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   :املدخل
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا وسيدنا حممـد األمـني،        
وعلى آله وصحابته أمجعني، ومن سار على درم، واقتفى أثرهم إىل يوم الـدين،           

  : وبعد
بن باز على جتميع    عبد العزيز بن عبد اهللا      : فلقد كانت موافقة مساحة الشيخ    

فتاواه ورسائله وحماضراته يف سفر واحد يضم أجزاء خمتلفة، تلبية لرغبات كـثرية،   
 نفع اهللا ا، وجعلها سبحانه يف موازين حسناته من العلـم            -وحمققة لفائدة علمية  

 ومزيال للظنون فيما حاول بعض اإلخوان يف داخل اململكة وخارجها مجعه           -النافع
  . مساحته بدافع حمبتهم له، واطمئنام مبا يصدر عنهوتداوله من أعمال

وقد سعدت مبا أسند إيل مساحته من اإلشراف على جتميع وطبع ما تبعثـر مـن            
إنتاجه الغزير، فقد كان حفظه اهللا، وأمد يف عمره على خري عمـل، باسـطا نفـسه،     

لـدعوة  وناشرا علمه لطلبة العلم وللسائلني، حريصا على املسامهة يف كـل ميـدان ل             
 هـ وحـىت اآلن، ومل حيفـظ يف      ١٣٥٧والتعليم، منذ أن توىل القضاء يف اخلرج عام         

مكتب مساحته من أعماله اليت صدرت، إال يف أثناء عمله يف اجلامعة اإلسالمية باملدينـة   
  .املنورة، مث بعد االنتقال لعمله األخري بالرياض

 ودروس جـامع  ومع هذا بقيت أعمال أخرى كثرية مل حتفـظ كاحملاضـرات،       
وهذه أعمال  ..الرياض، وغريه من املساجد، والفتاوى واألحاديث يف الصحف واإلذاعة        

فكان ال بد من جتميع ما تيسر من ذلك، مث عرضه علـى مساحتـه قبـل              ..كثرية جدا 
تدوينه، وختصيص مكانه من الكتاب، إذ كان رأيه حفظه اهللا عدم نشر أي شـيء إال                

  .نه يف الفتوى، وتوثقا عن التصحيف واألخطاءبعد قراءته وإقراره، ورعا م
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 البدء يف العقيدة، وختصيص املوضـوعات       - غفر اهللا له ولوالديه    -وقد رأى 
اليت تدخل ضمنها، إال أنه قد مير مبا أودع أجزاء العقيدة، ما يـدخل يف أبـواب                 

نه الفقه، حيث أمر باإلشارة إليها يف موطنها، أو نقل ما يتعلق بالفقه يف موضعه؛ أل       
  .جاء ضمن أسئلة صحفية أو غريها فلم يستحسن جتزئتها

وإن مساحته لريجو من كل من توجد لديه فتاوى أو مقاالت أو أحاديـث              
مسجلة من القدمي أو احلديث أن ميدنا به ليأخذ دوره من النشر بعد عرضه علـى                

  ..مساحته
  .وصلى اهللا وسلم على اهلادي البشري، وآله وصحبه أمجعني

  سعد الشويعرحممد بن 
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  الطبعة الثانيةمقدمة 

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا مـن شـرور أنفـسنا              
وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال       
إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وسلم                

  .ه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدينوعلى آل
  : أما بعد

فهذه فتاوى ومقاالت صدرت مين يف أوقات متعددة وملا فيها من الفائـدة             
رأيت أن أمجعها وأطبعها يف غالف واحد ألستفيد منها، ويستفيد منها من شـاء              

، وأن   وميتـاً  اهللا من العباد، وأسأله بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن ينفعين ا حياً           
   ا عباده إنه مسيع وهـو حـسيب ونعـم    ، قريب، وال حول وال قوة إال باهللاينفع 

 مبا يتعلق بالعقيدة؛ لكوا أهم      الوكيل، وقد رأيت ترتيبها على ترتيب الفقهاء بادئاً       
األمور، وقد روعي يف هذه الطبعة تاليف األخطاء املطبعية يف الطبعة السابقة، واهللا             

ليه التكالن وهو ويل التوفيق، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآلـه             املستعان وع 
  .وصحبه

  املؤلف
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن باز
  مفيت عام اململكة ورئيس هيئة كبار العلماء
  ورئيس إدارة البحوث العلمية واإلفتاء
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 *نبذة عن حياة املؤلف
  . الرمحن بن حممد بن عبد اهللا آل بازأنا عبد العزيز بن عبد اهللا بن عبد

ـ ١٣٣٠ولدت مبدينة الرياض يف ذي احلجة سنة          ،وكنت بصريا يف أول الدراسة    . ه
ـ ١٣٤٦مث أصابين املرض يف عيين عام        مث ذهب بالكلية يف    ..فضعف بصري بسبب ذلك   . ه

 هـ واحلمد هللا على ذلك، وأسأل اهللا جل وعال أن يعوضـين      ١٣٥٠مستهل حمرم من عام     
نه بالبصرية يف الدنيا واجلزاء احلسن يف اآلخرة، كما وعد بذلك سبحانه على لسان نبيـه                ع

  .حممد صلى اهللا عليه وسلم، كما أسأله سبحانه أن جيعل العاقبة محيدة يف الدنيا واآلخرة
 مث بدأت يف تلقي     ،وقد بدأت الدراسة منذ الصغر وحفظت القرآن الكرمي قبل البلوغ         

  :لعربية على أيدي كثري من علماء الرياض من أعالمهمالعلوم الشرعية وا
 حممد بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن بن الشيخ حممد ابن عبد  /الشيخ -١

  .الوهاب رمحهم اهللا
 صاحل بن عبد العزيز بن عبد الرمحن بن حسن بن الشيخ حممد بن عبد               /الشيخ -٢
  رمحهم اهللا.)قاضي الرياض(.الوهاب
  رمحه اهللا.)قاضي الرياض( عتيق الشيخ سعد بن محد بن -٣
  رمحه اهللا.)وكيل بيت املال بالرياض(الشيخ محد بن فارس  -٤
رمحه اهللا أخذت عنه علم ) من علماء مكة املكرمة(الشيخ سعد وقاص البخاري  -٥

  يف مكة املكرمة. هـ١٣٥٥التجويد يف عام 
ـ .مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ  -٦ ه وقد الزمت حلقات

ـ ١٣٤٧ من عشر سنوات وتلقيت عنه مجيع العلوم الشرعية ابتداء من سنة             حنواً إيل سنة  . ه
  . هـ حيث رشحت للقضاء من قبل مساحته١٣٥٧

                                                
 .ضل مساحة الشيخ عبد العزيز بإمالء نبذة عن حياته وقرأت عليه بعد كتابتها فأقرأهاتف *
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  .جزى اهللا اجلميع أفضل اجلزاء، وأحسنه وتغمدهم مجيعا برمحته ورضوانه
  :وقد توليت عدة أعمال هي

، عشر عامـا وأشـهرا  القضاء يف منطقة اخلرج مدة طويلة استمرت أربعة      -١
ـ ١٣٥٧وامتدت بني سنيت     ـ ١٣٧١إىل عام   . ه وقد كان التعـيني يف مجـادى       .. ه

  . هـ١٣٧١وبقيت إىل اية عام . هـ١٣٥٧اآلخرة من عام 
ـ ١٣٧٢التدريس يف املعهد العلمي بالرياض سنة    -٢ وكليـة الـشريعة   . هـ

استمر عملي  يف علوم الفقه والتوحيد واحلديث و     .هـ١٣٧٣بالرياض بعد إنشائها سنة     
  . هـ١٣٨٠على ذلك تسع سنوات انتهت يف عام 

ـ ١٣٨١عينت يف عام     -٣  لرئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنـورة،       نائباً. ه
  . هـ١٣٩٠وبقيت يف هذا املنصب إىل عام 

بعد وفـاة رئيـسها     .هـ١٣٩٠توليت رئاسة اجلامعة اإلسالمية يف سنة        -٤
 ١٣٨٩محـه اهللا يف رمـضان عـام     حممد بن إبـراهيم آل الـشيخ ر       /شيخنا الشيخ 

  . هـ١٣٩٥وبقيت يف هذا املنصب إىل سنة .هـ
ـ ١٣٩٥/ ١٤/١٠ويف   -٥ صدر األمر امللكي بتعييين يف منصب الـرئيس        . ه

العام إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، وبقيت يف هذا املنصب إىل            
 . هـ١٤١٤سنة 

ين يف منصب املفـيت العـام       هـ صدر املر امللكي بتعيي    ٢٠/١/١٤١٤ويف   -٦
للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية واإلفتاء وال أزال إىل             

  هذا الوقت يف العمل أسأل اهللا العون والتوفيق والسداد
ويل إىل جانب هذا العمل يف الوقت احلاضر عضوية يف كثري من االس العلمية              

   :واإلسالمية من ذلك
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  .هيئة كبار العلماء باململكة رئاسة -١
 .ية واإلفتاء يف اهليئة املذكورةرئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلم -٢
 .لتأسيسي لرابطة العامل اإلسالميعضوية ورئاسة الس ا -٣
 . الس األعلى العاملي للمساجدرئاسة -٤
رئاسة امع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمـة التـابع لرابطـة العـامل              -٥

 .ياإلسالم
 .عضوية الس األعلى للجامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة -٦
  .عضوية اهليئة العليا للدعوة اإلسالمية يف اململكة -٧

  :أما مؤلفايت فمنها
 .الفوائد اجللية يف املباحث الفرضية -١
  ."توضيح املناسك"التحقيق واإليضاح لكثري من مسائل احلج والعمرة والزيارة  -٢
حكم االحتفال باملولد   (( على أربع مقاالت مفيدة      التحذير من البدع، ويشتمل    -٣

النبوي، وليلة اإلسراء واملعراج، وليلة النصف من شعبان، وتكذيب الرؤيا املزعومة من خادم          
  .))احلجرة النبوية املسمى الشيخ أمحد

  .رسالتان موجزتان يف الزكاة والصيام -٤
  .العقيدة الصحيحة وما يضادها -٥
  . اهللا عليه وسلم وكفر من أنكرهاوجوب العمل بسنة الرسول صلى -٦
  .الدعوة إىل اهللا وأخالق الدعاة -٧
  .وجوب حتكيم شرع اهللا ونبذ ما خالفه -٨
  .حكم السفور واحلجاب ونكاح الشغار -٩
  .نقد القومية العربية -١٠
 .اجلواب املفيد يف حكم التصوير -١١
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  .))دعوته وسريته((الشيخ حممد بن عبد الوهاب   -١٢
ية صالة الـنيب صـلى اهللا عليـه     كيف-١((: ثالث رسائل يف الصالة   -١٣

 أين يضع املصلي يديه حني الرفع       -٣ وجوب أداء الصالة يف مجاعة،       -٢وسلم،  
  .))من الركوع؟
صلى اهللا عليه    -حكم اإلسالم فيمن طعن يف القرآن أو يف رسول اهللا            -١٤

  .-وسلم
  .حاشية مفيدة على فتح الباري وصلت فيها إىل كتاب احلج -١٥
حلسية على جريان الـشمس وسـكون األرض        رسالة األدلة النقلية وا    -١٦

  .وإمكان الصعود إىل الكواكب
إقامة الرباهني على حكم من استغاث بغـري اهللا أو صـدق الكهنـة               -١٧
  .والعرافني
  .اجلهاد يف سبيل اهللا -١٨
  .الدروس املهمة لعامة األمة -١٩
  .فتاوى تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة -٢٠
  .وجوب لزوم السنة واحلذر من البدعة -٢١
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  )١(عقيدة الصحيحة وما يضادهاال

  .احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وعلى آله وصحبه
ما كانت العقيدة الصحيحة هي أصل دين اإلسالم، وأسـاس امللـة،     فلّ: أما بعد 

رأيت أن تكون هي موضوع احملاضرة، ومعلوم باألدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن             
 إمنا تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة، فإن كانت العقيدة            األعمال واألقوال 

ومـن يكْفُـر    { :غري صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال، كما قال تعاىل           
        اِسِرينالْخ ِة ِمنِفي الْآِخر وهو لُهمِبطَ عح اِن فَقَد{:  وقال تعاىل  )٢(}ِبالِْإمي  أُوِحي لَقَدو

  كِإلَي                ِمـن نكُـونلَتو لُـكمع طَنـبحلَي كْتـرأَش لَـِئن ِلكقَب ِمن ِإلَى الَِّذينو
اِسِرين٣(}الْخ(.  

يف هذا املعىن كثرية، وقد دل كتاب اهللا املبني وسنة رسوله األمني عليه              واآليات
ن بـاهللا،   اإلميا: من ربه أفضل الصالة والتسليم، على أن العقيدة الصحيحة تتلخص يف          

ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وبالقدر خريه وشره، فهذه األمور الستة هي            
 - أصول العقيدة الصحيحة اليت نزل ا كتاب اهللا العزيز، وبعث اهللا ا رسوله حممـداً         

، ويتفرع عن هذه األصول كل ما جيب اإلميان به مـن أمـور              -عليه الصالة والسالم  
وأدلة هـذه األصـول   .-صلى اهللا عليه وسلم -أخرب اهللا به ورسوله الغيب، ومجيع ما    

لَيس الِْبر أَنْ تولُّوا    { :، فمن ذلك قول اهللا سبحانه      جداً الستة يف الكتاب والسنة كثريةٌ    
   والْمالِئكَِةوجوهكُم ِقبلَ الْمشِرِق والْمغِرِب ولَِكن الِْبر من آمن ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر

                                                
الصادر يف شهر رجب وشعبان ورمضان وشـوال  ) العدد السابع(نشرت يف جملة البحوث اإلسالمية       -١

 .  هـ١٤٠٣عام 
  .٥  سورة املائدة اآلية -٢
  .٦٥  سورة الزمر اآلية -٣
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 نيِبيالناِب والِْكتـِه           { :وقوله سبحانه .)١(}وبر ـِه ِمـنـِزلَ ِإلَيا أُنولُ ِبمسالر نآم
 )٢(}والْمؤِمنونَ كُلٌّ آمن ِباللَِّه ومالِئكَِتِه وكُتِبِه ورسِلِه ال نفَرق بين أَحٍد ِمن رسـِلهِ             

يا أَيها الَِّذين آمنوا آِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه والِْكتاِب الَِّذي نـزلَ           {: بحانهاآلية، وقوله س  
علَى رسوِلِه والِْكتاِب الَِّذي أَنزلَ ِمن قَبلُ ومن يكْفُر ِباللَِّه ومالِئكَِتِه وكُتِبِه ورسـِلِه              

أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه يعلَم ما ِفي       {: وقوله سبحانه .)٣(}لًا بِعيدا والْيوِم الْآِخِر فَقَد ضلَّ ضال    
    ـِسريلَى اللَِّه يع اٍب ِإنَّ ذَِلكِفي ِكت ِض ِإنَّ ذَِلكالْأَراِء ومأمـا األحاديـث    )٤(}الس

، منها احلديث الصحيح املشهور الـذي   جداً الصحيحة الدالة على هذه األصول فكثريةٌ     
رواه مسلم يف صحيحه من حديث أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضـي اهللا عنـه أن            

اإلميـان أن   ((: جربيل عليه السالم سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اإلميان، فقال له            
 احلديث،  ))تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره          

 وهذه األصول الستة يتفرع     ،سري من حديث أيب هريرة    وأخرجه الشيخان مع اختالف ي    
عنها مجيع ما جيب على املسلم اعتقاده يف حق اهللا سبحانه، ويف أمر املعاد وغري ذلـك                 

  .من أمور الغيب
فمن اإلميان باهللا سبحانه، اإلميان بأنه اإلله احلق املستحق للعبادة دون كل ما سـواه               

لقائم بأرزاقهم والعامل بسرهم وعالنيتهم، والقادر علـى  لكونه خالق العباد واحملسن إليهم وا   
: إثابة مطيعهم وعقاب عاصيهم، وهلذه العبادة خلق اهللا الثقلني وأمرهم ا، كما قال تعـاىل   

 ِإنَّ وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإال ِليعبدوِن ما أُِريد ِمنهم ِمن ِرزٍق وما أُِريد أَنْ يطِْعمـونِ              {
ِتنيِة الْمذُو الْقُو اقزالر وه { :وقال تعاىل )٥(}اللَّهكُمبوا ردباع اسا النها أَيي  
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الَِّذي خلَقَكُم والَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ الَِّذي جعلَ لَكُم الْأَرض ِفراشا والسماَء ِبناًء           
زأَنو                 مـتأَنا وادـدلُوا ِللَِّه أَنعجفَال ت قًا لَكُماِت ِرزرالثَّم ِبِه ِمن جراًء فَأَخاِء ممالس لَ ِمن

  . وقد أرسل اهللا الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا احلق والدعوة إليه)١(}تعلَمونَ

ي كُلِّ أُمٍة رسولًا أَِن اُعبـدوا  ولَقَد بعثْنا ِف{ : والتحذير مما يضاده، كما قال سبحانه  
  وا الطَّاغُوتِنبتاجو ِه         {:  وقال تعاىل  )٢(}اللَّهوِحي ِإلَيوٍل ِإال نسر ِمن ِلكقَب ا ِمنلْنسا أَرمو

لَت ِمن لَدنْ   ِكتاب أُحِكمت آياته ثُم فُص    {:  وقال عز وجل   )٣(}أَنه ال ِإلَه ِإال أَنا فَاعبدونِ     
          ِشريبو ِذيرن هِمن ِني لَكُمِإن وا ِإال اللَّهدبعِبٍري أَال تِكيٍم خهـي  : وحقيقة هذه العبادة  ،  )٤(}ح

 ، وذبٍح، وصوٍم، وصالٍة، ورجاٍء، وخوٍف،إفراد اهللا سبحانه جبميع ما تعبد العباد به من دعاٍء
 والرهبة مع كمال احلب ،على وجه اخلضوع له والرغبة    وغري ذلك من أنواع العبادة،       ،ونذٍر

: له سبحانه والذل لعظمته، وغالب القرآن الكرمي نزل يف هذا األصل العظيم، كقوله سبحانه      
}        اِلصالْخ ينأَال ِللَِّه الد ينالد ا لَهِلصخم ِد اللَّهبأَال   { : وقوله سبحانه  )٥(}فَاع كبى رقَضو

فَادعوا اللَّه مخِلـِصني لَـه الـدين ولَـو كَـِره            {:  وقوله عز وجل   )٦(}ا ِإال ِإياه  تعبدو
 : ويف الصحيحني عن معاذ رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال               )٧(}الْكَاِفرونَ

  .))حق اهللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا((
إلميان جبميع ما أوجبه على عباده وفرضه عليهم من أركـان           ومن اإلميان باهللا أيضا ا     

شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، وإقام الصالة،        : اإلسالم اخلمسة الظاهرة وهي   
  وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت اهللا احلرام ملن استطاع إليه سبيال، وغري ذلك من
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، وأهم هذه األركان وأعظمها شهادة أن ال إله      اليت جاء ا الشرع املطهر     الفرائض
إخالص العبادة هللا :  وأن حممدا رسول اهللا، فشهادة أن ال إله إال اهللا تقتضي،إال اهللا 

ق إال بال معبود : وحده ونفيها عما سواه، وهذا هو معىن ال إله إال اهللا، فإن معناها         
 فكله معبود   ،و غري ذلك  اهللا، فكل ما عبد من دون اهللا من بشر أو ملك أو جين أ             

ذَِلك ِبأَنَّ اللَّـه هـو      {:  هو اهللا وحده، كما قال سبحانه      بالباطل، واملعبود باحلق  
 وقد سبق بيان أن اهللا سبحانه خلق        )١(}الْحق وأَنَّ ما يدعونَ ِمن دوِنِه هو الْباِطلُ       

ل به كتبـه، فتأمـل      الثقلني هلذا األصل األصيل وأمرهم به، وأرسل به رسله وأنز         
 ليتضح لك ما وقع فيه أكثر املسلمني من اجلهل العظـيم             وتدبره كثرياً  ذلك جيداً 

ذا األصل األصيل حىت عبدوا مع اهللا غريه، وصرفوا خالص حقه لـسواه، فـاهللا    
  .املستعان

 اإلميان بأنه خالق العامل ومدبر شئوم واملتصرف        ،-سبحانه –ومن اإلميان باهللا    
مه وقدرته كما يشاء سبحانه وأنه مالك الدنيا واآلخرة ورب العاملني مجيعا ال             فيهم بعل 

خالق غريه، وال رب سواه، وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب إلصالح العباد ودعـوم             
إىل ما فيه جنام وصالحهم يف العاجل واآلجل، وأنه سبحانه ال شريك لـه يف مجيـع         

:  وقال تعاىل  )٢(}كُلِّ شيٍء وهو علَى كُلِّ شيٍء وِكيلٌ      اللَّه خاِلق   {: ذلك، وقال تعاىل  
ِإنَّ ربكُم اللَّه الَِّذي خلَق السماواِت والْأَرض ِفي ِستِة أَياٍم ثُم استوى علَى الْعرِش               {

       و رالْقَمو سمالشِثيثًا وح هطْلُبي ارهلَ النِشي اللَّيغي      ِرِه أَال لَـهاٍت ِبأَمرخسم ومجالن
الَِمنيالْع بر اللَّه كاربت رالْأَمو لْق٣(}الْخ(.  
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اإلميان بأمسائه احلسىن وصفاته العلى الـواردة يف كتابـه       : ومن اإلميان باهللا أيضا   
 متثيل، بل   العزيز، والثابتة عن رسوله األمني من غري حتريف وال تعطيل وال تكييف وال            

جيب أن متر كما جاءت بال كيف، مع اإلميان مبا دلت عليه من املعاين العظيمة اليت هي                 
 جيب وصفه ا على الوجه الالئق به من غري أن يشابه خلقه             -عز وجل  -أوصاف هللا   

 )١(}لَيس كَِمثِْلِه شيٌء وهو الـسِميع الْبـِصري       { :يف شيء من صفاته، كما قال تعاىل      
 وهذه هي   )٢(}فَال تضِربوا ِللَِّه الْأَمثَالَ ِإنَّ اللَّه يعلَم وأَنتم ال تعلَمونَ         { :وقال عز وجل  

عقيدة أهل السنة واجلماعة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم وأتبـاعهم               
) قـاالت امل: (أبو احلسن األشعري رمحه اهللا يف كتابه      : بإحسان، وهي اليت نقلها اإلمام    

  .عن أصحاب احلديث وأهل السنة، ونقله غريه من أهل العلم واإلميان
: سئل الزهري ومكحول عن آيات الـصفات، فقـاال        : قال األوزاعي رمحه اهللا   

سئل مالك واألوزاعي والليث بن     : أمروها كما جاءت، وقال الوليد بن مسلم رمحه اهللا        
أمروها : ردة يف الصفات، فقالوا مجيعا    سعد وسفيان الثوري رمحهم اهللا عن األخبار الوا       
كنا والتابعون متوافرون نقول إن اهللا   ": كما جاءت بال كيف، وقال األوزاعي رمحه اهللا       

، وملا سئل ربيعة بن أيب عبد       "سبحانه على عرشه، ونؤمن مبا ورد يف السنة من الصفات         
 جمهول والكيـف    االستواء غري ": الرمحن شيخ مالك رمحة اهللا عليهما عن االستواء قال        

وملـا سـئل    ."غري معقول ومن اهللا الرسالة وعلى الرسول البالغ املبني وعلينا التصديق          
 واإلميان بـه    ، والكيف جمهول  ،االستواء معلوم ": اإلمام مالك رمحه اهللا عن ذلك، قال      

ما أراك إال رجـل سـوء، وأمـر بـه         : ، مث قال للسائل   " والسؤال عنه بدعة   ،واجب
  ملعىن عن أم املؤمنني أموروي هذا ا.فأخرج
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: سلمة رضي اهللا عنها، وقال اإلمام أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن املبارك رمحة اهللا عليـه                
وكالم األئمة يف هذا ، "نعرف ربنا سبحانه بأنه فوق مساواته على عرشه بائن من خلقه        "

 من ذلـك   ال ميكن نقله يف هذه احملاضرة، ومن أراد الوقوف على كثري الباب كثري جداً  
لعبد اهللا بـن اإلمـام      ) السنة( كتاب   :فلرياجع ما كتبه علماء السنة يف هذا الباب مثل        

أليب القاسـم  ) الـسنة (لإلمام اجلليل حممد ابن خزميـة، وكتـاب     ) التوحيد(أمحد، و 
أليب بكر بن أيب عاصم، وجواب شيخ اإلسالم ابن         ) السنة(الاللكائي الطربي، وكتاب    

و جواب عظيم كثري الفائدة قد أوضح فيه رمحه اهللا عقيدة أهـل             تيمية ألهل محاة، وه   
السنة، ونقل فيه الكثري من كالمهم واألدلة الشرعية والعقلية على صحة ما قاله أهـل               

قد بسط فيها ) التدمرية(السنة، وبطالن ما قاله خصومهم، وهكذا رسالته املوسومة بـ      
لى املخالفني مبا يظهر    لنقلية والعقلية، والرد ع    وبني فيها عقيدة أهل السنة بأدلتها ا       ،املقام

 الباطل لكل من نظر يف ذلك من أهل العلم، بقصد صاحل ورغبة يف معرفة               مغاحلق، ويد 
احلق، وكل من خالف أهل السنة فيما اعتقدوا يف باب األمساء والصفات فإنه يقع وال               

  . كل ما يثبته وينفيهبد يف خمالفة األدلة النقلية والعقلية مع التناقض الواضح يف
أما أهل السنة واجلماعة فأثبتوا هللا سبحانه ما أثبته لنفسه يف كتابه الكرمي، أو أثبته    

        بال متثيل، ونزهوه سـبحانه عـن        ته، إثباتاً له رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم يف سن 
باألدلـة   من التعطيل ففازوا بالسالمة من التناقض، وعملـوا           بريئاً مشاة خلقه ترتيهاً  

كلها، وهذه سنة اهللا سبحانه فيمن متسك باحلق الذي بعث به رسله، وبذل وسـعه يف       
بلْ نقِْذف  { :ذلك وأخلص هللا يف طلبه، أن يوفقه للحق ويظهر حجته، كما قال تعاىل            

      اِهقز وفَِإذَا ه هغمداِطِل فَيلَى الْبع ق{ : وقال تعاىل  )١(}ِبالْح  ـكونأْتال يثَـٍل ِإال    وِبم 
قِبالْح اكِجئْن  
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وقد ذكر احلافظ ابن كثري رمحه اهللا يف تفسريه املشهور عند كالمه            ،  )١(}وأَحسن تفِْسريا 
ِإنَّ ربكُم اللَّه الَِّذي خلَق السماواِت والْأَرض ِفي ِستِة أَياٍم ثُم           { :على قول اهللا عز وجل    

  . يف هذا الباب حيسن نقله ها هنا لعظم فائدته حسناً اآلية، كالماً)٢(}لْعرِشاستوى علَى ا
 ليس هذا موضـع     للناس يف هذا املقام مقاالت كثرية جداً      : (قال رمحه اهللا ما نصه    

 ، والثـوري  ، واألوزاعي ،بسطها، وإمنا نسلك يف هذا املقام مذهب السلف الصاحل مالك         
 وغريهم من أئمـة املـسلمني   ، وإسحاق بن راهويه، وأمحد ، والشافعي ،والليث بن سعد  

، وهو إمرارها كما جاءت من غري تكييف وال تشبيه وال تعطيل، والظـاهر           وحديثاً قدمياً
 من خلقه، وليس كمثله      فإن اهللا ال يشبهه شيءٌ     ،املتبادر إىل أذهان املشبهني منفي عن اهللا      

منهم نعيم بن محاد اخلزاعي شـيخ       شيء وهو السميع البصري، بل األمر كما قال األئمة،          
من شبه اهللا خبلقه كفر، ومن جحد ما وصف اهللا به نفسه فقـد كفـر،             ": البخاري قال 

وليس فيما وصف اهللا به نفسه وال رسوله تشبيه، فمن أثبت هللا تعاىل ما وردت به اآليات    
عاىل النقائص الصرحية واألخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق جبالل اهللا، ونفى عن اهللا ت

  . انتهى كالم ابن كثري رمحه اهللا"فقد سلك سبيل اهلدى
، فيؤمن املسلم بـأن هللا       وتفصيالً اإلميان م إمجاالً  : وأما اإلميان باملالئكة فيتضمن   

ِعباد مكْرمونَ ال يسِبقُونه ِبالْقَوِل وهم ِبـأَمِرِه  { :مالئكة خلقهم لطاعته، ووصفهم بأم 
ونَ يعلَم ما بين أَيِديِهم وما خلْفَهم وال يشفَعونَ ِإال ِلمِن ارتضى وهم ِمن خـشيِتِه   يعملُ

 وهم أصناف كثرية منهم املوكلون حبمل العرش، ومنهم خزنة اجلنة والنار،           ،)٣(}مشِفقُونَ
مبن مسـى اهللا ورسـوله   ومنهم املوكلون حبفظ أعمال العباد، ونؤمن على سبيل التفصيل      

   منهم، كجربيل وميكائيل ومالك خازن النار، وإسرافيل املوكل بالنفخ يف الصور،
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وقد جاء ذكرهم يف أحاديث صحيحة، وقد ثبت يف الصحيح عن عائـشة رضـي اهللا     
 وخلق اجلان مـن     ،خلقت املالئكة من نور   (( :عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال       

وهكذا اإلميـان  جه مسلم يف صحيحه،  خر ))آدم مما وصف لكم    وخلق   ،مارج من نار  
 على أنبيائه ورسله، لبيان حقـه        بأن اهللا سبحانه أنزل كتباً     بالكتب جيب اإلميان إمجاالً   

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا ِبالْبيناِت وأَنزلْنا معهـم الِْكتـاب         {: والدعوة إليه، كما قال تعايل    
كَانَ الناس أُمةً واِحدةً فَبعثَ     { :اآلية، وقال تعاىل   )١(}نَ ِليقُوم الناس ِبالِْقسطِ   والِْميزا

اللَّه النِبيني مبشِرين ومنِذِرين وأَنزلَ معهم الِْكتاب ِبالْحق ِليحكُم بين الناِس ِفيمـا             
  .اآلية )٢(}اختلَفُوا ِفيِه

ؤمن على سبيل التفصيل مبا مسى اهللا منها كالتوراة واإلجنيل والزبـور والقـرآن،              ون
والقرآن هو أفضلها وخامتها، وهو املهيمن واملصدق هلا، وهو الذي جيب على مجيع األمـة               

 ألن اهللا سبحانه ؛ة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحتكيمه مع ما صحت به السن،اتباعه
 إىل مجيع الثقلني، وأنزل عليه هـذا القـرآن   صلى اهللا عليه وسلم رسوالً بعث رسوله حممداً 

 للمـؤمنني،    لكل شيء وهدى ورمحةً    ليحكم به بينهم، وجعله شفاء ملا يف الصدور، وتبياناً        
وقـال   )٣(}وهذَا ِكتاب أَنزلْناه مبارك فَاتِبعوه واتقُوا لَعلَّكُم ترحمـونَ        { :كما قال تعايل  

 )٤(}ونزلْنا علَيك الِْكتاب ِتبيانا ِلكُلِّ شيٍء وهدى ورحمةً وبشرى ِللْمـسِلِمني          { :سبحانه
قُلْ يا أَيها الناس ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم جِميعا الَِّذي لَه ملْـك الـسماواِت             { :وقال تعاىل 

لَه ِإال هو يحِيي ويِميت فَآِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه النِبي الْأُمي الَِّذي يـؤِمن ِباللَّـِه       والْأَرِض ال إِ  
  .)٥(}وكَِلماِتِه واتِبعوه لَعلَّكُم تهتدونَ
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 فنؤمن أن  وتفصيالًواآليات يف هذا املعىن كثرية، وهكذا الرسل جيب اإلميان م إمجاالً
 منهم مبشرين ومنذرين ودعاة إىل احلق، فمن أجام فاز          هللا سبحانه أرسل إىل عباده رسالً     ا

بالسعادة، ومن خالفهم باء باخليبة والندامة، وخامتهم وأفضلهم هو نبينا حممد بن عبـد اهللا               
اُعبدوا اللَّـه   ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسولًا أَِن        {: صلى اهللا عليه وسلم، كما قال سبحانه      

 وا الطَّاغُوتِنبتاجلَى اللَِّه        {:  وقال تعاىل  )١(}واِس عكُونَ ِللنِلئَال ي ِذِريننمو ِرينشبلًا مسر
ما كَانَ محمد أَبا أَحٍد ِمن ِرجاِلكُم ولَِكن رسولَ اللَِّه         {:  وقال تعاىل  ،)٢(}حجةٌ بعد الرسلِ  

و نيِبيالن ماتومن مسى اهللا منهم أو ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تـسميته              .)٣(}خ
آمنا به على سبيل التفصيل والتعيني، كنوح وهود وصاحل وإبراهيم وغريهم صلى اهللا وسلم              

  .عليهم وعلى آهلم وأتباعهم
 به ورسوله صلى اهللا عليه وأما اإلميان باليوم اآلخر فيدخل فيه اإلميان بكل ما أخرب اهللا     

 ،وسلم مما يكون بعد املوت كفتنة القرب وعذابه ونعيمه، وما يكون يوم القيامة من األهـوال    
 ونشر الصحف بني الناس، فآخذ كتابه       ، واجلزاء ، واحلساب ، وامليزان ،والصراط،  والشدائد

ـ             ،بيمينه ان بـاحلوض    وآخذ كتابه بشماله، أو من وراء ظهره، ويدخل يف ذلك أيضا اإلمي
املورود لنبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم، واإلميان باجلنة والنار، ورؤية املؤمنني لرم سبحانه              

         ة الصحيحة عن رسول اهللا صلى      وتكليمه إياهم، وغري ذلك مما جاء يف القرآن الكرمي والسن
 ورسوله صلى   اهللا عليه وسلم، فيجب اإلميان بذلك كله وتصديقه على الوجه الذي بينه اهللا            

  .اهللا عليه وسلم
   :اإلميان بأمور أربعة: وأما اإلميان بالقدر فيتضمن

أن اهللا سبحانه قد علم ما كان وما يكون، وعلم أحوال عباده، وعلم أرزاقهم              : أوهلا
   ال خيفى عليه من ذلك شيء،وآجاهلم وأعماهلم وغري ذلك من شئوم
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:  وقال عـز وجـل     )١(}لَّه ِبكُلِّ شيٍء عِليم   ِإنَّ ال {: سبحانه وتعاىل، كما قال سبحانه    
  .)٢(}ِلتعلَموا أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَِدير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ ِبكُلِّ شيٍء ِعلْما{

قَد عِلمنا  { :كتابته سبحانه لكل ما قدره وقضاه كما قال سبحانه        : واألمر الثاين 
  الْأَر قُصنا تِفيظٌ    مح ابا ِكتندِعنو مهِمن { : وقال تعاىل  )٣(}ض   اهنيـصٍء أحيكُلَّ شو
أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه يعلَم ما ِفي السماِء والْأَرِض ِإنَّ ذَِلك      {:  وقال تعاىل  )٤(}ِفي ِإماٍم مِبنيٍ  

ِسريلَى اللَِّه يع اٍب ِإنَّ ذَِلك٥(}ِفي ِكت(.  
 كما قال ، وما مل يشأ مل يكن،اإلميان مبشيئته النافذة فما شاء كان     : األمر الثالث 

ِإنما أَمـره ِإذَا أَراد شـيئًا أَنْ   {:  وقال عز وجل  )٦(}ِإنَّ اللَّه يفْعلُ ما يشاءُ    {: سبحانه
نْ يـشاَء اللَّـه رب      ومـا تـشاُءونَ ِإال أَ     { : وقال سبحانه  )٧(}يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ   

الَِمني٨(}الْع(.  
خلقه سبحانه جلميع املوجودات ال خالق غريه وال رب سواه، كما    : األمر الرابع 

يـا  { : وقال تعاىل  )٩(}اللَّه خاِلق كُلِّ شيٍء وهو علَى كُلِّ شيٍء وِكيلٌ        { :قال سبحانه 
ِه علَيكُم هلْ ِمن خاِلٍق غَير اللَِّه يرزقُكُم ِمـن الـسماِء            أَيها الناس اذْكُروا ِنعمةَ اللَّ    

  فاإلميان.)١٠(}والْأَرِض ال ِإلَه ِإال هو فَأَنى تؤفَكُونَ
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 ملن أنكر بعـض      خالفاً ،بالقدر يشمل اإلميان ذه األمور األربعة عند أهل السنة واجلماعة         
 يزيـد بالطاعـة      وعملٌ  اعتقاد أن اإلميان قولٌ    :ان باهللا ويدخل يف اإلمي  .ذلك من أهل البدع   

 من املعاصي اليت دون الشرك       من املسلمني بشيءٍ    وأنه ال جيوز تكفري أحدٍ     ،وينقص باملعصية 
 وشرب املسكرات، وعقوق الوالدين، وغري ذلك من        ، كالزنا، والسرقة وأكل الربا    ،والكفر

ِإنَّ اللَّه ال يغِفر أَنْ يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ { :هالكبائر ما مل يستحل ذلك؛ لقول اهللا سبحان       
  .)١(}ذَِلك ِلمن يشاُء

أن اهللا خيرج مـن   وملا ثبت يف األحاديث املتواترة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
والبغض ومن اإلميان باهللا احلب يف اهللا       ،  النار من كان يف قلبه مثقال حبة من خردل من إميان          

 واملواالة يف اهللا واملعاداة يف اهللا، فيحب املؤمن املؤمنني ويواليهم، ويـبغض الكفـار             ،يف اهللا 
  .ويعاديهم

وعلى رأس املؤمنني من هذه األمة أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأهـل               
النيب صـلى   لقول ؛ ويعتقدون أم خري الناس بعد األنبياء     ،السنة واجلماعة حيبوم ويوالوم   

متفق علـى صـحته،     )) خري الناس قرين مث الذين يلوم مث الذين يلوم        (( :اهللا عليه وسلم  
مث علـي   ، مث عثمان ذو النـورين     ، مث عمر الفاروق   ،ويعتقدون أن أفضلهم أبو بكر الصديق     

  .املرتضى رضي اهللا عنهم أمجعني
، وميسكون عما شجر    وبعدهم بقية العشرة، مث بقية الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني         

بني الصحابة، ويعتقدون أم يف ذلك جمتهدون، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر،               
وحيبون أهل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املؤمنني به، ويتولـوم ويتولـون أزواج                

ريقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمهات املؤمنني، ويترضون عنهن مجيعا، ويتربءون من ط         
الروافض الذين يبغضون أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويسبوم ويغلون يف أهل              
البيت، ويرفعوم فوق مرتلتهم اليت أنزهلم اهللا عز وجل، كما يتربءون من طريقة النواصـب          

  .الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل
                                                

  .٤٨ اآلية  سورة النساء-١
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الصحيحة اليت بعث اهللا ا رسوله    ومجيع ما ذكرناه يف هذه الكلمة املوجزة داخل يف العقيدة           
 صلى اهللا عليه وسلم، وهي عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة واجلماعة اليت قال فيهـا                حممداً

ال تزال طائفة من أميت على احلق منصورة ال يضرهم من خذهلم ((: النيب صلى اهللا عليه وسلم
افترقت اليهود على إحدى وسبعني (( : وقال عليه الصالة والسالم))حىت يأيت أمر اهللا سبحانه

 وستفترق هذه األمة علي ثالث وسبعني       ، وافترقت النصارى على اثنتني وسبعني فرقة      ،فرقة
من كان على   (( : فقال الصحابة من هي يا رسول اهللا؟ قال        )) كلها يف النار إال واحدة     ،فرقة

ستقامة عليها واحلذر مما  وهي العقيدة اليت جيب التمسك ا واال،))مثل ما أنا عليه وأصحايب  
  .خالفها

وأما املنحرفون عن هذه العقيدة والسائرون على ضدها فهم أصناف كثرية، فمنـهم             
عباد األصنام واألوثان واملالئكة واألولياء واجلن واألشجار واألحجار وغريها، فهـؤالء مل            

ب مـع    كما فعلت قريش وأصناف العر     ،يستجيبوا لدعوة الرسل، بل خالفوهم وعاندوهم     
 ، وشفاء املرضى  ،نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم، وكانوا يسألون معبودام قضاء احلاجات          

ا أنكر عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه  وينذرون هلم، فلم،والنصر على األعداء، ويذحبون هلم
 أَجعـلَ {:  وقالوا ، استغربوا ذلك وأنكروه   ،وسلم ذلك وأمرهم بإخالص العبادة هللا وحده      

      ابجٌء عيذَا لَشا ِإنَّ هاِحدا وةَ ِإلَهفلم يزل صلى اهللا عليه وسلم يدعوهم إيل اهللا         .)١(}الْآِله
 ويشرح هلم حقيقة ما يدعو إليه حىت هدى اهللا منهم مـن هـدى، مث       ،وينذرهم من الشرك  

متواصـلة،  ، فظهر دين اهللا على سائر األديان بعد دعوة          دخلوا بعد ذلك يف دين اهللا أفواجاً      
 والتابعني هلم   ، وأصحابه رضي اهللا عنهم    ، من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       وجهاد طويلٍ 

 وغلب اجلهل على أكثر اخللق حىت عاد األكثـرون إيل ديـن   ،بإحسان، مث تغريت األحوال  
 وغري ذلك من أنواع الشرك،      ،اجلاهلية، بالغلو يف األنبياء واألولياء ودعائهم واالستغاثة م       

  .اها كفار العرب، فاهللا املستعانومل يعرفوا معىن ال إله إال اهللا كما عرف معن

                                                
   .٥ سورة ص اآلية -١
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 بسبب غلبة اجلهل وبعد العهد      ، يف الناس إيل عصرنا هذا     اومل يزل هذا الشرك يفشو    
  .بعصر النبوة

 )١(}هؤالِء شفَعاؤنا ِعند اللَِّه{ :وشبهة هؤالء املتأخرين هي شبهة األولني، وهي قوهلم
وقد أبطل اهللا هذه الشبهة وبني أن من عبد غريه        .)٢(}ما نعبدهم ِإال ِليقَربونا ِإلَى اللَِّه زلْفَى      {

ويعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه ما ال يضرهم { : من كان فقد أشرك به، وكفر، كما قال تعاىل  كائناً
    فَعالِء شؤقُولُونَ هيو مهفَعنال ياللَّهِ  و دا ِعننقُـلْ  {:  فرد اهللا عليهم سبحانه بقولـه      )٣(}اؤ

  .)٤(}يشِركُونأَتنبئُونَ اللَّه ِبما ال يعلَم ِفي السماواِت وال ِفي الْأَرِض سبحانه وتعالَى عما 
هي الشرك األكرب،   فبني سبحانه يف هذه اآلية أن عبادة غريه من األنبياء واألولياء أو غريهم،              

والَِّذين اتخذُوا ِمن دوِنِه أَوِلياَء ما نعبـدهم ِإال  {: وإن مساها فاعلوها بغري ذلك وقال تعاىل      
ِإنَّ اللَّه يحكُم بينهم ِفي ما هم       {:  فرد اهللا عليهم سبحانه بقوله     )٥(}ِليقَربونا ِإلَى اللَِّه زلْفَى   

 خِفيِه ي        كَفَّار كَاِذب وه نِدي مهال ي ِلفُونَ ِإنَّ اللَّهم      .)٦(}تفأبان بذلك سبحانه أن عبـاد
إن آهلتهم  :  وحنو ذلك كفر به سبحانه، وأكذم يف قوهلم        ، والرجاء ، واخلوف ،لغريه بالدعاء 

  .تقرم إليه زلفى
جاءت به الرسل عليهم    ومن العقائد الكفرية املضادة للعقيدة الصحيحة، واملخالفة ملا         

ما يعتقده املالحدة يف هذا العصر من أتباع ماركس ولينني وغريمها، مـن             : الصالة والسالم 
، دعاة اإلحلاد والكفر، سواء مسوا ذلك اشتراكية أو شيوعية أو بعثية أو غري ذلك من األمساء               

  فإن من أصول
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 وإنكار اجلنة والنار،    ، املعاد هؤالء املالحدة أنه ال إله واحلياة مادة، ومن أصوهلم إنكار         
، وال والكفر باألديان كلها، ومن نظر يف كتبهم ودرس ما هم عليه علم ذلـك يقينـاً            

 جلميع األديان السماوية، ومفضية بأهلها إىل أسوأ العواقب  ريب أن هذه العقيدة مضادةٌ    
 أن بعـض     من :ومن العقائد املضادة للحق ما يعتقده بعض املتصوفة        يف الدنيا واآلخرة،  

من يسموم باألولياء يشاركون اهللا يف التدبري، ويتصرفون يف شئون العامل، ويسموم            
باألقطاب واألوتاد واألغواث، وغري ذلك من األمساء اليت اخترعوها آلهلتهم، وهذا من            
أقبح الشرك يف الربوبية، وهو شر من شرك جاهلية العـرب؛ ألن كفـار العـرب مل                 

وإمنا أشركوا يف العبادة، وكان شركهم يف حال الرخـاء، أمـا يف    يشركوا يف الربوبية    
 ا     { :ة فيخلصون هللا العبادة، كما قال اهللا سبحانه       حال الشدوعوا ِفي الْفُلِْك دِكبفَِإذَا ر

وبية فكانوا  أما الرب .)١(}اللَّه مخِلِصني لَه الدين فَلَما نجاهم ِإلَى الْبر ِإذَا هم يشِركُونَ          
 ،)٢(}ولَِئن سأَلْتهم من خلَقَهم لَيقُولُن اللَّه     { : كما قال سبحانه   ،معترفني ا هللا وحده   

قُلْ من يرزقُكُم ِمن السماِء والْأَرِض أَمن يمِلك السمع والْأَبصار ومن           { :وقال تعاىل 
   الْم ِمن يالْح ِرجخي           قُولُونَ اللَّـهيفَس رالْأَم ربدي نمو يالْح ِمن تيالْم ِرجخيِت وي

  . واآليات يف هذا املعىن كثرية)٣(}فَقُلْ أَفَال تتقُونَ
شرك بعـضهم يف    :  إحدامها ،أما املشركون املتأخرون فزادوا على األولني من جهتني       

خاء والشدة، كما يعلم ذلك من خالطهم وسرب أحـواهلم،          شركهم يف الر  : الربوبية، والثانية 
ورأى ما يفعلون عند قرب احلسني والبدوي وغريمها يف مصر، وعند قرب العيدروس يف عدن،               
واهلادي يف اليمن وابن عريب يف الشام، والشيخ عبد القادر اجليالين يف العراق، وغريها مـن               

  ا هلا الكثري من حق اهللا عز وجل، وقل منالقبور املشهورة اليت غلت فيها العامة وصرفو

                                                
   .٦٥ سورة العنكبوت اآلية -١
   .٨٧ سورة الزخرف اآلية -٢
   .٣١ سورة يونس اآلية -٣
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 صلى اهللا عليـه  ينكر عليهم ذلك ويبني هلم حقيقة التوحيد الذي بعث اهللا به نبيه حممداً 
وسلم، ومن قبله من الرسل عليهم الصالة والسالم، فإنا هللا وإنا إليه راجعون، ونـسأله     

أن يوفق قادة املـسلمني  سبحانه أن يردهم إىل رشدهم، وأن يكثر بينهم دعاة اهلدى، و        
  .وعلماءهم حملاربة هذا الشرك والقضاء عليه ووسائله، إنه مسيع قريب

ومن العقائد املضادة للعقيدة الصحيحة يف باب األمساء والصفات عقائـد أهـل            
من اجلهمية، واملعتزلة، ومن سلك سبيلهم يف نفي صـفات اهللا عـز وجـل،               : البدع

ووصفه عز وجل بصفة املعدومات واجلمـادات       وتعطيله سبحانه من صفات الكمال،      
  .واملستحيالت، تعاىل اهللا عن قوهلم علوا كبرياً

 بعض الصفات وأثبت بعضها، كاألشاعرة، فإنه يلزمهم        ىويدخل يف ذلك من نف    
فيما أثبتوه من الصفات نظري ما فروا منه من الصفات اليت نفوها، وتـأولوا أدلتـها،                

 أما أهل الـسنة     ؛ بيناً والعقلية، وتناقضوا يف ذلك تناقضاً    فخالفوا بذلك األدلة السمعية     
واجلماعة فقد أثبتوا هللا سبحانه ما أثبته لنفسه، أو أثبته له رسوله حممد صلى اهللا عليـه                 

  بريئاً وسلم من األمساء والصفات على وجه الكمال، ونزهوه عن مشاة خلقه، ترتيهاً           
مل حيرفوا ومل يعطلوا، وسلموا من التنـاقض        من شائبة التعطيل، فعملوا باألدلة كلها و      

 وهذا هو سبيل النجاة والسعادة يف الدنيا        - كما سبق بيان ذلك    -الذي وقع فيه غريهم   
واآلخرة، وهو الصراط املستقيم الذي سلكه سلف هذه األمة وأئمتها، ولـن يـصلح              

  .آخرهم إال ما صلح به أوهلم وهو اتباع الكتاب والسنة، وترك ما خالفهما
واهللا ويل التوفيق، وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيل، وال حول وال قوة إال بـه،         

  .وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله نبينا حممد وآله وصحبه
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  )١(التوحيد وأنواعه
احلمد هللا رب العاملني، والعاقبة للمتقني، والصالة والـسالم علـى عبـده             

قه، نبينا وإمامنا وسيدنا حممـد  ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، وصفوته من خل       
  .بن عبد اهللا، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله، واهتدى داه إىل يوم الدين

  : أما بعد
 وبأبناء  ،فإين أشكر اهللا عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة يف اهللا              

 وأن  ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا مجيعـاً      أعزاء أسأله سبحانه أن جيعله لقاء مباركاً      
مينحنا الفقه يف الدين والثبات عليه، وأن يصلح أحوال املسلمني مجيعـا يف كـل               
مكان، وأن يويل عليهم خيارهم، ويصلح قادم، وأن يكثر فيهم دعاة اهلدى إنـه     

  .جواد كرمي
جامعة أم القرى، وعلى هـذا املركـز   : مث أشكر القائمني على هذه اجلامعة    

راشد بن راجـح    : مي صاحب الفضيلة الدكتور   الصيفي، وعلى رأسهم األخ الكر    
وأسأله سبحانه بأمسائه احلسىن، وصـفاته   ،مدير اجلامعة علي دعوم يل هلذا اللقاء     

  .العلى أن يوفقنا مجيعا ملا فيه صالحنا وسعادتنا يف العاجل واآلجل
  ما قرأه علينا الطالب    مسعنا مجيعاً : أيها اإلخوة يف اهللا، أيها املستمعون الكرام      

 :من سورة احلشر، مسعنا آيات كرميات فيها عربة وذكرى، يقول اهللا جل وعـال             
  يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمت ِلغٍد{

                                                
  . حماضرة ألقيت يف جامعة أم القرى يف املركز الصيفي-١
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ـ . إيل آخر السورة )١(}واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه خِبري ِبما تعملُونَ       اب اهللا عـز  ومن املعلوم أن كت
 كل خري، وفيه التذكري بأسباب النجاة وجل من أوله إيل آخره، فيه الذكرى وفيه الدعوة إىل         

  .والسعادة، وفيه العظة والترغيب والترهيب
فجدير باملسلمني مجيعا أن يعتنوا بتدبره وتعقله، وأن يكثروا من تالوته؛ ملعرفة ما أمر              

  .ما أمر اهللا به فيمتثله، ويبتعد عما ى اهللا عنهوما ى عنه، حىت يعلم املؤمن ، اهللا به
فكتاب اهللا فيه اهلدى والنور وفيه الداللة على كل خري والتحذير من كل شر، وفيـه          
الدعوة إىل مكارم األخالق وحماسن األعمال، والتحذير من سيئ األخالق، وسيئ األعمال،            

الطريقة والسبيل اليت هي      إىل:  أي )٢(}ي ِهي أَقْوم  ِإنَّ هذَا الْقُرآنَ يهِدي ِللَّتِ    { :يقول سبحانه 
 )٣(}قُلْ هو ِللَِّذين آمنوا هدى وِشـفَاءٌ      { :أهدى السبل وأقومها وأصلحها، وقال سبحانه     

 وقـال  )٤(}ِكتاب أَنزلْناه ِإلَيك مبارك ِليدبروا آياِتِه وِليتذَكَّر أُولُو الْأَلْبـابِ         { :وقال تعاىل 
  .)٥(}وأُوِحي ِإلَي هذَا الْقُرآنُ ِلأُنِذركُم ِبِه ومن بلَغَ{ :تعاىل

فوصييت لنفسي وللجميع ومـن     .فكتاب اهللا فيه اهلدى والنور، وفيه العظة والذكرى       
العناية ذا الكتاب العظيم، فهو أشرف كتاب، وأعظم كتاب، هو          : يسمع كلميت أو تبلغه   

املرتلة من السماء ومن تدبره وتعقله بقصد طلب اهلداية، ومعرفة احلق، وفقه اهللا   خامت الكتب   
  .وهداه

بيان حق اهللا على عبـاده، وبيـان ضـد      : وأهم ما اشتمل عليه هذا الكتاب العظيم      
هذا أعظم موضوع اشتمل عليه القرآن، وهو بيان حقه سبحانه علـى عبـاده مـن                .ذلك

  اده بالعبادة،توحيده، وإخالص العبادة له، وإفر
                                                

 .١٨ سورة احلشر اآلية -١
 .٩ سورة اإلسراء آية -٢
  .٤٤ سورة فصلت اآلية -٣
  .٢٩ سورة ص اآلية -٤
  .١٩  سورة األنعام اآلية -٥
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  .وبيان ضد ذلك من الشرك األكرب، والذنب الذي ال يغفر، وأنواع الكفر والضالل
ولو مل يكن يف تدبر هذا الكتاب العظيم إال العلم ذا الواجب العظيم، وتـدبر مـا                 

، وفضال كبريا، فكيف وفيه الداللة علـى كـل     عظيماً ذكره اهللا يف ذلك، لكان ذلك خرياً      
  .! من كل شر، كما تقدمخري، والترهيب

مث بعد ذلك العناية بالسنة، فإا األصل الثاين، والوحي الثاين، وفيها التفسري لكتـاب          
اهللا والداللة على ما قد خيفى من كالمه سبحانه، فهي املوضحة لكتاب اهللا، كما قال اهللا عز    

  .)١(}زلَ ِإلَيِهم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَوأَنزلْنا ِإلَيك الذِّكْر ِلتبين ِللناِس ما ن{ :وجل

 فهو  )٢(}وما أَنزلْنا علَيك الِْكتاب ِإال ِلتبين لَهم الَِّذي اختلَفُوا ِفيهِ         { :ويقول سبحانه 
أنزل لدعوة الناس إىل اخلري، وتعليمهم سبيل النجاة، وحتذيرهم من سبل اهلالك، وأمر اهللا نبيه  

 الصالة والسالم أن يبني للناس ما أنزل إليهم، وأن يشرح هلم ما اشتبه عليهم فلم يـزل     عليه
عليه الصالة والسالم من حني بعثه اهللا إىل أن توفاه سبحانه يدعو الناس إىل مـا دل عليـه                   
كتاب اهللا ويشرح هلم ما دل عليه، وحيذرهم مما ى عنه، وكانت املدة من حني بعثه اهللا إىل         

 وعشرين سنة، كلها دعوة وبيان وترهيب وترغيب، إىل أن نقل إىل الرفيـق              اه ثالثاً أن توف 
  .األعلى عليه الصالة والسالم

موضـوع العقيـدة،   : وحماضريت هذه الليلة يف أعظم موضوع، وأهم موضوع، وهو   
  .موضوع التوحيد وضده

، وخلق من فالتوحيد هو األمر الذي بعث اهللا من أجله الرسل، وأنزل من أجله الكتب
وما خلَقْت الِْجـن والْـِإنس ِإال     {: يقول سبحانه .أجله الثقلني، وبقية األحكام تابعة لذلك     

  ليخصوه سبحانه بالعبادة،:  املعىن)٣(}ِليعبدوِن
                                                

  .٤٤ سورة النحل اآلية -١
  .٦٤  سورة النحل اآلية -٢
  .٥٦ سورة الذاريات اآلية -٣
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ويفردوه جل وعال ا، ومل خيلقوا عبثا وال سدى، وال ليأكلوا ويشربوا، وال ليعمـروا               
 األار، وغرس األشجار، وال لغري هذا من مهمات الـدنيا،           القصور وحنوها، وال لشق   

هوا عـن نواهيـه،     تولكنهم خلقوا ليعبدوا رم، وليعظموه، وليتمسكوا بأوامره، وين       
  .ويقفوا عند حدوده، وليوجهوا العباد إليه، ويرشدوهم إىل حقه

ـ  { :وخلق هلم ما خلق من النعم ليستعينوا ا على طاعته، قال تعاىل      ِذي هـو الَّ
وسخر لَكُم ما ِفي الـسماواِت      { : وقال سبحانه  )١(}خلَق لَكُم ما ِفي الْأَرِض جِميعا     

    ها ِمنِميعِض جا ِفي الْأَرمار، ويـسر          )٢(}وواهللا جل وعال أنزل األمطار، وأجرى األ 
 زادا هلم إىل اية     للعباد من أنواع الرزق وأنواع النعم ما يعينهم على طاعته، وما يكون           

ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسولًا أَِن    { :آجاهلم، إقامة للحجة، وقطعا للمعذرة، وقال تعاىل      
   وا الطَّاغُوتِنبتاجو وا اللَّهدبوٍل      { : وقال سبحانه  )٣(}اُعسر ِمن ِلكقَب ا ِمنلْنسا أَرمو

   هِه أَنوِحي ِإلَيونِ     ِإال ندبا فَاعِإال أَن { : وقال سبحانه  )٤(} ال ِإلَه     ا ِمـنلْنسأَر نأَلْ ماسو
وقَضى { : وقال جل وعال   )٥(}قَبِلك ِمن رسِلنا أَجعلْنا ِمن دوِن الرحمِن آِلهةً يعبدونَ        

    اهوا ِإال ِإيدبعأَال ت كب{ :احتةوقال سبحانه يف سورة الف     )٦(}ر      ـاكِإيو ـدبعن ـاكِإي
ِعنيتسإىل غري ذلك من اآليات الداالت على أنه سبحانه خلق اخللـق ليعبـدوه              .)٧(}ن

  .وحده، وأمرهم بذلك، وأرسل الرسل هلذا األمر ليدعوا إليه، وليوضحوه للناس

                                                
  .٢٩ة البقرة اآلية  سور-١
  .١٣ سورة اجلاثية اآلية -٢
  .٣٦ سورة النحل اآلية -٣
  .٢٥ سورة األنبياء اآلية -٤
  .٤٥ سورة الزخرف اآلية -٥
  .٢٣ سورة اإلسراء اآلية -٦
  .٥ سورة الفاحتة اآلية -٧
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فوجب على أهل العلم خلفاء الرسل أن يبينوا للناس هذا األمـر العظـيم، وأن               
يكون أعظم املطلوب، وأن تكون العناية به أعظم عناية؛ ألنه مىت أسلم صار ما بعـده                

          ل من أعمال وأقوال، قـال اهللا       تابعا له، ومىت مل يوجد التوحيد مل ينفع املكلف ما حص
لَى مـا  وقَِدمنا ِإ{ : وقال تعاىل)١(}ولَو أَشركُوا لَحِبطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ   { :تعايل

ولَقَد أُوِحي ِإلَيـك وِإلَـى   { : وقال سبحانه)٢(}عِملُوا ِمن عمٍل فَجعلْناه هباًء منثُورا   
         اِسِرينالْخ ِمن نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْترأَش لَِئن ِلكقَب ِمن يف آيـات    )٣(}الَِّذين 

  .كثريات
ليه الصالة والسالم مكث مبكة عشر سنني، يدعو النـاس          ويؤيد هذا املعىن أنه ع    

إىل توحيد اهللا، قبل أن تفرض عليه الصالة وغريها، كلها دعوة إىل توحيد اهللا وتـرك                
أن يعبـدوا اهللا وحـده،      : الشرك وخلع األوثان، وبيان أن الواجب على مجيع الثقلني        

  .ويدعوا ما عليه آباؤهم وأسالفهم من الشرك
ل ملك الروم أبا سفيان بن حرب يف أيام اهلدنة، وكان أبو سفيان      وهلذا سأل هرق  

 القدس، فقيل له عنهم،     ارة بفلسطني، وصادف جميء هرقل إىل     يف وفد من قريش يف جت     
فأمر بإحضارهم لسؤاهلم عما يعلمون عن هذا النيب الذي بلغه خربه، وكان ذلـك يف               

  .!إنه نيب؟:  عنه، وعن قوله فسأهلم،وقت اهلدنة، وعلى رأسهم أبو سفيان ابن حرب
قـل  : فأمر بأيب سفيان، فأجلسه أمامه، وأجلسوا أصحابه خلفه، وقال لترمجانه         

  .إين سائله فإن كذب فليكذبوه: هلم
فسأل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعن أشياء كثرية معروفـة يف البخـاري               

  .عما يدعوهم إليه؟: وغريه، ومما سأل عنه أن سأهلم

                                                
  .٨٨ سورة األنعام اآلية -١
  .٢٣ سورة الفرقان اآلية -٢
  .٦٥ سورة الزمر اآلية -٣
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دعونا إىل أن نعبد اهللا وحده، وأن نترك ما عليه آباؤنا، ويأمرنا بالصالة             ي: فقالوا
  .والصدق والصلة والعفاف

إن كان كما قلتم ليملكن موضع قدمي هاتني فكان األمر كما قال،            : فقال هلم  
  .ك اهللا املسلمني الشام، وأزاح عنها الروم، ونصر اهللا نبيه وأيد حزبهفملَّ

 إال من رحم    -وملا تساهل فيه الناس   ..ل هو األمر العظيم   واملقصود أن هذا األص    
 وقعوا يف الشرك األكرب، وهم يدعون اإلسالم وينكرون على من رماهم خبالفـه،              -اهللا

 من األموات آهلة    وهم على الشرك بسبب جهلهم ذا األصل العظيم، فقد اختذوا كثرياً          
       م، ويطوفون بقبورهم، ويستغيثونم شفاء املرضـى،  من دون اهللا يعبدوم، ويسألو

هذا ليس بشرك وإمنا هـو تعظـيم        : وقضاء احلاجات، والنصر على األعداء، ويقولون     
بأن اإلنسان ال يدعو اهللا مباشرة إمنـا        : للصاحلني، وتوسل م إىل اهللا، ويقولون أيضا      

ـ              سبة يدعو اهللا بواسطة األولياء وهم كالوزراء بالنسبة إىل الرب، كما أن الوزراء بالن
  .نسأل اهللا العافية.للملوك هم الواسطة، فشبهوا اهللا خبلقه، وعبدوا خلقه من دونه

 ،فكل هذا من أسباب اجلهل، وقلة البصرية ذا األصل العظيم، فعباد البـدوي             
عبد القادر، وعباد احلسني، وعباد غريهم من الناس، أصام البالء مـن            : وعباد الشيخ 

توحيد، وجهلوا دعوة الرسل، والتبست عليهم األمـور،        هذا السبيل، جهلوا حقيقة ال    
 وقربة، وأنكروا على من أنكر عليهم، وقل        فوقعوا يف الشرك واستحسنوه، وجعلوه ديناً     

أن جتد يف غالب األمصار العامل البصري ذا األصل العظيم، بل جتد مـن يـشار إليـه             
ر التعظيم الذي مل يـشرعه      إنه العامل، وهو مع ذلك ممن يعظم القبو       : باألصابع، ويقال 

  .اهللا، ويدعو أهلها، ويستغيث م وينذر هلم وحنو ذلك
  .أما علماء احلق، علماء السنة، علماء التوحيد فهم قليل يف كل مكان 
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فالواجب على الطلبة يف هذه اجلامعة، وعلى مجيع الطـالب يف مجيـع اجلامعـات               
ية اإلحكام، حىت يكونوا دعاة للهـدى،       حكموه غا أن يعتنوا ذا األصل، وأن ي     : اإلسالمية

 عليه ومبشرين باحلق، وحىت يكونوا مبصرين للناس حبقيقة دينهم الذي بعث اهللا به نبيه حممداً   
  .الصالة والسالم، وبعث به الرسل مجيعاً

  .وهذه الكلمة اليت أقوهلا لكم اآلن تتعلق بأنواع التوحيد وأنواع الشرك
 ال شريك له وحد اهللا أي اعتقده واحداً: دا، يعين  مصدر وحد يوحد توحي    :والتوحيد

فهو واحد جـل    .يف ربوبيته، وال يف أمسائه وصفاته، وال يف ألوهيته وعبادته، سبحانه وتعاىل           
؛ ألن العبد باعتقاده ذلك قد      وعال وإن مل يوحده الناس، وإمنا مسي إفراد اهللا بالعبادة توحيداً          

 ضوء ذلك بإخالص العبادة لـه سـبحانه         ىمله عل  فعا وحد اهللا عز وجل، واعتقده واحداً     
ودعوته وحده، واإلميان بأنه مدبر األمور وخالق اخللق، وأنه صـاحب األمسـاء احلـسىن،     

  .والصفات الكاملة، وأنه يستحق العبادة دون كل ما سواه

  : وعند التفصيل تكون أنواع التوحيد ثالثة
اء والصفات، فتوحيد الربوبية أقر به      توحيد الربوبية، وتوحيد األلوهية، وتوحيد األمس     

املشركون ومل ينكروه، لكنهم مل يدخلوا به يف اإلسالم؛ ألم مل خيصوا اهللا بالعبـادة، ومل                
يقروا بتوحيد اإلهلية، بل أقروا بأن رم هو اخلالق الرازق، وأن اهللا هو رـم، ولكنـهم مل    

  . حىت خيلصوا العبادة هللا وحدهيوحدوه بالعبادة، فقاتلهم النيب صلى اهللا عليه وسلم

اإلقرار بأفعال الرب، وتدبريه للعامل، وتصرفه فيه، هـذا         : فتوحيد الربوبيه معناه   
توحيد الربوبية، وهو االعتراف بأنه اخلالق الرزاق مدبر األمـور ومـصرفها،            : يسمى

 .يعطي ومينع، وخيفض ويرفع، ويعز ويذل، وحييي ومييت، وهو على كل شيء قـدير             
  ولَِئن سأَلْتهم من{ : يف اجلملة أقر به املشركون، كما قال سبحانهوهذا
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  اللَّه قُولُنلَي ملَقَه{ : وقال سبحانه  )١(}خ       ضالْـأَراِت واومالس لَقخ نم مهأَلْتس لَِئنو
 اللَّه قُولُن{ : وقال تعاىل  )٢(}لَي    مالس ِمن قُكُمزري نقُلْ م     عمالس ِلكمي نِض أَمالْأَراِء و

               رالْـأَم ربدي نمو يالْح ِمن تيالْم ِرجخيِت ويالْم ِمن يالْح ِرجخي نمو ارصالْأَبو
  .)٣(}فَسيقُولُونَ اللَّه فَقُلْ أَفَال تتقُونَ

ا من هذا اإلقرار يف توحيد اهللا بالعبادة،        فهم معترفون ذه األمور، لكنهم مل يستفيدو      
وإخالصها له سبحانه وتعاىل، بل اختذوا معه وسائط، وزعموا أا شفعاء وأا تقرم إىل اهللا  

ويعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه ما ال يضرهم وال ينفَعهم ويقُولُونَ هؤالِء           { :زلفى، كما قال تعاىل   
قُلْ أَتنبئُونَ اللَّـه ِبمـا ال يعلَـم ِفـي           { : فقال سبحانه ردا عليهم    )٤(}ِِعند اللَّه شفَعاؤنا  

 فهو سبحانه ال يعلـم لـه        )٥(}السماواِت وال ِفي الْأَرِض سبحانه وتعالَى عما يشِركُونَ       
وتعاىل، الفرد الصمد،   ، ال يف السماء وال يف األرض، بل هو الواحد األحد، سبحانه             شريكاً

أَال ِللَّـِه   * فَاعبِد اللَّه مخِلصا لَه الدين      { :املستحق للعبادة جل وعال، وقال سبحانه وتعاىل      
 اِلصالْخ ينِإال           { : مث قال سبحانه   )٦(}الد مهـدبعـا نـاَء مِليوِنِه أَود ذُوا ِمنخات الَِّذينو
مـا  : يقولون ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى، يعين        : واملعىن.)٧(}اللَِّه زلْفَى ِليقَربونا ِإلَى   

عبدناهم ألم يضرون وينفعون، أو ألم خيلقون ويرزقون، أو ألم يدبرون األمور، ولكن             
عبدناهم ليقربونا إىل اهللا زلفى، وليشفعوا لنا عنده، كما قالوا يف اآلية السابقة مـن سـورة    

  .)٨(}هؤالِء شفَعاؤنا ِعند اللَِّه{ :يونس

                                                
 .٨٧ سورة الزخرف اآلية -١
 .٣٨سورة الزمر اآلية  -٢
  .٣١ سورة يونس اآلية -٣
 .١٨ سورة يونس اآلية - ٤
   .١٨سورة يونس اآلية  -٥
 .٣-٢ سورة الزمر اآليتان - ٦
 .٣سورة الزمر اآلية   -٧
   .١٨ سورة يونس اآلية -٨
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وعرف ذا أم مل يعتقدوا أن آهلتهم تنفع وتضر، وحتيي ومتيت، وترزق وتعطي             
ومتنع، وإمنا عبدوهم ليشفعوا هلم وليقربوهم إىل اهللا زلفى، فالالت والعـزى ومنـاة               

األولون، ألـم   واملسيح ومرمي والصاحلون من العباد، كل هؤالء ما عبدهم املشركون           
ينفعون ويضرون، بل عبدوهم ألم يرجون شفاعتهم، وأن يقربـوهم إىل اهللا زلفـى،      

قُلْ أَتنبئُونَ اللَّه ِبما ال يعلَم ِفي السماواِت        { :فحكم اهللا عليهم بالشرك يف قوله تعاىل      
ِإنَّ اللَّه يحكُم   { :وقال يف آية الزمر    )١(}وال ِفي الْأَرِض سبحانه وتعالَى عما يشِركُونَ      

            كَفَّار كَاِذب وه نِدي مهال ي ِلفُونَ ِإنَّ اللَّهتخِفيِه ي ما هِفي م مهنيفحكم عليهم  )٢(}ب
ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى، فبني أم كذبـة يف          : بالكفر والكذب، حني قالوا   

إىل اهللا زلفى، كفرة ذا العمل، وهو عبادم إياهم بالذبح والنذر        زعمهم أم يقربوم    
  .والدعاء واالستغاثة وحنو ذلك

 ال إله إال    :يا قوم قولوا  (( :وقد دعاهم صلى اهللا عليه وسلم عشر سنني يقول هلم         
 فأعرض عنه األكثرون، ومل يهتد إال األقلون، مث أمجع رأيهم على قتلـه،              ))اهللا تفلحوا 

هللا من شرهم ومن كيدهم، وهاجر إىل املدينة عليه الصالة والسالم، فأقام ـا              فأجناه ا 
شريعة اهللا ودعا فيها إىل اهللا، وتقبل الدعوة األنصار رضي اهللا عنهم، وجاهدوا معـه               
عليه الصالة والسالم وجاهد معه املهاجرون من قريش، ومن غريهم حـىت أظهـر اهللا              

  .هلهدينه، وأعلى كلمته، وأذل الكفر وأ
وهو توحيد اهللا بأفعالـه     : وهذا النوع الذي أقر به املشركون هو توحيد الربوبية        

  .من خلق ورزق وتدبري وإحياء وإماتة وغري ذلك من أفعاله سبحانه كما سبق
   وهو حجة عليهم يف إنكارهم توحيد اهللا بالعبادة، ألنه يستلزمه، ويدل

                                                
  .١٨ سورة يونس اآلية - ١
  .٣ سورة الزمر اآلية - ٢
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ويف  )١(}فَقُلْ أَفَال تتقُـونَ { :ذا اإلقرار فقالفلهذا أقام اهللا احلجة عليهم   .عليه ويوجبه 
  .)٣(}َأَفَال تذَكَّرون{ )٢(}أَفَال تعِقلُونَ{ اآليات األخرى

ومن تدبر هذا األمر الذي أقروا به، استفاد لو عقل أن هـذا املتـصف ـذه                 
ميت الصفات هو املستحق ألن يعبد، ما دام هو اخلالق وهو الرزاق وهو احمليي وهو امل              

وهو املعطي وهو املانع وهو املدبر لألمور، وهو العامل بكل شيء والقادر علـى كـل                
شيء، فكيف تصرف العبادة لغريه، بل كيف يرجى غريه، وخياف غريه لو عقل أولئك              

استحوذَ علَيِهم الشيطَانُ فَأَنساهم ِذكْر اللَّـِه أُولَِئـك       { :الكفار، ولكنهم ال يعقلون   
ونَِحزاِسرالْخ مطَاِن هيالش بطَاِن أَال ِإنَّ ِحزيالش ٤(}ب(.  

 وهكذا أشباههم كما قـال     )٥(}صم بكْم عمي فَهم ال يرِجعونَ     { :وقال يف املنافقني  
قَهونَ ِبهـا ولَهـم     ولَقَد ذَرأْنا ِلجهنم كَِثريا ِمن الِْجن والِْإنِس لَهم قُلُوب ال يفْ          { :سبحانه

                مه لُّ أُولَِئكأَض ملْ هاِم بعكَالْأَن ا أُولَِئكونَ ِبهعمسآذَانٌ ال ي ملَها وونَ ِبهِصربال ي نيأَع
 وهم أشباه األنعام، بل هم أضل منها، كما وصفهم اهللا هؤالء هم الغافلون حقاً )٦(}الْغاِفلُونَ

ات، وحجج نريات، وبراهني ساطعات، ومـع ذلـك مل يفهموهـا ومل     بذلك يف آيات بين   
يعقلوها، واستمروا على كفرهم وضالهلم، حىت حاربوه صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر، ويوم     

، استمروا يف كفرهم وضالهلم، ومل تنفع فيهم اآليـات،  )يوم األحزاب (أحد، ويوم اخلندق    
  .كمة البالغة سبحانه وتعاىل واحلجة الدامغةومل يستفيقوا من غفلتهم وإعراضهم، وهللا احل

  مث إنه سبحانه أظهر نبيه، وأعز دينه، وقهر األعداء، فغزاهم صلى اهللا عليه وسلم يوم 
                                                

  .٣١ة يونس اآلية  سور- ١
  .١٦ سورة يونس اآلية - ٢
  .٣ سورة يونس اآلية - ٣
  .١٩ سورة اادلة اآلية - ٤
  .١٨ سورة البقرة اآلية - ٥
  .١٧٩ سورة األعراف اآلية - ٦
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الفتح، ونصره اهللا عليهم، وفتح بالدهم، ودخلوا يف دين اهللا أفواجا، وعند ذلك أظهر               
وا يف احلق، مث قامـت ضـده        عليه الصالة والسالم توحيد اإلهلية، وقبله الناس، ودخل       

فأظهره اهللا عليهم، وشتت مشلهم، واستوىل عليه الصالة والسالم     .هوازن، وأهل الطائف  
على نسائهم وذريام وأمواهلم، وجعل اهللا العاقبة والنصر لنبيه صلى اهللا عليه وسـلم،              

  .ولعباده املؤمنني فاحلمد هللا على ذلك
، وهو أيضا من جنس توحيد الربوبيـة،         توحيد األمساء والصفات   :والنوع الثاين 
وتوحيد الربوبية يستلزمه؛ ألن من كان هو اخلالق الرزاق واملالك          .قد أقروا به وعرفوه   

لكل شيء، فهو املستحق جلميع األمساء احلسىن والصفات العلى، وهو الكامل يف ذاتـه         
 وهو الـسميع  وأمسائه وصفاته وأفعاله، ال شريك له، وال شبيه له، وال تدركه األبصار           

وكما قال عز    )١(}لَيس كَِمثِْلِه شيٌء وهو السِميع الْبِصري     { :العليم، كما قال سبحانه   
 )٢(}هو اللَّه أَحد اللَّه الصمد لَم يِلد ولَم يولَد ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحـد              قل  { :وجل

ته، وقد كابر بعضهم فأنكر اسم الـرمحن،        وهم أي الكفار يعرفون رم بأمسائه وصفا      
كَذَِلك أَرسلْناك ِفي أُمٍة قَد خلَت ِمن قَبِلها أُمم ِلتتلُـو           { :فأكذم اهللا بقوله سبحانه   

             ع ـوِإال ه ي ال ِإلَهبر وِن قُلْ همحونَ ِبالركْفُري مهو كا ِإلَينيحالَِّذي أَو ِهملَيـِه  علَي
  .)٣(}توكَّلْت وِإلَيِه متاِب
وهو معىن ال إله إال اهللا، فإن معناها ال معبود           ، هو توحيد اهللا بالعبادة    :النوع الثالث 

حق إال اهللا، فهي تنفي العبادة جبميع أنواعها عن غـري اهللا، وتثبتـها هللا وحـده سـبحانه            
 الكلمة اليت دعا إليها النيب صلى اهللا وهذه الكلمة هي أصل الدين وأساسه كله، وهي       .وتعاىل

  .عليه وسلم قومه، ودعا إليها عمه أبا طالب فلم يسلم ومات على دين قومه
                                                

  .١١ سورة الشورى  اآلية - ١
   سورة اإلخالص كاملة- ٢
  .٣٠ سورة الرعد اآلية - ٣
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 :وقد أوضح اهللا معناها يف مواضع كثرية من الكتاب الكرمي، منها قوله سـبحانه     
}       ِحيمالر نمحالر وِإال ه ال ِإلَه اِحدو ِإلَه كُمِإلَه{: وله جل وعال وق)١(}و كبى رقَضو

   اهوا ِإال ِإيدبع{ : وقوله تعاىل  )٢(}أَال ت   ِعنيتسن اكِإيو دبعن اكوا  { : وقوله )٣(}ِإيا أُِمرمو
وكلـها  . اآلية، إىل غري ذلك من اآليات      )٤(}ِإال ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين حنفَاءَ      

إبطال العبادة لغري اهللا، وإثبات العبادة حبـق هللا         : الكلمة، وتوضح أن معناها   تفسر هذه   
ذَِلك ِبأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما       {: وحده جل وعال، كما قال سبحانه يف سورة احلج        

         الْكَِبري ِليالْع وه أَنَّ اللَّهاِطلُ والْب ووِنِه هد ونَ ِمنعديف سـورة لقمـان     وقال )٥(}ي  :
}       ِلـيالْع ـوه أَنَّ اللَّـهاِطـلُ ووِنِه الْبد ونَ ِمنعدا يأَنَّ مو قالْح وه ِبأَنَّ اللَّه ذَِلك

٦(}الْكَِبري(.  
فاهللا سبحانه وتعاىل هو احلق، وله دعوة احلق، وعبادته هي احلق دون كل مـا                

، وال ينذر إال له، وال يتوكل إال عليـه، وال           سواه سبحانه وتعاىل، فال يستغاث إال به      
يطلب الشفاء إال منه، وال يطاف إال ببيته العتيق، إىل غري هذا من أنواع العبادة، وهـو         

أعين أنواع التوحيـد،    : احلق ودينه احلق سبحانه وتعاىل، ومن أتقن هذه األنواع الثالثة         
قا، وأنه هو املستحق للعبـادة      وحفظها واستقام على معناها، علم أن اهللا هو الواحد ح         

دون مجيع خلقه، ومن ضيع واحدا منها أضاع اجلميع فهي متالزمة، ال إسالم إال ـا                
، ومن أنكر صفات اهللا وأمساءه، فال دين له، ومن زعم أن مع اهللا مصرفا للكون                مجيعاً

  .يدبر األمور، فهو كافر مشرك يف الربوبية بإمجاع أهل العلم
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الربوبية واألمساء والصفات، ولكن مل يعبد اهللا وحده، بل عبد معـه         ومن أقر بتوحيد    
سواه من املشايخ أو األنبياء أو املالئكة أو اجلن أو الكواكب أو األصنام أو غري ذلك فقـد                  
أشرك باهللا وكفر به سبحانه، وال تنفعه بقية األقسام ال توحيد الربوبية، وال توحيد األمسـاء              

الثالثة، فيقر بأن اهللا ربه هو اخلالق الرازق املالك جلميع األمـور،     والصفات، حىت جيمع بني     
ويقر مبا كفر به املشركون، وحىت يؤمن بأنه سبحانه له األمساء احلسىن والصفات العلى، ال               

لَم يِلد ولَـم    * اللَّه الصمد    قُلْ هو اللَّه أَحد   {: شبيه له، وال شريك له، كما قال عز وجل        
فَال تضِربوا ِللَِّه الْأَمثَالَ ِإنَّ اللَّه يعلَـم        {: وقال سبحانه  )١(}ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد    * د  يولَ

  .)٣(}لَيس كَِمثِْلِه شيٌء وهو السِميع الْبِصري{ :وقال عز وجل )٢(}وأَنتم ال تعلَمونَ

ال إله إال اهللا، وهو األساس العظـيم لـدعوة   ، هو معىن   وهو توحيد العبادة  : الثالث
الرسل ألن النوعني اآلخرين مل ينكرمها املشركون كما تقدم، وإمنا أنكروا هذا النوع وهـو               

أَجعلَ الْآِلهةَ ِإلَها واِحدا ِإنَّ هذَا { :، قالوا ))قولوا ال إله إال اهللا    ((: توحيد العبادة، ملا قال هلم    
ابجٌء عيوٍن{ : وقالوا أيضا)٤(}لَشنجاِعٍر ما ِلشِتناِركُو آِلها لَتوقبلها قوله سبحانه)٥(}أَِئن  :

ويقُولُونَ أَِئنا لَتاِركُو آِلهِتنا ِلـشاِعٍر      * ِإنهم كَانوا ِإذَا ِقيلَ لَهم ال ِإلَه ِإال اللَّه يستكِْبرونَ           {
  .)٧(}َبلْ جاَء ِبالْحق وصدق الْمرسِلني{ : فكذم اهللا بقوله)٦(}مجنوٍن

وهذا النوع هو توحيد العبادة، وهو الذي أنكره املـشركون األولـون، وينكـره              
  ، بل عبدوا مع اهللا سواه، فعبدوااملشركون اليوم، وال يؤمنون به
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ـ       م، األشجار واألحجار وعبدوا األصنام، وعبدوا األولياء والـصاحلني، واسـتغاثوا
ونذروا هلم وذحبوا هلم، إىل غري هذا مما يفعله عباد القبور وعباد األصـنام واألحجـار                
وأشباههم، وهم بذلك مشركون كفار، إذا ماتوا على ذلك مل يغفر هلم، كمـا قـال                

قـال   و )١(}ِإنَّ اللَّه ال يغِفر أَنْ يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن يـشاءُ             { :سبحانه
ِإنـه مـن   { : وقال سبحانه)٢(}ولَو أَشركُوا لَحِبطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ { :سبحانه

  .)٣(}يشِرك ِباللَِّه فَقَد حرم اللَّه علَيِه الْجنةَ ومأْواه النار وما ِللظَّاِلِمني ِمن أَنصاٍر
إفراد اهللا بالعبادة ونفي اإلشراك به سبحانه وتعـاىل،         فال بد من حتقيق هذا النوع، و      

واالستقامة على ذلك، والدعوة إليه، واملواالة فيه، واملعاداة عليه، وبسبب اجلهل ذا النوع،            
ِإنهـم  { :وعدم البصرية فيه يقع الناس يف الشرك وحيسبون أم مهتدون، كما قال عز وجل         

  ِليأَو اِطنييذُوا الشخونَ      اتدتهم مهونَ أَنبسحيوِن اللَِّه ود وقال يف حق النصارى     )٤(}اَء ِمن 
الَِّذين ضلَّ سعيهم ِفي الْحياِة الدنيا وهـم        * قُلْ هلْ ننبئُكُم ِبالْأَخسِرين أَعمالًا      { :وأمثاهلم

لكافر جلهله وانتكاس قلبه، حيسب أنه حمسن، وهو يعبد  فا)٥(}يحسبونَ أَنهم يحِسنونَ صنعا
غري اهللا، ويدعو غري اهللا، ويستغيث بغري اهللا، ويتقرب بالذبائح والنذور لغريه عز وجل، وما               

أَم تحـسب أَنَّ    {: ذلك إال جلهله وقلة بصريته، وقد أنزل اهللا فيهم عز وجل قوله سبحانه            
   ي ونَ أَوعمسي مهِبيلًا        أَكْثَرلُّ سأَض ملْ هاِم بعِإال كَالْأَن مِقلُونَ ِإنْ هوقوله عز وجـل   )٦(}ع : 

 اآلية فالواجب   )٧(}ولَقَد ذَرأْنا ِلجهنم كَِثريا ِمن الِْجن والِْإنِس لَهم قُلُوب ال يفْقَهونَ ِبها           {
  على
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ع أعظم عناية، لكثرة اجلهـل بـه،        أن يعنوا ذا النو   : أهل العلم، وعلى طالب العلم    
  .ووقوع أكثر اخللق يف ضده
فهما حبمد اهللا من أوضح األشياء وأبينها، لكن هذا النوع          : أما النوعان اآلخران  

توحيد العبادة يشتبه على أكثر الناس بسبب الشبه الكثرية اليت يروجها أعداء اهللا،             : أعين
 حبمد اهللا واضح ملن نور اهللا بصريته وهي          كثري من الناس، واألمر فيها     ىويلبسون ا عل  

  .شبه باطلة ال وجه هلا
فاحلق واضح أبلج، وهو وجوب إخالص العبادة هللا وحده، دون كل ما سواه، كما              

 وقـال سـبحانه     )١(}فَادعوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين ولَو كَِره الْكَاِفرونَ       {: قال عز وجل  
وال تدع ِمن دوِن اللَِّه ما ال ينفَعك        { : وقال سبحانه  )٢(}مع اللَِّه أَحدا  فَال تدعوا   { :وتعاىل

       الظَّاِلِمني ِإذًا ِمن كفَِإن لْتفَِإنْ فَع كرضال ي{ :ويقول سبحانه وتعاىل )٣(}و كُمبر اللَّه ذَِلكُم
ِإنْ تـدعوهم ال يـسمعوا      *  ما يمِلكُونَ ِمن ِقطِْمـٍري       لَه الْملْك والَِّذين تدعونَ ِمن دوِنهِ     

دعاَءكُم ولَو سِمعوا ما استجابوا لَكُم ويوم الِْقيامِة يكْفُرونَ ِبِشرِككُم وال ينبئُـك ِمثْـلُ     
ال برهانَ لَه ِبِه فَِإنما ِحسابه ِعنـد  ومن يدع مع اللَِّه ِإلَها آخر       {: ويقول سبحانه  )٤(}خِبٍري

 يف آيات كثريات كلها دالة على وجوب إخالص العبادة هللا           )٥(}ربِه ِإنه ال يفِْلح الْكَاِفرونَ    
 يصلح   أو مجاداً  وهكذا لو اعتقد أن شخصاً    .وحده، وأن صرف العبادة لغري اهللا شرك وكفر       

جربائيل أو الـنيب    كلو اعتقد أن هذا الصنم، أو هذا الشخص         أن يعبد كفر وإن مل يعبده، ف      
 أو علي   ، أو احلسني  ، أو البدوي  ،عبد القادر اجليالين  : حممد صلى اهللا عليه وسلم، أو الشيخ      

   لو اعتقد،بن أيب طالب
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 منهم أو غريهم يصلح للعبادة، وأنه ال بأس أن يدعى من دون اهللا، وال بأس                أن واحداً  
  .، وإن مل يفعل شيئاًار كافراًأن يستغاث به ص

 ـذا  وهكذا لو اعتقد أم يعلمون الغيب، أو يتصرفون يف الكون كان كـافراً           
االعتقاد، عند مجيع أهل العلم، فكيف إذا دعاهم من دون اهللا، أو استغاث م أو نذر                

  . أكرب شركاًهلم فإنه يكون بذلك مشركاً
 أكـرب،   شركاً صار بذلك مشركاً وهكذا إذا سجد هلم أو صلى هلم أو صام هلم         

  .نسأل اهللا السالمة من ذلك
شرك أكرب، وشرك   : الشرك وهو أنواع ثالثة، واحلقيقة أنه نوعان      : وضد التوحيد 

  .أصغر
هو ما يتضمن صرف العبادة لغري اهللا أو بعضها، أو يتضمن جحـد             : فالشرك األكرب 

رة كالصالة، وصوم رمـضان، أو      شيء مما أوجب اهللا من األمور املعلومة من الدين بالضرو         
يتضمن جحد شيء مما حرم اهللا، مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا واخلمر وحنوها، أو 
يتضمن طاعة املخلوق يف معصية اخلالق على وجه االستحالل لذلك، وأنه جيوز أن يطـاع               

و غريهم فكل ما    فالن أو فالنة، فيما خيالف دين اهللا عز وجل، من رئيس أو وزير أو عامل أ               
يتضمن صرف بعض العبادة لغري اهللا كدعاء األولياء واالستغاثة م والنذر هلم، أو يتـضمن               
استحالل ما حرم اهللا، أو إسقاط ما أوجب اهللا، كاعتقاد أن الصالة ال جتب أو الـصوم ال                  

روع جيب أو احلج مع االستطاعة ال جيب، أو الزكاة ال جتب، أو اعتقد أن مثل هذا غري مش                 
  . أكرب، وشركا أكرب؛ ألنه يتضمن تكذيب اهللا ورسوله، كان هذا كفراًمطلقاً

وهكذا لو اعتقد حل ما حرم اهللا مما هو معلوم من الدين بالضرورة كاستحالل الزنا               
واخلمر، وعقوق الوالدين، أو استحل قطع الطريق أو اللواط أو أكل الربا، وما أشبه ذلك من 

  د حلها كفر إذا اعتق- بالنص واإلمجاعاألمور املعروف حترميها
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  . أكرب، نسأل اهللا العافية وصار حكمه حكم املشركني شركاًإمجاعاً
وهكذا من استهزأ بالدين، وسخر به حكمه حكمهم، وكفره كفر أكرب، كما قـال           

 تعتِذروا قَد كَفَرتم بعد ال* قُلْ أَِباللَِّه وآياِتِه ورسوِلِه كُنتم تستهِزئُونَ { :اهللا سبحانه وتعاىل
اِنكُمله، وازدراء له، كـأن يـستهني    وهكذا لو استهان بشيء مما عظمه اهللا احتقاراً  )١(}ِإمي 

باملصحف، أو يبول عليه، أو يطأ عليه، أو يقعد عليه، أو ما أشبه ذلك استهانة بـه، كفـر        
ن القرآن كالمه سبحانه وتعـاىل، فمـن    له؛ أل  هللا، حمتقراً  ؛ ألنه بذلك يكون متنقصاً    إمجاعاً

استهان به فقد استهان باهللا عز وجل، وهذه األمور قد أوضحها العلماء يف بـاب حكـم                 
باب حكم املرتد، أوضـحوا     :  مسوه املرتد، ففي كل مذهب من املذاهب األربعة ذكروا باباً        

هذا العـصر الـذي   فيه مجيع أنواع الكفر والضالل، وهو باب جدير بالعناية، وال سيما يف   
كثرت فيه أنواع الردة، والتبس األمر يف ذلك على كثري من الناس، فمن عين به حق العناية                 

  .عرف نواقض اإلسالم، وأسباب الردة، وأنواع الكفر والضالل

، لكنه مل يبلغ    الشرك األصغر، وهو ما ثبت بالنصوص تسميته شركاً       : والنوع الثاين  
الرياء والسمعة كمن يقرأ يرائـي، أو       :  أصغر مثل  ى شركاً درجة الشرك األكرب، فهذا يسم    

  .يصلي يرائي، أو يدعو إىل اهللا يرائي وحنو ذلك
أخوف ما أخاف عليكم الشرك (( :فقد ثبت يف احلديث أنه صلى اهللا عليه وسلم قال 
الرياء يقول اهللا عز وجل يوم القيامة للمرائني اذهبـوا إىل مـن   (( فسئل عنه فقال    ))األصغر

رواه اإلمام أمحـد بإسـناد       ؟))نتم تراءون يف الدنيا فانظروا هل جتدون عندهم من جزاء         ك
صحيح عن حممود بن لبيد األشهلي األنصاري رضي اهللا عنه ورواه الطرباين أيضا والبيهقـي   

 عن حممود املذكور وهو صحايب صغري مل يسمع من النيب صلى اهللا عليه وسلم ومجاعة مرسالً
  .صحابة صحيحة وحجة عند أهل العلم، وبعضهم حكاه إمجاعاًولكن مرسالت ال
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ما شاء اهللا وشاء فالن، أو لوال اهللا وفالن، أو هذا من اهللا ومن       : ومن ذلك قول العبد   
  .فالن

هذا كله من الشرك األصغر، كما يف احلديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح عن               
 شاء اهللا وشاء    ماال تقولوا   (( :وسلم أنه قال  حذيفة رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه          

  .)) شاء اهللا مث شاء فالنمافالن ولكن قولوا 
أن اليهود قالوا ألصحاب النيب صـلى اهللا عليـه         ومن هذا ما رواه النسائي عن قتيلة      

وسلم إنكم تشركون تقولون ما شاء اهللا وشاء حممد وتقولون والكعبة فأمرهم النيب صلى اهللا   
 ،إذا أرادوا أن حيلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء اهللا مث شاء حممد               عليه وسلم   

يا رسول اهللا ما شاء     : ويف رواية للنسائي أيضا عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رجال قال            
 ومن ذلك ما ثبت عن ابن عبـاس         ))أجعلتين هللا ندا ما شاء اهللا وحده      (( :فقال.اهللا وشئت 

هـو  :  قال)١(}فَال تجعلُوا ِللَِّه أَندادا وأَنتم تعلَمونَ   {: يف تفسري قوله تعاىل   رضي اهللا عنهما    
:  سوداء يف ظلمة الليل، وهو أن تقولالشرك يف هذه األمة أخفى من دبيب النمل على صفاةٍ    

دار لوال كليبة هذا ألتانا اللصوص، ولوال البط يف ال        : واهللا وحياتك يا فالن وحيايت، وتقول     
لوال اهللا وفالن، ال جتعـل فيهـا       : ما شاء اهللا وشئت، وقول    : ألتى اللصوص، وقول الرجل   

  .هذا كله به شرك رواه ابن أيب حامت بإسناد حسن.فالنا
وهكذا احللف بغري اهللا، كاحللف بالكعبـة،    .فهذا وأشباهه من جنس الشرك األصغر      

ك، فهذا من الشرك األصغر؛ ملا ثبـت  واألنبياء واألمانة وحياة فالن، وبشرف فالن وحنو ذل 
يف املسند بإسناد صحيح عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم      

 وروى اإلمام أمحد وأبو داود والترمـذي      ))من حلف بشيء دون اهللا فقد أشرك      (( :أنه قال 
 : عليه وسلم قال   رمحهم اهللا بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا             

  .))من حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك((
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فقـد  :  من الراوي، وحيتمل أن أو مبعىن الواو، واملعىنوهذا حيتمل أن يكون شكاً 
ومن هذا ما رواه الشيخان عن عمر رضي اهللا تعايل عنه، عن النيب صـلى      .كفر وأشرك 

 واألحاديـث يف    )) أو ليصمت   فليحلف باهللا  من كان حالفاً  (( :اهللا عليه وسلم أنه قال    
  .هذا املعىن كثرية

وهذه أنواع من الشرك األصغر، وقد يكون أكرب على حسب ما يكون يف قلب              
صاحبه، فإذا كان يف قلب احلالف بالنيب أو البدوي أو الشيخ فالن، أنه مثل اهللا، أو أنه                 

 أكـرب ـذه   يدعى مع اهللا، أو أنه يتصرف يف الكون مع اهللا أو حنو ذلك، صار شركاً     
العقيدة، أما إذا كان احلالف بغري اهللا مل يقصد هذا القصد، وإمنا جرى على لسانه مـن        

  . أصغرغري هذا القصد لكونه اعتاد ذلك، كان ذلك شركاً
الشرك اخلفي ذكر بعض أهل العلم أنه قسم ثالث، واحتج          : وهناك شرك يقال له   

أن النيب صلى اهللا عليـه      : د اخلدري عليه بقوله صلى اهللا عليه وسلم يف حديث أيب سعي         
؟ قالوا بلـى  ))أال أنبئكم مبا هو أخوف عليكم عندي من املسيح الدجال        ((: وسلم قال 

الشرك اخلفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صالته ملا يرى مـن نظـر   ((يا رسول اهللا قال     
  . خرجه اإلمام أمحد))رجل إليه

لشرك األصغر، وهو قد يكون خفيا؛      ، بل هو من ا    أن هذا ليس قسما ثالثاً    : والصواب
ألنه يقوم بالقلوب، كما يف هذا احلديث، وكالذي يقرأ يرائي، أو يأمر باملعروف وينهى عن            

  .املنكر يرائي، أو جياهد يرائي، أو حنو ذلك
 من جهة احلكم الشرعي بالنسبة إىل بعض الناس كاألنواع الـيت يف             وقد يكون خفياً  

فـإم  .. وهو من الشرك األكرب كاعتقاد املنافقني      كون خفياً وقد ي .حديث ابن عباس السابق   
ِإنَّ الْمنـاِفِقني   {: يراءون بأعماهلم الظاهرة، وكفرهم خفي مل يظهروه، كما يف قوله تعاىل          
  يخاِدعونَ اللَّه وهو خاِدعهم وِإذَا قَاموا ِإلَى الصالِة قَاموا كُسالَى يراُءونَ
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 و اسِإال قَِليلًا      الن ونَ اللَّهذْكُرال ِإلَـى          * ال يالِء وـؤال ِإلَـى ه ذَِلـك نيب ذَِبنيذَبم
  . اآلية، واآليات يف كفرهم وريائهم كثرية، نسأل اهللا العافية)١(}هؤالِء

شرك أكـرب،   : ومبا ذكرنا يعلم أن الشرك اخلفي ال خيرج عن النوعني السابقني          
  . ويكون جلياًفالشرك يكون خفياً.خفياوشرك أصغر، وإن مسي 

  .دعاء األموات واالستغاثة باألموات والنذر هلم، وحنو ذلك: فاجللي
ما يكون يف قلوب املنافقني يصلون مع الناس، ويصومون مع الناس، وهم يف             : واخلفي

فهـذا هـو    .الباطن كفار يعتقدون جواز عبادة األوثان واألصنام، وهم على دين املشركني          
  .، ألنه يف القلوب األكربك اخلفيالشر

وهكذا الشرك اخلفي األصغر، كالذي يقصد بقراءته ثناء الناس، أو بصالته أو بصدقته  
  .أو ما أشبه ذلك، فهذا شرك خفي، لكنه شرك أصغر

كـشرك  : أكرب، وأصغر، وكل منهما يكون خفيـاً : فاتضح ذا أن الشرك شركان  
صغر كالذي يقوم يرائي يف صالته أو صدقته أو دعائـه            أ وهو أكرب، ويكون خفياً   ..املنافقني

  .هللا، أو دعوته إىل اهللا أو أمره باملعروف أو يه عن املنكر أو حنو ذلك
أن حيذر ذلك، وأن يبتعد عن هذه األنـواع، وال سـيما           : فالواجب على كل مؤمن   

وهو الذي قال   الشرك األكرب، فإنه أعظم ذنب عصي اهللا به، وأعظم جرمية وقع فيها اخللق،              
 وقال فيه سبحانه    )٢(}ولَو أَشركُوا لَحِبطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ      {: اهللا سبحانه وتعاىل فيه   

 وقال فيه سبحانه    )٣(}ِإنه من يشِرك ِباللَِّه فَقَد حرم اللَّه علَيِه الْجنةَ ومأْواه النار          {: وحبمده
  .)٤(}اللَّه ال يغِفر أَنْ يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاُءِإنَّ {: أيضا
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، واجلنة عليه حرام، وهو خملد يف النـار         فمن مات عليه فهو من أهل النار جزماً       
  .أبد اآلباد نعوذ باهللا من ذلك

أما الشرك األصغر فهو أكرب من الكبائر، وصاحبه على خطر عظيم، لكن قـد              
ميحى عن صاحبه برجحان احلسنات، وقد يعاقب عليه ببعض العقوبات لكن ال خيلد يف    
النار خلود الكفار، فليس هو مما يوجب اخللود يف النار، وليس مما حيـبط األعمـال،                

  .ولكن حيبط العمل الذي قارنه
فالشرك األصغر حيبط العمل املقارن له، كمن يصلي يرائي فال أجر له، بل عليـه   

  .إمث
بل عليه إمث، خبالف الشرك األكـرب، والكفـر         .هكذا من قرأ يرائي فال أجر له      و

ولَو أَشركُوا لَحِبطَ عنهم مـا      {: األكرب فإما حيبطان مجيع األعمال، كما قال تعاىل       
  .)١(}كَانوا يعملُونَ

 ذا  فالواجب على الرجال والنساء، وعلى العامل واملتعلم، وعلى كل مسلم، أن يعين           
: األمر ويتبصر فيه، حىت يعلم حقيقة التوحيد بأنواعه، وحىت يعلم حقيقة الـشرك بنوعيـه              

األكرب واألصغر، وحىت يبادر بالتوبة الصادقة مما قد يقع منه من الشرك األكرب، أو الـشرك                
األصغر، وحىت يلزم التوحيد، ويستقيم عليه، وحىت يستمر يف طاعة اهللا، وأداء حقه، فـإن               

يد له حقوق، وهي أداء الفرائض، وترك املناهي، فال بد مع التوحيد من أداء الفرائض،               التوح
  .صغريه وكبريه: وترك املناهي، وال بد أيضا من ترك اإلشراك كله

والشرك األصغر ينـايف كمالـه      .فالشرك األكرب ينايف التوحيد، وينايف اإلسالم كلياً      
 ذا األمر، ونتفقه فيه، ونبلغه للناس   عىن أن ن  عاًفعلينا مجي .الواجب، فال بد من ترك هذا وهذا      

  .على بينة من هذه األمور العظيمةبكل عناية وبكل إيضاح حىت يكون املسلم 
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واهللا املسئول عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع، والعمل الـصاحل، وأن مينحنـا       
 ويعلي كلمته، وجيعلنا وإيـاكم       الفقه يف دينه والثبات عليه، وأن ينصر دينه        واملسلمني مجيعاً 

من اهلداة املهتدين، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إىل          
  .يوم الدين

وكما هي العادة لكل حماضرة السؤال عن األشياء اهلامة فقد وجهت إيل أسـئلة              [
  ] كثرية، أذكر هنا ما يتعلق بالتوحيد

 على حماضرتكم الوافيـة، وجعلـها اهللا يف         اهللا خرياً جزاكم  : يقول السائل : ١س
  وسـلوكاً  كيف السبيل إىل معرفة حقيقة التوحيد اعتقاداً      : وسؤايل هو : ميزان أعمالكم 

  ؟ وعمالً
الطريق حبمد اهللا ميسر فعلى املؤمن أن حياسب نفسه، ويلزمها احلق، ويتـأثر             : جـ

اهللا واإلخالص له ويلزم العمل بذلك، باملطبقني للنصوص على أنفسهم، فيستقيم على توحيد 
ويدعو إليه، حىت يثبت عليه، ويكون سجية له ال يضره بعد ذلك من أراد أن يعوقه عن هذا                  

 حىت ال تلتبس عليـه  املهم أن يعين ذا األمر وحياسب نفسه، وأن يعرفه جيداً        .أو يلبس عليه  
  .األمور، وحىت ال تروج عليه الشبهات

 يطوفـون بـالقبور عـن       بالد اإلسالمية أن هناك أناساً    نشاهد يف بعض ال    :٢س  
  .فما حكم هؤالء، وهل يطلق على الواحد منهم مشرك؟..جهل

حكم من دعا األصنام واستغاث ا وحنو ذلك حبمد اهللا ظاهر وهـو الكفـر               : جـ
األكرب إال أن يدعي أنه طاف بالقبور بقصد عبادة اهللا، كما يطوف بالكعبة يظن أنه جيـوز                 

ف بالقبور ومل يقصد التقرب بذلك ألصحاا وإمنا قصد التقرب إىل اهللا وحده، فهذا               الطوا
؛ ألن الطواف بالقبور بدعة منكرة، كالصالة عندها، وكل ذلك مـن             ال كافراً  يعترب مبتدعاً 

ولكن الغالب على عباد القبور هو التقرب إىل أهلها بـالطواف ـا، كمـا        .وسائل الكفر 
  ر هلم، وكل ذلك شرك أكرب، من مات هلم والنذيتقربون إليهم بالذبح
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 ال يغسل وال يصلى عليه وال يدفن يف مقابر املسلمني، وأمره إىل اهللا عـز                عليه مات كافراً  
مـا  : وجل يف اآلخرة إن كان ممن مل تبلغه الدعوة فله حكم أهل الفترة، ويدل على ذلـك              

 النبوة وكانت على دين قومها،      جرى ألم النيب صلى اهللا عليه وسلم فإا ما كانت أدركت          
واستأذن النيب صلى اهللا عليه وسلم ربه أن يستغفر هلا، فلم يؤذن له أن يستغفر هلـا؛ ألـا             

: وهكذا أبوه قال عنه صلى اهللا عليه وسلم ملا سأله سائل عن أبيه            .كانت على دين اجلاهلية   
جلاهلية على دين قومه فصار      وأبوه صلى اهللا عليه وسلم مات يف ا        ))إن أيب وأباك يف النار    ((

حكمه حكم الكفار، لكن من مل تبلغه الدعوة يف الدنيا، ومات على جهل باحلق ميتحن يوم                
وهكذا مجيـع   .القيامة يف أصح أقوال أهل العلم فإن جنح دخل اجلنة، وإن عصى دخل النار             

ِبني حتـى نبعـثَ     وما كُنا معـذِّ   {: أهل الفترات الذين مل تبلغهم الدعوة، كما قال تعاىل        
  .)١(}رسولًا

أما من بلغه القرآن أو بعثة الرسول صلى اهللا عليه وسلم فلم يستجب فقد قامت عليه             
: يعـين .)٢(}وأُوِحي ِإلَي هذَا الْقُرآنُ ِلأُنِذركُم ِبِه ومن بلَغَ     {: احلجة، كما قال اهللا عز وجل     

  .أن من بلغه القرآن فقد أنذر
 فمن بلغه القرآن وبلغه اإلسالم، مث مل  )٣(}هذَا بالغٌ ِللناِس وِلينذَروا ِبهِ    {: عاىلوقال ت 

والـذي  ((: يدخل فيه فله حكم الكفرة، وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال               
نفسي بيده ال يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي وال نصراين مث ميوت ومل يؤمن بالـذي                  

فجعل مساعه ببعثة النيب صلى     . خرجه مسلم يف الصحيح    ))ال كان من أهل النار    أرسلت به إ  
  .اهللا عليه وسلم حجة عليه

أن من أظهر الكفر يف ديار اإلسالم حكمه حكم الكفرة، أما كونه يوم القيامة              : واحلاصل
بعثة الرسول ينجو أو ال ينجو فهذا إىل اهللا سبحانه وتعاىل، إن كان ممن مل تبلغه الدعوة ومل يسمع ب

  صلى اهللا عليه وسلم فإنه ميتحن يوم القيامة
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ويرسل إليه عنق من النار كما جاء يف حديث األسود بن سريع فيقال له ادخل، فإن دخلها                 
  .، وإن أىب التف عليه العنق وصار إىل النار نسأل اهللا السالمةكان عليه بردا وسالماً

 أطراف الدنيا أو يف أوقات الفترات، أو        أن من مل تبلغه الدعوة كالذين يف      : فاخلالصة
كان بلغته وهو جمنون ذاهب العقل، أو هرم ال يعقل فهؤالء وأشباههم مثل أوالد املشركني               
الذين ماتوا وهم صغار، فإن أوالد املشركني الذين مل يبلغوا احللم كلهم أمرهم إىل اهللا، فاهللا                

 اهللا عليه وسلم ملن سأله عنهم، ويظهر        يعلم مبا كانوا عاملني، كما أجاب بذلك النيب صلى        
علمه فيهم سبحانه يوم القيامة باالمتحان، فمن جنح منهم دخل اجلنة، ومن مل ينجح دخـل        

  .النار وال حول وال قوة إال باهللا

  .؟ما حكم التميمة من القرآن ومن غريه: ٣س 
ما أشـبه   أما التميمة من غري القرآن كالعظام والطالسم والودع وشعر الذئب و          : ج

ذلك فهذه منكرة حمرمة بالنص، ال جيوز تعليقها على الطفل وال على غري الطفل؛ لقوله صلى 
 ويف رواية   ))من تعلق متيمة فال أمت اهللا له ومن تعلق ودعة فال ودع اهللا له             ((: اهللا عليه وسلم  

  .))من تعلق متيمة فقد أشرك((
 فهذه اختلف فيها العلماء، فقال أما إذا كانت من القرآن أو من دعوات معروفة طيبة،

  .جيوز تعليقها، ويروى هذا عن مجاعة من السلف جعلوها كالقراءة على املريض: بعضهم

أا ال جتوز وهذا هو املعروف عن عبد اهللا بن مسعود وحذيفة رضي             : والقول الثاين 
 رآن سـداً  ال جيوز تعليقها ولو كانت من الق      : اهللا عنهما ومجاعة من السلف واخللف قالوا      

للذريعة وحسما ملادة الشرك وعمال بالعموم؛ ألن األحاديث املانعة من التمـائم أحاديـث              
األخذ بالعموم فال جيوز شيء من التمائم أصال؛ ألن ذلك          : والواجب.عامة، مل تستثن شيئاً   

  . إىل تعليق غريها والتباس األمريفضي
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 أجزنا التميمة من القـرآن      فوجب منع اجلميع، وهذا هو الصواب لظهور دليله، فلو        
هذا : ومن الدعوات الطيبة النفتح الباب وصار كل واحد يعلق ما شاء، فإذا أنكر عليه، قال           

  .من القرآن، أو هذه من الدعوات الطيبة، فينفتح الباب، ويتسع اخلرق وتلبس التمائم كلها
 أن كالم اهللا    أا قد يدخل ا اخلالء ومواضع القذر، ومعلوم       : وهناك علة ثالثة وهي   

  .يرته عن ذلك، وال يليق أن يدخل به اخلالء

   ؟إن الرقى والتمائم والتولة شرك: ما معىن احلديث: ٤س 
 ومعناهـا  ،احلديث ال بأس بإسناده، رواه أمحد وأبو داود من حديث ابن مسعود : ج

أو ما أشـبه  أن الرقى اليت تكون بألفاظ ال يعرف معناها أو بأمساء الشياطني  : عند أهل العلم  
الصرف والعطف، والتمائم ما يعلـق علـى   : ذلك ممنوعة، والتولة نوع من السحر يسمونه    

األوالد عن العني أو اجلن، وقد تعلق على املرضى والكبار، وقد تعلق على اإلبل وحنو ذلك،               
وسبق اجلواب عنها يف جواب السؤال الثالث، ويسمى ما يعلق على الدواب األوتار، وهي              

: ك األصغر وحكمها حكم التمائم، وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم من الشر 
ال يبقني يف رقبة بعري قالدة من وتر  (( : يقول هلم  أنه أرسل يف بعض مغازيه إىل اجليش رسوالً       

  . وهذا من احلجة على حترمي التمائم كلها سواء كانت من القرآن أو غريه))إال قطعت
نت جمهولة، أما إذا كانت الرقى معروفة ليس فيها شرك وال          وهكذا الرقى حترم إذا كا    

ال بـأس  ((: ما خيالف الشرع فال بأس ا؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم رقى ورقي، وقال         
  .، رواه مسلم))بالرقى ما مل تكن شركاً

وكذلك الرقية يف املاء ال بأس ا، وذلك بأن يقرأ يف املاء ويشربه املريض، أو يصب                
: ، فقد فعل ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فإنه ثبت يف سنن أيب داود يف كتاب الطب                 عليه

 وكان الـسلف    ،أنه صلى اهللا عليه وسلم قرأ يف ماء لثابت بن قيس بن مشّاس مث صبه عليه               
  .يفعلون ذلك، فال بأس به
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 هل يعتـرب    ،جرت العادة عند بعض القبائل أن ينحروا اإلبل عند املناسبات         : ٥س
  . يف العقيدة؟ قدحاًهذا

هذا فيه تفصيل، فإن كان حنرها للضيفان وإطعام الناس فهذا ال بأس به، وهـو               : ج
 هلـم فهـذا   عمل مشروع، أما إن كان حنرها عند لقاء امللوك أو عند لقاء املعظمني تعظيماً       

 وهكـذا   )١(}للَِّهوما أُِهلَّ ِبِه ِلغيِر ا    {: شرك؛ ألنه ذبح لغري اهللا، فيدخل يف عموم قوله تعاىل         
 جبود أهلها وكرمهم، فهذا من عمل اجلاهلية، وهو منكر ال جيوز؛            حنرها عند القبور تذكرياً   

 فإن قصد به التقـرب إىل      ))ال عقر يف اإلسالم   ((: ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال       
سأل اهللا  أهل القبور فهذا شرك أكرب وهكذا الذبح للجن واألصنام كله من الشرك األكرب، ن             

  .السالمة من ذلك
اللهم صلِّ علـى  : بعض الناس يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم كهذه    : ٦س

  .نبينا حممد طب القلوب ودواء العافية، هل هذا مشروع؟
ليس مبشروع، وفيه إام خيشى منه االلتباس على الناس، ولكن أفضل الصالة عليه : ج

مد وعلى آل حممد، كما صليت على إبراهيم وعلـى    اللهم صل على حم   : الصالة اإلبراهيمية 
آل إبراهيم إنك محيد جميد، اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد، كما باركت على إبراهيم 

هذه الصالة هي الصالة املعروفة الثابتة عن النيب صلى اهللا          .وعلى آل إبراهيم، إنك محيد جميد     
د فعل املشروع إذا كان من األنواع الثابتـة  عليه وسلم وهلا أنواع، وبأي نوع منها صلّى فق  

  .عنه صلى اهللا عليه وسلم
  .؟ما حكم ذلك.. وكذباًيل قريب يكثر احللف باهللا صدقاً :٧س
لقول اهللا  .ينبغي لك عدم اإلكثار من احللف، ولو كنت صادقاً        : ينصح ويقال له  : ج

  ثالثة((: عليه وسلم وقوله صلى اهللا )٢(}واحفَظُوا أَيمانكُم{ :سبحانه وتعاىل

                                                
  .١٧٣ سورة البقرة اآلية -١
  .٨٩ سورة املائدة اآلية -٢
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ال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب ألـيم أشـيمط زان     
وعائل مستكرب ورجـل جعـل اهللا بـضاعته ال يـشتري إال بيمينـه وال يبيـع إال                 

  : وكانت العرب متدح بقلة األميان، كما قال الشاعر.))بيمينه

  ِتت منه األلية برإذا صدر   قليل األاليا حافظ ليمينه 
  .هي اليمني: واأللية

؛ ألن اإلكثار منها قد يوقعه يف       فاملشروع للمؤمن أن يقلل من األميان ولو كان صادقاً        
، لكن لـو دعـت   الكذب، ومعلوم أن الكذب حرام، وإذا كان مع اليمني صار أشد حترمياً      
ا ثبت عن النيب صلى    الضرورة أو املصلحة الراجحة إىل احللف الكاذب فال حرج يف ذلك؛ مل           

اهللا عليه وسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط رضي اهللا عنها، أن النيب صـلى       
 ))ليس الكذاب الذي يصلح بني الناس فيقول خريا أو ينمـي خـريا        ((: اهللا عليه وسلم قال   

اإلصـالح بـني    : ومل أمسعه يرخص يف شيء مما يقول الناس إنه كذب إال يف ثالث            : قالت
  .رواه مسلم يف الصحيح" الناس، واحلرب، وحديث الرجل امرأته، وحديث املرأة زوجها

واهللا إن أصحابك حيبون الصلح وحيبـون أن تتفـق          : فإذا قال يف إصالح بني الناس     
الكلمة، ويريدون كذا وكذا، مث أتى اآلخرين وقال هلم مثل ذلك، ومقصده اخلري واإلصالح           

  .فال بأس بذلك للحديث املذكور
:  أو يظلمه يف شيء آخر، فقال لـه وهكذا لو رأى إنسانا يريد أن يقتل شخصا ظلماً  

واهللا إنه أخي، حىت خيلصه من هذا الظامل إذا كان يريد قتله بغري حق أو ضربه بغري حـق،                   
أخي، تركه احتراما له، وجب عليه مثل هذا ملصلحة ختليص أخيه من         : وهو يعلم أنه إذا قال    

  .الظلم
 أن األصل يف األميان الكاذبة املنع والتحرمي، إال إذا ترتب عليها مـصلحة              :واملقصود

  .كربى أعظم من الكذب، كما يف الثالث املذكورة يف احلديث السابق
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  هل خيرج الشرك األصغر صاحبه من امللة؟  :٨س
الشرك األصغر ال خيرج من امللة، بل ينقص اإلميان وينايف كمـال التوحيـد         : ج

قرأ اإلنسان يرائي أو تصدق يرائي، أو حنو ذلك نقص إميانـه وضـعف        الواجب، فإذا   
  . أكربوأمث على هذا العمل، لكن ال يكفر كفراً

ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحسنِة وجاِدلْهم        { :قال تعاىل : ٩س
نسأَح {: له تعاىلعلى من يعود الضمري يف قو )١(}ِبالَِّتي ِهيماِدلْهج؟}و  

ادع الناس إىل سبيل ربك، فالضمري يف جادهلم        : يعود على املدعوين، واملعىن   : ج
وال تجاِدلُوا أَهـلَ  {: ، ومثلها قوله تعاىل   املدعوين سواء كانوا مسلمني أو كفاراً     : يعين

    نسأَح اِب ِإال ِبالَِّتي ِهين اليهود والنصارى، فال    هم الكفرة م  :  وأهل الكتاب  )٢(}الِْكت
  .جيوز جداهلم إال باليت هي أحسن إال الذين ظلموا منهم، فالظامل يعامل مبا يستحقه

   ما حكم من يوحد اهللا تعاىل ولكن يتكاسل عن أداء بعض الواجبات؟ :١٠س
يكون ناقص اإلميان، وهكذا من فعل بعض املعاصي ينقص إميانه عند أهـل             : ج

يقولون اإلميان قول وعمل وعقيدة يزيـد بالطاعـة ويـنقص           السنة واجلماعة؛ ألم    
ترك صيام رمضان بغري عذر أو بعضه فهذه معصية كـبرية           : باملعصية، ومن أمثلة ذلك   

  .تنقص اإلميان وتضعفه، وبعض أهل العلم يكفره بذلك
أنه ال يكفر بذلك ما دام يقر بالوجوب، ولكن أفطر بعض األيام            : لكن الصحيح 

  وهكذا لو أخر الزكاة عن وقتها تساهال أو ترك إخراجها فهو معصية. وكسالًتساهالً

                                                
  .١٢٥ سورة النحل اآلية -١
  .٤٦ سورة العنكبوت اآلية -٢
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وضعف يف اإلميان، وبعض أهل العلم يكفره بتركها، وهكذا لو قطع رمحه أو عق              
  .والديه كان هذا نقصا يف اإلميان وضعفا فيه، وهكذا بقية املعاصي

ـ              ا يف  أما ترك الصالة فهو ينايف اإلميان ويوجب الردة ولو مل جيحـد وجو
رأس األمر اإلسالم وعموده ((: أصح قويل العلماء؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم       

العهـد  ((:  وقوله صلى اهللا عليه وسلم     ))الصالة وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهللا      
 يف أحاديث أخرى تـدل علـى   ))الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر    

  .ذلك
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 )١(خملوقاهللا خالق كل شيء وما سواه 
  .احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه

فقد كتب إيلّ بعض اإلخوان يذكر أنه ألقى عليه بعـض زمالئـه             : أما بعد 
إنه يعترف أن اهللا سبحانه هو خالق الـسماوات واألرض، والعـرش       : شبهة قائالً 

   ؟وناهللا ممن يك: والكرسي وكل شيء، ولكنه يسأل قائال
كالمك األول صحيح ال تعليق عليه، أما قولك الثاين وهـو           : فأجابه بقوله له   
اهللا ممن يكون؟، فال يقوله مسلم، وينبغي أن يسعك ما وسع الصحابة رضي اهللا             : قولك

إن اهللا  : عنهم، فإم مل يسألوا مثل هذا السؤال، وهم الفطاحل يف العلم، وقال له أيضا             
هو الْأَولُ { :وقال )٢(}يس كَِمثِْلِه شيٌء وهو السِميع الْبِصريلَ{ :سبحانه قال عن نفسه   

      ِليمٍء عيِبكُلِّ ش وهو اِطنالْبو الظَّاِهرو الْآِخرورغـب إيلّ يف    .إىل آخر ما ذكره    )٣(}و
   :اإلجابة عن هذه الشبهة فأجبته عن ذلك مبا نصه

أن شـياطني   : سلمني للفقه يف دينه والثبات عليه     اعلم وفقين اهللا وإياك وسائر امل     
اإلنس واجلن مل يزالوا ولن يزالوا يوردون الكثري من الشبه على أهل اإلسالم وغريهـم،     
للتشكيك يف احلق وإخراج املسلم من النور إىل الظلمات، وتثبيت الكافر على عقيدتـه      

 من جعل هذه الدار دار ابـتالء  الباطلة، وما ذاك إال ملا سبق يف علم اهللا وقدره السابق،      
   وامتحان وصراع بني

                                                
هـ ١٤٠٣رت يف جملة البحوث اإلسالمية العدد الثامن الصادر يف األشهر ذي القعدة، ذي احلجة                نش -١

   .هـ١٤٠٤وحمرم وصفر 
  .١١سورة الشورى اآلية   -٢
  .٣سورة احلديد اآلية   -٣
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احلق والباطل، حىت يتبني طالب اهلدى من غريه، وحىت يتبني الصادق مـن الكـاذب،            
أَحِسب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا       * امل  {: واملؤمن من املنافق، كما قال سبحانه     

تنا الَِّذين ِمن قَبِلِهم فَلَيعلَمن اللَّه الَِّذين صـدقُوا ولَـيعلَمن          ولَقَد فَ * وهم ال يفْتنونَ    
{ : وقال سبحانه  )١(}الْكَاِذِبني       اِبِرينالـصو كُمِمـن اِهِدينجالْم لَمعى نتح كُمنلُوبلَنو

 كُماربأَخ لُوبن{ : وقال سبحانه  )٢(}و ِإنَّ الشو     اِدلُوكُمجِلي اِئِهمِليونَ ِإلَى أَووحلَي اِطنيي
وكَذَِلك جعلْنا ِلكُلِّ نِبي عـدوا      { : وقال تعاىل  )٣(}وِإنْ أَطَعتموهم ِإنكُم لَمشِركُونَ   

         ِل غُرالْقَو فرخٍض زعِإلَى ب مهضعوِحي بي الِْجنِس والِْإن اِطنييش    كباَء رش لَوا وور
وِلتصغى ِإلَيِه أَفِْئـدةُ الَّـِذين ال يؤِمنـونَ ِبالْـآِخرِة     * ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ      

 فأوضح سـبحانه يف اآليـة األوىل والثانيـة          )٤(}وِليرضوه وِليقْتِرفُوا ما هم مقْتِرفُونَ    
  .هلفنت ليتبني صدقه يف إميانه وعدمي مدعي اإلميان بشيء من اأنه يبتل: والثالثة

وأخرب سبحانه أنه فعل ذلك مبن مضى ليعلم سبحانه الصادقني مـن الكـاذبني،      
وهذه الفتنة تشمل فتنة املال والفقر واملرض والصحة والعدو، وما يلقي الشياطني مـن              

فيتبني بعد ذلك الـصادق يف  اإلنس واجلن من أنواع الشبه وغري ذلك من أنواع الفنت،         
إميانه من الكاذب، ويعلم اهللا ذلك علما ظاهرا، موجـودا يف اخلـارج بعـد علمـه                 

ِلتعلَموا أَنَّ اللَّـه  { :ألنه سبحانه قد سبق يف علمه كل شيء كما قال عز وجل .السابق
وقال النيب صلى اهللا عليه      )٥(}ماعلَى كُلِّ شيٍء قَِدير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ ِبكُلِّ شيٍء ِعلْ          

كتب اهللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة            (( :وسلم
  خرجه ))قال وعرشه على املاء

                                                
  .٣-١سورة العنكبوت اآليات   -١
  ٣١سورة حممد اآلية   -٢
  .١٢١سورة األنعام   -٣
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ولكنه عز وجل ال يؤاخذ العباد مبقتضى علمـه الـسابق، وإمنـا             .مسلم يف صحيحه  
وجوده منـهم يف اخلـارج،    يؤاخذهم ويثيبهم على ما يعلمه منهم، بعد عملهم إياه، و         

أن الشياطني يوحون إىل أوليـائهم مـن   : وذكر يف اآليات الرابعة واخلامسة والسادسة    
أنواع الشبه وزخرف القول ما يغروم به ليجادلوا به أهل احلق، ويشبهوا به على أهل               
اإلميان، ولتصغى إليه أفئدة الذين ال يؤمنون باآلخرة لريضوا بـه، فيـصولوا وجيولـوا         

يلبسوا احلق بالباطل، ليشككوا الناس يف احلق، ويصدوهم عن اهلدى، وما اهللا بغافـل      و
عما يعملون، لكن من رمحته عز وجل أن قيض هلؤالء الشياطني وأوليائهم من يكشف              
باطلهم، ويزيح شبهتهم، باحلجج الدامغة والرباهني القاطعة، فيقيموا بـذلك احلجـة،            

ونزلْنـا  { :بحانه تبيانا لكل شيء، كما قال عز وجل       ويقطعوا املعذرة، وأنزل كتابه س    
        ِلِمنيسى ِللْمرشبةً ومحرى ودهٍء ويا ِلكُلِّ شانيِتب ابالِْكت كلَيوقال سبحانه  )١(}ع: 

ه اآلية هذ: قال بعض السلف  )٢(}وال يأْتونك ِبمثٍَل ِإال ِجئْناك ِبالْحق وأَحسن تفِْسريا       {
  .عامة لكل حجة يأيت ا أهل الباطل إىل يوم القيامة

وقد ثبت يف األحاديث الصحيحة أن بعض الصحابة رضي اهللا عنهم قالوا للـنيب       
إنا جند يف أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال       يا رسول اهللا،  : صلى اهللا عليه وسلم   

 قال بعض أهل العلـم يف       ))إلميانذلك صريح ا  (( قال   ، نعم : قالوا ))وقد وجدمتوه؟ ((
إن اإلنسان قد يوقع الشيطان يف نفسه من الشكوك والوساوس ما يصعب            : تفسري ذلك 

عليه أن ينطق به لعظم بشاعته ونكارته، حىت أن خروره من السماء أهون عليه من أن                
ينطق به، فاستنكار العبد هلذه الوساوس، واستعظامه إياها وحماربته هلـا هـو صـريح     

  ميان؛ ألن إميانه الصادق باهللا عز وجل وبكمال أمسائه وصفاته، وأنه ال شبيه له، وال اإل
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ند له، وأنه اخلالق العليم احلكيم اخلبري، يقتضي منه إنكار هذه الشكوك والوسـاوس              
وحماربتها، واعتقاد بطالا، وال شك أن ما ذكره لك هذا الزميل من مجلة الوساوس،              

  .ات به عليه زادك اهللا علما وتوفيقوفقت للصواب فيما رددوقد أحسنت يف جوابه و
وأنا أذكر لك إن شاء اهللا يف هذا اجلواب بعض ما ورد يف هذه املـسألة مـن                   

األحاديث، وبعض كالم أهل العلم عليها لعله يتضح لك من ذلك وللزميـل املبتلـى               
ا جيب علـى    بالشبهة اليت ذكرت، ما يكشف الشبهة ويبطلها ويوضح احلق، ويبني م          

املؤمن أن يقوله ويعتمده عند ورود مثل هذه الشبهة، مث أختم ذلك مبا يفتح اهللا علي يف                
  .هذا املقام العظيم، وهو سبحانه ويل التوفيق واهلادي إىل سواء السبيل

 من الـد    ٣٣٦ص  ) اجلامع الصحيح (قال اإلمام البخاري رمحه اهللا يف كتابه        
نا ثحد:  يف باب صفة إبليس وجنوده     - املطبعة السلفية     طبعة -السادس من فتح الباري     

: أخربين عروة بن الزبري قال    :  حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال        ،حيىي بن بكري  
يـأيت الـشيطان   (( :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال أبو هريرة رضي اهللا عنه     

 ربك؟ فـإذا بلغـه      أحدكم فيقول من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حىت يقول من خلق           
 من الد الثالث عشر من ٢٦٤ص ) االعتصام( مث رواه يف كتاب    ))فليستعذ باهللا ولينته  

لـن  ((: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أنس رضي اهللا عنه قال    ) فتح الباري (
  . انتهى))يربح الناس يتساءلون حىت يقولوا هذا اهللا خالق كل شيء فمن خلق اهللا؟

 من اجلـزء    ١٥٤لم يف صحيحه اللفظ األول من حديث أيب هريرة ص           وأخرج مس 
الثاين من الد األول من شرح مسلم للنووي رمحه اهللا، وأخرجه مسلم أيضا بلفظ آخر عن        

ال يزال الناس يتساءلون ((: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
ن خلق اهللا؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنـت بـاهللا       حىت يقال هذا اهللا خلق اخللق فم      

  مث رواه من حديث أنس رضي اهللا عنه عن. مث ساقه بألفاظ أخر))ورسله



  

 - ٦١ -

إن أمتك ال يزالون يقولون      :قال اهللا عز وجل   ((:  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال      
ج مسلم أيـضا    وخر ))ما كذا ما كذا؟ حىت يقولوا هذا اهللا خلق اخللق فمن خلق اهللا؟            

جاء ناس من أصحاب النيب صلى اهللا عليـه  : رمحه اهللا عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  
 ))وقد وجدمتوه؟ ((إنا جند يف أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال             وسلم فسألوه، 
 مث رواه من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنـه           ))ذلك صريح اإلميان  ((قالوا نعم قال    

قال النووي رمحه اهللا يف شرح      )) تلك حمض اإلميان  ((يب عن الوسوسة قال     سئل الن  :قال
أما معاين األحاديث وفقهها، فقوله صـلى اهللا     : (مسلم ملا ذكر هذه األحاديث ما نصه      

استعظامكم الكالم به هو صريح     : ذلك صريح اإلميان وحمض اإلميان، معناه     : عليه وسلم 
نه، ومن النطق به فضال عن اعتقاده، إمنا يكون    اإلميان فإن استعظام هذا وشدة اخلوف م      

ملن استكمل اإلميان استكماال حمققا وانتفت عنه الريبة والشكوك، واعلـم أن الروايـة           
الثانية وإن مل يكن فيها ذكر االستعظام فهو مراد، وهي خمتصرة مـن الروايـة األوىل،               

الشيطان إمنا يوسوس ملن أيس     أن  : وهلذا قدم مسلم رمحه اهللا الرواية األوىل، وقيل معناه        
  .هكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائمن إغوائه فين

وأما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاء، وال يقتصر يف حقه على الوسوسـة، بـل                
سبب الوسوسة حمـض اإلميـان، أو       : يتالعب به كيف أراد، فعلى هذا املعىن احلديث       
  .ار القاضي عياضالوسوسة عالمة حمض اإلميان، وهذا القول اختي

ويف الرواية )) فمن وجد ذلك فليقل آمنت باهللا  (( :وأما قوله صلى اهللا عليه وسلم     
 فمعناه اإلعراض عن هذا اخلاطر الباطل وااللتجاء إىل         ))فليستعذ باهللا ولينته  (( :األخرى

ظاهر احلديث أنه صـلى اهللا عليـه        : اهللا تعاىل يف إذهابه، قال اإلمام املازري رمحه اهللا        
  وسلم أمرهم أن يدفعوا اخلواطر باإلعراض عنها والرد هلا، من غري استدالل
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فأما الـيت  : أن اخلواطر على قسمني: والذي يقال يف هذا املعىن: قال.وال نظر يف إبطاهلا 
ليست مبستقرة وال اجتلبتها شبهة طرأت فهي اليت تدفع باإلعراض عنها، وعلى هـذا              

 بغري أصـل     طارئاً م الوسوسة، فكأنه ملا كان أمراً     حيمل احلديث، وعلى مثلها يطلق اس     
دفع بغري نظر يف دليل إذ ال أصل له ينظر فيه، وأما اخلواطر املـستقرة الـيت أوجبتـها        

  .الشبهة فإا ال تدفع إال باالستدالل والنظر يف إبطاهلا واهللا أعلم
ذا عرض له هذا    إ:  فمعناه ))فليستعذ باهللا ولينته  (( :وأما قوله صلى اهللا عليه وسلم     

الوسواس فليلجأ إىل اهللا تعاىل يف دفع شره عنه وليعرض عن الفكر يف ذلك، وليعلم أن                
هذا اخلاطر من وسوسة الشيطان، وهو إمنا يسعى بالفساد واإلغـواء فليعـرض عـن               

نتـهى كـالم   ا) اإلصغاء إىل وسوسته، وليبادر إىل قطعها باالشتغال بغريها، واهللا أعلم  
  .١٥٦ ص النووي رمحه اهللا

قال احلافظ يف الفتح يف الكالم على حديث أيب هريرة املذكور يف أول هذا اجلواب ما      
عن االسترسال معـه يف     : أي)) من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ باهللا ولينته       (( :قوله: (نصه

 ذلك، بل يلجأ إىل اهللا يف دفعه، ويعلم أنه يريد إفساد دينه وعقله ذه الوسوسة، فينبغي أن                
أن الشيطان إذا وسوس    : وجه هذا احلديث  : جيتهد يف دفعها باالشتغال بغريها، قال اخلطايب      

وهذا خبالف ما   : بذلك فاستعاذ الشخص باهللا منه، وكف عن مطاولته يف ذلك اندفع، قال           
والفرق بينـهما أن    : لو تعرض أحد من البشر بذلك فإنه ميكن قطعه باحلجة والربهان، قال           

كالم بالسؤال واجلواب، واحلال معه حمصور، فإذا راعى الطريقة وأصـاب           اآلدمي يقع منه    
احلجة انقطع، وأما الشيطان فليس لوسوسته انتهاء، بل كلما ألزم حجة زاغ إىل غريهـا إىل     

  .أن يفضي باملرء إىل احلرية، نعوذ باهللا من ذلك
 ألن ؛لـه كالم متهافت ينقض آخره أو" من خلق ربك: "على أن قوله  (:قال اخلطايب 

  اخلالق يستحيل أن يكون خملوقا، مث لو كان السؤال متجهاً
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الستلزم التسلسل، وهو حمال، وقد أثبت العقل أن احملدثات مفتقرة إىل حمدث، فلو كان        
  .انتهى)  إىل حمدث لكان من احملدثاتهو مفتقراً

ه ثبت والذي حنا إليه من التفرقة بني وسوسة الشيطان وخماطبة البشر فيه نظر؛ ألن         
ال يزال الناس يتساءلون    (( :يف مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه يف هذا احلديث           

حىت يقال هذا اهللا خلق اخللق فمن خلق اهللا؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقـل آمنـت              
  . فسوى يف الكف عن اخلوض يف ذلك بني كل سائل عن ذلك من بشر وغريه))باهللا

سألين عنها اثنان، وكان السؤال عن ذلك ملـا         : الويف رواية ملسلم عن أيب هريرة ق      
أو الكف عن ذلك نظري األمر بالكف عن اخلوض يف الصفات           .كان واهيا مل يستحق جوابا    

فاليت ال تستقر وال جيلبها شبهة هي اليت تدفع         : اخلواطر على قسمني   (:والذات، قال املازري  
لق اسم وسوسة، وأما اخلـواطر      باإلعراض عنها، وعلى هذا يرتل احلديث، وعلى مثلها يط        

  .)املستقرة الناشئة عن الشبهة فهي اليت ال تندفع إال بالنظر واالستدالل
إمنا أمر باالستعاذة واالشتغال بأمر آخر ومل يأمر بالتأمل واالحتجاج؛           (:وقال الطييب 

ترسال ألن العلم باستغناء اهللا جل وعال عن املوجد أمر ضروري ال يقبل املناظرة؛ وألن االس              
يف الفكر يف ذلك ال يزيد املرء إال حرية، ومن هذا حاله فال عالج له إال امللجأ إىل اهللا تعاىل،         
واالعتصام به، ويف احلديث إشارة إىل ذم كثرة السؤال عما ال يعين املرء وعما هو مـستغن                

  .)عنه، وفيه علم من أعالم النبوة إلخباره بوقوع ما سيقع فوقع
موافقة صحيح املنقـول لـصريح      (ابن تيمية رمحه اهللا يف كتابه       وقال شيخ اإلسالم    

يراد به التسلسل يف املؤثرات، وهو أن يكون للحادث فاعـل           ) التسلسل(ولفظ  ): املعقول
وللفاعل فاعل، وهذا باطل بصريح العقل واتفاق العقالء، وهذا هو التسلسل الذي أمر النيب              

لصحيحني ا، كما يف )آمنت باهللا: (ه، وأن يقول القائلبأن يستعاذ باهللا منه، وأمر باالنتهاء عن
  عن أيب
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يأيت الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا؟       (( :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم     :  قال ،هريرة
  )).من خلق كذا؟ حىت يقول له من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ باهللا ولينته

" هذا اهللا خلق اخللق فمن خلـق اهللا؟ ال يزال الناس يتساءلون حىت يقولوا        :ويف رواية 
قال فبينما أنا يف املسجد إذ جاءين ناس من األعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا اهللا خلق اخللق                   

ويف   صـدق خليلـي     قوموا فمن خلق اهللا؟ قال فأخذ حصى بكفه فرماهم به مث قال قوموا           
 أمتك ال يزالون يسألون إن :قال اهللا((: الصحيح أيضا عن أنس بن مالك عن رسول اهللا قال         

انتهى املقصود من كالم     ))ما كذا؟ ما كذا؟ حىت يقولوا هذا اهللا خلق اخللق فمن خلق اهللا؟            
  .الشيخ رمحه اهللا

ولعله يتضح لك أيها السائل ولزميلك الذي أورد عليك الشبهة، مما ذكرنا من اآليات     
 أساسها ويبني بطالا؛ ألن     واألحاديث وكالم أهل العلم ما يزيل الشبهة ويقضي عليها من         

اهللا سبحانه ال شبيه له، وال كفؤ له، وال ند له، وهو الكامل يف ذاته وأمسائه وصفاته وأفعاله، 
وهو اخلالق لكل شيء وما سواه خملوق، وقد أخربنا يف كتابه املبني وعلى لـسان رسـوله                 

قه سبحانه، ومبا يعرفنا به     األمني عليه من ربه أفضل الصالة والتسليم، مبا جيب اعتقاده يف ح           
ويدلنا عليه من أمسائه وصفاته وآياته املشاهدة، من مساء وأرض وجبال وحبار وأار وغـري               
ذلك من خملوقاته عز وجل، ومن مجلة ذلك نفس اإلنسان فإا من آيات اهللا الدالـة علـى      

ـ     { :قدرته وعظمته وكمال علمه وحكمته، كما قال عز وجل         سماواِت ِإنَّ ِفي خلْـِق ال
   .)١(}والْأَرِض واخِتالِف اللَّيِل والنهاِر لَآياٍت ِلأُوِلي الْأَلْباِب

 أمـا   ،)٢(}وِفي أَنفُِسكُم أَفَال تبِصرونَ   * وِفي الْأَرِض آيات ِللْموِقِنني     { :وقال تعاىل 
عنا عليه، فالواجب علينا    كنه ذاته وكيفيتها وكيفية صفاته فذلك من علم الغيب الذي مل يطل           

اإلميان والتسليم وعدم اخلوض يف ذلك، كما وسع ذلك سلفنا الصاحل مـن الـصحابة     : فيه
  رضي اهللا عنهم وأتباعهم بإحسان، فإم مل
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خيوضوا يف ذلك ومل يسألوا عنه، بل آمنوا باهللا سبحانه، ومبا أخرب به عن نفسه يف كتابه، أو                  
لَـيس  { عليه وسلم ومل يزيدوا، مع إميام بأنه سـبحانه           على لسان رسوله حممد صلى اهللا     
ِصريالْب ِميعالس وهٌء ويكَِمثِْلِه ش{  
 من هذه الوساوس، أو ألقي إليه شيء منها أن يـستعظمها            وعلى كل من وجد شيئاً    
 من  آمنت باهللا ورسله، وأن يستعيذ باهللا     : ، وأن يقول   شديداً وينكرها من أعماق قلبه إنكاراًَ    

نزغات الشيطان، وأن ينتهي عنها ويطرحها كما أمر الرسول بذلك يف األحاديث السابقة،             
وأخرب أن استعظامها وإنكارها هو صريح اإلميان، وعليه أن ال يتمادى مع السائلني يف هـذا       
الباب؛ ألن ذلك قد يفضي إىل شر كثري وإىل شكوك ال تنتهي، فأحسن عالج للقضاء على                

منه هو امتثال ما أمر به النيب صلى اهللا عليه وسلم، والتمسك به والتعويـل               ذلك والسالمة   
وِإما ينزغَنك ِمن الشيطَاِن    { :عليه، وعدم اخلوض فيه، وهذا هو املوافق لقول اهللا عز وجل          

ِليمالْع ِميعالس وه هِعذْ ِباللَِّه ِإنتغٌ فَاسز١(}ن(.   
بحانه، واللجوء إليه وعدم اخلوض فيما أحدثه املوسوسون وأرباب         فاالستعاذة باهللا س  

الكالم الباطل من الفالسفة ومن سلك سبيلهم، من اخلوض يف باب أمساء اهللا وصفاته ومـا           
 هو سبيل أهل احلق واإلميان، وهـو طريـق          -استأثر اهللا بعلمه، من غري حجة وال برهان         
 اإلنس واجلن، وفقين اهللا وإياك وسائر املسلمني        السالمة والنجاة والعافية من مكايد شياطني     

: للسالمة من مكائدهم، وهلذا ملا سأل بعض الناس أبا هريرة رضي اهللا عنه عن هذه الوسوسة
  .صدق خليلي: حصبهم باحلصى ومل جيبهم على سؤاهلم، وقال
ه؛ أن يكثر من تالوة القرآن الكرمي وتـدبر       : ومن أهم ما ينبغي للمؤمن يف هذا الباب       

،  وتعظيمـاً   وحمبةً ألن فيه من بيان صفات اهللا وعظمته وأدلة وجوده، ما ميأل القلوب إمياناً            
 بأنه سبحانه هو رب كل شيء ومليكه وأنه اخلالق لكل شيء والعامل بكـل          جازماً واعتقاداً

  شيء، ال إله غريه وال رب سواه،
                                                

  .٣٦سورة فصلت اآلية   -١
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لم النـافع، والبـصر   كما ينبغي للمؤمن أيضا أن يكثر من سؤال اهللا املزيد من الع           
النافذ، والثبات على احلق، والعافية من الزيغ بعد اهلدى، فإنه سبحانه قـد وجـه            

وقَـالَ  { :عباده إىل سؤاله، ورغبهم يف ذلك ووعدهم اإلجابة، كما قال عز وجل  
         يِتي سادِعب نونَ عكِْبرتسي ِإنَّ الَِّذين لَكُم ِجبتوِني أَسعاد كُمبر  منهلُونَ جخد

اِخِرين١(}د(.   
وأسأل اهللا أن يوفقنا وإياك وزميلـك وسـائر         .واآليات يف هذا املعىن كثرية    

املسلمني للفقه يف الدين، والثبات عليه، وأن يعيذنا مجيعا من مضالت الفنت، ومن             
مكايد شياطني اإلنس واجلن ووساوسهم، إنه ويل ذلك والقادر عليه، والـسالم            

ورمحة اهللا وبركاته، وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله نبينا حممد وآلـه             عليكم  
  .وصحبه

                                                
  .٦٠سورة غافر اآلية   -١



  

 - ٦٧ -

  )١(حقيقة العبادة اليت خلق من أجلها الثقالن

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل من يطَّلع عليه من املسلمني، سـلك اهللا يب              
  .م والضالني آمنيوم سبيل عباده املؤمنني، وأعاذين وإياهم من طريق املغضوب عليه

  : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أما بعد
فإن أهم واجب على املكلف وأعظم فريضة عليه، أن يعبد ربـه سـبحانه رب               

ِإنَّ ربكُم اللَّه الَِّذي    {: السماوات واألرض ورب العرش العظيم القائل يف كتابه الكرمي        
    ِفي ِست ضالْأَراِت واومالس لَقخ          ـارهلَ النِشي اللَّيغِش يرلَى الْعى عوتاس اٍم ثُمِة أَي

             كـاربت رالْأَمو لْقالْخ ِرِه أَال لَهاٍت ِبأَمرخسم ومجالنو رالْقَمو سمالشِثيثًا وح هطْلُبي
      خا وعرضت كُمبوا رعاد الَِمنيالْع بر وا ِفي        اللَّهفِْسدال تو ِدينتعالْم ِحبال ي هةً ِإنفْي

           ِسِننيحالْم ِمن ةَ اللَِّه قَِريبمحا ِإنَّ رعطَمفًا ووخ وهعادا والِحهِإص دعِض ب٢(}الْأَر( ،
ومـا  {: وأخربنا سبحانه يف موضع من كتابه أنه خلق الثقلني لعبادته، فقال عز وجـل   

 وهذه العبادة اليت خلق اهللا الثقلني من أجلها هي          )٣(}قْت الِْجن والِْإنس ِإال ِليعبدونِ    خلَ
توحيده بأنواع العبادة من الصالة والصوم والزكاة واحلج والسجود والطواف والـذبح          
والنذر واخلوف والرجاء واالستغاثة واالستعانة واالستعاذة، وسائر أنـواع الـدعاء،           

 ذلك طاعته سبحانه يف مجيع أوامره وترك نواهيه على ما دل عليـه كتابـه        ويدخل يف 
، وقد أمر اهللا سـبحانه      مالكرمي وسنة رسوله األمني عليه من ربه أفضل الصالة والتسلي         
، وأنزل الكتب لبيان هذه     مجيع الثقلني ذه العبادة اليت خلقوا هلا، وأرسل الرسل مجيعاً         

  العبادة وتفصيلها
                                                

  .  ١٩ ص-١٦من ص ) العبادة(نشرت يف جملة التوحيد املصرية بعنوان  -١
  .٥٦-٥٤:  سورة األعراف اآليات-٢
  .٥٦اآلية :  سورة الذاريات-٣
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يا أَيها الناس اعبدوا ربكُـم      {: يها، واألمر بإخالصها هللا وحده، كما قال تعاىل       والدعوة إل 
وقَـضى ربـك أَال     {:  وقال عز وجل   )١(}الَِّذي خلَقَكُم والَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ      

 ومعىن قضى ربك يف هذه اآلية أمر وأوصى، وقـال           )٢(}تعبدوا ِإال ِإياه وِبالْواِلديِن ِإحسانا    
وما أُِمروا ِإال ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين حنفَاَء ويِقيموا الصالةَ ويؤتوا الزكَاةَ          {: تعاىل

  .)٣(}وذَِلك ِدين الْقَيمِة
تاكُم الرسولُ فَخـذُوه ومـا      وما آ {: واآليات يف هذا املعىن كثرية، وقال عز وجل       

يا أَيهـا الَّـِذين   {: وقال سبحانه  )٤(}نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَابِ        
ي شيٍء فَردوه ِإلَـى     آمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي الْأَمِر ِمنكُم فَِإنْ تنازعتم فِ          

  .)٥(}اللَِّه والرسوِل ِإنْ كُنتم تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويلًا
ولَقَد {:  اآلية، وقال سبحانه   )٦(}من يِطِع الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه     {: وقال عز وجل  

وما {:  اآلية، وقال سبحانه   )٧(}لِّ أُمٍة رسولًا أَِن اُعبدوا اللَّه واجتِنبوا الطَّاغُوت       بعثْنا ِفي كُ  
الر {:  وقال تعاىل  )٨(}أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإال نوِحي ِإلَيِه أَنه ال ِإلَه ِإال أَنا فَاعبدونِ             

   ثُم هاتآي تِكمأُح ابِبٍري       ِكتِكيٍم خنْ حلَد ِمن لَتفُص  *    ـهِمن ِني لَكُمِإن وا ِإال اللَّهدبعأَال ت
ِشريبو ِذير٩(}ن(.  

