والعمل ، وجل عز ربهم مراد معرفة



َتاٌب:  وجل ُه     ِك َنا ْل ْنَز ْيَك     َأ َل َباَرٌك     ِإ ّبُروا     ُم ّد َي ِه     ِل ِت َيا ّكَر     آ َذ َت َي ِل ُلو     َو ُأو

َباِب ْل َْل َفل:  سبحانه وبقوله   ا ّبُروَن     َأ َد َت ُقْرآَن     َي ْل َلى     َأْم     ا ُلوٍب     َع ُق
َها ُل َفا ْق َذا     ِإّن:  وجل عز قوله مستشعرين   َأ ُقْرآَن     َه ْل ِدي     ا ْه َي

ِتي ّل َوُم     ِهَي     ِل ْق َو     ُقْل   َأ ِذيَن     ُه ّل ُنوا     ِل ًدى     آَم ٌء     ُه َفا    َوِش

تدبرا ، العظيم الكتاب بهذا : العناية كلمتي قبل فوصيتي
ليعمل أنزل . فهو بالمعنى وعمل ، تلوته من وإكثارا ، وتعقل

.  التوفيق للجميع الله . فأسأل التلوة لمجرد ل ، به

قال كما وهي ، موجزة تكون أن فأرجو ، الليلة هذه كلمتي أما
الجميع لدى معلوم ) : العلم أهله وأخلق ( العلم المقدم
في ويسعى الطالبون يطلبه شيء أشرف وأن ، فضله

على يطلق العلم فإن ، الشرعي العلم هو الراغبون تحصيله
: هو بالعلم المراد السلم علماء عند ولكن ، كثيرة أشياء
صلى رسوله وسنة الله كتاب في المراد وهو ، الشرعي العلم
وبأسمائه بالله : العلم وهو الطلق عند وسلم عليه الله

سبحانه لهم شرعه وبما ، عباده على بحقه والعلم ، وصفاته
.  وتعالى

والعلم ، وتفاصيله ، إليه الموصل والصراط بالطريق والعلم
.  الخرى الدار في العباد إليها ينتهي التي والنهاية بالغاية

محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في الجامعة السلمية
هـ . 26/3/1404بالمدينة المنورة في 

  

بالطلب الجدير وهو العلوم أفضل هو الشرعي العلم هذا
وبه وتعالى سبحانه الله يعرف به لنه ، تحصيله على والحرص

وما يرضيه وما حرم وما الله أحل ما يعرف العلم . وبهذا يعبد
.  يسخطه

وأن.  ، الحياة هذه من والنهاية إليه المصير يعرف العلم وبهذا
وأن ، والسعادة الجنة إلى ينتهون المكلفين هؤلء من قسما
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وقد ، والشقاء الهوان دار إلى ينتهون الكثرون وهم الخرين
المعنى هذا في ينحصر العلم أن وبينوا هذا على العلم أهل نبه

في الطحاوية شارح العز أبي ابن القاضي عليه نبه وممن ،
ابن السلم وشيخ القيم كابن غيره عليه ونبه ، شرحه أول

.  آخرين وجماعة تيمية

فأفضله ، متعلقاته بحسب الفضل في ويتفاوت واضح وهو
علم وهو ، وصفاته وأسمائه بالله يتعلق ما وأشرفه وأعظمه
. وتعالى سبحانه العلى المثل له وعل جل الله فإن ، العقيدة

وأسمائه ذاته في الوجوه جميع من العلى الوصف وهو
وأفعاله.  وصفاته

من شرعه وما ، عباده على بحقه يتعلق ما ذلك يلي ثم
يعين مما ذلك يتبع ما ثم العاملون إليه ينتهي وما ، الحكام

والمصطلحات ، العربية قواعد علم من إليه ويوصل ، عليه
ذلك غير وفي ، الحديث ومصطلح ، الفقه أصول في السلمية

فيه والكمال ، فهمه وعلى ، عليه ويعين العلم بذلك يتعلق مما
 .

، السلمي والتاريخ ، النبوية السيرة علم بذلك ويلتحق
له ما كل بذلك ويلتحق ، السلم وأئمة الحديث رجال وتراجم

بهم ونوه ، العلم هذا أهل الله شرف . وقد العلم بهذا صلة
والخلص ، توحيده على واستشهدهم ، سبحانه شأنهم وعظم

َد:  وجل عز قال حيث ، له ِه ّلُه     َش ّنُه     ال َلَه     ل     َأ َو     ِإل     ِإ َكُة     ُه ِئ ْلَمل َوا
ُلو ُأو ِم     َو ْل ِع ْل ِئًما     ا ِقْسِط     َقا ْل َلَه     ل     ِبا َو     ِإل     ِإ ِزيُز     ُه َع ْل ِكيُم     ا ْلَح    ا

فالملئكة ، الملئكة مع وحدانيته على العلم أهل فاستشهد
توحيد على الشهداء هم الشرعي العلم وأولو ، السلم عليهم

وأن ، الحق الله وأنه ، العالمين رب وأنه ، له والخلص الله
حيث ، العلم لهل شرفا بها وكفى ، باطلة لغيره العبادة

سبحانه العبادة في واستحقاقه وحدانيته على استشهدهم
بقوله غيرهم مع يستوون ل أنهم وعل جل وبين ، وتعالى
ِوي     َهْل     ُقْل:  وتعالى سبحانه َت ِذيَن     َيْس ّل َلُموَن     ا ْع ِذيَن     َي ّل ل     َوا
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َلُموَن ْع ّنَما     َي ّكُر     ِإ َذ َت ُلو     َي َباِب     ُأو ْل َْل َفَمْن:  وجل عز ويقول   ا َلُم     َأ ْع َي
ّنَما ِزَل     َأ ْن ْيَك     ُأ َل ّبَك     ِمْن     ِإ ّق     َر ْلَح َو     َكَمْن     ا ْعَمى     ُه ّنَما     َأ ّكُر     ِإ َذ َت ُلو     َي ُأو

َباِب ْل َْل    ا

الله أنزل ما أن يعلم من يستوي ل ، وهؤلء هؤلء يستوي فل
عموا قد الذين مع ، السعادة طريق وهو ، الهدى وهو الحق هو
هؤلء بين عظيم فرق ، العلم هذا وعن ، الطريق هذا عن

وسار بنوره واستضاء ، الحق عرف من بين فرق ، وهؤلء
من وبين ، والسعادة بالكرامة وفاز ربه لقي أن إلى هداه على
الشيطان طريق في وسار هواه واتبع ، الطريق هذا عن عمي

.  والهوى

درجات يرفع أنه سبحانه الله بين وقد ، وهؤلء هؤلء يستوي ل
لهم ونفعهم ، الناس في آثارهم لعظيم إل ذلك وما العلم أهل

وما ، الناس على أثرهم أحسن : ما العلم أهل قال . ولهذا
.  عليهم الناس آثار أقبح

، الحق إلى وإرشادهم ، الخير إلى الناس بتوجيه فآثارهم
، لهم الله شكرها عظيمة آثار وهي ، للهدى وتوصيلهم
الصلة عليهم الرسل رأسهم وعلى ، المؤمنون وشكرها
بالله الناس أعلم وهم والدعاة الهداة : فهم والسلم

وأعلمهم ، لهم وأتبعهم الرسل بعد الناس وأفضل ، وبشريعته
إليه وإرشادا ، عليه وصبرا ، إليه دعوة وأكملهم ، به جاؤوا بما

َفِع:  وعل جل : قال ّلُه     َيْر ِذيَن     ال ّل ُنوا     ا ُكْم     آَم ْن ِذيَن     ِم ّل ُتوا     َوا ُأو

ْلَم ِع ْل ْلَك وتعالى سبحانه وقال   َدَرَجاٍت     ا ِت َنا     َو ُت َها     ُحّج َنا ْي َت آ
ِهيَم ْبَرا َلى     ِإ ِه     َع ْوِم ُع     َق َف ُء     َمْن     َدَرَجاٍت     َنْر أن وجل عز وبين   َنَشا

وإن ، والكمال الحقيقة على يخشونه الذين هم العلم أهل
بعض ومن ، عموما المؤمنين من موجودة الخشية كانت

، للعلماء والحقيقة الكمال على الله خشية ولكن ، الخرين
ّنَما:  والسلم الصلة عليهم الرسل رأسهم وعلى َيْخَشى     ِإ

ّلَه ِه     ِمْن     ال ِد َبا ُء     ِع َلَما ُع ْل .  الكاملة : الخشية يعني   ا
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وبشريعته ، وبصفاته وبأسمائه بالله : العارفون هم والعلماء
الصلة عليه محمد نبينا قال ولهذا ، رسله بها بعث التي

أرشده الذي العلم مستثقل الناس بعض له قال لما والسلم
من تقدم ما لك الله غفر الله! قد رسول يا مثلك : لسنا إليه

   له     وأتقاكم     لله     لخشاكم     إني     والله     أما  :  قال تأخر وما ذنبك

، لله الناس أخشى هم وصفاته وبأسمائه وبدينه بالله فالعلماء
حسب وعلى ، به علمهم حسب على الحق في الناس وأقوى

الرسل هم فيه وأكملهم هذا في وأعلهم ، ذلك في درجاتهم
، له وأتقاهم ، لله الناس أخشى فهم ، والسلم الصلة عليهم

في وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الحاديث جاءت وقد
.  ذلك في وتكاثرت ، العلم فضل بيان

طريقا     سلك     من:  والسلم الصلة عليه قوله ذلك فمن
خرجه   الجنة     إلى     طريقا     به     له     الله     سهل     علما     فيه     يلتمس
طلب أن على يدلنا فهذا.  الله رحمه صحيحه في مسلم
لمن وسعادة نجاة طريق على وأنهم ، عظيم خير على العلم
، وجل عز الله وجه به وابتغى العلم طلب في نيته الله أصلح
، والسمعة الرياء لجل ل ، وللعمل ، العلم لنفس العلم وقصد

يتعلمه وإنما ، العاجلة المقاصد من ، أخرى مقاصد لجل أو
في وليسعى ، عليه الله أوجب بما والبصيرة ، دينه لمعرفة
ويعلم ويعمل فيعلم النور إلى الظلمات من الناس إخراج
طريق فكل ، بها المسلم أمر التي الحسنة المقاصد من غيره

جميع ذلك ويعم ، الجنة إلى طريق فهو العلم طلب في يسلكه
، أخرى بلد إلى بلد من : فسفره والمعنوية الحسية الطرق
بقصد مسجد إلى مسجد ومن حلقة إلى حلقة من له وانتقاله

. وهكذا العلم لتحصيل الطرق من كله فهذا ، العلم طلب
الطرق من كلها ، والكتابة والمطالعة العلم كتب في المذاكرة

.  أيضا

، العلم إلى الموصلة الطرق بجميع يعنى أن بالطالب فجدير
والدار الله يريد ، وجل عز ربه وجه قاصدا عليها يحرص وأن
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يعرف أن يريد ، به يتبصر وأن دينه في يتفقه أن يريد ، الخرة
على ربه يعرف أن يريد ، عليه حرم وما ، عليه الله أوجب ما

ويكون ، الناس ينقذ أن يريد ، بذلك يعمل ثم ، وبينة بصيرة
علم على الله إلى ومرشدا ، الحق وأنصار ، الهدى دعاة من

الصالحة النية بهذه عظيم خير على تصرف حيثما فهو ، وهدى
طلب على : ليتقوى نام إذا ، الجنة طرق من نومه حتى ،

في كتاب حفظ على ليتقوى ، ينبغي كما الدرس وأداء ، العلم
، عبادة فنومه ، العلم طلب في السفر على ليتقوى ، العلم

بخلف ، عبادة النية بهذه الخرى وتصرفاته ، عبادة وسفره
عنه الحديث في جاء ، عظيم خطر على فهو ، نيته ساءت من

به     يبتغي     مما     علما     تعلم     من:  قال أنه وسلم عليه الله صلى
عرف     يجد     لم     الدنيا     من     عرضا     به     ليصيب     إل     يتعلمه     ل     الله     وجه

.  جيد بإسناد الله رحمه داود أبو رواه   الجنة

الصلة عليه عنه . وروي نيته ساءت لمن عظيم وعيد وهذا
ليماري     أو     العلماء     به     ليباهي     العلم     تعلم     من:  قال أنه والسلم

   النار     فالنار     إليه     الناس     وجوه     به     ليصرف     أو     السفهاء     به

بذلك أمر الله لن ، لله به والعمل بمعرفته يكون العلم وتعلم
:  الصحيح الحديث في وجاء ، الحق لمعرفة وسيلة وجعله ،

وقرأ     العلم     طلب     الذي     منهم     ثلثة     النار     بهم     تسعر     من     أول     أن
ول حول ول   قارئ     له     وليقال     عالم     هو     ليقال     الله     لغير     القرآن

.  بالله إل قوة

العبادة بإخلص : عليك للعلم الطالب أيها ، الله عبد يا فعليك
طرق سلوك في والنشاط بالجد وعليك ، وحده لله والنية
المقصود فإن ، العلم بمقتضى العمل ثم ، عليها والصبر العلم

تعطى أو ، عالما تكون أن هو المقصود وليس ، العمل هو
هو كله ذلك وراء من المقصود فإن ، العلم في راقية شهادة

من تكون وأن ، الخير إلى الناس توجه وأن ، بعلمك تعمل أن
، الحق إلى الدعوة في والسلم الصلة عليهم الرسل خلفاء
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يرد     من:  الصحيح الحديث في والسلم الصلة عليه قال وقد
.  صحته على متفق   الدين     في     يفقهه     خيرا     به     الله

، والسعادة الخير علمات من وأن العلم فضل على يدل فهذا
في يفقهه أن خيرا بالعبد أراد الله وأن ، التوفيق علمات ومن
، الباطل من الحق يعرف حتى ، ذلك في يتبصر وأن ، دينه

، وصفاته بأسمائه ربه يعرف وحتى ، الضلل من والهدى
ولعدائه.  الله لولياء النهاية يعرف وحتى ، حقه وعظيم

، الكريم الرب بجوار والسعادة : الجنة الله لولياء فالنهاية
.  الكرامة دار في ، وتعالى سبحانه وجهه إلى والنظر

والحجاب ، والهوان والعذاب النكال : دار الله لعداء والنهاية
.  وجل عز الله عن

وأشرفه شيء أفضل وأنه ، وشرفه العلم عظم نعلم وبهذا
، واجب أفضل معرفة إلى به يتوصل لنه نيته؛ الله أصلح لمن

به ويتوصل ، له والخلص الله توحيد وهو ، واجب وأعظم
فهو ، عباده على أوجب وما ، الله أحكام معرفة إلى أيضا

للعبد سعادة ل ، عظيمة واجبات أداء إلى يوصل عظيم واجب
بها والتمسك ، بها بالعلم ثم بالله إل ، لهم نجاة ول ،

.  عليها والستقامة

على وأفضلهم ، الناس خيرة هم العلم أظهروا الذين والعلماء
الصلة عليهم الرسل أئمتهم رأسهم وعلى ، الرض وجه

والعلم الدعوة في والساس القدوة فهم ، والنبياء ، والسلم
أعلم كان من : فكل طبقات على العلم أهل ويليهم ، والفضل

كان والدعوة العمل في وأكمل ، وصفاته وبأسمائه بالله
الجنة في ومنازلهم درجاتهم ومن ، الرسل من الناس أقرب
أولى وهم ، وسرجها ونورها الرض هذه أئمة هم العلم فأهل

، السعادة طريق إلى الناس يرشدون ، غيرهم من بها
الله رضا فيه ما إلى ويقودونهم ، النجاة أسباب إلى ويهدونهم
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غضبه أسباب عن والبعد كرامته إلى والوصول ، وعل جل
.  وعذابه

يهدون النبياء بعد الناس أئمة وهم ، النبياء ورثة هم فالعلماء
. فأخلقهم دينهم الناس ويعلمون ، إليه ويرشدون ، الله إلى

هم ، الهدى علماء ، الحق . علماء حميدة وصفاتهم ، عظيمة
، أمره ويعظمون ويراقبونه الله يخشون الذين ، الرسل خلفاء

الخلق أرفع أخلقهم . هؤلء سبحانه تعظيمه من وهو
نهجهم على وساروا ، الرسل مسلك سلكوا لنهم ، وأسماها

من والتحذير ، بصيرة على الله إلى الدعوة في وطريقهم
، وعمل قول الخير من عرفوا ما إلى والمسارعة غضبه أسباب

، القدوة فهم ، وعمل قول الشر من عرفوا عما والبتعاد
وصفاتهم ، العظيمة أخلقهم في ، النبياء بعد والسوة
، ويعلمون يعملون وهم ، الجليلة وأعمالهم ، الحميدة

.  السبل وخير الخلق أسمى إلى طلبهم ويوجهون

الشرعي العلم هو هذا ، رسوله قال الله قال العلم أن وسبق 
وسلم عليه الله صلى الله رسول وسنة الله بكتاب العلم هو ،
أن ، العلم أهل على فالواجب.  ذلك على يعين وهل ،

وأن إليه الناس يدعوا وأن ، العظيم الساس بهذا يتمسكوا
قال بما العلم دائما الهدف يكون وأن ، إليه طلبهم يوجهوا

وإرشادهم الناس وتوجيه ، بذلك والعمل ، رسوله وقال ، الله
حزب إلى الدعوة ول والختلف التفرق يجوز . ول ذلك إلى

الواجب . وإنما علن وقول ، فلن ورأي ، فلن وحزب فلن
الله كتاب إلى ، ورسوله الله إلى واحدة الدعوة تكون أن

أو ، فلن مذهب إلى ل ، والسلم الصلة عليه رسوله وسنة
. يجب الفلني والرأي ، الفلني الحزب إلى ول ، علن دعوة
، واحدا وهدفهم ، واحدة طريقتهم تكون أن المسلمين على
.  والسلم الصلة عليه رسوله وسنة الله كتاب اتباع وهو

الربعة المذاهب في العلم أهل بين الختلف من جرى ما وأما
، الصواب إلى أقرب هو ما منه يؤخذ أن فالواجب ، وغيرها



أو نصا ورسوله الله قاله ما إلى أقرب هو الذي القول وهو
الشريعة.  قواعد بمقتضى

الصحابة وقبلهم ، ذلك هدفهم إنما المجتهدون الئمة فإن
الله صلى الرسول بعد الئمة وهم ، وأرضاهم عنهم الله رضي
علما وأكملهم وأفضلهم بالله الناس أعلم فهم ، وسلم عليه

.  وخلقا

، واحدة دعوتهم ولكن ، المسائل بعض في يختلفون كانوا فقد
عليه الرسول وسنة الله كتاب إلى يدعون ، واحد وطريقهم

وأتباع ، التابعين من بعدهم من وهكذا ، والسلم الصلة
وغيرهم وأحمد والشافعي حنيفة وأبي مالك : كالمام التابعين

بن وإسحاق عيينة وابن والثوري : كالوزاعي الهدى أئمة من
، واحدة دعوتهم ، واليمان العلم أهل من وأشباههم ، راهويه

عليه الله صلى الرسول وسنة ، الله كتاب إلى الدعوة وهي
: خذوا ويقولون ، تقليدهم عن أتباعهم ينهون وكانوا ، وسلم

.  والسنة الكتاب من يعنون ، أخذنا حيث من

المعروفين العلم أهل يسأل أن عليه وجب الحق جهل ومن
، ذلك في ويتبصر ، والسيرة العقيدة وحسن ، والفضل بالعلم

من بمزيد لهم والدعاء ، فضلهم ومعرفة ، العلماء تقدير مع
، العظيم الخير إلى سبقوا لنهم ، الجر وعظيم التوفيق
، عليهم الله فرحمة ، الطريق وأوضحوا ، وأرشدوا وعلموا

: من الله إلى ودعوتهم علمهم وفضل ، السبق فضل فلهم
لهم . فيعرف واليمان العلم أهل من بعدهم ومن الصحابة
في النشاط في بهم ويتأسى عليهم ويترحم ، وفضلهم قدرهم
على ورسوله الله قاله ما وتقديم ، الله إلى والدعوة العلم
، الصالح العمل إلى والمسارعة ، ذلك على والصبر ، غيره

ولكن ، عليهم ويترحم ، العظيمة الفضائل هذه في بهم يتأسى
: قوله يقال وأن ، مطلقا منهم لواحد يتعصب أن أبدا يجوز ل

. ويصيب يخطئ قد واحد : كل يقال بل مطلقا الصواب هو
شرع عليه دل وما ، ورسوله الله قاله ما وافق فيما والصواب



فإذا ، العلم أهل وإجماع والسنة الكتاب طريق من الله
وتعالى سبحانه قال كما ، ورسوله الله إلى الرد وجب اختلفوا

ِإْن:  ُتْم     َف ْع َناَز ٍء     ِفي     َت ُه     َشْي ّدو َلى     َفُر ِه     ِإ ّل عز وقال   َوالّرُسوِل     ال
ُتْم     َوَما:  وجل ْف َل َت ِه     اْخ ٍء     ِمْن     ِفي ْكُمُه     َشْي َلى     َفُح ِه     ِإ ّل قال هكذا   ال
.  وحديثا قديما العلم أهل

، علن أو فلن لرأي ول ، عمرو أو لزيد التعصب أبدا يجوز ول
كل ، الفلنية الجماعة أو ، الفلنية الطريقة أو فلن لحزب ول
.  الناس من كثير فيها وقع التي ، الجديدة الخطاء من هذا

الله كتاب اتباع وهو ، واحد هدفهم المسلمون يكون أن فيجب
في ، الحوال جميع في والسلم الصلة عليه رسوله وسنة

، والقامة السفر في ، واليسر العسر في ، والرخاء الشدة
في ينظر العلم أهل اختلف وعند ، الحوال جميع وفي

من لحد تعصب دون من الدليل وافق ما منها ويؤيد ، أقوالهم
.  الناس

في ويتحرون ، العلم أهل فيسألون ، العامة وأشباه العامة أما
السداد إلى وأقرب الخير إلى أقرب هو من ، العلم أهل

بذلك يعلمهم وهو ، الله شرع عن يسألونه ، والستقامة
، والسنة الكتاب في جاء ما حسب ، الحق إلى ويرشدهم

.  العلم أهل عليه وأجمع

سبحانه له وخشيته ، لله وتقواه : بصبره يعرف والعالم
عما وابتعاده ، ورسوله الله أوجب ما إلى ومسارعته ، وتعالى

.  ورسوله الله حرم

الله إلى داعيا أو قاضيا أو مدرسا كان سواء العالم يكون هكذا
وأن ، الخير في قدوة يكون أن فواجبه ، عمل أي في أو ،

كان ما أين الله ويتق بعلمه يعمل ، الصالحات في أسوة يكون
، لطلبه صالحة قدوة يكون حتى ، الخير إلى الناس ويرشد ،

: به يتأسون ، عرفه ممن ولغيرهم ولجيرانه بيته ولهل
وجل.  عز الله لشرع الموافقة وأعماله بأقواله
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فيما التساهل من الحذر غاية يحذر أن العلم طالب وعلى 
ذلك في به يتأسى فإنه ، الله حرم فيما الوقوع أو ، الله أوجب

، والمكروهات السنة في وهكذا ، غيره تساهل تساهل فإذا ،
واجبة غير كانت وإن ، السنن تحري على يحرص أن له ينبغي

المكروهات عن يبتعد وأن ، فيها به الناس وليتأسى ليعتادها
.  فيها الناس به يتأسى ل حتى والمشتبهات

في الخلصة هم العلم وأهل ، عظيم شأن له العلم فطالب
على ليس ما والرعاية الواجبات من فعليهم ، الوجود هذا

راع     " كلكم:  وسلم عليه الله صلى الرسول يقول ، غيرهم
   رعيته     عن     مسئول     وكلكم

الشعوب ، برعيتهم يعنوا أن فعليهم ، وهداة رعاة العلم فأهل
، فيها الله يخلفوا وأن ، الرعية بهذه يعنوا أن فعليهم لهم رعية
أسباب من ويحذروها ، النجاة أسباب إلى يرشدوها وأن

، ورسوله الله حب بينهم فيما يغرسوا وأن ، الهلك
.  الله دين على والستقامة

، النار من والحذر ، وكرامته جنته وإلى الله إلى والشوق
وأولى ، منها والتحذير ، منها الحذر . يجب المصير بئس فالنار
يكون هكذا ، العلم وطلب ، العلماء هم المر بهذا الناس
مرضاة إلى مسارعة ، أبدا أخلقهم تكون وهكذا ، أبدا حالهم

، إليه وإرشاد ، الله إلى ودعوة ، الله معاصي عن وابتعاد ، الله
الله حرم عما وبعد ، دائما بالحوط وأخذ ، حدوده عند ووقوف

، المؤمنين من إخوانهم بهم يتأسى حتى ، الله كرهه وعما ،
وجل عز الله وأسأل كانوا أينما المسلمون بهم يتأثر وحتى

ما إلى وإياكم يوفقنا أن العلى وصفاته ، الحسنى بأسمائه
وإياكم يجعلنا وأن ، جميعا وأعمالنا قلوبنا يصلح وأن ، يرضيه

أن سبحانه أسأله كما ، مصلحين وصالحين ، مهتدين هداة
ما لكل المسلمين أمر ولة ويوفق ، كلمته ويعلي ، دينه ينصر

وأن ، البطانة لهم يصلح وأن ، والبلد العباد وصلح ، رضاه فيه
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ونبذ ، إليها والتحاكم عباده بين الله شريعة بتحكيم عليهم يمن
.  خالفها ما

، المعادن استخراج من آخر شأن فلها الخرى العلوم أما 
وقد ، النافعة الصناعات أنواع وسائر والفلحة الزراعة وشئون

ولولي ، كفاية فرض ويكون ، المسلمون يحتاجه ما منها يجب
في أهلها ويساعد ، المسلمون يحتاجه بما يأمر أن فيها المر
. لعدوهم والعداد ، المسلمين نفع على يعينهم بما أي ، ذلك

متى ، وجل عز لله عبادة أعماله تكون العبد نية حسب وعلى
من كانت نية بدون فعلها وإذا ، لله وخلصت ، النية صلحت

واستخراج ، المباحة الصناعات : أنواع أعني المباحات
.  ذلك وغير والفلحة والزراعة المعادن

خلوها ومع ، عبادة تكون النية صلح ومع مطلوبة أمور وكلها
بعض في كفاية فرض تكون وقد ، مباحة أمورا تكون ذلك من

أن المر ولي على ووجب ، إليها الحاجة دعت إذا ، الحيان
أحوالها ولها ، شأنها لها أمور فهي ، لها أهل هو من بذلك يلزم

.  الحاجة وبحسب ، النية بحسب وتختلف ، إليها الداعية

، ليعبدوه الثقلين خلق والله ، منه فلبد الشرع علم أما
الكتاب علم ، الشرع بعلم إل هذا إلى سبيل ول وليتقوه
.  تقدم كما والسنة

، السلمية الجامعة في هنا الله بحمد الطلبة معشر وأنتم
الدين في للتفقه متنوعة أجناس ومن ، كثيرة أقطار من جئتم

العقيدة ولمعرفة ، ذلك في والتبصر الله أحكام وتعلم ،
عليه الله صلى الرسول عليها سار التي الصحيحة السلفية

، بإحسان أتباعهم عليها وسار عنهم الله رضي وصحابته وسلم
، وصفاته الله بأسماء واليمان ، ورسوله بالله اليمان وهي

سبحانه بالله يليق الذي الوجه على جاءت كما وإمرارها
ول تمثيل ول تكييف ول تعطيل ول تحريف غير من ، وتعالى

.  نقصان ول زيادة



الرسل عليها درج التي الطريقة على العلم أهل درج هكذا
أصحابهم عليها ودرج ، أجمعين عليهم وسلمه الله صلوات

.  بإحسان وأتباعهم

فيه ما كل على يعينكم وأن ، التوفيق يمنحكم أن الله فنسأل
والتقوى التوفيق من غاية في بلدكم إلى يردكم وأن ، رضاه

، الحوال بكم ويصلح ، العباد بكم يهدي . وأن واليمان والعلم
نبينا على وسلم الله وصلى ، قدير شيء كل على وعل جل إنه

بإحسان وأتباعه وأصحابه آله وعلى ، ورسوله الله عبد محمد
 .

العلم    علىطريق

، بعده نبي ل من على والسلم والصلة ، وحده لله الحمد
التي الساسية الدعامة هو العلم أن فيه شك ل : فيما وبعد

بالهتمام العلوم وأولى ، البشرية الحياة مقومات عليها ترتكز
تعرف به إذ ، السلمية الشريعة علم معرفة هو والعناية
وأرسلت ، لجلها وتعالى سبحانه الله خلقنا التي الحكمة
:  تعالى قال كما ، عبد وبه ، الله عرف وبه ، لتحقيقها الرسل

ْقُت     َوَما َل ْلِجّن     َخ ْنَس     ا ِْل ُدوِن     ِإل     َوا ُب ْع َي ْد:  سبحانه وقال   ِل َق َل َو
َنا ْث َع ٍة     ُكّل     ِفي     َب ُدوا     َأِن     َرُسوًل     ُأّم ُب ْع ّلَه     ُا ُبوا     ال ِن َت ُغوَت     َواْج ّطا    ال

، والنس الجن خلق في الحكمة علمت اليتين وبهاتين
، صحيحة لها عقيدة ل أمة وأي الرسل إرسال في والحكمة

الرقي من بلغت مهما جاهلة أمة فهي ، صحيح عندها دين ول
َأّن     َتْحَسُب     َأْم:  سبحانه قال كما ، الحياة نواحي في والتقدم

ُهْم َثَر ْك ُعوَن     َأ ْو     َيْسَم ُلوَن     َأ ِق ْع ِم     ِإل     ُهْم     ِإْن     َي َعا ْن َْل َأَضّل     ُهْم     َبْل     َكا

ِبيًل قال كما ، واليمان العلم أهل حياة هي الطيبة والحياة   َس
َها    َ يا:  تعالى ّي أ

ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُبوا     آَم َتِجي ِه     اْس ّل ِللّرُسوِل     ِل َذا     َو ُكْم     ِإ َعا َد
ُكْم     ِلَما ِيي ِلًحا     َعِمَل     َمْن:  سبحانه وقال   ُيْح ٍر     ِمْن     َصا َك ْو     َذ َثى     َأ ْن ُأ

َو ُه ْؤِمٌن     َو ّنُه     ُم َي ِي ُنْح َل ًة     َف َيا َبًة     َح ّي ُهْم     َط ّن َي ِز َنْج َل ُهْم     َو َأْحَسِن     َأْجَر َما     ِب
ُنوا ُلوَن     َكا ْعَم إل عليه الحصول يمكن ل النافع والعلم   َي

إذا إل معلما يكون أن إنسان لي يمكن ول ، المعلم بواسطة
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، يعطيه ل الشيء فاقد إذ غيره يعلمها التي بالمادة عالما كان
من المعلم مهمة كانت ولذلك ، النبياء ورثة هم والعلماء

حسب الصفات بأكمل التصاف من تتطلبه لما المهام أصعب
متواصل صالح وعمل كريم وخلق ، نافع علم من ، المكان

، الطالب إصلح سبيل في للمشاق وتحمل ومصابرة وصبر
الكمال صفات تتوفر ما وبقدر ، نقية إسلمية تربية وتربيته

.  مهمته في نجاحه يكون المدرس في

الله عبد بن محمد وإمامنا سيدنا هو وإمامهم الجميع وقدوة
أفضل ربه من عليه المدني ثم المكي العربي الهاشمي

الصفات كل في الناس أكمل كان فلقد ، والتسليم الصلة
الصعوبات وتعليمهم ، الناس توجيه في لقى وقد ، الكريمة
كل وتحمل ، ذلك على فصبر العظيمة والمشاق ، الكثيرة
من أمته وإخراج ، دينه نشر سبيل في وصعوبة مشقة

الجزاء أفضل ذلك عن الله فجزاه ، النور إلى الظلمات
صالح جيل الكريمتين يديه على تربى . وقد وأكمله الحسن

الطويل تاريخها في البشرية عرفتها التي الجيال أفضل يعتبر
، لصحابه وتوجيهه تربيته حسن عن ناشئ ذلك أن . ومعلوم

الحق إلى بأيديهم وأخذه لهم الله توفيق بعد ذلك على وصبره
.  وتعالى سبحانه

نشرت بمجلة الجامعة السلمية بالمدينة المنورة ، العدد
هـ ، كما نشرت في1388الثاني ، السنة الولى رجب عام 

 بعنوان العلم12 - 9مجلة التوحيد المصرية ، ص 
والمعلمون . 

  

كل في المعلم حق في المهمات أهم من فإن ذلك علم إذا
الله صلى محمد الول المعلم نهج على يسير أن وزمان مكان
، نفسه في يطبقه حتى ذلك معرفة في يجتهد وأن وسلم عليه
هذا في المة حاجة أشد وما ، المكان حسب طلبه وفي



والصلح البناء دعاة فيه وقل الهدم دعاة فيه كثر الذي العصر
من طلبه به يربي وما ، علومه يتلقى الذي الصالح المعلم إلى

بينهم وينشر وسلم عليه الله صلى رسوله وسنة الله كتاب
في والخلص والمانة الصدق من الصالح السلف أخلق
فضيلة كل إلى والمسابقة والنواهي الوامر وتعظيم العمل

.  رذيلة كل من والحذر

المهام أصعب من كونها مع المعلم مهمة أن يعلم تقدم وبما
وأجلها نفعا وأعظمها ، الوظائف أشرف من ذلك مع فهي
، جهده وبذل ، نيته وحسنت للخلص صاحبها وفق إذا قدرا
.  بعلمه انتفع من مثل الجر من له أن كما

وسلم عليه الله صلى المصطفى يقول الشريف الحديث وفي
والسلم الصلة عليه ويقول وعلمه القرآن تعلم من : خيركم

ويقول النعم حمر من لك خير واحدا رجل بك الله يهدي : لن
أجر     مثل     فله     خير     على     دل     من:  وسلم عليه الله صلى أيضا

، للطالب الروحي المربي هو المعلم أن ريب ول   فاعله
يتأسى حتى حسن وسمت ، فاضلة أخلق ذا يكون أن فينبغي

المأمورات على محافظا يكون أن ينبغي كما ، تلمذته به
المزاح قليل ، لوقته حافظا ، المنهيات عن بعيدا ، الشرعية

جميل ، الصدر رحب ، البشر حسن ، الوجه طلق ، البال واسع
العلم كثير ، اطلع وسعة ومقدرة كفاية ذا ، المظهر

 ، وجه أكمل على واجبه تأدية من ليتمكن العربية بالساليب

كافة من البشرية النفس بدراسة يعني من أن شك ول
الطريقة معرفة إلى الموصلة السباب عن ويبحث النواحي

بسهولة النفس هذه في العلوم غرس بواسطتها يمكن التي
وما خفاياها كشف في طيبة نتائج على يحصل سوف ويسر

للمعلومات تقبلها ومدى وأحاسيس مشاعر من عليه انطوت
.  فيها غرسها المراد
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في هي بمعلومات والبحث الدراسة تلك من وسيخرج
. التعليم صرح عليها يقوم التي العامة القواعد من الحقيقة

أن معلم أي أراد ما إذا أنه في إجمالها يمكن القواعد وهذه
أن شيء كل قبل له فلبد تلمذته أذهان في معلوماته يغرس
وذا ، به القيام إليه وكل الذي بالدرس تام إلمام ذا يكون

ولفت ، اللقاء حسن وكيفية ، التدريس بطرق بالغة معرفة
الساسي الموضوع إلى واضحة جلية بطريقة طلبه نطر

الخروج دون الدرس موضوع في البحث وحصره ، للدرس
، الفائدة عليهم وتفوت ، التلميذ أفكار تبلبل قد هوامش إلى
طرق عليهم يلقيها التي للعلوم تفهيمهم في يسلك وأن

وأن ، والتمثيل والتشبيه العرض وسائل مستخدما القناع
القواعد هي التي الجوهرية المور على اهتمامه يركز

نفوسهم في يغرس وأن ، الدروس من درس لكل الساسية
إذ ، فشيئا شيئا الجزئيات إلى يتطرق ثم ، الشياء كليات
وأن ، للصول تبع فهي الفروع وأما ، أصله أمر كل في المهم
إليهم يحبب وأن ، التلميذ أذهان إلى ويقربها المواد يركز

، وغايته بفائدته ويعلمهم إليه الصغاء في ويرغبهم الدرس
التي وباللغة يلئمه ما طالب كل تفهيم الحسبان في أخذا

المجال يفسح وأن ، سواء حد على الطلبة كل فليس ، يفهمها
مناقشاتهم في تأتي التي الخطاء وتحمل معهم للمناقشة

كل على يشجعهم وأن ، الحقائق عن البحث عن ناتجة لكونها
الحسبان في آخذا الحقيقة على وقوفهم إلى يفضي بحث

المور لتلك لن ، والمناخأ والعادات والطباع البيئة عوامل
أفهامهم على ينعكس التلميذ نفسيات في بالغا تأثيرا

.  وأعمالهم وسيرتهم

بهذه الخذ الذكي النابه المعلم أن به المسلم من فإن ولهذا
من دونه من تأثير من أبلغ تلمذته على تأثيره يكون المور

. الطبيب بمهمة تكون ما أشبه المعلم . ومهمة المعلمين
من منهم كل حظ ومدى طلبه ميول يعرف أن واجبه ومن

الساسية المقاييس يقدر المعرفة هذه أساس وعلى ، الذكاء



. وتلك وأفهامهم عقولهم مخاطبة في نهجه عليها يسير التي
.  مهمته في المعلم نجاح أسباب أهم من

بإصلح العناية هو الطلق على تعليمها الواجب العلوم وأهم
ثم ، الصالح السلف وهدي والسنة الكتاب ضوء على العقيدة
غنى ل التي الخرى العلوم ثم ، الشرعية العلوم ببقية العناية
.  يكون ل أن شريطة عنها للبشر

خلق الذي الساسي العلم عن العراض العلوم تلك نتائج من
أن دون العامة للمصلحة العلوم هذه تسخر وأن ، لجله الخلق
هدى من الله هدى . ولقد النافع العلم طريق في حجرا تقف
بالغة وحكمة وفضل منه بتوفيق وتعليمه النافع العلم لتعلم
والسمعة ، الجميل بالذكر وفازوا والبلد العباد بهم الله فنفع

التوفيق وحرم ، العاقبة وحسن ، الجر ومضاعفة ، الحسنة
وبال علومهم فكانت السوي الطريق تنكبهم بسبب آخرين
واللحاد الكفر متاهات في فضلوا تلميذهم وعلى عليهم

سبحانه عدله من إثمهم بمثل فباءوا غيرهم وأضلوا والزندقة
السوي الصراط وتنكب الحق عن حاد لمن وجزائه وحكمته

قال كما ، الهدى عن والزيغ بالخذلن يبوء أن الهوى وتابع
َلّما:  سبحانه ُغوا َف َغا َزا ّلُه َأَزا ُهْم ال َب ُلو ّلُب:  تعالى وقال ُق َق ُن َو
ُهْم َت َد ِئ ْف ُهْم     َأ ْبَصاَر َأ ُنوا     َلْم     َكَما     َو ْؤِم ِه     ُي ّوَل     ِب ٍة     َأ ُهْم     َمّر َذُر َن ِفي     َو
ِهْم ِن َيا ْغ ُهوَن     ُط ْعَم .  كثيرة المعنى هذا في واليات   َي

والعمل النافع العلم المسلمين وسائر يرزقنا أن الله ونسأل
دينه في بالفقه علينا ويمن جميعا بنا يلطف وأن ، الصالح
وينصر وقادتهم المسلمين أمر ولة يصلح وأن ، عليه والثبات

على وسلم الله وصلى ، قدير شيء كل على إنه الحق بهم
إلى بهداه اهتدى ومن وصحبه آله وعلى محمد ورسوله عبده
.  الدين يوم

العلم    لطلبة نصيحة
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وآله محمد نبينا ، رسوله على والسلم والصلة ، لله الحمد
.  وصحبه

ومن ، القربات أفضل من العلم طلب أن ريب : فل بعد أما
أهم . ومن به عمل لمن والكرامة بالجنة الفوز أسباب

ل لله طلبه يكون بأن وذلك ، طلبه في الخلص المهمات
التوفيق وسبب ، به النتفاع سبيل هو ذلك لن ، آخر لغرض
.  والخرة الدنيا في العالية المراتب لبلوغا

: قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن الحديث في جاء وقد
به     ليصيب     إل     يتعلمه     ل     الله     وجه     به     يبتغي     مما     علما     تعلم     من

ريحها - يعني   القيامة     يوم     الجنة     عرف     يجد     لم     الدنيا     من     عرضا
.  حسن بإسناد داود أبو - أخرجه

وسلم عليه الله صلى عنه ضعف فيه بإسناد الترمذي وأخرج
به     ليماري     أو     العلماء     به     ليباهي     العلم     طلب     من:  قال أنه

   النار     الله     أدخله     إليه     الناس     وجوه     به     ليصرف     أو     السفهاء
، الكلمة هذه على يطلع مسلم وكل ، علم طالب كل فأوصى

سبحانه الله بقول عمل العمال جميع في لله بالخلص
َء     َيْرُجوا     َكاَن     َفَمْن:  وتعالى َقا ِه     ِل ّب ْعَمْل     َر َي ْل ِلًحا     َعَمًل     َف َول     َصا
ِرْك ِة     ُيْش َد َبا ِع ِه     ِب ّب ًدا     َر صلى النبي عن مسلم صحيح وفي   َأَح

أغنى     أنا     وجل     عز     الله     يقول:  قال أنه وسلم عليه الله
غيري     فيه     معي     أشرك     عمل     عمل     من     الشرك     عن     الشركاء

   وشركه     تركته

سبحانه الله بخشية ، مسلم وكل ، علم طالب كل أوصى كما
ِذيَن     ِإّن:  وجل عز بقوله عمل ، المور جميع في ومراقبته ، ّل ا