فهذه اآليات احملكمات وما جاء يف معناها من كتاب اهللا كلها تدل علـى وجـوب        
  إخالص العبادة هللا وحده، وأن ذلك هو أصل الدين وأساس امللة، كما

                                                
  .٢١اآلية :  سورة البقرة-١
  .٢٣اآلية :  سورة اإلسراء-٢
  .٥اآلية :  سورة البينة-٣
  .٧اآلية :  سورة احلشر-٤
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  .٢٥اآلية : رة األنبياء سو-٨
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ى أن ذلك هو احلكمة يف خلق اجلن واإلنس وإرسال الرسـل وإنـزال الكتـب،                تدل عل 
العناية ذا األمر والفقه فيه، واحلذر مما وقع فيه الكثريون من           : فالواجب على مجيع املكلفني   

املنتسبني إىل اإلسالم من الغلو يف األنبياء والصاحلني والبناء على قبورهم واختـاذ املـساجد              
وسؤاهلم واالستغاثة م واللجوء إليهم وسؤاهلم قضاء احلاجـات وتفـريج      والقباب عليها،   

  .الكروب وشفاء املرضى والنصر على األعداء إىل غري ذلك من أنواع الشرك األكرب
وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما يوافق ما دل عليه كتاب اهللا عـز                   

: نيب صلى اهللا عليه وسـلم قـال لـه         وجل، ففي الصحيحني عن معاذ رضي اهللا عنه أن ال         
 اهللا ورسـوله    : فقال معاذ قلت   ))أتدري ما حق اهللا على العباد وما حق العباد على اهللا؟          ((

حق اهللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا          (( : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم      ،أعلم
ديث، ويف صحيح البخاري عن    احل ))وحق العباد على اهللا أن ال يعذب من ال يشرك به شيئا           

من مات وهو يدعو هللا نـدا  ((: ابن مسعود رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال       
 وخرج مسلم يف صحيحه عن جابر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم              ))دخل النار 

 ))خـل النـار   دخل اجلنة ومن لقيه يشرك به شـيئا د ن لقي اهللا ال يشرك به شيئاً      م((: قال
واألحاديث يف هذا املعىن كثرية، وهذه املسألة هي أهم املسائل وأعظمها، وقد بعث اهللا نبيه               

 صلى اهللا عليه وسلم بالدعوة إىل التوحيد والنهي عن الشرك، فقام بتبليغ ما بعثه اهللا به       حممداً
وصـرب معـه    عليه الصالة والسالم أكمل قيام، وأوذي يف اهللا أشد األذى فصرب على ذلك              

أصحابه رضي اهللا عنهم على تبليغ الدعوة حىت أزال اهللا من اجلزيرة العربية مجيع األصـنام                
، وكسرت األصنام اليت حول الكعبة ويف داخلها،        واألوثان، ودخل الناس يف دين اهللا أفواجاً      

وهدمت الالت والعزى ومناة، وكسرت مجيع األصنام اليت يف قبائل العـرب، وهـدمت               
 اليت لديهم، وعلت كلمة اهللا وظهر اإلسالم يف اجلزيرة العربية، مث توجه املـسلمون               األوثان

  بالدعوة واجلهاد إىل خارج اجلزيرة وهدى اهللا م من سبقت له السعادة من العباد، ونشر اهللا
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م احلق والعدل يف غالب أرجاء املعمورة، وصاروا بذلك أئمة اهلدى وقـادة احلـق               
صالح، وسار على سبيلهم من التابعني هلم بإحسان أئمة اهلدى ودعاة           ودعاة العدل واإل  

احلق ينشرون دين اهللا ويدعون الناس إىل توحيد اهللا وجياهدون يف سبيل اهللا بأنفـسهم               
وأمواهلم ال خيافون يف اهللا لومة الئم، فأيدهم اهللا ونصرهم وأظهرهم على من نـاوأهم               

يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ تنصروا اللَّه ينـصركُم  {: ووىف هلم مبا وعدهم يف قوله سبحانه     
كُمامأَقْد تثَبي١(}و(.  

الَّـِذين ِإنْ   * ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره ِإنَّ اللَّه لَقَِوي عِزيز         {: وقوله عز وجل  
     آتالةَ ووا الصِض أَقَامِفي الْأَر ماهكَّنكَِر       منِن الْما عوهنوِف ورعوا ِبالْمرأَمكَاةَ وا الزو

 مث غير الناس بعد ذلك وتفرقوا وتساهلوا بأمر اجلهـاد وآثـروا           )٢(}وِللَِّه عاِقبةُ الْأُمورِ  
فغـري اهللا   .الراحة واتباع الشهوات، وظهرت فيهم املنكرات إال من عصم اهللا سبحانه          

ِإنَّ {: دوهم جزاء مبا كسبوا، وما ربك بظالم للعبيد، قال تعاىل         عليهم وسلط عليهم ع   
فُِسِهما ِبأَنوا مريغى يتٍم حا ِبقَوم ريغال ي ٣(}اللَّه(.  

الرجوع إىل اهللا سبحانه وإخالص     : فالواجب على مجيع املسلمني حكومات وشعوبا     
م، والبدار بأداء ما أوجب اهللا عليهم من        العبادة له والتوبة إليه مما سلف من تقصريهم وذنو        

  .الفرائض واالبتعاد عما حرم عليهم، والتواصي فيما بينهم بذلك والتعاون عليه

إقامة احلدود الشرعية وحتكيم الشريعة بني الناس يف كل شيء،          : ومن أهم ذلك  
 إليهـا،   والتحاكم إليها، وتعطيل القوانني الوضعية املخالفة لشرع اهللا، وعدم التحاكم         

   الشعوب حبكم الشرع، كما جيب علىوإلزام مجيع
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تفقيه الناس يف دينهم ونشر التوعية اإلسالمية بينهم، والتواصـي بـاحلق            : العلماء
والصرب عليه، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وتشجيع احلكام على ذلك، كما            

ميات وغريهـا مـن   جيب حماربة املبادئ اهلدامة من اشتراكية وبعثية وتعصب للقو        
  .املبادئ واملذاهب املخالفة للشريعة

، ويعيد  ، ويرد هلم ما كان شارداً     وبذلك يصلح اهللا للمسلمني ما كان فاسداً      
هلم جمدهم السالف، وينصرهم على أعدائهم، وميكن هلم يف األرض، كمـا قـال          

:  وقـال تعـاىل    )١(}نيوكَانَ حقا علَينا نصر الْمؤِمنِ    {: تعاىل وهو أصدق القائلني   
وعد اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاِت لَيستخِلفَنهم ِفي الْأَرِض كَما           {

            ِمن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَِّذي ار مهِدين ملَه نكِّنملَيو ِلِهمقَب ِمن الَِّذين لَفختاس
عب              مه فَأُولَِئك ذَِلك دعب كَفَر نمئًا ويِركُونَ ِبي ششِني ال يوندبعا ينأَم ِفِهموِد خ

ِإنا لَننصر رسلَنا والَِّذين آمنوا ِفي الْحياِة الـدنيا         {:  وقال سبحانه  )٢(}الْفَاِسقُونَ
    ادهالْأَش قُومي مويال * و موـوُء      يس ـملَهةُ وناللَّع ملَهو مهتِذرعم الظَّاِلِمني فَعني 

واهللا املسئول سبحانه أن يصلح قادة املسلمني وعامتهم، وأن ميـنحهم            )٣(}الداِر
الفقه يف الدين، وجيمع كلمتهم على التقوى ويهديهم مجيعا صـراطه املـستقيم             

ن يوفقهم مجيعا للتعاون على الرب والتقـوى  وينصر م احلق وخيذل م الباطل، وأ      
رسوله وخريته مـن    والتواصي باحلق والصرب عليه، وصلى اهللا وسلم على عبده و         

  .منا وسيدنا حممد بن عبد اهللا وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى داهخلقه نبينا وإما
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  )١(جوب حتكيم شرع اهللا ونبذ ما خالفهو

ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، إلـه           احلمد هللا رب العاملني، وأشهد أن       
األولني واآلخرين، ورب الناس أمجعني، مالك امللك، الواحد األحد الفرد الصمد،           
الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد، وأشهد أن حممدا عبـده ورسـوله،     
صلوات اهللا وسالمه عليه، بلغ الرسالة وأدى األمانة وجاهد يف اهللا حق جهـاده،              

  : ترك أمته على احملجة البيضاء ليلها كنهارها، ال يزيغ عنها إال هالك أما بعدو
فهذه رسالة موجزة ونصيحة الزمة يف وجوب التحاكم إىل شرع اهللا، والتحذير            
من التحاكم إىل غريه، كتبتها ملا رأيت وقوع بعض الناس يف هذا الزمان يف حتكيم غري                

هللا وسنة رسوله، من العرافني والكهـان وكبـار         شرع اهللا، والتحاكم إىل غري كتاب ا      
 من بعضهم حلكم عملـهم      عشائر البادية، ورجال القانون الوضعي وأشباههم، جهالً      

ذلك، ومعاندة وحمادة هللا ورسوله من آخرين، وأرجو أن تكون نصيحيت هذه معلمـة              
يم، كما قال للجاهلني، ومذكرة للغافلني، وسببا يف استقامة عباد اهللا على صراطه املستق       

وِإذْ أَخذَ اللَّه ِميثَـاق   {:  وقال سبحانه  )٢(}وذَكِّر فَِإنَّ الذِّكْرى تنفَع الْمؤِمِنني    {: تعاىل
هونمكْتال تاِس وِللن هننيبلَت ابوا الِْكتأُوت ٣(}الَِّذين(.  

اللتزام شريعته، وحتكيم   واهللا املسئول سبحانه أن ينفع ا ويوفق املسلمني عموما          
  .كتابه واتباع سنة نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم

  
                                                

لرئاسة العامة إلدارات البحـوث العلميـة       نشرة صدرت يف كتاب صغري وطبعت عدة طبعات عن ا          -١
  .  هـ١٤٠١آخرها الطبعة الرابعة عام . واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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  : أيها املسلمون
وما خلَقْت الِْجن والْـِإنس ِإال      {: لقد خلق اهللا اجلن واإلنس لعبادته قال اهللا سبحانه        

 : وقـال  )٢(}واِلـديِن ِإحـسانا   وقَضى ربك أَال تعبدوا ِإال ِإياه وِبالْ      {: وقال )١(}ِليعبدوِن
  .)٣(}واعبدوا اللَّه وال تشِركُوا ِبِه شيئًا وِبالْواِلديِن ِإحسانا{

كنت رديف النيب صلى اهللا عليه وسـلم        : وعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أنه قال        
 : قلت ))اد على اهللا؟  يا معاذ أتدري ما حق اهللا على العباد؟ وما حق العب          (( :على محار فقال  

حق اهللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا وحق العباد على  (( :اهللا ورسوله أعلم قال   
ال (( : يا رسول اهللا أفال أبشر الناس؟ قال       : قال قلت  ))اهللا أن ال يعذب من ال يشرك به شيئا        

  . رواه البخاري ومسلم))تبشرهم فيتكلوا
 العبادة مبعان متقاربة من أمجعها ما ذكره شيخ اإلسـالم        وقد فسر العلماء رمحهم اهللا    

اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضـاه مـن األقـوال            : العبادة: ابن تيمية رمحه اهللا إذ يقول     
 االنقياد التام هللا تعاىل، أمـراً : واألعمال الظاهرة والباطنة، وهذا يدل على أن العبادة تقتضي       

 وأن تكون حياة املرء قائمة على شريعة اهللا، حيل ما أحـل اهللا              ، وعمالً  وقوالً  واعتقاداً وياً
وحيرم ما حرم اهللا، وخيضع يف سلوكه وأعماله وتصرفاته كلها لشرع اهللا، متجـردا مـن                
حظوظ نفسه ونوازع هواه، ليستوي يف هذا الفرد واجلماعة، والرجل واملرأة، فال يكـون              

 وخضع للمخلوقني يف جوانـب أخـرى،     هللا من خضع لربه يف بعض جوانب حياته،        عابداً
فَال وربك ال يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم         {: وهذا املعىن يؤكده قول اهللا تعاىل     

: وقوله سبحانه وتعاىل  ،  )٤(}ثُم ال يِجدوا ِفي أَنفُِسِهم حرجا ِمما قَضيت ويسلِّموا تسِليما         
  حكْم الْجاِهِليِةأَفَ{
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 وما روي أن رسول اهللا صلى اهللا        )١(} يبغونَ ومن أَحسن ِمن اللَِّه حكْما ِلقَوٍم يوِقنونَ       
  .)) ملا جئت بهال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعاً((: عليه وسلم قال

، وحتـاكم إىل  فال يتم إميان العبد إال إذا آمن باهللا، ورضي حكمه يف القليل والكـثري  
 شريعته وحدها يف كل شأن من شئونه، يف األنفس واألموال واألعراض، وإال كان عابـداً              

ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمـٍة رسـولًا أَِن اُعبـدوا اللَّـه واجتِنبـوا               {: لغريه، كما قال تعاىل   
فهو العابد له، ومن خضع       فمن خضع هللا سبحانه وأطاعه وحتاكم إىل وحيه        )٢(}الطَّاغُوت ،

أَلَم تر ِإلَـى  {: لغريه، وحتاكم إىل غري شرعه، فقد عبد الطاغوت، وانقاد له، كما قال تعاىل    
الَِّذين يزعمونَ أَنهم آمنوا ِبما أُنِزلَ ِإلَيك وما أُنِزلَ ِمن قَبِلك يِريدونَ أَنْ يتحاكَموا ِإلَـى                

 والعبودية  )٣(}وقَد أُِمروا أَنْ يكْفُروا ِبِه ويِريد الشيطَانُ أَنْ يِضلَّهم ضاللًا بِعيدا          الطَّاغُوِت  
هللا وحده والرباءة من عبادة الطاغوت والتحاكم إليه، من مقتضى شهادة أن ال إلـه إال اهللا                 

، وإهلهم، وهـو    وحده ال شريك له، وأن حممدا عبده ورسوله، فاهللا سبحانه هو رب الناس            
الذي خلقهم وهو الذي يأمرهم وينهاهم، وحيييهم ومييتهم، وحياسبهم وجيـازيهم، وهـو             

 فكما أنه اخلـالق     )٤(}أَال لَه الْخلْق والْأَمر   {: املستحق للعبادة دون كل ما سواه قال تعاىل       
  .وحده، فهو اآلمر سبحانه، والواجب طاعة أمره

ارى أم اختذوا أحبارهم ورهبام أربابا مـن دون         وقد حكى اهللا عن اليهود والنص     
اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم {:  ملا أطاعوهم يف حتليل احلرام وحترمي احلالل، قال اهللا تعاىل        ،اهللا

ِحدا ال ِإلَـه ِإال هـو   أَربابا ِمن دوِن اللَِّه والْمِسيح ابن مريم وما أُِمروا ِإال ِليعبدوا ِإلَها وا       
هانحبِركُونْسشا يم٥(} ع(.  
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وقد روي عن عدي بن حامت رضي اهللا عنه أنه ظن أن عبادة األحبار والرهبـان إمنـا                  
تكون يف الذبح هلم، والنذر هلم، والسجود والركوع هلم فقط وحنو ذلك، وذلك عندما            

يا رسـول اهللا،    : فقال.ه يقرأ هذه اآلية   قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم مسلما ومسع        
 قبل إسالمه، قال صـلى اهللا       إنا لسنا نعبدهم، يريد بذلك النصارى حيث كان نصرانياً        

 : قـال  ))أليس حيرمون ما أحل اهللا فتحرمونه وحيلون ما حرم فتحلونه؟         ((: عليه وسلم 
  . رواه أمحد والترمذي وحسنه))فتلك عبادم(( : قال،بلى

وما أُِمروا ِإال ِليعبدوا ِإلَهـا      {: وهلذا قال تعاىل   ،هن كثري يف تفسري   قال احلافظ اب  
 أي الذي إذا حرم الشيء فهو احلرام، وما حلله فهو احلالل، ومـا شـرعه             )١(}واِحدا

 أي تعاىل وتقدس وترته }ال ِإلَه ِإال هو سبحانه عما يشِركُونَ  {اتبع، وما حكم به نفذ،      
اهـ ) [ركاء والنظراء واألعوان واألضداد، واألوالد ال إله إال هو وال رب سواه    عن الش 

  .] من اجلزء الثاين٣٤٩ ص -

  »فصل«
إذا علم أن التحاكم إىل شرع اهللا من مقتضى شهادة أن ال إلـه إال اهللا، وأن حممـدا     

ميان باهللا عز   عبده ورسوله، فإن التحاكم إىل الطواغيت والرؤساء والعرافني وحنوهم ينايف اإل          
ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم        {: وجل، وهو كفر وظلم وفسق، يقول اهللا تعاىل       

وكَتبنا علَيِهم ِفيها أَنَّ النفْس ِبالنفِْس والْعين ِبالْعيِن والْأَنف ِبالْأَنِف {:  ويقول)٢(}الْكَاِفرونَ
ذُنَ ِبالْأُذُِن والسن ِبالسن والْجروح ِقصاص فَمن تصدق ِبِه فَهو كَفَّارةٌ لَه ومـن لَـم            والْأُ

  ولْيحكُم أَهلُ الِْإنِجيِل{:  ويقول)٣(}يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ
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ِفيِه و لَ اللَّهزا أَنالْفَاِسقُونَِبم مه فَأُولَِئك لَ اللَّهزا أَنِبم كُمحي لَم ن١(}م(.  
وبين تعاىل أن احلكم بغري ما أنزل اهللا حكم اجلاهلني، وأن اإلعراض عن حكـم              

: اهللا تعاىل سبب حللول عقابه، وبأسه الذي ال يرد عن القوم الظاملني، يقول سـبحانه              
}    مهنيب كُمأَِن احا      وِض معب نع وكفِْتنأَنْ ي مهذَراحو ماَءهوأَه ِبعتال تو لَ اللَّهزا أَنِبم

أَنزلَ اللَّه ِإلَيك فَِإنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يِريد اللَّه أَنْ يِصيبهم ِببعِض ذُنوِبِهم وِإنَّ كَِثريا               
أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحسن ِمن اللَِّه حكْمـا ِلقَـوٍم           *  ونَِمن الناِس لَفَاِسقُ  

وإن القارئ هلذه اآلية واملتدبر هلا يتبني له أن األمر بالتحاكم إىل ما أنـزل    .)٢(}يوِقنونَ
  : اهللا، أكد مبؤكدات مثانية

  .}نهم ِبما أَنزلَ اللَّهوأَِن احكُم بي{:  األمر به يف قوله تعاىل:األول

 أن ال تكون أهواء الناس ورغبام مانعة من احلكم به بأي حـال مـن                :الثاين
  .}وال تتِبع أَهواَءهم{: األحوال وذلك يف قوله

 التحذير من عدم حتكيم شرع اهللا يف القليل والكثري، والصغري والكـبري،          :الثالث
  .}م أَنْ يفِْتنوك عن بعِض ما أَنزلَ اللَّه ِإلَيكواحذَره{: بقوله سبحانه

 أن التويل عن حكم اهللا وعدم قبول شيء منه ذنـب عظـيم موجـب                :الرابع
فَِإنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يِريد اللَّـه أَنْ يـِصيبهم ِبـبعِض            {: للعقاب األليم، قال تعاىل   

وِبِهمذُن{.  

تحذير من االغترار بكثرة املعرضني عن حكم اهللا، فإن الشكور مـن             ال :اخلامس
  .}وِإنَّ كَِثريا ِمن الناِس لَفَاِسقُونَ{: عباد اهللا قليل، يقول تعاىل
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أَفَحكْم {:  وصف احلكم بغري ما أنزل اهللا بأنه حكم اجلاهلية، يقول سبحانه:السادس
  .}الْجاِهِليِة

: لعظيم بأن حكم اهللا أحسن األحكام وأعدهلا، يقول عز وجل          تقرير املعىن ا   :السابع
  .}ومن أَحسن ِمن اللَِّه حكْما{

 أن مقتضى اليقني هو العلم بأن حكم اهللا هو خري األحكام وأكملها، وأمتهـا      :الثامن
 اللَِّه ومن أَحسن ِمن{: وأعدهلا، وأن الواجب االنقياد له، مع الرضا والتسليم، يقول سبحانه     

 وهذه املعاين موجودة يف آيات كثرية يف القرآن، وتدل عليها أقـوال             }حكْما ِلقَوٍم يوِقنونَ  
فَلْيحذَِر الَِّذين يخاِلفُونَ عن {: الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأفعاله، فمن ذلك قوله سبحانه

فَال وربك ال يؤِمنـونَ حتـى       {: وقوله )١(}ب أَِليم أَمِرِه أَنْ تِصيبهم ِفتنةٌ أَو يِصيبهم عذَا      
   مهنيب رجا شِفيم وككِّمح{:  اآلية، وقوله  )٢(}ي     كُمبر ِمن كُمِزلَ ِإلَيا أُنوا مِبعوقوله )٣(}ات :

}         رأَم ولُهسرو ى اللَّهٍة ِإذَا قَضِمنؤال مِمٍن وؤا كَانَ ِلممو         ةُ ِمـنـرالِْخي ـمكُونَ لَها أَنْ ي
ِرِهمال يؤمن أحدكم حىت يكون ((: وروي عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه قال     ،  )٤(}أَم

حديث صحيح رويناه يف كتاب احلجة بإسناد صحيح،        :  قال النووي  ))هواه تبعا ملا جئت به    
ليسوا حيلون ما حرم اهللا فتحلونه أ((: وروي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعدي بن حامت

 وقال ابن عباس رضي اهللا ))فتلك عبادم(( : قال بلى قال))وحيرمون ما أحل اهللا فتحرمونه؟
: يوشك أن ترتل عليكم حجارة من السماء، أقول       : (عنه لبعض من جادله يف بعض املسائل      

  .)قال أبو بكر وعمر: قال رسول اهللا، وتقولون
 جيب عليه االنقياد التام لقول اهللا تعاىل، وقول رسوله، وتقدميهما    أن العبد : ومعىن هذا 

  .على قول كل أحد، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة
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وهلذا كان من مقتضى رمحته وحكمته سبحانه وتعاىل أن يكون التحاكم بـني             
ز العباد بشرعه ووحيه؛ ألنه سبحانه املرته عما يصيب البشر من الضعف، واهلوى والعج         

واجلهل، فهو سبحانه احلكيم العليم اللطيف اخلبري، يعلم أحوال عباده وما يـصلحهم،             
وما يصلح هلم يف حاضرهم ومستقبلهم، ومن متام رمحته أن توىل الفـصل بينـهم يف                
املنازعات واخلصومات وشئون احلياة ليتحقق هلم العدل واخلري والسعادة، بل والرضـا            

  .لقلبيةواالطمئنان النفسي، والراحة ا
ذلك أن العبد إذا علم أن احلكم الصادر يف قضية خياصم فيها هـو حكـم اهللا                 

م، وحىت ولو كان احلكم خالف ما يهوى ويريد،         اخلالق العليم اخلبري، قبل ورضي وسلَّ     
خبالف ما إذا علم أن احلكم صادر من أناس بشر مثله، هلم أهواؤهم وشهوام، فإنه ال                

 واملخاصمة، ولذلك ال ينقطع الرتاع، ويدوم اخلـالف، وإن          يرضى ويستمر يف املطالبة   
اهللا سبحانه وتعاىل إذ يوجب على العباد التحاكم إىل وحيه، رمحة م وإحسانا إليهم،              

  : فإنه سبحانه بين الطريق العام لذلك أمت بيان وأوضحه بقوله سبحانه

ِإلَى أَهِلها وِإذَا حكَمتم بـين النـاِس أَنْ         ِإنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناِت       {
يا أَيها الَّـِذين    * تحكُموا ِبالْعدِل ِإنَّ اللَّه ِنِعما يِعظُكُم ِبِه ِإنَّ اللَّه كَانَ سِميعا بِصريا             

       كُمِر ِمنأُوِلي الْأَمولَ وسوا الرأَِطيعو وا اللَّهوا أَِطيعنآم       وهدٍء فَـريِفي ش متعازنفَِإنْ ت 
  .)١(}ِإلَى اللَِّه والرسوِل ِإنْ كُنتم تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويلًا

واآلية وإن كان فيها التوجيه العام للحاكم واحملكوم والراعي والرعية، فإن فيهـا        
يه القضاة إىل احلكم بالعدل، فقد أمرهم بأن حيكمـوا بالعـدل، وأمـر              مع ذلك توج  

املؤمنني أن يقبلوا ذلك احلكم الذي هو مقتضى ما شرعه اهللا سبحانه، وأنزلـه علـى                
  .رسوله، وأن يردوا األمر إىل اهللا ورسوله يف حال التنازع واالختالف
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حاكم إليه مما أوجبـه اهللا  ومما تقدم يتبني لك أيها املسلم أن حتكيم شرع اهللا والت        
ورسوله، وأنه مقتضى العبودية هللا والشهادة بالرسالة لنبيه حممد صلى اهللا عليه وسـلم،      
وأن اإلعراض عن ذلك أو شيء منه موجب لعذاب اهللا وعقابه، وهذا األمـر سـواء                
بالنسبة ملا تعامل به الدولة رعيتها، أو ما ينبغي أن تدين به مجاعة املـسلمني يف كـل                  

  .مكان وزمان
ويف حال االختالف والتنازع اخلاص والعام، سواء كان بني دولة وأخـرى، أو             
بني مجاعة ومجاعة، أو بني مسلم وآخر، احلكم يف ذلك كله سواء، فاهللا سبحانه لـه                
اخللق واألمر، وهو أحكم احلاكمني، وال إميان ملن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خري              

و متاثله وتشاه، أو أجاز أن حيل حملها األحكـام الوضـعية            من حكم اهللا ورسوله، أ    
  .. بأن أحكام اهللا خري وأكمل وأعدلواألنظمة البشرية، وإن كان معتقداً

أن يتقوا  : فالواجب على عامة املسلمني وأمرائهم وحكامهم، وأهل احلل والعقد فيهم         
وا أنفـسهم ومـن حتـت    اهللا عز وجل وحيكموا شريعته يف بلدام وسائر شئوم، وأن يق        

واليتهم عذاب اهللا يف الدنيا واآلخرة، وأن يعتربوا مبا حل يف البلدان اليت أعرضت عن حكم                
اهللا، وسارت يف ركاب من قلد الغربيني، واتبع طريقتهم، من االختالف والتفرق وضروب             

ن تصلح ، وال يزال األمر عندهم يف شدة، ول   الفنت، وقلة اخلريات، وكون بعضهم يقتل بعضاً      
 إال إذا عادوا إىل اهللا سبحانه، وسـلكوا   وفكرياًأحواهلم ويرفع تسلط األعداء عليهم سياسياً 

سبيله املستقيم الذي رضيه لعباده، وأمرهم به ووعدهم به جنات النعيم، وصدق سبحانه إذ              
وم الِْقيامِة أَعمى قَالَ رب ومن أَعرض عن ِذكِْري فَِإنَّ لَه مِعيشةً ضنكًا ونحشره ي      {: يقول

                مـوالْي كَـذَِلكا وهـِسيتا فَنناتآي كتأَت ا قَالَ كَذَِلكِصريب تكُن قَدى ومِني أَعترشح ِلم
وال أعظم من الضنك الذي عاقب اهللا به من عصاه، ومل يـستجب ألوامـره،               ،  )١(}تنسى

   ضعيف، بأحكام اهللا رب العاملني، ومافاستبدل أحكام املخلوق ال
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أسفه رأي من لديه كالم اهللا تعاىل، لينطق باحلق ويفصل يف األمور، ويبني الطريق ويهـدي              
 منه أقوال رجل من الناس، أو نظام دولة من الدول، أمل يعلـم              الضال، مث ينبذه ليأخذ بدالً    

سعادة يف الدنيا، ومل يسلموا مـن       هؤالء أم خسروا الدنيا واآلخرة فلم حيصلوا الفالح وال        
  .عقاب اهللا وعذابه يوم القيامة، لكوم استحلوا ما حرم اهللا عليهم، وتركوا ما أوجب عليهم

أسأل اهللا أن جيعل كلميت هذه مذكرة للقوم، ومنبهة هلم للتفكر يف أحواهلم، والنظـر   
هللا وسنة رسوله صـلى  فيما فعلوه بأنفسهم وشعوم، فيعودوا إىل رشدهم، ويلزموا كتاب ا 

، ولريفع ذكرهم بني شعوب      ليكونوا من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم حقاً         ،اهللا عليه وسلم  
األرض، كما ارتفع به ذكر السلف الصاحل، والقرون املفضلة من هذه األمة، حىت ملكـوا               

منني الذين األرض وسادوا الدنيا، ودانت هلم العباد، كل ذلك بنصر اهللا الذي ينصر عباده املؤ
استجابوا له ولرسوله، أال ليتهم يعلمون، أي كرت أضاعوا وأي جرم ارتكبوا، وما جروه على   

 )١(}َوِإنه لَِذكْر لَك وِلقَوِمك وسوف تـسأَلُون      {: أممهم من البالء واملصائب قال اهللا تعاىل      
يرفع من الصدور واملصاحف أن القرآن : وجاء يف احلديث عنه صلى اهللا عليه وسلم ما معناه         

يف آخر الزمان، حني يزهد فيه أهله، ويعرضون عنه تالوة وحتكيما، فاحلذر احلذر أن يصاب             
املسلمون ذه املصيبة، أو تصاب ا أجياهلم املقبلة، بسبب صنيعهم، فإنـا هللا وإنـا إليـه                 

  .راجعون
علموا الدين، وشرع وأوجه نصيحيت أيضا إىل أقوام من املسلمني يعيشون بينهم، وقد          

رب العاملني، ومع ذلك ال زالوا يتحاكمون عند الرتاع إىل رجال حيكمون بينهم بعـادات               
  .وأعراف، ويفصلون بينهم بعبارات وسجعات، مشاني يف ذلك صنيع أهل اجلاهلية األوىل

وأرجو ممن بلغته موعظيت هذه أن يتوب إىل اهللا، وأن يكف عن تلك األفعال احملرمة،               
تغفر اهللا ويندم على ما فات، وأن يتواصى مع إخوانه ومن حوله على إبطال كل عـادة      ويس

  جاهلية، أو عرف خمالف لشرع اهللا، فإن
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التوبة جتُب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن ال ذنب له، وعلى والة أمور أولئك             
وإجيـاد  الناس وأمثاهلم، أن حيرصوا على تذكريهم وموعظتهم باحلق، وبيانه هلم،           

احلكام الصاحلني بينهم، ليحصل اخلري بإذن اهللا ويكفوا عبـاد اهللا عـن حمادتـه،              
وارتكاب معاصيه، فما أحوج املسلمني اليوم إىل رمحة رم، اليت يغـري اهللا ـا               

  .حاهلم، ويرفعهم من حياة الذل واهلوان إىل حياة العز والشرف
تح قلوب املـسلمني لـتفهم      وأسأل اهللا بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن يف       

كالمه، واإلقبال عليه سبحانه، والعمل بشرعه واإلعراض عما خيالفه، وااللتـزام           
ِإِن الْحكْم ِإال ِللَِّه أَمر أَال تعبدوا ِإال ِإياه ذَِلـك           { :حبكمه، عمال بقوله عز وجل    

 وصلى اهللا وسلم على نبينا حممـد        )١(}الدين الْقَيم ولَِكن أَكْثَر الناِس ال يعلَمونَ      
  .وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إىل يوم الدين
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  ،حكم اإلسالم فيمن زعم أن القرآن متناقض(
  صلى اهللا عليه وسلمأو وصف الرسول  أو مشتمل على بعض اخلرافات

  مبا يتضمن تنقصه، أو الطعن يف رسالته، والرد على

  )١()من جترأ على ذلك أو نسب إليه
وعلى آله وصحبه ومـن اهتـدى      احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا،      

 ربيـع   ٢٣فقد نشرت صحيفة الشهاب اللبنانية يف عددها الصادر يف          :  أما بعد  ،داه
م، فقرات خطرية مـن كـالم       ١٩٧٤ نيسان سنة    ١هـ، املوافق   ١٣٩٤األوىل سنة   

قافة الذاتية والوعي القومي، يتـضمن  مسئول كبري، ألقاه يف إحدى املناسبات، حول الث   
الطعن يف القرآن الكرمي بأنه متناقض، ومشتمل على بعض اخلرافـات، مـع وصـف               

 يف الصحراء، ويستمع   الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم بأنه إنسان بسيط يسافر كثرياً          
إىل اخلرافات البسيطة السائدة يف ذلك الوقت، وقد نقل تلك اخلرافـات إىل القـرآن               

  : الكرمي وهذا نص ما نشرته الصحيفة املذكورة
  ! القرآن متناقض حوى خرافات، مثل قصة أهل الكهف، وعصا موسى؟

مؤمتر للمدرسني واملربني، ملناسبة امللتقـى      : يف مناسبة عقدت بأواخر الشهر املاضي     
تعرض فيه   طويالًالدويل حول الثقافة الذاتية، والوعي القومي، وقد ألقى ذلك املسئول خطاباً

لقضايا فكرية هامة، وأجرى عملية جريئة وعلنية لنصوص قرآنية ثابتة، خلص أا متناقـضة          
 آخر، وقد نشرت نص اخلطاب جريدة أخرى على جزأين يف عـددين             حينا، وخرافية حيناً  

 من شهر آذار، مارس املاضي، وقد عملت وسائل اإلعالم الرمسيـة            ٢١ و ٢٠صدرا بتاريخ   
  لنافرة يف اخلطاب وسنورد النقاط احملذوفةعلى حذف النقاط ا
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  : اليت مسعت حية من املذكور مث نورد ما نشرته اجلريدة حرفياً
 قُلْ لَن يِصيبنا ِإال ما كَتب اللَّه{ مل يعد يقبله العقل بني إن يف القرآن تناقضاً   ) ١(

  .)٢(}يروا ما ِبأَنفُِسِهموِإنَّ اللَّه ال يغير ما ِبقَوٍم حتى يغ{ )١(}لَنا
 عـرب   الرسول حممد عليه الصالة والسالم كان إنسانا بسيطا يسافر كـثرياً          ) ٢(

الصحراء العربية، ويستمع إىل اخلرافات البسيطة السائدة يف ذلك الوقت، وقد نقل تلك             
ف اخلرافات إىل القرآن، مثال ذلك عصا موسى، وهذا شيء ال يقبله العقل، بعد اكتشا             

  .باستور، وقصة أهل الكهف
إن املسلمني وصلوا إىل تأليه الرسول حممد، فهم دائما يكررون حممد صلى            ) ٣(

 وهذا تأليه حملمد، وقد دعا يف ختـام خطابـه،           -اهللا عليه وسلم اهللا يصلي على حممد      
انتهى املقـصود ممـا   .املربني وأهل التعليم إىل تلقني ما قاله حول اإلسالم إىل تالميذهم      

عن كالم املذكور، وقد أفزع هذا املقال كل مسلم قرأه أو           ) الشهاب(كرته صحيفة   ذ
مسعه، ملا اشتمل عليه من الكفر الصريح، واجلرأة على اهللا سبحانه وتعاىل وعلى رسوله              
صلى اهللا عليه وسلم من مسئول دولة تنتسب إىل اإلسالم، كان من املفروض عليـه أن     

 وعن رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم لو مسع مثـل            يدافع عن دينه، وعن كتاب ربه،     
فَِإنها ال  {: هذا املقال، أو ما هو أخف منه من أي أحد، ولكن األمر كما قال سبحانه              

ربنا ال تِزغْ قُلُوبنا بعد ِإذْ      { )٣(}تعمى الْأَبصار ولَِكن تعمى الْقُلُوب الَِّتي ِفي الصدور       
نتيدهابهالْو تأَن كةً ِإنمحر كنلَد ا ِمنلَن به٤(}ا و(.   

تـاريخ  بادرت بإرسال برقية للمذكور ب    " الشهاب" وملا قرأت هذا املقال يف صحيفة       
  : هـ هذا نصها١٣٩٤ سنة ٧/٤
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 هـ حـديثا    ١٣٩٤ ربيع األول سنة     ٢٣بعدد  ) الشهاب(نشرت صحيفة   
يتضمن الطعـن يف القـرآن الكـرمي بالتنـاقض،     نسب إليكم غاية يف اخلطورة،    

  .واالشتمال على اخلرافات، والطعن يف مقام الرسالة احملمدية العظيم
وقد أزعج ذلك املسلمني واستنكروه غاية االستنكار، فإن كان ذلك صدر           

 املبادرة إىل التوبة النصوح منه، وإعالا بطرق اإلعالن        - شرعا   -منكم فالواجب   
وجب إعالن بيان رمسي صريح بتكذيبه، واعتقاد خالفه كي يطمـئن        الرمسية وإال   

  .املسلمون، ودأ ثائرم، من هذه التصرحيات اخلطرية
ونسأل اهللا تعاىل أن يوفق اجلميع ملا فيه اخلري والصالح يف الدنيا واآلخـرة،              
 وللتوبة من مجيع اآلثام، سرها وجهرها، وأن يعز اإلسالم وأهله وأوطانه إنه مسيع            

  .جميب
  رئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
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حسنني حممد خملوف، وأيب احلسن : مث أرسلت برقية أخرى مين ومن املشايخ     
علي احلسين الندوي، وأيب بكر حممود جومي، والدكتور حممد أمـني املـصري،             

  :  هـ هذا نصها٤/١٣٩٤ / ١٦وذلك بتاريخ 
 ربيـع األول  ٢٣بعددها الصادر بتـاريخ     " الشهاب"ليكم صحيفة   نسبت إ 

تصرحيات مكفرة، ملا فيها من الطعن يف القرآن الكرمي، واملصطفى صلى اهللا عليـه         
  .وسلم، ودعوتكم لرجال التعليم لنشرها بني الطالب

فإن كنتم قد اقترفتموها، فالواجب عليكم املبادرة إىل التوبـة والعـودة إىل         
إال وجب عليكم املبادرة إىل التكذيب الصريح، ونشره يف العامل جبميع           اإلسالم، و 

وسائل النشر، وإعالن عقيدتكم اإلسالمية الصحيحة يف اهللا تعاىل وكتابه ورسوله،           
تربئة من الكفر، وتسكينا للفنت، وتطمينا للمسلمني يف سائر الـدول، وإن عـدم          

 ال يعلـم عواقبـها إال رب        التكذيب دليل على اإلصرار على الردة، ومثار فـنت        
والَِّذي تولَّى ِكبـره  {العاملني، حتمل وزرها ووزر من يرتكس فيها إىل يوم الدين،   

ِظيمع ذَابع لَه مه١(}ِمن(.  
  
  
  
  

                                                
  .١١  سورة النور اآلية -١

  حسنني حممد خملوف

  مفيت الديار املصرية سابقا

  الدكتور حممد أمني املصري
  جامعة امللك عبد العزيز

  مبكة املكرمة

  أبو بكر حممد جومي
  قاضي قضاة

  واليات مشال نيجرييا

دوة أبو احلسن علي احلسين الندوي أمني ن
العلماء لكنوا اهلند وعضو رابطة العامل 

  .اإلسالمي مبكة املكرمة

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
  ئيس اجلامعة اإلسالميةر

 .باملدينة املنورة
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مث اطلعت على اجلريدة املنوه عنها آنفا فألفيتها قد ذكرت، يف عددها الصادر يف              
فيما يتعلق بعصا موسـى،     ) الشهاب(صحيفة  م طبق ما نقلته عنها      ١٩٧٤ مارس   ٢١

 ٢٠وقصة أهل الكهف، كما ألفيتها قد نصت على منكر شنيع، يف عددها الصادر يف               
  : وهذا نصه" الشهاب"م، وقع يف كالم املذكور، مل تشر إليه صحيفة ١٩٧٤مارس 
على أين أريد أن ألفت نظركم إىل نقص سأبذل كل ما يف وسعي لتداركـه،               (

مهميت إىل ايتها، وأريد أن أشري بذا إىل موضوع املساواة بـني الرجـل         قبل أن تصل    
واملرأة، وهي مساواة متوفرة يف املدرسة ويف العمل، ويف النشاط الفالحي، وحـىت يف              

  .الشرطة لكنها مل تتوفر يف اإلرث، حيث بقي للذكر حظ األنثيني
على املرأة، وقد كانت    إن مثل هذا املبدأ جيد ما يربره عندما يكون الرجل قواما            

املرأة بالفعل يف مستوى اجتماعي ال يسمح بإقرار مساواة بينها وبني الرجـل، فقـد               
كانت البنت تدفن حية، وتعامل باحتقار، وها هي اليوم تقتحم ميدان العمـل، وقـد               

، فزوجيت مثال هي اليت تولت الـسهر علـى          تضطلع بشئون أشقائها األصغر منها سناً     
 كل متاعب العمل الفالحي، ووفرت له       - من أجل ذلك     -تكبدت  شئون شقيقها، و  

سبل التعليم، وحرصت على حتقيق أمنية والدها الذي كان يرغب يف توجيه ابنه حنـو               
احملاماة، فهل يكون من املنطق يف شيء أن ترث الشقيقة نصف ما يرثه شقيقها يف هذه                

  ! احلالة
ذه املـسألة، وأن نبـادر بتطـوير        فعلينا أن نتوخى طريق االجتهاد يف حتليلنا هل       

األحكام التشريعية، حبسب ما يقتضيه تطور اتمع، وقد سـبق أن حجرنـا تعـدد               
 -الزوجات باالجتهاد يف مفهوم اآلية الكرمية، ومن حق احلكام بوصفهم أمراء املؤمنني             

  .)أن يطوروا األحكام حبسب تطور الشعب، وتطور مفهوم العدل، ومنط احلياة
   إن صح صدوره من املسئول-الصحيفة املذكورة، وهذا هكذا يف 



  

 - ٨٧ -

 فهو نوع آخر من الكفر الصريح؛ ألنه زعم أن إعطاء املـرأة             - املشار إليه آنفا    
نصف ما يعطاه الذكر نقص، وليس من املنطق البقاء عليه بعد مشاركة املـرأة يف               

تطـوير  ميدان العمل، كما ذكر أنه حجر تعدد النساء باالجتهاد، وأنـه جيـب              
األحكام الشرعية باالجتهاد حسب تطور اتمع، وذكر أن هذا من حق احلكـام             

 ، وفـساداً   كثرياً لكوم أمراء املؤمنني، وهذا من أبطل الباطل، وهو يتضمن شراً         
  . سيأيت التنبيه عليه إن شاء اهللاعظيماً
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  بيان األدلة على كفر من طعن يف القرآن
  )١(سالمأو يف الرسول عليه الصالة وال

إذا علم ما تقدم، فإن الواجب اإلسالمي والنصيحة هللا ولعباده، كل ذلك، يوجـب              
علينا بيان حكم اإلسالم فيمن طعن يف القرآن بأنه متناقض، أو مشتمل على بعض اخلرافات،  
وفيمن طعن يف الرسول صلى اهللا عليه وسلم بأي نوع من أنواع الطعن غرية هللا سـبحانه،                 

 وانتصارا لكتابه العزيز، ولرسوله الكرمي، وأداء لبعض حقه علينـا،  -جل  عز و  -وغضبا له   
سواء كان ما ذكر عن أي شخص واقعا أم كان غري واقع، وسواء أعلن إنكاره له أو التوبة                  
منه أم مل يعلن ذلك إذ املقصود بيان حكم اهللا فيمن أقدم على شيء مما ذكرنا من التـنقص                   

  . عليه وسلملكتاب اهللا أو لرسوله صلى اهللا
قد دل كتاب اهللا عز وجل وسنة رسوله عليه الصالة والسالم وإمجاع األمـة     : فنقول

 - عز وجـل     -على أن كتاب اهللا، سبحانه حمكم غاية اإلحكام، وعلى أنه كله كالم اهللا              
ومرتل من عنده، وليس فيه شيء من اخلرافات والكذب، كما دلت األدلة املذكورة علـى               

الرسول صلى اهللا عليه وسلم وتوقريه، ونصرته، ودلت أيضا على أن الطعن يف    وجوب تعزير   
كتاب اهللا أو يف جناب الرسول صلى اهللا عليه وسلم كفر أكرب، وردة عن اإلسالم، وإليك                

  :  بيان ذلك- أيها القارئ الكرمي -
وقال يف أول سـورة      )٢(}الر ِتلْك آيات الِْكتاِب الْحِكيمِ    {قال اهللا تعاىل يف سورة يونس       

 وقال عـز وجـل يف أول    )٣(}الر ِكتاب أُحِكمت آياته ثُم فُصلَت ِمن لَدنْ حِكيٍم خِبريٍ         {: هود
 وذكر علماء التفسري رمحهم اهللا يف تفـسري       )٤(}ِتلْك آيات الِْكتاِب الْحِكيمِ   * امل  {: سورة لقمان 

  لفاظ واملعاين، مشتمل على األحكام العادلة،هذه اآليات، أن معىن ذلك أنه متقن األ

                                                
حكم اإلسالم فيمن زعـم أن القـرآن        : ( بعنوان ٩من رسالة طبعت باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة رقم           -١

  ).قضمتنا
 .١  يونس اآلية رقم -٢
 .١هود اآلية رقم   -٣
 .١لقمان اآلية   -٤
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واألخبار الصادقة، والشرائع املستقيمة، وأنه احلاكم بني العباد فيما خيتلفون فيه، كما قـال      
كَانَ الناس أُمةً واِحدةً فَبعثَ اللَّه النِبيني مبشِرين ومنِذِرين وأَنـزلَ معهـم    {: اهللا سبحانه 

أَلَم تر ِإلَـى    {: اآلية، وقال سبحانه   )١(}الِْكتاب ِبالْحق ِليحكُم بين الناِس ِفيما اختلَفُوا ِفيهِ       
مهنيب كُمحاِب اللَِّه ِلينَ ِإلَى ِكتوعداِب يالِْكت ا ِمنِصيبوا نأُوت اآلية )٢(}الَِّذين.  

، وحاكما بني الناس وهو متناقض مشتمل علـى        فكيف يكون حمكم األلفاظ واملعاين    
بعض اخلرافات؟ وكيف يكون حمكما وموثوقا به إذا كان الرسول الذي جاء بـه إنـسانا                

  بسيطا ال يفرق بني احلق واخلرافة؟ 
فعلم بذلك أن من وصف القرآن بالتناقض أو باالشتمال على بعض اخلرافـات، أو              

نا فإنه متنقص لكتاب اهللا، ومكذب خلـرب اهللا،  وصف الرسول صلى اهللا عليه وسلم مبا ذكر       
 عـن  مرتداً وقادح يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف كمال عقله، فيكون بذلك كافراً     

 وقال اهللا سـبحانه يف أول سـورة         - إن كان مسلما قبل أن يقول هذه املقالة          -اإلسالم  
نحن نقُص * أَنزلْناه قُرآنا عرِبيا لَعلَّكُم تعِقلُونَ الر ِتلْك آيات الِْكتاِب الْمِبِني ِإنا     {: يوسف

             اِفِلنيالْغ ِلِه لَِمنقَب ِمن تِإنْ كُنآنَ وذَا الْقُره كا ِإلَينيحا أَوِص ِبمالْقَص نسأَح كلَي٣(}ع( 
  ...اآلية )٤(}حِديِث ِكتابا متشاِبها مثَاِنياللَّه نزلَ أَحسن الْ{: وقال سبحانه يف سورة الزمر

 يشبه بعضه بعضا، ويصدق بعضه      - عند أهل العلم     -يف هذه اآلية    ) متشاا(ومعىن  
بعضا، فكيف يكون ذا املعىن؟ وكيف يكون أحسن احلديث وأحـسن القـصص وهـو               

  .متناقض، مشتمل على بعض اخلرافات؟ سبحانك هذا تان عظيم
أما بعد فإن خري  :يه وسلم أنه كان يقول يف خطبه       رسول اهللا صلى اهللا عل     وصح عن  

  احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم فمن طعن يف القرآن، مبا

                                                
 .٢١٣البقرة اآلية رقم   -١
 .٢٣آل عمران اآلية رقم   -٢
 .٣-١يوسف اآليتان   -٣
 .٢٣الزمر اآلية   -٤
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 يف وصفه لكتابه بأنه أحسن  - عز وجل    -ذكرنا أو غريه من أنواع املطاعن فهو مكذب هللا          
إنه خري احلديث   : سول صلى اهللا عليه وسلم يف قوله      القصص وأحسن احلديث، ومكذب للر    

وِإنه {:  وقال)١(}تنِزيلٌ ِمن الرحمِن الرِحيِم{: وقال سبحانه وتعاىل يف وصف القرآن الكرمي   
    الَِمنيالْع بِزيلُ رنلَت *   الْأَِمني وحلَ ِبِه الرز{ وقال   )٢(}ن م ـاهلْنزأَن ابذَا ِكتهو كـار٣(}ب( 

ال يأِْتيـِه   * وِإنه لَِكتاب عِزيز    {:  وقال )٤(}ِإنا نحن نزلْنا الذِّكْر وِإنا لَه لَحاِفظُونَ      {: وقال
 إىل أمثال هذه اآليات الكثرية )٥(}الْباِطلُ ِمن بيِن يديِه وال ِمن خلِْفِه تنِزيلٌ ِمن حِكيٍم حِميدٍ        

ب اهللا، فمن زعم أنه متناقض أو مشتمل على بعض اخلرافات اليت أدخلها فيه الرسول        يف كتا 
صلى اهللا عليه وسلم مما تلقاه من بادية الصحراء أو غريهم فقد زعم أن بعضه غري مرتل من                  
عند اهللا وأنه غري حمفوظ، كما أنه بذلك قد وصف الرسول صلى اهللا عليه وسلم بأنه كذب                 

إن القرآن كالم اهللا، :  يقول للناس- مع ذلك - كتابه ما ليس منه، وهو   على اهللا وأدخل يف   
وهذا غاية يف الطعن يف الرسول صلى اهللا عليه وسلم ووصفه بالكذب على اهللا وعلى عباده،    

فَمن أَظْلَم ِممن كَذَب علَى     {: وهذا من أقبح الكفر والضالل والظلم، كما قال اهللا سبحانه         
ومن {: وقال عز وجل   )٦(}ب ِبالصدِق ِإذْ جاَءه أَلَيس ِفي جهنم مثْوى ِللْكَاِفِرين        اللَِّه وكَذَّ 

 اآلية، وقـال    )٧(}أَظْلَم ِممِن افْترى علَى اللَِّه كَِذبا أَو قَالَ أُوِحي ِإلَي ولَم يوح ِإلَيِه شيءٌ             
 )٨(}ال تعتِذروا قَد كَفَرتم بعد ِإمياِنكُم     *  ورسوِلِه كُنتم تستهِزئُونَ     قُلْ أَِباللَِّه وآياِتهِ  {: تعاىل
  .اآلية

                                                
 .٢فصلت اآلية   -١
 .١٩٣-١٩٢الشعراء اآليتان   -٢
 .٩٢األنعام اآلية   -٣
 .٩احلجر اآلية   -٤
 .٤٢-٤١لت اآليتان فص  -٥
 .٣٢الزمر اآلية   -٦
 .٩٣األنعام اآلية   -٧
 .٦٦-٦٥التوبة اآليتان   -٨
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 أن هذه اآلية نزلت يف مجاعة كانوا مع النيب          - رمحهم اهللا    -ذكر علماء التفسري    
ما رأينا مثل قرائنا هـؤالء أرغـب        : صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك، قال بعضهم        

أحتسبون جالد بين األصفر    : وقال بعضهم .ونا وال أكذب ألسنا، وال أجنب عند اللقاء       بط
يظـن  : كقتال العرب بعضهم بعضا، واهللا لنا بكم غدا مقرنني يف احلبال، قال بعضهم            

ولَِئن سأَلْتهم  {: هذا أن يفتح قصور الروم وحصوا، هيهات، فأنزل اهللا قوله سبحانه          
 مِإن قُولُنوا            لَيِذرتعِزئُونَ ال تهتست متوِلِه كُنسراِتِه وآيقُلْ أَِباللَِّه و بلْعنو وضخا نا كُن

   اِنكُمِإمي دعب متكَفَر اآلية، فجاءوا إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم يعتـذرون           )١(}قَد 
ه عنا الطريق، فلـم  إمنا كنا خنوض ونلعب، ونتحدث حديث الركب نقطع ب   : ويقولون

  *أَِباللَِّه وآياِتِه ورسوِلِه كُنتم تستهِزئُونَ    {: يعذرهم، بل قال هلم عليه الصالة والسالم      
     اِنكُمِإمي دعب متكَفَر وا قَدِذرتعفإذا كان هذا الكالم، الذي قاله هـؤالء يعتـرب           }ال ت ،

:  إميان، فكيف حبال من قال يف القرآن العظيم        استهزاء باهللا وآياته ورسوله، وكفرا بعد     
: إنه متناقض أو مشتمل على بعض اخلرافات، أو قال يف الرسول صلى اهللا عليه وسـلم      

إنه إنسان بسيط ال مييز بني احلق واخلرافة، ال شك أن من قال هذا هو أقبح اسـتهزاء،            
  .!وأعظم كفرا

لرسول عليه أفضل الـصالة      ا ذكر كالم العلماء فيمن طعن يف القرآن الكرمي أو        (
   ) ما، أو سب اهللا، أو الرسول صلى اهللا عليه وسلمأأو استهز والتسليم

اجلـامع  (قال اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب يف تفـسريه              
ال : أبو بكر بن العـريب    : قال القاضي : (عند تفسري هذه اآلية ما نصه     ) ألحكام القرآن 
 وهو كيفما كان كفر، فإن اهلزل بالكفر         أو هزالً  ما قالوه يف ذلك جداً    خيلو أن يكون    

  .انتهى املقصود) كفر ال خالف فيه بني األمة
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الشفاء بتعريف حقوق   ( يف كتابه    - رمحه اهللا    -وقال القاضي عياض بن موسى      
واعلم أن من استخف بالقرآن أو املصحف، أو بـشيء  : ( ما نصه  ٣٢٥ص  ) املصطفى

 منه أو آية، أو كذب به أو بشيء مما صرح به فيـه              هما أو جحده أو حرفاً    منه، أو سب  
من حكم، أو خرب، أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك، أو شـك يف                    

وِإنه لَِكتاب عِزيز   {:  فهو كافر عند أهل العلم بإمجاع، قال اهللا تعاىل         -شيء من ذلك    
 انتـهى   )١(}ِمن بيِن يديِه وال ِمن خلِْفِه تنِزيلٌ ِمن حِكـيٍم حِميـدٍ           ال يأِْتيِه الْباِطلُ    * 

وقال القاضي عياض يف كتابه املذكور، يف حكم سب النيب صـلى اهللا عليـه             .املقصود
اعلم وفقنا اهللا وإياك، أن مجيع من سب النيب صلى اهللا عليه            : ( ما نصه  ٢٣٣وسلم ص   

نقصا يف نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة مـن خـصاله أو              وسلم أو عابه، أو أحلق به       
عرض به، أو شبهه بشيء، على طريق السب له أو اإلزراء عليه، أو التصغري لشأنه، أو                

 يقتل كما نبينه، وال     -الغض منه والعيب له، فهو ساب له، واحلكم فيه حكم الساب            
  .اً أو تلوحي فيه تصرحياًنستثين فصال من فصول هذا الباب على هذا املقصد، وال منتري

وكذلك من لعنه أو دعا عليه أو متىن له أو نسب إليه ما ال يليق مبنصبه، علـى                  
طريق الذم، أو عبث يف جهته العزيزة بسخف من الكالم وهجر ومنكر مـن القـول                
وزور، أو عريه بشيء مما جرى من البالء أو احملنة عليه، أو غمصه بـبعض العـوارض                

 واملعهودة لديه، وهذا كله إمجاع العلماء وأئمة الفتـوى مـن لـدن              البشرية اجلائزة، 
أمجع عوام أهـل    : قال أبو بكر بن املنذر     . رضوان اهللا عليهم إىل هلم جراً      -الصحابة  

مالك بن أنس، : العلم على أن من سب النيب صلى اهللا عليه وسلم يقتل، وممن قال ذلك          
  .انتهى.)والليث، وأمحد، وإسحاق، وهو مذهب الشافعي

) الصارم املسلول على شامت الرسول(وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف كتابه           
   إن من سب النيب صلى اهللا عليه وسلم من: املسألة األوىل: ( ما نصه٣ص 
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مسلم وكافر، فإنه جيب قتله، هذا مذهب عليه عامة أهل العلم، مث نقل كالم أيب بكـر     
مث قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا ما       : -يف كالم القاضي عياض      املتقدم ذكره    -بن املنذر   

 إمجاع املسلمني على أن     - من أصحاب الشافعي     -وقد حكى أبو بكر الفارسي      : نصه
حد من سب النيب صلى اهللا عليه وسلم القتل، كما أن حد من سب غريه اجللد، وهذا                 

ة والتابعني، أو أنـه     اإلمجاع الذي حكاه حممول على إمجاع الصدر األول من الصحاب         
أراد به إمجاعهم على أن ساب النيب صلى اهللا عليه وسلم جيب قتله إذا كان مـسلما،                 

أمجعت األمة على قتل متنقصه مـن املـسلمني         : وكذلك قيده القاضي عياض، فقال    
  .وسابه

وكذلك حكي عن غري واحد اإلمجاع على قتله وتكفريه، وقال اإلمام إسـحاق           
أمجع املسلمون على أن من سب اهللا، أو سب         : ئمة األعالم رمحه اهللا   بن راهويه أحد األ   

 من أنبياء اهللا رسوله صلى اهللا عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل اهللا عز وجل، أو قتل نبياً             
ال :  بكل ما أنزل اهللا، قال اخلطايب رمحـه اهللا         عز وجل أنه كافر بذلك، وإن كان مقراً       

أمجع العلماء  :  يف وجوب قتله، وقال حممد بن سحنون       أعلم أحدا من املسلمني اختلف    
على أن شامت النيب صلى اهللا عليه وسلم واملنتقص له كافر، والوعيد جاء عليه بعـذاب                

مث قال شـيخ     . القتل، ومن شك يف كفره وعذابه كفر       - عند األمة    -اهللا له، وحكمه    
 فإنـه   -  إن كان مسلماً   -وحترير القول فيه أن الساب      : اإلسالم أبو العباس رمحه اهللا    

يكفر ويقتل بغري خالف، وهذا مذهب األئمة األربعة، وقد تقدم ممن حكى اإلمجـاع              
، مث  على ذلك إسحاق بن راهويه وغريه، مث ذكر اخلالف فيما إذا كان الساب ذميـاً              

املسألة الرابعـة يف بيـان الـسب    :  ما نصه٥١٢ذكر رمحه اهللا يف آخر الكتاب، ص        
ق بينه وبني جمرد الكفر، وقبل ذلك ال بد من تقدمي مقدمة، وقد كـان               املذكور، والفر 

 لنكـشف سـر     - أيضا   -يليق أن تذكر يف أول املسألة األوىل، وذكرها هنا مناسب           
   إن سب اهللا، أو سب رسوله: املسألة، وذلك أن نقول
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 صلى اهللا عليه وسلم كفر ظاهر وباطن، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك حمـرم أو كـان                
 عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلني بـأن       له، أو كان ذاهالً    مستحالً

التكلم يف متثيل سب رسول     : ( ما نصه  ٥٣٨إىل أن قال رمحه اهللا يف ص        .اإلميان قول وعمل  
اهللا صلى اهللا عليه وسلم وذكر صفته ذلك مما يثقل على القلب واللسان، وحنن نتعـاظم أن                 

 ذاكرين، لكن لالحتياج إىل الكالم يف حكم ذلك حنن نفرض الكالم يف أنـواع    نتفوه بذلك 
دعـاء  : السب نوعـان  :  من غري تعيني، والفقيه يأخذ حظه من ذلك، فنقول         السب مطلقاً 

لعنه اهللا أو قبحه اهللا أو أخزاه اهللا، أو ال رمحه : وخرب، فأما الدعاء فمثل أن يقول القائل لغريه     
 عنه أو قطع اهللا دابره، فهذا وأمثاله سب لألنبياء ولغريهم، وكذلك لـو              اهللا أو ال رضي اهللا    

قال عن نيب ال صلى اهللا عليه أو ال سلم، أو ال رفع اهللا ذكره، أو حمى اهللا امسه وحنو ذلك من 
الدعاء عليه، مبا فيه ضرر عليه يف الدنيا أو يف اآلخرة، فهذا كله إذا صدر مـن مـسلم أو                    

  .ما املسلم فيقتل به بكل حال، وأما الذمي فيقتل بذلك إذا أظهرهمعاهد، فهو سب، فأ
 ، أو سباً  اخلرب، فكل ما عده الناس شتماً     : النوع الثاين : ٥٤٠إىل أن قال رمحه اهللا ص       

 ليس   فإنه جيب به القتل، فإن الكفر ليس مستلزما للسب، وقد يكون الرجل كافراً             أو تنقصاً 
ن الرجل قد يبغض الرجل ويعتقد فيه العقيدة القبيحة وال بساب، والناس يعلمون علما عاما أ  

يسبه، وقد يضم إىل ذلك مسبة، وإن كانت املسبة مطابقة للمعتقد، فليس كل ما حيتمـل                
  .، حيتمل أن يقال جهراً، وال ما حيتمل أن يقال سراً حيتمل قوالًعقداً

 هذا خيتلـف     ويف حال ليست بسب، فعلم أن      ،والكلمة الواحدة تكون يف حال سباً     
باختالف األقوال واألحوال، وإذا مل يأت للسب حد معروف يف اللغـة وال يف الـشرع،                

 للنيب صلى اهللا عليه وسلم فهو الـذي    فاملرجع فيه إىل عرف الناس، فما كان يف العرف سباً         
  .انتهى املقصود) جيب أن نرتل عليه كالم الصحابة والعلماء، وما ال فال
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  يف الكالم املنسوب إىل القائلني به كشف الشبه املذكورة 
  :وقع يف الكالم املنسوب إىل من قال بذلك ستة أمور شنيعة

قُلْ لَن يِصيبنا ِإال    {: القول بتناقض القرآن، وقد مثل لذلك بقوله تعاىل       : األول 
  اللَّه با كَتا م{:  وقوله عز وجل   )١(}لَن      ٍم حا ِبقَوم ريغال ي ـا     ِإنَّ اللَّهوا مـريغـى يت

فُِسِهم٢(}ِبأَن(.  

إنكار قصة عصا موسى، وقصة أهل الكهف، والتـصريح بأـا مـن             : الثاين
 يـسافر    بـسيطاً   صلى اهللا عليه وسلم كان إنساناً      أن الرسول حممداً  : الثالث.األساطري
ت، وقد   عرب الصحراء العربية ويستمع إىل اخلرافات البسيطة السائدة يف ذلك الوق           كثرياً

  .نقل اخلرافات إىل القرآن، مثال ذلك عصا موسى، وقصة أهل الكهف

إنكار إعطاء املرأة نصف ما يعطى الذكر يف املرياث، والزعم أن ذلـك             : الرابع
ليس من املنطق، وأنه نقص جيب البدار إىل إزالته؛ ألنه ال يناسب تطور اتمع، وذكر               

  .ب تطور اتمعبأنه ينبغي للحكام أن يطوروا األحكام حس

إنكار تعدد النساء وحجره ذلك على بعض الناس؛ ألنـه ال يناسـب             : اخلامس
  .تطور اتمع

القول بأن املسلمني وصلوا إىل تأليه الرسول حممـد، فهـم دائمـا             : السادس
  .انتهى.حممد صلى اهللا عليه وسلم، اهللا يصلي على حممد، وهذا تأليه حملمد: يكررون

 نبني بطالن ما ذكر يف هذه األمور الستة، ونكشف الشبه           -  إن شاء اهللا   -وحنن  
  حبمد اهللا باألدلة القاطعة، وإن كان األمر يف ذلك واضحاً
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لكل من له أدىن بصرية، ولكن مقصودنا من ذلك إنكار هذا املنكر وإيضاح احلق ملـن                
  .قد تروج عليه بعض هذه الشبه وحيار يف ردها، واهللا املستعان

بأن القرآن متناقض، فهذا من أقبح املنكرات، ومن الكفر الصريح          القول  : فنقول
 ألنه تنقص للقرآن، وسب له؛ ألن السب هو التنقص للمـسبوب        - كما سبق بيانه     -

ووصفه مبا ال يليق، وقد بينا فيما مضى باألدلة القاطعة أن القرآن بريء من ذلك، وأنه                
ِكتاب أُحِكمت آياتـه ثُـم      {: بحانهحبمد اهللا يف غاية اإلحكام واإلتقان، كما قال س        

ال يأِْتيِه الْباِطلُ ِمن بيِن     * وِإنه لَِكتاب عِزيز    {:  وقال )١(}فُصلَت ِمن لَدنْ حِكيٍم خِبريٍ    
  .)٢(}يديِه وال ِمن خلِْفِه تنِزيلٌ ِمن حِكيٍم حِميٍد

 الْقُرآنَ ولَو كَانَ ِمن ِعنِد غَيِر اللَِّه لَوجدوا ِفيِه          أَفَال يتدبرونَ {: وقال عز وجل  
 إىل غري ذلك من اآليات السابقات الدالة على إحكامه وإتقانه، وأنه            )٣(}اخِتالفًا كَِثريا 

أحسن احلديث وأحسن القصص، وتقدم ذكر إمجاع العلماء على ذلك، وعلى كفر من          
يتان املذكورتان وما جاء يف معنامها من اآليات الدالة          منه، أما اآل   تنقصه أو جحد شيئاً   

 من زعم   أتىعلى إثبات القدر، وعلى تعليق املسببات بأسباا فليس بينها تناقض، وإمنا            
  : ذلك من جهة فساد فهمه، ونقص علمه، كما قال الشاعر

  وآفته من الفهم السقيم    صحيحاًوكم من عائب قوالً
 وإنصاف وبصرية باللغة العربية من علماء اإلسـالم       وقد أمجع كل من لديه علم     

وخصومه، أن كتاب اهللا يف غاية من اإلحكام واإلتقان، وأنه خـري كتـاب وأفـضل       
  تاب أفضل منه، ملا اشتمل عليه منكتاب، وأنه مل يرتل ك
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العلوم النافعة واألحكام العادلة، واألخبار الصادقة، والشرائع القومية، واألسلوب البليغ          
 أي صـدقا يف     )١(}وتمت كَِلمةُ ربك ِصدقًا وعـدلًا     {: ملقنع، كما قال اهللا سبحانه    ا

هو الَِّذي أَرسلَ رسولَه ِبالْهدى     {:  يف الشرائع واألحكام، وقال تعاىل     األخبار، وعدالً 
هو ما فيـه مـن      : اهلدى: ء اآلية، قال العلما   )٢(}وِديِن الْحق ِليظِْهره علَى الديِن كُلِّهِ     

هو ما فيه من الشرائع القومية واألحكـام        : العلوم النافعة واألخبار الصادقة، ودين احلق     
  .الرشيدة

إذا علم هذا فاجلمع بني اآليتني املذكورتني وما يف معنامها هو أن اهللا سبحانه قد قدر                
ب ذلك كله لديه، كما     مقادير اخلالئق، وعلم ما هم عاملون، وقدر أرزاقهم وآجاهلم، وكت         

أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه {: وقال سبحانه...اآلية )٣(}قُلْ لَن يِصيبنا ِإال ما كَتب اللَّه لَنا  {: قال تعاىل 
ِسريلَى اللَِّه يع اٍب ِإنَّ ذَِلكِفي ِكت ِض ِإنَّ ذَِلكالْأَراِء وما ِفي السم لَمع٤(}ي(.  

ما أَصاب ِمن مِصيبٍة ِفي الْأَرِض وال ِفي أَنفُِسكُم ِإال ِفي ِكتاٍب ِمن             { :وقال سبحانه 
       ِسريلَى اللَِّه يع ا ِإنَّ ذَِلكأَهربِل أَنْ نواآليات يف هذا املعىن كثرية، ويف الـصحيحني         )٥(}قَب

ن أحد إال وقد كتب ما منكم م((: عن علي رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
 يا رسول اهللا أفال نتكل على كتابنا وندع العمل          : فقالوا ))مقعده من اجلنة ومقعده من النار     

 ملا خلق له أما من كان من أهل الـسعادة           اعملوا فكل ميسر  (( :فقال صلى اهللا عليه وسلم    
 مث قرأ   ))ةفييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاو             

فَسنيـسره  فأما من أعطى واتقى وصدق باحلـسىن  {النيب صلى اهللا عليه وسلم قوله تعاىل    
   *واستغنى ِللْيسرى وأَما من بِخلَ
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  .)١(} وكَذَّب ِبالْحسنى فَسنيسره ِللْعسرى
 أن جربائيل -نهما  رضي اهللا ع -ويف صحيح مسلم عن عمر بن اخلطاب وأيب هريرة          

اإلميان أن تؤمن باهللا    ((سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اإلميان فقال صلى اهللا عليه وسلم              
 هذا لفظ عمر، ولفظ أيب      ))ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره        

  ))ن بالقدر كلهأن تؤمن باهللا ومالئكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤم((: هريرة
 عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أنـه             - أيضا   -ويف صحيح مسلم    

كتب اهللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق الـسماوات         ((: مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول      
 عن عبـد  - أيضا  - ويف صحيح مسلم     ))واألرض خبمسني ألف سنة قال وعرشه على املاء       

كـل شـيء   ((:  اخلطاب رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالاهللا بن عمر بن 
  .))بقدر حىت العجز والكيس

واألحاديث يف هذا املعىن كثرية، ويف هذه اآليات واألحاديث الداللـة علـى أن اهللا             
سبحانه قد قدر األشياء وعلمها وكتبها، وأن اإلميان بذلك أصل من أصول اإلميان الستة اليت      

لى كل مسلم اإلميان ا، ويدخل يف ذلك أنه سبحانه، خلق األشياء كلها، فما شاء               جيب ع 
اللَّه خاِلق كُلِّ شيٍء وهو علَى كُلِّ شـيٍء         {: كان وما مل يشأ مل يكن، كما قال عز وجل         

 )٣(}ن ِمن الْجاِهِلنيولَو شاَء اللَّه لَجمعهم علَى الْهدى فَال تكُون {:  وقال سبحانه  )٢(}ٌوِكيل
 )٤(}ِلمن شاَء ِمنكُم أَنْ يستِقيم وما تشاُءونَ ِإال أَنْ يشاَء اللَّه رب الْعالَِمني     {: وقال سبحانه 

ِلتعلَموا أَنَّ  {: فعلمه سبحانه، حميط بكل شيء، وقدرته شاملة لكل شيء، كما قال سبحانه           
   لَى كُلِّ شع ا        اللَّهٍء ِعلْمياطَ ِبكُلِّ شأَح قَد أَنَّ اللَّهو ٍء قَِديروهو مع ذلك سبحانه قد      )٥(}ي 

   أعطى العباد العقول واألمساع واألبصار
                                                

 .١٠-٥الليل اآليات   -١
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 .٢٩-٢٨التكوير اآليتان   -٤
 .١٢الطالق اآلية   -٥
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واألدوات اليت يستطيعون ا أن يفعلوا ما ينفعهم، ويتركوا ما يضرهم، وأن يعرفوا ا              
غري ذلك من األمور اليت مكـن اهللا        الضار والنافع، واخلري والشر، والضالل واهلدى، و      

  .العباد من إدراكها بعقوهلم وأمساعهم وأبصارهم وسائر حواسهم
 ومشيئة، وأمرهم بطاعته وـاهم عـن معـصيته     واختياراًوجعل هلم سبحانه عمالً  

وأمرهم باألسباب، ووعدهم على طاعته الثواب اجلزيل يف الدنيا واآلخرة، وعلى معاصـيه             
هم يعملون ويكدحون، وتنسب إليهم أعماهلم وطاعام ومعاصيهم؛ ألم         العذاب األليم، ف  

وما ربـك   { )١(}ِإنَّ اللَّه خِبري ِبما تعملُونَ    {: فعلوها باملشيئة واالختيار، كما قال عز وجل      
قَد أَفْلَح الْمؤِمنونَ   {:  وقال سبحانه  )٣(}ِإنَّ اللَّه خِبري ِبما يصنعونَ    { )٢(}ِبغاِفٍل عما يعملُونَ  

الَِّذين هم ِفي صالِتِهم خاِشعونَ والَِّذين هم عِن اللَّغِو معِرضونَ والَّـِذين هـم ِللزكَـاِة                
  .)٥(}والْكَاِفرونَ هم الظَّاِلمونَ{:  اآليات، وقال سبحانه)٤(}فَاِعلُونَ

 يخاِدعونَ اللَّه وهو خاِدعهم وِإذَا قَـاموا ِإلَـى          ِإنَّ الْمناِفِقني {: وقال سبحانه 
  .)٦(}الصالِة قَاموا كُسالَى يراُءونَ الناس وال يذْكُرونَ اللَّه ِإال قَِليلًا

واآليات يف هذا املعىن كثرية، ويف األحاديث الصحيحة عن رسول اهللا صلى اهللا             
ولكنهم مع ذلك ال خيرجون عن مـشيئة اهللا ـذه           عليه وسلم من ذلك ما ال حيصى        

* فَمن شاَء ذَكَـره     * كَال ِإنه تذِْكرةٌ    {: األعمال وإرادته الكونية، كما قال عز وجل      
:  وقـال سـبحانه    )٧(}وما يذْكُرونَ ِإال أَنْ يشاَء اللَّه هو أَهلُ التقْوى وأَهلُ الْمغِفرةِ          

  ونَ ِإال أَنْوما تشاُء{
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   الَِمنيالْع بر اَء اللَّهشِبيلًا    {:  وقال عز وجل   )١(}يِه سبذَ ِإلَى رخاَء اتش نةٌ فَمذِْكرِذِه تِإنَّ ه
وما تشاُءونَ ِإال أَنْ يشاَء اللَّه ِإنَّ اللَّه كَانَ عِليما حِكيما يدِخلُ من يشاُء ِفـي رحمِتـِه                  

  .)٢(}والظَّاِلِمني أَعد لَهم عذَابا أَِليما

قُلْ لَن يِصيبنا ِإال ما كَتـب       {: ومبا ذكرنا من هذه اآليات يتضح معىن قوله سبحانه        
  .)٤(}ِإنَّ اللَّه ال يغير ما ِبقَوٍم حتى يغيروا ما ِبأَنفُِسِهم{: وقوله عز وجل )٣(}اللَّه لَنا

فاآلية األوىل دلت على أن مجيع ما يصيب العباد، مما حيبون ويكرهون، كله مكتوب              
عليهم، ودلت الثانية على أن اهللا سبحانه قد رتب على أعمال العباد وما يقع منـهم مـن                  
األسباب، مسبباا وموجباا، فاملؤمن عند املصيبة، يفزع إىل القدر فيطمئن قلبه، وترتـاح             

بأن اهللا سبحانه قد قدر كل شيء، وأنه لن يصيبه إال ما كتـب اهللا لـه،                 نفسه به، إلميانه    
وحيارب اهلموم والغموم واألوهام، ويصرب وحيتسب رجاء ما وعد اهللا به الصابرين بقولـه              

ِه راِجعونَ أُولَِئك   وبشِر الصاِبِرين الَِّذين ِإذَا أَصابتهم مِصيبةٌ قَالُوا ِإنا ِللَِّه وِإنا ِإلَي          {: سبحانه
  .)٥(}علَيِهم صلَوات ِمن ربِهم ورحمةٌ وأُولَِئك هم الْمهتدونَ

وال مينعه ذلك من األخذ باألسباب والقيام مبا أوجب اهللا عليه، وتركه ما حـرم اهللا                
 )٦(}كُم ورسولُه والْمؤِمنونَ  وقُِل اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَ    {:  بقول اهللا عز وجل    عليه عمالً 

احرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجـزن         ((: اآلية، وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      
فإن أصابك شيء فال تقل لو أين فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر اهللا وما شاء اهللا فعل                

  . خرجه مسلم يف صحيحه))فإن لو تفتح عمل الشيطان
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ستحق املدح والثناء والثواب العاجل واآلجل على أعماله الطيبـة وأخـذه            وبذلك ي 
باألسباب النافعة، وابتعاده عن كل ما يضره، ويستحق الذم والوعيد وأنواع العقوبـات يف              
الدنيا واآلخرة على ما يفعله من املعاصي واملخالفات، وعلى تفريطه يف األخذ باألسـباب              

  .ن القوةوعدم إعداده لعدوه ما يستطيع م
وقد جرت سنة اهللا يف عباده أم إذا استقاموا على دينه وتباعدوا عن غضبه وجاهدوا        

يا أَيها {: يف سبيله أنه ينصرهم، وجيمع كلمتهم وجيعل هلم العاقبة احلميدة، كما قال سبحانه       
وكَـانَ حقـا   {:  وقال سبحانه  )١(}مالَِّذين آمنوا ِإنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُ       

  ِمِننيؤالْم رصا ننلَي{:  وقال عز وجل   )٢(}ع         ِزيـزع لَقَِوي ِإنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيو
معروِف ونهوا عـِن    الَِّذين ِإنْ مكَّناهم ِفي الْأَرِض أَقَاموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا ِبالْ          

  .)٤(}فَاصِبر ِإنَّ الْعاِقبةَ ِللْمتِقني{:  وقال سبحانه)٣(}الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الْأُموِر
أما إذا ضيعوا أمره وتابعوا األهواء واختلفوا بينهم، فإن اهللا سبحانه يغري ما م، مـن        

 ويصيبهم بأنواع العقوبات من القتل واخلـوف  عز واجتماع كلمة، ويسلط عليهم األعداء،  
ا وما ربك بظالم للعبيد، وهذا هو        وفاقً ونقص األموال واألنفس والثمرات وغري ذلك جزاءً      

أنـه  : واملعىن .)٥(}ِإنَّ اللَّه ال يغير ما ِبقَوٍم حتى يغيروا ما ِبأَنفُِسِهم         {: معىن قوله عز وجل   
بالعباد، من عز ورغد عيش واحتاد كلمة وغري ذلك من صنوف النعم، إال       سبحانه ال يغري ما     

إذا غريوا ما بأنفسهم من طاعته واالستقامة على دينه، واألخذ باألسباب النافعة، وإعـداد              
املستطاع من القوة، والقيام باجلهاد، فإذا فعلوا ذلك غري اهللا ما م، فصاروا بعد العزة أذلة،                

  حتاد متفرقني وخمتلفني، وبعد وبعد االجتماع واال
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رغد العيش وأمن السبل إىل فقر وحاجة واختالل أمن، إىل غري ذلـك مـن أنـواع                 
ذَِلك ِبأَنَّ اللَّه لَـم يـك       {: وهذا هو معىن قوله عز وجل يف اآلية األخرى        ،  العقوبات

 فإذا تابوا إىل اهللا سـبحانه،       )١(}نفُِسِهممغيرا ِنعمةً أَنعمها علَى قَوٍم حتى يغيروا ما ِبأَ        
وبادروا إىل األعمال الصاحلات واألخذ باألسباب الشرعية واحلسية، وأعدوا لعدوهم ما     
استطاعوا من القوة وجاهدوا يف اهللا حق جهاده، أعطاهم اهللا العزة بعد الذلة، والقـوة               

األمن بعد اخلوف إىل غـري      بعد الضعف، واالحتاد بعد االختالف، والغىن بعد الفقر، و        
  .ذلك من أنواع النعم

رخيي اوكما أن النصوص من الكتاب والسنة، قد دلت على ما ذكرنا، فالواقع الت            
شاهد بذلك، ومن تأمل أحوال هذه األمة، يف ماضيها وحاضرها، وما جرى عليها من              

د علـى   أنواع التغري واالختالف عرف ما ذكرنا واتضح له معىن اآليتني، وأوضح شاه           
ذلك ما جرى لصدر هذه األمة من العز والتمكني والنصر على األعداء بسبب قيـامهم       
بأمر اهللا وتعاوم على الرب والتقوى، وصدقهم يف األخذ باألسباب النافعـة وجهـاد              
األعداء، فلما غريوا غري عليهم، ويف واقعة بدر وأحد شاهد ملا ذكرنا، فإن املسلمني ملا               

ى اهللا عليه وسلم يف جهاد العدو يوم بدر، نصرهم اهللا مع قلتـهم              صدقوا مع نبيهم صل   
  .وكثرة عدوهم، وصارت الدائرة على الكافرين

وملا أخل الرماة يوم أحد مبوقفهم، وفشلوا وتنازعوا وعصوا نبيهم صلى اهللا عليه             
وسلم يف أمره هلم بلزوم موقفهم جرى ما جرى من اهلزمية، وقتل سبعون من املسلمني،               

: ح عدد كثري منهم، وملا استنكر املسلمون ذلك واستغربوه أنزل قولـه سـبحانه             وجر
أَولَما أَصابتكُم مِصيبةٌ قَد أَصبتم ِمثْلَيها قُلْتم أَنى هذَا قُلْ هو ِمن ِعنِد أَنفُـِسكُم ِإنَّ    {

ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وأفضلهم، وفيهم سيد اخللق نبينا فإذا كان خري األمة .)٢(}اللَّه  
                                                

 ٥٣األنفال اآلية   -١
 .١٦٥آل عمران اآلية   -٢
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، ال شك أن    !حممد صلى اهللا عليه وسلم إذا غريوا غري عليهم، فكيف بغريهم من الناس            
غريهم من باب أوىل أن يغري عليهم إذا غريوا، وهم يف ذلك كله مل خيرجوا عن قدر اهللا             

ما كَـسبت أَيـِديكُم     وما أَصابكُم ِمن مِصيبٍة فَبِ    {: وما كتبه عليهم؛ لقوله عز وجل     
ما أَصاب ِمن مِصيبٍة ِفي الْأَرِض وال ِفي أَنفُِسكُم         {:  وقوله تعاىل  )١(}ويعفُو عن كَِثريٍ  

           ِسريلَى اللَِّه يع ا ِإنَّ ذَِلكأَهربِل أَنْ نقَب اٍب ِمنذا يتضح لطالب احلق     )٢(}ِإال ِفي ِكتو 
  .)٣(}ِإنَّ اللَّه ال يغير ما ِبقَوٍم حتى يغيروا ما ِبأَنفُِسِهم{: معىن قوله سبحانه

 اآلية، ويعلم أن كـال      )٤(}قُلْ لَن يِصيبنا ِإال ما كَتب اللَّه لَنا       {: وقوله سبحانه 
منهما حق وأنه ليس بينهما تناقض، مع العلم بأن اهللا عز وجل قد يبتلي عباده املؤمنني                

لسراء والضراء، ليمتحن صربهم وجهادهم، وليكونوا أسوة لغريهم، مث جيعـل هلـم             با
ولَنبلُونكُم حتى نعلَم الْمجاِهِدين ِمنكُم والصاِبِرين ونبلُو       {: العاقبة كما قال سبحانه   

كُمارب{:  وقال سبحانه  )٥(}أَخ    نلُوا الْجخدأَنْ ت متِسبح أَم       الَّـِذين لَِم اللَّـهعا يلَمةَ و
اِبِرينالص لَمعيو كُموا ِمنداهواآليات يف هذا املعىن كثرية)٦(}ج .  

: وأما الثاين والثالث من األمور املنكرة اليت وقعت يف الكالم املـذكور، فهمـا             
لـها   وقصة أهل الكهف من األساطري، ومن اخلرافات الـيت نق          ،الزعم أن قصة موسى   

 -ألنه صلى اهللا عليه وسلم يف زعم هذا القائل        .الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل القرآن      
 يسافر يف الصحراء العربية، ويستمع إىل اخلرافات البسيطة السائدة يف    بسيطاً كان إنساناً 

  . القصتان املذكورتان- بزعمه -ذلك الوقت، اليت منها 
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قل على القلب واللسان ذكره، ملا اشـتمل        وال ريب أن هذا الكالم الشنيع مما يث       
 كما تقدم بيان ذلك ونقلنا     -عليه من أنواع الكفر الصريح، والردة الكربى يف اإلسالم          

 ولكن ملسيس احلاجة إىل كشف شبهة قائله، اضطررنا إىل نقله وكتابته          -اإلمجاع عليه   
لكون  ، يقبلهما العقل  وشبهته فيما افتراه من هذا الزعم الباطل هي أن هاتني القصتني ال           

، وهذه الشبهة باطلة من      ال تقبل احلياة، وألن نوم أهل الكهف طويل جداً         العصا مجاداً 
أن العقل ال جمال له يف هذا املقام، وإمنا الواجـب علـى مجيـع        : وجوه، الوجه األول  

العقالء التصديق مبا أخرب اهللا به ورسوله واتباعه، وعدم التكذيب بشيء منـه، ولـيس     
  .حد أن حيكم عقله يف اإلميان ببعض املرتل وإنكار بعضهأل

يا أَيها الَِّذين آمنوا آِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه والِْكتاِب الَّـِذي          {: لقول اهللا سبحانه  
اللَِّه فَآِمنوا ِب{: اآلية، وقوله سبحانه )١(}نزلَ علَى رسوِلِه والِْكتاِب الَِّذي أَنزلَ ِمن قَبلُ     

       ِبريلُونَ خمعا تِبم اللَّها ولْنزوِر الَِّذي أَنالنوِلِه وسرـا   {:  وقال عز وجل   )٢(}ووا مِبعات
  .)٣(}أُنِزلَ ِإلَيكُم ِمن ربكُم وال تتِبعوا ِمن دوِنِه أَوِلياَء قَِليلًا ما تذَكَّرونَ

رسول واملؤمنني بالتصديق مبا أنزل إليهم من رـم،         وقد أثىن اهللا سبحانه على ال     
آمـن  {: ووصف املتقني بذلك، وأخرب أم هم أهل اهلدى والفالح، فقال سـبحانه           

الرسولُ ِبما أُنِزلَ ِإلَيِه ِمن ربِه والْمؤِمنونَ كُلٌّ آمن ِباللَِّه ومالِئكَِتِه وكُتِبِه ورسـِلِه ال          
قفَرنِصريالْم كِإلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونِمعقَالُوا سِلِه وسر ٍد ِمنأَح ني٤(} ب(.  

ذَِلك الِْكتاب ال ريب ِفيِه هدى ِللْمتِقني الَِّذين يؤِمنونَ ِبالْغيِب          * امل  {: وقال سبحانه 
ناهم ينِفقُونَ والَِّذين يؤِمنونَ ِبما أُنِزلَ ِإلَيك وما أُنِزلَ ِمن قَبِلك         ويِقيمونَ الصالةَ وِمما رزقْ   

ِهمبر ى ِمندلَى هع ونَ أُولَِئكوِقني مِة هِبالْآِخرو  
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 وحكم سبحانه على من آمن ببعض وكفر ببعض بأنه هو           )١(} وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ  
ِإنَّ الَِّذين يكْفُرونَ ِباللَِّه ورسِلِه ويِريدونَ أَنْ يفَرقُوا بـين          {: حقا، فقال تعاىل  الكافر  

اللَِّه ورسِلِه ويقُولُونَ نؤِمن ِببعٍض ونكْفُر ِببعٍض ويِريدونَ أَنْ يتِخذُوا بين ذَِلك سِبيلًا             
 وأنكر سـبحانه علـى   .)٢(}حقا وأَعتدنا ِللْكَاِفِرين عذَابا مِهينا   أُولَِئك هم الْكَاِفرونَ    

أَفَتؤِمنونَ ِببعِض الِْكتاِب وتكْفُرونَ {: اليهود هذا التفريق وتوعدهم عليه، فقال سبحانه      
           اِة الديِفي الْح يِإال ِخز كُمِمن لُ ذَِلكفْعي ناُء مزا جٍض فَمعونَ    ِببدرِة يامالِْقي مويا وين

  .)٣(}ِإلَى أَشد الْعذَاِب وما اللَّه ِبغاِفٍل عما تعملُونَ
أن اهللا سبحانه ال أصدق منه، وهو العامل بكل مـا كـان ومـا               : الوجه الثاين 

سيكون، وكتابه هو أحسن احلديث، وأحسن القصص، وقد ضمن حفظه وأخرب أنـه             
اللَّه ال ِإلَه ِإال هو     {:  كما قال عز وجل    }ِتيِه الْباِطلُ ِمن بيِن يديِه وال ِمن خلِْفهِ       ال يأْ {

:  وقال تعـاىل   )٤(}لَيجمعنكُم ِإلَى يوِم الِْقيامِة ال ريب ِفيِه ومن أَصدق ِمن اللَِّه حِديثًا           
اللَّه نزلَ أَحـسن الْحـِديِث ِكتابـا        { :قال سبحانه  )٥(}ومن أَصدق ِمن اللَِّه ِقيلًا    {

، ويصدق  يشبه بعضه بعضاً  :  يف هذه اآلية   }متشاِبها{ :ومعىن قوله  . اآلية )٦(}متشاِبها
نحن نقُص علَيك أَحـسن     {:  وقال جل وعال   - كما سبق بيان ذلك      - بعضه بعضاً 

ِإنا نحن نزلْنا الذِّكْر    {:  اآلية، وقال سبحانه   )٧(}ِإلَيك هذَا الْقُرآنَ  الْقَصِص ِبما أَوحينا    
   وِإنه لَِكتاب عِزيز ال يأِْتيِه الْباِطلُ ِمن بيِن يديِه{:  وقال تعاىل)٨(}وِإنا لَه لَحاِفظُونَ
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 وقال  )٢(}ِإنَّ اللَّه ِبكُلِّ شيٍء عِليم    {: قال سبحانه  )١(}وال ِمن خلِْفِه تنِزيلٌ ِمن حِكيٍم حِميد      
  .)٣(}ِلتعلَموا أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَِدير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ ِبكُلِّ شيٍء ِعلْما{: تعاىل

 ألحد من الناس أن حيكم عقله يف التصديق بـبعض           - بعد هذا    -فكيف جيوز   
فر ببعضه، مث الرسول صلى اهللا عليه وسلم هو أصدق الناس وأعلمهم مبـا  الكتاب والك 

 وقـد وصـفه اهللا      - بالنص واإلمجـاع     - أنزل عليه، وأكملهم عقال وأزكاهم نفساً     
: سبحانه بأزكى الصفات وأفضلها، وأخرب أنه ال ينطق عن اهلوى، كما قال عز وجـل  

}     ش اكلْنسا أَرِإن ِبيا النها أَيا          ياجِسـرا ِإلَى اللَِّه ِبِإذِْنـِه واِعيدا وِذيرنا ورشبما واِهد
والنجِم ِإذَا هوى   {: وقال سبحانه ،  )٥(}وِإنك لَعلى خلٍُق عِظيمٍ   {:  وقال تعاىل  ٤}مِنريا

 )٦(} ِإال وحي يـوحى ِإنْ هو* وما ينِطق عِن الْهوى * ما ضلَّ صاِحبكُم وما غَوى     * 
واآليات، وقد أمجع العلماء على أنه صلى اهللا عليه وسلم ومجيع املرسلني معصومون يف              
كل ما يبلغونه عن اهللا عز وجل من الكتب والشرائع، وقد توعده اهللا سبحانه بالوعيـد   

ـ {: الشديد لو تقول عليه ما مل يقل، فقال سبحانه  عا بنلَيلَ عقَوت لَوالْأَقَاِويـِل  و ض *
  .)٧(}فَما ِمنكُم ِمن أَحٍد عنه حاِجِزين* ثُم لَقَطَعنا ِمنه الْوِتني * لَأَخذْنا ِمنه ِبالْيِمِني 

وقد محاه اهللا من ذلك وصانه وحفظه ونصره وأيده حىت بلغ الرسالة أمجل تبليغ،              
 ممـا   جيوز ألحد من الناس أن ينكر شيئاً      وأدى األمانة أكمل أداء، فكيف بعد هذا كله         

جاء به صلى اهللا عليه وسلم من كتاب اهللا العظيم وشرعه احلكيم، ويزعم أن الرسـول        
  هللا عليه وسلم أدخل يف كتاب اهللاصلى ا
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  .، سبحانك هذا تان عظيم، وكفر صريح عامل اهللا قائله مبا يستحق!ما ليس منه

 التدبر للمرتل، والتعقل ملا دل عليـه مـن          أن وظيفة العقول هي   : الوجه الثالث 
ِكتاب أَنزلْناه ِإلَيـك    {: كما قال اهللا سبحانه   .املعىن بقصد االستفادة والعمل واالتباع    

أَفَال يتدبرونَ الْقُرآنَ   {:  وقال سبحانه  )١(}مبارك ِليدبروا آياِتِه وِليتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ     
  ا  أَملَى قُلُوٍب أَقْفَالُهأما حتكيمها يف اإلميان ببعض املرتل ورد بعضه فهو خـروج     )٢(}ع 

  .ا عن وظيفتها، وجتاوز حلدودها، وعدوان من فاعل ذلك كما سبق بيانه

أن العقول الصحيحة الصرحية ال ختالف املنقـول الـصحيح وال           : الوجه الرابع 
 يأتون مبا حتيله العقول الصحيحة، ولكن قد        تضاده ألن الرسل صلى اهللا عليهم وسلم ال       

يأتون مبا حتار فيه العقول لقصورها وضعف إدراكها، فيجب عليها أن تسلم للـصادق           
وقـصة عـصا    .احلكيم العليم بكل شيء، خربه وحكمه، وأن ختضع لذلك وتؤمن به          

 وقصة أهل الكهف ليستا مما حتيله العقول؛ ألن قدرة اهللا سـبحانه، عظيمـة               ،موسى
ِإنما أَمره ِإذَا   {: شاملة، وال يعجزه شيء يف األرض وال يف السماء، كما قال سبحانه           و

وكَانَ اللَّه علَى كُـلِّ شـيٍء       {:  وقال سبحانه  )٣(}أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ      
هللا هـذه العـصا      وملا سبق من اآليات الكثريات، يف هذا املعىن وقد جعل ا           )٤(}مقْتِدرا

 وأيده ا على عدوه فرعون      ،معجزة باهرة لرسوله وكليمه موسى صلى اهللا عليه وسلم        
ليقيم احلجة عليه وعلى قومه، فكانت من اآليات العظيمة اليت خرق اهللا ا العادة مـن          
أجل تأييد احلق، وإبطال ما جاء به السحرة من السحر العظيم، الذي سحروا به أعـني   

  رهبوهم، فلقفت هذه العصا يف الناس واست
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صورة ثعبان عظيم مجيع حباهلم وعصيهم، وعرف السحرة أن هذا شيء من عنـد اهللا، ال                
، كما قال سبحانه وتعاىل يف      طاقة ملخلوق به، فآمنوا برب موسى وهارون وخروا هللا سجداً         

 فَوقَـع    *ي تلْقَف ما يأِْفكُونَ   وأَوحينا ِإلَى موسى أَنْ أَلِْق عصاك فَِإذَا هِ       {: سورة األعراف 
وأُلِْقـي الـسحرةُ    * فَغِلبوا هناِلك وانقَلَبوا صـاِغِرين      * الْحق وبطَلَ ما كَانوا يعملُونَ      

اِجِدينس*       الَِمنيالْع با ِبرنونَ  *  قَالُوا آمارهى ووسم بم  وقد ثبت بالنقل املعـصو     )١(}ر
واملشاهد املعلوم، ما هو من جنس قصة عصا موسى أو أعجب منها، فأما النقل املعصوم فهو 
ما ذكره اهللا سبحانه يف قصة آدم واجلان، وأن اهللا عز وجل خلق آدم من الطني، من صلصال 
كالفخار، وخلق اجلان من مارج من نار، مث نفخ يف آدم من روحه، والطني مجاد كالعصا،                

، وهكذا النار مجاد حمرق، وقد خلـق   بصرياً، مسيعاً عاقالً فيه الروح صار إنساناًوملا نفخ اهللا  
، فالذي قدر على ذلك هو الذي جعـل يف عـصا             بصرياً  مسيعاً اهللا منها اجلان، وجعله حياً    

موسى احلياة، حىت صارت بذلك حية تسعى، ولقفت ما ألقاه السحرة من العصي واحلبال،              
 أما الشاهد املعلوم فجميع بين آدم كلهم خملوقون من ماء مهني، وربك على كل شيء قدير،  

* ذَِلك عاِلم الْغيِب والشهادِة الْعِزيز الـرِحيم        {كما قال اهللا عز وجل يف سورة السجدة         
سلَه ِمن ساللٍَة ِمـن  ثُم جعلَ ن  * الَِّذي أَحسن كُلَّ شيٍء خلَقَه وبدأَ خلْق الِْإنساِن ِمن ِطٍني           

 وهذا املاء هو النطفة املكنونة من ماء الرجل وماء املرأة، مث تكون بعد ذلـك                )٢(}ماٍء مِهنيٍ 
 علقة، مث مضغة وهي يف أطوارها الثالثة مجاد، مث ينفخ اهللا فيها الروح فتكون بعد ذلك خلقاً            

قَد خلَقْنا الِْإنسانَ ِمن ساللٍَة ِمـن  ولَ{:  ذا مسع وبصر وعقل، كما قال اهللا سبحانه   آخر حياً 
ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً فَخلَقْنا * ثُم جعلْناه نطْفَةً ِفي قَراٍر مِكٍني      * ِطٍني  

   اهأْنشأَن ا ثُمملَح ا الِْعظَامنوا فَكَسةَ ِعظَامغضالْماِلِقنيالْخ نسأَح اللَّه كاربفَت رلْقًا آخ٣(} خ( 
  ففي خلق آدم وذريته آيات بينات على قدرة
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 اخلالق سبحانه، وأنه على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم، وأنه سبحانه ال يعجـزه           
  البيضة، فإا خملوق مجاد، مث جيعل اهللا يف ذلـك        - أيضا   -شيء، ومن املشاهد املعلوم     

،  بصرياً مسيعاً طائر حياً- باألسباب اليت قدرها وعلمها عباده  -اجلماد الذي يف داخلها     
والشواهد من خملوقاته عز وجل على قدرته العظيمة وحكمته وعلمه الشامل كـثرية ال       

 بطالن هذه الشبهة اليت شبه ا القائـل يف        - لطالب احلق    -حتصى، ومبا ذكرنا يتضح     
، ومن الدالئل    وحساً  وعقالً ، ويعلم ذلك أا من أبطل الباطل نقالً       الكالم املنسوب إليه  

القطعية على بطالا أن اهللا سبحانه قد خلـق الـسماوات واألرض، وخلـق مجيـع         
املخلوقات اجلامدة واملتحركة بقدرته العظيمة وذلك أعظم وأكرب من جعل عصا موسى          

وِفي أَنفُِسكُم أَفَال   * آيات ِللْموِقِنني   وِفي الْأَرِض   {: حية تسعى، كما قال اهللا سبحانه     
لَخلْق السماواِت والْأَرِض أَكْبر ِمن خلِْق الناِس ولَِكن        {: قال سبحانه و )١(}تبِصرونَ

نطْفٍَة فَِإذَا هـو   أَولَم ير الِْإنسانُ أَنا خلَقْناه ِمن       {:  وقال تعاىل  )٢(}أَكْثَر الناِس ال يعلَمونَ   
 ِبنيم ِصيمخ *             ِميمر ِهيو ِيي الِْعظَامحي نقَالَ م لْقَهخ ِسينثَلًا وا ملَن برضا  * وِييهحقُلْ ي

         ِليملٍْق عِبكُلِّ خ وهٍة ورلَ ما أَوأَهشالَِّذي أَن *     ِر الْأَخجالش ِمن لَ لَكُمعا   الَِّذي جـارِر نض
أَولَيس الَِّذي خلَق السماواِت والْأَرض ِبقَاِدٍر علَى أَنْ يخلُق ِمثْلَهم * فَِإذَا أَنتم ِمنه توِقدونَ     

     ِليمالْع القالْخ وهلَى وكُـونُ          * بفَي كُن قُولَ لَهئًا أَنْ ييش ادِإذَا أَر هرا أَممِإن * انَ فَـسحب
وأما قصة أهل الكهف فليس فيها حبمد        .)٣(}الَِّذي ِبيِدِه ملَكُوت كُلِّ شيٍء وِإلَيِه ترجعونَ      

اهللا ما حتيله العقول، بل أمرها أسهل وأيسر من قصة العصا، واهللا سبحانه قد أرانا شاهدا هلا                 
ليهم، وجعله رمحة هلـم، ملـا   يف أنفسنا، وذلك مبا من به على العباد من النوم الذي قدره ع   

  ،يترتب عليه من إمجامهم من التعب، واستعادة قواهم بعد الكالل واملشقة وضعف القوى

                                                
 .٢١-٢٠الذاريات اآليتان   -١
 .٥٧غافر اآلية   -٢
 .٨٣-٧٧يس اآليات   -٣
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 وجعل ذلك من آياته الدالة على قدرته العظيمة، وكمال إحسانه ولطفه بعباده، وجعله دليالً           
 ِباللَّيِل ويعلَم مـا جـرحتم       وهو الَِّذي يتوفَّاكُم  {: على احلياة بعد املوت، كما قال تعاىل      

                  مـتـا كُنِبم ـئُكُمبني ثُـم كُمِجعرِه مِإلَي ى ثُممسلٌ مى أَجقْضِفيِه ِلي ثُكُمعبي اِر ثُمهِبالن
غاؤكُم ِمن فَضِلِه ِإنَّ ِفي     وِمن آياِتِه منامكُم ِباللَّيِل والنهاِر وابتِ     {:  وقال سبحانه  )١(}تعملُونَ

اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس ِحني موِتها والَِّتي لَـم  {:  وقال عز وجل  )٢(}َذَِلك لَآياٍت ِلقَوٍم يسمعون   
         سٍل مى ِإلَى أَجرِسلُ الْأُخريو توا الْمهلَيى عالَِّتي قَض ِسكما فَياِمهنِفي م تمى ِإنَّ ِفي تم

وِمن رحمِتِه جعلَ لَكُـم اللَّيـلَ والنهـار         {:  وقال تعاىل  )٣(}ذَِلك لَآياٍت ِلقَوٍم يتفَكَّرونَ   
 واآليات يف هذا املعىن كثرية، وقـد        )٤(}ِلتسكُنوا ِفيِه وِلتبتغوا ِمن فَضِلِه ولَعلَّكُم تشكُرونَ      

أن النوم وفاة ونعمة ورمحة، وآية باهرة على قدرته العظيمة، فالذي قدر         أوضح فيها سبحانه    
على ذلك وجعل ذلك نعمة عامة، ورمحة جلميع عباده، يف ليلهم وارهم، عند احلاجة إليه،               

 على البعث والنشور واحلياة بعد املوت، هو الذي قدر على أهل الكهف النومة              وجعله دليالً 
رار عظيمة، وقد بني بعضها يف كتابه العزيز حيث قال سبحانه يف     الطويلة، حلكم كثرية، وأس   

أَم حِسبت أَنَّ أَصحاب الْكَهِف والرِقيِم كَانوا ِمن آياِتنا عجبـا ِإذْ أَوى             {: سورة الكهف 
نا ِمن أَمِرنا رشدا فَضربنا علَى      الِْفتيةُ ِإلَى الْكَهِف فَقَالُوا ربنا آِتنا ِمن لَدنك رحمةً وهيئْ لَ          

وِإِذ اعتزلْتموهم وما يعبـدونَ ِإال      {:  إىل قوله سبحانه   )٥(}آذَاِنِهم ِفي الْكَهِف ِسِنني عددا    
       ِمن ئْ لَكُميهيِتِه ومحر ِمن كُمبر لَكُم رشنِف يوا ِإلَى الْكَهفَأْو ِمرفَقًااللَّه ِركُمفذكر )٦(}أَم 

  سبحانه يف هذه اآلية أن من احلكمة يف إيوائهم إىل الكهف أن ينشر هلم

                                                
 .٦٠األنعام اآلية   -١
 .٢٣الروم اآلية   -٢
 .٤٢الزمر اآلية   -٣
 .٧٣القصص اآلية   -٤
 .١١-٩الكهف اآليات   -٥
 .١٦الكهف اآلية   -٦
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 من رمحته ويهيئ هلم من أمرهم مرفقا، ملا اعتزلوا قـومهم وهجـروهم هللا، بـسبب                
نَّ وكَذَِلك أَعثَرنا علَيِهم ِليعلَمـوا أَ     {: شركهم وكفرهم، مث قال عز وجل بعد آيات       

 اآلية، فأبان سبحانه يف هذه اآليـة أن يف          )١(}وعد اللَِّه حق وأَنَّ الساعةَ ال ريب ِفيها       
قصة أهل الكهف وإعثار الناس عليهم، إقامة احلجة على صـدق وعـد اهللا بالبعـث               

وأن الذي حييي النائم بعد نومه الطويل ووفاته بالنوم هو الـذي            .والنشور وقيام الساعة  
يي العباد بعد موم وتفرق أوصاهلم، ومعلوم أن البعث والنشور قد أخرب به مجيـع               حي

األنبياء ودل عليه كتاب اهللا يف مواضع كثرية، وأمجع عليه املسلمون وغريهم، ممن آمن              
بالرسل املاضني، فالذي يقدر على إحياء املوتى وجمازام بأعماهلم هو القادر سبحانه،            

 وفاة النوم، ووفاة - بعثهم من باب أوىل، فكل واحدة من الوفاتني   على إنامة األحياء مث   
 دليل على األخرى، وقد بني اهللا سبحانه يف سورة البقرة إحيـاء املـوتى، يف                -املوت  

الدنيا قبل اآلخرة يف مخسة مواضع ليقيم احلجة على املنكرين للبعث والنشور، ويوضح             
  .يف الدنيا واآلخرةهلم سبحانه أنه القادر على إحياء املوتى 

وِإذْ قُلْتم يا موسى لَن نؤِمن لَك حتى نرى اللَّه          {: قوله سبحانه : املوضع األول 
               لَّكُـملَع ِتكُمـوـِد معب ِمـن اكُمثْنعب ونَ ثُمظُرنت متأَناِعقَةُ والص كُمذَتةً فَأَخرهج

  .)٢(}تشكُرونَ
وِإذْ قَتلْتم نفْسا فَادارأْتم ِفيها واللَّه مخِرج مـا         {: قوله سبحانه : ايناملوضع الث 

       لَّكُـماِتِه لَعآي ِريكُميى وتوالْم ِيي اللَّهحي ا كَذَِلكِضهعِبب وهِربا اضونَ فَقُلْنمكْتت متكُن
رهم بضرب القتيل الذي اختلفوا يف قاتله، ببعض        أن اهللا سبحانه أم   : واملعىن )٣(}تعِقلُونَ

  البقرة اليت أمر بنو إسرائيل بذحبها،
                                                

 .٢١الكهف اآلية   -١
 .٥٦-٥٥البقرة اآليتان   -٢
 .٧٣-٧٢البقرة اآليتان   -٣
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 فضربوه جبزء منها، فرد اهللا عليه روحه فتكلم وأخربهم بقاتله، وبني سبحانه أن يف هـذه                
  . على إحيائه املوتى لذوي العقولالقصة دليالً

ِذين خرجوا ِمن ِدياِرِهم وهم أُلُـوف       أَلَم تر ِإلَى الَّ   {: قوله سبحانه : املوضع الثالث 
                 أَكْثَـر لَِكناِس ولَى النٍل علَذُو فَض ِإنَّ اللَّه ماهيأَح وا ثُموتم اللَّه مِت فَقَالَ لَهوالْم ذَرح

  .)١(}الناِس ال يشكُرونَ
لَى قَريٍة وِهي خاِويةٌ علَى عروِشها      أَو كَالَِّذي مر ع   {: قوله سبحانه : املوضع الرابع 

ثَهعب اٍم ثُمِمائَةَ ع اللَّه هاتا فَأَمِتهوم دعب ِذِه اللَّهِيي هحى ي٢(}قَالَ أَن(.  
وِإذْ قَالَ ِإبراِهيم رب أَِرِني كَيف تحِي الْمـوتى      {: قوله سبحانه وتعاىل  : املوضع اخلامس 

قَالَ أَولَم تؤِمن قَالَ بلَى ولَِكن ِليطْمِئن قَلِْبي قَالَ فَخذْ أَربعةً ِمن الطَّيِر فَصرهن ِإلَيك ثُم اجعلْ                 
ِكيمح ِزيزع أَنَّ اللَّه لَماعا ويعس كأِْتيني نهعاد ًءا ثُمزج نهٍل ِمنبلَى كُلِّ ج٣(}ع(.  

ففي هذه املواضع اخلمسة من كتاب اهللا، بيانه سبحانه لعباده إحياءه املوتى قبل يـوم          
القيامة، فالذي قدر على ذلك هو القادر على إطالة مدة النائم ما شاء سبحانه من الوقت، مث          
بعثه مىت شاء من باب أوىل وأحرى؛ ألن إطالة النوم مث بعث النائم من نومه أسهل بكثري من                  

 ال إحساس فيه، كما أن ذلـك        ء املوتى بعد انقطاع مادة احلياة منهم، ومصريهم مجاداً        إحيا
  من إحياء املوتى يوم القيامة بعد تفرق أوصاهلم، ومصريهم رفاتـاً           - أيضا   -أسهل وأيسر   

، وقد دلت الدالئل القطعية، والكتب السماوية، والعقول الصحيحة علـى البعـث              وتراباً
 الرسل ونطق به أفضل الكتب وأفضل الرسـل، وأمجـع عليـه             والنشور، كما جاءت به   
 شبهة ملن لديه أدىن عقل يف قصة أهل الكهف، وقدرة - بعد ذلك -املسلمون، فكيف يبقى   

اهللا سبحانه على ما أخرب به عنهم، فنسأل اهللا العافية من زيغ القلوب، والضالل بعد اهلدى،                
  .وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

                                                
 .٢٤٣البقرة اآلية   -١
 .٢٥٩البقرة اآلية   -٢
 .٢٦٠البقرة اآلية   -٣
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أما الرابع واخلامس من املنكرات الواقعة يف ذلك الكالم حسب مـا ذكرتـه              و
االعتراض علـى  :  فهما -م  ١٩٧٤ / ٣ / ٢٠ عددها الصادر يف     يف) الصباح(صحيفة  

إعطاء األنثى يف املرياث نصف ما للذكر، واالعتراض على تعدد النـساء، والـزعم أن            
 يف  - جيب تداركه، وأن الواجب       مثل نصف الذكر نقص    - يف املرياث    -إعطاء املرأة   
 مساواة املرأة للذكر يف املرياث كما ساوته يف املدرسة واملعمل والفالحة            -هذا العصر   

والشرطة، أنه ليس من املنطق يف هذا العصر أن يفضل الذكر على األنثى، والزعم بـأن          
ملـرأة يف  هذا املبدأ جيد ما يربره عندما يكون الرجل قواما على املرأة، حـني كانـت ا   

مستوى اجتماعي ال يسمح هلا مبساواة الذكر، حني كانت تدفن حية حتتقر، أما اليـوم    
أن علينا أن نتوخى    : فقد اقتحمت ميدان العمل، وشاركت الرجال يف ذلك، وجاء فيه         

طريق االجتهاد يف حتليلنا هلذه املسألة، وأن نبادر بتطوير األحكام التشريعية، حبسب ما             
  تمع، وقد سبق يف بعض اجلهات أن حجر تعدد الزوجات باالجتهاد يف     يقتضيه تطور ا

 أن يطوروا   - بوصفهم أمراء املؤمنني     -مفهوم اآلية الكرمية، وذكر أن من حق احلكام         
األحكام حبسب تطور الشعب وتطور مفهوم العدل ومنط احلياة وانتهى املقصود مـن             

فيما نقلتـه  ) الشهاب( إليه صحيفة ومل تشر) الصباح(هذا الكالم الذي نشرته صحيفة  
ويف هذا التصريح اخلطري أنواع من الكفر والضالل، منها اـام اهللا        .من الكالم املذكور  

سبحانه يف حكمه، والدعوة الصرحية للحكام إىل أن يتالعبوا بأحكام الشريعة، حسب            
هـذا  عقوهلم، واجتهادهم، وتطور الشعوب، وأساليب احلياة يف نظرهم، وال شك أن            

من أبطل الباطل، وفيه تشبه باليهود والنصارى يف تالعبهم بشرائع أنبيائهم، وافتـرائهم      
 مـا لـيس منـها،    - سبحانه -على اهللا سبحانه ما مل يشرعه، ونسبتهم إىل أحكامه     

ومقتضى ما ذكره هذا الرجل أن اهللا سبحانه مل يعلم ما تنتهي إليه الشعوب يف آخـر                 
  تمعامالزمان، وما ستصل إليه جم
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 - من التطور، فلهذا دعا احلكام إىل أن يبادروا لتطوير األحكام، ومـن املعلـوم             
 أن اهللا سبحانه يعلم ما كـان        -باألدلة القطعية من الكتاب والسنة وإمجاع األمة        

وما سيكون، ويعلم أحوال عباده يف ماضيهم ويف حاضرهم وقت الترتيل، وفيمـا             
اللَّه الَِّذي خلَق سبع سـماواٍت      {:  قال عز وجل   سيصلون إليه يف املستقبل، كما    

وِمن الْأَرِض ِمثْلَهن يتنزلُ الْأَمر بينهن ِلتعلَموا أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَِدير وأَنَّ               
لَِّذي ال ِإلَه ِإال هـو  هو اللَّه ا{:  وقال سبحانه )١(}اللَّه قَد أَحاطَ ِبكُلِّ شيٍء ِعلْما     

  ِحيمالر نمحالر وِة هادهالشِب ويالْغ اِلمأيـضا  - كما أن من املعلـوم  )٢(}ع - 
بالنص واإلمجاع أن اهللا سبحانه حكيم عليم، وأنه الرمحن الـرحيم ال يظلـم وال          

ـ                ن جيور، بل هو احلكيم العليم بأحوال عباده واللطيف م، وقد شـرع هلـم م
األحكام ما فيه صالحهم ورمحتهم وإقامة العدل بينهم، يف املواريث وغريها، فهو            
سبحانه أحكم احلاكمني وأرحم الرامحني، وهو العامل بأحوال عباده وما يصلحهم           
يف آخر الزمان، كما أنه العامل سبحانه مبا يصلحهم يف وقت التشريع، ومن زعـم              

ه، ولو أراد سبحانه أن يقوم احلكام أو        خالف ذلك فقد ام اهللا يف حكمته وعلم       
العلماء بتطوير األحكام يف وقت من األوقات، لبني ذلك لعباده يف كتابه أو علـى     

   .لسان رسوله عليه الصالة والسالم
فلما مل يقع شيء من ذلك علم أن ما شرعه من األحكام جيب األخذ به والسري عليـه،   

ن الزمان إىل قيام الساعة، كيف وقد بـني اهللا  واحلكم به يف وقت التشريع وفيما يأيت م    
يف كتابه أن الواجب اتباع ما أنزل، واالستمساك به، واحلكم بني الناس بذلك، واحلذر              

  من اخلروج عنه، فقال
                                                

  .١٢الطالق اآلية   -١
  .٢٢احلشر اآلية   -٢
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اتِبعوا ما أُنِزلَ ِإلَيكُم ِمن ربكُم وال تتِبعوا ِمن دوِنـِه أَوِليـاَء قَِليلًـا مـا                 {: تعاىل
ونَتاٍط          {:  وقال سبحانه  )١(}ذَكَّرلَـى ِصـرع ـكِإن كِإلَي ِبالَِّذي أُوِحي ِسكمتفَاس

ثُم جعلْناك علَى شِريعٍة ِمن الْأَمِر فَاتِبعها وال تتِبع أَهـواَء           {:  وقال تعاىل  )٢(}مستِقيٍم
     نغي لَن مهونَ ِإنلَمعال ي ٍض          الَِّذينعاُء بِليأَو مهضعب ِإنَّ الظَّاِلِمنيئًا وياللَِّه ش ِمن كنوا ع

  ِقنيتالْم ِليو اللَّه{: وقال تعاىل خياطب نبيه صلى اهللا عليه وسلم        )٣(}و   ـكا ِإلَيلْنزأَنو
ومهيِمنا علَيِه فَاحكُم بينهم ِبما أَنزلَ الِْكتاب ِبالْحق مصدقًا ِلما بين يديِه ِمن الِْكتاِب        

               لَـوا واجهِمنةً وعِشر كُما ِمنلْنعِلكُلٍّ ج قالْح ِمن اَءكا جمع ماَءهوأَه ِبعتال تو اللَّه
        ِفي م كُملُوبِلي لَِكنةً واِحدةً وأُم لَكُمعلَج اَء اللَّهاِت ِإلَـى      شريِبقُوا الْختفَاس اكُما آت

وأَِن احكُم بينهم ِبما أَنـزلَ      * اللَِّه مرِجعكُم جِميعا فَينبئُكُم ِبما كُنتم ِفيِه تختِلفُونَ         
          ا أَنِض معب نع وكفِْتنأَنْ ي مهذَراحو ماَءهوأَه ِبعتال تو ا      اللَّهلَّـووفَِإنْ ت كِإلَي لَ اللَّهز

* فَاعلَم أَنما يِريد اللَّه أَنْ يِصيبهم ِببعِض ذُنوِبِهم وِإنَّ كَِثريا ِمن النـاِس لَفَاِسـقُونَ                
أوجب سبحانه   )٤(}أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحسن ِمن اللَِّه حكْما ِلقَوٍم يوِقنونَ         

يف هذه اآليات الكرميات احلكم مبا أنزل، واحلذر من خمالفته، كما حذر سبحانه مـن               
متابعة أهواء الناس يف خالف احلق، وأخرب أن حكمه هو أحسن األحكـام، وأنـه ال                
حكم أحسن منه، وبني أن ما خالف حكمه فهو من حكم اجلاهلية، وبني يف آية أخرى       

أَلَم تـر ِإلَـى     {:  حكم الطاغوت، كما يف قوله عز وجل       أن ما خالف حكمه فهو من     
الَِّذين يزعمونَ أَنهم آمنوا ِبما أُنِزلَ ِإلَيك وما أُنِزلَ ِمن قَبِلك يِريدونَ أَنْ يتحاكَموا ِإلَـى                

   وِإذَا ِقيلَ *نْ يِضلَّهم ضاللًا بِعيداالطَّاغُوِت وقَد أُِمروا أَنْ يكْفُروا ِبِه ويِريد الشيطَانُ أَ
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                ـكنونَ عدـصي ـاِفِقنينالْم تأَيوِل رسِإلَى الرو لَ اللَّهزا أَنا ِإلَى مالَوعت ملَه
ففي هذا أعظم بيان ملن يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن كل ما خالف ما أنزل                )١(}صدودا

د صلى اهللا عليه وسلم من األحكام فهو من حكم الطاغوت، ومن            اهللا على رسوله حمم   
عمل املنافقني، وأنه يف غاية البعد عن اهلدى، وحكم سبحانه يف آيات على أن مـن مل               

 يف -حيكم مبا أنزل على نبيه صلى اهللا عليه وسلم فهو كافر ظامل فاسق، وأخرب تعـاىل         
إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أن يكون        أنه ليس ملؤمن وال مؤمنة       -موضع آخر من كتابه     

وما كَانَ ِلمؤِمٍن وال مؤِمنٍة     {: هلم اخلرية من أمرهم، فقال عز وجل يف سورة األحزاب         
               ولَهسرو ِص اللَّهعي نمو ِرِهمأَم ةُ ِمنرالِْخي مكُونَ لَها أَنْ يرأَم ولُهسرو ى اللَّهِإذَا قَض

 - بعد هذا البيان العظيم والتحـذير الـشديد          -فهل جيوز    )٢(} ضاللًا مِبينا  فَقَد ضلَّ 
حلاكم أو عامل أو غريمها أن خيالف ما أنزل اهللا وحكم به يف املواريث أو غريها، وهل                  
جيوز له أن يدعو احلكام إىل تطوير األحكام باجتهادهم وآرائهـم، كلمـا تطـورت               

الكفر والضالل واالعتراض على اهللا سبحانه واامه       الشعوب واتمعات، وهل هذا إال      
ما أشنع هذا القول، وما أشد بعـده        .يف حكمه، واخلروج عن شريعته والتالعب بدينه      

 - أيـضا    -عن احلق، وما أعظم كفر من استجازه أو استحسنه، أو دعا إليه، مث يقال               
 رضي اهللا عنهم إىل -  من عهد الصحابة  -قد أمجع علماء املسلمني     : هلذا الرجل وأمثاله  

 على أن االجتهاد حمله املسائل الفرعية اليت ال نص فيهـا، أمـا العقيـدة                -يومنا هذا   
واألحكام اليت فيها نص صريح من الكتاب، أو الـسنة الـصحيحة، فليـست حمـال         
لالجتهاد، بل الواجب على اجلميع األخذ بالنص، وترك ما خالفه، وقد نص العلمـاء              

  هب من املذاهبعلى ذلك يف كل مذ
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 إمنا يكون من أهل العلم بكتاب اهللا وسنة رسوله          - حيث جاز    - املتبعة، مث االجتهاد    
صلى اهللا عليه وسلم الذين هلم قدم راسخ يف معرفة أصول األدلة الـشرعية وأصـول                
الفقه، واحلديث، وهلم باع واسع يف معرفة اللغة العربية، وليس ذلـك لغريهـم مـن                

 يصح منه االجتهاد، كما أنه ليس كل حاكم         كل حاكم يكون عاملاً   ألنه ليس   .احلكام
 يسمى أمري املؤمنني، وإمنا أمري املؤمنني مـن         - أو رئيس مجهورية      سواء كان ملكاً   -

حيكم بينهم بشرع اهللا ويلزمهم به، ومينعهم من خمالفته، هذا هو املعلوم بـني علمـاء                
ل هذا القول هذا األمر علـى حقيقتـه،         اإلسالم واملعروف بينهم، فليعلم من يقول مبث      

وليبادر بالتوبة إىل اهللا مما نسب إليه، ولريجع إىل طريق اهلدى، فـالرجوع إىل احلـق                
شرف وفضيلة، بل واجب وفريضة، أما التمادي يف الباطل فهو ذل وهوان واسـتكبار              

ت عن احلق وسري يف ركاب الشيطان، واهللا سبحانه يتوب على التـائبني، ويغفـر زال          
قُلْ ِللَِّذين كَفَروا ِإنْ ينتهـوا      {: املذنبني إذا صدقوا يف التوبة إليه، كما قال اهللا سبحانه         

    لَفس ا قَدم ملَه فَرغـونَ ِإلَـى اللَّـِه       {:  اآلية، وقال يف حق النصارى     )١(}يوبتأَفَال ي
   ِحيمر غَفُور اللَّهو هونِفرغتسيصلى اهللا عليه وسلم فيما صـح عنـه     وقال النيب  )٢(}و  :

 واهللا املستعان، وهو سـبحانه  ))اإلسالم يهدم ما كان قبله والتوبة دم ما كان قبلها    ((
  .ويل التوفيق واهلادي إىل سواء السبيل

  : تنبيه هام
 أن اهللا سبحانه    - من الكتاب والسنة وبإمجاع العلماء       -قد علم باألدلة الكثرية     

ا شرعه لعباده، كما أنه حكيم عليم يف كل ما قـضاه وقـدره              حكيم عليم يف كل م    
عليهم، ولذلك أكثر يف كتابه العزيز من ذكر حكمته وعلمه ليعلم العقالء من عباده أنه               

  سبحانه عليم حكيم يف كل ما قدر وشرع، فتطمئن
                                                

  .٣٨األنفال اآلية   -١
  .٧٤املائدة اآلية   -٢



  

 - ١١٨ -

 ملا ذكر   - قلوم لإلميان بذلك وتنشرح صدورهم للعمل بشريعته وحكمه، وهلذا          
 ختم ذلك بقولـه     -مرياث األوالد واألبوين، وتفضيل الذكر على األنثى        سبحانه  
آباؤكُم وأَبناؤكُم ال تدرونَ أَيهم أَقْرب لَكُم نفْعا فَِريضةً ِمن اللَِّه ِإنَّ            { :سبحانه

عباده،  فأوضح سبحانه يف هذه اآلية أنه العامل بأحوال          )١(}اللَّه كَانَ عِليما حِكيما   
أما العباد فال يدرون أي أقارم أقرب نفعا هلم، وبني سبحانه أن تفـصيل هـذه               
 املواريث صدر عن علم وحكمة، ال عن جهل وعبث، تعاىل اهللا عن ذلك علـواً              
كبريا، مث ختم ما ذكره من مرياث الزوجني وتفضيل الزوج على الزوجة وما ذكره        

وِصيةً ِمن اللَِّه واللَّه    {: م، بقوله سبحانه  من مرياث اإلخوة من األم واملساواة بينه      
 ِليمح ِليمكما ختم تفضيله الذكر على األنثى يف مرياث اإلخوة لألبوين أو            )٢(}ع

وِإنْ كَانوا ِإخوةً ِرجالًا وِنساًء فَِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ الْـأُنثَييِن          {: ألب بالعلم، فقال  
فبني بذلك أنه فـصل هـذه    )٣(}م أَنْ تِضلُّوا واللَّه ِبكُلِّ شيٍء عِليم     يبين اللَّه لَكُ  

املواريث عن علم بأحوال عباده، وما هو الئق م، وأنه حليم ال يعاجل من عصى               
 بعد ما ذكر أحكام املواريث أن       - عز وجل    -بالعقوبة لعله يندم ويتوب، مث أخرب       

ِتلْك حدود اللَِّه ومن يِطـِع      {: ال سبحانه ذلك من حدوده، وتوعد من تعداها فق      
       ِظيمالْع زالْفَو ذَِلكا وِفيه اِلِدينخ ارها الْأَنِتهحت ِري ِمنجاٍت تنج ِخلْهدي ولَهسرو اللَّه

  .)٤(}ِفيها ولَه عذَاب مِهنيومن يعِص اللَّه ورسولَه ويتعد حدوده يدِخلْه نارا خاِلدا 
  إن مساواة املرأة بالرجل يف كل شيء ال: مث يقال هلذا الرجل وأمثاله
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يقره شرع وال عقل صحيح، ألن اهللا سبحانه قد فاوت بينهما يف اخللقة والعقـل ويف                
 عليها؛ لكونه يتحمل مـن املـشاق        أحكام كثرية، وجعل الرجل أفضل منها، وقواماً      

 ولذلك  - غالبا   - وألن عقله أكمل من عقلها       - غالبا   - ما ال تتحمله املرأة      واألعمال
 عليها حىت يصوا، وحيفظها مما يضرها ويدنس عرضها، وجعل          جعله اهللا سبحانه قائماً   

 منها، وخصها سبحانه     وحفظاً شهادة املرأتني تعدل شهادة الرجل، لكونه أكمل عقالً       
 - يف هذه األحـوال      -، والوالدة والرضاع فهي      للرجل وحمل احلمل   بأن تكون حرثاً  

مطالبة بأمور ال يطالب ا الرجل، وهي يف نفس الوقت تعجز عن األعمال اليت يقـوم           
ا الرجل؛ ألن محلها ووالدا وما أوجب اهللا عليها من العنايـة بأطفاهلـا وتربيتـهم     

األعمـال، وألن   وإرضاعهم، عند ضرورم إىل إرضاعها هلم، مينعها من الكثري مـن            
الرجل يف حاجة شديدة إىل بقاء املرأة يف البيت لتربية أطفاهلا، والعناية بشئون بيتـها،               

 وليس كل أحد جيد من يقوم مقام زوجته، يف - يف الغالب -وإعداد ما حيتاجه زوجها     
العناية ذه الشئون، مث املرأة هي موضع طمع الرجال لالستمتاع ا، وقضاء وطـرهم              

 دون   منيعـاً   منها، فهي يف أشد احلاجة إىل من حيميها من الرجال ويقف سداً            اجلنسي
  .عبث السفهاء ا

أما ما ذكر من اختالطها بالرجال، يف املدرسة واملعمل والشرطة وغـري ذلـك،    
 على إطالقه، بل فيه تفصيل، وهو أنه ال جيوز هلا ذلك إال يف حـدود                 جائزاً فليس أمراً 

ى نفسها وعرضها، وتتمكن من احلجاب الـشرعي، وحيـث   الشريعة، حيث تأمن عل  
رجل بـامرأة إال   ما خال((: تسلم من خلوة الرجل ا؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ال خيلون رجـل بـامرأة إال       ((: ولقوله صلى اهللا عليه وسلم    )) وكان الشيطان ثالثهما  
 سبحانه قد جعل الرجـال     وألن اهللا  ))ومعها ذو حمرم وال تسافر امرأة إال مع ذي حمرم         

 ومبا - كما تقدم -قوامني على النساء مبا فضلهم اهللا به عليهن يف اخللق واخللق والعقل             
  ينفقونه من األموال عليهن، كما



  

 - ١٢٠ -

الرجالُ قَوامونَ علَى النساِء ِبما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعٍض وِبمـا            {: قال سبحانه 
 اآلية، فأطلق سبحانه يف هذه اآلية قيام الرجال على النساء، ومل            )١(}ْن أَمواِلِهم أَنفَقُوا مِ 

خيص ذلك بوقت دون وقت، وهو سبحانه يعلم ما يكون يف آخر الزمان، فلو كـان                
احلكم يتغري لبني ذلك سبحانه ومل يهمله، أو لبينه رسوله صلى اهللا عليه وسلم يف سنته،           

علم أن قيام الرجال على النساء حكـم مـستمر إىل يـوم    فلما مل يقع شيء من ذلك  
القيامة، وقد علم كل من له أدىن بصرية بأحوال العامل احلاضر، ما قـد ترتـب علـى      
اختالط املرأة بالرجل يف املدرسة واملعمل وغريمها، من الفساد الكبري، والشر العظـيم             

 وأن الواجب هـو     ما جاءت به الشريعة،   والعواقب الوخيمة، وكل ذلك يبني فضل       
 ومما  ويف كل زمان ومكان، واحلذر من خالفها،      االلتزام بأحكامها يف مجيع األحوال،      

ينبغي أن يعلم أن هذا التفضيل إمنا هو للجنس على اجلنس، وال يلزم من ذلك أن يكون كل                  
فرد من أفراد الرجال أفضل من كل واحدة من أفراد النساء، بل قد يكون بعـض النـساء،      

 - كما هو معلوم من النقل والواقع يف كل زمن           -ن بعض الرجال من وجوه كثرية       أفضل م 
 أفضل من - رضي اهللا عنهن مجيعا - وغريهن من أمهات املؤمنني      ،فعائشة وخدجية وحفصة  

كثري من الرجال، وهكذا يف كل زمان يوجد يف النساء من تفوق بعض الرجال، يف عملـها     
م منه مساواة املرأة للرجل يف كل شي، كما ال يلزم منـه      وعقلها ودينها، ولكن ذلك ال يلز     

الدعوة إىل مساواا يف املرياث واألحكام، وقد سبق فيما ذكرنا من األدلة عند الكالم على               
قصة عصا موسى وأهل الكهف، أن الواجب على مجيع املكلفني هـو اإلميـان بـاملرتل،                

 جيوز رده أو بعضه، أو التكذيب بشيء        واخلضوع له والتصديق به، والعمل مبقتضاه، وأنه ال       
 من خلقه، وهو العامل بأحوال عباده وما يـصلحهم،          منه؛ ألن اهللا سبحانه هو أصدق قيالً      

وألنه سبحانه أمر باتباع املرتل، ومل جيعل لعباده اخلرية يف رد شيء منه، وألن رسوله صـلى   
   ، وأزكاهم نفساًاهللا عليه وسلم هو أصدق اخللق وأكملهم عقالً
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 أنه ال ينطق عن اهلوى إن هو        - عز وجل    -وهو األمني على وحيه سبحانه، وقد أخرب        
إال وحي يوحى، وقد بلغ كالم ربه كما أنزل، بلغ شريعته كما أمر بذلك فال جيـوز                 

وقد أمجع العلماء كافة    .ألحد بعد ذلك خمالفة املرتل، أو تغيري املشروع برأي أو اجتهاد          
 التكذيب بشيء مما أنزل اهللا أو دفعه، وعـدم الرضـى بـه أو           على أنه ال جيوز ألحد    

العدول عما شرع، وذكروا أن ذلك كفر صريح، وردة عن اإلسالم؛ ملا سـبق مـن                
ذَِلك ِبأَنهم كَِرهوا مـا أَنـزلَ اللَّـه فَـأَحبطَ     {األدلة، ولقوله سبحانه يف هذا املعىن       

مالَهموالقاضي عياض بـن     ،ام الكبري إسحاق بن راهويه     وقد سبق ما نقله اإلم     )١(}أَع 
 من إمجاع العلماء على مـا ذكرنـا        - رمحهم اهللا    - وشيخ اإلسالم ابن تيمية      ،موسى

  .فراجعه جتد ما يشفي ويكفي
وأما االعتراض على تعدد الزوجات وتأييد احلجر على بعض الناس باجلمع بـني             

فَانِكحوا مـا   {: يف مفهوم قوله تعاىل   زوجتني فأكثر، والزعم بأنه فعل ذلك باالجتهاد        
              لَكَتا مم ةً أَواِحدِدلُوا فَوعأَال ت مفَِإنْ ِخفْت اعبرثُالثَ وى وثْناِء مسالن ِمن لَكُم طَاب

كُمانمألنه لـيس   : هذا من الغلط الكبري، واجلهل العظيم     : اآلية، فجوابه أن يقال    )٢(}أَي
أن يفسر كتاب اهللا مبا خيالف ما فسره به رسوله حممد صلى اهللا عليـه       ألحد من الناس    

وسلم أو فسره به أصحابه رضي اهللا عنهم أو أمجع عليه املسلمون؛ ألن الرسول صـلى   
اهللا عليه وسلم هو أعلم الناس بتفسري كتاب اهللا، وأنصحهم هللا ولعباده، وقـد أبـاح                

اء، وحذر الرجال من امليل، وهكذا أصحابه       اجلمع لنفسه وألمته، وأمر بالعدل بني النس      
رضي اهللا عنهم هم أعلم الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتفسري كتـاب اهللا            
عز وجل، كما أم أعلم الناس بسنته، وهم أنصح الناس للناس بعد األنبياء، ومل يقـل                

   أي حلاكم أو عامل أو- بعد ذلك -أحد منهم بتحرمي اجلمع، فكيف جيوز 
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شخص مهما كان أن يقدم على خالفهم، وأن يقول على اهللا خالف ما علموه مـن                
شرع اهللا وأمجع عليه العلماء بعدهم، هذا من أبطل الباطل، ومن أقبح الكفر والضالل،              
ومن أعظم اجلرأة على كتاب اهللا وعلى أحكام شريعته بغري حق، مث إن من تأمـل مـا    

دد، علم أن يف ذلك مصاحل كثرية، للرجال والنـساء          شرعه اهللا سبحانه، من إباحة التع     
 وعلم أيضا أن ذلك من حماسن       - كما سيأيت بيان ذلك إن شاء اهللا         -وللمجتمع نفسه   

الشريعة اإلسالمية اليت بعث اهللا ا رسوله حممدا صلى اهللا عليه وسلم إىل الناس كافة،               
املعاد، واتضح له من ذلك     وجعلها مشتملة على ما فيه صالحهم وسعادم يف املعاش و         

 أن إباحة التعدد من كمال إحسان اهللا لعباده ولطفه م، وله فيه احلكمـة               - أيضا   -
البالغة ملن تدبر هذا املقام، وعقل عن اهللا شرعه وأحكامه، وما ذلـك إال ألن املـرأة                 
 عرضة ألشياء كثرية، منها املرض والعقم وغري ذلك، فلو حرم التعدد لكان الزوج بني              

 أو كبرية السن، أو قد طال ا املرض وهو يف حاجة إىل           أمرين، إذا كانت زوجته عاقراً    
من يعفه ويصونه ويعينه على حاجاته، أو يف حاجة إىل الولد أو غري ذلـك، فإمـا أن                  

 وإما أن يبقيها يف عصمته فيحصل لـه بـذلك           - وذلك مضرة عليه وعليها      -يطلقها  
ملا حرم اهللا من الفاحشة، وغري ذلك من األمور اليت ال           الضرر والتعب الكثري، والتعرض     

 - أيضا -ختفى على املتأمل، وكال األمرين شر ال يرضى ما عاقل، وقد يكون الرجل          
ال تعفه املرأة الواحدة فيحتاج إىل ثانية أو أكثر، ليعف نفسه عما حرم اهللا، وقد تكون                

 فيحتاج إىل زوجة ثانية أو أكثر لطلـب         اًاملرأة اليت لديه قليلة النسل، وإن مل تكن عاقر        
تكثري النسل الذي حث عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم ورغب فيه األمة، وقد تكـون                
املرأة عاجزة عن الكسب وليس هلا من يقوم عليها ويصوا فتحتـاج إىل زوج يقـوم                

سه يف تعدد   عليها ويعفها، إىل غري ذلك من املصاحل العظيمة للرجل واملرأة وللمجتمع نف           
ليهن فيحتجن إىل الزوجات، وقد تكثر النساء بسبب احلرب أو غريها، فيقل من يقوم ع        

  زوج يعفهن ويرعى
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 أن اهللا   - مما ذكرنا سـابقا      -مصاحلهن وحيصل هلن بسببه الولد الشرعي، وقد علمت         
 - كائنا من كان    -سبحانه، هو احلكيم العليم يف كل ما قضاه وقدره، فال جيوز ألحد             

أن يعترض عليه يف حكمه، أو يتهمه يف شرعه، كما أنه ال جيوز ألحد أن يزعم أن غري                  
حكم اهللا أحسن من حكمه، أو أن غري هدي الرسول صلى اهللا عليه وسلم أحسن من                

ٍم أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحسن ِمن اللَِّه حكْما ِلقَو        {: هديه، كما قال اهللا عز وجل     
أما بعد فإن خري احلديث ((:  وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول يف خطبه    )١(}يوِقنونَ

كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم وشر األمور حمـدثاا وكـل                
وقد كان بعض أهل اجلاهليـة  . واآليات واألحاديث يف هذا الباب كثرية      ))بدعة ضاللة 

ري من النساء، فجاء اإلسالم وقصرهم على أربع، كما يف قـصة        جيمعون بني العدد الكث   
غيالن بن سلمة رضي اهللا عنه فإنه أسلم وحتته عشر نسوة، فأمره النيب صلى اهللا عليـه                 
وسلم أن خيتار منهن أربعا ويفارق سائرهن، وثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مـا                

 أكثر من   -ود وسليمان عليهما السالم     يدل على أن اهللا سبحانه أباح لنبييه الكرميني دا        
أربع، فجاءت الشريعة اإلسالمية احملمدية الكاملة العامة جلميع البشر على يد أفـضل              

 بأمر وسط جيمع املصاحل     - عليه وعليهم أفضل الصالة والسالم       -اخللق وخامت الرسل    
أمجع العلماء كلها، وهو إباحة اجلمع بني أربع من النساء، ومنع ما زاد على ذلك، وقد               

 علـى   - أيضا   - وأمجعوا   - كما تقدم    - على إباحة اجلمع بني أربع       - رمحهم اهللا    -
حترمي ما زاد على ذلك، وقد شذ عنهم يف جواز الزيادة على ذلك من ال يعتد خبالفـه،        
ما عدا النيب صلى اهللا عليه وسلم فإن اهللا خصه خبصائص، منها جواز اجلمع بني تـسع             

كم كثرية ليس هذا موضع ذكرها، ومن تأمل حـال مـن أنكـر       نسوة، ألسباب وح  
التعدد، كالنصارى وأشباههم علم من واقع الكثري منهم أم وقعوا فيما حرم اهللا مـن               

  الزنا، واختذوا اخلدينات الكثريات، فاعتاضوا
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ِذي هو  أَتستبِدلُونَ الَّ {: احلرام عن احلالل، واخلبيث عن الطيب، وشاوا من قال اهللا فيهم          
   ريخ وى ِبالَِّذي هنومعلوم أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم هو أعلم الناس بتفـسري             )١(}أَد 

فَانِكحوا ما طَاب لَكُم ِمـن النـساِء مثْنـى وثُـالثَ     {: كتاب اهللا، وقد فسر قوله تعاىل    
اعبرفأقل، دون ما زاد عن ذلك،       بأن املراد من ذلك إباحة اجلمع بني أربع من النساء          )٢(}و 

 منهم أنكر اجلمع بني أربع أو نكح أكثـر  وهكذا أصحابه رضي اهللا عنهم مل حيفظ أن أحداً       
من أربع، وهم أعلم الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتفسري كتاب اهللا، كما أم                 

ومقنع لطالب احلق،  أعلم الناس بسنته صلى اهللا عليه وسلم كما سبق بيانه، ويف ذلك كفاية              
  .واهللا املستعان وعليه التكالن وال حول وال قوة إال به

وأما املنكر السادس من املنكرات الستة اليت ذكرت، وهو الزعم أن املسلمني يف             
إكثارهم من الصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أهلوه بذلك، فجوابـه أن                

 عليه وسلم والعبادة له، بل ذلـك عبـادة هللا           هذا ليس من التأليه لرسول اهللا صلى اهللا       
ِإنَّ اللَّـه ومالِئكَتـه     {: وحده، وامتثال ألمره عز وجل حيث قال يف سورة األحزاب         

فقـد أخـرب     )٣(}يصلُّونَ علَى النِبي يا أَيها الَِّذين آمنوا صلُّوا علَيِه وسلِّموا تسِليما          
 يصلون على النيب صلى اهللا عليه وسلم مث أمر املؤمنني بالـصالة             سبحانه أنه ومالئكته  

والسالم عليه، فدل ذلك على شرعية اإلكثار من الصالة والسالم عليه صلى اهللا عليـه              
 وأن ذلك من أفضل القربات، وقد أمجع علماء اإلسالم على ذلك وصح عنـه               ،وسلم

إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما      ((: صلى اهللا عليه وسلم أنه أمر بذلك ورغب فيه فقال         
 مث سـلوا اهللا يل      يقول مث صلوا علي فإنه من صلى علي صالة صلى اهللا عليه ا عشراً             

الوسيلة فإا مرتلة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهللا وأرجو أن أكون أنا هو فمن                  
   سأل يل الوسيلة حلت له
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 عن كعب ابن عجرة رضي اهللا عنه        -ري   واللفظ للبخا  - ويف الصحيحني    ،))الشفاعة
 قالوا يا رسول اهللا أمرنا اهللا أن نصلي عليك فكيـف     - رضي اهللا عنهم     -أن الصحابة   

 اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت علـى            :قولوا(( :نصلي عليك؟ فقال  
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد كمـا                

 واألحاديث يف هـذا املعـىن       ))باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد        
الثناء على عبده يف املأل األعلى، بذكر صـفاته   : كثرية، والصالة من اهللا سبحانه معناها     

 -احلميدة، وأعماله اجلليلة، ومن العباد طلبهم ذلك من اهللا سبحانه، ويراد بالـصالة              
يا أَيها  {:  سبحانه على عباده ورمحته إياهم، كما يف قوله سبحانه          الثناء من اهللا   -أيضا  

             كُملَيلِّي عصالَِّذي ي وأَِصيلًا هةً وكْرب وهحبسا وا كَِثريِذكْر وا اللَّهوا اذْكُرنآم الَِّذين
وهذه املسألة   )١(}رِحيماًِبالْمؤِمِنني  ومالِئكَته ِليخِرجكُم ِمن الظُّلُماِت ِإلَى النوِر وكَانَ        

من أوضح املسائل لصغار طلبة العلم وعامة املسلمني، فكيف خفي هذا علـى هـذا               
إذا كان اإلكثار من الصالة والسالم على النيب صلى اهللا          : فإن قيل .القائل؟ فاهللا املستعان  

ليه وسلم والعبادة لـه؟،     عليه وسلم ليس تأليها له، فما هو التأليه للرسول صلى اهللا ع           
إن التأليه للرسول صلى اهللا عليه وسلم ولكثري ممن يسمون باألولياء وغريهم واقع             : قلنا

من كثري من اجلهال، ومنتشر يف أحناء األرض، يعلم ذلك من خرب واقع الناس، وعرف               
الذي دين اهللا الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه، وخلق الثقلني من أجله، وهذا التأليه                

وقع من كثري من اجلهال، هو صرف بعض العبادة للنيب صلى اهللا عليه وسلم أو لغـريه                 
من املخلوقني، كدعائه واالستغاثة به، وطلبه املدد والشفاء للمرضى، والنـصر علـى             
األعداء، وحنو ذلك من أنواع العبادة، واهللا سبحانه أوجب على عبـاده أن خيـصوه               

  ه، وبعث الرسل وأنزل الكتببالعبادة، واهم عن الشرك ب
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ومـا خلَقْـت الِْجـن والْـِإنس ِإال         {: لبياا وبيان ما يضادها، كما قال عز وجل       
الر ِكتاب أُحِكمت آياته ثُم فُصلَت ِمن لَدنْ حِكـيٍم          {:  وقال سبحانه  )١(}ِليعبدوِن

    وا ِإال اللَّهدبعِبٍري أَال تولًا أَِن       {: ، وقال عز وجل    اآلية )٢(}خسٍة را ِفي كُلِّ أُمثْنعب لَقَدو
   وا الطَّاغُوتِنبتاجو وا اللَّهدب{: وقال سبحانه  )٣(}اُع        وا اللَّـهـدبعوا ِإال ِليا أُِمـرمو

الـذي   واآليات يف هذا املعىن كثرية، فاهللا سبحانه هـو           )٤(}مخِلِصني لَه الدين حنفَاءَ   
يشفي املرضى، وينصر على األعداء ويكشف الكروب وجييب املضطر، ويـرتل املـدد     

ِإذْ تـستِغيثُونَ ربكُـم     {:  كما قال سبحانه   - إذا جلئوا إليه واستغاثوا به       -على عباده   
         ِدِفنيرالِئكَِة مالْم ِبأَلٍْف ِمن كُمِمدي مأَن لَكُم ابجتـ  * فَاس ه اللَّـه ِإال بـشرى      وما جعلَ

            ِكيمح ِزيزع ِد اللَِّه ِإنَّ اللَّهِعن ِإال ِمن رصا النمو كُمِبِه قُلُوب ِئنطْمِلتوقال سـبحانه   )٥(}و  :
}     كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصن{:  وقال عز وجل   )٦(}ِإنْ ت  طَرضالْم ِجيبي نِإذَا  أَم 

وقَالَ ربكُم ادعوِني أَستِجب لَكُـم ِإنَّ الَّـِذين         { وقال سبحانه    )٧(}دعاه ويكِْشف السوءَ  
اِخِريند منهلُونَ جخديِتي سادِعب نونَ عكِْبرتس٨(}ي(.  

 وقد عرف املشركون ذلك يف جاهليتهم، فكانوا يشركون يف حال الرخاء، وأمـا يف          
فَِإذَا رِكبوا ِفي الْفُلِْك دعوا اللَّـه  {: حال الشدائد فيخلصون هللا العبادة، كما قال عز وجل 

 أن اهللا - أيضا - كما اعترفوا )٩(}مخِلِصني لَه الدين فَلَما نجاهم ِإلَى الْبر ِإذَا هم يشِركُونَ  
  سبحانه هو اخلالق الرزاق،
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 من األنبياء، واألولياء واملالئكـة      -املدبر ألمور العباد، وأم ما عبدوا غريه        النافع، الضار،   
 إال ليشفعوا هلم عند اهللا، وليقربوهم لديه زلفى، كما ذكـر اهللا    -واجلن واألصنام واألوثان    

ويعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه ما     {: عنهم ذلك يف كتابه املبني حيث قال عز وجل يف سورة يونس           
:  اآلية، وقال يف سورة الزمـر )١(} يضرهم وال ينفَعهم ويقُولُونَ هؤالِء شفَعاؤنا ِعند اللَّهِ   ال
}           ينالد ا لَهِلصخم ِد اللَّهبفَاع قِبالْح ابالِْكت كا ِإلَيلْنزا أَنِإن *      ـاِلصالْخ ينأَال ِللَِّه الـد

 ات الَِّذينو               مهنيب كُمحي لْفَى ِإنَّ اللَّها ِإلَى اللَِّه زونبقَرِإال ِلي مهدبعا ناَء مِليوِنِه أَود ذُوا ِمنخ
كَفَّار كَاِذب وه نِدي مهال ي ِلفُونَ ِإنَّ اللَّهتخِفيِه ي ما ه٢(}ِفي م(.  

 الداللة الصرحية على أن اهللا سبحانه هو        ففي هذه اآليات وغريها من اآليات الكثرية،      
اإلله احلق، املستحق للعبادة، وأنه ال جيوز تأليه غريه وال صرف شيء من ذلك لسواه، كما                

ذَِلك {:  وقال سبحانه  )٣(}وِإلَهكُم ِإلَه واِحد ال ِإلَه ِإال هو الرحمن الرِحيم        {: قال عز وجل  
   الْح وه ِبأَنَّ اللَّه الْكَِبري ِليالْع وه أَنَّ اللَّهاِطلُ والْب ووِنِه هد ونَ ِمنعدا يأَنَّ مو وقـد   )٤(}ق

أخرب يف غري موضع من كتابه، أنه حرم الشرك على عباده وأنه ال يغفر ملن لقيه به، كما أخرب   
ِإنَّ اللَّه ال يغِفر {: أن صرف شيء من العبادة لغريه شرك به وعبادة لسواه، كما قال سبحانه      

 )٥(}أَنْ يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاُء ومن يشِرك ِباللَِّه فَقَد ضلَّ ضاللًا بِعيـدا                
 لَقَد كَفَر الَِّذين قَالُوا ِإنَّ اللَّه هو الْمِسيح ابن مريم         {: وقال عز وجل يف سورة املائدة     

                مرح ِباللَِّه فَقَد ِركشي نم هِإن كُمبري وبر وا اللَّهدباِئيلَ اعرِني ِإسا بي ِسيحقَالَ الْمو
ذَِلكُـم اللَّـه    { وقال تعاىل    )٦(}اللَّه علَيِه الْجنةَ ومأْواه النار وما ِللظَّاِلِمني ِمن أَنصارٍ        

 كُمبونَرعدت الَِّذينو لْكالْم لَه  
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ِمن دوِنِه ما يمِلكُونَ ِمن ِقطِْمٍري ِإنْ تدعوهم ال يسمعوا دعاَءكُم ولَو سـِمعوا مـا                 
انه بني سبح  ف )١(}استجابوا لَكُم ويوم الِْقيامِة يكْفُرونَ ِبِشرِككُم وال ينبئُك ِمثْلُ خِبريٍ         

هم غريه شرك به عز وجل كما أوضح سبحانه أن ذلك من الكفر         يف هذه اآلية أن دعاء    
ومن يدع مع اللَِّه ِإلَها آخر ال برهانَ لَه ِبِه فَِإنما ِحسابه ِعند             {: األكرب فقال عز وجل   

 أضل ممـن دعـا غـري اهللا وأن           وأخرب عز وجل أنه ال     )٢(}ربِه ِإنه ال يفِْلح الْكَاِفرونَ    
 يتربؤون من عابديهم وداعـيهم،      - من املالئكة واألنبياء وغريهم      -املدعوين من دونه    

ومن أَضلُّ ِممن يدعو ِمن دوِن      { :وأم غافلون عن ذلك ال شعور هلم به، فقال سبحانه         
        ِة وامِم الِْقيوِإلَى ي لَه ِجيبتسال ي نغَاِفلُونَ   اللَِّه م اِئِهمعد نع مه*       ـاسالن ـِشرِإذَا حو 
     كَاِفِرين ِتِهمادوا ِبِعبكَاناًء ودأَع موا لَه{:  وقال سبحانه)٣(}كَان  ا ثُـمِميعج مهرشحن مويو

 بينهم وقَالَ شركَاؤهم ما كُنتم ِإيانا       نقُولُ ِللَِّذين أَشركُوا مكَانكُم أَنتم وشركَاؤكُم فَزيلْنا      
  .)٤(} فَكَفَى ِباللَِّه شِهيدا بيننا وبينكُم ِإنْ كُنا عن ِعبادِتكُم لَغاِفِلني *تعبدونَ
واآليات يف هذا املعىن كثرية معلومة، وفيما ذكرناه منها كفاية وداللة صـرحية              

دة حق اهللا وحده، وأنه ال جيوز صرف شيء منها لغريه سبحانه، فالواجب             على أن العبا  
على أهل العلم أن يبينوا ذلك للناس، وأن يشرحوا هلم حقيقة التوحيد الذي بعث اهللا به          

 ومن قبله من الرسل، وأن يعلموهم ما جهلوا مـن           ،رسوله حممدا صلى اهللا عليه وسلم     
وجل، وعلى احلكام أن ينفـذوا أمـر اهللا يف          ذلك، وأن حيذروهم من الشرك باهللا عز        

عباده، ومينعوهم من عبادة غريه، وخمالفة شريعته، على ما جاء يف كتاب اهللا، وسـنة               
رسوله صلى اهللا عليه وسلم مستعينني بعلماء احلق على معرفة ما جهلوا من كتاب اهللا،               

   ويف،أو سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم
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   م يف الدنيا واآلخرة، وقد صح عن رسول اهللا صـلى           ذلك عزهم وشرفهم، وجنا
 وقال صـلى اهللا     ،))من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين       ((: اهللا عليه وسلم أنه قال    

من ((:  وقال صلى اهللا عليه وسلم     ))خريكم من تعلم القرآن وعلمه     ((:عليه وسلم 
 اهللا عنـه   ويف األثر املشهور عن عثمان رضـي ))دل على خري فله مثل أجر فاعله  

 إن اهللا يزع بالـسلطان  - أيضا -وهو مروي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه          
لن يصلح آخر هذه األمة إال مـا     ( :ما ال يزع بالقرآن وقال اإلمام مالك رمحه اهللا        

وهذه الكلمة العظيمة هي قول مجيع أهل العلم، والذي صـلح بـه             ) أصلح أوهلا 
مة اهلدى وحكام األرض، هو اتباع كتاب اهللا        األولون وصاروا به قادة الناس، وأئ     
 ورد ما تنازعوا فيه إليهما، ال إىل آراء الناس          -وسنة رسوله عليه الصالة والسالم      

 أن  واجتهادام، ولن يصلح آخرهم إال ذا األمر الذي صلح به أوهلم، فنسأل اهللا            
أن يـصلح   هم لذلك، وأن جيمع كلمتهم على احلق، و       يوفق أئمة املسلمني وعلماء   

عامة املسلمني، ومين عليهم بالفقه يف الدين، ويويل عليهم خيارهم، إنـه جـواد              
  .كرمي
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  )١(نواقض اإلسالم
احلمد هللا، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وعلى آله وأصـحابه ومـن               

  .اهتدى داه
 فاعلم أيها املسلم أن اهللا سبحانه أوجب على مجيع العباد الـدخول يف            : أما بعد 

 صلى اهللا عليه وسلم للدعوة      اإلسالم، والتمسك به واحلذر مما خيالفه، وبعث نبيه حممداً        
إىل ذلك، وأخرب عز وجل أن من اتبعه فقد اهتدى، ومن أعرض عنه فقد ضل، وحذر                
يف آيات كثريات من أسباب الردة، وسائر أنواع الشرك والكفر، وذكر العلماء رمحهم             

 املسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثرية من النواقض اليت حتل            اهللا يف باب حكم املرتد أن     
 من اإلسالم، ومن أخطرها وأكثرها وقوعا عشرة نواقض         دمه وماله ويكون ا خارجاً    

ذكرها الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب وغريه من أهل العلم رمحهـم اهللا مجيعـا،                
ر منها غريك، رجاء الـسالمة      ونذكرها لك فيما يلي على سبيل اإلجياز لتحذرها وحتذ        

  .والعافية منها، مع توضيحات قليلة نذكرها بعدها
ِإنَّ اللَّـه ال    {: الشرك يف عبادة اهللا، قال اهللا تعاىل      : من النواقض العشرة  : األول

ـ   { :وقال تعاىل  )٢(}يغِفر أَنْ يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاءُ          ي نم هِإن ِركش
 ومن ذلـك    )٣(}ِباللَِّه فَقَد حرم اللَّه علَيِه الْجنةَ ومأْواه النار وما ِللظَّاِلِمني ِمن أَنصارٍ           

  .دعاء األموات واالستغاثة م والنذر والذبح هلم
من جعل بينه وبني اهللا وسائط يدعوهم ويسأهلم الشفاعة ويتوكل عليهم           : الثاين
  .إمجاعافقد كفر 

                                                
رجـب  ( نشر هذا املوضوع يف جملة البحوث اإلسالمية بالرياض العدد السابع الـصادر يف األشـهر             -١

   .  هـ١٤٠٣وشعبان ورمضان وشوال عام 
 .١١٦النساء اآلية   -٢
 .٧٢املائدة اآلية   -٣
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  .من مل يكفر املشركني أو شك يف كفرهم أو صحح مذهبهم كفر: الثالث
من اعتقد أن هدي غري النيب صلى اهللا عليه وسلم أكمل من هديه،             : الرابع

أو أن حكم غريه أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيـت علـى              
  .حكمه، فهو كافر

ى اهللا عليه وسلم ولو عمل       مما جاء به الرسول صل     من أبغض شيئاً  : اخلامس
  .)١(}ذَِلك ِبأَنهم كَِرهوا ما أَنزلَ اللَّه فَأَحبطَ أَعمالَهم{: به فقد كفر؛ لقوله تعاىل

من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى اهللا عليه وسلم أو ثوابـه        : السادس
 ورسوِلِه كُنتم تستهِزئُونَ ال     قُلْ أَِباللَِّه وآياِتهِ  {: أو عقابه كفر، والدليل قوله تعاىل     
اِنكُمِإمي دعب متكَفَر وا قَدِذرتع٢(}ت(.  

السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل   : السابع
  .)٣(}روما يعلِّماِن ِمن أَحٍد حتى يقُوال ِإنما نحن ِفتنةٌ فَال تكْفُ{: قوله تعاىل

: مظاهرة املشركني ومعاونتهم على املسلمني، والدليل قوله تعـاىل        : الثامن
}الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهال ي ِإنَّ اللَّه مهِمن هفَِإن كُمِمن ملَّهوتي نم٤(}و(.  

من اعتقد أن بعض الناس يسعه اخلروج عن شريعة حممد صلى اهللا            : التاسع
ومن يبتِغ غَير الِْإسالِم ِدينا فَلَن يقْبـلَ ِمنـه       {: لقوله تعاىل .هو كافر عليه وسلم ف  

اِسِرينالْخ ِة ِمنِفي الْآِخر وه٥(}و(.  
   :اإلعراض عن دين اهللا ال يتعلمه وال يعمل به، والدليل قوله تعاىل: العاشر

                                                
 .٩حممد اآلية   -١
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ثُم أَعـرض عنهـا ِإنـا ِمـن الْمجـِرِمني           ومن أَظْلَم ِممن ذُكِّر ِبآياِت ربِه       {
  .)١(}منتِقمونَ

وال فرق يف مجيع هذه النواقض بني اهلازل واجلاد واخلـائف، إال املكـره،              
، فينبغـي للمـسلم أن      ، وأكثر ما يكون وقوعاً    وكلها من أعظم ما يكون خطراً     

به وألـيم عقابـه،     حيذرها، وخياف منها على نفسه، نعوذ باهللا من موجبات غض         
  .وصلى اهللا على خري خلقه حممد وعلى آله وصحبه وسلم، انتهى كالمه رمحه اهللا

من اعتقد أن األنظمة والقوانني اليت يسنها النـاس         : ويدخل يف القسم الرابع   
أفضل من شريعة اإلسالم أو أا مساوية هلا، أو أنه جيوز التحاكم إليها، ولو اعتقد              

فضل أو أن نظام اإلسالم ال يصلح تطبيقه يف القرن العشرين،           أن احلكم بالشريعة أ   
 يف ختلف املسلمني، أو أنه حيصر يف عالقة املـرء بربـه دون أن               أو أنه كان سبباً   

من يرى أن إنفاذ حكم     : يتدخل يف شئون احلياة األخرى، ويدخل يف الرابع أيضاً        
لعصر احلاضر، ويدخل   اهللا يف قطع يد السارق، أو رجم الزاين احملصن ال يناسب ا           

 كل من اعتقد أنه جيوز احلكم بغـري شـريعة اهللا يف املعـامالت أو    يف ذلك أيضاً  
احلدود أو غريمها، وإن مل يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة؛ ألنـه بـذلك       

، وكل من استباح ما حرم اهللا مما هو معلوم          يكون قد استباح ما حرمه اهللا إمجاعاً      
الزنا واخلمر والربا واحلكم بغري شريعة اهللا فهـو كـافر           من الدين بالضرورة، ك   

  .بإمجاع املسلمني
ونسأل اهللا أن يوفقنا مجيعا ملا يرضيه وأن يهدينا ومجيع املـسلمني صـراطه         

  .املستقيم إنه مسيع قريب، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه

                                                
 .٢٢السجدة اآلية   -١
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  شرعية التخلق مبا حيب اهللا التخلق به
   وصفاتهمن معاين أمسائه

 سـلمه اهللا    )١(.بن عبد اهللا بن بـاز إىل حـضرة األخ املكـرم            من عبد العزيز  
  : سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد.وتواله

هـ وصل وصلكم اهللا ـداه، ومـا        ٢٣/٣/١٣٨٦كتابكم الكرمي املؤرخ يف     
تضمنه من السؤال عما قاله بعض اخلطباء يف خطبة اجلمعة من احلث على االتـصاف               

إخل كـان   ..صفات اهللا، والتخلق بأخالقه هل هلا حممل، وهل سبق أن قاهلـا أحـد             ب
  .؟معلوماً

هذا التعبري غري الئق، ولكن له حممل صحيح، وهو احلث على التخلق            : واجلواب
مبقتضى صفات اهللا وأمسائه وموجبها، وذلك بالنظر إىل الصفات اليت حيسن من املخلوق    

ات املختصة باهللا كاخلالق والرزاق واإللـه وحنـو         أن يتصف مبقتضاها، خبالف الصف    
ذلك، فإن هذا شيء ال ميكن أن يتصف به املخلوق، وال جيوز أن يدعيه، وهكذا مـا                 
أشبه هذه األمساء، وإمنا املقصود الصفات اليت حيب اهللا من عباده أن يتصفوا مبقتضاها،              

فو وأشـباه ذلـك، فهـو    كالعلم والقوة يف احلق، والرمحة واحللم والكرم واجلود والع    
سبحانه عليم حيب العلماء قوي حيب املؤمن القوي، أكثر من حبه للمؤمن الـضعيف،              
كرمي حيب الكرماء، رحيم حيب الرمحاء عفو حيب العفو، إخل، لكن الذي هللا سـبحانه               
من هذه الصفات وغريها أكمل وأعظم من الذي للمخلوق، بل ال مقارنة بينهما؛ ألنه              

له شيء يف صفاته وأفعاله، كما أنه ال مثيل له يف ذاتـه، وإمنـا حـسب              سبحانه ليس كمث  
املخلوق أن يكون له نصيب من معاين هذه الصفات، يليق به ويناسبه على احلد الـشرعي،                

  فلو 
                                                

رسالة بعثتها إىل أحد السائلني إجابة ملا سأل عنه عندما كنت نائبا للجامعة اإلسالمية باملدينة املنـورة     -١
  .  هـ١٣٨٦يف عام 
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جتاوز يف الكرم احلد صار مسرفا، ولو جتاوز يف الرمحة احلد عطل احلدود والتعزيـرات               
على احلد الشرعي وضعه يف غري موضـعه، وهـذه          الشرعية، وهكذا لو زاد يف العفو       

: األمثلة تدل على سواها، وقد نص العالمة ابن القيم رمحه اهللا على هذا املعىن يف كتابيه               
ـ      ) الوابل الصيب (و) عدة الصابرين ( زاد (و) املدارج(ولعله نص على ذلك يف غريمها ك

وملا : (٣١٠ العدة صفحة    وغريمها، وإليك نص كالمه يف العدة والوابل، قال يف        ) املعاد
كان سبحانه هو الشكور على احلقيقة، كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر،              
كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها، أو اتصف بضدها، وهذا شأن أمسائـه احلـسىن،                
أحب خلقه إليه من اتصف مبوجبها، وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادها، وهلذا يبغض             

جلاهل، والقاسي القلب والبخيل واجلبان، واملهـني واللئـيم، وهـو           الكافر والظامل وا  
سبحانه مجيل حيب اجلمال، عليم حيب العلماء، رحيم حيب الرامحني، حمـسن حيـب              
احملسنني، ستري حيب أهل الستر، قادر يلوم على العجز، واملؤمن القوي أحب إليه مـن               

كلما حيبه فهو من آثار أمسائه      املؤمن الضعيف، فهو عفو حيب العفو، وتر حيب الوتر، و         
) الوابل الـصيب  (وقال يف   .)وصفته وموجبها، وكلما يبغضه فهو مما يضادها وينافيها       

واجلود من صفات الرب جل جالله، فإنه يعطي وال         : ( من جمموعة احلديث   ٤٣صفحة  
يأخذ، ويطعم وال يطعم، وهو أجود األجودين، وأكرم األكرمني، وأحب اخللق إليـه             

مبقتضيات صفاته، فإنه كرمي حيب الكرماء من عباده، وعامل حيب العلمـاء            من اتصف   
  .انتهى) وقادر حيب الشجعان، ومجيل حيب اجلمال

 وأرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية وحصول للفائدة، وأسأل اهللا سـبحانه أن             
هللا  للفقه يف دينه والقيام حبقه إنه مسيع قريب، والسالم علـيكم ورمحـة ا              يوفقنا مجيعاً 

  .وبركاته
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  إجابة عن أسئلة يف العقيدة
 .م أ ح سـلمه اهللا     / من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم د            

  : سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد
نرجو من فضيلتكم توضيح معـاين اآليـات        : فأشري إىل كتابكم الذي جاء فيه     

وهو اللَّه ِفي السماواِت وِفي الْأَرِض يعلَـم        {م  بسم اهللا الرمحن الرحي   : الكرمية التالية 
وِسع كُرِسيه السماواِت والْـأَرض     {:  واآلية )١(}ِسركُم وجهركُم ويعلَم ما تكِْسبونَ    

     ِظيمالْع ِليالْع وها ومِحفْظُه هئُودال يالَِّذي ِفي    { واآلية   )٢(}و وهِفـي    وو اِء ِإلَهمالس
    ِليمالْع ِكيمالْح وهو ِض ِإلَه{ واآلية   )٣(}الْأَر        مهاِبعر وى ثَالثٍَة ِإال هوجن كُونُ ِمنا يم

وال خمسٍة ِإال هو ساِدسهم وال أَدنى ِمن ذَِلك وال أَكْثَر ِإال هو معهم أَين ما كَـانوا      
ثُمِليمٍء عيِبكُلِّ ش ِة ِإنَّ اللَّهامالِْقي موِملُوا يا عِبم مئُهبن٤(} ي(.  

وحديث اجلارية الذي رواه مسلم حينما سأهلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم              
 قالت رسول اهللا قال الرسول     ))من أنا (( : فقالت يف السماء وقال هلا     ))أين اهللا ((: وقال

نرجو توضيح معاين هذه اآليات الكرمية،      )) أعتقها فإا مؤمنة  (( :ه وسلم صلى اهللا علي  
  .وتوضيح معىن حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للجارية؟

وأفيدك بأن املعىن العام لآليات الكرميات واحلديث النبوي الشريف هو الداللـة            
خلالئق كلها، وإحاطة   على عظمة اهللا سبحانه وتعاىل وعلوه على خلقه وألوهيته جلميع ا          

، وبيان قدرته على كل شيء،      أو علناً   سراً  كان أو صغرياً   علمه ومشوله لكل شيء كبرياً    
  .ونفي العجز عنه سبحانه وتعاىل

                                                
 .٣األنعام اآلية   -١
 .٢٥٥البقرة اآلية   -٢
 .٨٤الزخرف اآلية   -٣
 .٧ية اادلة اآل  -٤
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 ففيهـا   }وِسع كُرِسيه السماواِت والْـأَرض    {: وأما املعىن اخلاص هلا فقوله تعاىل        
 يدل ذلك على عظمة خالقه سبحانه وكمال        الداللة على عظمة الكرسي وسعته، كما     

 يثقله وال يكرثه حفظ      أي ال  }وال يئُوده ِحفْظُهما وهو الْعِلي الْعِظيم     {: قدرته، وقوله 
السموات واألرض ومن فيهما ومن بينهما، بل ذلك سهل عليه يسري لديه، وهو القائم              

ال يعزب عنه شيء وال يغيـب       على كل نفس مبا كسبت، الرقيب على مجيع األشياء ف         
عنه شيء، واألشياء كلها حقرية بني يديه متواضعة ذليلة صغرية بالنسبة إليه سـبحانه،              
حمتاجة وفقرية إليه، وهو الغين احلميد الفعال ملا يريد الذي ال يسأل عما يفعـل وهـم           
يسألون، وهو القاهر لكل شيء احلسيب على كل شيء الرقيب العلي العظيم ال إلـه               

وهو اللَّه ِفي السماواِت وِفي الْـأَرِض يعلَـم         {: ريه وال رب سواه، وقوله سبحانه     غ
 فيها الداللة على أن املدعو اهللا يف السماوات ويف  }ِسركُم وجهركُم ويعلَم ما تكِْسبونَ    

ويـسمونه  األرض، ويعبده ويوحده ويقر له باإلهلية من يف السماوات ومن يف األرض،     
 إال من كفر من اجلن واإلنس، وفيها الداللة على سعة علم اهللا              ورهباً اهللا ويدعونه رغباً  

، فالـسر    أو جهـراً   سبحانه واطالعه على عباده وإحاطته مبا يعملونه سواء كان سراً         
  .واجلهر عنده سواء سبحانه وتعاىل، فهو حيصي على العباد مجيع أعماهلم خريها وشرها

وهو الَِّذي ِفي السماِء ِإلَه وِفي الْأَرِض ِإلَه وهـو الْحِكـيم            {: هوقوله سبحان 
ِليمأنه سبحانه هو إله من يف السماء وإله من يف األرض يعبـده أهلـهما            :  معناها }الْع

وكلهم خاضعون له أذالء بني يديه إال من غلبت عليه الشقاوة فكفر باهللا ومل يؤمن به،                
  . شرعه وقدره العليم جبميع أعمال عباده سبحانهوهو احلكيم يف

أَلَم تر أَنَّ اللَّه يعلَم ما ِفي السماواِت وما ِفي الْـأَرِض      {: وقوله سبحانه وتعاىل  
                 ى ِمـننال أَدو مهاِدسس وٍة ِإال هسمال خو مهاِبعر وى ثَالثٍَة ِإال هوجن كُونُ ِمنا يم

  ِلك وال أَكْثَر ِإال هو معهم أَين ما كَانوا ثُم ينبئُهم ِبما عِملُواذَ
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      ِليمٍء عيِبكُلِّ ش ِة ِإنَّ اللَّهامالِْقي موأنه مطلع سبحانه على مجيع عباده أينما       : معناها )١(} ي
 املالئكة الكرام والكاتبني كانوا يسمع كالمهم وسرهم وجنواهم، ويعلم أعماهلم، ورسله من       

واملـراد باملعيـة    .احلفظة أيضا مع ذلك يكتبون ما يتناجون به مع علم اهللا به ومسعه كلـه              
معية علمه سبحانه وتعاىل، فهو معهم بعلمه : املذكورة يف هذه اآلية عند أهل السنة واجلماعة

يغيب عنه من أمورهم    حميط م، وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه وتعاىل مطلع على خلقه ال             
شيء مع أنه سبحانه فوق مجيع اخللق قد استوى على عرشه استواء يليق جبالله وعظمته، ال                

لَيس كَِمثِْلِه شيٌء وهـو الـسِميع       {: يشابه خلقه يف شيء من صفاته، كما قال عز وجل         
ِصريدنيا؛ ألنه سـبحانه بكـل    مث ينبئهم يوم القيامة جبميع األعمال اليت عملوها يف ال )٢(}الْب

شيء عليم، وبكل شيء حميط، عامل الغيب ال يعزب عن علمه مثقال ذرة يف السماوات وال                
  .يف األرض وال أصغر من ذلك وال أكرب إال يف كتاب مبني

أما حديث اجلارية اليت أراد سيدها إعتاقها كفارة ملا حصل منه من ضرا فقال              
 :؟ قالـت ))من أنا(( :؟ قالت يف السماء قال    ))أين اهللا (( :هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم     

 فإن فيه الداللة على علو اهللا على خلقـه، وأن           ))أعتقها فإا مؤمنة  (( :رسول اهللا قال  
هذا هو املعىن املـوجز   .االعتراف بذلك وبرسالته صلى اهللا عليه وسلم دليل على اإلميان         

هذه اآليات وما يف معناهـا مـن        ملا سألت عنه، والواجب على املسلم أن يسلك يف          
األحاديث الصحيحة الدالة على أمساء اهللا وصفاته مسلك أهل السنة واجلماعـة وهـو       
اإلميان ا، واعتقاد صحة ما دلت عليه وإثباته له سبحانه على الوجه الالئق به من غري                
حتريف وال تعطيل وال تكييف وال متثيل، وهذا هو املسلك الـصحيح الـذي سـلكه            

لف الصاحل واتفقوا عليه، كما جيب على املسلم الذي يريد السالمة لنفسه جتنيبـها              الس
  الوقوع فيما يغضب اهللا والعدول عن طريق أهل الضالل الذين يؤولون

                                                
 ٧سورة اادلة اآلية  ١
 .١١الشورى اآلية   -٢
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 صفات اهللا أو ينفوا عنه سبحانه وتعاىل عما يقول الظاملون واجلـاهلون علـواً             
يخ اإلسالم ابن تيمية وشرحها     لش) العقيدة الواسطية (ونرفق لك نسخة من     .كبرياً

 يف املوضـوع الـذي سـألت     موسـعاً  ألن فيها حبثاً ؛لشيخ حممد خليل اهلراس   ل
ونسأل اهللا أن يرزق اجلميع العلم النافع والعمل به، وأن يوفق اجلميع ملا يرضيه      .عنه

  .إنه مسيع جميب
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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  ني خلقهاجلواب عمن يقول بأن اهللا حال ب
  : احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه أما بعد

بأن اهللا سبحانه حال بني خلقه، وخمـتلط        : فقد تكررت األسئلة عمن يقول    
ومـا كُنـت :}   م، وأن ذلك هو معىن املعية العامة، وشبهوا أيضا بقوله تعـاىل        

 ِبيراِنِب الْغ{:  اآلية وقوله  )١(}ِبج     مهلْقُونَ أَقْالمِإذْ ي ِهميلَد تا كُنمـا  { )٢(}ومو
ومعىن ذلك أن الرسول صلى اهللا عليه وسـلم مل           )٣(}كُنت لَديِهم ِإذْ يختِصمونَ   

  .يكن عندهم، وإمنا كان اهللا تعاىل بذاته معهم؛ ألنه يف كل مكان، على حد قوهلم
، خمالفـا   الفهم، وارتكب خطأ فاحـشاً وملا كان القائل ذا القول قد أساء  

للعقيدة الصحيحة، اليت جاء ا القرآن والسنة، واعتقدها سلف هذه األمة، رأيت            
بيان احلق، وإيضاح ما خفي على هذا القائل يف هذا األمر العظيم، الذي يتعلـق               
بأمساء اهللا وصفاته، فاهللا سبحانه وتعاىل يوصف مبا وصف به نفسه، ومبا وصفه به              

سوله حممد صلى اهللا عليه وسلم على ما يليق جبالله، من غري تكييف وال متثيـل،    ر
لَيس كَِمثِْلِه شيٌء وهو الـسِميع      {: ومن غري حتريف وال تعطيل، كما قال تعاىل       

ِصريأن اهللا  :  وإن مما ثبت يف القرآن والسنة، وأمجع عليـه سـلف األمـة             )٤(}الْب
هم، مستو على عرشه، استواء يليق جبالله، ال يـشابه          سبحانه فوق خلقه، بائن من    

خلقه يف استوائهم، وهو سبحانه معهم بعلمه، ال ختفى عليه منهم خافية، وهذا هو              
  ما يدل عليه

                                                
  .٤٤القصص اآلية   -١
  ٤٤آل عمران اآلية  ٢
  .٤٤آل عمران اآلية   -٣
  .١١الشورى اآلية   -٤
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القرآن، بأبلغ العبارات وأوضحها، وما تدل عليه السنة باألحاديث الصحيحة الصرحية، ومن            
 :سماء فوق خلقه، مستو على عرشه قوله سـبحانه        األدلة القرآنية على أن اهللا سبحانه يف ال       

}     هفَعري اِلحلُ الصمالْعو بالطَّي الْكَِلم دعصِه ي{:  وقوله)١(}ِإلَي   ـكاِفعرو فِّيـكوتـي مِإن 
هِ   {) ٢(}ِإلَيِإلَي وحالرالِئكَةُ والْم جرعشِ   { )٣(}ترلَى الْعى عوتاس ثُم الرنم{ )٤(}ح  مـتأَأَِمن

      ضالْأَر ِبكُم ِسفخاِء أَنْ يمِفي الس ن{ .)٥(}م         كُملَـيِسلَ عراِء أَنْ يمِفي الس نم متأَِمن أَم
يا هامانُ ابِن ِلي صرحا لَعلِّي أَبلُغُ       { )٧(}الرحمن علَى الْعرِش استوى   {:  وقوله )٦(}حاِصبا

  . اآليات)٨(}الْأَسباب أَسباب السماواِت فَأَطَِّلع ِإلَى ِإلَِه موسى وِإني لَأَظُنه كَاِذبا
وأما األدلة من السنة فقد ورد يف األحاديث الصحاح واحلسان ما ال حيـصى إال    
بالكلفة، مثل قصة معراج الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل ربه، ويف حـديث الرقيـة                

ربنا اهللا الذي يف السماء تقدس امسك أمرك يف الـسماء           ((: الذي رواه أبو داود وغريه    
والعرش فوق ذلك واهللا فوق عرشـه       (( احلديث، وقوله يف حديث األوعال       ))واألرض

 رواه أمحد وأبو داود وغريمها، وقوله يف احلـديث الـصحيح            ))وهو يعلم ما أنتم عليه    
 : قالت أنت رسول اهللا فقال     ))من أنا؟ (( : السماء قال   يف : قالت ))أين اهللا؟ : ((للجارية

أخرجه مسلم يف صحيحه إىل أمثال ذلك من األحاديث الثابتـة        )) أعتقها فإا مؤمنة  ((
 أن الرسول صـلى اهللا عليـه         يقينياً  واملفيدة علماً  ،عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

  وسلم بلغ أن اهللا سبحانه على عرشه، وأنه فوق
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اء، كما فطر اهللا على ذلك مجيع األمم، عرا وعجمها، يف اجلاهلية واإلسالم إال               السم
من اجتالته الشياطني عن فطرته، مث عن السلف يف ذلك من األقوال ما لو مجـع لبلـغ             

، مث ليس يف كتاب اهللا وال يف سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم وال عـن                 مئني أو ألوفاً  
صحابة وال من التابعني هلم بإحسان، وال عـن األئمـة           أحد من سلف األمة، ال من ال      

 وال  حرف واحد خيـالف ذلـك، ال نـصاً   -الذين أدركوا زمن األهواء واالختالف      
، ومل يقل أحد منهم قط أن اهللا ليس يف السماء، وال أنه ليس على العـرش، وال                  ظاهراً

وال أنه ال داخل العامل     أنه بذاته يف كل مكان، وال أن مجيع األمكنة بالنسبة إليه سواء،             
وال خارجه، وال أنه ال جتوز اإلشارة احلسية إليه باألصابع وحنوها، بل قـد ثبـت يف                 
الصحيح عن جابر بن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا خطب خطبته العظيمـة               

أال ((: يف يوم عرفات، يف أعظم جممع حضره الرسول صلى اهللا عليه وسلم جعل يقول             
اللـهم  (( فيقولون نعم فريفع أصبعه إىل السماء مث ينكبها إليهم ويقـول             ))غت؟هل بل 
  . غري مرة، وأمثال ذلك كثري))اشهد

 ٥انظر الفتاوى ج  .ه من أهل العلم   كما أوضح هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية وغري       
واملقصود أن هذا املعتقد الفاسد الذي تعتقده اجلهمية املعطلة ومن سار علـى             .١٤ص  

 للخـالق    من أهل البدع، من أفسد املعتقدات وأخبثها، وأعظمها بالء وتنقصاً          سبيلهم
واألدلة على بطالن هذا املذهب الضال كـثرية،        .جل وعال، نعوذ باهللا من زيغ القلوب      

فإن العقل الصحيح والفطرة السليمة ينكران ذلك، فضال عن األدلة الشرعية الثابتة، أما             
ة آنفا، فإنه من أبطل الباطل، حيث زعموا أنه يؤخذ          استدالل بعضهم باآليات املذكور   

  .من اآليات أن اهللا موجود بذاته يف األرض جبانب الطور تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبرياً
: عامة وخاصة، فاخلاصة كقوله تعاىل    : وقد خفي على هذا القائل أن املعية نوعان       

}ه الَِّذينا وقَوات الَِّذين عم ونَِإنَّ اللَّهِسنحم وقوله)١(}م   
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 وأشباهها مـن    )٢(}ِإنِني معكُما أَسمع وأَرى   {:  وقوله )١(}ال تحزنْ ِإنَّ اللَّه معنا    {: سبحانه
فهو سبحانه مع أنبيائه وعباده املؤمنني املتقني بالنصر والتأييد، واإلعانـة والتوفيـق             .اآليات

كما قال عز وجل فيما رواه عنه نبيه صلى اهللا عليـه            .ةوالتسديد والكفاية والرعاية واهلداي   
وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه فإذا أحببته كنت مسعه الذي   ((: وسلم إذ يقول  

 وليس معىن ذلك    ))يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده اليت يبطش ا ورجله اليت ميشي ا             
 إمنا املـراد تـسديده   - كبرياً اهللا عن ذلك علواً    تعاىل   -أن يكون اهللا سبحانه جوارح للعبد       

فيب ( (:وتوفيقه، يف جوارح العبد كلها كما تفسر ذلك الرواية األخرى، حيث قال سبحانه            
كنت مسعه  :  فوضح ذا سبحانه أن املراد من قوله       ))يسمع ويب يبصر ويب يبطش ويب ميشي      

  .توفيقه وتسديده وحفظه له من الوقوع فيما يغضبه: إخل

اإلحاطة التامة والعلم، وهذه املعية هي املـذكورة يف         : أما املعية العامة فمعناها   و
ما يكُونُ ِمن نجوى ثَالثٍَة ِإال هو راِبعهم وال خمـسٍة ِإال هـو    {: آيات كثرية كقوله  

وهـو  {:  وقوله )٣(} كَانوا ساِدسهم وال أَدنى ِمن ذَِلك وال أَكْثَر ِإال هو معهم أَين ما           
   متا كُنم نأَي كُمع{:  وقوله )٤(}م     ا غَاِئِبنيا كُنمِبِعلٍْم و ِهملَيع نقُصا {:  وقوله)٥(}فَلَنمو

دا ِإذْ تكُونُ ِفي شأٍْن وما تتلُو ِمنه ِمن قُرآٍن وال تعملُونَ ِمن عمٍل ِإال كُنا علَيكُم شهو         
 إىل غري ذلك من اآليات، فهو جل وعال مستو على عرشـه، علـى               )٦(}تِفيضونَ ِفيهِ 

وشهيد عليهم أينما كانوا، وحيث   .الكيفية الالئقة بكماله وجالله وهو حميط خبلقه علما       
  كانوا، من بر أو حبر، يف ليل أو ار، يف البيوت والقفار، اجلميع يف علمه على السواء،
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ره ومسعه، فيسمع كالمهم، ويرى مكام، ويعلم سرهم وجنواهم، كما قال       وحتت بص  
أَال ِإنهم يثْنونَ صدورهم ِليستخفُوا ِمنه أَال ِحني يستغشونَ ِثيابهم يعلَم مـا             {: تعاىل

سواٌء ِمنكُم من أَسر    {: تعاىل وقوله   )١(}يِسرونَ وما يعِلنونَ ِإنه عِليم ِبذَاِت الصدورِ      
ِلتعلَموا أَنَّ  {:  وقال )٢(}الْقَولَ ومن جهر ِبِه ومن هو مستخٍف ِباللَّيِل وساِرب ِبالنهارِ         
ه وال رب  فال إله غري)٣(}اللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَِدير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ ِبكُلِّ شيٍء ِعلْما          

وقد بدأ سبحانه آيات املعية العامة بالعلم، وختمها بالعلم، ليعلم عباده أن املـراد            .سواه
علمه سبحانه بأحواهلم، وسائر شئوم، ال أنه سبحانه خمتلط م يف بيـوم،             : بذلك

، والقول بأن معـىن      كبرياً ومحامام وغري ذلك من أماكنهم، تعاىل اهللا عن ذلك علواً         
 هو اختالطه باخللق بذاته، هو ما يقول به أهل احللـول، الـذين يزعمـون أن                 املعية

معبودهم يف كل مكان بذاته، ويرتهونه عن استوائه على عرشه، وعلوه على خلقه، ومل              
يصونوه عن أقبح األماكن وأقذرها، قبحهم اهللا وأخزاهم، وقد تصدى للرد عليهم أئمة             

 وأيب  ، وإسحاق بـن راهويـه     ،هللا بن املبارك   وعبد ا  ،السلف الصاحل، كأمحد بن حنبل    
 ، وغريهم ومن بعدهم من أئمة اهلدى، كشيخ اإلسـالم ابـن تيميـة             ،حنيفة النعمان 

  .والعالمة ابن القيم واحلافظ ابن كثري وغريهم
 وما جاء يف معناها من اآليات،       }وهو معكُم {: وإذا تبني هذا فإنه ال يؤخذ من قوله       

على هذا بوجه من    ) مع(ملخلوقات، ال ظاهرا وال حقيقة، وال يدل لفظ         أنه خمتلط وممتزج با   
الوجوه، وغاية ما تدل عليه املصاحبة واملوافقة، واملقارنة يف أمر من األمور، وهذا االقتـران              

أمجع املسلمون من أهل السنة   : يف كل موضع حبسبه، قال أبو عمر الطلمنكي رمحه اهللا تعاىل          
  أنه:  وحنو ذلك من القرآن}وهو معكُم أَين ما كُنتم{: على أن معىن قوله تعاىل
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علمه، وأن اهللا تعاىل فوق السماوات بذاته، مستو على عرشه، كما نطق بـه كتابـه                
وعلماء األمة، وأعيان األئمة من السلف مل خيتلفوا أن اهللا على عرشه فـوق مساواتـه،           

 ومحاد بن   ، ومحاد بن سلمة   ، ومالك ،يأئمتنا كسفيان الثور  : وقال أبو نصر السجزي   
 متفقون على أن اهللا     ، وإسحاق ، وأمحد ، وابن املبارك  ، والفضيل ، وسفيان بن عيينة   ،زيد

 أمجع علمـاء   :وقال أبو عمر ابن عبد الرب     .سبحانه بذاته فوق العرش وعلمه بكل مكان      
ما يكُونُ ِمـن  {: الصحابة والتابعني الذين محل عنهم التأويل، قالوا يف تأويل قوله تعاىل 

    مهاِبعر وى ثَالثٍَة ِإال هوجاآلية وهو على العرش، وعلمه يف كـل مكـان، ومـا             }ن 
: وقال احلافظ ابن كثري رمحه اهللا على قولـه تعـاىل   .خالفهم يف ذلك أحد حيتج بقوله     

}        ِصريلُونَ بمعا تِبم اللَّهو متا كُنم نأَي كُمعم وهأي رقيب شهيد على أعمالكم،      )١(}و 
حيث كنتم وأين كنتم، من بر أو حبر يف ليل أو ار، يف البيوت أو يف القفار، اجلميـع             
يف علمه على السواء وحتت بصره ومسعه، فيسمع كالمكم، ويرى مكـانكم ويعلـم              

 ِمنـه أَال ِحـني      أَال ِإنهم يثْنونَ صدورهم ِليستخفُوا    {: سركم وجنواكم، كما قال تعاىل    
:  وقال تعـاىل   )٢(}ِيستغشونَ ِثيابهم يعلَم ما يِسرونَ وما يعِلنونَ ِإنه عِليم ِبذَاِت الصدور          

 )٣(}سواٌء ِمنكُم من أَسر الْقَولَ ومن جهر ِبِه ومن هو مستخٍف ِباللَّيِل وساِرب ِبالنهـارِ           {
ما يكُـونُ ِمـن نجـوى       {: وقال يف تفسري آية سورة اادلة      .فال إله غريه وال رب سواه     

ِإال هو راِبعهم وال خمسٍة ِإال هو ساِدسهم وال أَدنى ِمن ذَِلك            { أي من سر ثالثة      )٤(}ثَالثٍَة
    أي مطلع عليهم يسمع كالمهم وسرهم وجنواهم،)٥(}وال أَكْثَر ِإال هو معهم أَين ما كَانوا
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ورسله أيضا مع ذلك تكتب ما يتناجون به، مع علم اهللا به، ومسعه له، كما قـال                 
 )١(}أَلَم يعلَموا أَنَّ اللَّه يعلَم ِسرهم ونجواهم وأَنَّ اللَّه عـالم الْغيـوبِ   {: تعاىل

 أَنا ال نسمع ِسرهم ونجواهم بلَى ورسـلُنا لَـديِهم           أَم يحسبونَ {: وقال تعاىل 
 وهلذا حكى غري واحد اإلمجاع على أن املراد ذه اآلية معية علمـه              )٢(}يكْتبونَ

تعاىل، وال شك يف إرادة ذلك، ولكن مسعه أيضا مع علمه حميط م، وبصره نافذ               
  .خلقه ال يغيب عنه من أمورهم شيءفيهم، فهو سبحانه وتعاىل مطلع على 

واملقصود بيان أن هذا املعتقد .وكالم السلف يف هذا املقام أكثر من أن حيصر        
 أنه معهـم    }وهو معكُم {وهو القول بأن اهللا بذاته يف كل مكان، وأن معىن قوله            

 قول يف غاية السقوط والبطالن، كما هو جلـي  -بذاته وأنه ال جتوز اإلشارة إليه       
ن األدلة الكثرية الصرحية، اليت سبق ذكر بعضها، وواضح بطالنه من إمجاع أهل             م

  .العلم، الذي نقله عنهم من سبق ذكره من األئمة
وذا يتضح أن القائلني باحللول، أعين حلول اهللا سبحانه بني خلقه بذاتـه             

احلق، ومن قال بقوهلم، قد جانبوا الصواب وأبعدوا النجعة، وقالوا على اهللا خالف        
نعوذ باهللا من .وتأولوا اآليات الواردة يف املعية على غري تأويلها الذي قاله أهل العلم          

اخلذالن، ومن القول على اهللا بال علم، ونسأله الثبات على احلق واهلداية إىل سبيل              
  .الرشاد، إنه ويل ذلك والقادر عليه وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه
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  لقدرالنهي عن سب ا
  : احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد

/ ٩/ ١٧ الـصادر يف     ٤٨٨٧فقد اطلعت على ما نشر يف جريدة الرياض العدد          
 وقد  ،بقلم قماشة اإلبراهيم  " قسوة القدر "هـ حتت زاوية قصة اجتماعية بعنوان       ١٤٠١

ياة ليس لنا حقوق، إننا أعمـار       إننا يف هذه احل   : (ورد يف القصة املذكورة قول الكاتبة     
يلهو ا القدر، حىت ميلها، فيلقي ا إىل العامل اآلخر، والقدر يلهو أحيانـا بـدموعنا                

  .)وضحكاتنا
وهذا الكالم مناف لكمال التوحيد، وكمال اإلميان بالقدر، فإن القدر ال يلهو،            

علمه، واهللا سـبحانه  والزمن ال يعبث، وإن كل ما جيري يف هذه احلياة هو بتقدير اهللا و 
هو الذي يصرف الليل والنهار، وهو الذي يقدر السعادة والشقاء، حسب ما تقتـضيه              
حكمته وقد ختفى تلك احلكمة على الناس؛ ألن علمهم حمدود، وعقوهلم قاصرة عـن              
إدراك تلك احلكمة اإلهلية، وكل ما يف الوجود خملوق هللا، خلقه مبشيئته وقدرته، ومـا               

 يشأ مل يكن، وهو الذي يعطي ومينع، وخيفض ويرفع، ويعز ويـذل،             شاء كان وما مل   
ويغين ويفقر، ويضل ويهدي، ويسعد ويشقي، ويويل امللك من يشاء، ويرتعـه ممـن              
يشاء، وقد أحسن كل شيء خلقه، وكل أفعال اخلالق وأوامره ونواهيه، هلـا حكمـة            

  .شر لقصور إدراكهمبالغة وغايات حممودة، يشكر عليها سبحانه، وإن مل يعرفها الب
يقول (( :وقد ورد يف الصحيحني وغريمها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال            

 ويف  ))يؤذيين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي األمر أقلب الليل والنهار            :اهللا تعاىل 
 ال يقل ابن آدم يا خيبة الـدهر       (( : ويف رواية  ))ال تسبوا الدهر فإين أنا الدهر     (( :رواية

   وقد))فإين أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما
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:  كان العرب يف اجلاهلية ينسبون إليه ما يصيبهم من املصائب واملكـاره، فيقولـون             
أصابتهم قوارع الدهر، وأبادهم الدهر، فإذا أضافوا إىل الدهر ما ناهلم مـن الـشدائد،       

 إذ هو الفاعل يف احلقيقة لألمور الـيت  سبوا فاعلها فكان مرجع سبها إىل اهللا عز وجل،       
 ،يصفوا، فنهوا عن سب الدهر وقد نقل هذا التفسري للحديث ذا املعىن عن الشافعي             

  . والبغوي وغريهم، وابن جرير،وأيب عبيد
أقلب الليل والنهار يعين أن ما جيري فيهما من خري وشر بإرادة            : وأما معىن قوله  

 وحكمة، ال يشاركه يف ذلك غريه، ما شاء كان ومـا مل             اهللا وتدبريه وبعلم منه تعاىل    
يشأ مل يكن، فالواجب عند ذلك محده يف احلالتني، وحسن الظن به سبحانه وحبمـده،        

ونبلُوكُم ِبالشر والْخيـِر ِفتنـةً وِإلَينـا        {: والرجوع إليه بالتوبة واإلنابة، قال تعاىل     
  .)١(}ترجعونَ

:  ادد حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا، بابا يف كتاب التوحيد مسـاه وقد أورد اإلمام  
  : أورد فيه هذا احلديث وبني أنه يشتمل على عدة مسائل) باب من سب الدهر فقد آذى اهللا(

  . النهي عن سب الدهر-١
  . تسميته أذى هللا-٢
  فإن اهللا هو الدهر :  التأمل يف قوله-٣
  .ده بقلبه أنه قد يكون سابا ولو مل يقص-٤

 أخطأت عندما نسبت القسوة إىل الدهر       - ساحمها اهللا    -وعلى هذا فإن الكاتبة     
 ال يتصرف، وإمنا اهللا سبحانه هو املقـدر         - كما سبق    -يف عنوان قصتها؛ ألن القدر      

لألشياء عن حكمة بالغة، واهللا جل وعال ال يوصف بالقسوة، بل هو جل وعال رحيم               
اهللا أرحـم  ((والدة بولدها، كما ورد يف احلديث الصحيح   بعباده، وهو أرحم م من ال     

   فيجب ))بعباده من الوالدة بولدها
                                                

 .٣٥األنبياء اآلية  -١
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أن نرته أقالمنا عن الوقوع يف مثل هذه املزالق، امتثاال ألمر اهللا وأمـر رسـوله،                
 كما هو   - عما ينافيه أو ينايف كماله، ووسائل اإلعالم          للتوحيد، وابتعاداً  وإكماالً
نتشار وعظيمة التأثري على الناس، وكثرة ترديدها ملثل هـذه           واسعة اال  -معروف  

الكلمات ينشرها بني الناس، وجيعلهم يتساهلون يف استعماهلا، وخاصة النشء مع           
  .ما يف استعماهلا من احملذور

نسأل اهللا أن يهدينا إىل الصراط املستقيم، وجينبنا زالت القلم واللسان، إنـه     
  .ى نبينا حممد وعلى آله وصحبهمسيع جميب وصلى اهللا وسلم عل
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  إقامة الرباهني على حكم من استغاث بغري اهللا
  )١( أو صدق الكهنة والعرافني

  :تقدمي
احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله أما             

فلما كانت عقيدة التوحيد هي األساس اليت قامت عليه دعوة حممد بن عبـد   : بعد
ه أفضل الصالة وأزكى التسليم، واليت هي يف احلقيقة امتداد لدعوة الرسل            اهللا علي 

ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسولًا أَِن اُعبدوا اللَّه واجتِنبـوا           {مجيعا، كما قال تعاىل     
ذ الدعوة هو حماربة البدع واألباطيـل،            )٢(}الطَّاغُوت وكان من صميم االعتقاد 

شكاهلا، فإنه جيب على كل مسلم أن يتبصر يف دينه، ويعبد اهللا تعاىل طبقـا   بشىت أ 
  .ملا جاءت به الشريعة اإلسالمية

ولقد كان املسلمون األوائل من سلف هذه األمة، على هدى من أمر دينهم؛         
ذلك ألن أعماهلم بل ومجيع شئوم، كانت على وفق ما جاء به القرآن الكـرمي               

  .والسنة املطهرة
 - منهج الكتاب والسنة     -ا احنرف أكثر املسلمني عن هذا املنهج القومي         مث مل 

 يف العقائد، واملـذاهب، يف الـسياسة    وأحزاباًيف عقائدهم وأعماهلم، تفرقوا شيعاً  
واألحكام، وكان من نتائج هذا االحنراف أن فشت فـيهم البـدع واألباطيـل              

  .ن على اإلسالم وأهلهوالشعوذة، وأصبح ذلك مدخال ألعداء اإلسالم يف الطع

                                                
 صدر هذا املوضوع بكتاب من منشورات الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والـدعوة      -١

 . هـ١٤٠٤ام واإلرشاد يف ع
 .٣٦النحل اآلية   -٢
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  . قدميا وحديثا من هذه البدع- يف مؤلفام -ولقد حذر علماء اإلسالم 
  : وقد سامهت يف ذلك بثالث رسائل جمموعة

  .يف حكم االستغاثة بالنيب صلى اهللا عليه وسلم: ألوىلا
  يف حكم االستغاثة باجلن والشياطني والنذر هلم : الثانية
  .األوراد البدعية والشركيةيف حكم التعبد ب: الثالثة

 - وهي حاملة لواء الدعوة اإلسالمية يف هذه البالد املباركـة            - والرئاسة  
مسامهة منها يف حماربـة     .تضع بني يديك أيها القارئ الكرمي هذه الرسائل الثالث        

  البدع واخلرافات، ورفع املستوى الثقايف والفهم احلقيقي لإلسالم، 
 ينفع ا عباده، واهللا ويل التوفيق وصلى اهللا علـى          نسأل اهللا العلي القدير أن    

  .حممد وآله وصحبه وسلم
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  ] يف حكم االستغاثة بالنيب:الرسالة األوىل[
احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى            

 ٤ / ١٩ الصادر   ١٥اتمع الكويتية يف عددها      داه، أما بعد فقد نشرت صحيفة     
تتـضمن  ) يف ذكرى املولد النبـوي الـشريف   ( هـ أبياتا حتت عنوان      ١٣٩٠/ 

االستغاثة بالنيب صلى اهللا عليه وسلم واالستنصار بـه إلدراك األمـة ونـصرها              
، )آمنـة (وختليصها مما وقعت فيه من التفرق واالختالف، بإمضاء من مست نفسها  

  : وهذا نص من األبيات املشار إليها
   يشعل احلرب ويصلى من لظاها    املاًيا رسول اهللا أدرك ع

  اـيف ظالم الشك قد طال سراه    يا رسول اهللا أدرك أمة 
  يف متاهات األسى ضاعت رؤاها    يا رسول اهللا أدرك أمة 

  : إىل أن قالت
  يف ظالم الشك قد طال سراها      يا رسول اهللا أدرك أمة

  هـني ناديت اإللـيوم بدر ح     ا عجلتهـعجل النصر كم
  اـ ال تراهنوداًـإن هللا ج    اًـ رائعال الذل نصراًفاستح
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 الرسول صلى اهللا عليـه  اهللا أكرب هكذا توجه هذه الكاتبة نداءها واستغاثتها إىل   (
ن النصر بيد اهللا وحـده،     أوسلم طالبة منه إدراك األمة بتعجيل النصر، ناسية أو جاهلة           

ملخلوقات، كما قال اهللا سبحانه     ليس ذلك بيد النيب صلى اهللا عليه وسلم وال غريه من ا           
ِإنْ {:  وقال عز وجل   )١(}وما النصر ِإال ِمن ِعنِد اللَِّه الْعِزيِز الْحِكيمِ       {: يف كتابه املبني  

  .)٢(}ينصركُم اللَّه فَال غَاِلب لَكُم وِإنْ يخذُلْكُم فَمن ذَا الَِّذي ينصركُم ِمن بعِدِه
لنص واإلمجاع أن اهللا سبحانه خلق اخللق ليعبدوه، وأرسل الرسـل           وقد علم با  

وما خلَقْت الِْجن {: وأنزل الكتب، لبيان تلك العبادة، والدعوة إليها، كما قال سبحانه       
 اللَّـه   ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسولًا أَِن اُعبـدوا        {: وقال تعاىل  )٣(}والِْإنس ِإال ِليعبدونِ  

 وا الطَّاغُوتِنبتاجال       {:  وقال تعاىل  )٤(}و هِه أَنوِحي ِإلَيوٍل ِإال نسر ِمن ِلكقَب ا ِمنلْنسا أَرمو
الر ِكتاب أُحِكمت آياته ثُم فُصلَت ِمـن لَـدنْ   {:  وقال عز وجل)٥(}ِإلَه ِإال أَنا فَاعبدونِ  

فأوضح سبحانه يف هـذه      .)٦(}أَال تعبدوا ِإال اللَّه ِإنِني لَكُم ِمنه نِذير وبِشري        * حِكيٍم خِبٍري   
اآليات احملكمات أنه مل خيلق الثقلني إال ليعبدوه وحده، ال شريك له، وبني أنه أرسل الرسل                

كم آيات عليهم الصالة والسالم لألمر ذه العبادة والنهي عن ضدها، وأخرب عز وجل أنه أح
كتابه وفصلها لئال يعبد غريه سبحانه، والعبادة هي توحيده وطاعته، بامتثال أوامـر وتـرك      

وما أُِمروا ِإال ِليعبدوا اللَّه     {: نواهيه، وقد أمر اهللا بذلك يف آيات كثرية، منها قوله سبحانه          
   .)٨(}ضى ربك أَال تعبدوا ِإال ِإياهوقَ{:  اآلية، وقوله عز وجل)٧(}َمخِلِصني لَه الدين حنفَاء

                                                
  .١٢٦آل عمران اآلية  -١
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أَال ِللَِّه  * ِإنا أَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب ِبالْحق فَاعبِد اللَّه مخِلصا لَه الدين           { :وقوله سبحانه 
 اِلصالْخ ينواآليات يف هذا املعىن كثرية كلها تدل على وجـوب إخـالص             )١(}الد 

هللا وحده وترك عبادة ما سواه من األنبياء وغريهم، وال ريب أن الدعاء من أهم               العبادة  
فَـادعوا اللَّـه    {: أنواع العبادة وأمجعها فوجب إخالصه هللا وحده كما قال عز وجل          

 وأَنَّ الْمساِجد ِللَِّه فَـال    {: قال عز وجل   و )٢(}مخِلِصني لَه الدين ولَو كَِره الْكَاِفرونَ     
) أحـدا (ألن  ؛  وهذا يعم مجيع املخلوقات من األنبياء وغريهم       )٣(}تدعوا مع اللَِّه أَحدا   

وال تـدع ِمـن   {: نكرة يف سياق النهي، فتعم كل من سوى اهللا سبحانه، وقال تعاىل       
      كرضال يو كفَعنا ال يوِن اللَِّه موهذا خطاب للنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم،           )٤(}د

معلوم أن اهللا سبحانه قد عصمه من الشرك وإمنا املراد من ذلك حتذير غريه مث قال عز                 و
فإذا كان سيد ولد آدم عليه الصالة والسالم         )٥(}فَِإنْ فَعلْت فَِإنك ِإذًا ِمن الظَّاِلِمني     {: وجل

 األكرب، كما لو دعا غري اهللا يكون من الظاملني، فكيف بغريه، والظلم إذا أطلق يراد به الشرك
 .)٧(}ِإنَّ الشرك لَظُلْم عِظـيم    {:  وقال تعاىل  )٦(}والْكَاِفرونَ هم الظَّاِلمونَ  {: قال سبحانه 

علم ذه اآليات وغريها أن دعاء غري اهللا من األموات واألشجار واألصنام وغريها، شـرك       ف
 وأرسل الرسل وأنـزل الكتـب       باهللا عز وجل ينايف العبادة اليت خلق اهللا الثقلني من أجلها،          

ال معبود حبق إال اهللا فهي تنفي       : فإن معناها ) ال إله إال اهللا   (لبياا، والدعوة إليها وهذا معىن      
ذَِلك ِبأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما     {العبادة عن غري اهللا وتثبتها هللا وحده، كما قال اهللا سبحانه            

ووِنِه هد ونَ ِمنعدي  
                                                

  .٣-٢الزمر اآليتان  -١
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 وهذا هو أصل الدين وأساس امللة، وال تصح العبادات إال بعد صحة هـذا          )١(} الْباِطلُ
ولَقَد أُوِحي ِإلَيك وِإلَى الَِّذين ِمن قَبِلك لَـِئن أَشـركْت           {: األصل، كما قال تعاىل   

    اِسِرينالْخ ِمن نكُونلَتو لُكمع طَنبح{: وقال سبحانه  )٢(}لَيـِبطَ     وكُوا لَحـرأَش لَو
 أن ال   :أحـدمها :  ودين اإلسالم مبين على أصلني عظيمني      )٣(}عنهم ما كَانوا يعملُونَ   

 أن ال يعبد إال بشريعة نبيه ورسوله صلى اهللا عليه وسـلم،             :الثاين .يعبد إال اهللا وحده   
ء وغريهـم، أو دعـا    وهذا معىن شهادة أن ال إله إال اهللا، فمن دعا األموات من األنبيا            

األصنام أو األشجار، أو األحجار أو غري ذلك من املخلوقات، أو اسـتغاث ـم، أو              
تقرب إليهم بالذبائح والنذور، أو صلى هلم، أو سجد هلم، فقد اختذهم أربابا من دون               
اهللا، وجعلهم أندادا له سبحانه، وهذا يناقض هذا األصل، وينايف معىن ال إلـه إال اهللا،                

 رسول اهللا،  ن من ابتدع يف الدين ما مل يأذن به اهللا مل حيقق معىن شهادة أن حممداً               كما أ 
 )٤(}وقَِدمنا ِإلَى ما عِملُوا ِمن عمٍل فَجعلْناه هبـاًء منثُـورا          {: وقد قال اهللا عز وجل    

 وهذه األعمال هي أعمال من مات على الشرك باهللا عز وجل، وهكذا األعمال املبتدعة           
اليت مل يأذن ا اهللا، فإا تكون يوم القيامة هباء منثورا، لكوا مل توافق شرعه املطهر،                

)) من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهـو رد   ((: كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم      
متفق على صحته وهذه الكاتبة قد وجهت استغاثتها ودعاءها للرسول صلى اهللا عليـه              

رب العاملني،الذي بيده النصر والضر والنفع، وليس بيـد غـريه          وسلم، وأعرضت عن    
وال شك أن هذا ظلم عظيم وخيم، وقد أمر اهللا عز وجل بدعائه سبحانه،               .شيء من ذلك  

ووعد من يدعوه باالستجابة، وتوعد من استكرب عن ذلك بدخول جهنم، كما قـال عـز              
  ِإنَّ الَِّذين يستكِْبرونَ عن ِعبادِتي سيدخلُونَوقَالَ ربكُم ادعوِني أَستِجب لَكُم {: وجل

                                                
  .٦٢ احلج اآلية  -١
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 اِخِريند منهأي صاغرين ذليلني، وقد دلت هذه اآلية الكرمية على أن الـدعاء             )١(}ج 
عبادة، وعلى أن من استكرب عنه فمأواه جهنم، فإذا كانت هذه حال من استكرب عـن                

وأعرض عنه، وهو سبحانه القريب املالك      دعاء اهللا، فكيف تكون حال من دعا غريه،         
وِإذَا سأَلَك ِعباِدي عني فَـِإني      {: لكل شيء والقادر على كل شيء كما قال سبحانه        

 )٢(}قَِريب أُِجيب دعوةَ الداِع ِإذَا دعاِن فَلْيستِجيبوا ِلي ولْيؤِمنوا ِبي لَعلَّهم يرشدونَ           
، ))الدعاء هو العبادة  ((لى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح أن         وقد أخرب الرسول ص   

احفظ اهللا حيفظـك احفـظ اهللا   ((: وقال البن عمه عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما    
  . أخرجه الترمذي وغريه))جتده جتاهك إذا سألت فاسأل اهللا وإذا استعنت فاستعن باهللا

 ، رواه البخاري))و هللا ندا دخل النارمن مات وهو يدع((: وقال صلى اهللا عليه وسلم    
أن جتعل هللا ((أي الذنب أعظم؟ قال : ويف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه سئل    

هو النظري واملثيل فكل من دعا غري اهللا، أو استغاث به أو نذر له،              :  والند ))وهو خلقك  نداً
 أو ، سواء كـان نبيـاً  د اختذه نداًأو ذبح له أو صرف له شيئا من العبادة سوى ما تقدم، فق 

أما سؤال احلي احلاضر مبا يقدر  . أو غري ذلك من املخلوقاتنماًص، أو  أو جنياً، أو ملكاًولياً
عليه، واالستعانة به يف األمور احلسية، اليت يقدر عليها فليس ذلك من الشرك، بل من األمور      

فَاستغاثَه الَِّذي ِمن ِشيعِتِه علَى {: صة موسىاجلائزة بني املسلمني، كما قال تعاىل يف ق العادية
 )٤(}فَخرج ِمنها خاِئفًا يترقَّب   {:  وكما قال تعاىل يف قصة موسى أيضا       )٣(}الَِّذي ِمن عدوهِ  

وكما يستغيث اإلنسان بأصحابه يف احلرب، وغريها من األمور اليت تعرض للناس، وحيتاجون 
  فيها إىل بعضهم

                                                
  .٦٠غافر اآلية  -١
  .١٨٦البقرة اآلية  -٢
  .١٥القصص اآلية  -٣
  .٢١القصص اآلية  -٤
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 وال  وقد أمر اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن خيرب أمته أنه ال ميلك ألحد نفعـاً                 .عضبب
قُلْ ِإني ال أَمِلك * قُلْ ِإنما أَدعو ربي وال أُشِرك ِبِه أَحدا         {: ، فقال يف سورة اجلن    ضراً

 أَمِلك ِلنفِْسي نفْعـا     قُلْ ال {:  وقال تعاىل يف سورة األعراف     )١(}لَكُم ضرا وال رشدا   
                ِنيـسا ممِر ويالْخ ِمن تكْثَرتالس بيالْغ لَمأَع تكُن لَوو اَء اللَّها شا ِإال مرال ضو

  .)٢(}السوُء ِإنْ أَنا ِإال نِذير وبِشري ِلقَوٍم يؤِمنونَ
 وسلم ال يدعو إال ربه، وكان يف يوم   واآليات يف هذا املعىن كثرية وهو صلى اهللا عليه        

يـا رب اجنـز يل مـا    ((: بدر يستغيث باهللا، ويستنصره على عدوه ويلح يف ذلك، ويقول         
حسبك يا رسول اهللا، فـإن اهللا       :  قال الصديق األكرب أبو بكر رضي اهللا عنه         حىت ))وعدتين

ِغيثُونَ ربكُم فَاستجاب   ِإذْ تست {: منجز لك ما وعدك وأنزل اهللا سبحانه يف ذلك قوله تعاىل          
        ِدِفنيرالِئكَِة مالْم ِبأَلٍْف ِمن كُمِمدي مأَن ِبـِه         * لَكُم ـِئنطْمِلتى ورشِإال ب اللَّه لَهعا جمو

          ِكيمح ِزيزع ِد اللَِّه ِإنَّ اللَّهِعن ِإال ِمن رصا النمو كُمنه يف هـذه    رهم سـبحا   فذكّ )٣(}قُلُوب
اآليات استغاثتهم، وأخرب أنه استجاب هلم بإمدادهم باملالئكة، مث بني سبحانه أن النصر ليس              

  .من املالئكة، إمنا أمدهم م، للتبشري بالنصر، والطمأنينة
 وقال عز وجل يف     }وما النصر ِإال ِمن ِعنِد اللَّهِ     {: وبني أن النصر من عنده فقال     

لَقَد نصركُم اللَّه ِببدٍر وأَنـتم أَِذلَّـةٌ فَـاتقُوا اللَّـه لَعلَّكُـم              و{: سورة آل عمران  
أنه سبحانه هو الناصر هلم يوم بدر، فعلم بذلك أن ما          :  فبني يف هذه اآلية    )٤(}تشكُرونَ

أعطاهم من السالح والقوة، وما أمدهم به من املالئكة، كل ذلك من أسباب النـصر،             
والطمأنينة، وليس النصر منها، بل هو من عند اهللا وحده، فكيف جيوز هلـذه              والتبشري  

  الكاتبة أو غريها أن توجه
                                                

  .٢١-٢٠اجلن اآليتان  -١
  .١٨٨األعراف اآلية  -٢
  .١٠-٩األنفال اآليتان  -٣
  .١٢٣آل عمران اآلية  -٤



  

 - ١٥٧ -

استغاثتها وطلبها النصر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وتعرض عن رب العاملني، املالك لكل               
  ! شيء والقادر على كل شيء؟

ب على الكاتبة أن تتوب     ال شك أن هذا من أقبح اجلهل، بل من أعظم الشرك فالواج           
نه، والعزم علـى    عإىل اهللا سبحانه توبة نصوحا، وذلك بالندم على ما وقع منها، واإلقالع             

عدم العود إليه، تعظيما هللا وإخالصا له، وامتثاال ألمره وحذرا مما ى عنه، هذه هي التوبـة         
احلـق إىل   النصوح، وإذا كانت من حق املخلوقني وجب يف التوبة أمر رابـع، وهـو رد                
وتوبوا {: مستحقه، أو حتلله منه، وقد أمر اهللا عباده بالتوبة، ووعدهم قبوهلا كما قال تعاىل             

أَفَال يتوبـونَ   {:  وقال يف حق النصارى    )١(}ِإلَى اللَِّه جِميعا أَيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ      
   اللَّهو هونِفرغتسيِإلَى اللَِّه و  ِحيمر ـا       {:  وقال تعاىل  )٢(} غَفُوراللَِّه ِإلَه عونَ معدال ي الَِّذينو

* آخر وال يقْتلُونَ النفْس الَِّتي حرم اللَّه ِإال ِبالْحق وال يزنونَ ومن يفْعلْ ذَِلك يلْق أَثَامـا               
     ِة وامالِْقي موي ذَابالْع لَه فاعضا    يانهِفيِه م لُدخا       * ياِلحلًا صمِملَ ععو نآمو ابت نِإال م

وهو الَِّذي {: وقال تعاىل .)٣(}فَأُولَِئك يبدلُ اللَّه سيئَاِتِهم حسناٍت وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما
يِن السفُو ععياِدِه وِعب نةَ عبولُ التقْبلُونَيفْعا تم لَمعي٤(}ئَاِت و(.  

اإلسالم يهدم ما كـان قبلـه       ((: وصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         
 ولعظم خطر الشرك، وكونه أعظم الذنوب، وخشية االغتـرار      ))والتوبة جتب ما كان قبلها    

املوجزة، وأسأل مبا صدر من هذه الكاتبة، ولوجوب النصح هللا ولعباده، حررت هذه الكلمة          
اهللا عز وجل أن ينفع ا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال املسلمني مجيعا، وأن مين علينا مجيعـا                 
بالفقه يف الدين، والثبات عليه، وأن يعيذنا واملسلمني من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنـه   

  .آله وصحبهويل ذلك والقادر عليه وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حممد و
                                                

  ٣١النور اآلية  -١
  .٧٤املائدة اآلية  -٢
  .٧٠-٦٨الفرقان اآليات  -٣
  .٢٥الشورى اآلية  -٤
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  ]الرسالة الثانية[
من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل من يراه من املـسلمني، وفقـين اهللا وإيـاهم                   

  .للتمسك بدينه، والثبات عليه آمني
فقد سألين بعض اإلخوان عما يفعله بعض : أما بعد .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

اد به يف املهمات، كدعاء اجلن واالستغاثة م،        اجلهال، من دعاء غري اهللا سبحانه واالستنج      
  .والنذر هلم، والذبح هلم وشبه ذلك

، يعين بذلك سبعة من رؤساء اجلن، يـا         )يا سبعة، خذوه  : (ومن ذلك قول بعضهم   
خذوه : (سبعة افعلوا به كذا، اكسروا عظامه، اشربوا دمه، مثلوا به، ومن ذلك قول بعضهم         

 يف بعض اجلهات اجلنوبية، ومما يلتحق ذا        وهذا يوجد كثرياً  ،  )يا جن الظهرية يا جن العصر     
األمر دعاء األموات من األنبياء والصاحلني وغريهم، ودعاء املالئكة واالستغاثة م، فهذا كله 

 ملن قبله، ورمبـا سـهل       وأشباهه واقع من كثري ممن ينتسب إىل اإلسالم، جهال منه وتقليداً          
: جيري على اللسان، ال نقصده وال نعتقده، وسألين أيضا        هذا شيء   : بعضهم يف ذلك بقوله   

عن حكم مناكحة من عرف ذه األعمال، وذبائحهم والصالة عليهم وخلفهـم، وعـن              
تصديق املشعوذين والعرافني، كمن يدعي معرفة املرض وأسبابه مبجرد إشرافه على شيء مما             

  .مس جسد املريض، كالعمامة والسراويل واخلمار وأشباه ذلك

احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وعلى آله وصحبه             : واجلواب
  : ومن اهتدى م إىل يوم الدين، أما بعد

فإن اهللا سبحانه وتعاىل قد خلق الثقلني ليعبدوه، دون كل ما سواه، وليخصوه بالدعاء  
أمرهم بـه، وأنـزل   واالستغاثة، والذبح والنذر وسائر العبادات، وقد بعث الرسل بذلك، و      

الكتب السماوية اليت أعظمها القرآن الكرمي ببيان ذلك والدعوة إليه، وحتذير النـاس مـن               
  الشرك باهللا وعبادة غريه، وهذا هو أصل األصول،
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ال معبود حبق إال    : اهللا ألن معناها    وأساس امللة والدين، وهو معىن شهادة أن ال إله إال         
لعبادة عن غري اهللا، وتثبت العبادة هللا وحـده، دون مـا         اهللا، فهي تنفي األلوهية وهي ا     

سواه من سائر املخلوقات، واألدلة على هذا من كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه               
 )١(}وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإال ِليعبـدونِ      {: وسلم كثرية جدا، منها قوله عز وجل      

ومـا أُِمـروا ِإال     {:  وقوله تعاىل  )٢(}ال تعبدوا ِإال ِإياه   وقَضى ربك أَ  {: وقوله سبحانه 
وقَالَ ربكُم ادعوِني أَستِجب {:  وقوله تعاىل )٣(}ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين حنفَاءَ     

       نهلُونَ جخديِتي سادِعب نونَ عكِْبرتسي ِإنَّ الَِّذين لَكُم اِخِريند وقـال تعـاىل    )٤(}م  :
 فبني سبحانه   )٥(}وِإذَا سأَلَك ِعباِدي عني فَِإني قَِريب أُِجيب دعوةَ الداِع ِإذَا دعانِ          {

يف هذه اآليات أنه خلق الثقلني لعبادته، وأنه قضى أن ال يعبد إال هو سبحانه وتعـاىل،          
باده وأوصاهم يف حمكم القرآن، وعلـى       أمر وأوصى، فهو سبحانه أمر ع     : ومعىن قضى 

لسان الرسول عليه الصالة والسالم، أال يعبدوا إال رم، وأوضح جل وعال أن الدعاء              
 وأخـرب أنـه   ،عبادة عظيمة، من استكرب عنها دخل النار، وأمر عباده أن يدعوه وحده    

 مـن  قريب جييب دعوم، فوجب على مجيع العباد أن خيصوا رم بالدعاء ألنه نـوع    
قُلْ ِإنَّ صالِتي ونسِكي ومحيـاي      {: العبادة اليت خلقوا هلا، وأمروا ا وقال عز وجل        

     الَِمنيالْع باِتي ِللَِّه رممو *     ِلِمنيسلُ الْما أَوأَنو تأُِمر ِبذَِلكو لَه ِريكأمـر  )٦(}ال ش 
صالته ونسكه، وهو الذبح، وحمياه ومماته   أن خيرب الناس أن      صلى اهللا عليه وسلم   اهللا نبيه   

  هللا رب العاملني ال شريك له، فمن ذبح لغري اهللا فقد
                                                

 .٥٦الذاريات اآلية   -١
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 أشرك باهللا، كما لو صلى لغري اهللا ألن اهللا سبحانه جعل الصالة والذبح قرينني، وأخرب أما               
 هللا وحده ال شريك له، فمن ذبح لغري اهللا من اجلن واملالئكة واألموات وغريهـم، يتقـرب     
إليهم بذلك، فهو كمن صلى لغري اهللا، ويف احلديث الصحيح يقول الـنيب عليـه الـصالة                 

 وأخرج اإلمام أمحد بسند حسن عن طـارق بـن           ))لعن اهللا من ذبح لغري اهللا     ((: والسالم
مر رجالن على قوم هلم صنم ((: شهاب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال     

ب له شيئا فقالوا ألحدمها قرب قال ليس عندي شيء أقربه قالوا قرب ال جيوزه أحد حىت يقر
 فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا لآلخر قرب قال ما كنت ألقرب ألحد      ولو ذباباً 

فإذا كان من تقرب إىل الصنم وحنـوه        ،  ))دون اهللا عز وجل فضربوا عنقه فدخل اجلنة        شيئاً
تحق دخول النار، فكيف مبن يـدعو اجلـن واملالئكـة           ، يس بالذباب وحنوه يكون مشركاً   

واألولياء ويستغيث م، وينذر هلم، ويتقرب إليهم بالذبائح يرجو بذلك حفظ ماله، أو شفاء  
مريضه، أو سالمة دوابه وزرعه، أو يفعل ذلك خوفا من شر اجلن، أو ما أشبه ذلك، فهـذا     

من هذا الرجل الذي قرب الـذباب  وأشباهه أوىل بأن يكون مشركا، مستحقا لدخول النار   
أَال ِللَِّه الدين * فَاعبِد اللَّه مخِلصا لَه الدين {: ومما ورد يف ذلك أيضا قوله عز وجل   .للصنم

ِإنَّ اللَّـه   الْخاِلص والَِّذين اتخذُوا ِمن دوِنِه أَوِلياَء ما نعبدهم ِإال ِليقَربونا ِإلَى اللَِّه زلْفَـى               
كَفَّار كَاِذب وه نِدي مهال ي ِلفُونَ ِإنَّ اللَّهتخِفيِه ي ما هِفي م مهنيب كُمحوقال تعاىل)١(}ي  :

قُـلْ  ويعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه ما ال يضرهم وال ينفَعهم ويقُولُونَ هؤالِء شفَعاؤنا ِعند اللَِّه              {
  .)٢(}أَتنبئُونَ اللَّه ِبما ال يعلَم ِفي السماواِت وال ِفي الْأَرِض سبحانه وتعالَى عما يشِركُونَ

ختذوا من دونه أولياء مـن      اأخرب اهللا سبحانه يف هاتني اآليتني، أن املشركني         
، والنذر وحنو ذلـك،   املخلوقات، يعبدوم معه بالدعاء واخلوف، والرجاء والذبح      

  زاعمني أن أولئك األولياء يقربون من عبدهم إىل اهللا ويشفعون 
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هلم عنده، فأكذم اهللا سبحانه، وأوضح باطلهم، ومساهم كذبة وكفارا ومشركني، ونـزه             
 فعلم بذلك أن من اختذ }سبحانه وتعالَى عما يشِركُونَ{: نفسه عن شركهم فقال جل وعال

 يدعوه مع اهللا، ويستغيث به، ويتقرب إليه، بالنذر          أو حجراً   أو شجراً   أو جنياً   أو نبياً  ا،ملكً
والذبح، رجاء شفاعته عند اهللا، وتقريبه لديه، أو رجاء شفاء املريض، أو حفـظ املـال، أو    
سالمة الغائب، أو ما شابه ذلك فقد وقع يف هذا الشرك العظيم، والبالء الوخيم، الذي قال                

ِإنَّ اللَّه ال يغِفر أَنْ يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاُء ومن يشِرك ِباللَّـِه                 {: هاهللا في 
ِإنه من يشِرك ِباللَِّه فَقَد حرم اللَّه علَيـِه الْجنـةَ           {:  وقال تعاىل  ١}فَقَِد افْترى ِإثْما عِظيما   

 الن اهأْومارٍ    وصأَن ِمن ا ِللظَّاِلِمنيمو والشفاعة إمنا حتصل يوم القيامة ألهل التوحيـد         .)٢(}ار
يا رسول اهللا من    : واإلخالص، ال ألهل الشرك كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا قيل له             

عليه  وقال صلى اهللا     ))من قال ال إله إال اهللا خالصا من قلبه        (( :أسعد الناس بشفاعتك؟ قال   
لكل نيب دعوة مستجابة فتعجل كل نيب دعوته وإين اختبأت دعويت شفاعة ألميت             ((: وسلم

وكان املشركون  ))يوم القيامة فهي نائلة إن شاء اهللا من مات من أميت ال يشرك باهللا شـيئاً    
األولون يؤمنون بأن اهللا رم وخالقهم ورازقهم، وإمنا تعلقوا على األنبيـاء واألوليـاء          

ئكة، واألشجار واألحجار وأشباه ذلك، يرجون شفاعتهم عنـد اهللا، وتقريبـهم        واملال
لديه كما سبق يف اآليات، فلم يعذرهم اهللا بذلك، ومل يعذرهم رسول اهللا صـلى اهللا                

 ومشركني، وأكـذم    عليه وسلم، بل أنكر اهللا عليهم يف كتابه العظيم، ومساهم كفاراً          
تقرم إىل اهللا زلفى وقاتلهم الرسول صـلى اهللا         يف زعمهم أن هذه اآلهلة تشفع هلم، و       

: عمـال بقولـه سـبحانه      عليه وسلم على هذا الشرك حىت خيلصوا العبادة هللا وحده،         
 وقال الرسول صلى اهللا عليه      )٣(}وقَاِتلُوهم حتى ال تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه ِللَّهِ        {

  يشهدواأمرت أن أقاتل الناس حىت ((وسلم 
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يقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وإذا فعلوا ذلـك         و  أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا        
 ومعىن قوله صلى اهللا   ))عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحسام على اهللا         

 حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا أي حىت خيصوا اهللا بالعبادة، دون كل مـا                 :عليه وسلم 
وأَنه {: وكان املشركون خيافون من اجلن ويعوذون م، فأنزل اهللا يف ذلك قوله            .سواه

 قال أهل التفسري    )١(}كَانَ ِرجالٌ ِمن الِْإنِس يعوذُونَ ِبِرجاٍل ِمن الِْجن فَزادوهم رهقًا         
جلن تتعـاظم يف     أي ذعرا وخوفا؛ ألن ا     :}فَزادوهم رهقًا {:معىن قوله : يف اآلية الكرمية  

، نفسها وتتكرب، إذا رأت اإلنس يستعيذون ا، وعند ذلك يزدادون هلم إخافة وإذعاراً            
حىت يكثروا من عبادم، واللجوء إليهم، وقد عوض اهللا املسلمني عن ذلك االسـتعاذة             

يطَاِن وِإما ينزغَنك ِمن الش   {: به سبحانه، وبكلماته التامة، وأنزل يف ذلك قوله عز وجل         
     ِليمع ِميعس هِعذْ ِباللَِّه ِإنتغٌ فَاسزالْفَلَقِ   {:  وقوله عز وجل   )٢(}ن بوذُ ِبرقُـلْ  { )٣(}قُلْ أَع

من نزل مـرتال    ((: وصح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         .)٤(}أَعوذُ ِبرب الناسِ  
ضره شيء حىت يرحتل من مرتلـه       فقال أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق مل ي          

 ومما تقدم من اآليات واألحاديث، يعلم طالب النجاة، والراغب يف احلفاظ على             ))ذلك
دينه، والسالمة من الشرك، دقيقه وجليله، أن التعلق باألموات واملالئكة واجلن وغريهم            

كني، من املخلوقات، ودعاءهم واالستعاذة م وحنو ذلك من عمل أهل اجلاهلية املشر            
ومن أقبح الشرك باهللا سبحانه فالواجب تركه واحلذر من ذلك والتواصـي بتركـه،              
واإلنكار على من فعله، ومن عرف من الناس ذه األعمال الشركية مل جتز مناكحتـه،     
وال أكل ذبيحته، وال الصالة عليه، وال الصالة خلفه، حىت يعلن التوبة إىل اهللا سبحانه               

  العبادة هللا وحده والدعاءمن ذلك، وخيلص الدعاء و
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 وروي عنه   ))الدعاء هو العبادة  (( :هو العبادة، بل خمها، كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم          
وال {:  وقـال سـبحانه    ))الدعاء مخ العبادة  ((: صلى اهللا عليه وسلم يف لفظ آخر أنه قال        

خير ِمن مشِركٍَة ولَو أَعجبتكُم وال تنِكحوا       تنِكحوا الْمشِركَاِت حتى يؤِمن ولَأَمةٌ مؤِمنةٌ       
الْمشِرِكني حتى يؤِمنوا ولَعبد مؤِمن خير ِمن مشِرٍك ولَو أَعجبكُم أُولَِئك يدعونَ ِإلَى الناِر           

     يِة ِبِإذِْنِه وِفرغالْمِة ونو ِإلَى الْجعدي اللَّهونَ وـذَكَّرتي ملَّهاِس لَعاِتِه ِللنآي نيفنـهى اهللا  )١(}ب 
سبحانه املسلمني عن التزوج باملشركات، من عباد األوثان واجلن واملالئكة وغري ذلك، حىت           
يؤمن بإخالص العبادة هللا وحده، وتصديق الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيما جاء به، واتباع        

ملشركني بالنساء املسلمات، حىت يؤمنوا بإخالص العبادة هللا وحده،         سبيله، وى عن تزويج ا    
  .وتصديق الرسول صلى اهللا عليه وسلم، واتباعه

وأخرب سبحانه أن األمة املؤمنة خري من احلرة املشركة، ولو أعجبت من ينظـر إليهـا،        
ـ              و ويسمع كالمها، جبماهلا وحسن كالمها، وأن العبد املؤمن خري من احلر املشرك، ول

أعجب سامعه والناظر إليه، جبماله وفصاحته وشجاعته وغري ذلك، مث أوضح أسـباب             
املـشركني  :  يعـين بـذلك    }أُولَِئك يدعونَ ِإلَى النارِ   {: هذا التفضيل بقوله سبحانه   

ألم من دعاة النار بأقواهلم وأعماهلم وسريم وأخالقهم، أما املؤمنـون           .واملشركات
ة اجلنة بأخالقهم وأعماهلم وسريم، فكيف يـستوي هـؤالء          واملؤمنات فهم من دعا   

وال تصلِّ علَى أَحٍد ِمنهم مات أَبدا وال        {: وقال جل وعال يف شأن املنافقني     ! وهؤالء
 فأوضح جل وعال    )٢(}تقُم علَى قَبِرِه ِإنهم كَفَروا ِباللَِّه ورسوِلِه وماتوا وهم فَاِسقُونَ         

 هذه اآلية الكرمية أن املنافق والكافر ال يصلى عليهما؛ لكفرمها باهللا ورسوله، وهكذا              يف
ال يصلى خلفهما، وال جيعالن أئمة للمسلمني؛ لكفرمها وعدم أمانتـهما، وللعـداوة             

  العظيمة اليت بينهما وبني املسلمني، وألما ليسا من أهل الصالة 
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معهما عمل، نسأل اهللا العافية من ذلك وقال عز         ألن الكفر والشرك ال يبقى      ؛  والعبادة
وال تأْكُلُوا ِمما لَم يذْكَِر اسم اللَِّه علَيِه وِإنـه    {: وجل يف حترمي امليتة وذبائح املشركني     

             مـوهمتِإنْ أَطَعو ـاِدلُوكُمجِلي اِئِهمِليونَ ِإلَى أَووحلَي اِطنييِإنَّ الشو قلَِفس  كُـمِإن
 ى عز وجل املسلمني عن أكل امليتة وذبيحة املـشرك؛ ألنـه جنـس               )١(}لَمشِركُونَ

ألن التسمية منه باطلة ال أثر هلا ألا        ؛  فذبيحته يف حكم امليتة، ولو ذكر اسم اهللا عليها        
عبادة، والشرك حيبط العبادة ويبطلها، حىت يتوب املشرك إىل اهللا سبحانه، وإمنا أباح عز          

وطَعام الَِّذين أُوتوا الِْكتاب ِحـلٌّ لَكُـم        {: جل طعام أهل الكتاب يف قوله سبحانه      و
  مِحلٌّ لَه كُمامطَعم من أتباع موسى           )٢(}وم ينتسبون إىل دين مساوي، ويزعمون أأل 

وعيسى، وإن كانوا يف ذلك كاذبني وقد نسخ اهللا دينهم وأبطله ببعث حممد صلى اهللا               
وسلم إىل الناس عامة، ولكن اهللا جل وعال أحل لنا طعام أهل الكتاب ونساءهم،              عليه  

حلكمة بالغة وأسرار مرعية، قد وضحها أهل العلم خبالف املشركني من عباد األوثـان         
واألموات، من األنبياء واألولياء وغريهم؛ ألن دينهم ال أصل له، وال شبهة فيه، بل هو               

  .أهله ميتة، وال يباح أكلهاباطل من أساسه، فكانت ذبيحة 
) شيطان طار بـك   ) (جن أخذك ) (جن أصابك : (وأما قول الشخص ملن خياطبه    

 فهذا من باب السب والشتم، وذلك ال جيوز بني املـسلمني، كـسائر   ،وما أشبه ذلك 
 إال أن يكون قائل ذلك يعتقـد أن         ،أنواع السب والشتم، وليس ذلك من باب الشرك       

بغري إذن اهللا ومشيئته، فمن اعتقد ذلك يف اجلن أو غريهم من            اجلن يتصرفون يف الناس     
املخلوقات، فهو كافر ذا االعتقاد؛ ألن اهللا سبحانه هو املالك لكل شيء والقادر على              
كل شيء وهو النافع الضار وال يوجد شيء إال بإذنه، ومشيئته وقدره السابق، كمـا               

  قُلْ{: رب الناس ذا األصل العظيمقال عز وجل آمرا نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن خي
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                  ِمـن تكْثَرـتالس بيالْغ لَمأَع تكُن لَوو اَء اللَّها شا ِإال مرال ضا وفْعفِْسي نِلن ِلكال أَم
سـيد اخللـق     فإذا كان    )١(}الْخيِر وما مسِني السوُء ِإنْ أَنا ِإال نِذير وبِشري ِلقَوٍم يؤِمنونَ          

وأفضلهم عليه الصالة والسالم، ال ميلك لنفسه نفعا وال ضرا، إال ما شاء اهللا فكيف بغريه من 
  .واآليات يف هذا املعىن كثرية! اخللق 

وأما سؤال العرافني واملشعوذين واملنجمني وأشباههم، ممن يتعاطى األخبار عـن           
لقـول  . هو من شعب الكفر    املغيبات، فهو منكر ال جيوز، وتصديقهم أشد وأنكر، بل        

أربعـني   من أتى عرافا فسأله عن شيء مل تقبل له صالة         ((: النيب صلى اهللا عليه وسلم    
 رواه مسلم يف صحيحه، ويف صحيحه أيضا عن معاوية بن احلكم السلمي رضي             ))يوماً

وأخـرج أهـل     .اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن إتيان الكهان وسؤاهلم            
من أتى كاهنا فصدقه مبا يقـول       ((:  النيب صلى اهللا عليه وسلم علي أنه قال        السنن عن 

 واألحاديث يف هذا املعىن كـثرية،       ))فقد كفر مبا أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم         
احلذر من سؤال الكهنة والعـرافني، وسـائر املـشعوذين،          : فالواجب على املسلمني  

يس على املسلمني، سواء كان باسم الطـب أو          عن املغيبات، والتلب   اإلخباراملشتغلني ب 
غريه، ملا تقدم من ي النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك، وحتذيره منه، ويـدخل يف                 
ذلك ما يدعيه بعض الناس باسم الطب، من األمور الغيبية، إذا شم عمامة املـريض، أو    

ا، وصنع كـذا،    هذا املريض أو هذه املريضة فعل كذ      : مخار املريضة، أو حنو ذلك، قال     
من أمور الغيب اليت ليس يف عمامة املريض وحنوها داللة عليها، وإمنا القصد من ذلـك           
التلبيس على العامة حىت يقولوا إنه عارف بالطب، وعارف بأنواع املـرض وأسـبابه،            

 من األدوية، فصادف الشفاء بقدر اهللا، فظنوا أنه بأسباب دوائـه،            ورمبا أعطاهم شيئاً  
رض بأسباب بعض اجلن والشياطني، الذين خيدمون ذلك املدعي للطـب،          ورمبا كان امل  

  وخيربونه عن بعض املغيبات اليت يطلعون عليها فيعتمد
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على ذلك ويرضي اجلن والشياطني مبا يناسبهم من العبادة، فريتفعون عـن ذلـك       
املريض، ويتركون ما قد تلبسوا به معه من األذى، وهذا شيء معروف عن اجلـن          

  .ني ومن يستخدمهموالشياط
احلذر من ذلك، والتواصي بتركه، واالعتماد على       : فالواجب على املسلمني  

اهللا سبحانه، والتوكل عليه يف كل األمور وال بأس بتعاطي الرقى الشرعية واألدوية             
املباحة، والعالج عند األطباء الذين يستعملون الكشف على املريض، والتأكد من           

املعقولة، وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنـه           مرضه، باألسباب احلسية و   
 وقال  ))ما أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله             ((: قال

 وقال  ))لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن اهللا         (( :صلى اهللا عليه وسلم   
 واألحاديث يف هـذا     ))عباد اهللا تداووا وال تداووا حبرام     (( :صلى اهللا عليه وسلم   

املعىن كثرية، فنسأل اهللا عز وجل أن يصلح أحوال املسلمني مجيعـا، وأن يـشفي       
قلوم وأبدام، من كل سوء، وأن جيمعهم على اهلدى، وأن يعيذنا وإياهم مـن              
مضالت الفنت، ومن طاعة الشيطان وأوليائه، إنه على كل شيء قدير، وال حـول     

لعظيم، وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينـا          وال قوة إال باهللا العلي ا     
  .حممد وآله وصحبه
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  ] يف حكم التعبد باألوراد البدعية والشركية:الرسالة الثالثة[
وفقه اهللا لكل   (......) من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم             

  .سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .خري آمني
قد وصل إيل كتابكم الكرمي وصلكم اهللا داه، وما تضمنه من اإلفادة            ف: أما بعد 

أنه يوجد يف بالدكم أناس متمسكون بأوراد ما أنزل اهللا ا من سلطان، منها ما هـو                 
علي بن أيب طالب رضي     :  وينسبون ذلك إىل أمري املؤمنني     ،بدعي، ومنها ما هو شركي    

الس الذكر، أو يف املساجد بعـد صـالة         اهللا عنه وغريه، ويقرؤون تلك األوراد يف جم       
حبق اهللا، رجال اهللا، أعينونـا بعـون اهللا،         : املغرب، زاعمني أا قربة إىل اهللا، كقوهلم      

يا أقطاب، ويا أسياد، أجيبوا يا ذوي األمـداد فينـا،           : وكونوا عوننا باهللا، وكقوهلم   
ف، أغثنا يـا    واشفعوا هللا، هذا عبدكم واقف، وعلى بابكم عاكف، ومن تقصريه خائ          

رسول اهللا وما يل غريكم أذهب، ومنكم حيصل املطلب، وأنتم أهل اهللا، حبمزة سـيد               
اللهم صل على من جعلته     : الشهداء، ومن منكم لنا مددا، أغثنا يا رسول اهللا، وكقوهلم         

 عـن احلـضرة    سببا النشقاق أسرارك اجلربوتية وانفالقا ألنوارك الرمحانية، فصار نائباً        
خليفة أسرارك الذاتية، ورغبتكم يف بيان ما هو بدعة، وما هو شرك، وهـل              الربانية، و 