ْوَن ُهْم     َيْخَش ّب ْيِب     َر َغ ْل ُهْم     ِبا ٌة     َل ِفَر ْغ َأْجٌر     َم ِبيٌر     َو : سبحانه وقوله   َك
ِلَمْن َقاَم     َخاَف     َو ِه     َم ّب َتاِن     َر ّن العلم رأس:  السلف بعض قال   َج
كفى:  عنه الله رضي مسعود بن الله عبد وقال الله خشية
: السلف بعض وقال جهل به بالغترار وكفى علما الله بخشية

هذا صحة على ويدل أخوف منه كان أعرف بالله كان من
والله     أما:  لصحابه وسلم عليه الله صلى النبي قول المعنى
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كان بالله العبد علم قوي فكلما   له     وأتقاكم     لله     لخشاكم     إني
وحذره الحدود عند ووقوفه وإخلصه تقواه لكمال سببا ذلك
.  المعاصي من

ّنَما:  وتعالى سبحانه الله قال ولهذا ّلَه     َيْخَشى     ِإ ِه     ِمْن     ال ِد َبا ِع
ُء َلَما ُع ْل ، لله الناس أخشى هم ، وبدينه بالله فالعلماء   ا
والنبياء الرسل رأسهم وعلى ، بدينه وأقومهم ، له وأتقاهم

النبي أخبر . ولهذا بإحسان أتباعهم ثم ، والسلم الصلة عليهم
العبد يفقه أن السعادة علمات من أن وسلم عليه الله صلى

به     الله     يرد     من ، والسلم الصلة عليه فقال ، الله دين في
حديث من الصحيحين في أخرجاه   الدين     في     يفقهه     خيرا

يحفز الدين في الفقه لن إل ذاك وما ، عنه الله رضي معاوية
والحذر ، فرائضه وأداء وخشيته ، الله بأمر القيام على العبد
العمال ومحاسن ، الخلق مكارم إلى ويدعوه مساخطه من

.  ولعباده لله والنصح ،

وسائر العلم طلبة وجميع يمنحنا أن وجل عز الله فأسأل
يعيذنا وأن ، عليه والستقامة ، دينه في الفقه المسلمين

ذلك ولي إنه ، أعمالنا وسيئات ، أنفسنا شرور من جميعا
محمد ورسوله عبده على وسلم الله . وصلى عليه والقادر
.  وصحبه إله وعلى

 . 12 - 11نشرت في مجلة التوحيد المصرية ، ص 

  

تدريسها         تولى أو الوضعية درسالقوانين من حكم

المكرم الخأ حضرة إلى باز بن الله عبد بن العزيز عبد من
العلم من الله زاده غنيم بن ناصر بن أحمد الشيخ فضيلة

.  آمين كان أينما مباركا وجعله واليمان

 وبركاته الله ورحمة عليكم سلم
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 هـ1397 / 5 / 3 المؤرخأ الكريم كتابكم وصلني : فقد بعد أما
خمسة منذ إل عليه اطلعي الله يقدر ولم بهداه الله وصلكم

من حكم عن السؤال من تضمنه ما فهمت وقد ، ستة أو أيام
أو بذلك يكفر هل تدريسها تولى أو الوضعية القوانين درس

 خلفه؟ الصلة تصح وهل يفسق؟

الحكم عباده على أوجب سبحانه الله أن ريب : ل والجواب
وأخبر ، غيرها إلى التحاكم من وحذر ، إليها والتحاكم بشريعته

حكمه سوى حكم كل أن أخبر كما ، المنافقين صفة من أنه
أحسن ل أنه وجل عز وبين ، الجاهلية حكم من فهو سبحانه

يحكموا حتى يؤمنون ل العباد أن وجل عز وأقسم ، حكمه من
في يجدوا ل ثم بينهم شجر فيما وسلم عليه الله صلى رسوله

أخبر كما ، تسليما له يسلموا بل حكمه من حرجا أنفسهم
وظلم كفر أنزل ما بغير الحكم أن المائدة سورة في سبحانه
في أدلتها الله أوضح قد ذكرنا التي المور هذه كل ، وفسق

بتدريسها والقائمون للقوانين الدارسون أما ، الكريم كتابه
:  أقسام فهم

حقيقتها ليعرف تدريسها تولى أو درسها ) من الول ( القسم
ل فيما منها ليستفيد أو عليها الشريعة أحكام فضل ليعرف أو

حرج ل فهذا ذلك في غيره ليفيد أو المطهر الشرع يخالف
مأجورا يكون قد بل ، الشرع من لي يظهر فيما عليه

الشريعة أحكام فضل وإظهار عيوبها بيان أراد إذا ومشكورا
وأصحاب ، صحتها في شك ل القسم هذا خلف والصلة ، عليها

الخمر وأنواع الربا أحكام درس من حكم حكمهم القسم هذا
تدريسها تولى أو ، الفاسدة كالعقائد ونحوها القمار وأنواع

بتحريمها إيمانه مع ، غيره ويفيد فيها الله حكم ويعرف ليعرفها
الوضعية بالقوانين الحكم بتحريم السابق القسم كإيمان

تعلم من حكم حكمه وليس وجل عز الله لشرع المخالفة
.  غيره علمه أو السحر



من الجن وعبادة الشرك من فيه لما لذاته محرم السحر لن
بذلك إل إليه يتوصل ل غيره يعلمه أو يتعلمه فالذي الله دون
للحكم ل غيره ويعلمها القوانين يتعلم من بخلف بالشرك أي
.  تقدم كما شرعي أو مباح لغرض ولكن حلها باعتقاد ول بها

ليحكم تدريسها يتولى أو القوانين يدرس ) من الثاني ( القسم
ما بغير الحكم بتحريم إيمانه مع ذلك على غيره ليعين أو بها

ذلك على المال حب أو الهوى حمله ولكن ، الله أنزل
وفسق وظلم كفر وفيهم فساق شك ل القسم هذا فأصحاب

من به يخرجون ل أصغر وفسق أصغر وظلم أصغر كفر لكنه
وهو العلم أهل بين المعروف هو القول وهذا ، السلم دائرة
السلف من وجمع ومجاهد وعطاء وطاووس عباس ابن قول

وغيرهم والقرطبي والبغوي كثير ابن الحافظ ذكر كما والخلف
) ( الصلة كتاب في الله رحمه القيم ابن العلمة معناه وذكر ،

الله رحمه حسن بن الرحمن عبد بن اللطيف عبد وللشيخ
من الثالث المجلد في مطبوعة المسألة هذه في جيدة رسالة

 ) ، الولى ( الرسائل مجموعة

ويخشى عظيم خطر على القسم هذا أصحاب أن شك ول
خلفهم الصلة صحة أما ، الردة في الوقوع من عليهم

الدلة من والظهر ، مشهور خلف ففيها الفساق من وأمثالهم
فسقهم يصل لم الذين الفساق جميع خلف صحتها الشرعية

العلم أهل من غفير جم قول وهو ، الكبر الكفر حد إلى
ننقله نفيس كلم هذا في وله تيمية ابن السلم شيخ واختيار

مجموع  من351  ص23 ج في قال ، فائدته لعظم هنا بنصه
والجمعة الخمس الصلوات يصلي أن للرجل يجوز: (  الفتاوى

الئمة باتفاق فسقا ول بدعة منه يعلم لم من خلف ذلك وغير
شرط من وليس ، المسلمين أئمة من وغيرهم الربعة
فيقول يمتحنه أن ول إمامه اعتقاد المأموم يعلم أن الئتمام

خلف صلى ولو ، الحال مستور خلف يصلي بل تعتقد؟ ماذا
قولن صلته صحة ففي مبتدع أو فاسق أنه يعلم من



وأبي الشافعي ومذهب ، ومالك أحمد مذهب في مشهوران
.  الصحة حنيفة

أصلي ل ومراده ، أعرف لمن إل مالي أسلم ل القائل وقول
كلم أعرفه لمن إل مالي أسلم ل كما أعرفه ل من خلف
أودعه إذا المال فإن ، السلم أئمة من أحد يقله لم جاهل
فلو المام وأما ، يضيعه وقد فيه يخونه فقد المجهول الرجل
وغيره البخاري في كما المأموم بذلك يؤاخذ لم نسي أو أخطأ

لكم     يصلون     أئمتكم:  قال وسلم عليه الله صلى النبي أن
فجعل   وعليهم     فلكم     أخطئوا     وإن     ولهم     فلكم     أصابوا     فإن     ولهم
من - وغيره عمر صلى وقد ، دونهم نفسه على المام خطأ

ولم فأعاد للجنابة ناسيا جنب - وهو عنهم الله رضي الصحابة
كمالك العلماء جمهور مذهب وهذا بالعادة المأمومين يأمر

.  عنه المشهور في وأحمد والشافعي

يبطل المأموم عند وهو عنده يسوغا ما المام فعل لو وكذلك
أو ذكره يمس أو يتوضأ ول ويصلي يفتصد أن مثل الصلة
والمأموم ذلك مع تصح صلته أن يعتقد وهو البسملة يترك
صلة صحة على العلماء فجمهور ذلك مع تصح ل أنها يعتقد

بل الروايتين أظهر في وأحمد مالك مذهب هو كما ، المأموم
، الشافعي مذهب في الوجهين أحد . وهو عنه أنصهما في

.  وغيره القفال اختاره

يعلم لم والمأموم متعمدا وضوء بل صلى المام أن قدر ولو
يكن ولم بذلك المأموم الله يطالب لم المأموم مات حتى
بل يصلي أنه علم إذا ما بخلف المسلمين باتفاق إثم عليه

لعب بل بمصل ليس هذا فإن خلفه يصلي أن له فليس وضوء
، نزاع العادة ففي وضوء بل صلى أنه الصلة بعد علم ولو ،

فاسق أو بدعته إلى يدعو مبتدع المام أن المأموم علم ولو
خلفه إل الصلة تمكن ل الذي الراتب المام وهو الفسق ظاهر

ونحو بعرفة الحج صلة في والمام والعيدين الجمعة كإمام ،
وهو والخلف السلف عامة عند خلفه يصلي المأموم فإن ذلك
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في قالوا ولهذا ، وغيره حنيفة وأبي والشافعي أحمد مذهب
أو كان برا إمام كل خلف والعيد الجمعة يصلي إنه العقائد
فإنها واحد إمام إل القرية في يكن لم إذا وكذلك ، فاجرا
صلة من خير جماعة في الصلة فإن ، الجماعات خلفه تصلي
جماهير مذهب هذا فاسقا المام كان وإن ، وحده الرجل
الجماعة بل ، وغيرهما والشافعي حنبل بن أحمد العلماء
الجمعة ترك ومن ، أحمد مذهب ظاهر في العيان على واجبة

أحمد المام عند مبتدع فهو الفاجر المام خلف والجماعة
وابن عبدوس رسالة في ذكره كما السنة أئمة من وغيره
.  والعطار مالك

يصلون كانوا الصحابة فإن يعيدها ول يصليها أنه والصحيح
ابن كان كما يعيدون ول الفجار الئمة خلف والجماعة الجمعة

خلف يصلون وغيره مسعود وابن ، الحجاج خلف يصلي عمر
مرة بهم صلى إنه حتى الخمر يشرب من وكل عقبة بن الوليد
معك زلنا : ما مسعود ابن فقال أزيدكم؟ قال ثم أربعا الصبح

.  عثمان إلى رفعوه ولهذا زيادة في اليوم منذ

صلى حصر لما عنه الله رضي عثمان أن البخاري صحيح وفي
، عامة إمام إنك فقال ، عثمان سائل فسأل ، شخص بالناس

إن أخي ابن : يا فقال.  فتنة إمام بالناس يصلي الذي وهذا
معهم فأحسن أحسنوا فإذا الناس يعمل ما أحسن من الصلة

.  كثير هذا ومثل إساءتهم فاجتنب أساءوا وإذا

صلى فإذا ، صحيحة نفسه في صلته والمبتدع والفاسق
الصلة كره من كره إنما لكن ، صلته تبطل لم خلفه المأموم

ومن ، واجب المنكر عن والنهي بالمعروف المر لن ، خلفه
، للمسلمين إماما يرتب ل فجورا أو بدعة أظهر من أن ذلك
يتوب حتى هجره أمكن فإذا ، يتوب حتى التعزير يستحق فإنه
وصلى خلفه الصلة ترك إذا الناس بعض كان وإذا ، حسنا كان

عن الناس ينتهي أو يعزل أو يتوب حتى ذلك أثر غيره خلف
مصلحة فيه كان خلفه الصلة ترك إذا هذا فمثل ، ذنبه مثل



الصلة ترك كان إذا وأما ، جماعة ول جمعة المأموم يفت ولم
خلفهم الصلة يترك ل فهنا ، والجماعة الجمعة المأموم يفوت

كان إذا وكذلك ، عنهم الله رضي للصحابة مخالف مبتدع إل
خلفه الصلة ترك في يكن ولم المور ولة رتبه قد المام

خلف الصلة بل خلفه الصلة ترك عليه ليس فهنا مصلحة
أو فسق منه ظهر فيمن يكون كله وهذا أفضل الفضل المام
والجهمية الرافضة كبدعة والسنة للكتاب مخالفتها تظهر بدعة

.  الله رحمه كلمه " انتهى ونحوهم

خلف الصلة صحة بعدم قال من مع ليس أنه يتضح وبهذا
والمعلمون ، أعلم فيما عليها العتماد يحسن حجة الفاسق

أنواع يتعلمون من يشبهون لها والمتعلمون الوضعية للنظم
في لشهوة غيرهم يعلمونها أو والقمار الخمر وأنواع الربا

بل ، ذلك يستحلون ل أنهم مع المال في لطمع أو أنفسهم
أن يعلمون كما ، حرام كلها الربوية المعاملت أن يعلمون
إيمانهم لضعف ولكن ، حرام والمقامرة حرام المسكر شرب
التحريم اعتقادهم يمنعهم لم المال في الطمع أو الهوى وغلبة

يكفرون . ل السنة أهل عند وهم المنكرات هذه مباشرة من
ذلك بيان سبق كما ذلك يستحلون ل داموا ما ذكر ما بتعاطيهم

 .

تدريسها يتولى أو القوانين يدرس ) من الثالث ( القسم
يعتقد لم أم أفضل الشريعة أن اعتقد سواء بها للحكم مستحل

. لنه أكبر كفرا المسلمين بإجماع كافر القسم فهذا ذلك
الله لشريعة المخالفة الوضعية بالقوانين الحكم باستحلله

فيكون محرم أنه لضرورة بل الدين من علم لما مستحل يكون
بهذا ولنه ، ونحوهما والخمر الزنا استحل من حكم في

، والسنة الكتاب وعاند ورسوله الله كذب قد يكون الستحلل
الله حرمه ما استحل من كفر على السلم علماء أجمع وقد

ومن بالضرورة الدين من معلوم هو مما الله أحله ما حرم أو
حكم باب في الربعة المذاهب جميع في العلماء كلم تأمل

.  ذكرنا ما له اتضح المرتد



أو الوضعية القوانين بعض يدرسون الذين الطلبة أن شك ول
يقصدون ل الدارة معهد في أو القضاء معهد في إليها المدخل

أريد أو أرادوا وإنما ، منها الله شرع خالف بما يحكموا أن بذلك
السلمية الشريعة أحكام وبين بينها ويقارنوا يعرفوها أن منهم

القوانين أحكام على الشريعة أحكام فضل بذلك ليعرفوا
أخرى فوائد الدراسة هذه من يستفيدون وقد ، الوضعية

إلى والطمئنان الشريعة في التفقه من المزيد على تعينهم
 ، عدالتها

بها الحكم بتعلمها يقصد من بينهم من يوجد قد أنه فرضنا ولو
يحكم أن يجز لم ذلك ويستبيح السلمية الشريعة من بدل

ِزُر َول:  يقول سبحانه الله لن بحكمه؟ الباقين على ٌة َت ِزَر َوا
جان يجني ل:  وسلم عليه الله صلى النبي ويقول ُأْخَرى ِوْزَر
    نفسه على إل

الطلبة إمامة في القدح أن لفضيلتكم يتضح ذكرنا وبما
تقره ل أمر خلفهم الصلة صحة بعدم والحكم المذكورين

، إليه يرجع أصل له وليس ، العلم أهل يقره ول ، الشريعة
فضيلتكم نفس في وقع لما مزيل ذكرته ما يكون أن وأرجو

أو ، الول القسم في المذكورين الطلبة أمر في الشك من
في شك ل فإنه الثاني القسم أما ، تكفيرهم أو تفسيقهم
وعدم أهله كفر في شك ل فإنه الثالث القسم وأما ، فسقهم

.  خلفهم الصلة صحة

وإياكم يمنحني أن العلى وصفاته الحسنى بأسمائه الله وأسأل
جميعا يعيذنا وأن ، عليه والثبات دينه في الفقه إخواننا وسائر

إنه الفتن مضلت ومن ، أعمالنا وسيئات أنفسنا شرور من
.  وبركاته الله ورحمة عليكم والسلم ، قريب سميع

المنعقد       والدعاة للدعوة الول المؤتمر في كلمة
عام     المنورة المدينة هـ  1397في



سنة صفر شهر من والعشرين الرابع السبت يوم عصر [بعد
الدعاة وإعداد الدعوة لتوجيه العالمي المؤتمر افتتح  هـ1397

بن الله عبد بن العزيز عبد الشيخ سماحة المؤتمر افتتح وقد ،
والدعوة والفتاء العلمية البحوث لدارات العام الرئيس باز

عبد بن فهد المير الملكي السمو صاحب عن نيابة والرشاد
مجلس رئيس ونائب العهد وولي الملك جللة نائب العزيز

كلمة نص وهذا ، السلمية للجامعة العلى والرئيس الوزراء
سماحته] . 

بها وأمرهم لعبادته الثقلين خلق الذي العالمين رب لله الحمد
ربه من عليه المين رسوله لسان وعلى المبين كتابه في

وسلمه الله صلوات الرسل وأرسل ، والتسليم الصلة أفضل
بأفضلهم وختمهم ، لهم وليبينوها إليها الناس ليدعوا عليهم

وسلمه الله صلوات الله عبد بن محمد وإمامنا نبينا وإمامهم
إله ل أن . وأشهد العالمين لجميع عامة رسالته وجعل ، عليه

َوَمْن:  الكريم كتابه في القائل له شريك ل وحده الله إل
ْوًل     َأْحَسُن َعا     ِمّمْن     َق َلى     َد ِه     ِإ ّل َعِمَل     ال ِلًحا     َو َقاَل     َصا ِني     َو ّن ِمَن     ِإ

ِلِميَن ْلُمْس بالحكمة سبيله إلى يدعو أن نبيه والمر   ا
، سبيله إلى الناس يدعو أن أمره والذي ، الحسنة والموعظة

، الحقيقة على أتباعه هم بصيرة على إليه الدعاة أن وأخبر
ِه     ُقْل:  قائل من عز فقال ِذ ِلي     َه ِبي ُعو     َس ْد َلى     َأ ِه     ِإ ّل َلى     ال َع

ٍة َنا     َبِصيَر ِني     َوَمِن     َأ َع َب ّت ْبَحاَن     ا ِه     َوُس ّل َنا     َوَما     ال ِكيَن     ِمَن     َأ ِر ْلُمْش    ا

وصفوته وحيه على وأمينه ورسوله عبده محمدا أن وأشهد
للسالكين وقدوة ، للعالمين رحمة الله أرسله ، خلقه من

ونذيرا ومبشرا شاهدا أرسله ، أجمعين العباد على وحجة
وبصر الضلل من به فهدى منيرا وسراجا بإذنه الله إلى وداعيا

، العيلة بعد به وأغنى ، الفرقة بعد به وجمع ، العمى من به
العباد به وهدى ، غلفا وقلوبا ، صما وآذانا ، عميا أعينا به وفتح
آله وعلى عليه وسلم الله صلى ، المستقيم صراطه إلى

.  الدين يوم إلى بهداه واهتدى سبيله سلك ومن وأصحابه
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الله باسم ، المؤتمر هذا أعضاء الكرماء الخوة : أيها بعد أما
- الدعوة توجيه : ( مؤتمر العالمي المؤتمر هذا أفتتح العظيم
عبد بن فهد الكريم المير سمو عن نيابة)  الدعاة وإعداد
رئيس ونائب السعودية العربية المملكة عهد ولي العزيز

حضور وبين بينه حالت التي الكثيرة لمشاغله الوزراء مجلس
والعانة التوفيق يمنحه أن وجل عز الله وأسأل ، المؤتمر هذا

.  أعماله في يبارك وأن ، خطاه يسدد وأن ، خير كل على

تحية أحييكم أني يسرني ، المؤتمر أعضاء العزاء الخوة أيها
: السلم فأقول ، الترحيب أجمل بكم أرحب وأن ، السلم
وبين بلدكم في بكم وسهل وأهل ، وبركاته الله ورحمة عليكم

وفي ، وسلم عليه الله صلى الله رسول مدينة في إخوانكم
وفي مهاجره وفي ، والسلم الصلة عليه نبيه مسجد رحاب

يد على الله إلى الدعوة ومنطلق ، الولى السلم عاصمة
الكرام أصحابه يد وعلى ، والسلم الصلة عليه محمد رسوله

رضي بإحسان وأتباعهم ، المهتدين والئمة ، الفاتحين الغزاة ،
وإياكم يجعلنا أن سبحانه وأسأله ، وأرضاهم الجميع عن الله
يصلح وأن ، كلمته ويعلي دينه ينصر وأن بإحسان أتباعهم من

ويمنحهم خيارهم عليهم يولي وأن ، جميعا المسلمين أحوال
إنه ، المستقيم صراطه وبهم بنا يسلك وأن ، الدين في الفقه
.  قريب سميع

دعت قد ، عظيم مؤتمر شك بل المؤتمر هذا إن ، الخوة أيها
السلمية الجامعة وإن ، عقده إلى الضرورة بل الحاجة

إلى الدعوة هذه تبني على كثيرا لمشكورة المنورة بالمدينة
من ممتازة نخبة ودعوتها ، له بالعداد وقيامها المؤتمر هذا

أكثر من وجل عز الله إلى والدعاة العلماء من الدنيا أقطار
الدعوة شئون في الرأي وتبادل ، لحضوره ، دولة سبعين من

، سبيلها تعترض التي والعقبات الصعوبات وتذليل ، والدعاة
والمذاهب الضالة الدعوات محاربة ووسائل طرق في وللنظر
الدعوة بشئون يتعلق ما وكل ، المنحرفة والفكار الهدامة
.  المسلمين وأحوال



تشكر ، الله وفقها السعودية : الحكومة البلد هذه حكومة وإن
له دعمها وعلى ، المؤتمر هذا إقامة على موافقتها على كثيرا
تدعم الله بحمد هي كما ، له رعايتها وعلى ، إليه يحتاج ما بكل
يتعلق ما وجميع ، السلمية والقضايا بالدعوات يتعلق ما كل

في جليلة وأعمال ، مشكورة جهود الله بحمد فلها ، بالسلم
ومدارسهم مؤسساتهم وإعانة المسلمين قضايا دعم

فجزاها ، مكان كل في وجل عز الله إلى والدعاة ، وجمعياتهم
، فضله من وزادها أعمالها في وبارك ، خيرا ذلك عن الله

البطانة لها وأصلح ، مكان كل في السلمية الدعوة بها ونشر
يوفق أن سبحانه نسأله كما ، عنده من التوفيق لها وكتب ،

، المستقيم صراطه يهديهم وأن مكان كل في المسلمين قادة
يوفقهم وأن ، الباطل بهم ويخذل ، الحق بهم ينصر وأن

والقضاء ، وحده لله العبادة وإخلص ، دينه على للستقامة
قادة يوفق أن وجل عز نسأله كما ، ذلك يخالف ما كل على

الحق إلى الدعاة وجميع مكان كل في وعلماءهم المسلمين
على الكامل للتعاون إسلمية دولة كل في المسئولين وجميع

بيان وعلى ، كلمته وإعلء الله دين ونصر ، والتقوى البر
أجلها من وجل عز الله خلق التي والعبادة التوحيد حقيقة
هو الذي الشرك حقيقة بيان وعلى ، الرسل وأرسل الخلق
وبيان عليه القضاء وعلى ، الجرائم وأكبر الذنوب أعظم

عليها والقضاء وذرائعه وسائله وبيان ، للناس حقيقته
.  وجل عز الله شرعها التي بالوسائل

التي البدع لمحاربة جميعا يوفقهم أن سبحانه أسأله كما
دينهم الخلق أكثر على التبس حتى ، العالم في انتشرت

وبسبب ، سلطان من بها الله أنزل ما التي البدع ظهور بسبب
التبس حتى ، السلم باسم إليها والداعين لها المروجين كثرة
المتبصرين العلماء لقلة ، الناس من الكثير على بالباطل الحق
ما حقيقة لهم ويوضحون الدين حقيقة للناس يشرحون الذين
لهم ويبينون ، والسلم الصلة عليه محمدا نبيه الله به بعث



أصحاب تلقاها كما جلية واضحة نبيهم وسنة ربهم كتاب معاني
.  نبيهم عن الله رسول

نشرت في مجلة الجامعة السلمية بالمدينة المنورة ، العدد
هـ . 1397الرابع ، السنة التاسعة ، ربيع الول ، عام 

  

:  المؤتمر أعضاء الكرام الخوة أيها

أن بصيرة أو علم أدنى له من كل على الخافي من ليس
إلى الحاجة أشد في كله العالم بل اليوم السلمي العالم

حقيقة للناس تشرح التي الجلية الواضحة السلمية الدعوة
( ل معنى لهم وتشرح ، ومحاسنه أحكامه لهم وتوضح السلم

أكثر ) فإن الله رسول محمدا ( أن شهادة ) ومعنى الله إل إله
مع دعوا ولذلك ، ينبغي كما الشهادتين هاتين يفهموا لم الخلق

الدين أصل هما الشهادتين هاتين إن ، عنه وابتعدوا ، غيره الله
.  مداره عليها التي السلم وقاعدة الملة وأساس

العبادة وحقيقة التوحيد حقيقة تبين فهي الولى الشهادة أما
ل كما معناها لن وتعالى سبحانه وحده لله إخلصها يجب التي

الله غير عن العبادة تنفي فهي ، الله إل بحق معبود ل يخفى
الله يحبه ما لكل جامع اسم والعبادة ، وحده لله العبادة وتثبت

الصلة من ، والباطنة الظاهرة والعمال القوال من ويرضاه
والستغاثة والدعاء والنذر والذبح والحج والصوم والزكاة

، وحده لله تكون أن يجب العبادات فهذه ، ذلك وغير والسجود
أو لنبي صرفها وأن ، للناس ذلك يبينوا أن العلماء على ويجب

جل الله قال ، وجل عز بالله شرك الخلق من غيرهما أو ولي
ِلَك:  وعل َأّن     َذ ّلَه     ِب َو     ال ّق     ُه ْلَح َأّن     ا ُعوَن     َما     َو ْد ِه     ِمْن     َي ِن َو     ُدو ُه

ِطُل َبا ْل َأّن:  وتعالى سبحانه وقال   ا َد     َو ْلَمَساِج ِه     ا ّل ُعوا     َفل     ِل ْد َت
َع ِه     َم ّل ًدا     ال ُكُم:  تعالى الله وقال   َأَح ِل ّلُه     َذ ُكْم     ال ّب ْلُك     َلُه     َر ْلُم ا

ِذيَن ّل ُعوَن     َوا ْد ِه     ِمْن     َت ِن ُكوَن     َما     ُدو ِل ٍر     ِمْن     َيْم ْطِمي ُهْم     ِإْن     ِق ُعو ْد ل     َت
ُعوا ُكْم     َيْسَم َء َعا ْو     ُد َل ُعوا     َو ُبوا     َما     َسِم َتَجا ُكْم     اْس ْوَم     َل َي ِة     َو َياَم ِق ْل ا
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ُفُروَن ْك ُكْم     َي ِك ُئَك     َول     ِبِشْر ّب َن ْثُل     ُي ٍر     ِم ِبي المعنى هذا في واليات   َخ
.  كثيرة

يفهمها ل الناس من فكثير الله رسول محمدا أن شهادة وأما
عن وأعرضوا الوضعية القوانين وحكموا ، حقيقتها على

شهادة . إن لها تجاهل أو بها جهل ، بها يبالوا ولم ، الله شريعة
الصلة عليه الله برسول اليمان تقتضي الله رسول محمدا أن

وتصديق ، نواهيه واجتناب أوامره في وطاعته ، والسلم
الصلة عليه بها جاء التي بالشريعة إل الله يعبد ل وأن أخباره

ُتْم     ِإْن     ُقْل:  وجل عز الله قال كما ، والسلم ْن ّبوَن     ُك ّلَه     ُتِح ال
ِني ُعو ِب ّت ُكُم     َفا ْب ِب ّلُه     ُيْح ِفْر     ال ْغ َي ُكْم     َو ُكْم     َل َب ُنو َوَما:  سبحانه وقال   ُذ

ُكُم َتا ُه     الّرُسوُل     آ ُذو ُكْم     َوَما     َفُخ َها ْنُه     َن ُهوا     َع َت ْن    َفا

أن الثقلين جميع وعلى ، المسلمين جميع على فالواجب
الصلة عليه محمدا نبيه يحكموا وأن ، وحده الله يعبدوا

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

ّلُموا ُيَس ِليًما     َو    َتْس

ْكَم:  وجل عز وقال َفُح ِة     َأ ّي ِل ِه ْلَجا ُغوَن     ا ْب ِه     ِمَن     َأْحَسُن     َوَمْن     َي ّل ال
ْكًما ٍم     ُح ْو َق ُنوَن     ِل ِق ُكْم     َلْم     َوَمْن:  سبحانه وقال   ُيو ْنَزَل     ِبَما     َيْح َأ

ّلُه ِئَك     ال َل ُأو ِفُروَن     ُهُم     َف َكا ْل ُكْم     َلْم     َوَمْن   ا ْنَزَل     ِبَما     َيْح ّلُه     َأ ال
ِئَك َل ُأو ِلُموَن     ُهُم     َف ّظا ُكْم     َلْم     َوَمْن   ال ْنَزَل     ِبَما     َيْح ّلُه     َأ ِئَك     ال َل ُأو َف

ُقوَن     ُهُم َفاِس ْل    ا

:  المؤتمر أعضاء الكرام الخوة أيها

بيان وإلى ، الدعوة إلى الحاجة أشد في اليوم الناس إن
أخلقه وبيان ، الدعوة بهذه يقوم أن ينبغي الذي الداعية
أن الداعية على الواجب من أن ريب ول ، وصفاته وأعماله
صالحة قدوة يكون وأن ، وأفعاله أقواله في يستقيم

وكل ومخرجه ومدخله وأعماله وأخلقه سيرته في للمدعوين
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وإيضاحها الدعوة وسائل تيسير إلى بحاجة العالم إن ، شئونه
.  الداعية طريق في تقف التي والصعوبات العقبات وتسهيل

إلى ، الصالحين الدعاة إلى الحاجة أشد في اليوم المسلمون
وسنة ربهم كتاب إلى يدعونهم الذين إلى ، المبرزين العلماء

عليه الله رسول وسنة الله كتاب معاني لهم ويوضحون نبيهم
والسلم الصلة عليه سيرته لهم ويبينون والسلم الصلة
.  وأرضاهم عنهم الله رضي أصحابه وسيرة

دين بيان إلى الحاجة أشد في كله العالم بل اليوم المسلمون
الناس عرفه لو والله ، حقيقته وبيان محاسنه وإظهار الله

اليوم أفواجا فيه لدخلوا حقيقته على العالم عرفه ولو اليوم
عليه مكة نبيه على الله فتح بعدما أفواجا فيه دخلوا كما

.  والسلم الصلة

واجب وإن عظيم واجبنا إن ، الفضلء أيها ، الكرام العلماء أيها
وأثرياء علماء من السلمي العالم جميع في المسئولين

.  عظيمة والمسئولية جدا عظيم وقادة وأمراء

صادقين نتعاون أن وعلينا ، الله عباد في الله نتقي أن علينا
، قوية علقات هناك تكون وأن كنا أينما والتقوى البر على

الناس توجيه وفي ، والدعاة الدعوة شأن في دائمة واتصالت
يكون أن وأرجو ، والتقوى البر على وبالتعاون ، الخير إلى

من ما كل في للرأي وتبادل ، الخير على تعاونا هذا اجتماعكم
والصعوبات العقبات وتذليل ، السلمية الدعوة انتشار شأنه
، وأخلقه وأعماله وصفاته الداعية حال وبيان ، الداعية أمام

والمبادئ المضللة الدعوات به تواجه أن ينبغي ما وبيان
 ، الجارفة والتيارات الهدامة

وبيان المشاكل لهذه حل هذا مؤتمركم في يكون أن أرجو
والله . إنكم الدنيا سائر في المسلمون يحتاجه ما لكل

لهذا وجل عز الله لرجو وإني ، عظيم المر وإن مسئولون
قراراته في يوفق وأن ، أعماله في ينجح أن المبارك المؤتمر



هذا من نرجوه ما حصول في العاقبة يحسن وأن ، وتوصياته
في يكون أن وأرجو ، المال من عليه نعلقه وما المؤتمر
ينفع وما المشكلت يحل ما الرأي وتبادلكم وأعمالكم جهودكم

عباده به الله يرحم وما ، مكان كل في المؤمنين عبادة به الله
، بأسبابكم الله دين في يدخلوا وحتى الله دين يعرفوا حتى

عليه الله رسول عن صح فقد ، أجورهم مثل لكم يكون وحتى
أجر     مثل     فله     خير     على     دل     من:  قال أنه والسلم الصلة
له     كان     هدى     إلى     دعا     من:  والسلم الصلة عليه وقال   فاعله

   شيئا     أجورهم     من     ذلك     ينقص        ل     تبعه     من     أجور     مثل     الجر     من
.  صحيحه في مسلم خرجهما

وأن ، المستقيم صراطه جميعا يهدينا أن وجل عز الله وأسأل
المسلمين في يكثر وأن ، المسلمين وأحوال أحوالنا يصلح
المسلمين حكام يهدي وأن ، الحق وأنصار الهدى دعاة

، قريب سميع إنه ، عباده أمر وصلح ، رضاه فيه لما وقادتهم
عبده على وبارك وسلم الله وصلى ، العالمين رب لله والحمد

.  بإحسان وأتباعه وأصحابه آله وعلى محمد نبينا ورسوله

وتعالى      سبحانه الله إلى الدعوة

.  الله رسول على والسلم والصلة ، الله بسم

الواجبات أهم من تعالى الله إلى الدعوة : فإن بعد أما
وقد ، القيامة يوم إلى وأتباعهم الرسل سبيل وهي ، السلمية

فقال الثناء غاية أهلها على وأثنى الكريم كتابه في بها الله أمر
ُع:  تعالى ْد َلى     ا ِبيِل     ِإ ّبَك     َس ِة     َر ْكَم ْلِح ِة     ِبا َظ ْوِع ْلَم ِة     َوا َن ْلَحَس ا

ُهْم ْل ِد ِتي     َوَجا ّل ْوًل     َأْحَسُن     َوَمْن:  تعالى وقال   َأْحَسُن     ِهَي     ِبا َق
َعا     ِمّمْن َلى     َد ِه     ِإ ّل َعِمَل     ال ِلًحا     َو َقاَل     َصا ِني     َو ّن ِلِميَن     ِمَن     ِإ ْلُمْس    ا

الية في سبحانه الله أمر كيف ، الكريم القارئ أيها فانظر
يكون حتى الدعوة مراتب وأوضح ، إليه بالدعوة الولى

لن إل ذاك وما بصيرة على العظيم السبيل هذا في الداعي
.  مختلفة وطبقات كثيرة أصناف المدعوين
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فيحتاج البصيرة قليل غافل ولكنه الخير في الراغب فمنهم
وتنبيهه إليه وإرشاده الحق تفهيمه : وهي بحكمة دعوته إلى

يقبل ذلك فعند ، والجلة العاجلة المصلحة من فيه ما على
ومنهم ، الحق إلى ويبادر وجهله غفلته من وينتبه الدعوة

إلى يحتاج هذا فمثل بغيره المشتغل الحق عن المعرض
في ما على والتنبيه والترهيب بالترغيب الحسنة الموعظة
في ما وعلى والجلة العاجلة المصالح من بالحق التمسك

يجيب بهذا ولعله العواقب وسيئ والفساد الشقاء من خلفه
.  الباطل من عليه هو ما ويترك الحق إلى

إلى فيه الداعي يحتاج عظيم مقام المقام هذا أن ريب ول
الدعاة بإمام تأسيا بالمدعو والرفق والحلم الصبر من مزيد

الطبقة وسلم عليه الله صلى الله عبد بن محمد وهو وسيدهم
الحق فهم وبين بينه حالت قد شبهة له من الناس من الثالثة

أحسن هي بالتي وجدال مناقشة إلى يحتاج فهذا له والنقياد
على يجب هذا . ومثل الشبهة عنه وتنزاح الحق يفهم حتى

على يصبر وأن قبله الذين من أكثر به يرفق أن الداعي
الدلة بإيضاح وذلك ، قلبه من الشبهة جذور واقتلع مناقشة

على جليا وافيا شرحا وشرحها وتنويعها الحق على الدالة
اللغة يفهم أحد كل ليس إذ ، وعرفه المدعو لغة حسب
عليه يدخل قد فإنه العلم أهل من كان وإن ، جيدا فهما العربية

أراده الذي المعنى عليه يلبس ما قومه وعادة وعادته لغته من
بغير ورسوله الله على وقول كبير خطأ بذلك فيحصل الشارع

.  علم

من ذلك على يترتب ما بصيرة أدنى له من على يخفى ول
إلى الداعي يعلم هنا ومن والخرة الدنيا في الكبير الفساد

، الدين في الفقه إلى شديدة حاجة في أنه تعالى الله
وعرفهم المدعوين بلغة والمعرفة ، الشريعة بأحكام والبصيرة

والعناية والسنة الكتاب فهم في التوسع عليه يوجب وذلك ،
اللغة بدراسة أيضا والعناية ، كله ورسوله الله أراد ما بمعرفة
الله بعثه حين من وسلم عليه الله صلى النبي وسيرة العربية



إرشاد من بذلك يتمكن حتى وافية دراسة إليه قبضه أن إلى
عليه الله صلى رسوله وسنة الله كتاب عليه دل ما إلى المة

وعمله اجتهاده حسب وعلى ، وأعمال أخلق من وسلم
على به الله أثنى الذي الحسن الثناء من حظه يكون وصبره
َأْحَسُن     َوَمْن:  تعالى قوله وهي المتقدمة الية في إليه الدعاة

ْوًل َعا     ِمّمْن     َق َلى     َد ِه     ِإ ّل َعِمَل     ال ِلًحا     َو .  الية   َصا

هم وجل عز الله إلى الدعاة أن تفيد الكريمة الية وهذه
والتزموا ، الصالح بالعمل قولهم حققوا إذا قول الناس أحسن

وبذلك ، العظيمة النعمة بهذه وفرح ومحبة إيمان عن السلم
بخلف ، عليها ويحبونهم بها وينتفعون بدعوتهم الناس يتأثر

هذا من لهم حظ ل فإنهم يفعلون ل ما يقولون الذين الدعاة
في نصيبهم وإنما المجتمع في لدعوتهم أثر ول ، العاطل الثناء
الناس من والسب سبحانه الله من المقت الدعوة هذه

َيا:  تعالى الله قال ، دعوتهم من والتنفير عنهم والعراض
َها ّي أ

ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُلوَن     ِلَم     آَم ُقو ُلوَن     ل     َما     َت َع ْف ُبَر     َت ًتا     َك ْق َد     َم ْن ِه     ِع ّل َأْن     ال

ُلوا ُقو ُلوَن     ل     َما     َت َع ْف ْأُمُروَن:  لليهود موبخا الله وقال   َت َت ّناَس     َأ ال
ِبّر ْل ْوَن     ِبا ْنَس َت ُكْم     َو ُفَس ْن ُتْم     َأ ْن َأ ُلوَن     َو ْت َتاَب     َت ِك ْل َفل     ا ُلوَن     َأ ِق ْع    َت

يقول لما الداعي مخالفة أن إلى الية هذه في سبحانه فأرشد
بذلك يرضى فكيف ، الشرع يخالف أنه كما العقل يخالف أمر
.  عقل أو دين له من

وبه بالحق يهدون الذين من واجعلنا رضاك فيه لما اهدنا اللهم
.  مجيب وخير مسئول أكرم إنك ، يعملون

نشرت في مجلة راية السلم ، العدد الول ، ذو الحجة
 ،12 والبقية في ص 9هـ السنة الولى ، من ص 1379

هـ . 1380والعدد الثالث ، صفر سنة 

  

المجتمع       في وأثرها الله إلى الدعوة
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وصحبه آله وعلى الله رسول على والسلم والصلة لله الحمد
.  أجمعين

عليهم الثناء في وأبلغ إليه الدعاة شأن الله رفع : فلقد بعد أما
ْوًل     َأْحَسُن     َوَمْن:  سبحانه يقول حيث ، َعا     ِمّمْن     َق َلى     َد ِه     ِإ ّل ال

َعِمَل ِلًحا     َو َقاَل     َصا ِني     َو ّن ِلِميَن     ِمَن     ِإ ْلُمْس الثناء هذا أن ريب ول   ا
إلى ويدعو الدعوة عبء ويخفف الشعور ويلهب الهمم يحفز

الرزاق عبد روى . وقد وقوة نشاط بكل سبيلها في النطلق
الية هذه تل أنه الله رحمه البصري الحسن عن معمر عن

ْوًل     َأْحَسُن     َوَمْن:  الكريمة َعا     ِمّمْن     َق َلى     َد ِه     ِإ ّل : . فقال الية   ال
الله خيرة هذا ، الله صفوة هذا ، الله ولي هذا ، الله حبيب هذا

ودعا دعوته في الله أجاب الله إلى الرض أهل أحب هذا ،
في صالحا وعمل دعوته من فيه الله أجاب ما إلى الناس
.  . انتهى الله خليفة . هذا المسلمين من إنني وقال ، إجابته

الناس سادة هم والسلم الصلة عليهم الرسل أن ريب ول
ذكرها التي الجليلة الصفات بهذه الناس أولى وهم الدعوة في