  .؟تصح الصالة خلف اإلمام الذي يدعوا ذا الدعاء، كل ذلك كان معلوماً
احلمد هللا وحده والصالة والسالم علي من ال نيب بعده، وعلى آله وصحبه، : واجلواب

  : ومن اهتدى داه إىل يوم الدين، أما بعد
وفقك اهللا، أن اهللا سبحانه إمنا خلق اخللق وأرسل الرسل عليهم الصالة والسالم فاعلم 

وما خلَقْت الِْجن والْـِإنس  {: ليعبد وحده ال شريك له، دون كل ما سواه، كما قال تعاىل        
  .)١(}ِإال ِليعبدوِن

                                                
 .٥٦الذاريات اآلية   -١
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ل ما أمـر   بفع،هي طاعته سبحانه وطاعة رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم  : والعبادة
اهللا به ورسوله، وترك ما ى اهللا عنه ورسوله وعن إميان باهللا ورسـوله، وإخـالص هللا يف                  

وقَضى ربك أَال تعبدوا    {: وكمال الذل له وحده كما قال تعاىل       .العمل، مع غاية احلب هللا    
 اهـ  {:  أي أمر وأوصى بأن يعبد وحده وقال تعاىل     )١(}ِإال ِإي * ِه رب الْعـالَِمني  الْحمـد ِللَّ

 أبان سبحانه ذه اآليات )٢(}ِإياك نعبد وِإياك نستِعني  * ماِلِك يوِم الديِن    * الرحمِن الرِحيِم   
فَاعبِد اللَّه مخِلصا   {: أنه هو املستحق ألن يعبد وحده، ويستعان به وحده، وقال عز وجل           

   ينالد أَال لِ * لَه  اِلصالْخ ين{:  وقال تعاىل  )٣(}لَِّه الد       لَـوو ينالد لَه ِلِصنيخم وا اللَّهعفَاد
 واآليـات  )٥(}وأَنَّ الْمساِجد ِللَِّه فَال تدعوا مع اللَِّه أَحدا{:  وقال تعاىل)٤(}كَِره الْكَاِفرونَ 

اهللا بالعبادة، ومعلوم أن الدعاء بأنواعه      وجوب إفراد   : يف هذا املعىن كثرية، وكلها تدل على      
من العبادة، فال جيوز ألحد من الناس أن يدعو إال ربه، وال يستعني وال يـستغيث إال بـه،               
عمال ذه اآليات الكرمية، وما جاء يف معناها وهذا فيما عدا األمور العاديـة، واألسـباب              

ك ليست من العبادة، بل جيوز بالنص       احلسية، اليت يقدر عليها املخلوق احلي احلاضر، فإن تل        
واإلمجاع أن يستعني اإلنسان باإلنسان احلي القادر، يف األمور العادية اليت يقدر عليها، كأن              
يستعني به، أو يستغيث به يف دفع شر ولده أو خادمه أو كلبه وما أشبه ذلك، وكأن يستعني         

 األسباب احلسية كاملكاتبة وحنوها     اإلنسان باإلنسان احلي احلاضر القادر، أو الغائب بواسطة       
يف بناء بيته، أو إصالح سيارته، أو ما أشبه ذلك، ومن هذا الباب قول اهللا عز وجل يف قصة                 

   .)٦(}فَاستغاثَه الَِّذي ِمن ِشيعِتِه علَى الَِّذي ِمن عدوِه{: موسى عليه الصالة والسالم
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هاد واحلرب، وحنـو ذلـك، فأمـا        ومن ذلك استغاثة اإلنسان بأصحابه يف اجل      
االستغاثة باألموات واجلن واملالئكة، واألشجار واألحجار فذلك من الشرك األكـرب،           
وهو من جنس عمل املشركني األولني مع آهلتهم كالعزى والالت وغريمها، وهكـذا             
 االستغاثة واالستعانة مبن يعتقد فيهم الوالية من األحياء فيما ال يقـدر عليـه إال اهللا،               
كشفاء املرضى، وهداية القلوب، ودخول اجلنة، والنجاة من النـار وأشـباه ذلـك،              
واآليات السابقات وما جاء يف معناها من اآليات واألحاديث، كلها تدل على وجوب             

ألن العباد خلقـوا    ؛  توجيه القلوب إىل اهللا يف مجيع األمور، وإخالص العبادة هللا وحده          
واعبـدوا اللَّـه وال   {: يات، وكما يف قوله سبحانه  لذلك، وبه أمروا كما سبق يف اآل      

وما أُِمروا ِإال ِليعبـدوا اللَّـه مخِلـِصني لَـه     {:  وقوله سبحانه)١(}تشِركُوا ِبِه شيئًا 
ينحق اهللا علـى  ((: وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث معاذ رضي اهللا عنه     )٢(}الد

 متفق على صحته، وقوله صلى اهللا عليه وسـلم يف           )) يشركوا به شيئاً   العباد أن يعبدوه وال   
 ، رواه البخاري))من مات وهو يدعو هللا ندا دخل النار((: حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه 

أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم ملـا   : ويف الصحيحني من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما    
أيت قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة          إنك ت ((بعث معاذا إىل اليمن قال له       

 ويف ))فادعهم إيل أن يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا    (( ويف لفظ    ))أن ال إله إال اهللا    
 ويف صحيح مسلم عن طارق بـن أشـيم          )) أن يوحدوا اهللا   فادعهم إىل (( :رواية للبخاري 

من وحد اهللا وكفر مبا يعبد من ((: ليه وسلم قالاألشجعي رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا ع    
 واألحاديث يف هذا املعىن كثرية، وهذا  ))دون اهللا حرم ماله ودمه وحسابه على اهللا عز وجل         

التوحيد هو أصل دين اإلسالم، وهو أساس امللة، وهو رأس األمر، وهو أهم الفرائض وهو                
  اعاحلكمة يف خلق الثقلني واحلكمة يف إرسال الرسل مجي
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: عليهم الصالة والسالم، كما تقدمت اآليات الدالة على ذلك، ومنها قوله سـبحانه             
 قولـه عـز      ومن األدلة على ذلك أيضاً     )١(}وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإال ِليعبدونِ     {

 وقولـه  )٢(}بوا الطَّاغُوتولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسولًا أَِن اُعبدوا اللَّه واجتنِ        {: وجل
وما أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإال نوِحي ِإلَيِه أَنه ال ِإلَـه ِإال أَنـا          {: سبحانه وتعاىل 

 وقال عز وجل عن نوح وهود وصاحل وشعيب عليهم الصالة والـسالم،             )٣(}فَاعبدوِن
، وهذه دعوة الرسل مجيعـاً     )٤(}كُم ِمن ِإلٍَه غَيره   اعبدوا اللَّه ما لَ   {: أم قالوا لقومهم  

كما دلت على ذلك اآليتان السابقتان، وقد اعترف أعداء الرسل بأن الرسل أمـروهم              
بإفراد اهللا بالعبادة، وخلع اآلهلة املعبودة من دونه، كما قال عز وجل يف قصة عاد، أم                

ا ِلنعبد اللَّه وحده ونـذَر مـا كَـانَ يعبـد            أَِجئْتن{: قالوا هلود عليه الصالة والسالم    
 وقال سبحانه وتعاىل عن قريش ملا دعاهم نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم إيل            )٥(}آباؤنا

إفراد اهللا بالعبادة، وترك ما يعبدون من دونه من املالئكة، واألولياء واألصنام واألشجار             
 وقال عنهم سـبحانه     )٦(} ِإلَها واِحدا ِإنَّ هذَا لَشيٌء عجاب      أَجعلَ الْآِلهةَ {وغري ذلك   

ِإنهم كَانوا ِإذَا ِقيلَ لَهم ال ِإلَـه ِإال اللَّـه يـستكِْبرونَ             {: وتعاىل يف سورة الصافات   
 هذا املعىن كـثرية،   واآليات الدالة على  )٧(}ويقُولُونَ أَِئنا لَتاِركُو آِلهِتنا ِلشاِعٍر مجنونٍ     

 وفقين اهللا وإياك للفقـه يف الـدين،         -ومما ذكرناه من اآليات واألحاديث، يتضح لك      
   أن هذه األدعية وأنواع االستغاثة اليت بينتها يف سؤالك،-والبصرية حبق رب العاملني
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  كلها من أنواع الشرك األكرب ألا عبادة لغري اهللا، وطلب ألمور ال يقدر عليها سواه،              
من األموات والغائبني، وذلك أقبح من شرك األولني؛ ألن األولني إمنا يشركون يف حال        
الرخاء، وأما يف حال الشدائد فيخلصون هللا العبادة؛ ألم يعلمون أنه سـبحانه هـو               
القادر على ختليصهم من الشدة دون غريه، كما قال تعاىل يف كتابه املبني عن أولئـك                

بوا ِفي الْفُلِْك دعوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين فَلَما نجاهم ِإلَى الْبر            فَِإذَا ركِ {: املشركني
وِإذَا مسكُم الضر   {:  وقال سبحانه وتعاىل خياطبهم يف آية أخرى       )١(}ِإذَا هم يشِركُونَ  

م ِإلَى الْبر أَعرضتم وكَـانَ الِْإنـسانُ        ِفي الْبحِر ضلَّ من تدعونَ ِإال ِإياه فَلَما نجاكُ        
إنا ال نقصد أن أولئك يفيدون      : فإن قال قائل من هؤالء املشركني املتأخرين       )٢(}كَفُورا

بأنفسهم، ويشفون مرضانا بأنفسهم، أو ينفعونا بأنفسهم، أو يضرونا بأنفسهم، وإمنـا     
  نقصد شفاعتهم إىل اهللا يف ذلك؟ 

إن هذا هو مقصد الكفار األولني ومرادهم، وليس مرادهم أن          : يقال له أن  : فاجلواب
آهلتهم ختلق أو ترزق، أو تنفع أو تضر بنفسها، فإن ذلك يبطله ما ذكره اهللا عنهم يف القرآن،  
وأم أرادوا شفاعتهم وجاههم، وتقريبهم إىل اهللا زلفى، كما قال سبحانه وتعاىل يف سورة              

ويعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه ما ال يضرهم وال ينفَعهم ويقُولُـونَ         {: ميونس عليه الصالة والسال   
قُلْ أَتنبئُونَ اللَّه ِبما ال يعلَم ِفـي       {:  فرد اهللا عليهم ذلك بقوله     )٣(}هؤالِء شفَعاؤنا ِعند اللَّهِ   

     عتو هانحبِض سال ِفي الْأَراِت واومِركُونَ  السشا يمفأبان سبحانه أنه ال يعلم يف       )٤(}الَى ع 
 عنده على الوجه الذي يقصده املشركون، وما ال يعلـم اهللا       السموات وال يف األرض شفيعاً    

تنِزيـلُ  {: وجوده ال وجود له؛ ألنه سبحانه ال خيفى عليه شيء، وقال تعاىل يف سورة الزمر        
  ِإنا أَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب ِبالْحق*  الْحِكيِم الِْكتاِب ِمن اللَِّه الْعِزيِز
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        اِلصالْخ ينأَال ِللَِّه الد ينالد ا لَهِلصخم ِد اللَّهبفأبان سبحانه أن العبادة له وحده،       ،)١(}فَاع 
ص وأنه جيب على العباد إخالصها له جل وعال؛ ألن أمره للنيب صلى اهللا عليه وسلم بـإخال  

ومعىن الدين هنا هو العبادة، والعبادة هي طاعته وطاعة رسوله صلى    ..العبادة له، أمر للجميع   
اهللا عليه وسلم كما سلف، ويدخل فيها الدعاء واالستغاثة، واخلوف، والرجـاء والـذبح              
والنذر، كما يدخل فيها الصالة والصوم وغري ذلك، مما أمر اهللا به ورسوله، مث قال عز وجل          

 أي )٢(}والَِّذين اتخذُوا ِمن دوِنِه أَوِلياَء ما نعبدهم ِإال ِليقَربونا ِإلَى اللَِّه زلْفَـى    {: بعد ذلك 
ِإنَّ اللَّـه   {: بقوله سبحانه  عليهم    فرد اهللا  }ما نعبدهم ِإال ِليقَربونا ِإلَى اللَِّه زلْفَى      {: يقولون

 فأوضـح   )٣(}ما هم ِفيِه يختِلفُونَ ِإنَّ اللَّه ال يهِدي من هو كَاِذب كَفَّار           يحكُم بينهم ِفي    
أن الكفار ما عبدوا األولياء من دونـه إال ليقربـوهم إىل اهللا            : سبحانه يف هذه اآلية الكرمية    

 اللَّـه   ِإنَّ{: ، وقد أبطل اهللا ذلك بقوله تعـاىل        وحديثاً وهذا هو مقصد الكفار قدمياً     .زلفى
               كَفَّـار كَاِذب وه نِدي مهال ي ِلفُونَ ِإنَّ اللَّهتخِفيِه ي ما هِفي م مهنيب كُمحفأوضـح   }ي 

رهم مبا صرفوا هلا من العبادة، سبحانه كذم يف زعمهم أن آهلتهم تقرم إىل اهللا زلفى، وكفّ      
ني إمنا كان كفـرهم باختـاذهم األنبيـاء    وبذلك يعلم كل من له أدىن متييز أن الكفار األول       

واألولياء، واألشجار واألحجار وغري ذلك من املخلوقات شفعاء بينهم وبني اهللا واعتقـدوا             
أم يقضون حوائجهم من دون إذنه سبحانه وال رضاه، كما تشفع الوزراء عنـد امللـوك                

إىل امللـك والـزعيم   كما أنه من له حاجة      : فقاسوه عز وجل على امللوك والزعماء، وقالوا      
يتشفع إليه خبواصه ووزرائه، فهكذا حنن نتقرب إىل اهللا بعبادة أنبيائه وأوليائه، وهذا من أبطل   
الباطل؛ ألنه سبحانه ال شبيه له، وال يقاس خبلقه، وال يشفع أحد عنده إال بإذنه يف الشفاعة،        

، وبكل شيء علـيم،     وال يأذن إال ألهل التوحيد، وهو سبحانه وتعاىل على كل شيء قدير           
  وهو أرحم الرامحني، ال خيشى أحدا 
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ألنه سبحانه هو القاهر فوق عباده، واملتصرف فيهم كيف يشاء، خبالف امللوك            و؛  وال خيافه 
 شيء فلذلك حيتاجون إىل من يعينهم علـى مـا قـد              كل والزعماء فإم ما يقدرون على    

ون إىل تبليغهم حاجات من ال      يعجزون عنه، من وزرائهم وخواصهم وجنودهم، كما حيتاج       
يعلمون حاجته، فيحتاجون إىل من يستعطفهم ويسترضيهم من وزرائهم وخواصهم، أمـا            
الرب عز وجل فهو سبحانه غين عن مجيع خلقه، وهو أرحم م من أمهام، وهو احلاكم                
العدل، يضع األشياء يف مواضعها، على مقتضى حكمته وعلمه وقدرته، فال جيوز أن يقاس              

أن املشركني قد أقروا بأنه اخلـالق       : لقه بوجه من الوجوه، وهلذا أوضح سبحانه يف كتابه        خب
الرازق املدبر، وأنه هو الذي جييب املضطر، ويكشف السوء، وحييي ومييت، إىل غري ذلك من 
أفعاله سبحانه، وإمنا اخلصومة بني املشركني وبني الرسل يف إخالص العبادة هللا وحده، كما              

قُلْ من يرزقُكُم {: وقال تعاىل )١(}ولَِئن سأَلْتهم من خلَقَهم لَيقُولُن اللَّـه {: جلقال عز و  
ِمن السماِء والْأَرِض أَمن يمِلك السمع والْأَبصار ومن يخِرج الْحي ِمـن الْميـِت               

    نمو يالْح ِمن تيالْم ِرجخيقُـونَ       وتفَقُـلْ أَفَـال ت قُولُونَ اللَّهيفَس رالْأَم ربد٢(} ي( ،
واآليات يف هذا املعىن كثرية، وسبق ذكر اآليات الدالة، على أن الرتاع بني الرسل وبني               

ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمـٍة  {: األمم، إمنا هو يف إخالص العبادة هللا وحده، كقوله سبحانه     
 وما جاء يف معناها من اآليـات وبـني    )٣(}لًا أَِن اُعبدوا اللَّه واجتِنبوا الطَّاغُوت     رسو

: البقـرة  سبحانه يف مواضع كثرية من كتابه الكرمي شأن الشفاعة، فقال تعاىل يف سورة     
 ملٍَك ِفـي    وكَم ِمن {:  وقال يف سورة النجم    )٤(}من ذَا الَِّذي يشفَع ِعنده ِإال ِبِإذِْنهِ      {

ضرياُء وشي نِلم أْذَنَ اللَّهِد أَنْ يعب ئًا ِإال ِمنيش مهتفَاعِني شغاِت ال تاوم٥(}ىالس(.  
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وال يشفَعونَ ِإال ِلمِن ارتضى وهم   {: وقال يف سورة األنبياء يف وصف املالئكة      
 وجل أنه ال يرضى من عباده الكفر، وإمنا يرضـى  وأخرب عز. )١(}ِمن خشيِتِه مشِفقُونَ  

ِإنْ {: منهم الشكر، والشكر هو توحيده والعمل بطاعته، فقال تعاىل يف سورة الزمـر            
             لَكُـم هضروا يكُرشِإنْ تو اِدِه الْكُفْرى ِلِعبضرال يو كُمنع غَِني وا فَِإنَّ اللَّهكْفُر٢(}ت( 

يا رسول اهللا مـن     : حه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه قال        وروى البخاري يف صحي   
مـن  (( : أو قال))من قال ال إله إال اهللا خالصا من قلبه    (( :أسعد الناس بشفاعتك؟ قال   

:  ويف الصحيح عن أنس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال             ،))نفسه
اختبأت دعويت شفاعة ألميت يوم     لكل نيب دعوة مستجابة فتعجل كل نيب دعوته وإين          ((

واألحاديث يف هذا    ))القيامة فهي نائلة إن شاء اهللا من مات من أميت ال يشرك باهللا شيئاً             
املعىن كثرية، ومجيع ما ذكرنا من اآليات واألحاديث كله يدل على أن العبـادة حـق اهللا                 

هم، وأن الشفاعة ملك هللا نه ال جيوز صرف شيء منها لغري اهللا، ال لألنبياء وال لغريأوحده، و
 اآلية، وال يستحقها أحد إال بعد       )٣(}قُلْ ِللَِّه الشفَاعةُ جِميعا   {: عز وجل، كما قال سبحانه    

وأمـا  . انه ال يرضى إال التوحيد كما سبقإذنه للشافع، ورضاه عن املشفوع فيه، وهو سبح       
 وقال )٤(}فَعهم شفَاعةُ الشاِفِعنيفَما تن{: املشركون فال حظ هلم يف الشفاعة، كما قال تعايل 

 والظلم عند اإلطالق هو الشرك كمـا       )٥(}ما ِللظَّاِلِمني ِمن حِميٍم وال شِفيٍع يطَاع      {: تعاىل
أما ما  .)٧(}ِإنَّ الشرك لَظُلْم عِظيم   {:  وقال تعاىل  )٦(}والْكَاِفرونَ هم الظَّاِلمونَ  {: قال تعاىل 
   السؤال من قول بعض الصوفية يف املساجدذكرته يف
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 وانفالقا ألنـوارك  ، النشقاق أسرارك اجلربوتيةاللهم صل على من جعلته سبباً   : وغريها
  إخل .. عن احلضرة الربانية، وخليفة أسرارك الذاتيةالرمحانية، فصار نائباً

  : واجلواب
لذي حذر منه نبينا    إن هذا الكالم وأشباهه من مجلة التكلف والتنطع، ا        : أن يقال 

حممد صلى اهللا عليه وسلم رواه مسلم يف الصحيح عن عبد اهللا بن مسعود رضـي اهللا                 
 قال إالمـام    ، قاهلا ثالثا  ))هلك املتنطعون ((: عنه، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

املتعمق يف الشيء املتكلف البحث عنه على مذاهب أهـل          : املتنطع: اخلطايب رمحه اهللا  
  . الداخلني فيما ال يعنيهم، اخلائضني فيما ال تبلغه عقوهلمالكالم

 هم املتعمقون املغالون يف الكـالم، املتكلمـون         :وقال أبو السعادات ابن األثري    
بأقصى حلوقهم، مأخوذ من النطع وهو الغار األعلى من الفم، مث اسـتعمل يف كـل                

  . وفعالًمتعمق قوالً
غة، يتضح لك ولكل من له أدىن بصرية، أن         ومبا ذكره هذان اإلمامان من أئمة الل      

 من  ،هذه الكيفية يف الصالة والسالم على نبينا وسيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             
مجلة التكلف والتنطع املنهي عنه، واملشروع للمسلم يف هذا الباب أن يتحرى الكيفيـة              

م عليه، ويف ذلك غنية الثابتة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف صفة الصالة والسال           
ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم يف الصحيحني، واللفظ للبخـاري عـن             .عن غريه 

يا رسول اهللا أمرنـا  : كعب بن عجرة رضي اهللا عنه، أن الصحابة رضي اهللا عنهم قالوا    
 اللهم صل على حممد وعلـى    :قولوا(( :اهللا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال       

على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد وبارك على حممـد  آل حممد كما صليت    
 ويف  ))وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيـد جميـد              

يا رسول اهللا كيف نصلي    : أم قالوا : الصحيحني عن أيب محيد الساعدي رضي اهللا عنه       
  عليك؟
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 وذريته كما صليت علـى آل إبـراهيم     اللهم صل علي حممد وعلى أزواجه      :قولوا(( : قال
 ويف  )) آل إبراهيم إنك محيد جميد     ىوعلى أزواجه وذريته كما باركت عل     وبارك على حممد    

 يا رسول   :قال بشري بن سعد   : صحيح مسلم عن أيب مسعود األنصاري رضي اهللا عنه، قال         
م صل علـى  قولوا الله((اهللا أمرنا اهللا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت مث قال           

حممد وعلى آل حممد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على حممد وعلى آل حممد كمـا                 
  .))باركت على آل إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد والسالم كما علمتم

فهذه األلفاظ وأشباهها وغريها مما ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم هي الـيت               
ه وسالمه على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألن          ينبغي للمسلم أن يستعملها يف صالت     

الرسول صلى اهللا عليه وسلم هو أعلم الناس مبا يليق أن يستعمل يف حقه، كما أنه أعلم                 
الناس مبا ينبغي أن يستعمل يف حق ربه من األلفاظ أما األلفـاظ املتكلفـة واحملدثـة،                 

يف السؤال، فإنـه ال ينبغـي       واأللفاظ احملتملة ملعىن غري صحيح كاأللفاظ اليت ذكرت         
ملا فيها من التكلف، ولكوا قد تفسر مبعان باطلة، مع كوا خمالفة لأللفاظ              .استعماهلا

اليت اختارها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأرشد إليها أمته، وهـو أعلـم اخللـق                 
وأنصحهم وأبعدهم عن التكلف، عليه من ربه أفضل الصالة والـسالم، وأرجـو أن              

ن فيما ذكرناه من األدلة يف بيان حقيقة التوحيد، وحقيقة الشرك، والفرق بني مـا           يكو
كان عليه املشركون األولون، واملشركون املتأخرون يف هذا الباب ويف بيـان كيفيـة              

 كفاية ومقنع لطالب احلق أما من       صلى اهللا عليه وسلم   الصالة املشروعة على رسول اهللا      
فَِإنْ لَم يستِجيبوا لَـك     {: ذا تابع هلواه، قال اهللا عز وجل      ال رغبة له يف معرفة احلق فه      

فَاعلَم أَنما يتِبعونَ أَهواَءهم ومن أَضلُّ ِممن اتبع هواه ِبغيِر هدى ِمن اللَِّه ِإنَّ اللَّه ال                
الظَّاِلِمني مِدي الْقَوه١(}ي(.  
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 ية الكرمية أن الناس بالنسبة إىل ما بعث اهللا به نبيه حممداً            فبني سبحانه يف هذه اآل    
  : صلى اهللا عليه وسلم من اهلدى ودين احلق قسمان

 تابع هلواه، وأخرب سبحانه أنـه ال        :والثاين مستجيب هللا ولرسوله،     :أحدمها
  .أضل ممن اتبع هواه بغري هدى من اهللا

نسأله سبحانه أن جيعلنـا     فنسأل اهللا عز وجل العافية من اتباع اهلوى، كما          
 واملعظمني  ،وإياكم وسائر إخواننا من املستجيبني هللا ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم          

لشرعه، واحملذرين من كل ما خيالف شرعه من البدع واألهواء إنه جواد كـرمي،              
وصلى اهللا على عبده ورسوله نبينا حممد وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان إىل يـوم              

  .الدين
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  )١(ير من البدعالتحذ
  الرسالة األوىل

  يف حكم االحتفال باملوالد النبوية وغريها
  .احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى داه

فقد تكرر السؤال من كثري عن حكم االحتفال مبولد الـنيب صـلى اهللا       : أما بعد 
  .السالم عليه، وغري ذلك مما يفعل يف املوالدعليه وسلم، والقيام له يف أثناء ذلك، وإلقاء 

 ال جيوز االحتفال مبولد الرسول صلى اهللا عليه وسـلم وال            :واجلواب أن يقال  
 ألن ذلك من البدع احملدثة يف الدين؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يفعله،                ؛غريه

 التابعون هلـم    ، وال يهموال خلفاؤه الراشدون، وال غريهم من الصحابة رضوان اهللا عل         
بإحسان يف القرون املفضلة، وهم أعلم الناس بالسنة، وأكمل حبا لرسول اهللا صلى اهللا              

: عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن بعدهم، وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         
مردود عليه، وقال يف حـديث      :  أي ))من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد         ((

كم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي متسكوا ـا وعـضوا     علي((: آخر
ففي  )).عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة           

هذين احلديثني حتذير شديد من إحداث البدع، والعمل ا، وقد قال سبحانه وتعاىل يف              
 : وقال عز وجل   )٢(}ولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا     وما آتاكُم الرس  {: كتابه املبني 

}           أَِليم ذَابع مهِصيبي ةٌ أَونِفت مهِصيبِرِه أَنْ تأَم ناِلفُونَ عخي ذَِر الَِّذينحوقال  )٣(}فَلْي 
  لَقَد{ :سبحانه
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من كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآِخر وذَكَـر اللَّـه           كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ لِ       
والساِبقُونَ الْأَولُونَ ِمن الْمهاِجِرين والْأَنصاِر والَّـِذين اتبعـوهم         {:  وقال تعاىل  )١(}كَِثريا

        نج ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنع اللَّه ِضياٍن رسا      ِبِإحِفيه اِلِدينخ ارها الْأَنهتحِري تجاٍت ت
   ِظيمالْع زالْفَو ا ذَِلكد{: وقال تعاىل  )٢(}أَب        كُملَـيع ـتممأَتو كُمِدين لَكُم لْتأَكْم موالْي

ثل هذه املوالد واآليات يف هذا املعىن كثرية وإحداث م )٣(}ِنعمِتي ورِضيت لَكُم الِْإسالم ِدينا  
يفهم منه أن اهللا سبحانه مل يكمل الدين هلذه األمة، وأن الرسول عليه الصالة والسالم مل يبلغ 
ما ينبغي لألمة أن تعمل به، حىت جاء هؤالء املتأخرون فأحدثوا يف شرع اهللا ما مل يأذن به،                  

اض علـى اهللا    زاعمني أن ذلك مما يقرم إىل اهللا، وهذا بال شك فيه خطر عظيم، واعتـر              
 واهللا سبحانه قد أكمل لعباده الدين، وأمت عليهم         ،سبحانه وعلى رسوله صلى اهللا عليه وسلم      

  .النعمة
والرسول صلى اهللا عليه وسلم قد بلغ البالغ املبني، ومل يترك طريقا يوصـل إىل               
اجلنة، ويباعد من النار إال بينه لألمة، كما ثبت يف احلديث الصحيح عن عبد اهللا بـن                 

ما بعث اهللا من نـيب     ((: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : عمرو رضي اهللا عنه قال    
 رواه )) عليه أن يدل أمته على خري ما يعلمه هلم وينذرهم شر ما يعلمه هلم          إال كان حقاً  

ومعلوم أن نبينا صلى اهللا عليه وسلم هو أفضل األنبياء وخـامتهم،             .مسلم يف صحيحه  
، فلو كان االحتفال باملوالد من الدين الذي يرضاه اهللا سبحانه            ونصحاً وأكملهم بالغاً 

لبينه الرسول صلى اهللا عليه وسلم لألمة، أو فعله يف حياته، أو فعله أصحابه رضـي اهللا    
عنهم، فلما مل يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من اإلسالم يف شيء، بـل هـو مـن             

نها أمته، كما تقدم ذكـر ذلـك يف   احملدثات اليت حذر الرسول صلى اهللا عليه وسلم م  
  احلديثني السابقني وقد جاء يف معنامها أحاديث أخر، مثل قوله صلى اهللا عليه وسلم يف
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أما بعد فإن خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا             ((: خطبة اجلمعة 
  .حيحه رواه اإلمام مسلم يف ص))عليه وسلم وشر األمور حمدثاا وكل بدعة ضالله

واآليات واألحاديث يف هذا الباب كثرية، وقد صرح مجاعة من العلماء بإنكار املوالد             
والتحذير منها، عمال باألدلة املذكورة وغريها، وخالف بعض املتـأخرين فأجازهـا إذا مل              

 وكـاختالط   ،تشتمل على شيء من املنكرات، كالغلو يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            
واستعمال آالت املالهي، وغري ذلك مما ينكره الشرع املطهر، وظنوا أا من النساء بالرجال، 

رد ما تنازع فيه الناس إىل كتاب اهللا وسنة رسوله حممـد            : والقاعدة الشرعية  .البدع احلسنة 
 يا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّـه وأَِطيعـوا  {:  كما قال اهللا عز وجل     ،صلى اهللا عليه وسلم   

                مـتـوِل ِإنْ كُنسالرِإلَى اللَِّه و وهدٍء فَريِفي ش متعازنفَِإنْ ت كُمِر ِمنأُوِلي الْأَمولَ وسالر
      نسأَحو ريخ ِم الْآِخِر ذَِلكوالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤالً تأِْويِفيِه   {: وقال تعاىل  )١(} ت ملَفْتتا اخمو

 يش ِإلَى اللَّهِ   ِمن هكْماالحتفـال باملوالـد إىل     : وقد رددنا هذه املسألة وهي     )٢(}ٍء فَح
كتاب اهللا سبحانه، فوجدناه يأمرنا باتباع الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيما جاء بـه،               
وحيذرنا عما ى عنه، وخيربنا بأن اهللا سبحانه قد أكمل هلذه األمة دينها، وليس هـذا                

 به الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيكون ليس من الدين الذي أكملـه              االحتفال مما جاء  
 إىل سنة الرسول صلى اهللا      - أيضا -وقد رددنا ذلك   .اهللا لنا، وأمرنا باتباع الرسول فيه     

عليه وسلم فلم جند فيها أنه فعله، وال أمر به، وال فعله أصحابه رضي اهللا عنهم، فعلمنا                 
البدع احملدثة، ومن التشبه بأهل الكتاب من اليهود   بذلك أنه ليس من الدين، بل هو من         

والنصارى يف أعيادهم، وبذلك يتضح لكل من له أدىن بصرية ورغبة يف احلق، وإنصاف           
اليت أمر   يف طلبه أن االحتفال باملوالد ليس من دين اإلسالم، بل هو من البدع احملدثات،             

  اهللا سبحانه ورسوله صلى اهللا عليه وسلم 
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ذر منها، وال ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس يف سائر األقطـار،      بتركها واحل 
فإن احلق ال يعرف بكثرة الفاعلني، وإمنا يعرف باألدلة الشرعية، كما قال تعاىل عن اليهـود     

يهم قُلْ هـاتوا  وقَالُوا لَن يدخلَ الْجنةَ ِإال من كَانَ هودا أَو نصارى ِتلْك أَمانِ  {: والنصارى
   اِدِقنيص متِإنْ كُن كُمانهر{:  وقال تعاىل  )١(}ب         ـنع ِضلُّوكِض يِفي الْأَر نم أَكْثَر ِطعِإنْ تو

 مع كوا بدعة ال ختلـو مـن         - اآلية، مث إن غالب هذه االحتفاالت باملوالد       )٢(}اللَِّهسِبيِل  
ط النساء بالرجال، واستعمال األغـاين واملعـازف،        اشتماهلا على منكرات أخرى، كاختال    

وشرب املسكرات واملخدرات، وغري ذلك من الشرور، وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك، 
وهو الشرك األكرب، وذلك بالغلو يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو غريه من األوليـاء                 

الغيب، وحنو ذلك من األمور الكفريـة  ودعائه واالستغاثة به، وطلبه املدد، واعتقاد أنه يعلم       
اليت يتعاطاها الكثري من الناس، حني احتفاهلم مبولد النيب صلى اهللا عليه وسلم وغـريه ممـن               

إياكم والغلو يف   ((: يسموم باألولياء وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال            
ال تطروين  ((: ليه الصالة والسالم   وقال ع  ))الدين فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين        

 خرجـه البخـاري يف      ))كما أطرت النصارى ابن مرمي إمنا أنا عبد فقولوا عبد اهللا ورسوله           
ومن العجائب والغرائب أن الكثري من النـاس  . من حديث عمر رضي اهللا عنه     صحيحه،

ب ينشط وجيتهد يف حضور هذه االحتفاالت املبتدعة، ويدافع عنها، ويتخلف عما أوج           
 ، وال يرى أنه أتى منكراً     اهللا عليه من حضور اجلمع واجلماعات، وال يرفع بذلك رأساَ         

، وال شك أن ذلك من ضعف اإلميان وقلة البصرية، وكثرة ما ران على القلوب               عظيماً
أن : ومن ذلـك   .من صنوف الذنوب واملعاصي، نسأل اهللا العافية لنا ولسائر املسلمني         

لى اهللا عليه وسلم حيضر املولد، وهلذا يقومون له حمـيني           بعضهم يظن أن رسول اهللا ص     
ومرحبني، وهذا من أعظم الباطل، وأقبح اجلهل، فإن الرسول صلى اهللا عليه وسـلم ال           

  خيرج من قربه 
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قبل يوم القيامة، وال يتصل بأحد من الناس، وال حيضر اجتماعهم، بل هو مقيم يف قربه                
ني عند ربه يف دار الكرامة، كما قال اهللا تعاىل يف           إىل يوم القيامة، وروحه يف أعلى علي      

وقال النيب  )١(}ثُم ِإنكُم بعد ذَِلك لَميتونَ ثُم ِإنكُم يوم الِْقيامِة تبعثُونَ      {: سورة املؤمنني 
أنا أول من ينشق عنه القرب يوم القيامة وأنا أول شـافع وأول             (( :صلى اهللا عليه وسلم   

عليه من ربه أفضل الصالة والسالم، فهذه اآلية الكرمية، واحلديث الـشريف،             ))مشفع
وما جاء يف معنامها من اآليات واألحاديث، كلها تدل على أن النيب صـلى اهللا عليـه               
وسلم وغريه من األموات، إمنا خيرجون من قبورهم يوم القيامة، وهذا أمر جممع عليـه               

ينهم، فينبغي لكل مسلم التنبه هلذه األمور، واحلذر        بني علماء املسلمني ليس فيه نزاع ب      
مما أحدثه اجلهال وأشباههم من البدع واخلرافات اليت ما أنزل اهللا ا من سلطان، واهللا               

  .املستعان، وعليه التكالن، وال حول وال قوة إال به
 أما الصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهـي مـن أفـضل                

ِإنَّ اللَّه ومالِئكَته يـصلُّونَ     {: من األعمال الصاحلات، كما قال اهللا تعاىل      القربات، و 
 وقال النيب صـلى اهللا      )٢(}علَى النِبي يا أَيها الَِّذين آمنوا صلُّوا علَيِه وسلِّموا تسِليما         

روعة يف مجيع    وهي مش  ))علي واحدة صلى اهللا عليه ا عشراً       من صلى (( :عليه وسلم 
األوقات، ومتأكدة يف آخر كل صالة، بل واجبة عند مجع من أهل العلم يف التـشهد                

 منها ما بعد األذان، وعند ذكره       ةاألخري من كل صالة، وسنة مؤكدة يف مواضع كثري        
  .عليه الصالة والسالم، ويف يوم اجلمعة وليلتها، كما دلت على ذلك أحاديث كثرية

قنا وسائر املسلمني للفقه يف دينه والثبات عليه، وأن مين علـى            واهللا املسؤول أن يوف   
اجلميع بلزوم السنة، واحلذر من البدعة، إنه جواد كرمي، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممـد                

   .وعلى آله وصحبه
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  الرسالة الثانية
  حكم االحتفال بليلة اإلسراء واملعراج

  : أما بعد.ى آله وصحبهاحلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعل
فال ريب أن اإلسراء واملعراج من آيات اهللا العظيمة الدالة على صـدق رسـوله      

 وعلى عظم مرتلته عند اهللا عز وجل، كما أا من الـدالئل   ،حممد صلى اهللا عليه وسلم    
على قدرة اهللا الباهرة، وعلى علوه سبحانه وتعاىل على مجيع خلقه، قال اهللا سـبحانه               

سبحانَ الَِّذي أَسرى ِبعبِدِه لَيلًا ِمن الْمسِجِد الْحراِم ِإلَى الْمسِجِد الْأَقْصى           {: وتعاىل
         ِصريالْب ِميعالس وه ها ِإناِتنآي ِمن هِريِلن لَهوا حكْناروتواتر عن رسول اهللا     .)١(}الَِّذي ب

، وفتحت له أبواا حىت جـاوز الـسماء         ءصلى اهللا عليه وسلم أنه عرج به إىل السما        
السابعة، فكلمه ربه سبحانه مبا أراد، وفرض عليه الصلوات اخلمس، وكان اهللا سبحانه             
فرضها أوال مخسني صالة، فلم يزل نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم يراجعـه ويـسأله                

ـ ،، فهي مخس يف الفرض، ومخسون يف األجر      التخفيف، حىت جعلها مخساً    سنة  ألن احل
  .بعشر أمثاهلا، فلله احلمد والشكر على مجيع نعمه

وهذه الليلة اليت حصل فيها اإلسراء واملعراج، مل يأت يف األحاديث الصحيحة تعيينها             
 وكل ما ورد يف تعيينها فهو غري ثابت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم               ،ال يف رجب وال غريه    

يف إنساء الناس هلا، ولو ثبت تعيينـها مل جيـز         عند أهل العلم باحلديث، وهللا احلكمة البالغة        
ألن النيب صـلى اهللا     ؛  للمسلمني أن خيصوها بشيء من العبادات، ومل جيز هلم أن حيتفلوا ا           

عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا عنهم مل حيتفلوا ا، ومل خيصوها بشيء ولو كان االحتفال ا 
م لألمة، إما بالقول وإما بالفعل، ولـو وقـع    لبينه الرسول صلى اهللا عليه وسل    مشروعاً أمراً

  شيء من ذلك لعرف واشتهر، ولنقله الصحابة رضي اهللا عنهم إلينا، فقد نقلوا عن
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 نبيهم صلى اهللا عليه وسلم كل شيء حتتاجه األمة، ومل يفرطوا يف شيء من الدين، بل                
انوا أسبق النـاس     لك هم السابقون إىل كل خري، فلو كان االحتفال ذه الليلة مشروعاً          

إليه، والنيب صلى اهللا عليه وسلم هو أنصح الناس للناس، وقد بلغ الرسل غاية الـبالغ،                
وأدى األمانة فلو كان تعظيم هذه الليلة واالحتفال ا من دين اهللا مل يغفله النيب صـلى         

ها اهللا عليه وسلم ومل يكتمه، فلما مل يقع شيء من ذلك، علم أن االحتفال ا، وتعظيم               
ليسا من اإلسالم يف شيء وقد أكمل اهللا هلذه األمة دينها، وأمت عليها النعمة، وأنكـر                
على من شرع يف الدين ما مل يأذن به اهللا قال سبحانه وتعاىل يف كتابه املبني من سورة                  

لَكُم الِْإسـالم   الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي ورِضيت         {: املائدة
أَم لَهم شركَاُء شرعوا لَهم ِمن الديِن ما        {:  وقال عز وجل يف سورة الشورى      )١(}ِدينا

             أَِليم ذَابع ملَه ِإنَّ الظَّاِلِمنيو مهنيب ِل لَقُِضيةُ الْفَصال كَِلملَوو أْذَنْ ِبِه اللَّهي ٢(}لَم(. 
التحذير من البدع،   :  صلى اهللا عليه وسلم يف األحاديث الصحيحة       وثبت عن رسول اهللا   

 هلم من اقترافها، ومـن      والتصريح بأا ضاللة، تنبيها لألمة على عظم خطرها، وتنفرياً        
 عنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم        -ذلك ما ثبت يف الصحيحني عن عائشة رضي اهللا        

من عمل  (( : ويف رواية ملسلم   ))ه فهو رد  من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس من       ((: أنه قال 
كـان  :  ويف صحيح مسلم عن جابر رضي اهللا عنه قال      )) ليس عليه أمرنا فهو رد     عمالً

أما بعد فإن خري احلديث ((: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف خطبته يوم اجلمعة       
ا وكـل   كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم وشر األمور حمـدثا             

 ويف السنن عن العرباض بن ))وكل ضاللة يف النار((: زاد النسائي بسند جيد ))بدعة ضاللة
وعظنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم موعظة بليغة وجلـت           : سارية رضي اهللا عنه أنه قال     

  :منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول اهللا كأا موعظة مودع فأوصنا فقال
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م بتقوى اهللا والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم             أوصيك((
 فعليكم بسنيت و سنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعـدي            كثرياً فسريى اختالفاً 

متسكوا ا وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعـة             
ة، وقد ثبت عـن أصـحاب        واألحاديث يف هذا املعىن كثري     ))وكل بدعة ضاللة  

 وعن السلف الصاحل بعدهم، التحذير من البـدع    ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
والترهيب منها، وما ذاك إال ألا زيادة يف الدين، وشرع مل يأذن به اهللا، وتـشبه                
بأعداء اهللا من اليهود والنصارى يف زيادم يف دينهم، وابتداعهم فيه ما مل يأذن به               

ن الزمها التنقص للدين اإلسالمي، واامه بعدم الكمال، ومعلوم مـا يف            اهللا، وأل 
الْيـوم  {: هذا من الفساد العظيم، واملنكر الشنيع، واملصادمة لقول اهللا عز وجـل         

  كُمِدين لَكُم لْتواملخالفة الصرحية ألحاديث الرسـول عليـه الـصالة          )١(}أَكْم 
  .نهاوالسالم احملذرة من البدع واملنفرة م

وأرجو أن يكون فيما ذكرناه من األدلة كفاية ومقنع لطالب احلق يف إنكار             
أعين بدعة االحتفال بليلة اإلسراء واملعراج، والتحذير منـها، وأـا           : هذه البدعة 

وملا أوجب اهللا من النصح للمسلمني، وبيان ما         .ليست من دين اإلسالم يف شيء     
العلم، رأيت تنبيه إخواين املسلمني علـى       شرع اهللا هلم من الدين، وحترمي كتمان        

اليت قد فشت يف كثري من األمصار، حىت ظنها بعض الناس من الدين،       هذه البدعة، 
، ومينحهم الفقه يف الدين، ويوفقنـا       واهللا املسؤول أن يصلح أحوال املسلمني مجيعاً      

 عليه،  وإياهم للتمسك باحلق والثبات عليه، وترك ما خالفه، إنه ويل ذلك والقادر           
  .وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حممد وآله وصحبه
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  الرسالة الثالثة
  حكم االحتفال بليلة النصف من شعبان

احلمد هللا الذي أكمل لنا الدين وأمت علينا النعمة، والصالة والسالم علـى نبيـه               
  .ورسوله حممد نيب التوبة والرمحة

يوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَـيكُم ِنعمِتـي        الْ{: فقد قال اهللا تعاىل   : أما بعد 
أَم لَهم شركَاُء شرعوا    {:  اآلية من سورة املائدة، وقال تعاىل      )١(}ورِضيت لَكُم الِْإسالم ِدينا   

       أْذَنْ ِبِه اللَّهي ا لَميِن مالد ِمن مالصحيحني عن عائـشة     اآلية من سورة الشورى ويف     )٢(}لَه 
من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منـه         ((: رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال         

ويف صحيح مسلم عن جابر رضي اهللا عنه، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان          ))فهو رد 
فإن خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد         : أما بعد ((: يقول يف خطبة اجلمعة   

 واآليات واألحاديث يف    ))لى اهللا عليه وسلم وشر األمور حمدثاا وكل بدعة ضاللة         ص
هذا املعىن كثرية، وهي تدل داللة صرحية على أن اهللا سبحانه وتعاىل قد أكمـل هلـذه       
األمة دينها، وأمت عليها نعمته، ومل يتوف نبيه عليه الصالة والسالم إال بعدما بلغ البالغ               

وأوضح صلى اهللا عليه وسلم     .ة كل ما شرعه اهللا هلا من أقوال وأعمال        املبني، وبني لألم  
أن كل ما حيدثه الناس بعده وينسبونه إىل دين اإلسالم من أقوال أو أعمال، فكله بدعة                
مردود على من أحدثه، ولو حسن قصده، وقد عرف أصحاب رسول اهللا صـلى اهللا               

أنكروا البدع وحذروا منها، كمـا      عليه وسلم األمر، وهكذا علماء اإلسالم بعدهم، ف       
 والطرطوشـي،   ،ذكر ذلك كل من صنف يف تعظيم السنة وإنكار البدعة كابن وضاح           

بدعة االحتفال بليلة النصف    : ومن البدع اليت أحدثها بعض الناس      .وأيب شامة وغريهم  
  من شعبان، وختصيص يومها بالصيام، وليس
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يف فضلها أحاديث ضـعيفة ال جيـوز         على ذلك دليل جيوز االعتماد عليه، وقد ورد         
االعتماد عليها، أما ما ورد يف فضل الصالة فيها، فكله موضوع، كما نبه على ذلـك                
كثري من أهل العلم، وسيأيت ذكر بعض كالمهم إن شاء اهللا وورد فيها أيضا آثار عـن          
              ا بعض السلف من أهل الشام وغريهم، والذي أمجع عليه مجهور العلماء أن االحتفال

بدعة، وأن األحاديث الواردة يف فضلها كلها ضعيفة، وبعضها موضوع، وممن نبه على             
وغريه، واألحاديث الضعيفة إمنا    ) لطائف املعارف : (ذلك احلافظ ابن رجب، يف كتابه     

يعمل ا يف العبادات اليت قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة، أما االحتفال بليلة النصف من               
  . حىت يستأنس له باألحاديث الضعيفةشعبان، فليس له أصل صحيح

أبو العباس شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحـه        : وقد ذكر هذه القاعدة اجلليلة اإلمام     
أيها القارئ، ما قاله بعض أهل العلم يف هذه املسألة، حىت تكـون             : وأنا أنقل لك  .اهللا

زع فيـه   رد ما تنـا   : على بينة يف ذلك، وقد أمجع العلماء رمحهم اهللا على أن الواجب           
 ، عز وجل، وإىل سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          -الناس من املسائل إىل كتاب اهللا     

فما حكما به أو أحدمها فهو الشرع الواجب االتباع، وما خالفهما وجب اطراحـه،              
وما مل يرد فيهما من العبادات فهو بدعة ال جيوز فعله، فضال عن الدعوة إليه وحتبيذه،                 

يا أَيها الَِّذين آمنواْ أَِطيعواْ اللّه وأَِطيعواْ الرسـولَ      { سورة النساء    كما قال سبحانه يف   
وأُوِلي اَألمِر ِمنكُم فَِإن تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللِّه والرسوِل ِإن كُنتم تؤِمنونَ              

     أَحو ريخ ِم اآلِخِر ذَِلكوالْيأِْويالً ِباللِّه وت ن{:  وقال تعاىل  )١(}س     ِفيِه ِمـن ملَفْتتا اخمو
قُلْ ِإنْ كُنتم تِحبونَ {:  اآلية من سورة الشورى، وقال تعاىل     )٢(}شيٍء فَحكْمه ِإلَى اللَّهِ   

اللَّه كُمِببحوِني يِبعفَات اللَّه   
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  كُموبذُن لَكُم ِفرغي{: ورة آل عمران، وقال عز وجل      اآلية من س   ،)١(}و  كبرفَال و
ال يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم ال يِجدوا ِفي أَنفُِسِهم حرجا ِمما              

 واآليات يف هذا املعىن كثرية، وهي نـص يف وجـوب رد             )٢(}قَضيت ويسلِّموا 
ة، ووجوب الرضى حبكمهما، وأن ذلـك هـو      مسائل اخلالف إىل الكتاب والسن    

  .أي عاقبة: مقتضى اإلميان، وخري للعباد يف العاجل واآلجل، وأحسن تأويال
يف هـذه   ) لطـائف املعـارف   : ( يف كتابه  - رمحه اهللا  -قال احلافظ ابن رجب     

وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهـل         : ( ما نصه  - بعد كالم سبق   -املسألة
ن معدان، ومكحول، ولقمان بن عامر وغريهم، يعظموا وجيتهـدون          الشام؛ كخالد ب  

إنه بلغهم يف ذلك آثار     : فيها يف العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل         
إسرائيلية، فلما اشتهر ذلك عنهم يف البلدان، اختلف الناس يف ذلك فمنهم مـن قبلـه                

باد أهل البصرة وغريهم، وأنكر ذلك      منهم، ووافقهم على تعظيمها، منهم طائفة من ع       
عطاء، وابن أيب مليكة، ونقله عبد الرمحن بن زيد بن أسلم،           : أكثر علماء احلجاز، منهم   

ذلك كلـه بدعـة     : عن فقهاء أهل املدينة، وهو قول أصحاب مالك وغريهم، وقالوا         
  : واختلف علماء أهل الشام يف صفة إحيائها على قولني

كان خالد بـن معـدان      .ها مجاعة يف املساجد   أنه يستحب إحياؤ  : أحدمها
ولقمان بن عامر وغريمها يلبسون فيها أحسن ثيام، ويتبخـرون ويتكحلـون،            
ويقومون يف املسجد ليلتهم تلك، ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك، وقـال             

  .ليس ذلك ببدعة، نقله حرب الكرماين يف مسائله: يف قيامها يف املساجد مجاعة
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نه يكره االجتماع فيها يف املساجد للصالة والقـصص والـدعاء، وال            أ: والثاين
يكره أن يصلي الرجل فيها خلاصة نفسه، وهذا قول األوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم              

وال يعرف لإلمام أمحد كالم     : وعاملهم، وهذا هو األقرب إن شاء اهللا تعاىل، إىل أن قال          
من الروايتني عنـه يف   : يامها عنه روايتان  يف ليلة نصف شعبان، ويتخرج يف استحباب ق       

مل يستحب قيامها مجاعة ألنه مل ينقل عن النيب صـلى           ) يف رواية (قيام ليليت العيد، فإنه     
، لفعل عبد الرمحن بن يزيد بن األسود        )يف رواية (اهللا عليه وسلم وأصحابه، واستحبها      

ا شيء عن النيب صـلى      لذلك وهو من التابعني، فكذلك قيام ليلة النصف، مل يثبت فيه          
اهللا عليه وسلم وال عن أصحابه، وثبت فيها عن طائفة من التابعني من أعيان فقهاء أهل               

   .)الشام
انتهى املقصود من كالم احلافظ ابن رجب رمحه اهللا، وفيه التصريح منه بأنه مل يثبت               

نـصف مـن   عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وال عن أصحابه رضي اهللا عنهم شيء يف ليلة ال        
شعبان، وأما ما اختاره األوزاعي رمحه اهللا من استحباب قيامها لألفراد، واختيار احلافظ ابن              

ألن كل شيء مل يثبت باألدلـة الـشرعية كونـه           .رجب هلذا القول، فهو غريب وضعيف     
، مل جيز للمسلم أن حيدثه يف دين اهللا، سواء فعله مفردا أو يف مجاعة، وسواء أسره أو مشروعاً

 )) ليس عليه أمرنـا فهـو رد  من عمل عمالً(( :لعموم قول النيب صلى اهللا عليه وسلم .نهأعل
  .وغريه من األدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها

: ما نصه ) احلوادث والبدع : (وقال اإلمام أبو بكر الطرطوشي رمحه اهللا يف كتابه        
 من مشيختنا وال فقهائنـا      ما أدركنا أحداً  : وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم، قال       (

 يلتفتون إىل النصف من شعبان، وال يلتفتون إىل حديث مكحول، وال يرون هلا فـضالً           
إن أجر ليلة النـصف     : ( إن زيادا النمريي يقول    :وقيل البن أيب مليكة    .)على ما سواها  

  :، فقال)من شعبان كأجر ليلة القدر
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 :وقـال العالمـة   . انتهى املقـصود ،وكان زياد قاصاً) لو مسعته وبيدي عصا لضربته   (
يا علي من صـلى مائـة   : حديث: (ما نصه) الفوائد اموعة: (الشوكاين رمحه اهللا يف 

ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ يف كل ركعة بفاحتة الكتاب وقل هو اهللا أحد عشر                
 إخل وهو موضوع، ويف ألفاظه املصرحة مبا يناله فاعلـها          مرات قضى اهللا له كل حاجة     

من الثواب ما ال ميتري إنسان له متييز يف وضعه، ورجاله جمهولون، وقد روي من طريق          
حديث صالة نصف   ): املختصر: (ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواا جماهيل، وقال يف       

إذا كان ليلة النصف من شعبان فقومـوا         (:شعبان باطل، والبن حبان من حديث علي      
مائة ركعـة يف نـصف شـعبان    ): الآللئ: (ال يف، ضعيف وق )ليلها، وصوموا ارها  

باإلخالص عشر مرات مع طول فضله، للديلمي وغريه موضوع، ومجهور رواتـه يف             
واثنتا عشرة ركعة باإلخالص ثالثني مرة موضـوع  : الطرق الثالث جماهيل ضعفاء قال    

  .وأربع عشرة ركعة موضوع
وغـريه وكـذا مـن      ) ءاإلحيا(وقد اغتر ذا احلديث مجاعة من الفقهاء كصاحب         

ليلة النصف من شعبان على أحناء خمتلفة كلها :  أعين-املفسرين، وقد رويت صالة هذه الليلة     
باطلة موضوعة، وال ينايف هذا رواية الترمذي من حديث عائشة لذهابه صلى اهللا عليه وسلم           

 شـعر غـنم      مساء الدنيا، وأنه يغفر ألكثر من عدة       إىل البقيع، ونزول الرب ليلة النصف إىل      
كلب، فإن الكالم إمنا هو يف هذه الصالة املوضوعة يف هذه الليلة، على أن حديث عائـشة                 
هذا فيه ضعف وانقطاع، كما أن حديث علي الذي تقدم ذكره يف قيام ليلها، ال ينايف كون                 

  .انتهى املقصود) هذه الصالة موضوعة، على ما فيه من الضعف حسبما ذكرناه

حديث صالة ليلة النصف موضوع على رسول اهللا صلى          (:وقال احلافظ العراقي  
الـصالة  ): (امـوع : (وقال اإلمام النووي يف كتاب     .اهللا عليه وسلم وكذب عليه    

  املعروفة بصالة الرغائب، وهي اثنتا عشرة ركعة بني املغرب والعشاء، ليلة
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تان  أول مجعة من رجب، وصالة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة، هاتـان الـصال              
، )إحياء علوم الدين  (، و )قوت القلوب : (بدعتان منكرتان، وال يغتر بذكرمها يف كتاب      

وال باحلديث املذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل، وال يغتر ببعض من اشـتبه عليـه                
  .)حكمهما من األئمة فصنف ورقات يف استحباما، فإنه غالط يف ذلك

  نفيساً ن بن إمساعيل املقدسي كتاباً    أبو حممد عبد الرمح   : وقد صنف الشيخ اإلمام   
، ولو ذهبنا   يف إبطاهلما، فأحسن فيه وأجاد، وكالم أهل العلم يف هذه املسألة كثري جداً            

ننقل كل ما اطلعنا عليه من كالم يف هذه املسألة، لطال بنا الكالم، ولعل فيما ذكرنـا                 
  . لطالب احلقكفاية ومقنعاً

م أهل العلم، يتضح لطالـب احلـق أن         ومما تقدم من اآليات واألحاديث وكال     
االحتفال بليلة النصف من شعبان بالصالة أو غريها، وختصيص يومها بالصيام بدعـة             
منكرة عند أكثر أهل العلم، وليس له أصل يف الشرع املطهر، بل هو ممـا حـدث يف                  
اإلسالم بعد عصر الصحابة رضي اهللا عنهم، ويكفي طالب احلق يف هذا الباب وغـريه           

 وما جاء يف معناها من اآليـات،        )١(}الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم   {:  اهللا عز وجل   قول
 وما  ))من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد         ((: وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     

قال : جاء يف معناه من األحاديث، ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال              
ال ختصوا ليلة اجلمعة بقيام من بني الليايل وال ختصوا          (( : عليه وسلم  رسول اهللا صلى اهللا   

 فلو كان ختصيص    ))يومها بالصيام من بني األيام إال أن يكون يف صوم يصومه أحدكم           
ألن يومها .شيء من الليايل، بشيء من العبادة جائزا، لكانت ليلة اجلمعة أوىل من غريها           

ألحاديث الصحيحة عن رسول اهللا صـلى اهللا  هو خري يوم طلعت عليه الشمس، بنص ا 
 فلما حذر النيب صلى اهللا عليه وسلم من ختصيصها بقيام من بني الليـايل،               ،عليه وسلم 

   دل ذلك على أن غريها من الليايل من باب أوىل، ال جيوز ختصيص شيء
                                                

 .٣املائدة اآلية   -١
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وملا كانت ليلة القـدر      .منها بشيء من العبادة، إال بدليل صحيح يدل على التخصيص         
ليايل رمضان يشرع قيامها واالجتهاد فيها، نبه النيب صلى اهللا عليه وسلم على ذلك،              و

وحث األمة على قيامها، وفعل ذلك بنفسه، كما يف الصحيحني عن الـنيب صـلى اهللا      
من قام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام             ((: عليه وسلم أنه قال   

 فلو كانت ليلة النصف من شعبان،       ))ا غفر له ما تقدم من ذنبه      ليلة القدر إميانا واحتساب   
أو ليلة أول مجعة من رجب أو ليلة اإلسراء واملعراج يشرع ختصيصها باحتفال أو شيء               
من العبادة، ألرشد النيب صلى اهللا عليه وسلم األمة إليه، أو فعله بنفسه، ولو وقع شيء                

ألمة، ومل يكتموه عنهم، وهم خري الناس،       من ذلك لنقله الصحابة رضي اهللا عنهم إىل ا        
وأنصح الناس بعد األنبياء عليهم الصالة والسالم، ورضي اهللا عن أصحاب رسـول اهللا    
صلى اهللا عليه وسلم وأرضاهم، وقد عرفت آنفا من كالم العلماء أنه مل يثبـت عـن                 

ليلـة   وال عن أصحابه رضي اهللا عنهم شيء يف فضل           ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
أول مجعة من رجب، وال يف ليلة النصف من شعبان، فعلم أن االحتفال مـا بدعـة                 
حمدثة يف اإلسالم، وهكذا ختصيصها بشيء من العبادة، بدعة منكرة، وهكذا ليلة سبع              
وعشرين من رجب، اليت يعتقد بعض الناس أا ليلـة اإلسـراء واملعـراج، ال جيـوز      

ت، مِل جيوز االحتفال ا، لألدلة السابقة، هذا لو ع   ختصيصها بشيء من العبادة، كما ال     
أـا ليلـة سـبع      : فكيف والصحيح من أقوال العلماء أا ال تعرف، وقول من قال          

  : قول باطل ال أساس له يف األحاديث الصحيحة، ولقد أحسن من قالوعشرين من رجب، 

  عوشر األمور احملدثات البدائ  وخري األمور السالفات على اهلدى 
واهللا املسؤول أن يوفقنا وسائر املسلمني للتمسك بالسنة والثبات عليها، واحلذر           
مما خالفها، إنه جواد كرمي، وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آلـه               

  .وصحبه أمجعني
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  الرسالة الرابعة
  )١(تنبيه هام على كذب الوصية املنسوبة
  يفللشيخ أمحد خادم احلرم النبوي الشر

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل من يطلع عليه من املسلمني حفظهـم اهللا                  
  .باإلسالم، وأعاذنا وإياهم من شر مفتريات اجلهلة الطغام، آمني

  .سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
فقد اطلعت على كلمة منسوبة إىل الشيخ أمحد خادم احلـرم النبـوي             : أما بعد 

صية من املدينة املنورة عن الشيخ أمحد خادم احلـرم النبـوي            هذه و : (الشريف بعنوان 
 ليلة اجلمعة أتلو القرآن الكرمي، وبعد تـالوة قـراءة       كنت ساهراً : (قال فيها ) الشريف

أمساء اهللا احلسىن، فلما فرغت من ذلك يأت للنوم، فرأيت صاحب الطلعـة البهيـة               
رمحـة  .قرآنية، واألحكام الشريفة  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي أتى باآليات ال         

يا شيخ أمحد، قلت لبيك يا رسـول        : بالعاملني سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم فقال       
أنا خجالن من أفعال الناس القبيحة، ومل أقدر أن أقابل : اهللا، فقال يل   اهللا، يا أكرم خلق   
لى غـري ديـن      ع ألن من اجلمعة إىل اجلمعة مات مائة وستون ألفاً        .ريب، وال املالئكة  

فهذه الوصية رمحة ـم  : اإلسالم، مث ذكر بعض ما وقع فيه الناس من املعاصي، مث قال          
فأخربهم يا شيخ أمحد ذه     : مث ذكر بعض أشراط الساعة، إىل أن قال       .من العزيز اجلبار  

 ، ومن يكتبها ويرسلها من بلـد، إىل       ألا منقولة بقلم القدر من اللوح احملفوظ      .الوصية
 حمل إىل حمل، بين له قصر يف اجلنة، ومن مل يكتبها ويرسلها حرمـت عليـه                 بلد، ومن 

  و عليه قضى اهللا دينه، أ أغناه اهللا، أو كان مديوناًشفاعيت يوم القيامة، ومن كتبها وكان فقرياً
                                                

 عن الرئاسة العامة إلدارات  البحـوث العلميـة واإلفتـاء            ١٧نشرت هذه الوصية يف كراسة برقم        -١
 .   هـ١٤٠٢والدعوة واإلرشاد عام 
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ذنب غفر اهللا له ولوالديه بربكة هذه الوصية، ومن مل يكتبها من عباد اهللا اسود وجهـه   
 أخرج مـن     هذه حقيقة، وإن كنت كاذباً     واهللا العظيم ثالثاً  : ، وقال يف الدنيا واآلخرة  

. )الدنيا على غري اإلسالم، ومن يصدق ا ينجو من عذاب النار، ومن يكذب ا كفر              
 ولقد مسعنـا    ،هذه خالصة ما يف الوصية املكذوبة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            

متعددة، تنشر بني الناس فيما بني وقت       هذه الوصية املكذوبة مرات كثرية منذ سنوات        
إنـه رأى   : وآخر، وتروج بني الكثري من العامة، ويف ألفاظها اختالف، وكاذا يقول          

النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النوم فحمله هذه الوصية، ويف هذه النشرة األخرية الـيت                
ه وسلم عندما يأ    ذكرنا لك أيها القارئ زعم املفتري فيها أنه رأى النيب صلى اهللا علي            

  ! أنه رآه يقظة: للنوم، فاملعىن
زعم هذا املفتري يف هذه الوصية أشياء كثرية، هي من أوضح الكذب، وأبني الباطل،              

 يف هذه الكلمة إن شاء اهللا ولقد نبهت عليها يف الـسنوات املاضـية،               سأنبهك عليها قريباً  
 هذه النشرة األخـرية     ى اطلعت عل  لماوبينت للناس أا من أوضح الكذب، وأبني الباطل، ف        

ترددت يف الكتابة عنها، لظهور بطالا، وعظم جراءة مفتريها على الكذب، وما كنت أظن         
أن بطالا يروج على من له أدىن بصرية، أو فطرة سليمة، ولكن أخربين كثري من اإلخـوان         

 أجل ذلك رأيت ها بينهم وصدقها بعضهم، فمنوأا قد راجت على كثري من الناس، وتداول
        ا، وأمفتراة على رسول اهللا صلى اهللا عليه        اأنه يتعني على أمثايل الكتابة عنها، لبيان بطال 

وسلم حىت ال يغتر ا أحد، ومن تأملها من ذوي العلم واإلميان، أو ذوي الفطرة الـسليمة                 
  .والعقل الصحيح، عرف أا كذب وافتراء من وجوه كثرية

رب الشيخ أمحد املنسوبة إليه هذه الفريـة، عـن هـذه             ولقد سألت بعض أقا   
، والشيخ أمحـد    بأا مكذوبة على الشيخ أمحد، وأنه مل يقلها أصالً        : الوصية، فأجابين 

املذكور قد مات من مدة، ولو فرضنا أن الشيخ أمحد املذكور، أو من هو أكرب منـه،                 
  ،زعم أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النوم أو اليقظة



  

 - ١٩٥ -

 أنه كاذب، أو أن الذي قال له ذلك شيطان، لـيس هـو     وأوصاه ذه الوصية، لعلمنا يقيناً    
  : الرسول صلى اهللا عليه وسلم لوجوه كثرية منها

 أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال يرى يف اليقظة بعد وفاته صـلى اهللا عليـه                  -١
يه وسلم يف اليقظة، أو أنـه       وسلم، ومن زعم من جهلة الصوفية أنه يرى النيب صلى اهللا عل           

 حيضر املولد أو ما شابه ذلك، فقد غلط أقبح الغلط، ولبس عليه غاية التلبيس، ووقع يف خطأٍ     
ألن املوتى إمنا خيرجون من قبورهم يـوم        .عظيم وخالف الكتاب والسنة وإمجاع أهل العلم      

لط ملبس عليـه، مل     ، أو غا   بيناً القيامة ال يف الدنيا، ومن قال خالف ذلك فهو كاذب كذباً          
يعرف احلق الذي عرفه السلف الصاحل، ودرج عليه أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ثُم ِإنكُـم يـوم الِْقيامـِة       ثُم ِإنكُم بعد ذَِلك لَميتونَ      {: وأتباعهم بإحسان، قال اهللا تعاىل    
أنا أول من تنشق عنه األرض يوم القيامة وأنا        (( : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم      )١(}تبعثُونَ

  . واآليات واألحاديث يف هذا املعىن كثرية))أول شافع وأول مشفع
أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال يقول خالف احلق، ال يف حياته             :  الوجه الثاين  -٢

 وهو -يت كما يأ-وال يف وفاته، وهذه الوصية ختالف شريعته خمالفة ظاهرة، من وجوه كثرية          
صلى اهللا عليه وسلم قد يرى يف النوم، ومن رآه يف املنام على صورته الشريفة فقد رآه؛ ألن                  

 ولكن الشأن كل    ،الشيطان ال يتمثل يف صورته، كما جاء بذلك احلديث الصحيح الشريف          
الشأن يف إميان الرائي وصدقه وعدالته وضبطه وديانته وأمانته، وهل رأى النيب صلى اهللا عليه               

  .وسلم يف صورته أو يف غريها
ولو جاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حديث قاله يف حياته، من غري طريق الثقـات       
العدول الضابطني مل يعتمد عليه، ومل حيتج به، أو جاء من طريق الثقاة الضابطني، ولكنـه                 

ني، لكـان   خيالف رواية من هو أحفظ منهم، وأوثق خمالفة ال ميكن معها اجلمع بني الروايت             
ناسخ يعمل به، حيث أمكن ذلك بشروطه، وإذا مل         :  ال يعمل به، والثاين    منسوخاً: أحدمها

   ميكن اجلمع وال النسخ وجب أن
                                                

 .١٦-١٥ اآليتان املؤمنون  -١
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  .، وأدىن عدالة، واحلكم عليها بأا شاذة ال يعمل اتطرح رواية من هو أقل حفظاً

 عليه  فكيف بوصية ال يعرف صاحبها، الذي نقلها عن رسول اهللا صلى اهللا           
 وال تعرف عدالته وأمانته، فهي واحلالة هذه حقيقة بأن تطرح وال يلتفـت         ،وسلم

 فيها شيء خيالف الشرع، فكيف إذا كانت الوصية مـشتملة           يكنإليها، وإن مل    
على أمور كثرية تدل على بطالا، وأا مكذوبة على رسول اهللا صلى اهللا عليـه               

  ! وسلم ومتضمنة لتشريع دين مل يأذن به اهللا
 مـن  همن قال علي ما مل أقل فليتبوأ مقعد      (( :وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم      

 وقد قال مفتري هذه الوصية على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما مل يقـل،                 ))النار
، فما أحراه ذا الوعيد العظيم وما أحقـه بـه إن مل              خطرياً  صرحياً وكذب عليه كذباً  

 ؛لناس كذب هذه الوصية على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم           يبادر بالتوبة، وينشر ل   
 بني الناس ونسبه إىل الدين مل تصح توبته منه إال بإعالا وإظهارها،             ألن من نشر باطالً   

ِإنَّ الَّـِذين   {: حىت يعلم الناس رجوعه عن كذبه، وتكذيبه لنفسه؛ لقول اهللا عز وجل           
    الْب ا ِمنلْنزا أَنونَ ممكْتي          ـاِب أُولَِئـكاِس ِفي الِْكتِللن اهنيا بِد معب ى ِمندالْهاِت وني

            ِهملَيع وبأَت وا فَأُولَِئكنيبوا ولَحأَصوا وابت ونَ ِإال الَِّذينالالِعن مهنلْعيو اللَّه مهنلْعي
  ِحيمالر ابوا التأَنأن من كتم شيئاً   : ه وتعاىل يف هذه اآلية الكرمية     فأوضح سبحان  )١(}و 

من احلق مل تصح توبته من ذلك إال بعد اإلصالح والتبيني، واهللا سبحانه قـد أكمـل                 
 وما أوحى اهللا  ،لعباده الدين، وأمت عليهم النعمة ببعث رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم           

:  والتبيني، كما قال عز وجـل إليه من الشرع الكامل، ومل يقبضه إليه إال بعد اإلكمال        
  . اآلية)٢(}الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي{

                                                
 .١٦٠-١٥٩البقرة اآليتان   -١
  .٣املائدة اآلية   -٢
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 ومفتري هذه الوصية قد جاء يف القرن الرابع عشر، يريد أن يلبس على الناس دينـاً               
ار ملن مل يأخذ    ، يترتب عليه دخول اجلنة ملن أخذ بتشريعه، وحرمان اجلنة ودخول الن           جديداً

بتشريعه، ويريد أن جيعل هذه الوصية اليت افتراها أعظم من القرآن وأفضل، حيـث افتـرى       
أن من كتبها وأرسلها من بلد إىل بلد، أو من حمل إىل حمل بين له قصر يف اجلنة، ومن                   : فيها

  .مل يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعة النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم القيامة
من أقبح الكذب ومن أوضح الدالئل على كذب هذه الوصية، وقلـة حيـاء              وهذا  

مفتريها، وعظم جرأته على الكذب؛ ألن من كتب القرآن الكرمي وأرسله من بلد إيل بلد، أو  
من حمل إىل حمل، مل حيصل له هذا الفضل إذا مل يعمل بالقرآن الكرمي، فكيف حيصل لكاتب                 

ومن مل يكتب القرآن ومل يرسله من بلد إىل بلد، مل حيرم            .دهذه الفرية وناقلها من بلد إىل بل      
 لشريعته، وهذه الفرية الواحدة يف       به، تابعاً  شفاعة النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا كان مؤمناً        

هذه الوصية، تكفي وحدها للداللة على بطالا وكذب ناشرها، ووقاحته وغباوته وبعـده             
  . عليه وسلم من اهلدىعن معرفة ما جاء به الرسول صلى اهللا

 أمور أخرى كلها تدل على بطالا وكذا،        - سوى ما ذكر   -ويف هذه الوصية  
ولو أقسم مفتريها ألف قسم، أو أكثر على صحتها، ولو دعا على نفسه بأعظم العذاب           

، ومل تكن صحيحة، بل هي واهللا مث واهللا         وأشد النكال، على أنه صادق مل يكن صادقاً       
باطل، وحنن نشهد اهللا سبحانه، ومن حضرنا من املالئكة، ومن اطلع           من أعظم وأقبح ال   

أن هذه الوصية كذب   : - ا ربنا عز وجل    ى شهادة نلق  -على هذه الكتابة من املسلمني    
 .ى اهللا من كذا وعامله مبا يـستحق       زوافتراء على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخ        
  : كثريةويدل على كذا وبطالا، سوى ما تقدم أمور

 علـي  ألن من اجلمعة إىل اجلمعة مات مائة وستون ألفاً    (: قوله فيها :  منها األول
ألن هذا من علم الغيب، والرسول صلى اهللا عليه وسلم قد انقطـع             .)غري دين اإلسالم  

  لقول .عنه الوحي بعد وفاته، وهو يف حياته ال يعلم الغيب فكيف بعد وفاته
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 اآلية وقولـه    )١(}لَكُم ِعنِدي خزاِئن اللَِّه وال أَعلَم الْغيب      قُلْ ال أَقُولُ    {: اهللا سبحانه 
 ويف احلـديث    )٢(}قُلْ ال يعلَم من ِفي السماواِت والْأَرِض الْغيب ِإال اللَّـه          {: تعاىل

يذاد رجال عن حوضي يوم القيامة،      ((: الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        
إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما        :  رب أصحايب أصحايب، فيقال يل     فأقول يا 

وكُنت علَيِهم شِهيدا ما دمت ِفيِهم فَلَما توفَّيتِني كُنـت أَنـت            {: قال العبد الصاحل  
ِهيدٍء شيلَى كُلِّ شع تأَنو ِهملَيع ِقيب٣())}الر(.  

من كتبها  : (دالة على بطالن هذه الوصية وأا كذب، قوله فيها        من األمور ال  : الثاين
 قضى اهللا دينه، أو عليه ذنب غفر اهللا له ولوالديه بربكة هذه       أغناه اهللا، أو مديوناً    وكان فقرياً 

إىل آخره، وهذا من أعظم الكذب، وأوضح الدالئل على كذب مفتريهـا، وقلـة             ) الوصية
ه األمور الثالثة ال حتصل مبجرد كتب القـران الكـرمي،           حيائه من اهللا ومن عباده؛ ألن هذ      

فكيف حتصل ملن كتب هذه الوصية الباطلة، وإمنا يريد هذا اخلبيث التلبيس علـى النـاس،                
وتعليقهم ذه الوصية حىت يكتبوها ويتعلقوا ذا الفضل املزعوم، ويتركوا األسـباب الـيت           

ضاء الدين، ومغفرة الذنوب، فنعوذ باهللا من       وق.شرعها اهللا لعباده، وجعلها موصلة إىل الغىن      
  .أسباب اخلذالن وطاعة اهلوى والشيطان

ومن مل يكتبها   : (من األمور الدالة على بطالن هذه الوصية، قوله فيها        : األمر الثالث 
وهذا أيضا من أقبح الكذب، ومن أبني األدلـة        ) من عباد اهللا اسود وجهه يف الدنيا واآلخرة       

صية، وكذب مفتريها، كيف جيوز يف عقل عاقل، أن يكتب هذه الوصية  على بطالن هذه الو   
اليت جاء ا رجل جمهول يف القرن الرابع عشر، يفتريها على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                 

 بعد الفقـر،    ويزعم أن من مل يكتبها يسود وجهه يف الدنيا واآلخرة، ومن كتبها كان غنياً             
   منوسليماً
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سبحانك هذا تان عظيم،    !!  له ما جناه من الذنوب      عليه، ومغفوراً   الدين بعد تراكمه  
وإن األدلة والواقع يشهدان بكذب هذا املفتري، وعظم جرأته على اهللا، وقلة حيائه من              
اهللا ومن الناس، فهؤالء أمم كثرية مل يكتبوها، فلم تسود وجوههم، وههنا مجع غفري ال               

ة، فلم يقض دينهم، ومل يزل فقرهم، فنعوذ باهللا         حيصيهم إال اهللا قد كتبوها مرات كثري      
من زيغ القلوب، ورين الذنوب، وهذه صفات وجزاءات مل يأت ا الشرع الـشريف             
ملن كتب أفضل كتاب وأعظمه وهو القرآن الكرمي، فكيف حتصل ملن كتـب وصـية              
ـ               ا مكذوبة مشتملة على أنواع من الباطل، ومجل كثرية من أنواع الكفر، سبحان اهللا م

  .أحلمه على من اجترأ عليه بالكذب
من األمور الدالة على أن هذه الوصية من أبطل الباطل، وأوضح الكذب : األمر الرابع

، وهذا أيضا مـن     )ومن يصدق ا ينجو من عذاب النار، ومن كذب ا كفر          : (قوله فيها 
إىل أن يصدقوا   أعظم اجلرأة على الكذب، ومن أقبح الباطل، يدعو هذا املفتري مجيع الناس،             

 أم بذلك ينجون من عذاب النار، وأن من كذب ا يكفر، لقد أعظـم               -بفريته، ويزعم 
 غري احلق إن من صدق ا هو الذي يستحق - واهللا-واهللا هذا الكذاب على اهللا الفرية، وقال

ألا فرية وباطل وكذب ال أساس له من الصحة، وحنـن           . ال من كذب ا    أن يكون كافراً  
اهللا على أا كذب، وأن مفتريها كذاب، يريد أن يشرع للناس ما مل يأذن بـه اهللا،                 نشهد  

ويدخل يف دينهم ما ليس منه، واهللا قد أكمل الدين وأمته هلذه األمة من قبل هـذه الفريـة                   
أيها القراء واإلخوان، وإياكم والتصديق بأمثال هذه املفتريـات،         :  فانتبهوا بأربعة عشر قرناً  

ا رواج فيما بينكم، فإن احلق عليه نور ال يلتبس على طالبه، فـاطلبوا احلـق                وأن يكون هل  
بدليله، واسألوا أهل العلم عما أشكل عليكم، وال تغتروا حبلف الكذابني، فقد حلف إبليس              
اللعني ألبويكم آدم وحواء، على أنه هلما من الناصحني، وهو أعظـم اخلـائنني وأكـذب              

  لك يف سورة األعراف حيث قالعنه ذالكذابني، كما حكى اهللا 
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 فاحذروه واحذروا أتباعه من     )١(}وقَاسمهما ِإني لَكُما لَِمن الناِصِحني    {: سبحانه
املفترين، فكم له وهلم من األميان الكاذبة، والعهود الغادرة، واألقـوال املزخرفـة             

اطني، وفـنت   عصمين اهللا وإياكم وسائر املسلمني من شر الشي       ! لإلغواء والتضليل 
املضلني، وزيغ الزائغني، وتلبيس أعداء اهللا املبطلني، الذين يريدون أن يطفئوا نـور        
اهللا بأفواههم، ويلبسوا على الناس دينهم، واهللا متم نوره، وناصر دينه، ولو كـره              

  .أعداء اهللا من الشياطني وأتباعهم من الكفار وامللحدين
كرات، فهو أمر واقـع، والقـرآن       وأما ما ذكره هذا املفتري من ظهور املن       

الكرمي والسنة املطهرة قد حذرا منها غاية التحذير، وفيهمـا اهلدايـة والكفايـة،       
ونسأل اهللا أن يصلح أحوال املسلمني، وأن مين عليهم باتباع احلق، واالسـتقامة             
عليه والتوبة إىل اهللا سبحانه من سائر الذنوب، فإنه التواب الرحيم القادر على كل              

  .شيء
وأما ما ذكر عن شروط الساعة، فقد أوضحت األحاديث النبوية ما يكون            
من أشراط الساعة، وأشار القرآن الكرمي إىل بعض ذلك، فمن أراد أن يعلم ذلك              
وجده يف حمله من كتب السنة، ومؤلفات أهل العلم واإلميان، وليس بالناس حاجة             

باطل وحسبنا اهللا ونعم الوكيل،     إىل بيان مثل هذا املفتري وتلبيسه، ومزجه احلق بال        
وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم               
على عبده ورسوله الصادق األمني، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إيل يـوم             

  .الدين

                                                
 .٢١األعراف اآلية   -١



  

 - ٢٠١ -

  )١(كلمة يف املعضد
كرم زاده اهللا مـن العلـم       من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ امل            

  .واإلميان آمني
هـ ١٤/١/١٣٨٥وبعد، فكتابكم املؤرخ يف     : سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    

وصل وصلكم اهللا داه، وقد سرين علم صحتكم احلمد هللا على ذلك، كمـا سـرين                
أيضا ما أبديتموه من املالحظة على جوايب يف املعضد ورغبتكم يف حبث املوضوع مـن               

  .لنواحي إىل آخرهمجيع ا
 مع قطع النظر عن االعتقاد، فمنها ما     وأفيدكم أن األسباب ختتلف وتتنوع كثرياً      

هو جائز، ومنها ما هو مكروه وجيوز عند احلاجة، ومنها ما هو حمرم، وإن كان الفاعل               
  .يعتقد أا أسباب وأن الشايف هو اهللا وحده

 املباحة، كتناول احلبوب واإلبـر      ما يتعاطاه الناس اليوم من األدوية     : فمن األول 
والضمادات، واألدهان ضد األمراض اليت يقرر األطباء عالجها بـذلك، وكاألشـعة            
الكهربائية فهذه وأشباهها من األسباب اجلائزة، اليت جربت وعرف نفعهـا مـن دون           
مضرة، إذا اعتقد متعاطيها أا أسباب وأن الشفاء من اهللا وحـده، ومـن األسـباب                

الشفاء يف ثالث كية    ((:  الكي؛ ملا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال           املكروهة
وأنا أى أميت   (( ويف لفظ آخر     ))نار وشرطة حمجم وشربة عسل وما أحب أن أكتوي        

 أخذ العلماء من هذا احلديث الشريف كراهة الكي، وأنه إمنا يستعمل عند             ))عن الكي 
: ند تعذر أو تعسر غريه، ومن النوع الثالـث        احلاجة، وينبغي أن يكون آخر الطب، ع      

  وهو التداوي باألسباب احملرمة، التداوي باخلمر وحلوم السباع، وأشباه ذلك من األطعمة
                                                

ألنه ال يهـم القـارئ     : هذه رسالة جوابية لشخص سألين عن حكم املعضد وقد حذف اسم السائل            -١
  .   من جملة البحوث اإلسالمية١٨لعدد واملستفيت، نشرت يف ا
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، واألشربة احملرمة فهذه األشياء ال جيوز التداوي ا، ولو زعم بعض الناس أن فيها نفعاً              
ال لألدلة الدالة على حترمي التداوي      ولو اعتقد أن اهللا هو الشايف وأا أسباب، وما ذلك إ          

بالنجاسات واحملرمات، ولو قدر أن فيها بعض النفع؛ ألن ضرره أكرب؛ وألنه ليس كل              
أن ال يرد فيه ي خاص عـن        : أحدمها: ما فيه نفع يباح استعماله، بل البد من أمرين        

  .الشارع عليه الصالة والسالم
نفعه، فإن كانت مضرته أكـرب مل جيـز         أن ال تكون مضرته أكرب من       : واألمر الثاين 

استعماله، وإن مل يرد فيه ي؛ ألن الشرع الكامل ورد بتحرمي ما يغلب ضرره، كـاخلمر،                
عباد اهللا تداووا   ((: وهلذا جاء يف احلديث الصحيح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال            

 وصـح عنـه   ))رم عليكمإن اهللا مل جيعل شفاءكم فيما ح   : وال تتداووا حبرام ويف لفظ آخر     
صلى اهللا عليه وسلم أن رجال سأله عن اخلمر يصنعها للدواء فقال له النيب صلى اهللا عليـه                  

 ومما تقدم تعلمون أن املعيار يف التحليل والتحرمي ليس هو ))ليست بدواء ولكنها داء ((وسلم  
د أن الشفاء مـن اهللا،      اعتقاد اإلنسان، وإمنا املعيار هو األدلة الشرعية؛ ألن اإلنسان قد يعتق          

 حمرمة كأهل الشرك فإم يتعلقون بآهلتهم ويعبدوا من دون اهللا، ويقولون            ويتعاطى أسباباً 
إا تقرم إىل اهللا زلفى، وتشفع هلم لديه، وال يعتقدون أا تتصرف بذاا يف شـفائهم، أو            

ِمن دوِن اللَِّه ما ال يـضرهم  ويعبدونَ {: رد غائبهم أو الدفاع عنهم، كما قال اهللا سبحانه       
فَاعبِد اللَّه مخِلـصا  {:  اآلية، وقال تعاىل)١(}وال ينفَعهم ويقُولُونَ هؤالِء شفَعاؤنا ِعند اللَّهِ 

 نعبدهم ِإال ِليقَربونا ِإلَى     لَه الدين أَال ِللَِّه الدين الْخاِلص والَِّذين اتخذُوا ِمن دوِنِه أَوِلياَء ما           
                   كَـاِذب وه نِدي مهال ي ِلفُونَ ِإنَّ اللَّهتخِفيِه ي ما هِفي م مهنيب كُمحي لْفَى ِإنَّ اللَّهاللَِّه ز

هي يف نفسها جائزة،     واألدلة يف هذا املعىن كثرية، وقد يتعاطى اإلنسان أسباباً         )٢(}كَفَّار 
  الرقية الشرعية، وتناول احلبوب، واإلبر املشتملةك
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على املواد املباحة، فيحرم عليه تناوهلا إذا اعتقد أا هي الشافية وليس ربه وخالقـه،                
إذا عرف هذا فمسألة املعضد، هل تلحق باألسباب اجلـائزة  .وأنه هو الذي بيده الشفاء    

 باألسباب احملرمـة، كتعليـق      كاإلبر واحلبوب، أو املكروهة كالكي وحنوه؟ أو تلحق       
التمائم واحللقات واخليوط والودع، على األوالد عن العني أو اجلن أو بعض األمراض؟             
وكتعليق األوتار على الدواب كما كان أهل اجلاهلية يفعلون ذلك، وقد زجرهم النيب             
 صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك وأخرب أنه من الشرك، مع أم يعتقدون أن اهللا سـبحانه           
هو النافع الضار، وهو الذي يدبر األمر، وهو الذي يكشف الـضر وجيلـب النفـع،                

قُلْ من يرزقُكُم ِمن السماِء والْأَرِض أَمـن يمِلـك          {: والدليل على ذلك قوله تعاىل    
          تيالْم ِرجخيِت ويالْم ِمن يالْح ِرجخي نمو ارصالْأَبو عمالس  ربـدي نمو يالْح ِمن

 فهذه اآلية الكرمية أمر اهللا فيها نبيه صلى اهللا          )١(}الْأَمر فَسيقُولُونَ اللَّه فَقُلْ أَفَال تتقُونَ     
عليه وسلم أن يسأل املشركني عن هذه األشياء وأخرب أم سيقولون أن فاعلها هو اهللا               

اهللا يف ترك الـشرك بـه،         املعىن أفال تتقون   }تتقُونَفَقُلْ أَفَال   {: وحده وهلذا قال تعاىل   
ولَـِئن  {: وأنتم تعلمون أنه سبحانه هو املتصرف يف هذه األمور واملدبر هلا وقال تعاىل            

ِه سأَلْتهم من خلَق السماواِت والْأَرض لَيقُولُن اللَّه قُلْ أَفَرأَيتم ما تدعونَ ِمن دوِن اللَّ             
               ـِسكَاتمم نلْ هٍة همحِني ِبرادأَر ِه أَورض كَاِشفَات نلْ هه رِبض اللَّه ِنيادِإنْ أَر

 واآليات يف هذا املعىن كثرية، وهي       )٢(}رحمِتِه قُلْ حسِبي اللَّه علَيِه يتوكَّلُ الْمتوكِّلُونَ      
ن اهللا سبحانه هو النافع الضار، وهو الكاشف للضر،         دالة على أن املشركني يؤمنون بأ     

اجلالب للنفع، وهو الذي حييي ومييت، ويدبر األمر، ولكنهم يعبدون آهلتهم من األصنام          
ذا ما يتعاطونه   واألشجار واألنبياء واألولياء واملالئكة، بقصد الوساطة والشفاعة، وهك       

  من تعليق التمائم
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 األوالد والدواب، هو من باب األسباب عندهم، ال         واألوتار واحللقات، واخليوط على   
 حمرمة، تقتضي تعلق قلوم ا، والتفـام        أا شافية بنفسها، ولكنها ملا كانت أسباباً      

إليها، وغفلتهم عن اهللا سبحانه، أنكرها عليهم النيب صلى اهللا عليه وسـلم وزجـرهم               
 أجل ذلك اختلفت وجهـة      عنها، وألا قد جترهم إىل شرك أكرب، وفساد أعظم، ومن         

نظر املشايخ الذين حبثت معهم موضوع املعضد، هل يلحق باألسباب األخرية؟ وقـد             
بينت يف اجلواب الذي أرسلت صورته لكم، أن األقرب إحلاقه باألسـباب األخـرية              
احملرمة؛ ألنه من جنس احللقات والتمائم واألوتار اليت جاء فيها النـهي؛ ألن الـذين               

 جعله  اجلاهلية، ومن سلك سبيلهم، إمنا استعملوها لظنهم أن فيها نفعاً      تعاطوها من أهل  
اهللا فيها وخصها به، وإن كان اهللا هو النافع الضار، لكنه سبحانه خلـق يف خملوقاتـه                 
أنواع النفع، وأنواع الضرر، وفاوت بني ذلك على مقادير خمتلفة، فمن أجل ذلك وقع              

باب اجلائزة واحملرمة، وال سبيل إىل التمييز بـني         الناس فيما وقعوا فيه، من تعاطي األس      
هذا وهذا، إال من طريق الشرع املطهر، فما عرف أنه من جنس األسباب احملرمة فهـو            
حمرم، وإن قدر فيه بعض النفع، وما عرف أنه من جنس األسباب اجلائزة فهو جـائز،                

ع ى عنه ومنع    وإن كان فيه بعض الضرر، إذا كانت منفعته أكثر، وما عرف أن الشر            
، كاخلمر وحلوم السباع، ومعلوم أن لبس املعضد يبقى علـى  منه فالواجب تركه مطلقاً  

ا تبقى احلروز والتمائم، األيام والليايل والسنوات، خبالف احلبة اليت يأكلها،    ماإلنسان ك 
ويفرغ منها، وخبالف اإلبرة اليت يستعملها وينتهي منها، فليس املعضد من جنس هـذه   

ياء بل هو أشبه بلبس احللقة اليت ورد فيها حديث عمران بن حصني املـذكور يف                األش
اجلواب الذي أشرفتم عليه، وهو أشبه أيضا بلبس التمائم والودع واألوتار، ومما تقـدم         

  .تعلمون وجهة نظري ونظر املشايخ الذين قالوا مبنع لبسه، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم
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ه قد يفضي بالناس إىل لبس كل ما جاء من الغرب،           ومما يؤيد ذلك أن تعاطي لبس     
مما يدعى فيه النفع، حىت تعظم املصيبة ويكرب اخلطر، ويغفل الناس عما جـاء بـه            
الشرع املطهر، يف تنويع األسباب وتفصيلها، ووجوب التحرز مما حرم اهللا منـها،             

أن مينحنـا   واسأل اهللا سبحانه أن يوفقنا وإياكم وسائر املسلمني ملا فيه رضـاه، و            
 الفقه يف دينه والثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم وسائر املسلمني من مضالت             مجيعاً

  .الفنت، إنه على كل شيء قدير والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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  )١(األسورة النحاسية
  .من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ سلمه اهللا وتواله

فقد وصلين كتابكم الكرمي وصلكم اهللا      :  وبركاته وبعد   سالم عليكم ورمحة اهللا   
برضاه، وأشرفت على األوراق املرفقة املتضمنة بيان خصائص األسورة النحاسية الـيت            

، وعرضـت   ، وأفيدكم أين درست موضوعها كثرياً     )الروماتيزم( ملكافحة   حدثت أخرياً 
 وجهات النظر يف    مجيعاًذلك على مجاعة كثرية من أساتذة اجلامعة ومدرسيها، وتبادلنا          

حكمها، فاختلف الرأي، فمنهم من رأى جوازها؛ ملا اشتملت عليه مـن اخلـصائص              
، ومنهم من رأى تركها؛ ألن تعليقها يشبه ما كان عليه أهل            )الروماتيزم(املضادة ملرض   

اجلاهلية، من اعتيادهم تعليق الودع والتمائم واحللقات من الصفر، وغري ذلـك مـن              
ليت يتعاطوا، ويعتقدون أا عالج لكثري من األمراض، وأا مـن أسـباب   التعليقات ا 

: سالمة املعلق عليه من العني، ومن ذلك ما ورد عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قـال          
 فال أمت اهللا له ومن تعلق ودعة فال   من تعلق متيمةً  ((: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

 وعن عمران بن حصني رضـي       ))ن تعلق متيمة فقد أشرك    م(( ويف رواية    ))ودع اهللا له  
مـا  ((اهللا عنهما، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى رجال يف يده حلقة من صفر فقال              

إنزعها فإا ال تزيدك إال وهنا      (( قال من الواهنة فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم           ))هذا؟
ر عن النيب صلى اهللا عليـه        ويف حديث آخ   ))فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا       
 يتفقد إبل الركب ويقطع كل ما علق عليهـا          وسلم أنه يف بعض أسفاره أرسل رسوالً      

 فهذه األحاديث   .من قالئد األوتار اليت كان يظن أهل اجلاهلية أا تنفع إبلهم وتصوا           
 أو  وأشباهها يؤخذ منها أنه ال ينبغي إن يعلق شيئا من التمائم أو الودع أو احللقـات،               

  .األوتار أو أشباه ذلك من احلروز كالعظام واخلرز وحنو ذلك لدفع البالء أو رفعه

                                                
 .وهي إجابة لسائل) للروماتيزم(هذه رسالة أخرى عن األسورة النحاسية اليت جتعل  -١
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 والذي أرى يف هذه املسألة هو ترك األسورة املذكورة، وعدم استعماهلا سداً           
 ملادة الفتنة ا وامليل إليها، وتعلق النفوس ا، ورغبـة يف            لذريعة الشرك، وحسماً  

 عليـه واكتفـاء باألسـباب        سبحانه ثقة به، واعتماداً    توجيه املسلم بقلبه إىل اهللا    
 أباح اهللا ويسر لعباده غنية عمـا حـرم          فيمااملشروعة املعلومة إباحتها بال شك،      

مـن  ((: عليهم، وعما اشتبه أمره وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال             
 احلـرام   اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه ومن وقع يف الشبهات وقـع يف            

: وقال صلى اهللا عليـه وسـلم      ))كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع فيه       
 وال ريب أن تعليق األسورة املذكورة يشبه مـا  ))دع ما يريبك إىل ما ال يريبك    ((

تفعله اجلاهلية يف سابق الزمان، فهو إما من األمور احملرمـة الـشركية، أو مـن                
شتبهات، فاألوىل باملسلم واألحـوط لـه أن      وسائلها، وأقل ما يقال فيه أنه من امل       

يترفع بنفسه عن ذلك، وأن يكتفي بالعالج الواضح اإلباحة، البعيد عن الـشبهة،             
 اهللا عز وجل أن يوفقنـا       وأسألهذا ما ظهر يل وجلماعة من املشايخ واملدرسني،         

ف وإياكم ملا فيه رضاه، وأن مين علينا مجيعا بالفقه يف دينه والـسالمة ممـا خيـال         
  .شرعه، إنه على كل شيء قدير، واهللا حيفظكم والسالم
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  التحذير من الرقي املخالفة للشرع
من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل من يراه من املسلمني يف منطقـة الفـرع                  

  .وغريها من ضواحي املدينة املنورة، وفقهم اهللا للفقه يف الدين آمني
  : بعدأما : سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

تملة وغريها من ذوات السم، مـش     ) للعقرب(فقد بلغين أنه يوجد جبهتكم رقية       
وهذا نص بعض ما    . تنبيهكم عليها، وحتذيركم منها    يعلى أنواع من الشرك فوجب عل     

  : بلغين من الرقية املشار إليها
بسم اهللا يا قراءة اهللا، بالسبع السموات، وباآليات املرسالت، اليت حتكـم وال             (
عليها، يا سليمان الرفاعي، ويا كاظم سم األفاعي، ناد األفاعي، باسم الرفاعي،            حيكم  

أنثاها وذكرها، طويلها وأبترها، وأصفرها وأسودها، وأمحرهـا وأبيـضها، صـغريها      
وأكربها، ومن شر ساري الليل وماشي النهار، استعنت عليها باهللا وآيات اهللا وتـسعة              

  .انتهى) من جاء بعدها من ذريتها، وفاطمة بنت النيب، ووتسعني نبياً
هذا بعض ما بلغين وهلا صور كثرية، ال ختلو من الشرك، وهذه الرقية فيها أنواع               

يا سليمان الرفاعي، يا كـاظم      : (ومثل قوله ) بالسبع السموات : (من الشرك، مثل قوله   
ت اهللا  استعنت عليها باهللا وآيا   : (، ومثل قوله  )سم األفاعي، ناد األفاعي، باسم الرفاعي     

وقد دل القـرآن    ) ، وفاطمة بنت النيب ومن جاء بعدها من ذريتها        وتسعة وتسعني نبياً  
الكرمي والسنة املطهرة على أن العبادة حق هللا وحده، وأنه ال يدعى إال اهللا، وال يستعان                

 الْمساِجد ِللَِّه فَال    وأَنَّ{:  وقال تعاىل  )١(}ِإياك نعبد وِإياك نستِعني   {: إال به، كما قال تعاىل    
   وقال عليه ))الدعاء هو العبادة((:  وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم)٢(}تدعوا مع اللَِّه أَحدا

                                                
 .٥الفاحتة اآلية   -١
 .١٨اجلن اآلية   -٢
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 واآليـات  ))إذا سألت فاسأل اهللا وإذا اسـتعنت فاسـتعن بـاهللا       ((: الصالة والسالم 
 جيـوز االسـتعانة     واألحاديث يف هذا املعين كثرية، وقد أمجع العلماء علـى أنـه ال            

باجلمادات، كالسماوات والكواكب واألصنام واألشجار وحنو ذلك، بل ذلـك مـن           
الشرك، كما أمجعوا أنه ال جيوز دعاء األموات واالستعانة م، أو االسـتغاثة أو حنـو               

 كانوا أنبياء أو أولياء أو غريهم؛ ألن اإلنسان إذا مات انقطع عمله إال من               ذلك، سواءً 
 جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له، كما صح بذلك احلـديث     صدقة: ثالث

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهذه الرقية فيها االستعانة بالسموات واالسـتعانة              
بكثري من األموات، من األنبياء وغريهم، وفيها االستعانة بالرفاعي، وهذا كلـه مـن              

 من هذه الرقية، وأشـباهها مـن الرقـى          الشرك، فالواجب على مجيع املسلمني احلذر     
املشتملة على الشرك، والتواصي بترك ذلك، والتحـذير منـه، واالكتفـاء بـالرقى،              

قُلْ هـو اللَّـه    {وبالتعوذات الشرعية ففيها الغنية والكفاية، مثل آية الكرسي، وسورة          
دالْفَلَقِ   و{  }أَح بوذُ ِبرالقُو{ }قُلْ أَع بوذُ ِبراِسلْ أَعوغري ذلك مـن اآليـات   }ن 

القرآنية، وهكذا التعوذات والدعوات الشرعية، كاالستعاذة بكلمات اهللا التامات مـن           
باسم اهللا الذي ال يضر مع امسه شيء        ( (:شر ما خلق، وقول املسلم يف الصباح واملساء       
ريض ثالث مرات، ومثل قوله يف رقية امل    ))يف األرض وال يف السماء وهو السميع العليم       

اشف أنت الشايف ال شـفاء إال     وس رب الناس    االلهم رب الناس مذهب الب    ((: واللديغ
باسم اهللا أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كـل           )) ((شفاؤك شفاء ال يغادر سقما    

 ثالث مرات وهكذا قراءة الفاحتـة       )) حاسد اهللا يشفيك باسم اهللا أرقيك      أو عني نفس  
 الشفاء، وال سيما مع التكرار لـذلك بـصدق          على املريض واللديغ من أعظم أسباب     

وإخالص هللا سبحانه، يف طلب الشفاء منه، واإلميان الصادق بأنه سبحانه هو الشايف ال              
  .يقدر على الشفاء من مجيع األمراض غريه عز وجل
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 للفقه يف دينه والثبات عليه، وأن يعيذنا       وأسأل اهللا أن يوفقنا واملسلمني مجيعاً     
 خيالف شرعه، إنه جواد كرمي، والـسالم علـيكم ورمحـة اهللا              من كل ما   مجيعاً

  .وبركاته
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  )١(وجوب العمل بسنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وكفر من أنكرها
احلمد هللا رب العاملني، والعاقبة للمتقني، والصالة والسالم على عبده ورسـوله            

ى آله وأصحابه الـذين  نبينا حممد املرسل رمحة للعاملني، وحجة على العباد أمجعني، وعل      
محلوا كتاب رم سبحانه، وسنة نبيهم صلى اهللا عليه وسلم إىل من بعـدهم، بغايـة                
األمانة واإلتقان، واحلفظ التام للمعاين واأللفاظ رضي اهللا عنهم وأرضاهم وجعلنا مـن    

  .أتباعهم بإحسان
 إثبـات    على أن األصـول املعتـربة يف        وحديثاً فقد أمجع العلماء قدمياً   : أما بعد 

األحكام، وبيان احلالل واحلرام يف كتاب اهللا العزيز، الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه               
وال من خلفه، مث سنة رسول اهللا عليه الصالة والسالم الذي ال ينطق عن اهلوى إن هو                 

واختلف العلماء يف أصول أخرى أمهها القياس،        .إال وحي يوحى مث إمجاع علماء األمة      
 العلم على أنه حجة إذا استوىف شروطه املعتربة، واألدلة على هذه األصول             ومجهور أهل 

  : أكثر من أن حتصر وأشهر من أن تذكر
فهو كتاب اهللا العزيز، وقد دل كالم ربنا عز وجل يف مواضع    : أما األصل األول  

من كتابه على وجوب اتباع هذا الكتاب والتمسك به، والوقوف عند حدوده، قـال              
ِبعوا ما أُنِزلَ ِإلَيكُم ِمن ربكُم وال تتِبعوا ِمن دوِنـِه أَوِليـاَء قَِليلًـا مـا                 تا{: تعاىل

وهذَا ِكتاب أَنزلْناه مبـارك فَـاتِبعوه واتقُـوا لَعلَّكُـم           { :قال تعاىل  )٢(}تذَكَّرونَ
يهِدي ِبِه اللَّه مِن    *  اللَِّه نور وِكتاب مِبني      قَد جاَءكُم ِمن  {: وقال تعاىل  )٣(}ترحمونَ

  اتبع ِرضوانه سبلَ السالِم ويخِرجهم ِمن الظُّلُماِت ِإلَى النوِر ِبِإذِْنِه ويهِديِهم ِإلَى ِصراٍط
                                                

 هــ،  ١٤٠٠اإلسالمية العدد اخلامس الصادر من حمرم إىل مجادى الثانية عام  نشرت مبجلة البحوث     -١
  . هـ شركة الطباعة العربية السعودية١٤٠٠وصدرت يف نشرة صغرية من الرئاسة العامة عام 

  .٣  األعراف اآلية -٢
  .١٥٥ األنعام اآلية -٣
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* ما جاَءهم وِإنه لَِكتاب عِزيز      ِإنَّ الَِّذين كَفَروا ِبالذِّكِْر لَ    {: وقال تعاىل .)١(} مستِقيٍم
:  وقال تعـاىل   )٢(}ال يأِْتيِه الْباِطلُ ِمن بيِن يديِه وال ِمن خلِْفِه تنِزيلٌ ِمن حِكيٍم حِميدٍ            

 ِللنـاِس  هذَا بالغٌ {: وقال تعاىل  .)٣(}وأُوِحي ِإلَي هذَا الْقُرآنُ ِلأُنِذركُم ِبِه ومن بلَغَ       {
وقد جاءت األحاديث الـصحاح عـن        .واآليات يف هذا املعىن كثرية     )٤(}ِبهوِلينذَروا  

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آمرة بالتمسك بالقرآن واالعتصام به، دالة على أن من               
متسك به كان على اهلدى، ومن تركه كان على الضالل، ومن ذلك ما ثبت عنه صلى                

إين تارك فيكم ما لن تـضلوا إن        ((:  أنه قال يف خطبته يف حجة الوداع       اهللا عليه وسلم  
 رواه مسلم يف صحيحه، ويف صحيح مسلم أيضا عن زيد بن            ))اعتصمتم به كتاب اهللا   

إين تارك فيكم ثقلني أوهلمـا      ((: أرقم رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال          
 فحث على كتـاب اهللا،      ))هللا ومتسكوا به  كتاب اهللا فيه اهلدى والنور فخذوا بكتاب ا       

 ))وأهل بييت أذكركم اهللا يف أهل بييت أذكركم اهللا يف أهل بـييت ((: ورغب فيه، مث قال   
هو حبل اهللا من تسمك به كان على اهلدى ومن تركـه            ((: يف القرآن : ويف لفظ قال  

  .))كان على الضالل
 واإلميان من الـصحابة ومـن   واألحاديث يف هذا املعىن كثرية، ويف إمجاع أهل العلم     

بعدهم على وجوب التمسك بكتاب اهللا واحلكم به والتحاكم إليه، مع سنة رسول اهللا صلى         
  .اهللا عليه وسلم، ما يكفي ويشفي عن اإلطالة يف ذكر األدلة الواردة يف هذا الشأن

فهو ما صح عن رسـول اهللا       :  من األصول الثالثة امع عليها     أما األصل الثاين  
 اهللا عليه وسلم وأصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن بعدهم من أهل العلـم                صلى

  واإلميان، يؤمنون ذا األصل األصيل، وحيتجون به ويعلمونه األمة، وقد ألفوا يف
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ذلك املؤلفات الكثرية، وأوضحوا ذلك يف كتب أصول الفقه واملصطلح، واألدلة علـى   
 كتاب اهللا العزيز من األمر باتباعه وطاعته،        ذلك ال حتصى كثرة، فمن ذلك ما جاء يف        

وذلك موجه إىل أهل عصره ومن بعدهم؛ ألنه رسول اهللا إىل اجلميع، وألم مأمورون              
باتباعه وطاعته، حىت تقوم الساعة، وألنه عليه الصالة والسالم هو املفسر لكتـاب اهللا،    

نة مل يعـرف املـسلمون عـدد        واملبني ملا أمجل فيه بأقواله وأفعاله وتقريره، ولوال الس        
ركعات الصلوات وصفاا وما جيب فيها، ومل يعرفوا تفصيل أحكام الصيام والزكـاة،     
واحلج واجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكـر، ومل يعرفـوا تفاصـيل أحكـام             

  .املعامالت واحملرمات، وما أوجب اهللا ا من حدود وعقوبات

وأَِطيعـوا اللَّـه   {: ه تعاىل يف سورة آل عمران ومما ورد يف ذلك من اآليات قول      
يا أَيها الَّـِذين آمنـوا      {:  وقوله تعاىل يف سورة النساء     )١(}والرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ  

           دٍء فَريِفي ش متعازنفَِإنْ ت كُمِر ِمنأُوِلي الْأَمولَ وسوا الرأَِطيعو وا اللَّهِإلَى اللَِّه   أَِطيع وه
  .)٢(}والرسوِل ِإنْ كُنتم تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويلًا

من يِطِع الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه ومن تولَّى        {: وقال تعاىل يف سورة النساء أيضا     
   ح ِهملَيع اكلْنسا أَروكيف متكن طاعته ورد ما تنازع فيه الناس إىل كتاب           )٣(}ِفيظًافَم 

اهللا وسنة رسوله، إذا كانت سنته ال حيتج ا، أو كانت كلها غري حمفوظة، وعلى هذا                
القول يكون اهللا قد أحال عباده إىل شيء ال وجود له، وهذا من أبطل الباطل، ومـن                 

وأَنزلْنـا ِإلَيـك    {: يف سورة النحل  أعظم الكفر باهللا وسوء الظن به، وقال عز وجل          
  الذِّكْر ِلتبين ِللناِس ما نزلَ
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وما أَنزلْنا علَيك الِْكتاب ِإال ِلتبين هلم الذي        {:  وقال فيها أيضا   )١(}ِإلَيِهم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ  
     ٍم يةً ِلقَومحرى ودهلَفُوا ِفيِه وتونَاخِمنفكيف يكل اهللا سبحانه إىل رسوله صلى اهللا         )٢(}ؤ 

عليه وسلم تبيني املرتل إليهم، وسنته ال وجود هلا أو ال حجة فيها، ومثل ذلك قوله تعاىل يف                  
يكُم مـا  قُلْ أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ فَِإنْ تولَّوا فَِإنما علَيِه ما حملَ وعلَ  {: سورة النور 

         ِبنيالغُ الْموِل ِإال الْبسلَى الرا عموا ودتهت وهِطيعِإنْ تو ملْتموقال تعاىل يف السورة     )٣(}ح
  .)٤(}وأَِقيموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ وأَِطيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ{: نفسها

يا أَيها الناس ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم جِميعا الَِّذي لَـه      قُلْ  {: وقال يف سورة األعراف   
        يالْـأُم ِبـيوِلِه النسروا ِباللَِّه وفَآِمن ِميتيِيي وحي وِإال ه ِض ال ِإلَهالْأَراِت واومالس لْكم

  .)٥(}ه لَعلَّكُم تهتدونَالَِّذي يؤِمن ِباللَِّه وكَِلماِتِه واتِبعو
ويف هذه اآليات الداللة الواضحة على أن اهلداية والرمحة يف اتباعـه عليـه الـصالة     
والسالم، وكيف ميكن ذلك مع عدم العمل بسنته، أو القول بأنه ال صحة هلا، أو ال يعتمد                 

ونَ عن أَمِرِه أَنْ تِصيبهم ِفتنةٌ      فَلْيحذَِر الَِّذين يخاِلفُ  {: عليها، وقال عز وجل يف سورة النور      
  ذَابع مهِصيبي م أَو{:  وقال يف سورة احلشر    )٦(} أَِلي  اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُما آتمو

 واآليات يف هذا املعىن كثرية، وكلها تدل على وجوب طاعته عليه الـصالة     )٧(}عنه فَانتهوا 
اع ما جاء به، كما سبقت األدلة على وجوب اتباع كتاب اهللا، والتمسك به              والسالم، واتب 

 منهما فقد جحد األخـر      وطاعة أوامره ونواهيه، ومها أصالن متالزمان، من جحد واحداً        
  وكذب به، وذلك كفر وضالل، وخروج عن دائرة
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 اهللا عليـه    اإلسالم بإمجاع أهل العلم واإلميان، وقد تواترت األحاديث عن رسول اهللا صلى           
وسلم يف وجوب طاعته، واتباع ما جاء به، وحترمي معصيته، وذلك يف حق مـن كـان يف                  
عصره، ويف حق من يأيت بعده إىل يوم القيامة، ومن ذلك ما ثبت عنه يف الصحيحني مـن                  

من أطاعين فقد أطاع    ((: حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            
 ويف صحيح البخاري عنه رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا            ))ين فقد عصى اهللا   اهللا ومن عصا  

 قيل يا رسول اهللا ومن يأىب؟ قـال         ))كل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب      ((: عليه وسلم قال  
 وخرج أمحد وأبو داود واحلـاكم بإسـناد      ))من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين فقد أىب       ((

أال إين  ((:  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         ،صحيح عن املقدام بن معدي كرب     
أوتيت الكتاب ومثله معه أال يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم ذا القرآن فما               

  .))وجدمت فيه من حالل فأحلوه وما وجدمت فيه من حرام فحرموه
 صـلى   عن ابن أيب رافع عن أبيه عن النيب       :  بسند صحيح  هوخرج أبو داود وابن ماج    

 على أريكته يأتيه األمر من أمري مما أمرت به          ال ألفني أحدكم متكئاً   ((: اهللا عليه وسلم قال   
:  وعن احلسن بن جابر قـال      ))أو يت عنه فيقول ال ندري ما وجدنا يف كتاب اهللا اتبعناه           

حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم : مسعت املقدام بن معدي كرب رضي اهللا عنه يقول
يوشك أحدكم أن يكذبين وهو متكئ حيدث حبديثي فيقول بيننا وبينكم   ((يرب أشياء مث قال     خ

كتاب اهللا فما وجدنا فيه من حالل استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه أال إن مـا                  
وقد . أخرجه احلاكم والترمذي وابن ماجة بإسناد صحيح       ))حرم رسول اهللا مثل ما حرم اهللا      

 عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأنه كان يوصي أصحابه يف خطبته،              تواترت األحاديث 
 ومن ذلـك مـا يف       ))رب مبلغ أوعى من سامع    ((: أن يبلغ شاهدهم غائبهم، ويقول هلم     

الصحيحني أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا خطب الناس يف حجة الوداع يف يوم عرفة ويف                 
 فلـوال أن    ))ن مسعه ائب فرب من يبلغه أوعى له مم      فليبلغ الشاهد الغ  ((: يوم النحر قال هلم   

  سنته حجة على من مسعها وعلى
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 من بلغته، ولوال أا باقية إىل يوم القيامة، مل يأمرهم بتبليغها، فعلم بذلك أن احلجة بالسنة                
  .قائمة على من مسعها من فيه عليه الصالة والسالم وعلى من نقلت إليه باألسانيد الصحيحة

صحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنته عليه الصالة والـسالم          وقد حفظ أ  
القولية والفعلية، وبلغوها من بعدهم من التابعني، مث بلغها التابعون من بعدهم، وهكذا             

 بعد قرن، ومجعوها يف كتبهم، وأوضـحوا         بعد جيل، وقرناً   نقلها العلماء الثقات جيالً   
وانني وضوابط معلومة بينهم، يعلم ـا       صحيحها من سقيمها، ووضعوا ملعرفة ذلك ق      

صحيح السنة من ضعيفها، وقد تداول أهل العلم كتب السنة من الصحيحني وغريمها،             
، كما حفظ اهللا كتابه العزيز من عبث العابثني، وإحلاد امللحدين،            تاماً وحفظوها حفظاً 

زلْنا الذِّكْر وِإنـا لَـه      ِإنا نحن ن  {:  ملا دل عليه قوله سبحانه     وحتريف املبطلني، حتقيقاً  
 وال شك أن سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحي مـرتل، فقـد                )١(}لَحاِفظُونَ

حفظها اهللا كما حفظ كتابه، وقيض اهللا هلا علماء نقادا، ينفون عنها حتريف املـبطلني،    
لحدون؛ ألن  وتأويل اجلاهلني، ويذبون عنها كل ما ألصقه ا اجلاهلون والكذابون وامل          

اهللا سبحانه جعلها تفسريا لكتابه الكرمي، وبيانا ملا أمجل فيه من األحكـام، وضـمنها               
أحكاما أخرى، مل ينص عليها الكتاب العزيز، كتفصيل أحكام الرضاع، وبعض أحكام           
املواريث، وحترمي اجلمع بني املرأة وعمتها، وبني املرأة وخالتها، إىل غـري ذلـك مـن               

  .ءت ا السنة الصحيحة ومل تذكر يف كتاب اهللا العزيزاألحكام اليت جا

 الصحابة والتابعني ومن بعدهم من أهـل العلـم يف           عنذكر بعض ما ورد      
: يف الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قـال   ..تعظيم السنة، ووجوب العمل ا    

ـ                 و بكـر   ملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب، قـال أب
   فقال له،الصديق رضي اهللا عنه واهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة
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أمـرت أن أقاتـل   (( :عمر رضي اهللا عنه كيف تقاتلهم وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم            
؟ فقـال  ))الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإن قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها       

 كانوا يؤدوا إىل رسول اهللا      ق أليست الزكاة من حقها واهللا لو منعوين عناقاً        أبو بكر الصدي  
 فما هو إال أن عرفت أن       :صلى اهللا عليه وسلم لقاتلتهم على منعها فقال عمر رضي اهللا عنه           

 وقد تابعه الصحابة رضي اهللا عنهم على        .اهللا قد شرح صدر أيب بكر للقتال فعرفت أنه احلق         
 الردة حىت ردوهم إىل اإلسالم، وقتلوا من أصر على ردته، ويف هذه القصة ذلك، فقاتلوا أهل

وجاءت اجلدة إىل الصديق رضي اهللا عنه       .أوضح دليل على تعظيم السنة، ووجوب العمل ا       
ليس لك يف كتاب اهللا شيء، وال أعلم أن رسول اهللا صلى اهللا             : تسأله عن مرياثها، فقال هلا    

فشهد عنـده  : مث سأل رضي اهللا عنه الصحابة  .أسأل الناس عليه وسلم قضى لك بشيء، وس     
بعضهم بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم أعطى اجلدة السدس، فقضى هلا بذلك، وكان عمـر                
رضي اهللا عنه يوصي عماله أن يقضوا بني الناس بكتاب اهللا، فإن مل جيدوا القضية يف كتاب                 

 أشكل عليه حكم إمالص املـرأة، وهـو         اهللا، فبسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وملا        
، بسبب تعدي أحد عليها، سأل الصحابة رضي اهللا عنهم عـن ذلـك،             ميتاً إسقاطها جنيناً 

بأن النيب صـلى اهللا عليـه     : فشهد عنده حممد بن مسلمة واملغرية بن شعبة رضي اهللا عنهما          
  .فقضى بذلك رضي اهللا عنه.وسلم قضي يف ذلك بغرة عبد أو أمة

 على عثمان رضي اهللا عنه حكم اعتداد املرأة يف بيتها بعد وفاة زوجهـا،               وملا أشكل 
أن النيب صلى اهللا عليه     : وأخربته فريعة بنت مالك بن سنان أخت أيب سعيد رضي اهللا عنهما           

قضى بذلك رضـي  .أن متكث يف بيته حىت يبلغ الكتاب أجله   : وسلم أمرها بعد وفاة زوجها    
 رضـي  وملا بلغ علياً. إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة    اهللا عنه، وهكذا قضى بالسنة يف     

 علي رضي اهللا عنه باحلج والعمرة       اهللا عنه أن عثمان رضي اهللا عنه ينهى عن متعة احلج أهلّ           
وملا احـتج   .ال أدع سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقول أحد من الناس            : ، وقال مجيعاً

   بعض الناس على



  

 - ٢١٨ -

نهما يف متعة احلج، بقول أيب بكر وعمر رضي اهللا عنـهما يف حتبيـذ   ابن عباس رضي اهللا ع  
قال رسول  : أقول!!  يوشك أن ترتل عليكم حجارة من السماء       :إفراد احلج، قال ابن عباس    

 فإذا كان من خالف السنة لقول أيب        ،قال أبو بكر وعمر   : اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتقولون     
ال من خالفهما لقول من دوما، أو ـرد رأيـه           بكر وعمر ختشى عليه العقوبة فكيف حب      

  .!واجتهاده
وملا نازع بعض الناس عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما يف بعض الـسنة، قـال لـه     

 هل حنن مأمورون باتباع عمر أو باتباع السنة؟ وملا قال رجل لعمران بن حـصني                :عبداهللا
: السنة، غضب رضي اهللا عنه وقال     وهو حيدثهم عن    .حدثنا عن كتاب اهللا   : رضي اهللا عنهما  

إن السنة هي تفسري كتاب اهللا، ولوال السنة مل نعرف أن الظهر أربع، واملغـرب ثـالث،                  
والفجر ركعتان، ومل نعرف تفصيل أحكام الزكاة إىل غري ذلك، مما جاءت به الـسنة مـن        

عمل ا،  تفصيل األحكام، واآلثار عن الصحابة رضي اهللا عنهم يف تعظيم السنة ووجوب ال            
ومن ذلك أيضا أن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما ملـا             .والتحذير من خمالفتها كثرية جداً    

واهللا :  قال بعض أبنائه   ))ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا     ((: حدث بقوله صلى اهللا عليه وسلم     
واهللا : أقول قال رسول اهللا وتقـول     : ، وقال  شديداً فغضب عليه عبد اهللا وسبه سباً     .لنمنعهن
  .لنمنعهن

وملا رأى عبد اهللا بن املغفل املزين رضي اهللا عنه، وهو من أصحاب رسول اهللا صـلى     
إن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى : اهللا عليه وسلم بعض أقاربه خيذف، اه عن ذلك وقال له          

مث .))، ولكنه يكسر السن ويفقأ العني وال ينكأ عدواًإنه ال يصيد صيداً ((: عن اخلذف، وقال  
واهللا ال كلمتك أبدا، أخربك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            : رآه بعد ذلك خيذف فقال    
إذا : وأخرج البيهقي عن أيوب السختياين التابعي اجلليل، أنه قال         .ينهى عن اخلذف مث تعود    
وقال األوزاعـي   .دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن فاعلم أنه ضال        : حدثت الرجل بسنة فقال   

السنة قاضية على الكتاب، أي تقيد ما أطلقه، أو بأحكام مل تذكر يف الكتـاب،               : اهللارمحه  
   وأَنزلْنا ِإلَيك الذِّكْر ِلتبين ِللناِس{: كما يف قول اهللا سبحانه
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وتيت أال إين أ  ((: وسبق قوله صلى اهللا عليه وسلم      .)١(}ما نزلَ ِإلَيِهم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ    
:  وأخرج البيهقي عن عامر الشعيب رمحه اهللا أنه قال لبعض النـاس       ))الكتاب ومثله معه  

  .يعين بذلك األحاديث الصحيحة) إمنا هلكتم يف حني تركتم اآلثار(
إذا بلغك عـن    : وأخرج البيهقي أيضا عن األوزاعي رمحه اهللا أنه قال لبعض أصحابه          

 عن إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان مبلغاً  رسول اهللا حديث، فإياك أن تقول بغريه، ف       
إمنا : (اهللا تعاىل، وأخرج البيهقي عن اإلمام اجلليل سفيان بن سعيد الثوري رمحه اهللا أنه قال              

ما منا إال راد ومردود عليه إال صـاحب         : (، وقال مالك رمحه اهللا    )العلم كله، العلم باآلثار   
إذا جاء : (لى اهللا عليه وسلم، وقال أبو حنيفة رمحه اهللاوأشار إىل قرب رسول اهللا ص) هذا القرب

 :وقال الشافعي رمحه اهللا    .)احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعلى الرأس والعني          
 فلم آخذ به، فأشهدكم أن       صحيحاً مىت رويت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديثاً         (

 وجاء احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا لت قوالًإذا ق : (وقال أيضا رمحه اهللا   .)عقلي قد ذهب  
وقال اإلمام أمحد بن حنبل رمحـه اهللا لـبعض           ،)عليه وسلم خبالفه، فاضربوا بقويل احلائط     

 وال الشافعي، وخذ من حيث أخذنا، وقال أيضا رمحه          ال تقلدين وال تقلد مالكاً    : (أصحابه
ى اهللا عليه وسلم، يـذهبون إىل       عجبت لقوم عرفوا اإلسناد وصحته عن رسول اهللا صل        : اهللا

فَلْيحذَِر الَِّذين يخاِلفُونَ عن أَمِرِه أَنْ تِصيبهم ِفتنـةٌ أَو          {:  واهللا سبحانه يقول   ،رأي سفيان 
 أَِليم ذَابع مهِصيبالشرك، لعله إذا رد بعض قوله عليه : أتدري ما الفتنة؟ الفتنة:  مث قال)٢(}ي
، وأخرج البيهقي عن جماهد بن جرب       )ن يقع يف قلبه شيء من الزيغ فيهلك       الصالة والسالم، أ  

فَِإنْ تنازعتم ِفـي شـيٍء فَـردوه ِإلَـى اللَّـِه            {: التابعي اجلليل أنه قال يف قوله سبحانه      
وأخـرج  .الرد إىل اهللا الرد إىل كتابه، والرد إىل الرسول الرد إىل الـسنة    :  قال )٣(}والرسوِل

  هقي عن الزهري رمحه اهللالبي
                                                

  .٤٤  النحل اآلية -١
  .٦٣  النور اآلية -٢
  .٥٩  النساء اآلية -٣
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االعتصام بالسنة جناة، وقال موفق الـدين       : كان من مضى من علمائنا يقولون     : أنه قال 
واألصل : (ابن قدامة رمحه اهللا يف كتابه روضة الناظر، يف بيان أصول األحكام، ما نصه             

 عليـه   الثاين من األدلة سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقول رسول اهللا صلى اهللا              
وسلم حجة، لداللة املعجزة على صدقه، وألمر اهللا بطاعته، وحتـذيره مـن خمالفـة               

فَلْيحـذَِر  {: انتهى املقصود، وقال احلافظ ابن كثري رمحه اهللا يف تفسري قوله تعاىل    .)أمره
عن أمـر   :  أي )١(}يمالَِّذين يخاِلفُونَ عن أَمِرِه أَنْ تِصيبهم ِفتنةٌ أَو يِصيبهم عذَاب أَلِ          

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو سبيله ومنهاجه وطريقته، وسنته وشريعته، فتوزن             
األقوال واألعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله     
وفاعله كائنا من كان، كما ثبت يف الصحيحني وغريمها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه               

فليخش وليحذر مـن    :  أي ))من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد       ((: وسلم أنه قال  
يف قلوم من كفر أو نفاق      :  أي ،أَنْ تِصيبهم ِفتنةٌ  : خالف شريعة الرسول باطنا وظاهرا    

     أَِليم ذَابع مهِصيبي كما .يف الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو حنو ذلك         :  أي ،أو بدعة أَو
 هذا ما حدثناً  :  قال ،مام أمحد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن مهام بن منبه          روى اإل 
مثلي ومثلكم كمثـل رجـل      ((: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      :  قال ،أبو هريرة 

استوقد نارا فلما أضاءت ما حوهلا جعل الفراش وهذه الدواب الالئي يقعن يف النـار                
حمن فيها قال فذلك مثلي ومثلكم أنـا آخـذ          يقعن فيها وجعل حيجزهن ويغلبنه فيقت     

أخرجاه من حديث عبـد     )) حبجزكم عن النار هلم عن النار فتغلبوين وتقتحمون فيها        
) مفتاح اجلنة يف االحتجاج بالسنة: (وقال السيوطي رمحه اهللا يف رسالته املسماة   .الرزاق
 عليه وسـلم    اعلموا رمحكم اهللا أن من أنكر أن كون حديث النيب صلى اهللا           : (ما نصه 
 بشرطه املعروف يف األصول حجة، كفر وخرج عن دائرة اإلسالم، وحشر  كان أو فعالًقوالً

  واآلثار عن .انتهى املقصود) مع اليهود والنصارى، أو مع من شاء اهللا من فرق الكفرة
                                                

  .٦٣  النور اآلية -١
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الصحابة والتابعني ومن بعدهم من أهل العلم يف تعظيم السنة، ووجوب العمل ا،             
، وأرجو أن يكون يف ما ذكرنـا مـن اآليـات         ن خمالفتها كثرية جداً   والتحذير م 

واألحاديث واآلثار كفاية ومقنع لطالب احلق، ونسأل اهللا لنا وجلميع املـسلمني             
 صراطه املستقيم   التوفيق ملا يرضيه، والسالمة من أسباب غضبه، وأن يهدينا مجيعاً         

  .إنه مسيع قريب
 وعلى آله وأصحابه وأتباعـه  حممدينا وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله نب   

  .بإحسان
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  وجوب لزوم السنة واحلذر من البدعة
احلمد هللا الذي أكمل لنا الدين، وأمت علينا النعمة، ورضي لنا اإلسـالم دينـا،               
والصالة والسالم على عبده ورسوله الداعي إىل طاعة ربه، احملذر عن الغلـو والبـدع             

ه وصحبه ومن سار على جه واتبع هداه إىل يـوم           واملعاصي، صلى اهللا عليه وعلى آل     
  : الدين أما بعد

األردوية األسبوعية، الـصادرة  ) إدارة(فقد اطلعت على املقال الذي نشر جبريدة        
محلـة  : يف مدينة كانفور الصناعية بوالية أترابراديش، يف صفحتها األوىل، واملتـضمن          

قيدا اإلسالمية، وحماربتها للبـدع،     إعالمية ضد اململكة العربية السعودية ومتسكها بع      
واام عقيدة السلف اليت تسري عليها احلكومة، بأا ليست سنية، مما يهدف به كاتبـه               

  .إىل التفرقة بني أهل السنة، وتشجيع البدع واخلرافات
وهذا ال شك تدبري سيئ، وتصرف خطري، يراد به اإلساءة إىل الدين اإلسالمي،             

مث إن هذا املقال يركز بشكل واضح على موضـوع إقامـة            وبث البدع والضالالت،    
االحتفال مبولد الرسول صلى اهللا عليه وسلم وجعله منطلقا للحديث عن عقيدة اململكة             

  : لذا رأيت التنبيه على ذلك، فأقول مستعينا باهللا تعاىل.وقيادا
نعـه؛  ال جيوز االحتفال مبولد الرسول صلى اهللا عليه وسلم وال غريه، بل جيب م             

ألن ذلك من البدع احملدثة يف الدين، وألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يفعلـه، ومل     
يأمر به لنفسه، أو ألحد ممن تويف قبله من األنبياء، أو من بناته أو زوجاتـه، أو أحـد                 

ومل يفعله خلفاؤه الراشدون وال غريهم من الصحابة، رضـوان اهللا           .أقاربه أو صحابته  
ال التابعون له بإحسان، وال أحد من علماء الشريعة والسنة احملمدية يف            عليهم أمجعني، و  

 لرسول اهللا صلى اهللا عليـه     وهؤالء هم أعلم الناس بالسنة، وأكمل حباً      .القرون املفضلة 
  .وسلم، ومتابعة لشرعه ممن بعدهم، ولو كان خريا لسبقونا إليه



  

 - ٢٢٣ -

لدين اإلسالمي، واالغتناء   وقد أمرنا باالتباع وينا عن االبتداع، وذلك لكمال ا        
مبا شرعه اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، وتلقاه أهل السنة واجلماعة بالقبول،              

  .من الصحابة والتابعني هلم بإحسان
من أحدث يف أمرنا هذا ما لـيس  ((: وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال     

من عمل عمال ليس عليه أمرنـا       (( ملسلم   ويف رواية أخرى  . متفق على صحته   ))منه فهو رد  
عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين ((:  وقال عليه الصالة والسالم يف حديث آخر))فهو رد

املهديني من بعدي متسكوا ا وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة 
أما بعد فإن خري احلـديث      ((:  وكان يقول يف خطبته يوم اجلمعة      ))بدعة وكل بدعة ضاللة   

كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم وشر األمور حمدثاا وكل بدعـة                
  .))ضاللة

ففي هذه األحاديث حتذير من إحداث البدع، وتنبيه بأا ضاللة، تنبيها لألمة علـى              
وقـال  .ىن كـثرية واألحاديث يف هذا املع  .عظيم خطرها، وتنفريا هلم عن اقترافها والعمل ا       

فَلْيحذَِر {: وقال عز وجل   )١(}وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا       {: تعاىل
          أَِليم ذَابع مهِصيبي ةٌ أَونِفت مهِصيبِرِه أَنْ تأَم ناِلفُونَ عخي {:  وقال تعاىل  )٢(}الَِّذين  لَقَـد

 كَانَ لَكُم                اللَّـه ذَكَـرو الْـآِخر موالْيو و اللَّهجركَانَ ي نةٌ ِلمنسةٌ حووِل اللَِّه أُسسِفي ر 
والساِبقُونَ الْأَولُونَ ِمن الْمهاِجِرين والْأَنصاِر والَّـِذين اتبعـوهم         {:  وقال تعاىل  )٣(}كَِثريا

   هنع اللَّه ِضياٍن رساتٍ     ِبِإحنج ملَه دأَعو هنوا عضرو ا      مِفيه اِلِدينخ ارها الْأَنهتحِري تجت
   ِظيمالْع زالْفَو ا ذَِلكد{:  وقال تعاىل  )٤(}أَب  موالْي       كُملَـيع ـتممأَتو كُمِدين لَكُم لْتأَكْم

   وهذه اآلية)٥(}ِنعمِتي ورِضيت لَكُم الِْإسالم ِدينا
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تدل داللة صرحية، على أن اهللا سبحانه وتعاىل قد أكمل هلذه األمة دينها، وأمت عليها نعمته،          
ومل يتوف نبيه عليه الصالة والسالم إال بعد ما بلغ البالغ املبني، وبني لألمة كل ما شرعه اهللا 

ه إىل الدين اإلسالمي،    هلا من أقوال وأعمال، وأوضح أن كل ما حيدثه الناس بعده، وينسبون           
وقد ثبت عـن     .من أقوال وأعمال، فكله بدعة مردودة على من أحدثها، ولو حسن قصده           

أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وعن السلف الصاحل بعدهم، التحذير من البـدع           
 اهللا والترهيب منها، وما ذاك إال ألا زيادة يف الدين، وشرع مل يأذن به اهللا، وتشبه بأعـداء   

من اليهود والنصارى، يف زيادم يف دينهم، وابتداعهم فيه ما مل يأذن به اهللا، وألن الزمهـا          
التنقص للدين اإلسالمي، واامه بعدم الكمال، ومعلوم ما يف هذا من الفساد العظيم، واملنكر 

 واملخالفة الـصرحية    )١(}الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم   {: الشنيع، واملصادمة لقول اهللا عز وجل     
  .ألحاديث الرسول عليه الصالة والسالم، واحملذرة من البدع واملنفرة منها

أن اهللا سـبحانه وتعـاىل مل       : وإحداث مثل هذه االحتفاالت باملولد وحنوه يفهم منه       
يكمل الدين هلذه األمة، وأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يبلغ ما ينبغي لألمة أن تعمـل                

 جاء هؤالء املتأخرون فأحدثوا يف شرع اهللا ما مل يأذن به اهللا زاعمني أن ذلك ممـا                  به، حىت 
يقرم إىل اهللا، وهذا بال شك فيه خطر عظيم، واعتراض على اهللا سبحانه وتعـاىل وعلـى           
رسوله، واهللا سبحانه قد أكمل لعباده الدين، وأمت عليهم النعمة، والرسول صلى اهللا عليـه               

غ املبني، ومل يترك طريقا يوصل إىل اجلنة، ويباعد من النار، إال بينه ألمته،            وسلم قد بلغ البال   
قال رسول اهللا : كما ثبت يف الصحيح عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال        

 عليه أن يدل أمته على خـري مـا   ما بعث اهللا من نيب إال كان حقاً       ((: صلى اهللا عليه وسلم   
 رواه مسلم يف صحيحه، ومعلوم أن نبينا عليه الصالة          ))شر ما يعلمه هلم   يعلمه هلم وينذرهم    

والسالم هو أفضل األنبياء وخامتهم، وأكملهم بالغا ونصحا، فلو كان االحتفال باملوالد من             
  الدين الذي ارتضاه اهللا سبحانه
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، فلما  لعباده، لبينه الرسول صلى اهللا عليه وسلم لألمة، أو فعله أصحابه رضي اهللا عنهم             
مل يقع شيء من ذلك، علم أنه ليس من اإلسالم يف شيء، بل هو من احملـدثات الـيت            

  .حذر الرسول صلى اهللا عليه وسلم منها أمته، كما تقدم ذلك يف األحاديث السابقة
وقد صرح مجاعة من العلماء بإنكار املوالد والتحذير منها، عمال باألدلة املذكورة     

ة الشرعية أن املرجع يف التحليل والتحرمي، ورد ما تنازع فيه           وغريها، ومعلوم من القاعد   
يا أَيهـا   {: الناس إىل كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، كما قال عز وجل             

 الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي الْأَمِر ِمنكُم فَِإنْ تنازعتم ِفي شـيءٍ             
             نـسأَحو ـريخ ِم الْآِخِر ذَِلكوالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤت متوِل ِإنْ كُنسالرِإلَى اللَِّه و وهدفَر

  .)٢(}وما اختلَفْتم ِفيِه ِمن شيٍء فَحكْمه ِإلَى اللَِّه{:  وقال تعاىل)١(}تأِْويلًا
ملوالد إىل كتاب اهللا سبحانه وتعاىل، وجدناه       وإذا رددنا هذه املسألة وهي االحتفال با      

يأمرنا باتباع الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيما جاء به، وحيذرنا عما ى عنه، وخيربنا بـأن         
اهللا سبحانه قد أكمل هلذه األمة دينها، وليس هذا االحتفال مما جاء به الرسول صلى اهللا عليه 

  . لنا، وأمرنا باتباع الرسول فيهوسلم فيكون ليس من الدين الذي أكمله اهللا

وإذا رددناه أيضا إىل سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مل جند أنه فعلـه وال                 
أمر به، وال فعله أصحابه رضي اهللا عنهم، فبذلك نعلم أنه ليس من الدين، بـل مـن                  
البدع احملدثة، ومن التشبه األعمـى بأهـل الكتـاب مـن اليهـود والنـصارى يف                 

وبذلك يتضح لكل من له أدىن بصرية ورغبة يف احلق، وإنصاف يف طلبـه، أن          .أعيادهم
االحتفال جبميع املوالد ليس من دين اإلسالم يف شيء، بل هو من البدع احملدثات، اليت               

  .أمرنا اهللا سبحانه ورسوله عليه الصالة والسالم بتركها واحلذر منها
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لناس يف سائر األقطار، فـإن احلـق ال         وال ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من ا         
يعرف بكثرة الفاعلني، وإمنا يعرف باألدلة الشرعية، كما قـال تعـاىل عـن اليهـود       

وقَالُوا لَن يدخلَ الْجنةَ ِإال من كَانَ هودا أَو نصارى ِتلْك أَماِنيهم قُـلْ              {: والنصارى
وِإنْ تِطع أَكْثَر من ِفـي الْـأَرِض        {:  وقال تعاىل  )١(}ِدِقنيهاتوا برهانكُم ِإنْ كُنتم صا    

  . اآلية)٢(}يِضلُّوك عن سِبيِل اللَِّه
 ال ختلو يف أغلب األحيـان، ويف        - مع كوا بدعة     -مث إن غالب هذه االحتفاالت      

 بعض األقطار من اشتماهلا على منكرات أخرى، كاختالط النساء بالرجـال، واسـتعمال            
وقد يقع فيها ما هو .األغاين واملعازف، وشرب املسكرات واملخدرات وغري ذلك من الشرور

أعظم من ذلك، وهو الشرك األكرب وذلك بالغلو يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو غريه            
من األولياء، ودعائه واالستغاثة به وطلب املدد منه، واعتقاد أنه يعلم الغيب، وحنو ذلك من               

إيـاكم  ((: اليت تكفر فاعلها، وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال             األمور  
ال ((:  وقال عليه الصالة والسالم))والغلو يف الدين فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين  

 أخرجه البخاري ))تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي إمنا أنا عبد فقولوا عبد اهللا ورسوله  
 ومما يدعو إىل العجب واالستغراب، أن الكثري من الناس ينـشغل وجيتهـد يف              يف صحيحه، 

حضور هذه االحتفاالت املبتدعة، ويدافع عنها، ويتخلف عما أوجب اهللا عليه، من حضور             
وال شك أن ذلك    . عظيماً ، وال يرى أنه أتى منكراً     اجلمع واجلماعات، وال يرفع بذلك رأساً     

، وكثرة ما ران على القلوب من صنوف الذنوب واملعاصي،      من ضعف اإلميان، وقلة البصرية    
  .نسأل اهللا العافية لنا ولسائر املسلمني

وأغرب من ذلك أن بعضهم يظن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم حيـضر                
  املولد، وهلذا يقومون له حميني ومرحبني، وهذا من أعظم الباطل وأقبح اجلهل، فإن

                                                
 .١١١قرة اآلية الب  -١
 .١١٦األنعام اآلية   -٢



  

 - ٢٢٧ -

وال يتصل بأحد من الناس،     . ال خيرج من قربه قبل يوم القيامة        الرسول صلى اهللا عليه وسلم    
وال حيضر اجتماعام، بل هو مقيم يف قربه إىل يوم القيامة، وروحه يف أعلى عليني عند ربه                 

ثُم ِإنكُم يـوم    * ثُم ِإنكُم بعد ذَِلك لَميتونَ      {: يف دار الكرامة، كما قال اهللا سبحانه وتعاىل       
أنا أول من ينشق عنه القـرب يـوم         ((: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم     ،  )١(}لِْقيامِة تبعثُونَ ا

 فهذه اآلية واحلديث الشريف، وما جاء مبعنامها مـن          ))القيامة وأنا أول شافع وأول مشفع     
اآليات واألحاديث، كلها تدل على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وغريه من األموات، إمنـا               

رجون من قبورهم يوم القيامة، وهذا أمر جممع عليه بني علماء املسلمني، ليس فيه نـزاع                خي
التنبه هلذه األمور، واحلذر مما أحدثه اجلهال وأشباههم، من البدع         : بينهم، فينبغي لكل مسلم   

  .واخلرافات اليت ما أنزل اهللا ا من سلطان
 وسلم فهي من أفضل القربـات،       أما الصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه        

ِإنَّ اللَّه ومالِئكَته يصلُّونَ علَى النِبي      {: ومن األعمال الصاحلات، كما قال سبحانه وتعاىل      
من ((:  وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم      )٢(}يا أَيها الَِّذين آمنوا صلُّوا علَيِه وسلِّموا تسِليما       

 وهي مشروعة يف مجيع األوقات، ومتأكـدة يف  ))لى اهللا عليه ا عشراًصلى علي واحدة ص  
آخر كل صالة، بل واجبة عند الكثري من أهل العلم يف التشهد األخري من كل صالة، وسنة                 
مؤكدة يف مواضع كثرية، منها ما بعد األذان، وعند ذكره صلى اهللا عليه وسلم، ويف يـوم                 

هذا ما أردت التنبيه عليه حنـو هـذه         .أحاديث كثرية اجلمعة وليلتها، كما دلت على ذلك       
  .املسألة، وفيه كفاية إن شاء اهللا ملن فتح اهللا عليه وأنار بصريته

 أن تصدر مثل هذه االحتفاالت البدعية، من مسلمني متمـسكني           وإنه ليؤسفنا جداً  
  سـنياً  إذا كنت : ونقول ملن يقول بذلك   .بعقيدم، وحبهم لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

   لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فهل فعل ذلك هو أو أحد من صحابته الكرام،ومتبعاً
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أو التابعني هلم بإحسان، أم هو التقليد األعمى ألعداء اإلسالم، من اليهود والنـصارى              
  .ومن على شاكلتهم

وليس حب الرسول صلى اهللا عليه وسلم يتمثل فيما يقام من احتفاالت مبولده،             
 بطاعته فيما أمر به، وتصديقه فيما أخرب به، واجتناب ما ى عنه وزجر، وأال يعبد                بل

وكذا بالصالة عليه عند ذكـره، ويف الـصلوات ويف كـل وقـت              .اهللا إال مبا شرع   
 يف إنكار مثل هذه األمور البدعية،       وليست الوهابية حسب تعبري الكاتب بدعاً     .ومناسبة

تاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، والسري         هي التمسك بك  : بل عقيدة الوهابية  
على هديه، وهدي خلفائه الراشدين، والتابعني هلم بإحسان، وما كان عليـه الـسلف       
الصاحل، وأئمة الدين واهلدى، أهل الفقه والفتوى يف باب معرفة اهللا، وإثبات صـفات              

خبار النبوية، وتلقتها كماله ونعوت جالله، اليت نطق ا الكتاب العزيز، وصحت ا األ         
يثبتوا ويؤمنون ا وميروـا  .صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالقبول والتسليم     

 وال متثيل، ويتمسكون مبـا      كما جاءت، من غري حتريف وال تعطيل، ومن غري تكييفٍ         
درج عليه التابعون، وتابعوهم من أهل العلم واإلميان والتقوى، وسلف األمة وأئمتـها،      

 رسول اهللا،    شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن حممداً        وؤمنون بأن أصل اإلميان وقاعدته ه     وي
وهي أصل اإلميان باهللا وحده، وهي أفضل شعب اإلميان، ويعلمون بأن هذا األصل البد       
فيه من العلم والعمل واإلقرار بإمجاع املسلمني، ومدلوله وجوب عبادة اهللا وحـده ال              

 من كان، وأن هذا هو احلكمة اليت خلقت       من عبادة ما سواه، كائناً    شريك له، والرباءة    
هلا اجلن واإلنس، وأرسلت هلا الرسل وأنزلت ا الكتب، وهي تتضمن كمال الـذل              
واحلب هللا وحده، وتتضمن كمال الطاعة والتعظيم، وأن هذا هو دين اإلسالم الذي ال              

ين، فإن األنبياء على ديـن اإلسـالم،   يقبل اهللا دينا سواه، ال من األولني وال من اآلخر    
وبعثوا بالدعوة إليه، وما يتضمن من االستسالم هللا وحده، فمن استسلم له ولغـريه، أو     

   دعاه ودعا غريه كان مشركا، ومن مل يستسلم له كان
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لَّـه  ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسـولًا أَِن اُعبـدوا ال          {:  عن عبادته قال تعاىل    مستكرباً
 وا الطَّاغُوتِنبتاجم مبنية أيضا على حتقيق شهادة أن حممداً        )١(}ورسـول اهللا،    وعقيد 

ونبذ البدع واخلرافات، وكل ما خيالف الشرع الذي جاء به حممد رسول اهللا صلى اهللا               
حممد بن عبد الوهاب رمحـه اهللا تعـاىل،         : وهذا هو الذي يعتقده الشيخ     .عليه وسلم 
،  مبينـاً  ه، ويدعو إليه، ومن نسب إليه خالف هذا فقد كذب وافترى إمثاً           ويدين اهللا ب  

وسيجزيه اهللا ما وعد به أمثاله من املفترين، وأبدى رمحـه اهللا            .وقال ما ليس له به علم     
تعاىل من التقارير املفيدة، واألحباث الفريدة، واملؤلفات اجلليلة، على كلمة اإلخـالص            

ال اهللا، وما دل عليه الكتاب والسنة واإلمجاع، من نفـي      والتوحيد، وشهادة أن ال إله إ     
استحقاق العبادة واإلهلية عما سوى اهللا، وإثبات ذلك هللا سبحانه وتعاىل، على وجـه              
الكمال املنايف للشرك دقيقه وجليله، ومن عرف مصنفاته وما ثبت عنه، وعرف واشتهر             

تالمذته، تبني له أنه على مـا       من دعوته وأمره وما عليه الفضالء النبالء من أصحابه و         
كان عليه السلف الصاحل، وأئمة الدين واهلدى، من إخالص العبادة هللا وحده، ونبـذ              
البدع واخلرافات، وهذا هو الذي قام عليه حكم السعودية، وعلماؤها يسريون عليـه             
واحلمد هللا، وليست احلكومة السعودية متصلبة إال ضد البـدع، واخلرافـات للـدين              

ي، والغلو املفرط الذي ى عنه الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم، والعلمـاء               اإلسالم
، ويكنون هلم الوالء     شديداً واملسلمون بالسعودية وحكامهم حيترمون كل مسلم احتراماً      

واحملبة والتقدير، من أي قطر أو جهة كان، وإمنا ينكرون على أصحاب العقائد الضالة              
مبتدعة، وإقامتها واالحتفال ا، مما مل يأذن به اهللا ما يقيمونه من بدع وخرافات وأعياد     

وال رسوله، ومينعون ذلك؛ ألنه من حمدثات األمور وكل حمدثة بدعـة، واملـسلمون              
   مأمورون باالتباع ال باالبتداع، لكمال الدين اإلسالمي واستغنائه مبا شرعه اهللا
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القبول من الـصحابة    ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، وتلقاه أهل السنة واجلماعة ب         
  .والتابعني هلم بإحسان، ومن ج جهم

وليس منع االحتفال البدعي مبولد الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وما يكون             
 غري إسالمي، أو إهانة لرسول اهللا صلى اهللا         فيه من غلو أو شرك وحنو ذلك عمالً       

لغلو يف الـدين    إياكم وا ((: عليه وسلم، بل هو طاعة له وامتثال ألمره، حيث قال         
ال تطـروين كمـا أطـرت    ((:  وقال))فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين      

  ))النصارى ابن مرمي إمنا أنا عبد فقولوا عبد اهللا ورسوله
واهللا املسئول أن يوفقنا وسائر     .هذا ما أردت التنبيه عليه يف املقال املشار إليه        

ن على اجلميع بلزوم السنة، واحلذر من املسلمني للفقه يف دينه والثبات عليه، وأن مي       
  .البدعة، إنه جواد كرمي، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه

  
  الرئيس العام

  إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
  اهللا بن باز العزيز بن عبد عبد
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م وجوب االعتصام بكتاب اهللا عز وجل وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسل
  )١(والتحذير مما خيالفهما

احلمد هللا رب العاملني، والعاقبة للمتقني، والصالة والسالم على عبده ورسوله وأمينه            
على وحيه، وصفوته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا حممد بن عبد اهللا، وعلى آله وأصحابه                

  : أما بعد.ومن سلك سبيله، واهتدى داه إىل يوم الدين
فإن اهللا عز وجل بعث نبيه صلى اهللا عليه وسلم باهلدى ودين احلق، كما قال سبحانه         

هو الَِّذي أَرسلَ رسولَه ِبالْهدى وِديِن الْحق ِليظِْهره علَى الديِن      {: يف سوريت التوبة والصف   
الَِّذي أَرسلَ رسـولَه ِبالْهـدى      هو  {:  وقال يف سورة الفتح    )٢(}َكُلِِّه ولَو كَِره الْمشِركُون   

:  قال علماء التفسري رمحهم اهللا     )٣(}وِديِن الْحق ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه وكَفَى ِباللَِّه شِهيدا        
هو ما بعث اهللا به نبيه صلى اهللا عليه وسلم من العلوم النافعة، واألخبار الـصادقة،                : اهلدى

ثه اهللا به من األعمال الصاحلة، واألحكام العادلة، وقد بني اهللا سـبحانه  ودين احلق هو ما بع    
أن اإلميان مبا بعث به نبيه صلى اهللا عليه وسلم من اهلدى ودين احلق، والعمل بذلك، هـو                  
الصراط املستقيم الذي من سار عليه، واستقام عليه، وصل إىل شاطئ السالمة، وفاز باجلنة              

اتبع هواه، باء بالصفقة اخلاسرة، وسوء املصري، وقد أمر اهللا عـز            والكرامة، ومن حاد عنه و    
وجل مجيع العباد باتباع الصراط املستقيم، واهم عن اتباع السبل اليت تفضي م إىل صراط           

وأَنَّ هذَا ِصراِطي مستِقيما فَاتِبعوه وال تتِبعـوا        {: اجلحيم، فقال عز وجل يف سورة األنعام      
قُونَ         الستت لَّكُمِبِه لَع اكُمصو ِبيِلِه ذَِلكُمس نع ِبكُم قفَرلَ فَتوأشار بقوله وأن هـذا،      )٤(}ب 

إىل ما سبق أن أمر نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن يتلوه على الناس، ويبينـه هلـم، ليعقلـوا                    
   م ربكُمقُلْ تعالَوا أَتلُ ما حر{: ويتذكروا، وذلك يف قوله سبحانه
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                ـنحـالٍق نِإم ِمـن كُمالدلُوا أَوقْتال تا وانسِن ِإحياِلدِبالْوئًا ويِركُوا ِبِه ششأَال ت كُملَيع
ي حـرم   نرزقُكُم وِإياهم وال تقْربوا الْفَواِحش ما ظَهر ِمنها وما بطَن وال تقْتلُوا النفْس الَّتِ             

وال تقْربوا مالَ الْيِتيِم ِإال ِبـالَِّتي ِهـي         * اللَّه ِإال ِبالْحق ذَِلكُم وصاكُم ِبِه لَعلَّكُم تعِقلُونَ         
وِإذَا أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُوا الْكَيلَ والِْميزانَ ِبالِْقسِط ال نكَلِّف نفْسا ِإال وسـعها               

  .)١(}قُلْتم فَاعِدلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى وِبعهِد اللَِّه أَوفُوا ذَِلكُم وصاكُم ِبِه لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
أن : فبني عز وجل ذا. اآلية)٢(}وأَنَّ هذَا ِصراِطي مستِقيما فَاتِبعوه{: مث قال سبحانه

نواهي، هو الصراط املستقيم الذي أمر باتباعـه، وبـدأها سـبحانه            امتثال هذه األوامر وال   
 اجلرائم، وألن   دبالتحذير من الشرك وبيان حترميه على األمة، وذلك ألنه أعظم الذنوب وأش           

وقاعـدة  .ضده وهو التوحيد هو أعظم الفرائض وأهم الواجبات، وذلك هو أسـاس امللـة   
 الرسل، وأنزل به مجيع الكتب، وخلق مـن         الصراط املستقيم، وهو الذي بعث اهللا به مجيع       

  .)٣(}وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإال ِليعبدوِن{: أجله الثقلني، كما قال سبحانه
 )٤(}ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسولًا أَِن اُعبدوا اللَّه واجتِنبوا الطَّاغُوت          {: وقال تعاىل 

 وقد  )٥(}ما أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإال نوِحي ِإلَيِه أَنه ال ِإلَه ِإال أَنا فَاعبدونِ              و{: وقال تعاىل 
أمر اهللا عباده بذلك يف مواضع كثرية من كتابه، وعلى لسان رسوله حممد صلى اهللا عليه وسـلم،              

وقال  )٦(}َِذي خلَقَكُم والَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقُون      يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّ     {: قال تعاىل 
وما أُِمروا ِإال ِليعبـدوا اللَّـه       {:  وقال عز وجل   )٧(}ُوقَضى ربك أَال تعبدوا ِإال ِإياه     {: سبحانه

  ة، أن يقروا بذلك هللا سبحانه وأرشد عباده يف سورة الفاحت)٨(}مخِلِصني لَه الدين حنفَاَء
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ِإياك نعبد  * ماِلِك يوِم الديِن    * الرحمِن الرِحيِم   * الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني     {: فقال 
 ِعنيتسن اكِإيواآليات يف هذا املعىن كثرية، ويف الصحيحني عن ابن عباس رضـي          )١(}و

أتدري ما حق اهللا على العباد وما       (( :اهللا عليه وسلم قال ملعاذ    اهللا عنهما أن النيب صلى      
 قال معاذ قلت اهللا ورسوله أعلم فقال صلى اهللا عليـه وسـلم              ))حق العباد على اهللا؟   

 احلديث وقال صلى اهللا عليـه       ))حق اهللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئاً         ((
 خرجـه البخـاري يف صـحيحه،        ))ر دخل النا  من مات وهو يدعو هللا نداً     ((: وسلم

واألحاديث يف هذا املعىن كثرية، وهذا هو معىن ال إله إال اهللا، فإن معناها ال معبود حق                 
إال اهللا، فهي تنفي مجيع أنواع العبادة عن غري اهللا، وتثبتها حبق هللا وحده، كما قال اهللا                 

مث ذكـر   ،  )٢(}ُدعونَ ِمن دوِنِه الْباِطـل    ذَِلك ِبأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما ي       {: سبحانه
سبحانه حق الوالدين، وهو اإلحسان إليهما وعدم عقوقهما، مث ى عن قتل األوالد من        

  .أجل اإلمالق، وهو الفقر وأخرب أنه سبحانه هو الذي يرزق الوالدين واألوالد
اده عـن   وكان من عادة بعض أهل اجلاهلية قتل أوالدهم خشية الفقر، فنهى عب           

فعل ذلك، ملا فيه من الظلم والعدوان وسوء الظن باهللا عز وجل، مث ى عـن قربـان                  
الفواحش ظاهرها وباطنها، وهي املعاصي كلهـا، مث خص من ذلك قتل النفس بغـري           
حق لعظم هذه اجلرمية، وسوء عاقبتها أكثر من غريها من املعاصي اليت دون الشرك، مث               

ال باليت هي أحسن، حىت يبلغ أشده، وذلـك حـني يبلـغ             ى عن قربان مال اليتيم إ     
ويرشد، مث أمر بالوفاء بالكيل وامليزان بالقسط وهو العدل، ملا يف خبس املكيال وامليزان              
من الظلم والعدوان، وأكل املال بالباطل، مث أمر بالعدل يف القول بعد ما أمر بالعدل يف                

  : واملعىن)٣(}ِدلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربىوِإذَا قُلْتم فَاع{: الفعل، فقال سبحانه
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أن العدل يف مجيع األقوال واألفعال مع القريب والبعيد، واحلبيب والبغيض، طاعـة هللا              
هو الظلم يف القول والعمل، مث أمر عبـاده سـبحانه           : سبحانه، وتنفيذ حلكمه، وضده   

سوله األمني عليه من ربه     بالوفاء بعهده الذي عهد إليهم يف كتابه املبني، وعلى لسان ر          
أفضل الصالة والتسليم، وذلك يشمل مجيع ما شرعه لعباده من الفرائض، واألحكـام             
واألقوال واألعمال، وما اهم عنه سبحانه، كما نص على ذلك أئمة التفسري، مث قال              

ا السبلَ فَتفَـرق    وأَنَّ هذَا ِصراِطي مستِقيما فَاتِبعوه وال تتِبعو      {: عز وجل بعد ذلك   
أن صراطه سبحانه هو العمل بأوامره، واالنتـهاء عـن        :  فعلم ذا  )١(}ِبكُم عن سِبيِلهِ  

نواهيه، واإلميان بكل ما جاء به رسوله صلى اهللا عليه وسلم من العلوم النافعة، واألخبار     
وقد أرشد سـبحانه    ألهل النفاق،    ، خالفاً  وباطناً الصادقة، والشرائع واألحكام، ظاهراً   

عباده يف سورة الفاحتة، إىل أن يسألوه اهلداية إىل هذا الصراط لـشدة ضـرورم إىل                
ومن يِطـِع   {: ذلك، وبني سبحانه أنه هو طريق املنعم عليهم، املذكورين يف قوله تعاىل           

        ِمن ِهملَيع اللَّه معأَن الَِّذين عم ولَ فَأُولَِئكسالرو اِء     اللَّهدهالـشو يِقنيدالصو نيِبيالن 
 وقد دلت األحاديث املرفوعة، واآلثـار عـن         ،)٢(}والصاِلِحني وحسن أُولَِئك رِفيقًا   

الصحابة رضي اهللا عنهم، والتابعني هلم بإحسان، على أن السبل الـيت ـى اهللا عـن          
ملذاهب والنحل املنحرفة عن احلق،     اتباعها، هي البدع والشبهات والشهوات احملرمة، وا      

وسائر األديان الباطلة، ومن ذلك ما رواه اإلمام أمحد والنسائي بإسناد صحيح، عـن              
خط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطا بيده         : عبد اهللا ابن مسعود رضي اهللا عنه قال       

ذه الـسبل  ه(( وخط خطوطا عن ميينه ومشاله مث قال ))هذا سبيل اهللا مستقيماً((مث قال  
   وأَنَّ هذَا{ : مث قرأ))ليس منها سبيل إال عليه شيطان يدعو إليه
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ومما حيـسن   ،  )١(}ِصراِطي مستِقيما فَاتِبعوه وال تتِبعوا السبلَ فَتفَرق ِبكُم عن سِبيِلهِ         
: ذكورة آنفـا  أنه عز وجل ذكر يف ختام اآلية األوىل من اآليات الثالث امل           : التنبيه عليه 

ذَِلكُم وصـاكُم ِبـِه     {:  ويف ختام اآلية الثانية    )٢(}ذَِلكُم وصاكُم ِبِه لَعلَّكُم تعِقلُونَ    {
 قال  )٤(}ذَِلكُم وصاكُم ِبِه لَعلَّكُم تتقُونَ    {: ويف ختام اآلية الثالثة    .)٣(}لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

 ذلك واهللا أعلم، أن من تدبر كتاب اهللا عـز وجـل،      بعض علماء التفسري، احلكمة يف    
وأكثر من تالوته، حصل له التعقل لألوامر والنواهي، والتذكر ملا تشتمل عليـه مـن               

وهي : املصاحل العظيمة، والعواقب احلميدة يف الدنيا واآلخرة، وبذلك ينتقل إىل التقوى          
ة يف مغفرته ورمحته والفـوز  فعل األوامر وترك النواهي، اتقاء لغضب اهللا وعقابه، ورغب   

بكرامته، وهذا معىن عظيم، وذلك من أسرار كتاب اهللا الذي ال يأتيه الباطل من بـني                
 من حكيم محيد، ال ختفى عليه خافيـة، وال يعجـزه            لكونه ترتيالً .يديه وال من خلفه   

شيء، وهو العامل بأحوال عباده ومصاحلهم، ال إله غريه وال رب سواه، وقـد أخـرب                
ه أمنا أوحى اهللا به إىل نبيه صلى اهللا عليه وسلم، هو روح حتصل به احلياة الطيبة،               سبحان

ونور حتصل به البصرية واهلداية، كما أخرب أن رسوله الكـرمي يهـدي إىل صـراطه                
املستقيم، الذي أوضحه يف اآليات الثالث اليت ذكرنا آنفا، وذلك يف قوله عز وجل يف               

حينا ِإلَيك روحا ِمن أَمِرنا ما كُنت تدِري ما الِْكتـاب وال            وكَذَِلك أَو { :سورة الشورى 
الِْإميانُ ولَِكن جعلْناه نورا نهِدي ِبِه من نشاُء ِمن ِعباِدنا وِإنك لَتهِدي ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم               

. )٥(} وما ِفي الْأَرِض أَال ِإلَى اللَّـِه تـِصري الْـأُمور   ِصراِط اللَِّه الَِّذي لَه ما ِفي السماواتِ    
  فأوضح سبحانه أن الوحي الذي أوحاه إىل نبيه صلى اهللا عليه وسلم من الكتاب والسنة،
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 روح حتصل به احلياة الطيبة، السعيدة احلميدة، ونور حتصل به اهلداية والبصرية، كمـا            
ومن كَانَ ميتا فَأَحييناه وجعلْنا لَه نورا يمِشي ِبِه ِفي    أَ{: قال عز وجل يف سورة األنعام     

فأخرب سبحانه أن الكـافر   . اآلية)١(}الناِس كَمن مثَلُه ِفي الظُّلُماِت لَيس ِبخاِرٍج ِمنها    
فع، ميت منغمس يف الظلمات، ال خروج له منها إال إذا أحياه اهللا باإلسالم والعلم النـا   

يا أَيها الَِّذين آمنوا استِجيبوا ِللَِّه وِللرسـوِل ِإذَا         {: وقال عز وجل يف سورة األنفال     
  ِييكُمحا يِلم اكُمعاآلية فأخرب سبحانه أن االستجابة هللا وللرسول هي احلياة، وأن         )٢(}د 

: سورة النحـل وقال عز وجل يف    من مل يستجب هللا وللرسول فهو ميت مع األموات،        
}               مهـرأَج مهنِزيجلَنةً وباةً طَييح هنِييحفَلَن ِمنؤم وهثَى وأُن ذَكٍَر أَو ا ِمناِلحِملَ صع نم

 مـن   فأبان سبحانه يف هذه اآلية الكرمية أن من عمل صـاحلاً )٣(}ِبأَحسِن ما كَانوا يعملُونَ 
ؤمن باهللا ورسوله، أحياه اهللا حياة طيبة، وهي احلياة اليت فيها راحة            الذكور واإلناث، وهو م   

القلب، والضمري، مع السعادة العاجلة واآلجلة، الستقامة صاحبها على شرع مواله سبحانه،  
وسريه على ذلك إىل أن يلقاه عز وجل، مث أخرب سبحانه أنه جيـزيهم يف اآلخـرة أجـرهم     

 سبحانه بني احلياة الطيبة يف الدنيا، والسعادة الكاملة يف بأحسن ما كانوا يعملون، فجمع هلم     
اآلخرة، وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم، ومعلوم أنه ال حيـصل                
هذا اخلري العظيم، إال ملن اعتصم بكتاب اهللا عز وجل، وسنة رسوله صـلى اهللا عليـه                 

 يلقى ربه عز وجل، كمـا قـال         ، واستمر على ذلك حىت     وعقيدةً  وعمالً وسلم قوالً 
يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاِتِه وال تموتن ِإال           {: سبحانه يف سورة آل عمران    

    أمر اهللا سبحانه يف)٤(}وأَنتم مسِلمونَ واعتِصموا ِبحبِل اللَِّه جِميعا وال تفَرقُوا
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بأن يتقوا اهللا يف مجيع حيام، حىت ميوتـوا علـى ذلـك،             : أهل اإلميان هاتني اآليتني   
باالعتصام حببله، وهو دينه الذي بعث به نبيه صلى اهللا عليه وسـلم، وهـو               : وأمرهم

اإلسالم وهو التمسك بالقرآن والسنة، وى عن التفرق يف ذلك ملا يفضي إليه التفرق              
لوب، وقال سبحانه يف سـورة احلجـر        من ضياع احلق، وسوء العاقبة، واختالف الق      

 إىل  )١(}فَاصدع ِبما تؤمر وأَعِرض عِن الْمشِرِكني     {: خياطب نبيه صلى اهللا عليه وسلم     
واعبد ربك حتى يأِْتيك    * فَسبح ِبحمِد ربك وكُن ِمن الساِجِدين       {: أن قال سبحانه  

ِقنيبحانه أن يبلغ رساالته، ويصدع بذلك، ويعرض عمن خالفـه، مث            فأمره س  )٢(}الْي
أمره أن يسبح حبمده، وأن يكون من الساجدين له عز وجل، وأن يعبد ربه حىت يأتيـه         
اليقني، وهو املوت، فعلم بذلك أن الواجب على مجيع العباد، أن يستقيموا على شرع              

سلم، وأن يـستمروا يف ذلـك،       اهللا، وأن يعتصموا بكتابه وسنة نبيه صلى اهللا عليه و         
ويلزموه وال يبالوا مبن خالفه، حىت ترتل م آجاهلم، وقد أمر اهللا سبحانه يف مواضـع                
كثرية من كتابه العزيز، ويف أحاديث كثرية مما صح عن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه                 

فهما، وسلم، باتباع كتابه الكرمي، واالعتصام به واتباع السنة وتعظيمها، واحلذر مما خال  
اتِبعوا ما أُنِزلَ ِإلَيكُم ِمن ربكُم وال تتِبعوا        {: فمن ذلك قوله تعاىل يف سورة األعراف      

وهذَا ِكتـاب   {:  وقال سبحانه يف سورة األنعام     )٣(}ِمن دوِنِه أَوِلياَء قَِليلًا ما تذَكَّرونَ     
ِإنَّ هـذَا   {:  وقال يف سورة اإلسراء    )٤(}وا لَعلَّكُم ترحمونَ  أَنزلْناه مبارك فَاتِبعوه واتقُ   

الْقُرآنَ يهِدي ِللَِّتي ِهي أَقْوم ويبشر الْمؤِمِنني الَِّذين يعملُونَ الصاِلحاِت أَنَّ لَهم أَجرا             
  بارك ِليدبروا آياِتِهِكتاب أَنزلْناه ِإلَيك م{:  وقال يف سورة ص)٥(}كَِبريا
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اآليات يف هذا املعىن كثرية، وقال سبحانه يف سورة النساء ملـا         .)١(} وِليتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ  
ِتلْك حدود اللَِّه ومن يِطِع اللَّه ورسولَه يدِخلْه جناٍت تجِري ِمـن            {: ذكر تفصيل املرياث  

أَنهار خاِلِدين ِفيها وذَِلك الْفَوز الْعِظيم ومن يعِص اللَّه ورسولَه ويتعـد حـدوده   تحِتها الْ 
      ِهنيم ذَابع لَها وا ِفيهاِلدا خارن ِخلْهدـوا  {:  وقال فيها أيضا)٢(}يوا أَِطيعنآم ا الَِّذينها أَيي

رسولَ وأُوِلي الْأَمِر ِمنكُم فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه والرسـوِل           اللَّه وأَِطيعوا ال  
   .)٣(}ِإنْ كُنتم تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويلًا
له صلى اهللا عليه وسلم وأويل      فأمر سبحانه يف هذه اآلية العظيمة بطاعته، وطاعة رسو        

األمر، وأمر عند التنازع بالرد إليه سبحانه وإىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وقد بني أهـل           
العلم أن الرد إليه سبحانه هو الرد إىل كتابه الكرمي، وأن الرد إىل الرسول صـلى اهللا عليـه               

وأخرب عز وجـل أن  .بعد وفاتهوسلم هو الرد إليه يف حياته، وإىل سنته صلى اهللا عليه وسلم     
هذا الرد خري للعباد يف دنياهم وأخراهم، وأحسن تأويال أي عاقبة، وذا يعلم أن الواجـب         

أن يعتصموا بكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم يف كـل   : على مجيع أهل اإلسالم   
ـ              ة يف العاجـل    أمورهم، وأن يردوا ما تنازعوا فيه إليهما، وأن ذلك خري هلم وأحسن عاقب

واآلجل، أما طاعة أويل األمر فهي واجبة يف املعروف، كما صحت بذلك السنة عن رسول               
اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهذا املوضع من املواضع اليت قيد فيها مطلق الكتاب مبا يصح يف                 
السنة عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ ألنه هو املبلغ عنه، والدال على شـريعته بـأمره                 

وأَنزلْنا ِإلَيك الذِّكْر ِلتبين ِللناِس ما نـزلَ        {: حانه، كما قال عز وجل يف سورة النحل       سب
 وما أَنزلْنا علَيك الِْكتاب ِإال ِلتبين لَهـم       {:  وقال فيها سبحانه   )٤(}ِإلَيِهم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ  
لَفُوا ِفيِه وتونَُالَِّذي اخِمنؤٍم يةً ِلقَومحرى ودوقال سبحانه يف سورة .)٥(}ه  
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، )١(}من يِطِع الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه ومن تولَّى فَما أَرسلْناك علَيِهم حِفيظًا           {: النساء أيضا 
 أن اهلداية   وبني سبحانه يف سورة األعراف أن أنصاره وأتباعه هم املفلحون، وبني عز وجل            

فَالَِّذين آمنوا ِبِه وعـزروه ونـصروه       {: معلقة باتباعه صلى اهللا عليه وسلم، فقال سبحانه       
             كُمولُ اللَِّه ِإلَيسي رِإن اسا النها أَيونَ قُلْ يفِْلحالْم مه أُولَِئك هعِزلَ مالَِّذي أُن وروا النعباتو

الَِّذي لَه ملْك السماواِت والْأَرِض ال ِإلَه ِإال هو يحِيي ويِميت فَآِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه              جِميعا  
: وقال يف سورة األنفال    )٢(}النِبي الْأُمي الَِّذي يؤِمن ِباللَِّه وكَِلماِتِه واتِبعوه لَعلَّكُم تهتدونَ        

} ها أَيونَ         يعمـست متأَنو هنا علَّووال تو ولَهسرو وا اللَّهوا أَِطيعنآم إىل أن قـال  )٣(}ا الَِّذين 
 اآليـة   )٤(}يا أَيها الَِّذين آمنوا استِجيبوا ِللَِّه وِللرسوِل ِإذَا دعاكُم ِلما يحِييكُم          {: سبحانه

تدل على أن احلياة باالستجابة هللا وللرسول صـلى اهللا عليـه            وسبق أن هذه اآلية العظيمة      
 بني الناس، حيـاة     وسلم، وأن من مل يستجب هللا ورسوله فهو من األموات، وإن كان حياً            

قُلْ أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ فَِإنْ تولَّوا فَِإنما        {: البهائم، وقال عز وجل يف سورة النور      
 ِه ملَيالغُ                عـوِل ِإال الْـبسلَـى الرا عموا ودتهت وهِطيعِإنْ تو ملْتما حم كُملَيعلَ وما ح
ِبنيأن اهلداية يف طاعته، واتباع ما جـاء بـه،          : فأبان سبحانه يف هذه اآلية الكرمية      )٥(}الْم

ابه العظيم، كما قال    والشك أن طاعته صلى اهللا عليه وسلم طاعة هللا عز وجل، واتباع لكت            
فَلْيحـذَِر  {: وقال يف آخر سورة النور. اآلية)٦(}من يِطِع الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه     {: سبحانه

          أَِليم ذَابع مهِصيبي ةٌ أَونِفت مهِصيبِرِه أَنْ تأَم ناِلفُونَ عخي وهذا وعيد شديد ملن   )٧(}الَِّذين 
   ى اهللا عليه وسلم واتبع هواه،حاد عن أمره صل
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لَيس علَى الْأَعمى حرج وال علَى الْأَعرِج حرج وال علَى الْمِريِض           {: وقال يف سورة الفتح   
ـ                ذِّبعلَّ يـوتي نمو ارها الْأَنِتهحت ِري ِمنجاٍت تنج ِخلْهدي ولَهسرو ِطِع اللَّهي نمو جرح ه

وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا      {: وقال يف سورة احلشر    )١(}عذَابا أَِليما 
 واآليات يف األمر بطاعة اهللا وطاعة رسوله صـلى اهللا  )٢(}واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَابِ     

ل واالهتداء به كثرية جدا وقد ذكرنا منها حبمد اهللا ما   عليه وسلم، واتباع كتاب اهللا عز وج      
، فنـذكر   فيه الكفاية واملقنع ملن وفق لقبول احلق، وأما األحاديث يف ذلك فهي كثرية أيضاً             

منها ما تيسر، ومن ذلك ما ثبت يف الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عن النيب صلى         
د أطاع اهللا ومن عصاين فقد عصى اهللا ومن أطـاع  من أطاعين فق((: اهللا عليه وسلم أنه قال 

 واملراد بطاعة األمري طاعته يف املعروف،       ))األمري فقد أطاعين ومن عصى األمري فقد عصاين       
كما ثبت ذلك يف األحاديث الصحيحة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم، ومعلـوم أن    

املطلق فيه باملقيد، ويفسر مطلقـه      السنة يقيد مطلقها مبقيدها، كما أن الكتاب العزيز يفسر          
يا أَيها الَِّذين آمنوا    {:  مبقيد السنة، كما سبق التنبيه على ذلك عند ذكر قوله عز وجل            أيضاً

 عـن أيب    ،اآلية، ويف صحيح البخاري    )٣(}ِمنكُم أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي الْأَمرِ     
كل أميت يدخلون اجلنـة إال    ((: النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال      هريرة رضي اهللا عنه، عن      

 ،))من أىب قيل يا رسول اهللا ومن يأىب قال من أطاعين دخل اجلنة ومن عـصاين فقـد أىب                  
 عـن   ،وخرج اإلمام أمحد وأبو داود واحلاكم بإسناد صحيح، عن املقدام بن معدي كرب            

 إين أوتيت الكتاب ومثله معه أال يوشك رجل   أال((: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       
شبعان على أريكته يقول عليكم ذا القرآن فما وجدمت فيه من حالل فأحلوه وما وجدمت فيه    

   عن، وخرج أبو داود وابن ماجة بسند صحيح، عن ابن أيب رافع))من حرام فحرموه

                                                
 .١٧الفتح اآلية   -١
 .٧احلشر اآلية   -٢
 .٥٩النساء اآلية   -٣



  

 - ٢٤١ -

 على أريكته يأتيـه     ئاًال ألفني أحدكم متك   ((: أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال       
األمر من أمري مما أمرت به أو يت عنه فيقول ال ندري ما وجـدنا يف كتـاب اهللا                   

مسعت املقدام بن معدي كرب رضـي اهللا عنـه          :  وعن احلسن بن جابر قال     ))اتبعناه
يوشك أحـدكم أن    ((حرم رسول صلى اهللا عليه وسلم يوم خيرب أشياء مث قال            : يقول

دث حبديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب اهللا فما وجدنا فيـه مـن          يكذبين وهو متكئ حي   
حالل استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه أال إن ما حرم رسول اهللا مثل ما حرم         

 أخرجه احلاكم والترمذي وابن ماجة بإسناد صحيح، وقد تواترت األحاديث عن            ))اهللا
ابه يف خطبته أن يبلغ شـاهدهم       رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأنه كان يوصي أصح         

 ومن ذلك ما يف الصحيحني أن النيب        ))رب مبلغ أوعى من سامع    ((: غائبهم ويقول هلم  
صلى اهللا عليه وسلم ملا خطب الناس يف حجة الوداع يف يوم عرفة، ويف يوم النحر قال                 

لى  فلوال أن سنته حجة ع     ))فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى له ممن مسعه        ((: هلم
من مسعها وعلى من بلغته، ولوال أا باقية إىل يوم القيامة، مل يأمرهم بتبليغهـا، فعلـم        
بذلك أن احلجة بالسنة قائمة على من مسعها من فيه عليه الصالة والسالم، وعلى مـن                

  .نقلت إليه باألسانيد الصحيحة
ـ             سلمني واسأل اهللا سبحانه بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن يوفقنا وسـائر امل

للتمسك بكتابه، وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، والعمل ما، والتحاكم إليهمـا،             
ورد ما تنازع فيه املسلمون إليهما، وأن يوفق حكام املسلمني وقادم التبـاع كتابـه       
وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم، واحلكم ما يف مجيع الـشئون، وأن جيمـع كلمـة                 

هم على أعدائهم، كما اسأله سبحانه أن ينصر دينه، ويعلى          املسلمني على احلق، وينصر   
كلمته وخيذل أعداءه ويوفق ااهدين يف سبيله ملا فيه رضاه، وجيمع كلمتـهم علـى               
احلق، ويؤلف بني قلوم، وينصرهم على أعدائهم أعداء اإلسالم، إنه ويل ذلك والقادر             

  .عليه
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  .ابه وأتباعه بإحسانوصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصح
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

رئيس الس التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة ورئيس الس          
األعلى العاملي للمساجد والرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة          

  .واإلرشاد يف اململكة العربية السعودية
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  )١(عوامل إصالح اتمع
احلمد هللا رب العاملني، والعاقبة للمتقني، والصالة والسالم األمتان واألكمالن       
على عبده ورسوله نبينا وإمامنا حممد بن عبد اهللا وعلى آله وأصحابه، ومن سلك              

  : أما بعد.سبيله واهتدى داه إىل يوم الدين
ئي يف  فإين أشكر اهللا عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخواين وأبنـا              

، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنـا      هذه اجلامعة، وأسأله عز وجل أن جيعله لقاء مباركاً        
 من شـرور    ، وأن جيعلنا هداة مهتدين وصاحلني مصلحني، وأن يعيذنا مجيعاً         مجيعاً

مث أشكر القائمني على هذه اجلامعة على دعـوم يل          .أنفسنا ومن سيئات أعمالنا   
 ملا فيه رضاه، وملا فيه صالح أبناء اجلامعـة  قهم مجيعاًهلذا اللقاء، واسأل اهللا أن يوف 

، وأن يزيدهم هـدى     وموظفيها والقائمني عليها، وملا فيه صالح املسلمني عموماً       
 وسائر املسلمني من كل ما يغضبه، وخيالف شرعه، إنـه            وأن يعيذنا مجيعاً   وتوفيقاً

  .جواد كرمي
ن تكون موجزة، مث بعـدها      كلميت أرجو أ  .أيها اإلخوة وأيها األبناء الكرام    

عوامل إصالح  : "اجلواب عما يتقدم به األبناء من األسئلة حسب اإلمكان وعنواا         
اتمع يف أشد احلاجة إىل اإلصالح، اتمع اإلسالمي وغري اإلسـالمي،         ."اتمع

ولكن بوجه أخص اتمع اإلسالمي يف أشد احلاجة إىل أن يـسري علـى النـهج      
ذ بالعوامل واألسباب والوسائل اليت ا صالحه، وأن يسري علـى           القومي، وأن يأخ  

النهج الذي سار عليه خرية هذه األمة، خليل الرمحن وصفوته من عباده، سـيدنا              
  .حممد بن عبد اهللا عليه الصالة والسالم

                                                
  .  هـ٦/١٤٠٤حماضرة ألقيت يف جامعة البترول واملعادن بتاريخ  -١
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ومعلوم أن العوامل اليت ا صالح اتمع اإلسالمي وغري اإلسالمي، هي العوامل            
مام املرسلني، وخامت النبيني عليه من ربه أفضل الصالة والتسليم، وقام ـا             اليت قام ا إ   

 وعمـر   ،أبو بكر الـصديق   : صحابته الكرام وعلى رأسهم اخللفاء الراشدون املهديون      
الفاروق، وعثمان ذو النورين، وعلي املرتضى، أبو احلسن، مث من معهم من الـصحابة              

ومن املعلوم أن هذه العوامل قام ا        . بإحسان رضي اهللا عن اجلميع، وجعلنا من أتباعهم      
نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم يف مكة أوال، مث يف املدينة، ولن يصلح آخر هذه األمـة           
إال الذي صلح به أوهلا كما قال أهل العلم واإلميان، ومن مجلتهم اإلمام املشهور مالك               

أحد األئمة األربعة قـال هـذه        اهلجرة يف زمانه، والفقيه املعروف،       داربن أنس إمام    
لن يصلح آخر هـذه     : (املقالة، وتلقاها أهل العلم يف زمانه وبعده، ووافقوا عليها مجيعا         

  .)األمة إال ما أصلح أوهلا
أن الذي صلح به أوهلا وهو اتباع كتاب اهللا وسنة رسوله الكرمي صـلى           : واملعىن

  .مةاهللا عليه وسلم هو الذي يصلح به آخرها إىل يوم القيا
ومن أراد صالح اتمع اإلسالمي، أو صالح اتمعات األخرى يف هذه الـدنيا            
بغري الطريق والوسائل والعوامل اليت صلح ا األولون فقد غلط، وقال غري احلق، فليس              
إىل غري هذا من سبيل، إمنا السبيل إىل إصالح الناس وإقامتهم على الطريق السوي، هو               

بينا عليه الصالة والسالم، ودرج عليه صـحابته الكـرام مث           السبيل الذي درج عليه ن    
 بإحسان إىل يومنا هذا، وهو العناية بالقرآن العظيم، والعناية بسنة رسـول اهللا              أتباعهم

صلى اهللا عليه وسلم، ودعوة الناس إليهما والتفقه فيهما، ونشرمها بني الناس عن علـم            
ألحكـام يف العقيـدة األساسـية       وبصرية وإيضاح ما دل عليه هذان األصالن مـن ا         

  .الصحيحة
ومن اآلراء اليت جيب على اتمع اإلسالمي األخذ ا، وبيان احملارم اليت جيـب              

  على اتمع اإلسالمي احلذر منهل، وبيان احلدود اليت حدها اهللا
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وهي ،  )١(}ِتلْك حدود اللَِّه فَال تقْربوها    {: ورسوله، حىت يقف عندها، كما قال عز وجل        
احملارم ى عن قرباا باقتراف املعاصي، كما ى عن تعدي احلدود اليت حدها لعباده وهي               

  .ما فرضه عليهم، وألزمهم به من العبادات واألحكام
والرسول صلى اهللا عليه وسلم أول عمل عمله، وأول أساس رمسه، أنه دعا الناس إىل               

  .توحيد اهللا، وإخالص العبادة له
ل، وهذا أول أساس تكلم به ودعا إليه وسار عليه، هو دعوة النـاس إىل  هذا أول عم 

  .توحيد اهللا، وإرشادهم إىل تفاصيل ذلك
هذه هي األساس املتني،    " ال إله إال اهللا   : "والكلمة اليت دلت على هذا املعىن هي قول       

  . رسول اهللاومعها شهادة أن حممداً
إلسالم، ومها أساس صـالح هـذه       مها أساس ا  : هذان األصالن واألساسان املهمان   

، استقام له أمره وأصلح اهللا       وصرباً  ودعوةً  وعلماً األمة، من أخذ ما واستقام عليهما عمالً      
  .به األمة، على قدر جهاده وقدرته وأسبابه، ومن أضاعهما أو أضاع أحدمها ضاع وهلك

اقـرأ،  :  نزل عليهوملا بعث اهللا نبيه عليه الصالة والسالم، وأنزل القرآن، كان أول ما    
مث املدثر، فقام إىل الناس ينذرهم ويدعوهم إىل توحيد اهللا وحيذرهم نقمة اهللا عـز وجـل،                 

 فاستكرب املشركون واستنكروا هذا؛ ألنه ليس       ))يا قوم قولوا ال إله إال اهللا تفلحوا       ((: ويقول
وه، وقالوا عنـد  األمر الذي اعتادوه، وليس األمر الذي أدركوا عليه أسالفهم، وهلذا استنكر  

 آِلهِتنـا   اأَِئنا لَتاِركُو {:  وقالوا )٢(}أَجعلَ الْآِلهةَ ِإلَها واِحدا ِإنَّ هذَا لَشيٌء عجاب       {: ذلك
ِإنهم كَانوا ِإذَا ِقيلَ لَهم ال ِإلَه ِإال اللَّه يستكِْبرونَ          {:  وقبلها قوله سبحانه   }ِلشاِعٍر مجنونٍ 

بلْ جـاَء ِبـالْحق     {:  فرد اهللا عليهم بقوله    )٣(}ولُونَ أَِئنا لَتاِركُو آِلهِتنا ِلشاِعٍر مجنونٍ     ويقُ
ِلنيسرالْم قدص٤(}و(.  

                                                
 .١٨٧البقرة اآلية  -١
 .٥ ص اآلية  -٢
 .٣٦-٣٥ الصافات اآليتان  -٣
 .٣٧ الصافات اآلية  -٤
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وبسبب تساهل الكثري من العلماء وطلبة العلم، وأعيان أهل اإلسالم الـذين فقهـوا              
 انتشر الشرك يف بلدان كثرية، وعبـدت  توحيد اهللا، بسبب التساهل يف هذا األصل األصيل،  

القبور وأهلها من دون اهللا، وصرف هلا الكثري من عبادة اهللا، فهذا يدعو صاحب القرب، وهذا   
يستغيث به، وهذا ينذر له، وهذا يطلبه املدد كما فعلت قريش وغريها يف اجلاهليـة مـع                 

كما يفعل املشركون يف العزى، وكما فعل غريهم مع الالت ومع مناة، ومع أصنام أخرى، و      
كل زمان مع أصنامهم وأوثام، يف التعظيم والدعاء واالستغاثة، والتمسح والتربك وطلـب            

  .املدد
وهذا من دسائس الشيطان ومن مكائده، فإنه أحرص شيء على إزاحة الناس عـن               

  .عقيدم ودينهم، وعلى إبعادهم عنها بكل وسيلة
مة بعد اهللا عز وجل يف القيادة املـستقبلة،          وهم أمل األ   -فالواجب على طلبة العلم     

 أن يقودوا السفينة حبكمة وإخالص وصدق، وأن        -وهم رجال الغد يف أي جامعة خترجوا        
يعنوا باألساس وأن يعرفوا العامل الوحيد العظيم الذي عليه االرتكاز، والذي يتبعه ما سواه،              

ان مبحمد صلى اهللا عليه وسلم، وأنـه        وهو العناية بتوحيد اهللا واإلخالص له، والعناية باإلمي       
، وأن الواجب اتباعه، والسري يف منهاجه، وأن صحابته هم خري األمة، وهم             رسول اهللا حقاً  

أفضلها، فيجب حسن الظن م، واعتقاد عدالتهم، وأم خري األمة بعد رسول اهللا صلى اهللا            
 منهاجهم والترضي عنـهم     عليه وسلم، وأم محلة السنة ومحلة القرآن، فوجب السري على         

، واعتقاد أم خري الناس، وهم أفضل الناس بعد األنبياء كما ثبت يف الصحيحني عـن    مجيعاً
خري الناس قرين مث الذين     ((: ابن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال            

  . وهناك أحاديث أخرى دلت على ذلك))يلوم مث الذين يلوم
نيب صلى اهللا عليه وسلم، هم خري الناس بعد األنبياء، وهم أفضل الناس،             فأصحاب ال 

وهم على مراتب يف الفضل، فأفضلهم اخللفاء الراشدون مث بقية العشرة املشهود هلم باجلنة،              
  ،مث الباقون على مراتبهم، وعلى حسب علمهم وفضلهم
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الص العبادة له، وأال    فوجب أن نعين ذا األساس وأن ندعو الناس إىل توحيد اهللا وإخ           
نغلو يف القبور واألنبياء واألولياء ونعبدهم مع اهللا، ونصرف هلم العبادة مـن دعـاء أو       

  .خوف أو رجاء أو حنو ذلك
وجيب على طالب العلم وعلى القائد أن يعظم أمر اهللا ويه، وأن يستقر خـوف     

ايل مبا يرجف به املرجفون     اهللا يف قلبه، فوق مجيع األشياء، وأن يعظم أمره ويه، وأال يب           
 صلى اهللا عليه وسلم وكافـة        ملا وعد رسوله حممداً    ضد احلق وأهله ثقة باهللا، وتصديقاً     

وقَالَ الَِّذين كَفَروا ِلرسِلِهم لَنخِرجنكُم ِمن أَرِضنا أَو   {: الرسل كما يف قوله جل وعال     
م ربهم لَنهِلكَن الظَّاِلِمني ولَنسِكننكُم الْأَرض ِمن بعِدِهم        لَتعودنَّ ِفي ِملَِّتنا فَأَوحى ِإلَيهِ    

 اآلية، فطالب العلم العامل واملوجه، والقائـد        )١(}ذَِلك ِلمن خاف مقَاِمي وخاف وِعيدِ     
ي البصري ال يبايل بإرجاف عباد القبور، وال بإرجاف اخلرافيني، وال بإرجاف من يعاد            

اإلسالم من أي صنف، بل يصمد يف امليدان، ويصرب ويعلق قلبه باهللا، وخيافه سـبحانه،      
ويرجو منه النصر جل وعال، فهو الناصر وهو الويل سبحانه وتعاىل، وقد وعد أن ينصر               

 )٢(}دامكُميا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْ         {: من ينصره فقال  
 لكن بالشرط وهـو التمـسك       )٣(}وكَانَ حقا علَينا نصر الْمؤِمِنني    {: ويقول سبحانه 

  .بدين اهللا، واإلميان به، واإلميان برسوله صلى اهللا عليه وسلم، واالستقامة على دين اهللا
: هذا هو السبب، وهذا هو الشرط يف نصر اهللا لنا، كمـا قـال عـز وجـل                 

}لَيوا               وِض أَقَـامِفي الْأَر ماهكَّنِإنْ م الَِّذين ِزيزع لَقَِوي ِإنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصن
  .)٤(}الصالةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر

                                                
 .١٤-١٣ إبراهيم اآليتان  -١
 .٧حممد اآلية  -٢
 .٤٧ الروم اآلية  -٣
 .٤١-٤٠احلج اآليتان  -٤
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ِذين آمنوا ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاِت     وعد اللَّه الَّ  {: ويف اآلية األخرى يقول سبحانه    
لَيستخِلفَنهم ِفي الْأَرِض كَما استخلَف الَِّذين ِمن قَبِلِهم ولَيمكِّنن لَهم ِدينهم الَِّذي ارتضى             

   .)١(} يشِركُونَ ِبي شيئًالَهم ولَيبدلَنهم ِمن بعِد خوِفِهم أَمنا يعبدونِني ال

أن اهللا  : فهذا وعده عز وجل ملن استقام على اإلميان واهلدى والعمـل الـصاحل            
يستخلفه يف األرض وميكن له دينه، ويؤمنه ويعيذه من شر األعداء ومكائدهم وينصره             

  .عليهم
 رسول اهللا تعظيم سنته، والـدعوة إليهـا وتنفيـذ           ومن حتقيق شهادة أن حممداً    

اصدها، والتحذير من خالفها، وتفسري القرآن الكرمي ا فيما قد خيفى من آياته، فإنه           مق
يفسر بالسنة ويوضح ا، فالسنة توضح القرآن وتبينه وتدل عليه، وتعرب عنه، كما قال              

  .)٢(}م يتفَكَّرونَوأَنزلْنا ِإلَيك الذِّكْر ِلتبين ِللناِس ما نزلَ ِإلَيِهم ولَعلَّه{: عز وجل
هذا األساس العظيم جيب أن يكون منه املنطلق للدعاة املخلصني، واملصلحني يف            
األرض، الذين يريدون أن يتولوا إصالح اتمع واألخذ بيده إىل شـاطئ الـسالمة،              
وسفينة النجاة، كي يرتكز هذا اإلصالح على أعظم عامل، وهـو اإلخـالص هللا يف               

 برسوله عليه الصالة والسالم، وتعظيم أمره ويه، باتباع شريعته واحلذر           العبادة واإلميان 
  .مما خيالفها

مث بعد ذلك ينظر يف العوامل األخرى اليت هي تابعة هلذا األساس، فيدعو إىل أداء               
فرائض اهللا من صالة وزكاة وصوم وحج، وغري ذلك وينهى عن حمارم اهللا من الشرك                

والشرور، ويسعى باإلصالح بني الناس باألمر بـاملعروف        وما دونه من سائر املعاصي      
  .والنهي عن املنكر والدعوة إىل اهللا وإصالح ذات البني، إىل غري ذلك

                                                
 .٥٥ النور اآلية  -١
 .٤٤ النحل اآلية  -٢



  

 - ٢٤٩ -

فهو ساع بكل جهده إىل إقامة أمر اهللا يف أرض اهللا، وإىل ترك حمارم اهللا والوقـوف                 
 املصلح املوفق يأخـذ    عند حدود اهللا، وإىل احلذر من البدع احملظورة يف الدين، هكذا يكون           

 مع مراعاة األساس املتني، وهو حتقيق شـهادة أن ال إلـه إال اهللا، وأن           عامالً العوامل عامالً 
، فهو يعلمها الناس ويعمل ا يف نفسه، فيوحد اهللا، وخيـصه             وعمالً  رسول اهللا علماً   حممداً

تلقى السنة ويعظمهـا  بالعبادة وينقاد لشريعته خلف رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم، ي   
كما عظمها الصحابة، ويسري على جها وعلى مقتضاها مع كتاب اهللا كما سار الصحابة،              
فإن علم الصحابة من كتاب اهللا ومن سنة رسوله عليه الصالة والسالم، ما عندهم كتـب                

  .أخرى، وإمنا جاءت الكتب بعدهم
تقاة من الكتاب العظيم،    أما الصحابة والتابعون فكانت سريم، وكانت أعماهلم مس       

يتدبرونه ويقرؤونه بقصد صاحل، بقصد العلم وإإلفادة والعمل، ومن السنة كذلك يدرسوا            
  .وحيفظوا، ويأخذون منها العلم والعمل

هكذا كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهكذا كان التـابعون هلـم               
  .بإحسان قبل وجود املؤلفات يف احلديث وغري احلديث

فقدر لنفسك مع أولئك، واستنبط من كتاب ربك، وسنة رسوله صـلى اهللا عليـه               
وسلم، ومن كالم أهل العلم ما يعينك على فهم كتاب اهللا، وعلى فهم السنة، وكن حريصا           
على العلم والفقه يف الدين حىت تستطيع أن توجه اتمع إىل الطريق السوي، وتأخذ بيده إىل            

م كيف تعمل، فتبدأ بنفـسك، وجتتهـد يف إصـالح سـريتك       شاطئ السالمة، وحىت تعل   
ومسابقتك إىل كل خري، فتكون مع أول الناس يف الصالة، ومع أول الناس يف كل خـري،                  
وتكون من أبعدهم عن كل شر، متتثل تنفيذ كتاب اهللا، وتنفيذ سنة رسوله صلى اهللا عليـه                 

  .وسلم يف أعمالك ويف أقوالك مع زمالئك وإخوانك وأعوانك
هكذا يكون املؤمن، وهكذا كان الصحابة رضي اهللا عنهم، وهكذا كان أتباعهم من             

   واملصلحني، وأئمة اهلدى يدرسونالتابعني، وأتباع التابعني
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كتاب اهللا، ويعملون مبا فيه ويقرئونه الناس ويعلموم إياه، ويرشـدوم إىل معانيـه،              
فيها، ويوصوم بتعظـيم األوامـر      ويعلموم السنة وحيثوم على التمسك ا والفقه        

  .والنواهي، والوقوف عند احلدود اليت حدها اهللا ورسوله مدة حيام يف هذه العاجلة
فالدعوة إىل توحيد اهللا    . وصدقاً ن عوامل اإلصالح يتطلب إخالصاً    مفكل عامل   

هللا، ال معبود حق إال ا  : حتتاج إىل إخالص وصدق وبيان معىن ال إله إال اهللا، وأن معناها           
وأن الواجب احلذر من الشرك كله دقيقه وجليله، وحتذير الناس منه كما فعل رسـول               

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكما فعل أصحابه رضي اهللا عنهم وأرضاهم
، وهكذا السنة تعظيمهـا والـدعوة   وبتدبر القرآن العظيم يتضح هذا املعىن كثرياً  

أن الواجب اتباعه وأن اهللا أرسـله إىل النـاس           رسول اهللا، و   إليها بعد اإلميان أن حممداً    
كافة، عرم وعجمهم، جنهم وإنسهم، ذكورهم وإناثهم، فعلى مجيع أهل األرض أن            

قُلْ يا أَيها الناس ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم جِميعا الَِّذي لَـه            {: يتبعوه، كما قال سبحانه   
 ِإلَه ِإال هو يحِيي ويِميت فَآِمنوا ِباللَِّه ورسـوِلِه النِبـي            ملْك السماواِت والْأَرِض ال   

:  وقال قبلـها سـبحانه     )١(}الْأُمي الَِّذي يؤِمن ِباللَِّه وكَِلماِتِه واتِبعوه لَعلَّكُم تهتدونَ       
ا النور الَِّذي أُنِزلَ معـه أُولَِئـك هـم          فَالَِّذين آمنوا ِبِه وعزروه ونصروه واتبعو     {

  .)٢(}َالْمفِْلحون
فمن اتبعه وعظم أمره ويه فهو املفلح، ومن حاد عـن ذلـك وتبـع اهلـوى                 

  .والشيطان فهو اخلاسر اهلالك وال حول وال قوة إال باهللا
 والعوامل تتعدد حبسب ما تدعو إليه، وما تنهى عنه، فأنت جتتهـد يف اختيـار              
العامل الذي تقوم به العامل الشرعي الذي عرفت أصله، وعرفت مأخذه من كتـاب              

  اهللا، ومن سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأنت تدعو الناس إىل دين
                                                

 .١٥٨ األعراف اآلية  -١
 .١٥٧ األعراف اآلية  -٢
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اهللا، وإىل أداء فرائض اهللا، وإىل ترك حمارم اهللا على الطريقة اليت سلكها رسول اهللا صلى             
  .اهللا عليه وسلم

معات ختتلف، فاتمع احملارب للدين، والذي ليس فيه قائد يعينك على   والعوامل وات 
اإلصالح والتوجيه تعمل فيه كما عمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مكة، تـدعو إىل          

 وحىت  ،اهللا باحلسىن وباألسلوب احلسن، وبالكلمات اللينة، حىت يدخل ما تقول يف القلوب           
قلوب إىل طاعة اهللا وتوحيده، وتتعاون مع إخوانك ومن         يؤثر فيها فيحصل بذلك اجنذاب ال     

سار على جك يف دعوة الناس وإرشادهم بالطرق اللينة يف اتمعات اليت ميكن حـضورها      
  .حىت يثبت هذا اإلميان يف القلوب، وحىت ينتشر بني الناس بأدلته الواضحة

ون لك نـشاط    ويف اتمع اإلسالمي، ووجود القائد اإلسالمي الذي يعينك يك        
أكثر يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، واالتصال باملسئولني عند وجود املعانـدين،    

 املسلك القـومي    والذين خيشى من عنادهم اخلطر على اتمع، وتكون مع ذلك سالكاً          
ال ِإ* ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خسٍر     * والْعصِر  {: بالرفق واحلكمة والصرب، كما قال عز وجل      

 فال بد من صرب  )١(}الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالصبرِ       
وتواص باحلق، ودعوة إليه، حىت تنجح يف مهمتك، وكذلك املسئولون والكبار الـذين       
خيشى من شرهم على الدعوة، ينصحون باألسلوب احلسن، ويوجهـون، ويـدعون            

فَِبمـا  {: تابة واملشافهة من أعيان األمة ورجاهلا وقادا وأمرائها، كما قال سبحانه     بالك
      ِلكوح وا ِمنفَضا غَِليظَ الْقَلِْب النفَظ تكُن لَوو ملَه تاللَِّه ِلن ٍة ِمنمحاآليـة،  )٢(}ر 
: ىل فرعـون  وكما قال سبحانه ملوسى وهارون عليهما الصالة والسالم ملا بعثهمـا إ           

   .)٣(}فَقُوال لَه قَولًا لَينا لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى{
                                                

 . العصر اآليات كلها -١
 .١٥٩ آل عمران اآلية  -٢
 .٤٤ طه اآلية  -٣
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فالواجب على املصلحني والدعاة أن يسلكوا هذا السبيل، وأن يعاجلوا مشكالت           
اتمع باحلكمة واملوعظة احلسنة، وأن خياطبوا كل إنسان مبا يليق به، حىت ينجحوا يف              

  .تهممهمتهم، ويصلوا إىل غاي
وعلى الداعي أيضا إىل اهللا سبحانه والراغب يف اإلصالح أن يراعـي عـاملني              

عامل التناصح والتواصي باحلق مـع إخوانـه        : آخرين، سوى العاملني السابقني ومها    
وزمالئه ومع أعيان اتمع وقادته وعامل الصرب على ما قد يقع من األذى من األعيـان     

والْعصِر ِإنَّ الِْإنسانَ {: ورة السابقة وهي قوله سبحانه    مبا دلت عليه الس    أو غريهم عمالً  
  .}لَِفي خسٍر ِإال الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالصبِر

 بالرسل الكرام عليهم الصالة والسالم، كما قال اهللا عز وجل لنبيه حممد             وتأسياً
فَاصِبر كَما صـبر أُولُـو      {:  عليه وسلم يف آخر سورة األحقاف وهي مكية        صلى اهللا 

     مِجلْ لَهعتسال تِل وسالر ِم ِمنزاآلية، وقال سبحانه يف سورة آل عمران وهي         )١(}الْع 
وا الِْكتاب ِمن قَبِلكُم    لَتبلَونَّ ِفي أَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ولَتسمعن ِمن الَِّذين أُوت       {: مدنية

 )٢(}ِوِمن الَِّذين أَشركُوا أَذًى كَِثريا وِإنْ تصِبروا وتتقُوا فَِإنَّ ذَِلك ِمن عـزِم الْـأُمور       
وِإنْ تـصِبروا وتتقُـوا ال      {: وقال فيها سبحانه ملا ى عن اختاذ البطانة من املشركني         

 مهدكَي كُمرضِحيط      يلُونَ ممعا يِبم ئًا ِإنَّ اللَّهيوقال سبحانه يف آخـر سـورة        )٣(}ٌ ش 
واصِبر وما صبرك ِإال ِباللَِّه وال تحزنْ علَيِهم وال تك ِفي           {: النحل، وهي مدنية أيضا   

الَِّذينا وقَوات الَِّذين عم ونَ ِإنَّ اللَّهكُرما يٍق ِمميونَضِسنحم م٤(} ه(،  

                                                
 .٣٥ األحقاف اآلية  -١
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  .واآليات يف هذا املعىن كثرية
وكل من سلك مسلك الرسل من الدعاة واملصلحني، جنح يف دعوته، وفـاز     
بالعاقبة احلميدة والنصر على األعداء ومن سرب ذلك، ودرس أخبـار املـصلحني             

   .وسريم علم ذلك وحتققه
لح أحـوال املـسلمني،    فأسأل اهللا بأمسائه احلسىن، وصفاته العلى، أن يـص        

ومينحهم الفقه يف الدين، وأن يوفق قادم لكل خري، ويصلح هلم البطانة، وأن يعيذ        
 يف كل مكان من مضالت الفنت، ومن طاعة اهلوى والشيطان، إنه            املسلمني مجيعاً 

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه..ويل ذلك والقادر عليه
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  )١(على إمكان الصعود إىل الكواكباألدلة النقلية واحلسية 
  .احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وعلى آله وصحبه

فقد تكرر السؤال عما يدعيه بعض رواد الفضاء من الوصول إىل سطح            : أما بعد 
القمر، وعما حياولونه من الوصول إىل غريه من الكواكب، ولكثرة التساؤل واخلـوض             

أن أكتب كلمة يف املوضوع تنري السبيل، وترشد إىل احلق يف هذا الباب    يف ذلك، رأيت    
إن اهللا سبحانه وتعاىل حرم على عباده القـول بغـري علـم،         :  فأقول - إن شاء اهللا     -

قُلْ ِإنما حرم ربي الْفَواِحش مـا       {: وحذرهم من ذلك يف كتابه املبني، فقال عز وجل        
ن والِْإثْم والْبغي ِبغيِر الْحق وأَنْ تشِركُوا ِباللَِّه ما لَم ينزلْ ِبِه سلْطَانا        ظَهر ِمنها وما بطَ   

وال تقْف ما لَيس لَك ِبِه ِعلْـم        {:  وقال تعاىل  )٢(}وأَنْ تقُولُوا علَى اللَِّه ما ال تعلَمونَ      
   ادالْفُؤو رصالْبو عمئُولًا     ِإنَّ السسم هنكَانَ ع أن : وأخـرب سـبحانه   ،  )٣(} كُلُّ أُولَِئك

يا أَيها الناس كُلُوا ِمما ِفي الْأَرِض       {: الشيطان يأمر بالقول عليه بغري علم، فقال تعاىل       
          مِإن ِبنيم ودع لَكُم هطَاِن ِإنياِت الشطُووا خِبعتال تا وباللًا طَيوِء     حِبالـس كُمرـأْما ي

 وأمر سبحانه عباده املؤمنني بالتثبت      )٤(}والْفَحشاِء وأَنْ تقُولُوا علَى اللَِّه ما ال تعلَمونَ       
يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ جاَءكُم فَاِسق ِبنبٍإ فَتبينوا أَنْ          {: يف أخبار الفاسقني، فقال تعاىل    

 فالواجب علـى املـسلمني      .٥}وما ِبجهالٍَة فَتصِبحوا علَى ما فَعلْتم ناِدِمني      تِصيبوا قَ 
  احلذر : عموما، وعلى طلبة العلم خصوصا

                                                
ـ  " ١٦" هذا املوضوع من ضمن منشورات اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة برقم     -١ ام الطبعة الثانيـة ع
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هـذا  : من القول على اهللا بغري علم، فال جيوز ملن يؤمن باهللا واليوم اآلخـر أن يقـول       
سن االعتماد عليهـا، وإال     حالل، وهذا حرام، أو هذا جائز، وهذا ممتنع، إال حبجة حي          

اهللا : فليسعه ما وسع أهل العلم قبله، وهو اإلمساك عن اخلوض فيما ال يعلم وأن يقول              
سـبحانك  {: أعلم أو ال أدري، وما أحسن قول املالئكة عليهم السالم لرم عز وجل        

ِكيمالْح ِليمالْع تأَن كا ِإننتلَّما عا ِإال ملَن ١(}ال ِعلْم(.  

وكان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورضي اهللا عنهم إذا سأهلم الرسـول      
وما ذاك إال لكمال علمهم .اهللا ورسوله أعلم: صلى اهللا عليه وسلم عن شيء ال يعلمونه قالوا

وإميام، وتعظيمهم هللا عز وجل، وبعدهم عن التكلف، ومن هذا الباب وجوب التثبت فيما             
 والفساق وغريهم، عن الكواكب وخواصها، وإمكان الوصول إليهـا، ومـا     يقوله الكفار، 

يلتحق بذلك، فالواجب على املسلمني يف هذا الباب كغريه من األبواب التثبـت، وعـدم               
املبادرة بالتصديق أو التكذيب، إال بعد حصول املعلومات الكافية، اليت يستطيع املـسلم أن              

يق أو التكذيب، وهذا هو معىن قوله سبحانه يف اآليـة           يعتمد عليها ويطمئن إليها، يف التصد     
 اآليـة،  )٢(}يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ جاَءكُم فَاِسق ِبنبٍإ فَتبينوا   {: السابقة من سورة احلجرات   

 حىت توجد معلومات أو قرائن تشهد خلرب الفاسق وحنوه، مبا يـصدقه أو             ،والتبني هو التثبت  
بل قال فتبينوا ألن الفاسق سواء      .إن جاءكم فاسق بنبأ فردوا خربه     : يقل سبحانه يكذبه، ومل   

كان كافرا، أو مسلما عاصيا، قد يصدق يف خربه، فوجب التثبت يف أمره وقـد أنكـر اهللا       
بلْ كَذَّبوا ِبما لَم يِحيطُوا {: سبحانه على الكفار تكذيبهم بالقرآن بغري علم، فقال جل وعال

 ولَما يأِْتِهم تأِْويلُه كَذَِلك كَذَّب الَِّذين ِمن قَـبِلِهم فَـانظُر كَيـف كَـانَ عاِقبـةُ             ِبِعلِْمِه
ابن القيم رمحه اهللا:  وما أحسن ما قاله العالمة)٣(}الظَّاِلِمني  

                                                
   .٣٢ البقرة اآلية -١
  .٦  احلجرات اآلية-٢
  . ٣٩  يونس اآلية -٣
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  :  يف قصيدته الكافية الشافية
   به سبب إىل احلرمانعلماً  دار برد شيء مل حتط بإن ال

عظم من ذلك وأخطر، اإلقدام على التكفري أو التفسيق بغري حجة يعتمد عليها، من       وأ
كتاب اهللا أو سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وال شك أن هذا من اجلرأة على اهللا وعلـى           
دينه، ومن القول عليه بغري علم، وهو خالف طريقة أهل العلم واإلميان من السلف الـصاحل      

 من أتباعهم بإحسان، وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             رضي اهللا عنهم وجعلنا   
من دعا (( : وقال صلى اهللا عليه وسلم))من قال ألخيه يا كافر فقد باء ا أحدمها((: أنه قال
رجع عليه ما قال وهـذا  :  أي)) بالكفر أو قال يا عدو اهللا وليس كذلك إال حار عليه  رجالً

فري والتفسيق، إال عن علم وبصرية، كما أن ذلك ومـا           وعيد شديد يوجب احلذر من التك     
 إذا علم -ورد يف معناه يوجب احلذر من ورطات اللسان، واحلرص على حفظه إال من اخلري 

  .-هذا 
فلنرجع إىل موضوع البحث املقصود، وقد تأملنا ما ورد يف الكتاب العزيز من اآليات         

جند فيها ما يدل داللة صرحية على عدم        املشتملة على ذكر الشمس والقمر والكواكب، فلم        
إمكان الوصول إىل القمر أو غريه من الكواكب وهكذا السنة املطهرة مل جند فيها ما يـدل                 
على عدم إمكان ذلك وقصارى ما يتعلق به من أنكر ذلك أو كفر من قاله، ما ذكره اهللا يف                   

لْنا ِفي السماِء بروجا وزيناها     ولَقَد جع {: كتابه الكرمي يف سورة احلجر، حيث قال سبحانه       
           ـِبنيم ابِشه هعبفَأَت عمالس قرتِن اسِجيٍم ِإال مطَاٍن ريكُلِّ ش ا ِمناهِفظْنحو اِظِرين١(}ِللن( 

يها ِسـراجا   تبارك الَِّذي جعلَ ِفي السماِء بروجا وجعلَ فِ       {: وقال تعاىل يف سورة الفرقان    
ِإنا زينا السماَء الدنيا ِبِزينٍة الْكَواِكِب وِحفْظًا       {:  وقال يف سورة الصافات    )٢(}وقَمرا مِنريا 

               ملَها وورحاِنٍب دكُلِّ ج قْذَفُونَ ِمنيلَى ولَِإ الْأَعونَ ِإلَى الْمعمساِرٍد ال يطَاٍن ميكُلِّ ش ِمن
هعبطْفَةَ فَأَتالْخ ِطفخ نِإال م اِصبو ذَابع  

                                                
  .١٨ -١٦احلجرات اآليات   -١
  .٦١الفرقان اآلية   -٢
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ثَاِقب اب١(}ِشه(.   

ولَقَد زينا السماَء الدنيا ِبمصاِبيح وجعلْناها رجوما       {: وقال سبحانه يف سورة امللك    
أَلَم تروا كَيف خلَق اللَّه     {: رة نوح  وقال يف سو   )٢(}ِللشياِطِني وأَعتدنا لَهم عذَاب السِعريِ    

 وظنوا أن ما ذكره )٣(}سبع سماواٍت ِطباقًا وجعلَ الْقَمر ِفيِهن نورا وجعلَ الشمس ِسراجا      
اهللا يف هذه اآليات الكرميات وما جاء يف معناها يدل على أن الكواكب يف داخل السماء، أو   

من :  ميكن الوصول إىل سطحها، وتعلقوا أيضا مبا قاله بعض علماء الفلك    ملصقة ا، فكيف  
أن القمر يف السماء الدنيا، وعطارد يف الثانية، والزهرة يف الثالثة، والـشمس يف الرابعـة،                 

  .واملريخ يف اخلامسة، واملشتري يف السادسة، وزحل يف السابعة
لـيس يف اآليـات     :  يقـال  وقد نقل ذلك كثري من املفسرين وسكتوا، واجلواب أن        

املذكورات ما يدل على أن الشمس والقمر وغريمها من الكواكب يف داخل السماء وال أا               
ملصقة ا، وإمنا تدل اآليات على أن هذه الكواكب يف السماء وأا زينة هلا، ولفظ السماء                

نتم من ِفي السماِء أَأَِم{: يطلق يف اللغة العربية على كل ما عال وارتفع، كما يف قوله سبحانه
أَنْ يخِسف ِبكُم الْأَرض فَِإذَا ِهي تمور أَم أَِمنتم من ِفي السماِء أَنْ يرِسلَ علَيكُم حاِصـبا                 

للظرفية، وأن  ) يف(إن  : قال مجاعة من املفسرين يف هاتني اآليتني       .)٤(}فَستعلَمونَ كَيف نِذيرِ  
العلو، واحتجوا بذلك على أن اهللا سبحانه يف جهة العلو فوق العرش، وما             : راد ا السماء امل 

ذاك إال ألن إطالق السماء على العلو أمر معروف يف اللغة العربية وقال آخرون من أهـل                 
: السماء املبنية، كما قال سـبحانه     : هنا مبعىن على، وأن املراد بالسماء هنا      ) يف(إن  : التفسري

  أن اهللا سبحانه فوق: يكون املعىن أي على األرض، وعلى هذا )٥(}ِفي الْأَرِضفَِسيحوا {

                                                
  .١٠ -٦الصافات اآليات   -١
  .٥ة امللك اآلي  -٢
  .١٦ -١٥نوح اآليتان   -٣
  .١٧ -١٦امللك اآليتان   -٤
   . ٢ التوبة اآلية -٥
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السماء، فيوافق ذلك بقية اآليات الدالة على أنه سبحانه فوق العرش، وأنه استوى عليه              
لَـيس  {: استواء يليق جبالله عز وجل، وال يشاه فيه استواء خلقه، كما قال عز وجل         

  وهٌء ويكَِمثِْلِه ش  ِصريالْب ِميع{:  وقال سبحانه  )١(} الس     ـدا أَحكُفُو لَه كُني لَم٢(}و( 
 ومن أنكر هذا )٣(}فَال تضِربوا ِللَِّه الْأَمثَالَ ِإنَّ اللَّه يعلَم وأَنتم ال تعلَمونَ      {: وقال تعاىل 

ة مـن الكتـاب     املعىن ووصف اهللا سبحانه وتعاىل خبالفه، فقد خالف األدلة الـشرعي          
والسنة، الدالة على علو اهللا سبحانه، واستوائه على عرشه استواء يليق جبالله من غـري               
تكييف وال متثيل وال حتريف وال تعطيل، كما خالف إمجاع سلف األمة، ومـن هـذا        

ـ   {: الباب قوله سبحانه يف سورة البقرة    م يا أَيها الناس اعبدوا ربكُـم الَّـِذي خلَقَكُ
والَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ الَِّذي جعلَ لَكُم الْأَرض ِفراشا والسماَء ِبناًء وأَنزلَ              
                 مـتأَنا وادـدلُوا ِللَّـِه أَنعجفَال ت قًا لَكُماِت ِرزرالثَّم ِبِه ِمن جراًء فَأَخاِء ممالس ِمن

  .)٤(}تعلَمونَ
وأَنـزلَ ِمـن    {: ذكر مجاعة من املفسرين أن املراد بقوله سبحانه يف هذه اآلية          

هو السحاب، مسي بذلك لعلوه وارتفاعـه فـوق        : أن املراد بالسماء هنا    }السماِء ماءً 
من كَانَ يظُـن أَنْ لَـن       {: الناس، ومن هذا الباب أيضا قوله عز وجل يف سورة احلج          

: قال املفـسرون  . اآلية )٥(}لَّه ِفي الدنيا والْآِخرِة فَلْيمدد ِبسبٍب ِإلَى السماءِ       ينصره ال 
معناه فليمدد بسبب إىل ما فوقه من سقف وحنوه، فسماه مساء لعلوه بالنسبة إىل مـن                

 طَيبةً كَشجرٍة   أَلَم تر كَيف ضرب اللَّه مثَلًا كَِلمةً      {: حتته، ومن هذا الباب قوله تعاىل     
ا ثَاِبتلُهٍة أَصبطَي  

                                                
  .١١الشورى اآلية   -١
  .٤اإلخالص اآلية   -٢
  .٧٤النحل اآلية   -٣
  .٢٢ -٢١البقرة اآليتان   -٤
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يف السماء أي يف العلـو، وقـال صـاحب          : اآلية فقوله هنا   )١(}وفَرعها ِفي السماءِ  
والسماء معروفـة تؤنـث     : مسا مسوا ارتفع، وبه أعاله كأمساه، إىل أن قال        : القاموس

كالم اهللا سبحانه وكـالم     واألدلة يف هذا الباب من       .وتذكر وسقف كل شيء انتهى    
رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم وكالم املفسرين، وأئمة اللغة، على إطـالق لفـظ               
السماء على الشيء املرتفع كثرية، إذا عرف هذا فيحتمل أن يكون معىن اآليات أن اهللا               
سبحانه جعل هذه الكواكب يف مدار بني السماء واألرض، ومساه مساء لعلوه، ولـيس              

نا من األدلة ما مينع ذلك، وقد ذكر اهللا سبحانه أن الشمس والقمر جيريان يف               فيما علم 
وهو الَِّذي خلَق   { :فلك يف آيتني من كتابه الكرمي ومها قوله عز وجل يف سورة األنبياء            

: ورة يـس   وقوله سبحانه يف س    )٢(}اللَّيلَ والنهار والشمس والْقَمر كُلٌّ ِفي فَلٍَك يسبحونَ       
 )٣(}ال الشمس ينبِغي لَها أَنْ تدِرك الْقَمر وال اللَّيلُ ساِبق النهاِر وكُلٌّ ِفي فَلٍَك يسبحونَ              {

  .ولو كانا ملصقني بالسماء مل يوصفا بالسبح ألن السبح هو اجلري يف املاء وحنوه

فلك يف لغة العـرب هـو   وقد ذكر ابن جرير رمحه اهللا يف تفسريه املشهور أن ال        
والصواب مـن  : (الشيء الدائر، وذكر يف معناه عن السلف عدة أقوال، مث قال ما نصه          

 وجائز أن   }ِفي فَلٍَك يسبحونَ  وكل  {: أن يقال كما قال اهللا عز وجل      : القول يف ذلك  
 كحديدة الرحا، وكما ذكر عن احلسن كطاحونة        :يكون ذلك الفلك كما قال جماهد     

ئز أن يكون موجا مكفوفا، وأن يكون قطب السماء وذلك أن الفلـك يف              الرحا، وجا 
ونقل رمحه اهللا عن عبد الرمحن بـن        ) هو كل شيء دائر، فجمعه أفالك     : كالم العرب 

الفلك الذي بني السماء واألرض من جماري النجوم،        : (زيد بن أسلم أنه قال ما نصه      
  ِفيتبارك الَِّذي جعلَ {: والشمس والقمر، وقرأ

                                                
  .٢٤إبراهيم اآلية   -١
  .٣٣األنبياء اآلية   -٢
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تلك الربوج بني الـسماء     : وقال )١(}السماِء بروجا وجعلَ ِفيها ِسراجا وقَمرا مِنريا       
  .انتهى) واألرض وليست يف األرض

 يف التفسري كالم ابن زيد هذا، وأنكـره   - رمحه اهللا    -وقد نقل احلافظ بن كثري      
 وقال النسفي يف تفسريه مـا       وال وجه إلنكاره عند التأمل، لعدم الدليل على نكارته،        

واجلمهور على أن الفلك موج مكفوف حتت السماء جتري فيه الشمس والقمر            : (نصه
  .انتهى) والنجوم

وقال أكثر املفسرين هو موج     : (ما نصه ) روح املعاين : (وقال األلوسي يف تفسريه   
 وعلى هذا القول يف تفـسري      .انتهى) اء جتري فيه الشمس والقمر    مكفوف حتت السم  

الفلك واآليات املتقدمة آنفا، ال يبقى إشكال يف أن الوصول إىل سطح القمر أو غـريه               
من الكواكب ال خيالف األدلة السمعية، وال يلزم منه قدح فيما دل عليه القـرآن مـن      
كون الشمس والقمر يف السماء، ومن زعم أن املراد باألفالك السماوات املبنية فلـيس              

ما نعلم، بل ظاهر األدلة النقلية وغريهـا يـدل علـى أن             لقوله حجة يعتمد عليها في    
الـسماء  : السماوات السبع غري األفالك، وحيتمل أنه أراد بالسماء يف اآليات املتقدمـة    

ولَقَد جعلْنا ِفـي الـسماِء      {: الدنيا، كما هو ظاهر يف آية احلجر وهي قوله سبحانه         
  اِظِرينا ِللناهنيزا ووجرـا    {:  وصريح يف آية امللك وهي قوله سبحانه       )٢(}بنيز لَقَـدو

 ومل يرد سبحانه أن الربوج يف       )٣(}السماَء الدنيا ِبمصاِبيح وجعلْناها رجوما ِللشياِطنيِ     
داخلها، وإمنا أراد سبحانه أا بقرا وتنسب إليها كما يقال يف لغة العرب فالن مقيم               

 أو يف مكة وإمنا هو يف ضواحيها وما حوهلا، وأما وصفه سبحانه للكواكب              يف املدينة، 
  بأا زينة للسماء فال يلزم منه أن تكون ملصقة ا، وال دليل على ذلك، بل يصح أن

                                                
  .٦١ن اآلية   الفرقا-١
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تسمى زينة هلا، وإن كانت منفصلة عنها، وبينها وبينها فضاء كما يزين اإلنسان سقفه              
ذلك من غري ضرورة إىل إلصاق ذلك به، ومع هذا          بالقماش والثريات الكهربائية وحنو     

فالن زين سقف بيته، وإن كان بني الزينة والسقف فضاء، وأمـا  : يقال يف اللغة العربية   
أَلَم تروا كَيف خلَق اللَّه سبع سماواٍت ِطباقًا وجعـلَ          {: قوله سبحانه يف سورة نوح    

 فليس يف األدلة ما يدل على أن معناه أن          )١(}الشمس ِسراجا الْقَمر ِفيِهن نورا وجعلَ     
أن نورمها يف السماوات    :  وإمنا معناه عند األكثر    ،الشمس والقمر يف داخل السماوات    

وقد روى   .ال أجرامهما فأجرامهما خارج السماوات ونورمها يف السماوات واألرض        
ن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما ما        ابن جرير رمحه اهللا عند هذه اآلية عن عبد اهللا ب          

 قال حدثنا ابن ثور، عـن       ،يدل على هذا املعىن حيث قال يف تفسري حدثنا عبد األعلى          
إن الشمس  : معمر عن قتادة عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أنه قال              

ألن .والقمر وجوههما قبل السماوات، وأقفيتهما قبل األرض انتهى ويف سنده انقطاع          
قتادة مل يدرك عبد اهللا بن عمرو، ولعل هذا إن صح عنه مما تلقاه عن بـين إسـرائيل،                   
وظاهر اآلية يدل على أن نورمها يف السماوات ال أجرامهما، وأما كون وجوههما إىل              

  .السماوات وأقفيتهما إيل األرض فموضع نظر، واهللا سبحانه وتعايل أعلم بذلك
أن ذلك من باب إطالق الكل على البعض        : سريوأما قول من قال من أهل التف      

رأيت بين متيم وإمنـا رأى  : ألن القمر يف السماء الدنيا، والشمس يف الرابعة، كما يقال         
بعضهم فليس جبيد، وال دليل عليه، وليس هناك حجة يعتمد عليها فيما نعلم، تدل على             

ال تلـك مـن علمـاء    أن القمر يف السماء الدنيا والشمس يف الرابعة، وأما قول من ق         
 مبنية على التخمني والظن، ال على قواعـد         الفلك، فليس حبجة عليها ألن أقواهلم غالباً      

  شرعية، وأسس

                                                
  .١٦-١٥ نوح اآليتان -١
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ما قاله احلافظ ابن كثري رمحه اهللا يف  :  قطعية، فيجب التنبه لذلك، ويدل على هذا املعىن       
 اآليـة   )١(}سبع سماواٍت ِطباقًا  أَلَم تروا كَيف خلَق اللَّه      { َ :تفسريه عند قوله سبحانه   

 أي }أَلَم تروا كَيف خلَق اللَّه سبع سماواٍت ِطباقًـا   {: قوله تعاىل : حيث قال ما نصه   
أو هو من األمور املدركـة       .واحدة فوق واحدة وهل هذا يتلقى من جهة السمع فقط         
سبعة السيارة يكسف بعضها    باحلس مما علم من التسيري والكسوفات، فإن الكواكب ال        

بعضا، فأدناها القمر يف السماء الدنيا، وهو يكسف ما فوقـه، وعطـارد يف الثانيـة،           
والزهرة يف الثالثة، والشمس يف الرابعة، واملريخ يف اخلامسة، واملشتري يف الـسادسة،             

فلـك  :(وزحل يف السابعة، وأما بقية الكواكب وهي الثوابت، ففي فلك ثامن يسمونه           
وهـو األطلـس،    : هو الكرسي، والفلك التاسع   : ، واملتشرعون منهم يقولون   )ابتالثو

الذي حركته على خالف حركة سائر األفالك وذلك أن حركته مبدأ           : واألثري عندهم 
احلركات، وهي من املغرب إىل املشرق وسائر األفالك عكسه من املشرق إىل املغرب،             

ة حركة معاكسة حلركة أفالكها، فإا      ومعها يدور سائر الكواكب تبعا، ولكن للسيار      
تسري من املغرب إىل املشرق، وكل يقطع فلكه حبسبه، فالقمر يقطع فلكه يف كل شهر               
مرة، والشمس يف كل سنة مرة، وزحل يف كل ثالثني سنة مرة، وذلك حبسب اتساع               
أفالكها، وإن كانت حركة اجلميع يف السرعة متناسبة، هذا ملخص ما يقولونه يف هذا              

  انتهى ) املقام على اختالف بينهم، يف مواضع كثرية لسنا بصدد بياا
على أن علماء الفلك غري : إخل يدل ...على اختالف بينهم  : فقول احلافظ رمحه اهللا هنا    

متفقني على ما نقله عنهم آنفا، من كون القمر يف السماء الدنيا، وعطارد يف الثانية، والزهرة       
إخل وغري ذلك مما نقله عنهم، ولو كانت لديهم أدلة قطعيـة            ..بعةيف الثالثة والشمس يف الرا    

على ما ذكروا، مل خيتلفوا، ولو فرضنا أم اتفقوا على ما ذكر فاتفاقهم ليس حبجة؛ ألنه غري      
   معصوم،

                                                
  .١٥نوح اآلية   -١
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وإمنا اإلمجاع املعصوم هو إمجاع علماء اإلسالم الذين قد توافرت فيهم شروط االجتهاد           
ال تزال طافئة من أميت على احلق منصورة احلديث فإذا          : يه وسلم لقول النيب صلى اهللا عل    

اجتمع علماء اإلسالم على حكم، اجتماعا قطعيا ال سكوتيا، فإم بال شك على حق؛              
ألن الطائفة املنصورة منهم، وقد أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أا ال تزال على احلق،                

ة، وكالم الكثري من أهل العلم أو األكثر كمـا          وظاهر األدلة السابق  ،  حىت يأيت أمر اهللا   
 أن مجيع الكواكب ومنها الشمس والقمر حتت السماوات،         : واأللوسي ،حكاه النسفي 

وليست يف داخل شيء منها، وبذلك يعلم أنه ال مانع من أن يكون هناك فضاء بـني                 
رتل علـى   الكواكب والسماء الدنيا، ميكن أن تسري فيه املركبات الفضائية، ميكن أن ت           

سطح القمر أو غريه من الكواكب وال جيوز أن يقال بامتناع ذلك إال بدليل شـرعي                
صريح جيب املصري إليه، كما أنه ال جيوز أن يصدق من قال إنه وصل إىل سطح القمر                 
أو غريه من الكواكب، إال بأدلة علمية تدل على صدقه، وال شك أن الناس بالنسبة إىل                

رواد الفضاء يتفاوتون، فمن كان لديه معلومات قد اقتنع ـا           معلومام عن الفضاء، و   
بواسطة املراصد أو غريها، دلته على صحة ما ادعاه رواد الفضاء األمريكيون أو غريهم،       
من وصوهلم إىل سطح القمر فهو معذور يف تصديقه، ومن مل تتوافر لديـه املعلومـات        

ىت يثبت لديه ما يقتضي التـصديق  التوقف، والتثبت ح : الدالة على ذلك فالواجب عليه    
أو التكذيب، عمال باألدلة السالف ذكرها، ومما يـدل علـى إمكـان الـصعود إىل                

وأَنا لَمـسنا الـسماَء   {: قول اهللا سبحانه يف سورة اجلن فيما أخرب به عنهم      : الكواكب
       ا نا كُنأَنا وبهشا وِديدا شسرح ِلئَتا ماهندجِمِع الْآنَ       فَوتسي نِع فَممِللس قَاِعدا مهِمن دقْع

 فإذا كان اجلن قد أمكنهم الصعود إىل السماء حىت ملـسوها،            )١(}يِجد لَه ِشهابا رصدا   
وقعدوا منها مقاعد فكيف يستحيل ذلك على اإلنس يف هذا العصر الذي تطور فيـه               

  العلم،
                                                

 .٩-٨اجلن اآليتان   -١
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خيطر ببال أحد من الناس، حىت خمترعيـه قبـل أن           واالختراع حىت وصل إىل حد ال        
خيترعوه، أما السماوات املبنية فهي حمفوظة بأبواا وحراسها، فلن يدخلـها شـياطني             

وجعلْنا السماَء سقْفًا محفُوظًا وهم عن آياِتهـا        {: اإلنس واجلن، كما قال اهللا تعاىل     
 وثبت يف األحاديث    )٢(}اها ِمن كُلِّ شيطَاٍن رِجيمٍ    وحِفظْن{:  وقال تعاىل  )١(}معِرضونَ

الصحيحة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا عرج به إىل السماء مـع جربيـل، مل                  
يدخل السماء الدنيا وما بعدها إال بإذن، فغريه من اخللق من بـاب أوىل وأمـا قولـه       

لِْإنِس ِإِن استطَعتم أَنْ تنفُذُوا ِمن أَقْطَاِر       يا معشر الِْجن وا   {: سبحانه يف سورة الرمحن   
  .)٣(}السماواِت والْأَرِض فَانفُذُوا ال تنفُذُونَ ِإال ِبسلْطَاٍن

فليست واضحة الداللة على إمكان الصعود إىل الكواكب ألن ظاهرها وما قبلها            
الثقلني، عن النفوذ من أقطار     وما بعدها يدل على أن اهللا سبحانه أراد بذلك بيان عجز            

وقد ذكر اإلمام ابن جرير رمحه اهللا وغريه من علماء التفـسري يف              .السماوات واألرض 
أن املراد بذلك يوم القيامة، وأن      : أحدمها.تفسري هذه اآلية الكرمية أقواال أحسنها قوالن      

ا، وقد قدم ابن    اهللا سبحانه أخرب فيها عن عجز الثقلني يوم القيامة عن الفرار من أهواهل            
: جرير هذا القول، وذكر أن يف اآلية اليت بعدها ما يدل على اختياره له والقول الثـاين                

بيان عجز الثقلني عن اهلروب من املوت ألنه ال سلطان هلم ميكنهم من             : أن املراد بذلك  
اهلروب من املوت، كما أنه ال سلطان هلم على اهلروب من أهوال يوم القيامة، وعلـى                

القوة، ومما ذكرناه يتضح أنه ال حجة يف اآليـة،          : ن القولني يكون املراد بالسلطان    هذي
العلـم،  : ملن قال إا تدل على إمكان الصعود إىل الكواكب، وأن املـراد بالـسلطان         

  :ويتضح أيضا أن أقرب األقوال فيها
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ذلـك  إن املراد بذلك يوم القيامة، أخرب اهللا سبحانه فيها أنه يقول            : قول من قال  
للجن واإلنس يف ذلك اليوم، تعجيزا هلم وإخبارا أم يف قبضة اهللا سبحانه، وليس              

يرسلُ علَيكُما شواظٌ ِمن ناٍر ونحاس فَال {: هلم مفر مما أراد م، وهلذا قال بعدها     
أنكما لو حاولتما الفرار يف ذلـك اليـوم،         : - واهللا أعلم    - فاملعىن   )١(}تنتِصراِن

رسل عليكما شواظ من نار وحناس فال تنتصران منهما، أما يف الدنيا فال ميكـن               أل
ألا حمفوظة حبرسها وأبواا كما تقـدم       ؛  ألحد النفوذ من أقطار السماوات املبنية     

   .ذكر ذلك واهللا سبحانه وتعاىل أعلم
  وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حممد وآله وصحبه

  عبد اهللا بن بازعبد العزيز بن

                                                
 .٣٥الرمحن اآلية   -١
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  الصعود إىل الكواكب
سليمان : من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم فضيلة الشيخ             

بن عبد الرمحن بن محدان زاده اهللا من العلم واإلميان، ومنحين وإياه الفقـه يف الـسنة                 
  .والقرآن، آمني

  : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته أما بعد
 هـ وصلكم اهللا داه     ١٣٨٩ / ١٠ / ٨ خطابكم الكرمي املؤرخ يف      فقد وصلين 

ونظمنا مجيعا يف سلك من خافه واتقاه وما تضمنه من التعقيب على مقايل املنـشور يف         
الصحف احمللية يف شعبان من هذا العام املتعلق بالصعود إىل الكواكب كان معلوما، وقد         

 فلم أجد فيه ما يقتضي الرجـوع عمـا          تأملت ما ذكره فضيلتكم من أوله إىل آخره،       
ذكرته يف املقال املذكور، وقد اجتهد حمبكم يف هذه املسألة وتأمل اآليات واألحاديث             
الواردة يف هذا الباب، وحترر يف ذلك إيضاح احلق نصحا هللا ولعباده، ودفاعا عن كتاب    

ـ       .اهللا عز وجل وسنة رسوله عليه الصالة والسالم        اه رواد  لئال يظن من صدق مـا ادع
الفضاء من الرتول على سطح القمر، أن القرآن والسنة قد أخربا مبا شهد الواقع خبالفه،               
فيحصل له بذلك الشك والريب يف أخبار اهللا ورسوله، واحلق أن كتاب اهللا عز وجل                
وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم الصحيحة، ال ميكن أن يقع فيهما ما خيالف واقعـا                

حيحا صرحيا، فإذا وجد شيء يظن أنه من هذا الباب وجب أن            حمسوسا أو معقوال ص   
لكونه ظـن  .يعلم أن ذلك غري صحيح، وإمنا اخلطأ جاء من اعتقاد العبد، أو سوء فهمه     

ما ليس واقعا واقعا، أو ظن ما هو شبهة معقوال صرحيا صحيحا، أو ظـن مـا لـيس     
الصحيحة، كمـا   صحيحا من السنة صحيحا، أو أخطأ فهمه لكتاب اهللا وسنة رسوله            

  : قال الشاعر

   وآفته من الفهم السقيم      صحيحاًوكم من عائب قوالً
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 ،ابن تيميـة  : والشواهد على هذا كثرية، وقد نبه أبو العباس شيخ اإلسالم         
ابن القيم رمحة اهللا عليهما على هذا املعىن يف مواضع كثرية مـن             : وتلميذه العالمة 

بيان احلق  : قصود من كتابة املقال السابق    أن امل : واخلالصة(كتبهما كما ال خيفى،     
وإزالة الشبهة، والترغيب يف التثبت يف األمور، وعدم العجلة بتصديق أو تكـذيب   
أو تكفري، إال بعد وجود أدلة واضحة صحيحة ترشد إىل ذلك، فإن كان ما كتبته               
مصيبا للحق فاحلمد هللا والفضل له وحده، وإن كان خطأ فـذلك مـين ومـن                

واهللا سبحانه ورسوله صلى اهللا عليه وسلم براء من ذلك، وإذا رأيـتم             الشيطان،  
 الرأي، وإعادة قراءة املقال لقصد مزيد التثبـت، يف معرفـة احلـق بأدلتـه             إام

 كما ذكر فضيلتكم    -الواضحة، يف هذه املسألة فهو مناسب، واحلق ضالة املؤمن          
ياكم من العلم واهلدى،    ، وأسأل اهللا عز وجل أن يزيدين وإ       ) مىت وجدها أخذها   -

وأن يوفقنا مجيعا إلصابة احلق يف القول والعمل، وأن يكتب ملصيبنا يف هذه املسألة              
وغريها أجرين، وملخطئنا أجر اجتهاده، وأن يعامل اجلميع بعفوه، إنه جواد كرمي،            

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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  يةحكم من يطالب بتحكيم املبادئ االشتراكية والشيوع
  : أما بعد ..احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه
  : فقد ورد إيل سؤال من بعض اإلخوة الباكستانيني هذا ملخصه

ما حكم الذين يطالبون بتحكيم املبادئ االشتراكية والشيوعية، وحياربون حكم           
 يطالـب حبكـم   اإلسالم، وما حكم الذين يساعدوم يف هذا املطلب، ويذمون مـن         

اإلسالم، ويلمزوم ويفترون عليهم، وهل جيوز اختاذ هؤالء أئمة وخطباء يف مـساجد             
  املسلمني؟

 احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وأصحابه ومن    :واجلواب
أن حيكمـوا الـشريعة     : اهتدى داه، ال ريب أن الواجب على أئمة املسلمني وقادم         

 مجيع شئوم، وأن حياربوا ما خالفها، وهذا أمر جممع عليه بـني علمـاء             اإلسالمية يف 
اإلسالم، ليس فيه نزاع حبمد اهللا، واألدلة عليه من الكتاب والسنة كثرية معلومة عنـد               

فَال وربك ال يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم {: أهل العلم، منها قوله سبحانه   
ا         ثُمِليمسوا تلِّمسيو تيا قَضا ِممجرح فُِسِهموا ِفي أَنِجدوقوله عز وجـل    )١(} ال ي  :
يا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي الْأَمِر ِمنكُم فَِإنْ تنازعتم ِفي              {

والرسوِل ِإنْ كُنتم تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْـآِخِر ذَِلـك خيـر            شيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه     
 )٣(}وما اختلَفْتم ِفيِه ِمن شيٍء فَحكْمه ِإلَى اللَّـهِ        { وقوله سبحانه    )٢(}وأَحسن تأِْويلًا 
  )٤(}ن ِمن اللَِّه حكْما ِلقَوٍم يوِقنونَأَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحس{: وقوله سبحانه
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ومن لَـم   { )١(}ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الْكَاِفرونَ        {: وقوله سبحانه 
لَ اللَّـه   ومن لَم يحكُم ِبمـا أَنـز      { )٢(}يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ      

واآليات يف هذا املعىن كثرية وقد أمجع العلماء على أن مـن           )٣(}فَأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ  
زعم أن حكم غري اهللا أحسن من حكم اهللا، أو أن هدي غري رسول اهللا صلى اهللا عليه                  
وسلم أحسن من هدي الرسول صلى اهللا عليه وسلم فهو كافر، كما أمجعوا علـى أن                

أنه جيوز ألحد من الناس اخلروج عن شريعة حممد صلى اهللا عليـه وسـلم أو        من زعم   
حتكيم غريها فهو كافر ضال، ومبا ذكرناه من األدلة القرآنية، وإمجاع أهل العلم يعلـم           
السائل وغريه، أن الذين يدعون إىل االشتراكية أو الشيوعية أو غريمها مـن املـذاهب               

ار ضالل، أكفر من اليهود والنصارى ألم مالحدة        اهلدامة املناقضة حلكم اإلسالم، كف    
ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر، وال جيوز أن جيعل أحد منهم خطيبا وإماما يف مسجد                
من مساجد املسلمني، وال تصح الصالة خلفهم، وكل من ساعدهم علـى ضـالهلم،              

ـ             ه حكـم   وحسن ما يدعون إليه، وذم دعاة اإلسالم وملزهم، فهو كافر ضال، حكم
الطائفة امللحدة، اليت سار يف ركاا وأيدها يف طلبها، وقد أمجع علماء اإلسالم على أن               
من ظاهر الكفار على املسلمني وساعدهم عليهم بأي نوع من املساعدة، فهو كـافر               

ارى أَوِلياَء يا أَيها الَِّذين آمنوا ال تتِخذُوا الْيهود والنص{: مثلهم، كما قال اهللا سبحانه   
                  مـِدي الْقَـوهال ي ِإنَّ اللَّـه مهِمـن ـهفَِإن كُمِمن ملَّهوتي نمٍض وعاُء بِليأَو مهضعب

ـاَء          {:  وقال تعاىل  )٤(}الظَّاِلِمنيِليأَو كُمانوِإخو اَءكُمِخذُوا آبتوا ال تنآم ا الَِّذينها أَيي
تونَِإِن اسالظَّاِلم مه فَأُولَِئك كُمِمن ملَّهوتي نماِن ولَى الِْإميع وا الْكُفْرب٥(}ح(.  
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وأرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية ومقنع لطالب احلق، واهللا يقول احلـق             
وهو يهدي السبيل، ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال املسلمني، وجيمع كلمتـهم            

 أعداء اإلسالم، ويفرق مجعهم، ويشتت مشلهم، ويكفـي         على احلق، وأن يكبت   
املسلمني شرهم، إنه على كل شيء قدير وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله نبينا              

  .حممد وآله وصحبه
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  حكم االحتاكم إىل القوانني الوضعيه 
  مع وجود القرآن الكرمي

مـع  ما رأيكم يف املسلمني الذين حيتكمون إىل القوانني الوضـعية،           : س
  م؟وجود القرآن الكرمي والسنة املطهرة بني أظهره

 الذي يسمون أنفـسهم باملـسلمني، يف   رأيي يف هذا الصنف من الناس   : ج
اهللا غري كافية، وال  الوقت الذي يتحاكمون فيه إىل غري ما أنزل اهللا، ويرون شريعة            

ث يقول  صاحلة للحكم يف هذا العصر، هو ما قاله اهللا سبحانه وتعاىل يف شأم حي             
فَالَ وربك الَ يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُـم الَ            {: سبحانه وتعاىل 

ويقـول سـبحنانه    .)١(}يِجدواْ ِفي أَنفُِسِهم حرجا مما قَضيت ويسلِّمواْ تسِليما 
ومـن لَـم    { )٢(}ه فَأُولَِئك هم الْكَاِفرونَ   ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّ     { :وتعاىل

ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّـه       { )٣(}يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ      
إذاً فالذين يتحاكمون إىل شريعة غري شريعة اهللا، ويرون          .)٤(}فَأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ  

ذلك جائز هلم، أو أن ذلك أوىل من التحاكم إىل شريعة اهللا، ال شك أن خيرجـون                 أن  
بذلك عن دائرة اإلسالم، ويكونون بذلك كفاراً ظاملني فاسقني، كما جاء يف اآليـات           

أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحسن ِمن اللَِّه حكْما        {: وقوله عز وجل  .السابقة وغريها 
  .)٥(}وٍم يوِقنونَِلقَ

  .واهللا املوفق
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  )١(جيب حتكيم الشرع يف اخلاطفني
احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وأصحابه ومـن اهتـدى    

  : داه وأما بعد
فمن املعلوم لدى كل من له أدىن بصرية أن اختطاف الطائرات، وبين اإلنسان من          

ظيمة العاملية، اليت يترتب عليها من املفاسد الكـبرية،         السفارات وغريها، من اجلرائم الع    
  . وإيذائهم ما ال حيصيه إال اهللا،واألضرار العظيمة، وإضاقة األبرياء

كما أن من املعلوم أن هذه اجلرائم ال خيص ضررها وشرها دولة دون دولة، وال               
  .طائفة دون طائفة، بل يعم العامل كله

       ذه املثابة، فإن الواجـب علـى احلكومـات    وال ريب أن ما كان من اجلرائم
أن يعنوا به غاية العناية، وأن يبذلوا اجلهـود املمكنـة           : واملسئولني من العلماء وغريهم   

 لكل شيء وهدى ورمحـة   حلسم شره، والقضاء عليه، وقد أنزل اهللا كتابه الكرمي تبياناً         
ملني، وحجة علـى  وبشرى للمسلمني، وبعث نبيه حممدا صلى اهللا عليه وسلم رمحة للعا     

احلكم بشريعته والتحاكم إليهـا، ورد مـا        : العباد أمجعني، وأوجب على مجيع الثقلني     
: تنازع فيه الناس إىل كتابه وسنة رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم كما قال عز وجل               

دوا ِفي أَنفُـِسِهم    فَال وربك ال يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم ال يجِ           {
أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ ومـن    {:  وقال تعاىل  )٢(}حرجا ِمما قَضيت ويسلِّموا تسِليما    
يا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا     {:  وقال عز وجل   )٣(}أَحسن ِمن اللَِّه حكْما ِلقَوٍم يوِقنونَ     

   يعوا الرسولَ وأُوِلياللَّه وأَِط
                                                

 هــ   ١٣٩٣ عـام    ١٠-٨يف جملة التوحيد اليت تصدر عن أنصار السنة احملمدية مبصر ص             نشرت    -١
 . عندما كنت رئيسا للجامعة باملدينة املنورة

 .٦٥النساء اآلية   -٢
 .٥٠املائدة اآلية   -٣
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الْأَمِر ِمنكُم فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه والرسوِل ِإنْ كُنتم تؤِمنونَ ِباللَّـِه               
  .)١(}والْيوِم الْآِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويلًا

ىل اهللا هو الرد إىل كتابه الكرمي، وأن        وقد أمجع العلماء رمحهم اهللا على أن الرد إ        
الرد إىل الرسول هو الرد إليه يف حياته، وإىل سنته الصحيحة بعد وفاته عليـه الـصالة          

  .والسالم
 فهذه اآليـات    )٢(}وما اختلَفْتم ِفيِه ِمن شيٍء فَحكْمه ِإلَى اللَّهِ       {: وقال سبحانه 

على وجوب رد ما تنازع فيه النـاس إىل اهللا          كلها تدل   : الكرميات وما جاء يف معناها    
سبحانه، وإىل الرسول عليه الصالة والسالم، وذلك هو الرد إىل حكم اهللا عز وجـل،               
واحلذر مما خالفه يف مجيع األمور، ومن أهم ذلك األمور اليت يعم ضـررها وشـرها                

  .كاالختطاف
 فيهم شرع اهللا،    أن حتكم : فإن الواجب على الدولة اليت يقع يف يدها اخلاطفون         

ملا يترتب على جرميتهم الشنيعة من احلقوق هللا، واحلقوق لعباده، واألضرار الكـثرية،             
واملفاسد العظيمة، وليس لذلك حل يقطع دابرها، وحيسم شرها إال احلل الذي وضـعه     
أحكم احلاكمني، وأرحم الرامحني، يف كتابه الكرمي، وبعث به أنصح اخللق وأفضلهم،            

 األولني واآلخرين، حممدا عليه من ربه أفضل الصالة والتسليم، وهو احلل            وأرمحهم سيد 
الذي جيب أن يفهمه اخلاطفون واملخطوفون، ومن له صلة م وغريهم، وأن تنشرح له              
صدورهم إن كانوا مؤمنني، فإن مل يكونوا مؤمنني فقد أمر اهللا نبيه صـلى اهللا عليـه                 

وأَِن احكُم بينهم ِبما أَنزلَ اللَّـه       {: سبحانهوسلم بتحكيم الشرع فيهم، كما يف قوله        
ماَءهوأَه ِبعتال تِط{:  وقوله عز وجل)٣(}وِبالِْقس مهنيب كُمفَاح تكَمِإنْ ح١(}و(.  
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تكوين جلنة من : وبناء على ما ذكرنا فإن الواجب على كل دولة يلجأ إليها اخلاطفون    
وعلى .ي للنظر يف القضية ودراستها من جوانبها واحلكم فيها بشرع اهللاعلماء الشرع اإلسالم

هؤالء العلماء أن حيكموا يف القضية على ضوء األدلة من كتاب اهللا وسنة رسوله صـلى اهللا          
عليه وسلم وأن يستضيئوا يف ذلك مبا ذكره علماء الشرع عند آية احملاربة من سورة املائدة،                

 باب حكم قطاع الطريق مث يصدروا حكمهم معـززاً        : ذهب يف وما ذكره العلماء يف كل م     
باألدلة الشرعية وعلى احلكومة اليت جلأ إليها اخلاطفون تنفيذ احلكم الـشرعي، طاعـة هللا،               

 ملادة هذه اجلرائم العظيمة، ورغبة يف حتقيق األمن،          لشرعه، وحسماً   ألمره، وتنفيذاً  وتعظيماً
  .ورمحة املخطوفني وإنصافهم

انني اليت وضعها الناس لذلك من غري استناد إىل كتاب اهللا عز وجل، وسـنة               أما القو 
رسوله صلى اهللا عليه وسلم، فكلها من وضع البشر، وال جيوز ألهل اإلسالم التحاكم إليها،             
وليس بعضها أوىل بالتحاكم إليه من بعض ألا كلها من حكم اجلاهليـة، ومـن حكـم                 

: إىل املنافقني الرغبة يف التحاكم إليه، كما قال تعـاىل الطاغوت الذي حذر اهللا منه، ونسب     
أَلَم تر ِإلَى الَِّذين يزعمونَ أَنهم آمنوا ِبما أُنِزلَ ِإلَيك وما أُنِزلَ ِمن قَبِلك يِريدونَ أَنْ يتحاكَموا     {

 وِإذَا ِقيلَ لَهم    *يد الشيطَانُ أَنْ يِضلَّهم ضاللًا بِعيدا     ِإلَى الطَّاغُوِت وقَد أُِمروا أَنْ يكْفُروا ِبِه ويرِ       
  .)٢(}تعالَوا ِإلَى ما أَنزلَ اللَّه وِإلَى الرسوِل رأَيت الْمناِفِقني يصدونَ عنك صدودا

 غـري اهللا    فال جيوز ألهل اإلسالم أن يتشبهوا بأعداء اهللا املنـافقني بالتحـاكم إىل             
  .والصدود عن حكم اهللا ورسوله

وال جيوز أن حيتج مبا وقع فيه أغلب املسلمني اليوم من التحاكم إىل القوانني الوضعية،  
فإن ذلك ال يربره وال جيعله جائزا، بل هو من أنكر املنكرات، وإن وقع فيه األكثرون، وليس  

وِإنْ تِطع أَكْثَر مـن  {: قال سبحانهوقوع األكثر يف أمر من األمور دليال على جوازه، كما          
ِضلُّوكِض يِفي الْأَر   

                                                                                                                           
 .٤٢املائدة اآلية   -١
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وكل حكم خيالف شرع اهللا      )١(}عن سِبيِل اللَِّه ِإنْ يتِبعونَ ِإال الظَّن وِإنْ هم ِإال يخرصونَ          
حسن ِمن اللَِّه حكْما    أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَ    {: فهو من حكم اجلاهلية، قال سبحانه     

  )٢(}ِلقَوٍم يوِقنونَ
وأخرب سبحانه أن احلكم بغري ما أنزل اهللا كفر وظلم وفسق، فقال سبحانه يف سورة               

ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ { )٣(}ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الْكَاِفرونَ      {: املائدة
  .)٥(}ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ{ )٤(}لَّه فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَال

احلذر من احلكم بغـري   : وهذه اآليات وما جاء يف معناها، توجب على املسلمني        
ح الصدر به، والتسليم    ما أنزل اهللا والرباءة منه، واملبادرة إىل حكم اهللا ورسوله، وانشرا          

له وإذا كانت احلادثة يعم ضررها كاخلطف، كان وجوب رد احلكـم فيهـا إىل اهللا                
ورسوله آكد من غريها، وأعظم يف الوجوب ألن اهللا سبحانه هو احلكيم اخلبري، وهـو          
أحكم احلاكمني، وأرحم الرامحني، وهو العامل مبا يصلح عباده، ويدفع عنهم الـضرر،             

فساد يف حاضرهم ومستقبلهم فوجب أن يردوا احلكم فيما تنازعوا فيه           وحيسم عنهم ال  
إىل كتاب اهللا، وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم ألن فيهما الكفاية، واملقنع، واحلل لكل               
مشكل، والقضاء على كل شر ملن متسك ما واستقام عليهما، وحكم ما وحتـاكم              

  .تإليهما كما سبق بيان ذلك يف اآليات احملكما
ولعظم هذه اجلرمية وخطورا، رأيت أن من الواجب حترير هذه الكلمة نصحا لألمة،           

  . مع املسئولني على الرب والتقوىوبراءة للذمة، وتذكريا للعموم ذا الواجب العظيم، وتعاوناً
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واهللا املسئول أن يصلح أحوال املسلمني ويهديهم صراطه املستقيم، ويوفـق           
ة اإلسالمية، والتحاكم إليها، والتمسك ا يف مجيـع         حكومام للحكم بالشريع  

األمور إنه جواد كرمي وصلى اهللا على عبده ورسوله، نبينا حممد وآلـه وصـحبه               
  ..وسلم
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 كيف السبيل وما هو املصري يف القضية الفلسطينية اليت تـزداد مـع         : س
    وضراوة؟األيام تعقيداً
تدهور القضية الفلسطينية مـن      من   ، ويأسف جداً  إن املسلم ليأمل كثرياً   : ج

 مع األيام، حىت وصـلت إىل مـا         وضع سيئ إىل وضع أسوأ منه، وتزداد تعقيداً       
وصلت إليه يف اآلونة األخرية، بسبب اختالف الدول ااورة، وعدم صـمودها            

 ضد عدوها، وعدم التزامها حبكم اإلسالم الذي علق اهللا عليه النصر،             واحداً صفاً
الف والتمكني يف األرض، وذلك ينـذر بـاخلطر العظـيم،           ووعد أهله باالستخ  

والعاقبة الوخيمة، إذا مل تسارع الدول ااورة إىل توحيد صفوفها مـن جديـد،              
  .والتزام حكم اإلسالم جتاه هذه القضية، اليت مهم وم العامل اإلسالمي كله

إسـالمية  ومما جتدر اإلشارة إليه يف هذا الصدد أن القضية الفلسطينية قضية            
 جبـارة إلبعادهـا عـن اخلـط         ، ولكن أعداء اإلسالم بذلوا جهوداً      وأخرياً أوالً

اإلسالمي، وإفهام املسلمني من غري العرب، أا قضية عربية، ال شأن لغري العرب             
ا، ويبدوا أم جنحوا إىل حد ما يف ذلك، ولذا فإنين أرى أنه ال ميكن الوصـول                 

بار القضية إسالمية، وبالتكـاتف بـني املـسلمني         إىل حل لتلك القضية، إال باعت     
، حىت تعود األرض إىل أهلها، وحىت يعود         إسالمياً إلنقاذها، وجهاد اليهود جهاداً   

شذاذ اليهود إىل بالدهم اليت جاءوا منها، ويبقى اليهود األصليون يف بالدهم، حتت          
وخيذل الباطل،  حكم اإلسالم ال حكم الشيوعية وال العلمانية، وبذلك ينتصر احلق           

ويعود أهل األرض إىل أرضهم على حكم اإلسالم، ال على حكـم غـريه، واهللا               
  .املوفق
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 للعامل اإلسالمي للخروج به من الدوامة اليت يوجـد        عما هو الدواء الناج   : س
   فيها؟

إن اخلروج بالعامل اإلسالمي من الدوامة اليت هو فيها، من خمتلف املـذاهب          : ج 
ية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية، إمنا يتحقق بالتزامهم باإلسالم،   والتيارات العقائد 

  .وحتكيمهم شريعة اهللا يف كل شيء وبذلك تلتئم الصفوف وتتوحد القلوب
وهذا هو الدواء الناجح للعامل اإلسالمي، بل للعامل كله، مما هو فيه من اضطراب              

يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ تنصروا      {: واختالف، وقلق وفساد وإفساد، كما قال اهللا تعاىل       
   كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني {:  وقال عز وجل   )١(}اللَّه      ِإنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيو

   ِزيزع لَقَِوي *       وآتالةَ ووا الصِض أَقَامِفي الْأَر ماهكَّنِإنْ م وا     الَِّذينـرأَمكَـاةَ وا الز
وعد اللَّه الَِّذين   { : وقال سبحانه  )٢(}ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الْأُمورِ      

            ِمـن الَِّذين لَفختا اسِض كَمِفي الْأَر مهِلفَنختساِت لَياِلحِملُوا الصعو كُموا ِمننآم
ـا               قَبنأَم ِفِهمـوـِد خعب ِمن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَِّذي ار مهِدين ملَه نكِّنملَيو ِلِهم

واعتِصموا ِبحبِل اللَِّه جِميعا    {:  اآلية وقال سبحانه   )٣(}يعبدونِني ال يشِركُونَ ِبي شيئًا    
  .ذا املعىن كثرية واآليات يف ه)٤(}وال تفَرقُوا

ولكن ما دام أن القادة إال من شاء اهللا منهم، يطلبون اهلدى والتوجيه من غـري                
كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم وحيكمون غري شريعته، ويتحاكمون إىل ما       

 للخروج مما هم فيه من التخلف والتنـاحر         وضعه أعداؤهم هلم، فإم لن جيدوا طريقاً      
  واحتقار أعدائهم هلم، وعدم إعطائهم حقوقهمفيما بينهم، 
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فنسأل اهللا أن جيمعهم على اهلدى،  .)١(}وما ظَلَمهم اللَّه ولَِكن أَنفُسهم يظِْلمونَ    {
وأن يصلح قلوم وأعماهلم، وأن مين عليهم بتحكيم شريعته والثبات عليها، وترك            

 وسلم على نبينا حممـد وآلـه        ما خالفها، إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصلى اهللا        
  .وصحبه
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  )١(نقد القومية العربية
  على ضوء اإلسالم والواقع

  :  وبعد،احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا
فال يشك مسلم له أدىن بصرية بالتاريخ اإلسالمي يف فضل العرب املسلمني، وما             

ليغه لكافة الشعوب، والـصدق  قاموا به من محل رسالة اإلسالم يف القرون املفضلة، وتب  
يف الدعوة إليه، واجلهاد لنشره والدفاع عنه، وحتمل املشاق العظيمة يف ذلـك، حـىت               
أظهرها اهللا على أيديهم وخفقت رايته يف غالب املعمورة، وشاهد العامل علـى أيـدي    
دعاة اإلسالم يف صدر اإلسالم أكمل نظام وأعدل حاكم، ورأوا يف اإلسالم كل مـا               

 وينشدون من خري الدنيا واآلخرة، ووجدوا يف اإلسالم تنظيم حيـاة سـعيدة              يريدون
، تكفل هلم العزة والكرامة واحلرية من عبادة العبيد، وظلم املستبدين، والوالة الغـامشني            

بعبادة عظيمة تصلهم باهللا، وتطهـر      : ووجدوا يف اإلسالم تنظيم عالقتهم باهللا سبحانه      
، وتغرس فيها غاية احلب هللا وكمال الذل له والتلـذذ           قلوم من الشرك واحلقد والكرب    

مبناجاته، وتعرفهم برم وبأنفسهم، وتذكرهم باهللا وعظيم حقه كلما غفلوا أو كادوا             
أن يغفلوا وجدوا يف اإلسالم تنظيم عالقتهم بالرسول صلى اهللا عليه وسلم وماذا جيب              

ضا تنظيم العالقات اليت بـني      عليهم من حقه والسري يف سبيله، ووجدوا يف اإلسالم أي         
الراعي والرعية، وبني الرجل وأهله، وبني الرجل وأقاربه، وبـني الرجـل وإخوانـه              
املسلمني، وبني املسلمني والكفار، بعبارات واضحة وأساليب جليـة ووجـدوا مـن             
الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومن الصحابة وأتباعهم بإحسان تفسري ذلك بـأخالقهم             

، وأدركوا  هلم ايدة، فأحب الناس اإلسالم وعظموه ودخلوا فيه أفواجاً        احلميدة وأعما 
  .فيه كل خري وطمأنينة وصالح وإصالح

                                                
  . هـ الطبعة الرابعة١٤٠٠كتاب عن املكتب اإلسالمي يف بريوت ودمشق عام  نشرة صدرت يف  -١
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والكالم يف مزايا اإلسالم وما اشتمل عليه من أحكام سامية وأخـالق كرميـة،              
تصلح القلوب، وتؤلف بينها وتربطها برباط وثيق من املودة يف اهللا سبحانه، والتفاين يف              

دينه، والتمسك بتعاليمه، والتواصي باحلق والصرب عليه، ال ريب أن الكالم يف هذا            نصر  
الباب يطول والقصد يف هذه الكلمة اإلشارة إىل ما حصل على أيدي املـسلمني مـن                
العرب يف صدر اإلسالم من اجلهاد والصرب، وما أكرمهم اهللا به من محل مشعل اإلسالم           

امل من الرغبة يف اإلسالم، واملسارعة إىل الـدخول         إىل غالب املعمورة، وما حصل للع     
فيه، ملا اشتمل عليه من األحكام الرشيدة والتعاليم السمحة، والتعريف بـاهللا سـبحانه    
وبأمسائه وصفاته وعظيم حقه على عباده، وملا اتصف به محلته والدعاة إليه من متثيـل               

ا بذلك خري أمة أخرجـت      أحكام اإلسالم يف أقواهلم وأعماهلم وأخالقهم، حىت صارو       
كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللنـاِس تـأْمرونَ        {: للناس، وحققوا بذلك معىن قوله تعاىل     

 ومعىن اآلية كما قال أبـو هريـرة         )١(}ِِبالْمعروِف وتنهونَ عِن الْمنكَِر وتؤِمنونَ ِباللَّه     
  .رضي اهللا عنه كنتم خري الناس للناس

يشك مسلم قد عرف ما كان عليه املسلمون يف صدر اإلسالم فيما ذكرناه،             ال  
فهو من احلقائق املعلومة بني املسلمني، وال يشك مسلم يف ما للمسلمني غري العرب من               
الفضل واجلهاد املشكور يف مساعدة إخوام من العرب املسلمني يف نشر هذا الـدين              

املعمورة، شكر اهللا للجميع مساعيهم اجلليلـة،  واجلهاد يف إعالء كلمته، وتبليغه سكان  
  .وجعلنا من أتباعهم بإحسان، إنه على كل شيء قدير

وإمنا الذي ينكر اليوم ويستغرب صدوره عن كثري من أبناء اإلسالم من العرب،             
انصرافهم عن الدعوة إىل هذا الدين العظيم، الذي رفعهم اهللا به، وأعزهم حبمل رسالته،            

  دنيا وسادة العامل، ملا محلوا لواءهوجعلهم ملوك ال
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وجاهدوا يف سبيله بصدق وإخالص، حىت فتحوا الدنيا، وكسروا كسرى، وقـصروا             
قيصر، واستولوا على خزائن مملكتيهما، وأنفقوها يف سبيل اهللا سبحانه، وكانوا حينذاك            

اخاة فيه،  يف غاية من الصدق واإلخالص والوفاء واألمانة والتحاب يف اهللا سبحانه واملؤ           
ال فرق عندهم بني عريب وعجمي، وال بني أمحر وأسود، وال بني غين وفقري، وال بـني          
شرقي وغريب، بل هم يف ذلك إخوان متحابون يف اهللا، متعاونون على الرب والتقـوى،               
جماهدون يف سبيل اهللا، صابرون على دين اإلسالم ال تأخذهم يف اهللا لومة الئم، يوالون               

عادون فيه، وحيبون عليه، ويبغضون عليه، ولذلك كفـاهم اهللا مكايـد        يف اإلسالم، وي  
أعدائهم، وكتب هلم النصر يف مجيع ميادين جهادهم، كما وعدهم اهللا سبحانه بـذلك          

:  وقال تعاىل  )١(}وكَانَ حقا علَينا نصر الْمؤِمِنني    {: يف كتابه املبني حيث يقول سبحانه     
} ا الَِّذينها أَييكُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصنوا ِإنْ تن٢(}آم(.  