التمام على به وأحقهم بذلك وأولهم الله رحمه الحسن
بن محمد نبينا وخاتمهم وأفضلهم وسيدهم . إمامهم والكمال

بلغ الذي وسلم عليه الله صلى المطلب عبد بن الله عبد
صبر أتم ربه إلى الدعوة على وصبر المانة وأدى الرسالة
الناس ودخل النعمة به وأتم الدين به الله أظهر حتى ، وأكمله
الكرام أصحابه سار . ثم أفواجا الله دين في دعوته بسبب

فصدقوا المستقيم والصراط العظيم السبيل هذا على بعده
لكمال ، المعمورة غالب في السلم لواء ونشروا الدعوة
صبرا والجهاد الدعوة على وصبرهم جهادهم وعظيم صدقهم

بالعمل والجهاد الدعوة وتحقيقهم ، فتور أو ضعف يعتريه ل
أروع الرسل بعد للناس بذلك فضربوا ، الحوال جميع في

والعمل النافع والعلم والجهاد الدعوة في وأصدقها المثال
وحازوا مرادهم وبلغوا أعدائهم على انتصروا وبذلك ، الصالح
 ، ميدان كل في السبق قصب
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التي السالفة والصفات بالثناء الرسل بعد الناس أولى وهم
الدعوة على وصبر سبيلهم على سار من وكل ، الحسن ذكرها

الجزيل الثناء هذا من نصيبه فله وسعه فيها وبذل ، الله إلى
وصف التي الحميدة والصفات الكريمة الية عليه دلت الذي

الله صلى النبي عن صح وقد ، الحق إلى الدعاة الحسن بها
     فاعله     أجر     مثل     فله     خير     على     دل     من:  قال أنه وسلم عليه
من     له     كان     هدى     إلى     دعا     من:  والسلم الصلة عليه وقال
   شيئا     أجورهم     من     ذلك     ينقص     ل     تبعه     من     أجور     مثل     الجر

.  صحيحه في مسلم خرجهما

لن     فوالله  :  خيبر إلى بعثه لما عنه الله رضي لعلي وقال
على متفق   النعم     حمر     من     لك     خير     واحدا     رجل     بك     الله     يهدي
.  صحته

الله إلى للدعاة تنبيه معناها في جاء وما الحاديث هذه وفي
والدعوة الجهاد من المقصود أن على سبيله في والمجاهدين

إلى الظلمات من وإخراجهم البشر هداية هو سبحانه الله إلى
عز إلى الخلق وعبادة الشرك وهذه من وانتشالهم النور

ل الذي الحد الواحد الحق الله وعبادة السلم ورفعة اليمان
وليس ، وتعالى سبحانه سواه يستحقها ول لغيره العبادة تصلح

المال وأخذ الدماء سفك هو والجهاد الدعوة من المقصود
بالقصد ل بالعرض ذلك يجيء وإنما والذرية النساء واسترقاق

وإصرارهم الحق قبول من الكفار امتناع عند وذلك ، الول
قبلت حيث الجزية وبذل للصغار إذعانهم وعدم الكفر على
أموالهم واغتنام قتالهم للمسلمين الله شرع ذلك فعند منهم

الله طاعة على بهم ليستعينوا ، وذرياتهم نسائهم واسترقاق
والشقاء العذاب موجبات من وينقذوهم ، الله شرع ويعلموهم

ووقوفهم وعدوانهم المقاتلة كيد من السلم أهل ويريحوا
القلوب إلى ووصوله السلم انتشار طريق في عثرة حجر

التي السلم محاسن أعظم من هذا أن ريب ول ، والشعوب
وذلك ، وأعدائه أبنائه من والبصيرة النصاف أهل بها له يشهد

السلمي الدين هذا جعل الذي العليم الحكيم الله رحمة من
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ومكان زمان لكل يصلح ومساواة وعدل وإحسان رحمة دين
 ، ونظام قانون كل ويفوق

أو بمثله يأتوا أن على وتعاضدوا كلهم البشر عقول جمعت ولو
الذي فسبحان ، سبيل من ذلك إلى يستطيعوا لم منه أحسن
أبعد وما ، عباده بمصالح أعلمه وما ، وأعدله أحكمه ما شرعه
الصحيحة العقول من أقربها وما والعبث السفه من تعاليمه
.  السليمة والفطر

تدبر الحق في الراغب العاقل أيها ويا ، المسلم الخأ أيها فيا
التعاليم من عليه دل ما وادرس كل نبيك وسنة ربك كتاب

يشفي ما تجد الفاضلة والخلق الرشيدة والحكام القويمة
. السبيل سواء إلى ويهديك صدرك ويشرح غلتك ويروي قلبك

، الدين في ويفقههم ، المسلمين أحوال يصلح أن الله ونسأل
صلح فيه ما لكل أمرهم ولة يوفق وأن ، الحق بهم وينصر
على إليه بالدعوة القيام على يعينهم وأن ، والبلد العباد

نبينا على وسلم الله وصلى عليه والقادر ذلك ولي إنه بصيرة
.  أجمعين وصحبه وآله محمد

نشرت في مجلة الجامعة السلمية بالمدينة المنورة ، العدد
هـ . 1389الثاني ، السنة الثانية ، شوال عام 

  

حمد         يا الوضاع إصلح إلى الدعوة هكذا ما

:  بعد أما ، الله رسول على والسلم والصلة لله الحمد

668 بعددها السياسة جريدة في نشر ما على اطلعت فقد
إلي نسب وقد ، السعيدان حمد لكاتبه  هـ1404 / 8 / 19 في

، أقله لم بشيء فيه تجرأ اللحية حلق عن كلما الله هداه
تكون أن يجب باسمي تصدر فتوى : أي قلت أني ذكر ومما

. وهذا السلمية الوقاف وزارة من ومصدقة بخاتمي ممهورة



وزارة تصديق ما يوما أشترط لم لني البطلن ظاهر الكلم
. ثم الفتاوى من مني يصدر ما على السلمية الوقاف

قول أن وزعم وغيرها اللحية حلق عن الكلم في استرسل
أحفوا     المشركين     خالفوا:  وسلم عليه الله صلى النبي

اللحى نحلق أن العصر بهذا يقتضي     اللحى     وأوفوا     الشوارب
: وقال ، اللحى يطلقون وغيرهم والسيخ واليهود المجوس لن

) .  لحانا نحلق الفئات هذه مخالفة يجب ( وعليه

مخالفة وهو الحديث هذا بتطبيق الزهر رجال قام وقد
شك . ول قال ما آخر ) إلى لحاهم وحلقوا وغيرهم المشركين

الله رسول سنة مع منه أدب وسوء الكاتب . من جرأة هذا أن
واضح وسلم عليه الله صلى فبيانه ، وسلم عليه الله صلى

من مخالفه على ويخشى والتنفيذ المتثال واجب وأمره
ِر:  تعالى قال كما ، السيئة العاقبة َذ َيْح ْل ِذيَن     َف ّل ُفوَن     ا ِل َعْن     ُيَخا

ِه ِر ُهْم     َأْن     َأْم َب َنٌة     ُتِصي ْت ْو     ِف ُهْم     َأ َب َذاٌب     ُيِصي ِليٌم     َع الله صلى وأمره   َأ
قيام إلى واجب وتنفيذه ، واضح اللحية بإعفاء وسلم عليه

لنا وموافقتهم ، حلقوها أم لحاهم الكفار وفر سواء الساعة
نخالف أن يقتضي ل اللحية كإعفاء شرعنا من شيء في

عليهم واجب أمر السلم في دخولهم أن كما ، شرعنا
يقتضي ول ذلك إلى بدعوتهم مأمورون ونحن لنا ومحبوب

علينا بل ، نخالفهم حتى فيه دخلوا إذا السلم من خروجنا ذلك
شرع فيه خالفوا فيما بهم نتشبه وأل الله دين إلى ندعوهم أن

.  العلم أهل جميع عند معلوم أمر وهذا ، الله

على الشريف الحديث حمل في الكاتب من الجرأة وهذه
شنيعة جرأة حلقها تركوا المشركين بعض لن حلقها؛ وجوب

فليس للواقع مخالفة هي ثم ، إليه والدعوة الباطل نشر في
من وفيهم يعفيها من فيهم بل لحاهم وفروا قد الكفار كل

نخالف أن لنا يجز لم أعفوها كلهم أنهم فرضنا . ولو يحلقها
وهذا ، لمخالفتهم فنحلقها وسلم عليه الله صلى الرسول أمر

ويلزم ، وجل عز الله بشرع وبصيرة علم أدنى له من يقوله ل
.  كثيرة ومنكرات باطلة لوازم عليه
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لما لحاهم حلقوا كونهم من الزهر شيوخأ عن ذكره ما وأما
، فيه حجة ل صحته سلمنا لو فهذا أعفاها قد الكفار بعض رأوا
على بها يحتج ل الله شرعه لما المسلمين بعض مخالفة فإن
خالف من على النكار الواجب بل ، المطهر الشرع ترك

على بعمله يحتج أن ل ، به القتداء من والتحذير الشرع
المطهر الشرع خالفوا قد العلماء من . وكثير الشرع مخالفة

ول ، أخرى لسباب وإما ، بالدليل لجهل إما كثيرة مسائل في
الشرع من علم ما مخالفة جواز في حجة يكونوا أن يجوز

بأن عنهم يعتذر أن هناك ما غاية بل ، به يأخذوا لم لكونهم
لعذار أو لديهم يثبت لم وجه من بلغهم أو يبلغهم لم الشرع
تيمية ابن السلم شيخ العلمة المام ذلك بسط كما ، أخرى
) العلم الئمة عن الملم : ( رفع الجليل كتابه في الله رحمه

من خالفوا فيما العلم أهل أعذار وأوضح وأفاد فيه أجاد وقد
.  الحق لطالب جدا مفيد فإنه فليراجع الشرع

15 - 12 ص 15نشرت في مجلة البحوث السلمية ، العدد 
 .

  

الملتحين لمز ويحذر الله يتقي ) بأن ( حمد الكاتب أنصح وإني
إخوانه بجميع الظن يحسن بأن أنصحه كما ، بهم الظن وسوء

ويتتبعون الشريعة تطبيق على يحرصون الذين المسلمين
أقواله في به ويتأسون وسلم عليه الله صلى الرسول سنة

الله بقول عمل المحامل أحسن على يحملهم وأن ، وأعماله
َها    َ يا:  الحجرات سورة في وجل عز ّي أ

ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا َيْسَخْر     ل     آَم
ٍم     ِمْن     َقوٌم ْو ُنوا     َأْن     َعَسى     َق ُكو ْيًرا     َي ُهْم     َخ ْن ٌء     َول     ِم ٍء     ِمْن     ِنَسا ِنَسا

ُكّن     َأْن     َعَسى ْيًرا     َي ُهّن     َخ ْن ْلِمُزوا     َول     ِم ُكْم     َت ُفَس ْن َبُزوا     َول     َأ َنا َت
َقاِب ْل َْل ْئَس     ِبا ُق     اِلْسُم     ِب ُفُسو ْل َد     ا ْع ِْليَماِن     َب ُتْب     َلْم     َوَمْن     ا ِئَك     َي َل ُأو َف

ِلُموَن     ُهُم ّظا َول قوله ومعنى   ال ْلِمُزوا :  ُكْم َت ُفَس ْن يلمز : ل أي َأ
َها    َ يا:  سبحانه قال ثم ، : العين واللمز ، بعضا بعضكم ّي أ

ِذيَن     َ ّل ا
ُنوا ُبوا     آَم ِن َت ِثيًرا     اْج ّظّن     ِمَن     َك ْعَض     ِإّن     ال ّظّن     َب ْثٌم     ال فأمر ، الية   ِإ
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الظن وهو إثم بعضه أن وأخبر الظن من كثير باجتناب سبحانه
.  إليه ترشد شرعية أمارة ول عليه دليل ل الذي

عن عنه الله رضي هريرة أبي عن الصحيحين في ثبت ولهذا
الظن     فإن     والظن     إياكم:  قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي
من أخطأ من نصيحة من يمنع ل كله وهذا     الحديث     أكذب

أو دعوته أو عمله من ، شيء في الله إلى الدعاة أو العلم أهل
الحق إلى ويرشد الخير إلى يوجه أن يجب بل ، سيرته

، العنيف والسلوب الظن وسوء باللمز ل ، حسن بأسلوب
عز قال ولهذا ، إليه يدعو مما أكثر الحق من ينفر ذلك فإن

في الخلق أكفر إلى بعثهما لما وهارون موسى لرسوليه وجل
ُقول:  زمانه ْوًل     َلُه     َف ًنا     َق ّي ّلُه     َل َع ّكُر     َل َذ َت ْو     َي الله وأخبر   َيْخَشى     َأ

الرفق من عليه جبله بما وسلم عليه الله صلى نبيه عن
ِبَما:  سبحانه فقال الدعوة في واللطف واللين والحكمة َف

ٍة ِه     ِمَن     َرْحَم ّل ْنَت     ال ُهْم     ِل ْو     َل َل ْنَت     َو ّظا     ُك ِليَظ     َف ْلِب     َغ َق ْل َفّضوا     ا ْن ل
ِلَك     ِمْن ْو ربه سبيل إلى يدعو أن سبحانه وأمره الية   َح

ُع:  وجل عز فقال ، الحسنة والموعظة بالحكمة ْد َلى     ا ِبيِل     ِإ َس
ّبَك ِة     َر ْكَم ْلِح ِة     ِبا َظ ْوِع ْلَم ِة     َوا َن ْلَحَس ُهْم     ا ْل ِد ِتي     َوَجا ّل    َأْحَسُن     ِهَي     ِبا
موجه هو بل وسلم عليه الله صلى به خاصا ليس المر وهذا
لن ، حق إلى يدعو داع كل وإلى المة علماء جميع وإلى إليه

تعم بل تخصه ل وسلم عليه الله صلى لنبيه سبحانه الله أوامر
الله ولقول ، به خاص أنه على الدليل قام ما إل ، جميعا المة

ْد:  سبحانه َق ُكْم     َكاَن     َل ِه     َرُسوِل     ِفي     َل ّل ٌة     ال َو َنٌة     ُأْس الية   َحَس
ِذيَن:  وجل عز ولقوله ّل ُنوا     َفا ِه     آَم ُه     ِب َعّزُرو ُه     َو َنَصُرو ُعوا     َو َب ّت َوا

ّنوَر ِذي     ال ّل ِزَل     ا ْن َعُه     ُأ ِئَك     َم َل ِلُحوَن     ُهُم     ُأو ْف ْلُم :  سبحانه وقوله   ا
ُقوَن ِب ُلوَن     َوالّسا ّو َْل ِريَن     ِمَن     ا َهاِج ْلُم ِر     ا ْنَصا َْل ِذيَن     َوا ّل ُهْم     َوا ُعو َب ّت ا

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

َ ِديَن     ا ِل َها     َخا ًدا     ِفي َب ِلَك     َأ ْوُز     َذ َف ْل ِظيُم     ا َع ْل عن وصح   ا
الرفق     يحرم     من:  قال أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول
   كله     الخير     يحرم
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إل شيء في يكون ل الرفق : إن والسلم الصلة عليه وقال
الصلة عليه أيضا وقال شانه إل شيء من ينزع ول ، زانه

العنف     على     يعطي     ل     ما     الرفق     على     يعطي     الله     إن:  والسلم
إلى الدعاة على الواجب أن على تدل كثيرة أحاديث في  

المفيدة الساليب يتخيروا أن لعباده والناصحين سبحانه الله
والتي ، الحق من تنفير ول عنف فيها ليس التي والعبارات

والرضى قبوله إلى الحق خالف من انصياع ورائها من يرجى
يسلك ل وأن ، الباطل من عليه هو عما والرجوع وإيثاره به

وعدم رده إلى ويدعو الحق من تنفر التي المسالك دعوته في
.  قبوله

، دينه في للفقه المسلمين وسائر يوفقنا أن الله وأسأل
وسائر يعيذنا وأن ، بصيرة على إليه والدعوة ، عليه والثبات

ومن ، أعمالنا سيئات ومن ، أنفسنا شرور من المسلمين
بغير وسلم عليه الله صلى رسوله وعلى سبحانه عليه القول

نبينا على وسلم الله وصلى ، عليه والقادر ذلك ولي إنه علم
.  الدين يوم إلى بهداه اهتدى ومن وصحبه وآله محمد

صالح        يا الله إلى الدعوة هكذا ما

نبينا والخرين الولين سيد على والسلم والصلة ، لله الحمد
.  أجمعين وصحبه وآله محمد

جمال محمد صالح الشيخ كتبه ما على اطلعت : فقد بعد أما
( عنوان تحت هـ1405 / 4 / 2 الثنين عدد في الندوة بجريدة
من تضمنه ما ساءني ) . وقد الساعة وحوادث الجمعة خطب

قاله وما ، الحرام المسجد خطب على الكاتب اعتراض
يقيمها التي المآدب في قاله . وما النبوي المولد عن الكاتب

.  الوفاة من الثالث اليوم في الميت أهل

بغير المور هذه في خاض الصواب إلى الله هداه فالكاتب
وهذا ممل كلما حديثه واعتبر الخطيب على واعترض ، علم

، محله وفي حق الخطيب قاله ما . لن بالباطل اعتراض
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عن والنهي بالمعروف المر من هو بل ممل كلما وليس
. وقد وسلم عليه الله صلى ورسوله به الله أمر الذي المنكر

وتركهم بالمعروف المر في لتخاذلهم إسرائيل بني لعن
ِعَن:  وجل عز فقال ، يغيرونه فل قومهم بين يظهر المنكر ُل
ِذيَن ّل َفُروا     ا ِني     ِمْن     َك ِئيَل     َب َلى     ِإْسَرا َد     ِلَساِن     َع ُو ْبِن     َوِعيَسى     َدا ا
َيَم ِلَك     َمْر ْوا     ِبَما     َذ ُنوا     َعَص َكا ُدوَن     َو َت ْع ُنوا     َي ْوَن     ل     َكا َه َنا َت ٍر     َعْن     َي َك ْن ُم
ُه ُلو َع ْئَس     َف ِب ُنوا     َما     َل ُلوَن     َكا َع ْف صحيح مسلم يرضى ول   َي

إسرائيل بني كفار بعمل يتصف أن بربه اليمان سليم العقيدة
وقد ، منه التحذير وعدم به والتساهل المنكر إنكار عدم في
إن:  قال أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن صح

بعقابه     الله     يعمهم     أن     أوشك     يغيروه     فلم     المنكر     رأوا     إذا     الناس

الدلة قامت فقد النبوي بالمولد بالحتفال يتعلق ما أما
صلى الله رسول بمولد الحتفال يجوز ل أنه على الشرعية

لكون ، المحدثة البدع من ذلك لن ، غيره ول وسلم عليه الله
خلفائه من أحد ول يفعله لم وسلم عليه الله صلى الله رسول

يفعله ولم أجمعين عليهم الله رضوان أصحابه أو الراشدين
أعلم وهم المفضلة القرون في بإحسان لهم التابعون أيضا

وسلم عليه الله صلى الله لرسول حبا وأكمل ، بالسنة الناس
عن ثبت . وقد بعدهم ممن شرعه متابعة على وأحرص ،

أمرنا     في     أحدث     من:  قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي
حديث في . وقال عليه : مردود أي   رد     فهو     منه     ليس     ما     هذا
من     المهديين     الراشدين     الخلفاء     وسنة     بسنتي     عليكم:  أخر

ومحدثات     وإياكم     بالنواجذ     عليها     وعضوا     بها     تمسكوا     بعدي
   ضللة     بدعة     وكل     بدعة     محدثة     كل     فإن     المور

بها والعمل البدع إحداث من شديد تحذير الحديثين هذين ففي
ُكُم     َوَما:  المبين كتابه في سبحانه قال وقد ، َتا الّرُسوُل     آ

ُه ُذو ُكْم     َوَما     َفُخ َها ْنُه     َن ُهوا     َع َت ْن ِر:  وجل عز وقال   َفا َذ َيْح ْل ِذيَن     َف ّل ا
ُفوَن ِل ِه     َعْن     ُيَخا ِر ُهْم     َأْن     َأْم َب َنٌة     ُتِصي ْت ْو     ِف ُهْم     َأ َب َذاٌب     ُيِصي ِليٌم     َع    َأ

ُقوَن:  تعالى وقال ِب ُلوَن     َوالّسا ّو َْل ِريَن     ِمَن     ا َهاِج ْلُم ِر     ا ْنَصا َْل َوا

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=9&nAya=100
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=59&nAya=7
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=59&nAya=7
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN448
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN448
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN448
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN447
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN447
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN446
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN446
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=78
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=78
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=78


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

َ ِديَن     ا ِل َها     َخا ًدا     ِفي َب ِلَك     َأ ْوُز     َذ ْلَف ا
ِظيُم َع ْل به يأذن لم ما الله دين في شرع من سبحانه وذم   ا

ُهْم     َأْم:  فقال ُء     َل َكا ُعوا     ُشَر ُهْم     َشَر ّديِن     ِمَن     َل َذْن     َلْم     َما     ال ْأ ِه     َي ِب
ّلُه    ال

الموالد هذه مثل وإحداث ، كثيرة المعنى هذا في واليات
وأن المة لهذه الدين يكمل لم سبحانه الله أن منه يفهم

تعمل أن ينبغي ما المة يبلغ لم وسلم عليه الله صلى الرسول
لم ما الله شرع في فأحدثوا المتأخرون هؤلء جاء حتى به

شك بل وهذا ، الله إلى يقربهم مما ذلك أن زاعمين به يأذن
رسوله وعلى ، سبحانه الله على واعتراض عظيم خطر فيه

الدين لعباده أكمل قد سبحانه الله لن ، وسلم عليه الله صلى
بلغ قد وسلم عليه الله صلى ورسوله ، النعمة عليهم وأتم

.  المبين البلغا

سبحانه الله يرضاه الذي الدين من بالموالد الحتفال كان فلو
أو حياته في فعله أو للمة وسلم عليه الله صلى الرسول لبينه
ذلك من شيء يقع لم فلما ، عنهم الله رضي أصحابه فعله
المحدثات من هو . بل شيء في السلم من ليس أنه علم
كما أمته وسلم عليه الله صلى الله رسول منها حذر التي
معناهما في جاء وقد ، السابقين الحديثين في ذلك تقدم

خطبة في وسلم عليه الله صلى قوله مثل أخرى أحاديث
الهدي     وخير     الله     كتاب     الحديث     خير     فإن     بعد     أما:  الجمعة

وكل     محدثاتها     المور     وشر     وسلم     عليه     الله     صلى     محمد     هدي
.  صحيحه في مسلم المام رواه   ضللة     بدعة

منها والتحذير الموالد بإنكار العلماء من جماعة صرح وقد
بالدلة عمل وآخرين ، والشاطبي ، تيمية ابن السلم كشيخ

لم إذا فأجازها المتأخرين بعض وخالف ، وغيرها المذكورة
صلى الله رسول في كالغلو المنكرات من شيء على تشتمل

آلت واستعمال بالرجال النساء وكاختلط ، وسلم عليه الله
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من أنها وظنوا ، المطهر الشرع ينكره مما ذلك وغير الملهي
إلى الناس فيه تنازع ما رد الشرعية والقاعدة ، الحسنة البدع
وقد ، وسلم عليه الله صلى محمد رسوله وسنة الله كتاب
الله كتاب - إلى بالمولد الحتفال - وهي المسألة هذه رددنا

وسلم عليه الله صلى الرسول باتباع يأمرنا فوجدناه سبحانه
ويخبرنا ، به يأذن لم ما دينه في نشرع أن ويحذرنا به جاء فيما
هذا وليس ، دينها المة لهذه أكمل قد سبحانه الله بأن

الذي الدين من ليس فيكون الرسول به جاء مما الحتفال
.  فيه الرسول باتباع وأمرنا لنا الله أكمله

عليه الله صلى الله رسول سنة إلى أيضا ذلك رددنا وقد
أصحابه فعله ول به أمر ول فعله أنه فيها نجد فلم ، وسلم
من هو بل الدين من ليس أنه بذلك فعلمنا ، عنهم الله رضي
، أعيادهم في والنصارى باليهود التشبه ومن ، المحدثة البدع

وإنصاف الحق في ورغبة بصيرة أدنى له من لكل يتضح وبذلك
هو بل ، السلم دين من ليس بالموالد الحتفال أن طلبه في
والحذر بتركها ورسوله الله أمرنا التي المحدثات البدع من
.  منها

369 من ص 12نشرت في مجلة البحوث السلمية ، العدد 
 -374 . 

  

سائر في الناس من يفعله من بكثرة يغتر أن لعاقل ينبغي ول
يعرف وإنما ، الفاعلين بكثرة يعرف ل الحق فإن القطار
ِإْن:  تعالى الله . قال الشرعية بالدلة ْع     َو ِط َثَر     ُت ْك ِفي     َمْن     َأ
َْلْرِض ّلوَك     ا ِبيِل     َعْن     ُيِض ِه     َس ّل الحرام المسجد في والخطيب   ال
ولعباده لله ونصح المولد بدعة إنكاره في أحسن قد الله وفقه

حتى إسلمي منبر أعظم على واضحة وأدلة حسن بأسلوب
عليه . فالعتراض تبلغه لم من على الحجة وتقوم الفائدة تعم

وعلى الله على وجرأة محله غير في واعتراض محض غلط
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الشرعية الدلة من تقدم لما ومخالفة ، هدى ول علم بغير دينه
ذلك قال كما ضللة كلها بل حسن شيء البدع في وليس ،

.  وسلم عليه الله صلى النبي

أمر من أنها فلشك الموت بعد للعزاء تقام التي الولئم أما
الله صلى الله رسول منها حذر التي النياحة ومن ، الجاهلية

عند السنة وإنما ، ذلك الله هداه الكاتب جهل وإن وسلم عليه
لهم إعانة إليهم به يبعث الميت لهل طعام يصنع أن الموت
يأتي وبمن بمصيبتهم اشتغلوا ربما فإنهم ، لقلوبهم وجبرا
وأبو أحمد المام روى لما ، لنفسهم طعام إصلح عن إليهم
جعفر بن الله عبد عن صحيح بسند ماجة وابن والترمذي داود
قال جعفر نعي جاء : لما قال عنهما الله رضي طالب أبي بن

جعفر     لل     اصنعوا:  لهله وسلم عليه الله صلى الله رسول
.  السنة هو فهذا   يشغلهم     ما     أتاهم     قد     فإنه     طعاما

من ذلك كان سواء للناس الميت أهل من الطعام صنع وأما
. يجوز ل فهذا آخر شخص من أو الميت ثلث من أو الورثة مال
ذلك في ولن ، تقدم كما الجاهلية عمل ومن السنة خلف لنه

روى . وقد شغلهم إلى وشغل مصيبتهم على لهم تعب زيادة
البجلي الله عبد بن جرير عن جيد بإسناد ماجة وابن أحمد
الميت     أهل     إلى     الجتماع     نعد     كنا قال أنه عنه الله رضي

رسول عن يثبت ولم   النياحة     من     الدفن     بعد     الطعام     وصنعة
الله رضي أصحابه من أحد عن ول وسلم عليه الله صلى الله

عند ل مطلقا للميت حفل إقامة الصالح السلف عن ول عنهم
وفاته من سنة بعد ول يوما أربعين بعد ول أسبوع بعد ول وفاته

لما منها الله إلى والتوبة وإنكارها تركها يجب بدعة ذلك بل ،
.  الجاهلية أهل ومشابهة الدين في البتداع من فيها

قدامة بن أحمد بن الله عبد محمد أبو العلمة المام قال وقد
: : ( مسألة نصه ما المغني كتابه في الله رحمه المقدسي

ول إليهم به يبعث طعاما الميت لهل يصلح أن بأس ول قال
يستحب أنه ذلك . وجملة الناس يطعمون طعاما هم يصلحون
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وجبرا لهم إعانة إليهم به يبعث الميت لهل طعام إصلح
عن إليهم يأتي وبمن بمصيبتهم اشتغلوا ربما فإنهم لقلوبهم

.  لنفسهم طعام إصلح

جعفر بن الله عبد عن بإسناده سننه في داود أبو روى وقد
عليه الله صلى الله رسول قال جعفر نعي جاء : لما قال

   شغلهم     أمر     أتاهم     قد     فإنه     طعاما     جعفر     لل     اصنعوا:  وسلم
السنة زالت : ( فما قال أنه بكر أبي بن الله عبد عن وروي

للناس طعاما الميت أهل صنع فأما تركها من تركها حتى فينا
شغلهم إلى لهم وشغل مصيبتهم على زيادة فيه لن فمكروه؛

عمر على وفد جريرا أن . ويروى الجاهلية أهل بصنع وتشبها
عند يجتمعون وهل قال ل قال ميتكم؟ على يناح هل فقال
انتهى النوح ذاك قال نعم قال الطعام؟ ويجعلون الميت أهل

.  المقصود

الرسول يفعله لم ما كل وهل الله هداه الكاتب قول وأما
في الصل : أن أي ، الصحيح هو العكس أم حرام وأصحابه

فيه الكلم . فهذا بالتحريم نص ورد ما إل الحل هو العمال كل
إن:  يقال أن والصواب ، إطلقه على وليس وإفراط إجمال

ل بالعبادات يتعلق فيما وسلم عليه الله صلى الرسول تركه ما
ل توقيفية العبادات . لن للناس تشريعه ول إحداثه لحد يجوز

من شيئا أحدث فمن ، ورسوله الله شرعه ما إل منها يشرع
بذلك ويعتبر ، الله به يأذن لم ما الدين في شرع فقد العبادات

للدلة عليه بدعته رد يجب المطهر للشرع مخالفا مبتدعا
ما وهكذا ، تقدم كما بالموالد الحتفال ذلك ومن ، السابقة

كإقامة إقراره ول إحداثه لحد يجوز ل الجاهلية أمر من كان
ومنهي مرفوض كله الجاهلية أمر لن ن الموت بعد المآتم

عليه الله صلى النبي لقول ، المطهر الشرع أقره ما إل عنه
   موضوع     كله     الجاهلية     أمر     إن:  الوداع حجة في وسلم

   جاهلية     فيك     امرؤ     إنك:  بأمه رجل عير لما ذر لبي وقوله
في سبحانه الله قال وقد ، كثيرة المعنى هذا في والحاديث
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َقْرَن وسلم عليه الله صلى النبي لنساء المبين كتابه ِفي     َو
ُكّن ِت ُيو َبّرْجَن     َول     ُب َبّرَج     َت ِة     َت ّي ِل ِه ْلَجا َلى     ا ُْلو .  الية   ا

الجاهلية بأمر ول بالعبادات لها تعلق ل التي الخرى المور أما
المآكل كأنواع الشرع حرمه ما إل الحل فيها فالصل

بأمور أعلم الناس . لن ذلك ونحو والصناعات والمشارب
كلبس ورسوله الله حرمه ما ذلك من . ويستثنى دنياهم
ذلك ونحو بالنساء الرجال وكتشبه ، للذكور والحرير الذهب

القاعدة هذه من مستثنى فهو عنه النهي على الشرع نص مما
يجب ولما ، ولعباده سبحانه له النصح من الله أوجب . ولما

رأيت ، وأعلنها الكاتب فيها وقع التي الخطاء على التنبيه من
وسائر والكاتب يوفقنا أن الله وأسأل ، ذلك على التنبيه

على يمن وأن ، والعمل القول من يرضيه لما المسلمين
بكتابه التمسك جميعا يرزقنا وأن ، النصوح بالتوبة الجميع
يخالفهما مما والحذر وسلم عليه الله صلى محمد نبيه وسنة

.  عليه والقادر ذلك ولي إنه

ومن وصحبه وآله محمد وإمامنا نبينا على وسلم الله وصلى
.  الدين يوم إلى بهديه اهتدى

فيها      الشباب ودور السلمية الحركات

والصلة ، الظالمين على إل عدوان ول العالمين رب لله الحمد
وعلى ، والخرين الولين وإمام المرسلين سيد على والسلم

:  وبعد ، أجمعين وأصحابه آله

الله صلى محمد شريعة جعل قد ، وتعالى سبحانه الله فإن
دينا السلم ورضي ، السلمية الشرائع خاتمة هي وسلم عليه
السلم بدين الرسل بعث كما ، للناس أخرجت أمة لخير

ِإّن:  تعالى قال ، الديان من غيره دون ، له المرضي وجعله
ّديَن َد     ال ْن ِه     ِع ّل ِْلْسلُم     ال ْوَم:  وبحمده سبحانه وقال   ا َي ْل ْلُت     ا ْكَم َأ

ُكْم ُكْم     َل َن ْتَمْمُت     ِدي َأ ُكْم     َو ْي َل ِتي     َع ْعَم ُكُم     َوَرِضيُت     ِن ِْلْسلَم     َل ًنا     ا    ِدي
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َتِغ     َوَمْن:  وجل عز وقال ْب ْيَر     َي ِم     َغ ِْلْسل ًنا     ا َلْن     ِدي َبَل     َف ْق ْنُه     ُي َو     ِم ُه َو
ِة     ِفي ِريَن     ِمَن     اْلِخَر ْلَخاِس    ا

بعث التي السلمية الشريعة في به الله من الذي فالكمال
أوامرها في موجود وسلم عليه الله صلى محمدا بها الله

النفوس تحتاجه ما لكل تحقيق من ، أحكامها وسائر ونواهيها
ظهر أو مؤثرات من حياتها في جد مهما المجتمعات وتتطلبه

.  اختراعات من

يجد ل للسلم المخالفة اليوم الرض ديانات بعض أن وذلك
متطلبات مع وعمل فكرا يتلءم ما معتقداتها في المتمعن
المؤثرات من النفوس يريح ما ول ، العصر هذا حياة ومظاهر
مثل في الدولة عن الدين بفصل رغبة لديهم فنشأ ، المحيطة

.  لله لله وما لقيصر لقيصر ما : دع قولهم

تشعر عندما النفوس لن يختلف؛ السلم في الموضوع لكن
دين في تجد ، منها قريبا تحل وبالمشكلت ، تنتابها بالزمات
دين عن بعدت . وكلما والمخرج الراحة وتشريعاته السلم
النفوس في الهموم كثرت فيها اليمان وازع وضعف السلم
العصر في يسمونه ما . وهذا المجتمع في المشكلت وتعددت
.  النفسي : القلق الحاضر

 . 14 - 7 ، ص 7مجلة البحوث السلمية ، العدد 

  

الله إلى الرجوع إل النفوس ويريح ، القلوب يطمئن شيء ول
. السلم دين إليها دعا التي بالصفات والتحلي شرعه وامتثال

الباطل يأتيه ل الذي ، المبين الله كتاب هو الكريم فالقرآن
منزل لنه الشك؛ إليه يتطرق ول خلفه من ول يديه بين من
العباد بمصالح العالم وهو خافية عليه تخفى ل حميد حكيم من
لعقيدة الول المصدر هو الكريم وكتابه ، والجل العاجل في

، لقلوبهم علجا المؤمنين يعطي الذي وهو ، وأحكامه السلم
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العمل هذا على اللسان وتعويد ، الله بذكر ، لضمائرهم وإراحة
ِر     َأل ، ْك ِذ ِه     ِب ّل ِئّن     ال ْطَم ُلوُب     َت ُق ْل    ا

، المم واحتكاك ، الشعوب تداخل مع ، الحاضر عصرنا وفي
واختلطها الثقافات وتباين والمخترعات المؤثرات وكثرة
مكان من للمعلومات توصيلها وسرعة ، العلم وسائل بتطور

، بعض من بعضها الرض أطراف من البلد وتقارب ، لخر
نراهم ، الخر البعض تؤرق بعضهم هموم أصبحت بحيث

، نفوسهم لتريح ومبادئ شعارات من ، مختلفة حلول يجربون
.  مشكلتهم من بعضا وتحل آلمهم من وتخفف

وخلخل ، نفوسهم داخل عما تخفف ولم شيئا تجد لم لكنها
ول ، العليم الحليم الله عند من تكن لم لنها مجتمعاتهم؛

يقول إذ الله وصدق ، لعباده شرع الذي شرعه عن صادرة
ونزهه ، والتغيير العبث عن حفظه الذي القرآن مكانة موضحا

ْو:  والمتناقضات الخلفات عن َل ِد     ِمْن     َكاَن     َو ْن ِر     ِع ْي ِه     َغ ّل ال
ُدوا َوَج ِه     َل ًفا     ِفي ِتل ِثيًرا     اْخ َنَك     َول:  سبحانه وقال   َك ُتو ْأ َثٍل     َي ِإل     ِبَم
َناَك ْئ ّق     ِج ْلَح َأْحَسَن     ِبا ْفِسيًرا     َو َنا:  وجل عز وقال   َت ْل َنّز ْيَك     َو َل َع

َتاَب ِك ْل ًنا     ا َيا ْب ُكّل     ِت ٍء     ِل ًدى     َشْي ُه ُبْشَرى     َوَرْحَمًة     َو ِلِميَن     َو ْلُمْس    ِل

مكان كل في المجتمعات في نشأت التي القلقل لتلك ونتيجة
الغرب في وغيرهم الشباب من عجيبة تصرفات عنها ونشأ ،

اهتم ، يضحك ما البلية وشر ، الثكلى يضحك بعضها ، والشرق
، والمؤثرات السباب لمعرفة ، الديار تلك رجال من الباحثون
الهواجس تلك إزالة على المعينة الحلول فرض ومحاولة

يعمهون حيرتهم في وظلوا ، متشعبة طرق في فتهاووا واللم
مزجاة ، الوفاض خاوية عليهم وحلولهم دراساتهم وارتدت ،

أمام بال وهدوء ، نفس براحة الصامدين أن . ووجدوا البضاعة
، بدينهم الملتزمون المسلمون هم العواصف هذه

الحقيقة هذه طمس فحاولوا ، ربهم شعائر على المحافظون
منذ ، السلم عقيدة نحو ونظرتهم منهجهم مع تتفق ل التي

في بأن ، المسلمين أبناء يوهمون . وصاروا بعيدة أزمان
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وفي ، الحاضرة الحياة مواكبة عن وعجزا ، عيوبا دينهم
معتقداتهم في عيوب إل عنه يتحدثون الذي هذا ما الحقيقة

حلول إيجاد عن عجزوا أن بعد ، بالسلم ألصقوها ، وأفكارهم
.  لها

ارتاحت قد فإنهم ، بصائرهم الله أنار ممن المسلمين أبناء أما
لكل علجا أوامره وأخذ ، السلم لتعاليم بالعودة نفوسهم

الله صلى الله رسول من آخذين ، مجتمعاتهم على وفد جديد
وفعله بقوله يسترشد ومعلما ، المنهج في قدوة وسلم عليه
ويقول ، أمر حزبه كلما الصلة إلى يفزع فهو ، موقف كل في

وجعلت:  ويقول   بالصلة     بلل     يا     أرحنا:  عنه الله رضي لبلل
:  تعالى الله لقول تحقيق وهذا   الصلة     في     عيني     قرة

ُنوا ِعي َت ِر     َواْس ْب ِة     ِبالّص .  الية   َوالّصل

بلد كل في الشباب من تنبع التي السلمية الحركات هذه وما
أوامره تريح الذي السلم لدين جديدة عودة إل إسلمي

كل في المجتمعات متطلبات مع وتتجاوب ، النفوس وشرائعه
.  ومكان عصر

الذي الفقري العمود هم ، المم من أمة أي في والشباب
، المنتجة الطاقة لديهم إذ والحيوية الحركة عنصر يشكل

على إل غالبا المم من أمة تنهض ولم ، المتجدد والعطاء
.  المتجددة وحماسته الواعي شبابها أكتاف

، الشيوخأ من حكمة تسايره أن لبد الشباب اندفاع أن إل
عن الطرفين أحد يستغني ول وأفكارهم تجاربهم من ونظرة

وذات ، الباقية الرسالة أمة وهي ، السلم أمة . وإن الخر
سيد وببعثة ، الدين بهذا الله أكرمها عندما المم بين الصدارة

فيها للشباب كان ، وسلم عليه الله صلى محمد المرسلين
مكان للشيوخأ كان كما ، المباركة الدعوة ركب في بارز مكان

محمد بقيادة الجميع . وانطلق والمؤازرة التوجيه في الصدارة
السلم دولة يؤسسون ، والسلم الصلة عليه الله عبد بن
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السلم راية ورفرفت ، بعيدة آفاق إلى امتدت والتي الولى
المختلفة السلم عصور في ، المعمورة غالب فوق عالية
، السلم حياض عن يذودون الطليعة في الشباب كان التي

. وعمل علما ، واللسان باليد ، المسلمين ديار عن ويدافعون
لعلء الجهاد صفوف فيه يتقدمون كانوا الذي الوقت ففي
العلماء حلقات في بالمناكب يتزاحمون أيضا كانوا الله كلمة

، أفواههم من الحكمة يلتقطون ، الشيوخأ وجلسات
النصح منهم ويتلقون ، علوم من عندهم بما ويستنيرون

لمناهج وتجربتهم جهودهم ثمرة من ويستفيدون ، والرشاد
.  وشرائعه للسلم العملي بالتطبيق المقرونة الحياة

لتبليغ والمندفعون ، الجهاد للوية القادة الشباب من وكان
، ألويتهم تحت السلمية الجيوش سارت والذين ، الله دين

السلمي . وتاريخنا أيديهم على المؤزر النصر الله وحقق
المجربين والشيوخأ العامل المجاهد بالشباب حافل

.  الله رحمهم المجاهدين

في المتجدد الخير عطاء في المسلم الشباب استمر ولقد
المواقف من وغيرها والندلس الشام في الصليبية الحروب

تلك فغاظت ، اليوم حتى بالباطل الحق فيها يتصادم التي
في العراقيل وضع إلى سعوا حيث ، السلم أعداء الحماسة
إيجاد أو دينهم عن بفصلهم إما ، اتجاههم تغيير أو ، طريقهم

في الصائب والرأي ، العلم أولي وبين بينهم سحيقة هوة
بصفات وصفهم أو ، منهم المنفرة اللقاب بإلصاق أو ، أمتهم