مث بعد هذا الشرف العظيم والنصر املؤزر من املوىل سبحانه لعباده املـؤمنني             
 من أبنائنا خيدعون باملبادئ املنحرفة، ويـدعون إىل         من العرب وغريهم، نرى نفراً    

إلسالم وما حصل ألسالفهم باإلسالم مـن       غري اإلسالم، كأم مل يعرفوا فضل ا      
العزة والكرامة، واد الشامخ واتمع القوي الذي كتبـه اهللا ألهـل اإلسـالم              
الصادقني، حىت إن عدوهم ليخافهم وهو عنهم مسرية شهر، نسي هؤالء أو تناسوا       

ار هذا اد املؤثل والعز العظيم وامللك الكبري، الذي ناله املسلمون باإلسالم، فـص        
هؤالء األبناء يدعون إىل التكتل والتجمع حول القومية العربية، ويعرفوـا بأـا             
اجتماع وتكاتف لتطهري البالد من العدو املستعمر، ولتحصيل املصاحل املـشتركة،           

  .واستعادة اد السليب
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أا الوطن والنسب واللغة العربيـة      : وقد اختلف الدعاة إليها يف عناصرها، فمن قائل       
اآلالم واآلمال ومن قائل غري     أا اللغة مع املشاركة يف      : أا اللغة فقط ومن قائل    : ن قائل وم
أما الدين فليس من عناصرها عند أساطينهم والصرحاء منهم، وقد صرح كـثري بـأن        ذلك

الدين ال دخل له يف القومية، وصرح بعضهم أا حتترم األديان كلها من اإلسـالم وغـريه                 
م من كالمهم هو التكتل والتجمع والتكاتف ضد األعداء ولتحصيل املصاحل وهدفها كما يعل  

  .املشتركة كما سلف، وال ريب بأن هذا غرض نبيل وقصد مجيل
فإذا كان هذا هو اهلدف، ففي اإلسالم من احلث على ذلـك والـدعوة إليـه،         

ـ            صاحل وإجياب التكاتف والتعاون لنصر اإلسالم، ومحايته من كيد األعداء ولتحصيل امل
املشتركة، ما هو أكمل وأعظم مما يرجتى من وراء القومية ومعلوم عند كل ذي لـب                
سليم أن التكاتف والتعاون الذي مصدره القلوب، واإلميان بصحة اهلـدف، وسـالمة    

 أعظم من التعاون والتكاتف     -العاقبة يف احلياة وبعد املمات كما يف اإلسالم الصحيح          
رتل به وحي السماء، وال تؤمن عاقبته ال يف الـدنيا وال يف     على أمر اخترعه البشر ومل ي     

وأيضا فالتكاتف والتعاون الصادر عن إميان باهللا، وصدق يف معاملته ومعاملـة            .اآلخرة
 كما يف اآليات الكرميات اليت أسلفنا ذكرها        -عباده، مضمون له النصر وحسن العاقبة       

ية تقليدية، مل يأت ـا شـرع ومل        خبالف التكاتف والتعاون املبين على فكرة جاهل       -
  .يضمن هلا النصر

وهذا كله على سبيل الترتل لدعاة القومية، والرغبة يف إيضاح احلقائق لطالـب             
احلق وإال فمن خرب أحوال القوميني، وتدبر مقاالم وأخالقهم وأعماهلم، عـرف أن             

 أدىن بـصرية  غرض الكثريين منهم من الدعوة إىل القومية، أمور أخرى يعرفها من لـه        
بالواقع وأحوال اتمع، ومن تلك األمور، فصل الدين عن الدولة، وإقـصاء أحكـام              

  اإلسالم عن اتمع، واالعتياض عنها
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 بقوانني وضعية ملفقة من قوانني شىت، وإطالق احلرية للرتعات اجلنـسية واملـذاهب             
ه الغايات، يرقص هلا     وال ريب أن دعوة تفضي إىل هذ       - ال بلغهم اهللا مناهم      -اهلدامة  

 - وإن تظاهر خبالف ذلـك   -، ويساعد على وجودها ورفع مستواها       االستعمار طرباً 
 هلم على االشتغال بقوميتـهم، والـدعوة إليهـا           للعرب عن دينهم، وتشجيعاً    تغريراً

  .واإلعراض عن دينهم
ومن زعم من دعاة القومية أن الدين من عناصرها، فقد فـرض أخطـاء علـى          

، وقال عليهم ما مل يقولوا ألن الدين خيالف أسسهم اليت بنوا القومية عليهـا،               القوميني
وخيالف صريح كالمهم ويباين ما يقصدونه من تكتيل العرب، على اختالف أديـام             

  .حتت راية القومية
وهلذا جتد من جيعل الدين من عناصر القومية يتناقض يف كالمه، فيثبته تارة وينفيه              

 أنه مل يقله عن عقيدة وإميان، وإمنا قاله جماملة ألهل اإلسـالم، أو           أخرى، وما ذلك إال   
إا ختدم اإلسالم أو تـسانده،  : عن جهل حبقيقة القومية وهدفها، وهكذا قول من قال        

وكل ذلك بعيد عن احلقيقة والواقع، وإمنا احلقيقة أا تنافس اإلسالم وحتاربه يف عقـر               
  . وتقليداً أو جهالًهلا وتلبيساً داره، وتطلي ببعض خصائصه تروجياً

ولو كانت الدعوة إىل القومية يراد منها نصر اإلسالم ومحاية شعائره، لكـرس              
القوميون جهدهم يف الدعوة إليه ومناصرته، وحتكيم دستوره النازل من فـوق سـبع              
مساوات، ولبادروا إىل التخلق بأخالقه، والعمل مبا يدعو إليه، وابتعدوا عن كـل مـا               

ه؛ ألنه األصل األصيل واهلدف األعظم، وألنه السبيل الذي من سار عليه، واستقام          خيالف
عليه، وصل إىل شاطئ السالمة، وفاز باجلنة والكرامة، ومن حاد عن سبيله باء باخليبة              
والندامة، وخسر الدنيا واآلخرة، فلو كان دعاة القومية يقصدون بدعوم إليها تعظـيم   

  نه، ملا اقتصروا على الدعوة للخادم دون املخدوم، وكرسوااإلسالم وخدمته، ورفع شأ
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هلذا اخلادم جهودهم، وغضبوا من صوت دعاة اإلسالم إذا دعوا إليه، وحذروا مما خيالفه أو        
  . يف طريقهيقف حجراً

لو كان دعاة القومية يريدون بدعوم إعالء كلمة اإلسالم، واجتماع العرب عليـه،         
 التمسك بتعاليم اإلسالم، وتنفيذ أحكامه، ولشجعوهم علـى         لنصحوا العرب ودعوهم إىل   

نصره ودعوة الناس إليه، فإن العرب أوىل الناس بأن ينصروا اإلسالم، وحيموه مـن مكايـد        
األعداء وحيكموه فيما شجر بينهم، كما فعل أسالفهم؛ ألنه عزهم وذكرهم وجمدهم، كما             

فَاستمـِسك  { : وقال )١(}م ِكتابا ِفيِه ِذكْركُم أَفَال تعِقلُونَ     لَقَد أَنزلْنا ِإلَيكُ  {: قال اهللا تعاىل  
 )٢(}ِبالَِّذي أُوِحي ِإلَيك ِإنك علَى ِصراٍط مستِقيٍم وِإنه لَِذكْر لَك وِلقَوِمك وسوف تسأَلُونَ         

عوة إىل القومية العربيـة،     أعين الد : وإذا عرفت أيها القارئ ما تقدم، فاعلم أن هذه الدعوة         
أحدثها الغربيون من النصارى، حملاربة اإلسالم والقضاء عليه يف داره، بزخرف من القـول،              
وأنواع من اخليال، وأساليب من اخلداع، فاعتنقها كثري من العرب من أعداء اإلسالم، واغتر      

وخصوم اإلسالم يف ا كثري من األغمار ومن قلدهم من اجلهال، وفرح بذلك أرباب اإلحلاد 
  .كل مكان

ومن املعلوم من دين اإلسالم بالضرورة أن الدعوة إىل القومية العربية أو غريها مـن               
القوميات، دعوة باطلة وخطأ عظيم، ومنكر ظاهر، وجاهلية وكيد سافر لإلسالم وأهلـه،             

  :وذلك لوجوه
ملسلم العجمي  أن الدعوة إىل القومية العربية تفرق بني املسلمني، وتفصل ا          :األول

 ألم كلهم ليسوا يرتضوا، وإمنا يرضاها       ؛عن أخيه العريب، وتفرق بني العرب أنفسهم      
 فكرة باطلة، ختـالف     منهم قوم دون قوم، وكل فكرة تقسم املسلمني وجتعلهم أحزاباً         

مقاصد اإلسالم وما يرمي إليه؛ وذلك ألنه يدعو إىل االجتماع والوئـام، والتواصـي              
  ن علىباحلق والتعاو

                                                
 .١٠األنبياء اآلية   -١
 .٤٤-٤٣ الزخرف اآليتان   -٢
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يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق       {:  الرب والتقوى، كما يدل على ذلك قوله سبحانه       
واعتِصموا ِبحبِل اللَّـِه جِميعـا وال تفَرقُـوا         * تقَاِتِه وال تموتن ِإال وأَنتم مسِلمونَ       

م ِإذْ كُنتم أَعداًء فَأَلَّف بين قُلُوِبكُم فَأَصبحتم ِبِنعمِتِه ِإخوانا          واذْكُروا ِنعمةَ اللَِّه علَيكُ   
         لَّكُـماِتـِه لَعآي لَكُم اللَّه نيبي ا كَذَِلكهِمن قَذَكُماِر فَأَنالن ٍة ِمنفْرفَا حلَى شع متكُنو

ِذي أَيدك ِبنصِرِه وِبالْمؤِمِنني وأَلَّف بين قُلُوِبِهم لَـو         هو الَّ {:  وقال تعاىل  )١(}تهتدونَ
            ِزيـزع ـهِإن مهنيب أَلَّف اللَّه لَِكنو قُلُوِبِهم نيب ا أَلَّفْتا مِميعِض جا ِفي الْأَرم فَقْتأَن

ِكيمقُ{:  وقال تعاىل  )٢(}حاتِه وِإلَي ِنيِبنيم ِرِكنيشالْم وا ِمنكُونال تالةَ ووا الصأَِقيمو وه
  .)٣(}ِمن الَِّذين فَرقُوا ِدينهم وكَانوا ِشيعا كُلُّ ِحزٍب ِبما لَديِهم فَِرحونَ

فانظر أيها املؤمن الراغب يف احلق كيف حيارب اإلسالم التفرق واالخـتالف،            
والتمسك حببل احلق والوفاة عليه، تعلم بذلك أن هدف         ويدعو إىل االجتماع والوئام،     

القومية غري هدف اإلسالم، وأن مقاصدها ختالف مقاصد اإلسالم، ويدل على ذلـك             
أيضا أن هذه الفكرة، أعين الدعوة إىل القومية العربية وردت إلينا من أعدائنا الغـربيني،   

بعض، وحتطيم كيـام،    وكادوا ا املسلمني، ويقصدون من ورائها فصل بعضهم عن          
وكم نالوا من اإلسالم وأهله ـذه       ) فرق تسد (وتفريق مشلهم، على قاعدم املشئومة      

  .القاعدة النحيسة، مما حيزن القلوب ويدمي العيون
وذكر كثري من مؤرخي الدعوة إىل القومية العربية، ومنهم مؤلـف املوسـوعة             

 أواخر القرن التاسع عشر امليالدي، هـم        أن أول من دعا إىل القومية العربية يف       : العربية
الغربيون على أيدي بعثات التبشري يف سوريا، ليفصلوا الترك عن العرب، ويفرقوا بـني              

  املسلمني، ومل تزل الدعوة إليها يف
                                                

 ،١٠٣-١٠٢آل عمران اآليتان   -١
 .٦٣-٦٢األنفال اآليتان   -٢
 .٣٢-٣١الروم اآليتان   -٣
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 من حنو ستني الشام والعراق ولبنان تزداد وتنمو، حىت عقد هلا أول مؤمتر يف باريس    
بب ذلك اجلمعيات العربيـة، وتعـددت       م، وكثرت بس  ١٩١٠سنة، وذلك عام    

االجتاهات، فحاول األتراك إمخادها، بأحكام اإلعدام اليت نفذها مجـال باشـا يف             
سورية يف ذلك الوقت، إيل آخر ما ذكروا، فهل تظن أيها القارئ أن خـصومنا               
وأعداءنا يسعون يف مصاحلنا، بابتداعهم الدعوة إىل القومية العربية، وعقد املؤمترات    

 وال يعملون ملصاحلنا،    ، وابتعاث املبشرين ا، ال واهللا، إم ال يريدون بنا خرياً          هلا
إمنا يعملون ويسعون لتحطيمنا ومتزيق مشلنا، والقضاء على ما بقي مـن ديننـا،              

 لكل ذي لب، على ما يراد من وراء الدعوة إىل القومية العربية،   وكفى بذلك دليالً  
  .د به تفريقنا وإبعادنا عن ديننا كما سلفوأا معول غريب استعماري، يرا

 أهلمهـم اهللا  - من شبابنا وكتابنـا   ومن العجب الذي ال ينقضي، أن كثرياً      
 خفيت عليهم هذه احلقيقة، حىت ظنوا أن التكتل والتجمع حول القومية        -رشدهم  

العربية، واملناصرة هلا، أنفع للعرب وأضر للعدو، من التجمـع والتكتـل حـول              
  .مناصرته، وهذا بال شك ظن خاطئ، واعتقاد غري مطابق للحقيقةاإلسالم و

نعم ال شك أنه حيزن املستعمر ويقلق راحته كل جتمع وتكتل ضـد مـصلحته،          
ولكن خوفه من التجمع والتكتل حول اإلسالم أعظم وأكرب، ولذلك رضي بالدعوة إىل          

ليقطع ا صلتهم بـاهللا  القومية العربية، وحفز العرب إليها، ليشغلهم ا عن اإلسالم، و         
ألم إذا فقدوا اإلسالم حرموا ما ضمنه اهللا هلم من النصر، الذي وعدهم به يف               .سبحانه

* ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره ِإنَّ اللَّه لَقَِوي عِزيـز          {: اآليتني السابقتني، ويف قوله تعاىل    
أَقَاموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهـوا        الَِّذين ِإنْ مكَّناهم ِفي الْأَرِض      
  .)١(}عِن الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الْأُموِر

                                                
 .٤١-٤٠احلج اآليتان   -١
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ومعلوم عند مجيع العقالء أنه إذا كان ال بد من أحد ضررين، فارتكـاب األدىن               
على هذه القاعدة، وقـد      من الضرر األكرب، وقد دل الشرع والقدر         منهما أوىل، حذراً  

عرفها املستعمر وسلكها يف هذا الباب وغريه فتنبه يا أخي واحذر مكايـد الـشيطان               
واالستعمار وأوليائهما، تنج من ضرر عظيم، وخطر كبري، وعواقب سيئة عافـاين اهللا             

  .وإياك واملسلمني من ذلك
ا أـا إسـاءة إىل       كم -ومما تقدم يعلم القارئ اليقظ أن الدعوة إىل القومية العربية           

 فهي أيضا إساءة إىل العـرب أنفـسهم، وجنايـة علـيهم             -اإلسالم وحماربة له يف بالده      
لكوا تفصلهم عن اإلسالم الذي هو جمدهم األكرب، وشرفهم األعظم ومصدر عزهم .عظيمة

ولقـد  ! ؟:وسيادم على العامل، فكيف يرضى عريب عاقل بدعوة هذا شأا وهذه غايتـها            
امسعوهـا مـين   : (أبو احلسن الندوي يف رسالته املشهورة: اتب اإلسالمي الشهري أحسن الك 

  :  ما نصه٢٨ و ٢٧حيث يقول يف صفحة ) أيها العرب: صرحية

فمن املؤسف احملزن املخجل أن يقوم يف هذا الوقت يف العامل العـريب، رجـال               (
ع الصلة عن أعظم نـيب     يدعون إىل القومية العربية اردة من العقيدة والرسالة، وإىل قط         

عرفه تاريخ اإلميان، وعن أقوى شخصية ظهرت يف العامل، وعن أمنت رابطـة روحيـة         
جتمع بني األمم واألفراد واألشتات، إا جرمية قومية تبز مجيع اجلرائم القوميـة، الـيت               
سجلها تاريخ هذه األمة، وإا حركة هدم وختريب، تفوق مجيع احلركـات اهلدامـة              

ومة، يف سبيل الدمار القومي واالنتحـار       ؤ التاريخ، وإا خطوة حامسة مش     املعروفة يف 
  .انتهى) االجتماعي

 الذي قـد سـرب      )١()احلسين الكبري (أيها القارئ كلمة هذا العامل العريب       : فتأمل
  أحوال العامل وعرف نتائج الدعوة إىل القوميات وسوء مصريها، تدرك

                                                
 .هو أبو احلسن علي احلسين الندوي سليل بيت النبوة  -١
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سلمون اليوم، من فتنة كـربى ومـصيبة        بعقلك السليم ما وقع فيه العرب وامل       
عظمى، ذه الدعوة املشئومة، وقى اهللا املسلمني شرها، ووفق العرب ومجيع املـسلمني     

  .للرجوع إىل ما كان عليه أسالفهم املهديون، إنه مسيع جميب
مث ال خيفاك أيها القارئ الكرمي غربة اإلسالم اليوم، وقلة أنصاره واملتحمـسني             

احملاربني له واملتنكرين ألحكامه وتعاليمه، فالواجب على أبناء اإلسالم         لدعوته، وكثرة   
أن يكرسوا جهودهم للدعوة إىل اإلسالم      :  من التحمس للقومية واملناصرة لدعاا     بدالً

وتعظيمه يف قلوب الناس، وأن جيتهدوا يف نشر حماسنه وإعالن أحكامه العادلة، وتعاليمه   
 حـىت يعيـدوا     واألهواءب الشرك واخلرافات والبدع     السمحة الصافية، نقية من شوائ    

بذلك ما درس من جمد أسالفهم، ومحاستهم لإلسالم، وتكريس قواهم لنصرته ومحايته،         
والرد على خصومه بشىت األساليب الناجعة، وأنواع احلجج والـرباهني الـساطعة وال             

م حبسب ما   شك أن هذا واجب متحتم، وفرض الزم على مجيع أبناء اإلسالم، كل منه            
أعطاه اهللا من املقدرة واإلمكانات، اليت يستطيع ا القيام مبا أوجب اهللا عليه من النصر               
لدينه والدعوة إليه، فنسأل اهللا أن مين على اجلميع بذلك، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنـا،               

 بنصر اإلسالم الصايف من الشوائب، وظهوره على مجيـع          وأن يقر أعني املسلمني مجيعاً    
  . وأقرب جميبمسؤولمه يف القريب العاجل، إنه سبحانه خري خصو

أن اإلسالم ى عن دعوى اجلاهلية وحذر منها، وأبدى يف ذلـك          : الوجه الثاين 
وأعاد يف نصوص كثرية بل قد جاءت النصوص تنهى عن مجيـع أخـالق اجلاهليـة،          

ة العربية من أمر    وأعماهلم إال ما أقره اإلسالم من ذلك، وال ريب أن الدعوة إىل القومي            
اجلاهلية، ألا دعوة إىل غري اإلسالم، ومناصرة لغري احلق، وكم جرت اجلاهلية علـى              
أهلها من ويالت وحروب طاحنة، وقودها النفوس واألموال واألعراض، وعاقبتها متزيق        

  الشمل وغرس
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ابـن  :  العداوة والشحناء يف القلوب، والتفريق بني القبائل والشعوب قال شيخ اإلسالم  
كل ما خرج عن دعوى اإلسالم والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو             (تيمية رمحه اهللا    

مذهب أو طريقة، فهو من عزاء اجلاهلية، بل ملا اختصهم مهاجري وأنصاري، فقـال              
: يا لألنصار، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       : يا للمهاجرين، وقال األنصاري   : املهاجري

  انتهى . شديداً وغضب لذلك غضباً)) بني أظهركمأبدعوى اجلاهلية وأنا((
وقَرنَ ِفي بيوِتكُن وال تبرجن تبرج      {: ومما ورد يف ذلك من النصوص قوله تعاىل       

        ولَهسرو اللَّه نأَِطعكَاةَ والز الةَ وآِتنيالص نأَِقمِة الْأُولَى واِهِليوقال تعـاىل   )١(}الْج  :
}ِةِإذْ جاِهِليةَ الْجِميةَ حِميالْح وا ِفي قُلُوِبِهمكَفَر لَ الَِّذين٢(}ع(.  

ليس منا من دعـا     ((:  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        ،ويف سنن أيب داود   
 ويف ))إىل عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مـات علـى عـصبية    

إن اهللا أوحى إيل أن تواضـعوا       ((: يه وسلم أنه قال   صحيح مسلم عن النيب صلى اهللا عل      
 وال ريب أن دعـاة القوميـة        ))حىت ال يبغي أحد على أحد وال يفخر أحد على أحد          

يدعون إىل عصبية ويغضبون لعصبية ويقاتلون على عصبية، وال ريب أيضا أن الـدعوة          
 مينع أهله من البغـي   مساوياًإىل القومية تدعو إىل البغي والفخر؛ ألن القومية ليست ديناً       

والفخر، وإمنا هي فكرة جاهلية حتمل أهلها على الفخر ا والتعصب هلا على من ناهلا               
بشيء، وإن كانت هي الظاملة وغريها املظلوم، فتأمل أيها القارئ ذلك يظهر لك وجه              

ومن النصوص الواردة يف ذلك ما رواه الترمذي وغريه، عن النيب صلى اهللا عليـه      .احلق
ة اجلاهلية وفخرها باآلباء إمنا هو مـؤمن        يبإن اهللا قد أذهب عنكم ع     ((: لم أنه قال  وس

تقي أو فاجر شقي الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب وال فضل لعريب على عجمي إال                 
  يا أَيها{:  وهذا احلديث يوافق قوله تعاىل))بالتقوى

                                                
 .٣٣األحزاب اآلية   -١
  .٢٦الفتح اآلية   -٢
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     ذَكٍَر و ِمن اكُملَقْنا خِإن اسالن         كُممفُوا ِإنَّ أَكْـرارعاِئلَ ِلتقَبا ووبعش اكُملْنعجثَى وأُن
  قَاكُماللَِّه أَت دذه اآلية الكرمية أنه جعل الناس شعوباً         )١(}ِعن وقبائـل    أوضح سبحانه 

للتعارف ال للتفاخر والتعاظم، وجعل أكرمهم عنده هو أتقاهم، وهكذا يدل احلـديث             
ا املعىن ويرشد إىل سـنة اجلاهليـة التكـرب والتفـاخر باألسـالف              املذكور على هذ  

واألحساب، واإلسالم خبالف ذلك، يدعو إىل التواضع والتقوى والتحاب يف اهللا، وأن            
 يـشد   واحداً، وبناًء واحداًيكون املسلمون الصادقون من سائر أجناس بين آدم، جسداً      

الصحيح، عن النيب صلى اهللا عليه      ، ويأمل بعضهم لبعض، كما يف احلديث        بعضهم بعضاً 
وقال   وشبك بني أصابعه   ))املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً     ((: وسلم أنه قال  

مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد الواحد         ((: صلى اهللا عليه وسلم   
أيهـا   فأنشدك بـاهللا     .))إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر         

هل قوميتك تدعو إىل هذه األخالق الفاضلة، من الرمحة للمسلمني من العرب            : القومي
والعجم، والعطف عليهم والتأمل آلالمهم؟ ال واهللا، وإمنا تدعو إىل مواالة من اخنرط يف              
سلكها، ونصب العداوة ملن تنكر هلا، فتنبه أيها املسلم الراغب يف النجاة، وانظـر إىل               

مبرآة العدالة والتجرد من التعصب واهلوى، حىت ترى احلقائق على ما هي        حقائق األمور   
  .عليه، أرشدين اهللا وإياك إىل أسباب النجاة

ومن ذلك ما ثبت يف الصحيح أن غالما من املهاجرين وغالما من األنصار تنازعـا،               
 عليه  يا لألنصار فسمع ذلك النيب صلى اهللا      : يا للمهاجرين وقال األنصاري   : فقال املهاجري 

 فإذا كان من انتـسب إىل املهـاجرين        ))أبدعوى اجلاهلية وأنا بني أظهركم    ((: وسلم فقال 
واستنصر م على إخوام يف الدين، أو إىل األنصار واستنصر م على إخوام يف الـدين                
يكون قد دعا بدعوى اجلاهلية، مع كوما امسني حمبوبني هللا سبحانه، وقد أثـىن اهللا علـى              

  اأهلهم
                                                

 .١٣احلجرات اآلية   -١
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والساِبقُونَ الْأَولُونَ ِمن الْمهاِجِرين والْأَنـصاِر والَّـِذين        {:  يف قوله تعاىل    عظيماً ثناًء
      هنوا عضرو مهنع اللَّه ِضياٍن رسِبِإح موهعباآلية، فكيف تكون حـال مـن        )١(}ات 

ىل مث أويل بأن يكون قد دعا      انتسب إىل القومية واستنصر ا وغضب هلا؟ أفال يكون أو         
  .بدعوى اجلاهلية؟ ال شك أن هذا من أوضح الواضحات

 أن النيب صلى اهللا     ،ومن ذلك ما ثبت يف احلديث الصحيح عن احلارث األشعري         
إن اهللا أمر حيىي بن زكريا خبمس أن يعمل ن ويأمر بين إسرائيل أن              ((: عليه وسلم قال  

وأنا آمركم خبمس اهللا أمرين ((:  صلى اهللا عليه وسلم ، مث قال النيب   ))يعملوا ن فذكرها  
ن السمع والطاعة واجلهاد واهلجرة واجلماعة فإنه من فارق اجلماعة قيد شرب فقد خلع              

 )) جهـنم   جثى ع ومن دعا بدعوى اجلاهلية فهو من      ربقة اإلسالم من عنقه إال أن يراج      
فـادعوا   وزعم أنه مـسلم وإن صلى وصام ((قيل يا رسول اهللا وإن صلى وصام؟ قال      

 وهذا احلديث الصحيح من أوضح      ))بدعوى اهللا الذي مساكم املسلمني املؤمنني عباد اهللا       
األحاديث وأبينها يف إبطال الدعوة إىل القومية، واعتبارها دعوة جاهلية، يستحق دعاا            
أن يكونوا من جثي جهنم، وإن صاموا وصلوا، وزعموا أم مسلمون فيا له من وعيد               
شديد، وحتذير ينذر كل مسلم من الدعوات اجلاهلية، والركـون إىل معتنقيهـا، وإن              
زخرفوها باملقاالت السحرية، واخلطب الرنانة الواسعة، اليت ال أساس هلا من احلقيقـة،           
وال شاهد هلا من الواقع، وإمنا هو التلبيس واخلداع والتقليد األعمى، الذي ينتهي بأهله              

  .أل اهللا السالمة من ذلكإىل أسوأ العواقب، نس
وهنا شبهة يذكرها بعض دعاة القومية أحب أن أكشفها للقـارئ، وهـي أن               

بعض دعاة القومية زعم أن النهي عن الدعوة إىل القومية العربية والتحذير منها يتضمن              
  .تنقص العرب وإنكار فضلهم

                                                
 .١٠٠التوبة اآلية   -١
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ال شك أن هذا زعم خاطئ واعتقاد غـري صـحيح، فـإن             : واجلواب أن يقال  
العتراف بفضل العرب، وما سبق هلم يف صدر اإلسالم من أعمال جميدة ال يشك فيـه    ا

مسلم عرف التاريخ كما أسلفنا، وقد ذكر غري واحد من أهل العلم، ومنهم أبو العباس               
أن مذهب أهل السنة تفـضيل جـنس        ) اقتضاء الصراط املستقيم  : (بن تيمية يف كتابه   

يث تدل على ذلك، ولكـن ال يلـزم مـن           العرب على غريهم، وأورد يف ذلك أحاد      
االعتراف بفضلهم أن جيعلوا عمادا يتكتل حوله، ويوايل عليه ويعادي عليه، وإمنا ذلك             
من حق اإلسالم الذي أعزهم اهللا به، وأحيا فكرهم ورفع شأم، فهذا لون وهذا لون،               

ة اللـسان،  مث هذا الفضل الذي امتازوا به على غريهم، وما من اهللا به عليهم من فصاح          
ونزول القرآن الكرمي بلغتهم، وإرسال الرسول العام بلسام، ليس مما يقدمهم عند اهللا             
يف اآلخرة، وال يوجب هلم النجاة إذا مل يؤمنوا ويتقوا، وليس ذلـك أيـضا يوجـب                 
تفضيلهم على غريهم من جهة الدين، بل أكرم الناس عند اهللا أتقاهم، كما تقـدم يف                

ديث الشريف، بل هذا الفضل عند أهل التحقيق يوجب علـيهم أن            اآلية الكرمية واحل  
يشكروا اهللا سبحانه أكثر من غريهم، وأن يضاعفوا اجلهود يف نصر دينه الذي رفعهـم         
اهللا به، وأن يوالوا عليه ويعادوا عليه، ودون أن يلتفتوا إىل قومية أو غريها من األفكـار      

سام وحدها تنفعهم شيئا مل يكن أبـو        املسمومة، والدعوات املشئومة، ولو كانت أن     
هلب وأضرابه من أصحاب النار، ولو كانت تنفعهم بدون اإلميان مل يقل هلم النيب صلى               

يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من اهللا ال أغين         ((: اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح     
املذكورة شـبهة    وبذلك يعلم القارئ املسلم من اهلوى أن الشبهة          ))عنكم من اهللا شيئاً   

  .واهية ال أساس هلا من الشرع املطهر، وال من املنطق السليم البعيد من اهلوى
  أنه قد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه: وهنا شبهة أخرى وهي قول بعضهم 
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إذا عـز العـرب عـز       ((:  ورواه بعضهم بلفظ   ))إذا ذل العرب ذل اإلسالم    ((:  قال
ل علي أن انتصار القومية العربية والـدعوة إليهـا انتـصار            وهذا يد :  قالوا ))اإلسالم

يعلم كل ذي لب سليم وبصرية باإلسالم، أن        : لإلسالم ودعوة إليه، واجلواب أن يقال     
هذه سفسطة يف السمعيات، ومغالطة يف احلقائق، وتأويل للحديث على غري تأويلـه،             

ل، فقد ذل العرب يـوم      سواء صح أم مل يصح، فإن الواقع يشهد خبالف ما ذكره القائ           
بدر ويوم األحزاب، وصار يف ذهلم عز اإلسالم وظهوره، وانتصر العرب يـوم أحـد               
وصار يف انتصارهم ذل املسلمني واملضرة عليهم، ولكن اهللا سبحانه لطـف بأوليائـه              
وأحسن هلم العاقبة، فهل يستطيع هذا القائل أن يدعي خالف هذا الواقع؟ وهل ميكـن         

ار العرب الكافرين باهللا، احملاربني لدينه، انتصار لإلسالم، من قـال           إن انتص : أن يقول 
هذا فقد قال خالف احلق، وهو إما جاهل أو متجاهل، يريد أن يلبس احلق بالباطـل                

  .وخيدع ضعفاء البصائر، سبحان اهللا ما أعظم شأنه
مث أعود فأوضح للقارئ أن احلديث املذكور ضعيف اإلسناد، وال يصح عن النيب             

ملا ذكر هـذا    ) جممع الزوائد : (ى اهللا عليه وسلم قال احلافظ أبو احلسن اهليثمي يف         صل
 ويف إسناده حممد بـن      ، رواه أبو يعلى   ))إذا ذلت العرب ذل اإلسالم    ((: احلديث بلفظ 

  . انتهى)اخلطاب ضعفه األزدي وغريه، ووثقه ابن حبان
 ال :قال أبـو حـامت    : (يف ترمجة حممد املذكور   ) امليزان(وقال احلافظ الذهيب يف      

ويف إسناده أيضا علي بن زيـد بـن         : انتهى قلت )  منكر احلديث  :أعرفه وقال األزدي  
 وهو ضعيف عند مجهور من احملدثني ال حيتج حبديثه، لو سلم اإلسـناد مـن                ،جدعان

غريه، فكيف ويف اإلسناد من هو أضعف منه، وهو حممد بن اخلطاب املـذكور وأمـا           
ولو صـح   .ال يعتمد عليه ألنه معروف بالتساهل وقد خالفه غريه        توثيق ابن حبان له، ف    

  احلديث لكان
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إذا ذل العرب احلاملون راية اإلسالم والدعوة إليه، ال العرب املتنكرون له الـداعون       : معناه 
إىل غريه وال جيوز أن يرد يف سنة رسول اهللا كل ما خيالف القـرآن الكـرمي واألحاديـث                   

 اهللا ال يتناقض، وكالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كـذلك،             الصحيحة أبدا، فإن كالم   
  .والسنة ال ختالف القرآن بل تصدقه وتوافقه، وتدل على معناه وتوضح ما أمجل فيه

وقد علق اهللا سبحانه يف القرآن النصر على اإلميان باهللا والنصر لدينه، فال جيـوز               
ن، واحذر مـن الـشبهات املـضللة،    أن يرد يف السنة ما يناقض ذلك، فتنبه أيها املؤم      

واألحاديث املكذوبة، واآلراء الفاسدة واألفكار املسمومة، فإن اخلطر عظيم، واملعصوم          
من عصمه اهللا سبحانه، فاعتصم به وتوكل عليه وتفقه يف دينه، واسـتقم عليـه تفـز      

  .بالنجاة والعاقبة احلميدة
 النيب صلى اهللا عليه وسلم      وهذه الشبه وأمثاهلا تفسر لنا ما صح به احلديث عن          

كان الناس يسألون الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن اخلري          : أنه قال : من حديث حذيفة  
وكنت أسأله عن الشر خمافة أن يدركين فقلت يا رسول اهللا إنا كنا يف جاهلية وشـر                 

ر قلت فهل بعد ذلك الش   .))نعم((فجاءنا اهللا ذا اخلري فهل بعد هذا اخلري من شر؟ قال            
قوم يستنون بغري سنيت ويهدون     (( قلت ما دخنه؟ قال      ))نعم وفيه دخن  ((من خري؟ قال    

نعم دعـاة   (( : قلت فهل بعد ذلك اخلري من شر؟ قال        ))بغري هديي تعرف منهم وتنكر    
 : يا رسول اهللا صفهم لنا قـال       : قلت ))على أبواب جهنم من أجام إليها قذفوه فيها       

 فما تأمرين يا رسول اهللا إن أدركين ذلك؟         : قلت ))تناهم من جلدتنا ويتكلمون بألسن    ((
 : فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام؟ قـال         : قلت ))لتلزم مجاعة املسلمني وإمامهم   (( :قال
فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حىت يدركك املوت وأنت على              ((

يم اجلليل يرشـدك     فهذا احلديث العظ   ، رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري     ))ذلك
أيها املسلم إىل أن هؤالء الدعاة اليوم، الذين يدعون إىل أنواع من الباطـل كالقوميـة               

  العربية، واالشتراكية والرأمسالية الغامشة، وإىل
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اخلالعة واحلرية املطلقة وأنواع الفساد كلهم دعاة على أبواب جهنم، سواء علموا أم مل              
وه يف جهنم، وال شك أن هذا احلديث اجلليل مـن           يعلموا، من أجام إىل باطلهم قذف     

أعالم النبوة، ودالئل صحة رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم حيث أخرب بالواقع قبـل               
  .وقوعه فوقع كما أخرب

فنسأل اهللا لنا ولسائر املسلمني العافية من مضالت الفنت، ونسأله سبحانه أن يصلح              
دينه، وحياربوا ما خالفه إنه ويل ذلـك والقـادر   والة أمر املسلمني وزعماءهم حىت ينصروا   

  .عليه
هو أا   :من الوجوه الدالة على بطالن الدعوة إىل القومية العربية        : الوجه الثالث 

سلم إىل مواالة كفار العرب ومالحدم مـن غـري املـسلمني، واختـاذهم بطانـة،       
ما يف هذا من الفساد     واالستنصار م على أعداء القوميني من املسلمني وغريهم ومعلوم          

الكبري، واملخالفة لنصوص القرآن والسنة، الدالة على وجوب بغض الكافرين من العرب       
وغريهم، ومعادام وحترمي مواالم واختاذهم بطانة والنصوص يف هذا املعىن كثرية منها            

صارى أَوِلياَء بعضهم أَوِليـاُء     يا أَيها الَِّذين آمنوا ال تتِخذُوا الْيهود والن       {: قوله تعاىل 
      الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهال ي ِإنَّ اللَّه مهِمن هفَِإن كُمِمن ملَّهوتي نمٍض وعِفي * ب ى الَِّذينرفَت

 اآلية سبحان اهللا ما )١(}قُلُوِبِهم مرض يساِرعونَ ِفيِهم يقُولُونَ نخشى أَنْ تِصيبنا داِئرةٌ       
أصدق قوله وأوضح بيانه، هؤالء القوميون يدعون إىل التكتل حول القوميـة العربيـة              

خنشى أن تصيبنا دائرة، خنشى أن يعـود االسـتعمار إىل           : مسلمها وكافرها، يقولون  
بالدنا، خنشى أن تسلب ثرواتنا بأيدي أعدائنا، فيوالون ألجل ذلك كل عريب من يهود              

إن :  وجموس ووثنيني ومالحدة وغريهم، حتت لواء القومية العربية، ويقولون         ونصارى،
نظامها ال يفرق بني عريب وعريب، وإن تفرقت أديام، فهل هذا إال مصادمة لكتـاب               

  اهللا، وخمالفة لشرع اهللا، وتعد حلدود اهللا، ومواالة ومعاداة،
                                                

 .٥٢-٥١املائدة اآليتان   -١
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ا أسوأه من منهج القـرآن       وحب وبغض على غري دين اهللا؟ فما أعظم ذلك من باطل، وم           
يدعو إىل مواالة املؤمنني ومعاداة الكافرين أينما كانوا وكيفما كانوا، وشرع القومية العربية             

يا أَيها الَِّذين آمنوا ال     {:  ويقول اهللا سبحانه   )١(}قُلْ أَأَنتم أَعلَم أَِم اللَّه    {: يأىب ذلك وخيالفه  
  ودعي وودِخذُوا عتةِ    تدوِبالْم ِهملْقُونَ ِإلَياَء تِليأَو { : إىل قوله تعاىل   }كُم   كُمِمن لْهفْعي نمو
  .)٢(}فَقَد ضلَّ سواَء السِبيِل

شرع لَكُم ِمـن    {: كلهم أولياء مسلمهم وكافرهم واهللا يقول     : ونظام القومية يقول  
 أَوحينا ِإلَيك وما وصينا ِبِه ِإبراِهيم وموسى وِعيـسى أَنْ           الديِن ما وصى ِبِه نوحا والَِّذي     

قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ ِفي ِإبراِهيم       { ويقول سبحانه    )٣(}أَِقيموا الدين وال تتفَرقُوا ِفيهِ    
 ِمنكُم وِمما تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه كَفَرنا ِبكُم وبـدا           والَِّذين معه ِإذْ قَالُوا ِلقَوِمِهم ِإنا برآءُ      

      هدحوا ِباللَِّه وِمنؤى تتا حداُء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا {:  وقال تعاىل)٤(}بمقَو ِجدال ت
    ادوِم الْآِخِر يوالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤي           أَو ماَءهنأَب أَو ماَءهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ م

  مهتِشريع أَو مهانوا يقول        )٥(}ِإخأقصوا الدين  :  وشرع القومية أو بعبارة أخرى شرع دعا
ا عن القومية، وافصلوا الدين عن الدولة، وتكتلوا حول أنفسكم وقوميتكم، حـىت تـدركو     

مصاحلكم وتستردوا أجمادكم، وكأن اإلسالم وقف يف طريقهم، وحال بينهم وبني أجمادهم،            
  .هذا واهللا هو اجلهل والتلبيس وعكس القضية، سبحانك هذا تان عظيم

واآليات الدالة على وجوب مواالة املؤمنني، ومعاداة الكافرين، والتحذير من توليهم           
 ينبغي أن نطيل بذكرها وكيف جيوز يف عقل عاقـل أن  كثرية ال ختفى على أهل القرآن، فال 

 والنضر بن احلارث وأضرام من صناديد       ، وعقبة بن أيب معيط    ، وأبو هلب  ،يكون أبو جهل  
  الكفار يف عهد النيب 
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 وأولياء أليب بكر وعمـر وعثمـان        صلى اهللا عليه وسلم وبعده إيل يومنا هذا، إخواناً        
هذا واهللا من أبطـل  .له من العرب إىل يومنا هذا     وعلي وسائر الصحابة، ومن سلك سبي     

الباطل وأعظم اجلهل وشرع القومية ونظامها يوجب هذا ويقتضيه، وإن أنكره بعـض             
  .، فال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم وتلبيساً أو جتاهالًدعاا جهالً

 وأن أن يتكاتفوا ويتكتلوا حتت رايـة اإلسـالم،  : وقد أوجب اهللا على املسلمني  
 ضد عدوهم، ووعدهم على ذلك النصر والعـز          متماسكاً ، وبناءً  واحداً يكونوا جسداً 

وعد اللَّه  {: والعاقبة احلميدة، كما تقدم ذلك يف كثري من اآليات، وكما يف قوله تعايل            
        ِض كَمِفي الْأَر مهِلفَنختساِت لَياِلحِملُوا الصعو كُموا ِمننآم الَِّذين   الَِّذين لَفختا اس

ِمن قَبِلِهم ولَيمكِّنن لَهم ِدينهم الَِّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم ِمن بعِد خـوِفِهم أَمنـا              
ـ    {:  اآلية وقال تعاىل   )١(}يعبدونِني ال يشِركُونَ ِبي شيئًا     اِدنا ِلِعبنتكَِلم قَتبس لَقَدا و

 فوعد اهللا سبحانه عباده     )٢(}الْمرسِلني ِإنهم لَهم الْمنصورونَ وِإنَّ جندنا لَهم الْغاِلبونَ       
املرسلني، وجنده املؤمنني بالنصر والغلبة، واستخالفهم يف األرض والتمكني لدينـهم،           

 وإمنا يتخلف هذا الوعد     )٣(}يعادوعد اللَِّه ال يخِلف اللَّه الْمِ     {وهو الصادق يف وعده،     
يف بعض األحيان بسبب تقصري املسلمني، وعدم قيامهم مبا أوجب اهللا عليهم من اإلميان              
باهللا، والنصر لدينه، كما هو الواقع، فالذنب ذنبنا ال ذنب اإلسالم، واملصيبة حـصلت           

 مِصيبٍة فَِبما كَسبت    وما أَصابكُم ِمن  {: مبا كسبت أيدينا من اخلطايا، كما قال تعاىل       
  .)٤(}أَيِديكُم ويعفُو عن كَِثٍري

  ، والتمسك بدينه،التوبة إىل اهللا سبحانه: فالواجب على العرب وغريه 
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والتواصي حبقه، وحتكيم شريعته، واجلهاد يف سبيله، واالستقامة على ذلك من الرؤساء            
صل التمكني يف األرض، وإن قـل       وغريهم، فبذلك حيصل هلم النصر ويهزم العدو، وحي       

أخذ احلذر من عدونا، وأن نعد : عددنا وعدتنا، وال ريب أن من أهم الواجبات اإلميانية      
له ما نستطيع من القوة، وذلك من متام اإلميان، ومن األخذ باألسباب اليت يتعني األخذ               

 ،)١(}آمنوا خذُوا ِحـذْركُم   يا أَيها الَِّذين :}    ا، وال جيوز إمهاهلا، كما يف قوله تعاىل       
  .)٢(}وأَِعدوا لَهم ما استطَعتم ِمن قُوٍة{: وقوله تعاىل

وليس للمسلمني أن يوالوا الكافرين أو يستعينوا م على أعدائهم، فإم من األعداء             
الهم وال تؤمن غائلتهم وقد حرم اهللا مواالم، وى عن اختاذهم بطانة، وحكم على من تو              

: بأنه منهم، وأخرب أن اجلميع من الظاملني، كما سبق ذلك يف اآليات احملكمات، وثبـت يف               
ل بخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ِق: ، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت)صحيح مسلم(

 أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة وجندة ففـرح أصـحاب        )حبرة الوبرة (بدر فلما كان    
اهللا عليه وسلم حني رأوه فلما أدركه قال لرسول اهللا جئت ألتبعك وأصيب رسول اهللا صلى   

فارجع (( قال ال قال ))تؤمن باهللا ورسوله؟((: معك وقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 مث مضى حىت إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال             : قالت ))ستعني مبشرك أفلن  

فارجع فلـن  (( :ال قال:  اهللا عليه وسلم كما قال أول مرة فقالأول مرة فقال له النيب صلى    
تؤمن بـاهللا   (( قالت مث رجع فأدركه يف البرياء فقال له كما قال أول مرة              ))ستعني مبشرك أ

 فهذا احلـديث    ))فانطلق(( : فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ، نعم : قال ))ورسوله؟
شركني، ويدل على أنه ال ينبغي للمسلمني أن يدخلوا         اجلليل، يرشدك إىل ترك االستعانة بامل     

وليعلم أعداء .يف جيشهم غريهم، ال من العرب وال من غري العرب؛ ألن الكافر عدو ال يؤمن   
  اهللا أن املسلمني ليسوا يف حاجة إليهم، إذا اعتصموا باهللا، وصدقوا يف
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 وإن قل عددهم وعدم كمـا       ألن النصر بيده ال بيد غريه، وقد وعد به املؤمنني،         ؛  معاملته
سبق يف اآليات وكما جرى ألهل اإلسالم يف صدر اإلسالم، ويدل على تلك أيضا قولـه                 

يا أَيها الَِّذين آمنوا ال تتِخذُوا ِبطَانةً ِمن دوِنكُم ال يأْلُونكُم خبالًا ودوا ما عِنتم قَد              {: تعاىل
  اُء ِمنضغِت الْبدب               مـتـاِت ِإنْ كُنالْآي ا لَكُـمنيب قَد رأَكْب مهوردِفي صخا تمو اِهِهمأَفْو 

فانظر أيها املؤمن إىل كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصالة والسالم كيف حياربان  )١(}تعقلُونْ
باده، وأرحم م   مواالة الكفار، واالستعانة م واختاذهم بطانة، واهللا سبحانه أعلم مبصاحل ع          

من أنفسهم، فلو كان يف اختاذهم الكفار أولياء من العرب أو غريهم واالستعانة م مصلحة               
راجحة، ألذن اهللا فيه وأباحه لعباده، ولكن ملا علم اهللا ما يف ذلك من املفـسدة الكـربى،                  
 والعواقب الوخيمة، ى عنه وذم من يفعله، وأخرب يف آيات أخـرى أن طاعـة الكفـار،                

يا أَيها {: وخروجهم يف جيش املسلمني يضرهم، وال يزيدهم ذلك إال خباال، كما قال تعاىل      
               ـِل اللَّـهب اِسِرينوا خقَِلبنفَت قَاِبكُملَى أَعع وكُمدروا يكَفَر وا الَِّذينِطيعوا ِإنْ تنآم الَِّذين

   اِصِرينالن ريخ وهو الكُموالًـا         {: ال تعاىل  وق )٢(}مبِإال خ وكُـمادا زم وا ِفيكُمجرخ لَو
ِبالظَّاِلِمني ِليمع اللَّهو مونَ لَهاعمس ِفيكُمةَ ونالِْفت كُمونغبي وا ِخاللَكُمعضلَأَو٣(}و(.   

 ملا إيضاحاً منهم، و من طاعة الكفار، واالستعانة م، وتنفرياًفكفى ذه اآليات حتذيراً
: يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة، عاىف اهللا املسلمني مـن ذلـك، وقـال تعـاىل                

والَِّذين كَفَروا بعـضهم    {:  وقال تعاىل  )٤(}والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعضٍ    {
 أوضح سبحانه أن املـؤمنني      )٥(}لْأَرِض وفَساد كَِبري  أَوِلياُء بعٍض ِإال تفْعلُوه تكُن ِفتنةٌ ِفي ا       

بعضهم أولياء بعض، والكفار بعضهم أولياء بعض، فإذا مل يفعل املسلمون ذلك، واخـتلط              
  الكفار باملسلمني،
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وصار بعضهم أولياء بعض، حصلت الفتنة والفساد الكبري، وذلك مبا حيصل يف القلوب             
اطل وامليل إليهم، واشتباه احلق على املسلمني نتيجة        من الشكوك، والركون إىل أهل الب     

امتزاجهم بأعدائهم ومواالة بعضهم لبعض، كما هو الواقع اليوم من أكثـر املـدعني              
لإلسالم حيث والوا الكافرين، واختذوهم بطانة، فالتبست عليهم األمور بسبب ذلك،           

ل، وال بني أولياء الرمحن     حىت صاروا ال مييزون بني احلق والباطل وال بني اهلدى والضال          
  .وأولياء الشيطان، فحصل بذلك من الفساد واألضرار ما ال حيصيه إال اهللا سبحانه

: وقد احتج بعض دعاة القومية على جواز مواالة النصارى واالستعانة م بقوله تعاىل            
ين أَشركُوا ولَتِجدنَّ أَقْربهم مـودةً      لَتِجدنَّ أَشد الناِس عداوةً ِللَِّذين آمنوا الْيهود والَّذِ       {

 وزعموا أا ترشد إىل جواز مـواالة النـصارى؛          )١(}ِللَِّذين آمنوا الَِّذين قَالُوا ِإنا نصارى     
لكوم أقرب مودة للذين آمنوا من غريهم، وهذا خطأ ظاهر وتأويل للقرآن بالرأي اـرد،   

 املتقدم ذكرها وغريها، وملا ثبت يف السنة املطهرة من التحذير من            املصادم لآليات احملكمات  
مواالة الكفار، من أهل الكتاب وغريهم وترك االستعانة م، وقد ورد عنه صلى اهللا عليـه                

أن تفـسر   :  والواجـب  ))من قال يف القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار        ((: وسلم أنه قال  
 يفسر شيء منها مبا خيالف بقيتها، وليس يف هذه اآليـة            اآليات بعضها ببعض، وال جيوز أن     

ـ حبمد اهللا ما خيالف اآليات الدالة على حترمي مواالة الكفار من النصارى وغريهم، وإمنا أُ                يِت
هذا الداعية من سوء فهمه وتقصريه يف تدبر اآليات، والنظر يف معناها، واالستعانة على ذلك   

علم واألمانة واإلمامة، ومعىن هذه اآلية على ما قـال أهـل    بكالم أهل التفسري املعروفني بال    
أن النصارى أقرب مودة للمؤمنني مـن اليهـود   : التفسري، وعلى ما يظهر من صريح لفظها   

أم يوادون املؤمنني، وال أن املؤمنني يوادوم، ولو فـرض أن           : واملشركني، وليس معناها  
  مل جيز ألهل اإلميان أندم هلم النصارى أحبوا املؤمنني وأظهروا مو
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يوادوهم ويوالوهم؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل قد اهم عن ذلك يف اآليات السالفات ومنـها              
  . اآلية)١(}يا أَيها الَِّذين آمنوا ال تتِخذُوا الْيهود والنصارى أَوِلياَء{: قوله تعاىل

 ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر يوادونَ مـن حـاد اللَّـه           ال تِجد قَوما يؤِمنونَ   {: وقوله تعاىل 
ولَهسروال ريب أن النصارى من احملادين هللا ولرسوله، النابذين لشريعته، املكذبني لـه            )٢(}و 

ولرسوله عليه أفضل الصالة والسالم فكيف جيوز ملن يؤمن باهللا واليوم اآلخر، أن يـوادوم   
  .عوذ باهللا من اخلذالن وطاعة اهلوى والشيطانأو يتخذهم بطانة؟ ن

وزعم آخر من دعاة القومية أن اهللا سبحانه قد سهل يف مـواالة الكفـار الـذين مل      
ال ينهاكُم اللَّه عِن الَِّذين لَم يقَاِتلُوكُم       {: خيرجونا من ديارنا، واحتج على ذلك بقوله تعاىل       

ن ِدياِركُم أَنْ تبروهم وتقْـِسطُوا ِإلَـيِهم ِإنَّ اللَّـه يِحـب             ِفي الديِن ولَم يخِرجوكُم مِ    
قِْسِطني٣(}الْم(.  

وهذا كالذي قبله احتجاج باطل، وقول يف القرآن بالرأي ارد، وتأويل لآلية علـى           
مـات،  الكفار وى عن اختاذهم بطانة يف اآليات احملك واهللا سبحانه حرم مواالة.غري تأويلها 

ومل يفصل بني أجناسهم، وال بني من قاتلنا ومن مل يقاتلنا، فكيف جيوز ملسلم أن يقول على               
اهللا ما مل يقل، وأن يأيت بتفصيل من رأيه مل يدل عليه كتاب وال سنة؟ سبحان اهللا ما أحلمه،     

ليهم الرخصة يف اإلحسان إىل الكفار، والصدقة ع      : وإمنا معىن اآلية املذكورة عند أهل العلم      
إذا كانوا مساملني لنا، مبوجب عهد أو أمان أو ذمة، وقد صح يف السنة ما يدل على ذلـك،   
كما ثبت يف الصحيح أن أم أمساء بنت أيب بكر قدمت عليها يف املدينة يف عهد النيب صلى اهللا   
عليه وسلم وهي مشركة تريد الدنيا، فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أمساء أن تصل أمهـا،                 

  لك يف مدة اهلدنة اليت وقعت بني النيب صلى اهللا عليه وسلم وبني أهل مكة، وصح عنوذ
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النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه أعطى عمر جبة من حرير، فأهداها إىل أخ له مبكة مـشرك،              
فهذا وأشباهه من اإلحسان الذي قد يكون سببا يف الدخول يف اإلسالم، والرغبة فيه، وإيثاره   

 ويف ذلك صلة للرحم، وجود على احملتاجني، وذلـك ينفـع املـسلمني وال      على ما سواه،  
  .يضرهم، وليس من مواالة الكفار يف شيء كما ال خيفى على ذوي األلباب واألبصار

إن التكتل حول القومية العربية بـدون   : وللقوميني هنا شبهة، وهي أم يقولون      
 وبناء شاخما، يهام عدوهم وحيترم      تفرقة بني املسلم والكافر جيعل العرب وحدة قوية،       

حقوقهم، وإذا انفصل املسلمون عن غريهم من العرب، ضعفوا وطمع فـيهم العـدو،              
إن العرب إذا اعتصموا باإلسالم، وجتمعـوا حـول         : وشبهة أخرى وهي أم يقولون    

رايته، حقد عليهم أعداء اإلسالم، ومل يعطوهم حقوقهم، وتربصوا م الدوائر، خوفـا             
ن يثريوها حروبا إسالمية، ليستعيدوا ا جمدهم السالف، وهذا يـضرنا ويـؤخر             من أ 

  .حقوقنا ومصاحلنا املتعلقة بأعدائنا، ويثري غضبهم علينا
إن اجتماع املسلمني حول اإلسالم، واعتصامهم حببـل اهللا،         : أن يقال : واجلواب

والبغضاء، هو سبب   وحتكيمهم لشريعته، وانفصاهلم من أعدائهم والتصريح هلم بالعداوة         
نصر اهللا هلم ومحايتهم من كيد أعدائهم، وهو وسيلة إنزال اهللا الرعب يف قلوب األعداء               
من الكافرين، حىت يهابوهم ويعطوهم حقوقهم كاملة غري منقوصـة، كمـا حـصل              

فقد كان بني أظهرهم من اليهود والنصارى اجلمع الغفـري، فلـم            .ألسالفهم املؤمنني 
وا م، بل والوا اهللا وحده، واستعانوا به وحده، فحماهم وأيـدهم            يوالوهم ومل يستعين  

ونصرهم على عدوهم والقرآن والسنة شاهدان بذلك، والتاريخ اإلسالمي ناطق بذلك،           
وقد خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر إىل املـشركني،            .قد علمه املسلم والكافر   

ن يف ذلـك الوقـت ليـسوا بـالكثرة،          ويف املدينة اليهود، فلم يستعن م، واملسلمو      
وحاجتهم إىل األنصار واألعوان شديدة، ومع ذلك فلم يستعن نـيب اهللا واملـسلمون              

  باليهود،
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 ال يوم بدر وال يوم أحد، مع شدة احلاجة إىل املعني يف ذلك الوقت، وال سيما يوم أحـد،                 
ئهم، وال جيـوز أن     ويف ذلك أوضح داللة على أنه ال ينبغي للمسلمني أن يستعينوا بأعـدا            

يوالوهم أو يدخلوهم يف جيشهم، لكوم ال تؤمن غائلتهم، وملا يف خمالطتهم من الفـساد               
الكبري، وتغيري أخالق املسلمني، وإلقاء الشبهة، وأسباب الشحناء والعداوة بينهم، ومـن مل             

  .عليهتسعه طريقة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وطريقة املؤمنني السابقني فال وسع اهللا 

وأما حقد غري املسلمني على املسلمني إذا جتمعوا حول اإلسالم، فذلك مما يرضي             
اهللا عن املؤمنني ويوجب هلم نصره، حيث أغضبوا أعداءه من أجل رضاه، ونصر دينـه            

ولن يزول حقد الكفار على املسلمني، إال إذا تركوا دينهم واتبعوا ملة            .واحلماية لشرعه 
   م، وذلك هو الضالل البعيد والكفر الصريح، وسبب العذاب         أعدائهم، وصاروا يف حز

ولَن ترضى عنك الْيهود وال النصارى   {: والشقاء يف الدنيا واآلخرة، كما قال سبحانه      
              دعب ماَءهوأَه تعبلَِئِن اتى ودالْه وى اللَِّه هدقُلْ ِإنَّ ه مهِملَّت ِبعتى تتح  اَءكالَِّذي ج

  .)١(}ٍِمن الِْعلِْم ما لَك ِمن اللَِّه ِمن وِلي وال نِصري

وال يزالُونَ يقَاِتلُونكُم حتى يردوكُم عن ِديِنكُم ِإِن اسـتطَاعوا          {: وقال تعاىل 
ك حِبطَت أَعمالُهم ِفـي الـدنيا       ومن يرتِدد ِمنكُم عن ِديِنِه فَيمت وهو كَاِفر فَأُولَئِ        
ثُم جعلْناك علَى   {:  وقال تعاىل  )٢(}والْآِخرِة وأُولَِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ      

            غي لَن مهونَ ِإنلَمعال ي اَء الَِّذينوأَه ِبعتال تا وهِبعِر فَاتالْأَم ٍة ِمنِريعاللَِّه    ش ِمن كنوا عن
        ِقنيتالْم ِليو اللَّهٍض وعاُء بِليأَو مهضعب ِإنَّ الظَّاِلِمنيئًا ويفأبـان اهللا سـبحانه      )٣(}ش 

أن الكفار لن يرضوا عنا حىت نتبـع ملتـهم، ونـدع            : وتعاىل يف هذه اآليات البينات    
  .نا عن ديننا إن استطاعواشريعتنا، وإم ال يزالون يقاتلونا حىت يردو
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وأخرب أنه مىت أطعناهم واتبعنا أهواءهم، كنا من املخلدين يف النار، إذا متنا على               
  .ذلك، نسأل اهللا العافية من ذلك، ونعوذ باهللا من موجبات غضبه وأسباب انتقامه

: من الوجوه الدالة على بطالن الدعوة إىل القومية العربية أن يقال          : الوجه الرابع 
إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتها يفضي باتمع وال بد إىل رفض حكم القـرآن؛               
ألن القوميني غري املسلمني لن يرضوا حتكيم القرآن، فيوجب ذلك لزعماء القوميـة أن              
يتخذوا أحكاما وضعية ختالف حكم القرآن، حىت يستوي جمتمـع القوميـة يف تلـك         

كما سلف، وهذا هو الفساد العظيم، والكفر       األحكام، وقد صرح الكثري منهم بذلك       
فَال وربك ال يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيمـا  {: املستبني والردة السافرة، كما قال تعاىل     

  .)١(}شجر بينهم ثُم ال يِجدوا ِفي أَنفُِسِهم حرجا ِمما قَضيت ويسلِّموا تسِليما
أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحسن ِمن اللَّـِه حكْمـا ِلقَـوٍم            {: وقال تعاىل 

 )٣(}ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هـم الْكَـاِفرونَ  {:  وقال تعاىل )٢(}يوِقنونَ
:  وقال تعـاىل   )٤(}ك هم الظَّاِلمونَ  ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِ      {: وقال تعاىل 

 وكل دولة ال حتكم بـشرع  )٥(}ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ     {
اهللا، وال تنصاع حلكم اهللا، وال ترضاه فهي دولة جاهلية كافرة، ظاملة فاسقة بنص هذه               

م بغضها ومعاداا يف اهللا، وحترم عليهم مودا        اآليات احملكمات، جيب على أهل اإلسال     
ومواالا حىت تؤمن باهللا وحده، وحتكم شريعته، وترضى بذلك هلا وعليها، كما قـال              

قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ ِفي ِإبراِهيم والَِّذين معه ِإذْ قَالُوا ِلقَوِمِهم ِإنـا      {: عز وجل 
و كُمآُء ِمنربونَ ِمندبعا تِمم  

                                                
 .٦٥النساء اآلية   -١
 .٥٠املائدة اآلية   -٢
 .٤٤ة اآلية املائد  -٣
 .٤٥املائدة اآلية   -٤
 .٤٧املائدة اآلية   -٥



  

 - ٣٠٦ -

دوِن اللَِّه كَفَرنا ِبكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاُء أَبـدا حتـى تؤِمنـوا ِباللَّـِه                 
هدح١(}و(.  

فالواجب على زعماء القومية ودعاا، أن حياسبوا أنفسهم ويتـهموا رأيهـم، وأن             
ومة، وغاياا الوخيمة، وأن يكرسوا جهـودهم للـدعوة إىل   ؤوم املشيفكروا يف نتائج دع   

 من الدعوة إىل قوميـة أو  اإلسالم ونشر حماسنه والتمسك بتعاليمه والدعوة إىل حتكيمه بدالً       
 أم إن مل يرجعوا إىل دينهم ويستقيموا عليه وحيكموه فيمـا شـجر              وطنية، وليعلموا يقيناً  

م، ويفرق مجعهم، ويسلبهم نعمته، ويستبدل قومـا غريهـم،          بينهم، فسوف ينتقم اهللا منه    
وِإنْ تتولَّوا يستبِدلْ قَوما غَيركُم ثُـم  {: يتمسكون بدينه وحياربون ما خالفه كما قال تعاىل 

 ثَالَكُموا أَمكُون{:  وقال تعاىل)٢(}ال يِهملَيا عنحوا ِبِه فَتا ذُكِّروا مسا نٍء فَلَميكُلِّ ش ابوأَب 
حتى ِإذَا فَِرحوا ِبما أُوتوا أَخذْناهم بغتةً فَِإذَا هم مبِلسونَ فَقُِطع داِبر الْقَوِم الَِّذين ظَلَمـوا              

   الَِمنيالْع بِللَِّه ر دمالْحإن اهللا  ((: وسلم أنـه قـال     وصح عن النيب صلى اهللا عليه        )٣(}و
وكَذَِلك أَخذُ ربك ِإذَا أَخذَ     { : مث قرأ قوله تعاىل    ))لظامل حىت إذا أخذه مل يفلته     ليملي ل 

      ِديدش أَِليم ذَهةٌ ِإنَّ أَخظَاِلم ِهيى وراقبوا اهللا سـبحانه،    :  فيا معشر القوميني   )٤(}الْقُر
ة نبيه صلى   وتوبوا إليه، وخافوا عذابه واشكروه على إنعامه، وذلك بتعظيم كتابه وسن          

اهللا عليه وسلم والعمل ما ودعوة الناس إىل ذلك، وحتذيرهم مما خيالفه، ففي ذلك عز               
الدنيا واآلخرة، وصالح أمر اتمع، وراحة الضمري وطمأنينة القلب، والسعادة العاجلة           

وكل ما خالف ذلك من الـدعوات،  .واآلجلة، واألمن من عذاب اهللا يف الدنيا واآلخرة 
  ،إىل جهنم، وسبيل إىل قلق الضمائرفهو دعوة 
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واضطراب اتمع، وتسليط األعداء، وحرمان السعادة واألمن يف الدنيا واآلخرة، كما            
فَِإما يأِْتينكُم ِمني هدى فَمِن اتبع هداي فَـال         {: قال ذو العزة واجلالل يف كتابه املبني      

      ضرأَع نمقَى وشال يِضلُّ وـِة    يامالِْقي موي هرشحنكًا ونةً ضِعيشم ِذكِْري فَِإنَّ لَه نع
أَعمى قَالَ رب ِلم حشرتِني أَعمى وقَد كُنت بِصريا قَالَ كَذَِلك أَتتك آياتنا فَنِسيتها              

       و فرأَس نِزي مجن كَذَِلكى وسنت موالْي كَذَِلكو       ـذَابلَعـِه وباِت رِبآي ِمنؤي لَم
 فأبان سبحانه يف هذه اآليات أن من اتبع هـداه مل يـضل ومل            )١(}الْآِخرِة أَشد وأَبقَى  

بل له اهلدى والسعادة يف الدنيا واآلخرة ومن أعرض عن ذكـره فلـه املعيـشة     يشق ،
ملعيشة يف الدنيا ما يبتلى به      الضنك يف الدنيا، والعمى والعذاب يف اآلخرة، ومن ضنك ا         

أعداء اإلسالم من ظلمة القلوب وحريا، وما يرتل ا من الغموم واهلموم والـشكوك              
والقلق، وأنواع املشاق يف طلب الدنيا ومجعها واخلوف من نقصها وسلبها، وغري ذلك             

 أَموالُهم وال   فَال تعِجبك {: من أنواع العقوبات املعجلة يف الدنيا، كما قال اهللا سبحانه         
                 ـمهو مهفُـسأَن ـقهزتا ويناِة الـديا ِفي الْحِبه مهذِّبعِلي اللَّه ِريدا يمِإن مهالدأَو

ولَنِذيقَنهم ِمن الْعذَاِب الْأَدنى دونَ الْعذَاِب الْأَكْبِر لَعلَّهم        {:  وقال تعاىل  )٢(}كَاِفرونَ
رونَيواآليات يف هذا املعىن كثرية، نسأل اهللا أن يصلح قلوبنـا، وأن يعرفنـا               )٣(}ِجع 

بذنوبنا، ومين علينا بالتوبة منها، وأن يهدينا وسائر إخواننا سواء السبيل، إنه على كـل   
  .شيء قدير

حممد : ولنختم الكالم يف هذا املقام بنبذة من كالم الكاتب املصري الشهري الشيخ        
 ٢٥٤صفحة  ) مع اهللا : (علق بالقومية قد أجاد فيها وأفاد، حيث قال يف كتابه         الغزايل تت 
   :ما نصه

                                                
 .١٢٧-١٢٣طه اآليات   -١
 .٥٥ التوبة اآلية   -٢
 . ٢١السجدة اآلية   -٣



  

 - ٣٠٨ -

   ال مكان لإلحلاد بيننا(
إم مسخ  !!  وال روس وال أمريكان     وال عجماً  ما هؤالء الناس؟ إم ليسوا عرباً     

غريب األطوار صفيق الصياح، بليت به هذه البالد إثر ما وضعه االستعمار ا وتـرك               
 من جلدتنا ويتكلمـون     - كما جاء يف احلديث      -وره يف مشاعرها وأفكارها، فهم      بذ

بألسنتنا، بيد أم عدو لتارخينا وحضارتنا وعبء على كفاحنـا وـضتنا، وعـون              
إن هؤالء الناس الذين بـرزوا       .للحاقدين على ديننا والضانني حبق احلياة له وملن اعتنقه        

 الضفادع بنقيقها أكناف الليل، جيب أن ميزق        فجأة، ومألت ضجتهم األودية كما متأل     
النقاب عن سريرم، وأن تعرفهم هذه األمة على حقيقتهم، حىت ال يروج هلم خداع،              
وال ينطلي هلم زور، إن صفوف الذين يلبسون مسوح العروبـة، ويندسـون خـالل               

ويف صفوف ااهدين، ويزعمون أم مبشرون بالقومية العربية ورافعـون أللويتـها،            
الوقت نفسه ينسحبون من تقاليد العروبة، ويهامجون أجل ما عرفت بـه، ويبعثـرون              
العوائق يف طريق اإلميان ورسالته إن هؤالء الناس ينبغي أن مياط اللثام عـن وجـوههم        
الكاحلة، وأن تلقى األضواء على وظيفتهم اليت يسرها االستعمار هلم، ووقـف بعيـدا              

ئجها إال الدمار املنشود لرسالة القرآن، وصاحبها العظـيم         يرقب نتائجها املرة، وما نتا    
حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقد قرأنا ما يكتبون، ومسعنا مـا يقولـون، ومل              

إن : يعوزنا الذكاء الستبانة غايام، فهم ملحدون جماهرون بالكفر، يقولون يف صراحة          
س العظيم يف القرون الوسطى، واستطاع      اإلسالم ليس إال ضة عربية، فاز ا هذا اجلن        

حممد صلى اهللا   : يف فورته العارمة أن جيتاح العامل بقيادة رجل عبقري، هو الزعيم الكبري           
عليه وسلم أي أن هذا الدين اجلليل، نبت من األرض، ومل يرتل من الـسماء، وأنـه                 

 لتنقذ العرب   انطالقة شعب طامح فاتح، وليس هداية مثالية فدائية، جاءت من عند اهللا           
  من جاهلية طامسة، كانوا ا يف 
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مؤخرة البشر، إىل حنيفية مسحة رفعت خسيستهم، مث انتشر شعاعها بعـد يف أحنـاء               
والفضل يف ذلك كلـه هللا      .األرض، كما تنتشر األضواء يف عرض األفق لدى الشروق        

 كُنـت  مـا {: وحده، الذي اصطفى حممدا، وامنت عليه باهلدى واحلق، بعد أن قال له         
وأَنزلَ اللَّه علَيك الِْكتـاب والِْحكْمـةَ       {:  وقال ،)١(}تدِري ما الِْكتاب وال الِْإميانُ    

    لَمعت كُنت ا لَمم كلَّمع{:  كما يقول يف العرب الذين أرسل فيهم       )٢(}و    اللَّـه نم لَقَد
     سر ثَ ِفيِهمعِإذْ ب ِمِننيؤلَى الْمع        مهلِّمعيو كِّيِهمزياِتِه وآي ِهملَيلُو عتي فُِسِهمأَن ولًا ِمن

 فأي زحف عريب هنالك؟     )٣(}الِْكتاب والِْحكْمةَ وِإنْ كَانوا ِمن قَبلُ لَِفي ضالٍل مِبنيٍ        
بأن اإلسالم : وأي عبقرية أنشأت من عندها هذا الغيث املمرع ألهل األرض؟ إن الزعم           

أكذوبة كربى وأضلولة شائنة، وإن هذا القول ليس تكذيبا لإلسالم فقط،    ) ثورة عربية (
بل دعوة خطرية إىل تكذيب الديانات كلها، وإىل إشاعة الكفر والفسوق والعصيان يف             
أحناء األرض، والغريب أن هؤالء الناس خياصمون اإلسالم بعنـف، وحيـاربون أمتـه        

ى من مساوية وأرضية، كأن اإلسالم هو العدو الذي         جبربوت، ويهادنون األديان األخر   
كلفوا باستئصاله وحده، ال بل هو العقبة الفذة اليت وضعت املعاول يف أيديهم إلهالتها              
ترابا، أجل، وهل لالستعمار عدو يف هذه البالد إال اإلسالم؟ إنـه مـصدر املقاومـة                

مؤامرام، ومـن مث فعلـى   العنيدة، وروح الكفاح الباسل الذي أعيا املهامجني وأحبط      
االستعمار أن ينسج خيوطه حوله ليقتله، وحيول بينه وبني احلياة الكرمية، ولقد ابتـدع              
القوميات الضيقة واستجباها بشىت األساليب، لينال من كيان هذا الدين، فلما سقطت            
أمام اإلسالم يف املعركة، دس أتباعه حتت لواء القومية العربية، وزودهم بضروب مـن              

  االدعاء، ليزمحوا العرب املخلصني يف

                                                
 .٥٢الشورى اآلية   -١
 .١١٣النساء اآلية   -٢
 .١٦٤آل عمران اآلية   -٣
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وتفسري القومية العربية هـذا التفـسري    .هذا امليدان، ولينالوا من اإلسالم بطريقة أخرى  
الكفور الكنود، هو حرب أخرى ضد اإلسالم، إنه جلدير أن يتسمى هـؤالء بأتبـاع               

ولقد مرت أربعة   أليسوا يعملون ملصلحة االستعمار وإسرائيل،      .القومية العربية ال العربية   
على تشريف اهللا   : عشر قرنا على اشتباك العروبة باإلسالم، أو بتعبرينا حنن أهل اإلميان          

العرب حبمل هذه األمانة وإبالغها للناس، ونظرة إىل البعيد تعرفنا بسهولة أن العـرب              
 مذكورا، مث جـاء هـذا الـدين    مرت عليهم أدهار قبل اإلسالم، مل يكونوا فيها شيئاً     

وِإنه لَـِذكْر لَـك   {ا التاريخ به، وطار صيتهم حتت رايته، وصدق اهللا إذ يقول           فدخلو
 مث أخطأ العرب، فظنوا أن هذا الدين العاملي الذي نزلت           )١(}وِلقَوِمك وسوف تسأَلُونَ  
 أرقى من سائر األجناس، ونشأ عن       ، وجيعلهم عنصراً   خاصاً فيهم آياته، مينحهم امتيازاً   

طأ رد الفعل الذي ال بد منه، فقامت الشعوب األخرى تدافع عن قيمة دمائهـا           هذا اخل 
وكرامة عنصرها، وهذه األغالط املتبادلة علتها حنني البشر إىل اجلاهلية، واسـتثقاهلم            
مؤنة السعي لتحصيل الكمال اإلنساين، فإذا عز على شخص تافه أن يكون تقيا ينسبه              

 نسبا آخر إىل أسرة أو وطن أو جنس، لريتفع بـه            عمله إىل اد والعال، ذهب ينتحل     
دون جهد، وتلك كلها عصبيات باطلة ونزعات نازلة، وال حمل هلا يف ديـن، وال وزن   
هلا عند رب العاملني، ولكن املهم أن العرب األولني ملا أرادوا املفاخرة والتميـز كـان                

مل يذكروا اإلسـالم؟    اإلسالم متكأهم ومعقد فخارهم، فبأي شيء ميلئون أفواههم إذا          
إن وطام خال وتارخيهم صفر، حىت جاء األفاكون يف هذا الزمان بالبدعـة الـيت مل                

 قبحهم  -يسمع ا إنسان، فإذا العروبة يف نظرهم جيب أن تتجرد من اإلميان، وزعموا              
 أا باالنسالخ عن الدين تسمو وتسري، بل إن أحد الكتاب من هـذه العـصابة        -اهللا  

  إن اإلسالم جىن على العروبة، وإن :  الذي يطالع به الناس ليقولوجد الوجه

                                                
 .٤٤الزخرف اآلية   -١
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 ضـار  - ألنه عـاملي  -اللغة العربية قد انتشرت أبعد مما انتشر اإلسالم، وإن اإلسالم           
وظاهر أن هذا الكالم بقطع النظر عن بطالنه، إمنا يـروج حلـساب             .بالقومية العربية 

 وأن قائله خيدم أهـداف الغـزاة الـذين          االستعمار الغريب منه والشرقي على السواء،     
عسكرت جيوشهم يف بعض أقطار العروبة وأنزلت ا اهلون، ووقفت علـى حـدود              

  .البعض اآلخر تتربص به الدوائر
أن ننسى التاريخ؛ ألنه ال يضم      : وكاتب آخر من هذه العصابة يطلب منا بإحلاح       

ا الغر أن اليهود يف كبـد       إال رفات املوتى، وأن نتطلع إىل املستقبل فحسب، ونسي هذ         
الشرق األوسط، أقاموا دولتهم بإمداد من التاريخ املوحى، وأم جعلوا اسم إسـرائيل             
علما عليها، إنه حالل للناس مجيعا أن يستصحبوا تارخيهم يف كفـاحهم، أمـا حنـن                

 يف جهاد   املسلمني فحرام علينا أن نذكر فصال من هذا التاريخ، وأن نستوحي منه عوناً            
 يف امتداد، إا قومية عربية ال عربية، تلك اليت يبشر ـا امللحـدون وكـارهو                الًوأم

اإلسالم، ولقد عرف األولون واآلخرون أننا حنن املسلمني أحىن الناس علـى العروبـة           
وأوصلهم دها، وأخلصهم لقضاياها، وأن هؤالء القوميني ال خري فيهم، بـل إـم              

  .)مصدر شر طويل وأذى ثقيل
حممد الغزايل هاهنا، وقال أيـضا يف       :  ما أردنا نقله للقراء من كالم الشيخ       انتهى

  :  ما نصه٣٤٧كتابه املذكور صفحة 
   :اهلدم الروحي(

جيتهد االستعمار يف صرف املسلمني عن دينهم بكل ما يتاح له من وسائل، ويف              
يتة، أو حتيا   جعل حركات التحرر الناشطة يف بالدهم مبتوتة العالقة بالدين، حىت تولد م           

عقيمة ال مثر هلا وال زهر وما من ضة يف األولني واآلخرين إال وهلا دعامة معنوية تقوم                 
عليها، وسناد روحي تتحرك به، وملا كان عمل الدين يف هذه احلالـة مـأل القلـوب             

  بالضمائر احلية،
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رص  وبىن األخالق على الفضيلة، وصبغ احلياة بتقاليد جامعة ومعلومة وواضـحة، و           
الصفوف على إحساس مشترك، ودفعها إىل مصري واحد، فإن االسـتعمار اسـتهدف             

  .إقصاء الدين عن آفاق البالد كلها، وتكوين أجيال غريبة عنه، إن مل تكن كارهة له
 يف املناسبات اجلادة، والشئون اهلامة، وقد حيوم بل إن ذكر اإلسالم أصبح حمظوراً  

ح به، كأن اإلسالم جمرم ارتكب ذنبا مث فر مـن      البعض حوله، ولكنه يوجل من التصري     
القضاء الذي حكم بعقوبته، فهو ال يستطيع الظهور يف اتمعات، ورمبا تلوح له فرصة              

 هنا وهناك، حىت إذا أحس انكشاف       ، حتت اسم مستعار، فيتحرك قليالً     الظهور متنكراً 
  هلوان كله؟ ، ملاذا يلقى اإلسالم هذا اأمره استخفى من األنظار، يا عجباً

عند االستعمار الذي جير خلفه ضغائن القرون األوىل ويضع نـصب           : واجلواب
عينه أال تقوم لإلسالم قائمة يف بالده، فهو حريص علـى خنقـه يف ميـدان التربيـة          
واملعامالت والتشريع، وسائر ألوان احلياة، إنه يطمئن إىل جمتمع واحد، اتمع الـذي             

القه، يف هذا اتمع الذي غاصت منه معاين الفضل،         مات ضمريه، والذي تفسخت أخ    
يستطيع االستعمار أن يطمئن     .واستغلظت فيه غرائز الشره، وزحفت فيه ثعابني األثرة       

إىل يومه وغده، فإذا جاء اإلسالم ليمسح هذه األقذار طلب منه على عجل أن يعود إىل           
  .ال جيوز أن تعيشإنه اسم ال ينبغي أن يذكر وحقيقة .وكره ليخفى عن األعني

، نستطيع حتته أن    هكذا حكم االستعمار، حىت قيض اهللا لنا فكرة العروبة عنواناً         
ندفع غوائل املوت، وقد هششنا للفكرة، ورجونا من ورائها اخلري، وللعروبة اردة مثل         
تعكر على االستعمار مآربه، إن التعليم يف ظل االحتالل األجنيب أوجد أناسا حتـركهم           

ت وحدها، أناسا فرغت عواطف اليقني من أفئدم فهي هواء، فـإذا جـاءت              الشهوا
  إليهم العروبة، فهل
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 يعرفون أن العفة من خالئقها، وأن تقديس العرض من مشائلها، وأن احملافظة على             
إن أمثال العرب يف اجلاهلية تشهد مبا هلم مـن          .احلرمي من صفاا الباطنة والظاهرة    

أن العرب جيعلون   : يعين) كل ذات صدار خالة   : (ثل القائل غرية على نسائهم، فامل   
يف حكم اخلالة كل من تلبس ثياب املرأة، فما ينظرون إليها إال نظـرة االحتـرام                

  : والعفة، وذلك أن اخلالة مبرتلة األم، ويقول الشاعر
   حىت يواري جاريت مثواها   وأغض طريف إن بدت يل جاريت

  :  ويقول اآلخر
  ...! أداعبه، وريبته أريد   لودعات سوطيوال ألقي لذي ا

 مع أمه ابتغاء إمث باألم نفسها، فهل هذه الشوارع          طفالًال يالعب   أنه  : يعين
  الغاصة مبتتبعي العورات وبغاة الدنية شوارع عربية؟ 

وهل عرب أولئك الذين ترى الواحد منهم يتأبط ذراع فتاة متربجة لعـوب          
؟ والعرب األقدمون كانوا أصـحاب      )كهيت ل (تسري يف وضع يقول لكل ناظر       

كرم غريب، وإيثار المع، ووض باحلق على عض الزمن وشدة احلاجة، وامسـع             
  : قول عروة بن الورد

   وأنت امرؤ عاىف إنائك واحد    وإين امرؤ عاىف إنائي شركة 
  بوجهي شحوب احلق واحلق جاهد     أزأ مين أن مسنت وأن ترى
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    وأحسو قراح املاء واملاء بارد     أفرق جسمي يف جسوم كثرية
 أرأيت صورة اإلنسان النبيل، يؤثر غريه بالطعام، ويستعيض برشحات من          
املاء البارد يصفر ا وجهه، وهو يأىب تضييع من نزلوا به، وحسبه أنه فرق جسمه               

  .يف جسوم كثرية
أمدن عربية هذه اليت تراها مزدمحـة       : احتفظ ذه الصورة، مث سل نفسك     

ومع ذلك فقلما تؤوي يتيما، أو تغذو حمروما،        . الفضول من املال النامي    بأصحاب
وما لنا نبحث عن الشمائل العربية املفقودة يف بيئات مسخها االستعمار، وتـرك             

إنه عريب ولغـة    : عليها طابع احليوانية والتقطع، إنك ترى الواحد من أولئك يقول         
يـا  : أن أمسع املذيع مثال يقـول العرب ال تستقيم على فمه، ومن أعاجيب الليايل   

أخي املواطن، أحنا بنعمل إيه يف هذه األيام، وكان يستطيع أن يقول ما نعمـل يف        
هذه األيام، ولكنه حريص على ختليد لغة الرعاع، والتنكر للغة الفصحى، وهـي             
اللغة اليت ترسل ا اإلذاعات من مجيع حمطات العامل ملستمعيها علـى اخـتالف              

أن خياطب املذيع قومه، يف أي عاصمة بلغة غري الفصحى، فهل مـن             ألسنتهم، إذ   
  مظاهر الوفاء لعروبتنا أن نذيع حنن بلغة الرعاع؟ 

أن اإلسالم وحده هو الذي خيلد العروبة لغة وأدبا وخلقا، وأن التنكـر             : الواقع
 على هلذا الدين معناه القضاء احلقيقي على العروبة يف لغتها وأدا وخلقها، ولذلك جيب     

الدعاة أن يستميتوا يف إبراز هذا االسم بقدر ما يستميت االستعمار يف إخفائـه، وأن               
يذهبوا عنه الوحشة اليت صنعها أعداؤه حوله، حىت يصبح مألوفا يف اآلذان، حمببـا إىل               
القلوب، وإظهار هذا االسم ال يكفي، فما قيمة شكل ال جوهر له جيب على الدعاة أن            

  .ى تعاليمه وأن ينعشوا أنفسهم بروحهجيمعوا اجلماهري عل
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الضمري الديين اخلاشي هللا، الرحيم خبلقه، احملتفي بالواجبات، النفـور مـن            
الرذائل، الشجاع يف نصرة احلق، املستعد للقاء باهللا، املتأسي بصاحب الرسالة، هذا    
الضمري، جيب أن ندعمه بل أن نوجده يف كل طائفة، وأن يربط به إجنـاز كـل                 

جناح كل مشروع، ومنع كل تفريط، وصيانة كل حق، فاإلسالم قبل كل            عمل، و 
شيء قلب كبري، قلب موصول باهللا، يبادر ملرضاته ويتقيه حيث كان، وهذا القلب      
ال يتكون من تلقاء نفسه، ويستحيل أن يتكون بداهة وسط تيـارات الـشكوك              

 روحية منظمة،   والتجهيل اليت تسلط عليه عمدا ليتوقف ويزيغ، إنه يتكون بأغذية         
تقدم له يف برامج التعليم، ويف عظات املساجد، ويف صبغ البيئة مبعان معينة، تساعد       
على احترام الفضيلة وإشاعتها، وحنن أحوج ما نكون إلنشاء هـذه الـضمائر يف              
الذراري احملدثة اليت عريت عنها، والطبقات الكثيفة اليت مـردت علـى العبـث              

ين أستغرب كيف نشتري آلة ما بأغلى األسـعار، مث      واالستخفاف جبميع القيم، إن   
 ال يتقي اهللا، فهي خترب بني يديه على عجل، أو يقل إنتاجها             نوقف أمامها عامالً  

لو قدر هلا البقاء سليمة، إننا لو بذلنا شيئا زهيدا لغرس التدين احلق يف قلب هـذا                 
د، ولو على اعتبـاره     العامل لرحبنا الكثري، أفال يبذل املسئولون هذا الشيء بالزهي        

نفقات صيانة لآللة اليت اشتريت؟ إن من حق اهللا علينا ومن حق بالدنا علينـا أن                
نريب الصغار والكبار باسم اإلميان البتداء عمل ما، فسوف يتم على خري الوجوه،             
إن للضمري الديين عالقة راشدة بالسماء، ونواة مباركة يف األرض، ومـا أصـدق     

  : لزين يف وصفهأمحد ا: قول األستاذ
   أرض وروح من اللطيف اخلبري  ـ هو صوت السماء يف عامل ال
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  خدع العيش من رياء وزور    وشعاع تذوب حتت سناه 
  وتعيا به قوى التفكري     هو سر حيار يف كنهه اللب

  باطن الشخص ظاهر التأثري     مبلغ العلم أنه روح خري
  رحل من قلبه مكان الشعو    كل حي عليه منه رقيب 

  وفو إىل مهاوي الشرور     حل حيث األهواء ترتو إىل اإلمث
  رغم إنذارها بسوء املصري     جاحمات أعيت على الناس كبحا
  فأصاخت إىل صياح النذير    مث صاح الضمري فيها نذيرا 

  بسليل الثرى لعامل نور    هو روح من املالئك يسمو 
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  ر وهو باق على تواىل العصو    قد تولت باألنبياء عصور
   قائما يف الصدور بالتذكري    حافظا يف الزمان ما خلفوه 
  قدست من صحائف وسطور     حامال من شرائع اخلري كتبا
  يرذملح يف اللوم والتع تـ    ـ ليس يعفو عن اهلنات وإن أن

 لألدب العايل، وإال فال جمال لقول بعد أن         وحنن ننشد هذا الشعر هنا تكرمياً     
أال إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت       ((:  عليه وسلم  نتدبر قول رسول اهللا صلى اهللا     

 انتهى املقـصود  ))صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب          
، ولعظـيم فائدتـه نقلتـه       جزاه اهللا خـرياً   ) مع اهللا : (من كالم الغزايل يف كتابه    

وأسأل اهللا عز وجل أن يصلح قلوب املسلمني ويعمرها بتقـواه، وأن ميـن             .هاهنا
علينا وعلى مجيع شبابنا وسائر إخواننا بالفقه يف الدين، واالستقامة على صراط اهللا             
املستقيم، فإن ذلك هو سبيل النجاة والفوز بالعزة والكرامة يف الـدنيا واآلخـرة،       

م ِإنَّ الَِّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا فَال خوف علَـيهِ          {: كما قال اهللا سبحانه   
 )١(}وال هم يحزنونَ أُولَِئك أَصحاب الْجنِة خاِلِدين ِفيها جزاًء ِبما كَانوا يعملُونَ  

ِإنَّ الَِّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَـيِهم الْمالِئكَـةُ أَال             {وقال تعاىل   
بِشروا ِبالْجنِة الَِّتي كُنتم توعدونَ نحن أَوِليـاؤكُم ِفـي          تخافُوا وال تحزنوا وأَ   

  الْحياِة الدنيا وِفي الْآِخرِة ولَكُم ِفيها

                                                
 .١٤-١٣األحقاف اآليتان   -١
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 وصح عـن    )١(} ما تشتِهي أَنفُسكُم ولَكُم ِفيها ما تدعونَ نزلًا ِمن غَفُوٍر رِحيمٍ          
واهللا )) من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الـدين        ((:  أنه قال  النيب صلى اهللا عليه وسلم    

وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان            .أعلم
  .إىل يوم الدين

   تكميل
 هـ سألين مندوب صـحيفة      ١٣٨٠عام  : يف احملرم من العام املاضي، أعين     

  .ا نشر يف صحيفة البالدالبالد عن مسائل، بعضها يتعلق بالقومية، فأجبته مب
  : ولتكميل الفائدة للقراء رأيت أن أذكر األسئلة واألجوبة هاهنا، وهذا نصها

ما رأي فضيلتكم يف الدعوة اليت تقوم ا بعض األوساط          : السؤال األول 
  اخلارجية إىل أن القومية العربية وحدها هي الرابطة األوىل بني العرب؟ 

كم يف االجتاه الذي يبدو واضحا يف هـذه         ما رأي فضيلت  : السؤال الثاين 
األيام للمقارنة بني القومية واإلسالم، والذي يظهر يف بعض اجلرائد واـالت            

  باململكة؟ 
بعض املخلصني من الوعاظ يعاجلون يف وعظهم األمـور         : السؤال الثالث 

البسيطة الفرعية يف الدين كطريقة حالقة الرأس، أو شكل املالبس، يف حني أن             
 هامة تتصل بالعقيدة، حتتاج من هؤالء املخلصني من الدعاة إىل عناية اك أموراً هن

  خاصة ألا أمور هامة أساسية، فما رأي فضيلتكم يف هذا؟ 
تود جريدة البالد أن حتمل من فـضيلتكم نـصيحة إىل           : السؤال الرابع 

  قرائها من خمتلف الطبقات فما هي؟
                                                

 .٣٢-٣٠فصلت اآليات   -١
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 ريب أن الدعوة إىل أن تكون القومية        ال: أن يقال : اجلواب عن السؤال األول   
العربية هي الرابطة األوىل بني العرب، دعوة باطلة ال أساس يؤيدها، ال من العقـل وال                
النقل، بل هي دعوة جاهلية إحلادية يهدف دعاا إىل حماربة اإلسالم، والـتملص مـن     

 لغـريه   ليها تقليداً وقد يدعو إليها من ال يقصد هذا املعىن، وإمنا دعا إ          .أحكامه وتعاليمه 
 للظن به، ولو عرف حقيقة املقصود منها حلارا وابتعد عنها، وكل من لـه               وإحساناً

أدىن معرفة بتاريخ العرب قبل اإلسالم وبعد يعلم إنه مل يكن للعرب كبري قيمة تـذكر                
وال راية ترهب إال باإلسالم، وبه فتحوا البالد وسادوا العباد، وبه كانوا أمة مرهوبـة               

: انب، حمترمة احلقوق مرفوعة الرأس، حىت غريوا فغري عليهم، كما قال اهللا سبحانه            اجل
}         فُِسِهما ِبأَنوا مريغى يتٍم حا ِبقَوم ريغال ي وال أحب أن أطيل يف هذا      . اآلية )١(}ِإنَّ اللَّه

رتـاب  امليدان؛ ألن الصحيفة ال تتحمل ذلك، واحلق يف ذلك أوضح من الشمس، ال ي             
فيه من له أدىن إملام حبال العرب واإلسالم، وما أحسن قول اهللا تعاىل لنبيـه صـلى اهللا      

فَاستمِسك ِبالَِّذي أُوِحي ِإلَيك ِإنك علَى ِصراٍط مستِقيٍم وِإنه لَـِذكْر           {: عليه وسلم 
أَنزلْنا ِإلَيكُم ِكتابا ِفيِه ِذكْـركُم  لَقَد {:  وقوله تعاىل )٢(}لَك وِلقَوِمك وسوف تسأَلُونَ   

 وإذا كان اهلدف من الدعوة إىل القومية العربية أن جيتمع العرب، وأن             )٣(}أَفَال تعِقلُونَ 
يشتركوا يف مصاحلهم، وأن ينتصفوا من عدوهم ويطردوه عن بالدهم، فليس هذا هـو    

د هو الرجوع إىل دينهم احلق، الـذي       السبيل إىل هذا الغرض النبيل، وإمنا السبيل الوحي       
به شرفوا وعرفوا وبرزوا يف امليدان، وسادوا األمم، والتمـسك بتعاليمـه الـسمحة              
وأحكامه الرشيدة، وحتكيمه يف كل شيء، واملواالة يف ذلك واملعاداة فيـه، وبـذلك              

  حيصل االجتماع، وتدرك املصاحل وينتصف من

                                                
 .١١الرعد اآلية   -١
  .٤٤-٤٣ الزخرف اآليتان -٢
 .١٠األنبياء اآلية   -٣
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والعاقبة محيدة يف الدنيا واآلخرة، كما قال اهللا          األعداء، ويكون النصر عليهم مضموناً    
يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ تنـصروا اللَّـه ينـصركُم ويثَبـت       {: تعاىل يف حمكم الترتيل   

كُمامـ         {:  وقال تعاىل  )١(}أَقْد ِذين ِإنْ  ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره ِإنَّ اللَّه لَقَِوي عِزيز الَّ
مكَّناهم ِفي الْأَرِض أَقَاموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر            

وعد اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاِت       {:  وقال تعاىل  )٢(}وِللَِّه عاِقبةُ الْأُمورِ  
تسالَّـِذي             لَي مهِدين ملَه نكِّنملَيو ِلِهمقَب ِمن الَِّذين لَفختا اسِض كَمِفي الْأَر مهِلفَنخ

 . اآلية )٣(}ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم ِمن بعِد خوِفِهم أَمنا يعبدونِني ال يشِركُونَ ِبي شيئًا           
وما أحسن ما قال مالك بن أنس رمحة اهللا عليه يف           . كثرية معلومة  واآليات يف هذا املعىن   

لقد صدق هذا اإلمام يف هـذه       .لن يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أوهلا        : هذا املعىن 
  .الكلمة القصرية العظيمة

  .اللهم أصلحنا ووالة أمرنا مجيعا وسائر املسلمني إنك مسيع قريب
إن من أعظم الظلم وأسفه الـسفه، أن        : أن يقال : وأما السؤال الثاين فاجلواب عنه    

يقارن بني اإلسالم وبني القومية العربية، وهل للقومية اردة من اإلسالم من املزايا ما تستحق 
به أن جتعل يف صف اإلسالم، وأن يقارن بينها وبينه؟ ال شك أن هذا من أعظـم اهلـضم                   

يليق يف عقل عاقل أن يقارن بني قومية لو         لإلسالم والتنكر ملبادئه وتعاليمه الرشيدة، وكيف       
كان أبو جهل، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة وأضرام من أعداء اإلسالم أحياء لكـانوا            

: هم صناديدها وأعظم دعاا، وبني دين كرمي صاحل لكل زمان ومكان، دعاته وأنصاره هم             
 ابن اخلطاب، وعثمان بـن      حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر الصديق، وعمر          

  عفان، وعلي بن أيب طالب، وغريهم من الصحابة

                                                
 .٧حممد اآلية   -١
 .٤١-٤٠احلج اآليتان   -٢
 .٥٥النور اآلية   -٣
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صناديد اإلسالم ومحاته األبطال، ومن سلك سبيلهم من األخيار؟ ال يستسيغ املقارنة             
بني قومية هذا شأا، وهؤالء رجاهلا وبني دين هذا شأنه وهؤالء أنصاره ودعاتـه، إال               

وما مثل هؤالء يف  .و لدود لإلسالم ومن جاء به     مصاب يف عقله، أو مقلد أعمى، أو عد       
هذه املقارنة إال مثل من قارن بني البعر والدر، أو بني الرسل والشياطني، ومن تأمل هذا          
املقام من ذوي البصائر، وسرب احلقائق والنتائج، ظهر لـه أن املقارنـة بـني القوميـة       

مث كيف تصح املقارنة بـني  .اواإلسالم، أخطر على اإلسالم من املقارنة بني ما ذكر آنف     
قومية غاية من مات عليها النار، وبني دين غاية من مات عليه الفـوز جبـوار الـرب             

  الكرمي، يف دار الكرامة واملقام األمني؟ 
  .اللهم اهدنا وقومنا سواء السبيل، إنك على كل شيء قدير

ومن شأن  ال ريب أن املرشدين هم أطباء اتمع،        : اجلواب على السؤال الثالث   
الطبيب أن يهتم مبعرفة األدواء مث يعمل على عالجها بادئا باألهم فاألهم، وهذه طريقة              
أنصح األطباء وأعلمهم باهللا وأقومهم حبقه وحق عباده، سيد ولد آدم عليه مـن ربـه                
أفضل الصالة والتسليم فإنه صلى اهللا عليه وسلم ملا بعثه اهللا بدأ بالنهي عن أعظم أدواء                

وهو الشرك باهللا سبحانه، فلم يزل صلى اهللا عليه وسلم من حني بعثه اهللا حيذر               اتمع  
األمة من الشرك ويدعوهم إىل التوحيد إىل أن مضى عليه عشر سنني، مث أمر بالصالة،               

عليهم أن يسلكوا سبيله وأن يقتفوا أثره، بادئني        : مث ببقية الشرائع، وهكذا الدعاة بعده     
 ساغ للداعي أن يدعو إىل األهم وغريه، بل      كان اتمع مسلماً  باألهم فاألهم ولكن إذا     

 حسب طاقته؛ ألن املطلوب إصالح اتمع املسلم وبـذل الوسـع يف             كجيب عليه ذل  
تطهري عقيدته من شوائب الشرك ووسائله، وتطهري أخالقه مما يضر اتمع ويـضعف             

مل يتيسر الكالم يف األهم، وال      وال مانع من بداءته بعض األوقات بغري األهم، إذا          .إميانه
مانع أيضا من اشتغاله باألهم وإعراضه عن غري األهـم، إذا رأى املـصلحة يف ذلـك          

   أنوخاف إن هو اشتغل ما مجيعاً
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، وهكذا شأن املصلحني واألطباء املربزين، يهتمـون بطـرق          خيفق فيهما مجيعاً   
، وإذا مل يـستطيعوا حتـصيل       اإلصالح ويسلكون أجنعها وأقرا إىل النتيجة املرضـية       

املصلحتني أو املصاحل، أو تعطيل املفسدتني، اهتموا باألهم من ذلك واشتغلوا بـه دون              
غريه، ومن تأمل قواعد الشرع وسرية الرسول عليه الصالة والسالم، وسـرية خلفائـه      
الراشدين واألئمة الصاحلني، علم ما ذكرته، وعرف كيف يقوم بإرشاد الناس، وكيف            

لهم من أدوائهم إىل شاطئ السالمة، ومن صحت نيته وبذل وسعه يف معرفة احلق،              ينتش
وطلب من مواله اهلداية إىل خري الطرق، وأجنعها يف الدعوة، واستـشار أهـل العلـم       

: والتجارب فيما أشكل عليه، فاز بالنجاح وهدي إىل الصواب، كم قـال سـبحانه             
}نِديها لَنوا ِفينداهج الَِّذينوِسِننيحالْم علَم ِإنَّ اللَّها ولَنبس م١(}ه(.  

أن يأخذوا بوصية اهللا سبحانه الـيت       :  نصيحيت جلميع القراء هي    :اجلواب الرابع 
وِللَِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي الْأَرِض ولَقَد        {: أوصى ا يف كتابه الكرمي حيث يقول      

 والتقوى كما يعلـم     )٢(} الِْكتاب ِمن قَبِلكُم وِإياكُم أَِن اتقُوا اللَّه       وصينا الَِّذين أُوتوا  
أن يتقي العبد غضب الرب وعذابه، بفعل ما أمر    : القارئ الكرمي كلمة جامعة، حقيقتها    

اهللا به ورسوله، وترك ما ى اهللا عنه ورسوله، عن علم وإميان وإخالص وحمبة ورغبـة           
 أنصح به القـراء     ممان العاقبة يف الدنيا واآلخرة، و     ز بالسعادة وحس  ورهبة، وبذلك يفو  

وهو من مجلة التقوى، التثبت يف األمور، والتريث يف احلكم عليها، إال بعد دراستها من            
مجيع نواحيها، وبعد التحقق من معناها ومعرفته معرفة تامة بعرض ذلك املعـىن علـى               

من السنة، فما وافق ذلك امليزان قبل، ومـا         امليزان الشرعي وهو كتاب اهللا، وما صح        
خالفه ترك، وجيب أن يكون القارئ يف دراسته لألشياء، وعرضه هلـا علـى امليـزان                

   املذكور، بعيدا كل البعد عن اإلفراط
                                                

 .٦٩العنكبوت اآلية   -١
 .١٣١ء اآلية النسا  -٢
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 عن ثويب التعصب واهلوى، ومىت سلم من هذه األمـور، ودرس  والتفريط، متجرداً 
 ومحد  ،فق للحقيقة وفاز بالصواب   األمور حق دراستها بإخالص، وقصد حسن، و      

العاقبة، وكم جرت العجلة على أصحاا وغريهم من ويالت ومشاكل، تـذهب            
األيام والليايل وآثارها وتبعتها باقية؟ وكم حصل بسبب التعصب واهلوى من فساد            

ومما أنصح به القراء أيـضا      .ودمار وعواقب ال حتمد؟ نسأل اهللا السالمة من ذلك        
وى دعوة العباد إىل اهللا سبحانه والتواصي باحلق والصرب عليـه،           وهو من أهم التق   

والتعاون على الرب والتقوى، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر باحلكمة واملوعظة           
من رأى منكم منكرا    ( (:احلسنة والتغيري حسب الطاقة، كما يف احلديث الصحيح       

 ))لبه وذلك أضعف اإلميـان    فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبق         
وأسأل اهللا للجميع الثبات على احلق والعافية من مضالت الفنت، إنه خري مسئول،             

  .وأكرم جميب، واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وآله وصحبه

  
* * *
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  )١(الدعوة إىل اهللا وأخالق الدعاةوجوب 
وال عدوان إال على الظاملني، وأشهد أن       احلمد هللا رب العاملني، والعاقبة للمتقني،       

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، إله األولني واآلخرين، وقيوم السماوات واألرضـني،    
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، أرسله إىل الناس كافة بشريا              

ى آله وأصحابه الـذين     ونذيرا، وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا، صلى اهللا عليه وعل          
ساروا على طريقته يف الدعوة إىل سبيله، وصربوا على ذلك وجاهدوا فيه حىت أظهر اهللا            

  : م دينه، وأعلى كلمته ولو كره املشركون، وسلم تسليما كثريا أما بعد
فإن اهللا سبحانه وتعاىل إمنا خلق اجلن واإلنس ليعبد وحده ال شريك له، وليعظم              

وما خلَقْت الِْجن والْـِإنس     {: رف بأمسائه وصفاته، كما قال عز وجل      أمره ويه وليع  
يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَِّذي خلَقَكُم والَّـِذين      {:  وقال عز وجل   )٢(}ِإال ِليعبدونِ 

لَق سبع سماواٍت وِمـن     اللَّه الَِّذي خ  {:  وقال عز وجل   )٣(}َِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقُون   
                قَـد أَنَّ اللَّهو ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وا أَنَّ اللَّهلَمعِلت نهنيب رلُ الْأَمزنتي نِض ِمثْلَهالْأَر

فبني سبحانه أنه خلق اخللق ليعبد، ويعظم، ويطاع أمـره           .)٤(}أَحاطَ ِبكُلِّ شيٍء ِعلْما   
ن العبادة هي توحيده وطاعته مع تعظيم أوامره ونواهيه، وبني عز وجل أيـضا              أل.ويه

ليعلم أنه على كل شيء قدير، وأنه قد أحـاط  .أنه خلق السماوات واألرض وما بينهما 
  .بكل شيء علما

                                                
 هـ عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلميـة    ١٤٠٢ عام   ٤٨هذا املوضوع نشر يف رسالة برقم        -١

والدعوة واإلرشاد، وقد نشر يف جملة البحوث اإلسالمية العدد الرابع الصادر من حمرم إىل مجـادى   واإلفتاء  
  .   هـ١٣٩٨اآلخرة عام 

 .٥٦الذاريات اآلية   -٢
 ٢١اآلية البقرة   -٣
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أن يعرف اهللا سبحانه بأمسائه وصـفاته،       : فعلم بذلك أن من احلكمة يف إجياد اخلليقة       
ر، وأنه العامل بكل شيء جل وعال، كما أن من احلكمة يف خلقهـم  وأنه على كل شيء قدي  

وإجيادهم أن يعبدوه ويعظموه ويقدسوه وخيضعوا لعظمته؛ ألن العبادة هي اخلضوع هللا جل             
 عبادة؛  - من أوامر وترك نواه      -وعال والتذلل له، ومسيت الوظائف اليت أمر اهللا ا املكلفني           

  . عز وجلألا تؤدى باخلضوع والتذلل هللا
مث ملا كانت العبادة ال ميكن أن تستقل بتفاصيلها العقول، كما أنه ال ميكن أن تعرف                
ا األحكام من األوامر والنواهي على التفصيل، أرسل اهللا سبحانه وتعاىل الرسل، وأنـزل              
الكتب لبيان األمر الذي خلق اهللا من أجله اخللق، وإليضاحه وتفصيله للناس حىت يعبدوا اهللا               
على بصرية، وحىت ينتهوا عما اهم عنه على بصرية، فالرسل عليهم الصالة والسالم هـم               
هداة اخللق، وهم أئمة اهلدى، ودعاة الثقلني مجيعا إىل طاعة اهللا وعبادته، فاهللا سبحانه أكرم               
العباد م، ورمحهم بإرساهلم إليهم، وأوضح على أيديهم الطريق السوي، والصراط املستقيم، 

يكون الناس على بينة من أمرهم، وحىت ال يقولوا ما ندري ما أراده اهللا منا، ما جاءنـا        حىت  
من بشري وال نذير، فقطع اهللا املعذرة، وأقام احلجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، كما قال               

 وقـال   )١(}وا الطَّاغُوت ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسولًا أَِن اُعبدوا اللَّه واجتِنب         {: جل وعال 
، )٢(}وما أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإال نوِحي ِإلَيِه أَنه ال ِإلَه ِإال أَنا فَاعبـدونِ         {: سبحانه

قُوم الناس  لَقَد أَرسلْنا رسلَنا ِبالْبيناِت وأَنزلْنا معهم الِْكتاب والِْميزانَ ِلي        {: وقال عز وجل  
كَانَ الناس أُمةً واِحدةً فَبعثَ اللَّه النِبـيني مبـشِرين          {:  اآلية، وقال سبحانه   )٣(}ِبالِْقسِط

اآلية، فبني  ،  )٤(}ومنِذِرين وأَنزلَ معهم الِْكتاب ِبالْحق ِليحكُم بين الناِس ِفيما اختلَفُوا ِفيهِ          
  بحانه أنه أرسلس
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 الرسل وأنزل الكتب؛ ليحكم بني الناس باحلق والقسط، وليوضح للناس ما اختلفوا فيه            
كَانَ : من الشرائع والعقائد، من توحيد اهللا وشريعته عز وجل، فإن قوله سبحانه وتعاىل            

م إىل نوح   الناس أُمةً واِحدةً يعين على احلق، مل خيتلفوا من عهد آدم عليه الصالة والسال             
وكان الناس على اهلدى كما قال ابن عباس رضي اهللا عنهما، ومجاعة مـن الـسلف                
واخللف، مث وقع الشرك يف قوم نوح، فاختلفوا فيما بينهم، واختلفوا فيما جيب علـيهم         
من حق اهللا، فلما وقع الشرك واالختالف أرسل اهللا نوحا عليه الصالة والسالم، وبعده              

نا أَوحينا ِإلَيك كَما أَوحينا ِإلَى نـوٍح والنِبـيني ِمـن    ِإ{: وجلالرسل، كما قال عز    
الَِّذي اختلَفُـوا ِفيـِه      وما أَنزلْنا علَيك الِْكتاب ِإال ِلتبين لَهم      {:  وقال تعاىل  )١(}بعِدِه

كتاب ليبني حكم اهللا فيما اختلف فيـه         فاهللا أنزل ال   )٢(}وهدى ورحمةً ِلقَوٍم يؤِمنونَ   
الناس، وليبني شرعه فيما جهله الناس، وليأمر الناس بالتزام شرع اهللا والوقـوف عنـد       
حدوده، وينهى الناس عما يضرهم يف العاجل واآلجل، وقد ختم الرسل جـل وعـال               

 مـن   بأفضلهم وإمامهم، وبسيدهم نبينا وإمامنا وسيدنا حممد بن عبد اهللا عليه وعليهم           
رم أفضل الصالة والتسليم، فبلغ الرسالة وأدى األمانة، ونصح األمة وجاهـد يف اهللا              
حق جهاده، ودعا إىل اهللا سرا وجهرا، وأوذي يف اهللا أشد األذى، ولكنه صـرب علـى      
ذلك، كما صرب من قبله من الرسل عليهم الصالة والسالم، صرب كما صـربوا، وبلـغ    

 وصرب أكثر، وقام بأعباء الرسالة أكمل قيـام، عليـه           كما بلغوا، ولكنه أوذي أكثر،    
 وعشرين سنة يبلغ رساالت اهللا ويـدعو إليـه،          وعليهم الصالة والسالم، مكث ثالثاً    

أوال بالـسر، مث    ) مكة املكرمـة  (وينشر أحكامه، منها ثالث عشرة سنة يف أم القرى          
ـم يعرفـون   باجلهر صدع باحلق، وأوذي وصرب على الدعوة وعلى أذى الناس، مع أ           

  انته ويعرفون فضلهمصدقه وأ
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 ونسبه ومكانته، ولكنه اهلوى واحلسد والعناد من األكابر، واجلهل والتقليد من العامة            
فاألكابر جحدوا واستكربوا وحسدوا، والعامة قلدوا واتبعوا وأساءوا، فأوذي بـسبب           

  .ذلك أشد األذى عليه الصالة والسالم

قَد نعلَـم ِإنـه     {: فوا احلق وعاندوا، قوله سبحانه    ويدلنا على أن األكابر قد عر     
 )١(}لَيحزنك الَِّذي يقُولُونَ فَِإنهم ال يكَذِّبونك ولَِكن الظَّاِلِمني ِبآياِت اللَِّه يجحدونَ          

فبني سبحانه أم ال يكذبون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بل يعلمون صدقه وأمانته            
الباطن، وكانوا يسمونه األمني قبل أن يوحي إليه عليه الصالة والـسالم، ولكنـهم   يف  

 لكنه عليه الصالة والـسالم مل       ، عليه، عليه الصالة والسالم     وبغياً جحدوا احلق حسداً  
 إىل اهللا يبال بذلك ومل يكترث به، بل صرب واحتسب وسار يف الطريق، ومل يزل داعيـاً  

 له، صـافحا     عن األذى متحمالً    بالدعوة، كافاً  ى، جماهداً  على األذ  جل وعال، وصابراً  
عما يصدر منهم حسب اإلمكان، حىت اشتد األمر، وعزموا على قتله عليـه الـصالة               
والسالم، فعند ذلك أذن اهللا له باخلروج إىل املدينة، فهاجر إليها عليه الصالة والسالم،              

صار للمسلمني ا دولة وقـوة،  وصارت عاصمة اإلسالم األوىل، وظهر فيها دين اهللا و  
واستمر عليه الصالة والسالم يف الدعوة وإيضاح احلق، وشرع يف اجلهـاد بالـسيف،              
وأرسل الرسل يدعون الناس إىل اخلري واهلدى، ويشرحون هلم دعوة نبيهم حممد عليـه              
الصالة والسالم وبعث السرايا، وغزا الغزوات املعروفة حىت أظهر اهللا دينه على يديـه،              
وحىت أكمل اهللا به الدين، وأمت عليه وعلى أمته النعمة، مث تويف عليه الصالة والـسالم                
بعدها أكمل اهللا به الدين، وبلغ البالغ املبني عليه الصالة والسالم، فتحمل أصحابه من              
بعده األمانة، وساروا على الطريق، فدعوا إىل اهللا عز وجـل، وانتـشروا يف أرجـاء                

  وجماهدين يف سبيل اهللا عزاملعمورة دعاة للحق 

                                                
 .٣٣األنعام اآلية   -١



  

 - ٣٢٨ -

 إال   وجل، ال خيشون يف اهللا لومة الئم، يبلغون رساالت اهللا وخيشونه وال خيشون أحداً             
اهللا جل وعال، فانتشروا يف األرض غزاة جماهدين، ودعاة مهتدين، وصاحلني مصلحني             
ـ                ا ينشرون دين اهللا، ويعلمون الناس شريعته، ويوضحون هلم العقيدة اليت بعـث اهللا

الرسل، وهي إخالص العبادة هللا وحده، وترك عبادة ما سواه من األشجار واألحجـار          
واألصنام وغري ذلك، فال يدعى إال اهللا وحده، وال يستغاث إال به وال حيكم إال شرعه،          
وال يصلى إال له، وال ينذر إال له، إىل غري ذلك من العبادات، وأوضـحوا للنـاس أن                  

يـا أَيهـا    {ليهم ما ورد يف ذلك من اآليات مثل قوله سبحانه           العبادة حق هللا، وتلوا ع    
  كُمبوا ردباع اس{ ،)١(}الن     اهوا ِإال ِإيدبعأَال ت كبى رقَض{ ،)٢(}و    ـاكِإيو دبعن اكِإي

ِعنيتسا    { ،)٣(}نداللَِّه أَح عوا معدـ     { ،)٤(}فَال ت نـالِتي وقُلْ ِإنَّ ص   ـاييحمِكي وس
              ِلِمنيـسلُ الْمـا أَوأَنو تأُِمـر ِبذَِلكو لَه ِريكال ش الَِمنيالْع باِتي ِللَِّه رمم٥(}و(، 

وصربوا على ذلك صربا عظيما، وجاهدوا يف اهللا جهـادا كـبريا رضـي اهللا عنـهم              
ابعني من العرب وغـري     وأرضاهم، وتبعهم على ذلك أئمة اهلدى من التابعني وأتباع الت         

العرب، ساروا يف هذا السبيل، سبيل الدعوة إىل اهللا عز وجل، وحتملوا أعباءها، وأدوا              
األمانة مع الصدق والصرب واإلخالص يف اجلهاد يف سبيل اهللا، وقتال من خـرج عـن                
دينه، وصد عن سبيله، ومل يؤد اجلزية اليت فرضها اهللا، إذا كان من أهلها، فهم محلـة                 

وة وأئمة اهلدى بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهكذا أتباع الصحابة مـن               الدع
التابعني وأتباع التابعني وأئمة اهلدى، ساروا على هذا الطريق كما تقدم، وصـربوا يف              

  ذلك وانتشر دين اهللا، وعلت كلمته على أيدي الصحابة ومن تبعهم من أهل العلم
                                                

 .٢١البقرة اآلية   -١
 .٣٣اإلسراء اآلية   -٢
 .٥الفاحتة  اآلية   -٣
 .٨١ية اجلن اآل  -٤
 ١٦٣-١٦٢األنعام اآليتان   -٥



  

 - ٣٢٩ -

ه اجلزيرة جنوا ومشاهلا، ومن غري اجلزيرة من         واإلميان، من العرب والعجم من هذ     
سائر أرجاء الدنيا، ممن كتب اهللا له السعادة، ودخل يف ديـن اهللا، وشـارك يف                 
الدعوة واجلهاد، وصرب على ذلك، وصارت هلم السيادة والقيـادة واإلمامـة يف             
الدين، بسبب صربهم وإميام وجهادهم يف سبيل اهللا عز وجل، وصدق فيهم قوله             

وجعلْنا ِمنهم أَِئمةً يهدونَ ِبأَمِرنا لَما صبروا       {: سبحانه فيما ذكر يف بين إسرائيل     
 صدق هذا يف أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسـلم           )١(}وكَانوا ِبآياِتنا يوِقنونَ  

وفيمن سار على سبيلهم، صاروا أئمة وهداة ودعاة للحق، وأعالما يقتدى ـم،             
 صربهم وإميام، فإن بالصرب واليقني تنال اإلمامة يف الـدين، فأصـحاب             بسبب

الرسول عليه الصالة والسالم وأتباعه بإحسان إىل يومنا هذا، هم األئمـة وهـم              
اهلداة، وهم القادة يف سبيل احلق، وبذلك يتضح لكل طالب علم أن الـدعوة إىل               

يف أشد احلاجة إليها، بل يف      اهللا من أهم املهمات، وأن األمة يف كل زمان ومكان           
  ..أشد الضرورة إىل ذلك

  : ويتلخص الكالم يف الدعوة إىل اهللا عز وجل يف أمور
  .حكمها وفضلها): األمر األول(
  .كيفية أدائها وأساليبها): األمر الثاين(
  .بيان األمر الذي يدعى إليه): األمر الثالث(
غي للدعاة أن يتخلقوا ا وأن    بيان األخالق والصفات اليت ينب    ): األمر الرابع (

يسريوا عليها، فنقول وباهللا املستعان وعليه التكالن وهو املعني واملوفـق لعبـاده             
   :سبحانه وتعاىل
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  :بيان حكم الدعوة إىل اهللا عز وجل وبيان فضلها: األمر األول
فقد دلت األدلة من الكتاب والسنة على وجوب الـدعوة إىل اهللا عـز              : أما حكمها 

ولْتكُن ِمنكُم أُمـةٌ    {: وأا من الفرائض، واألدلة يف ذلك كثرية، منها قوله سبحانه         وجل،  
 )١(}يدعونَ ِإلَى الْخيِر ويأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَِر وأُولَِئك هم الْمفِْلحـونَ           

 ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحسنِة وجاِدلْهم ِبالَِّتي      ادع ِإلَى سِبيِل ربك   {: ومنها قوله جل وعال   
 نسأَح {: ومنها قوله عز وجل    )٢(}ِهي        ِرِكنيـشالْم ِمـن نكُونال تو كبِإلَى ر عاد٣(}و( 

 فـبني   )٤(}ِن اتبعِني قُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا وم         {: ومنها قوله سبحانه  
سبحانه أن أتباع الرسول صلى اهللا عليه وسلم هم الدعاة إىل اهللا، وهـم أهـل البـصائر،                  
والواجب كما هو معلوم هو اتباعه، والسري على منهاجه عليه الصالة والسالم كمـا قـال     

انَ يرجو اللَّه والْيـوم الْـآِخر       لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ ِلمن كَ         {: تعاىل
 وصرح العلماء أن الدعوة إىل اهللا عز وجل فرض كفاية، بالنـسبة إىل              )٥(}وذَكَر اللَّه كَِثريا  

األقطار اليت يقوم فيها الدعاة، فإن كل قطر وكل إقليم حيتاج إىل الدعوة وإىل النشاط فيها،                
ط عن الباقني ذلك الواجب، وصارت الدعوة يف        فهي فرض كفاية إذا قام ا من يكفي سق        

  . جليالً صاحلاًحق الباقني سنة مؤكدة، وعمالً

وإذا مل يقم أهل اإلقليم، أو أهل القطر املعني بالدعوة على التمـام، صـار               
اإلمث عاما، وصار الواجب على اجلميع، وعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة حسب             

  أن يوجد طائفة: وم البالد، فالواجبطاقته وإمكانه، أما بالنظر إىل عم
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 منتصبة تقوم بالدعوة إىل اهللا جل وعال يف أرجاء املعمورة، تبلغ رسـاالت اهللا،              
وتبني أمر اهللا عز وجل بالطرق املمكنة، فإن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قـد بعـث                 

  .وجلالدعاة، وأرسل الكتب إىل الناس، وإىل امللوك والرؤساء ودعاهم إىل اهللا عز 
ويف وقتنا اليوم قد يسر اهللا عز وجل أمر الدعوة أكثر، بطرق مل حتصل ملن قبلنا،                
فأمور الدعوة اليوم متيسرة أكثر، من طرق كثرية، وإقامة احلجة على الناس اليوم ممكنة              

عن طريق اإلذاعة، وعن طريق التلفزة، وعن طريق الصحافة، ومن طرق           : بطرق متنوعة 
 العلم واإلميان، وعلى خلفاء الرسول أن يقوموا ذا الواجب،          شىت، فالواجب على أهل   

وأن يتكاتفوا فيه، وأن يبلغوا رساالت اهللا إىل عباد اهللا وال خيشوا يف اهللا لومة الئم، وال              
، بل يبلغون أمر اهللا إىل عباد اهللا، كما   وال فقرياً   وال غنياً   وال صغرياً  حيابوا يف ذلك كبرياً   
ع اهللا، وقد يكون ذلك فرض عني إذا كنت يف مكان ليس فيه من              أنزل اهللا، وكما شر   

يؤدي ذلك سواك، كاألمر باملعروف والنهي عن املنكر، فإنه يكون فرض عني، ويكون             
فرض كفاية، فإذا كنت يف مكان ليس فيه من يقوى على هذا األمر، ويبلـغ أمـر اهللا           

 يقوم بالدعوة والتبليغ،    سواك، فالواجب عليك أنت أن تقوم بذلك، فأما إذا وجد من          
واألمر والنهي غريك، فإنه يكون حينئذ يف حقك سنة، وإذا بادرت إليه وحرصت عليه              
كنت بذلك منافسا يف اخلريات، وسابقا إىل الطاعات، ومما احتج به على أا فـرض               

ة، قال احلافظ ابن     اآلي )١(}ولْتكُن ِمنكُم أُمةٌ يدعونَ ِإلَى الْخيرِ     {: كفاية قوله جل وعال   
ولتكن منكم أمة منتصبة هلذا األمر العظيم، تدعو        : كثري عند هذه اآلية ومجاعة ما معناه      

إىل اهللا، وتنشر دينه، وتبلغ أمره سبحانه وتعاىل، ومعلوم أيضا أن الرسول عليه الصالة              
ضي والسالم دعا إىل اهللا، وقام بأمر اهللا يف مكة حسب طاقته، وقام الصحابة كذلك ر              

  اهللا عنهم وأرضاهم بذلك
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حسب طاقتهم، مث ملا هاجروا قاموا بالدعوة أكثر وأبلغ، وملا انتشروا يف الـبالد              
بعد وفاته عليه الصالة والسالم قاموا بذلك أيضا رضي اهللا عنهم وأرضاهم، كل على              
قدر طاقته وعلى قدر علمه، فعند قلة الدعاة، وعند كثرة املنكرات، وعند غلبة اجلهـل          
كحالنا اليوم، تكون الدعوة فرض عني على كل واحد حبسب طاقته، وإذا كان يف حمل               
حمدود كقرية ومدينة وحنو ذلك، ووجد فيها من توىل هذا األمر، وقام به وبلغ أمر اهللا،                
كفى وصار التبليغ يف حق غريه سنة، ألنه قد أقيمت احلجة على يد غريه ونفذ أمر اهللا                 

  .على يد سواه
سبة إىل بقية أرض اهللا، وإىل بقية الناس، جيب على العلمـاء حـسب              ولكن بالن 

طاقتهم، وعلى والة األمر حسب طاقتهم، أن يبلغوا أمر اهللا بكل ما يستطيعون، وهذا              
  .فرض عني عليهم على حسب الطاقة والقدرة

وذا يعلم أن كوا فرض عني، وكوا فرض كفاية، أمر نسيب خيتلـف، فقـد      
ض عني بالنسبة إىل أقوام وإىل أشخاص، وسنة بالنسبة إىل أشـخاص            تكون الدعوة فر  

  .وإىل أقوام، ألنه وجد يف حملهم ويف مكام من قام باألمر وكفى عنهم
أما بالنسبة إىل والة األمور ومن هلم القدرة الواسعة، فعليهم من الواجب أكثـر،     

اإلمكـان بـالطرق    وعليهم أن يبلغوا الدعوة إىل ما استطاعوا من األقطار، حـسب            
املمكنة، وباللغات احلية اليت ينطق ا الناس، جيب أن يبلغوا أمر اهللا بتلك اللغات حـىت     
يصل دين اهللا إىل كل أحد باللغة اليت يعرفها، باللغة العربية وبغريها، فـإن األمـر اآلن    

ك من  ممكن وميسور بالطرق اليت تقدم بياا، طرق اإلذاعة والتلفزة والصحافة وغري ذل           
الطرق اليت تيسرت اليوم، ومل تتيسر يف السابق، كما أنـه جيـب علـى اخلطبـاء يف         

  االحتفاالت ويف اجلمع ويف غري ذلك أن يبلغوا ما استطاعوا من أمر اهللا عز 



  

 - ٣٣٣ -

وجل، وأن ينشروا دين اهللا حسب طاقتهم، وحسب علمهم، ونظرا إىل انتشار الـدعوة إىل        
إنكار رب العباد وإنكار الرساالت وإنكار اآلخرة، وانتـشار         املبادئ اهلدامة وإىل اإلحلاد و    

الدعوة النصرانية يف الكثري من البلدان، وغري ذلك من الدعوات املضللة، نظرا إىل هذا فـإن                
الدعوة إىل اهللا عز وجل اليوم أصبحت فرضا عاما، وواجبا على مجيع العلماء وعلى مجيـع                

يهم أن يبلغوا دين اهللا حسب الطاقـة واإلمكـان          احلكام الذين يدينون باإلسالم، فرض عل     
بالكتابة واخلطابة، وباإلذاعة وبكل وسيلة استطاعوا، وأن ال يتقاعسوا عن ذلك، أو يتكلوا             
على زيد أو عمرو، فإن احلاجة بل الضرورة ماسة اليوم إىل التعاون واالشتراك، والتكاتف يف     

عداء اهللا قد تكاتفوا وتعاونوا بكل وسـيلة،       هذا األمر العظيم أكثر مما كان قبل، ذلك ألن أ         
للصد عن سبيل اهللا والتشكيك يف دينه، ودعوة الناس إىل ما خيرجهم من دين اهللا عز وجل،                 
فوجب على أهل اإلسالم أن يقابلوا هذا النشاط امللحد بنشاط إسالمي، وبدعوة إسـالمية              

، وهذا من باب أداء ما أوجب       على شىت املستويات، وجبميع الوسائل وجبميع الطرق املمكنة       
  .اهللا على عباده من الدعوة إىل سبيله

  فضل الدعوة 

وقد ورد يف فضل الدعوة والدعاة آيات وأحاديث كثرية، كمـا أنـه ورد يف               
إرسال النيب صلى اهللا عليه وسلم الدعاة أحاديث ال ختفى على أهل العلم، ومن ذلـك                

من دعا ِإلَى اللَِّه وعِملَ صاِلحا وقَالَ ِإنِني ِمـن          ومن أَحسن قَولًا مِ   {: قوله جل وعال  
ِلِمنيسفهذه اآلية الكرمية فيها التنويه بالدعاة والثناء عليهم، وأنه ال أحد أحسن             )١(}الْم 

قوال منهم، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصالة والسالم، مث أتبـاعهم علـى حـسب            
ضل، فأنت يا عبد اهللا يكفيك شرفا أن تكون من أتبـاع  مراتبهم يف الدعوة والعلم والف   

ومن أَحسن قَولًا ِممن دعا ِإلَـى اللَّـِه         {الرسل، ومن املنتظمني يف هذه اآلية الكرمية        
ِني ِمنقَالَ ِإنا واِلحِملَ صعو  
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ِلِمنيسد إليه وعمل مبا يدعو      منه لكونه دعا إىل اهللا وأرش      ال أحد أحسن قوالً   :  املعىن )١(}الْم
دعا إىل احلق وعمل به، وأنكر الباطل وحذر منه، وتركه، ومع ذلك صرح مبا هو : إليه، يعين

 مبا من اهللا به عليه، وليس كمـن          وفرحاً إنين من املسلمني، مغتبطاً   : عليه، مل خيجل بل قال    
راعاة فـالن أو    يستنكف عن ذلك ويكره أن ينطق بأنه مسلم، أو بأنه يدعو إىل اإلسالم، مل             

جماملة فالن، وال حول وال قوة إال باهللا، بل املؤمن الداعي إىل اهللا القوي اإلميان، البصري بأمر         
اهللا يصرح حبق اهللا، وينشط يف الدعوة إىل اهللا ويعمل مبا يدعو إليه، وحيذر ما ينـهى عنـه،    

هى عنه، ومع ذلك    فيكون من أسرع الناس إىل ما يدعو إليه، ومن أبعد الناس عن كل ما ين              
قُلْ {: يصرح بأنه مسلم وبأنه يدعو إىل اإلسالم، ويغتبط بذلك ويفرح به كما قال عز وجل    

  .)٢(}ِبفَضِل اللَِّه وِبرحمِتِه فَِبذَِلك فَلْيفْرحوا هو خير ِمما يجمعونَ
 الفرح املنهي   فالفرح برمحة اهللا وفضله فرح االغتباط، فرح السرور، أمر مشروع، أما          

 ال{: عنه فهو فرح الكرب، والفرح هذا هو املنهي عنه كما قال عز وجل يف قـصة قـارون              
الْفَِرِحني ِحبال ي ِإنَّ اللَّه حفْر٣(}ت(.   

  ..هذا فرح الكرب والتعايل على الناس والتعاظم، وهذا هو الذي ينهى عنه
        داية اهللا، واالستبشار بذلك والتصريح    أما فرح االغتباط والسرور بدين اهللا، والفرح

بذلك ليعلم، فأمر مشروع وممدوح وحممود، فهذه اآلية الكرمية من أوضح اآليات يف الداللة            
على فضل الدعوة، وأا من أهم القربات، ومن أفضل الطاعات، وأن أهلها يف غايـة مـن     

 وأكملهم يف ذلـك      الصالة والسالم،  مالشرف ويف أرفع مكانة، وعلى رأسهم الرسل عليه       
خامتهم وإمامهم وسيدهم نبينا حممد عليه وعليهم أفضل الصالة والسالم، ومن ذلك قولـه              

 فبني سبحانه أن    )٤(}قُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني          {: جل وعال 
  الرسول
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أتباعه كذلك، فهذا فيه فضل الـدعوة،        صلى اهللا عليه وسلم يدعو على بصرية، وأن         
وأن أتباع الرسول صلى اهللا عليه وسلم هم الدعاة إىل سبيله على بصرية، والبصرية هي               
العلم مبا يدعو إليه وما ينهى عنه، ويف هذا شرف هلم وتفضيل، وقال النيب الكرمي عليه                

رواه  ))اعلـه من دل على خري فله مثل أجر ف       ((: الصالة والسالم يف احلديث الصحيح    
من دعا إىل هدى كان له من األجر        ((: مسلم يف الصحيح، وقال عليه الصالة والسالم      

 ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من        مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئاً         
أخرجه مسلم أيضا، وهذا يدل      ))اإلمث مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا          

ىل اهللا عز وجل، وصح عنه عليه الصالة والسالم أنه قال لعلي رضي       على فضل الدعوة إ   
 )) خري لك من محـر الـنعم        واحداً فواهللا ألن يهدي اهللا بك رجالً     ((: اهللا عنه وأرضاه  

متفق على صحته، وهذا أيضا يدلنا على فضل الدعوة إىل اهللا وما فيها من اخلري العظيم،            
 أجور من هداه اهللا على يديه، ولـو كـانوا           وأن الداعي إىل اهللا جل وعال يعطى مثل       

 لك أيها الداعية إىل اهللا ـذا        آالف املاليني، وتعطى أيها الداعية مثل أجورهم، فهنيئاً       
لسالم يعطى مثـل أجـور      ااخلري العظيم، وذا يتضح أيضا أن الرسول عليه الصالة و         

م مثل أجور أتباعه إىل يوم أتباعه، فيا هلا من نعمة عظيمة يعطى نبينا عليه الصالة والسال      
القيامة، ألنه بلغهم رسالة اهللا، ودهلم على اخلري عليه الصالة والسالم، وهكذا الرسـل              
يعطون مثل أجور أتباعهم عليهم الصالة والسالم، وأنت كذلك أيها الداعية يف كـل              
زمان تعطى مثل أجور أتباعك والقابلني لدعوتك، فاغتنم هذا اخلري العظـيم وسـارع    

  .ليهإ

   :كيفية أدائها وأساليبها: األمر الثاين
أما كيفية الدعوة وأسلوا فقد بينها اهللا عز وجل يف كتابه الكرمي، وفيما جاء يف               

  سنة نبيه عليه الصالة والسالم، ومن أوضح ذلك قوله جل
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اِدلْهم ِبـالَِّتي ِهـي     ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحسنِة وج       {: وعال 
نسا الداعية ويسلكها يبدأ أوال             )١(}أَح فأوضح سبحانه الكيفية اليت ينبغي أن يتصف 

باحلكمة، واملراد ا األدلة املقنعة الواضحة الكاشفة للحق، والداحضة للباطل، وهلـذا            
ـ        : قال بعض املفسرين   ان واإليـضاح   املعىن بالقرآن، ألنه احلكمة العظيمة، ألن فيه البي

للحق بأكمل وجه، وقال بعضهم معناه باألدلة من الكتاب والـسنة، وبكـل حـال،      
فاحلكمة كلمة عظيمة، معناها الدعوة إىل اهللا بالعلم والبصرية، واألدلة الواضحة املقنعة            
الكاشفة للحق، واملبينة له، وهي كلمة مشتركة تطلق على معان كثرية، تطلـق علـى            

والفقه يف الدين وعلى العقل، وعلى الورع وعلى أشياء أخرى، وهي           النبوة وعلى العلم    
األمر الذي مينع عن السفه، هذه هي احلكمة،        : يف األصل كما قال الشوكاين رمحه اهللا      

أن كل كلمة وكل مقالة تردعك عن السفه، وتزجرك عن الباطل فهـي حكمـة،            : واملعىن
مة، فاآليات القرآنية أوىل بـأن  وهكذا كل مقال واضح صريح، صحيح يف نفسه، فهو حك         

تسمى حكمة، وهكذا السنة الصحيحة أوىل بأن تسمى حكمة بعد كتاب اهللا، وقد مساهـا            
 يعين  )٢(}ويعلِّمهم الِْكتاب والِْحكْمةَ  {: اهللا حكمة يف كتابه العظيم، كما يف قوله جل وعال         

 يشاُء ومن يؤت الِْحكْمةَ فَقَد أُوِتي خيرا يؤِتي الِْحكْمةَ من{: السنة، وكما يف قوله سبحانه    
 اآلية، فاألدلة الواضحة تسمى حكمة، والكالم الواضح املصيب للحق، يـسمى            )٣(}كَِثريا

وهي بفتح احلاء والكـاف     : حكمة كما تقدم، ومن ذلك احلكمة اليت تكون يف فم الفرس          
  .سري، إذا جذا صاحبها ذه احلكمةمسيت بذلك، ألا متنع الفرس من املضي يف ال

فاحلكمة كلمة متنع من مسعها من املضي يف الباطل، وتدعوه إىل األخذ باحلق             
  والتأثر به، والوقوف عند احلد الذي حده اهللا عز وجل، فعلى
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الداعية إىل اهللا عز وجل أن يدعو باحلكمة، ويبدأ ا ويعىن ا، فإذا كان املدعو عنـده           
االعتراض، دعوته باملوعظة احلسنة باآليات واألحاديث اليت فيها الـوعظ          بعض اجلفا و  

والترغيب، فإن كان عنده شبهة جادلته باليت هي أحسن، وال تغلظ عليه، بل تصرب عليه     
وال تعجل وال تعنف، بل جتتهد يف كشف الشبهة، وإيضاح األدلة باألسلوب احلسن،             

تصرب وال تـشدد، ألن هـذا أقـرب إىل          هكذا ينبغي لك أيها الداعية، أن تتحمل و       و
االنتفاع باحلق وقبوله وتأثر املدعو، وصربه على اادلة واملناقشة، وقد أمـر اهللا جـل             
وعال موسى وهارون ملا بعثهما إىل فرعون أن يقوال له قوال لينا وهو أطغى الطغاة، قال           

 )١(}نا لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى    فَقُوال لَه قَولًا لَي   {: اهللا جل وعال يف أمره ملوسى وهارون      
فَِبما رحمٍة ِمن اللَِّه ِلنت لَهـم       {: وقال اهللا سبحانه يف نبيه حممد عليه الصالة والسالم        

       ِلكوح وا ِمنفَضا غَِليظَ الْقَلِْب النفَظ تكُن لَواآلية، فعلم بذلك أن األسـلوب  )٢(}و 
تقيم يف الدعوة أن يكون الداعي حكيمـا يف الـدعوة، بـصريا             احلكيم والطريق املس  

بأسلوا، ال يعجل وال يعنف، بل يدعو باحلكمة، وهي املقال الواضح املصيب للحـق              
 واألحاديث، وباملوعظة احلسنة واجلدال باليت هي أحسن هذا هو األسلوب           اآلياتمن  

اجلهل فهذا يضر وال ينفـع،      الذي ينبغي لك يف الدعوة إىل اهللا عز وجل، أما الدعوة ب           
كما يأيت بيان ذلك إن شاء اهللا عند ذكر أخالق الدعاة، ألن الدعوة مع اجلهل باألدلة،               
قول على اهللا بغري علم، وهكذا الدعوة بالعنف والشدة ضررها أكثر، وإمنـا الواجـب     

 ِإلَى ادع{: واملشروع هو األخذ مبا بينه اهللا عز وجل يف سورة النحل وهو قوله سبحانه      
 اآلية، إال إذا ظهر من املدعو العناد والظلم، فال مـانع مـن              )٣(}سِبيِل ربك ِبالِْحكْمةِ  

  :اإلغالظ عليه كما قال اهللا سبحانه
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}       ِهملَياغْلُظْ عو اِفِقنينالْمو اِهِد الْكُفَّارج ِبيا النها أَيال { : اآلية، وقال تعـاىل    )١(}يو
   .)٢(}ا أَهلَ الِْكتاِب ِإال ِبالَِّتي ِهي أَحسن ِإال الَِّذين ظَلَموا ِمنهمتجاِدلُو

   :بيان األمر الذي يدعى إليه: األمر الثالث
أما الشيء الذي يدعى إليه، وجيب على الدعاة أن يوضحوه للناس، كما أوضحه            

قيم، وهو اإلسالم وهـو     الرسل عليهم الصالة والسالم فهو الدعوة إىل صراط اهللا املست         
 فـسبيل   }ادع ِإلَى سِبيِل ربك   {: دين اهللا احلق، هذا هو حمل الدعوة كما قال سبحانه         

هو اإلسالم، وهو الصراط املستقيم، وهو دين اهللا الذي بعث بـه نبيـه   : اهللا جل وعال 
وال حممدا عليه الصالة والسالم، هذا هو الذي جتب الدعوة إليه، ال إىل مذهب فـالن                

إىل رأي فالن، ولكن إىل دين اهللا، إىل صراط اهللا املستقيم، الذي بعث اهللا بـه نبيـه                  
وخليله حممدا عليه الصالة والسالم، وهو ما دل عليه القرآن العظيم، والسنة املطهـرة              
الثابتة عن رسول اهللا عليه الصالة والسالم، وعلى رأس ذلـك الـدعوة إىل العقيـدة                

 هللا وتوحيده بالعبادة، واإلميان به وبرسله، واإلميـان بـاليوم           الصحيحة، إىل اإلخالص  
اآلخر، وبكل ما أخرب اهللا به ورسوله هذا هو أساس الصراط املستقيم، وهو الدعوة إىل               

 رسول اهللا، ومعىن ذلـك الـدعوة إىل توحيـد اهللا    شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً    
لصالة والسالم، ويدخل يف ذلك الدعوة إىل       واإلخالص له، واإلميان به وبرسله عليهم ا      

اإلميان بكل ما أخرب اهللا به ورسله، مما كان وما يكون من أمر اآلخرة، وأمـر آخـر                  
الزمان وغري ذلك، ويدخل يف ذلك أيضا الدعوة إىل ما أوجب اهللا من إقامة الـصالة،                

ك الـدعوة   يف ذلوإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إىل غري ذلك، ويدخل أيضاً        
إىل اجلهاد يف سبيل اهللا، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، واألخذ مبا شـرع اهللا يف                

  الطهارة والصالة واملعامالت، والنكاح والطالق واجلنايات،
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النفقات واحلرب والسلم ويف كل شيء ألن دين اهللا عز وجل دين شامل، يـشمل               و 
ل ما حيتاج إليه الناس يف أمر دينهم، ويـدعو  مصاحل العباد يف املعاش واملعاد، ويشمل ك 

إىل مكارم األخالق وحماسن األعمال، وينهى عن سفاسف األخـالق وعـن سـيئ              
 للجيش، عبادة وحكم؛ يكـون       ويكون قائداً  األعمال، فهو عبادة وقيادة؛ يكون عابداً     

وجهاد،  ألحكامه عز وجل، عبادة       بشرع اهللا منفذاً    ويكون حاكماً   صائماً  مصلياً عابداً
يدعو إىل اهللا وجياهد يف سبيل اهللا من خرج عن دين اهللا، مصحف وسـيف؛ يتأمـل                 
القرآن ويتدبره وينفذ أحكامه بالقوة، ولو بالسيف إذا دعت احلاجـة إليـه، سياسـة      

فهو يدعو إىل األخالق الفاضلة واألخوة اإلميانية، واجلمع بـني املـسلمني            .واجتماع
 )١(}واعتِصموا ِبحبِل اللَِّه جِميعا وال تفَرقُـوا      {: عالوالتأليف بينهم، كما قال جل و     

فدين اهللا يدعو إىل االجتماع وإىل السياسة الصاحلة احلكيمة، اليت جتمـع وال تفـرق،               
تؤلف وال تباعد تدعو إىل صفاء القلوب، واحترام األخوة اإلسالمية والتعاون على الرب             

 أيضا يدعو إىل أداء األمانة واحلكم بالشريعة، وترك         والتقوى والنصح هللا ولعباده، وهو    
ِإنَّ اللَّـه يـأْمركُم أَنْ تـؤدوا        {: بغري ما أنزل اهللا عز وجل كما قال سبحانه        .احلكم

   .)٢(}الْأَماناِت ِإلَى أَهِلها وِإذَا حكَمتم بين الناِس أَنْ تحكُموا ِبالْعدِل
قتصاد، كما أنه سياسة وعبادة وجهـاد، فهـو يـدعو إىل    وهو أيضا سياسة وا  

االقتصاد الشرعي املتوسط، ليس رأمساليا غامشا ظاملا ال يبايل باحملرمات، وجيمع املـال             
 ال حيترم أموال الناس، وال يبايل        إحلادياً  شيوعياً بكل وسيلة وبكل طريق، وليس اقتصاداً     

ذا وال هذا، بل هـو وسـط بـني          بالضغط عليهم وظلمهم والعدوان عليهم، فليس ه      
  االقتصادين، ووسط بني الطريقني، وحق بني الباطلني، فالغرب عظموا املال وغلوا يف 
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حبه ويف مجعه، حىت مجعوه بكل وسيلة، وسلكوا فيه ما حرم اهللا عز وجل، والـشرق                
من امللحدين من السوفييت ومن سلك سبيلهم، مل حيترموا أموال العباد بـل أخـذوها          

حلوها، ومل يبالوا مبا فعلوا يف ذلك، بل استعبدوا العباد، واضطهدوا الـشعوب،              واست
ال إله واحلياة مادة، فلم يبالوا ـذا املـال ومل           : وكفروا باهللا وأنكروا األديان، وقالوا    

يكترثوا بأخذه بغري حله، ومل يكترثوا بوسائل اإلبادة واالستيالء على األموال، واحليلولة         
 ما فطرهم اهللا عليه من الكسب واالنتفاع، واالستفادة من قدرام ومن            بني الناس وبني  

وال هذا، فاإلسالم جاء حبفـظ املـال      عقوهلم، وما أعطاهم اهللا من األدوات، فال هذا       
 وظلم الناس والتعدي عليهم،     اواكتسابه بالطرق الشرعية البعيدة عن الظلم والغش والرب       

ماعي، فهو وسط بني النظامني وبني االقتـصادين،  كما جاء باحترام امللك الفردي واجل 
وبني الطريقني الغامشني، فأباح املال ودعا إليه، ودعا إىل اكتسابه بالطرق احلكيمة، من             
غري أن يشغل كاسبه عن طاعة اهللا ورسوله وعن أداء ما أوجب اهللا عليه، وهلذا قال عز                

 وقال الـنيب عليـة      )١(}ا أَموالَكُم بينكُم ِبالْباِطلِ   يا أَيها الَِّذين آمنوا ال تأْكُلُو     {: وجل
إن ((: وقـال  ))كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضـه        ((: الصالة والسالم 

دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شـهركم هـذا يف         
حبله فيأيت حبزمة مـن     ألن يأخذ أحدكم    ((: وقال عليه الصالة والسالم    ))بلدكم هذا 

 .))حطب على ظهره فيبيعها فيكف ا وجهه خري له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه              
عمل الرجل بيده وكل بيـع      ((: وسئل صلى اهللا عليه وسلم أي الكسب أطيب، فقال        

ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل       ((: وقال عليه الصالة والسالم    ))مربور
فهذا يبني لنا أن نظام اإلسالم يف املـال          )) داود يأكل من عمل يده     يده وكان نيب اهللا   

نظام متوسط، ال مع رأس املال الغاشم من الغرب وأتباعه، وال مع الشيوعيني امللحدين              
  الذين استباحوا 
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األموال وأهدروا أهلها، مل يبالوا م واستعبدوا الشعوب وقضوا عليها، واستحلوا مـا             
 أن تكسب املال وتطلبه بالطرق الـشرعية، وأنـت أوىل مبالـك             حرم اهللا منها، فلك   

  .وبكسبك بالطريقة اليت شرعها اهللا، وأباحها جل وعال
واإلسالم أيضا يدعو إىل األخوة اإلميانية، وإىل النصح هللا ولعباده، وإىل احترام املسلم             

ة كما قـال  ألخيه، ال غل وال حسد وال غش وال خيانة، وال غري ذلك من األخالق الذميم      
ِإنمـا  {:  وقال جل وعـال    )١(}والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعضٍ    {: جل وعال 

املسلم أخو املسلم ال يظلمـه وال       ((: وقال النيب عليه الصالة والسالم    ،  )٢(}الْمؤِمنونَ ِإخوةٌ 
ليه احترامه وعدم احتقاره، وجيـب      احلديث، فاملسلم أخو املسلم جيب ع      ))حيقره وال خيذله  

عليه إنصافه وإعطاؤه حقه، من كل الوجوه اليت شرعها اهللا عز وجل، وقال صلى اهللا عليه                
 فأنت يا أخي مرأة أخيك، وأنت لبنة من البناء الذي قام        ))املؤمن مرآة أخيه املؤمن   ((: وسلم

قه وعامله بـاحلق والنـصح      عليه بنيان األخوة اإلميانية، فاتق اهللا يف حق أخيك، واعرف ح          
والصدق، وعليك أن تأخذ اإلسالم كله وال تأخذ جانبا دون جانب، ال تأخذ العقيدة وتدع   
األحكام واألعمال، وال تأخذ األعمال واألحكام وتدع العقيدة، بل خذ اإلسالم كله، خذه            

 من كل الوجوه  وغري ذلك، خذه واقتصاداً وسياسةً واجتماعاً، وجهاداً  وعبادةً  وعمالً عقيدةً
يا أَيها الَِّذين آمنوا ادخلُوا ِفي السلِْم كَافَّـةً وال تتِبعـوا خطُـواِت              {: كما قال سبحانه  

ِبنيم ودع لَكُم هطَاِن ِإني٣(}الش(.   

ادخلوا يف السلم مجيعه، يعـين يف اإلسـالم،       : قال مجاعة من السلف معىن ذلك     
م؛ ألنه طريق السالمة، وطريق النجاة يف الدنيا واآلخرة، فهو سـلم            يقال لإلسالم سل  

  وإسالم، فاإلسالم يدعو إىل السلم، يدعو إىل حقن
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الدماء مبا شرع من احلدود والقصاص واجلهاد الشرعي الصادق، فهو سلم وإسـالم              
يف مجيع شـعب    ادخلُوا ِفي السلِْم كَافَّةً أي ادخلوا       : وأمن وإميان، وهلذا قال جل وعال     

 وال تتِبعـوا    ،ال تأخذوا بعضا وتدعوا بعضا، عليكم أن تأخذوا باإلسالم كله         : اإلميان
خطُواِت الشيطَاِن يعين املعاصي اليت حرمها اهللا عز وجل، فإن الـشيطان يـدعو إىل                
املعاصي وإىل ترك دين اهللا كله، فهو أعدا عدو، وهلذا جيب على املـسلم أن يتمـسك    

سالم كله، وأن يدين باإلسالم كله، وأن يعتصم حببل اهللا عز وجـل، وأن حيـذر                باإل
أسباب الفرقة واالختالف يف مجيع األحوال، فعليك أن حتكم شرع اهللا يف العبادات ويف      
املعامالت، ويف النكاح والطالق، ويف النفقات ويف الرضاع، ويف السلم واحلرب، ومع            

 كل شيء، دين اهللا جيب أن حيكم يف كل شـيء،            العدو والصديق، ويف اجلنايات ويف    
وإياك أن توايل أخاك ألنه وافقك يف كذا، وتعادي اآلخر ألنه خالفـك يف رأي أو يف                 
مسألة، فليس هذا من اإلنصاف، فالصحابة رضي اهللا عنهم اختلفوا يف مسائل، ومـع              

وأرضاهم، فاملؤمن  ذلك مل يؤثر ذلك يف الصفاء بينهم، واملواالة واحملبة رضي اهللا عنهم             
يعمل بشرع اهللا، ويدين باحلق، ويقدمه على كل أحد بالدليل، ولكن ال حيمله ذلـك               
على ظلم أخيه، وعدم إنصافه إذا خالفه يف الرأي يف مسائل االجتهاد اليت قـد خيفـى               
دليلها، وهكذا يف املسائل اليت قد خيتلف يف تأويل النص فيها، فإنه قد يعذر، فعليك أن                

 وأن حتب له اخلري، وال حيملك ذلك على العداء واالنشقاق، ومتكني العـدو              تنصح له 
  .منك ومن أخيك وال حول وال قوة إال باهللا

اإلسالم دين العدالة ودين احلكم باحلق واإلحسان، دين املساواة إال فيما استثىن            
سـن  اهللا عز وجل، ففيه الدعوة إىل كل خري، وفيه الدعوة إىل مكارم األخـالق، وحما         

ِإنَّ اللَّـه يـأْمر   {: األعمال، واإلنصاف والعدالة والبعد عن كل خلق ذميم، قال تعاىل         
   ِبالْعدِل والِْإحساِن وِإيتاِء ِذي الْقُربى وينهى عِن
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يها الناس ِإنا   يا أَ {:  وقال تعاىل  )١(}الْفَحشاِء والْمنكَِر والْبغِي يِعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ     
خلَقْناكُم ِمن ذَكٍَر وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَباِئلَ ِلتعارفُوا ِإنَّ أَكْرمكُم ِعنـد اللَّـِه              

ِبريخ ِليمع ِإنَّ اللَّه قَاكُم٢(}أَت(.   
، وال يفرق   أن الواجب على الداعية اإلسالمي أن يدعو إىل اإلسالم كله         : واخلالصة

 ملذهب دون مذهب، أو لقبيلة دون قبيلة، أو لـشيخه أو            بني الناس، وأن ال يكون متعصباً     
رئيسه أو غري ذلك، بل الواجب أن يكون هدفه إثبات احلق وإيضاحه، واستقامة الناس عليه،   

إن : وإن خالف رأي فالن أو فالن أو فالن، وملا نشأ يف الناس من يتعصب للمذاهب ويقول            
ب فالن أوىل من مذهب فالن، جاءت الفرقة واالختالف، حىت آل ببعض الناس هـذا               مذه

األمر إىل أن ال يصلي مع من هو على غري مذهبه، فال يصلي الشافعي خلف احلنفـي، وال                  
احلنفي خلف املالكي وال خلف احلنبلي، وهكذا وقع من بعض املتطرفني املتعصبني، وهذا من 

شيطان، فاألئمة أئمة هدى، الشافعي، ومالك، وأمحـد، وأبـو   البالء ومن اتباع خطوات ال  
حنيفة، واألوزاعي، وإسحاق بن راهويه، وأشباههم كلهم أئمة هدى ودعاة حـق، دعـوا      
الناس إىل دين اهللا وأرشدوهم إىل احلق، ووقع هناك مسائل بينهم، اختلفوا فيها خلفاء الدليل               

ني جمتهد أخطأ احلق فله أجـر واحـد،         على بعضهم، فهم بني جمتهد مصيب له أجران، وب        
فعليك أن تعرف هلم قدرهم وفضلهم وأن تترحم عليهم، وأن تعرف أم أئمـة اإلسـالم                

مذهب فـالن  : ودعاة اهلدى، ولكن ال حيملك ذلك على التعصب والتقليد األعمى، فتقول         
  .لطهذا غ" ال"أوىل باحلق، بكل حال، أو مذهب فالن أوىل باحلق لكل حال ال خيطئ، 

، عليك أن تأخذ باحلق، وأن تتبع احلق إذا ظهر دليله ولـو خـالف فالنـاً       
    أعمى، بل تعرف لألئمة فضلهم وقدرهم،وعليك أن ال تتعصب وتقلد تقليداً
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ولكن مع ذلك حتتاط لنفسك ودينك، فتأخذ باحلق وترضى به، وترشد إليـه إذا              
، مع إميانك بـأن     طلب منك، وختاف اهللا وتراقبه جل وعال، وتنصف من نفسك         

 -احلق واحد، وأن اتهدين إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطئوا فلهم أجر واحد             
 كما صح بذلك اخلرب عن      -أعين جمتهدي أهل السنة، أهل العلم واإلميان واهلدى         

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
   :أما املقصود من الدعوة واهلدف منها

من الظلمات إىل النور، وإرشادهم إىل احلق       فاملقصود واهلدف إخراج الناس     
حىت يأخذوا به، وينجو من النار، وينجو من غضب اهللا، وإخراج الكافر من ظلمة              
الكفر إىل النور واهلدى، وإخراج اجلاهل من ظلمة اجلهل إىل نور العلم، والعاصي             

: عالمن ظلمة املعصية إىل نور الطاعة، هذا هو املقصود من الدعوة كما قال جل و         
 فالرسـل بعثـوا   )١(}اللَّه وِلي الَِّذين آمنوا يخِرجهم ِمن الظُّلُماِت ِإلَى النـورِ       {

ليخرجوا الناس من الظلمات إىل النور، ودعاة احلق كـذلك يقومـون بالـدعوة      
وينشطون هلا، إلخراج الناس من الظلمات إىل النور، وإلنقاذهم من النـار ومـن        

  .إلنقاذهم من طاعة اهلوى إىل طاعة اهللا ورسولهطاعة الشيطان، و
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بيان األخالق والصفات اليت ينبغي للدعاة أن : األمر الرابع
  يتخلقوا ا وأن يسريوا عليها

أما أخالق الدعاة وصفام اليت ينبغي أن يكونوا عليها، فقد أوضـحها اهللا             
  .جل وعال يف آيات كثرية، يف أماكن متعددة من كتابه الكرمي

اإلخالص، فيجب على الداعية أن يكون خملصا هللا عز وجـل،   : منها) أوالً(
ال يريد رياء وال مسعة، وال ثناء الناس وال محدهم، إمنا يدعو إىل اهللا يريد وجهه عز    

:  وقال عز وجـل    )١(}قُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَّهِ     {: وجل، كما قال سبحانه   
 فعليك أن ختلص هللا عز وجل، هذا أهم         )٢(}من دعا ِإلَى اللَّهِ   ومن أَحسن قَولًا مِ   {

  .األخالق، هذا أعظم الصفات أن تكون يف دعوتك تريد وجه اهللا والدار اآلخرة
: أن تكون على بينة يف دعوتك أي على علم، ال تكن جاهال مبا تدعو إليه        ) ثانياً(

}      و ِإلَى اللَِّه ععِبيِلي أَدِذِه سةٍ قُلْ هِصريفال بد من العلم، فـالعلم فريـضة،         .)٣(}لَى ب
فإياك أن تدعو على جهالة، وإياك أن تتكلم فيما ال تعلم، فاجلاهل يهـدم وال يـبين،                 
ويفسد وال يصلح، فاتق اهللا يا عبد اهللا، إياك أن تقول على اهللا بغري علم، ال تـدعو إىل     

ورسوله، فال بد من بصرية وهـي العلـم،   شيء إال بعد العلم به، والبصرية مبا قاله اهللا       
فعلى طالب العلم وعلى الداعية، أن يتبصر فيما يدعو إليه، وأن ينظر فيما يدعو إليـه                

، فيـدعو   أو تركاً ودليله، فإن ظهر له احلق وعرفه دعا إىل ذلك، سواء كان ذلك فعالً            
 ورسوله على بينة    إىل الفعل إذا كان طاعة هللا ورسوله، ويدعو إىل ترك ما ى اهللا عنه             

  .وبصرية
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 يف  من األخالق اليت ينبغي لك أن تكون عليها أيها الداعية، أن تكون حليمـاً             ) ثالثاً(
، كما فعل الرسل عليهم الصالة والسالم، إياك والعجلة،  صبوراً فيها، متحمالًدعوتك، رفيقاً

ك، وقد سبق لك    إياك والعنف والشدة، عليك بالصرب، عليك باحللم، عليك بالرفق يف دعوت          
ادع ِإلَى سِبيِل ربـك ِبالِْحكْمـِة والْموِعظَـِة    {: بعض الدليل على ذلك كقوله جل وعال 

    نسأَح ِبالَِّتي ِهي ماِدلْهجِة ونس{:  وقوله سبحانه  )١(}الْح     ملَه تاللَِّه ِلن ٍة ِمنمحا ر٢(}فَِبم( 
فَقُوال لَه قَولًـا لَينـا لَعلَّـه يتـذَكَّر أَو           {: وهاروناآلية وقوله جل وعال يف قصة موسى        

اللهم من ويل من أمر      ((: ويف احلديث الصحيح يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم         )٣(}يخشى
خرجـه   ))أميت شيئا فرفق م فارفق به ومن ويل من أمر أميت شيئا فشق عليهم فاشقق عليه          

بد اهللا أن ترفق يف دعوتك، وال تشق على الناس، وال تنفرهم      مسلم يف الصحيح، فعليك يا ع     
من الدين، وال تنفرهم بغلظتك وال جبهلك، وال بأسلوبك العنيف املؤذي الضار، عليك أن              

، سلس القياد لني الكالم، طيب الكالم حىت تؤثر يف قلب أخيك، وحىت              صبوراً تكون حليماً 
لني هلا، ويتأثر ا، ويثين عليك ا ويـشكرك       تؤثر يف قلب املدعو، وحىت يأنس لدعوتك وي       

  .عليها، أما العنف فهو منفر ال مقرب، ومفرق ال جامع
ومن األخالق واألوصاف اليت ينبغي بل جيب أن يكون عليها الداعيـة، العمـل     
بدعوته، وأن يكون قدوة صاحلة فيما يدعو إليه، ليس من يدعو إىل شيء مث يتركه، أو                

، هذه حال اخلاسرين نعوذ باهللا من ذلك، أما املؤمنون الراحبون فهم            ينهى عنه مث يرتكبه   
دعاة احلق يعملون به وينشطون فيه ويسارعون إليه، ويبتعدون عما ينهون عنه، قال اهللا              

قُولُوا يا أَيها الَِّذين آمنوا ِلم تقُولُونَ ما ال تفْعلُونَ كَبر مقْتا ِعند اللَِّه أَنْ ت           {: جل وعال 
   وقال )٤(}ما ال تفْعلُونَ

                                                
 .١٢٥النحل اآلية   -١
 .١٥٩آل عمران اآلية   -٢
 .٤٤طه اآلية   -٣
 .٤-٣اآليات الصف   -٤



  

 - ٣٤٧ -

أَتـأْمرونَ النـاس ِبـالِْبر      {: سبحانه موخبا اليهود على أمرهم الناس بالرب ونسيان أنفسهم        
وصح عن النيب صـلى اهللا عليـه     . )١(}وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الِْكتاب أَفَال تعِقلُونَ      

يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى يف النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور فيها كما             ((: وسلم أنه قال  
يدور احلمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له يا فالن أمل تكن تـأمر بـاملعروف     

 هذه ))وتنهى عن املنكر فيقول بلى كنت آمركم باملعروف وال آتيه وأاكم عن املنكر وآتيه       
 وأمر باملعروف وى عن املنكر، مث خالف قوله فعله وفعله قوله، نعوذ             حال من دعا إىل اهللا    

فمن أهم األخالق ومن أعظمها يف حق الداعية، أن يعمل مبا يدعو إليه، وأن               .باهللا من ذلك  
ينتهي عما ينهى عنه، وأن يكون ذا خلق فاضل، وسرية محيدة، وصرب ومصابرة، وإخـالص   

خلري إىل الناس، وفيما يبعدهم من الباطل، ومع ذلك يدعو          يف دعوته، واجتهاد فيما يوصل ا     
هلم باهلداية، هذا من األخالق الفاضلة، أن يدعو هلم باهلداية ويقول للمـدعو هـداك اهللا،                
وفقك اهللا لقبول احلق، أعانك اهللا على قبول احلق، تدعوه وترشده وتصرب على األذى، ومع               

: إم عصوا، قال  ) دوس(لصالة والسالم ملا قيل عن      ذلك تدعو له باهلداية، قال النيب عليه ا       
  .))اللهم اهد دوسا وأت م((

تدعو له باهلداية والتوفيق لقبول احلق، وتصرب وتصابر يف ذلك، وال تقنط وال تيـأس               
 ينفر من احلق، ولكن من ظلم وتعدى لـه           سيئاً ، ال تعنف وال تقل كالماً     وال تقل إال خرياً   

وال تجاِدلُوا أَهلَ الِْكتاِب ِإال ِبالَِّتي ِهي أَحـسن ِإال          {:  جل وعال  شأن آخر، كما قال اهللا    
مهوا ِمنظَلَم ٢(}الَِّذين(.  

فالظامل الذي يقابل الدعوة بالشر والعناد واألذى، له حكم آخر، يف اإلمكان تأديبـه             
 لكن ما دام على ذلك بالسجن أو غريه، ويكون تأديبه على ذلك على حسب مراتب الظلم،     

   عن األذى، فعليك أن تصرب عليه،كافاً
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 وحتتسب وجتادله باليت هي أحسن، وتصفح عما يتعلق بشخصك مـن بعـض             
  .األذى، كما صرب الرسل وأتباعهم بإحسان
 حلسن الدعوة إليه، وأن يصلح قلوبنـا        وأسأل اهللا عز وجل أن يوفقنا مجيعاً      

، والثبات عليه، وجيعلنا من اهلداة املهتدين،  وأعمالنا، وأن مينحنا مجيعا الفقه يف دينه      
والصاحلني املصلحني، إنه جل وعال جواد كرمي، وصلى اهللا وسلم وبـارك علـى         

  .عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إىل يوم الدين
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  مواجب املعلِّ
هم األمـور يف    فإن من أ  : أما بعد  .احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا      

حق املعلم أن يوجه الطالب إىل اإلقبال على طلب العلم حىت يعلم من أمور دينه مـا ال        
يسعه جهله كمعرفة العقيدة الصحيحة وأحكام الصالة والزكاة والصيام وأحكام احلج           
وأحكام املعامالت إذا كان ممن يتعاطى البيع والشراء وحنومها من وجوه املكاسب حىت             

ألن اهللا سبحانه إمنا خلق الثقلني ليعبد وحـده ال      ؛   كله على بينة وهدى    يكون يف ذلك  
وعبادته هي توحيده سبحانه بأنواع العبادة وطاعة أوامره وترك نواهيه، وال           .شريك له 

سبيل إىل معرفة ذلك بالتفصيل إال بواسطة التعلم، وكلما اجتهد الطالـب يف الـتعلم               
 .احه وإدراكه املطلوب بتوفيق اهللا سـبحانه      وبذل وسعه فيه كان يف ذلك أقرب إىل جن        

اإلخالص : ومن أهم األسباب إلدراك املطلوب والفوز باملرغوب فيه من العلم الشرعي          
هللا يف ذلك، واحلذر من طلبه لغرض آخر كالرياء أو حنوه من أغراض الدنيا، وقد جاء                

به وجه اهللا ال يتعلمه     من تعلم علما مما يبتغي      ((: عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       
أخرجه أبـو   )) من الدنيا مل جيد عرف اجلنة يوم القيامة يعين رحيها رضاًعإال ليصيب به    

من طلب العلـم    ((: داود بإسناد حسن وأخرج الترمذي عنه صلى اهللا عليه وسلم قال          
ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليـه أدخلـه اهللا    

فالواجب على طالب العلم وعلى كل مسلم أن خيلص عمله هللا وحده عمال بقـول                ))نارال
فَمن كَانَ يرجوا ِلقَاَء ربِه فَلْيعملْ عملًا صاِلحا وال يشِرك ِبِعبـادِة ربـِه              {: اهللا عز وجل  

 اآليـة،  )٢(} مخِلِصني لَه الدين حنفَاءَ  وما أُِمروا ِإال ِليعبدوا اللَّه    {:  وقوله سبحانه  )١(}أَحدا
  أنا أغىن الشركاء عن((: يقول اهللا عز وجل: وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

                                                
 .١١٠ الكهف اآلية -١
 .٥البينة اآلية   -٢
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  . رواه مسلم يف صحيحه)) غريي تركته وشركه فيهالشرك من عمل عمال أشرك معي 
ا هللا يف كل    والواجب على املعلم أن يعىن ذا األمر، وأن يبدأ بنفسه فيكون خملص           

أعماله، حسن السرية والسلوك؛ ألن الطالب يتأسى بأستاذه يف اخلري والـشر، بـاذال              
وسعه يف حتصيل العلم املوروث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأن يوجه طلبتـه           
إىل ما ينفعهم ويعينهم على حتصيل العلم مذكرا هلم حبسن العاقبة للمخلصني وسـوئها              

تقوى اهللا وخشيته يف مجيع األحوال      : األسباب أيضا يف حتصيل العلم    ومن أهم    .لغريهم
ومن يتِق اللَّه يجعلْ لَـه مخرجـا ويرزقْـه ِمـن حيـثُ ال               {: كما قال عز وجل   

ِسبتحومعلوم أن حصول العلم من أفضل األرزاق، وهو خروج من ضيق اجلهل             )١(}ي 
 )٢(}ومن يتِق اللَّه يجعلْ لَه ِمن أَمِرِه يسرا       {:  وقال تعاىل  وظلمته إىل سعة العلم ونوره،    

وحصول العلم النافع من أعظم التيسري والتسهيل؛ ألن طالب العلم الـشرعي يـدرك              
يـا أَيهـا   {: بعلمه من وجوه اخلري وأسباب النجاة ما ال يتيسر للجاهل، وقال سبحانه   

   توا ِإنْ تنآم الَِّذين          لَكُـم ِفرغيو ئَاِتكُميس كُمنع كَفِّريا وقَانفُر لْ لَكُمعجي ٣(}قُوا اللَّه( 
وأحسن ما فسر به الفرقان أنه العلم النافع الذي يفرق بني احلق والباطـل، واهلـدى                
والضالل، والغي والرشاد، وعلى حسب ما حيصل للعبد من العلم تكـون خـشيته هللا         

ِإنما يخـشى   {: رماته، ويكون فرقانا بني احلق والباطل، كما قال سبحانه        وتعظيمه حل 
ِإنَّ الَِّذين يخشونَ ربهم ِبالْغيـِب لَهـم        {:  وقال عز وجل   )٤(}اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَماءُ   

  كَِبري رأَجةٌ وِفرغإين ألخـشاكم هللا     أمـا واهللا  ((:  قال النيب صلى اهللا عليه وسلم      )٥(}م 
  من كان:  وقال بعض السلف))وأتقاكم له

                                                
 .٣-٢الطالق اآليتان   -١
 .٤الطالق اآلية   -٢
 .٢٩األنفال اآلية   -٣
  .٢٨ فاطر اآلية -٤
 .١٢امللك اآلية   -٥
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 باهللا أعرف كان منه أخوف، ومن أعظم عالمات السعادة وأوضح الدالئل على أن اهللا        
أراد بالعبد خريا أن يقبل على العلم الشرعي، وأن يكون فقيها يف دينه كما قال الـنيب                 

  . متفق على صحته))ه يف الدينمن يرد اهللا به خريا يفقه((: صلى اهللا عليه وسلم
وما ذاك إال ألن الفقه يف الدين حيفز العبد على القيام بأمر اهللا وخـشيته، وأداء                
فرائضه، واحلذر من مساخطه، ويدعوه إىل مكارم األخالق وحماسن األعمال والنـصح     

مة هللا ولعباده، ومن أعظم األسباب أيضا يف بقاء العلم وزيادته واالنتفاع به واالسـتقا             
على الطاعة واحلذر من املعاصي، وقد جاء يف احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه                

:  وأبلغ من ذلك قوله سبحانه     ))إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه     ((: وسلم أنه قال  
يا {:  وقوله تعاىل  )١(}وما أَصابكُم ِمن مِصيبٍة فَِبما كَسبت أَيِديكُم ويعفُو عن كَِثريٍ         {

 وال شك أن نقـص العلـم أو         )٢(}أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ تتقُوا اللَّه يجعلْ لَكُم فُرقَانا        
  .نسيانه من أعظم املصائب

فالواجب التحرز من أسباب ذلك وقد روي أن مالكا رمحه اهللا قـال لإلمـام               
انه قد ألقى عليك من نوره      إين أرى اهللا سبح   : (الشافعي ملا جلس بني يديه لطلب العلم      

  : وروي عن الشافعي رمحه اهللا أنه قال) فال تطفئه باملعاصي

  أرشدين إىل ترك املعاصي     شكوت إىل وكيع سوء حفظي
  ونور اهللا ال يؤتاه عاصي    قال اعلم بأن العلم نورو

 واهللا.اآليات واألحاديث واآلثار يف هذا املعين كثرية، والعاقل ينتفع بأدىن إشارة          و
  .سبحانه ويل التوفيق

                                                
 .٣٠الشورى اآلية   -١
 .٢٩األنفال اآلية   -٢
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  "منهج اإلسالم"تعليق على حماضرة عن 
من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم سلمه اهللا وزاده علمـا                 

  : وتوفيقا آمني، سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
وسـرين مـا    . م ١٩٧٣/ ١٢/ ١٩فقد وصلين كتابكم الكرمي املؤرخ      : أما بعد 

دة عن نشاطكم ضد املبادئ اهلدامة، وما جرى عليكم بسبب ذلـك،            تضمنه من اإلفا  
وهكذا الرسل وأتباعهم يبتلون مث تكون هلم العاقبـة احلميـدة، فاصـربوا وصـابروا         

فألفيتها ) أين حنن من منهج اإلسالم    (وأبشروا، وقد اطلعت على احملاضرة املرفقة بعنوان        
 فيها بعض املواضع الغامضة املعىن مثـل        يف اجلملة حماضرة جيدة، كثرية الفائدة، إال أن       

وهلذا يعترب اإلسالم كل من خيرج عن هذا الوضع، ويشكل طبقة        : (٣قولكم يف صفحة    
فنوصيكم بالعناية  .إخل...) جديدة أو يكون مراكز قوى، يعتربه اإلسالم كافرا باإلسالم        

 ذكرمت من الرغبة     يف احملاضرات وغريها بالبيان واإليضاح، وعدم اإلمجال، أما ما         دائماً
يف العمل يف السعودية، فال خيفى عليكم أن السنة الدراسية مضى منها جـزء كـبري،                

  .والغالب أن وزارة املعارف قد أمنت حاجتها من املدرسني
والذي أرى أن تعملوا يف الوعظ واإلرشاد يف الكويت، وال حـرج علـيكم يف        

ـ   ال األمـرين دعـوة إىل اهللا،   أخذ الراتب على ذلك كما تأخذونه على التدريس، فك
وتعليم وتوجيه، وأمر مبعروف وي عن املنكر، وليس هناك بأس أن يأخذ املسلم مـن               
بيت املال ما يعينه على التدريس، أو الوعظ واإلرشاد، أو اإلمامة واألذان أو حنوها من               

 من غري جهات الرب، وإمنا اخلالف يف أخذ األجرة على التعليم أو اإلمامة، إذا كان ذلك            
بيت املال، وقد أخذ أصحاب الرسول عليه الصالة والسالم يف زمنه صـلى اهللا عليـه              
وسلم وزمن خلفائه الراشدين من بيت املال، ما يعينهم على طاعـة اهللا واجلهـاد يف                

  سبيله، وهم أورع الناس
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 وأخشاهم هللا، وأعلمهم بشرعه بعد األنبياء رضي اهللا عنهم وأرضاهم، فلنا ولكم            
لمسلمني فيهم أسوة حسنة، وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه، ومنحنا وإياكم وسـائر             ول

إخواننا الفقه يف دينه، والثبات عليه، إنه مسيع قريب، والسالم عليكم ورمحـة اهللا              
  .وبركاته
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  اإلمام حممد بن عبد الوهاب 
  )١(دعوته وسريته

سوله وخريته مـن    احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ور          
  .خلقه سيدنا وإمامنا حممد بن عبد اهللا، وعلى آله وأصحابه ومن وااله

أيها اإلخوان الفضالء، أيها األبناء األعزاء، هذه احملاضرة املوجزة أتقدم          : أما بعد 
ا بني أيديكم تنويرا لألفكار، وإيضاحا للحقائق، ونصحا هللا ولعباده، وأداء لبعض ما             

الشيخ اإلمام حممد بن عبد     :  حنو احملاضر عنه، وهذه احملاضرة عنواا      جيب علي من احلق   
  . دعوته وسريته،الوهاب

ملا كان احلديث عن املصلحني والدعاة واددين، والتذكري بأحواهلم وخـصاهلم           
احلميدة، وأعماهلم ايدة، وشرح سريم اليت دلت على إخالصهم، وعلى صدقهم يف            

كان احلديث عن هؤالء املصلحني املشار إليهم، وعن أخالقهم         دعوم وإصالحهم، ملا    
وأعماهلم وسريم، مما تشتاق إليه النفوس، وترتاح له القلوب، ويود مساعه كل غيـور           
على الدين، وكل راغب يف اإلصالح، والدعوة إىل سبيل احلق، رأيت أن أحتدث إليكم              

يخ ادد لإلسالم يف اجلزيرة     عن رجل عظيم ومصلح كبري، وداعية غيور، أال وهو الش         
العربية يف القرن الثاين عشر من اهلجرة النبوية هو اإلمام حممد بن عبد الوهـاب بـن                 

لقد عرف الناس هذا اإلمام وال سـيما علمـاؤهم           .سليمان بن علي التميمي احلنبلي    
ه ورؤساؤهم، وكرباؤهم وأعيام يف اجلزيرة العربية ويف خارجها، ولقد كتب الناس عن           

كتابات كثرية ما بني موجز وما بني مطول، ولقد أفرده كثري من الناس بكتابات، حىت               
  املستشرقون كتبوا

                                                
منشورات الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشـاد بـرقم   صدرت ضمن   -١
  .   هـ١٤٠٣ عام ٥٠
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عنه كتابات كثرية، وكتب عنه آخرون يف أثناء كتابام عن املـصلحني، ويف أثنـاء               
ريخ، وصفه املنصفون منهم بأنه مصلح عظيم، وبأنه جمـدد لإلسـالم،           أكتابام يف الت  

ومن مجلتهم املؤلف الكـبري      . هدى ونور من ربه، وإن تعدادهم يشق كثرياً        وبأنه على 
فقد كتب عن هذا الشيخ فأجـاد وأفـاد،         .أبو بكر الشيخ حسني بن غنام اإلحسائي      

وذكر سريته وذكر غزواته، وأطنب يف ذلك وكتب كثريا من رسائله، واستنباطاته من             
شر يف كتابه عنوان اـد، فقـد        كتاب اهللا عز وجل، ومنهم أيضا الشيخ عثمان بن ب         

كتب عن هذا الشيخ أيضا، وعن دعوته، وعن سريته، وعن تأريخ حياته، وعن غزواته              
وجهاده، ومنهم خارج اجلزيرة الدكتور أمحد أمني يف كتابه زعماء اإلصـالح، فقـد              

املصلح :  فقد كتب عنه ومساه    ،كتب عنه وأنصف، ومنهم الشيخ الكبري مسعود الندوي       
، وكتب عن سريته وأجاد يف ذلك، وكتب عنه أيضا آخرون، منـهم الـشيخ               املظلوم

فلما . فقد كان يف زمانه وقد كان على دعوته        ،الكبري األمري حممد بن إمساعيل الصنعاين     
  .بلغه دعوة الشيخ سر ا ومحد اهللا عليها

 صاحب نيـل  ،وكذلك كتب عنه العالمة الكبري الشيخ حممد بن علي الشوكاين         
ورثاه مبرثية عظيمة، وكتب عنه مجع غري هؤالء يعـرفهم القـراء والعلمـاء              األوطار  

ومبناسبة كون كثري من الناس قد خيفى عليه حال هذا الرجل وسريته ودعوته رأيت أن               
أساهم يف بيان حال هذا الرجل، وما كان عليه من سرية حـسنة، ودعـوة صـاحلة،           

إلمام حىت يتبصر يف أمره من كان       وجهاد صادق، وأن أشرح قليال مما أعرفه عن هذا ا         
عنده شيء من لبس، أو شيء من شك يف حال هذا الرجل، ودعوته، وما كان عليـه،         

هجرية، هذا هو املشهور يف مولده رمحة اهللا عليـه،          ) ١١١٥(ولد هذا اإلمام يف عام      
 هجرية على   ١١١٥أنه ولد يف عام     : هجرية، واملعروف األول  ) ١١١١(وقيل يف عام    

  .أفضل الصالة وأكمل التحيةصاحبها 
   اهللا عليه وهي قريةةوتعلم على أبيه يف بلدة العيينة، وهذه البلدة هي مسقط رأسه رمح
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 معلومة يف اليمامة يف جند، مشال غرب مدينة الرياض، بينها وبني الرياض مسرية سبعني              
ا واجتهـد يف  كيلو متر، ولد فيها رمحة اهللا عليه، ونشأ نشأة صاحلة، وقرأ القرآن مبكر          

الدراسة والتفقه على أبيه الشيخ عبد الوهاب بن سليمان وكان فقيها كبريا، وكان عاملا      
مث بعد بلوغ احللم حج وقصد بيت اهللا احلرام، وأخذ       .قديرا، وكان قاضيا يف بلدة العيينة     

مث توجه إىل املدينة على سـاكنها أفـضل الـصالة            .عن بعض علماء احلرم الشريف    
جتمع بعلمائها، وأقام فيها مدة، وأخذ عن عاملني كـبريين مـشهورين يف           والسالم، فا 

 أصـله مـن     ،ومها الشيخ عبد اهللا بن إبراهيم بن سيف النجـدي         .املدينة ذلك الوقت  
امعة، وهو والد الشيخ إبراهيم بن عبد اهللا صاحب العذب الفائض يف علم الفرائض،              

هذان العاملان ممن اشتهر أخذ     . باملدينة وأخذ أيضا عن الشيخ الكبري حممد حياة السندي       
  .الشيخ عنهما باملدينة، ولعله أخذ عن غريمها ممن ال نعرف

ورحل الشيخ لطلب العلم إىل العراق، فقصد البصرة واجتمع بعلمائها، وأخـذ            
عنهم ما شاء اهللا من العلم، وأظهر الدعوة هناك إىل توحيد اهللا، ودعا الناس إىل السنة،                

أن الواجب على مجيع املسلمني أن يأخذوا دينهم عن كتاب اهللا، وسـنة             وأظهر للناس   
رسول اهللا عليه الصالة والسالم، وناقش وذاكر يف ذلك، وناظر من هنالك من العلماء              

 وقد ثار عليه بعـض      ،واشتهر من مشاخيه هناك شخص يقال له الشيخ حممد اموعي         
ذكور بعض األذى، فخرج من أجل  علماء السوء بالبصرة، وحصل عليه وعلى شيخه امل       

ذلك، وكان من نيته أن يقصد الشام، فلم يقدر على ذلك لعدم وجود النفقة الكافية،               
فخرج من البصرة إىل الزبري، وتوجه من الزبري إىل األحساء واجتمع بعلمائها وذاكرهم             

قـد  يف الع ) واهللا أعلـم  (يف أشياء من أصول الدين، مث توجه إىل بلدة حرميالء وذلك            
اخلامس من القرن الثاين عشر، ألن أباه كان قاضيا يف العيينة، وصار بينه وبني أمريهـا                

  نزاع، فانتقل عنها إىل حرميالء 
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 ١١٣٩ هجرية، فقدم الشيخ حممد على أبيه يف حرميالء بعد انتقاله إليها سـنة               ١١٣٩سنة  
تقر هناك، ومل يزل     هجرية أو ما بعدها، واس     ١١٤٠هجرية، فيكون قدومه حرميالء يف عام       

 هجرية، فحـصل  ١١٥٣ بالعلم والتعليم، والدعوة يف حرميالء حىت مات والده عام        مشتغالً
من بعض أهل حرميالء شر عليه، وهم بعض السفلة ا أن يفتك به، وقيل إن بعضهم تسور                 

  . عليهعليه اجلدار، فعلم م بعض الناس فهربوا، وبعد ذلك ارحتل الشيخ إىل العيينة رمحة اهللا

وأسباب غضب هؤالء السفلة عليه أنه كان آمرا باملعروف ناهيا عـن املنكـر،              
وكان حيث األمراء على تعزير ارمني، الذين يعتدون على الناس بالـسلب والنـهب              
واإليذاء، هؤالء السفلة الذين يقال هلم العبيد هناك، وملا عرفوا من الشيخ أنه ضـدهم،            

نه حيرض األمراء على عقوبام، واحلد من شرهم، غـضبوا          وأنه ال يرضى بأفعاهلم، وأ    
عليه ومهوا أن يفتكوا به، فصانه اهللا ومحاه، مث انتقل إىل بلدة العيينـة وأمريهـا إذ ذاك           

 فرتل عليه ورحب به األمري، وقال قم بالدعوة إىل اهللا، وحنن            ،عثمان بن ناصر بن معمر    
  .وافقة على ما هو عليهمعك وناصروك، وأظهر له اخلري، واحملبة وامل

فاشتغل الشيخ بالتعليم واإلرشاد والدعوة إىل اهللا عز وجل، وتوجيه النـاس إىل             
اخلري، واحملبة يف اهللا رجاهلم ونسائهم، واشتهر أمره يف العيينة، وعظم صيته، وجاء إليه              

قبـة   دعنا دم    :الناس من القرى ااورة، ويف يوم من األيام قال الشيخ لألمري عثمان           
زيد بن اخلطاب رضي اهللا عنه فإا أسست على غري هدى، وأن اهللا جـل وعـال ال                  
يرضى ذا العمل، والرسول عليه الصالة والسالم ى عن البناء على القبور، واختـاذ              
املساجد عليها، وهذه القبة فتنت الناس وغريت العقائد، وحصل ا الـشرك فيجـب              

إين أخشى أن يثور أهل اجلبيلـة،      : ذلك، فقال الشيخ  ال مانع من    : هدمها، فقال األمري  
 مقاتل هلدم ٦٠٠واجلبيلة قرية هنالك قريبة من القرب، فخرج عثمان ومعه جيش يبلغون            

  ومعهم الشيخ رمحة اهللا عليه، فلما قربوا من القبة خرج.القبة
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معه كفوا  فلما رأوا األمري عثمان ومن       .أهل اجلبيلة ملا مسعوا بذلك لينصروها وحيموها      
فباشر الشيخ هدمها وإزالتها، فأزاهلا اهللا عز وجل على يديه رمحة اهللا         .ورجعوا عن ذلك  

ولنذكر نبذة عن حال جند قبل قيام الشيخ رمحة اهللا عليه، وعن أسـباب قيامـه،           .عليه
  .ودعوته

كان أهل جند قبل دعوة الشيخ على حالة ال يرضاها مؤمن، كان الشرك األكرب              
، حىت عبدت القباب وعبدت األشجار، واألحجار، وعبدت الغـريان،          قد نشأ وانتشر  

وهو من املعتوهني، وعبد من دون اهللا أناس يدعون بالواليـة،          .وعبد من يدعي بالوالية   
وهم جمانني جماذيب ال عقول عندهم، واشتهر يف جند الـسحرة والكهنـة، وسـؤاهلم      

 الناس اإلقبال على الـدنيا      وتصديقهم وليس هناك منكر إال من شاء اهللا، وغلب على         
وشهواا، وقل القائم هللا والناصر لدين اهللا، وهكذا يف احلرمني الشريفني، ويف الـيمن              
اشتهر يف ذلك الشرك، وبناء القباب على القبور، ودعاء األولياء واالستغاثة ـم، ويف              

 وما بني   اليمن من ذلك الشيء الكثري، ويف بلدان جند من ذلك ما ال حيصى، ما بني قرب               
غار، وبني شجرة وبني جمذوب وجمنون يدعى من دون اهللا ويـستغاث بـه مـع اهللا،             
وكذلك مما عرف يف جند واشتهر دعاء اجلن واالستغاثة م، وذبـح الـذبائح هلـم،                
وجعلها يف الزوايا من البيوت رجاء جندم، وخوف شرهم، فلما رأى الشيخ اإلمـام              

م وجود منكر لذلك، وقـائم بالـدعوة إىل اهللا يف        هذا الشرك وظهوره يف الناس، وعد     
ذلك، مشر عن ساعد اجلد، وصرب على الدعوة، وعرف أنه ال بد من جهـاد، وصـرب                 
وحتمل لألذى، فجد يف التعليم والتوجيه واإلرشاد وهو يف العيينة، ويف مكاتبة العلمـاء         

            اهـدة يف هـذا     يف ذلك، واملذاكرة معهم رجاء أن يقوموا معه يف نصر دين اهللا، وا
الشرك وهذه اخلرافات، فأجاب دعوته كثريون من علماء جند وعلماء احلرمني، وعلماء            
اليمن، وغريهم وكتبوا إليه باملوافقة، وخالف آخرون وعابوا ما دعا إليه وذموه، ونفروا           

  عنه وهم بني أمرين، ما بني جاهل



  

 - ٣٥٩ -

ف ما هو عليه آباؤه وأجداده      خرايف ال يعرف دين اهللا وال يعرف توحيد اهللا، وإمنا يعر          
من اجلهل والضالل والشرك، والبدع، واخلرافات، كما قال اهللا عز وجل عن أمثـال              

 وطائفة أخرى ممن    )١(}ِإنا وجدنا آباَءنا علَى أُمٍة وِإنا علَى آثَاِرِهم مهتدونَ        {: أولئك
ما بالكم مل تنكروا علينـا  :  العامةينسبون إىل العلم ردوا عليه عنادا وحسدا، لئال يقول    

هذا الشيء؟ ملاذا جاء ابن عبد الوهاب وصار على احلق، وأنتم علماء ومل تنكروا هـذا       
فحسدوه وخجلوا من العامة، وأظهروا العناد للحق، إيثارا للعاجـل علـى            .!الباطل؟

  .والسالمةاآلجل، واقتداء باليهود يف إيثارهم الدنيا على اآلخرة، نسأل اهللا العافية 
أما الشيخ فقد صرب وجد يف الدعوة، وشجعه من شجعه من العلماء واألعيان يف              
داخل اجلزيرة، ويف خارجها، فعزم على ذلك واستعان بربه عز وجل، وعكـف قبـل           
ذلك على كتاب اهللا، وكانت له اليد الطوىل يف تفسري كتاب اهللا، واالسـتنباط منـه،     

ليه وسلم وسرية أصحابه، وجد يف ذلك وتبصر        وعكف على سرية الرسول صلى اهللا ع      
فيه، حىت أدرك من ذلك ما أعانه وثبته على احلق، فشمر عن ساعد اجلد، وصمم على                
الدعوة وعلى أن ينشرها بني الناس، ويكاتب األمراء والعلماء يف ذلك، وليكن يف ذلك              

  .ما يكون
ق، وهيأ اهللا له أنـصارا      فحقق اهللا له اآلمال الطيبة، ونشر به الدعوة، وأيد به احل          

ومساعدين وأعوانا، حىت ظهر دين اهللا، وعلت كلمة اهللا فاستمر الشيخ يف الـدعوة يف         
العيينة بالتعليم واإلرشاد، مث مشر عن ساعد اجلد إىل العمل وإزالة آثار الشرك بالفعل، ملا      

 آثـار  رأى الدعوة مل تؤثر، باشر الدعوة عمليا ليزيل بيده ما تيسر، وما أمكـن مـن             
 ال بد من هدم هذه القبة اليت علـى قـرب            :الشرك، قال الشيخ لألمري عثمان بن معمر      

وزيد بن اخلطاب رضي اهللا عنه هو أخو عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني رضـي اهللا          .زيد
  وكان من .تعاىل عن اجلميع

                                                
 .٢٣الزخرف اآلية   -١
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قتـل   من اهلجرة النبوية، فكان ممن       ١٢مجلة الشهداء يف قتال مسيلمة الكذاب يف عام         
هناك، وبين على قربه قبة فيما يذكرون، وقد يكون قرب غريه، لكنه فيما يذكرون أنـه                
قربه، فوافقه عثمان كما تقدم، وهدمت القبة حبمد اهللا، وزال أثرها إىل اليوم وهللا احلمد          
واملنة، أماا جل وعال ملا هدمت عن نية صاحلة، وقصد مستقيم ونصر للحق، وهنـاك     

 كانت عليه قبة هـدمت أيـضا،        ،رب يقال إنه قرب ضرار بن األزور      قبور أخرى منها ق   
وهناك مشاهد أخرى أزاهلا اهللا عز وجل، وكانت هناك غريان وأشجار تعبد مـن دون   

  .اهللا جل وعال، فأزيلت وقضي عليها وحذر الناس عنها
 كما تقدم،    وعمالً  واملقصود أن الشيخ استمر رمحة اهللا عليه على الدعوة، قوالً         

 إن الشيخ أتته امرأة، واعترفت عنده بالزنا عدة مرات، وسأل عن عقلها فقيل إـا                مث
عاقلة وال بأس ا، فلما صممت على االعتراف، ومل ترجع عن اعترافهـا، ومل تـدع              
إكراها وال شبهة وكانت حمصنة، أمر الشيخ رمحة اهللا عليه بأن ترجم فرمجت بـأمره،               

ر أمره بعد ذلك دم القبة، وبرجم املرأة، وبالـدعوة          حالة كونه قاضيا بالعيينة، فاشته    
وبلغ أمري األحساء وتوابعها من بين خالد  .العظيمة إىل اهللا، وهجرة املهاجرين إىل العيينة      

سليمان ابن عريعر اخلالدي أمر الشيخ، وأنه يدعو إىل اهللا، وأنه يهدم القباب، وأنه يقيم            
 - إال من هـدى اهللا  -خ، ألن من عادة البادية    احلدود، فعظم على هذا البدوي أمر الشي      

اإلقدام على الظلم، وسفك الدماء، وب األموال، وانتهاك احلرمات، فخاف أن هـذا        
الشيخ يعظم أمره، ويزيل سلطان األمري البدوي، فكتب إىل عثمان يتوعده، ويأمره أن             

م بلغنا عنه كذا،    إن املطوع الذي عندك   : يقتل هذا املطوع الذي عنده يف العيينة، وقال       
وكان عنده لألمري   .!! فإما أن تقتله، وإما أن نقطع عنك خراجك الذي عندنا         !! وكذا

عثمان خراج من الذهب، فعظم على عثمان أمر هذا األمري، وخاف إن عصاه أن يقطع              
  إن هذا األمري كتب إلينا كذا وكذا،: عنه خراجه أو حياربه، فقال للشيخ
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قتلك، وإنا خناف هذا األمري وال نستطيع حماربته، فإذا رأيت أن           وإنه ال حيسن منا أن ن      
إن الذي أدعو إليه هو دين اهللا، وحتقيق كلمة ال إله إال            : خترج عنا فعلت، فقال الشيخ    

 رسول اهللا، فمن متسك ذا الدين، ونصره وصدق يف ذلك       اهللا وحتقيق شهادة أن حممداً    
، فإن صربت واستقمت، وقبلت هـذا اخلـري         نصره اهللا وأيده وواله على بالد أعدائه      

فأبشر، فسينصرك اهللا وحيميك من هذا البدوي وغريه، وسـوف يوليـك اهللا بـالده               
فخـرج  .أيها الشيخ إنا ال نستطيع حماربته، وال صرب لنا على خمالفتـه           : فقال.وعشريته

روا، حىت   فيما ذك  الشيخ عند ذلك وحتول من العيينة إىل بالد الدرعية، جاء إليها ماشياً           
وصل إليها يف آخر النهار، وقد خرج من العيينة يف أول النهار مشيا على األقـدام، مل                 

 فدخل على شخص من خيارها يف أعال البلد يقال له حممد بن سـويلم               ،يرحله عثمان 
 فرتل عليه ويقال إن هذا الرجل خاف من نزوله عليه، وضاقت به األرض مبـا             ،العريين

أبـشر خبـري   : لدرعية حممد بن سعود فطمأنه الشيخ وقال لهرحبت، وخاف من أمري ا 
فبلغ حممد بن سـعود خـرب       .وهذا الذي أدعو الناس إليه دين اهللا، وسوف يظهره اهللا         

: ويقال إن الذي أخربه زوجته، جاء إليها بعض الصاحلني، وقـال هلـا            ،  الشيخ حممد 
 مؤازرتـه   أخربي حممدا ذا الرجل، وشجعيه على قبول دعوتـه، وحرضـيه علـى            

ومساعدته، وكانت امرأة صاحلة طيبة، فلما دخل عليها حممد ابن سعود أمري الدرعيـة          
هذه غنيمة ساقها اهللا إليـك، رجـل   ! أبشر ذه الغنيمة العظيمة   : وملحقاا، قالت له  

داعية يدعو إىل دين اهللا، يدعو إىل كتاب اهللا، يدعو إىل سنة رسول اهللا عليه الـصالة                 
بادر بقبوله وبادر بنصرته، وال تقف يف ذلك أبدا، فقبل األمري ! ا من غنيمةوالسالم يا هل  

فأشري عليه، ويقال إن املرأة أيضا هي       ! مشورا، مث تردد هل يذهب إليه أم يدعوه إليه؟        
ال ينبغي أن تدعوه إليـك، بـل        : اليت أشارت عليه مع مجاعة من الصاحلني، وقالوا له        

   تقصده أنت، وأن تعظم العلم والداعيينبغي أن تقصده يف مرتله وأن
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إىل اخلري، فأجاب إىل ذلك ملا كتب اهللا له من السعادة واخلري رمحة اهللا عليه، وأكـرم            
مثواه، فذهب إىل الشيخ يف بيت حممد بن سويلم وقصده وسلم عليه وحتـدث معـه،                

له الـشيخ    أبشر بالنصرة وأبشر باألمن وأبشر باملساعدة فقال         :وقال له يا شيخ حممد    
وأنت أبشر بالنصرة أيضا والتمكني والعاقبة احلميدة، هذا دين اهللا من نصره نصره اهللا،              

يا شيخ سأبايعك على دين اهللا : ومن أيده أيده اهللا، وسوف جتد آثار ذلك سريعا، فقال        
ورسوله، وعلى اجلهاد يف سبيل اهللا، ولكنين أخشى إذا أيدناك ونصرناك وأظهـرك اهللا             

ال؛ :  اإلسالم أن تبتغي غري أرضنا، وأن تنتقل عنا إىل أرض أخرى، فقـال             على أعداء 
، أبايعك على هذا، أبايعك على أن الدم بالدم، واهلدم باهلدم، ال أخرج عن بالدك أبداً              

فبايعه على النصرة، وعلى البقاء يف البلد، وأنه يبقى عند األمري يساعده، وجياهد معه يف               
وتوافد الناس إىل الدرعية من كل      .اهللا، ومتت البيعة على ذلك    سبيل اهللا، حىت يظهر دين      

مكان، من العيينة، وعرقة، ومنفوحة والرياض وغري ذلك من البلدان ااورة، ومل تزل             
الدرعية موضع هجرة يهاجر إليها الناس من كل مكان، وتسامع الناس بأخبار الشيخ،             

ه، فأتوا زرافات ووحدانا، فأقام الشيخ      ودروسه يف الدرعية ودعوته إىل اهللا وإرشاده إلي       
بالدرعية معظما مؤيدا حمبوبا منصورا، ورتب الدروس يف الدرعيـة يف العقائـد، ويف              
القرآن الكرمي، ويف التفسري، ويف الفقه، واحلديث، ومـصطلحه، والعلـوم العربيـة،             

  .والتأرخيية، وغري ذلك من العلوم النافعة
وتعلم عليه يف الدرعية الـشباب وغريهـم،        وتوافد الناس عليه من كل مكان،       

ورتب للناس دروسا كثرية للعامة واخلاصة، ونشر العلم يف الدرعية، واسـتمر علـى              
الدعوة، مث بدأ باجلهاد وكاتب الناس إىل الدخول يف هذا امليدان، وإزالة الشرك الـذي              

ض، وأمريها  يف بالدهم، وبدأ بأهل جند، وكاتب أمراءها وعلماءها، كاتب علماء الريا          
دهام بن دواس، وكاتب علماء اخلرج وأمراءها، وعلماء بـالد اجلنـوب والقـصيم،             

  وحائل، والوشم،
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ومل يزل يكاتبهم ويكاتب علماءهم وأمراءهم، وهكـذا علمـاء          .وسدير، وغري ذلك  
األحساء وعلماء احلرمني الشريفني، وهكذا علماء اخلارج يف مصر، والشام والعـراق،            

 وغري ذلك، ومل يزل يكاتب الناس ويقيم احلجج، ويذكر الناس ما وقع             واهلند، واليمن، 
فيه أكثر اخللق من الشرك والبدع، وليس معىن هذا أنه ليس هناك أنصار للـدين، بـل    
هناك أنصار، واهللا جل وعال ضمن هلذا الدين أن ال بد له من ناصر، وال تزال طائفة يف                  

يب عليه الصالة والسالم، فهناك أنصار للحق       هذه األمة على احلق منصورة، كما قال الن       
يف أقطار كثرية، ولكن احلديث اآلن عن جند، فكان فيها من الشر والفساد والـشرك               
واخلرافات ما ال حيصيه إال اهللا عز وجل، مع أن فيها علماء فيهم خري، ولكن مل يقـدر       

  .هلم أن ينشطوا يف الدعوة وأن يقوموا ا كما ينبغي
 اليمن وغري اليمن دعاة إىل احلق، وأنصار قد عرفوا هذا الـشرك             وهناك أيضا يف  

وهذه اخلرافات، ولكن مل يقدر اهللا لدعوم من النجاح ما قدر لدعوة الـشيخ حممـد        
عدم الصرب لكـثري مـن      : عدم تيسر الناصر املساعد هلم، ومنها     : ألسباب كثرية، منها  

لوم بعض الدعاة اليت يستطيع ـا أن        قلة ع : ومنها .الدعاة، وحتمل األذى يف سبيل اهللا     
: ومنـها .يوجه الناس باألساليب املناسبة، والعبارات الالئقة، واحلكمة واملوعظة احلسنة        

أسباب أخرى غري هذه األسباب، وبسبب هذا املكاتبات الكثرية والرسائل واجلهـاد،            
زيـرة ويف   اشتهر أمر الشيخ، وظهر أمر الدعوة، واتصلت رسائله بالعلماء يف داخل اجل           

خارجها، وتأثر بدعوته جم غفري من الناس، يف اهلند ويف أندونيسيا ويف أفغانستان ويف              
أفريقيا ويف املغرب وهكذا يف مصر، والشام والعراق، وكان هناك دعـاة كـثريون،              
عندهم معرفة باحلق والدعوة إليه فلما بلغتهم دعوة الشيخ زاد نشاطهم وزادت قوم،             

، ومل تزل دعوة الشيخ تشتهر وتظهر بني العامل اإلسالمي وغـريه، مث   واشتهروا بالدعوة 
يف هذا العصر األخري طبعت كتبه، ورسائله، وكتب أبنائه وأحفاده، وأنصاره، وأعوانه            

  من علماء
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املسلمني يف اجلزيرة وخارجها، وكذلك طبعت الكتب املؤلفة يف دعوتـه، وترمجتـه،             
اس يف غالب األقطار واألمصار، ومن املعلوم أن        وأحوال أنصاره، حىت اشتهرت بني الن     

وكَذَِلك جعلْنـا   {: لكل نعمة حاسدا، وأن لكل داع أعداء كثريين كما قال اهللا تعاىل           
ِلكُلِّ نِبي عدوا شياِطني الِْإنِس والِْجن يوِحي بعضهم ِإلَى بعٍض زخرف الْقَوِل غُرورا             

 فلما اشتهر الشيخ بالدعوة، وكتـب       )١(}ربك ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ     ولَو شاَء   
الكتابات الكثرية، وألف املؤلفات القيمة، ونشرها يف الناس، وكاتبه العلمـاء، ظهـر             

  .مجاعة كثريون من حساده ومن خمالفيه، وظهر أيضا أعداء آخرون
عادوه :  باسم العلم والدين، وقسم    قسم عادوه : وصار أعداؤه وخصومه قسمني   

باسم السياسة لكن تستروا بالعلم، وتستروا باسم الدين، واستغلوا عداوة من عاداه من             
العلماء، الذين أظهروا عداوته وقالوا إنه على غري احلق، وإنه كيت وكيت، والـشيخ              

إىل احلقائق  رمحة اهللا عليه مستمر يف الدعوة يزيل الشبه، ويوضح الدليل، ويرشد الناس             
إنـه  : على ما هي عليه من كتاب اهللا وسنة رسوله عليه الصالة والسالم وطورا يقولون 

خيرق اإلمجاع ويدعي االجتهاد املطلق، وال يبايل مبن قبله         : من اخلوارج، وتارة يقولون   
من العلماء والفقهاء وتارة يرمونه بأشياء أخرى، وما ذاك إال من قلة العلم من طائفـة                

وطائفة أخرى قلدت غريها، واعتمدت على غريها، وطائفة أخرى خافت على           منهم،  
مراكزها فعادته سياسة، وتسترت باسم اإلسالم والدين، واعتمدت على أقوال املخرفني         

  .واملضللني

  :واخلصوم يف احلقيقة ثالثة أقسام
،  علماء خمرفون يرون احلق باطال والباطل حقا، ويعتقدون أن البناء على القبور           

  واختاذ املساجد عليها، ودعاءها من دون اهللا واالستغاثة ا وما
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أشبه ذلك دين وهدى، ويعتقدون أن من أنكر ذلك فقد أبغض الصاحلني، وأبغـض               
  .األولياء، وهو عدو جيب جهاده

من املنسوبني للعلم جهلوا حقيقة هذا الرجل، ومل يعرفوا عنه احلـق       : وقسم آخر 
ا غريهم، وصدقوا ما قيل فيه من اخلرافيني املضللني، وظنوا أم           الذي دعا إليه، بل قلدو    

على هدى فيما نسبوه إليه من بغض األولياء واألنبيـاء، ومـن معـادام وإنكـار                
  .فذموا الشيخ، وعابوا دعوته ونفروا عنه.كرامام

خافوا على املناصب واملراتب، فعادوه لئال متتد أيدي أنصار الدعوة          : وقسم آخر 
المية إليهم، فتزيلهم عن مراكزهم، وتستويل على بالدهم، واسـتمرت احلـرب            اإلس

الكالمية واادالت واملساجالت بني الشيخ وخصومه، يكاتبهم ويكاتبونه، وجيـادهلم          
ويرد عليهم ويردون عليه، وهكذا جرى بني أبنائه وأحفاده وأنصاره، وبـني خـصوم         

دود مجة، وقد مجعت هـذه الرسـائل   الدعوة، حىت اجتمع من ذلك رسائل كثرية، ور      
والفتاوى والردود فبلغت جملدات، وقد طبع أكثرها واحلمد هللا، واسـتمر الـشيخ يف              
الدعوة واجلهاد، وساعده األمري حممد بن سعود أمري الدرعية، وجد األسرة الـسعودية             

 هـ، بدأ اجلهاد بالسيف     ١١٥٨ ورفعت راية اجلهاد، وبدأ اجلهاد من عام         ؛على ذلك 
بالكالم، وباحلجة والربهان، مث استمرت الدعوة مع اجلهاد بالـسيف، ومعلـوم أن             و

الداعي إىل اهللا عز وجل إذا مل يكن لديه قوة تنصر احلق، وتنفذه فسرعان مـا ختبـو                  
دعوته وتنطفئ شهرته، مث يقل أنصاره، ومعلوم ما للسالح من األثر العظـيم يف نـشر    

 وقمع الباطل، ولقد صدق اهللا العظيم يف قوله عز          الدعوة، وقمع املعارضني، ونصر احلق    
لَقَد أَرسلْنا رسلَنا ِبالْبيناِت وأَنزلْنـا      {: وجل، وهو الصادق سبحانه يف كل ما يقول       

  معهم الِْكتاب والِْميزانَ ِليقُوم الناس ِبالِْقسِط وأَنزلْنا الْحِديد ِفيِه
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  ِديدش أْسب             ِزيـزع قَِوي ِب ِإنَّ اللَّهيِبالْغ لَهسرو هرصني نم اللَّه لَمعِلياِس وِللن اِفعنم١(} و( 
 أنه أرسل الرسل بالبينات، وهي احلجج والرباهني الساطعة، اليت يوضح           فبني سبحانه وتعاىل  

لذي فيه البيان، واهلدى واإليضاح، اهللا ا احلق، ويدفع ا الباطل، وأنزل مع الرسل الكتاب ا
وأنزل معهم امليزان، وهو العدل الذي ينصف به املظلوم من الظامل، ويقام به احلق وينشر به                
اهلدى، ويعامل الناس على ضوئه باحلق والقسط، وأنزل احلديد فيه بأس شديد، فيه قـوة،               

 .ثر فيه البينة، فهو القامع    وردع وزجر ملن خالف احلق، فاحلديد ملن مل تنفع فيه احلجة، وتؤ           
  : ولقد أحسن من قال يف مثل هذا

  تزيل ظباه أخدعي كل مائل    وما هو إال الوحي أو حد مرهف

  وهذا دواء الداء من كل عادل     فهذا دواء الداء من كل جاهل
 فالعاقل ذو الفطرة السليمة، ينتفع بالبينة، ويقبل احلق بدليله، أما الظامل التابع هلـواه    

 يردعه إال السيف، فجد الشيخ رمحه اهللا يف الدعوة واجلهاد، وساعده أنصاره مـن آل                فال
 هـ إىل أن    ١١٥٨سعود طيب اهللا ثراهم على ذلك، واستمروا يف اجلهاد والدعوة من عام             

، جهـاد،    من مخسني عامـاً     هـ فاستمر اجلهاد والدعوة قريباً     ١٢٠٦تويف الشيخ يف عام     
حلق، وإيضاح ملا قال اهللا ورسوله، ودعوة إىل دين اهللا، وإرشاد           ودعوة ونضال، وجدال يف ا    

إىل ما شرعه رسول اهللا عليه الصالة والسالم حىت التزم الناس بالطاعة، ودخلوا يف دين اهللا،                
وهدموا ما عندهم من القباب، وأزالوا ما لديهم من املساجد املبنية على القبور، وحكمـوا               

ما كانوا عليه من حتكيم سوالف اآلباء واألجـداد، وقوانينـهم      الشريعة، ودانوا ا وتركوا     
ورجعوا إىل احلق وعمرت املساجد بالصلوات، وحلقات العلم وأديت الزكـوات، وصـام    
الناس رمضان كما شرع اهللا عز وجل، وأمر باملعروف، وي عن املنكر، وساد األمـن يف                

  األمصار والقرى والطرق والبوادي، ووقف البادية عند 
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حدهم، ودخلوا يف دين اهللا وقبلوا احلق، ونشر الشيخ فيهم الدعوة، وأرسـل الـشيخ               
إليهم املرشدين، والدعاة يف الصحراء والبوادي، كما أرسل املعلمـني، واملرشـدين،            
والقضاة إىل البلدان والقرى، وعم هذا اخلري العظيم واهلدى املستبني جندا كلها، وانتشر             

  .ين اهللا عز وجلفيها احلق، وظهر فيها د
مث بعد وفاة الشيخ رمحة اهللا عليه، استمر أبناؤه وأحفاده، وتالميذه، وأنصاره، يف           
الدعوة واجلهاد، وعلى رأس أبنائه الشيخ اإلمام عبد اهللا بن حممد، والشيخ حسني بـن               
حممد، والشيخ علي بن حممد، والشيخ إبراهيم ابن حممد، ومن أحفاده الـشيخ عبـد               

ن، والشيخ علي بن حسني والشيخ سليمان بن عبـد اهللا بـن حممـد،     الرمحن بن حس  
ومجاعة آخرون، ومن تالميذه أيضا الشيخ محد بن ناصر بن معمر، ومجع غفـري مـن               
علماء الدرعية، وغريهم استمروا يف الدعوة واجلهاد ونشروا دين اهللا تعـاىل، وكتابـة              

ني هؤالء الدعاة وخـصومهم     الرسائل وتأليف املؤلفات، وجهاد أعداء الدين، وليس ب       
شيء، إال أن هؤالء دعوا إىل توحيد اهللا وإخالص العبادة هللا عز وجل، واالستقامة على             
ذلك، وهدم املساجد، والقباب اليت على القبور، ودعوا إىل حتكيم الشريعة واالستقامة            

 هـذه  عليها، ودعوا إىل األمر باملعروف، والنهي عن املنكر، وإقامة احلدود الـشرعية،          
أم أرشدوا إىل توحيـد اهللا، وأمـروهم        : واخلالصة.أسباب الرتاع بينهم وبني الناس    

بذلك، وحذروا الناس من الشرك باهللا، ومن وسائله وذرائعه، وألزموا الناس بالـشريعة          
اإلسالمية، ومن أىب واستمر على الشرك بعد الدعوة والبيان، واإليـضاح واحلجـة،              

قصدوه يف بالده حىت خيضع للحق، وينيب إليه، أو يلزموه          جاهدوه يف اهللا عز وجل، و     
به بالقوة والسيف حىت خيضع هو وأهل بلده إىل ذلك، وكذلك حذروا النـاس مـن                
البدع واخلرافات، اليت ما أنزل اهللا ا من سلطان، كالبناء على القبور، واختاذ القبـاب            

  عليها والتحاكم إىل الطواغيت، وسؤال
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وتصديقهم وغري ذلك، فأزال اهللا ذلك على يدي الشيخ وأنـصاره           السحرة والكهنة،   
  .رمحة اهللا عليهم مجيعاً

وعمرت املساجد بتدريس الكتاب العظيم والسنة املطهرة، والتأريخ اإلسـالمي،        
والعلوم العربية النافعة، وصار الناس يف مذاكرة، وعلم، وهدى، ودعـوة، وإرشـاد،             

ن الزراعة والصناعة وغري ذلك، علـم، وعمـل،         وآخرون منهم فيما يتعلق بدنياهم م     
ودعوة، وإرشاد، ودنيا ودين، فهو يتعلم ويذاكر، ومع ذلك يعمل يف حقله الزراعـي،           
أو يف صناعته أو جتارته وغري ذلك، فتارة لدينه، وتارة لدنياه، دعاة إىل اهللا وموجهون               

، وحيصلون من ذلك    إىل سبيله، ومع ذلك يشتغلون بأنواع الصناعة الرائجة يف بالدهم         
وبعد فراغ الدعاة وآل سعود من جند امتدت دعوم         .على ما يغنيهم عن خارج بالدهم     

إىل احلرمني، وجنوب اجلزيرة، وكاتبوا علماء احلرمني سابقا والحقا، فلمـا مل جتـد              
الدعوة واستمر أهل احلرمني على ما هم عليه من تعظيم القباب، واختاذها على القبور،              

رك عندها، والسؤال ألرباا، سار اإلمام سعود بن عبد العزيز بن حممد بعد             ووجود الش 
وفاة الشيخ بإحدى عشرة سنة متوجها إىل جهة احلجاز، ونازل أهل الطائف مث قـصد    
أهل مكة، وكان أهل الطائف قد توجه إليهم قبل سعود األمري عثمان بن عبد الـرمحن          

مام سعود بن عبد العزيز بن حممد أمري الدرعيـة          املضايفي، ونازهلم بقوة أرسلها إليه اإل     
بقوة عظيمة من أهل جند وغريهم، وساعدوه حىت استوىل على الطائف، وأخرج منـها        
أمراء الشريف، وأظهر فيه الدعوة إىل اهللا وأرشد إىل احلق، وى فيهـا عـن الـشرك     

مث .الطـائف وعبادة ابن عباس وغريه مما كان يعبده هناك اجلهال، والسفهاء من أهـل            
توجه األمري سعود عن أمر أبيه عبد العزيز إىل جهة احلجاز، ومجعت اجليـوش حـول             

فلما عرف شريفها أنه ال بد من التسليم أو الفرار فر إىل جدة، ودخـل سـعود          .مكة
ومن معه من املسلمني البالد من غري قتال، واستولوا على مكة يف فجر يوم السبت ثامن           

  حمرم من 
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ـ ١٢١٨عام    وأظهروا الدعوة إىل دين اهللا وهدموا ما فيها من القبـاب الـيت               ه
بنيت على قرب خدجية وغريه، فأزالوا القباب كلها، وأظهروا فيها الدعوة إىل توحيد     
اهللا عز وجل، وعينوا فيها العلماء املدرسني، واملوجهني، واملرشـدين، والقـضاة            

ة، واستوىل آل سـعود علـى   احلاكمني بالشريعة، مث بعد مدة وجيزة فتحت املدين  
 هـ بعد مكة بنحو سنتني، واستمر احلرمان يف واليـة آل            ١٢٢٠املدينة يف عام    

سعود، وعينوا فيها املوجهني واملرشدين، وأظهروا يف الـبالد العـدل وحتكـيم             
الشريعة، واإلحسان إىل أهلها وال سيما فقراؤهم وحمـاوجيهم فأحـسنوا إلـيهم             

 كتاب اهللا، وأرشدوهم إىل اخلري، وعظموا العلماء        باألموال، وواسوهم وعلموهم  
وشجعوهم على التعليم واإلرشاد، ومل يزل احلرمان الشريفان حتت والية آل سعود   

 لقتال هـ، مث بدأت اجليوش املصرية والتركية تتوجه إىل احلجاز،           ١٢٢٦إىل عام   
ـ            باب آل سعود وإخراجهم من احلرمني، ألسباب كثرية تقدم بعضها، وهذه األس

كما تقدم هي أن أعداءهم، وحسادهم، واملخرفني الذين ليس هلم بصرية، وبعض            
السياسيني الذين أرادوا إمخاد هذه الدعوة وخافوا منها أن تزيل مراكـزهم، وأن             

إم يبغضون  : تقضي على أطماعهم، كذبوا على الشيخ وأتباعه وأنصاره، وقالوا        
ن األولياء، وينكرون كرامام وقـالوا   الرسول عليه الصالة والسالم، وإم يبغضو     

إم أيضا يقولون كيت وكيت، مما يزعمون أم يتنقصون به الرسل عليهم الصالة     
والسالم، وصدق هذا بعض اجلهال، وبعض املغرضني، وجعلوه سلما للنيل منـهم       

 وتشجيع األتراك واملصريني على حرم، فجرى ما جـرى مـن الفـنت          ،وقتلهم
القتال بني اجلنود املصرية والتركية ومن معهم، وبني آل سعود يف           والقتال، وصار   

 هـ سبع   ١٢٣٣ هـ إىل عام     ١٢٢٦جند، واحلجاز، سجاال مدة طويلة من عام        
  .سنني كلها قتال ونضال بني قوى احلق وقوى الباطل
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 أن هذا هو الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحة اهللا عليـه، إمنـا قـام         واخلالصة
، وإرشاد الناس إىل توحيد اهللا، وإنكار ما أدخل الناس فيه من البـدع              إلظهار دين اهللا  

واخلرافات، وقام أيضا إللزام الناس باحلق، وزجرهم عن الباطل، وأمرهم بـاملعروف،            
هذه خالصة دعوته رمحة اهللا تعاىل عليه، وهو يف العقيدة على طريقة             .ويهم عن املنكر  

وصفاته، ويؤمن مبالئكته، ورسله، وكتبه، وبـاليوم       السلف الصاحل يؤمن باهللا وبأمسائه      
اآلخر، وبالقدر خريه وشره على طريقة أئمة اإلسالم يف توحيد اهللا، وإخالص العبادة له      
جل وعال، ويف اإلميان بأمساء اهللا وصفاته على الوجه الالئق باهللا سـبحانه، ال يعطـل                

 والنشور، واجلزاء واحلساب، واجلنة صفات اهللا، وال يشبه اهللا خبلقه، ويف اإلميان بالبعث   
والنار، وغري ذلك ويقول يف اإلميان ما قاله السلف إنه قول وعمل يزيد وينقص، يزيد                
بالطاعة، وينقص باملعصية، كل هذا من عقيدته رمحة اهللا عليه، فهو علـى طريقتـهم               
 وعلى عقيدم، قوال وعمال، مل خيرج عن طريقتهم تلك البتة، ولـيس لـه يف ذلـك           
مذهب خاص، وال طريقة خاصة، بل هو على طريقة السلف الصاحل مـن الـصحابة               

  .رضي اهللا عن اجلميع.وأتباعهم بإحسان
وإمنا أظهر ذلك يف جند وما حوهلا، ودعا إىل ذلك، مث جاهد عليه مـن أبـاه،                 
وعانده، وقاتلهم، حىت ظهر دين اهللا وانتصر احلق، وكذلك هو على ما عليه املسلمون              

وة إىل اهللا، وإنكار الباطل، واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر، ولكن الشيخ            من الدع 
وأنصاره يدعون الناس إىل احلق، ويلزموم به، وينهوم عن الباطل، وينكرونه عليهم،            
ويزجروم عنه حىت يتركوه، وكذلك جد يف إنكار البدع واخلرافات حىت أزاهلـا اهللا              

ب الثالثة املتقدمة آنفا هي أسباب العداوة والرتاع بينـه          سبحانه بسبب دعوته، فاألسبا   
  : وبني الناس وهي
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  .إنكار الشرك والدعوة إىل التوحيد اخلالص: أوال

إنكار البدع، واخلرافات، كالبناء على القبور واختاذها مساجد وحنو ذلك          :  ثانيا
  .كاملوالد والطرق اليت أحدثتها طوائف املتصوفة

ناس باملعروف، ويلزمهم به بالقوة فمن أىب املعروف الذي أوجبه          إنه يأمر ال  : ثالثا
اهللا عليه، ألزم به وعزر عليه إذا تركه، وينهى الناس عن املنكرات، ويزجـرهم عنـها،     
ويقيم حدودها، ويلزم الناس باحلق، ويزجرهم عن الباطل وبذلك ظهر احلق وانتـشر،             

ومنهج قـومي يف أسـواقهم، ويف   وكبت الباطل وانقمع، وصار الناس يف سرية حسنة،       
ال تعرف البدع بينهم، وال يوجد يف بالدهم الـشرك،           .مساجدهم، ويف سائر أحواهلم   

بل من شاهد بالدهم وشاهد أحواهلم وما هم عليه ذكر حال           .وال تظهر املنكرات بينهم   
السلف الصاحل وما كانوا عليه زمن النيب عليه الصالة والسالم، وزمن أصحابه، وزمن             

  .باعه بإحسان يف القرون املفضلة رمحة اهللا عليهمأت
وجوا منهجهم، وصربوا على ذلـك، وجـدوا فيـه،          .فالقوم ساروا سريم  

وجاهدوا عليه، فلما حصل بعض التغيري يف آخر الزمان بعد وفاة الشيخ حممـد مبـدة                
ري جاء  طويلة، ووفاة كثري من أبنائه رمحة اهللا عليهم وكثري من أنصاره حصل بعض التغي             
ِإنَّ {: االبتالء وجاء االمتحان بالدولة التركية، والدولة املصرية، مصداق قوله عز وجل          

        فُِسِهما ِبأَنوا مريغى يتٍم حا ِبقَوم ريغال ي نسأل اهللا عز وجل أن جيعـل مـا          )١(}اللَّه 
 اهللا عنـهم    أصام تكفريا ومتحيصا من الذنوب، ورفعة وشهادة ملن قتل منهم رضـي           

ومل تزل دعوم حبمد اهللا قائمة منتشرة إىل يومنا هذا فإن اجلنود املصرية ملـا               .ورمحهم
عثت يف جند، وقتلت من قتلت، وخربت ما خربت، مل ميض على ذلك إال سـنوات                

  قليلة مث قامت الدعوة بعد ذلك وانتشرت، وض بالدعوة
                                                

  ١١  الرعد اآلية -١
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 بن حممد بن سعود رمحة اهللا عليـه  بعد ذلك بنحو مخس سنني اإلمام تركي بن عبد اهللا   
فنشر الدعوة يف جند وما حوهلا، وانتشر العلماء يف جند وأخرج من كان هنـاك مـن                 
األتراك، واملصريني، أخرجهم من جند وقراها، وبلداا، وانتشرت الدعوة بعد ذلك يف            

  . هـ١٢٤٠جند يف عام 
ـ ١٢٣٣وكان ختريب الدرعية والقضاء على دولة آل سعود يف عام            فمكث . ه

 ١٢٣٩الناس يف جند يف فوضى، وقتال، وفنت حنو مخس سنني من أربع وثالثني إىل عام            
هـ مث يف عام أربعني بعد املائتني وألف اجتمع مشل املسلمني يف جند على اإلمام تركي                
بن عبد اهللا بن حممد بن سعود، وظهر احلق وكتب العلمـاء الرسـائل، إىل القـرى                 

لناس ودعوهم إىل دين اهللا وانطفأت الفنت اليت بينهم بعد احلـروب    والبلدان، وشجعوا ا  
الطويلة اليت حصلت على أيدي املصريني وأعوام، وهكذا انطفأت احلروب والفنت اليت         
وقعت بينهم على إثر تلك احلروب ومخدت نارها، وظهر دين اهللا، واشتغل الناس بعد              

حىت عادت املياه إىل جماريها، وعاد الناس       ذلك بالتعليم واإلرشاد، والدعوة، والتوجيه،      
إىل أحواهلم، وما كانوا عليه يف عهد الشيخ، وعهد تالمذته، وأبنائه، وأنصاره، رضـي      

 هـ إىل يومنا هذا حبمـد       ١٢٤٠اهللا عن اجلميع ورمحهم، واستمرت الدعوة من عام         
بعـضا،  اهللا، ومل يزل خيلف آل سعود بعضهم بعضا، وآل الشيخ وعلماء جند بعضهم              
  .فآل سعود خيلف بعضهم بعضا يف اإلمامة والدعوة إىل اهللا واجلهاد يف سبيل اهللا

وهكذا العلماء خيلف بعضهم بعضا يف الدعوة إىل اهللا واإلرشاد إليه، والتوجيـه             
 مث   طـويالً  إال أن احلرمني الشريفني بقيا مفصولني عن الدولة السعودية دهراً          .إىل احلق 

 هـ واستوىل على احلرمني الشريفني اإلمام عبد العزيز بـن           ١٣٤٣عادا إليهم يف عام     
  عبد الرمحن بن فيصل بن تركي بن عبد اهللا بن حممد 
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  .ابن سعود رمحة اهللا عليه، ومل يزاال حبمد اهللا حتت والية هذه الدولة إىل يومنا هذا
فلله احلمد، ونسأل اهللا عز وجل أن يصلح البقية الباقية من آل سعود، ومن              

ل الشيخ، ومن علماء املسلمني مجيعا يف هذه البالد وغريها وأن يوفقهم مجيعا ملا              آ
أن يصلح علماء املسلمني أينما كانوا، وأن ينصر باجلميع احلق، وخيـذل           ويرضيه،  

م الباطل، وأن يوفق دعاة اهلدى أينما كانوا للقيام مبا أوجب اهللا علـيهم، وأن               
أن يعمر احلرمني الشريفني، وملحقاما، وسائر      يهدينا وإياهم صراطه املستقيم، و    

بالد املسلمني باهلدى، ودين احلق، وبتعظيم كتاب اهللا، وسنة نبيه عليـه الـصالة     
والسالم، وأن مين على اجلميع بالفقه فيهما، والتمسك ما، والصرب على ذلـك،             

يء قدير والثبات عليه، والتحاكم إليهما، حىت يلقوا رم عز وجل، إنه على كل ش    
وهذا آخر ما تيسر بيانه، والتعريف به، من حال الشيخ، ودعوته           .وباإلجابة جدير 

وأنصاره، وخصومه، واهللا املستعان، وعليه االتكال، وال حول وال قوة إال بـاهللا             
العلي العظيم، وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا وإمامنا حممد بـن              

، ومن سلك سبيله واهتدى داه واحلمـد هللا رب          عبد اهللا، وعلى آله، وأصحابه    
  .العاملني
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  أسئلة كتابية وجهت يل من أحد املشايخ
   :فأجبت عليها قائالً  من خارج اململكة

املكرم وفقه اهللا للعلـم     / من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ            
 بعـد فقـد وصـلين    أما: سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته .النافع والعمل به آمني   

 هـ وصلكم اهللا حببل اهلدى والتوفيـق، ومـا          ١٣٩٤ / ٣ / ٢كتابكم املؤرخ   
  : تضمنه من األسئلة الثالثة عن الوهابية فهمته، وإليكم جواا

قولكم ما هي الوهابية وهل هي مذهب خامس أم تتبـع بعـض             : ١س
  ؟املذاهب األربعة
على دعوة الشيخ اإلمـام     هذه الكلمة يطلقها الكثري من الناس       :  واجلواب

حممد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي احلنبلي رمحه اهللا، ويـسمونه وأتباعـه            
الوهابيني، وقد علم كل من له أدىن بصرية حبركة الشيخ حممد بن عبد الوهـاب               
رمحه اهللا ودعوته أنه قام بنشر دعوة التوحيد اخلالص، والتحذير من الشرك بسائر             

ألموات وغريهم كاألشجار واألحجار وحنو ذلك، وهو رمحه اهللا         أنواعه كالتعلق با  
يف العقيدة على مذهب السلف الصاحل، ويف الفروع على مذهب اإلمام أمحد بـن            
حنبل الشيباين رمحه اهللا كما تدل على ذلك كتبه وفتاواه وكتب أتباعه من أبنائـه    

 اإلمام حممـد    وأحفاده وغريهم، وقد طبعت كلها وانتشرت بني الناس، وقد قام         
رمحه اهللا يف وقت استحكمت فيه غربة اإلسالم، وخيم علـى اجلزيـرة العربيـة            
وغريها إال ما شاء اهللا سحب اجلهالة، وانتشرت ا عبادة األنداد واألوثان فمـا              
كان من أمر الشيخ رمحه اهللا إال أن مشر عن ساعد اجلد، وناضل وكافح، وكرس               

  ة مستعمال يف ذلك شىت الوسائل املوصلة إىل جهوده يف القضاء على طرق الغواي
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نشر التوحيد النقي من اخلرافات بني الناس، وكان من نعم اهللا سبحانه أن وفق اهللا               
اإلمام حممد بن سعود أمري الدرعية يف ذلك الوقت لقبول هذه الدعوة فقام معه يف               

هم اهللا كـل    هذا السبيل هو وأوالده ومن حتت إمرته ومن تابعه يف هذا اخلري جزا            
 لكل ما فيه رضاه وصالح عباده، وما زالـت          خري وغفر هلم ووفق ذريتهم مجيعاً     

أصقاع اجلزيرة العربية تعيش يف ظل هذه الدعوة اخلرية إىل يومنا هذا، وكانـت              
دعوته رمحه اهللا وفق كتاب اهللا وسنة رسوله عليه الـصالة والـسالم، وليـست           

هلون واملغرضون، وإمنـا هـي دعـوة إىل      الوهابية مذهبا خامسا كما يزعمه اجلا     
العقيدة السلفية وجتديد ملا درس من معامل اإلسالم والتوحيد يف اجلزيرة العربية كما          

  .سلف
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   ؟هل الوهابيون ينكرون شفاعة الرسول عليه الصالة والسالم: ٢س 
ال خيفى على كل عاقل درس سرية اإلمام الشيخ حممد بن عبد الوهـاب              : ٢ج

 م براء من هذا القول؛ ألن اإلمام رمحه اهللا قد أثبت يف مؤلفاته ال سـيما يف                 وأتباعه أ
كتاب التوحيد وكشف الشبهات شفاعة الرسول صلى اهللا عليه وسـلم ألمتـه يـوم      
القيامة، ومن هنا يعلم أن الشيخ رمحة اهللا عليه وأتباعه ال ينكرون شفاعته عليه الصالة               

 بل يثبتوا كما أثبتها اهللا واألفراطواملالئكة واملؤمنني   والسالم وشفاعة غريه من األنبياء      
  .ورسوله، ودرج على ذلك سلفنا الصاحل عمال باألدلة من الكتاب والسنة

وذا يتضح لكم أن ما نقل عن الشيخ وأتباعه من إنكار شفاعة النيب صـلى اهللا              
عاة إليه، وإمنـا  عليه وسلم من أبطل الباطل، ومن الصد عن سبيل اهللا والكذب على الد   

أنكر الشيخ رمحه اهللا وأتباعه طلبها من األموات وحنوهم ولكنها ال تكون إال بعد إذن               
من ذَا الَِّذي يشفَع ِعنده ِإال      {: اهللا للشافع ورضاه عن املشفوع فيه كما قال عز وجل         

غِني شفَاعتهم شـيئًا ِإال     وكَم ِمن ملٍَك ِفي السماواِت ال ت      {:  وقال سبحانه  )١(}ِبِإذِْنِه
وال {:  وقال سبحانه يف شـأن املالئكـة  )٢(}ِمن بعِد أَنْ يأْذَنَ اللَّه ِلمن يشاُء ويرضى      

 وهو سبحانه ال يرضـى إال       )٣(}يشفَعونَ ِإال ِلمِن ارتضى وهم ِمن خشيِتِه مشِفقُونَ       
فَمـا تـنفَعهم   {: ب هلم يف الشفاعة كما قال سبحانه    التوحيد، أما املشركون فال نصي    

 اِفِعنيةُ الشفَاع{: وقال عز وجل   )٤(}ش      طَاعِفيٍع يال شِميٍم وح ِمن ا ِللظَّاِلِمنيفنسأل  )٥(}م
  .واهللا املوفق..اهللا لنا ولكم التوفيق ملا يرضيه، والعافية والسالمة من كل ما يغضبه

                                                
  .٢٥٥ البقرة اآلية -١
  .٢٦ النجم اآلية -٢
  .٢٨ األنبياء اآلية -٣
  .٤٨آلية  املدثر ا-٤
  .١٨ غافر اآلية -٥
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ن اتباع اإلمام الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا ملا           هل ما أشيع أ   : ٣س  
استولوا على اجلزيرة العربية ووصلوا إىل املدينة املنورة ربطوا خيوهلم يف الروضـة             

  الشريفة الواقعة يف مسجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم؟ 
ليس هلذا املقال أصل من الصحة بل هو من الكذب والصد عـن احلـق،      : ٣ ج

نشر الدعوة السلفية، وبيان حقيقـة      : عروف عنهم ملا استولوا على املدينة املنورة      وإمنا امل 
 صلى اهللا عليه وسلم وسائر املرسلني، وإنكار مـا          التوحيد الذي بعث اهللا به نبيه حممداً      

كان عليه الكثري من الناس من الشرك األكرب كاالستغاثة بالرسول عليه الصالة والسالم             
تغاثة مبن يف البقيع من الصحابة وأهل البيت وغريهم من الـصاحلني،  وطلبه املدد، واالس  

وكاالستغاثة بعم النيب صلى اهللا عليه وسلم محزة رضي اهللا عنه وغريه مـن الـشهداء                
بأحد، هذا هو املعروف عنهم مع تعليم الناس حقيقة اإلسالم وإنكار البدع واخلرافات             

ومن زعم عنهم خـالف ذلـك مـن         اليت سادت يف احلجاز وغريه يف ذلك الوقت،         
االستهانة بالقرب الشريف أو بالروضة أو قال عنهم أم يتنقصون النيب صلى اهللا عليـه               
وسلم أو أحدا من الصحابة رضي اهللا عنهم أو غريهم من الصاحلني فقد كذب وافترى               

  .وقال خالف الواقع وخالف احلق
 املفتـرين، رزقـين اهللا   وكتب التاريخ موجودة تشهد هلم مبا ذكرنا وتبني كذب  

وإياكم الفقه يف دينه والثبات عليه حىت نلقاه سبحانه، وجنبنا وإياكم طرق الزلل إنـه               
ونسأل اهللا عز وجل أن يغفر هلم ولسائر علماء املسلمني ودعاة           .ويل ذلك والقادر عليه   

ـ               ا اهلدى، وأن جيعلنا وإياكم من أتباعهم بإحسان، وأن يرينا مجيعا احلق حقـا ويرزقن
  .واهللا املوفق..اتباعه، ويرينا الباطل باطال ويرزقنا اجتنابه، إنه ويل ذلك والقادر عليه
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  كلمة يف أسبوع الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد           

  .وعلى آله وأصحابه أمجعني
  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته: اضلأيها اإلخوة األف

فإن أعظم نعمة أنعم اهللا ا علينا نعمة اإلسالم اليت ال تدانيها أي نعمة              : أما بعد 
وجعلنا خري أمـة أخرجـت للنـاس    .أخرى، فلقد أكرمنا اهللا حنن املسلمني ذا الدين   

ملْـت لَكُـم ِديـنكُم    الْيوم أَكْ{: وأكمل لنا ديننا الذي رضيه لنا يقول تبارك وتعاىل   
وفاءه بكل :  وكمال الدين يعين)١(}وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي ورِضيت لَكُم الِْإسالم ِدينا      

اسـتقالل الـشريعة    : متطلبات احلياة العاجلة واآلجلة ومعاجلته لكل شئوا، ويعـين        
  .اساإلسالمية أصوهلا وفروعها، ومشوهلا لكل ما حيتاج إليه الن

:  ويقول عز وجـل    )٢(}ما فَرطْنا ِفي الِْكتاِب ِمن شيءٍ     {: يقول سبحانه وتعاىل  
}           ِلِمنيـسى ِللْمرـشبةً ومحرى ودهٍء ويا ِلكُلِّ شانيِتب ابالِْكت كلَيا علْنزن٣(}و( 

وسلم كتـاب اهللا    ومعلوم أن هذا الدين متلقى عن وحي اهللا إىل رسوله صلى اهللا عليه              
سبحانه وتعاىل، وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اللذين قال فيهما صلى اهللا عليه               

 وبوفـاة   ))لقد تركت فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا كتاب اهللا وسـنيت            : ((وسلم
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انقطع الوحي بعد أن كمل الدين واستقر، ولقد تعهـد         

   ولقد طبق )٤(}ِإنا نحن نزلْنا الذِّكْر وِإنا لَه لَحاِفظُونَ{: وله سبحانهاهللا حبفظه بق

                                                
  ٣  املائدة اآلية -١
  .٣٨األنعام اآلية   -٢
  .٨٩النحل اآلية   -٣
  .٩احلجر اآلية   -٤
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وقـيض   .اإلسالم أمت تطبيق يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه من بعده      
اهللا له من بعد من محل دعوته للعاملني، فاتسعت رقعة الدولة اإلسالمية، ودخل الناس يف     

 أفواجا من خمتلف الشعوب واألمم، وانصهر اجلميع يف العقيدة اإلسالمية الـيت             دين اهللا 
ربطتهم خبالقهم، وجعلت والءهم هللا ولرسوله وأخوم أخوة اإلميان واإلسالم، وتتابع           
على املسلمني منذ عهد الرسالة حىت العصر احلديث العديد من الدول واحلكومـات،             

حنسار وانكماش نتيجة لعوامل عـدة خارجيـة        ومرت على املسلمني فترات تراجع وا     
وداخلية وبتتبعها يدرك ذوو البصرية أن الرتباطهم بكتاب اهللا وسنة رسوله واالعتصام            
ما أثرا عظيما يف ذلك فحينما يتمسكون بدينهم وجيتمعون على هديه يكـون هلـم               

هم الـرتاع   التقدم والغلبة والنصر، وحينما يتهاونون يف ذلك أو ينحرفون عنه يدب في           
ولقد قيض اهللا لإلسالم منذ عهد الرسالة حىت اليوم علماء مصلحني          .فيغلبون ويتراجعون 

نقلوه للناس، وبينوا أحكامه، ونافحوا عنه، وعاجلوا به قضايا الناس وشئوم واستنبطوا            
األحكام لكل ما جد من الوقائع اليت ال نص فيها، وكان هلؤالء العلماء املصلحني أثرهم         

رز يف تقوية وازع الدين لدى الناس، وإزالة الشبهات والشكوك، وحماربة املعاصـي           البا
والبدع، ودعوة الناس إىل ما كان عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، كان               
هلؤالء الدعاة أثرهم القوي يف ذلك مما نتج عنه قوة اتمع املسلم وتقـدم املـسلمني                

  .واجتماع كلمتهم
هؤالء الدعاة املصلحني اإلمام الشيخ حممد بن عبد الوهاب جمدد القرن           ز  رومن أب 

الثاين عشر اهلجري رمحه اهللا الذي وفقه اهللا للقيام بدعوة إصالحية عظيمـة أعـادت               
لإلسالم يف اجلزيرة العربية قوته وصفاءه ونفوذه وطهر اهللا به اجلزيـرة مـن الـشرك                

امتدت آثار هذه الدعوة املباركة إىل أجـزاء  و.والبدع، وهداهم به إىل الصراط املستقيم    
كثرية من العامل اإلسالمي وتأثر ا عدد من العلماء واملصلحني فيه، وكان من أقـوى               

  أسباب جناح هذه
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الدعوة أن هيأ اهللا هلا حكاما آمنوا ا ونصروها وآزروا دعاا، ذلكم هم احلكام مـن                
ود رمحه اهللا مؤسس الدولة الـسعودية مث         من اإلمام ااهد حممد بن سع      آل سعود بدءاً  

  .أبنائه وأحفاده من بعده
إن دعوة اإلمام الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا هي الدعوة اإلسالمية اليت              
دعا إليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصحابته الكرام وسلف هذه األمة الـصاحل،               

ها ومعارضيها يف العامل اإلسـالمي      وهلذا جنحت وحققت أثارا عظيمة رغم كثرة أعدائ       
ال تزال طائفة مـن  ((:  لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأثناء قيامها وذلك مصداقاً  

  )).أميت على احلق ظاهرين ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا
وهذه الدعوة وإن كانت سلسلة دعوة اإلصالح ومرتبطـة مبـذهب الـسلف             

سابق هلا؛ ومل خترج عنه إال أا تستحق املزيد من الدراسة والعناية وتبـصري              الصاحل، ال 
الناس ا؛ ألن الكثري من الناس ال يزال جاهال حقيقتها، وألا أمثرت مثرات عظيمة مل               
حتصل على يد مصلح قبله بعد القرون املفضلة، وذلك ملا ترتب عليها من قيام جمتمـع                

 يف   نقياً  صافياً تؤمن ذه الدعوة وتطبق أحكامها تطبيقاً     حيكمه اإلسالم، ووجود دولة     
مجيع أحوال الناس يف العقائد واألحكام والعادات واحلدود واالقتصاد وغري ذلك ممـا             

إن التاريخ اإلسالمي بعـد عهـد الرسـالة         : جعل بعض املؤرخني هلذه الدعوة يقول     
ته اجلزيرة العربيـة يف ظـل     والراشدين مل يشهد التزاما تاما بأحكام اإلسالم كما شهد        

وال تزال هذه البالد واحلمـد هللا       .الدولة السعودية اليت أيدت هذه الدعوة ودافعت عنها       
تنعم بثمرات هذه الدعوة أمنا واستقرارا ورغدا يف العيش وبعدا عن البدع واخلرافـات              

  .اليت أضرت بكثري من البالد اإلسالمية حيث انتشرت فيها
   وعلماء يهمهم أمر املسلمني يف العامل عودية حكاماًواململكة العربية الس
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 .كله، وحيرصون على نشر اإلسالم يف ربوع الدنيا لتنعم مبا تنعم به هذه الـبالد              
ومن هنا فإن الدولة السعودية منذ قيامها وحىت اآلن تتيح الفرص واملناسبات لبيان             

 ،لى اهللا عليه وسلم   حقيقة هذه الدعوة اليت تعتمد على كتاب اهللا وسنة رسوله ص          
وحترص على إزالة الشبهات اليت تثار من اجلاهلني ذه الـدعوة أو املغرضـني،               
فكانت اللقاءات تتم للمناقشة حول الدعوة وآثارها، والـرد علـى املعارضـني،       

  .وكانت الرسائل تبعث، والكتب تؤلف، وال زالت واحلمد هللا
ام حممد بن سعود اإلسالمية     ويأيت هذا االجتماع الذي دعت إليه جامعة اإلم       

 هلا، ومن أوىل ذا من اجلامعـة الـيت   ونظمته ضمن تلك اجلهود السابقة، ومؤيداً  
تضم خرية تالميذ هذه الدعوة وعلمائها، واليت أسست أول ما أسست لتخدم هذه     
الدعوة وتعلمها للناس وتدعوا العباد إليها، وذلك حينما تشاور جاللة امللك عبـد        

حة شيخنا العالمة الشيخ حممد ابن إبراهيم رمحهما اهللا وأجـزل هلمـا      العزيز ومسا 
املثوبة يف إجياد هذه املؤسسة لتقوم بواجب الدعوة والتعليم وفق مذهب الـسلف             
الذي دعا إليه اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا، ففتحت املعاهد العلميـة مث               

مل اسم مؤسس الدولة السعودية الكليات مث اتسع نطاقها لتكون جامعة إسالمية حت       
األول، وناصر الدعوة اإلسالمية اإلمام حممد بن سعود، وقد خرجت اجلم الغفـري         
من العلماء ممن كان له األثر الكبري يف ضة هذه البالد، لقد قامت هذه اجلامعـة                
وال تزال بتدريس مؤلفات اإلمام حممد بن عبد الوهـاب وخباصـة يف العقائـد               

 أئمة السلف ممن سبقه كاإلمام ابن تيمية وابن القيم والطحاوي           ومؤلفات مشاهري 
واحلافظ ابن كثري وغريهم رحم اهللا اجلميع، وأجزل هلم املثوبة لقاء جهـادهم يف              

  .عرفته للناسمسبيل اهللا، والذب عن دينه، وبيان احلق الذي أوجب اهللا بيانه و
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ف الصاحل ومنـه دعـوة      أيها اإلخوة الكرام، إن االجتماع لدراسة مذهب السل       
الشيخ حممد بن عبد الوهاب، وتعريف الناس ا، وحثهم على االستمساك مبا كان عليه          
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصحابته الكرام وسلف هذه األمة أمر واجب ومـن               
أعظم القرب إىل اهللا؛ ألنه تعاون على اخلري، وتشاور يف املعروف، وحبث للوصول إىل              

ثريا ما تزول الشبه عند التقاء العلماء وحبث املسائل مشافهة، وأنـا علـى     األفضل، وك 
يقني أن هذا االجتماع سيكون له إن شاء اهللا اآلثار الكبرية الطيبة يف العامل اإلسـالمي             

 ويبتعدوا عن البدع يف ،كله ليجتمعوا على كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم         
هن شوكة املسلمني وقوى أعداءهم عليهم، وال شـك أن          الدين، والتفرق فيه الذي أو    

هذه النخبة املختارة اليت جتتمع اليوم من خمتلف أحناء العامل اإلسالمي ملناقشة األحبـاث              
واألفكار، وتلمس أفضل الطرق لعودة الناس إىل كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه              

صل إىل نتائج إجيابية بإذن اهللا       ست - وإحياء مذهب السلف الصاحل من هذه األمة       ،وسلم
تقدمها للمسلمني كافة، وتدعوهم إىل كلمة سواء متجردين عن التعـصب األعمـى،         
ومبتعدين عن الغلو يف األشخاص واألفكار، فاحلق واضح ال لبس فيه فما كان عليـه               
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصحابته الكرام وما وسعهم جيب أن نكون عليه مجيعا               

يسعنا يف خمتلف ديارنا وأوطاننا ما وسعهم وهذا هو لب الدعوة الـسلفية دعـوة   وأن  
الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا، وإن من أهم اآلثار اإلجيابية اليت ترتبت علـى                
هذه املناسبة مجع مؤلفات الشيخ رمحه اهللا ورسائله، وحتقيقها وطبعها وتقدميها للناس،            

  .ا، وطبعه وتوزيعه أيضاووضع كشاف حتليلي موضوعي هل
وكما أن من مثاره األحباث الكثرية اليت قدمت من العلماء يف موضوعات هامـة              
تتصل بدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب واعتمادها على الكتاب والـسنة، وصـلتها    
مبذهب السلف، وآثارها يف اجلزيرة العربية ويف العامل اإلسالمي كله، والشبهات الـيت             

  . ومناقشتهاأثريت حوهلا
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وإين إذ أشيد ذه اإلجنازات آمل أن يتمخض هذا االجتماع عـن توصـيات              
وقرارات هامة تدعو إىل تقوية مجيع املراكز واهليئات واملؤسسات اليت تقوم على نـشر              
مذهب السلف الصاحل والدعوة إليه، ودعمها والتمكني هلا، وتدعو أيـضا إىل ربـط              

 طريق الدراسة والبحث، وتدعو أيضا إىل املزيـد         الناشئة بكتب السلف ومناهجهم عن    
من اللقاءات اليت من شأا بيان مذهب أهل السنة واجلماعة والدعوة إليـه، ومعاجلـة           

  .العقبات اليت تقف دون انتشاره واعتماد الناس عليه
وإن جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية مشكورة على جهودهـا يف هـذا              

 جلميع باالهتمام ذه القضايا، والتعاون مع مجيع اجلهات اليت تعىن         امليدان، ومطالبة من ا   
مبذهب السلف والدعوة إليه ونشره على خمتلف املستويات وامليادين، ودعم األشخاص           

  .الذين يسهمون جبهودهم وآرائهم يف حماربة البدع واخلرافات عن منهج احلق
 السنية وفقها اهللا ملـا فيـه        وإين على يقني بأن حكومة اململكة العربية السعودية       

رضاه ونصر ا احلق، لن تتواىن يف دعم توصياتكم ومقرراتكم فيما خيـدم اإلسـالم               
واملسلمني كما هي عادا يف هذا الشأن، وإن من جهودها منذ عهد امللك عبد العزيز               
 رمحه اهللا نشر كتب السلف والعناية ا وتدريسها، ومعاونة اجلماعات واألفراد الـذين     

 مشهورة معلومة لدى اخلاص والعام، وذلك من        -يهتمون ا وحيرصون على انتشارها    
فضل اهللا عليها ومما تشكر عليه هذه الدولة اليت قامت على مذهب السلف، وطبقته يف               
جمتمعها وإين من جانيب سأحرص ما استطعت على التعاون معكم عموما ومـع هـذه          

 باإلسالم وأهله، ومع الدعاة إىل اهللا علـى          تعىن ملباركة وسائر اجلامعات اليت   اجلامعة ا 
منهج رسوله صلى اهللا عليه وسلم ومنهج صحابته الكرام، وسلف األمة الصاحل حسب             
الطاقة واإلمكان، أيها اإلخوة، أعضاء األسبوع، لقد كنت راغبا يف لقياكم واحلـديث   

  معكم، ومناقشة األحباث املقدمة، واآلراء املعروضة
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معكم يف حلقاتكم ودراساتكم؛ ألن يف ذلك تعاونا على اخلري،           واالشتراك  
ولكين شغلت عن ذلك بالس األعلى العاملي للمساجد املنعقد يف مكة املكرمـة،       
ومن بعده امع الفقهي اللذين تنظمهما رابطة العامل اإلسالمي اليت تلتقي معكـم             

كتكم هذه الفرصـة    يف اهتمامكم وجهودكم مما حال دون حتقيق رغبيت يف مشار         
 للجميع التوفيق والـسداد مـع       الطيبة، وجعلين أكتب إليكم هذه الكلمة راجياً      

وصييت لنفسي وجلميع إخواين بتقوى اهللا والعمل مبا يرضيه، والنشاط املتواصل يف            
الدعوة إىل سبيله، وأشكر لصاحب السمو امللكي األمري سلمان بن عبد العزيز أمري         

حلفل االفتتاح، كما أشكر لإلخوة املشرفني على تنظيم هذا         منطقة الرياض رعايته    
األسبوع جهودهم وإسهامهم، ولألعضاء من العلمـاء األفاضـل مـشاركتهم           
وإسهامهم، وأسأل اهللا أن يتقبل عمل اجلميع، وأن جيعله خالصا لوجهه الكـرمي،             

نـا حممـد    وأن جيعلنا مجيعا من اهلداة املهتدين إنه جواد كرمي، وصلى اهللا على نبي            
  .وعلى آله وصحبه وسلم
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  )١(كيف حنارب الغزو الثقايف الغريب والشرقي
  .احلمد هللا وحده والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه

فمما ال شك فيه أن أخطر ما تواجهه اتمعات اإلسالمية يف الوقت احلاضـر         : وبعد
ب وإذاعات وصحف وجمالت وغـري      هو ما يسمى بالغزو الثقايف بأسلحته املتنوعة من كت        

ذلك من األسلحة األخرى، ذلك أن االستعمار يف العصر احلديث قد غري من أساليبه القدمية               
ملا أدركه من فشلها وعدم فعاليتها، وحماربة الشعوب واستماتتها يف الـدفاع عـن دينـها             

هاب مما تأبـاه    وأوطاا ومقدراا وتراثها حيث إن األخذ بالقوة، وعن طريق العنف واإلر          
الطباع، وتنفر منه النفوس ال سيما يف األوقات احلاضرة بعد أن انتشر الوعي بـني النـاس،         
واتصل الناس بعضهم ببعض وأصبح هناك منظمات وهيئات كثرية تـدافع عـن حقـوق               
الشعوب، وترفض االستعمار عن طريق القوة، وتطالب حبق تقرير املصري لكل شـعب، وأن       

 الطبيعي يف سيادم على أرضهم واستثمار مواردهم وتسيري دفة احلكم ألهل كل قطر حقهم 
يف أوطام حسب ميوهلم ورغبام يف احلياة، وحسب ما تدين به تلـك الـشعوب مـن                 
معتقدات ومذاهب وأساليب خمتلفة للحكم مما اضطر معه إىل اخلروج عن هذه األقطار بعد              

  .ةقتال عنيف، وصدامات مسلحة وحروب كثرية دامي

ولكنه قبل أن خيرج من هذه األقطار فكر يف عدة وسائل، واختذ كثريا مـن            
املخططات بعد دراسة واعية وتفكري طويل وتصور كامل ألبعاد هذه املخططات،           
ومدى فعاليتها وتأثريها، والطرق اليت ينبغي أن تتخذ للوصول إىل الغاية اليت يريد،             

 صلة ضعيفة بالدين، مبالغة يف الدهاء       وأهدافه تتلخص يف إجياد مناهج دراسية على      
  واملكر والتلبيس، ركز فيها على خدمة

                                                
 هـ أسـئلة  ١٤٠٤ ورد يف العدد الثامن من جملة البحوث اإلسالمية لألشهر الربيعني واجلمادين عام        -١

 . وأجوبة عن الغزو الفكري معي من إعداد حترير الة
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أهدافه ونشر ثقافته وترسيخ اإلعجاب مبا حققـه يف جمـال الـصناعات املختلفـة،               
واملكاسب املادية يف نفوس أغلب الناس حىت إذا ما تشربت ا قلوم، وأعجبوا مبظاهر              

أجنزته من املكاسب الدنيوية واالختراعات العجيبة،      بريقها وملعاا، وعظيم ما حققته و     
 -ال سيما يف صفوف الطالب واملتعلمني الذين ال يزالون يف سن املراهقـة والـشباب    

اختارت مجاعة منهم ممن انطلى عليهم سحر هذه احلضارة؛ إلكمال تعليمهم يف اخلارج         
سلسلة من الـشبهات    يف اجلامعات األوربية واألمريكية وغريها حيث يواجهون هناك ب        

والشهوات على أيدي املستشرقني وامللحدين بشكل منظم، وخطط مدروسة، وأساليب        
ملتوية، يف غاية املكر والدهاء، وحيث يواجهون احلياة الغربية مبا فيها من تفسخ وتبذل              

  .وخالعة وتفكك وجمون وإباحية
 أو سلطة،   وهذه األسلحة وما يصاحبها من إغراء وتشجيع، وعدم وازع من دين          

قل من ينجو من شباكها ويسلم من شرورها، وهؤالء بعد إكمال دراستهم وعـودم             
إىل بالدهم وتسلمهم املناصب الكبرية يف الدولة أخطر من يطمئن إليهم املستعمر بعـد              
رحيله، ويضع األمانة اخلسيسة يف أيديهم لينفذوها بكل دقة، بل بوسائل وأساليب أشد         

 يف كثري من البالد اليت      ليت سلكها املستعمر، كما وقع ذلك فعالً      عنفا وقسوة من تلك ا    
أما الطريق إىل السالمة من هذا اخلطر       .ابتليت باالستعمار أو كانت على صلة وثيقة به       

والبعد عن مساوئه وأضراره فيتلخص يف إنشاء اجلامعات والكليات واملعاهد املختلفـة            
خلارج، وتدريس العلوم بكافة أنواعها مـع       بكافة اختصاصاا للحد من االبتعاث إىل ا      

 العناية باملواد الدينية والثقافة اإلسالمية يف مجيع اجلامعات والكليات واملعاهد؛ حرصـاً           
على سالمة عقيدة الطلبة، وصيانة أخالقهم، وخوفا على مستقبلهم، وحىت يسامهوا يف            

جات ومتطلبات هذه   بناء جمتمعهم على نور من تعاليم الشريعة اإلسالمية، وحسب حا         
  األمة املسلمة، والواجب التضييق من نطاق االبتعاث إىل اخلارج وحصره يف
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  . علوم معينة ال تتوافر يف الداخل
فنسأل اهللا التوفيق لكل ما فيه صالح العباد والبالد، ومحاية املسلمني من كل ما              

  .يضرهم يف عقائدهم وأخالقهم إنه جواد كرمي
رنا آنفا حيتاج إىل مزيد من العنايـة يف إصـالح املنـاهج          وهذا املقام مع ما ذك    

وصبغها بالصبغة اإلسالمية على وجه أكمل، واالستكثار من املؤسسات العلمية الـيت            
يستغين ا أبناء البالد عن السفر إىل اخلارج واختيار املدرسني واملدرسات واملـديرين             

 الفاضلة والعقيدة الطيبة والسرية     واملديرات، وأن يكون اجلميع من املعروفني باألخالق      
احلسنة، والغرية اإلسالمية والقوة واألمانة؛ ألن من كان ذه الصفات أمن شره ورجي             
خريه وبذل وسعه يف كل ما من شأنه إيصال املعلومات إىل الطلبة والطالبات سـليمة               

  .نقية
ـ       ض أما إذا اقتضت الضرورة ابتعاث بعض الطالب إىل اخلارج لعدم وجـود بع

املعاهد الفنية املتخصصة ال سيما يف جمال التصنيع وأشباهه فأرى أن يكون لذلك جلنـة     
علمية أمينة الختيار الشباب الصاحل يف دينه وأخالقه املتشبع بالثقافة والروح اإلسالمية،            
واختيار مشرف على هذه البعثة معروف بعلمه وصالحه ونشاطه يف الـدعوة لريافـق              

قوم بالدعوة إىل اهللا هناك، ويف الوقت نفسه يشرف علـى البعثـة،     البعثة املذكورة، وي  
ويتفقد أحواهلا وتصرفات أفرادها، ويقوم بإرشادهم وتوجيههم، وإجابتهم عمـا قـد           

  .يعرض هلم من شبه وتشكيك وغري ذلك
وينبغي أن يعقد هلم دورة قبل ابتعاثهم ولو قصرية يدرسون فيها مجيع املـشاكل              

اجههم يف البالد اليت يبتعثون إليها، ويبني هلم موقـف الـشريعة            والشبهات اليت قد تو   
اإلسالمية منها، واحلكمة فيها حسب ما دل عليه كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه   

   وكالم أهل العلم مثل أحكام الرق، وتعدد الزوجات بصفة ،وسلم



  

 - ٣٨٨ -

الطالق، وحكمة  عامة، وتعدد أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم بصفة خاصة، وحكم            
 وغري ذلك من األمور اليت يوردها أعداء اهللا على شباب املـسلمني  اجلهاد ابتداء ودفاعاً  

  .حىت يكونوا على استعداد تام للرد على ما يعرض هلم من الشبه
أما عن جماة الغزو املتمثل يف اإلذاعات والكتب والصحف واالت واألقـالم            

المية يف هذا العصر، وأخذت تشغل أكثر أوقات املـرء          اليت ابتليت ا اتمعات اإلس    
املسلم واملرأة املسلمة رغم ما تشتمل عليه يف أكثر األحيان من السم الزعاف، والدعاية              
املضللة فهي من أهم املهمات حلماية اإلسالم والثقافة اإلسالمية من مكائده وشره مـع        

لبحوث والنشرات واملقاالت النافعة،    التأكيد على دعاة اإلسالم ومحاته للتفرغ لكتابة ا       
والدعوة إىل اإلسالم، والرد على أصناف الغزو الثقايف، وكشف عواره، وتبيني زيفـه             
حيث إن األعداء قد جندوا كافة إمكانام وقدرام، وأوجدوا املنظمـات املختلفـة             

 الشبهات  والوسائل املتنوعة للدس على املسلمني والتلبيس عليهم، فال بد من تفنيد هذه           
وكشفها، وعرض اإلسالم عقيدة وتشريعا وأحكاما وأخالقا عرضا شيقا صافيا جذابا           
باألساليب الطيبة العصرية املناسبة، وعن طريق احلكمة واملوعظة احلسنة، واجلدال باليت           
هي أحسن من طريق مجيع وسائل اإلعالم حسب الطاقة واإلمكان؛ ألن دين اإلسـالم       

مع لكل خري، الكفيل بسعادة البشر، وحتقيـق الرقـي الـصاحل،      هو الدين الكامل اجلا   
  .والتقدم السليم واألمن والطمأنينة واحلياة الكرمية، والفوز يف الدنيا واآلخرة

 األكثرينوما أصيب املسلمون إال بسبب عدم متسكهم بدينهم كما جيب، وعدم فهم         
صري الكثري من العلماء يف شرح      حلقيقته، وما ذلك إال إلعراضهم عنه وعدم تفقههم فيه، وتق         

مزاياه، وإبراز حماسنه وحكمه وأسراره والصدق والصرب يف الدعوة إليه، وحتمـل األذى يف              
ذلك باألساليب والطرق املتبعة يف هذا العصر، ومن أجل ذلك حصل ما حصل اليوم مـن                

  .الفرقة واالختالف، وجهل األكثر بأحكام اإلسالم، والتباس األمور عليهم
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علوم أنه لن يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أوهلا والذي صلح به أوهلا هو اتباع           وم
: كتاب اهللا الكرمي وسنة رسوله األمني عليه من ربه أفضل الصالة والتسليم كما قال تعـاىل             

 وقـال  )١(}يلًا ما تـذَكَّرونَ اتِبعوا ما أُنِزلَ ِإلَيكُم ِمن ربكُم وال تتِبعوا ِمن دوِنِه أَوِلياَء قَلِ  {
وأَنَّ هذَا ِصراِطي مستِقيما فَاتِبعوه وال تتِبعوا السبلَ فَتفَرق ِبكُم عن سِبيِلِه ذَِلكُم             {: تعاىل

 فَاتِبعوه واتقُـوا    وهذَا ِكتاب أَنزلْناه مبارك   {:  وقال سبحانه  )٢(}وصاكُم ِبِه لَعلَّكُم تتقُونَ   
 وقد وعدهم اهللا سبحانه وتعاىل على ذلك النصر املبني والعاقبة احلميدة،   )٣(}لَعلَّكُم ترحمونَ 

:  وقال سبحانه )٤(}وكَانَ حقا علَينا نصر الْمؤِمِنني    {: كما قال سبحانه وهو أصدق القائلني     
}   قُوا ال يتتوا وِبرصِإنْ تِحيطٌولُونَ ممعا يِبم ئًا ِإنَّ اللَّهيش مهدكَي كُمروقـال عـز   )٥(}ض 

وعد اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاِت لَيستخِلفَنهم ِفي الْـأَرِض كَمـا          {: وجل
     لَه نكِّنملَيو ِلِهمقَب ِمن الَِّذين لَفختـِد          اسعب ِمـن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَِّذي ار مهِدين م

 )٦(}خوِفِهم أَمنا يعبدونِني ال يشِركُونَ ِبي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَِلك فَأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ             
 واآليات  )٧(}للَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم   يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ تنصروا ا      {: وقال سبحانه 

يف هذا املعىن كثرية، وملا حقق سلفنا الصاحل هذه اآليات الكرميات قوال وعمـال وعقيـدة                
نصرهم اهللا على أعدائهم، ومكن هلم يف األرض، ونشر م العدل ورحم م العباد، وجعلهم 

ِإنَّ اللَّه ال يغير    {:  بعدهم غري عليهم كما قال سبحانه      قادة األمة وأئمة اهلدى، وملا غري من      
فُِسِهما ِبأَنوا مريغى يتٍم حا ِبقَو٨(}م(.  