بصائرهم الله أنار من سمعة وتشويه ، صحيحة غير ونعوت
.  عليهم الحكومات بعض بتأليب أو ، مجتمعاتهم في

بطابع تتسم حركات ظهور إلى بالتالي يؤدي قد هذا كل
قد ، ومضادا قاسيا موقفا ، والقيادات المجتمع من الوقوف

العمل أو ، الحيان بعض في المواجهة من نوع إلى يصل
مجراه من يغير أو ، يشينه ما يخالطه قد الذي السري

حركات بأسره العالم في يرى هذا جانب وإلى.  الطبيعي



أمريكا في وبعضها ، السطح على ظهرت قد ، إسلمية
في لما العلج فيه وترى ، إليه وتدعو ، السلم تتفهم ، وأوروبا
والمؤثرات ، الشباب جنوح أهمها ومشكلت قلق من العالم
.  فيهم

، مؤثرة وأفعال ، كبير دور فيها للشباب كان الحركات هذه
بعض في وخاصة بعضها أن إل ، والمؤازرة للتبصير تدعو

والضطهاد والمضايقة للكبت تعرض قد السلمية الدول
به تنادي الذي الدور أداء في استمر . وبعضها والملحقة

المسلمين بتبصير والهتمام الدعوة سبيل في السلم تعاليم
.  السلم منهج وفق يسير ول ، حياتهم في جد عما

إصلح في الله بحمد طيب أثر زال وما ، النوع لهذا كان وقد
جادة على المجتمعات من كثير وإقامة ، الشباب أوساط

طريق عن وخارجه السلمي العالم داخل في ، والهدى الحق
والمخيمات ، والمحاضرات ، والمنبر السلمي الكتاب

عدة من فيها المسلمون يلتقي التي السلمية والمعسكرات
، مجتمعهم ومشكلت ، دينهم علوم فيتذكرون ، أقطار

:  تعالى الله بقول ويعملون حولهم من الواقع ويتفهمون
ْول َل َفَر     َف ٍة     ُكّل     ِمْن     َن َق ُهْم     ِفْر ْن َفٌة     ِم ِئ ُهوا     َطا ّق َف َت َي ّديِن     ِفي     ِل ال

ِذُروا ْن ُي ِل ُهْم     َو ْوَم َذا     َق ُعوا     ِإ ِهْم     َرَج ْي َل ُهْم     ِإ ّل َع َذُروَن     َل    َيْح

وقد المثمر العمل في الفراغا أوقات تنظيم على يحرصون ثم
، مختلفة أعمال في الفراغا هذا والشرقيون الغربيون استغل

، الشباب طاقة لمتصاص المرغوبة النتيجة تحقق فلم
.  وتوجيههم

دور ، السلم تعاليم وفق يسير الذي المسلم الشباب دور إن
على والمحافظة المجتمع وتوجيه النفوس إصلح في عظيم

يدركون الذين ، السلم أعداء إل ينكره ل ، وأمنه سلمته
في منصفا ، يرغب من استجلب في وسموه ، السلم مكانة
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في والتوازن والستقامة الكريمة والخلق ، العدالة طريق
.  المجتمع في والستقرار والمن ، البيئة

دور عن نتحدث ونحن ، ملحظته يجب ما أهم من وإن
:  يلي ما وحديثا قديما السلمية الحركات في الشباب

بتوجيههم وذلك ، أظفارهم نعومة منذ بالشباب - العناية1
وإبعاد ، التعليمية بمناهجهم والهتمام ، السلمية الوجهة

بدينهم ربطهم على والعمل ، بأخلقهم الضارة المؤثرات
الفكر ورجال العلماء يعنى وأن ، نبيهم وسنة ، ربهم وبكتاب

، واستفساراتهم آرائهم وتقبل باحتضانهم السلمي
والموعظة بالحكمة ، والصواب الحق طريق إلى وإرشادهم

التوجيه لتقبل لستعدادهم أحسن هي بالتي والجدال الحسنة
ويحث ، السلم يحدده الذي ، الصائب الرأي منطلق من ،

.  عليه

، والبيت المدرسة في الحسنة القدوة إيجاد على - الحرص2
المظاهر وجود وعدم ، التعامل أسلوب وفي والشارع والنادي
الشك من شيئا لديهم تحدث قد والتي ، للسلم المنافية
والشكوك ، المجتمع اعتزال أو ، القبول في التردد أو والريبة

أبناؤه يقول للسلم مطبق غير مجتمع أنه بدعوى ، فيه
.  يعملون ما بخلف

غير المتسرعة التصرفات وتحدث ، النفصال يحصل كله وبهذا
الفرد على سليمة غير نتائجها تكون والتي ، المنضبطة
بالفائدة تعود . ول السلمي العمل وعلى ، والمجتمع
.  أنفسهم الشباب على المرجوة

المر ولة فيها يلتقي ، الشباب مع مستمرة لقاءات - عقد3
فيها تطرح بالشباب السلمية البلد في والمسئولون والعلماء

فيها وتعالج متأنية دراسة المشكلت وتدرس ، والفكار الراء
، عرض فيما فاصل جواب إلى تحتاج التي والمسائل القضايا

وينحرف ، الفكار وتتباعد الخاطئة الظنون تتسرب ل حتى



الدرب لغير ، الشباب هؤلء له يتحمس الذي السلمي العمل
هذه . وتتم تعاليمه رسمته الذي والمنطلق ، الحقيقي
بالخوة المتسم الرأي لبداء النفتاح من جو في اللقاءات
التسفيه أو ، للرأي التعصب عن بعيدا المتبادلة والثقة والمحبة

.  الخرين تجهيل أو ، للراء

الزارع أحسن إذا النبتة مثل ، ورعايتهم بتوجيههم الشباب إن
الثمر وفقد نموها تعثر أهملت وإذا ، وأثمرت نمت رعايتها

الستفادة يحسن ، حيوية طاقة فيه . والشباب مستقبل منها
بدينه الشباب يربط الحياة في منهج وأسلم ، وتنميتها منها

الشباب ابتعد . فكلما السلم منهج هو ، وبلده وأمته وعلمائه
أو ، الجفاء أو الغلو طريق وسلكوا ، الواضح دينهم منهج عن

قوة ول حول ول وخيمة ستكون النتائج فإن والنعزال التشدد
.  بالله إل

، ومفكرين وعلماء قادة : من المور ولة مسئولية وإن
نحو وتوجيههم ورعايتهم بأيديهم الخذ في ، عظيمة مسئولية

، وسلوكا منهجا ، ليأخذوه ، لهم وتوضيحه ، السلم منهج
.  وتطبيقا قدوة ، شريعته تعاليم وفق وليسيروا

لله النصح باب من وهو ، العلج وأكمل المور أوجب من وهذا
يكتمل به الذي وعامتهم المسلمين ولئمة ولرسوله ولكتابه
.  وسلم عليه الله صلى المصدوق الصادق أخبر كما ، اليمان

والتصورات ، الهدامة للفكار عرضة الشباب ترك أن كما
عن والجابة ، وأفكاره آرائه وتفهم ، بيده الخذ وعدم الخاطئة

ما إلى يفضي قد أمامه الصحيح الرأي وإيضاح ، تساؤلته كل
يضر ما كل ليتجنب بيده الخذ . فالواجب عقباه تحمد ل

عليهم الله رضوان الصالح سلفنا فعل كما ، ينفع ما ويسلك
ذات فعل ردود يحدث لم حيث المختلفة التاريخ عصور وفي
كبارا المور ولة . فليتعاون والجماعة الفرد على خطر

الشباب مع ، ومسئولين مفكرين ، ومتعلمين علماء ، وصغارا



كل ، والجامعات المجتمعات وفي ، والمدارس البيوت في
الجواء وتهيئة ، وتوجيهه الشباب إرشاد على يتعاونون هؤلء

السمحة السلمية العقيدة ظل في ، فيها ليبدع له السليمة
شيبا السلم أمة يوفق أن نسأل . والله الحكيم السلم منهج

توجيها الله يرضي بما العمل إلى ، وشعوبا قادة ، وشبابا
وأن ، والعمال القلوب يصلح وأن ، واقتداء وعمل وتبصيرا

، عليه والقادر ذلك ولي إنه ، المستقيم صراطه الجميع يهدي
محمد نبينا على الله وصلى ، السبيل سواء إلى الهادي وهو

.  وسلم وصحبه آله وعلى

وآمالها     ظروفها السلمية القليات

محمد نبينا على والسلم والصلة ، العالمين رب لله الحمد
:  وبعد ، أجمعين وصحبه آله وعلى ، المين الصادق

إلى للدعوة والمرسلين النبياء بعث قد قدرته جلت الله فإن
الذي شرعه وإيضاح ، سبحانه له العبادة وإخلص ، توحيده

َوَما:  سبحانه قال كما ، لذلك الثقلين وخلق ، لعباده شرع
ْقُت َل ْلِجّن     َخ ْنَس     ا ِْل ُدوِن     ِإل     َوا ُب ْع َي ْد:  وجل عز وقال   ِل َق َل َنا     َو ْث َع َب

ٍة     ُكّل     ِفي ُدوا     َأِن     َرُسوًل     ُأّم ُب ْع ّلَه     ُا ُبوا     ال ِن َت ُغوَت     َواْج ّطا    ال

البشير إرسال بعد إل قوما يعذب ل أنه وبحمده سبحانه وأخبر
:  تعالى قال ، والنذير

ْهَل    َ يا َتاِب     َأ ِك ْل ْد     ا ُكْم     َق َء َنا     َجا ُل ّيُن     َرُسو َب ُكْم     ُي َلى     َل ٍة     َع ْتَر ِمَن     َف
ُلوا     َأْن     الّرُسِل ُقو َنا     َما     َت َء ٍر     ِمْن     َجا ٍر     َول     َبِشي ِذي ْد     َن َق ُكْم     َف َء َبِشيٌر     َجا
ِذيٌر َن ّلُه     َو َلى     َوال ٍء     ُكّل     َع ِديٌر     َشْي :  تعالى وقال   َق
ّنا     َوَما ِبيَن     ُك ّذ َع ّتى     ُم َعَث     َح ْب    َرُسوًل     َن

فترة على الله بعثه الذي وسلم عليه الله صلى محمد ونبينا
أن وبعد ، وظلما جورا الرض ملئت أن بعد جاء ، الرسل من

الله فأرسله ، طاعته على أرضه في الله معصية تغلبت
ونذيرا بشيرا ، والعرب وللعجم ، والجن النس للعالمين

الرسل وأرسل ، إليه ودعا ، الحق فوضح ، الله لشرع ومبلغا
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لتقوم ، به جاء لما بالدعوة ، والعظماء للرؤساء الكتب وبعث
َها    َ يا     ُقْل:  تعالى الله قال ، وخالف عاند من على الحجة ّي أ

َ

ّناُس ّني     ال ِه     َرُسوُل     ِإ ّل ُكْم     ال ْي َل ًعا     ِإ ِذي     َجِمي ّل ْلُك     َلُه     ا َواِت     ُم الّسَما
َْلْرِض َلَه     ل     َوا َو     ِإل     ِإ ِيي     ُه ُيِميُت     ُيْح ُنوا     َو ِه     َفآِم ّل ِه     ِبال ِل ِبّي     َوَرُسو ّن ال

ُْلّمّي ِذي     ا ّل ْؤِمُن     ا ِه     ُي ّل ِه     ِبال ِت ِلَما َك ُه     َو ُعو ِب ّت ُكْم     َوا ّل َع ُدوَن     َل َت ْه    َت

خاتمة ورسالته ، الشرائع خاتمة شريعته الله جعل وقد
في الناس يصلح لما والشمول الكمال فيها . لن الرسالت
إل خيرا وسلم عليه الله صلى يترك ولم ، ومعادهم معاشهم

صلى النبي قال كما ، منه حذرهم إل شرا أو ، إليه الناس دعا
ليلها     البيضاء     المحجة     على     " تركتكم:  وسلم عليه الله

":  وسلم عليه الله صلى وقال   هالك     إل     عنها     يزيغ     ل     كنهارها
ما     خير     على     أمته     يدل     أن     عليه     حقا     كان     إل     نبي     من     الله     بعث     ما

في مسلم خرجه   لهم     يعلمه     ما     شر     وينذرهم     لهم     يعلمه
أمرين     فيكم     " تركت:  وسلم عليه الله صلى . وقال صحيحه

   وسنتي     الله     كتاب     بهما     تمسكتم     ما     أبدا     تضلوا     لن

ل الذي الحق دين ، الله دين إلى بالدعوة المر الله كتاب ففي
ُع:  تعالى قال سواه البشر من سبحانه يقبل ْد َلى     ا ِبيِل     ِإ َس
ّبَك ِة     َر ْكَم ْلِح ِة     ِبا َظ ْوِع ْلَم ِة     َوا َن ْلَحَس ُهْم     ا ْل ِد ِتي     َوَجا ّل    ِهَي     ِبا

ّديَن     ِإّن:  تعالى وقال ، الية   َأْحَسُن َد     ال ْن ِه     ِع ّل ِْلْسلُم     ال    ا
َتِغ     َوَمْن:  سبحانه وقال ْب ْيَر     َي ِم     َغ ِْلْسل ًنا     ا َلْن     ِدي َبَل     َف ْق ْنُه     ُي َو     ِم ُه َو

ِة     ِفي    ِمَن     اْلِخَر
ِريَن ْلَخاِس الحث وسلم عليه الله صلى الله رسول سنة وفي   ا

دين نحو المسلم يؤديه أن يجب لما والتوضيح ، الدعوة على
على ملقاة أمانة فهو ، البشر لسائر بتوضيحه وذلك ، الله

إخوانهم نحو ، بذلك ذممهم تبرأ ول العلم أهل عواتق
عليه الله صلى قال ، والنصح بالتوضيح وغيرهم المسلمين

" -   بعضا     بعضه     يشد     كالبنيان     للمؤمن     " المؤمن:  وسلم
الله صلى وقال ، ومسلم البخاري أصابعه- رواه بين وشبك

وتراحمهم     توادهم     في     المؤمنين     " مثل:  وسلم عليه

http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN462
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN461
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=3&nAya=85
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=3&nAya=85
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=3&nAya=85
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=3&nAya=19
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=16&nAya=125
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=16&nAya=125
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=16&nAya=125
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN460
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN460
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN459
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN459
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN459
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN458
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN458
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


سائر     له     تداعى     عضو     منه     اشتكى     إذا     الجسد     كمثل     وتعاطفهم
.  عليه متفق   والحمى     بالسهر     الجسد

مثل     فله     خير     على     دل     " من:  وسلم عليه الله صلى وقال
أن الصحيحين وفي ، صحيحه في مسلم " أخرجه   فاعله     أجر

بعثه لما عنه الله رضي لعلي قال وسلم عليه الله صلى النبي
الله حق لهم ويبين السلم إلى ليدعوهم خيبر في اليهود إلى

حمر     من     لك     خير     واحدا     رجل     بك     الله     يهدي     لن فوالله:  عليهم
   النعم

فيما التناصح عليهم واجب وزمان مكان أي في فالمسلمون
والصبر بالحق والتواصي والتقوى البر على والتعاون ، بينهم
ِر:  تعالى قال ، السلم إلى غيرهم ودعوة ، عليه َعْص ْل ِإّن*    َوا

ْنَساَن ِْل ٍر     َلِفي     ا ِذيَن     ِإل*    ُخْس ّل ُنوا     ا ُلوا     آَم َعِم ِلَحاِت     َو الّصا
ْوا َواَص َت ّق     َو ْلَح ْوا     ِبا َواَص َت ِر     َو ْب ُنوا تعالى وقال   ِبالّص َو َعا َت َلى     َو َع

ِبّر ْل َوى     ا ْق ّت ُنوا     َول     َوال َو َعا َلى     َت ِم     َع ْث ِْل َواِن     ا ْد ُع ْل عليه وقال   َوا
الدين النصيحة الدين النصيحة : الدين والسلم الصلة

ولكتابه : " لله قال الله؟ رسول يا : لمن " قالوا النصيحة
.  عليه متفق وعامتهم المسلمين ولئمة ولرسوله

كلمة وجهها سماحة الشيخ بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي
السادس للندوة العالمية للشباب السلمي بالرياض ما بين

هـ ، ونشرت في مجلة1406 جمادى الولى 17 -12
 . 346 -338 ص 16البحوث السلمية ، العدد 

صلى رسوله وطاعة لوامره المتثال المسلم على فالواجب
السعادة ذلك في . لن ولعباده لله والنصح ، وسلم عليه الله
، بذلك إل تكون ل للمسلمين والعزة ، والخرة الدنيا في كلها

كثروا مهما أعدائهم على وينصرهم كلمتهم سبحانه يعلي حيث
ِإّن:  سبحانه قال كما ، وتعاونوا َنا     َو َد ْن ُهُم     ُج ُبوَن     َل ِل َغا ْل وقال   ا
ِه:  سبحانه ّل ِل ُة     َو ِعّز ْل ِه     ا ِل ِلَرُسو ِنيَن     َو ْؤِم ْلُم ِل سمعنا ولقد   َو
المجتمعات في المسلمين إخواننا من كثير عن الخبار وقرأنا
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من عليهم يحصل وما ، المسلمين غير من أهلها أكثر التي
إما ، عنه لبعادهم دينهم شعائر إقامة في والتضييق التسلط
المسلمين ولجميع لهم الله فنسأل ، أخرى بطرق أو بالكراه
.  العداء مكايد من والعافية ، السلم على الثبات

ويحتاجون ، السلم ثغور من مهمة ثغرة على أنهم شك ول
الناحية من سواء وعون مساعدة كل إلى هذه والحالة

العرب من السلمية بالحكومات خاص وهذا ، السياسية
تلك مع علقات ولها ، السلم على غيرة لديها التي وغيرهم

على والتأكيد الرسائل وبعث المندوبين بإرسال ، الدول
تعين التي والساليب الوسائل من ذلك إلى وما ، ممثلياتها
من وتشعر ، معنوياتهم وترفع ، القليات تلك في إخوانهم
بأمرهم يهتمون العقيدة في أخوة لهم بأن عليهم يتسلط

.  لهم ويغارون أخبارهم ويتابعون

- الله شاء - إن المسلمين عن والظلم الضيم يرتفع وسوف
المسلمة القلة هذه وراء أن وغيرها الدول تلك تشعر عندما

وترفع لمطالبهم فتنصاع ، بشئونهم وتهتم ، للمهم تتألم دول
إلى بحاجة الدول تلك غالب أن سيما ول ، ظلمهم عن يدها
.  وغيرها القتصادية الشئون في السلمية البلد

الحاجة أمس في أنهم شك ل مكان كل في المسلمة والقلة
وبناء المساجد لقامة والمعنوية المادية المساعدة إلى

، السلمي عملهم في يعينهم مما ذلك ونحو ، المدارس
إرسال مع ، طاقته بقدر يعينهم أن مسلم كل على وواجب
. لن العربية واللغة ، الصحيحة العقيدة لتعليمهم ، لهم الدعاة
.  دينهم بأمور كبير جهل في منهم الكثير

لدارات العامة للرئاسة أن إلى نشير أن نحب المناسبة وبهذه
جهودا الله بحمد والرشاد والدعوة والفتاء العلمية البحوث

، أقليات فيها التي والبلد السلمية البلد مختلف في
الدول وبعض ، السلمي العالم رابطة ذلك في وتشاركها



وأن الجهود بهذه ينفع أن الله أسأل ، السلمية والمؤسسات
ذلك على القائمين يوفق وأن ، الكريم لوجهه خالصة يجعلها

.  ويرضى يحب لما

ربوع في السلم رسالة نشر بمواصلة الرئاسة قامت فقد
الحق كلمة ليصال ، وأستراليا وآسيا وأمريكا ، وأوروبا أفريقيا

الدعاة بواسطة والكتب المصاحف من توزعه بما الناس إلى
ولقاءات ودروس محاضرات من به يقومون وما والمرشدين

خلل ومن ، الثقافات وبأنواع ، الطبقات بشتى واتصالت
التي السلمية والمؤسسات والجمعيات والمدارس المساجد

دعاتها بواسطة ، وبنائها تأسيسها في وتساهم ، تدعمها
.  الرض أرجاء سائر في المنتشرين

في بلدا خمسين من يقرب فيما نشاطاتها توجه فالرئاسة
كلمة يبلغون ، هناك داعية ألف من أكثر ولها ، وحدها إفريقيا
والمجتمعات المساجد في الله دين إلى ويدعون ، السلم

وإرشاد والوعظ بالتدريس ويقومون ، المتعددة والمناسبات
العقيدة وإلى ، المستقيم الله صراط إلى بالحسنى الناس

، لمته وسلم عليه الله صلى محمد نبينا بلغها التي الصحيحة
.  المة هذه من الولى الصفوة نهجها على وسار

بحمد ظاهرة أعمالهم وأخبار الدعاة هؤلء بجهود الله نفع وقد
الله أراد ممن ، الغفير الجم أيديهم على أسلم حيث ، الله

قامت فقد ، وأستراليا وأوروبا أمريكا في . أما هدايتهم
وذلك ، الوفود من العديد بإرسال أخرى جهود ضمن الرئاسة
أوضاع عن الحقائق وتقصي ، المسلمة القليات هذه لمعايشة

بشأنهم يستجد ما ومعرفة ، أعمالهم وتقويم ، المسلمين
ينقصهم ما وبيان ، مشكلت من يعترضهم لما الحلول وإيجاد

.  السلمي عملهم في

والمدرسين الدعاة من الكثير إرسال ذلك عن تمخض وقد
ودعم ، مسلمة أقليات فيها يوجد التي المحتاجة البلدان إلى



ومعنويا ماديا منشآتها بناء في السلمية والمراكز الجمعيات
والنصح ، العلمية والمراجع الكتب بأمهات تزويدهم مع

.  بذلك ينفع الله لعل ، لهم والرشاد

الدعاة من به بأس ل عدد بتوفير الرئاسة فتقوم آسيا في أما
الدعوة لنشر إسلمية أقليات بها يوجد التي البلدان في

الصحيحة العقيدة من أساس على المبنية بينهم السلمية
عليه الله صلى رسول عن الصالح السلف أخذها حسبما
.  عليهم الله رضوان أصحابه وفهمها ، وسلم

، الدعاة أعمال لمتابعة ومشرفين مكاتب وضعت كما
مصلحة فيه ما وبحث ، البلدان تلك حاجة حسب وتوزيعهم

التأكد بعد التجاه بسلمة المعروفة السلمية الجمعيات لدعم
المؤسسات إلى والكتابة السلمية بالكتب حاجتهم من

يقوم كما ، المدرسية بالمقررات لتزويدهم التعليمية
المسلمين على تعود التي مشروعاتهم إكمال في بالمساهمة

المساجد بناء في كالمساهمة ودنياهم دينهم في بالنفع
السلمية المؤسسات وتوثيق ، بالمصاحف وتزويدها وترميمها

وذلك ، وصدقهم العمل على القائمين سلمة على للطمئنان
في لمساعدتهم الخير لمحبي خاصة توصيات بإعطائهم

أحوال لتفقد الرئاسة من الوفود وإرسال ، الخيري عملهم
.  الضرورية احتياجاتهم ومعرفة القليات

السلمية للجمعيات ودعمها الرئاسة عمل من ذكرت ما وكل
أعمال من ذلك وغير الدعاة وإرسال ، السلمية والمراكز
حكومتنا بفضل ثم سبحانه الله بفضل يتم إنما كله ، إسلمية
فهد الملك الشريفين الحرمين خادم رأسها وعلى ، الرشيدة

على أجله في وفسح ، الحق به ونصر سوء كل من الله حفظه
.  عمل خير

لبحث العالمية الشباب ندوة تعقدها التي المناسبة وبهذه
الدعاة إخواني أوصي ، العالم في السلمية القليات أوضاع



تبليغ في بإخلص والعمل ، وتعالى سبحانه الله بتقوى جميعا
، وتعالى سبحانه الله كتاب في جاء ما مستحضرين الدين هذا

من تنزيل خلفه من ول يديه بين من الباطل يأتيه ل الذي
قال حيث ، الدعاة وآداب الدعوة فضل في ، حميد حكيم

ْوًل     َأْحَسُن     َوَمْن:  سبحانه َعا     ِمّمْن     َق َلى     َد ِه     ِإ ّل َعِمَل     ال ِلًحا     َو َصا
َقاَل ِني     َو ّن ِلِميَن     ِمَن     ِإ ْلُمْس ِه     ُقْل:  وجل عز وقال   ا ِذ ِلي     َه ِبي َس
ُعو ْد َلى     َأ ِه     ِإ ّل َلى     ال ٍة     َع َنا     َبِصيَر ِني     َوَمِن     َأ َع َب ّت ْبَحاَن     ا ِه     َوُس ّل َنا     َوَما     ال َأ

ِكيَن     ِمَن ِر ْلُمْش ُع:  سبحانه وقال   ا ْد َلى     ا ِبيِل     ِإ ّبَك     َس ِة     َر ْكَم ْلِح ِبا
ِة َظ ْوِع ْلَم ِة     َوا َن ْلَحَس ُهْم     ا ْل ِد ِتي     َوَجا ّل    َأْحَسُن     ِهَي     ِبا

الحاديث في وسلم عليه الله صلى الله رسول عن ثبت وما
دل     " من:  وسلم عليه الله صلى قوله منها التي الصحيحة

وسلم عليه الله صلى " وقوله   فاعله     أجر     مثل     فله     خير     على
بعثه لما عنه الله رضي طالب أبي بن علي المؤمنين لمير
من     لك     خير     واحدا     رجل     بك     الله     يهدي     لن فوالله: "  خيبر إلى

" .    النعم     حمر

كل وفي السلمية القليات في المسلمين لخواني ووصيتي
أهل ويسألوا ، دينهم في يتفقهوا وأن الله يتقوا أن ، مكان
العربية اللغة تعلم على يحرصوا وأن ، أشكل عما العلم

صلى نبيه وسنة وجل عز الله كتاب فهم على بها ليستعينوا
، وعمل فهما الله بكتاب الهتمام ذلك وأول ، وسلم عليه الله
   وعلمه     القرآن     تعلم     من     خيركم الصحيح الحديث في جاء كما

كتب من . وغيرها المعتبرة الموثوقة الحديث كتب قراءة ثم ،
. وأن والجماعة السنة أهل عند المعتمدة والعقيدة الفقه
والتقوى بالصلح معروفين علماء أيدي على ذلك كل يتلقوا

.  الصحيح والعلم ، العقيدة وحسن

المسلمة القلية ذات المجتمعات في العلماء الخوة وعلى 
، وغيرهم إخوانهم بين الله إلى الدعوة مجال في ينشطوا أن

.  وتعالى سبحانه الله من والثواب الجر ولهم
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قوله في تقدم كما وأعظمها العمال أجل من العمل وهذا
ْوًل     َأْحَسُن     َوَمْن:  تعالى َعا     ِمّمْن     َق َلى     َد ِه     ِإ ّل َعِمَل     ال ِلًحا     َو َصا
َقاَل ِني     َو ّن ِلِميَن     ِمَن     ِإ ْلُمْس هذا تبليغ عليهم يجب ذلك بعد ثم   ا
السلم دين لنه ، الخرى المم من حولهم من إلى الدين
َها    َ يا     ُقْل:  تعالى قال كافة للناس ّي أ

ّناُس     َ ّني     ال ِه     َرُسوُل     ِإ ّل ال
ُكْم ْي َل ًعا     ِإ    َجِمي

إلى والداعي ، الدين هذا إلى الحاجة بأشد المجتمعات وهذه
هؤلء هداية في سببا كان إذا العظيم الجر له يحصل الله

تقدم كما السلم دين أمور من عليهم خفي لما وإرشادهم
: "  طالب أبي بن لعلي وسلم عليه الله صلى النبي قول في

   النعم     حمر     من     لك     خير     واحدا     رجل     بك     الله     يهدي     لن     فوالله

شاء- إن السلم - دين الله دين في يدخل الدعوة فبهذه
تعالى الله شاء إن الغلبة فتصبح الكفار عدد ويقل أفواج

الدعوة من البلد تلك في المسلم يتمكن لم وإن ، للمسلمين
، السلمية والداب بالخلق يتخلق وأن بدينه يلتزم أن فعليه
فيتأثر الصحيحة العقول لذوي محببة ولنها ، بالفعل دعوة لنها

إلى السلم دخل ولقد ، الحميدة الصفات بهذه غالبا الناس
في والصدق المانة من التجار بأخلق آسيا شرق جنوب بعض

.  المعاملة

ل بحيث ، إقامته بلد في دينه إظهار عن المسلم عجز ومتى
إلى الهجرة عليه يجب فإنه ، وماله وعرضه دينه على يأمن
إذا بال وراحة بأمن دينه شعائر يؤدي أن فيها يستطيع آمنة بلد

.  ذلك في الواردة والحاديث باليات عمل ، ذلك استطاع

جهودهم الندوة هذه على للقائمين أشكر أن يفوتني ول
 السلم خدمة في الطيبة

.  والمسلمين

المؤتمر هذا في المشاركين ولجميع ولهم لنا الله نسأل
وصلى ، كريم جواد إنه والعمل النية وصلح والسداد التوفيق
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آله وعلى الله عبد بن محمد وسيدنا نبينا على وسلم الله
.  الدين يوم إلى بإحسان وأتباعه وأصحابه

البريطانية       الذاعة هيئة مزاعم على الرد

خبر(   )  تكذيب

آله وعلى ، الله رسول على والسلم والصلة لله الحمد
:  بعد أما وأصحابه

حكم عن سؤال جواب يتضمن مقال أيام منذ كتبت فقد
البدع من به الحتفال أن فيه وأوضحت ، بالمولد الحتفال
المحلية الصحف في المقال نشر . وقد الدين في المحدثة

إذاعة أن ذلك بعد علمت ثم ، الذاعة من وأذيع السعودية
الحتفال بأن أقول أني الصباحية إذاعتها في عني نقلت لندن

: إن فأقول ، للقراء الحقيقة إيضاح علي . فتعين كفر بالموالد
في الصباحية إذاعتها في البريطانية الذاعة هيئة ذكرته ما

. كفر بالموالد الحتفال بأن أقول أني عني أيام منذ لندن
مقالي على يطلع من وكل ، الصحة من له أساس ل كذب

الكثير يحترمها عالمية لذاعة كثيرا لسف . وإني ذلك يعرف
، الصريح الكذب على مراسلوها أو هي تقدم ثم الناس من

هذه تنقله ما كل في التثبت القراء على يوجب شك بل وهذا
.  الموضوع هذا في جرى كما كذبا يكون أن خشية الذاعة

كل ومن الكذب من المسلمين وجميع يحفظنا أن الله وأسأل
، نشره جرى . وللحقيقة كريم جواد إنه سبحانه يغضبه ما

.  وصحبه وآله محمد نبينا على وسلم الله وصلى

 . 311 ص 6نشرت في مجلة البحوث السلمية ، العدد 

  

مكانة      حول عنسؤال إجابة
بالغيب        وعلمه وسلم عليه الله الرسولصلى



كل فى والسلم الصلة عليه الرسول يوجد : هل السؤال
 - 381-  الغيب؟ يعلم كان وهل ، مكان

أن الشرعية وبالدلة بالضرورة الدين من علم : قد الجواب
إنما مكان كل في يوجد ل وسلم عليه الله صلى الله رسول
روحه أما ، المنورة المدينة في فقط قبره في جسمه يوجد
عنه ثبت ما ذلك على دل وقد ، الجنة في العلى الرفيق ففي
الرفيق     في     اللهم:  الموت عند قال أنه وسلم عليه الله صلى

.  توفي ثم ثلثا   العلى

عليه أنه بعدهم ومن الصحابة من السلم علماء أجمع وقد
المجاور عنها الله رضي عائشة بيت في دفن والسلم الصلة

أما ، التاريخ حين إلى فيه جسمه يزل ولم الشريف لمسجده
فكلها المؤمنين وأرواح والمرسلين النبياء بقية وأرواح روحه

ما حسب ودرجاتها نعيمها في منازل على لكنها ، الجنة في
حمل على والصبر ، واليمان العلم من الجميع به الله خص

.  الحق إلى الدعوة سبيل في المشاق

صلى الرسول يعلم وإنما ، وحده الله إل يعلمه فل الغيب أما
الله أطلعهم ما الغيب من الخلف من وغيره وسلم عليه الله
من ييانه المطهرة والسنة الكريم القرآن في ورد مما عليه
عليه دل مما ذلك وغير القيامة وأحوال والنار الجنة أمور

وطلوع الدجال كأخبار ، الصحيحة والحاديث الكريم القرآن
بن عيسى المسيح ونزول الدابة وخروج مغربها من الشمس

في وجل عز الله لقول ، ذللك وأشباه الزمان آخر في مريم
 سورة
َلُم     ل     ُقْل:  النمل ْع َواِت     ِفي     َمْن     َي َْلْرِض     الّسَما ْيَب     َوا َغ ْل    ِإل     ا

ّلُه ُعُروَن َوَما ال ّياَن َيْش ُثوَن َأ َع ْب ُقوُل     ل     ُقْل:  سبحانه وقوله ُي َأ

ُكْم ِدي     َل ْن ِئُن     ِع ِه     َخَزا ّل َلُم     َول     ال ْع ْيَب     َأ َغ ْل النعام سورة من الية   ا
ِلُك     ل     ُقْل:  العراف سورة في سبحانه وقوله ، ْفِسي     َأْم َن ِل

ًعا ْف َء     َما     ِإل     َضّرا     َول     َن ّلُه     َشا ْو     ال َل ْنُت     َو َلُم     ُك ْع ْيَب     َأ َغ ْل َثْرُت     ا ْك َت لْس
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ِر     ِمَن ْي ْلَخ ِنَي     َوَما     ا ُء     َمّس َنا     ِإْن     الّسو ِذيٌر     ِإل     َأ َبِشيٌر     َن ٍم     َو ْو َق ِل
ُنوَن ْؤِم .  كثيرة المعنى هذا في واليات   ُي

يعلم ل أنه على يدل ما أحاديث في الله رسول عن صح وقد
الساعة عن سأله لما لجبريل جوابه في ثبت ما منها ، الغيب

خمس في قال ثم السائل من بأعلم عنها المسئول : ما قال
ّلَه     ِإّن:  سبحانه قوله وتل الله إل يعلمهن ل ُه     ال َد ْن ْلُم     ِع ِع

ِة َع َنّزُل     الّسا ُي ْيَث     َو َغ ْل : أنه ومنها ، لقمان سورة من الية   ا
الله رضي عائشة الفك أهل رمى لما والسلم الصلة عليه
سورة في كما الوحي بنزول إل براءتها يعلم لم بالفاحشة عنها
لم الغزوات بعض في عائشة عقد ضاع لما : أنه ومنها ، النور
فلم طلبه في جماعة وبعث مكانه وسلم عليه الله صلى يعلم

من كثير من قليل . وهذا تحته وجدوه بعيرها قام فلما ، يجدوه
.  المعنى هذا في الواردة الحاديث

صلى وحضوره بالغيب علمه من الصوفية بعض يظنه ما أما
فهو وغيره بالمولد احتفالهم أوقات في لديهم وسلم عليه الله

بالقرآن جهلهم إليه قادهم وإنما ، له أساس ل باطل شيء
ولجميع لنا الله . فنسأل الصالح السلف عليه كان وما والسنة

أن سبحانه نسأله كما ، به ابتلهم مما العافية المسلمين
.  مجيب سميع إنه المستقيم صراطه جميعا وإياهم يهدينا

1390نشرت بمجلة الجامعة السلمية العدد الثالث ، محرم 
هـ . 

متفرقة     أسئلة عن إجابة
أخرى       أمور باليات التعاويز كتابة حول
وسلم       عليه الله صلى بالرسول تتعلق

وغيرها القرآنية اليات من التعاويذ كتابة هل:  الول السؤال
 ل؟ أم شرك الرقبة في وتعليقها
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:  قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن ثبت : قد والجواب
داود وأبو أحمد أخرجه   شرك     والتولة     والتمائم     الرقى     " إن
وأبو أيضا أحمد وأخرج وصححه والحاكم حبان وابن ماجة وابن
أن عنه الله رضي عامر بن عقبة عن وصححه والحاكم يعلى
الله     أتم     فل     تميمة     تعلق     من:  قال وسلم عليه الله صلى النبي

وجه من أحمد وأخرجه   له     الله     ودع     فل     ودعة     تعلق     ومن     له
   أشرك     فقد     تميمة     تعلق     من:  بلفظ عامر بن عقبة عن آخر

على يعلق ما هي والتميمة ، كثيرة المعنى هذا في والحاديث
المرض أو الجن أو العين لدفع الناس من غيرهم أو الولد
بعضهم ويسميها حرزا الناس بعض ويسميها ، ذلك ونحو

:  نوعان وهي ، الجامعة

أو الخرز أو العظام أو الشياطين أسماء من يكون : ما أحدهما
، ذلك أشباه أو المقطعة الحروف وهي الطلسم أو المسامير

وهو تحريمه على الدالة الدلة لكثرة شك بل محرم النوع وهذا
، معناها في جاء وما الحاديث لهذه الصغر الشرك أنواع من
أو تحفظه أنها التميمة معلق اعتقد إذا أكبر شركا يكون وقد

الله إذن دون من الضر عنه تدفع أو المرض عنه تكشف
.  ومشيئته

أو النبوية والدعية القرآنية اليات من يعلق : ما الثاني والنوع
فيه اختلف النوع فهذا ، الطيبة الدعوات من ذلك أشباه

، الجائزة الرقية جنس من : إنه وقال أجازه فبعضهم العلماء
ذلك على واحتج محرم : إنه وقال ذلك منع العلم أهل وبعض

:  بحجتين

عنها والزجر التمائم عن النهي في الحاديث : عموم إحداهما
من شيء يخص أن يجوز فل ، شرك بأنها عليها والحكم
ما هناك وليس ذلك على يدل شرعي بدليل إل بالجواز التمائم

الصحيحة الحاديث دلت فقد الرقى أما ، التخصيص على يدل
ل فإنه الجائزة والدعية القرآنية باليات منها كان ما أن على
يعتمد ولم المعنى معروف بلسان ذلك كان إذا به بأس

http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN472
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN471
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN471
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN470


النبي لقول السباب من سبب أنها اعتقد بل ، عليها المرقى
وقد   شركا     تكن     لم     ما     بالرقى     بأس     ل وسلم عليه الله صلى
: وقال ، أصحابه بعض ورقى وسلم عليه الله صلى النبي رقي

أما ، كثيرة ذلك في والحاديث   حمة     أو     عين     من     إل     رقية     ل
منها شيء استثناء الحاديث من شيء في يرد فلم التمائم
.  العامة بالدلة عمل الجميع تحريم فوجب

الشريعة في عظيم أمر وهذا الشرك ذرائع : سد الثانية الحجة
والدعوات القرآنية اليات من التمائم جوزنا إذا أنا ومعلوم ،

الجائزة التميمة واشتبهت الشرك باب انفتح المباحة
سد فوجب عظيمة بمشقة إل بينهما التمييز وتعذر ، بالممنوعة

القول وهذا ، الشرك إلى المفضي الطريق هذا وقفل الباب
.  الموفق والله دليله لظهور الصواب هو

نشرت في مجلة الجامعة السلمية بالمدينة المنورة ، العدد
هـ ص1394الرابع ، السنة السادسة لشهر ربيع الخر عام 

175 - 182 . 

أن الممكن من أنه علمائنا من كثير : يقول الثاني السؤال
رؤيته وأن المنام في وسلم عليه الله صلى الله رسول نرى
يتمثلوا أن يستطيعون ل الشياطين لن حقيقة؛ المنام في

هذه مثل وهل ، وسلم عليه الله صلى الرسول بشخصية
 ل؟ أم شرك العقيدة

فيه وليس المسلمين عقيدة من وهو حق القول : هذا الجواب
:  قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن ثبت قد لنه شرك

في     يتمثل     ل     الشيطان     فإن     رآني     فقد     المنام     في     رآني     من
على يدل ، الصحيح الحديث . فهذا صحته على متفق   صورتي

في رآه من وأن ، النوم في يرى قد وسلم عليه الله صلى أنه
يتمثل ل الشيطان فإن ، رآه فقد المعروفة صورته على النوم

من الرائي يكون أن ذلك من يلزم ل ولكن ، صورته في
علم ما يخالف شيء في عليها يعتمد أن يجوز ول ، الصالحين
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من النبي من الرائي سمعه ما عرض يجب بل ، الشرع من
أو يسمعها التي المور من ذلك غير أو خبر أو نواهي أو أوامر
الكتاب على وسلم عليه الله صلى للرسول الرائي يراها

خالفهما وما ، قبل أحدهما أو وافقهما فما ، الصحيحة والسنة
دينها المة لهذه أكمل قد سبحانه الله لن ترك؛ أحدهما أو

فل ، وسلم عليه الله صلى النبي وفاة قبل النعمة عليها وأتم
شرع من علم ما يخالف ما الناس من أحد من يقبل أن يجوز
وهذا غيرها أو الرؤيا طريق من ذلك كان سواء ودينه الله

عليه رآه من أما ، بهم المعتد العلم أهل بين إجماع محل
كأن كاذبة تكون رؤياه فإن صورته غير على والسلم الصلة

من ذلك أشبه ما أو اللون أسود يراه أو ، له لحية ل أمرد يراه
عليه قال لنه ، والسلم الصلة عليه لصفته المخالفة الصفات
"   صورتي     في     يتمثل     ل     الشيطان     " فإن:  والسلم الصلة

عليه صورته غير في يتمثل قد الشيطان أن على ذلك فدل
من وسلم عليه الله صلى الرسول أنه ويدعي والسلم الصلة

.  عليهم والتلبيس الناس إضلل أجل

يكون وسلم عليه الله صلى رؤيته ادعى من كل ليس ثم
بالصدق المعروفين الثقات من ذلك دعوى تقبل وإنما صادقا

حياته في رآه وقد ، سبحانه الله شريعة على والستقامة
ينتفعوا ولم يسلموا فلم كثيرون أقوام وسلم عليه الله صلى

رأس سلول بن أبي بن الله وعبد لهب وأبي جهل كأبي برؤيته
والسلم الصلة عليه النوم في فرؤيته ، وغيرهم المنافقين

.  أولى باب من

في حي وسلم عليه الله صلى الرسول هل:  الثالث السؤال
هذه وهل ، الدنيا بأمور قبره في يعلم وهل ، ل أم قبره

 ل؟ أم شرك العقيدة

صلى النبي بأن السنة أهل من الكثيرون صرح : قد الجواب
كنهها يعلم ل برزخية حياة قبره في حي وسلم عليه الله

الدنيا أهل حياة جنس من وليست ، سبحانه الله إل وكيفيتها
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الحساس وسلم عليه الله صلى له بها يحصل آخر نوع هي بل
عليه الله يرد عندما عليه المسلم سلم بها ويسمع بالنعيم
بإسناد داود أبو رواه الذي الحديث في كما ، الوقت ذلك روحه
عليه الله صلى النبي أن عنه الله رضي هريرة أبي عن حسن
روحي     علي     الله     رد     إل     علي     يسلم     أحد     من     " ما:  قال وسلم
ابن عن حسن بإسناد البزار وخرج   السلم     عليه     أرد     حتى

:  قال وسلم عليه الله صلى النبي أن عنه الله رضي مسعود
أبو وأخرج   السلم     أمتي     عن     يبلغوني     سياحين     ملئكة     لله     إن

صلى النبي أن عنه الله رضي هريرة أبي عن جيد بإسناد داود
قبورا     بيوتكم     ول     عيدا     قبري     تجعلوا     ل:  قال وسلم عليه الله

   كنتم     حيث     تبلغني     صلتكم     فإن     علي     وصلوا

أكمل البرزخية الحياة وهذه ، كثيرة المعنى هذا في والحاديث
َول:  بقوله سبحانه عنها الله أخبر التي الشهداء حياة من

َبّن ِذيَن     َتْحَس ّل ُلوا     ا ِت ِبيِل     ِفي     ُق ِه     َس ّل ًتا     ال َوا ٌء     َبْل     َأْم َيا َد     َأْح ْن ِهْم     ِع ّب َر
ُقوَن ُلوا     َول:  وجل عز قوله وفي   ُيْرَز ُقو َتُل     ِلَمْن     َت ْق ِفي     ُي

ِبيِل ِه     َس ّل َواٌت     ال ٌء     َبْل     َأْم َيا ِكْن     َأْح َل ُعُروَن     ل     َو عليه وروحه   َتْش
أفضل وهو وجل عز ربه عند عليين أعلى في والسلم الصلة

الذي من أكمل البرزخية الحياة من له فيكون الشهداء من
يعلم أو الغيب يعلم أنه الحياة هذه من يلزم ل ولكن ، لهم

الله صلى لقوله بالموت انقطع قد ذلك بل الدنيا أهل أمور
صدقة     ثلث     من     إل     عمله     انقطع     آدم     ابن     مات     إذا:  وسلم عليه

في مسلم أخرجه   له     يدعو     صالح     ولد     أو     به     ينتفع     علم     أو     جارية
يوم     رجال     يذاد:  والسلم الصلة عليه وقوله ، صحيحه
ل : إنك فيقال أصحابي رب : يا فأقول   حوضي     عن     القيامة

ْنُت:  الصالح العبد قال كما فأقول بعدك أحدثوا ما تدري ُك َو
ِهْم ْي َل ًدا     َع ِهي ِهْم     ُدْمُت     َما     َش َلّما     ِفي ِني     َف َت ْي ّف َو ْنَت     َت ْنَت     ُك ِقيَب     َأ الّر
ِهْم ْي َل ْنَت     َع َأ َلى     َو ٍء     ُكّل     َع ٌد     َشْي ِهي ، صحته على متفق   َش

ل وسلم عليه الله صلى وهو كثيرة الباب هذا في والحاديث
.  مماته بعد يعلمه فكيف ، حياته في الغيب يعلم
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َلُم     ل     ُقْل:  سبحانه الله قال وقد ْع َواِت     ِفي     َمْن     َي الّسَما
َْلْرِض ْيَب     َوا َغ ْل ّلُه     ِإل     ا ُعُروَن     َوَما     ال ّياَن     َيْش ُثوَن     َأ َع ْب عز وقال   ُي

ُقوُل     ل     ُقْل:  الناس يبلغ أن نبيه آمرا وجل ُكْم     َأ ِدي     َل ْن ِئُن     ِع َخَزا
ِه ّل َلُم     َول     ال ْع ْيَب     َأ َغ ْل ُقوُل     َول     ا ُكْم     َأ ّني     َل َلٌك     ِإ ُع     ِإْن     َم ِب ّت أ

ُيوَحى     َما     ِإل     َ
َلّي ِوي     َهْل     ُقْل     ِإ َت ْعَمى     َيْس َْل َبِصيُر     ا ْل َفل     َوا ّكُروَن     َأ َف َت وقال   َت

ِلُك     ل     ُقْل:  تعالى ْفِسي     َأْم َن ًعا     ِل ْف َء     َما     ِإل     َضّرا     َول     َن ّلُه     َشا ْو     ال َل َو
ْنُت َلُم     ُك ْع ْيَب     َأ َغ ْل َثْرُت     ا ْك َت ِر     ِمَن     لْس ْي ْلَخ ِنَي     َوَما     ا ُء     َمّس ِإْن     الّسو

َنا ِذيٌر     ِإل     َأ َبِشيٌر     َن ٍم     َو ْو َق ُنوَن     ِل ْؤِم    ُي

الغيب يعلم ل وسلم عليه الله صلى أنه على الدالة واليات
أنه ادعى ومن ، أولى باب من الناس من غيره وهكذا كثيرة
ذلك قالت كما ، الفرية الله على أعظم فقد الغيب يعلم

الناس بعض قذف ولما ، عنها الله رضي المؤمنين أم عائشة
ذلك وأشاع غزواته بعض في عنها الله رضي عائشة زوجته
نزل حتى براءتها النبي يعلم لم قلدهم ومن المنافقين بعض

بريئة أنها وللناس لها لقال الغيب يعلم كان ولو ، بذلك القرآن
في عقدها ضاع لما وهكذا ، ذلك في الوحي نزول ينتظر ولم

يعلم ولم يجدوه فلم يلتمسونه أصحابه بعث أسفاره بعض
الذي البعير أقاموا حتى مكانه وسلم عليه الله صلى النبي
في والحاديث ، تحته وجدوه أقاموه فلما عليه تحمل كانت
.  كفاية الله شاء إن ذكرت وفيما كثيرة ذلك

أي في أحد قال إذا الشرك من يكون : هل الرابع السؤال
 يناديه؟ ، الله رسول يا محمد : يا الرض بقاع

لسان وعلى الكريم كتابه في سبحانه الله بين : قد الجواب
العبادة أن والتسليم الصلة أفضل ربه من عليه المين رسوله

فمن العبادة من الدعاء وأن ، لغيره حق فيها ليس الله حق
أو الله رسول : يا الرض بقاع من بقعة أي في الناس من قال

اشفني أو انصرني أو أدركني أو أغثني محمد يا أو الله نبي يا
ما أو ضالهم اهد أو المسلمين مرضى اشف أو أمتك انصر أو

صنع من وهكذا ، العبادة في لله شريكا جعله فقد ذلك أشبه
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أو الجن أو الولياء أو الملئكة أو النبياء من غيره مع ذلك مثل
َوَما:  وجل عز الله لقول ، المخلوقات من غيرهم أو الصنام
ْقُت َل ْلِجّن     َخ ْنَس     ا ِْل ُدوِن     ِإل     َوا ُب ْع َي َها    َ يا:  سبحانه وقوله   ِل ّي أ

َ

ّناُس ُدوا     ال ُب ْع ُكُم     ا ّب ِذي     َر ّل ُكْم     ا َق َل ِذيَن     َخ ّل ُكْم     ِمْن     َوا ِل ْب ُكْم     َق ّل َع َل
ُقوَن ّت    َت

ّياَك:  الفاتحة سورة في تعالى ولقوله ُد     ِإ ُب ْع ّياَك     َن ِإ ِعيُن     َو َت    َنْس
ُعوا:  سبحانه وقوله ْد ّلَه     َفا ِلِصيَن     ال ّديَن     َلُه     ُمْخ ْو     ال َل َه     َو ِر َك

ِفُروَن َكا ْل َقاَل:  وجل عز وقوله   ا ُكُم     َو ّب ِني     َر ُعو ْد َتِجْب     ا ُكْم     َأْس َل
ِذيَن     ِإّن ّل ِبُروَن     ا ْك َت ِتي     َعْن     َيْس َد َبا ُلوَن     ِع ْدُخ َي ّنَم     َس َه ِريَن     َج    َداِخ

جهنم سيدخل عنها استكبر من أن وأخبر عبادة الدعاء فسمى
َذا:  تعالى وقال ، : صاغرا أي داخرا ِإ َلَك     َو َأ ِدي     َس َبا ّني     ِع َع
ّني ِإ ِريٌب     َف َة     ُأِجيُب     َق َو ْع ّداِع     َد َذا     ال َعاِن     ِإ ُبوا     َد َتِجي َيْس ْل ِلي     َف

ُنوا ْؤِم ُي ْل ُهْم     ِبي     َو ّل َع ُدوَن     َل ِإل     ُأِمُروا     َوَما سبحانه وقال   َيْرُش
ُدوا ُب ْع َي ّلَه     ِل ِلِصيَن     ال ّديَن     َلُه     ُمْخ َء     ال َفا َن ِقيُموا     ُح ُي َة     َو ُتوا     الّصل ْؤ ُي َو
َة َكا ِلَك     الّز َذ ِة     ِديُن     َو ّيَم َق ْل ُكُم:  وجل عز وقال   ا ِل ّلُه     َذ ُكْم     ال ّب َلُه     َر
ْلُك ْلُم ِذيَن     ا ّل ُعوَن     َوا ْد ِه     ِمْن     َت ِن ُكوَن     َما     ُدو ِل ٍر     ِمْن     َيْم ْطِمي ِإْن     ِق

ُهْم ُعو ْد ُعوا     ل     َت ُكْم     َيْسَم َء َعا ْو     ُد َل ُعوا     َو ُبوا     َما     َسِم َتَجا ُكْم     اْس ْوَم     َل َي َو
ِة َياَم ِق ْل ُفُروَن     ا ْك ُكْم     َي ِك ُئَك     َول     ِبِشْر ّب َن ْثُل     ُي ٍر     ِم ِبي : سبحانه وقال   َخ
ُعو     ِمّمْن     َأَضّل     َوَمْن ْد ِه     ُدوِن     ِمْن     َي ّل َتِجيُب     ل     َمْن     ال َلى     َلُه     َيْس ِإ

ِم ْو ِة     َي َياَم ِق ْل ُهْم     ا ِهْم     َعْن     َو ِئ َعا ُلوَن     ُد ِف َذا     َغا ِإ ّناُس     ُحِشَر     َو ُنوا     ال َكا
ُهْم ًء     َل َدا ْع ُنوا     َأ َكا ِهْم     َو ِت َد َبا ِع ِريَن     ِب ِف َأّن:  تعالى وقال   َكا َو

َد ْلَمَساِج ِه     ا ّل ُعوا     َفل     ِل ْد َع     َت ِه     َم ّل ًدا     ال    َأَح

كلها والحاديث اليات من معناها في جاء وما اليات وهذه
بها تخصيصه الواجب وأن ، وحده الله حق العبادة أن على تدل

جميع أن على تدل كما ، به وأمرهم لذلك العباد خلق لكونه
ولو يدعوهم من دعاء يسمعون ل الله دون من المعبودين

أن على أيضا دلت كما ، له يستجيبوا لم سماعهم فرض
القيامة يوم عابديهم من يتبرءون الله دون من المعبودين
عن غافلين كانوا أنهم ويخبرونهم ذلك عليهم وينكرون
لعابديهم أعداء القيامة يوم يكونون أنهم وبين ، إياهم عبادتهم
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والسلم الصلة عليهم الرسل الله بعث قدو ، الله دون من
عليه الله صلى محمد نبينا وأفضلهم خاتمهم رأسهم وعلى
من ويحذرونهم وحده الله عبادة إلى الناس يدعون وسلم
ْد:  سبحانه قال كما ، سواه ما عبادة َق َل َنا     َو ْث َع ٍة     ُكّل     ِفي     َب ُأّم

ُدوا     َأِن     َرُسوًل ُب ْع ّلَه     ُا ُبوا     ال ِن َت ُغوَت     َواْج ّطا :  وجل عز وقال   ال
َنا     َوَما ْل ِلَك     ِمْن     َأْرَس ْب ِه     ُنوِحي     ِإل     َرُسوٍل     ِمْن     َق ْي َل ّنُه     ِإ َلَه     ل     َأ َنا     ِإل     ِإ َأ

ُدوِن ُب ْع الله صلى نبيه آمرا الرعد سورة في وجل عز وقال   َفا
ّنَما     ُقْل:  به أمره ما يبلغهم أن وسلم عليه َد     َأْن     ُأِمْرُت     ِإ ُب ْع َأ

ّلَه ِرَك     َول     ال ِه     ُأْش ِه     ِب ْي َل ُعو     ِإ ْد ِه     َأ ْي َل ِإ الصلة عليه وقال   َمآِب     َو
أن     العباد     على     الله     حق:  الصحيح الحديث في والسلم
رضي معاذ حديث من عليه متفق    شيئا     به     يشركوا     ول     يعبدوه

عنه.  الله

النبي أن عنه الله رضي مسعود ابن عن البخاري صحيح وفي
دخل     ندا     لله     يدعو     وهو     مات     من:  قال وسلم عليه الله صلى
وفي     العبادة     هو     الدعاء:  والسلم الصلة عليه وقال     النار

عليه الله صلى النبي أن عنه الله رضي جابر عن مسلم صحيح
ومن     الجنة     دخل     شيئا     به     يشرك     ل     الله     لقي     من:  قال وسلم

عن أيضا مسلم صحيح وفي   النار     دخل     شيئا     به     يشرك     لقيه
عليه الله صلى النبي أن عنه الله رضي الشجعي طارق
حرم     الله     دون     من     يعبد     بما     وكفر     الله     وحد     من:  قال وسلم

   وجل     عز     الله     على     وحسابه     ودمه     ماله

يا : قلت قال عنه الله رضي مسعود ابن عن الصحيحين وفي
وهو     ندا     لله     تجعل     " أن     قال     أعظم؟     الذنب     ي أ  :  الله رسول
أن شك ول ، كثيرة الباب هذا في والحاديث ، الحديث    خلقك

الولياء من بغيره أو وسلم عليه الله صلى بالنبي المستغيث
أنهم معتقدين ذلك فعلوا إنما ، الجن أو والملئكة والنبياء

أحوالهم يعلمون وأنهم حاجاتهم ويقضون دعاءهم يسمعون
عز الله إل يعلمه ل الغيب لن ، الكبر الشرك من أنواع وهذه
في وتصرفاتهم أعمالهم انقطعت قد الموات ولن ، وجل
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والجن الملئكة ولن غيرهم؛ أو أنبياء كانوا سواء ، الدنيا عالم
.  بشئونهم مشغولون عنا غائبون

الله مع ندعوهم أو الله حق من شيئا لهم نصرف أن لنا وليس
سواه ما دون وحده نعبده أن أمرنا سبحانه الله . لن وجل عز

هذا في اليات ذكر تقدم كما ، لذلك الثقلين خلق أنه وأخبر ،
قضاء يستطيعون الله دون من المعبودين جميع ولن المعنى؛
في ما يعلمون ول ، مرضاهم شفاء ول عابديهم حاجات

. الصدور في ما ويعلم ذلك على يقدر الذي وإنما ، نفوسهم
:  سبحانه قوله ، ذلك على الدالة اليات ومن ، وحده الله هو

ُكُم ِل ّلُه     َذ ُكْم     ال ّب ْلُك     َلُه     َر ْلُم ِذيَن     ا ّل ُعوَن     َوا ْد ِه     ِمْن     َت ِن ُكوَن     َما     ُدو ِل َيْم
ٍر     ِمْن ْطِمي ُهْم     ِإْن     ِق ُعو ْد ُعوا     ل     َت ُكْم     َيْسَم َء َعا ْو     ُد َل ُعوا     َو َما     َسِم

ُبوا َتَجا ُكْم     اْس ْوَم     َل َي ِة     َو َياَم ِق ْل ُفُروَن     ا ْك ُكْم     َي ِك ُئَك     َول     ِبِشْر ّب َن ْثُل     ُي ِم
ٍر ِبي وفي ، شركا غيره دعاء الية هذه في سبحانه وسمى   َخ

ُع     َوَمْن:  قوله في كما ، كفرا سماه أخرى آية ْد َع     َي ِه     َم ّل ًها     ال َل ِإ
َهاَن     ل     آَخَر ِه     َلُه     ُبْر ّنَما     ِب ِإ ُبُه     َف َد     ِحَسا ْن ِه     ِع ّب ّنُه     َر ِلُح     ل     ِإ ْف ِفُروَن     ُي َكا ْل ا

النبياء من الله دون المعبودين أن أخرى آية في وجل عز وبين
من تحويله ول داعيهم عن الضر كشف يملكون ل وغيرهم

إلى شخص من أو مكان إلى مكان من ول حال إلى حال
ُقِل:  السراء سورة في وجل عز قال كما ، آخر شخص
ُعوا ْد ِذيَن     ا ّل ُتْم     ا َعْم ِه     ِمْن     َز ِن ُكوَن     َفل     ُدو ِل ُكْم     الّضّر     َكْشَف     َيْم ْن َول     َع
ِويًل ِئَك     َتْح َل ِذيَن     ُأو ّل ُعوَن     ا ْد ُغوَن     َي َت ْب َلى     َي ِهُم     ِإ ّب َلَة     َر َوِسي ْل ُهْم     ا ّي أ

َ

ْقَرُب َيْرُجوَن     َأ َتُه     َو ُفوَن     َرْحَم َيَخا َبُه     َو َذا َذاَب     ِإّن     َع ّبَك     َع َكاَن     َر
ُذوًرا .  كثيرة المعنى هذا في واليات   َمْح

:  هام تنبيه

القادرين الحياء العباد بين التعاون الله غير عبادة من ليس
الحي النسان من النسان كطلب ، الحسية السباب بمقتضى

تعمير على يعينه أن ونحوها بالمكاتبة الغائب أو الحاضر القادر
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يساعده أو المال من شيئا يقرضه أن أو سيارته إصلح أو بيته
أو الطرق قطاع أو اللصوص من التحرز على أو الجهاد في
من أو الحي عدوه من النسان خوف وهكذا ، ذلك نحو

والعقارب والحيات كالسباع طبعا المؤذين من أو اللصوص
ذلك.  من يحرزه بما فيعمل

في القصص سورة في سبحانه قوله ذلك على الدلة ومن
َثُه:  موسى قصة َغا َت ِذي     َفاْس ّل ِه     ِمْن     ا ِت َع َلى     ِشي ِذي     َع ّل ِمْن     ا
ِه ّو ُد َها     َفَخَرَج:  وجل عز وقوله   َع ْن ًفا     ِم ِئ ّقُب     َخا َتَر ، الية   َي
ُنوا:  سبحانه وقوله َو َعا َت َلى     َو ِبّر     َع ْل َوى     ا ْق ّت النبي وقول   َوال
في     العبد     كان     ما     العبد     عون     في     والله:  وسلم عليه الله صلى
فينبغي ، كثيرة المعنى هذا في والحاديث واليات   أخيه     عون
والمشركين الجهال من كثيرا لن به؛ والعناية المر لهذا التنبه

والله ، المور هذه بمثل التوحيد دعاة بعض على يلبسون
.  المستعان

عليه الله صلى النبي قبر عند أحد جاء : إذا الخامس السؤال
العقيدة هذه وهل ويراه يسمعه هل عليه ويسلم ليصلي وسلم
 ل؟ أم شرك

الله صلى الرسول مسجد زار إذا للمسلم : المشروع الجواب
والسلم الصلة عليه مسجده في بالصلة يبدأ أن وسلم عليه

، أفضل فهو الشريفة الروضة في ذلك يكون أن أمكن وإذا ،
أمامه ويقف وسلم عليه الله صلى النبي قبر إلى يتوجه ثم

صاحبيه وعلى الله رسول على يسلم ثم ، صوت وخفض بأدب
.  عنهما الله رضي

أن عنه الله رضي هريرة أبي عن جيد بسند داود أبو أخرج وقد
إل     علي     يسلم     أحد     من     ما:  قال وسلم عليه الله صلى النبي

جماعة احتج وقد   السلم     عليه     أرد     حتى     روحي     علي     الله     رد
وسلم عليه الله صلى أنه على الحديث بهذا العلم أهل من

وقال ، روحه عليه ردت إذا عليه المسلمين سلم يسمع

http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN489
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN489
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN488
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN488
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=5&nAya=2
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=28&nAya=21
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


ذلك في صريحا الحديث هذا ليس العلم أهل من آخرون
، قبره عند عليه سلم بمن خاص ذلك أن على دللة فيه وليس

.  عامة المسلمين جميع يعم الحديث ظاهر بل

أفضل     من     إن:  قال أنه والسلم الصلة عليه عنه ثبت وقد
صلتكم     فإن     فيه     الصلة     من     علي     فأكثروا     الجمعة     يوم     أيامكم

عليك     صلتنا     تعرض     كيف     الله     رسول     يا     قالوا     علي     معروضة
أجساد     تأكل     أن     الرض     على     حرم     الله     إن     قال     أرمت؟     وقد

.  حسن بإسناد ماجة وابن والنسائي داود أبو خرجه   النبياء

سياحين     ملئكة     لله     إن:  وسلم عليه الله صلى قوله وسبق
   السلم     أمتي     عن     يبلغوني

الله صلى أنه على تدل معناها في جاء وما الحاديث فهذه
أنه فيها وليس ، وسلمهم عليه المصلين صلة يبلغ وسلم عليه

صحيح بدليل إل ذلك يسمع إنه يقال أن يجوز فل ذلك يسمع
ليس توقيفية وأشباهها المور هذه فإن ، عليه يعتمد صريح
ِإْن:  سبحانه الله قال وقد ، مجال فيها للرأي ُتْم     َف ْع َناَز ِفي     َت
ٍء ُه     َشْي ّدو َلى     َفُر ِه     ِإ ّل ُتْم     ِإْن     َوالّرُسوِل     ال ْن ُنوَن     ُك ْؤِم ِه     ُت ّل ِم     ِبال ْو َي ْل َوا
ِر ِلَك     اْلِخ ْيٌر     َذ َأْحَسُن     َخ ِويًل     َو ْأ إلى المسألة هذه رددنا وقد   َت

على يدل ما نجد فلم الصحيحة السنة وإلى العظيم القرآن
وإنما ، وسلمهم المصلين صلة وسلم عليه الله صلى سماعه

بأن التصريح بعضها وفي ، ذلك يبلغ أنه على الدللة السنة في
كونه أما ، أعلم سبحانه والله ذلك تبلغه التي هي الملئكة

له أصل ل فهذا عليه المسلم يرى وسلم عليه الله صلى
الصلة عليه أنه كما ، عليه يدل ما والحاديث اليات في وليس

.  منهم يحدث ما ول الدنيا أهل أحوال يعلم ل والسلم

كما بأحوالهم وعلمه الدنيا بأهل صلته انقطعت قد الميت لن
من الباب هذا في يروى وما ، ذلك على الدلة تقدمت

التصوف أهل بعض يذكره وما المنامية والمرائي الحكايات
على واطلعه بينهم وسلم عليه الله صلى حضوره من
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الصلة عليه بمولده المحتفلين بعض يذكر ما وهكذا ، أحوالهم
يجوز ول له صحة ل ذلك فكل ، بينهم حضوره من والسلم
.  عليه العتماد

وكلم سبحانه الله كلم في محصورة الشرعية الدلة لن
. أما المحقق العلم أهل وإجماع وسلم عليه الله صلى رسوله
هذا في مجال لها فليس والقيسة والحكايات والمنامات الراء
. ذكرنا مما شيء إثبات في منها شيء على يعتمد ول الباب
الله وصلى ، الوكيل ونعم حسبنا وهو التوفيق ولي والله

.  الدين يوم إلى بإحسان وأتباعه وآله محمد نبينا على وسلم

وسلم        عليه الله النبيصلى على الصلة مشروعية
كاملة   بصفة

أكثر          أو بحرف الكتابة عند إليها الشارة وكراهية ،

وآله ، بعده نبي ل من على والسلم والصلة ، لله الحمد
:  بعد أما ، وصحبه

جميع إلى وسلم عليه الله صلى محمدا رسوله الله أرسل فقد
بالهدى أرسله ، منيرا وسراجا بإذنه ، ونذيرا بشيرا الثقلين

به آمن لمن والخرة الدنيا وسعادة ، الحق ودين والرحمة
الرسالة بلغ ولقد ، وسلم عليه الله صلى سبيله واتبع وأحبه
فجزاه ، جهاده حق الله في وجاهد ، المة ونصح المانة وأدى
وأكمله.  وأحسنه الجزاء خير ذلك عن الله

السلم فرائض أهم من نهيه واجتناب أمره وامتثال وطاعته
تقتضي بالرسالة له . والشهادة رسالته من المقصود وهي

. لن ذكره وعند مناسبة كل في عليه والصلة واتباعه محبته
لله وشكرا وسلم عليه الله صلى حقه لبعض أداء ذلك في

.  وسلم عليه الله صلى بإرساله عليه نعمته على

: منها كثيرة فوائد وسلم عليه الله صلى عليه الصلة وفي
الصلة في له والموافقة ، وتعالى سبحانه الله أمر امتثال



ذلك في أيضا لملئكته والموافقة ، وسلم عليه الله صلى عليه
ّلَه     ِإّن:  تعالى الله قال ، َتُه     ال َك ِئ ّلوَن     َوَمل َلى     ُيَص ِبّي     َع ّن َها    َ يا     ال ّي أ

َ

ِذيَن ّل ُنوا     ا ّلوا     آَم ِه     َص ْي َل ّلُموا     َع ِليًما     َوَس    َتْس

دعائه إجابة ورجاء عليه المصلي أجر مضاعفة أيضا ومنها
وسلم عليه الله صلى محبته ودوام البركة لحصول وسبب

أكثر قلبه. فكلما وحياة العبد هداية وسبب وتضاعفها وزيادتها
في يبقى ل حتى قلبه على محبته استولت وذكره عليه الصلة

به جاء مما شيء في شك ول أوامره من لشيء معارضة قلبه
 .

عليه الصلة في رغب عليه وسلمه الله صلوات أنه كما
أبي عن صحيحه في مسلم روى ما منها ، عنه ثبتت بأحاديث

وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي هريرة
وعنه   عشرا     عليه     الله     صلى     واحدة     علي     صلى     من:  قال

قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن أيضا عنه الله رضي
علي     وصلوا     عيدا     قبري     تجعلوا     ول     قبورا     بيوتكم     تجعلوا     ل: 

: وسلم عليه الله صلى وقال   كنتم     حيثما     تبلغني     صلتكم     فإن
.     علي     يصل     فلم     عنده     ذكرت     رجل     أنف     رغم

 . 9 - 7 ص 12 العدد  نشرت في مجلة البحوث السلمية 

في مشروعة وسلم عليه الله صلى النبي على الصلة أن وبما
والدعية الخطب في ومشروعة ، التشهد في . الصلوات
منه والخروج المسجد دخول وعند الذان وبعد ، والستغفار

اسمه كتابة عند تتأكد فهي ، أخرى مواضع وفي ذكره وعند
من تقدم لما ذلك نحو أو مقال أو رسالة أو مؤلف أو كتاب في

.  الدلة

، به تعالى الله أمرنا لما تحقيقا كاملة تكتب أن والمشروع
الكتابة عند ينبغي ول عليها مروره عند القارئ وليتذكرها
) أو ( ص كلمة على الله رسول على الصلة في القتصار
بعض يستعملها قد التي الرموز من أشبهها ) وما ( صلعم
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سبحانه الله أمر مخالفة من ذلك في لما ، والمؤلفين الكتبة
ّلوا:  بقوله العزيز كتابه في وتعالى ِه     َص ْي َل ّلُموا     َع ِليًما     َوَس    َتْس

كتابة في الموجودة الفضلية وتنعدم المقصود بها يتم ل أنه مع
.  ) كاملة وسلم عليه الله ( صلى

الرمز بأن علما ، بها المراد يفهم ل أو القارئ لها ينتبه ل وقد
.  منه وحذروا العلم أهل كرهه قد لها

المعروف الحديث علوم كتابه في الصلح ابن قال فقد
: كتابه من والعشرين الخامس النوع في الصلح ابن بمقدمة

: التاسع نصه ما ) قال وتقييده الكتاب ضبط وكيفية ( الحديث
الله رسول على والتسليم الصلة كتابة على يحافظ : أن

عند ذلك تكرير من يسأم ول ، ذكره عند وسلم عليه الله صلى
الحديث طلبة يتعجلها التي الفوائد أكبر من ذلك فإن تكرره
رأينا . وقد عظيما حظا حرم فقد ذلك أغفل ومن ، وكتبته
ل يثبته دعاء فهو ذلك من يكتبه وما ، صالحة منامات ذلك لهل
ما على فيه يقتصر . ول بالرواية فيه يتقيد ل فلذلك يرويه كلم
.  الصل في

نحو اسمه ذكر عند سبحانه الله على الثناء في المر وهكذا
: ( ثم قال أن . إلى ذلك ضاهى وما ، وتعالى وتبارك وجل عز

صورة منقوصة يكتبها : أن : أحدهما نقصين إثباتها في ليتجنب
منقوصة يكتبها : أن والثاني ، ذلك نحو أو بحرفين إليها رامزا
) .  ( وسلم يكتب بأل معنى

: يقول كان أنه تعالى الله رحمه الكناني حمزة عن وروي
الله صلى النبي ذكر عند أكتب وكنت ، الحديث أكتب كنت
عليه الله صلى النبي ) فرأيت ( وسلم أكتب ول وسلم عليه

: قال علي؟ الصلة تتم ل لك : ما لي فقال المنام في وسلم
) . . . إلى ( وسلم كتبت إل عليه الله صلى ذلك بعد كتبت فما
: قوله على القتصار أيضا ويكره : قلت الصلح ابن قال أن
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رحمه كلمه من المقصود . انتهى أعلم ) والله السلم ( عليه
.  ملخصا تعالى الله

( فتح كتابه في تعالى الله رحمه السخاوي العلمة وقال
أيها : ( واجتنب نصه ) ما للعراقي الحديث ألفية شرح المغيث
الله رسول على والسلم الصلة ) أي لها ( الرمز الكاتب

حرفين على منها تقتصر بأن خطك في وسلم عليه الله صلى
) ( الكتاني يفعله - كما - صورة منقوصة فتكون ذلك ونحو

من بدل فيكتبون ، الطلبة وعوام غالبا العجم أبناء من والجهلة
) فذلك ( صلعم ) أو ( صم ) أو ( ص وسلم عليه الله صلى

) .  الولى خلف الكتابة لنقص الجر نقص من فيه لما

الراوي ( تدريب كتابه في تعالى الله رحمه السيوطي وقال
أو الصلة على القتصار ) : ( ويكره النواوي تقريب شرح في

شرح في كما الصلة فيه شرعت موضع كل وفي هنا التسليم
ّلوا تعالى لقوله وغيره مسلم ِه : َص ْي َل ّلُموا َع ِليًما َوَس أن إلى َتْس

كمن حرفين أو بحرف الكتابة في إليهما الرمز : ويكره قال
من المقصود ) انتهى بكمالها يكتبهما ) بلى صلعم(  يكتب
.  ملخصا تعالى الله رحمه كلمه

الفضل يلتمس أن وكاتب وقارئ مسلم لكل ووصيتي هذا
ينقصه أو يبطله عما ويبتعد وثوابه أجره زيادة فيه عما ويبحث
، رضاه فيه لما جميعا يوفقنا أن وتعالى سبحانه الله . نسأل

آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصلى كريم جواد إنه
.   وصحبه

للسنة       خليفة رشاد إنكار حول تحذيرية كلمة
المطهرة 

آله وعلى الله رسول على والسلم والصلة ، لله الحمد
:  بعد أما ، واله ومن وصحبه

التابعة توسان مدينة في ظهر أنه الكلمة هذه لكتابة فالداعي
مصري خليفة رشاد يدعى شخص ، بأمريكا أريزونا لولية



عن بعيد أساس على بالدعوة يقوم ، الجنسية أمريكي الصل
الله صلى الرسول منزلة من وينتقص السنة وينكر السلم

.  الباطل مذهبه يناسب بما الله كلم ويحرف وسلم عليه

يحمل هو إذ السلمية الشريعة بأصول علم له ليس والمذكور
للقيام يؤهله ل مما الزراعية الهندسة في الدكتوراه شهادة

ببعض بالتغرير قام وقد ، صحيح وجه على الله إلى بالدعوة
الوقت في السلم باسم العامة من والسذج الجدد المسلمين

المنكرين مع والتعاون السنة بإنكاره السلم فيه يحارب الذي
عام لها زيارته أثناء ليبيا إذاعة في سجل فقد ، وفعل قول لها

أساتذة أحد قبل من سئل ولما إذاعية أحاديث  هـ1399
أحاديث في رأيه عن للطائرة صعوده قبيل الليبية الجامعة
لضيق نظرا باختصار أجاب ، وسلم عليه الله صلى الرسول

التي أقواله ومن)  إبليس صنع من : ( الحديث قائل الوقت
:  يلي ما برأيه الكريم القرآن وتأويله للسنة رفضه توضح

كانا سواء الزانية أو الزاني رجم يجوز ل : إنه - قوله1
.  القرآن في يرد لم ذلك . لن محصنين غير أو محصنين

سوى     عني     تكتبوا     ل يروى بما مستمرة بصورة - تبجحه2
.  الحاديث كتابة تجوز ل أنه    القرآن

ول للسنة حاجة ل أنه من إليه ذهب ما على - استدلله3
: تعالى بقوله ، للقرآن وسلم عليه الله صلى الرسول لتفسير

َنا     َما ْط َتاِب     ِفي     َفّر ِك ْل ٍء     ِمْن     ا ّبَك     َكاَن     َوَما:  وقوله   َشْي ّيا     َر َنِس

في الحاديث وجمع وكتابتها بالسنة الخذ أن - ادعاؤه4
السلمية الدولة سقوط في سببا كان والثالث الثاني القرنين

 .
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عليه الله صلى الرسول وأن بالمعراج التصديق - عدم5
بهذه توارثوها قد العرب لن الصلة؛ في بجديد يأت لم وسلم

.  السلم عليه إبراهيم جدهم عن المعهودة الكيفية

في الواردة المقطعة الحروف كتابة كيفية في تأويلت - له6
ففي لها الصحيحة الكتابة ليست : هذه ويقول ، السور أول

وقوله ) ، ميم لم ( ألف هكذا تكتب أن يجب   الم:  تعالى قوله
الراء من ذلك وغير ) ، ( نون هكذا تكتب أن يجب   ن:  تعالى

محادة من فيها ما مع المسلمين كلمة بها يفرق التي الباطلة
.  ورسوله لله

حقيقته وكشف أمره توضيح الواجب من رأيت فقد لذا
يكون وحتى ، بآرائه ينخدع أو بكلمه أحد يغتر لئل للمسلمين

.  المطهرة السنة بمكانة معرفة على الجميع

عليه الله صلى المصطفى سنة أن مسلم كل على يخفى فل
سلف ذلك على أجمع وقد ، للتشريع الثاني المصدر هي وسلم
عليه الله صلى نبيه سنة الله حفظ وقد ، وعلماؤها المة

وعلماء مخلصين رجال لها فقيض كتابه حفظ كما وسلم
وتمحيصها لخدمتها حياتهم وكرسوا نفوسهم وهبوا عاملين

الله رسول بها نطق كما ، وإخلص بأمانة ونقلها وتدقيقها
المعنى في ل تغيير ول تحريف غير من وسلم عليه الله صلى

صلى الرسول أصحاب من العلم أهل يزل ولم ، اللفظ في ول
العظيم الصل بهذا يؤمنون بعدهم ومن وسلم عليه الله

وقد ، الله كتاب به ويفسرون المة ويعلمونه به ويحتجون
، والفقه الصول كتب في ذلك وأوضحوا المؤلفات فيه ألفوا
وطاعته الرسول باتباع المر تعالى الله كتاب في جاء وقد
المفسر هو وسلم عليه الله صلى لنه الساعة؛ تقوم حتى

، وتقريره وأفعاله بأقواله فيه أجمل لما والمبين الله لكتاب
الصلوات ركعات عدد المسلمون يعرف لم السنة ولول

ولم ، المنكر عن والنهي بالمعروف والمر والجهاد وصفاتها
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الله أوجب وما والمحرمات المعاملت أحكام تفاصيل يعرفوا
.  وعقوبات حدود من فيها

ُعوا:  تعالى قوله اليات من ذلك في ورد ومما ِطي َأ ّلَه     َو ال
ُكْم     َوالّرُسوَل ّل َع :  النساء سورة في تعالى وقوله   ُتْرَحُموَن     َل

َها    َ يا ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُعوا     آَم ِطي ّلَه     َأ ُعوا     ال ِطي َأ ِلي     الّرُسوَل     َو ُأو ِر     َو َْلْم ا

ُكْم ْن ِإْن     ِم ُتْم     َف ْع َناَز ٍء     ِفي     َت ُه     َشْي ّدو َلى     َفُر ِه     ِإ ّل ِإْن     َوالّرُسوِل     ال
ُتْم ْن ُنوَن     ُك ْؤِم ِه     ُت ّل ِم     ِبال ْو َي ْل ِر     َوا ِطِع     َمْن:  ثناؤه جل وقوله   اْلِخ ُي

ْد     الّرُسوَل َق َع     َف َطا ّلَه     َأ ّلى     َوَمْن     ال َو َناَك     َفَما     َت ْل ِهْم     َأْرَس ْي َل ًظا     َع ِفي َح
ُعوا     ُقْل:  تعالى وقال ِطي ّلَه     َأ ُعوا  َو     ال ِطي ِإْن     الّرُسوَل     َأ ْوا     َف ّل َو َت
ّنَما ِإ ِه     َف ْي َل ُكْم     ُحّمَل     َما     َع ْي َل َع ُتْم     َما     َو ْل ِإْن     ُحّم ُه     َو ُعو ِطي ُدوا     ُت َت ْه َوَما     َت
َلى ُغا     ِإل     الّرُسوِل     َع َبل ْل ِبيُن     ا ْلُم ِقيُموا:  وجل عز وقال   ا َأ َو

َة ُتوا     الّصل َة     َوآ َكا ُعوا     الّز ِطي َأ ُكْم     الّرُسوَل     َو ّل َع فهذه   ُتْرَحُموَن     َل
وسلم عليه الله صلى الرسول طاعة جعلت وغيرها اليات
والرحمة والرشاد الهدى وأناطت ، لها ومتممة لله طاعة
مع ذلك يكون ول ، وسلم عليه الله صلى وهديه سنته باتباع
.  صحتها بعدم والقول وإنكارها بها العمل عدم

بعدم والقول السنة إنكار من خليفة رشاد به تفوه ما وإن
فقد السنة أنكر من لن السلم؛ عن وردة كفر إليها الحاجة

ول ، بالجماع كافر فهو أحدهما أو أنكرهما ومن ، الكتاب أنكر
فتنته من والتحذير هجره يجب بل ، وأمثاله معه التعامل يجوز
من الله إلى يتوب حتى مناسبة كل في وضلله كفره وبيان
:  وجل عز الله لقول ، السيارة الصحف في معلنة توبة ذلك
ِذيَن     ِإّن ّل ُتُموَن     ا ْك َنا     َما     َي ْل ْنَز َناِت     ِمَن     َأ ّي َب ْل َدى     ا ُه ْل ِد     ِمْن     َوا ْع ُه     َما     َب ّنا ّي َب

ّناِس َتاِب     ِفي     ِلل ِك ْل ِئَك     ا َل ُهُم     ُأو ُن َع ْل ّلُه     َي ُهُم     ال ُن َع ْل َي ُنوَن     َو ِإل     اللِع
ِذيَن ّل ُبوا     ا َلُحوا     َتا َأْص ُنوا     َو ّي َب ِئَك     َو َل ُأو ُتوُب     َف ِهْم     َأ ْي َل َنا     َع َأ ّواُب     َو ّت ال

   الّرِحيُم

في السنة جحد من كفر الله رحمه السيوطي المام ذكر وقد
: ) فقال بالسنة الحتجاج في الجنة ( مفتاح المسمى كتابه

صلى النبي حديث كون أن أنكر من أن الله رحمكم ( اعلموا
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في المعروف بشرطه فعل أو كان قول وسلم عليه الله
اليهود مع وحشر السلم دائرة عن وخرج كفر حجة الصول

) انتهى الكفرة فرق من الله شاء من مع أو ، والنصارى
.  المقصود

براءة الرجل هذا أمر من عليه والتنبيه إيضاحه أردت ما هذا
صراطه وإياه يهدينا أن الله وأسأل ، للمة ونصحا للذمة

الضلل من المسلمين إخواننا وجميع يعصمنا وأن المستقيم
ينصر أن تعالى أسأله كما ، اليمان بعد الكفر ومن الهدى بعد
والقادر ذلك ولي إنه شرعه أعداء ويكبت كلمته ويعلي دينه
آله وعلى محمد نبيه على وبارك وسلم الله وصلى ، عليه

.  الدين يوم إلى وأتباعه وأصحابه

 .42 - 39 ص 8نشرت في مجلة البحوث السلمية ، العدد 

  

عليه         الله صلى الرسول في الغلو حول هام تنبيه
الشريفين    والمسجدين وسلم

:  بعد أما ، الله رسول على والسلم والصلة ، لله الحمد
عنوان تحت فقي حسن لمحمد قصيدة على اطلعت فقد

6003 عددها في الرياض صحيفة ) نشرتها ( المسجدان
.  هـ1405 الول  ربيع7 الموافق الخميس يوم في الصادر

ترتب وما ، والسلم الصلة عليه المصطفى بفضل فيها أشاد
للمسلمين المكين والعز الكثير الخير من وهجرته بعثته على

في أحسن وقد ، والمدني المكي المسجدين بفضل وأشاد
أن يبلغني ولم أبياتها بعض في عظيما غلطا غلط ولكنه ذلك
به يغتر لئل ذلك على التنبيه علي فوجب غلطه على نبه أحدا
وسوء الغلو خطر عظم التنبيه هذا على يقف من وليعلم ، أحد

ْهَل    َ يا:  سبحانه قوله في ذلك من الله حذر وقد ، عاقبته َأ

َتاِب ِك ْل ُلوا     ل     ا ْغ ُكْم     ِفي     َت ِن لهل سبحانه منه تحذير وذلك   ِدي
الصلة عليه وقال فعلهم نفعل أن لنا وتحذير الغلو من الكتاب
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   قبلكم     كان     من     أهلك     فإنما     الدين     في     والغلو     إياكم:  والسلم
ل:  والسلم الصلة عليه وقال ، صحيحه في البخاري أخرجه

عبد     فقولوا     عبد     أنا     إنما     مريم     ابن     النصارى     أطرت     كما     تطروني
. والحاديث صحيح بإسناد أحمد المام خرجه   ورسوله     الله
.  كثيرة المعنى هذا في

والطراء الغلو يحذر أن المسلم على توجب النصوص وهذه
النبياء من غيره وحق وسلم عليه الله صلى النبي حق في

في الشرعية الحدود يلزم أن عليه وتوجب ، والصالحين
.  والمعاصي والبدع الشرك في يقع ل حتى وأفعاله أقواله

:  بيان ما غلط فيه الشاعر المذكور . قال ما نصه وهذا

ــا ــا آت أـن ــا أـي ــروض أيـه اـل
 فامسح

 الكروبا النديتين بيديك

أرجو زلت وما الهدى نبي يا
ـــم ـــي رـغ ـــوء ل أن إثـم أـب

 بخسري

وـقـد الكرـيـم ـسـاحة ـفـي أنا
 ملك

 أمري أملك ولست أمري

والسار السجن في أنا
 كئيب

بسجني منهما ضائق
 وأسري

لوزري شفعت إذا ربي يغفر فقد نفسي فدتك فأجرني

 شر كل من يقيه ملذا رام لمن الملذ هاهنا هاهنا

 بعسر ينوء الذي أتاها إن بيسر يعود طيبة هذه

-الشاعر لها ينتبه لم الكبر الشرك من أنواع البيات هذه ففي
طلب السبعة البيات هذه من الول البيت الله- ففي هداه

وهذا ، الكروب بيديه عنه يمسح أن الروض من الشاعر
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ذلك على يقدر ل فالروض سبحانه الله إل عليه يقدر ل الطلب
 .

الشاعر كان إن وسلم عليه الله صلى المصطفى وهكذا
القادر وجل عز الله من هذا مثل يطلب وإنما ، بذلك قصده

وغيرهم النبياء من والموات الجمادات أما ، شيء كل على
من ليس ذلك لن الكروب؛ كشف منهم يطلب أن يجوز فل

َأّمْن:  سبحانه الله إلى ذلك بل قدرتهم في وليس شأنهم

َطّر     ُيِجيُب ْلُمْض َذا     ا ُه     ِإ َعا ْكِشُف     َد َي َء     َو ُكْم     الّسو ُل َع َيْج َء     َو َفا َل ُخ
َْلْرِض َلٌه     ا ِإ أ

َع     َ ِه     َم ّل ِليًل     ال ّكُروَن     َما     َق َذ    َت

الشاعر يرجو والسادس والخامس والثالث الثاني البيت وفي
ل وأن خسره عنه يحط أن وسلم عليه الله صلى النبي من

يملك وسلم عليه الله صلى الرسول أن ويزعم ، خائبا يرجع
البيت في ويعتبره الخامس البيت في به ويستجير ، أمره

كله وهذا ، شر كل من الملذ رام من لكل الملذ السادس
والستجارة والستغاثة الدعاء فإن أكبر وشرك وضلل خطأ

تصرف أن يجوز ول ، وحده لله إخلصها يجب العبادات وجميع
وسلم عليه الله صلى والرسول ، وغيرهم الموات من لغيره

يجوز ل سبحانه الله إل كنهها يعلم ل برزخية حياة حيا كان وإن
عند أحياء الشهداء وهكذا ، الوفاة بعد به يستغاث أو يدعى أن

، يستجار أو بهم يستغاث ول يدعوا أن يجوز ول ، يرزقون ربهم
مع الجنة في وروحه به تليق برزخية حياة له مؤمن كل وهكذا
به يستجار أو الله مع يدعى أن يجوز ول ، المؤمنين أرواح

النبي قاله كما ، العبادة هو والدعاء وحده لله حق فالعبادة
أهل رواه الذي الصحيح الحديث في وسلم عليه الله صلى

.  عنهما الله رضي بشير بن النعمان حديث من السنن

َأّن:  وجل عز الله قال وقد َد     َو ْلَمَساِج ِه     ا ّل ُعوا     َفل     ِل ْد َع     َت ِه     َم ّل ال
ًدا ول وغيرهم النبياء يعم وجل عز الله كلم من نص وهذا   َأَح

كما ، عليه يقدر فيما الحاضر الحي دعاء إل ذلك من يستثنى
استغاث الذي السرائيلي مع موسى قصة في وجل عز قال
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َثُه:  به َغا َت ِذي     َفاْس ّل ِه     ِمْن     ا ِت َع َلى     ِشي ِذي     َع ّل ِه     ِمْن     ا ّو ُد الية   َع
ُكُم:  تعالى وقال ِل ّلُه     َذ ُكْم     ال ّب ْلُك     َلُه     َر ْلُم ِذيَن     ا ّل ُعوَن     َوا ْد ِمْن     َت
ِه ِن ُكوَن     َما     ُدو ِل ٍر     ِمْن     َيْم ْطِمي ُهْم     ِإْن     ِق ُعو ْد ُعوا     ل     َت ُكْم     َيْسَم َء َعا ُد
ْو َل ُعوا     َو ُبوا     َما     َسِم َتَجا ُكْم     اْس ْوَم     َل َي ِة     َو َياَم ِق ْل ُفُروَن     ا ْك ُكْم     َي ِك ِبِشْر
ُئَك     َول ّب َن ْثُل     ُي ٍر     ِم ِبي جميع أن الية هذه في سبحانه الله فأخبر   َخ

لو وأنهم دعاءهم يسمعون ل الشرك أهل يدعوهم الذين
، بشركهم يكفرون القيامة يوم وأنهم لهم استجابوا ما سمعوا

. شركا دعاءهم الله سمى وقد وغيرهم النبياء يعم وهذا
.  وحده لله العبادة وإخلص منه الحذر فوجب

:  سبحانه قال حيث ، أخرى آية في كفرا ذلك الله سمى وقد
ُع     َوَمْن ْد َع     َي ِه     َم ّل ًها     ال َل َهاَن     ل     آَخَر     ِإ ِه     َلُه     ُبْر ّنَما     ِب ِإ ُبُه     َف َد     ِحَسا ْن ِه     ِع ّب َر

ّنُه ِلُح     ل     ِإ ْف ِفُروَن     ُي َكا ْل ممن أضل ل أنه أخرى آية في وأخبر   ا
ُعو     ِمّمْن     َأَضّل     َوَمْن:  سبحانه قال حيث ، الله غير دعا ْد ِمْن     َي
ِه     ُدوِن ّل َتِجيُب     ل     َمْن     ال َلى     َلُه     َيْس ِم     ِإ ْو ِة     َي َياَم ِق ْل ُهْم     ا ِهْم     َعْن     َو ِئ َعا ُد

ُلوَن ِف َذا     َغا ِإ ّناُس     ُحِشَر     َو ُنوا     ال ُهْم     َكا ًء     َل َدا ْع ُنوا     َأ َكا ِهْم     َو ِت َد َبا ِع ِب
ِريَن ِف على فالواجب ، كثيرة المعنى هذا في واليات   َكا
والحذر الوخيم الشرك هذا من سبحانه الله إلى التوبة الشاعر

هذا مثل في وقع من كل وهكذا ، مستقبل مثله في الوقوع من
من ينصح وأن منه الله إلى يتوب أن يجب اعتقده أو الشرك

وما السلمة أعز فما منه بالتوبة يبادر وأن ذلك مثل في وقع
الخطر.  أعظم

من:  قال أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن صح وقد
كان أينما للمسلم فينبغي    الدين     في     يفقهه     خيرا     به     الله     يرد

، ربه كتاب يتدبر وأن ، دينه في يتفقه أن كان حال أي وعلى
، المستقيم وصراطه المتين الله حبل فهو تلوته من ويكثر

وبشرى ورحمة وهدى شيء لكل تبيانا سبحانه أنزله وقد
دينهم في ليتفقهوا وتعقله تدبره على عباده وحث ، للمسلمين

َتاٌب:  سبحانه قال حيث ، بصيرة على ربهم ويعبدوا ُه     ِك َنا ْل ْنَز َأ

ْيَك َل َباَرٌك     ِإ ّبُروا     ُم ّد َي ِه     ِل ِت َيا ّكَر     آ َذ َت َي ِل ُلو     َو َباِب     ُأو ْل َْل : وجل عز وقال   ا
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َفل ّبُروَن     َأ َد َت ُقْرآَن     َي ْل َلى     َأْم     ا ُلوٍب     َع َها     ُق ُل َفا ْق :  سبحانه وقال   َأ
َذا     ِإّن ُقْرآَن     َه ْل ِدي     ا ْه ِتي     َي ّل َوُم     ِهَي     ِل ْق    َأ

الله صلى النبي سيرة وهكذا ، كثيرة المعنى هذا في واليات
العبرة فيها ، توفاه حين إلى الله بعثه حيث من وسلم عليه

عنه صح وقد ، بها واعتنى تدبرها من لكل والعظة والذكرى
الشرك وحقيقة التوحيد حقيقة بيان في وسلم عليه الله صلى

وجل عز الله كتاب عليه دل ما إلى بالضافة ويشفي يكفي ما
َأّن:  وجل عز الله قال . وقد َذا     َو ِطي     َه ِقيًما     ِصَرا َت ُه     ُمْس ُعو ِب ّت َفا

ُعوا     َول ِب ّت ُبَل     َت َق     الّس َفّر َت ُكْم     َف ِه     َعْن     ِب ِل ِبي ُكْم     َس ِل ُكْم     َذ ِه     َوّصا ُكْم     ِب ّل َع َل
ُقوَن ّت    َت

:  قوله في البيت السابع وأما

 بعسر ينوء الذي أتاها إن   بيسر يعود طيبة هذه

مستغفرا تائبا أتاها من أراد كان فإن ، وباطل حقا محتمل فهو
مستمدا وسلم عليه الله صلى الرسول مسجد في ذنوبه من
ول بطيبة يختص ل وهذا ، حق فهذا والعفو المغفرة ربه من

إلى تاب من كل بل وسلم عليه الله صلى الرسول بمسجد
قبل زمان أي وفي مكان أي في نصوحا توبة سبحانه الله

الجواد لنه عليه؛ يتوب الله فإن مغربها من الشمس طلوع
سبحانه قال فقد ، وعده في والصادق الرحيم والغفور الكريم

َو:  ُه ِذي     َو ّل َبُل     ا ْق َبَة     َي ْو ّت ِه     َعْن     ال ِد َبا ُفو     ِع ْع َي َئاِت     َعِن     َو ّي َلُم     الّس ْع َي َو
ُلوَن     َما َع ْف جيرليست طيبة إلى المجيء بذلك أراد كان إن أما   َت

وخيم وشرك باطل فهذا به ويلوذ وسلم عليه الله صلى بالنبي
على فالواجب ، ذلك من السلمة وللمسلمين لنا الله نسأل ،

يحذر وأن ، يقول أن قبل يقول أن يريد ما يتدبر أن مسلم كل
وأن والهداية التوفيق ربه يسأل وأن ، وزلته اللسان غلطات
عما السنة علماء يسأل وأن ، أموره كل في سبحانه به يعتصم
.  غيره يضر أو يضره فيما يقع ل حتى عليه أشكل
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من والسلمة رضاه فيه لما المسلمين وسائر الله وفقنا
عليه والثبات دينه في بالفقه جميعا علينا ومن ، غضبه أسباب

. وصلى قريب سميع إنه يغضبه ما كل من جميعا وحفظنا ،
.  بإحسان تبعه ومن وصحبه آله وعلى نبينا على وسلم الله

الزيارة     (  )  بعنوان علىقصيدة هام تنبيه

نبينا ، بعده نبي ل من على والسلم والصلة ، وحده لله الحمد
:  بعد أما ، وصحبه آله وعلى محمد

11  في3261 عددها في الوسط الشرق صحيفة نشرت فقد
محمد : خالد ) بقلم ( زيارة بعنوان قصيدة ،  هـ1408 / 3/ 

:  نصها هذا سليم محمد

  

 المساء هذا في العمر . . أحلى العمر كل عشت

 بالغناء يصدح وراح البشير صاح عندما

 النبياء نور مشكاة بالسنا وأهلت

 بهاء من سحب . . أي وروح ريحان أي

 سناء من . . وضفاف نعيم من ورياض

 الولء ساح على أغفى قد التاريخ هنا ها

 الكبرياء ثوب والعوام اليام ألقت

 الرجاء عين يا الله رسول يا عيني نور

 ندائي الدمع في . غاب مقيم بالباب أنا

 الضعفاء حبيب . . يا وأمي أنت بأبي

 وحيائي . . وحنيني حبي لهفة من آه



 ونائي باد من جاءتك قد المة ذي هي

 الوفاء عهد في للشواق مهتاجة أقبلت

 العناء ليل . . في النواء عاصف في لنا من

 الوفياء وفي . . يا بالبرايا رحيما يا

 العظماء عز الله رسول يا بابك عند

 السعداء قلوب أفراحا الفردوس غمر

 البكاء في . . وغرقنا وبكينا وبكينا

 ورائي والدنيا والحباب الهل ونسيت

غير نشرها أن علم البصيرة أهل من القصيدة هذه تأمل ومن
الله صلى الرسول إلى اللجاء من عليه اشتملت لما ، جائز
أصاب مما منه الغوث وطلب به والستنجاد وسلم عليه

، وجل عز بالله شرك ذلك أن شك ول ، المة وأصاب الشاعر
شكواه يرفع أن ضائقة أو حاجة ينوبه من كل على والواجب

من الخلق سائر من غيرهم ول النبياء إلى ل سبحانه الله إلى
الله لن وغيرهم؛ الجن ول والكواكب والصنام الموات
وكشف والمنع والعطاء والنفع الضر بيده الذي سبحانه
المضطر.  وإجابة الكروب

القادر الحاضر الحي بالمخلوق المخلوق استعانة من مانع ول
ذلك نحو أو هاتفية مكالمة أو مكاتبة أو مشافهة يستطيع فيما
وغيرهم النبياء من الموات . أما الجديدة التصال وسائل من
قد الميت . لن إليهم الشكوى ول بهم الستعانة يجوز فل

صلى محمد نبينا عن الحديث جاء كما ثلث من إل عمله انقطع
إل     عمله     انقطع     آدم     ابن     مات     إذا:  قال أنه وسلم عليه الله
   له     يدعو     صالح     ولد     أو     به     ينتفع     علم     أو     جارية     صدقة     ثلث     من

 مسلم رواه
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الخلق أفضل وسلم عليه الله صلى محمد نبينا أن ومعلوم
حياته في ل عبادته تجوز ل ذلك ومع وأمواتا أحياء وأشرفهم

كما ، غيره دون وحده بالله تختص العبادة لن وفاته؛ بعد ول
ِد:  سبحانه بقوله بذلك الله أمر ُب ْع ّلَه     َفا ِلًصا     ال ّديَن     َلُه     ُمْخ    ال

َأّن:  تعالى قال كما ، غيره دعاء عن ونهى َد     َو ْلَمَساِج ِه     ا ّل َفل     ِل
ُعوا ْد َع     َت ِه     َم ّل ًدا     ال َها    َ يا:  وجل عز وقال   َأَح ّي أ

ّناُس     َ ُدوا     ال ُب ْع ا
ُكُم ّب ِذي     َر ّل ُكْم     ا َق َل ِذيَن     َخ ّل ُكْم     ِمْن     َوا ِل ْب ُكْم     َق ّل َع : وجل عز وقال   َل
ُدوا     ِإل     ُأِمُروا     َوَما ُب ْع َي ّلَه     ِل ِلِصيَن     ال ّديَن     َلُه     ُمْخ َء     ال َفا َن ، الية   ُح

. كثيرة المعنى هذا في واليات

النبي عن عنه الله رضي جبل بن معاذ عن الصحيحين وفي
أن     العباد     على     الله     حق:  قال أنه وسلم عليه الله صلى

الله عبد عن أيضا الصحيحين وفي   شيئا     به     يشركوا     ول     يعبدوه
أي ، الله رسول : يا قلت:  قال عنه الله رضي مسعود بن

، حديث   خلقك     وهو     ندا     لله     تجعل     أن        قال     أعظم     الذنب
كثيرة.  الباب هذا في والحاديث

عز بالله الشرك يحذروا أن المسلمين جميع على فالواجب
، منه والتحذير للناس بيانه مع بتركه يتواصوا وأن وجل

السلم أهل من الصحف على القائمين جميع على والواجب
فيما يتحروا وأن وجل عز الله شرع يخالف ما ينشروا أل

، دنياهم ول دينهم في يضرهم ول المة ينفع ما ينشرونه
والضلل الكفر وأنواع الشرك في يوقع ما خطرا ذلك وأعظم

 .

على القائمين وجميع ووفقهم المسلمين أحوال الله أصلح
أمر وسلمة ونجاتهم العباد صلح فيه ما لكل العلم وسائل
نبينا على وسلم الله وصلى ، كريم جواد إنه ، ودنياهم دينهم
.  وسلم وصحبه وآله محمد
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 هـ20/5/1408 نشر في جريدة الشرق الوسط بتاريخ 
وكذلك في مجلة البعث السلمي العدد التاسع بتاريخ

هـ . 1408جمادى الثانية 

  

المنورة      بالمدينة السلمية الجامعة من نداء
كافة   للمسلمين

مكان       كل في وغيرهم العرب من

ورسوله عبده على والسلم والصلة العالمين رب لله الحمد
، الدين يوم إلى بإحسان وأتباعه وأصحابه آله وعلى ، محمد

.  قطر كل في المسلمون : فأيها بعد أما

المعركة إن ، والزعماء القادة . أيها مكان كل في العرب أيها
بل فحسب العرب معركة ليست واليهود العرب بين الحالية

بين ، واليمان الكفر بين معركة ، عربية إسلمية معركة هي
على اليهود وعدوان ، واليهود المسلمين بين ، والباطل الحق

من مشهور معلوم أمر دورهم وعقر بلدهم في المسلمين
كل في المسلمين على والواجب ، عاما عشر تسعة نحو

صفهم في والقيام ، عليهم المعتدى إخوانهم مناصرة مكان
عليهم وتعدى ظلمهم ممن حقهم استرجاع على ومساعدتهم

بحسب كل ومال وعتاد وجاه نفس من يستطيعون ما بكل
ِإِن:  وجل عز قال كما ، وطاقته وسعه ُكْم     َو ْنَصُرو َت ِفي     اْس
ّديِن ُكُم     ال ْي َل َع ّنْصُر     َف َلى     ِإل     ال ٍم     َع ْو ُكْم     َق َن ْي ُهْم     َب َن ْي َب ٌق     َو َثا وقال   ِمي
ُلوا:  تعالى ِت ِذيَن     َقا ّل ُنوَن     ل     ا ْؤِم ِه     ُي ّل ِم     َول     ِبال ْو َي ْل ِر     ِبا َول     اْلِخ

ّلُه     َحّرَم     َما     ُيَحّرُموَن ُلُه     ال ُنوَن     َول     َوَرُسو ِدي ّق     ِديَن     َي ْلَح ِذيَن     ِمَن     ا ّل ا
ُتوا َتاَب     ُأو ِك ْل ّتى     ا ُطوا     َح ْع َيَة     ُي ْلِجْز ٍد     َعْن     ا ُهْم     َي    َصاِغُروَن     َو

معلومة السلم بني وضد السلم ضد اليهود ومواقف
شهد قد بل الخبار رواة وتناقلها التاريخ سجلها قد مشهورة

يأتيه ل الذي الله كتاب وهو أل كتاب وأصدق كتاب أعظم بها

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=9&nAya=29
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=9&nAya=29
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=9&nAya=29
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=8&nAya=72
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=8&nAya=72


قال حميد حكيم من تنزيل خلفه من ول يديه بين من الباطل
َدّن:  وجل عز الله َتِج ّد     َل ّناِس     َأَش ًة     ال َو َدا ِذيَن     َع ّل ُنوا     ِل َد     آَم ُهو َي ْل ا

ِذيَن ّل ُكوا     َوا الكريمة الية هذه في وجل عز الله فنص   َأْشَر
للمؤمنين.  عداوة الناس أشد هم والمشركين اليهود أن على

َلّما:  تعالى وقال ُهْم     َو َء َتاٌب     َجا ِد     ِمْن     ِك ْن ِه     ِع ّل ٌق     ال ّد ِلَما     ُمَص
ُهْم َع ُنوا     َم َكا ْبُل     ِمْن     َو ِتُحوَن     َق ْف َت َلى     َيْس ِذيَن     َع ّل َفُروا     ا َلّما     َك َف

ُهْم َء ُفوا     َما     َجا َفُروا     َعَر ِه     َك َنُة     ِب ْع َل ِه     َف ّل َلى     ال ِريَن     َع ِف َكا ْل ْئَسَما     ا ِب
ْوا َتَر ِه     اْش ُهْم     ِب ُفَس ْن ُفُروا     َأْن     َأ ْك ْنَزَل     ِبَما     َي ّلُه     َأ ًيا     ال ْغ َنّزَل     َأْن     َب ّلُه     ُي ال

ِه     ِمْن ِل َلى     َفْض ُء     َمْن     َع ِه     ِمْن     َيَشا ِد َبا ُءوا     ِع َبا َغَضٍب     َف َلى     ِب َغَضٍب     َع
ِريَن ِف َكا ْل ِل َذاٌب     َو ِهيٌن     َع هاتين تفسير في التفسير أهل قال   ُم

العرب كفار على تستفتح اليهود : كانت الكريمتين اليتين
نقاتلكم الزمان آخر في يبعث نبي زمان أطل قد إنه لهم تقول
أنكروه وسلم عليه الله صلى محمدا نبيه الله بعث فلما ، معه

والتأليب محاربته في جهودهم وبذلوا صفته وجحدوا به وكفروا
الذي للحق وجحدا وبغيا منهم حسدا دعوته على والقضاء عليه

يزالوا لم إنهم . ثم سعيهم وأضل كيدهم الله فأبطل يعرفونه
كل ومساعدة لهله والعداء للسلم الكيد في جاهدين يسعون

: أنتم مكة أهل لكفار القائلين أليسوا ، وجهرا سرا عليهم عدو
ألبوا الذين هم أليسوا ، وأصحابه محمد من سبيل وأهدى خير
الله صلى النبي قتال على ركابهم في سار ومن قريش كفار
بقتل هموا الذين هم أليسو أحد يوم والمسلمين وسلم عليه
من وأنجاه ذلك على الله فأطلعه وسلم عليه الله صلى النبي

ونقضوا الحزاب يوم الكفار ظاهروا الذين هم أليسو ، كيدهم
الله أحبط حتى ، المسلمين بين المدينة نفس في العهد

رسوله عليهم الله وسلط الكفار من جندهم وأذل كيدهم
وسبى مقاتلتهم فقتل والمسلمين وسلم عليه الله صلى

العهد ونقضهم لغدرهم ، وأموالهم ونساءهم ذريتهم
 ، والهدى الحق حزب على والضلل الكفر لهل ومشايعتهم

في الصحف المحلية والسلمية العربية نشر هذا الموضوع 
في حينه ، ونشر أيضا في كتاب طبعة الحرس الوطني عام
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هـ بعنوان : (مواقف اليهود من السلم وفضل الجهاد1393
والمجاهدين ) . 

  

، مكان كل في وغيرهم العرب من المسلمين معشر فيا
الله سبيل في وجاهدوا ، اليهود من الله أعداء قتال إلى بادروا

بادروا ، تعلمون كنتم إن لكم خير ذلكم وأنفسكم بأموالكم
للمتقين أعدت والرض السموات عرضها جنة إلى

وصابروا واصبروا لله النية وأخلصوا الصابرين والمجاهدين
الشهادة شرف أو المؤزر بالنصر تفوزوا وجل عز الله واتقوا

ربكم أنزله ما دائما وتذكروا الباطل ودحر الحق سبيل في
وعدهم وما ، المجاهدين فضل في المبين كتابه في سبحانه

َيا:  تعالى الله قال المقيم والنعيم العلى الدرجات من الله
َها ّي أ

ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُكْم     َهْل     آَم ّل ُد َلى     َأ ٍة     َع ُكْم     ِتَجاَر ْنِجي َذاٍب     ِمْن     ُت ٍم     َع ِلي َأ

ُنوَن ْؤِم ِه     ُت ّل ِه     ِبال ِل ُدوَن     َوَرُسو ِه ُتَجا ِبيِل     ِفي     َو ِه     َس ّل ُكْم     ال ِل َوا َأْم ِب
ُكْم ُفِس ْن َأ ُكْم     َو ِل ْيٌر     َذ ُكْم     َخ ُتْم     ِإْن     َل ْن َلُموَن     ُك ْع ِفْر     َت ْغ ُكْم     َي ُكْم     َل َب ُنو ُذ
ُكْم ْل ْدِخ ُي ّناٍت     َو ِري     َج َها     ِمْن     َتْج ِت َهاُر     َتْح ْن ْل

َ ِكَن     ا َبًة     َوَمَسا ّي ِفي     َط
ّناِت ْدٍن     َج ِلَك     َع ْوُز     َذ َف ْل ِظيُم     ا َع ْل ُأْخَرى     ا َها     َو َن ّبو ِه     ِمَن     َنْصٌر     ُتِح ّل ال
ْتٌح َف ِريٌب     َو ِر     َق َبّش ِنيَن     َو ْؤِم ْلُم ِفُروا:  تعالى وقال   ا ْن ًفا     ا ِخَفا
َقاًل ِث ُدوا     َو ِه ُكْم     َوَجا ِل َوا َأْم ُكْم     ِب ُفِس ْن َأ ِبيِل     ِفي     َو ِه     َس ّل ُكْم     ال ِل ْيٌر     َذ َخ
ُكْم ُتْم     ِإْن     َل ْن َلُموَن     ُك ْع ُتْم:  تعالى وقال   َت ْل َع َيَة     َأَج َقا ْلَحاّج     ِس ا

َة ِد     َوِعَماَر ْلَمْسِج ِم     ا ْلَحَرا ِه     آَمَن     َكَمْن     ا ّل ِم     ِبال ْو َي ْل ِر     َوا َد     اْلِخ َه َوَجا
ِبيِل     ِفي ِه     َس ّل ُووَن     ل     ال َت َد     َيْس ْن ِه     ِع ّل ّلُه     ال ِدي     ل     َوال ْه ْوَم     َي َق ْل ا

ِلِميَن ّظا ِذيَن     ال ّل ُنوا     ا َهاَجُروا     آَم ُدوا     َو َه ِبيِل     ِفي     َوَجا ِه     َس ّل ال
ِهْم ِل َوا َأْم ِهْم     ِب ُفِس ْن َأ َظُم     َو ْع َد     َدَرَجًة     َأ ْن ِه     ِع ّل ِئَك     ال َل ُأو ِئُزوَن     ُهُم     َو َفا ْل ا
ُهْم َبّشُر ُهْم     ُي ّب ٍة     َر ْنُه     ِبَرْحَم َواٍن     ِم ِرْض ّناٍت     َو ُهْم     َوَج َها     َل ِعيٌم     ِفي ِقيٌم     َن ُم
ِديَن ِل َها     َخا ًدا     ِفي َب ّلَه     ِإّن     َأ ُه     ال َد ْن ِظيٌم     َأْجٌر     ِع َيا:  تعالى وقال   َع

َها ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُلوا     آَم ِت ِذيَن     َقا ّل ُكْم     ا َن ُلو ِر     ِمَن     َي ّفا ُك ْل ُدوا     ا َيِج ْل ُكْم     َو ِفي

َظًة ْل َلُموا     ِغ ْع ّلَه     َأّن     َوا َع     ال ِقيَن     َم ّت ْلُم    ا
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فضل اليات هذه في سبحانه الله بين لقد المجاهدون أيها
القريب والفتح النصر وأنها للمؤمنين الحميدة وعاقبته الجهاد

والمنازل سبحانه الله من والرضوان الجنة مع الدنيا في
:  تعالى قوله وهي الثانية الية ودلت ، الخرة في العالية
ِفُروا ْن ًفا     ا َفا َقاًل     ِخ ِث الشبان على للجهاد النفير وجوب على   َو

أوطان وحماية الله كلمة لعلء لذلك الواجب دعا إذا والشيوخأ
بالجهاد يحصل ما مع ، عنهم العدوان وصد المسلمين
الجزيلة والجور العظيم والخير والكرامة العزة من للمسلمين

دينها على والحفاظ المة كيان وحفظ الحق كلمة وإعلء
في الجهاد أن والرابعة الثالثة الية في سبحانه وأخبر ، وأمنها
الحرام المسجد وعمارة الحاج سقاية من أفضل سبيله

الله عند درجة أعظم أهله وأن ، ذلك ونحو والطواف بالصلة
منه برحمة يبشرهم أنه سبحانه أخبر كما ، الفائزون وأنهم

الية في وأخبر ، مقيم نعيم فيها لهم وجنات ورضوان
وحفظه وتأييده : بنصره والمعنى ، المتقين مع أنه الخامسة

.  لهم وكلءته

فضل في الكريمات اليات من الكريم القرآن في ورد وقد
على والدمار للمؤمنين بالنصر والوعد عليه والحث الجهاد

وقوة نشاطا المؤمن قلب يمل ما تقدم ما سوى ، الكافرين
في والستبسال الجهاد ساحة إلى النزول في صادقة ورغبة
بإحدى للفوز ورجاء بنصره وإيمانا الله بوعد ثقة الحق نصرة

سبيل في الشهادة أو ، والمغنم : النصر وهما ، الحسنيين
ّبُصوَن     َهْل     ُقْل:  وجل عز الله قال كما ، الحق َنا     َتَر َدى     ِإل     ِب ِإْح

ْيِن َي َن ْلُحْس َنْحُن     ا ّبُص     َو َتَر ُكْم     َن ُكُم     َأْن     ِب َب ّلُه     ُيِصي َذاٍب     ال َع ِه     ِمْن     ِب ِد ْن ِع
ْو َنا     َأ ِدي ْي أ

َ ّبُصوا     ِب َتَر ّنا     َف ُكْم     ِإ َع ّبُصوَن     َم َتَر َها    َ يا:  وجل عز وقال   ُم ّي أ
َ

ِذيَن ّل ُنوا     ا ْنُصُروا     ِإْن     آَم ّلَه     َت ُكْم     ال ْنُصْر ّبْت     َي َث ُي ُكْم     َو َداَم ْق عز وقال   َأ
َكاَن:  وجل ّقا     َو َنا     َح ْي َل ِنيَن     َنْصُر     َع ْؤِم ْلُم : وتعالى سبحانه وقال   ا

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

ْعُروِف ْلَم ْوا     ِبا َه َن ِر     َعِن     َو َك ْن ْلُم َها    َ يا:  تعالى وقال   ا ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا آَم
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ُذوا     ل ّتِخ َنًة     َت َطا ُكْم     ِمْن     ِب ِن ُكْم     ل     ُدو َن ُلو ْأ َباًل     َي ّدوا     َخ ّتْم     َما     َو ِن ْد     َع َق
َدِت ُء     َب ْغَضا َب ْل ِهْم     ِمْن     ا ِه َوا ْف ُهْم     ُتْخِفي     َوَما     َأ ُدوُر َبُر     ُص ْك أن إلى   َأ
ُكْم     ِإْن:  سبحانه قال َنٌة     َتْمَسْس ُهْم     َحَس ْؤ ِإْن     َتُس ُكْم     َو ْب َئٌة     ُتِص ّي َس

ْفَرُحوا َها     َي ِإْن     ِب ِبُروا     َو ُقوا     َتْص ّت َت ُكْم     ل     َو ُهْم     َيُضّر ُد ْي ًئا     َك ْي ّلَه     ِإّن     َش ال
ُلوَن     ِبَما ْعَم عز الله من التصريح اليات هذه ففي   ُمِحيٌط     َي

كيدهم من والسلمة أعدائهم على النصر عباده بوعد وجل
.  وكثرتهم قوتهم كانت مهما

وهو المور بعواقب وأعلم قوي كل من أقوى وجل عز لنه
لهذا شرط وجل عز ولكنه ، محيط أعمالهم وبكل قدير عليهم
دينه ونصر وتقواه به اليمان وهو عظيما شرطا الوعد

الشرط بهذا قام فمن ، والمصابرة الصبر مع عليه والستقامة
َد:  وعده في الصادق وهو الوعد لهم أوفى ْع ِه     َو ّل ِلُف     ل     ال ُيْخ
ّلُه َد     ال َعا ْلِمي يلومن فل رأسا به يرفع لم أو ذلك في قصر ومن   ا
نفسه.  إل

: وجل عز قوله كثيرا تتدبر أن المجاهد المؤمن أيها لك وينبغي
ِإْن ِبُروا     َو ُقوا     َتْص ّت َت ُكْم     ل     َو ُهْم     َيُضّر ُد ْي ًئا     َك ْي كلمة والله إنها   َش

على صبرت إذا ، جليل قادر ملك من صادق ووعد عظيمة
وجل عز الله بتقوى قيامك مع ومنازلته وجهاده عدوك مقاتلة

رسوله وطاعة وطاعته له والخلص سبحانه تعظيمه:  وهي
هذه ، ورسوله عنه الله نهى مما والحذر وسلم عليه الله صلى

قد سبحانه الله لن النفس جهاد على والصبر التقوى حقيقة
 ، ورسوله بذلك أمر

وشدة شأنه لعظم بالذكر وإفراده الصبر على سبحانه ونص
مواضع في الكريم كتابه في الله ذكره وقد ، إليه الحاجة
ِبُروا:  وعل جل : قوله منها ، جدا كثيرة ّلَه     ِإّن     َواْص َع     ال َم

ِريَن ِب ّنَما:  سبحانه وقوله   الّصا ّفى     ِإ َو ِبُروَن     ُي ُهْم     الّصا ِر     َأْجَر ْي َغ ِب
َها    َ يا:  سبحانه وقوله   ِحَساٍب ّي أ

ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ِبُروا     آَم ِبُروا     اْص َوَصا
ُطوا ِب ُقوا     َوَرا ّت ّلَه     َوا ُكْم     ال ّل َع    َل
ِلُحوَن ْف    ُت
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ومن  :  قال أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن وصح
من     وأوسع     خيرا     هو     عطاء     أحد     أعطي     وما     الله     يصبره     يتصبر
ميادين في والمجاهدين المسلمين معاشر الله فاتقوا    الصبر

النفس جهاد في وصابروا واصبروا ، مكان كل وفي الحرب
على جهادها وفي ، الله محارم عن وكفها الله طاعة على
تلك في المشاق وتحمل القران ومنازلة العداء قتال

، المدافع وأصوات الطائرات أزيز تحت المهولة الميادين
وصحابة والمرسلين النبياء من الصالحين أسلفكم وتذكروا
ومن أجمعين عنهم ورضي وسلم عليه الله صلى الله رسول
لكم وفيهم أسوة فيهم فلكم الصادقين المجاهدين من تبعهم
بهم الله ففتح طويل وجاهدوا كثيرا صبروا فقد ، وعبرة عظة
ومنحهم ، الرض في لهم ومكن ، العباد بهم وهدى البلد

الجليل لمولهم وإخلصهم العظيم بإيمانهم والقيادة السيادة
على الخرة والدار الله وإيثارهم اللقاء مواطن في وصبرهم

في وجل عز الله قال كما ، الزائل ومتاعها وزهرتها الدنيا
ّلَه     ِإّن:  الكريم كتابه َتَرى     ال ِنيَن     ِمَن     اْش ْؤِم ْلُم ُهْم     ا ُفَس ْن َأ

ُهْم َل َوا َأْم َأّن     َو ُهُم     ِب ّنَة     َل ْلَج ُلوَن     ا ِت َقا ِبيِل     ِفي     ُي ِه     َس ّل ُلوَن     ال ُت ْق َي َف
ُلوَن َت ْق ُي ًدا     َو ْع ِه     َو ْي َل ّقا     َع ِة     ِفي     َح ْوَرا ّت ْنِجيِل     ال ِْل ُقْرآِن     َوا ْل َوَمْن     َوا

َفى ْو ِه     َأ ِد ْه َع ِه     ِمَن     ِب ّل ْبِشُروا     ال َت ُكُم     َفاْس ِع ْي َب ِذي     ِب ّل ُتْم     ا ْع َي ِه     َبا ِلَك     ِب َذ َو
َو ْوُز     ُه َف ْل ِظيُم     ا َع ْل َنا:  شأنه جل وقال   ا ْل َع ُهْم     َوَج ْن ِئّمًة     ِم ُدوَن     َأ ْه َي

َنا ِر َأْم َبُروا     َلّما     ِب ُنوا     َص َكا َنا     َو ِت َيا    ِبآ

" رباط:  قال أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن وصح
سوط     وموضع     عليها     وما     الدنيا     من     خير     الله     سبيل     في     يوم

   في     أحدكم
سبيل     في     العبد     يروحها     والروحة     عليها     وما     الدنيا     من     خير     الجنة
الله صلى عنه وصح   عليها     وما     الدنيا     من     خير     الغدوة     أو     الله
بالله     إيمان        قال     أفضل؟     العمل     أي سئل أنه وسلم عليه

سبيل     في     الجهاد        قال     الله؟     رسول     يا     أي     ثم     قيل        وبرسوله
سبيل     في     المجاهد     مثل:  وسلم عليه الله صلى وقال   الله

القائم     الصائم     سبيله- كمثل     في     يجاهد     بمن     أعلم     الله- والله
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أو     الجنة     يدخله     أن     توفاه     إن     سبيله     في     للمجاهد     الله     وتكفل
   غنيمة     أو     أجر     مع     سالما     يرجعه

يحدث     ولم     يغز     ولم     مات     من:  وسلم عليه الله صلى وقال
الله صلى وسأله    النفاق     من     علىشعبة     مات     بالغزو     نفسه
الله صلى فقال الجهاد فضل يعدل عمل عن رجل وسلم عليه
فل     تصوم     أن     المجاهد     خرج     إذا     تستطيع     هل:  وسلم عليه

يا     ذلك     يستطيع     ومن     السائل     فقال        تفتر     فل     وتقوم     تفطر
لو     إنك     أما        وسلم     عليه     الله     صلى     النبي     فقال     الله؟     رسول
.  الحديث    المجاهدين     فضل     تبلغ     لم     ذلك     طوقت

به الله وعد ما وبيان عليه والحث الجهاد فضل في والحاديث
أعد وما ، الحميدة والعواقب والنصر الدنيا في العزة من أهله
جدا كثيرة الكرامة دار في العالية المنازل من الخرة في لهم

العرب معشر ويا جميعا المسلمين معشر يا الله فاتقوا
الله عدو جهاد في واصدقوا ، وفرادى جماعات خصوصا
أنفسكم وحاسبوا ، وأعوانهم وأنصارهم اليهود من وعدوكم

مبادئ من السلم دين يخالف ما كل من ربكم إلى وتوبوا
الله وآثروا اللقاء مواطن في واصدقوا ، وأعمال وعقائد
الحميدة والعاقبة المبين النصر أن واعلموا ، الخرة والدار
لبيض ول العرب دون للعجم ول العجم دون للعرب ليست

لمن الله بإذن النصر ولكن ، أبيض دون لسود ول أسود دون
من استطاع ما لعدوه وأعد لله نفسه وجاهد هداه واتبع اتقاه
ّدوا:  وجل عز قال حيث ، موله بذلك أمره كما القوة َأِع َو

ُهْم ُتْم     َما     َل ْع َط َت ٍة     ِمْن     اْس ّو    ُق

َها    َ يا:  سبحانه وقال ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُذوا     آَم ُكْم     ُخ ْذَر عز وقال   ِح

:  والسلم الصلة أفضل عليه المين رسوله يخاطب وجل
َذا ِإ ْنَت     َو ِهْم     ُك َقْمَت     ِفي َأ ُهُم     َف َة     َل ُقْم     الّصل َت ْل َفٌة     َف ِئ ُهْم     َطا ْن َعَك     ِم َم

ُذوا ْأُخ َي ْل ُهْم     َو َت ِلَح َذا     َأْس ِإ ُدوا     َف ُنوا     َسَج ُكو َي ْل ُكْم     ِمْن     َف ِئ ْأِت     َوَرا َت ْل َو
َفٌة ِئ ّلوا     َلْم     ُأْخَرى     َطا ّلوا     ُيَص ُيَص ْل َعَك     َف ُذوا     َم ْأُخ َي ْل ُهْم     َو ْذَر ِح

ُهْم َت ِلَح َأْس ّد     َو ِذيَن     َو ّل َفُروا     ا ْو     َك ُلوَن     َل ُف ْغ ُكْم     َعْن     َت ِت ِلَح ُكْم     َأْس ِت َع ِت َأْم َو
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ُلوَن َيِمي ُكْم     َف ْي َل َلًة     َع ْي ًة     َم َد َناَح     َول     َواِح ُكْم     ُج ْي َل ُكْم     َكاَن     ِإْن     َع ًذى     ِب َأ

ٍر     ِمْن َط ْو     َم ُتْم     َأ ْن ُعوا     َأْن     َمْرَضى     ُك ُكْم     َتَض َت ِلَح ُذوا     َأْس ُكْم     َوُخ ْذَر ِح
ّلَه     ِإّن ّد     ال َع ِريَن     َأ ِف َكا ْل ًبا     ِل َذا ًنا     َع ِهي    ُم

استطاعوا ما لعدوهم يعدوا أن لعباده الله أمر أخي يا فتأمل
وسلم عليه الله صلى لنبيه أمره تأمل ثم ، القوة من

الصلة يقيموا أن منهم والقرب العداء مقاتلة عند والمؤمنين
السلح أخذ في سبحانه المر كرر وكيف السلح ويحملوا
بذلك لتعرف ، الصلة حال في العدو عليهم يهجم لئل والحذر

وأن ، بالعدو يهتموا أن وجنودا قادة المجاهدين على يجب أنه
وأن ، قوة من استطاعوا ما له يعدوا وأن ، غافلته يحذروا
من والحذر للعدو الستعداد مع عليها ويحافظوا الصلة يقيموا

وهذا ، والمعنوية الحسية السباب بين جمع ذلك وفي ، كيده
يتصفوا أن ومكان زمان كل في المجاهدين على الواجب هو

له ويعدوا ربهم طاعة على يستقيموا وأن ، اليمانية بالخلق
الحق على الصبر مع ، مكائده ويحذروا قوة من استطاعوا ما

 عليه
والصل المتين والساس الول السبب هو وهذا عليه والثبات
، والفلح النجاة وأساس النصر رحى قطب وهو ، العظيم

المؤمنين عباده به الله خص الذي المعنوي السبب هو وهذا
مع به قاموا إذا النصر عليه ووعدهم ، غيرهم عن به وميزهم
ما لعدوهم إعدادهم وهو الطاقة حسب الثاني السبب

، والقتال الحرب بشئون والعناية القوة من استطاعوا
مكايد من الحذر مع اللقاء مواطن في والمصابرة والصبر 

وجل عز ربهم من النصر يستحقون المرين وبهذين ، العداء
، لحزبه وتأييدا بوعده ووفاء وإحسانا ورحمة وكرما منه فضل
َكاَن:  وجل عز قال كما ّقا     َو َنا     َح ْي َل ِنيَن     َنْصُر     َع ْؤِم ْلُم وقال   ا

ِإْن:  تعالى ِبُروا     َو ُقوا     َتْص ّت َت ُكْم     ل     َو ُهْم     َيُضّر ُد ْي ًئا     َك ْي ّلَه     ِإّن     َش ِبَما     ال
ُلوَن ْعَم    ُمِحيٌط     َي

ِه     ِحْزَب     ِإّن     َأل:  تعالى وقال ّل ِلُحوَن     ُهُم     ال ْف ْلُم وجل عز وقال   ا
ِإّن:  َنا     َو َد ْن ُهُم     ُج ُبوَن     َل ِل َغا ْل    ا
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ما أن تعلم المجاهد الخأ أيها المسلم الخأ أيها تقدم ومما
لنا : ( النصر قولهم من العربية الذاعات بعض في كثيرا يتكرر

) والسلم للعرب ) ( النصر للعرب النصر) (  معنا ) ( الله
، للصواب ومخالفة خاطئة ألفاظ كلها هذه أن ، ذلك أشبه وما

أجناس سائر من لغيرهم ول للعرب مضمونا النصر فليس
كتابه في الله أوضحها التي بأسبابه معلق النصر وإنما ، البشر
، وسلم عليه الله صلى المين رسوله لسان وعلى الكريم

والصبر ، به واليمان ، الله : تقوى هي تقدم كما وأسبابه
 ، لعدائه والمصابرة
الحسية بالسباب الخذ مع ، به والستعانة ، لله والخلص

المر لهذا التنبيه فينبغي ، العدة من يستطاع ما وإعداد
المطهر للشرع المخالفة التقليدية اللفاظ من والحذر العظيم

.  خاصة ومعية ، عامة معية قسمان فهي المعية . أما

بأهل خاصة وليست البشر لجميع : فهي العامة المعية فأما
َو:  وجل عز الله قال كما ، اليمان ِذي     ُه ّل َق     ا َل َواِت     َخ الّسَما
َْلْرَض ِة     ِفي     َوا ّت ٍم     ِس ّيا َوى     ُثّم     َأ َت َلى     اْس َعْرِش     َع ْل َلُم     ا ْع ِلُج     َما     َي ِفي     َي
َْلْرِض َها     َيْخُرُج     َوَما     ا ْن ِزُل     َوَما     ِم ْن ِء     ِمَن     َي ْعُرُج     َوَما     الّسَما َها     َي َو     ِفي ُه َو
ُكْم َع ْيَن     َم ُتْم     َما     َأ ْن ّلُه     ُك ُلوَن     ِبَما     َوال ْعَم َلْم:  تعالى وقال   َبِصيٌر     َت َأ

ّلَه     َأّن     َتَر َلُم     ال ْع َواِت     ِفي     َما     َي َْلْرِض     ِفي     َوَما     الّسَما ُكوُن     َما     ا ِمْن     َي
َوى ٍة     َنْج َث َو     ِإل     َثل ُهْم     ُه ُع ِب ٍة     َول     َرا َو     ِإل     َخْمَس ُهْم     ُه ِدُس َنى     َول     َسا ْد َأ

ِلَك     ِمْن َثَر     َول     َذ ْك َو     ِإل     َأ ُهْم     ُه َع ْيَن     َم ُنوا     َما     َأ ُهْم     ُثّم     َكا ُئ ّب َن ُلوا     ِبَما     ُي َعِم
ْوَم ِة     َي َياَم ِق ْل ّلَه     ِإّن     ا ُكّل     ال ٍء     ِب ِليٌم     َشْي    َع

بأحوال عالم سبحانه الله أن في صريحتان اليتان فهاتان
من عليه يخفى ول بهم محيط شئونهم على مطلع العباد

وختمهما بالعلم اليتين هاتين سبحانه بدأ ولهذا ، خافية أمرهم
والحاطة العلم هو بالمعية المراد أن على للعباد تنبيها ، بالعلم

ويعظموه ليخافوه العباد أمر من شيء كل على والطلع
أنه ذلك معنى وليس ، وعذابه غضبه أسباب عن ويبتعدوا
بعض ذلك يقول كما ، مكان كل في أنه أو بالخلق مختلط

وقولهم ، كبيرا علوا ذلك عن الله تعالى الضالين المبتدعين
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فوق وتعالى سبحانه هو بل ، والجماع بالنص باطل هذا
خلقه فيه يشابه ل بجلله يليق استواء عليه استوى قد العرش

 الكريم كتابه في بذلك صرح كما ،
:  وجل عز قوله منها ، الكريم القرآن من آيات سبع في

َلى     الّرْحَمُن َعْرِش     َع ْل َوى     ا َت مثل ول له شبيه ل سبحانه وهو   اْس
ْيَس:  وجل عز قال كما صفاته جميع في له ِه     َل ِل ْث ٌء     َكِم َشْي

َو ُه ُع     َو َبِصيُر     الّسِمي ْل َلْم:  سبحانه وقال   ا ُكْن     َو ًوا     َلُه     َي ُف ٌد     ُك    َأَح
عن بذلك أخبر كما خلقه فوق عال العرش فوق وجل عز فهو

قال كما ، خافية عليه يخفى ل مكان كل في وعلمه ، نفسه
ّلَه     ِإّن:  سبحانه َفى     ل     ال ِه     َيْخ ْي َل ٌء     َع َْلْرِض     ِفي     َشْي ِفي     َول     ا
ِء َو     الّسَما ِذي     ُه ّل ُكْم     ا ّوُر ِم     ِفي     ُيَص َْلْرَحا ْيَف     ا ُء     َك َلَه     ل     َيَشا َو     ِإل     ِإ ُه
ِزيُز َع ْل ِكيُم     ا ْلَح ُكوُن     َوَما:  سبحانه وقال   ا ْأٍن     ِفي     َت ُلو     َوَما     َش ْت َت

ْنُه ُلوَن     َول     ُقْرآٍن     ِمْن     ِم ْعَم ّنا     ِإل     َعَمٍل     ِمْن     َت ُكْم     ُك ْي َل ًدا     َع ُهو ْذ     ُش ِإ
ِفيُضوَن ِه     ُت ْعُزُب     َوَما     ِفي ّبَك     َعْن     َي َقاِل     ِمْن     َر ْث ٍة     ِم َْلْرِض     ِفي     َذّر َول     ا

ِء     ِفي َغَر     َول     الّسَما ِلَك     ِمْن     َأْص َبَر     َول     َذ ْك َتاٍب     ِفي     ِإل     َأ ِبيٍن     ِك    ُم
العباد ترشد كلها معناها في جاء وما المحكمات اليات فهذه
وهو إليه ترفع وأعمالهم العرش فوق سبحانه ربهم أن إلى

 ، خافية منهم عليه يخفى ل كانوا أينما بعلمه معهم

الصلة عليهم والمرسلين للنبياء : فهي الخاصة المعية أما
والصبر واليمان التقوى أهل وهم بإحسان وأتباعهم والسلم

والكلءة الحفظ تقتضي الخاصة المعية وهذه ، والمصابرة
الله صلى محمد نبيه عن وجل عز قال كما ، والتأييد والنصر

الصديق بكر أبو وهو الغار في لصاحبه قال أنه وسلم عليه
ّلَه     ِإّن     َتْحَزْن     ل عنه الله رضي َنا     ال َع  موسى الله أرسل ولما   َم

لهما قال اللعين فرعون إلى والسلم الصلة عليهما وهارون
َفا     ل:  ومطمئنا مثبتا ِني     َتَخا ّن ُكَما     ِإ َع ُع     َم َأَرى     َأْسَم    َو

ِإْن:  المشركين يخاطب المبين كتابه في وجل عز وقال
ِتُحوا ْف َت ْد     َتْس َق ُكُم     َف َء ْتُح     َجا َف ْل ِإْن     ا ُهوا     َو َت ْن َو     َت ُه ْيٌر     َف ُكْم     َخ ِإْن     َل َو

ُدوا ُعو ْد     َت ُع َلْن     َن ِنَي     َو ْغ ُكْم     ُت ْن ُكْم     َع ُت َئ ًئا     ِف ْي ْو     َش َل ُثَرْت     َو َأّن     َك ّلَه     َو َع     ال َم
ِنيَن ْؤِم ْلُم َها    َ يا:  وجل عز وقال   ا ّي أ

ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُلوا     آَم ِت ِذيَن     َقا ّل ا
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ُكْم َن ُلو ِر     ِمَن     َي ّفا ُك ْل ُدوا     ا َيِج ْل ُكْم     َو َظًة     ِفي ْل َلُموا     ِغ ْع ّلَه     َأّن     َوا َع     ال َم
ِقيَن ّت ْلُم ِبُروا:  وجل عز وقال   ا ّلَه     ِإّن     َواْص َع     ال ِريَن     َم ِب    الّصا

ٍة     ِمْن     َكْم:  تعالى وقال َئ ٍة     ِف َل ِلي َبْت     َق َل َئًة     َغ ًة     ِف ِثيَر ْذِن     َك ِإ ِه     ِب ّل ال
ّلُه َع     َوال ِريَن     َم ِب  ، كثيرة المعنى هذا في واليات   الّصا

وعند وصحفهم إذاعاتهم في المسلمين شعار يكون أن فينبغي
القرآني الشعار هو الحوال جميع في لعدائهم لقائهم

: الله يقولوا بأن وذلك ، عباده إليه الله أرشد الذي السلمي
أشبه وما ، الصابرين مع الله ، المؤمنين مع الله ، المتقين مع

النصر وعلقوا الله بآداب تأدبوا قد يكونوا حتى العبارات هذه
ول بالوطنية ول بالعروبة ل ، بها الله علقه التي بأسبابه

أنزل ما التي والشعارات اللفاظ من ذلك بأشباه ول بالقومية
.  سلطان من بها الله

عظيم لدود عدو مع عظيمة معركة في إنك المجاهد أيها
والصبر الجهاد على نفسك فوطن ، وأهله السلم على الحقد

إذا وأبشر ، وحده به واستعن لله عملك وأخلص ، والمصابرة
 ذلك في صدقت
في الحميدة والعاقبة والغنيمة النصر إما الحسنين بإحدى
والنهار العالية والقصور المقيم والنعيم الشهادة وإما ، الدنيا

 ، الكرامة دار في الحسان والحور الجارية

وإنما بعروبتك معلق عدوك على النصر أن تظن ل العربي أيها
على واستقامتك اللقاء مواطن في وصبرك بالله بإيمانك ذلك

، أعمالك كل في لله وإخلصك ذنوبك سالف من وتوبتك الحق
حقيقته الذي الصحيح بالسلم وتمسك ذلك على فاستقم
هدي على والسير شرعه على والستقامة لله الخلص
والسلم الحرب في وسلم عليه الله صلى محمد ونبيه رسوله

أصاب ما تذكر المجاهد أيها المسلم أيها ، الحوال جميع وفي
القائد بطاعة الرماة بعض إخلل بسبب أحد يوم المسلمين

الفشل من وسلم عليه الله صلى الله رسول محمد العظيم
الله أنزل ذلك المسلمون استنكر ولما ، الهزيمة ثم ، والتنازع
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َلّما:  وجل عز قوله ذلك في َو ُكْم     َأ ْت َب َبٌة     َأَصا ْد     ُمِصي ُتْم     َق ْب َأَص

َها ْي َل ْث ُتْم     ِم ْل ّنى     ُق َذا     َأ َو     ُقْل     َه ِد     ِمْن     ُه ْن ُكْم     ِع ُفِس ْن ّلَه     ِإّن     َأ َلى     ال ُكّل     َع
ٍء ِديٌر     َشْي ْد:  وجل عز وقال   َق َق َل ُكُم     َو َق َد ّلُه     َص ُه     ال َد ْع ْذ     َو ِإ

ُهْم َن ِه     َتُحّسو ِن ْذ ِإ ّتى     ِب َذا     َح ُتْم     ِإ ْل ُتْم     َفِش ْع َناَز َت ِر     ِفي     َو َْلْم ُتْم     ا ْي َعَص َو
ِد     ِمْن ْع ُكْم     َما     َب ّبوَن     َما     َأَرا ُكْم     ُتِح ْن ُد     َمْن     ِم ِري َيا     ُي ْن ّد ُكْم     ال ْن َمْن     َوِم

ُد ِري َة     ُي ُكْم     ُثّم     اْلِخَر َف ُهْم     َصَر ْن ُكْم     َع َي ِل َت ْب َي ْد     ِل َق َل َفا     َو ُكْم     َع ْن ّلُه     َع َوال
َلى     َفْضٍل     ُذو ِنيَن     َع ْؤِم ْلُم    ا

ُكْم     َوَما:  المعني هذا في سبحانه وقال َب ٍة     ِمْن     َأَصا َب ِبَما     ُمِصي َف
َبْت ُكْم     َكَس ِدي ْي ُفو     َأ ْع َي ٍر     َعْن     َو ِثي المسلمون أعجب ولما   َك

وأيدهم السكينة عليهم الله أنزل ثم هزموا حنين يوم بكثرتهم
عدوهم على الحملة وصدقوا فتراجعوا عنده من بجنود

عدوهم وهزم وأيدهم فنصرهم به واستنصروا بربهم واستغاثوا
ْد:  تعالى قال كما ، َق ُكُم     َل ّلُه     َنَصَر ِطَن     ِفي     ال َوا ٍة     َم ِثيَر ْوَم     َك َي َو

ْيٍن َن ْذ     ُح ُكْم     ِإ ْت َب ْعَج ُكْم     َأ ُت ْثَر َلْم     َك ْغِن     َف ُكْم     ُت ْن ًئا     َع ْي َقْت     َش ُكُم     َوَضا ْي َل َع
َْلْرُض َبْت     ِبَما     ا ُتْم     ُثّم     َرُح ْي ّل ِريَن     َو ِب ْد ْنَزَل     ُثّم     ُم ّلُه     َأ َتُه     ال َن ِكي َلى     َس َع
ِه ِل َلى     َرُسو َع ِنيَن     َو ْؤِم ْلُم ْنَزَل     ا َأ ًدا     َو ُنو َها     َلْم     ُج ْو ّذَب     َتَر َع ِذيَن     َو ّل ا
َفُروا ِلَك     َك َذ ُء     َو ِريَن     َجَزا ِف َكا ْل    ا

أو هزيمة من غيره أو الجهاد في المسلمين أصاب ما فكل
تقصيرهم بأسباب فهو يكرهون مما ذلك غير أو جراح

، الحرب بأمر والعناية القوة إعداد من يجب فيما وتفريطهم
 ، الله لمر ومخالفتهم معاصيهم بأسباب أو

وأعدوا أمره على واستقيموا المجاهدون أيها بالله فاستعينوا
يصدقكم الله واصدقوا ، قوة من استطعتم ما لعدوكم

والرياء الكبر واحذروا أقدامكم ويثبت ينصركم وانصروه
وعصيان والختلف التنازع أيضا واحذروا ، المعاصي وسائر
معصية يكن لم ما ذلك وغير الحرب شئون تدبير في قادتكم

َها    َ يا:  تعالى بقوله عمل وجل عز لله ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا َذا     آَم ُتْم     ِإ ِقي َل

َئًة ُتوا     ِف ُب ْث ُكُروا     َفا ْذ ّلَه     َوا ِثيًرا     ال ُكْم     َك ّل َع ِلُحوَن     َل ْف ُعوا     ُت ِطي َأ ّلَه     َو ال
َلُه ُعوا     َول     َوَرُسو َناَز ُلوا     َت ْفَش َت َهَب     َف ْذ َت ُكْم     َو ِبُروا     ِريُح ّلَه     ِإّن     َواْص ال
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َع ِريَن     َم ِب ُنوا     َول*    الّصا ُكو ِذيَن     َت ّل ِهْم     ِمْن     َخَرُجوا     َكا ِر َيا َطًرا     ِد َب
َء َئا ِر ّناِس     َو ّدوَن     ال َيُص ِبيِل     َعْن     َو ِه     َس ّل ّلُه     ال ُلوَن     ِبَما     َوال ْعَم ُمِحيٌط     َي

كلمات من نماذج إليكم المجاهدون أيها المسلمون أيها
حين عنهم ورضي وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب

العبرة من فيها لما اليرموك يوم الروم لجيش مقابلتهم
خالد جمع لما عنه الله رضي الوليد بن خالد : كلم والذكرى

 الله رضي
فقال خطيبا فيهم قام الروم لقتال اليرموك يوم الجيوش عنه

، البغي ول الفخر فيه ينبغي ل الله أيام من يوم هذا إن : 
بعده ما له يوم هذا وإن ، بعملكم الله وأريدوا جهادكم أخلصوا

  

عباد :  فقال خطيبا الناس في عنه الله رضي عبيدة أبو وقام
المسلمين معشر يا أقدامكم ويثبت ينصركم الله انصروا الله

ومدحضة للرب ومرضاة الكفر من منجاة الصبر فإن اصبروا
تبدأوهم ول خطوة إليهم تخطوا ول مصافكم تبرحوا ول ، للعار

الصمت والزموا بالدرق واستتروا الرماح وأشرعوا ، بالقتال
تعالى الله شاء أن آمركم حتى أنفسكم في الله ذكر من إل

اليوم ذلك خطيبا الناس في عنه الله رضي جبل بن معاذ وقام
الكتاب ومتحفظي القرآن أهل يا :  ويقول يذكرهم فجعل

تدخل ل وجنته ، تنال ل الله رحمة إن والحق الهدى وأنصار
الصادق إل الواسعة والرحمة المغفرة الله يؤتي ول بالماني
َد:  تعالى الله بقول تسمعوا ألم ، المصدق َع ّلُه     َو ِذيَن     ال ّل ا

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

ُهْم ُهْم     َل ّن َل ّد َب ُي َل ِد     ِمْن     َو ْع ِهْم     َب ِف ْو ًنا     َخ ِني     َأْم َن ُدو ُب ْع ُكوَن     ل     َي ِر ِبي     ُيْش
ًئا ْي من فرارا يراكم أن ربكم من الله رحمكم فاستحوا   َش

عز ول دونه من ملتحد لكم وليس قبضته في وأنتم عدوكم
   بغيره

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=55
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=55
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=24&nAya=55
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=8&nAya=47
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=8&nAya=47
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=8&nAya=45


: ( يا فقال الناس في عنه الله رضي العاص بن عمرو وقام
وأشرعوا الركب على واجثو البصار غضوا المسلمون أيها

أطراف ركبوا إذا حتى ، فأمهلوهم عليكم وثبوا فإذا ، الرماح
ويثيب الصدق يرضى فوالذي السد وثبة إليهم فثبوا السنة

أن سمعت لقد إحسانا بالحسان ويجزي الكذب ويمقت عليه
يهولنكم فل ، قصرا وقصرا كفرا كفرا سيفتحونها المسلمين

تطاير تطايروا الشد صدقتموهم لو فإنكم عددهم ول جمعهم
)  الحجل أولد

فتكلم الناس في عنه الله رضي حرب بن سفيان أبو وقام
القوم هؤلء من ينجيكم ل : ( والله قوله ذلك من حسنا كلما

في والصبر اللقاء بصدق إل غدا الله رضوان تبلغن ول
)  المكروهة المواطن

كلم من المجاهدون أيها لكم نقلتها عظيمة حية نماذج هذه
النصر أن لتعلموا وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب

ول بالماني يدركان ل الخرة في بالجنة والفوز الدنيا في
بالصدق الله بتوفيق يدركان وإنما ، الواجب وإضاعة بالتفريط

وإيثار الله دين على والستقامة العداء ومصابرة اللقاء في
على المسلمين ينصر أن المسئول والله ، سواه ما على حقه

قادتهم يوفق وأن ، الحق على كلمتهم يجمع وأن ، عدوهم
إليه والتوبة ، أعدائه جهاد في والصدق أمره على للستقامة

اليهود يهزم أن وجل عز نسأله كما ، يغضبه ما كل من
، كانوا أينما السلم أعداء يكبت وأن ، وأعوانهم وأنصارهم

إنه ، المجرمين القوم عن يرد ل الذي بأسه بهم ينزل وأن
عبده على وبارك وسلم الله وصلى ، قدير شيء كل على

وسيد الفاتحين إمام خلقه من وخيرته وخليله ورسوله
ومن وأصحابه آله وعلى ، أجمعين الله عباد وخير المرسلين

.  الدين يوم إلى بسيرته وتمسك نهجه على سار

والمجاهدين    الجهاد فضل



الجر عليه ووعد ، سبيله في بالجهاد أمر الذي لله الحمد
ل وحده الله إل إله ل أن وأشهد ، المبين والنصر العظيم
َكاَن:  الكريم كتابه في القائل له شريك ّقا     َو َنا     َح ْي َل َنْصُر     َع

ِنيَن ْؤِم ْلُم أفضل وخليله ورسوله عبده محمدا أن وأشهد   ا
الله صلى أجمعين العباد وأنصح المناضلين وأصدق المجاهدين

أصحابه وعلى ، الطاهرين الطيبين آله وعلى وسلم عليه
أظهر حتى سبيله في وجاهدوا لله أنفسهم باعوا الذين الكرام

رضي الكافرين بهم وأذل ، المؤمنين بهم وأعز الدين بهم الله
يوم إلى بإحسان أتباعهم من وجعلنا مثواهم وأكرم عنهم الله

.  الدين

ومن ، القربات أفضل من الله سبيل في الجهاد : فإن بعد أما
المتقربون به تقرب ما أفضل هو بل ، الطاعات أعظم

يترتب لما إل ذاك وما ، الفرائض بعد المتنافسون فيه وتنافس
الكافرين وقمع ، الدين كلمة وإعلء المؤمنين نصر من عليه

، العالمين بين السلمية الدعوة انتشار وتسهيل والمنافقين
السلم محاسن ونشر ، النور إلى الظلمات من العباد وإخراج

المصالح من ذلك وغير ، أجمعين الخلق بين العادلة وأحكامه
فضله في ورد وقد ، للمسلمين الحميدة والعواقب الكثيرة
ما النبوية والحاديث القرآنية اليات من المجاهدين وفضل
المشاركة إلى النفوس كوامن ويحرك ، العالية الهمم يحفز

وهو ، العالمين رب أعداء جهاد في والصدق ، السبيل هذا في
عن سقط يكفي من به قام إذا المسلمين على كفاية فرض

العينية الفرائض من الحيان بعض في يكون وقد ، الباقين
لو كما ، شرعي بعذر إل عنها التخلف للمسلم يجوز ل التي

الصفين بين حاضرا كان أو العدو بلده حصر أو المام استنفره
 .

في ورد ومما ، معلومة والسنة الكتاب من ذلك على والدلة
:  تعالى قوله المبين الكتاب من والمجاهدين الجهاد فضل
ِفُروا ْن ًفا     ا َفا َقاًل     ِخ ِث ُدوا     َو ِه ُكْم     َوَجا ِل َوا َأْم ُكْم     ِب ُفِس ْن َأ ِبيِل     ِفي     َو ِه     َس ّل ال
ُكْم ِل ْيٌر     َذ ُكْم     َخ ُتْم     ِإْن     َل ْن َلُموَن     ُك ْع ْو*    َت ًبا     َعَرًضا     َكاَن     َل ِري َفًرا     َق َوَس

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=9&nAya=42
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=9&nAya=41
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=9&nAya=41
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=30&nAya=47
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=30&nAya=47


ًدا ُعوَك     َقاِص َب ّت ِكْن     ل َل َدْت     َو ُع ِهُم     َب ْي َل ّقُة     َع ُفوَن     الّش ِل َيْح ِه     َوَس ّل ِو     ِبال َل
َنا ْع َط َت َنا     اْس ُكْم     َلَخَرْج َع ُكوَن     َم ِل ْه ُهْم     ُي ُفَس ْن ّلُه     َأ َلُم     َوال ْع ُهْم     َي ّن ِإ
ُبوَن ِذ َكا َفا     َل ّلُه     َع ْنَك     ال ْنَت     ِلَم     َع ِذ ُهْم     َأ ّتى     َل ّيَن     َح َب َت ِذيَن     َلَك     َي ّل ا
ُقوا َد َلَم     َص ْع َت ِبيَن     َو ِذ َكا ْل ُنَك     ل     ا ِذ ْأ َت ِذيَن     َيْس ّل ُنوَن     ا ْؤِم ِه     ُي ّل ِم     ِبال ْو َي ْل َوا
ِر ُدوا     َأْن     اْلِخ ِه ِهْم     ُيَجا ِل َوا َأْم ِهْم     ِب ُفِس ْن َأ ّلُه     َو ِليٌم     َوال ِقيَن     َع ّت ْلُم ّنَما     ِبا ِإ

ُنَك ِذ ْأ َت ِذيَن     َيْس ّل ُنوَن     ل     ا ْؤِم ِه     ُي ّل ِم     ِبال ْو َي ْل ِر     َوا َبْت     اْلِخ َتا ُهْم     َواْر ُب ُلو ُق
ُهْم ِهْم     ِفي     َف ِب ْي ُدوَن     َر ّد َتَر    َي

ينفروا أن المؤمنين عباده الله يأمر الكريمات اليات هذه ففي
يجاهدوا وأن ، وشبابا : شيبا أي ، وثقال خفافا الجهاد إلى

ذلك بأن وجل عز يخبرهم ، الله سبيل في وأنفسهم بأموالهم
المنافقين حال سبحانه يبين ثم ، والخرة الدنيا في لهم خير

بقوله لهم هلك ذلك وأن ، نيتهم وسوء الجهاد عن وتثاقلهم
ْو:  وجل عز ًبا     َعَرًضا     َكاَن     َل ِري    َق

َفًرا ًدا     َوَس ُعوَك     َقاِص َب ّت ِكْن     ل َل َدْت     َو ُع ِهُم     َب ْي َل ّقُة     َع .  الية   الّش
لمن إذنه على لطيفا عتابا وسلم عليه الله صلى نبيه يعاتب ثم

َفا:  سبحانه بقوله الجهاد عن التخلف طلب ّلُه     َع ْنَك     ال ِلَم     َع
ْنَت ِذ ُهْم     َأ تبينا لهم الذن عدم في أن وجل عز ويبين   َل

المؤمن أن وجل عز يذكر ثم ، للكاذبين وفضيحة للصادقين
شرعي؛ عذر بغير الجهاد ترك في يستأذن ل الخر واليوم بالله
ويحفزه ، ذلك من يمنعه الخر واليوم بالله الصادق إيمانه لن
أن سبحانه يذكر ثم ، أهله مع والنفير الجهاد إلى المبادرة إلى

واليوم بالله اليمان عادم هو الجهاد ترك في يستأذن الذي
وسلم عليه الله صلى الرسول به جاء فيما المرتاب الخر
الله سبيل في الجهاد على تحريض وأبلغ حث أعظم ذلك وفي

 ، عنه التخلف من والتنفير ،

ّلَه     ِإّن:  المجاهدين فضل في تعالى وقال َتَرى     ال ِمَن     اْش
ِنيَن ْؤِم ْلُم ُهْم     ا ُفَس ْن ُهْم     َأ َل َوا َأْم َأّن     َو ُهُم     ِب ّنَة     َل ْلَج ُلوَن     ا ِت َقا ِبيِل     ِفي     ُي َس

ِه ّل ُلوَن     ال ُت ْق َي ُلوَن     َف َت ْق ُي ًدا     َو ْع ِه     َو ْي َل ّقا     َع ِة     ِفي     َح ْوَرا ّت ْنِجيِل     ال ِْل َوا
ُقْرآِن ْل َفى     َوَمْن     َوا ْو ِه     َأ ِد ْه َع ِه     ِمَن     ِب ّل ْبِشُروا     ال َت ُكُم     َفاْس ِع ْي َب ِذي     ِب ّل ا

ُتْم ْع َي ِه     َبا ِلَك     ِب َذ َو     َو ْوُز     ُه َف ْل ِظيُم     ا َع ْل    ا
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سبيل في الجهاد في العظيم الترغيب الكريمة الية هذه ففي
الله على وماله نفسه باع قد المؤمن أن وبيان ، وجل عز الله
لهله ثمنه وجعل البيع هذا تقبل قد سبحانه وأنه ، وجل عز

ذكر ثم ، ويقتلون فيقتلون سبيله في يقاتلون وأنهم ، الجنة
التوراة وأعظمها كتبه أشرف في بذلك وعدهم أنه سبحانه

 ، والقرآن والنجيل

ليطمئن الله من بعهده أوفى أحد ل أنه سبحانه بين ثم
منهم اشتراها التي السلعة ويبذلوا ربهم وعد إلى المؤمنون

إخلص عن ، سبحانه سبيله في وأموالهم نفوسهم وهي
الدنيا في كامل أجرهم يستوفوا حتى نفس وطيب وصدق

البيع بهذا يستبشروا أن المؤمنين سبحانه يأمر ثم ، والخرة
للحق والنصر الحميدة والعاقبة العظيم الفوز من فيه لما

أوليائه ونصر وإذللهم والمنافقين الكفار . وجهاد لهله والتأييد
أرجاء في اميةالسل الدعوة لنتشار الطريق إفساح عليهم

َها    َ يا:  وجل عز وقال ، المعمورة ّي أ
ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُكْم     َهْل     آَم ّل ُد َأ

َلى ٍة     َع ُكْم     ِتَجاَر ْنِجي َذاٍب     ِمْن     ُت ٍم     َع ِلي ُنوَن     َأ ْؤِم ِه     ُت ّل ِه     ِبال ِل َوَرُسو
ُدوَن ِه ُتَجا ِبيِل     ِفي     َو ِه     َس ّل ُكْم     ال ِل َوا َأْم ُكْم     ِب ُفِس ْن َأ ُكْم     َو ِل ْيٌر     َذ ُكْم     َخ َل

ُتْم     ِإْن ْن َلُموَن     ُك ْع ِفْر     َت ْغ ُكْم     َي ُكْم     َل َب ُنو ُكْم     ُذ ْل ْدِخ ُي ّناٍت     َو ِري     َج ِمْن     َتْج
َها ِت َهاُر     َتْح ْن ْل

َ ِكَن     ا َبًة     َوَمَسا ّي ّناِت     ِفي     َط ْدٍن     َج ِلَك     َع ْوُز     َذ َف ْل ِظيُم     ا َع ْل ا
ُأْخَرى َها     َو َن ّبو ِه     ِمَن     َنْصٌر     ُتِح ّل ْتٌح     ال َف ِريٌب     َو ِر     َق َبّش ِنيَن     َو ْؤِم ْلُم    ا

أن على وجل عز ربنا من الدللة الكريمات اليات هذه في
العظيمة التجارة هما سبيله في والجهاد ورسوله بالله اليمان
أعظم ذلك ففي ، القيامة يوم الليم العذاب من المنجية
أن المعلوم ومن ، والجهاد اليمان إلى تشويق وأكمل ترغيب
له العبادة وإخلص الله توحيد يتضمن ورسوله بالله اليمان
في ويدخل المحارم وترك الفرائض أداء يتضمن كما ، سبحانه

السلمية الشعائر أعظم من لكونه الله سبيل في الجهاد ذلك
، شأنه لعظم بالذكر خصه سبحانه ولكنه ، الفرائض أهم ومن

العظيمة المصالح من عليه يترتب لما فيه وللترغيب
 ، منها الكثير بيان سبق التي الحميدة والعواقب
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من المجاهدين المؤمنين به الله وعد ما سبحانه ذكر ثم
شوقهم ليعظم الكرامة دار في الطيبة والمساكن المغفرة

في ويسارعوا إليه وليسابقوا ، فيه رغبتهم وتشتد الجهاد إلى
ثواب من أن سبحانه أخبر ثم ، به القائمين مشاركة

والفتح العداء على النصر وهو يحبونه معجل شيئا المجاهدين
.  والترغيب التشويق غاية ذلك وفي ، المؤمنين على القريب

فضل وبيان فيه والترغيب الجهاد فضل في واليات
اليات هذه في سبحانه ذكر وفيما ، جدا كثيرة المجاهدين

ويحرك الهمم ويحفز ويشفي يكفي ما ذكرها سلف التي
والفوائد ، الرفيعة والمنازل العالية المطالب تلك إلى النفوس
.  المستعان والله ، الحميدة والعواقب ، الجليلة

مع الموضوع السابق في رسالة طبعها نشر هذا الموضوع 
هـ بعنوان : ( مواقف اليهود في1393الحرس الوطني عام 

السلم وفضل الجهاد والمجاهدين ) . 

والتحذير ، والمجاهدين الجهاد فضل في الواردة الحاديث أما
من وأشهر ، تحصر أن من أكثر فهي عنه والعراض تركه من
شيئا الصادق المجاهد ليعلم يسيرا طرفا نذكر ولكن ، تذكر أن

الصلة أفضل ربه من عليه الكريم ورسوله نبيه قاله مما
.  أهله ومنزلة الجهاد فضل في والتسليم

: قال قال عنه الله رضي سعد بن سهل عن الصحيحين ففي
الله     سبيل     في     يوم     رباط:  وسلم عليه الله صلى الله رسول

خير     الجنة     من     أحدكم     سوط     وموضع     عليها     وما     الدنيا     من     خير
أو     الله     سبيل     في     العبد     يروحها     والروحة     عليها     وما     الدنيا     من

الله رضي هريرة أبي وعن     عليها     وما     الدنيا     من     خير     الغدوة
مثل:  وسلم عليه الله صلى الله رسول : قال قال عنه

سبيله-     في     يجاهد     بمن     أعلم     الله- والله     سبيل     في     المجاهد
توفاه     إن     سبيله     في     للمجاهد     الله     وتكفل     القائم     الصائم     كمثل

أخرجه   غنيمة     أو     أجر     مع     سالما        يرجعه     أو     الجنة     يدخله     أن
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في     خرج     لمن     الله     تضمن له لفظ وفي ، صحيحه في مسلم
وتصديق     بي     وإيمان     سبيلي     في     جهاد     إل     يخرجه     ل     سبيله

مسكنه     إلى     أرجعه     أو     الجنة     أدخله     أن     ضامن     علي     فهو     برسلي
   غنيمة     أو     أجر     من     نال     ما     نائل     منه     خرج     الذي

الله صلى الله رسول قال قال عنه الله رضي هريرة أبي وعن
يوم     جاء     إل     الله     سبيل     في     يكلم     مكلوم     من     ما:  وسلم عليه

    المسك     ريح     والريح     الدم     لون     اللون     يدمي     وكلمه     القيامة
الله صلى النبي أن عنه الله رضي أنس وعن ، عليه متفق
وأنفسكم     بأموالكم     المشركين     جاهدوا:  قال وسلم عليه

 ، الحاكم وصححه والنسائي أحمد رواه    وألسنتكم

   سئل أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن الصحيحين وفي
قال     ماذا     ثم     قيل        ورسوله     بالله     إيمان     قال     ؟     أفضل     العمل     أي

أبي وعن   مبرور     حج        قال     ماذا     ثم     قيل        الله     سبيل     في     الجهاد   
الله رسول : قال قال عنه الله رضي النصاري جبر بن عبس
الله     سبيل     في     عبد     قدما     أغبرت     ما:  وسلم عليه الله صلى

أبي عن أيضا وفيه ، صحيحه في البخاري رواه    النار     فتمسه
عليه الله صلى الله رسول : قال قال عنه الله رضي هريرة
على     مات     به     نفسه     يحدث     ولم     يغز     ولم     مات     من:  وسلم
     نفاق     من     شعبة

الله رسول : سمعت قال عنهما الله رضي عمر ابن وعن
أذناب     وأخذتم     بالعينة     تبايعتم     إذا:  يقول وسلم عليه الله صلى
ل     ذل     عليكم     الله     سلط     الجهاد     وتركتم     بالزرع     ورضيتم     البقر

داود وأبو أحمد رواه    دينكم     إلى     ترجعوا     حتى     شيء     ينزعه
. ثقات : رجاله البلوغا في الحافظ وقال ، القطان ابن وصححه

الله أعد ما وبيان والمجاهدين الجهاد فضل في والحاديث
، الجزيل والثواب ، العالية المنازل من الصادقين للمجاهدين

وفي ، جدا كثيرة عنه والعراض الجهاد ترك من الترهيب وفي
أن على الدللة:  معناهما في جاء وما ، الخرين الحديثين
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 الجهاد عن العراض
عنه التشاغل وأن ، النفاق شعب من به النفس تحديث وعدم

ذل أسباب من الربوية والمعاملة والزراعة بالتجارة
ذلك وأن ، الواقع هو كما عليهم العداء وتسليط المسلمين

على بالستقامة دينهم إلى يرجعوا حتى عنهم ينزع ل الذل
المسلمين على يمن أن الله فنسأل ، سبيله في والجهاد أمره

لهم ويصلح قادتهم يصلح وأن ، دينه إلى بالرجوع جميعا
في للفقه جميعا ويوفقهم الحق على كلمتهم ويجمع البطانة

ويرفع الله يعزهم حتى العالمين رب سبيل في والجهاد الدين
ولي إنه وأعدائهم أعدائه على النصر لهم ويكتب ، الذل عنهم
.  عليه والقادر ذلك

الجهاد    من المقصود

والمقصود ، دفاع وجهاد ، طلب : جهاد : جهادان : الجهاد
وإخراجهم إليه الناس ودعوة الله دين تبليغ هو جميعا منهما

وأن ، أرضه في الله دين وإعلء ، النور إلى الظلمات من
الكريم كتابه في وجل عز قال كما ، وحده لله كله الدين يكون

ُهْم:  البقرة سورة في ُلو ِت َقا ّتى     َو ُكوَن     ل     َح َنٌة     َت ْت ُكوَن     ِف َي ّديُن     َو ال
ِه ّل ُهْم:  النفال سورة في وقال   ِل ُلو ِت َقا ّتى     َو ُكوَن     ل     َح َنٌة     َت ْت ِف

ُكوَن َي ّديُن     َو ّلُه     ال ِه     ُك ّل َذا:  التوبة سورة في وجل عز وقال   ِل ِإ َف
َلَخ ْنَس ُهُر     ا َْلْش ْلُحُرُم     ا ُلوا     ا ُت ْق ِكيَن     َفا ِر ْلُمْش ْيُث     ا ُهْم     َح ُتُمو ْد َوَج

ُهْم ُذو ُهْم     َوُخ ُدوا     َواْحُصُرو ُع ْق ُهْم     َوا ٍد     ُكّل     َل ِإْن     َمْرَص ُبوا     َف َقاُموا     َتا َأ َو
َة ُوا     الّصل َت َة     َوآ َكا ّلوا     الّز ُهْم     َفَخ َل ِبي ّلَه     ِإّن     َس ُفوٌر     ال    َرِحيٌم     َغ

عليه الله صلى النبي وقال ، كثيرة المعنى هذا في واليات
الله     إل     إله     ل     أن     يشهدوا     حتى     الناس     أقاتل     أن     أمرت:  وسلم

فإذا     الزكاة     ويؤتوا     الصلة     ويقيموا     الله     رسول     محمدا     وأن
السلم     بحق     إل     وأموالهم     دماءهم     مني     عصموا     ذلك     فعلوا

حديث من صحته على متفق    وجل     عز     الله     على     وحسابهم
 عنهما الله رضي عمر ابن
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صلى النبي أن عنه الله رضي هريرة أبي عن الصحيحين وفي
أن     يشهدوا     حتى     الناس     أقاتل     أن     أمرت:  قال وسلم عليه الله

دماءهم     مني     عصموا     قالوها     فإذا     الله     رسول     وأني     الله     إل     إله     ل
مسلم صحيح وفي   الله     على     وحسابهم     بحقها     إل     وأموالهم

عليه الله صلى الله رسول قال قال عنه الله رضي أيضا عنه
الله     إل     إله     ل     يقولوا     حتى     الناس     أقاتل     أن     أمرت:  وسلم

     به     جئت     وبما     بي     ويؤمنوا

عنه الله رضي الشجعي طارق عن أيضا مسلم صحيح وفي
الله     وحد     من:  وسلم عليه الله صلى الله رسول قال قال

الله     على     وحسابه     ودمه     ماله     حرم     الله     دون     من     يعبد     بما     وكفر
اليات هذه وفي ، كثيرة المعنى هذا في والحاديث     وجل     عز

الكفار جهاد وجوب على الظاهرة الدللة الكريمات
، السلم إلى والدعوة البلغا بعد وقتالهم والمشركين
ويؤمنوا وحده الله يعبدوا حتى ، الكفر على وإصرارهم

ل وأنه ، به جاء ما ويتبعوا وسلم عليه الله صلى محمد برسوله
، الطلب جهاد تعم وهي بذلك إل وأموالهم دماؤهم تحرم
بالجزية التزم من إل ذلك من يستثنى ول ، الدفاع وجهاد

ُلوا:  وجل عز الله بقول عمل ، أهلها من كان إذا بشروطها ِت َقا
ِذيَن ّل ُنوَن     ل     ا ْؤِم ِه     ُي ّل ِم     َول     ِبال ْو َي ْل ِر     ِبا ّلُه     َحّرَم     َما     ُيَحّرُموَن     َول     اْلِخ ال

ُلُه ُنوَن     َول     َوَرُسو ِدي ّق     ِديَن     َي ْلَح ِذيَن     ِمَن     ا ّل ُتوا     ا َتاَب     ُأو ِك ْل ّتى     ا َح
ُطوا ْع َيَة     ُي ْلِجْز ٍد     َعْن     ا ُهْم     َي    َصاِغُروَن     َو

من الجزية أخذ أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن وثبت
اليهود وهم الكفار من الثلثة الصناف فهؤلء ، هجر مجوس

فالواجب منهم الجزية أخذ بالنص ثبت والمجوس والنصارى
أو السلم في يدخلوا حتى القدرة مع ويقاتلوا يجاهدوا أن

فالواجب غيرهم أما ، صاغرون وهم يد عن الجزية يؤدوا
صلى النبي لن العلماء؛ قولي أصح في يسلموا حتى قتالهم

، أفواجا الله دين في دخلوا حتى العرب قاتل وسلم عليه الله
به تحقن جائزا منهم أخذها كان ولو ، الجزية منهم يطلب ولم

بعض . وذهب لنقل ذلك وقع ولو ، لهم لبينه وأموالهم دماؤهم
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بريدة لحديث الكفار جميع من أخذها جواز إلى العلم أهل
في والكلم ، مسلم صحيح في المخرج ذلك في المشهور

في مبسوط الدلة وبيان فيها الخلف وتحرير المسألة هذه
في الكفار من ويستثنى ، وجده أراده من العلم أهل كتب

من ليس ممن ونحوهم الهرم والشيخ والصبيان النساء القتال
وساعدوا فيه شاركوا فإن ، فيه يشاركوا لم ما القتال أهل
الدلة من معلوم هو كما قوتلوا والمكيدة بالرأي عليه

 ، الشرعية

:  ثلثة أطوار على السلم في الجهاد كان وقد

، لهم إلزام غير من ذلك في للمسلمين : الذن الول الطور
ِذَن:  سبحانه قوله في كما ِذيَن     ُأ ّل ُلوَن     ِل َت َقا ُهْم     ُي ّن أ

َ ِلُموا     ِب ِإّن     ُظ َو
ّلَه َلى     ال ِهْم     َع ِر ِديٌر     َنْص َق    َل

عمن والكف المسلمين قاتل من بقتال : المر الثاني الطور
َه     ل:  تعالى قوله نزل النوع هذا وفي ، عنهم كف ْكَرا ِفي     ِإ

ّديِن ْد     ال ّيَن     َق َب ُد     َت َغّي        ِمَن     الّرْش ْل  الية   ا
ُقِل:  تعالى وقوله ، ّق     َو ْلَح ُكْم     ِمْن     ا ّب َء     َفَمْن     َر ْؤِمْن     َشا ُي ْل َوَمْن     َف

ُفْر     َشاَء ْك َي ْل ُلوا:  تعالى وقوله   َف ِت َقا ِبيِل     ِفي     َو ِه     َس ّل ِذيَن     ال ّل ا
ُكْم َن ُلو ِت َقا ُدوا     َول     ُي َت ْع ّلَه     ِإّن     َت ِديَن     ُيِحّب     ل     ال َت ْع ْلُم قول في   ا

ّدوا:  النساء سورة في تعالى وقوله ، العلم أهل من جماعة َو
ْو ُفُروَن     َل ْك َفُروا     َكَما     َت ُنوَن     َك ُكو َت ًء     َف َوا ُذوا     َفل     َس ّتِخ ُهْم     َت ْن َء     ِم َيا ِل ْو َأ

ّتى َهاِجُروا     َح ِبيِل     ِفي     ُي ِه     َس ّل ِإْن     ال ْوا     َف ّل َو ُهْم     َت ُذو ُهْم     َفُخ ُلو ُت ْق َوا
ْيُث ُهْم     َح ُتُمو ْد ُذوا     َول     َوَج ّتِخ ُهْم     َت ْن ّيا     ِم ِل ِذيَن     ِإل     َنِصيًرا     َول     َو ّل ا

ُلوَن َلى     َيِص ٍم     ِإ ْو ُكْم     َق َن ْي ُهْم     َب َن ْي َب ٌق     َو َثا ْو     ِمي ُكْم     َأ ُءو َحِصَرْت     َجا
ُهْم ُدوُر ُكْم     َأْن     ُص ُلو ِت َقا ْو     ُي ُلوا     َأ ِت َقا ُهْم     ُي ْوَم ْو     َق َل َء     َو ّلُه     َشا ُهْم     ال َط ّل َلَس

ُكْم ْي َل ُكْم     َع ُلو َت َقا َل ِإِن     َف ُكْم     َف ُلو َتَز ْع َلْم     ا ُكْم     َف ُلو ِت َقا ْوا     ُي َق ْل َأ ُكُم     َو ْي َل ِإ
َلَم َعَل     َفَما     الّس ّلُه     َج ُكْم     ال ِهْم     َل ْي َل ِبيًل     َع .  بعدها والية   َس

بلدهم في وغزوهم مطلقا المشركين : جهاد الثالث الطور
الرض أهل الخير ليعم لله كله الدين ويكون فتنة يكون ل حتى
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الكفر دعاة الدعوة طريق من ويزول السلم رقعة وتتسع
وتعاليمها ، العادل الشريعة بحكم العباد وينعم ، واللحاد
إلى الدنيا ضيق من القويم الدين بهذا وليخرجوا ، السمحة

، سبحانه الخالق عبادة إلى الخلق عبادة ومن ، السلم سعة
، الرشيدة وأحكامها الشريعة عدل إلى الجبابرة ظلم ومن
محمد نبينا عليه وتوفي السلم أمر عليه استقر الذي هو وهذا
سورة في وجل عز قوله فيه الله وأنزل وسلم عليه الله صلى
َذا:  نزل ما آخر من وهي براءة ِإ َلَخ     َف ْنَس ُهُر     ا َْلْش ْلُحُرُم     ا ا

ُلوا ُت ْق ِكيَن     َفا ِر ْلُمْش ْيُث     ا ُهْم     َح ُتُمو ْد في سبحانه وقوله ، الية   َوَج
ُهْم:  النفال سورة ُلو ِت َقا ّتى     َو ُكوَن     ل     َح َنٌة     َت ْت ُكوَن     ِف َي ّديُن     َو ّلُه     ال ُك

ِه ّل له وتشهد القول هذا على تدل كلها السابقة والحاديث   ِل
 ، بالصحة

القتال وهو الثاني الطور أن إلى العلم أهل بعض ذهب وقد
لنه نسخ؛ قد عنهم كف عمن والكف المسلمين قاتل لمن
عددهم وكثر الله قواهم فلما المسلمين ضعف حال في كان

يكون حتى ، يقاتلهم لم ومن قاتلهم من بقتال أمروا وعدتهم
وذهب ، أهلها من كانوا إن الجزية يؤدوا أو وحده لله كله الدين

هو بل ينسخ لم الثاني الطور أن إلى العلم أهل من آخرون
المسلمون قوى فإذا ، إليه الحاجة عند به يعمل باق

فعلوا الله سبيل في وجهاده بالقتال عدوهم بدء واستطاعوا
يستطيعوا لم إذا أما ، معناها في جاء وما التوبة بآية عمل ذلك
عمن ويكفون ، عليهم واعتدى قاتلهم من يقاتلون فإنهم ذلك
القول وهذا ، معناها في ورد وما النساء بآية عمل عنهم كف
ابن السلم شيخ اختيار وهو بالنسخ القول من وأولى أصح
قول أن بصيرة أدنى له من كل يعلم وبهذا الله رحمه تيمية

للدفاع شرع الجهاد : أن وغيرهم العصر كتاب من قال من
وإنما ، تخالفه وغيرها ذكرنا التي والدلة صحيح غير قول فقط

العلم أهل ذلك قرر كما التفصيل من ذكرنا ما هو الصواب
وسلم عليه الله صلى النبي سيرة تأمل ومن ، والتحقيق

له اتضح المشركين جهاد في عنهم الله رضي أصحابه وسيرة
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والحاديث اليات من أسلفنا لما ذلك مطابقة وعرف ذكرنا ما
.  التوفيق ولي والله ،

للعداء    العداد وجوب

ما للكفار يعدوا أن المؤمنين عباده سبحانه الله أمر وقد
عز قوله في كما ، حذرهم يأخذوا وأن ، القوة من استطاعوا

ّدوا:  وجل َأِع ُهْم     َو ُتْم     َما     َل ْع َط َت ٍة     ِمْن     اْس ّو َيا:  سبحانه وقوله   ُق
َها ّي أ

ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُذوا     آَم ُكْم     ُخ ْذَر العناية وجوب على يدل وذلك   ِح
جميع ذلك في ويدخل ، العداء مكايد من والحذر بالسباب

ذلك في يدخل كما ، والبدان بالسلحة المتعلقة العداد أنواع
المجاهدين وتدريب والحسية المعنوية الوسائل جميع إعداد
ما كل إلى وتوجيههم ، استعمالها وكيفية السلحة أنواع على

والفر الكر في مكائده من والسلمة عدوهم جهاد على يعينهم
سبحانه الله لن ، الحوال سائر وفي والبحر والجو والرض

ول نوع دون نوعا يذكر ولم الحذر وأخذ بالعداد المر أطلق
والسلحة تختلف الوقات لن إل ذلك وما ، حال دون حال

يكون قد والجهاد ، ويقوى ويضعف ويكثر يقل والعدو ، تتنوع
الله أطلق وغيرها المور فلهذه ، دفاعا يكون وقد ابتداء

المسلمين قادة ليجتهد الحذر وأخذ بالعداد المر سبحانه
لقتال القوة من يستطيعون ما إعداد في ومفكروهم وأعيانهم
 ، ذلك في المكيدة من يرونه وما أعدائهم

:  قال أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن صح وقد
خصمه من يدرك قد الخصم : أن ومعناه   خدعة     الحرب
وذلك والعدد بالقوة يدركه ل ما الحرب في والخديعة بالمكر
الخديعة من الحزاب يوم في وقع وقد ، معروف مجرب

رضي مسعود بن نعيم يد على لهم والكيد واليهود للمشركين
أسباب من كان ما وسلم عليه الله صلى النبي بإذن عنه الله

وإعزاز ، كلمتهم واختلف شملهم وتفريق الكافرين خذلن
ونصره الله فضل من وذلك ، عليهم ونصرهم المسلمين
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ُكُروَن:  وجل عز قال كما ، لهم ومكره لوليائه َيْم ُكُر     َو َيْم َو
ّلُه ّلُه     ال ْيُر     َوال ِريَن     َخ ِك ْلَما    ا

الله أمر امتثال الواجب أن البصائر لذوي يتضح تقدم ومما
واستعمال ، والحذر الحيطة في الجهود وبذل لعدائه والعداد

مع ، والمعنوية الحسية المباحة السباب من أمكن ما كل
وسؤاله ، دينه على والستقامة عليه والعتماد لله الخلص

والمعين لوليائه الناصر وتعالى سبحانه فهو ، والنصر المدد
وقصدوا جهادهم في وصدقوا أمره ونفذوا ، حقه أدوا إذا لهم

في بذلك الله وعدهم وقد ، دينه وإظهار كلمته إعلء بذلك
ويعتمدوا به ليثقوا عنده من النصر أن وأعلمهم الكريم كتابه
َها    َ يا:  تعالى قال السباب بجميع القيام مع عليه ّي أ

ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا آَم
ْنُصُروا     ِإْن ّلَه     َت ُكْم     ال ْنُصْر ّبْت     َي َث ُي ُكْم     َو َداَم ْق :  سبحانه وقال   َأ

َكاَن ّقا     َو َنا     َح ْي َل ِنيَن     َنْصُر     َع ْؤِم ْلُم ْنُصَرّن:  وجل عز وقال   ا َي َل َو
ّلُه ُه     َمْن     ال ْنُصُر ّلَه     ِإّن     َي ّي     ال ِو َق ِزيٌز     َل ِذيَن*    َع ّل ُهْم     ِإْن     ا ّنا ّك ِفي     َم

َْلْرِض َقاُموا     ا َة     َأ ُوا     الّصل َت َة     َوآ َكا َأَمُروا     الّز ْعُروِف     َو ْلَم ْوا     ِبا َه َن َعِن     َو
ِر َك ْن ْلُم ِه     ا ّل ِل َبُة     َو ِق ِر     َعا ُْلُمو    ا

َد:  وجل عز وقال َع ّلُه     َو ِذيَن     ال ّل ُنوا     ا ُكْم     آَم ْن ُلوا     ِم َعِم َو
ِلَحاِت ُهْم     الّصا ّن َف ِل َتْخ َيْس َْلْرِض     ِفي     َل َلَف     َكَما     ا َتْخ ِذيَن     اْس ّل ِمْن     ا

ِهْم ِل ْب َنّن     َق ّك ُيَم َل ُهْم     َو ُهُم     َل َن ِذي     ِدي ّل َتَضى     ا ُهْم     اْر ُهْم     َل ّن َل ّد َب ُي َل ِد     ِمْن     َو ْع َب
ِهْم ِف ْو ًنا     َخ ِني     َأْم َن ُدو ُب ْع ُكوَن     ل     َي ِر ًئا     ِبي     ُيْش ْي تعالى وقال ، الية   َش

ِإْن:  ِبُروا     َو ُقوا     َتْص ّت َت ُكْم     ل     َو ُهْم     َيُضّر ُد ْي ًئا     َك ْي ّلَه     ِإّن     َش ِبَما     ال
ُلوَن ْعَم ْذ:  سبحانه وقال     ُمِحيٌط     َي ُثوَن     ِإ ِغي َت ُكْم     َتْس ّب َر

َتَجاَب ُكْم     َفاْس ّني     َل ُكْم     َأ ّد ْلٍف     ُمِم َأ ِة     ِمَن     ِب َك ِئ ْلَمل ِفيَن     ا ِد َوَما*    ُمْر
َلُه َع ّلُه     َج ِئّن     ُبْشَرى     ِإل     ال ْطَم َت ِل ِه     َو ُكْم     ِب ُب ُلو ّنْصُر     َوَما     ُق ِد     ِمْن     ِإل     ال ْن ِع
ِه ّل ّلَه     ِإّن     ال ِزيٌز     ال    َع

: تعالى قوله وهي الصف سورة آية المعنى هذا في سبق وقد
َها    َ يا ّي أ

ِذيَن     َ ّل ُنوا     ا ُكْم     َهْل     آَم ّل ُد َلى     َأ ٍة     َع ُكْم     ِتَجاَر ْنِجي َذاٍب     ِمْن     ُت َع
ٍم ِلي ُنوَن     َأ ْؤِم ِه     ُت ّل ِه     ِبال ِل ُدوَن     َوَرُسو ِه ُتَجا ِبيِل     ِفي     َو ِه     َس ّل ُكْم     ال ِل َوا َأْم ِب

ُكْم ُفِس ْن َأ ُكْم     َو ِل ْيٌر     َذ ُكْم     َخ ُتْم     ِإْن     َل ْن َلُموَن     ُك ْع ِفْر*    َت ْغ ُكْم     َي ُكْم     َل َب ُنو ُذ
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ُكْم ْل ْدِخ ُي ّناٍت     َو ِري     َج َها     ِمْن     َتْج ِت َهاُر     َتْح ْن ْل
َ ِكَن     ا َبًة     َوَمَسا ّي ِفي     َط

ّناِت ْدٍن     َج ِلَك     َع ْوُز     َذ َف ْل ِظيُم     ا َع ْل ُأْخَرى*    ا َها     َو َن ّبو ِه     ِمَن     َنْصٌر     ُتِح ّل ال
ْتٌح َف ِريٌب     َو ِر     َق َبّش ِنيَن     َو ْؤِم ْلُم    ا

بما الصالح سلفنا قام ولما ، كثيرة المعنى هذا في واليات
عدوهم جهاد في وصدقوا وصبروا ورسوله به الله أمرهم

وعدتهم عددهم قلة مع العاقبة لهم وجعل وأيدهم الله نصرهم
ٍة     ِمْن     َكْم:  وجل عز قال كما ، أعدائهم وكثرة َئ ٍة     ِف َل ِلي َبْت     َق َل َغ

َئًة ًة     ِف ِثيَر ْذِن     َك ِإ ِه     ِب ّل ّلُه     ال َع     َوال ِريَن     َم ِب ِإْن:  وجل عز وقال   الّصا
ُكُم ْنُصْر ّلُه     َي ِلَب     َفل     ال ُكْم     َغا ِإْن     َل ُكْم     َو ْل ُذ َ ذا     َفَمْن     َيْخ ِذي     ّل ُكْم     ا ْنُصُر َي

ِه     ِمْن ِد ْع َلى     َب َع ِه     َو ّل ّكِل     ال َو َت َي ْل ُنوَن     َف ْؤِم ْلُم المسلمون غير ولما   ا
أهواءهم أكثرهم وآثر ربهم تعاليم على يستقيموا ولم وتفرقوا
أحد على يخفى ل ما العداء وتسلط والهوان الذل من أصابهم

والختلف والتفرق ، والمعاصي الذنوب بسبب إل ذاك . وما
وعدم ، البلد غالب في والمنكرات والبدع الشرك وظهور
ِلَك:  سبحانه الله قال كما ، الشريعة أكثرهم تحكيم َأّن     َذ ّلَه     ِب ال

ّيًرا     َيُك     َلْم َغ ْعَمًة     ُم َها     ِن َعَم ْن َلى     َأ ٍم     َع ْو ّتى     َق ّيُروا     َح َغ ِهْم     َما     ُي ْنُفِس َأ    ِب

َهَر:  وجل عز وقال ُد     َظ َفَسا ْل َبّر     ِفي     ا ْل ِر     ا َبْح ْل َبْت     ِبَما     َوا َكَس
ِدي ْي ّناِس     َأ ُهْم     ال َق ِذي ُي ْعَض     ِل ِذي     َب ّل ُلوا     ا ُهْم     َعِم ّل َع ُعوَن     َل ولما   َيْرِج

والختلف النزاع من أحد يوم حصل ما الرماة من حصل
وسلم عليه الله صلى النبي أمرهم الذي بالثغر والخلل
والجراح القتل من المسلمين على ذلك بسبب جرى ، بلزومه

أنزل ذلك المسلمون استنكر ولما ، معلوم هو ما والهزيمة
َلّما:  تعالى قوله الله َو ُكْم     َأ ْت َب َبٌة     َأَصا ْد     ُمِصي ُتْم     َق ْب َها     َأَص ْي َل ْث ُتْم     ِم ْل ُق
ّنى َذا     َأ َو     ُقْل     َه ِد     ِمْن     ُه ْن ُكْم     ِع ُفِس ْن ّلَه     ِإّن     َأ َلى     ال ٍء     ُكّل     َع ِديٌر     َشْي    َق

لسلم الوخيمة وعواقبها المعاصي شر من يسلم أحدا أن ولو
أحد يوم الكرام وأصحابه وسلم عليه الله صلى الله رسول

جرى ذلك ومع ، الله سبيل في ويقاتلون الرض أهل خير وهم
ل تأويل عن كانت التي الرماة معصية بسبب جرى ما عليهم

وسلم عليه الله صلى الله لرسول للمخالفة قصد عن
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أن ظنوا المشركين هزيمة رأوا لما ولكنهم ، بأمره والتهاون
الواجب وكان حاجة لها يبق لم الحراسة وأن انتهى قد المر

وسلم عليه الله صلى النبي لهم يأذن حتى الموقف يلزموا أن
قضى ما وقضى قدر ما قدر قد سبحانه الله ولكن ، بتركه

في بينها قد كثيرة ومصالح ، عظيمة وأسرار بالغة لحكمة
على الدلئل من ذلك وكان ، المؤمنون وعرفها سبحانه كتابه
، حقا الله رسول وأنه وسلم عليه الله صلى الله رسول صدق
ذلك ونحو واللم الجراح من البشر يصيب ما يصيبه بشر وأنه

الله بيد النصر بل ، للنصر مالكا وليس يعبد بإله وليس ،
استعادة إلى سبيل ول ، يشاء من على ينزله سبحانه

عدوهم على النصر واستحقاقهم السالف مجدهم المسلمين
، واله من وموالة عليه والستقامة دينهم إلى بالرجوع إل

أمورهم في سبحانه الله شرع وتحكيم ، عاداه من ومعاداة
 ، والتقوى البر على وتعاونهم الحق على كلمتهم واتحاد ، كلها

يصلح : " لن عليه الله رحمة أنس بن مالك المام قال كما
العلم أهل جميع قول وهذا "  أولها أصلح ما إل المة هذه آخر

، 

شرعه باتباع المة هذه أول أصلح إنما سبحانه والله
صلح ول ، عليه والتعاون ذلك في والصدق بحبله والعتصام

.  العظيم المر بهذا إل لخرها

الله                     سبيل في والحراسة الرباط فضل

يخاف التي : الماكن وهي ، الثغور في : القامة هو الرباط
المعد فيها : المقيم هو والمرابط ، السلم أعداء أهلها على

وإخوانه دينه عن والدفاع الله سبيل في للجهاد نفسه
سبيل في والحراسة المرابطة فضل في ورد وقد ، المسلمين

الرباط في الراغب المسلم الخأ أيها إليك كثيرة أحاديث الله
والترهيب الترغيب كتاب من نقل منها طرفا الله سبيل في

:  الله رحمه المنذري للحافظ



الله صلى الله رسول أن عنهما الله رضي سعد بن سهل عن
وما     الدنيا     من     خير     الله     سبيل     في     يوم     رباط:  قال وسلم عليه
عليها     وما     الدنيا     من     خير     الجنة     من     أحدكم     سوط     وموضع     عليها

الدنيا     من     خير     الغدوة     أو     الله     سبيل     في     العبد     يروحها     والروحة
وعن ، وغيرهم والترمذي ومسلم البخاري رواه    عليها     وما

عليه الله صلى الله رسول سمعت قال عنه الله رضي سلمان
وإن     وقيامه     شهر     صيام     من     خير     وليلة     يوم     رباط:  يقول وسلم
رزقه     عليه     وأجري     يعمل     كان     الذي     عمله     عليه     جرى     فيه     مات
والنسائي والترمذي له واللفظ مسلم رواه    الفتان     من     وأمن

.   شهيدا القيامة يوم وبعث وزاد والطبراني

الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي عبيد بن فضالة وعن
في     المرابط     إل     عمله     على     يختم     ميت     كل:  قال وسلم عليه

فتنة     من     ويؤمن     القيامة     يوم     إلى     عمله     له     ينمي     فإنه     الله     سبيل
، صحيح حسن : حديث وقال والترمذي داود أبو رواه    القبر

في حبان وابن ، مسلم شرط على : صحيح وقال والحاكم
الله صلى الله رسول : سمعت قال آخره في وزاد صحيحه

   وجل     عز     لله     نفسه     جاهد     من     المجاهد:  يقول وسلم عليه
.  الترمذي نسخ بعض في الزيادة وهذه

الله صلى الله رسول عن عنه الله رضي الدرداء أبي وعن
مات     ومن     دهر     صيام     من     خير     شهر     رباط:  قال وسلم عليه

وريح     عليه     وغدي     الكبر     الفزع     أمن     الله     سبيل     في     مرابطا
عز     الله     يبعثه     حتى     المرابط     أجر     عليه     ويجري     الجنة     من     برزقه
.  ثقات ورواته الطبراني رواه   وجل

الله رسول قال قال عنه الله رضي سارية بن العرباض وعن
مات     إذا     صاحبه     عن     ينقطع     عمل     كل:  وسلم عليه الله صلى

عليه     ويجري     عمله     له     ينمي     فإنه     الله     سبيل     في     المرابط     إل
بإسنادين الكبير في الطبراني رواه    القيامة     يوم     إلى     رزقه
.  ثقات أحدهما رواة
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عليه الله صلى الله رسول عن عنه الله رضي هريرة أبي وعن
عليه     أجري     الله     سبيل     في     مرابطا     مات     من:  قال وسلم

الفتان     من     وأمن     رزقه     عليه     وأجري     يعمل     كان     الذي     الصالح
ماجة ابن رواه    الكبر     الفزع     من     آمنا     القيامة     يوم     الله     وبعثه

:  فيه وقال منه أطول الوسط في والطبراني صحيح بإسناد
يوم إلى عمله أجر له كتب رباطه في مات إذا والمرابط

له وقيل حوراء سبعين ويزوج برزقه وريح عليه وغدي القيامة
.  متقارب وإسناده  الحساب من يفرغا أن إلى اشفع قف

الله رسول سمعت قال عنهما الله رضي عباس ابن وعن
عين     النار     تمسهما     ل     عينان  :  يقول وسلم عليه الله صلى
قال   الله     سبيل     في     تحرس     باتت     وعين     الله     من     خشية     بكت

قال عنه الله رضي مالك بن أنس . وعن غريب حسن حديث
أبدا     النار     تمسهما     ل     عينان:  وسلم عليه الله صلى النبي قال
رواه   الله     من     خشية     بكت     وعين     الله     سبيل     في     تكل     باتت     عين
 قال أنه إل الوسط في والطبراني ، ثقات ورواته يعلى أبو

   النار     تريان     ل     عينان

صلى الله رسول : سمعت قال عنه الله رضي عثمان وعن
من     أفضل     الله     سبيل     في     ليلة     حرس:  يقول وسلم عليه الله
: وقال ، الحاكم رواه    نهارها     ويصام     ليلها     يقام     ليلة     ألف

.  السناد صحيح

ذكرناه فيما يكون أن وأرجو ، كثيرة المعنى هذا في والحاديث
المسلمين يوفق أن الله . ونسأل الخير في للراغب كفاية
صفوفهم يوحد وأن ، الهدى على يجمعهم وأن ، دينه في للفقه

وسنة بكتابه بالعتصام عليهم يمن وأن ، الحق على وكلمتهم
، إليها والتحاكم شريعته وتحكيم والسلم الصلة عليه نبيه

الله وصلى ، كريم جواد إنه عليه والتعاون ذلك على والجتماع
.  وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم
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الباكستانية     تكبير مجلة لقاء
باز           بن الله عبد بن العزيز عبد الشيخ سماحة مع

والفتاء العلمية البحوث لدارات العام الرئيس جواب [هذا
صلح الستاذ من المقدمة السئلة على ، والرشاد والدعوة

) الباكستانية].  تكبير(  مجلة تحرير رئيس الدين

المة لنقاذ لديكم المقترحات هي ما:  الول السؤال
أن يمكن وكيف والتمذهب والعنصرية الخلفات من السلمية

 جديد؟ من المة توحد

الله وصلى ، لله والحمد الرحيم الرحمن الله : بسم الجواب
: فاقتراحي وبعد وأصحابه وآله محمد الله رسول على وسلم

الله توحيد إلى جميعا المم دعوة هو المهم الموضوع هذا في
هو وهذا.  خالفها مما والحذر بشريعته والتمسك له والخلص

والتعصب الخلف ويزيل الحق على المة يجمع الذي
دين على يستقيموا أن المسلمين دعوة . والمقصود للمذاهب

البر على يتعاونوا وأن ، شريعته على يحافظوا وأن ، الله
جسدا ويكونون كلمتهم وتتوحد صفوفهم تتحد وبهذا ، والتقوى

إذا . أما أعدائهم ضد واحدا ومعسكرا واحدا وبناء واحدا
فيه يخالف مما يرى لما أو لشيخه أو لمذهبه واحد كل تعصب
.  الفرقة إلى يؤدي الذي هو هذا فإن المة سلف

وعلى المسلمين دعاة وعلى السلم علماء على فالواجب
الحق إلى جميعا الناس لدعوة جميعا يتكاتفوا أن المر ولة

طاعة الجميع هدف يكون وأن ، عليه والستقامة به والتمسك
صلى رسوله وسنة الله كتاب حول واللتفاف ورسوله الله
الطريق هو . فهذا ذلك يخالف مما والحذر وسلم عليه الله

على ونصرهم صفهم وتوحيد المسلمين كلمة لجمع الوحد
.  التوفيق ولي والله ، عدوهم

نشر في مجلة البحوث السلمية ، العدد الثامن عشر
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تتخذ أن يجب التي الجراءات هي : ما الثاني السؤال
المجتمعات في الموجودين المسلمين غير بخصوص
والحضارة السلمي الكيان على للمحافظة السلمية
.  ؟ السلمية والخلق السلمية

المسلمين غير دعوة هو إليه والسبيل لهذا : الطريق الجواب
صلى الرسول به جاء ما لهم يفسر وأن ، والهدى الخير إلى
الذي بالسلوب الحق ودين الهدى من وسلم عليه الله

دين في يدخلون لعلهم لهم ، السلم محاسن وبيان يفهمونه
والظلم والجهل الشرك ظلمات من يخرجون ولعلهم ، الله
الحق قبل فمن ، السلم وعدالة واليمان التوحيد نور إلى

بلد إلى إبعاده أمكن وإل لله فالحمد الله دين على واستقام
أن أمكن منهم كان وإن ، الوطن أهل من ليس كان إذا الكفرة
ول الكتاب أهل من ليس كان إن قتل وإل تاب فإن يستتاب

تؤخذ الكتاب أهل من أو المجوس من كان وإن ، المجوس من
الله دين في يدخل حتى وذل صغار في ويبقى الجزية منهم

.  ويعرفونه شره من الناس ويسلم

مع ، المخالطين الكفار شر من للخلص طريق أسلم هذا
الحسنة بالساليب بدينه وتبصيرهم الله إلى بدعوتهم العناية

حقوقهم وإعطائهم وإنصافهم ، لهم السلم محاسن وإيضاح
مما ويخرجون الحق يقبلون لعلهم المسلمين على لهم التي
مع . هذا والسعادة والهدى الحق دين إلى الباطل من فيه هم

أن فعليهم هذا عن المسلمون عجز فإن ، المسلمين قدرة
وأن ، أعدائهم شر من ويتحرزوا يستقيموا وأن الله يتقوا

بهم الختلط عن البعد وفي الله إلى دعوتهم في يجتهدوا
من يسلموا حتى ، بأحوالهم والتشبه بهم والنس ومصادقتهم

والله ، الباطل من عليه هم بما يخدعوهم ل وحتى مكائدهم
الجزيرة غير في كله . وهذا التوفيق ولي وتعالى سبحانه
من يمنعوا أن فالواجب العربية الجزيرة في أما ، العربية



وسلم عليه الله صلى الرسول لن فيها؛ يبقوا ل وأن ، دخولها
ل وأن ، السلم إل فيها يبقى ل أن وأمر فيها بقائهم عن نهى

من وغيرهم والنصارى اليهود بإخراج وأمر دينان فيها يجتمع
أذن كما ، يخرجون ثم عارضة لحاجة إل يدخلوها فل الجزيرة

، بلدهم إلى يرجعوا ثم محددة مدد في يدخلوا أن للتجار عمر
في العمل على اليهود وسلم عليه الله صلى النبي أقر وكما
.  عمر أجلهم ثم إليهم احتيح لما خيبر

لنها دينان؛ فيها يقر أن يجوز ل العربية الجزيرة أن فالحاصل
المشركون فيها يقر أن يجوز فل السلم ومنبع السلم معقل

في عمر فعل كما ، المر ولي يراها لحاجة مؤقتة بصفة إل
 فعل وكما ، التجار
عنهم استغنى حتى خيبر أهل مع وسلم عليه الله صلى النبي

.  عنه الله رضي عمر فأجلهم المسلمون

المر ولي يساعدوا أن العربية الجزيرة في الرعية على ويجب
وعدم المشركين جلب عدم في المر ولي مع يجتهدوا وأن ،

يستغنى وأن ، عمل أي في استعمالهم وعدم معهم التعاقد
من يختار وأن كفاية ذلك في فإن المسلمين بالعمال عنهم

بعض لن ودينهم؛ أخلقهم في أولى هم من المسلمين
للذي فينبغي ، بالحقيقة ل بالسم مسلما يكون قد المسلمين

من الطيبين العمال يتأمل وأن ينظر أن العمال يستورد
.  المستعان والله ، غيرهم دون المسلمين

الحرمين إلى القادمين المسلمين إن:  الثالث السؤال
تدفق أن يرون عندما واضطراب بقلق يشعرون الشريفين

أنتم فهل ، مستمر ازدياد في البلد هذه إلى المسلمين غير
 ؟ الخطار هذه على الحكومة نبهتم

المشركين هؤلء من بخطر المسلمون شعر قد : نعم الجواب
الكفرة من الجزيرة تطهير يجب أنه على المر ولي نبه وقد ،

وافق وقد ، فيها إقامتهم وعدم فيها دخولهم بعدم والعناية



التامة بالعناية الله وفقه ووعد منهم التقليل على المر ولي
الحاجة أو الضرورة تدعو من إل يستقدم ل وأن ، الشأن بهذا

خير كل على والعانة التوفيق له الله فأسأل.  إليهم الشديدة
 .

نحو علينا تجب التي المسئوليات هي : ما الرابع السؤال
قمتم التي الجهود هي وما ، أفغانستان في السلمي الجهاد

 الن؟ حتى الصدد هذا في بها

يجب إسلمي جهاد أفغانستان في الجهاد أن ريب : ل الجواب
مسلمون لنهم جميعا؛ المسلمين من ويدعم يشجع أن

ومن ، وأرذلهم الكفرة أكفر من خبيثا شرسا عدوا يقاتلون
بين تكافؤ هناك فليس الحسية بالقدرة يتعلق فيما أقواهم
 ، المجاهدين لخواننا وتأييده الله نصر ولكن ، القوتين

يعينوهم وأن يساعدوهم أن جميعا السلم أهل على فالواجب
لهم دعما يعد ما وكل والشفاعة والرأي والنفس بالمال
قامت وقد ، جميعا المسلمين على الواجب هو هذا ، وإعانة
، مساعدتهم على السعودي الشعب بتشجيع الله وفقها الدولة

طريق عن للمجاهدين كثيرة مساعدات ذلك من حصل وقد
إخواننا مع المر هذا في مستمرين نزال ول ، وغيره الشعب

ذلك على الشعب تشجع الله وفقها والدولة المملكة هذه في
المجاهدين إلى المساعدات هذه إيصال على وتعين

على حق وهذا.  ذلك إلى شديدة بحاجة لنهم والمهاجرين؛
 ، الجميع

وأن إخواننا ينصر وأن الستمرار على يعيننا أن الله نسأل
، عدوهم على ونصرهم وسعادتهم نجاتهم فيه ما على يعينهم

يعين وأن يكبتهم وأن ، كانوا أينما السلم أعداء يذل وأن
. مسئول خير إنه ، ساعدهم من كل أجر يضاعف وأن ، عليهم

للقيام لديكم الناجحة الطرق هي : ما الخامس السؤال
 ؟ العصر هذا في الله إلى بالدعوة



استعمال وأنفعها العصر هذا في الطرق : أنجح الجواب
. فإذا حدين ذو سلح وهي ناجحة لنها ، العلم وسائل

الناس وإرشاد الله إلى الدعوة في الوسائل هذه استعملت
 وسلم عليه الله صلى الرسول به جاء ما إلى
ينفع كبير شيء فهذا والتلفاز والصحافة الذاعة طريق من
أيضا المسلمين غير به الله وينفع ، كانت أينما المة به الله
ويعرفوا محاسنه ويعرفوا يعقلوه وحتى السلم يفهموا حتى

.  والخرة الدنيا في النجاح طريق أنه

في يساهموا أن المسلمين حكام وعلى الدعاة على والواجب
طريق ومن ، الذاعة طريق من ، يستطيعون ما بكل هذا

في الخطابة طريق ومن التلفاز طريق ومن ، الصحافة
، الجمعة وغير الجمعة في الخطابة طريق ومن ، المحافل

الناس إلى بها الحق إيصال يمكن التي الطرق من ذلك وغير
إلى والنصيحة الدعوة تصل حتى المستعملة اللغات وبجميع

.  بلغاتهم العالم جميع

وحكام العلماء من القادرين جميع على الواجب هو هذا
إلى البلغا يصل حتى ، وجل عز الله إلى والدعاة المسلمين

يستعملها التي باللغات المعمورة أنحاء جميع في العالم كافة
سبحانه الله قال ، به الله أمر الذي البلغا هو . وهذا الناس
َها    َ يا:  لنبيه وتعالى ّي أ

ْغ     الّرُسوُل     َ ّل ِزَل     َما     َب ْن ْيَك     ُأ َل ّبَك     ِمْن     ِإ    َر
الرسل وهكذا البلغا عليه وسلم عليه الله صلى فالرسول

أتباع وعلى ، عليهم وسلمه الله صلوات البلغا عليهم جميعا
بلغوا:  وسلم عليه الله صلى النبي قال ، يبلغوا أن الرسل

الشاهد     فليبلغ:  يقول الناس خطب إذا وكان    آية     ولو     عني
   سامع     من     أوعى     مبلغ     فرب     الغائب

عن يبلغوا أن وغيرهم وتجارا وعلماء حكاما المة جميع فعلى
وأن ، الدين هذا وسلم عليه الله صلى رسوله وعن الله

 بأساليب المستعملة الحية اللغات بشتى للناس يشرحوه
وفوائده وحكمه السلم محاسن يشرحوا وأن ، واضحة
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، فيه الجاهلون يعرفه وحتى أعداؤه يعرفه حتى وحقيقته
.  التوفيق ولي والله ، فيه الراغبون يعرفه وحتى

باكستان في المسلمين إخواني أنصح فإني اللقاء لهذا وختاما
بشرعه ويعملوا الله يتقوا أن ، مكان كل وفي بنجلديش وفي
الله حرم ما يدعوا وأن ، عليهم الله أوجب بما يعملوا وأن

وكثيره قليله بالله الشرك يحذروا وأن ، كانوا أينما عليهم
وأن ، الحوال جميع في العبادة لله يخلصوا وأن وجليله دقيقه

بالموات التعلق من الناس من كثير فيه وقع ما يحذروا
، غيرهم أو الولياء أو النبياء من كانوا سواء ، بهم والستغاثة

أو الصنام أو الحجار أو بالشجار التعلق من أحذرهم كما
فيها له ليس وحده الله حق العبادة لن الجمادات؛ من غيرها
َقَضى:  تعالى قال كما ، شريك ّبَك     َو ُدوا     َأل     َر ُب ْع ُه     ِإل     َت ّيا . الية   ِإ
ُدوا     ِإل     ُأِمُروا     َوَما:  تعالى وقال ُب ْع َي ّلَه     ِل ِلِصيَن     ال ّديَن     َلُه     ُمْخ ال
َء َفا َن َأّن:  سبحانه ويقول   ُح َد     َو ْلَمَساِج ِه     ا ّل ُعوا     َفل     ِل ْد َع     َت ِه     َم ّل ال
ًدا    َأَح

كل دون بالعبادة الله يخصوا أن الثقلين جميع على فالواجب
الصلة من عليهم فرض الذي حقه يؤدوا وأن ، سواه ما

بالحق يتواصوا وأن ، عليهم الله حرم ما يحذروا وأن ، وغيرها
وأن ، كانوا أينما والتقوى البر على يتعاونوا وأن ، عليه والصبر
الكريم القرآن تلوة في يجتهدوا وأن ، الله دين في يتفقهوا
فيه الله كتاب لنه فيه؛ بما والعمل والتعقل لمعانيه والتدبر
حجة في وسلم عليه الله صلى النبي . قال والنور الهدى
كتاب     به     اعتصمتم     إن     تضلوا     لن     ما     فيكم     تارك     إني  :  الوداع

َذا     ِإّن:  يقول والله   الله ُقْرآَن     َه ْل ِدي     ا ْه ِتي     َي ّل َوُم     ِهَي     ِل ْق    َأ
َو     ُقْل:  سبحانه ويقول ِذيَن     ُه ّل ُنوا     ِل ًدى     آَم ٌء     ُه َفا    َوِش

ويعملوا ويتدبروه يتعقلوه أن جميعا المسلمين ىعل فالواجب
بها العناية يجب وسلم عليه الله صلى النبي سنة . وهكذا به

القرآن من أشكل ما وتفسير بها والعمل منها تيسر ما وحفظ
فإنها ، وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الصحيحة بالسنة
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أن يجب التي الشريعة أصول من الثاني والصل الثاني الوحي
أشكل ما كل وفي الله كتاب من أشكل ما كل في إليها يرجع

.  الحكام من

 وصيتي لجميع المسلمين ، وأن ل تشغلهم الدنياهذه
 آخرتهم ، بل يجب عليهم أن يستعينوا بالدنياعنوشهواتها 

 حتى ينجحواللخرةعلى الخرة ، وأن يجعلوا الدنيا مطية 
ويربحوا ويفلحوا ، والله ولي التوفيق . وصلى الله وسلم

.  وسيدنا محمد بن عبد الله ، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان وإمامناعلى نبينا 

التوحيد في الثالث الجزء ويليه ، الثاني الجزء الحمد ولله تم
 وما

 ) للشيخ متنوعة ومقالت فتاوى ( مجموع كتاب من به يلحق

.   باز بن الرحمن عبد بن الله عبد بن العزيز عبد
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