                                                
 .٣األعراف اآلية   -١
 .١٥٣األنعام اآلية   -٢
 .١٥٥األنعام اآلية   -٣
 .٤٧الروم اآلية   -٤
 .١٢٠آل عمران اآلية   -٥
 .٥٥النور اآلية   -٦
 .٧حممد اآلية   -٧
 .١١الرعد اآلية   -٨
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،  محيداً فنسأل اهللا سبحانه أن يرد املسلمني حكومات وشعوبا إىل دينهم رداً      
، وأن مينحهم الفقه فيه والعمل به واحلكم به، وأن جيمع كلمتـهم علـى احلـق               

ويوفقهم للتعاون على الرب والتقوى، والتواصي باحلق والصرب عليه إنه مسيع قريب،            
  .وصلى اهللا وسلم على نبينا وسيدنا حممد وآله وصحبه وأتباعه بإحسان
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  )١(الرد على مصطفى أمني
اطلعـت  : احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على رسول اهللا األمني، وبعد   

آثـار  "هـ بعنوان   ٢٤/٦/١٣٨٠ة الندوة يف عددها الصادر يف       على ما نشرته صحيف   
بقلم األخ مصطفى أمني فلما تأملت املقال املشار إليه وجدته قد اشتمل            " املدينة املنورة 

واملقتضي لذلك قـول    .على أخطاء كثرية جيب التنبيه عليها؛ لئال يغتر ا بعض القراء          
: وقوله صلى اهللا عليه وسـلم     .))احلديثالدين النصيحة   ((: النيب صلى اهللا عليه وسلم    

من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك               ((
  : وإليك أيها القارئ األخطاء واحلجة على إنكارها .))أضعف اإلميان
هذه املدينة املقدسة ا آثار كثرية تستحق الذكرى، وحنن         : قوله يف املدينة  : أوال

عرب مل تم ذه اآلثار بينما نشاهد معامل باريس، ولندن ا من اآلثار مـا جيعـل                 ال
شعوا ختلد هذه الذكرى فما بالنا حنن املسلمني العرب ال تم بآثار العصور املاضية،              

يدعونا الكاتب يف هذه الكلمة إىل التـشبه ببـاريس         .إخل..إىل قوله وإمنا يدعو اإلسالم    
ثار، وختليد ذكراها باألبنية وأشباهها، وهذا غريب، وعجيـب أن          ولندن يف تعظيم اآل   

من تـشبه   ((: يدعو مسلم إىل التشبه بأعداء اهللا، والرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول           
 والكتابات والتأسـي    ، أيها القارئ إن تعظيم اآلثار ال يكون باألبنية        ))بقوم فهو منهم  

هلها يف أعماهلم ايدة، وأخالقهم احلميـدة،  بالكفرة، وإمنا تعظيم اآلثار يكون باتباع أ 
، هكذا كان السلف الصاحل يعظمون آثار        وصرباً ، ودعوةً  وعمالً وجهادهم الصاحل قوالً  

سلفهم الصاحلني، وأما تعظيم اآلثار باألبنية والزخارف والكتابة وحنو ذلك فهو خالف           
 م، وهو من أعظم     هدي السلف الصاحل، وإمنا ذلك سنة اليهود والنصارى ومن تشبه         

  وسائل الشرك، وعبادة األنبياء

                                                
 .  ٤٩١-٤٧٢: هـ، ص١٣٨٩نشر هذا الرد يف اجلامع الفريد، الطبعة األوىل  -١
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واألولياء كما يشهد به الواقع، وتدل عليه األحاديث واآلثار املعلومة يف كتب السنة فتنبـه               
نعم، ينبغي للمسلمني أن يستعدوا ألعدائهم يف إجياد املصانع النافعـة للمجتمـع،             .واحذر

لكفرة، ولكن طاعـة هللا ولرسـوله، وتأسـيا    واختراع األسلحة املناسبة للعصر، ال تأسيا با  
بالسلف الصاحل من الصحابة رضي اهللا عنهم، ومن سلك سبيلهم، واألصل يف ذلك قولـه               

وأَِعدوا لَهم ما استطَعتم ِمن     {:  وقوله تعاىل  )١(}يا أَيها الَِّذين آمنوا خذُوا ِحذْركُم     {: تعاىل
ملؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف ويف كل خـري             ا(( : وقول النيب  )٢(}قُوٍة

واآليات واألحاديث يف هـذا      . احلديث ))احرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجزن       
املعىن كثرية، وكلها تدل على أنه جيب على املسلمني أن يوجدوا بينهم من املصانع واألسلحة 

بكفايتهم ويغنيهم عن احلاجة إىل غريهم، ويعينـهم        وأسباب العيش واحلياة الكرمية ما يقوم       
على جهاد أعدائهم ومحاية مصاحلهم، والنصر لدينهم، واسترجاع أجمادهم السالفة، ومـن            
عدوان من أرادهم أو أراد دينهم بسوء، هذا يا مصطفى أمني هو تعظيم اآلثار ال ما أشرت                 

  .إليه من األبنية وحنوها واهللا املستعان

واملعرفة ال جتعل التقوى يف الضعف وال يف اخلوف        :  الكاتب مصطفى   يقول :ثانياً
إخل، نعم ال  .بل يف العلم بسنة الكون والوقوف على أسراره، واالتصال مبا دق وجل منه            

ينبغي أن جتعل التقوى يف الضعف واخلوف والتأخر عن ميادين اإلصالح والنفع اخلاص             
كمة الرب سبحانه فيما خلق وشرع بـل        والعام، والنظر يف سنن الكون والتبصر يف ح       

جيب أن يكون أهل التقوى هم أشجع الناس على كل خري، وأكملهم عنايـة بكـل                
إصالح؛ ألن تقواهم هللا سبحانه تقتضي منهم ذلك، ولكن كالم الكاتـب يـوهم أن               
التقوى تنحصر يف العلم بسنة الكون، والوقوف على أسراره، والتأسي مبن بلغ يف هذا               

  ى ما ميكنه من العناية، وليس األمر كذلك، وإمنا العلم بسنةالباب أقص

                                                
 .٧١النساء اآلية   -١
 .٦٠األنفال اآلية   -٢
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الكون، والعناية بأسراره من التقوى، ال أنه كل التقوى؛ ألن التقوى عند علمـاء              
فعل ما أمر اهللا به وترك ما ى اهللا عنه، عن إميان وصدق وإخالص وحمبة               : الشرع

اد املصانع النافعة، والتأسي مبن     ورغبة ورهبة، ومن ذلك العناية باملصاحل العامة وإجي       
سبقنا يف هذا امليدان من السلف الصاحلني، واألئمة املتقني، وال حرج علينا يف أن              
نأخذ مما وقف عليه غرينا من أسرار الكون واكتشف من العلوم النافعة الدنيويـة              

 عن  اليت ال ختالف الشرع املطهر، وإمنا تعني على محايته من كيد أعدائه وتغين أهله             
 بالكفار بـل ألن  احلاجة إىل الغري بل جيب ذلك ويتعني على أهل اإلسالم ال تأسياً  

دينهم الكامل يأمرهم باحلرص على ما ينفعهم، واحلذر عن كل ما يضرهم كمـا              
تقدمت األدلة على ذلك، وهؤالء الكفار الذين بلغوا يف االختراع الغاية مل يزدهم             

وإحلادا وهبوطا من األخالق الفاضلة، وابتعـادا       ما وصلوا إليه من العلم إال كفرا        
عن األخالق الكرمية، فال ينبغي أن يغتر بعلمهم، وال أن يقلـدوا يف أخالقهـم               
وأزيائهم املخالفة لشرع اهللا وإمنا يؤخذ من علومهم ما ينفع وتدعو احلاجة إليه مع              

ر من كـل مـا      التقيد بتعاليم الشريعة واالستقامة على صراط اهللا املستقيم، واحلذ        
خالف ذلك، فتنبه أيها القارئ الكرمي هلذا املقام العظيم تنج من ضالالت كـثرية              

  .وشبهات متنوعة، واهللا اهلادي إىل سواء السبيل
فمن الواجب على الذين يزورون قرب سـيد        : يقول الكاتب مصطفى  : ثالثاً

هادهم لبلـوغ   الشهداء أن يلتمسوا فيه هذه األسوة، وأن يعلموا أن اهللا جيزيهم جب           
وأسوة محـزة   : إىل أن قال  .الغاية منها وال جيزيهم رد الزيارة، والتربك، والدعاء       
  .إخل..رضي اهللا عنه هي اجلهاد يف سبيل اهللا له املثل األعلى

  إن هذا الكالم فيه حق وباطل، فأما احلق فهو تشجيع زوار قرب: أقول
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ؤمنني على تذكر أعماهلم ايدة الـيت       محزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنه وغريه من امل         
قاموا ا حني كانوا يف قيد احلياة من اجلهاد يف سبيل اهللا، والـدعوة إليـه، والعنايـة                  
باملصاحل العامة، والتأسي م يف ذلك، وهذا حق ينبغي لكل مسلم أن يتذكره كـثريا،               

سريم حـسب  وأن يتأسى بأهله يف سائر أطوار حياته حىت يعمل كأعماهلم، ويسري ك         
وهذا بال شك خطأ    .إن اهللا ال جيزي الزائر رد الزيارة والتربك والدعاء        :  وقوله ١.الطاقة

زوروا ((: ظاهر وخمالف لألحاديث الصحيحة اليت يقول فيها النيب صلى اهللا عليه وسلم           
  .))وتزهد يف الدنيا((  ويف بعضها))القبور فإا تذكركم اآلخرة

يب صلى اهللا عليه وسلم يف هذا الباب تدل على أن مقـصود  فالنصوص الواردة عن الن 
الزيارة تذكر اآلخرة، والزهد يف الدنيا، والدعاء ألهل القبـور مـن املـسلمني بالعافيـة                

وشجع على أمر آخر يؤخذ     .والكاتب املذكور قد أعرض عن هذا ومل يرفع به رأسا         .واملغفرة
صواب، وأما قصد الزائر للقبور التربك ا، من نصوص أخرى، ولو مجع بني األمرين ملا فاته ال

فليس ذلك من دين اإلسالم بل هو من أعمال أهل اجلاهلية، ومن أخالق عبـاد األوثـان،          
: وقد ثبت يف صحيح مسلم عن بريدة رضي اهللا عنه قال        .فيجب احلذر منه، وي الزوار عنه     

الـسالم  ((بور أن يقولـوا     كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا الق           
نسأل اهللا لنا ولكـم  .عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون  

مر النيب صلى اهللا عليـه      :  ويف جامع الترمذي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال          ))العافية
ا ولكم أنتم سلفنا وحنـن  فقال السالم عليكم يا أهل القبور يغفر اهللا لن ((وسلم بقبور املدينة    

 فهذه سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف زيارة القبور وبيان املقصد منها، وأمـا                ))باألثر
ن مالتربك ا والبناء عليها والكتابة عليها وقصدها للدعاء عندها فليس ذلك من سنته بل هو      

  .ا العافية من ذلكسنة اليهود والنصارى وأهل اجلاهلية، نسأل اهللا لنا وللمسلمني مجيع

                                                
وأما الباطل فهو ما يومهه كالمه من حصر املقصود بالزيارة يف التأسي بـاملزور يف أعمالـه الطيبـة           -١

 .السالفة
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واختذت بعض األمم اإلسـالمية     : يقول الكاتب مصطفى يف أثناء كالمه     : ًرابعا
، وجعلت من بعض الصاحلني فيها أولياء اختذم إىل اهللا زلفى، وهلـؤالء             ملوكها أرباباً 

وأولئك بنت القباب، وأقامت عليها املساجد ال تقصد ختليد ذكراهم ليكون للذكرى            
ة ومثال، بل تقصد أن تكون القباب واملـساجد حماريـب لعبـادم،             يف األجيال أسو  

والتوسل إىل اهللا، ولو أم أقاموا القبة أو املسجد لألسوة، وللـذكرى لكـان ذلـك                
أما احلق فهو إقرار الكاتب بوجـود هـذه         .أقول يف هذا الكالم حق وباطل     .إخل..خريا

اختاذ تلك القبب واملساجد حماريب البدع واملنكرات يف بعض األمم اإلسالمية، وانتقاده      
وهذا ال شك واقع، ومن زار البلدان ااورة رأى ذلـك           .لعبادة األموات والتوسل م   

 فإنا هللا وإنا إليه راجعون، ونسأل اهللا أن يعايف املسلمني من ذلك، وأن ميـنحهم                عياناً
ىت يعرفوا أن هـذه      صلى اهللا عليه وسلم ح     الفقه يف الدين الذي بعث اهللا به نبينا حممداً        

وأما .احملدثات حول القبور ختالف شرعه وتوقع يف عبادة غري اهللا سبحانه كما هو الواقع       
الباطل الذي اشتمل عليه كالم الكاتب فهو تفصيله بني اختاذ القباب واملساجد للعبادة             

 ليس" التفصيل"والتوسل، وبني اختاذها لتخليد الذكرى ففرق بني األول والثاين، وهذا           
عليه دليل بل النصوص من الكتاب والسنة ختالفه، وتدل على أنه ال جيوز اختاذ القباب               

ألن اختاذها لعبادة األمـوات والتوسـل ـم بالـدعاء           .واملساجد على القبور مطلقاً   
واالستغاثة وحنو ذلك شرك أكرب من جنس عمل اجلاهلية األوىل حول الالت والعـزى           

رى وسيلة قريبة وذريعة إىل الـشرك بأهـل القبـور           ومناة وأشباهها، واختاذها للذك   
وعبادم مع اهللا سبحانه، وهلذا املعىن جاءت النصوص من الكتاب والسنة تنكر ذلـك              

ومن ذلك ما ثبت يف الصحيحني عن عائشة رضـي  .وحتذر منه، وحتسم وسائل الشرك   
ليهود والنصارى  لعنة اهللا على ا   ((: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : اهللا عنها قالت  

 قالت عائشة رضي اهللا عنها حيذر ما صنعوا ولوال ذلك           ))اختذوا قبور أنبيائهم مساجد   
  ألبرز قربه غري أنه خشي أن يتخذ
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، ويف صحيح مسلم عن جندب بن عبد اهللا رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صـلى اهللا                  مسجداً
 أنبيائهم وصاحليهم مساجد    أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور       ((: عليه وسلم قال  

 ويف صحيح مسلم أيضا عـن جـابر   ))أال فال تتخذوا القبور مساجد فإين أاكم عن ذلك      
لقرب وأن يقعد عليه وأن ى أن جيصص ا((: رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .))يبىن علي
د والقبـاب علـى      فهذه األحاديث وما جاء يف معناها تدل على حترمي اختاذ املساج          

لئال يفعلـوا فعـل اليهـود       .القبور، وأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم حذر أمته من ذلك          
والنصارى من الغلو يف تعظيم األموات، واختاذ قبورهم مساجد، والصالة عندها والـدعاء             
وحنو ذلك فيقعوا يف الشرك وعبادة األنبياء والصاحلني من دون اهللا كما وقع غريهم، وهذا                

ي خافه صلى اهللا عليه وسلم قد وقع يف أمته فعظموا األموات من األنبيـاء والـصاحلني          الذ
التعظيم الذي مل يشرعه اهللا، وبنوا على قبورهم املساجد والقباب وصرفوا هلـم الـدعوات             
والرغبات حىت وقع الشرك احملذور، وحصل التأسي بعباد القبور فال حول وال قوة إال بـاهللا           

ن ذلك ما ثبت يف الصحيحني من حديث أم سلمة، وأم حبيبة رضـي اهللا               العلي العظيم وم  
عنهما أما رأتا يف أرض احلبشة كنيسة يقال هلا مارية وما فيها من الصور، فذكرتا ذلـك                 

 أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجداً((: للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
 فبني صلى اهللا عليه وسـلم أن بنـاة   ))شرار اخللق عند اهللا  وصوروا فيه تلك الصور أولئك      

املساجد والقباب على القبور واملصورين فيها الصور هم شرار اخللق عند اهللا، ولعنـهم يف               
حديث عائشة ومل يفصل بني من بناها للعبادة أو لتخليد الذكرى، فعلم بذلك أن بناءها ال                

وسائل الشرك، ومن أظهر أعالمه وشعائره، وهي   جيوز مطلقا وما ذلك إال لكوا من أعظم         
سنة اليهود والنصارى اليت ينا عن اتباعها، وحذرنا من سلوكها كما يف قوله صلى اهللا عليه      

لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حىت لـو دخلـوا جحـر ضـب                 ((وسلم  
 فهـذا اخلـرب     ،تفق عليه ؟ م ))فمن(( قالوا يا رسول اهللا اليهود والنصارى قال         ))لدخلتموه
  الصحيح 
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يدل على أن هذه األمة تسلك مسالك اليهود والنصارى يف الشرك والبدع إال من عصم اهللا                
من ذلك، وهم الطائفة املنصورة كما يف األحاديث األخر، ويدل هذا اخلرب أيضا على حتذير               

الفة الرسول صلى اهللا األمة من اتباع سنن اليهود والنصارى؛ ألن اتباعهم يفضي بأهله إىل خم        
عليه وسلم وقد أمر اهللا سبحانه يف كتابه الكرمي بطاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم واحلذر                

وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُـوا       {: عما ى عنه كما قال تعاىل     
  .)١(}اللَّه ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَاِب

فَلْيحذَِر الَِّذين يخاِلفُونَ عن أَمِرِه أَنْ تِصيبهم ِفتنةٌ أَو يِصيبهم عذَاب           {: وقال تعاىل 
دعا إىل كل خري وحذر أمته من كل شـر فـال    صلى اهللا عليه وسلم وال ريب أنه   )٢(}أَِليم 

و إىل غري طريقه، وال شك أن البناء       جيوز ملن يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن خيالف سبيله أو يدع          
على القبور واختاذ املساجد والقباب عليها من سبيل اليهود والنصارى، ومن وسائل الشرك             

  . فوجب تركها واحلذر منها واهللا ويل التوفيقوالضالل مطلقاً

وكذلك البقيع هذا اجلزء الذي دفنـوا فيـه أزواج      : يقول الكاتب مصطفى  : خامساً
 وقرب إبراهيم وقبور الصحابة كـان يف املاضـي          ، صلى اهللا عليه وسلم    وعمات رسول اهللا  

بالقباب حىت جاءت الدولة الرشيدة وأزالت تلك القباب، ولكن تركت القبور كما هي مل              
تعلم، وحيضر إىل هذا البقيع مئات األلوف من زوار املسجد النبوي لزيارة أهل البقيع فـال                

 أمثال زوجات رسول اهللا وابنه إبراهيم وعشرات الصحابة يعرفون من فضلهم اهللا على العباد    
فلو عملت إدارة األوقاف على هذه القبور لوحات يكتب عليها اسم صاحب القرب وحيـاط         

  .إخل...أيضا القرب بشبك من حديد للتعرف عليه والسالم عليه ليس إال
يكتب فيهـا  يدعو الكاتب يف هذه الكلمات إدارة األوقاف باملدينة إىل عمل لوحات  

  أمساء املشهورين من املدفونني يف البقيع وإىل إقامة شبك حديد

                                                
 .٧احلشر اآلية   -١
 .٦٣النور اآلية   -٢
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أقول قد يكون هذا االقتراح من الكاتب عن حـسن نيـة            .على قبورهم للتعريف م   
ومقصد صاحل، ولكن اآلراء واالستحسانات ال ينبغي للمؤمن االعتماد عليهـا حـىت             

 خبيثها أال وهو كتاب اهللا وسنة رسوله        يعرضها علي امليزان العادل الذي مييز طيبها من       
 ولعل الكاتب حني كتب هذه الكلمة من أوهلا إىل آخرها مل يكن        ،صلى اهللا عليه وسلم   

عنده علم مبا جاءت به السنة الصحيحة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم حـول                 
تراحـه  اق: القبور فلذلك وقعت منه األخطاء السالفة، ووقع منه هذا اخلط األخري وهو           

على إدارة األوقاف ما تقدم ذكره، وقد سبق يف احلديث الصحيح ي الرسول صـلى               
اهللا عليه وسلم عن البناء على القبور، وال شك أن اختاذ الشبابيك عليها نوع من البناء                
ووسيلة إىل الغلو فيها، والفتنة ا وهكذا الكتابة عليها هي من وسـائل الغلـو فيهـا           

 أمساء املدفونني وعرفوا أم من املعظمني لعلم        قرأوان بعض اجلهال إذا     واختاذها أوثانا فإ  
أو عبادة أو رئاسة، أو لكوم من أهل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم أكبـوا علـيهم        
للتمسح م والتربك بتربتهم كما يفعل اجلهال يف البلدان ااورة بكثري من املوتى، وقد              

يه وسلم النهي عن الكتابة على القبور، كما صح عنـه  صح عن رسول اهللا صلى اهللا عل 
النهي عن البناء عليها، وأن يزاد عليها من غري تراا، وأن تتخذ عليها املساجد والسرج               
كما سلفت األحاديث بذلك، وما ذلك منه صلى اهللا عليه وسلم إال محايـة جلنـاب                

يما وقع فيه من قبلهم من       على األمة من الوقوع ف      لطرق الشرك وخوفاً   التوحيد، وسداً 
ضالل اليهود والنصارى، وعباد األوثان من شىت قبائل العرب فلقد بلغ الرسـالة وأدى        
األمانة ونصح األمة أبلغ نصيحة عليه من ربه أفضل الصالة وأكمل التسليم، واملقصود             

    م كمـا  من الزيارة ألهل البقيع هو الدعاء هلم بالعافية واملغفرة، والتذكر لآلخرة بزيار
سلف يف أول هذه الكلمة وذلك متيسر حبمد اهللا وإن مل يعلم الزائر أمساءهم، ولـيس                
هناك حاجة إىل ما اقترحه هذا الكاتب من الكتابة وإقامة الشبك، ولو كان يف ذلـك                

  خري للمسلمني لكان السلف الصاحل من الصحابة وأتباعهم بإحسان أسبق إىل
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ألم بالشريعة أعلم، ويف العمل ا أرغب ولزوجات        ذلك وأويل بفعله من املتأخرين؛      
النيب صلى اهللا عليه وسلم وغريهم من أهل البيت أحب وأغري فلما تركوا ذلك واكتفوا               
مبا كان عليه احلال يف زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم واخللفاء الراشدين علم أن ما                

الباطل والغلـو احملـرم واحلـدث    أحدثه الناس بعدهم يف القبور من البناء والكتابة هو     
املنكر، فتنبه أيها القارئ لذلك، واحذر من شبه املشبهني وبدع املبتدعني واهللا اهلـادي            

وقد جاء بعد الرسول صلى اهللا عليه وسلم دعاة الشرك من اليهود            .إىل الصراط املستقيم  
يه الرسول والنصارى ومن تشبه م من هذه األمة يدعون الناس إىل خالف ما دعاهم إل          

 وينشرون بينهم األفكار اهلدامة والدعايات املضللة عن قصد وعن          ،صلى اهللا عليه وسلم   
غري قصد، فراج الباطل بسبب ذلك وخفي احلق على أكثر اخللق، وقل دعاة اهلـدى                
وأنصار الشريعة، وكثر بني الناس أدعياء العلم وأنصار الشرك ودعاة الرذيلة، فحـسبنا             

 ومن هنا يعلم القراء الصاحلون، والعلماء املهتدون أن الواجب عليهم           اهللا ونعم الوكيل،  
التشمري عن ساعد اجلد يف الدعوة إىل اإلسالم الصايف من شوائب الـشرك والبـدع،               
ونشر حماسنه وأحكامه العادلة وأهدافه، السامية وتعاليمه السمحة بني طبقات األمة يف            

ن طريق اخلطابة واإلذاعة ليتعلم اجلاهـل       اتمعات واحملافل والصحف والنشرات، وم    
وينتبه الغافل ويتذكر الناسي ويقف املضلل عند حده فال يكيـد لإلسـالم وأحكـام               
الشريعة مبرأى من أهل العلم ومسمع، ومىت مشر دعاة اإلسالم لنصره يف الدعوة إليـه،               

اخلمـول  ذل دعاة الشرك واإلحلاد والبدع واألهواء، ومخدت نارهم وقبعوا يف زوايـا          
وابتعدوا عن منصات اخلطابة ومنابر الصحافة، أو دخلوا يف احلق وناصروا أهله ملا سطع       
هلم نوره، وظهر هلم رشده، وانزاح عن قلوم حجب الشبهات واجلهالة، فما أوجب             
النصيحة لدين اإلسالم على أهل اإلسالم وما أعظم حقه عليهم، ولقد قام ذا الواجب              

إلسالم ودعاة اإلصالح يف هذا العصر، وإين ألرجو هلم التوفيـق           جم غفري من علماء ا    
  والثبات ومزيد القوة
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 والنشاط يف احلق وهدم حصون الضالل وقلع أسس الباطل، وإين ألرى لزاما على     
الذين مل يسامهوا يف هذا امليدان من القراء الناني والعلماء املـربزين أن ينفـضوا               

كل، وأن يقتحموا امليدان بصدق وشجاعة وعلـم        عنهم غبار الكسل وشبهة التوا    
وحلم حىت ينصروا دينهم وحيموا شريعتهم ويهدوا الناس إليهـا ويرشـدوهم إىل             
الصراط املستقيم، وهلم بذلك مثل أجور أتباعهم إىل يوم القيامة كما قال الصادق             

 من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من          ((: األمني صلى اهللا عليه وسلم    
 واهللا املسئول أن يهدينا ومجيـع إخواننـا        ))تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا      

صراطه املستقيم، وأن يعيذنا مجيعا من طريق املغضوب عليهم والضالني إنه علـى             
  .كل شيء قدير، وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وآله وصحبه
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   صاحل حممد مجال:الرد على
م على رسول اهللا، وعلى آله وأصـحابه ومـن          احلمد هللا، وصلى اهللا وسل    

  .اهتدى داه
يف عددها الـصادر يف  ) الندوة(فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة      : أما بعد 

) اآلثار اإلسـالمية : (هـ بقلم األخ صاحل حممد مجال حتت عنوان    ١٣٨٧/ ٢٤/٥
ية، فألفيت الكاتب املذكور يدعو يف مقاله املنوه عنه إىل تعظيم اآلثـار اإلسـالم             

والـذين  : (والعناية ا، خيشى أن تندثر وجيهلها الناس، وميضي الكاتب فيقـول          
يزورون اآلن بيت شكسبري يف بريطانيا، ومسكن بتهوفن يف أملانيـا ال يزوروـا              
بدافع التعبد والتأليه، ولكن بروح التقدير واإلعجاب ملا قدمه الشاعر اإلجنليـزي            

ما مما يستحق التقدير فأين هذه البيوت التافهـة         واملوسيقي األملاين لبالدمها وقومه   
من بيت حممد ودار األرقم بن أيب األرقم وغار ثور وغار حـراء وموقـع بيعـة                 

ومنذ سنوات قليلة عمدت مصر إىل تسجيل   : الرضوان وصلح احلديبية، إىل أن قال     
وجمد الفراعنة، وراحت ترسلها أصواتا حتدث وتصور مفـاخر         ) أبو اهلول (تاريخ  

باء واألجداد، وجاء السواح من كل مكان يستمعون إىل ذلك الكالم الفـارغ             اآل
إذا ما قيست مبجد اإلسالم، وتاريخ اإلسالم ورجال اإلسالم يف خمتلف اـاالت             
ويريد الكاتب من هذا الكالم أن املسلمني أوىل بتعظيم اآلثار اإلسـالمية كغـار              

من تعظيم اإلجنليز واألملان للفنانني     حراء وغار ثور، وما ذكره الكاتب معهما آنفا         
مث يقترح الكاتب أن تقـوم وزارة       .املذكورين، ومن تعظيم املصريني آلثار الفراعنة     

احلج واألوقاف بالتعاون مع وزارة املعارف على صيانة هذه اآلثار واالستفادة منها            
  : بالوسائل التالية
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مله هذه اآلثـار مـن    كتابة تاريخ هذه اآلثار بأسلوب عصري معرب عما حت        -١
  .ذكريات اإلسالم وجمده عرب القرون إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها

  . رسم خريطة أو خرائط ملواقع اآلثار يف كل من مكة املكرمة واملدينة املنورة-٢
 إعادة بناء ما دم من هذه اآلثار على شكل يغاير األشكال القدمية، وحتلية               -٣

 واألحاديث النبوية على لوحة كربى يسجل ا تاريخ موجز لألثر البناء باآليات القرآنية 
  .وذكرياته مبختلف اللغات

 إصالح الطرق إىل هذه اآلثار، وخاصة منها اجلبلية كغار ثور وغار حـراء،       -٤
وتسهيل الصعود إليها مبصاعد كهربائية كاليت يصعد ا إىل جبال األرز يف لبنان مـثال           

  .مقابل أجر معقول
ني قيم أو مرشد لكل أثر من طلبة العلم يتوىل شرح تاريخ األثر للزائرين،               تعي -٥

واملعاين السامية اليت ميكن استلهامها منه بعيدا عن اخلرافات والبـدع، أو االسـتعانة              
  .بتسجيل ذلك على شريط يدار كلما لزمت احلاجة إليه

انتهى ) ملراحل إدراج تاريخ هذه اآلثار ضمن املقررات املدرسية على خمتلف ا          -٦
  .نقل املقصود من كالمه

وملا كان تعظيم اآلثار اإلسالمية بالوسائل اليت ذكرها الكاتب خيـالف األدلـة             
الشرعية وما درج عليه سلف األمة وأئمتها من عهد الصحابة رضي اهللا عنـهم إىل أن                
 مضت القرون املفضلة، ويترتب عليه مشاة الكفار يف تعظيم آثار عظمائهم، وغلـو            
اجلهال يف هذه اآلثار، وإنفاق األموال يف غري وجهها ظنا من املنفق أن زيارة هذه اآلثار       
من األمور الشرعية، وهي يف احلقيقة من البدع احملدثة، ومن وسائل الـشرك، ومـن               

  .مشاة اليهود والنصارى يف تعظيم آثار أنبيائهم وصاحليهم واختاذها معابد، ومزارات
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هذا املقال مبا يوضح احلق ويكشف اللبس باألدلة الشرعية واآلثار رأيت أن أعلق على     
السلفية، وأن أفصل القول فيما حيتاج إىل تفصيل، ألن التفصيل يف مقام االشتباه من أهـم                

: املهمات، ومن خري الوسائل إليضاح احلق، عمال بقول الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم              
هللا ولكتابه ولرسـوله وألئمـة املـسلمني        (( قال   قيل ملن يا رسول اهللا    )) الدين النصيحة ((

قد ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا       :  فأقول واهللا املستعان وال حول وال قوة إال به         ))وعامتهم
 أخرجه الشيخان ويف    ))من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد         ((: عليه وسلم أنه قال   

ويف صحيح مسلم عن جابر رضي       ))من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد       (( :لفظ ملسلم 
 أما بعد فـإن  :اهللا عنه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف خطبته يوم اجلمعة           

خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم وشر األمور حمـدثاا               
  .وكل بدع ضاللة

ا الكاتب كغار حراء وغار ثور وهذه اآلثار اليت ذكره.واألحاديث يف هذا املعىن كثرية   
وبيت النيب صلى اهللا عليه وسلم ودار األرقم بن أيب األرقم وحمل بيعة الرضوان وأشباهها إذا                
عظمت وعبدت طرقها وعملت هلا املصاعد واللوحات ال تزار كما تزار آثار الفراعنة، وآثار 

 نكون ذه اإلجراءات قـد      وبذلك.عظماء الكفرة، وإمنا تزار للتعبد والتقرب إىل اهللا بذلك        
أحدثنا يف الدين ما ليس منه، وشرعنا للناس ما مل يأذن به اهللا وهذا هو نفس املنكر الـذي                   

أَم لَهم شركَاُء شرعوا لَهم ِمن الديِن ما لَم يأْذَنْ          {: حذر اهللا عز وجل منه يف قوله سبحانه       
من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه        : عليه وسلم بقوله   وحذر منه النيب صلى اهللا       )١(}ُِبِه اللَّه 

لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حـىت  ((: فهو رد وبقوله صلى اهللا عليه وسلم  
 متفق  ))فمن(( قالوا يا رسول اهللا اليهود والنصارى؟ قال         ))لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه    

  .على صحته
ذكرها الكاتب وأشباهها مما حيبه اهللا ورسـوله         ولو كان تعظيم اآلثار بالوسائل اليت       

  ألمر به صلى اهللا عليه وسلم
                                                

 .٢١الشورى اآلية   -١
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أو فعله، أو فعله أصحابه الكرام رضي اهللا عنهم، فلما مل يقع شيء من ذلك علم               
أنه ليس من الدين بل هو من احملدثات اليت حذر منها النيب صلى اهللا عليه وسلم وحذر                 

 عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه      وقد ثبت .منها أصحابه رضي اهللا عنهم    
أنه أنكر تتبع آثار األنبياء، وأمر بقطع الشجرة اليت بويع النيب صلى اهللا عليه وسلم حتتها               

 لوسـائل   يف احلديبية ملا قيل له إن بعض الناس يقصدها، محاية جلناب التوحيد وحسماً            
أيها القارئ ما ذكره بعض أهل العلم       الشرك والبدع واخلرافات اجلاهلية، وأنا أنقل لك        

قال اإلمام أبو بكر حممد بن الوليد الطرطوشي        : يف هذا الباب لتكون على بينة من األمر       
وقـال  : مث قال ) فصل يف جوامع البدع   ): (١٣٥(صفحة  ) احلوادث والبدع (يف كتابه   

 داً مع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فلقينـا مـسج         املعرور بن سويد خرجنا حجاجاً    
فجعل الناس يصلون فيه قال عمر أيها الناس إمنا هلك من كان قبلكم باتباع مثل هـذا        
حىت اختذوها بيعا فمن عرضت له فيها صالة فليصل ومن مل تعرض له صالة فليمض مث                

عن حممد بن وضاح أن عمر بن اخلطاب أمر بقطع الشجرة اليت          ) ١٤١(نقل يف صفحة    
 ألن الناس كانوا يذهبون حتتها فخاف عمر الفتنة         ،ه وسلم بويع حتتها النيب صلى اهللا علي     

وكان مالك وغريه من علماء املدينة يكرهون إتيان تلـك           (:مث قال ابن وضاح   .عليهم
املساجد وتلك اآلثار اليت باملدينة ما عدا قباء وأحد، ودخل سفيان بيت املقدس وصلى              

 غريه أيضا ممن يقتدى به، مث قال      فيه ومل يتبع تلك اآلثار وال الصالة فيها، وكذلك فعل         
 عند مـن     فكم من أمر هو اليوم معروف عند كثري من الناس كان منكراً            :ابن وضاح 

انتهى .)مضى، وكم من متحبب إىل اهللا مبا يبغضه اهللا عليه ومتقرب إىل اهللا مبا يبعده منه       
  .كالمه رمحه اهللا

مـن  ) ٢٦(من جزء   ) ١٣٣(وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف صفحة          
  وأما صعود اجلبل الذي بعرفة ويسمى جبل : (جمموع الفتاوى ما نصه
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الرمحة فليس سنة، وكذلك القبة اليت فوقه اليت يقال هلا قبة آدم ال يستحب دخوهلا وال                
الصالة فيها، والطواف ا من الكبائر وكذلك املساجد اليت عند اجلمرات ال يستحب             

ة فيها، وأما الطواف ا أو بالصخرة أو حبجرة النيب صلى           دخول شيء منها وال الصال    
وقال يف صفحة   .)اهللا عليه وسلم وما كان غري البيت العتيق فهو من أعظم البدع احملرمة            

وأما زيارة املساجد اليت بنيت مبكة غري املـسجد احلـرام          : (من اجلزء املذكور  ) ١٤٤(
حنو ذلك من املساجد اليت بنيـت       كاملسجد الذي حتت الصفا وما يف سفح أيب قبيس و         

على آثار النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه كمسجد املولد وغريه فليس قصد شـيء     
من ذلك من السنة، وال استحبه أحد من األئمة، وإمنا املشروع إتيان املـسجد احلـرام     

يت خاصة، واملشاعر عرفة ومزدلفة ومىن والصفا واملروة، وكذلك قصد اجلبال والبقاع ال        
حول مكة غري املشاعر عرفة ومزدلفة ومىن، مثل جبل حراء واجلبل الذي عند مىن الذي          
يقال إنه كان فيه قبة الفداء وحنو ذلك فإنه ليس من سنة رسول اهللا صـلى اهللا عليـه                   

وكذلك ما يوجد يف الطرقات من املـساجد        .وسلم زيارة شيء من ذلك بل هو بدعة       
 يقال إا من اآلثار مل يشرع النيب صلى اهللا عليه وسـلم             املبنية على اآلثار والبقاع اليت    

: من اموع املذكور  ) ٢٧(من اجلزء   ) ١٣٤(، وقال يف صفحة     )زيارة شيء من ذلك   
وأما قول السائل هل جيوز تعظيم مكان فيه خلوق وزعفران لكون النيب صلى              : فصل(

واختاذها مساجد ومزارات اهللا عليه وسلم رئي عنده؟ فيقال بل تعظيم مثل هذه األمكنة           
ألجل ذلك هو من أعمال أهل الكتاب الذين ينا عن التشبه م فيها، وقد ثبـت أن                 

ما هذا؟ : عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان يف السفر فرأى قوما يبتدرون مكانا فقال        
ومكان صلى فيه رسول    : مكان صلى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال         : فقالوا

 صلى اهللا عليه وسلم أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ من أدركته فيه الـصالة              اهللا
 وهذا قاله عمر حبضرة من الصحابة رضي اهللا عنهم، ومن املعلـوم أن              ،فليصل وإال فليمض  

  النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي يف أسفاره يف مواضع، وكان املؤمنون يرونه يف
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ما اختذ السلف شيئا من ذلك مسجدا وال مزارا، ولو فـتح هـذا               املنام يف مواضع، و   
الباب لصار كثري من ديار املسلمني أو أكثرها مساجد ومزارات فإم ال يزالون يرون              
النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام وقد جاء إىل بيوم، ومنهم من يراه مرارا كـثرية،                 

ومل يأمر اهللا أن يتخذ مقام نـيب مـن          : وختليق هذه األمكنة بدعة مكروهة إىل أن قال       
 كما أنه   )١(}واتِخذُوا ِمن مقَاِم ِإبراِهيم مصلى    {: األنبياء مصلى إال مقام إبراهيم بقوله     

مل يأمر باالستالم والتقبيل حلجر من احلجارة إال احلجر األسود، وال بالصالة إىل بيـت    
لك عليه باتفاق املسلمني بل ذلك مبرتلة من        إال البيت احلرام، وال جيوز أن يقاس غري ذ        

جعل للناس حجا إىل غري البيت العتيق، أو صيام شهر مفروض غري صـيام رمـضان،                
وقد تبني اجلواب يف سائر املسائل املذكورة بأن قـصد الـصالة            : مث قال .وأمثال ذلك 

ـ                 شيوخ أو  والدعاء عندما يقال أنه قدم نيب أو أثر نيب أو قرب بعض الصحابة أو بعض ال
بعض أهل البيت أو األبراج أو الغريان من البدع احملدثة املنكرة يف اإلسالم مل يـشرع                
ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال كان السابقون األولون والتابعون هلم بإحسان             

) يفعلونه، وال استحبه أحد من أئمة املسلمني بل هو من أسـباب الـشرك وذرائعـه               
مـن اجلـزء   ) ٥٠٠(سوط يف غري هذا اجلواب، مث قال يف صفحة والكالم على هذا مب   

 وال يتحـرى    إىل غار حراء  ومل يكن أحد من الصحابة بعد اإلسالم يذهب         : (املذكور
إىل أن  ..مثل ذلك فإنه ال يشرع لنا بعد اإلسالم أن نقصد غريان اجلبال وال نتخلى فيها              

سفر إىل اجلبل للربكة مثل جبل      وأما قصد التخلي يف كهوف اجلبال وغرياا، وال       : قال
الطور وجبل حراء وجبل ثور أو حنو ذلك فهذا ليس مبشروع لنا بل قد قال صـلى اهللا       

  . انتهى كالمه رمحه اهللا))ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد((: عليه وسلم

                                                
 .١٢٥البقرة اآلية   -١
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) ٢٠٤(صفحة  ) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان    (وقال ابن القيم رمحه اهللا يف       
وقد أنكـر   : (م له سبق يف التحذير من قصد القبور للتربك ا، والدعاء عندها           بعد كال 

الصحابة ما هو دون هذا بكثري فروى غري واحد عن املعرور بن سويد قال صليت مـع       
عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف طريق مكة صالة الصبح مث رأى النـاس يـذهبون                 

ؤمنني مسجد صلى فيه النيب صـلى اهللا   مذاهب فقال أين يذهب هؤالء؟ فقيل يا أمري امل        
عليه وسلم فهم يصلون فيه فقال إمنا هلك من كان قبلكم مبثل هذا كانوا يتبعون آثـار       
أنبيائهم ويتخذوا كنائس وبيعا فمن أدركته الصالة منكم يف هذه املـساجد فليـصل    

ة ومن ال فليمش وال يتعمدها وكذلك أرسل عمر رضي اهللا عنه أيضا فقطع الـشجر              
  .اليت بايع حتتها أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انتهى كالمه رمحه اهللا

وكالم أهل العلم يف هذا الباب كثري ال حنب أن نطيل على القارئ بنقله، ولعـل   
إذا عرفت ما تقدم من األدلة الشرعية وكـالم         ..فيما نقلناه كفاية ومقنعا لطالب احلق     

 ما دعا إليه الكاتب املذكور مـن تعظـيم اآلثـار            أهل العلم يف هذا الباب علمت أن      
اإلسالمية كغار ثور وحمل بيعة الرضوان وأشباهها وتعمري ما دم منها والـدعوة إىل              
تعبيد الطرق إليها، واختاذ املصاعد ملا كان مرتفعا منها كالغارين املـذكورين واختـاذ              

 كل ذلـك خمـالف      -اجلميع مزارات ووضع لوحات عليها، وتعيني مرشدين للزائرين       
للشريعة اإلسالمية اليت جاءت بتحصيل املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلـها،           

وعرفت أيضا أن البدع وذرائع .وسد ذرائع الشرك والبدع وحسم الوسائل املفضية إليها       
الشرك جيب النهي عنها ولو حسن قصد فاعلها أو الداعي إليها ملا تفضي إليـه مـن                 

وتغيري معامل الدين وإحداث معابد ومزارات وعبادات مل يشرعها اهللا وال          الفساد العظيم   
الْيوم أَكْملْـت لَكُـم ِديـنكُم       {: رسوله صلى اهللا عليه وسلم وقد قال اهللا عز وجل         

لَكُم ِضيترِتي ومِنع كُملَيع تممأَتو   
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ده صلى اهللا عليه وسلم وعهد أصحابه        يف عه   فكل شيء مل يكن مشروعاً     )١(}الِْإسالم ِدينا 
رضي اهللا عنهم ال ميكن أن يكون مشروعا بعد ذلك، ولو فتح هذا الباب لفسد أمر الـدين            
ودخل فيه ما ليس منه، وأشبه املسلمون يف ذلك ما كان عليه اليهود والنصارى من التالعب        

وعة، وهلذا قال اإلمام    باألديان وتغيريها على حسب أهوائهم واستحسانام وأغراضهم املتن       
مالك بن أنس إمام دار اهلجرة يف زمانه رمحه اهللا كلمة عظيمة وافقه عليها أهل العلم قاطبة،             

، ومراده بذلك أن الذي أصلح أوهلا )لن يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أوهلا: (وهي قوله
عاليمهما، واحلذر مما هو التمسك بكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم والسري على ت 

خالفهما، ولن يصلح آخر هذه األمة إال هذا األمر الذي صلح به أوهلا، ولقد صدق يف ذلك           
رمحه اهللا فإن الناس ملا غريوا وبدلوا واعتنقوا البدع وأحدثوا الطرق املختلفة تفرقوا يف دينهم، 

اء، واسـتغلوا  والتبس عليهم أمرهم وصار كل حزب مبا لديهم فرحون وطمع فيهم األعـد    
فرصة االختالف وضعف الدين، واختالف املقاصد، وتعصب كل طائفة ملا أحدثتـه مـن              
الطرق املضلة، والبدع املنكرة حىت آلت حال املسلمني إىل ما هو معلوم اآلن من الـضعف                
واالختالف وتداعي األمم عليهم، فالواجب على أهل اإلسالم مجيعا هو الرجوع إىل دينهم             

الكتاب العزيـز   : اليمه السمحة وأحكامه العادلة، وأخذها من منبعها الصايف       والتمسك بتع 
والسنة الصحيحة املطهرة، والتواصي بذلك، والتكاتف على حتقيقـه يف مجيـع اـاالت              
التشريعية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية وغري ذلك، واحلذر كل احلذر من كـل مـا        

 التشكيك فيه، وبذلك ترجـع إىل املـسلمني عـزم           خيالف ذلك أو يفضي إىل التباسه أو      
املسلوبة، ويرجع إليهم جمدهم األثيل وينصرهم اهللا على أعدائهم وميكن هلم يف األرض كما              

وعد اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاِت لَيستخِلفَنهم ِفي الْأَرِض          {: قال عز وجل  
ختا اسكَملَف  

                                                
 .٣املائدة اآلية   -١
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    ِفِهمـوِد خعب ِمن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَِّذي ار مهِدين ملَه نكِّنملَيو ِلِهمقَب ِمن الَِّذين
ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره ِإنَّ     {:  وقال سبحانه  )١(}أَمنا يعبدونِني ال يشِركُونَ ِبي شيئًا     

وا              اللَّهـرأَمكَاةَ وا الزوآتالةَ ووا الصِض أَقَامِفي الْأَر ماهكَّنِإنْ م الَِّذين ِزيزع لَقَِوي 
  .)٢(}ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الْأُموِر

لـى  وأما اقتراح الكاتب إدراج تاريخ هذه اآلثار ضمن املقررات املدرسـية ع           
خمتلف املراحل فهذا حق وال مانع منه إذا كان ذلك على سبيل الـدعوة إىل التأسـي                 
برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما أصابه من املشاق واألذى الشديد يف سبيل الدعوة               
إىل احلق، والتذكري بأحواله صلى اهللا عليه وسلم يف بيته، ويف دار األرقم، ويف غار ثور                

ة من اآليات واملعجزات اليت حصلت يف غار ثور، يف مكة املكرمـة،   وحراء، واالستفاد 
ويف طريق اهلجرة، ويف املدينة املنورة، وكون اهللا سبحانه محاه من مكايـد أعدائـه يف             

ال شك أن التحدث عن هذه األمـور ومـا فيهـا مـن العـرب            .مجيع مراحل الدعوة  
 وسلم فيمـا دعـا إليـه،        واملعجزات، والداللة على صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه        

والشهادة له بأنه رسول اهللا حقا، وما أيده اهللا به من اآليات واملعجزات كل ذلك ممـا          
يقوي اإلميان يف القلوب، ويشرح صدور املسلمني، وحيفزهم إىل التأسي برسـول اهللا             
صلى اهللا عليه وسلم والسري على منهاجه، والصرب على دعوته، وحتمل ما قد يعـرض               

وال سيما الداعية إىل احلق من أنواع املشاق واملتاعب، ولقـد أدرك علمـاء              للمسلم  
املسلمني هذه املعاين اجلليلة، وصنفوا فيها الكتب، والرسائل وذكروهـا يف املقـررات           
املدرسية على اختالف أنواعها ومراحلها، وال ريب أنه ينبغي للمسئولني عن التعليم يف             

 ذا األمر، وأن يعطوه ما يستحقه من إيضاح وتفـصيل       مجيع البالد اإلسالمية أن يعنوا    
  حىت تكون ناشئة املسلمني على غاية من البصرية مبا كان عليه نبيهم

                                                
 .٥٥النور اآلية   -١
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وإمامهم سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مـن األخـالق الكرميـة،              
واألعمال الصاحلة واجلهاد الطويل والصرب العظيم حىت حلق بربه وصار إىل الرفيق            

واهللا املـسئول أن يـصلح أحـوال         . عليه من ربه أفضل الصالة والسالم      األعلى
املسلمني مجيعا، وأن يوفقهم وقادم للتمسك بدين اهللا واالستقامة عليه وحتكيمه،           
والتحاكم إليه، والسري على منهاجه القومي الذي ارتضاه لعباده وتركهم عليه نبيـه      

 الكرام، وأتباعهم بإحسان، إنـه       وسار عليه صحابته   ،حممد صلى اهللا عليه وسلم    
  .وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله وآله وصحبه.على كل شيء قدير



  

 - ٤١١ -

  )١(حكم اإلحداد على امللوك والزعماء
احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى داه أما     

  : بعد
لعصر باألمر باإلحداد على مـن  فقد جرت عادة الكثري من الدول اإلسالمية يف هذا ا      

ميوت من امللوك والزعماء ملدة ثالثة أيام أو أقل أو أكثر مع تعطيل الدوائر احلكومية وتنكيس   
األعالم، وال شك أن هذا العمل خمالف للشريعة احملمدية، وفيه تشبه بأعداء اإلسالم، وقـد               

ى عن اإلحداد وحتـذر     جاءت األحاديث الصحيحة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تنه          
منه إال يف حق الزوجة فإا حتد على زوجها أربعة أشهر وعشرا، كما جاءت الرخصة عنه                
صلى اهللا عليه وسلم للمرأة خاصة أن حتد على قريبها ثالثة أيام فأقل، أما ما سوى ذلك من               

 أو غريمها،    أو زعيمٍ   وليس يف الشريعة الكاملة ما جييزه على ملكٍ        اإلحداد فهو ممنوع شرعاً   
وقد مات يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم ابنه إبراهيم وبناته الثالث وأعيان آخرون فلـم            

 وجعفر بن ،زيد بن حارثة: حيد عليهم عليه الصالة والسالم، وقتل يف زمانه أمراء جيش مؤتة
 اهللا عليه    وعبد اهللا بن رواحة رضي اهللا عنهم فلم حيد عليهم، مث تويف النيب صلى              ،أيب طالب 

وسلم وهو أشرف اخللق وأفضل األنبياء وسيد ولد آدم، واملصيبة مبوته أعظم املـصايب ومل       
حيد عليه الصحابة رضي اهللا عنهم، مث مات أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه وهـو أفـضل                  
الصحابة، وأشرف اخللق بعد األنبياء فلم حيدوا عليه، مث قتل عمر وعثمان وعلي رضـي اهللا         

هم أفضل اخللق بعد األنبياء وبعد أيب بكر الصديق فلم حيدوا عليهم، وهكذا مـات               عنهم و 
الصحابة مجيعا فلم حيد عليهم التابعون، وهكذا مات أئمة اإلسالم وأئمة اهلدى من علمـاء            

 وابنه حممد بـن     ، وعلي بن احلسني زين العابدين     ،التابعني ومن بعدهم؛ كسعيد بن املسيب     
  ،زيز وعمر بن عبد الع،علي

                                                
 نشر هذا املوضوع يف جملة البحوث اإلسالمية العدد التاسع الصادر لألشهر الربيعان واجلماديان عـام    -١

 .  هـ١٤٠٤
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 واألوزاعـي  ، وصاحبيه، واإلمام مالك بـن أنـس     ، واإلمام أيب حنيفة   ،والزهري
 وغريهم  ، وإسحاق بن راهويه   ، واإلمام أمحد بن حنبل    ، واإلمام الشافعي  ،والثوري

من أئمة العلم واهلدى فلم حيد عليهم املسلمون، ولو كان خريا لكـان الـسلف               
والشر كله يف خمالفتهم وقد دلت سـنة        الصاحل إليه أسبق، واخلري كله يف اتباعهم        

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليت أسلفنا ذكرها على أن ما فعله سلفنا الـصاحل                
من ترك اإلحداد على غري األزواج هو احلق والصواب، وأن ما يفعله الناس اليـوم        
من اإلحداد على امللوك والزعماء أمر خمالف للشريعة املطهرة مع ما يترتب عليـه              
من األضرار الكثرية وتعطيل املصاحل والتشبه بأعداء اإلسالم، وبـذلك يعلـم أن             

ترك هذا اإلحداد، والسري على ج سـلفنا        : الواجب على قادة املسلمني وأعيام    
تنبيه النـاس   : الصاحل من الصحابة ومن سلك سبيلهم، والواجب على أهل العلم         

وملـا  .عاونا على الرب والتقـوى    على ذلك وإعالمهم به أداء لواجب النصيحة، وت       
أوجب اهللا سبحانه من النصيحة هللا ولكتابه ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم وألئمة             

  .املسلمني وعامتهم رأيت حترير هذه الكلمة املوجزة
وأسأل اهللا عز وجل أن يوفق قادة املسلمني وعامتهم لكل ما فيـه رضـاه               

ح قلوبنا وأعمالنا مجيعا إنه مسيـع       والتمسك بشريعته واحلذر مما خالفها، وأن يصل      
  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وأصحابه.الدعاء قريب اإلجابة
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  استنكار إخراج فيلم حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني نبينا حممد وعلى آله        

  .وأصحابه أمجعني
 الـصادر   ١٦٢ت على ما نشرته جملة اتمع الكويتية يف عددها          وبعد فقد اطلع  

وقد تضمن اخلرب املذكور    ) فيلم حممد رسول اهللا   (هـ حتت عنوان    ٩/٧/١٣٩٣بتاريخ  
أنه خالل األيام املاضية مت التوقيع على عقد تأسيس الشركة العربية لإلنتاج الـسينمائي          

لكويت واملغرب والبحرين، وأن الشركة     العاملي، وتوىل التوقيع ممثلو حكومات ليبيا وا      
املذكورة تعاقدت مع املخرج مصطفى عقاد إلنتاج فيلم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم              

واأللوان، يستمر عرضه ثالث سـاعات وخيـرج        ) بالسينما سكوب (حياته وتعاليمه   
  .بعشرين لغة عاملية مبا فيها العربية

     لس الـشيعي األعلـى واشـترك يف    وذلك باالستناد إىل قصة أقرها األزهر وا
 انتهى اخلرب ،صياغتها توفيق احلكيم وعبد احلميد جودة السحار وعبد الرمحن الشرقاوي      

 يترتب عليه مفاسد كربى،   خطرياً ، وحدثاً  منكراً املذكور، ولكون ذلك فيما نعتقد أمراً     
يفة إىل  وأضرار عظيمة واستهانة باملصطفى صلى اهللا عليه وسلم وتعريض لذاته الـشر           

 رأيت املسامهة يف إنكار هذا املنكر، واإلهابة بالدول         -التالعب ا واالستهزاء والتنقص   
 ، للنيب صلى اهللا عليـه وسـلم       األربع املوافقة على إخراجه بالرجوع عن ذلك تعظيماً       

  . عن تعريض ذاته الشريفة للتنقص واالستهانة والسخرية له، واحترازاًواحتراماً
ع إىل احلق خري من التمادي يف الباطل وقـد عـرض هـذا              ومعلوم أن الرجو  

حترمي إخراج  : املوضوع على الس التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة فقرر         
   وحترمي متثيل الصحابة رضي اهللا،فيلم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم



  

 - ٤١٤ -

 عشرة املنعقدة خـالل  عنهم، وذلك يف املادة السادسة من قراره املتخذ يف دورته الثالثة        
 هــ، وهـذا نـص املـادة         ١٣٩١ شعبان   ١٣ هـ إىل    ١٣٩١ شعبان   ١املدة من   
 يقرر الس التأسيسي باإلمجاع حترمي إخراج فيلم حممـد رسـول اهللا            -١( :املذكورة

صلى اهللا عليه وسلم ملا فيه من متثيله صلى اهللا عليه وسلم بآلة التصوير الكامريا مـشرية    
ه وحركاته وسائر شئونه بالتحديد، ومتثيل بعض الصحابة رضـي اهللا           إليه وإىل موضع  

  .عنهم يف مواقف عديدة ومشاهد خمتلفة وهو حمرم باإلمجاع
 يوصي الس األمانة العامة للرابطة بإبالغ هـذا القـرار جلميـع الـدول            -٢

مية اإلسالمية، واملنظمات اإلسالمية، واجلمعيات الدينية يف الـبالد العربيـة واإلسـال          
ووزارات اإلعالم، ومشيخة األزهر، وجممع البحوث اإلسالمية بـاألزهر، والـس           

  .األعلى للشئون اإلسالمية بالقاهرة، والصحف، واإلذاعات يف البالد اإلسالمية كافة
 يوصي الس األمانة العامة لرابطة العامل اإلسالمي، بإخطار خمرج هذا الفيلم       -٣

ه األخري بإخراج الفيلم وإنذاره بأن األمانة العامـة للرابطـة           ذا القرار جوابا على طلب    
ستتخذ اإلجراءات القانونية ضد كل من حياول االعتداء على قدسية وحرمة صـاحب             

  . وحرمة أصحابه األكرمني يف أية جهة من العامل،الرسالة العظمى صلى اهللا عليه وسلم
المي بوضع رسالة يف حرمـة       يوصي الس األمانة العامة لرابطة العامل اإلس       -٤

إخراج فيلم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن أصحابه رضوان اهللا عليهم أمجعني تضم              
ما أجرته األمانة العامة للرابطة بشأنه يف مجيع مراحله، وما صدر فيه من قـرارات يف                
الس التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي واملنظمات اإلسالمية األخرى، ومـا صـدر            
بشأنه من القرارات والفتاوى يف البالد اإلسالمية عامة، ونشر ذلك يف البالد اإلسالمية             

  . وحتذيراً وإرشاداًتبصرة وتنويراً
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يشكر الس األمانة العامة لرابطة العامل اإلسالمي على ما قامت به من جهـود               -٥
  .انتهى.)موفقة يف هذا املوضوع اخلطري

باململكة العربية السعودية منع متثيل الصحابة رضي اهللا        كما قررت هيئة كبار العلماء      
 / ٤ / ١٦ وتاريخ   ١٣والنيب صلى اهللا عليه وسلم من باب أوىل وذلك بقرارها رقم            : عنهم

  :  هـ اآليت نصه١٣٩٣
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني وعلى آلـه وصـحبه             (

  .ان إىل يوم الدينأمجعني والتابعني ومن تبعهم بإحس
 ١٣٩٣ / ٤ / ١فإن هيئة كبار العلماء يف دورا الثالثة املنعقدة فيما بـني            : أما بعد 

 وتـاريخ  ٤٤/٩٣هـ قد اطلعت على خطـاب املقـام الـسامي رقـم        ١٧/٤/١٣٩٣و
 هـ املوجه إىل الرئيس العام إلدارات البحوث العلميـة واإلفتـاء والـدعوة              ١/١/١٣٩٣

  : يه ما نصهواإلرشاد والذي جاء ف
نبعث إليكم مع الرسالة الواردة إلينا من طالل بن الشيخ حممود البين املكي مدير عام               

) بـالل (شركة لونا فيلم من بريوت بشأن اعتزام الشركة عمل فيلم سينمائي يصور حيـاة       
مؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نرغب إليكم بعد االطالع عليها عرض املوضوع على             

لماء إلبداء رأيهم فيه وإخبارنا بالنتيجة، وبعد اطالع اهليئة علـى خطـاب املقـام     كبار الع 
السامي، وما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء على ذلك وتداول الرأي قررت             

  : ما يلي
 إن اهللا سبحانه أثىن على الصحابة، وبني مرتلتهم العالية ومكانتهم الرفيعـة، ويف              -١

 أي واحد منهم على شكل مسرحية أو فيلم سينمائي منافاة هلذا الثناء الذي أثىن           إخراج حياة 
  .اهللا عليهم به، وترتيل هلم من املكانة العالية اليت جعلها اهللا هلم وأكرمهم ا

 إن متثيل أي واحد منهم سيكون موضعا للسخرية واالستهزاء، ويتـواله أنـاس             -٢
  يام العامة واألخالق غالبا ليس للصالح والتقوى مكان يف ح
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اإلسالمية مع ما يقصده أرباب املسارح من جعل ذلك وسيلة إىل الكسب املادي، وأنه مهما    
حصل من التحفظ فسيشتمل على الكذب والغيبة كما يضع متثيل الـصحابة رضـوان اهللا               

 ،عليهم يف أنفس الناس وضعا مزريا فتتزعزع الثقة بأصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسـلم          
وختف اهليبة اليت يف نفوس املسلمني من املشاهدين، وينفتح باب التشكيك على املسلمني يف              

 ويتضمن ضرورة أن يقف     ،دينهم واجلدل واملناقشة يف أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم         
أحد املمثلني موقف أيب جهل وأمثاله وجيري على لسانه سب بالل وسب الرسول صلى اهللا               

ه اإلسالم وال شك أن هذا منكر، كما يتخذ هدفا لبلبلة أفكار املسلمني      عليه وسلم ما جاء ب    
  .حنو عقيدم وكتاب رم وسنة نبيهم حممد صلى اهللا عليه وسلم

 ما يقال من وجود مصلحة وهي إظهار مكارم األخالق وحماسـن اآلداب مـع            -٣
ه رغبـة يف    التحري للحقيقة وضبط السرية وعدم اإلخالل بشيء من ذلك بوجه من الوجو           

العربة واالتعاظ فهذا جمرد فرض وتقدير، فإن من عرف حال املمثلني وما يهدفون إليه عرف               
أن هذا النوع من التمثيل يأباه واقع املمثلني ورواد التمثيل ومـا هـو شـأم يف حيـام           

  .وأعماهلم

 من القواعد املقررة يف الشريعة أن ما كان مفسدة حمضة أو راجحـة فإنـه                -٤
 ومتثيل الصحابة على تقدير وجود مصلحة فيـه فمفـسدته راجحـة، فرعايـة       حمرم،

 على كرامة أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم منـع      للذريعة وحفاظاً  للمصلحة وسداً 
 صلى اهللا عليه وسـلم وخلفـاءه    ذلك وقد لفت نظر اهليئة ما قاله طالل من أن حممداً          

 يف هذا الفيلم، لفت نظـرهم إىل أن         الراشدين هم أرفع من أن يظهروا صورة أو صوتاً        
جرأة أرباب املسارح على تصوير بالل وأمثاله من الصحابة إمنا كان لضعف مكانتهم              
ونزول درجتهم يف األفضلية عن اخللفاء األربعة، فليس هلم من احلصانة والوجاهة مـا              

لكـل  ألن .مينع من متثيلهم وتعريضهم للسخرية واالستهزاء يف نظرهم فهذا غري صحيح      
  صحايب فضال
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 خيصه وهم مشتركون مجيعا يف فضل الصحبة وإن كانوا متفاوتني يف منازهلم عند             
اهللا جل وعال، هذا القدر املشترك بينهم وهو فضل الصحبة مينع من االستهانة م              

  .انتهى.)وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه
ذا األمر من االسـتهانة     ولكل ما تقدم وما سوف يفضي إليه اإلقدام على ه         

بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وبأصحابه رضي اهللا عنهم وتعريض سـريته وأعمالـه              
وسرية أصحابه وأعماهلم للتالعب واالمتهان من قبل املمـثلني وجتـار الـسينما             
يتصرفون فيها كيف شاءوا، ويربزوا على الصفة اليت تالئمهم بغيـة التكـسب             

ا يف هذا العمل اخلطري من تعريض النيب صلى اهللا عليـه  واالجتار من وراء ذلك، ومل   
وسلم وأصحابه رضي اهللا عنهم لالستهانة والسخرية، وجرح مشاعر املـسلمني،           

  .فإين أكرر استنكاري بشدة إلخراج الفيلم املذكور
وأطلب من مجيع املسلمني يف كافة األقطار استنكارهم لذلك، كما أرجـو            

ويف إبـراز سـريته     . بذل جهودهم لوقف إخراجه    من مجيع احلكومات واملسئولني   
صلى اهللا عليه وسلم وسرية أصحابه رضي اهللا عنهم بالطرق الـيت درج عليهـا               
املسلمون من عهده صلى اهللا عليه وسلم إىل يومنا هذا ما يكفي ويشفي ويغين عن               

  .إخراج هذا الفيلم
ا فيه صالح   وأسأل اهللا عز وجل أن يوفق املسلمني مجيعا وحكومام لكل م          

املسلمني يف العاجل واآلجل، ولكل ما فيه تعظيم نبيهم صلى اهللا عليـه وسـلم               
 التنقص التعظيم الشرعي الالئق به وبأصحابه الكرام، واحلذر من كل ما يفضي إىل           

هلم أو السخرية منهم أو يعرضهم لذلك، إنه جواد كرمي وصلى اهللا وسلم علـى               
  .هعبده ورسوله نبينا حممد وآله وصحب
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  )١(خطر مشاركة املرأة للرجل يف ميدان عمله
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على رسوله األمني، وعلى آله وصحبه            

  : أمجعني أما بعد
فإن الدعوة إىل نزول املرأة للعمل يف ميدان الرجال املؤدي إىل االختالط سـواء              

ن مقتضيات العصر ومتطلبات  كان ذلك على جهة التصريح أو التلويح حبجة أن ذلك م          
احلضارة أمر خطري جدا له تبعاته اخلطرية، ومثراته املرة، وعواقبـه الوخيمـة، رغـم               
مصادمته للنصوص الشرعية اليت تأمر املرأة بالقرار يف بيتها والقيام باألعمال اليت ختصها             

  .يف بيتها وحنوه
ـ             يت ال حتـصى    ومن أراد أن يعرف عن كثب ما جناه االختالط من املفاسد ال

فلينظر إىل تلك اتمعات اليت وقعت يف هذا البالء العظيم اختيارا أو اضطرارا بإنصاف              
من نفسه وجترد للحق عما عداه جيد التذمر على املستوى الفردي واجلماعي، والتحسر             
على انفالت املرأة من بيتها وتفكك األسر، وجيد ذلك واضحا على لسان الكثري مـن               

مجيع وسائل اإلعالم وما ذلك إال ألن هذا هدم للمجتمـع وتقـويض             الكتاب بل يف    
  .لبنائه

واألدلة الصحيحة الصرحية الدالة على حترمي اخللوة باألجنبية وحترمي النظر إليهـا،            
وحترمي الوسائل املوصلة إىل الوقوع فيما حرم اهللا أدلة كثرية قاضية بتحرمي االخـتالط؛              

  .ألنه يؤدي إىل ما ال حتمد عقباه
وإخراج املرأة من بيتها الذي هو مملكتها ومنطلقها احليوي يف هذه احلياة إخراج             

  .هلا عما تقتضيه فطرا وطبيعتها اليت جبلها اهللا عليها
                                                

 ١٣٩٩باكستان الطبعة األوىل يف ربيع الثاين عام        . نشر هذا املوضوع مركز الدعوة اإلسالمية بالهور       -١
 .  م١٩٧٩هـ املوافق مارس 
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فالدعوة إىل نزول املرأة يف امليادين اليت ختص الرجال أمر خطري على اتمع اإلسالمي، 
 وسائل الزنا الذي يفتك باتمع ويهدم قيمه ومن أعظم آثاره االختالط الذي يعترب من أعظم

  .وأخالقه
ومعلوم أن اهللا تبارك وتعاىل جعل للمرأة تركيبا خاصا خيتلف متامـا عـن تركيـب        

  .الرجال هيأها به للقيام باألعمال اليت يف داخل بيتها واألعمال اليت بني بنات جنسها
 يعترب إخراجا هلا عن تركيبـها       أن اقتحام املرأة مليدان الرجال اخلاص م      : ومعىن هذا 

وطبيعتها، ويف هذا جناية كبرية على املرأة وقضاء على معنوياا وحتطيم لشخصيتها، ويتعدى 
ذلك إىل أوالد اجليل من ذكور وإناث؛ ألم يفقدون التربية واحلنان والعطف، فالذي يقوم              

ال ميكن أن جتـد الراحـة       ذا الدور هو األم قد فصلت منه وعزلت متاما عن مملكتها اليت             
واالستقرار والطمأنينة إال فيها وواقع اتمعات اليت تورطت يف هذا أصدق شاهد على مـا               

  .نقول
واإلسالم جعل لكل من الزوجني واجبات خاصة على كل واحد منـهما أن يقـوم              

  .بدوره ليكتمل بذلك بناء اتمع يف داخل البيت ويف خارجه
كتساب، واملرأة تقوم بتربيـة األوالد والعطـف واحلنـان          فالرجل يقوم بالنفقة واال   

والرضاعة واحلضانة واألعمال اليت تناسبها لتعليم الـصغار وإدارة مدارسـهن والتطبيـب             
فترك واجبات البيت من قبل املـرأة       .والتمريض هلن وحنو ذلك من األعمال املختصة بالنساء       

 وعند ذلك يـصبح      ومعنوياً سرة حسياً  للبيت مبن فيه، ويترتب عليه تفكك األ       يعترب ضياعاً 
  . وصورة ال حقيقة ومعىناتمع شكالً

لرجالُ قَوامونَ علَى النساِء ِبما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعـٍض  {: قال اهللا جل وعال 
اِلِهموأَم فَقُوا ِمنا أَنِبمفسنة اهللا يف خلقه أن القوامة للرجل  )١(}و  

                                                
  .٣٤آلية النساء ا  -١
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له عليها كما دلت اآلية الكرمية على ذلك، وأمر اهللا سبحانه للمـرأة بقرارهـا يف     بفض
اجتمـاع الرجـال بالنـساء    : النهي عن االختالط وهو  : بيتها ويها عن التربج معناه    

األجنبيات يف مكان واحد حبكم العمل أو البيع أو الشراء أو الرتهة أو السفر أو حنـو                 
ذا امليدان يؤدي ا إىل الوقوع يف املنهي عنه، ويف ذلـك            ذلك؛ ألن اقتحام املرأة يف ه     

  .خمالفة ألمر اهللا وتضييع حلقوقه املطلوب شرعا من املسلمة أن تقوم ا
والكتاب والسنة دال على حترمي االختالط وحترمي مجيع الوسائل املؤدية إليه قـال             

برج الْجاِهِليِة الْأُولَى وأَِقمن الـصالةَ      وقَرنَ ِفي بيوِتكُن وال تبرجن ت     {: اهللا جل وعال  
وآِتني الزكَاةَ وأَِطعن اللَّه ورسولَه ِإنما يِريد اللَّه ِليذِْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيـِت              

اِت اللَِّه والِْحكْمـِة ِإنَّ اللَّـه   واذْكُرنَ ما يتلَى ِفي بيوِتكُن ِمن آي* ويطَهركُم تطِْهريا  
 ومجيع املسلمات واملؤمنات داخـالت    - فأمر اهللا أمهات املؤمنني    )١(}كَانَ لَِطيفًا خِبريا  

 بالقرار يف البيوت ملا يف ذلك من صيانتهن وإبعادهن عن وسائل الفساد؛ ألن              -يف ذلك 
ر أخـرى، مث أمـرهن   اخلروج لغري حاجة قد يفضي إىل التربج كما يفضي إىل شـرو    

باألعمال الصاحلة اليت تنهاهن عن الفحشاء واملنكر وذلك بإقامتهن الصالة وإيتـائهن            
 مث وجههن إىل ما يعـود علـيهن         ،الزكاة وطاعتهن هللا ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم       

بالنفع يف الدنيا واآلخرة وذلك بأن يكن على اتصال دائم بالقرآن الكرمي وبالسنة النبوية          
طهرة اللذين فيهما ما جيلو صدأ القلوب ويطهرها من األرجاس واألجناس ويرشد إىل             امل

يا أَيها النِبي قُلْ ِلأَزواِجك وبناِتك وِنساِء الْمؤِمِنني        {: احلق والصواب، وقال اهللا تعاىل    
ن فَال يؤذَين وكَـانَ اللَّـه غَفُـورا         يدِنني علَيِهن ِمن جالِبيِبِهن ذَِلك أَدنى أَنْ يعرفْ       

 أن يقول ألزواجه    - وهو املبلغ عن ربه    -فأمر اهللا نبيه عليه الصالة والسالم      )٢(}رِحيما
  وبناته وعامة نساء 

                                                
  .٣٤-٣٣األحزاب اآليتان   -١
  .٥٩األحزاب اآلية   -٢
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املؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهن وذلك يتضمن ستر باقي أجـسامهن باجلالبيـب             
فإذا كان  . حتصل هلن األذية من مرضى القلوب       لئال وذلك إذا أردن اخلروج حلاجة مثالً     

األمر ذه املثابة فما بالك برتوهلا إىل ميدان الرجال واختالطها معهم، وإبداء حاجتـها       
إليهم حبكم الوظيفة، والتنازل عن كثري من أنوثتها لترتل يف مستواهم وذهاب كثري من              

  . وصورةحيائها ليحصل بذلك االنسجام بني اجلنسني املختلفني معىن
قُلْ ِللْمؤِمِنني يغضوا ِمن أَبصاِرِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَِلـك         {: قال اهللا جل وعال   

               فَظْـنحيو اِرِهنـصأَب ِمن نضضغاِت يِمنؤقُلْ ِللْمونَ وعنصا يِبم ِبريخ ِإنَّ اللَّه مكَى لَهأَز
  . اآليتان)١(}ين ِزينتهن ِإال ما ظَهر ِمنها ولْيضِربن ِبخمِرِهن علَى جيوِبِهنفُروجهن وال يبِد

يأمر اهللا نبيه عليه الصالة والسالم أن يبلغ املؤمنني واملؤمنات أن يلتزموا بغـض              
ومعلـوم أن   .النظر وحفظ الفرج عن الزنا مث أوضح سبحانه أن هذا األمر أزكى هلـم             

الفرج من الفاحشة إمنا يكون باجتناب وسائلها وال شك أن إطـالق البـصر              حفظ  
واختالط النساء بالرجال والرجال بالنساء يف ميادين العمل وغريها من أعظم وسـائل             
وقوع الفاحشة، وهذان األمران املطلوبان من املؤمن يستحيل حتققهما منه وهو يعمـل             

فاقتحامها هذا امليدان معه واقتحامـه  .العمل لهمع املرأة األجنبية كزميلة أو مشاركة يف    
امليدان معها ال شك أنه من األمور اليت يستحيل معها غض البصر وإحـصان الفـرج                

  .واحلصول على زكاة النفس وطهارا
وهكذا أمر اهللا املؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة إال ما ظهر              

لى اجليوب املتضمن ستر رأسـها ووجههـا؛ ألن         منها، وأمرهن اهللا بإسدال اخلمار ع     
اجليب حمل الرأس والوجه، فكيف حيصل غض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينـة             

  عند نزول املرأة ميدان الرجال واختالطها 
                                                

  .٣١-٣٠النور اآليتان   -١
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معهم يف األعمال؟ واالختالط كفيل بالوقوع يف هذه احملاذير، كيف حيـصل للمـرأة              
 إىل جنـب حبجـة أـا        ع الرجل األجنيب جنباً   املسلمة أن تغض بصرها وهي تسري م      

  تشاركه يف األعمال أو تساويه يف مجيع ما تقوم به؟ 
واإلسالم حرم مجيع الوسائل والذرائع املوصلة إىل األمور احملرمة، وكـذلك حـرم             

 الطمع فيهن كما يف قوله عز اإلسالم على النساء خضوعهن بالقول للرجال لكونه يفضي إىل
اَء النِبي لَستن كَأَحٍد ِمن النساِء ِإِن اتقَيتن فَال تخضعن ِبالْقَوِل فَيطْمع الَِّذي             يا ِنس {: وجل

ضرفكيف ميكن التحفظ من ذلك مع االختالط؟. يعين مرض الشهوة)١(}ِفي قَلِْبِه م  

يكلموهـا،  ومن البدهي أا إذا نزلت إىل ميدان الرجال ال بد أن تكلمهم وأن              
وال بد أن ترقق هلم الكالم وأن يرققوا هلا الكالم، والشيطان مـن وراء ذلـك يـزين            
وحيسن ويدعو إىل الفاحشة حىت يقعوا فريسة له، واهللا حكيم عليم حيث أمـر املـرأة               

 -باحلجاب، وما ذاك إال ألن الناس فيهم الرب والفاجر والطاهر والعاهر فاحلجاب مينـع     
نة وحيجز دواعيها، وحتصل به طهارة قلوب الرجال والنساء، والبعد           من الفت  -بإذن اهللا 

وِإذَا سأَلْتموهن متاعـا فَاسـأَلُوهن ِمـن وراِء       {: عن مظان التهمة قال اهللا عز وجل      
   قُلُوِبِهنو ِلقُلُوِبكُم رأَطْه اٍب ذَِلكُموخري حجاب املرأة بعـد حجـاب    . اآلية)٢(}ِحج

وحرم عليها اإلسالم خمالطة الرجال األجانب؛ لـئال تعـرض   .اللباس هو بيتها  وجهها ب 
نفسها للفتنة بطريق مباشر أو غري مباشر، وأمرها بالقرار يف البيت وعدم اخلروج منـه               
إال حلاجة مباحة مع لزوم األدب الشرعي، وقد مسى اهللا مكث املرأة يف بيتـها قـرارا،       

فيعة ففيه استقرار لنفسها وراحـة لقلبـها وانـشراح          وهذا املعىن من أمسى املعاين الر     
فخروجها عن هذا القرار يفضي إىل اضطراب نفسها وقلـق قلبـها وضـيق        .لصدرها

  صدرها وتعريضها ملا ال
                                                

  .٣٢األحزاب اآلية   -١
  .٥٣األحزاب اآلية   -٢
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حتمد عقباه، وى اإلسالم عن اخللوة باملرأة األجنبية على اإلطالق إال مع ذي حمرم وعـن                
د وإغالقا لباب اإلمث وحسما ألسـباب الـشر،         السفر إال مع ذي حمرم، سدا لذريعة الفسا       

: ومحاية للنوعني من مكايد الشيطان، وهلذا صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال           
 وصح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنـه         ))ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء        ((

  .))ئيل كانت يف النساءاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بين إسرا((: قال
وقد يتعلق بعض دعاة االختالط ببعض ظواهر النصوص الشرعية اليت ال يدرك مغزاها             
إال من نور اهللا قلبه وتفقه يف الدين وضم األدلة الشرعية بعضها إىل بعض وكانت يف تصوره              
وحدة ال يتجزأ بعضها عن بعض، ومن ذلك خروج بعض النساء مع الرسول صلى اهللا عليه                
وسلم يف بعض الغزوات، واجلواب عن ذلك أن خروجهن كان مع حمارمهن ملصاحل كثرية ال     
يترتب عليه ما خيشى عليهن من الفساد، إلميان وتقواهن وإشـراف حمـارمهن علـيهن               
وعنايتهن باحلجاب بعد نزول آيته خبالف حال الكثري من نساء العصر، ومعلوم أن خـروج       

تلف متاما عن احلالة اليت خرجن ا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه             املرأة من بيتها إىل العمل خي     
 فما الذي فهمه السلف     وأيضاً .وسلم يف الغزو فقياس هذه على تلك يعترب قياسا مع الفارق          

الصاحل حول هذا، وهم ال شك أدرى مبعاين النصوص من غريهم، وأقرب إىل التطبيق العملي 
ليه وسلم فما هو الذي نقل عنهم على مدار الزمن؟ هل           لكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا ع      

وسعوا الدائرة كما ينادي دعاة االختالط فنقلوا ما ورد يف ذلك إىل أن تعمل املرأة يف كـل          
ميدان من ميادين احلياة مع الرجال تزامحهم ويزامحوا وختتلط معهم وخيتلطون معها؟ أم أم 

  إىل غريها؟ فهموا أن تلك قضايا معينة ال تتعداها 
 اإلسالمية والغزوات على مدار التـاريخ مل جنـد هـذه           -وإذا استعرضنا الفتوحات  

الظاهرة، أما ما يدعى يف هذا العصر من إدخاهلا كجندي حيمل السالح ويقاتل، كالرجـل               
  فهو ال يتعدى أن يكون وسيلة إلفساد وتذويب
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ل إذا التقت مع طبيعة املـرأة   أخالق اجليوش باسم الترفيه عن اجلنود؛ ألن طبيعة الرجا         
كان منهما عند اخللوة ما يكون بني كل رجل وامرأة من امليل واألنس واالستراحة إىل               
احلديث والكالم، وبعض الشيء جير إىل بعض، وإغالق الفتنة أحكم وأحزم وأبعد من             

  .الندامة يف املستقبل
بواب املؤديـة   فاإلسالم حريص جدا على جلب املصاحل ودرء املفاسد وغلق األ         

إليها، والختالط املرأة مع الرجل يف ميدان العمل تأثري كبري يف احنطاط األمة وفـساد               
الرومانيـة واليونانيـة   : جمتمعها كما سبق؛ ألن املعروف تارخييا عن احلضارات القدمية      

وحنومها أن من أعظم أسباب االحنطاط وااليار الواقع ا هو خروج املرأة من ميـداا        
اص إىل ميدان الرجال ومزامحتهم مما أدى إىل فساد أخالق الرجال، وتـركهم ملـا            اخل

وانشغال املرأة خارج البيت يؤدي إىل بطالـة        ..يدفع بأمتهم إىل الرقي املادي واملعنوي     
الرجل وخسران األمة، وعدم انسجام األسرة وايار صرحها، وفساد أخالق األوالد،           

وقـد  . أخرب اهللا به يف كتابه من قوامة الرجل على املرأة          ويؤدي إىل الوقوع يف خمالفة ما     
حرص اإلسالم أن يبعد املرأة عن مجيع ما خيالف طبيعتها فمنعها من تويل الوالية العامة               

لن ((: كرئاسة الدولة والقضاء ومجيع ما فيه مسئوليات عامة لقوله صلى اهللا عليه وسلم           
ففتح الباب هلا بأن تـرتل إىل       .يف صحيحه  رواه البخاري    ))يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة    

فاإلسالم مينع جتنيد   .ميدان الرجال يعترب خمالفا ملا يريده اإلسالم من سعادا واستقرارها         
 وخاصـة يف اتمـع      -املرأة يف غري ميداا األصيل، وقد ثبت من التجارب املختلفة         

 عما ورد يف الكتـاب       فضالً ، وال طبيعياً   أن الرجل واملرأة ال يتساويان فطرياً      -املختلط
والذين ينادون مبـساواة اجلـنس     .والسنة واضحا جليا يف اختالف الطبيعتني والواجبني      

 بالرجال، جيهلون أو يتجـاهلون      -أ يف احللية وهو يف اخلصام غري مبني        املنش -اللطيف  
  .الفوارق األساسية بينهما
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 على حتـرمي االخـتالط      لقد ذكرنا من األدلة الشرعية والواقع امللموس ما يدل        
واشتراك املرأة يف أعمال الرجال ما فيه كفاية ومقنع لطالب احلق، ولكن نظـرا إىل أن                
بعض الناس قد يستفيدون من كلمات رجال الغرب والشرق أكثر مما يستفيدون مـن              
كالم اهللا وكالم رسوله صلى اهللا عليه وسلم وكالم علماء املسلمني، رأينا أن ننقل هلم               

من اعتراف رجال الغرب والشرق مبضار االختالط ومفاسده لعلهم يقتنعـون           ما يتض 
بذلك، ويعلمون أن ما جاء به دينهم العظيم من منع االختالط هـو عـني الكرامـة                 

  .والصيانة للنساء ومحايتهن من وسائل اإلضرار ن واالنتهاك ألعراضهن
 الرجال، وهلذا طمعت    إن االختالط يألفه  : (قالت الكاتبة اإلجنليزية الالدي كوك    

املرأة مبا خيالف فطرا، وعلى قدر كثرة االختالط تكون كثرة أوالد الزنا وههنا البالء              
علموهن االبتعاد عن الرجال أخربوهن بعاقبة الكيـد  : إىل أن قالت  ...العظيم على املرأة  

  .)الكامن هلن باملرصاد
 أحوالنا الذي دعا املـرأة   قل هو اخللل العظيم يف ترتيب     : (وقال شوبنهور األملاين  

ملشاركة الرجل يف علو جمده وباذخ رفعته، وسهل عليها التعايل يف مطامعها الدنيئة حىت             
  .)أفسدت املدنية احلديثة بقوى سلطاا ودينء آرائها

لو تفكرت أيها املطالع فيما كانت عليه املرأة يف عهد قدماء    : (وقال اللورد بريون  
 مصطنعة خمالفة للطبيعة ولرأيت معي وجوب إشـغال املـرأة           اليونان لوجدا يف حالة   

) باألعمال املرتلية مع حتسن غذائها وملبسها فيه وضرورة حجبها عن االختالط بـالغري   
  .اهـ

إن النظام الذي يقضي بتشغيل املرأة يف املعامل      : (وقال سامويل مسايلس اإلجنليزي   
 هادمة لبناء احلياة املرتلية، ألنه هاجم       مهما نشأ عنه من الثروة للبالد فإن نتيجته كانت        

   هيكل املرتل، وقوض أركان األسرة، ومزق
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الروابط االجتماعية، فإنه يسلب الزوجة من زوجها واألوالد من أقارم فصار بنـوع             
خاص ال نتيجة له إال تسفيل أخالق املرأة، إذ وظيفة املـرأة احلقيقيـة هـي القيـام                  

يب مسكنها وتربية أوالدها واالقتصاد يف وسائل معيشتها مع         بالواجبات املرتلية مثل ترت   
القيام باالحتياجات البيتية، ولكن املعامل تسلخها من كل هـذه الواجبـات حبيـث              
أصبحت املنازل خالية وأضحت األوالد تشب على عدم التربيـة، وتلقـى يف زوايـا             

الظريفة والقرينة احملبة   اإلمهال وأطفئت احملبة الزوجية وخرجت املرأة عن كوا الزوجة          
للرجل، وصارت زميلته يف العمل واملشاق، وباتت معرضة للتأثريات اليت متحو غالبـا             

  .)التواضع الفكري واألخالقي الذي عليه مدار حفظ الفضيلة
إن سبب األزمات العائلية يف أمريكا وسـر كثـرة          : (وقالت الدكتورة إيدايلني  

ركت بيتها لتضاعف دخل األسـرة فـزاد الـدخل          اجلرائم يف اتمع هو أن الزوجة ت      
إن التجارب أثبتت أن عودة املرأة إىل احلرمي هـو          : واخنفض مستوى األخالق مث قالت    

  .)الطريقة الوحيدة إلنقاذ اجليل اجلديد من التدهور الذي يسري فيه
إن املرأة تستطيع أن ختدم الدولة حقـا        : (وقال أحد أعضاء الكوجنرس األمريكي    

  .)ت يف البيت الذي هو كيان األسرةإذا بقي
إن اهللا عندما منح املرأة ميزة إجناب األوالد مل يطلب منها أن            : (وقال عضو آخر  

  .)تتركهم لتعمل يف اخلارج بل جعل مهمتها البقاء يف املرتل لرعاية هؤالء األطفال
يب مث  اتركوا للمرأة حريتها املطلقة كاملة بدون رق      : (وقال شوبنهور األملاين أيضا   

قابلوين بعد عام لتروا النتيجة وال تنسوا أنكم سترثون معي للفضيلة والعفة واألدب وإذا          
، ذكر هذه النقول كلها الدكتور مـصطفى        )أخطأ أو أصاب كبد احلقيقة    : مت فقولوا 

  .)املرأة بني الفقه والقانون(حسين السباعي رمحه اهللا يف كتابه 
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 الغرب يف مضار االختالط اليت هـي        ولو أردنا أن نستقصي ما قاله منصفو      
نتيجة نزول املرأة إىل ميدان أعمال الرجال لطال املقال ولكن اإلشـارة املفيـدة              

  .تكفي عن طول العبارة
أن استقرار املرأة يف بيتها والقيام مبا جيب عليها من تدبريه بعـد             : واخلالصة

كياا، وفيه صالحها   القيام بأمور دينها هو األمر الذي يناسب طبيعتها وفطرا و         
وصالح اتمع وصالح الناشئة فإن كان عندها فضل ففي اإلمكان تـشغيلها يف             
امليادين النسائية كالتعليم للنساء والتطبيب والتمريض هلن ذلك مما يكـون مـن             
األعمال النسائية يف ميادين النساء كما سبقت اإلشارة إىل ذلك، وفيها شغل هلن             

 يف أعمال اتمع وأسباب رقيه، كل يف جهة اختصاصه،     شاغل وتعاون مع الرجال   
وال ننسى هنا دور أمهات املؤمنني رضي اهللا عنهن ومن سار يف سبيلهن، وما قمن               
به من تعليم لألمة وتوجيه وإرشاد، وتبليغ عن اهللا سبحانه وعن رسوله صـلى اهللا          

أمثـاهلن مـع    عليه وسلم فجزاهن اهللا عن ذلك خريا، وأكثر يف املسلمني اليـوم             
  .احلجاب والصيانة والبعد عن خمالطة الرجال يف ميدان أعماهلم

واهللا املسئول أن يبصر اجلميع بواجبهم، وأن يعينهم على أدائه على الوجـه             
الذي يرضيه، وأن يقي اجلميع وسائل الفتنة وعوامل الفساد ومكايد الشيطان، إنه            

  .مد وآله وصحبه وسلمجواد كرمي وصلى اهللا على عبده ورسوله نبينا حم
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  }وفُِتحت أَبوابها{ :يف قوله تعاىل" الواو"رسالة جوابية حول 
وفقـه اهللا   .)١(ىل حضرة األخ املكرم فضيلة الشيخمن عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إ        

  .لكل خري، آمني
  : سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد

 هـ وصل وصلكم اهللا ـداه،       ١٣٨٨ / ١ / ٢يا حمب، كتابكم الكرمي املؤرخ يف       
إن الواو يف قوله تعاىل يف سورة الزمر يف         : وما تضمنه من اإلشارة إىل تضعيف قول من قال        

 هي واو الثمانية، كان معلوما، وأفيد )٢(}حتى ِإذَا جاُءوها وفُِتحت أَبوابها  {: حق أهل اجلنة  
هت على ذلك حني كالمي على اآلية، وذكرت        فضيلتكم أمنا ذكرمتوه هو الصواب، وقد نب      

أن العالمة ابن القيم رمحه اهللا ضعف هذا القول، كما ضعفه العالمة ابن كـثري رمحـه اهللا،         
، ورجحا مجيعا أا واو العطف، ولكن لعل فضيلتكم مل ينتبه هلذا الشيء واألمر واضح جداً              

ال من جهة اللغة، وأما قول بعض       وليس للقول بأا واو الثمانية وجه، ال من جهة الشرع و          
املفسرين كصاحب روح املعاين، إا واو احلال فليس جبيد، والصواب ما تقدم، وهو أـا               

 وتقديره واهللا أعلم، فرحوا     }فَادخلُوها خاِلِدين {: واجلواب حمذوف بعد قوله   " واو العطف "
ن القيم رمحه اهللا الكالم يف هذا إخل وقد بسط العالمة اب    ) احلمد هللا : (بذلك وسروا به، وقالوا   

عند كالمه على أبواب اجلنة، وإليكم نسخة من الكتاب         ) حادي األرواح : (األمر، يف كتابه  
  .املذكور لالطالع عليه

وإين ألشكر فضيلتكم على تنبيهكم واهتمامكم بالعلم، واألخذ بالراجح يف مـواطن            
  . النافع، والعمل الصاحل إنه جواد كرمياخلالف، زادين اهللا وإياكم وسائر اإلخوان من العلم

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

                                                
 .   هـ١٣٨٨رسالة جوابية مين عندما كنت نائبا للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة عام  -١
 .٧٣ الزمر اآلية -٢
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  حكم من زعم أن عيسى عليه السالم مل يرفع إىل السماء
  أو أنه ال يرتل آخر الزمان

احلمد هللا رب العاملني، والعاقبة للمتقني، والصالة والسالم على عبده ورسوله وخريته            
لى آله وصحبه ومن سار سريته واهتـدى ـداه إىل يـوم             من خلقه حممد بن عبد اهللا وع      

  : أما بعد.الدين
فقد ورد يل سؤال من الباكستان بإمضاء األخ يف اهللا الشيخ منظور أمحـد رئـيس                

  : اجلامعة العربية جنيوت بباكستان الغربية وهذا نص السؤال
ه إىل الـسماء   ما قول السادة العلماء الكرام يف حياة سيدنا عيسى عليه السالم ورفع           (

جبسده العنصري الشريف مث نزوله من السماء إىل األرض قرب يوم القيامة، وأن ذلك الرتول       
من أشراط الساعة، وما حكم من أنكر نزوله قرب يوم القيامة، وادعى أنه صلب وأنـه مل                 

وعاش فيها طويال ومات فيها مبوت طبيعي وأنه ال         ) اهلند(ميت بذلك بل هاجر إىل كشمري       
  .انتهى) ل قبل الساعة بل يأيت مثيله، أفتونا مأجورين؟يرت

  :اجلواب
 وباهللا املستعان، وعليه التكالن، وال حول وال قوة إال باهللا، قد تظاهرت األدلة مـن            
الكتاب والسنة على أن عيسى ابن مرمي عبد اهللا ورسوله عليه الصالة والـسالم رفـع إىل                 

ت ومل يقتل ومل يصلب، وأنه يرتل آخر الزمـان          السماء جبسده الشريف وروحه، وأنه مل مي      
فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل اخلرتير ويضع اجلزية وال يقبل إال اإلسالم، وثبـت أن      

وقد أمجع علماء اإلسالم الذين يعتمد على أقواهلم على ما           .ذلك الرتول من أشراط الساعة    
ِإذْ قَالَ اللَّه يا ِعيسى ِإنـي       {:  عز وجل  ذكرناه وإمنا اختلفوا يف التويف املذكور يف قول اهللا        

ِإلَي كاِفعرو فِّيكوتأن املراد بذلك وفاة املوت:  على أقوال أحدمها)١(}م  

                                                
 .٥٥آل عمران اآلية   -١
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وألن ذلك قد تكرر يف القرآن      .ألنه الظاهر من اآلية بالنسبة إىل من مل يتأمل بقية األدلة          
 )١(}توفَّاكُم ملَك الْموِت الَِّذي وكِّـلَ ِبكُـم  قُلْ ي {: الكرمي ذا املعىن مثل قوله تعاىل     

 يف آيات أخرى    )٢(}ولَو ترى ِإذْ يتوفَّى الَِّذين كَفَروا الْمالِئكَةُ      {.وقوله سبحانه وتعاىل  
  .قد ذكر فيها التويف مبعىن املوت وعلى هذا املعىن يكون يف اآلية تقدمي وتأخري

ض، نقل ذلك ابن جرير يف تفسريه عـن مجاعـة مـن             معناه القب : القول الثاين 
إين قابضك من عامل    : السلف، واختاره ورجحه على ما سواه، وعليه فيكون معىن اآلية         

توفيـت  : ومن هذا املعىن قول العرب    .األرض إىل عامل السماء وأنت حي ورافعك إيل       
  .مايل من فالن أي قبضته كله وافيا

اة النوم؛ ألن النوم يسمى وفاة وقد دلت األدلة       إن املراد بذلك وف   : والقول الثالث 
على عدم موته عليه السالم فوجب محل اآلية على وفاة النوم مجعا بني األدلة كقولـه                

اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس   {:  وقوله عز وجل   )٣(}وهو الَِّذي يتوفَّاكُم ِباللَّيلِ   {: سبحانه وتعاىل 
لَم تمت ِفي مناِمها فَيمِسك الَِّتي قَضى علَيها الْمـوت ويرِسـلُ            ِحني موِتها والَِّتي    
 والقوالن األخريان أرجح من القول األول، وبكل حـال     )٤(}مسمى الْأُخرى ِإلَى أَجلٍ  

فاحلق الذي دلت عليه األدلة البينة وتظاهرت عليه الرباهني أنه عليه الصالة والـسالم              
، وأنه مل ميت بل مل يزل عليه السالم حيا يف السماء إىل أن يرتل يف                السماء حياً رفع إىل   

آخر الزمان ويقوم بأداء املهمة اليت أسندت إليه املبينة يف أحاديث صحيحة عن حممـد               
 مث ميوت بعد ذلك املوتة اليت كتبها اهللا عليه ومن هنـا    ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

   باملوت قول ضعيف مرجوح، وعلى فرض صحته فاملراديعلم أن تفسري التويف
                                                

 .١١السجدة اآلية   -١
 .٥٠األنفال اآلية   -٢
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بذلك التويف الذي يكون بعد نزوله يف آخر الزمان فيكون ذكره يف اآلية قبل الرفع من باب                 
  .ألن الواو ال تقتضي الترتيب كما نبه عليه أهل العلم واهللا املوفق؛ املقدم ومعناه التأخري

رآن يرد قوله ويبطله وهكذا قـول   وأما من زعم أنه قد قتل أو صلب فصريح الق         
من قال إنه مل يرفع إىل السماء وإمنا هاجر إىل كشمري وعاش ا طويال ومـات فيهـا              
مبوت طبيعي وإنه ال يرتل قبل الساعة وإمنا يأيت مثيله فقوله ظاهر البطالن بل هو مـن                 

  .أعظم الفرية على اهللا تعاىل والكذب عليه وعلى رسوله صلى اهللا عليه وسلم
فإن املسيح عليه السالم مل يرتل إىل وقتنا هذا وسوف يرتل يف مستقبل الزمـان               

 ومما تقدم يعلم السائل وغريه أن من        ،كما أخرب بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
قال إن املسيح قتل أو صلب، أو قال إنه هاجر إىل كشمري ومات ا موتا طبيعيـا ومل                  

د أتى أو سيأيت مثيله، وإنه ليس هناك مسيح يرتل مـن            يرفع إىل السماء، أو قال إنه ق      
السماء فقد أعظم على اهللا الفرية بل هو مكذب هللا ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم ومن                
كذب اهللا ورسوله فقد كفر، والواجب أن يستتاب من قال مثل هـذه األقـوال، وأن       

  . قتل كافراتوضح له األدلة من الكتاب والسنة فإن تاب ورجع إىل احلق وإال
واألدلة على ذلك كثرية معلومة منها قوله سبحانه يف شأن عيسى عليه السالم يف           

وما قَتلُوه وما صلَبوه ولَِكن شبه لَهم وِإنَّ الَِّذين اختلَفُوا ِفيـِه لَِفـي    {: سورة النساء 
بلْ رفَعه اللَّه ِإلَيِه وكَانَ     * ن وما قَتلُوه يِقينا     شك ِمنه ما لَهم ِبِه ِمن ِعلٍْم ِإال اتباع الظَّ         

ومنها ما توافرت به األحاديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه             )١(}اللَّه عِزيزا حِكيما  
وسلم أنه عليه الصالة والسالم يرتل يف آخر الزمان حكما مقسطا فيقتل مسيح الضاللة              

رتير ويضع اجلزية وال يقبل إال اإلسالم، وهـي أحاديـث           ويكسر الصليب ويقتل اخل   
  قطوع بصحتها عن رسول اهللامتواترة م

                                                
 .١٥٨-١٥٧النساء اآليتان   -١
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صلى اهللا عليه وسلم وقد أمجع علماء اإلسالم على تلقيها بالقبول واإلميان مبا دلت عليه               
وذكروها يف كتب العقائد، فمن أنكرها متعلقا بأا أخبار آحاد ال تفيد القطع، أو أوهلا    

أن املراد بذلك متسك الناس يف آخر الزمان بأخالق املسيح عليه السالم من الرمحة              على  
والعطف، وأخذ الناس بروح الشريعة ومقاصدها ولباا ال بظواهرها، فقولـه ظـاهر             
البطالن خمالف ملا عليه أئمة اإلسالم بل هو صريح يف رد النصوص الثابتـة املتـواترة،                

جرأة شنيعة على اإلسالم، وأخبار املعصوم عليه الـصالة         وجناية على الشريعة الغراء، و    
والسالم، وحتكيم للظن واهلوى، وخروج عن جادة احلق واهلدى، ال يقدم عليه من له              
قدم راسخ يف علم الشريعة وإميان صادق مبن جاء ا، وتعظيم ألحكامها ونـصوصها،            

هر الفـساد؛ ألـا     والقول بأن أحاديث املسيح أخبار آحاد ال تفيد القطع قول ظـا           
أحاديث كثرية خمرجة يف الصحاح والسنن واملسانيد متنوعة األسانيد والطرق، متعددة           
املخارج قد توافرت فيها شروط التواتر، فكيف جيوز ملن له أدىن بصرية يف الشريعة أن               

ولو سلمنا أا أخبار آحاد فليس كـل أخبـار          .يقول باطراحها وعدم االعتماد عليها    
 تفيد القطع بل الصحيح الذي عليه أهل التحقيق من أهل العلـم أن أخبـار                اآلحاد ال 

اآلحاد إذا تعددت طرقها واستقامت أسانيدها وسلمت من املعـارض املقـاوم تفيـد        
القطع، واألحاديث يف هذا الباب ذا املعىن فإا أحاديث مقطوع بـصحتها متعـددة             

فيدة للقطع سواء قلنا إـا أخبـار    الطرق واملخارج ليس يف الباب ما يعارضها فهي م        
آحاد أو متواترة، وبذلك يعلم السائل وغريه بطالن هذه الشبهة، واحنراف قائلها عـن              
جادة احلق والصواب، وأشنع من ذلك وأعظم يف البطالن واجلرأة علـى اهللا سـبحانه              

ـ                  ع وعلى رسوله صلى اهللا عليه وسلم قول من تأوهلا على غري ما دلت عليه فإنه قد مج
بني تكذيب النصوص وإبطاهلا، وعدم اإلميان مبا دلت عليه، من نزول عيـسى عليـه               
السالم وحكمه بني الناس بالقسط، وقتله الدجال وغري ذلك مما جاء يف األحاديـث،              

  وبني نسبة الرسول
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صلى اهللا عليه وسلم الذي هو أنصح الناس وأعلمهم بشريعة اهللا إىل التمويه والتلبـيس               
ا يظهر من كالمه وتدل عليه ألفاظه، وهذا غاية يف الكـذب واالفتـراء              وإرادة غري م  

والغش لألمة الذي جيب أن يترته عنه مقام الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهذا القـول                
يشبه قول املالحدة الذين نسبوا الرسل عليهم الصالة والسالم إىل التخييـل والتلبـيس           

وقد رد عليهم أهل العلم واإلميان،       .وه احلقيقة ملصلحة اجلمهور، وأم ما أرادوا مما قال      
وأبطلوا مقاالم بغاية البيان وساطع الربهان، فنعوذ باهللا من زيغ القلـوب والتبـاس              
األمور ومضالت الفنت ونزغات الشيطان، ونسأله عز وجل أن يعصمنا واملسلمني من            

 باهللا العلي العظيم طاعة اهلوى والشيطان إنه على كل شيء قدير، وال حول وال قوة إال            
ونرجو أن يكون فيما ذكرناه مقنع للسائل وإيضاح للحق واحلمـد هللا رب العـاملني               

  .وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وآله وصحبه أمجعني

  بناء املساجد على القبور التحذير من
  وسئلت هل جيوز أن يبىن على موضع أهل الكهف مسجد؟ 

أمـا  .احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا       بسم اهللا، و   :فأجبت قائال 
  : بعد

فقد اطلعت على ما نشر يف العدد الثالث من جملة رابطة العلوم اإلسالمية يف              
  .)أخبار املسلمني يف شهر(باب 

إن رابطة العلوم اإلسالمية يف اململكة األردنية اهلامشية تنوي إشادة مـسجد            
 الرحيب وهو الكهف الذي يقـال إن         يف قرية  على الكهف الذي اكتشف حديثاً    

  .أهل الكهف الوارد ذكرهم يف القرآن الكرمي رقدوا فيه، انتهى
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ولواجب النصح هللا ولعباده رأيت أن أوجه كلمة يف الة نفسها لرابطة العلـوم              
اإلسالمية يف اململكة األردنية اهلامشية مضموا نصيحة الرابطة عن تنفيذ ما نوتـه مـن    

لى الكهف املذكور، وما ذاك إال ألن إشادة املساجد على قبور األنبياء            إشادة مسجد ع  
والصاحلني وآثارهم مما جاءت الشريعة اإلسالمية الكاملة باملنع منه والتحذير عنه ولعن            
من فعله؛ لكونه من وسائل الشرك والغلو يف األنبياء والصاحلني، والواقع شاهد بصحة             

أا من عند اهللا عز وجل، وبرهان سـاطع وحجـة   ما جاءت به الشريعة، ودليل على   
قاطعة على صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما جاء به عن اهللا وبلغـه األمـة،            
وكل من تأمل أحوال العامل اإلسالمي وما حصل فيه من الشرك والغلو بسبب إشـادة               

م يقينا أا من    املساجد على األضرحة وتعظيمها وفرشها وجتميلها واختاذ السدنة هلا عل         
وسائل الشرك، وأن من حماسن الشريعة اإلسالمية املنع منها والتحذير من إشادا، ومما             
ورد يف ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم رمحة اهللا عليهما عن عائشة رضي اهللا               

لعن اهللا اليهود والنصارى اختـذوا      ((: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : عنها قالت 
ولوال ذلك ألبرز قربه غري     :  قالت عائشة حيذر ما صنعوا، قالت      )) أنبيائهم مساجد  قبور

أنه خشي أن يتخذ مسجدا، ويف الصحيحني أيضا أن أم سلمة وأم حبيبـة رضـي اهللا           
عنهما ذكرتا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض احلبشة وما فيها من               

أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاحل بنوا على قربه         ((: الصور فقال صلى اهللا عليه وسلم     
ويف صحيح مسلم عـن   ))مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار اخللق عند اهللا   

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبـل أن        : جندب بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال       
 فإن اهللا قد اختذين     إين أبرأ إىل اهللا أن يكون يل منكم خليل        ((: ميوت خبمس وهو يقول   

 ولو كنت متخذا من أميت خليال الختذت أبا بكر خليال            كما اختذ إبراهيم خليالً    خليالً
أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد أال فال تتخذوا              

   القبور مساجد فإين أاكم عن
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مة من علماء املسلمني من مجيع       واألحاديث يف هذا الباب كثرية، وقد نص األئ        ،))ذلك
املذاهب األربعة وغريهم على النهي عن اختاذ املساجد على القبـور وحـذروا مـن               

 ونصحا لألمة وحتذيرا هلا أن تقع فيمـا      ،عمال بسنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم      .ذلك
  .ةوقع فيه من قبلها من غالة اليهود والنصارى وأشباههم من ضالل هذه األم

ى رابطة العلوم اإلسالمية يف األردن وعلى غريها من املسلمني أن تأخذ            فالواجب عل 
بالسنة، وتسري على ج األئمة، وأن حتذر مما حذر اهللا منه ورسوله، ويف ذلك صالح العباد                
وسعادم وجنام يف الدنيا واآلخرة وقد تعلق بعض الناس يف هذا الباب بقوله عز وجل يف                

  .)١(}لَِّذين غَلَبوا علَى أَمِرِهم لَنتِخذَنَّ علَيِهم مسِجداقَالَ ا{: قصة أهل الكهف
إن اهللا سبحانه وتعاىل أخرب عن الرؤسـاء وأهـل          : واجلواب عن ذلك أن يقال    

السيطرة يف ذلك الزمان أم قالوا هذه املقالة، وليس ذلك على سبيل الرضا والتقريـر               
والتنفري من صنيعهم، ويدل على ذلك أن الرسول        هلم وإمنا هو على سبيل الذم والعيب        

صلى اهللا عليه وسلم الذي أنزلت عليه هذه اآلية وهو أعلم الناس بتأويلها قد ى أمتـه   
عن اختاذ املساجد على القبور، وحذرهم من ذلك ولعن وذم من فعله، ولو كان ذلك                

لعظيم وبالغ يف ذلـك   جائزا ملا شدد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك التشديد ا            
حىت لعن من فعله، وأخرب أنه من شرار اخللق عند اهللا عز وجل، وهذا فيه كفاية ومقنع                 
لطالب احلق، ولو فرضنا أن اختاذ املساجد على القبور جائز ملن قبلنا مل جيز لنا التأسـي     

خامت م يف ذلك؛ ألن شريعتنا ناسخة للشرائع قبلها ورسولنا عليه الصالة والسالم هو              
الرسل وشريعته كاملة عامة وقد انا عن اختاذ املساجد على القبور، فلـم جتـز لنـا                 
خمالفته، ووجب علينا اتباعه والتمسك مبا جاء به وترك ما خالف ذلك مـن الـشرائع     
القدمية، والعادات املستحسنة عند من فعلها؛ ألنه ال أكمل من شـرع اهللا وال هـدي                

  .اهللا عليه وسلمأحسن من هدي رسول اهللا صلى 
                                                

  .٢١ الكهف اآلية -١
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واهللا املسئول أن يوفقنا واملسلمني مجيعا للثبات على دينه والتمسك بشريعة           
رسوله حممد عليه الصالة والسالم يف األقوال واألعمال، والظاهر والبـاطن، ويف            
سائر الشئون حىت نلقى اهللا عز وجل وإنه مسيع قريب وصلى اهللا وسلم على عبده               

  .من اهتدى داه إىل يوم الدينورسوله حممد وآله وصحبه و
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  اإلجابة عن أسئلة متفرقة
  :  اإلجابة عن سؤال حول البوذية-١
  هل للبوذية كتاب؟ : س
ال نعلم هلم كتابا مساويا بل حكمهم حكم عبدة األوثان فإن دخـل أحـد               : ج

  .منهم يف دين اليهودية أو النصرانية أو اوس فله حكم الدين الذي ينتقل إليه

  : جابة عن سؤال حول التصوير اإل-٢
هل جيوز إلنسان تصوير نفسه وإرسال الصورة إىل أهله يف أوقات عيـد             : س
  وحنوها؟ 
قد تكاثرت األحاديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف النـهي عـن              : ج

التصوير ولعن املصورين ووعيدهم بأنواع الوعيد، فال جيوز للمسلم أن يصور نفسه وال             
نسأل .ه من ذوات األرواح إال عند الضرورة كاجلواز والتابعية وحنو ذلك          أن يصور غري  

اهللا أن يصلح أحوال املسلمني، وأن يوفق والة األمر للتمسك بشريعته واحلـذر ممـا                
  .واهللا املوفق.خالفها إنه خري مسئول

  :  اإلجابة عن سؤال حول سب الدين والرب-٣
خ املسلم الغيور الذي يـستربئ لدينـه     من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل األ         

  .وعرضه حفظه اهللا آمني
  : وبعد: السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

فلقد قرأت سؤالك الذي يتضمن أن زوجة نسبت لزوجها أنه يـسب الـدين              
  .إخل..والرب
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سب الدين والرب جل وعال كل ذلك من أعظم أنواع الكفر بإمجاع            : واجلواب
لق بثبوته من الرجل واحلكم عليه مبقتضاه والتفريق بينـه وبـني            أهل العلم، أما ما يتع    

  .زوجته فهذا يرجع فيه إىل احملكمة
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته..وأسأل اهللا أن يوفق اجلميع ملا يرضيه

  :  اإلجابة عن سؤال حول األغاين-٤
ألغـاين  سبق أن استفسرنا من فضيلتكم عن مساع األغاين وأجبتمونا بأن ا           : س

املاجنة حرام مساعها، هلذا ما حكم مساع األغاين الدينية والوطنية وأغاين األطفال وأعياد           
  امليالد، علما بأا تكون دائما مصحوبة بعزف سواء يف الراديو أو التلفزيون؟ 

العزف حرام مطلقا، ومجيع األغاين إذا كانت مصحوبة بالعزف فهي حمرمة،           : ج
وِمن {: ي بدعة، وحيرم حضورها واملشاركة فيها لقول اهللا سبحانه        وأما أعياد امليالد فه   

 اآلية قال أكثـر     )١(}الناِس من يشتِري لَهو الْحِديِث ِليِضلَّ عن سِبيِل اللَِّه ِبغيِر ِعلْمٍ          
 هو الغناء ويلحق به أصوات املعازف، قال عبد اهللا بن مسعود            - هلو احلديث  -املفسرين
 ويف صـحيح    ،الغناء ينبت النفاق يف القلب كما ينبت املـاء الـزرع          :  عنه رضي اهللا 

ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلـر       ((: البخاري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال       
: باحلاء املهملة والراء الفـرج احلـرام، واحلريـر        :  واحلر ))واحلرير واخلمر واملعازف  

غناء وآالت اللهو، ويف الـصحيحني عـن   ال: كل مسكر، واملعازف: معروف، واخلمر 
من أحدث يف أمرنا هذا ((: عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        

  .))ما ليس منه فهو رد
ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يفعل ذلك         : واالحتفال باملوالد من احملدثات   

  وأصحابه رضي اهللا عنهم مل .وال أمر به وهو أنصح الناس لألمة وأعلمهم بشرع اهللا
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 وأحرصهم على اتباع السنة ولـو  ،يفعلوه، وهم أحب الناس للنيب صلى اهللا عليه وسلم     
كان خريا لسبقونا إليه، واألدلة يف هذا كثرية واهللا املستعان وال حول وال قوة إال باهللا،                

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه
  :  األذان واإلقامة عند القرب اإلجابة عن سؤال حول-٥
  ما حكم األذان، واإلقامة يف قرب امليت عند وضعه فيه؟ : س
ال ريب أن ذلك بدعة ما أنزل اهللا ا من سلطان؛ ألن ذلك مل ينقـل عـن      : ج

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أصحابه رضي اهللا عنهم واخلري كلـه يف اتبـاعهم             
والساِبقُونَ الْأَولُونَ ِمن الْمهـاِجِرين والْأَنـصاِر       {: وسلوك سبيلهم كما قال سبحانه    

       هنوا عضرو مهنع اللَّه ِضياٍن رسِبِإح موهعبات الَِّذيناآلية، وقال النيب صلى اهللا      )١(}و 
 ويف لفظ آخر قال عليـه  ))من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد        ((: عليه وسلم 

 وقال صـلى اهللا عليـه       )) ليس عليه أمرنا فهو رد     من عمل عمالً  ((: ة والسالم الصال
 أخرجه مسلم يف صـحيحه مـن        ))وشر األمور حمدثاا وكل بدعة ضاللة     ((: وسلم

  .حديث جابر رضي اهللا عنه، وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
  :  اإلجابة عن سؤال حول الصالة على النيب بعد األذان-٦
ما يفعله بعض الناس عندنا يف األردن وبعض البلدان األخرى من قـول             : س

اللهم صل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، فهـل يف         : املؤذن بعد األذان  
  ذلك شيء؟ وما حكمه؟ 

فإن كان املؤذن يقول ذلك خبفض صـوت فـذلك          : هذا املقام فيه تفصيل   : ج
إذا ((:  ألن النيب صلى اهللا عليه وسـلم قـال      مشروع للمؤذن وغريه ممن جييب املؤذن؛     

  مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول مث صلوا علي فإن من صلى علي واحدة 
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صلى اهللا عليه ا عشرا مث سلوا اهللا يل الوسيلة فإا مرتلة يف اجلنة ال تنبغـي         
إال لعبد من عباد اهللا وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل يل الوسـيلة حلـت لـه          

 خرجه مسلم يف صحيحه، وروى البخاري يف صحيحه عن جابر بـن             ))فاعةالش
مـن قـال    ((: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال     

 الوسيلة  حني يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت حممداً           
 أمـا إن    )) شفاعيت يوم القيامة    الذي وعدته حلت له    والفضيلة وابعثه مقاما حمموداً   

كان املؤذن يقول ذلك برفع صوت كاألذان فذلك بدعة؛ ألنه يوهم أنـه مـن                
األذان، والزيادة يف األذان ال جتوز؛ ألن آخر األذان كلمة ال إله إال اهللا، فال جيوز                
الزيادة على ذلك، ولو كان ذلك خريا لسبق إليه السلف الصاحل بل لعلمه الـنيب               

من عمل  ((:  عليه وسلم أمته وشرعه هلم، وقد قال عليه الصالة والسالم          صلى اهللا 
 أخرجه مسلم يف صحيحه، وأصله يف الصحيحني        ))عمال ليس عليه أمرنا فهو رد     

وأسأل اهللا سبحانه أن يزيدنا وإيـاكم وسـائر        .من حديث عائشة رضي اهللا عنها     
عليـه، إنـه مسيـع      إخواننا من الفقه يف دينه، وأن مين علينا مجيعـا بالثبـات             

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.قريب
   : اإلجابة عن سؤال حول التكبري من سورة الضحى إىل آخر القرآن-٧
  هل ثبت التكبري من سورة الضحى إىل آخر القرآن؟ : س
مل يثبت ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم كما صرح بذلك احلـافظ              : ج

سري سورة الضحى، ولكن ذلك عادة جرى عليهـا         ابن كثري رمحه اهللا يف أول تف      
بعض القراءة حلديث ضعيف ورد يف ذلك، فاألوىل ترك ذلك؛ ألن العبـادات ال              

  . واهللا املوفق. الضعيفةتثبت باألحاديث
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   : اإلجابة عن سؤال حول الدعاء عند تفريق الصدقة-٨
هـا  سؤالنا عن األشخاص الذين جيتمعون عند الصدقة اليت يـراد تفريق          : س

عليهم ويضعون أيديهم عليها ويدعو أحدهم للمتصدق ويؤمن الباقون بأصـوات           
  مرتفعة؟ 
ال تنبغي هذه الكيفية؛ ألا بدعة، أما الدعاء للمتصدق من غري وضع األيدي        : ج

على املال املتصدق به، ومن دون اجتماع على رفع األصوات على الكيفية املـذكورة              
من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن مل       ((:  عليه وسلم  لقول النيب صلى اهللا   .فهو مشروع 

 ، والنـسائي  ، رواه أبو داود   ))جتدوا ما تكافئونه فادعوا له حىت تروا أنكم قد كافأمتوه         
  .بإسناد صحيح، واهللا املوفق

   :دع الكرامات واملعجزاتم اإلجابة عن سؤال من -٩
م حفظـه اهللا الـسالم      من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكر           

  : عليكم ورمحة اهللا وبركاته وأما بعد
م الذي ترغبون فيـه مـساعدتكم       ٢٥/٩/١٩٧٣فإشارة إىل خطابكم املؤرخ     

للحضور إىل املدينة املنورة، وقد ذكرمت فيه دعاء قلتم إنه أثري مبارك كله رجاء مـن                
ه املؤمنني، وذكـرمت    املوىل عز وجل بالكرامات واملعجزات اليت تفضل اهللا ا على عباد          

  .أنه لو قرئ على نار خلمدت ولو قرئ على ماء جار ركد
أن هذا الدعاء غري مأثور، وال أصل له فيما نعلم، وقد اشـتمل علـى               : أفيدكم

توسل غري مشروع، وإمنا التوسل املشروع أن يتوسل العبد إىل ربه بأمسائه، كما قال اهللا      
   وكذا)١(}نى فَادعوه ِبهاوِللَِّه الْأَسماُء الْحس{تعاىل 
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 التوسل باألعمال الصاحلة وأعظمها التوحيد، وأنفع الدعاء األدعية النبوية اليت كان رسول            
اهللا يدعو ا ال ما أحدثه الناس مثل هذا الدعاء الذي ذكرمتوه، فالواجب علـيكم العنايـة                 

حلذر مما خيالف هدي املصطفى     بالتفقه يف دين اهللا وسؤال أهل العلم والبصرية عما يشكل وا          
  .صلى اهللا عليه وسلم

أما رغبتكم يف احلضور إىل املدينة وحالتكم املادية ضعيفة فإن عليكم احلرص علـى              
تقوى اهللا يف أي مكان كنتم، واهللا تعاىل مل يوجب حج بيته احلرام إال على املستطيعني، كما              

 فأنتم معذورون، وإذا    )١(}يِت مِن استطَاع ِإلَيِه سِبيلًا    وِللَِّه علَى الناِس ِحج الْب    {: قال تعاىل 
أغناكم اهللا اجتهتم إىل الديار املقدسة، وإال فال يكلف اهللا نفسا إال وسعها، والسالم عليكم               

  .ورمحة اهللا وبركاته
   : اإلجابة عن سؤال حول عقائر اإلبل والغنم-١٠
لقبيلة على املدعى عليه بعقائر من إذا ختاصم قبيلتان أو شخصان وحكم شيخ ا : س

   .اإلبل أو الغنم تعقر وتذبح عند من له احلق، إىل آخره
  :الذي يظهر لنا من الشرع املطهر أن هذه العقائر ال جتوز؛ لوجوه: ج

ال عقـر يف    ((: أن هذا من سنة اجلاهلية، وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم           :  أوهلا
  .))اإلسالم

لعمل يقصد منه تعظيم صاحب احلق، والتقرب إليه بالعقرية، وهـذا  أن هذا ا : والثاين
من جنس ما يفعله املشركون من الذبح لغري اهللا، ومن جنس ما يفعله بعض الناس من الذبح                 

إن هذا يعترب من الـذبح لغـري اهللا،         : عند قدوم بعض العظماء، وقد قال مجاعة من العلماء        
قُلْ ِإنَّ صالِتي ونسِكي {: شرك، كما قال اهللا سبحانهوذلك ال جيوز، بل هو يف اجلملة من ال

ِلِمنيسلُ الْما أَوأَنو تأُِمر ِبذَِلكو لَه ِريكال ش الَِمنيالْع باِتي ِللَِّه رممو اييحم٢(}و(.   
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والنسك هو الذبح، قرنه اهللا بالصالة لعظم شأنه، فدل ذلك على أن الذبح             
ِإنـا أَعطَينـاك   {ون هللا وحده، كما أن الصالة هللا وحده، وقال تعاىل   جيب أن يك  

  ثَرالْكَو * رحانو كبلِّ ِلرلعن اهللا مـن  ((:  وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم)١(}فَص
  .))ذبح لغري اهللا

: أن هذا العمل من حكم اجلاهلية، وقد قـال اهللا سـبحانه           : الوجه الثالث 
 وفيـه   )٢(}لْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحسن ِمن اللَِّه حكْما ِلقَوٍم يوِقنـونَ         أَفَحكْم ا {

تركه، : فالواجب .مشاة ألعمال عباد األموات، واألشجار واألحجار كما تقدم       
وفيما شرع اهللا من األحكام ووجوه اإلصالح ما يغين ويكفي عن هذا احلكـم،              

  .واهللا ويل التوفيق
  

  

                                                
  .٢-١كوثر اآليتان  ال-١
  .٥٠  املائدة اآلية -٢

  مت اجلزء األول ويليه اجلزء الثاين 
  يف التوحيد وما يلحق به من كتاب 

   جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة


