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 )١(بيان توحيد املرسلني وما يضاده من دين الكفار واملشركني

 والصالة والسالم على نبينا حممـد       ، والعاقبة للمتقني  ،احلمد هللا رب العاملني   
فـإن اهللا   : أمـا بعـد   ..  وآل كل وسائر الصاحلني    ،وعلى مجيع النبيني واملرسلني   

 ودعاة إىل توحيده وإخالص العبادة      ،عاىل بعث رسله الكرام معرفني به     سبحانه وت 
ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسولًا أَِن اُعبدوا اللَّـه واجتِنبـوا            {:  كما قال تعاىل   ،له

٢(}الطَّاغُوت(.  

 أنه بعث يف كل أمـة مـن النـاس    ،فأبان اهللا سبحانه يف هذه اآلية الكرمية 
  . وجيتنبوا عبادة الطاغوت، يدعوهم إىل أن يعبدوا اهللا وحدهرسوالً

 ألن اخلصومة بني الرسـل وأممهـم يف ذلـك؛ ألن            ،والعبادة هي التوحيد  
 فبعث اهللا الرسل تأمرهم بعبادة      ،املشركني يعبدون اهللا سبحانه ويعبدون معه غريه      

 ِإبراِهيم ِلأَِبيِه وقَوِمـِه  وِإذْ قَالَ{:  كما قال تعاىل، وترك عبادة ما سواه   ،اهللا وحده 
  .  اآلية)٣(}فَطَرِني فَِإنه سيهِديِن الَِّذي ِإال *ِإنِني براٌء ِمما تعبدونَ 

 ، إال اهللا وحـده ،أخرب سبحانه عن خليله إبراهيم أنه تربأ من معبودات قومه        
 ويعبـدون   ، يعبدون اهللا  فدل ذلك على أم    }ِإال الَِّذي فَطَرِني  {: وهو معىن قوله  

 فإنـه   ، وهو اهللا وحـده    ، فلهذا تربأ من معبودام كلها سوى الذي فطره        ،غريه
  . سبحانه هو املستحق للعبادة لكونه خالق اجلميع ورازقهم

                                                
 .ندما كان نائباً لرئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ع١٣٦٨ كلمة كتبها مساحته يف حدود عام - ١
 .٣٦ سورة النحل اآلية - ٢
  .٢٧، ٢٦ سورة الزخرف اآلية - ٣
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 ومن كان ذه املثابة فهو املـستحق أن         ،خلقين على غري مثال سبق    : ومعىن فطرين أي  
ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإال نوِحي ِإلَيِه        وما أَرسلْنا {:  وقال تعاىل  ،يعبد دون كل ما سواه    

  ال ِإلَه هونِ   أَندبا فَاعفبني عز وجل أنه أوحى إىل مجيع الرسل قبل خـامتهم            )١(}ِإال أَن 
 وأنه أمـرهم بعبادتـه      ،نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم أنه ال إله غريه يستحق العبادة           

  . وحده
ى أن مجيع اآلهلة املعبودة من دونه من أنبياء وأولياء وأصنام وأشجار     فدل ذلك عل  

  .  وغري ذلك كلها معبودة بالباطل،وجن ومالئكة
ذَِلك ِبأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ ِمن         {: ومما يوضح هذا املعىن قوله تعاىل     

شركني ملا دعاهم نبينا حممد صلى اهللا عليه         وقوله عز وجل عن امل     )٢(}دوِنِه هو الْباِطلُ    
أَجعلَ الْآِلهةَ ِإلَها واِحدا ِإنَّ هذَا لَشيٌء       {:  أم قالوا  ،وسلم إىل أن يقولوا ال إله إال اهللا       

ابجونَ             {: وقوله سبحانه  )٣(}عكِْبرتـسي ِإال اللَّـه ال ِإلَه موا ِإذَا ِقيلَ لَهكَان مهِإن *
يونٍ     ونجاِعٍر ما ِلشِتناِركُو آِلها لَتم عرفوا أن كلمـة         )٤(}قُولُونَ أَِئنفدل ذلك على أ 

  . التوحيد وهي ال إله إال اهللا تبطل ما هم عليه من الشرك وتدل على أن آهلتهم باطلة
 وتدل على أنـه     ،فعلم بذلك أن ال إله إال اهللا تقتضي إخالص العبادة هللا وحده           

 ومل يقولوا إا تقتضي إبطال      ، ولوال ذلك مل يستكربوا عن قوهلا      ،ملعبود باحلق سبحانه ا 
  . اآلهلة مجيعها

 حىت ظنوا أن من قال ال إله إال اهللا فهو مـسلم             ،وهذا مما خفي على أكثر اخللق     
   كالدعاء، ولو صرف الكثري من العبادة لغري اهللا،معصوم الدم واملال

                                                
  .٢٥ سورة األنبياء اآلية - ١
  .٦٢ سورة احلج اآلية - ٢
  .٥ سورة ص اآلية - ٣
  .٣٦، ٣٥ سورة الصافات اآلية - ٤
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 ،وهذا هو الواقع من عباد القبور     . ح والنذر وغري ذلك   واخلوف والرجاء والتوكل والذب   
 وهم مع ذلك يلجؤون إىل أصحاب القبور ممن يـسموم           ،فإم يقولون ال إله إال اهللا     

 تارة عند   ، والنصر على األعداء   ، وتفريج الكربات  ، فيسألوم قضاء احلاجات   ،باألولياء
  .  وتارة مع البعد عنهم،قبورهم

 وقد ، ومع غريه من األنبياء    ،بينا حممد صلى اهللا عليه وسلم     وقد يفعلون ذلك مع ن    
 يرجون نفعهم والـشفاء     ، ويذحبون هلم  ،يلجؤون يف حاجام إىل اجلن فيستغيثون م      

  .  والدفاع عن أنفسهم وزروعهم وغري ذلك،ملرضاهم
 ورأى  ، ال ختفى على من اتصل بعباد القبور       ،وكل هذه األمور معلومة مشهورة    

 تنكر هـذا  ،فأرسل اهللا الرسل مجيعهم   .  والكفر البواح  ، من الشرك الصريح   ما هم عليه  
  .  كما سبق ذلك يف اآليات الكرميات، وتدعو إىل عبادة اهللا وحده، وحتذر منه،الشرك

 وأن  ، أن يعرفوا الناس برم وخالقهم ورازقهـم       ،وقد أمرهم اهللا سبحانه وتعاىل    
 وعلمـه   ، الدالة على كمال عظمته وقدرته     ، وصفاته العال  ،يذكروا هلم أمساءه احلسىن   

 املدبر جلميع شـئون     ، وأنه سبحانه هو النافع الضار     ،وإحسانه إىل عباده ورمحته إياهم    
 ألنـه   ، أو يسألوا حاجام من سواه     ، فال يليق أن يعبدوا غريه     ، اخلبري بأحواهلم  ،خلقه

 كما قال ،قري إليه وما سواه ف  ،سبحانه هو القادر على كل شيء احمليط علمه بكل شيء         
ما أُِريد ِمنهم ِمن ِرزٍق وما أُِريد       * وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإال ِليعبدوِن       {: عز وجل 

يا أَيهـا النـاس   {:  وقال تعاىل)١(}ِإنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوِة الْمِتني* أَنْ يطِْعموِن   
:  إىل قوله سـبحانه    )٢(}اعبدوا ربكُم الَِّذي خلَقَكُم والَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ        

  :  وقال تعاىل)٣(}تجعلُوا ِللَِّه أَندادا وأَنتم تعلَمونَفَال {

                                                
  .٥٨ – ٥٦ سورة الذاريات اآلية - ١
  .٢١ة البقرة اآلية  سور- ٢
  .٢٢ سورة البقرة اآلية - ٣
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}            ِميدالْح ِنيالْغ وه اللَّهاُء ِإلَى اللَِّه والْفُقَر متأَن اسا النها أَيأِْت    * ييو كُمذِْهبأْ يشِإنْ ي
 وأخرب عن املرسـلني علـيهم الـصالة         )١(}ٍوما ذَِلك علَى اللَِّه ِبعِزيز     *ِبخلٍْق جِديٍد   

 ،يء وعلمه بكل ش، وقدرته على كل شيء   ،والسالم أم بلغوا أممهم عظمة اهللا سبحانه      
 وأن خيربوهم   ، وأنه النافع الضار   ، وجييب املضطر  ،وأنه سبحانه هو الذي يسمع الدعاء     

 كما أخـربوهم  ،وال تسمع دعاء الداعي وال جتيبه   . عن معبودام أا ال تنفع وال تضر      
 وكـل   ، وال متلك هلم ضراً وال نفعاً      ، وال ديهم سبيال   ،عن أصنامهم أا ال تكلمهم    

 وتصديق  ، وطلب حاجام منه   ، وتوبتهم إليه  ،صهم هللا يف العبادة   ذلك مما يوجب إخال   
:  كما قال تعاىل عن نوح عليه الصالة والسالم أنه قال لقومـه            ،أنبيائه والتزام شريعته  

اٍل ِبأَمو ويمِددكُم *يرِسِل السماَء علَيكُم ِمدرارا     * استغِفروا ربكُم ِإنه كَانَ غَفَّارا      {
  .)٢(}وبِنني ويجعلْ لَكُم جناٍت ويجعلْ لَكُم أَنهارا

أَتبنونَ ِبكُـلِّ ِريـٍع آيـةً    {: وقال عن هود عليه الصالة والسالم أنه قال لقومه    
فَاتقُوا * اِرين  وِإذَا بطَشتم بطَشتم جب   * وتتِخذُونَ مصاِنع لَعلَّكُم تخلُدونَ     * تعبثُونَ  

وجنـاٍت  * أَمدكُم ِبأَنعاٍم وبِنني    * واتقُوا الَِّذي أَمدكُم ِبما تعلَمونَ      * اللَّه وأَِطيعوِن   
  .)٣(}ِإني أَخاف علَيكُم عذَاب يوٍم عِظيٍم* وعيوٍن 

أَتتركُونَ ِفي ما هاهنا    {: مهوقال عن نبيه صاحل عليه الصالة والسالم إنه قال لقو         
  وٍن    * آِمِننييعاٍت ونِفي ج *     ِضيما ههٍل طَلْعخنوٍع ورزـاِل    * والِْجب ونَ ِمنِحتنتو

   ا فَاِرِهنيوتيوِن    * بأَِطيعو قُوا اللَّهفَات *     ِرِفنيسالْم روا أَمِطيعال تونَ* وفِْسدي ِفي الَِّذين 
   وقال عن خليله إبراهيم عليه الصالة، اآليات)٤(}الْأَرِض وال يصِلحونَ

                                                
 .١٧ – ١٥ سورة فاطر اآليات - ١
 .١٢ – ١٠ سورة نوح اآليات - ٢
 .١٣٥ – ١٢٨ سورة الشعراء اآليات - ٣
  .١٥٢ – ١٤٦ سورة الشعراء اآليات - ٤
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قَـالُوا نعبـد    * ِإذْ قَالَ ِلأَِبيِه وقَوِمِه ما تعبدونَ       * واتلُ علَيِهم نبأَ ِإبراِهيم     {: والسالم
     اِكِفنيا عظَلُّ لَها فَنامنأَص *  عمسلْ يونَ قَالَ هعدِإذْ ت كُمونَ * ونرضي أَو كُمونفَعني أَو

ِإال من أَتـى اللَّـه ِبقَلْـٍب        { :إىل قوله  )١(}قَالُوا بلْ وجدنا آباَءنا كَذَِلك يفْعلُونَ     * 
  .)٢(}سِليٍم

ِه ِمـن   واتخذَ قَوم موسى ِمن بعدِ    {: وقال يف قصة بين إسرائيل وعبادم العجل      
.  اآليـات  ٣}حِليِهم ِعجلًا جسدا لَه خوار أَلَم يروا أَنه ال يكَلِّمهم وال يهِديِهم سِبيلًا            

أَفَال يرونَ أَال يرِجع ِإلَيِهم قَولًا وال يمِلك لَهم         {: وقال يف سورة طه يف القصة نفسها      
  .)٤(}ضرا وال نفْعا

 وال ، ال يرد إليهم قوالً   ،أين ذهبت عقول هؤالء حىت عبدوا صورة عجل       : ملعىنوا
فعلم بذلك أن اهللا سبحانه هو      .  وال يكلمهم وال يهديهم سبيالً     ،ميلك هلم ضراً وال نفعاً    

 وأن هـذه    ، ويتكلم إذا شاء   ، وجيب املضطر إذا دعاه    ،الضار النافع الذي يسمع الدعاء    
 خبـالف  ، جيب أن يكون املعبود حبق موصـوفاً ـا  الصفات من صفات الكمال اليت  

 وال ترجع إليـه  ،األصنام وحنوها فإا ال تسمع وال تنفع وال تضر وال جتيب من دعاها        
  .  وال ديه سبيالً،قوالً

 العـامل بكـل   ، النافع الضار،فكيف جيوز أن تعبد مع امللك احلق السميع ايب     
 ،واآليات يف هذا املعىن كثرية.  وال رب سواه،ه والقادر على كل شيء ال إله غري   ،شيء

  وكلها ترشد إىل أن اهللا سبحانه موصوف
                                                

 .٧٤ – ٦٩ سورة الشعراء اآليات - ١
 .٨٩ سورة الشعراء اآلية - ٢
 .١٤٨  سورة األعراف اآلية- ٣
 .٨٩ سورة طه اآلية - ٤



  

 - ٨ -

 وذلك مما يوجب توحيده وإخالص      ،بصفات الكمال مرته عن صفات النقص والعيب      
 والتوكل عليه يف مجيع األمور دون كـل مـا           ،العبادة له سبحانه وتوجيه القلوب إليه     

 فال جيوز أن يعبـد  ، املدبر جلميع األمور،ك لكل شيء لكونه اخلالق الرزاق املال   ،سواه
  .معه غريه

أـم قـالوا    :  وصاحل وشـعيب   ،نوح وهود : وقد أخرب اهللا سبحانه عن أنبيائه     
 كما أخرب عن مجيع املرسلني أم قالوا        )١(}اعبدوا اللَّه ما لَكُم ِمن ِإلٍَه غَيره      {: لقومهم

  . ذلكألممهم ذلك كما سبقت اآليات يف 
وِإبراِهيم ِإذْ قَالَ ِلقَوِمِه اعبدوا اللَّه واتقُوه ذَِلكُم خير لَكُـم ِإنْ            {: وقال تعاىل 

ِإنما تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه أَوثَانا وتخلُقُونَ ِإفْكًا ِإنَّ الَِّذين تعبدونَ ِمن            * كُنتم تعلَمونَ   
 ال يمِلكُونَ لَكُم ِرزقًا فَابتغوا ِعند اللَِّه الرزق واعبدوه واشكُروا لَه ِإلَيـِه              دوِن اللَّهِ 
ِإذْ جاَء ربـه  * وِإنَّ ِمن ِشيعِتِه لَِإبراِهيم {:  وقال تعاىل يف سورة الصافات  )٢(}ترجعون

فَما * أَِئفْكًا آِلهةً دونَ اللَِّه تِريدونَ      *  ماذَا تعبدونَ    ِإذْ قَالَ ِلأَِبيِه وقَوِمهِ   * ِبقَلٍْب سِليٍم   
  الَِمنيالْع بِبر كُموقال سبحانه يف سورة مرمي عن إبراهيم اخلليل نفسه عليـه            ،)٣(}ظَن 

 قَالَ ِلأَِبيِه يـا   ِإذْ* واذْكُر ِفي الِْكتاِب ِإبراِهيم ِإنه كَانَ ِصديقًا نِبيا         {: الصالة والسالم 
يا أَبِت ِإني قَد جاَءِني ِمن      * أَبِت ِلم تعبد ما ال يسمع وال يبِصر وال يغِني عنك شيئًا             

يطَانَ يا أَبِت ال تعبِد الشيطَانَ ِإنَّ الش      * الِْعلِْم ما لَم يأِْتك فَاتِبعِني أَهِدك ِصراطًا سِويا         
يا أَبِت ِإني أَخاف أَنْ يمسك عذَاب ِمن الـرحمِن فَتكُـونَ            * كَانَ ِللرحمِن عِصيا    

قَالَ أَراِغب أَنت عن آِلهِتي يا ِإبراِهيم لَِئن لَـم تنتـِه لَأَرجمنـك              * ِللشيطَاِن وِليا   
  قَالَ* واهجرِني مِليا 

                                                
  .٥٠ سورة هود اآلية - ١
  .١٧، ١٦ سورة العنكبوت اآليتان - ٢
 .٨٧ – ٨٣ سورة الصافات اآليات - ٣



  

 - ٩ -

وأَعتِزلُكُم وما تدعونَ ِمـن دوِن     * سالم علَيك سأَستغِفر لَك ربي ِإنه كَانَ ِبي حِفيا          
فَلَما اعتزلَهم وما يعبدونَ ِمـن      * اللَِّه وأَدعو ربي عسى أَال أَكُونَ ِبدعاِء ربي شِقيا          

  وِن اللَِّه وا       دِبيا نلْنعا جكُلو قُوبعيو اقحِإس ا لَهنبـا     *هِتنمحر ِمـن ـما لَهنبهوو
  .)١(}وجعلْنا لَهم ِلسانَ ِصدٍق عِليا

أم قالوا هلود عليـه الـصالة       : وقال سبحانه يف سورة األعراف عن قوم هود       
ه وحده ونذَر ما كَانَ يعبد آباؤنا فَأِْتنا ِبما تِعدنا ِإنْ كُنت            أَِجئْتنا ِلنعبد اللَّ  {: والسالم

 اِدِقنيالص الذين بعث إليهم نبينـا      ، وقال يف سورة يونس عن مشركي العرب       )٢(}ِمن 
عهم ويعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه مـا ال يـضرهم وال يـنفَ           {: حممد صلى اهللا عليه وسلم    

قُلْ أَتنبئُـونَ   {:  فرد اهللا جل وعال عليهم بقوله      )٣(}ويقُولُونَ هؤالِء شفَعاؤنا ِعند اللَّهِ    
 ،)٤(}اللَّه ِبما ال يعلَم ِفي السماواِت وال ِفي الْأَرِض سبحانه وتعالَى عما يـشِركُونَ             

ِإنـا أَنزلْنـا ِإلَيـك    * ِكتاِب ِمن اللَِّه الْعِزيِز الْحِكيِم   تنِزيلُ الْ {: وقال يف سورة الزمر   
        ينالد ا لَهِلصخم ِد اللَّهبفَاع قِبالْح ابذُوا      * الِْكتخات الَِّذينو اِلصالْخ ينأَال ِللَِّه الد

      ونبقَرِإال ِلي مهدبعا ناَء مِليوِنِه أَود ِمن           ما هِفي م مهنيب كُمحي لْفَى ِإنَّ اللَّها ِإلَى اللَِّه ز
كَفَّار كَاِذب وه نِدي مهال ي ِلفُونَ ِإنَّ اللَّهتخ٥(}ِفيِه ي(.  

فأوضح سبحانه يف هذه اآليات أن املشركني الذين بعث فيهم حممد صـلى اهللا              
ألنبياء والصاحلني وغريهم ألـم يـضرون       مل يعبدوا األصنام واألوثان وا     عليه وسلم   
   وإمنا عبدوهم يرجون شفاعتهم عند، أو خيلقون أو يرزقون،وينفعون

                                                
 .٥٠ – ٤١ سورة مرمي اآليات - ١
  .٧٠ سورة األعراف اآلية - ٢
  ١٨سورة يونس اآلية  - ٣
 .١٨ سورة يونس اآلية - ٤
 .٣ -١ سورة الزمر اآليات - ٥
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أم كفـار   :  فحكم عليهم سبحانه وتعاىل بعملهم هذا      ، وتقريبهم لديه زلفى   ،اهللا
  . مشركون

 والَِّذين تدعونَ   ذَِلكُم اللَّه ربكُم لَه الْملْك    {: ويف هذا املعىن يقول تبارك وتعاىل     
ِإنْ تدعوهم ال يسمعوا دعاَءكُم ولَو سـِمعوا مـا   * ِمن دوِنِه ما يمِلكُونَ ِمن ِقطِْمٍري     

 فـأخرب  )١(}استجابوا لَكُم ويوم الِْقيامِة يكْفُرونَ ِبِشرِككُم وال ينبئُك ِمثْـلُ خـِبريٍ           
 وأن مجيـع    ، وأنه املتصرف يف مجيع خلقـه      ،أن امللك هللا وحده   : اآليةسبحانه يف هذه    

معبودات املشركني من دون اهللا من جن وإنس وشجر وحجر وغري ذلـك كلـهم ال                
 ، وأم ال يسمعون دعاء الـداعي      ، وهو القشرة اليت على نواة التمر      ،ميلكون من قطمري  

 وأوضح  ، أو مجاد ال يفعل شيئا     ،وأم لو مسعوا ما استجابوا ألم ما بني ميت وغائب         
 فدل ذلك ، وينكرونه، يكفرون بشركهم يوم القيامة،سبحانه أن معبوديهم من دون اهللا     

 : كما قال عز وجـل     ، ودعاءهم إياهم شرك باهللا سبحانه وتعاىل      ،على أن تعلقهم م   
}       كَانكُوا مرأَش قُولُ ِللَِّذينن ا ثُمِميعج مهرشحن مويـا   ولْنيفَز كُمكَاؤـرشو متأَن كُم

فَكَفَى ِباللَِّه شِهيدا بيننا وبينكُم ِإنْ كُنا * بينهم وقَالَ شركَاؤهم ما كُنتم ِإيانا تعبدونَ      
  اِفِلنيلَغ ِتكُمادِعب نو مِ    { وقال عز وجل     )٢(}ععدي نلُّ ِممأَض نمال     و نوِن اللَِّه مد ن

وِإذَا حِشر الناس كَانوا لَهم     * يستِجيب لَه ِإلَى يوِم الِْقيامِة وهم عن دعاِئِهم غَاِفلُونَ          
   كَاِفِرين ِتِهمادوا ِبِعبكَاناًء ودفأبان سبحانه يف هذه اآليات أن مجيع املعبـودين       ،)٣(}أَع 

 وخيربوم إـم كـانوا   ، ويكفرون بعبادم،ون من عابديهم يوم القيامةدون اهللا يتربء 
  .عنها غافلني

                                                
  .١٤، ١٣رة فاطر اآليتان  سو- ١
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 حيث  ، وما أعظم خسارم يوم القيامة     ،فما أعظم حسرة أولئك املشركني    
باؤوا باخليبة والندامة واستحقوا غضب اجلبار ونقمته بكفرهم به وعبادم معه من            

ومن يدع مع اللَِّه ِإلَهـا  {:  وقال عز وجل، وال يغين عنهم شيئاً،ال يضر وال ينفع 
  .)١(}آخر ال برهانَ لَه ِبِه فَِإنما ِحسابه ِعند ربِه ِإنه ال يفِْلح الْكَاِفرونَ

 وسوء عاقبة أهله وعظم خسارم يوم القيامـة         ،واآليات يف بيان بطالن الشرك    
  . يف كتاب اهللا كثرية

 وسـوء  ،يف السنة الصحيحة عن رسول اهللا ما يبني ضالل املشركنيوهكذا جاء  
 بل هم يعلمون أن اهللا      ، وأم مل يشركوا يف توحيد الربوبية      ، وعظم خسارم  ،عاقبتهم

 وإمنا أشركوا يف عبادم مع اهللا غريه بالدعاء واخلوف   ، مدبر أمورهم  ،هو اخلالق الرازق  
أنواع العبادة كما ثبت يف الصحيحني عن ابن         وغري ذلك من     ، والذبح والنذر  ،والرجاء

إنك : ((عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ملعاذ ملا بعثه إىل اليمن               
ويف )) تأيت قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إلـه إال اهللا                

 ويف روايـة    -))  رسـول اهللا   فادعهم إىل أن يشهدوا أن ال إلـه إال اهللا وأين          ((رواية  
 ويف صحيح مسلم عن سعد بن       ،))فادعهم إىل أن يوحدوا اهللا     ((–للبخاري رمحه اهللا    

من قال ال   : ((طارق األشجعي عن أبيه رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال             
وايـة  ويف ر )) إله إال اهللا وكفر مبا يعبد من دون اهللا حرم ماله ودمه وحسابه على اهللا              

  .. احلديث)). من وحد اهللا وكفر مبا يعبد من دون اهللا: ((ملسلم بلفظ

 ، وإخالص العبادة لـه    ،وهذان احلديثان صرحيان يف وجوب توحيد اهللا سبحانه       
  .والكفر مبا يعبد من دونه

                                                
 .١١٧ سورة املؤمنون اآلية - ١
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ويف الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم               
أن تعبد اهللا وال تشرك به      : ((م ملا سأله عن اإلسالم قال     أنه قال جلربائيل عليه السال    

ويف صـحيح   . احلـديث )). شيئا وتقيم الصالة املفروضة وتؤدي الزكاة املكتوبة      
بين : ((مسلم عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال              

ة وصوم رمـضان    اإلسالم على مخس على أن يوحد اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكا          
. احلـديث ) على أن يعبد اهللا ويكفر مبا دونه      : (ويف رواية أخرى له   )) وحج البيت 

بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال         : ((وأصله يف الصحيحني مرفوعا بلفظ    
  )). اهللا وأن حممدا رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت

حديث سؤال جربيل عن اإلسالم واإلميان واإلحسان       وروى مسلم رمحه اهللا     
من حديث عمر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال جلربيل ملـا                 

اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممـدا رسـول اهللا              : ((سأله عن اإلسالم  
  )). بيالًوتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت إن استطعت إليه س

 وما جاء يف معناها على أن معىن شهادة أن ال إله إال             ،فدلت هذه األحاديث  
وهذا املعىن هـو  . هو توحيد اهللا وإخالص العبادة له والكفر مبا يعبد من دونه         : اهللا

 وقام عليـه سـوق      ، وأنزل به الكتب   ،حقيقة التوحيد الذي بعث اهللا به املرسلني      
فالواجب على كـل    .  وشقي وسعيد  ، كافر ومؤمن   وانقسم الناس فيه إىل    ،اجلهاد
 وأن يلتزم بتوحيد اهللا سبحانه وخيلص لـه     ، أن حيرص على أسباب النجاة     ،مكلف

  ، ويكفر بعبادة ما سواه،العبادة جل وعال
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قَد كَانت  {:  كما قال اهللا عز وجل     ، ويعادي عليه  ، ويوايل على ذلك   ،ويتربأ منها 
ِإبراِهيم والَِّذين معه ِإذْ قَالُوا ِلقَوِمِهم ِإنا برءاؤا ِمنكُم وِمما          لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ ِفي     

تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه كَفَرنا ِبكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاُء أَبدا حتى             
هدحوا ِباللَِّه وِمنؤ١(}ت(.  

 وهو الدين الذي بعث اهللا به خامتهم وأفضلهم         ،ين املرسلني مجيعاً  فهذا هو د  
 وأن ،فعلى كل مسلم أن يعض عليـه بالنواجـذ  . نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم     

 وأن يصرب على ما     ، وأن يدعو الناس إىل ذلك بكل صدق وإخالص        ،يستقيم عليه 
ل لنبيه عليه الصالة     والدعوة إليه كما قال اهللا عز وج       ،أصابه يف سبيل التمسك به    

:  وقـال تعـاىل    ، اآليـة  )٢(}فَاصِبر كَما صبر أُولُو الْعزِم ِمن الرسلِ      {: والسالم
واصـِبروا ِإنَّ اللَّـه مـع       {:  وقال سـبحانه   )٣(}واصِبر وما صبرك ِإال ِباللَّهِ    {

اِبِرينِر  {:  وقال عز وجل   )٤(}الصصالْعو * ٍر    ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خس *   ِإال الَّـِذين
 وقال سـبحانه    )٥(}آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالصبرِ      

 واآليات يف هذا املعـىن      )٦(}ِإنما يوفَّى الصاِبرونَ أَجرهم ِبغيِر ِحسابٍ     {: وتعاىل
  .كثرية
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وفقنا وسائر املسلمني ومجيع الدعاة إىل احلق لكل ما فيـه           واهللا املسئول أن ي   
 وأن يوفق مجيع والة أمر املسلمني لكل ما فيه صـالح            ،رضاه وصالح أمر عباده   

 وصـلى اهللا    ، إنه ويل ذلك والقادر عليـه      ،شعوم وهدايتهم إىل صراطه املستقيم    
  .دين ومن سار على جهم إىل يوم ال،وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه
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 )١(حماضرة يف أصول اإلميان

 والصالة والسالم على عبده ورسوله وخريته من خلقـه          ،احلمد هللا رب العاملني   
وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا حممد بن عبد اهللا وعلى آله وأصحابه ومن سلك سـبيله                

  : أما بعد. واهتدى داه إىل يوم الدين

 ،الكلمة فيما يتعلق بأصـول اإلميـان  حديثي معكم يف هذه  : أيها األخوة الكرام  
 ألن مدار ديننـا  ؛ ألنه موضوع مهم جداً،وهذا موضوع اختارته اجلامعة ووافقت عليه  

 ألنه سر جناح األمة وسر سعادا وسر أمنها وسر تقـدمها وسـر           ،على هذه األصول  
ئهـا  سيادا على األمم إذا حققته يف أقواهلا وأعماهلا وسريا وجهادها وأخذها وعطا           

  ..وغري ذلك

وقد أوضح القرآن هذه األصول يف آيات كثرية كما أوضحها نبينا عليه الصالة             
 وهـي أصـول     ، هي أصول اإلميان   ، وهي أصول ستة   ،والسالم يف أحاديث صحيحة   

فإن اإلميان هو الدين كله وهو اإلسالم وهو اهلدى وهو الرب والتقوى وهو مـا       .. الدين
 كله يـسمى    ،الة والسالم من العلم النافع والعمل الصاحل      بعث اهللا به الرسول عليه الص     

 وأوضحها رسول اهللا    ، هذه أصول ديننا الستة أوضحها الكتاب العزيز يف مواضع         ،إمياناً
لَيس الِْبـر أَنْ    {:  فمما ورد يف كتاب اهللا عز وجل قوله سبحانه         ،األمني يف األحاديث  

والْمغِرِب ولَِكن الِْبر من آمن ِباللَِّه والْيـوِم الْـآِخِر          تولُّوا وجوهكُم ِقبلَ الْمشِرِق     
نيِبيالناِب والِْكتالِئكَِة والْمفبني سبحانه وتعاىل هنا مخسة .  اآلية)٢(}و  

                                                
  . نشرت مبجلة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة- ١
  .١٧٧ سورة البقرة اآلية - ٢
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هذه .  والنبيني، والكتاب، واملالئكة، واليوم اآلخر،اإلميان باهللا:  وهي ،من أصول اإلميان  
آمن الرسولُ ِبمـا    {:  وقال جل وعال   ،عليها مدار الدين ظاهرة وباطنة    مخسة أصول   

        نـيب قفَـرِلِه ال نسرِبِه وكُتالِئكَِتِه ومِباللَِّه و نونَ كُلٌّ آمِمنؤالْمِه وبر ِه ِمنِزلَ ِإلَيأُن
  .  اآلية)١(}أَحٍد ِمن رسِلِه

كُلٌّ آمن ِباللَِّه ومالِئكَِتِه وكُتِبِه     {: ة أصول يف قوله   فبني سبحانه وتعاىل هنا أربع    
 ، ولكنه ذكره يف اآلية السابقة ويف آيـات أخـرى          ، ومل يذكر اليوم اآلخر    )٢(}ورسِلِه

 وعن  ،وهذه سنة اهللا يف كتابه ينوع سبحانه األخبار عنه عز وجل وعن أمسائه وصفاته             
 وعن الرسل وأممهم حىت جيـد       ،مة واجلنة والنار   وعن شئون يوم القيا    ،أصول هذا الدين  

 وحىت يطلب املزيد مـن     ،القارئ يف كل موضع من كتاب اهللا ما يزداد به إميانه وعلمه           
العلم يف كل موضع من كتاب اهللا ويف كل حديث عن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه      

رانـك ربنـا    غُفْ{:  وقد أشار اهللا عز وجل إىل اليوم اآلخر يف آخر اآلية بقوله            ،وسلم
 ِصريالْم كِإلَيـوِلِه     {:  وقال عز وجل   )٣(}وسرـوا ِباللَّـِه وـوا آِمننآم ا الَِّذينها أَيي

والِْكتاِب الَِّذي نزلَ علَى رسوِلِه والِْكتاِب الَِّذي أَنزلَ ِمن قَبلُ ومن يكْفُـر ِباللَّـِه               
  .)٤(} ورسِلِه والْيوِم الْآِخِر فَقَد ضلَّ ضاللًا بِعيداومالِئكَِتِه وكُتِبِه

. فقد أوضح سبحانه يف هذه اآلية أن الكفر ذه األصول ضالل بعيد عن اهلدى             
 ويف مواضع يذكر سبحانه اإلميان باهللا وحده؛ ألن مجيـع   ،واآليات يف هذا املعىن كثرية    

 ويف بعـضها اإلميـان بـاهللا        ،إلميان باهللا ما ذكر يف اآليات األخرى داخل يف ضمن ا        
   ويف بعضها اإلميان باهللا واليوم اآلخر،ورسوله
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 فإذا ذكر اإلميان باهللا دخـل فيـه بقيـة     ، وما ذاك إال ألن البقية داخلة يف ذلك        ،فقط
األشياء اليت ذكرها يف اآليات األخرى كاإلميان باملالئكة والكتب والرسـل واليـوم             

آِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه والِْكتاِب الَِّذي نزلَ علَـى  {:  اهللا جل وعال    فمن هذا قول   ،اآلخر
 فاقتصر على اإلميان باهللا ورسوله والكتاب       ،)١(}رسوِلِه والِْكتاِب الَِّذي أَنزلَ ِمن قَبلُ     

املرتل على حممد عليه الصالة والسالم والكتاب املرتل من قبـل ومل يـذكر األصـول        
فَآِمنوا ِباللَّـِه ورسـوِلِه   {:  وهكذا قوله جل وعال    ،رى ألا داخلة يف اإلميان باهللا     األخ

 ذكر اإلميان باهللا ورسوله والنور الذي أنزل على حممد صـلى            ،)٢(}والنوِر الَِّذي أَنزلْنا  
 فالكتـاب والـسنة     ،ألن البقية داخلة يف ذلـك     . اهللا عليه وسلم وهو الكتاب والسنة     

 وهكذا كل ما أخرب اهللا به ورسوله مما كان وما يكون كله داخل يف               ،ن يف النور  داخال
آِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه وأَنِفقُوا ِمما جعلَكُم مـستخلَِفني   {:  وهكذا قوله جل وعال    ،النور

       كَِبري رأَج مفَقُوا لَهأَنو كُموا ِمننآم ر اإلميان باهللا ورسوله فقـط       فذك ،)٣(}ِفيِه فَالَِّذين
  . وما ذاك إال ألن البقية داخلة يف اإلميان باهللا ورسوله

ومما جاء يف السنة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديث جربيل املشهور ملا               
 ، فذكر اإلسـالم أوالً ،سأل النيب عليه الصالة والسالم عن اإلسالم واإلميان واإلحسان        

 فاملقصود أنه ذكر اإلميان مبا يصلح       ،مث ذكر اإلسالم مث اإلحسان    ويف لفظ بدأ باإلميان     
 والظاهر تبع للباطن فسمى األعمال الظاهرة إسـالماً         ، ألن الباطن هو األساس    ،الباطن

 فسمى  ،االستسالم هللا واالنقياد ألمره   :  واإلسالم هو  ،ألا انقياد وخضوع له سبحانه    
ماً ملا فيها من االنقياد هللا والذل لـه والطاعـة           اهللا سبحانه وتعاىل األمور الظاهرة إسال     

  ألمره والوقوف عند حدوده
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 ومعىن أسلمت هللا أي ذللـت لـه   ، يقال أسلم فالن لفالن أي ذل له وانقاد ،عز وجل 
  . وانقدت ألمره خاضعاً له سبحانه وتعاىل

 واإلميان هو التـصديق بـاألمور       ،فاإلسالم هو االستسالم هللا باألعمال الظاهرة     
 وهلذا ملا قرن بينهما   ، والظاهرة مما جاء يف الشرع املطهر وهذا كله عند االقتران          ،باطنةال

يف هذا احلديث الصحيح فسر رسول اهللا عليه الصالة والسالم اإلسالم باألمور الظاهرة             
 واإلميان باألمور الباطنة وهي اإلميان      ،وهي الشهادتان والصالة والزكاة والصيام واحلج     

  . إخل… كته باهللا ومالئ
ومن هذا الباب ما جاء يف احلديث الصحيح قيل يا رسول اهللا أي األعمال أفضل            

ويف حديث آخر   )) أن تطعم الطعام وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل تعرف          (( قال
  )). من سلم املسلمون من لسانه ويده: (( قال،أي اإلسالم أفضل

       ا االنقياد ألمر اهللا والطاعـة لـه        فاإلسالم أخص باألعمال الظاهرة اليت يظهر
 واإلميان أخص بـاألمور الباطنـة املتعلقـة    ،واالنقياد لشريعته وحتكيمها يف كل شيء    

 ،بالقلب من التصديق باهللا ومالئكته وكتبه ورسله وباليوم اآلخر وبالقدر خريه وشـره           
كته وكتبـه   أن تؤمن باهللا ومالئ   : ((وهلذا ملا سئل صلى اهللا عليه وسلم عن اإلميان قال         

  ). )ورسله واليوم اآلخر وبالقدر خريه وشره
ففسر اإلميان ذه األمور الستة اليت هي أصول اإلميان وهي يف نفـسها أصـول          

 فاإلميـان ـذه     ، وال إسالم ملن ال إميان لـه       ،الدين كله ألنه ال إميان ملن ال إسالم له        
 وهلذا قـال    ،يكون ناقصاً  وقد   األصول ال بد منه لصحة اإلسالم لكن قد يكون كامالً         

  .)١(}قُلْ لَم تؤِمنوا ولَِكن قُولُوا أَسلَمنا{: اهللا عز وجل يف حق األعراب
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 مل يستكمل واجبات اإلميان نفى عنـهم  ، بل إميان ناقص  ،فلما كان إميام ليس بكامل    
لى اهللا  اإلميان يعين به الكامل ألنه ينفى عمن ترك بعض الواجبات كما يف قول النيب ص              

ال يؤمن أحدكم   : ((وقوله صلى اهللا عليه وسلم      ))ال إميان ملن ال صرب له     : ((عليه وسلم 
مـن كـان    : ((ومنه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم      )) حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه     

يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خرياً أو ليصمت ومن كان يؤمن باهللا واليـوم اآلخـر                
ان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليصل رمحه ومن كان يـؤمن بـاهللا             فليكرم ضيفه ومن ك   

 واملقصود أن اإلميـان يقتـضي العمـل         ،إىل غري ذلك  )). واليوم اآلخر فال يؤذ جاره    
 فاإلميان الكامل الواجب يقتضي ، كما أن اإلسالم بدون إميان من عمل املنافقني      ،الظاهر

 فإذا قصر يف ذلك جـاز أن   ،هللا ورسوله  وترك ما ى عنه ا     ،فعل ما أمر اهللا به ورسوله     
قُلْ لَـم تؤِمنـوا     {: ينفى عنه ذلك اإلميان بتقصريه كما نفي عن األعراب بقوله تعاىل          

  .  وكما نفي عمن ذكر يف األحاديث السابقة،)١(}ولَِكن قُولُوا أَسلَمنا

بات واخلالصة أن اهللا سبحانه ورسوله نفيا اإلميان عن بعض من ترك بعض واج             
 فمن أتى ا مـع      ، فهذه األصول الستة هي أصول الدين كله       ،اإلميان وأثبتا له اإلسالم   

 ، ومن مل يأت ا فـال إسـالم لـه وال إميـان             ،األعمال الظاهرة صار مسلماً مؤمناً    
كاملنافقني؛ فإم ملا أظهروا اإلسالم وادعوا اإلميان وصلوا مع الناس وحجوا مع النـاس    

إىل غري ذلك ولكنهم يف الباطن ليسوا مع املسلمني بـل هـم يف              وجاهدوا مع الناس    
 منكرون ملا جاءت به الرسل      ،جانب واملسلمون يف جانب؛ ألم مكذبون هللا ورسوله       

 متظاهرون باإلسالم حلظوظهم العاجلة وملقاصد معروفـة؛ أكـذم اهللا يف            ،يف الباطن 
 وهلذا صـاروا يف  ،أعلن كفره بل صاروا أكفر وأشر ممن     ، وصاروا كفاراً ضالالً   ،ذلك

  الدرك 
                                                

  .١٤ سورة احلجرات اآلية - ١



  

 - ٢٠ -

 وما ذاك إال ألن خطرهم أعظم؛ ألن املسلم يظن أم إخوته وأـم              ،األسفل من النار  
 فصار كفـرهم    ، فضروا املسلمني وخانوهم   ،على دينه ورمبا أفشى إليهم بعض األسرار      

م  وهكذا من ادعى اإلميان ذه األصول مث مل يؤد شرائع اإلسـال            ،أشد وضررهم أعظم  
 أو مل يصم أو     ، أو مل يصل   ، فلم يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا           ،الظاهرة
 ، أو مل حيج أو ترك غري ذلك من شعائر اإلسالم الظاهرة اليت أوجبها اهللا عليـه          ،مل يزك 

 فقد ينتفي اإلميان بالكليـة كمـا      ،فإن ذلك دليل على عدم إميانه أو على ضعف إميانه         
 وقد ال ينتفي أصله ولكن ينتفي متامه وكماله لعدم أدائه           ،لشهادتني إمجاعاً ينتفي بترك ا  

ذلك الواجب املعني كالصوم واحلج مع االستطاعة والزكاة وحنو ذلك من األمور عند              
 فإن تركها فسق وضالل ولكن ليس ردة عن اإلسالم عند أكثـرهم      ،مجهور أهل العلم  

م إىل أن تركها ردة ولو مع اإلميان بوجوا          أما الصالة فذهب قو    ،إذا مل جيحد وجوا   
العهد الذي بيننا   : ((وهو أصح قويل العلماء ألدلة كثرية منها قوله صلى اهللا عليه وسلم           

 ،أخرجه اإلمام أمحد وأهل السنن بإسناد صحيح       ))وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر     
ر دون كفـر إذا مل      بل تركها كف  :  وقال آخرون  ،عن بريدة بن احلصيب رضي اهللا عنه      

 ولكن املقـصود    ، وهلذا املقام حبث خاص وعناية خاصة من أهل العلم         ،جيحد وجوا 
 ، فهذا يدل على هذا   ، وال إميان ملن ال إسالم له      ،اإلشارة إىل أنه ال إسالم ملن ال إميان له        

ز  وسبق أن اإلسالم مسي إسالماً ألنه يدل على االنقياد والذل هللا ع         ،وهذا يدل على هذا   
  . وجل واخلضوع لعظمته سبحانه وتعاىل؛ وألنه يتعلق باألمور الظاهرة

 فسمي إمياناً ألنـه     ، ألنه يتعلق بالباطن واهللا يعلمه جل وعال       ؛ومسي اإلميان إمياناً  
 وهذا القلب املصدق للداللة على تصديقه وصحة إميانه أمـور           ،يتعلق بالقلب املصدق  

  تقام عليها وأدى  إذا أظهرها املسلم املصدق واس،ظاهرة
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 ومن مل يستقم دل ذلك على عدم إميانـه أو علـى             ،حقها دل ذلك على صحة إميانه     
 والعكس كذلك عنـد أهـل       ، واإلميان عند اإلطالق يدخل فيه اإلسالم      ،ضعف إميانه 

 فيدخل فيـه    )١(}ِإنَّ الدين ِعند اللَِّه الِْإسالم    {:  كما قال اهللا عز وجل     ،السنة واجلماعة 
فالدين عند اهللا هو اإلسـالم      . ميان عند أهل السنة واجلماعة فإنه ال إسالم إال بإميان         اإل

 فإا  ، فهذه األمساء وإن اختلفت ألفاظها     ،وهو اإلميان وهو اهلدى وهو التقوى وهو الرب       
ترجع إىل معىن واحد وهو اإلميان باهللا ورسله واالهتداء دي اهللا واالستقامة على دين              

 ، تسمى براً وتسمى إمياناً وتسمى إسالماً وتسمى تقوى وتـسمى هـدى             فكلها ،اهللا
اإلسالم واإلميان؛ ألنه خيص الكمل من      : وكذلك إذا أطلق اإلحسان دخل فيه األمران      

 وعند إطـالق أحـد      ، فبإطالقه يدخل فيه األمران األوالن اإلسالم واإلميان       ،عباد اهللا 
 فـال  ،فإذا قيل احملسنون هم أخص عبـاد اهللا        ،الثالثة إذا أطلق فإنه يدخل فيه اآلخران      

 وقـال   )٢(}وأَحِسنوا ِإنَّ اللَّه يِحب الْمحِسِنني    {: إحسان إال بإسالم وإميان قال تعاىل     
 فاحملسن إمنا يكون حمسناً     )٣(}ِإنَّ اللَّه مع الَِّذين اتقَوا والَِّذين هم محِسنونَ       {: سبحانه

 وال يتصور أن يكون حمسناً      ، وتقواه هللا وقيامه بأمر اهللا فبهذا مسي حمسناً        بإسالمه وإميانه 
  . بدون إسالم وإميان

 أخص  - أعين املؤمنني    -وهكذا يا أخي لفظ املؤمنني يدخل فيه املسلمون ألم          
د وع{:  وقال عز وجل   )٤(}وأَنَّ اللَّه مع الْمؤِمِنني   {:  قال اهللا تعاىل   ،من لفظ املسلمني  

  اللَّه الْمؤِمِنني والْمؤِمناِت جناٍت تجِري ِمن تحِتها
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ارهفاملؤمن مسي مؤمناً لتصديقه بقلبه وإسـالمه جبوارحـه هللا وحـده          ، اآلية )١(}الْأَن ، 
فاملؤمنون مؤمنون بتصديقهم وبإسالمهم وقيامهم بأمر اهللا ووقـوفهم عنـد حـدوده         

لى هذا املعىن حديث سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه ملـا    ومما يدل ع   ،سبحانه وتعاىل 
 ،سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا أعطى النيب صلى اهللا عليه وسلم قوماً وترك قومـاً                

يا رسول اهللا أعطيت فالناً وفالناً وتركت فالناً وإين ألراه مؤمناً قال النيب             : "قال سعد 
 سعد إىل مقالته والنيب عليه الصالة والـسالم         فعاد ))أو مسلماً  ((:صلى اهللا عليه وسلم   

 معـىن   ،أن اإلسالم واإلميان عند االقتران هلما معنيان      : واملقصود)) أو مسلماً (( :يقول
 فكـل مـؤمن    ، واملؤمن أخص من املسلم    ، فاملسلم أعم من املؤمن    ، ومعىن أعم  ،أخص

  . يان ذلك ولكن عند اإلطالق يدخل أحدمها يف اآلخر كما سبق ب،مسلم وال عكس
اإلميان بـضع وسـبعون     : ((ومما يدل على ذلك أيضا قوله صلى اهللا عليه وسلم         

 بضع وستون شعبة فأفضلها قول ال إله إال اهللا وأدناها إماطة األذى  - ويف لفظ    -شعبة  
فهذا احلديث يدل علـى أن مطلـق     . متفق عليه )) عن الطريق واحلياء شعبة من اإلميان     

 فاإلميان الـذي أعـاله     ، والتقوى والرب  ، واهلدى واإلحسان  ،ماإلميان يدخل فيه اإلسال   
 وهـو  ، وهو اإلسالم ،كلمة ال إله إال اهللا وأدناه إماطة األذى عن الطريق هو ديننا كله            

 ومعلوم أن ال إله إال اهللا هي الركن         ،))فأفضلها قول ال إله إال اهللا     : (( ولذا قال  ،اإلميان
 فجعلها هاهنا أعلى خصال ، بأن حممداً رسول اهللاألول من أركان اإلسالم مع الشهادة    

  . اإلميان
فعلم بذلك أن اإلميان عند اإلطالق يدخل فيه اإلسالم وأركانه وأعماله وهكذا            
عند إطالق اإلميان باهللا فقط أو اإلميان باهللا ورسوله يدخل فيه كل ما شرع اهللا ورسوله    

  الئكة والكتاب والنبينيمن الصالة والزكاة والصيام واحلج واإلميان بامل
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 فـإن   ، ألن هذا كله داخل يف مسمى اإلميان بـاهللا         ،واليوم اآلخر والقدر خريه وشره    
اإلميان باهللا يتضمن اإلميان بأمسائه وصفاته ووجوده وأنه رب العاملني وأنـه يـستحق              

 ، كما يتضمن أيضاً اإلميان جبميع ما أخرب به سبحانه وتعاىل وشـرعه لعبـاده              ،العبادة
يتضمن أيضاً اإلميان جبميع الرسل واملالئكة والكتب واألنبياء وبكل ما أخرب اهللا بـه              و

  . ورسوله صلى اهللا عليه وسلم
قـل   ((:وهكذا ما جاء يف السنة يف هذا الباب مثل قوله صلى اهللا عليه وسـلم              

  ومن،يدخل فيه كل ما أخرب به اهللا ورسوله كل ما شرعه لعباده          )) آمنت باهللا مث استقم   
 أي قالوا إهلنا وخالقنا )١(}ِإنَّ الَِّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا     {: هذا الباب قوله تعاىل   

 وآمنوا به إمياناً يتضمن االستقامة على ما جاء به كتـاب اهللا وسـنة               ،ورازقنا هو اهللا  
وتعاىل أنه يبسط    فالقرآن الكرمي من سنة اهللا فيه سبحانه         ،رسوله عليه الصالة والسالم   

 ليعلم املؤمن وطالب العلـم      ،األخبار والقصص يف مواضع وخيتصرها يف مواضع أخرى       
هذه املعاين من كتاب اهللا سبحانه جمملة ومفصلة فال يشكل عليه بعـد ذلـك مقـام               

  .  فهذا له معىن وهذا له معىن،االختصار مع مقام البسط واإليضاح
 ويف بعض يعطف عليه أشياء من أجزائـه      ،وهكذا اإلميان يطلق يف بعض املواضع     

ِإنَّ {:  كما قال عز وجل    ،وشعبه تنبيهاً على أن هذه الشعبة من أهم اخلصال وأعظمها         
              ـدِعن مهـرأَج مكَاةَ لَها الزوآتالةَ ووا الصأَقَاماِت واِلحِملُوا الصعوا ونآم الَِّذين

ِهمبأَقَ{ فقوله   ، اآلية )٢(}ركَاةَ   وا الزوآتالةَ ووا الصمن مجلة اإلميان والعمل الصاحل      }ام 
فَـآِمنوا ِباللَّـِه    {:  وهكذا قوله عز وجـل     ،لكن ذكرمها هنا تنبيهاً على عظم شأما      

   .)٣(}ورسوِلِه والنوِر الَِّذي أَنزلْنا

                                                
  ٣٠سورة فصلت اآلية  ١
  .٢٧٧ سورة البقرة - ٢
  .٨ة التغابن اآلية  سور- ٣



  

 - ٢٤ -

خل فيه عند اإلطالق ولكن      فالنور املرتل هو من مجلة اإلميان باهللا ورسوله وهو دا          ،اآلية
ِإال * ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خسٍر     * والْعصِر  {:  وهكذا قوله عز وجل    ،نبه عليه لعظم شأنه   

 فالتواصـي   )١(}الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالـصبرِ        
 والعمل الصاحل مـن مجلـة       ،األعمال الصاحلات باحلق والتواصي بالصرب مها من مجلة       

 وهكذا عطف التواصي    ، فعطف العمل على اإلميان من عطف اخلاص على العام         ،اإلميان
 فالتواصي باحلق   ،باحلق والتواصي بالصرب على ما قبله هو من عطف اخلاص على العام           

 قـال   ،خرى وهلذا مل يذكرا يف آيات أ      ،والتواصي بالصرب من مجلة األعمال الصاحلات     
 ومل يـذكر    )٢(}ِإنَّ الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت لَهم جنات النِعـيمِ        {: جل وعال 

وعِملُـوا  {: التواصي باحلق والتواصي بالصرب ألما داخـالن يف العمـل يف قولـه            
اإلطالق  كما أما داخالن يف اإلميان عند اإلطالق؛ ألنه يدخل فيه عند              }الصاِلحاِت

كل ما أخرب اهللا به ورسوله عما كان وما سيكون يف آخر الزمان ويف يوم القيامـة ويف     
 ويدخل فيه أيضاً ترك ما ـى      ، كما يدخل فيه كل ما أمر اهللا به ورسوله         ،اجلنة والنار 

 وإمنا يذكر سبحانه بعـض      ،اهللا عنه ورسوله وكل ذلك داخل يف اإلميان عند اإلطالق         
 وترك بعض السيئات بالعطف عليه من باب عطف اخلاص على           ،عليهاألعمال بالعطف   

 فهكذا ما يتعلق بأصول اإلميان تارة تذكر هذه األصول الستة مجيعاً كما يف اآلية               ،العام
 ، فإنه ذكر فيها مخسة    ، اآلية )٣(}لَيس الِْبر أَنْ تولُّوا وجوهكُم ِقبلَ الْمشِرقِ      {: الكرمية

 )٤(}ِإنا كُلَّ شيٍء خلَقْناه ِبقَـدرٍ {: آيات أخرى كما يف قوله عز وجل      وذكر القدر يف    
  :ويف قوله سبحانه وتعاىل
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 إىل غـري    ، اآلية )١(}ما أَصاب ِمن مِصيبٍة ِفي الْأَرِض وال ِفي أَنفُِسكُم ِإال ِفي ِكتابٍ           {
   . وذكر بعضها يف آيات أخرى ومل يذكرها كلها،ذلك من اآليات

 ويف  ،وهكذا يف احلديث ذكر بعض هذه األصول وذكر الستة يف حديث جربيل           
ويف )). قل آمنت بـاهللا مث اسـتقم      :((بعض األحاديث ذكر اإلميان باهللا فقط كحديث      

 وما ذاك إال ألن اإلميان باهللا واليوم األخر يدخل فيـه        ،بعضها اإلميان باهللا واليوم اآلخر    
املؤمن باهللا واليوم اآلخر حيمله إميانه بذلك على فعـل           فإن   ،كل ما أمر اهللا به ورسوله     
 كما حيمله أيضاً على ترك ما ى اهللا عنه ورسوله وهلـذا             ،.كل ما أمر اهللا به ورسوله     

 ألن من آمـن بـاهللا إميانـاً         ،اقتصر على اإلميان باهللا واليوم اآلخر يف بعض النصوص        
 اهللا عليه وعلى ترك ما حرمـه اهللا  صحيحاً وباليوم اآلخر محله ذلك على أداء ما أوجبه    
ِإنَّ {:  ومن هذا قوله عـز وجـل       ،عليه وعلى الوقوف عند حدود اهللا سبحانه وتعاىل       

الَِّذين آمنوا والَِّذين هادوا والنصارى والصاِبِئني من آمن ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر وعِمـلَ        
  .)٢(}ند ربِهم وال خوف علَيِهم وال هم يحزنونَصاِلحا فَلَهم أَجرهم ِع

فاإلميان مبا ذكر أمر ال بد منه ومن مل يؤمن بذلك فإنه كافر باهللا عز وجل وإن                  
 ولكنه بكفره بواحد من األصول الستة أو كفره بشيء آخر ممـا             ،أظهر إسالماً وإمياناً  

 باألدلة املعروفة فإنه يكون كافراً باهللا وال ينفعه       علم من الدين بالضرورة أنه من دين اهللا       
 وال بد أن حيصل بـه اإلميـان         ،فإن هذا الدين ال بد أن يقبل كله       . بعد ذلك ما أقر به    

ِإنَّ الَّـِذين  {:  كما يف قوله تعاىل، فإذا آمن بالبعض وكفر بالبعض فهو كافر حقاً     ،كله
نَ أَنْ يفَرقُوا بين اللَِّه ورسِلِه ويقُولُونَ نـؤِمن ِبـبعٍض           يكْفُرونَ ِباللَِّه ورسِلِه ويِريدو   

  ونكْفُر ِببعٍض ويِريدونَ أَنْ 
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أُولَِئك هم الْكَاِفرونَ حقا وأَعتـدنا ِللْكَـاِفِرين عـذَابا          * يتِخذُوا بين ذَِلك سِبيلًا     
  .)١(}مِهينا

 ،من عظم شأن هذه األصول وأا أصول عظيمـة ال بـد منـها             وذا يعلم املؤ  
 أو أخرب بـه     ،فيدخل يف اإلميان باهللا اإلميان مبا أخرب اهللا به عن نفسه من أمسائه وصفاته             

 فيـدخل  ،الرسول عليه الصالة والسالم من أمساء اهللا وصفاته كله داخل يف اإلميان باهللا        
خلالق الرزاق وأنه كامل يف ذاته وأمسائه وصفاته  وأنه ا،يف ذلك اإلميان بأنه رب العاملني   

 ويدخل فيه أنه سبحانه وتعاىل أرسل الرسل وأنزل الكتب وقدر األشياء وعلم             ،وأفعاله
 ومن أمجع   ،ا قبل وجودها سبحانه وتعاىل وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم            

لَم * اللَّه الصمد * ه أَحد قُلْ هو اللَّ{: ما ورد يف ذلك من الكتاب العزيز قوله سبحانه   
    ولَدي لَمو ِلدي *دا أَحكُفُو لَه كُني لَم{:  وقوله سبحانه)٢(}و  ـوهٌء ويكَِمثِْلِه ش سلَي
 ِصريالْب ِميع{:  وقوله عز وجل   )٣(}الس        ـتأَنو لَمعي ثَالَ ِإنَّ اللَّهوا ِللَِّه الْأَمِربضال  فَال ت م

 إىل أشباه هذه اآليات الدالة على    ،)٥(}هلْ تعلَم لَه سِميا   {:  وقوله عز وجل   )٤(}تعلَمونَ
كماله سبحانه وأنه جل وعال موصوف بصفات الكمال مرته عن صـفات الـنقص              

 فهو كما أخرب عن نفسه وكما أخرب عنه الرسول حممد عليه الصالة والـسالم     ،والعيب
  .سىن وله الصفات العلىله األمساء احل

فواجب على املؤمن أن يؤمن بكل ما أخرب اهللا به ورسوله من أمساء اهللا وصفاته                
   بل ميرها كما،وميرها كما جاءت ال يغري وال يبدل وال يزيد وال ينقص
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جاءت من غري حتريف وال تعطيل وال تكييف وال متثيل بل يثبتها كما أثبتها الـسلف                
  .الصاحل

 ، والغـضب ، والعلـم ، والرمحـة ، واليد، والوجه، والرتول،واءفمن ذلك االست 
 وغري ذلك كلها صفات هللا عز وجل تثبت له سبحانه كما جاءت يف الكتاب        ،واإلرادة

 نثبتها له كما أثبتها السلف الصاحل من أهـل          ،العزيز وكما جاءت يف السنة الصحيحة     
 فنقول استوى على العرش     ،م وكما أثبتها الرسل عليهم الصالة والسال      ،السنة واجلماعة 

 فإنه لـيس يف موقـف       ، ليس كما تقول اجلهمية استوىل     ،استواء يليق جبالله وعظمته   
 ،املغالب جل وعال فال أحد يغالبه فهو مستوٍل على كل شيء جل وعال وقـاهر لـه                

ولكن االستواء صفة خاصة بالعرش معناه العلو واالرتفاع فهو عاٍل فوق خلقه مرتفـع          
 ،ستواء يليق به سبحانه ال يشابه خلقه يف شيء من صفاته جـل وعـال              فوق عرشه ا  

االستواء معلوم والكيـف جمهـول      : (فاستواؤه أمر معروف كما قال مالك رمحه اهللا       
 ، وكما قال ربيعة شيخ اإلمام مالك رمحهما اهللا،)واإلميان به واجب والسؤال عنه بدعة     
 فالصفات معلومة   ،أهل السنة واجلماعة   وكما قاله    ،وكما قالته أم سلمة رضي اهللا عنها      
 ، والرمحـة  ، العلـم  ، هذا طريق الصفات كلـها     ،وكيفها جمهول واإلميان ا واجب    

 والـسنة  ، واألصابع وغري ذلك مما جاءت به اآليات، والقدم، واليد، والوجه ،والغضب
الصحيحة طريقها واحد وهكذا حديث الرتول نؤمن به ونثبت معناه هللا على الوجـه              

 فنقول يرتل بال كيف كما يشاء سبحانه وتعاىل نزوالً          ،ئق به وال يعلم كيفيته سواه     الال
  .يليق جبالله وعظمته ال ينايف علوه وفوقيته سبحانه وتعاىل وال يشابه نزول املخلوقني

وهكذا استواؤه على العرش ال ينايف علمه باألشياء وإحاطته ا وأنه مع عبـاده              
  علمه وإطالعه سبحانه وتعاىل كما قال عزومع أهل طاعته من عباده ب
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 فهـو   ، فهذا ال ينايف علوه واستواءه على عرشه       )١(}وهو معكُم أَين ما كُنتم    {: وجل
 وهو فوق العرش سبحانه وتعاىل كما يشاء وكما أخرب جل وعال            ،معنا بعلمه وإطالعه  

ه وتأييده أيضاً وعنايتـه      وهو مع أوليائه وأهل طاعته بعلم      ،من غري حتريف وال تكييف    
 معية عامة تقتضي العلم واإلحاطة ورؤية       ، فهما معيتان  ،م وكالءته هلم ونصره إياهم    

:  ومعية خاصة مع أنبيائه وأهل طاعته مثل قوله سبحانه، وأنه ال ختفى عليه خافية  ،العباد
واصـِبروا  {:  ومثل)٣(}ه معناال تحزنْ ِإنَّ اللَّ  {:  وقوله )٢(}ِإنِني معكُما أَسمع وأَرى   {

   اِبِرينالص عم وهي معية خاصة تقتضي احلفظ والكالءة والتأييد        ، إىل أمثاهلا  )٤(}ِإنَّ اللَّه 
  .)٥(}وهو معكُم أَين ما كُنتم{: والتوفيق مع العلم واإلطالع كما قال عز وجل

من حلوله يف كل مكان تعـاىل اهللا  وليس كما تقول اجلهمية واملعتزلة وأشباههم     
 وعلمـه  ، فاهللا سبحانه وتعاىل فوق خلقه وفوق عرشه كما أخرب      ،عن قوهلم علواً كبرياً   

 فأهل السنة واجلماعة يـدخلون يف       ، وليس خمتلطاً خبلقه سبحانه وتعاىل     ،يف كل مكان  
 ،مسائه وصـفاته   واإلميان جبميع أ   ، اإلميان بكل ما أخرب اهللا به عنه ورسوله        ،اإلميان باهللا 

كل ذلك عندهم داخل يف اإلميان باهللا عند اإلطالق فيؤمنون به سبحانه رباً ومعبـوداً               
 خيلق ويرزق ويعطـي     ، كما يؤمنون بأنه كامل يف ذاته وأمسائه وصفاته وأفعاله         ،باحلق

 وهو اخلالق   ، فهو املعبود احلق   ،ومينع وخيفض ويرفع إىل غري ذلك من صفات الكمال        
  .  وهو على كل شيء قدير، الرزاق لعباده وهو،العليم
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 وصفاتنا  ، بل صفاته تليق به عز وجل      ،وكل هذه الصفات ال تشبه صفات خلقه      
 وصـفات العبـد هلـا الـنقص         ، وصفاته هلا البقاء وهلا الدوام وهلا الكمال       ،تليق بنا 

:  ويدخل يف اإلميان باملالئكـة     ، كل هذا داخل يف اإلميان باهللا عز وجل        ،واالضمحالل
  .اإلميان امل واملفصل

 ، فنؤمن م وبأمسائهم تفـصيالً ،قسم نعلمه؛ ألم قد مسوا لنا: فاملالئكة قسمان 
 والبقية نـؤمن   ،كجربائيل وميكائيل وإسرافيل وملك املوت وما أشبه ذلك من املالئكة         

بلْ ِعباد مكْرمونَ   {: بأن هللا مالئكة كما أخرب عنهم سبحانه وتعاىل كما قال عز وجل           
  .)١(}ال يسِبقُونه ِبالْقَوِل وهم ِبأَمِرِه يعملُونَ* 

 ومنـهم موكـل     ،حلفظ أعمالنا وكتابتها   منهم موكل بنا     ،ونؤمن بأم أقسام  
 ومنهم الذين يتعاقبون فينـا      ،بالسياحة يف األرض حيضرون جمالس الذكر ويستمعون له       

أنه : (( وقد جاء يف احلديث الصحيح     ، ومنهم غري ذلك   ، ومنهم محلة العرش   ،ليالً واراً 
ال يعودون  يدخل البيت املعمور الذي يف السماء السابعة كل يوم سبعون ألف ملك مث              

وهذا يدل على كثرم وأم جنود ال حيصيهم إال اهللا عز وجـل             )) إليه آخر ما عليهم   
فنؤمن م إمجاالً وتفصيالً وأم عباد مكرمون ليسوا بشراً وليسوا جناً ولكنهم خلـق              

خلقت املالئكة من النـور وخلـق   : (( كما يف احلديث الصحيح،آخر خلقوا من النور 
 عـن   ،رواه مسلم يف الـصحيح     ))نار وخلق آدم مما وصف لكم     اجلان من مارج من     

 ، وهلم أعمال  ، وهم يتشكلون كما يشاء اهللا عز وجل       ،عائشة رضي اهللا عنها عن النيب     
 ،وهلم صفات تليق م بعضها علمناه من السنة كمجيء جربيل تارة يف صورة فـالن              

 وتارة يف   ،ه ستمائة جناح   وتارة يف صورته اليت خلقه اهللا عليها ل        ،وتارة يف صورة فالن   
  . إىل غري ذلك،صورة إنسان جمهول ال يعرف ملا جاء يسأل عن اإلسالم واإلميان
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فاملقصود أم يتلونون باأللوان اليت يريدها اهللا جل وعال ويشاءها سبحانه وتعاىل          
 وهم هلم أجنحة كما أخرب اهللا يف كتابـه العظـيم يف            ،وهلم خلقة يعلمها اهللا عز وجل     

 فنؤمن مبا جاء يف     ، فاطر إىل غري ذلك مما أخرب اهللا به عز وجل يف الكتاب والسنة             سورة
 ونؤمن م على سبيل اإلطالق واإلمجال فيما ال نعلـم مـن             ،الكتاب والسنة تفصيالً  

 يؤمن املؤمن بكتب اهللا إمجـاالً       ، الباب واحد  ،وهكذا مسألة الكتب  . شأم وصفام 
 ونؤمن مبا   ، ولكن نؤمن ا إمجاالً    ،ه وأنبيائه ال حنصيها حنن    وأن هللا كتباً أنزهلا على رسل     

 ، كالتوراة، ومنها ما مسي لنا، أما تفاصيلها وما فيها فإىل اهللا سبحانه وتعاىل،فيها إمجاالً
 ، والكتاب العظيم وهو القرآن الكـرمي      ، وصحف موسى وإبراهيم   ، والزبور ،واإلجنيل

 ما مل يسم لنا فنؤمن بأن هللا كتباً أنزهلا على رسله  وأما ،نؤمن ذه الكتب اليت مسيت لنا     
 إال بنص يثبت لنا عن الرسول       ،وأنبيائه ال حيصيها إال اهللا جل وعال وال يعلمها إال هو          

  . صلى اهللا عليه وسلم يف بيان شيء من ذلك

 فنؤمن ـم إميانـاً      ،وهكذا الرسل عليهم الصالة والسالم فيهم تفصيل وإمجال       
ولَقَد {:  مهمتهم دعوم إىل اهللا كما قال تعاىل       ، رسالً أرسلهم إىل الناس    جممالً وأن هللا  

        وا الطَّاغُوتِنبتاجو وا اللَّهدبولًا أَِن اُعسٍة را ِفي كُلِّ أُمثْنعا  {:  وقوله)١(}بـلْنسا أَرمو
     ال ِإلَه هِه أَنوِحي ِإلَيوٍل ِإال نسر ِمن ِلكقَب وِنِمندبا فَاعفلله سبحانه رسـل  )٢(} ِإال أَن 

 أما إحصاؤهم وبيان أمسائهم فهـذا إليـه سـبحانه       ،أرسلهم لعباده مبشرين ومنذرين   
 وجاءت له شواهد من حديث أيب أمامة وغريه ما          ، لكن جاء يف حديث أيب ذر      ،وتعاىل

  .ل لكن أسانيدها ال ختلو من مقا،يدل على أن الرسل ثالمثائة وبضعة عشر
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أما األنبياء فقد جاء يف إحدى الروايات أم مائة ألف وأربعة وعـشرون ألفـاً               
 ، لكن أسانيدها فيها مقـال كمـا تقـدم         ،كلهم أنبياء ويف رواية مائة وعشرون ألفاً      

 لكن علم عددهم بالقطع يرجع إىل اهللا سبحانه         ،واحلاصل أن األنبياء والرسل جم غفري     
اً جممالً أن هللا رسالً وأنبياًء أرسلوا لبيان احلق وإرشاد اخللق         وعلينا أن نؤمن إميان    ،وتعاىل

وما أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل وال نِبي ِإال ِإذَا تمنـى أَلْقَـى              {: كما قال عز وجل   
  .  اآلية)١(}الشيطَانُ ِفي أُمِنيِتِه

أَحٍد ِمن ِرجاِلكُم ولَِكن رسولَ اللَِّه      ما كَانَ محمد أَبا     {: وقال سبحانه وتعاىل  
 نيِبيالن ماتخ{:  وقال عز وجل   )٢(}و       ابالِْكت مهعا ملْنزأَناِت ونيا ِبالْبلَنسا رلْنسأَر لَقَد

 كـثريون ال     فاهللا له رسل كثريون وله أنبياء      ، اآلية )٣(}والِْميزانَ ِليقُوم الناس ِبالِْقسطِ   
  . حيصيهم إال اهللا جل وعال

إننا نؤمن بذلك إمياناً تفصيلياً وإمجالياً وهم جم غفر ومهمتهم عظيمـة وهـي              
الدعوة إىل توحيد اهللا وي الناس عن الشرك باهللا وبيان شرائع اهللا هلم وأمرهم مبا أمـر           

 ، كنـوح  ،ي منهم  ونؤمن تفصيالً مبن مس    ، هذه مهمتهم  ،اهللا به ويهم عما ى اهللا عنه      
 وآدم مـن  ، وغريهـم ، وصاحل ، وهود ، وسليمان ، وداود ، وعيسى ، وموسى ،وإبراهيم
 ، فقد جاء يف بعض الروايات من حديث أيب ذر وغريه أنه نيب مكلـم معلـم                ،مجلتهم

 وإمنا  ، وهو ال شك أنه يوحى إليه وأنه على شريعة من اهللا           ،وجاء يف بعضها أنه رسول    
فاملقـصود أن آدم   .  اختلفت الروايات يف ذلك    ، أو نيب فقط   ،الشك هل هو نيب رسول    

وحديث مجع الناس ليوم القيامـة وتقـدم        . من مجلة األنبياء بال شك وأنه على شريعة       
  يا نوح أنت أول رسول أرسله اهللا إىل أهل: املؤمنني إىل نوح وقوهلم له
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ولو صـح أنـه      ، حيتج به على أن نوحاً أول الرسل وأن آدم نيب مكلم فقط            ،األرض
رسول فاملعىن أنه رسول إىل ذريته خبالف نوح فإنه أرسل إىل قومه وهم أهـل األرض             

 وأما نوح   ، أما آدم فإنه أرسل إىل ذريته بشريعة خاصة قبل وقوع الشرك           ،ذلك الوقت 
 ،فقد أرسل إىل قومه وهم ذلك الوقت أهل األرض مجيعاً بعد وقوع الشرك يف األرض              

بني كون آدم رسوالً إن صح احلديث وبني كون نوح هو أول            وبذلك ال يبقى تعارض     
  .رسول أرسل إىل أهل األرض

وهكذا القول يف األصل اخلامس وهو اإلميان باليوم اآلخر نـؤمن بـه إمجـاالً               
 كاجلنة والنار والصراط وامليـزان وغـري        ، فنؤمن مبا مسى اهللا من أمر اآلخرة       ،وتفصيالً

 اآليات واألحاديث الصحيحة تفصيله نؤمن به على         وما سوى ذلك مما مل يرد يف       ،ذلك
  . سبيل اإلمجال

 واإلميان  ، نؤمن به كما جاءت به النصوص      ، وهو األصل السادس   ،وهكذا القدر 
  :به يشمل أربعة أشياء عند أهل السنة

هو العلم بأن اهللا سبحانه وتعاىل قد علم األشياء كلها وأحـصاها            ) األمر األول (
 فهو سبحانه يعلم كل شيء كما قال عز وجـل           ،افية جل وعال  وأنه ال ختفى عليه خ    

}    ِليمٍء عيِبكُلِّ ش ذا يرد على غالة القدرية واملعتزلة الذين أنكروا هـذا     )١(}ِإنَّ اللَّهو 
 فإن أقروا به خـصموا      ،ناظروهم بالعلم :  يف حقهم  - رمحه اهللا    - قال الشافعي    ،العلم

اهللا عامل باألشياء هذا هو القدر؛ ألن األشـياء ال          إن  : وإن جحدوه كفروا؛ ألن قولنا    
 فمىت علم اهللا باألشياء فمستحيل أن تقع علـى خـالف علمـه؛ ألن              ،ختفى على اهللا  

  . وقوعها غلى خالف علمه يكون جهالً
   وقالوا إنه سبحانه ال يعلم األشياء إال بعد،أما إن جحدوا ذلك
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تعاىل ووصف له باجلهل وهذا تنقص  وجودها فهذا كفر وضالل وتكذيب هللا سبحانه و       
  .عظيم يوجب كفر من قاله

:  وهو أن اهللا سبحانه قد كتب األشياء كما قال عز وجل           ،الكتابة) األمر الثاين (
ما أَصاب ِمن مِصيبٍة ِفي الْأَرِض وال ِفي أَنفُِسكُم ِإال ِفي ِكتاٍب ِمن قَبِل أَنْ نبرأَهـا             {

أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه يعلَم ما ِفـي الـسماِء      {:  وقال سبحانه  )١(} اللَِّه يِسري  ِإنَّ ذَِلك علَى  
         ِسريلَى اللَِّه يع اٍب ِإنَّ ذَِلكِفي ِكت ِض ِإنَّ ذَِلكالْأَرواملقصود أنه كتب األشياء     ،)٢(}و 

 عليه وسـلم يف     كلها جل وعال كما دلت على ذلك اآليتان السابقتان وقوله صلى اهللا           
إن اهللا كتب مقادير اخلالئق قبـل أن خيلـق          : ((حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص      

  . أخرجه مسلم يف صحيحه)) السموات واألرض خبمسني ألف سنة وعرشه على املاء
فكتابة األشياء اليت أوجدها سبحانه أو سيوجدها أمر معلوم جاءت به النصوص            

 فعلينا أن نؤمن بذلك ونعتقد أن اهللا        ،الصالة والسالم من كتاب اهللا وسنة رسوله عليه       
 ال ختفى عليه خافية وهو سبحانه بكل شـيء          ،كتب األشياء كلها وعلمها وأحصاها    

ِلتعلَموا أَنَّ اللَّه علَـى  {: عليم وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعاىل كما قال عز وجل    
  .)٣(} ِبكُلِّ شيٍء ِعلْماكُلِّ شيٍء قَِدير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ

 وأن ما شاء كان وما مل يشأ مل يكـن وأنـه ال              ،مشيئته النافذة ) األمر الثالث (
 بل ما شاء اهللا يكون وإن مل يشأ النـاس           ،يكون شيء يف ملكه دون مشيئته جل وعال       

كـان   فال بد إذا من اإلميان ذه املشيئة ما شاء اهللا ،وما مل يشأ مل يكن وإن شاء الناس  
  ِلمن شاَء ِمنكُم أَنْ{:  قال عز وجل،وما مل يشأ مل يكن
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  ِقيمتسي *       الَِمنيالْع بر اَء اللَّهشاُءونَ ِإال أَنْ يشا تماَء  {:  وقال سبحانه  )١(}وش نفَم
  هةِ  * ذَكَرِفرغلُ الْمأَهى وقْولُ التأَه وه اَء اللَّهشونَ ِإال أَنْ يذْكُرا يمفاملقـصود  )٢(}و 

أَنْ يقُـولَ لَـه كُـن       ِإنما أَمره ِإذَا أَراد شيئًا      {أنه سبحانه له املشيئة الكاملة النافذة       
  .  سبحانه وتعاىل)٣(}فَيكُونُ
 وأن نؤمن بأنه سـبحانه      ،قدرته على األشياء وخلقه وإجياده هلا     ) األمر الرابع (

على كل شيء قدير وأنه اخلالق العليم وأن مجيع األشياء املوجودة هو الـذي خلقهـا    
اخلالق والرزاق وهـو   بل هو ، وهكذا يف املستقبل ال أحد يشاركه يف ذلك       ،وأوجدها

اللَّه خاِلق كُلِّ شيٍء وهـو      {على كل شيء قدير وبكل شيء عليم كما قال سبحانه           
  .)٤(}علَى كُلِّ شيٍء وِكيلٌ

 وإمياننا ، ويشمل إمياننا بعلمه باألشياء وكتابته هلا     ،فاإلميان بالقدر يشمل هذا كله    
 وإمياننا أيضاً بأنه اخلالق لكل شيء وأن        ،نأيضاً بأن ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يك          

 ويف هذا رد على من قال خـالف        ،مجيع األشياء هو خالقها وموجدها سبحانه وتعاىل      
 فإن من أنكر مشيئة اهللا وقال إنه يوجد يف ملكه ما ال يريـد        ،ذلك من املعتزلة وغريهم   

 بأنه على كـل      فال بد من اإلميان    ،فهو مكذب هللا عز وجل متنقص له سبحانه وتعاىل        
شيء قدير وأن ما شاءه كان وما أراده بإرادته الكونية كان ولكن بعض الناس ختفـى                

 وأن يوضح هلـم  ، فيجب أن تبني هلم بأدلتها،عليهم هذه األشياء اليت جاءت ا الرسل 
الفرق بني اإلرادة الكونية اليت ال يتخلف مرادها وهي املذكورة يف مثل قوله سـبحانه               

  وبني )٥(}مره ِإذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُِإنما أَ{
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اإلرادة الشرعية اليت قد يتخلف مرادها بالنسبة إىل بعض الناس وهي املذكورة يف قوله              
 )١(}لَـيكُم يِريد اللَّه ِليبين لَكُم ويهِديكُم سنن الَِّذين ِمن قَبِلكُم ويتوب ع          {: سبحانه
  . اآلية

يِريد { وقال تعاىل    ،ومعلوم أن بعض الناس مات على جهله ومات على غري توبة          
   كُمنع فِّفخأَنْ ي ألنه سبحانه قد خفف على قـوم        ، هذه إرادة شرعية   ، اآلية )٢(}اللَّه 
 ولكن من الناس من     ، فمعىن ذلك أنه أمر ذا ورضي به وأحبه        ،ومل خيفف على آخرين   

أن اهللا  :  ومن ذلك ما جاء يف احلديث الصحيح       ،وفق هلذا الشيء ومنهم من مل يوفق له       
لو كان لك مثل األرض ذهباً أكنت مفتدياً        : سبحانه يقول يوم القيامة لبعض املشركني     

قد أردت منك ما هو أدىن من ذلك وأنـت يف  :  فيقول اهللا سبحانه له ،نعم:  فيقول ،به
 يعين أردت منك    ،ال تشرك يب شيئاً فأبيت إال الشرك      صلب أبيك آدم أردت منك أن       

 وذلك مبا جاء على ألسنة الرسل من األمر بعبادته وحده والنهي            ،شرعاً أن ال تشرك يب    
 ومل يقبلـوا اإلرادة  ، لكن أىب أكثر اخللق إال الشرك باهللا عـز وجـل    ،عن اإلشراك به  

 وكتابته  ،سبحانه جبميع األشياء  علم اهللا   :  وهي ، فمن آمن ذه األمور األربعة     ،الشرعية
 فقد آمن بالقـدر     - وأنه سبحانه خالق األشياء وموجدها       ، ومشيئته ملا وجد منها    ،هلا

 ومن قصر يف ذلك فقد قصر يف اإلميان بالقدر ومل يسر على هدى أهـل                ،إمياناً كامالً 
  . ض بل آمن ببعضه وكفر ببع، ومل يؤمن بالقدر على حقيقته،السنة واجلماعة يف ذلك

مث هذا اإلميان بالقدر ال يلزم منه أن يكون العبد جمبوراً ال إرادة لـه وال مـشيئة      
 وكالريشة يف اهلواء خالفـاً للقدريـة   ،وإمنا هو كالسعفة حتركها الرياح هكذا وهكذا      

   بل له اختيار ومشيئة وله إرادة وعقل،اربة من اجلهمية وغريهم
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ادة وهذا االختيار ال يكون به شيء إال بعد مشيئة           ولكن هذه املشيئة وهذه اإلر     ،مييز به 
وما تشاُءونَ ِإال   * ِلمن شاَء ِمنكُم أَنْ يستِقيم      {: اهللا سبحانه وتعاىل كما قال اهللا تعاىل      

الَِمنيالْع بر اَء اللَّهش١(}أَنْ ي(.  

 وأعطاه أدلة   اً وأعطاه بصر  ري من جانب ألن اهللا أعطاه عقالً       خم ،فهو خمري ومسري  
وأدوات ومكنه من اإلميان والعمل فهو قادر وله إرادة وله مشيئة يقدر أن يتباعد عـن                

 وهو مسري مـن    ،املعصية ويقدر أن يطيع وأن يعصي ويقدر أن يتصدق ويقدر أن ميتنع           
جهة أخرى وهي أنه ليس له مشيئة إال بعد مشيئة اهللا وال اختيار إال بعد اختيار اهللا وال              

 وهلذا قال عز    ، فله إرادة خاصة ومشيئة خاصة بعد مشيئة اهللا وإرادته         ، باألشياء يستقل
فاإلنسان سائر ومسري وميسر ملا     .  اآلية )٢(}هو الَِّذي يسيركُم ِفي الْبر والْبحرِ     {: وجل

 ومسري مبا سبق يف علـم       ، هو سائر مبا أعطاه اهللا من العقل واالختيار واملشيئة         ،خلق له 
 وميسر ملا خلق له من خري وشر فهو ال ميكن أن خيالف ما قـدر         ،هللا من القدر السابق   ا

 كما قال النيب صلى اهللا عليـه     ، وهو مع ذلك ميسر ملا خلق له       ،اهللا له وال أن حييد عنه     
 ،أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة     )) ملا خلق له   فكل ميسر  اعملوا: ((وسلم

فَأَمـا  {يسرون لعمل أهل الشقاوة مث قرأ النيب صلى اهللا عليه وسلم     وأما أهل الشقاوة في   
 متفـق   ، واآلية بعدها  )٣(}فَسنيسره ِللْيسرى * وصدق ِبالْحسنى   * من أَعطَى واتقَى    

على صحته من حديث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ومن هذا يعلم املؤمن الفـرق                 
  . صاحل وعقيدة املعتزلة والقدرية النفات وعقيدة القدرية اربةبني عقيدة السلف ال

  ليس للعبد إرادة: فالقدرية اربة غلوا يف إثبات القدر حىت قالوا
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أما القدرية النفاة فغلوا يف     .  وقد أخطئوا يف ذلك وأصابوا يف اإلميان بالقدر        ،وال مشيئة 
خلطأ ولكنهم أصـابوا يف إثبـات       نفي القدر وأفرطوا يف ذلك وأخطأوا يف هذا غاية ا         

فإن أهل الـسنة واجلماعـة   .  وأخطأوا يف جعله مستقالً بذلك    ،املشيئة واالختيار للعبد  
وهكذا جيب على أهل    . أخذوا ما عند الطائفتني من احلق وتركوا ما عندمها من الباطل          

قلـتم   فيقولوا هلم قلتم كـذا و   ،احلق إذا ردوا على أهل الباطل أن يفصلوا وأن ينصفوا         
 حنن معكم يف احلق الـذي قلتمـوه         ، ولسنا معكم يف هذا    ، فنحن معكم يف هذا    ،كذا

 ويقال للمعتزلـة    ، بل له اختيار ومشيئة    ،كاإلميان بالقدر ولسنا معكم بأن العبد جمبور      
 ولكن لسنا معكم يف جتهيـل اهللا        ،وأشباههم حنن معكم يف أن العبد له مشيئة واختيار        

وهكذا يقال للشيعة حنن معكم يف حمبة أهل البيت وحمبة       . ئتهسبحانه وإنكار علمه ومشي   
 فإنه ومن سار على جه على هدى وأنـه مـن خـرية              ،علي رضي اهللا عنه وأرضاه    

أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بل هو أفضلهم بعد الصديق وعمر وعثمـان               
 أنـه اخلليفـة    ولكن لسنا معكم يف أنه معصوم ولسنا معكم يف    ،رضي اهللا عنهم مجيعا   

 ولسنا معكم يف أنه يعبد مـن دون اهللا         ،لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بل قبله ثالثة        
 ألنكم خمطئون يف هـذا خطـأ   ، لسنا معكم يف هذا ،ويستغاث به وينذر له وحنو ذلك     

 لكن حنن معكم يف حمبة أهل البيت امللتزمني بشريعة اهللا والترضي عنهم واإلميان              ،عظيماً
من خرية عباد اهللا عمالً بوصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيـث قـال يف                 بأم  

أوهلما كتاب  : إين تارك فيكم ثقلني   (( : حديث زيد بن أرقم املخرج يف صحيح مسلم       
وأهل بييت أذكركم : ((مث قال))...  اهللا فيه اهلدى والنور فخذوا بكتاب اهللا ومتسكوا به   

  )). بييت يف أهلاهللا يف أهل بييت أذكركم اهللا 

   ونرد عليهم ،وهكذا بقية الطوائف نأخذ ما معهم من احلق ونقر هلم به
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 ،وذا يتضح أن هذه األصول الستة هي أصول الدين        .. باطلهم باألدلة النقلية والعقلية   
 فمن استقام عليها عقيدة وقـوالً وعمـالً فقـد           ،وهي اجلامعة لكل ما أخرب اهللا عنه      

 ألن هذه األصول تقتضي من املؤمن ـا أداء مـا            ، من النفاق  استكمل اإلميان وسلم  
 أو أخرب به    ، وتقتضي تصديقه بكل ما أخرب اهللا به يف كتابه         ،أوجب اهللا عليه له ولعباده    

 ومن جحدها أو جحد شيئا منها       ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما صح من السنة         
يمة وقواعد أساسية هلـذا الـدين   واخلالصة أن هذه األصول أصول عظ  . مل يكن مؤمناً  

 ، والرباءة من كل ما خالفها     ، جتب مراعاا واالستقامة عليها يف مجيع األحوال       ،العظيم
ومن أتى بقول أو عمل يوجب كفره فهو دليل على عدم إميانه ذه األصول أو بعضها                

 عنـده    فإن الذي ال يصلي ال إميان      ، وذلك مثل ترك الصالة املكتوبة     ،اإلميان الصحيح 
 وهلذا فإن القول الصواب    ،على الصحيح حيجزه عن ترك الصالة اليت هي عمود اإلسالم         

بني الرجل وبني الكفر والشرك ترك      : ((إنه كافر كفراً أكرب لقوله صلى اهللا عليه وسلم        
العهد الذي بيننـا    ((صلى اهللا عليه وسلم     :  وقوله ،خرجه مسلم يف صحيحه    ))الصالة

خرجه اإلمام أمحد وأهل السنة بإسناد صـحيح        )) كها فقد كفر  وبينهم الصالة فمن تر   
عن بريدة بن احلصيب رضي اهللا عنه وهكذا من يستهزئ باهللا سبحانه أو برسوله صلى               

 ألن هذا ، وما أشبه ذلك فإنه كافر إمجاعاً، أو بالقرآن ،اهللا عليه وسلم أو باجلنة أو النار      
 وأنه ليس عنده إميان حيجزه عـن  ،ان باطلةاالستهزاء والتنقص دليل على أن دعواه اإلمي  

  . االستهزاء مبا ذكر

وهكذا الذي يهني املصحف أو يلطخه بالنجاسة أو جيلس عليه وهو يعلم أنـه               
 ولو كان   ، وإمنا يدعي اإلميان   ، فإن هذا دليل على أن هذا الرجل ال إميان له          ،كتاب اهللا 

  . رهعنده إميان صحيح حلجزه عن هذا العمل الذي يوجب كف
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ليهم الـصالة والـسالم يكـون    وهكذا من استهزأ بالرسل أو كذب بعضهم ع 
؛ ألن استهزاءه م أو ببعضهم أو تكذيبه هلم أو بعضهم دليل على أن إميانه ليس                كافراً

 ومن ذلك قوم ، وعلى هذا يقاس بقية األمور اليت تقع من الناس         ،بصحيح بل هو دعوى   
 ولكنـهم  ،هللا عليه وسلم وآمنوا به وصلوا وصاموا   مسيلمة ملا صدقوا رسول اهللا صلى ا      

ادعوا أن مسيلمة شريك يف الرسالة صاروا عند أهل العلم واإلميان من الصحابة ومـن               
بعدهم كفاراً ال نزاع بني أهل العلم يف ذلك ولو صلوا وصاموا وقالوا إن حممداً رسول                

 يف كفرهم؛ ألم ذا قـد        ألم ملا قالوا إن مسيلمة شريك يف الرسالة كفى هذا          ،اهللا
ما كَانَ محمد أَبا أَحٍد ِمن ِرجاِلكُم ولَِكن رسولَ اللَِّه وخاتم           {: كذبوا قول اهللا تعاىل   

نيِبيكما كذبوا األحاديث الصحيحة املتواترة الدالة على أن رسول اهللا صلى اهللا             )١(}الن 
  . عليه وسلم هو خامت النبيني واملرسلني

 صار من آمن منهم     ،وهكذا القاديانية ملا آمنوا بأن غالم أمحد نيب وأنه يوحى إليه          
 ،ذا كافراً كفراً أكرب؛ ألنه مكذب هللا ورسوله وإن صلى وصام وزعم أنـه مـسلم               

 أو قال إن النار ليـست       ، أو مل يؤمن بأن النار حق      ،وهكذا من مل يؤمن بأن اجلنة حق      
 كما يقول ذلك ابن عريب الضال املعروف بالقول بوحـدة           ،عذاباً ألهلها بل نعيم هلم    

 وال شك أن هذا إنكار ملا دل عليه كتاب اهللا وسنة رسوله صـلى اهللا عليـه              ،الوجود
وسلم وإمجاع أهل العلم من كون النار أعدها اهللا عذاباً ال نعيما جزاء هلم على ما فعلوا           

 وعلـى مـا     ،مما أوجب اهللا عليهم   من األعمال اليت حرمها اهللا عليهم وعلى ما تركوه          
 والقرآن مملوء من اآليات الدالة ،كذبوا به مما أخربت به الرسل ودل عليه الكتاب العزيز     

 أو جاهل ال يدري شيئاً مما     ، ال ينكر ذلك إال مكابر معاند      ،على أن النار عذاب ألهلها    
  . أو فاقد للعقل،جاءت به الرسل
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 وعلى  ،مها على ظاهر الكتاب والسنة    ويتبني من هذا أن األمور تؤخذ أحكا      
 ومن أىب ذلـك وادعـى       ، وعلى ما جاء عن سلف األمة      ،ما أخرب اهللا به ورسوله    

  . خالف ما تقتضيه هذه األصول فإن دعواه باطلة

وأسأل اهللا عز وجل أن يوفقنا للفقه يف كتابه وسنة نبيه عليه الصالة والسالم         
 وأن مينحنا الثبات علـى      ،والعمل الصاحل ويرزقنا وسائر املسلمني اإلميان الصادق      
 وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله نبينا        ،احلق حىت نلقاه سبحانه إنه مسيع جميب      

  .حممد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان
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  اإلسالم هو دين اهللا ليس له دين سواه

 والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى          ،احلمد هللا 
أما بعد،داه  :  

ربيـع   / ١٠فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة املدينة الـصادرة بتـاريخ        
 من األجوبة الصادرة من بعض الكتاب عـن         ٥٧٨٥ هـ وعدد    ١٤٠٣/ اآلخر

الصراع بني  : (فوجدت فيها ما نصه بعد كالم سبق      ) لوفيفا رومافزين (أسئلة جملة   
ت مـن مالحظتـه أن بعـض         ومتكن املسيحية واإلسالم والذي أندد به شخصياً     

املبشرين املسيحيني الذين يلقون خطابام يف العامل الثالث يوزعون مناشري تنتقـد            
 كذلك فإين أعرف أن بعض الوعاظ املسلمني يطبعون ويوزعون كتابات           ،اإلسالم

 فاإلسالم واملـسيحية ديانتـان      ،تنتقد املسيحية وهذا مما يؤسف له غاية األسف       
يف إله واحد وبالتايل جيب علينا أن نتفادى كل تـصادم بـني   مرتلتان وحنن نعتقد    

  . انتهى)  والعمل من أجل تفاهم بني املسلمني واملسيحيني يف خدمة اإلنسان،دينينا
 إىل ما يف هذا الكالم من الغلط الواضح واإلمجال وجـب علـي              ونظراً

رع املطهـر   وأمثايل التنبيه على ما وقع يف هذا الكالم من األخطاء املخالفة للش           
إن الصراع بني اإلسالم وبني األديان الباطلة كاليهوديـة والنـصرانية           : فأقول

 صلى اهللا عليه وسلم      من حني بعث اهللا نبيه حممداً      والبوذية وغريها مل يزل قائماً    
 فاإلسالم يذم اليهود والنصارى ويعيبـهم بأعمـاهلم القبيحـة           ،إىل يومنا هذا  

  ويصرح بكفرهم 
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وقَالَِت الْيهود يد اللَِّه مغلُولَةٌ غُلَّت أَيـِديِهم        {:  كما قال سبحانه   ،ني منهم  للمسلم حتذيراً
لَقَد سِمع اللَّه قَولَ الَِّذين قَالُوا ِإنَّ اللَّه فَِقـري  {: وقوله عز وجل  .  اآلية )١(}ولُِعنوا ِبما قَالُوا  

 وقـال   ، واآليات بعدها  ، اآلية )٢(}وقَتلَهم الْأَنِبياَء ِبغيِر حق   ونحن أَغِْنياُء سنكْتب ما قَالُوا      
لَقَد كَفَر الَِّذين قَالُوا ِإنَّ     { )٣(}لَقَد كَفَر الَِّذين قَالُوا ِإنَّ اللَّه هو الْمِسيح ابن مريم         {: تعاىل

نصارى والتحذير مما هم عليه مـن الباطـل         واآليات يف ذم اليهود وال     .)٤(}اللَّه ثَاِلثُ ثَالثَةٍ  
 يـؤِمن  حتى الْمشِركَاِت تنِكحواْ والَ{: وقال يف حق املشركني كالبوذيني وغريهم     . كثرية
 بـد ولَع يؤِمنواْ حتى الْمِشِرِكني تنِكحواْ والَ أَعجبتكُم ولَو مشِركٍَة من خير مؤِمنةٌ وَألمةٌ
ِمنؤم رين خِرٍك مشم لَوو كُمبجأَع لَِئكونَ أُوعداِر ِإلَى يالن اللّهو  وعـدـةِ  ِإلَـى  ينالْج 

ِمن ِإنَّ الَِّذين كَفَروا    {: وقال تعاىل  )٥(}يتذَكَّرونَ لَعلَّهم ِللناِس آياِتِه ويبين ِبِإذِْنِه والْمغِفرِة
:  وقال تعاىل  )٦(}أَهِل الِْكتاِب والْمشِرِكني ِفي ناِر جهنم خاِلِدين ِفيها أُولَِئك هم شر الْبِريةِ           

}اِسِرينالْخ ِة ِمنِفي الْآِخر وهو هلَ ِمنقْبي ا فَلَنالِم ِدينالِْإس رِغ غَيتبي نم٧(}و(.  
:  وصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال          ،ملعىن كثرية واآليات يف هذا ا   

 ويف الصحيحني   ، متفق عليه  ))لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد       ((
عن عائشة رضي اهللا عنها إن أم حبيبة وأم سلمة رضي اهللا عنهما ذكرتا للنيب صلى اهللا                 

: ن الصور فقال النيب  صلى اهللا عليه وسلم        عليه وسلم كنيسة بأرض احلبشة وما فيها م       
   أولئك إذا مات منهم الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجدا وصوروا فيه تلك الصور((
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واليهود كـانوا علـى     .  واألحاديث يف هذا املعىن كثرية     ))أولئك شرار اخللق عند اهللا    
وا وحرفـوا  شريعة التوراة وبعد ما تويف موسى عليه الصالة والـسالم غـريوا وبـدل            

وانقسموا على إحدى وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة وهم أتباع موسى عليـه               
 وملا بعث اهللا عيسى عليه الصالة والسالم بشريعة التوراة وأنـزل اهللا             ،الصالة والسالم 

عليه اإلجنيل وأحل اهللا هلم بعض ما حرم عليهم وبني هلم بعض ما اختلفوا فيه كفر بـه            
ه وقالوا إنه ولد بغي فكذم اهللا بذلك وكفرهم وأنزل فيهم قوله سبحانه           اليهود وكذبو 

}         قِر حياَء ِبغِبيالْأَن ِلِهمقَتاِت اللَِّه وِبآي كُفِْرِهمو مِميثَاقَه قِْضِهما نإىل أن قـال    )١(}فَِبم 
وقَوِلِهم ِإنا قَتلْنـا الْمـِسيح      * ما  وِبكُفِْرِهم وقَوِلِهم علَى مريم بهتانا عِظي     {سبحانه  

  ميرم نى ابوهكذا النصارى بعد ما رفع عيسى عليه الصالة والـسالم           ، اآلية )٢(}ِعيس 
إىل السماء اختلفوا يف ذلك على اثنتني وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة وهي اليت                

 صـلى    وملا بعث اهللا نبيه حممداً     ،ضنيآمنت مبوسى وعيسى وجبميع األنبياء والرسل املا      
 منهم فصاروا بـذلك      وكذبوه إال قليالً   اهللا عليه وسلم كفر به اليهود والنصارى مجيعاً       

 وذمهم اهللا وعام على     ، لتكذيبهم حملمد صلى اهللا عليه وسلم وإنكارهم رسالته        كفاراً
قوهلم العزير ابـن     ل  وكفر سبحانه اليهود أيضاً    ،ذلك وتوعدهم سبحانه بالعذاب والنار    

اهللا كما كفر النصارى لقوهلم إن اهللا هو املسيح ابن مرمي وبقوهلم إن اهللا ثالث ثالثـة                 
فوجب على أهل اإلسالم أن يكفروا من كفرهم اهللا ورسـوله     . وبقوهلم املسيح ابن اهللا   

ة ألن دين اليهودية ودين النصراني    ؛  وأن يبينوا باطلهم وأن حيذروا املسلمني من مكائدهم       
ألن اهللا نسخهما ببعث    .  وال البقاء عليهما   ،أصبحا دينني باطلني ال جيوز التمسك ما      

تباعه والتمسك بشريعته كمـا يف  إحممد صلى اهللا عليه وسلم وإجيابه على مجيع الثقلني         
  :قوله تعاىل
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نَ الزكَاةَ والَِّذين هم    ورحمِتي وِسعت كُلَّ شيٍء فَسأَكْتبها ِللَِّذين يتقُونَ ويؤتو       {
الَِّذين يتِبعونَ الرسولَ النِبي الْأُمي الَِّذي يِجدونه مكْتوبا ِعندهم         * ِبآياِتنا يؤِمنونَ   

 لَهـم   ِفي التوراِة والِْإنِجيِل يأْمرهم ِبالْمعروِف وينهاهم عِن الْمنكَـِر ويِحـلُّ          
            ـتالْأَغْاللَ الَِّتـي كَانو مهرِإص مهنع عضياِئثَ وبالْخ ِهملَيع مرحياِت وبالطَّي
             أُولَِئـك هعِزلَ مالَِّذي أُن وروا النعباتو وهرصنو وهرزعوا ِبِه ونآم فَالَِّذين ِهملَيع

فخرج ذه اآلية من اإلسالم ومن أسباب الفـالح اليهـود            .)١(}هم الْمفِْلحونَ 
والنصارى والبوذيون ومجيع املشركني؛ ألم مل يتصفوا ذه األوصاف اليت وصف          
اهللا ا املفلحني بل كلهم عاداه ومل ينصره ومل يتبع النور الذي أنزل معه إال مـن                 

قُلْ يا أَيها {نه بعد هذه اآلية مث قال سبحا. هداه اهللا منهم فهو مع املسلمني الناجني     
الناس ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم جِميعا الَِّذي لَه ملْك السماواِت والْأَرِض ال ِإلَه ِإال              

           ِباللَِّه و ِمنؤالَِّذي ي يالْأُم ِبيوِلِه النسروا ِباللَِّه وفَآِمن ِميتيِيي وحي واِتـِه  هكَِلم
 فأوضح سبحانه يف هذه اآلية أنه بعث رسوله حممداً         ،)٢(}واتِبعوه لَعلَّكُم تهتدونَ  

 من عرب وعجم ورجال ونساء وجن وإنس        صلى اهللا عليه وسلم إىل الناس مجيعاً      
 وبني سبحانه أنه ال هداية إال ملن آمن به واتبعه           ،وأغنياء وفقراء وحكام وحمكومني   

وصح عن .  على أن مجيع الطوائف اليت مل تؤمن به ومل تتبعه كافرة ضالة        فدل ذلك 
كان النيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثـت إىل  ((: النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

 ويف صحيح مسلم أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم     ، متفق على صحته   ))الناس عامة 
األمة يهودي وال نـصراين مث  والذي نفسي بيده ال يسمع يب أحد من هذه   (( :قال

  ميوت ومل يؤمن بالذي أرسلت به إال كانوا من 
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 وما كـان يف شـريعة التـوراة      ، واآليات واألحاديث يف هذا املعىن كثرية      ))أهل النار 
واإلجنيل من حق فقد جاءت به شريعة حممد صلى اهللا عليه وسلم أو مبا هو أفضل منه                  

أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَـيكُم ِنعمِتـي        الْيوم  {:  كما قال عز وجل    ،وأكمل
  .)١(}ورِضيت لَكُم الِْإسالم ِدينا

ِإنَّ الـدين ِعنـد اللَّـِه    {:  كما قال اهللا سبحانه  فاإلسالم هو دين الرسل مجيعاً    
الما      {:  وقال عز وجل   )٢(}الِْإسالِم ِدينالِْإس رِغ غَيتبي نمِفـي       و ـوهو هلَ ِمنقْبي فَلَن

اِسِرينالْخ ِة ِمن٣(}الْآِخر(.  
فاإلسالم يف عهد نوح عليه الصالة والسالم هو اإلميان باهللا وتوحيده وإخـالص    

 وهكذا يف عهد هـود   ،تباع ما جاء به   إالعبادة له وتصديق نوح عليه الصالة والسالم و       
 الرسل هو توحيد اهللا واإلخالص له مـع         وصاحل وإبراهيم اخلليل ومن جاء بعدهم من      

 وهكذا يف عهد موسى ومـن       ،تباع ما جاء به   إإميان األمة برسوهلا الذي أرسله إليها و      
 صلى اهللا عليه     فلما بعث اهللا نبيه حممداً     ،جاء بعده إىل عهد عيسى عليه الصالة والسالم       

 عليه وسـلم مـن     صلى اهللا  وسلم صار اإلسالم الذي يرضاه اهللا هو ما بعث به حممداً          
اإلميان به وتوحيده وإخالص العبادة له واإلميان برسوله حممد وما أنزل عليه من الكتاب          

 فكل من اتبعه وصدق ما جاء به فهو من          ،والسنة واإلميان مبن قبله من األنبياء والرسل      
 وجيب على أهـل     ،املسلمني ومن حاد عن ذلك بعد ما بلغته الدعوة فهو من الكافرين           

 وأن يشرحوا اإلسالم وحماسنه ويبينوا حقيقته جلميع األمم         ،م أن يدعوا إىل احلق    اإلسال
 كما جيـب علـيهم أن       ، حىت يبلغوا عن اهللا وعن رسوله دينه       ،باللغات اليت يفهموا  

   وأن يردوا الطعون اليت يطعن ،يكشفوا الشبه اليت يشبه ا أعداء اإلسالم
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ا بطالا باألدلة النقلية والعقليـة؛ ألن اهللا أوجـب          ا أعداء اإلسالم يف اإلسالم وبينو     
 وأخربهم سبحانه أنـه ال      ، صلى اهللا عليه وسلم    عليهم أن ينصروا دينه ورسوله حممداً     
 وذا يعلم أن انتقاد النصرانية املسماة باملسيحية       ،جناة وال فالح إال ملن نصر احلق واتبعه       

خه اهللا ببعث حممد صلى اهللا عليه وسـلم         وبيان بطالا وأا دين قد غري وبدل مث نس        
 ال لنا وال لغرينا      صاحلاً  أمر واجب على املسلمني؛ ألن النصرانية مل تبق ديناً         -وشريعته  

 صـلى اهللا    بل الدين الصحيح للمسلمني ولغريهم هو اإلسالم الذي بعث اهللا به حممداً           
ومعذورون يف بيـان     واملسلمون مأمورون بالدعوة إىل دينهم والذب عنه         ،عليه وسلم 

بطالن مجيع األديان من يهودية ونصرانية وغريمها ما عدا اإلسالم؛ ألم بذلك يدعون             
 كما قال اهللا سبحانه ملا ى عـن         ، إىل النار  نإىل احلق واجلنة وغريهم من الناس يدعو      

ِر أُولَِئك يدعونَ ِإلَى النـا    { :نكاح املشركات وعن تزويج املشركني للمسلمات قال      
وإىل واملغفـرة   فاهللا سبحانه يدعو إىل اجلنـة   )١(} واملغفرة بإذنه  واللَّه يدعو ِإلَى الْجنةِ   

 وهكذا املـسلمون العـارفون بدينـه        ، وهكذا الرسول صلى اهللا عليه وسلم      ،أعماهلا
 أما غريهم من الكفار فإم يدعون إىل النـار يف كتبـهم             ،والداعون إليه على بصرية   

وذا يعلم أنه ال جيوز إطـالق القـول بـأن اإلسـالم             . ووسائل إعالمهم ونشرام  
واملسيحية ديانتان مرتلتان؛ ألن املسيحية مل تبق ديانة مرتلة بل قد غريت وحرفـت مث               

 صلى اهللا عليه وسلم مـن اهلـدى   نسخ ما بقي فيها من حق مبا بعث اهللا به نبيه حممداً     
فهذا خيص املسلمني الـذين     ) تقد يف إله واحد   وحنن نع : (وأما قول الكاتب  . ودين احلق 

يعتقدون يف إله واحد ويعبدونه وحده وينقادون لشرعه وهو اهللا عـز وجـل خـالق                
وِإلَهكُم {: وات واألرض وخالق كل شيء ورب كل شيء القائل يف كتابه املبني           االسم

نمحالر وِإال ه ال ِإلَه اِحدو ِإلَه  
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ِحيماِت       {: ائل سبحانه يف كتابه العزيز     والق )١(}الراومالـس لَقالَِّذي خ اللَّه كُمبِإنَّ ر
والْأَرض ِفي ِستِة أَياٍم ثُم استوى علَى الْعرِش يغِشي اللَّيلَ النهـار يطْلُبـه حِثيثًـا                

أَال لَه الْخلْق والْأَمر تبـارك اللَّـه رب         والشمس والْقَمر والنجوم مسخراٍت ِبأَمِرِه      
الَِمنيال           {: وهو القائل سبحانه   ،)٢(}الْعةٌ وِسن ذُهأْخال ت ومالْقَي يالْح وِإال ه ال ِإلَه اللَّه

            دِعن فَعشذَا الَِّذي ي نِض ما ِفي الْأَرماِت واوما ِفي السم لَه موـا      نم لَمعِإال ِبِإذِْنِه ي ه
                هِسـيكُر ِسـعاَء وا شِعلِْمِه ِإال ِبم ٍء ِمنيِحيطُونَ ِبشال يو ملْفَها خمو ِديِهمأَي نيب

       ِظيمالْع ِليالْع وها ومِحفْظُه هئُودال يو ضالْأَراِت واوموهو القائل عز وجل    )٣(}الس  :
} قُلْ ه    دأَح اللَّه و *   دمالص اللَّه *     ولَدي لَمو ِلدي ا   * لَمكُفُو لَه كُني لَموأمـا   )٤(}و

لَقَـد  { كما قال تعـاىل   واحداًاليهود والنصارى فيعبدون مع اهللا غريه وال يعبدون إهلاً    
:  وقال سبحانه، اآلية)٥(}لٍَه ِإال ِإلَه واِحد  كَفَر الَِّذين قَالُوا ِإنَّ اللَّه ثَاِلثُ ثَالثٍَة وما ِمن إِ         

}               ملُهقَـو اللَّـِه ذَِلـك ناب ِسيحى الْمارصقَالَِت الناللَِّه و ناب ريزع ودهقَالَِت الْيو
          ى يأَن اللَّه ملَهلُ قَاتقَب وا ِمنكَفَر لَ الَِّذيناِهئُونَ قَوضي اِهِهمفَكُونَ  ِبأَفْوـذُوا  * ؤخات

أَحبارهم ورهبانهم أَربابا ِمن دوِن اللَِّه والْمِسيح ابن مريم وما أُِمروا ِإال ِليعبدوا ِإلَها              
فأبان سبحانه يف هـذه اآليـات أن         ،)٦(}واِحدا ال ِإلَه ِإال هو سبحانه عما يشِركُونَ       

 وزعموا  لنصارى عبدوا آهلة كثرية من األحبار والرهبان كما عبد اليهود عزيراً          اليهود وا 
   وعبد النصارى املسيح ابن مرمي وزعموا،أنه ابن اهللا
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 وهو اهللا سـبحانه خـالق        واحداً  مل يؤمروا إال بأن يعبدوا إهلاً       وأم مجيعاً  ،أنه ابن اهللا  
 أنه ال جيوز أن     ا تقدم يعلم أيضاً   ومب. األشياء كلها ورب اجلميع سبحانه عما يشركون      

وبالتايل جيب علينا أن نتفادى كل (يقال عن اإلسالم والنصرانية ما أطلقه الكاتب بقوله       
 وأمـا  ، لنا وإمنا ديننا اإلسالم فقطألن النصرانية ليست ديناً ) تصادم بني دينينا الكبريين   

ت به شريعة حممد صـلى   وما فيها من حق فقد جاء   ،النصرانية فقد سبق أا دين باطل     
فاملسلمون يأخذون به لكونه من اإلسالم الـذي        . اهللا عليه وسلم أو مبا هو أكمل منه       

 بـل ألن  ، صلى اهللا عليه وسلم ال ألنه جاء يف التوراة أو اإلجنيل           بعث اهللا به نبيه حممداً    
قع يف وهذه كلمة موجزة أردت ا التنبيه على ما و       . شرعنا اإلسالمي جاء به ودعا إليه     

 وذلك من النصح الـذي      ،كالم هذا الكاتب من الغلط خشية أن يغتر به بعض الناس          
أوجبه اهللا على املسلمني وعلى أهل العلم بوجه أخص يف قول النيب صـلى اهللا عليـه                 

هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة    : ((قيل ملن يا رسول اهللا؟ قال      ،))الدين النصيحة ((: وسلم
 ويف الصحيحني عن جرير بن عبـد اهللا     ، مسلم يف صحيحه    خرجه ))املسلمني وعامتهم 

 بايعت النيب على إقام الصالة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وخروجاً          (: البجلي قال 
ِإنَّ الَِّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا ِمن الْبينـاِت        { :من إمث الكتمان الذي توعد اهللا عليه بقوله       

*  ما بيناه ِللناِس ِفي الِْكتاِب أُولَِئك يلْعنهم اللَّه ويلْعنهم الالِعنـونَ     والْهدى ِمن بعدِ  
ِحيمالر ابوا التأَنو ِهملَيع وبأَت وا فَأُولَِئكنيبوا ولَحأَصوا وابت ١(}ِإال الَِّذين(.  

ئر املسلمني للفقه يف دينه والثبـات       وأسأل اهللا عز وجل أن يوفقنا والكاتب وسا       
 من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنـا ومـن          وأن يعيذنا مجيعاً   ،عليه والنصح له ولعباده   

 وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآلـه وصـحبه   ،القول عليه أو على رسوله بغري علم  
  .أمجعني
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  )١(شروط قول ال إله إال اهللا

  

وهل يكفي التلفظ ا فقـط دون  "  إال اهللا ال إله: "  ما هي شروط قول   -: السؤال
  فهم معناها وما يترتب عليها؟ 

 وهي أصل الدين وأساس امللة وهي اليت  ،أفضل الكالم " ال إله إال اهللا     : " اجلواب
فأول شيء بدأ به الرسول قومه أن قال        . بدأ ا الرسل عليهم الصالة والسالم أقوامهم      

وما أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإال نـوِحي    {: ال تعاىل  ق ،ال إله إال اهللا تفلحوا    : قولوا
اعبدوا اللَّه ما لَكُم ِمن     { وكل رسول يقول لقومه      )٢(}ِإلَيِه أَنه ال ِإلَه ِإال أَنا فَاعبدونِ      

 هرين أنـه ال   فهي تع، فهي أساس الدين وامللة وال بد أن يعرف قائلها معناها          )٣(}ِإلٍَه غَي
وهلا شروط وهي العلم مبعناها واليقني وعـدم الـشك بـصحتها            . معبود حبق إال اهللا   

واإلخالص هللا يف ذلك وحده والصدق بقلبه ولسانه واحملبة ملا دلت عليه من اإلخالص              
 واعتقاد  ،هللا وقبول ذلك واالنقياد له وتوحيده ونبذ الشرك به مع الرباءة من عبادة غريه             

يقوهلا املؤمن واملؤمنـة  . هذا من شرائط قول ال إله إال اهللا وصحة معناها وكل  ،بطالا
مع الرباءة من عبادة غري اهللا ومع االنقياد للحق وقبوله واحملبة هللا وتوحيده واإلخالص له           

 ـا كاملنـافقني الـذين        فإن بعض الناس يقوهلا وليس مؤمناً      ،وعدم الشك يف معناها   
  ب يقولوا وعندهم شك أو تكذي
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 وقـد   ،فال بد من علم ويقني وصدق وإخالص وحمبة وانقياد وقبول وبراءة          
  : مجع بعضهم شروطها يف بيتني فقال

ــع     ــدقك م ــالص وص ــني وإخ ــم يق   عل
  

  
  حمبــــة وانقيــــاد والقبــــول هلــــا  

  

  وزيــد ثامنــها الكفــران منــك مبــا     
  

  
ــد أُ      ــياء ق ــن األش ــه م ــوى اإلل ــا ِلس   ه

  

  .آله وصحبهوصلى اهللا وسلم على نبينا حممد و
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  تنبيهات هامة
  على ما كتبه الشيخ حممد علي الصابوين

 )١(ليف صفات اهللا عز وج

 أمـا  ،احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه ومـن وااله        
  :بعد

مـد  حممع فضيلة الشيخ    ) اتمع(فقد اطلعت على املقابلة اليت أجرا جملة        
 هـ وعلـى    ١٤٠٣ / ٦ / ٧ وتاريخ   ٦١٣ علي الصابوين ونشرت يف العدد رقم     

 ١٤٠٣ / ٩ / ١٧ وتـاريخ    ٦٢٧رقم  : مقاالته الست املنشورة يف أعداد اتمع     
 / ١٠ / ٩ وتاريخ   ٦٢٩هـ ورقم   ١٤٠٣ / ٩ / ٢٤ وتاريخ   ٦٢٨ ورقم   ،هـ

ـ ١٤٠٣  وتـاريخ   ٦٣١هـ ورقم   ١٤٠٣ / ١٠ / ١٦ وتاريخ   ٦٣٠ ورقم   ، ه
هـ وقد اشتملت   ١٤٠٤ / ٢ /١٧ وتاريخ   ٦٤٦ ورقم   ،هـ١٤٠٣ / ١٠ / ٢٣

على أخطاء نبه على بعضها صاحب الفضيلة الدكتور صاحل بن فوزان الفوزان يف             
 ١٤٠٣ / ١٠ / ٢٩ وتـاريخ    ٩٠٤ رقم   ١٥مقاله املنشور مبجلة الدعوة يف عدد       

 ٦٥٠ و ،هـ١٤٠٤ / ٢ / ١٧ وتاريخ   ٦٤٦ ويف جملة اتمع بعددها رقم       ،هـ
.  ونصر به احلق   أفاد وأحسن جزاه اهللا خرياً    هـ وقد أجاد و   ١٤٠٤ / ٢ / ٢٤يف  

   وقد رأيت التنبيه على ما وقع فيها من أخطاء تأكيداً

                                                
 والرئاسة العامة إلدارات    هـ١٤٠٤ الدار السلفية بالكويت عام      نشرته نشر هذا املوضوع يف كتاب       - ١

صـاحل بـن   . هـ مع رد مماثل لفضيلة الـشيخ د  ١٤٠٥البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد عام       
 .فوزان
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 ألخطاء مل يتعرض هلا ملا ذكره الدكتور صاحل ومشاركة يف اخلري ونشر احلق واستدراكاً       
  :فأقول.  واهللا املوفق،فضيلة الدكتور صاحل يف مقاليه املشار إليهما

  :عةتقليد األئمة األرب

ال شك أن هـذا     ) إنه من أوجب الواجبات   ( قوله عن تقليد األئمة األربعة       -١
.  إذ ال جيب تقليد أحد من األئمة األربعة وال غريهم مهما كان علمـه              ،اإلطالق خطأ 

 وإمنا قصارى األمـر أن      ،ألن احلق يف اتباع الكتاب والسنة ال يف تقليد أحد من الناس           
ة ملن عرف بالعلم والفضل واستقامة العقيدة كما فصل         يكون التقليد سائغا عند الضرور    

ولذلك كان األئمة رمحهـم     ) إعالم املوقعني (ذلك العالمة ابن القيم رمحه اهللا يف كتابه         
 قـال اإلمـام   ، للكتاب والسنةاهللا ال يرضون أن يؤخذ من كالمهم إال ما كان موافقاً   

يشري إىل قرب رسول    ) ا القرب كل يؤخذ من قوله ويرد إال صاحب هذ       : (مالك رمحه اهللا  
فالذي يـتمكن   .  وهكذا قال إخوانه من األئمة يف هذا املعىن        ،اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

 من الناس ويأخذ عند اخلالف مبـا  من األخذ بالكتاب والسنة يتعني عليه أال يقلد أحداً      
هـل   والذي ال يستطيع ذلك فاملشروع له أن يـسأل أ ،هو أقرب األقوال إلصابة احلق  

  .)١(}فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكِْر ِإنْ كُنتم ال تعلَمونَ{ كما قال اهللا عز وجل ،العلم

إذا كان ابن تيمية رمحه اهللا مع درجة علمـه مل يـصل إىل مرتبـة                : ( قال -٢
  .)االجتهاد وإمنا مذهبه حنبلي يتقيد به يف كثري من األحيان

هر فإن شيخ اإلسالم رمحه اهللا مـن      هذا القول فيه نظر بل هو خطأ ظا       : اجلواب
   وانتسابه إىل املذهب احلنبلي ال،أعلم اتهدين وقد توافرت فيه شروط االجتهاد
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 خيرجه عن ذلك؛ ألن املقصود من ذلك موافقته ألمحد يف أصول مذهبه وقواعده وليس        
رـا إىل   املقصود من ذلك أنه يقلده فيما قاله بغري حجة وإمنا كان خيتار من األقوال أق              

  . الدليل حسبما يظهر له رمحه اهللا

  مذهب األشاعرة هل هو حق أم ضالل؟ 

الذين يقولون بضالل مـذهب     : ( ذكر أن اخلالفات يف العقيدة ضيقة وقال       -٣
األشاعرة نقول هلم ارجعوا إىل فتاوى ابن تيمية واقرءوا ماذا كتب ابن تيمية عـن أيب                

  .  هـأ) احلسن األشعري حىت نفهم أن هؤالء جهلة
ال شك أنه ضل بسبب اخلالف يف العقيدة فـرق كـثرية            : واجلواب أن يقال  

 األشاعرة ضلوا فيما خالفوا فيه       وأيضاً ،كاملعتزلة واجلهمية والرافضة والقدرية وغريهم    
الكتاب والسنة وما عليه خيار هذه األمة من أئمة اهلدى من الصحابة رضي اهللا عنـهم         

ئمة املهتدين فيما تأولوه من أمساء اهللا وصفاته علـى غـري            والتابعني هلم بإحسان واأل   
وإن انتسبوا إليـه؛ لكونـه   .  وأبو احلسن األشعري رمحه اهللا ليس من األشاعرة      ،تأويله

 ملـذهب    فمدح األئمة له ليس مـدحاً      ،رجع عن مذهبهم واعتنق مذهب أهل السنة      
  .األشاعرة

فوا فيه عقيدة أهل الـسنة  وال يصح أن يرمى من اعترض على األشاعرة فيما خال   
 أما من أخذ بالكتاب والـسنة       ،باجلهل؛ ألن حقيقة اجلهل هو القول على اهللا بغري علم         

 من تـأول أمسـاء اهللا    علىوقواعد الشرع املعتربة وسار على طريق سلف األمة وأنكر          
  ..  منها على غري تأويلها فإنه ال يرمى باجلهلوصفاته أو شيئاً
  :قوامة الرجال

  .)إمنا القوامة للرجل قوامة تكليف وليست قوامة تشريف: (ل قا-٤
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إن قوامة الرجـال علـى      (:  والصواب أن يقال   ،هذا خطأ   :واجلواب أن يقال  
الرجالُ قَوامونَ علَى النـساِء     {: لقول اهللا جل وعال    ،)النساء قوامة تكليف وتشريف   

ٍض وعلَى بع مهضعب لَ اللَّها فَضفَقُواِبما أَن١(}ِبم(.  
فـضل  : أحـدمها : فأوضح سبحانه أنه جعل الرجال قوامني على النساء ألمرين        

قيام الرجال باإلنفاق على النساء مبـا       :  واألمر الثاين  ،جنس الرجال على جنس النساء    
  .نه من املهور وغريها من النفقاتيدفعو

  :التفويض الصحيح للكيفية ال للمعاين
 يعين بذلك   -وال جيوز أن جتعلهم     : (ألول بعد املقدمة ما نصه     قال يف مقاله ا    -٥

 يف صف الروافض واملعتزلة واخلوارج الذين احنرفوا عن أهـل           -األشاعرة واملاتوريدية   
 ذلك ألن األسـلم  ،إم خمطئون يف التأويل:  غاية ما يف األمر أن نقول  ،السنة واجلماعة 

) لغيوب الذي ال ختفى عليـه خافيـة       أن نفوض األمر يف موضوع الصفات إىل عالم ا        
  .هـ.أ

 فلـيس   ،الفرق املخالفة ألهل السنة متفاوتون يف أخطائهم        :واجلواب أن يقال  
 ولكن ذلك ال مينع مـن       ،األشاعرة يف خطئهم كاخلوارج واملعتزلة واجلهمية بال شك       

ـ               أ بيان خطأ األشاعرة فيما أخطئوا فيه وخمالفتهم ألهل السنة يف ذلك كما قد بني خط
 عن اهللا سبحانه وعن رسوله صلى اهللا        غريهم إلظهار احلق وبيان بطالن ما خيالفه تبليغاً       

ِإنَّ الَِّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا ِمن      { : من الوعيد املذكور يف قوله تعاىل      عليه وسلم وحذراً  
تاِب أُولَِئك يلْعنهم اللَّـه ويلْعـنهم       الْبيناِت والْهدى ِمن بعِد ما بيناه ِللناِس ِفي الْكِ        

ِإال الَِّذين تابوا وأَصلَحوا وبينوا فَأُولَِئك أَتوب علَـيِهم وأَنـا التـواب             * الالِعنونَ  
ِحيم٢(}الر(.   
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ألنه سـبحانه  : ليس األسلم تفويض األمر يف الصفات إىل عالم الغيوب   : مث يقال 
نها لعباده وأوضحها يف كتابه الكرمي وعلى لسان رسوله األمني صلى اهللا عليه وسلم              بي

 فالواجب تفويض علم الكيفية ال علم املعاين وليس التفويض مذهب           ،ومل يبني كيفيتها  
  .السلف بل هو مذهب مبتدع خمالف ملا عليه السلف الصاحل

 ، على أهـل التفـويض     وقد أنكر اإلمام أمحد رمحه اهللا وغريه من أئمة السلف         
وبدعوهم ألن مقتضى مذهبهم أن اهللا سبحانه خاطب عباده مبا ال يفهمون معنـاه وال             

 وأهل السنة واجلماعة يعرفون     ، واهللا سبحانه وتعاىل يتقدس عن ذلك      ،يعقلون مراده منه  
مراده سبحانه بكالمه ويصفونه مبقتضى أمسائه وصفاته ويرتهونه عن كل ما ال يليق به              

وقد علموا من كالمه سبحانه ومن كالم رسوله صلى اهللا عليه وسلم أنـه              . عز وجل 
سبحانه موصوف بالكمال املطلق يف مجيع ما أخرب به عن نفسه أو أخرب به عنه رسوله                

 وأنا أذكر بعض النقول املهمة عن السلف الصاحل يف هذا البـاب            ،صلى اهللا عليه وسلم   
  .ليتضح للقارئ صحة ما ذكرنا

: ١ ما نـصه   -الفتوى احلموية    -سالم ابن تيمية رمحه اهللا يف رسالة        قال شيخ اإل  
 -كنا  : روى أبو بكر البيهقي يف األمساء والصفات بإسناد صحيح عن األوزاعي قال           (

 فوق عرشه ونؤمن مبا وردت بـه      -  تعاىل ذكره  -  نقول إن اهللا   -والتابعون متوافرون   
عصر تابعي التابعني   : األئمة األربعة فقد حكى األوزاعي وهو أحد      . السنة من الصفات  

 والليث إمام أهـل     ، واألوزاعي إمام أهل الشام    ،مالك إمام أهل احلجاز   :  الذين هم  -
 حكى شهرة القول يف زمن التابعني باإلميان بأن اهللا          -والثوري إمام أهل العراق     . مصر

  تعاىل فوق 
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  . العرش وبصفاته السمعية

ر لكون اهللا فـوق عرشـه   ِكنور مذهب جهم املُ   وإمنا قال األوزاعي هذا بعد ظه     
  . ناس أن مذهب السلف كان خيالف هذاوالنايف لصفاته ليعرف ال

سئل مكحـول   :  عن األوزاعي قال   - السنة - وروى أبو بكر اخلالل يف كتاب     
  ). وها كما جاءترأِم: (والزهري عن تفسري األحاديث فقاال

ت مالك بن أنس وسفيان الثـوري       سأل:  عن الوليد بن مسلم قال     وروى أيضاً 
وها كمـا  رأِم: (والليث بن سعد واألوزاعي عن األخبار اليت جاءت يف الصفات فقالوا         

: وقوهلم رضي اهللا عنـهم ). وها كما جاءت بال كيف  رأِم: (قالوا: ويف رواية ). جاءت
ري والزه. رد على املمثلة  ) بال كيف : ( وقوهلم ،رد على املعطلة  ) أمروها كما جاءت  (

ومكحول مها أعلم التابعني يف زمام واألربعة الباقون أئمة الـدنيا يف عـصر تـابعي            
  .  ومحاد بن سلمة وأمثاهلما،محاد بن زيد: مهالتابعني ومن طبقت

      مسعت مالك بن   : ف بن عبد اهللا قال    وروى أبو القاسم األزجي بإسناده عن مطر
سـن  : قال عمر ابن عبد العزيز    : أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول        

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ووالة األمر بعده سننا األخذ ا تصديق لكتـاب اهللا                
واستكمال لطاعة اهللا وقوة على دين اهللا ليس ألحد من خلق اهللا تغيريها وال النظـر يف               

اتبع  من اهتدى ا فهو مهتد ومن استنصر ا فهو منصور ومن خالفها و             ،شيء خالفها 
  . غري سبيل املؤمنني واله اهللا ما توىل وأصاله جهنم وساءت مصرياً

  سئل : وروى اخلالل بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال
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كيـف   )١(}الرحمن علَى الْعرِش اسـتوى   {: ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن قوله تعاىل       
ري معقول ومن اهللا الرسالة وعلى الرسول    والكيف غ  ،االستواء غري جمهول  : قالاستوى؟  

وهذا الكالم مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أيب           . البالغ املبني وعلينا التصديق   
  . عبد الرمحن من غري وجه

كنا : ومنها ما رواه أبو الشيخ األصبهاين وأبو بكر البيهقي عن حيىي بن حيىي قال             
 )٢(}الرحمن علَى الْعرِش استوى   { عبد اهللا    يا أبا : عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال      

االستواء غري جمهول   (:  مث قال  ٣كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حىت عاله الرحضاء       
 فـأمر   ،والكيف غري معقول واإلميان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إال مبتدعاً            

  . )به أن خيرج
 معقـول واإلميـان بـه    ريوالكيف غاالستواء غري جمهول   : (فقول ربيعة ومالك  

 فإمنا نفوا علم الكيفيـة  ،)أمروها كما جاءت بال كيف (: موافق لقول الباقني  ). واجب
 ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ ارد من غري فهم ملعناه علـى         ،ومل ينفوا حقيقة الصفة   

أمروهـا  : (قالواوملا  )  والكيف غري معقول   لاالستواء غري جمهو  : (ما يليق باهللا ملا قالوا    
 مبرتلـة   بل يكون جمهـوالً فإن االستواء حينئذ ال يكون معلوماً) كما جاءت بال كيف  

 فإنه ال حيتاج إىل نفي علم الكيفية إذا مل يفهم عن اللفظ معـىن         وأيضاً ،حروف املعجم 
 فإن من ينفـي الـصفات       وأيضاً. وإمنا حيتاج إىل نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات        

إن اهللا لـيس    : فمن قال ) بال كيف : ( ال حيتاج إىل أن يقول     و الصفات مطلقاً  اخلربية أ 
على العرش ال حيتاج أن يقول بال كيف فلو كان مذهب السلف نفي الصفات يف نفس          

  . األمر ملا قالوا بال كيف

                                                
 .٥ سورة طه اآلية - ١
 .٥ سورة طه اآلية - ٢
  . يعين العرق- ٣
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يقتضي إبقاء داللتها على ما هي عليه فإا جاءت       ) أمروها كما جاءت  : (فقوهلم وأيضاً
أمروا لفظهـا  :  فلو كانت داللتها منتفية لكان الواجب أن يقال      ،ة على معاين  ألفاظ دال 

 أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن اهللا ال يوصف مبـا            ،مع اعتقاد أن املفهوم منها غري مراد      
إذ ) بال كيف: ( وحينئذ تكون قد أمرت كما جاءت وال يقال حينئذ      ،دلت عليه حقيقة  

انتهى كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه       ). القولنفي الكيف عما ليس بثابت لغو من        
  .اهللا

جنتمع على  : ( نقل يف املقال املذكور عن الشيخ حسن البنا رمحه اهللا ما نصه            -٦
  ).ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه

نعم جيب أن نتعاون فيما اتفقنا عليه من نصر احلق والدعوة           : واجلواب أن يقال  
 أما عذر بعضنا لبعض فيما اختلفنا فيـه فلـيس   ،تحذير مما ى اهللا عنه ورسولهإليه وال 

 فما كان من مسائل االجتهاد الـيت خيفـى دليلـها            ،على إطالقه بل هو حمل تفصيل     
 أما ما خالف النص مـن الكتـاب         ،فالواجب عدم اإلنكار فيها من بعضنا على بعض       

كمة واملوعظة احلسنة واجلدال باليت     والسنة فالواجب اإلنكار على من خالف النص باحل       
وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى وال تعاونوا علَى الْـِإثِْم         {: هي أحسن عمال بقوله تعاىل    

والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعٍض يـأْمرونَ       {: وقوله سبحانه  )١(}والْعدواِن
عكَِرِبالْمنِن الْمنَ عوهنيوِف و٢(}ر(.  

ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحسنِة وجاِدلْهم        {: وقوله عز وجل  
نسأَح من رأى منكم منكراً((: وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ،)٣(}ِبالَِّتي ِهي  

                                                
  .٢ سورة املائدة اآلية - ١
 .٧١ سورة التوبة اآلية - ٢
 .١٢٥ سورة النحل اآلية - ٣
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 وقوله  ))فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان      فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه       
 أخرجهمـا مـسلم يف      ))من دل على خري فله مثل أجر فاعله       ((: صلى اهللا عليه وسلم   

  . واآليات واألحاديث يف هذا كثرية. صحيحه

  :احلكم عند التنازع للكتاب والسنةقة مذمومة ورالفُ
ه الثاين علـى املـسلمني       مث نعى الكاتب الشيخ حممد علي الصابوين يف مقال         -٧

وال شك أن هذا التفرق يؤمل كل       . إخل.. تفرقهم إىل سلفي وأشعري وصويف وماتريدي     
 ولكـن   ،مسلم وجيب على املسلمني أن جيتمعوا على احلق ويتعاونوا على الرب والتقوى           

اهللا سبحانه قدر ذلك على األمة حلكم عظيمة وغايات حممودة حيمد عليها سبحانه وال              
 والتمييز بني اتهـدين يف      ، ومن ذلك التمييز بني أوليائه وأعدائه      ،اصيلها سواه يعلم تف 

  ويف ذلك تصديق لنبيـه ، إىل حكم أخرى  ،طلب احلق واملعرضني عنه املتبعني ألهوائهم     
 لكونه صلى اهللا عليه وسلم قد أخرب  ودليل على أنه رسول اهللا حقاً      صلى اهللا عليه وسلم   

ستفترق (: ( صلى اهللا عليه وسلم     فوقع كما أخرب حيث قال     عن هذا التفرق قبل وقوعه    
 من هي يا رسول اهللا؟      :قالوا ،))أميت على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة         

 وهذا يوجـب    ))ما أنا عليه وأصحايب   ((:  ويف رواية أخرى قال    ))هي اجلماعة (( :قال
عوا فيه إىل اهللا والرسول لقول اهللا       على املسلمني أن جيتمعوا على احلق وأن يردوا ما تناز         

فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه والرسوِل ِإنْ كُنتم تؤِمنونَ ِباللَّـِه             {: عز وجل 
 وما اختلَفْتم ِفيـِه ِمـن     {: وقوله سبحانه  )١(}والْيوِم الْآِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويلًا     

وهاتان اآليتان الكرميتان تدالن علـى أن الواجـب علـى      )٢(}شيٍء فَحكْمه ِإلَى اللَّهِ   
  املسلمني رد ما تنازعوا فيه يف العقيدة وغريها إىل اهللا

                                                
 .٥٩ سورة النساء اآلية - ١
 .١٠ سورة الشورى اآلية - ٢
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سبحانه وإىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم وبذلك يتضح احلق هلم وجتتمع كلمتهم عليه              
ة على ما لديها من باطل وعدم التسليم         أما بقاء كل طائف    ،ويتحد صفهم ضد أعدائهم   

للطائفة األخرى فيما هي عليه من احلق فهذا هو احملذور واملنهي عنه وهو سبب تسليط               
 واللوم كل اللوم على من متسك بالباطل وأىب أن ينـصاع إىل             ،األعداء على املسلمني  

 عليه بل هو     أما من متسك باحلق ودعا إليه وأوضح بطالن ما خالفه فهذا ال لوم             ،احلق
  .مشكور وله أجران أجر اجتهاده وأجر إصابته للحق

  :حقيقة مذهب أهل السنة

:  ذكر الصابوين يف مقاله الثاين أن أهل السنة اشتهروا مبذهبني اثنني أحـدمها      -٨
  . إخل. .مذهب اخللف:  واآلخر،مذهب السلف

مذهب أهل   فإن   ،هذا غلط بني مل يسبقه إليه أحد فيما أعلم         :واجلواب أن يقال  
وأتباعهم صلى اهللا عليه وسلم     السنة واحد فقط وهو ما درج عليه أصحاب رسول اهللا           

 واإلميان بأا حق وأن اهللا      ،بإحسان وهو إثبات أمساء اهللا وصفاته وإمرارها كما جاءت        
 وال تعطيـل وال     ،سبحانه موصوف ا على الوجه الذي يليق جبالله من غري حتريـف           

 تأويل هلا عن ظاهرها وال تفويض؛ بل يؤمنون بأن معانيها معلومة          تكييف وال متثيل وال   
 ومـذهب اخللـف     ،وأا حق الئقة باهللا سبحانه وتعاىل ال يشابه خلقه يف شيء منها           
مث ذكر أن أهل السنة     . خبالف ذلك كما يعلم ذلك من قرأ كالم هؤالء وكالم هؤالء          

 موضع وقد أخطـأ يف ذلـك    يفوضون علم معاين الصفات إىل اهللا وكرر ذلك يف غري         
ونسب إليهم ما هم براء منه كما تقدم بيان ذلك فيما نقلناه من كالم شيخ اإلسـالم                 

ابن تيمية رمحه اهللا عن جمنٍعم   
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أهل السنة رمحة اهللا عليهم وإمنا يفوض أهل السنة إىل اهللا سبحانه علم الكيفية ال علـم            
  .املعاين كما سبق إيضاح ذلك

  نفون عن اهللا إال ما نفاه عن نفسه أهل السنة ال ي

 ترتيه اهللا سبحانه عـن اجلـسم واحلدقـة          - هداه اهللا    - مث ذكر الصابوين     -٩
 وهذا ليس مبذهب أهل السنة بل هو من أقـوال أهـل             ،والصماخ واللسان واحلنجرة  

 فإن أهل السنة ال ينفون عن اهللا إال ما نفاه عن نفسه أو نفاه               ،الكالم املذموم وتكلفهم  
سوله صلى اهللا عليه وسلم وال يثبتون له إال ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى اهللا                  ر

عليه وسلم ومل يرد يف النصوص نفي هذه األمور وال إثباا فالواجب الكف عنها وعدم          
 ويغين عن ذلك قول أهل السنة يف إثبات صـفات اهللا            ،التعرض هلا ال بنفي وال إثبات     

قال اإلمام أمحد رمحه . به فيها خلقه وأنه سبحانه ال ند له وال كفو له     وأمسائه أنه ال يشا   
ال يوصف اهللا إال مبا وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى اهللا عليه وسلم ال                 : (اهللا

  ). يتجاوز القرآن واحلديث
وهذا هو معىن كالم غريه من أئمة السنة وأما ما وقع يف كالم البيهقي رمحه اهللا                

 ،من هذه األمور فهو مما دخل عليه من كالم املتكلمني وتكلفهـم ) االعتقاد(: يف كتابه 
  .  واحلق أنه من كالم أهل البدع ال من كالم أهل السنة،فراج عليه واعتقد صحته

  أهل السنة يثبتون هللا عز وجل ما أثبته لنفسه دون أن يشبهوه خبلقه 
ما يتخيله بعض اجلهلة مـن      أما  : ( مث قال الصابوين يف مقاله الثاين ما نصه        -١٠

أدعياء العلم اليوم الذين يصورون اهللا بصورة غريبة عجيبة وجيعلون اهللا تعـاىل كأنـه               
جسم مركب من أعضاء وحواس له وجه ويدان وعينان وله ساق وأصابع وهو ميـشي   

   ويقولون يف تقرير هذه،ويرتل ويهرول
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رتل كما يرتل أحـدنا علـى       الصفات أن اهللا جيلس كما جيلس الواحد على السرير وي         
 يريد بزعمه أن يقرر مذهب السلف الصاحل للتالميذ ويثبت هلم حقيقة معـىن           -الدرج  

 فهذا والعياذ باهللا عـني      - ال كما يتأوله املؤولون       حس االستواء والرتول وأنه جلوس   
الضاللة؛ ألنه شبه وجسم وهو كمن فر من حفرة صغرية ليقع يف هوة عميقة يـتحطم                

  . هـ. ا) وي فيها إىل مكان سحيقفيها ويه

 قد مجع يف هذا الكالم حقـا وبـاطال          - هداه اهللا    -أن األخ الصابوين    : وأقول
  : وإليك أيها القارئ املؤمن التفصيل يف ذلك. يعلمه كل صاحب سنة

أما الوجه واليدان والعينان والساق واألصابع فقد ثبتت يف النصوص من الكتاب            
ا أهل السنة واجلماعة وأثبتوها هللا سبحانه على الوجه الالئق           وقال   ،والسنة الصحيحة 

وهكذا الرتول واهلرولة جاءت ا األحاديث الصحيحة ونطق ا الرسـول        . به سبحانه 
صلى اهللا عليه وسلم وأثبتها لربه عز وجل على الوجه الالئق به سبحانه من غري مشاة                

فإنكار الصابوين هـذه الـصفات   . انهخللقه وال يعلم كيفية هذه الصفات إال هو سبح   
 بل إنكار على اهللا عز وجل؛ ألنه سبحانه ذكـر     ،إنكار على النيب صلى اهللا عليه وسلم      

 فإنه صـلى اهللا  ،بعضها يف كتابه العزيز وأوحى البعض اآلخر لنبيه صلى اهللا عليه وسلم    
 فالصابوين هداه   ،عليه وسلم ال ينطق عن اهلوى وإمنا خيرب عن اهللا سبحانه مبا أوحى إليه             

 فإنـا هللا وإنـا إليـه    ، وخيالفهينتقضهاهللا تارة يقول إنه يلتزم مبذهب أهل السنة وتارة       
ويقولون يف تقريـر    : (وأما قوله . راجعون ونسأل اهللا لنا وله اهلداية والرجوع إىل احلق        

هذه الصفات إن اهللا جيلس كما جيلس الواحد على السرير ويرتل كما يرتل أحدنا على               
  ). إخل... الدرج

فهذا القول أهل السنة براء منه بل هو من كالم املشبهة الذين كفرهم الـسلف               
   لَيس كَِمثِْلِه{ :الصاحل وأنكروا مقالتهم لكوا مصادمة لقول اهللا عز وجل
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   ِصريالْب ِميعالس وهٌء ويفال جيوز ألحد أن خيلط  ، وما جاء يف معناها من اآليات      )١(}ش 
 كالم أهل احلق من أهل السنة وكالم أهل الباطل من املشبهة وغريهـم وال مييـز                 بني

  .  بل الواجب التفصيل والتمييز،بينهما

  . .األشعري واملاتوريدي ليس أول من رد شبهات أهل الزيغ

 مث زعم الصابوين يف مقاله الثالث أن أول من كتب يف أصول الـدين ورد               -١١
وهذا جـزم  . و احلسن األشعري وأبو منصور املاتوريدي   شبهات أهل الزيغ والضالل أب    

 واإلمام عبد العزيز بـن      ،اإلمام أبو حنيفة رمحه اهللا    : غري صحيح فقد سبقهما يف ذلك     
 ، واإلمام أمحد بـن حنبـل      ، واإلمام مالك رمحه اهللا    ،عبد اهللا بن أيب سلمة املاجشون     

د الدارمي يف الـرد علـى        واإلمام عثمان ابن سعي    ،واإلمام حممد بن إسحاق بن خزمية     
  .  واإلمام عبد العزيز الكناين صاحب احليدة وغريهم ممن ال حيصى،املريسي

  :السنة واحد وهو أسلم وأعلم وأحكممذهب أهل 

إن السلف هلم مـذهبان  : ( مث كرر الصابوين هداه اهللا يف مقاله الثالث قوله    -١٢
إن : (إىل أن قـال ... إىل آخر مـا قـال  ) مذهب أهل التفويض ومذهب أهل التأويل     

بعضهم يفضل مذهب السلف ويقول إنه أسلم والبعض اآلخر يفضل مذهب اخللـف             
  . هـ. ا) ويقول هو أحكم

 وليس للسلف إال مذهب واحد هو       ، أن هذا التقسيم باطل كما تقدم      :واجلواب
  مذهب أهل السنة واجلماعة وهم الصحابة رضي اهللا عنهم وأتباعهم 

                                                
  .١١ سورة الشورى اآلية - ١
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 ، أما املذهب الثاين فهو مذهب اخللف املذموم       ،األعلم واألحكم بإحسان وهو األسلم و   
وهو مذهب أهل التأويل والتحريف والتكلف وال يلزم من ذم مذهب اخللف والتحذير             

 فإن التكفري له حكم آخر يبىن على معرفة قول الشخص وما لديه             ،منه القول بتكفريهم  
 يلزم من ذم مـذهب اخللـف أو     من الباطل ومدى خمالفته للحق فال جيوز أن يقال أنه         

اإلنكار على األشاعرة ما وقعوا فيه من تأويل الصفات وحتريفها إال صـفات قليلـة                
 وإمنا املقصود بيان خمالفتهم ألهل السنة يف ذلك وبطالن ما           ،استثنوها القول بتكفريهم  

ذهب إليه اخللف من التأويل وبيان أن الصواب هو مذهب السلف الصاحل وهم أهـل               
ة واجلماعة يف إمرار آيات الصفات وأحاديثها وإثبات ما دلت عليه مـن األمسـاء       السن

والصفات على الوجه الالئق باهللا سبحانه من غري حتريف وال تعطيـل وال تأويـل وال           
مث ذكر كالم البيهقي هنا     . تكييف وال متثيل كما سبق ذكر ذلك غري مرة واهللا املستعان          

 دخلت عليه ألفاظ من ألفاظ أهل البدع فراجت عليـه           وقد تقدم ما فيه وأنه رمحه اهللا      
            ِلوظنها صوابا فأدخلها يف كتابه وهو من مجلة الذين خاضوا يف الكالم وعباعتقـاده   ق 

كما نبه على ما يدل علـى ذلـك شـيخ    . بعض ما فيه من الشر ساحمه اهللا وعفا عنه        
  . ٥٣ ص ٦اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف الفتاوى جـ 

سنة ال يؤولون الصفات ولكن جيمعون بني النصوص ويفـسرون          أهل ال 
  . بعضها ببعض

وال يظن أحـد أننـا نفـضل    : ( مث قال الصابوين يف مقاله الثالث ما نصه      -١٣
:  ولسنا على الرأي الذي يقوله علمـاء الكـالم         ،مذهب اخللف على مذهب السلف    

 أن مـذهب     بل نقول عن إميان ويقـني      ،مذهب السلف أسلم ومذهب اخللف أحكم     
  السلف هو األسلم وهو األحكم فال حناول أن نؤول 
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 بل نؤمن ا كما جاءت ونقر ا كما وردت مع نفي            ،صفات اخلالق جل وعال   
  : مث استشهد بقول بعض الشعراء). التشبيه والتجسيم

  مما تكلفه املؤول    إن املفوض سامل 

ف الصاحل مجيعـا    وإذا كان من أول الصفات ضال فسنضلل السل       : (إىل أن قال  
ما يكُونُ ِمن نجوى ثَالثٍَة ِإال هو راِبعهم وال خمسٍة ِإال هـو  {: ألم أولوا قوله تعاىل   

مهاِدسـا      {: معهم بعلمه ال بذاته وأولوا قوله تعاىل      :  قالوا )١(}سم ـنأَي كُـمعم وهو
متوسنحكم بضالل احلافظ ابن كثري؛ ألنـه        ،معية علم لئال تتعدد الذات    :  قالوا )٢(}كُن 

 مالئكتنا أقرب إليه )٣(}ونحن أَقْرب ِإلَيِه ِمنكُم ولَِكن ال تبِصرونَ   {: قال يف قوله تعاىل   
 )٤(}ونحن أَقْرب ِإلَيِه ِمن حبِل الْوِريدِ     {:  كما أول قوله تعاىل    ،منكم ولكن ال تروم   

 واحللول واالحتـاد منفـي   ،أقرب إىل اإلنسان من حبل وريده إليه      املراد مالئكتنا   : قال
 إنه يتعني التأويل أحيانا كما يف احلديث        :بل نقول : (وقال). باإلمجاع تعاىل اهللا وتقدس   

وحملْنـاه  { : وكما قال عن سفينة نوح  ))احلجر األسود ميني اهللا يف أرضه     ((: الصحيح
   .هـ. أ)٥(}جِري ِبأَعيِننا جزاًء ِلمن كَانَ كُِفرت* علَى ذَاِت أَلْواٍح ودسٍر 

قد أحسنت يف اختيار مذهب السلف الصاحل واعتقاد أنـه           :واجلواب أن يقال  
   ولكنك مل تثبت عليه بل تارة ختتار ،األسلم واألحكم واألعلم

                                                
 .٧ سورة اادلة اآلية - ١
 .٤ سورة احلديد اآلية - ٢
 .٨٥الواقعة اآلية  سورة - ٣
  .١٦ سورة ق اآلية - ٤
  .١٤، ١٣ سورة القمر اآليتان - ٥



  

 - ٦٦ -

ـ       ،مذهب التأويل وتارة ختتار مذهب التفويض      ق  والواجب على املؤمن الثبات على احل
 )١(}وهـو معكُـم  {:  وما ذكرته عن السلف من تفسري قوله تعاىل     ،وعدم التحول عنه  

 كما حكـى    ،بالعلم ليس بتأويل ولكنه هو معىن آيات املعية عند أهل السنة واجلماعة           
اإلمام أبو عمر بن عبد الرب وأبو عمر الطلمنكي إمجاع أهل السنة على ذلك؛ وذلـك                

سنة الدالة على علوه وفوقيته وترتيهه سبحانه عن احللول         ألن النصوص من الكتاب وال    
 ومن تأمل اآليات الواردة يف ذلك علم أا تدل على أن املـراد              ،واالحتاد تقتضي ذلك  

باملعية العلم بأحوال عباده واطالعه على شئوم مع داللة املعية اخلاصة على كالءتـه              
 والعـرب   ،ه واطالعه على أحـواهلم     مع علم  ،ورعايته وحفظه ونصره ألنبيائه وأوليائه    

 وهلـذا  ،الذين نزل عليهم الكتاب وجاءت السنة بلغتهم يعلمون ذلك وال يشتبه عليهم         
 أما النصوص   ،مل يسألوا النيب صلى اهللا عليه وسلم عن معاين هذه اآليات لظهورها هلم            

ـ { :األخرى فال حتتاج إىل تأويل؛ ألن املعىن فيها ظاهر مثل قولـه سـبحانه              جِري ت
 فـال  )٤(}واصِبر ِلحكِْم ربك فَِإنك ِبأَعيِننا{ و   )٣(}وِلتصنع علَى عيِني  { و   )٢(}ِبأَعيِننا

 عليه الصالة والسالم يف عـني       يدور خبلد أحد أن السفينة جتري بعني اهللا وال أن حممداً          
 وأن  ،ه وتسخريه هلا وحفظه هلا    اهللا وإمنا املراد بذلك أن السفينة جتري برعاية اهللا وعنايت         

 وهكذا قوله يف    ،حممدا صلى اهللا عليه وسلم حتت رعاية مواله وعنايته وحفظه وكالءته          
:  أي حتت رعاييت وحفظي وهكـذا حـديث        )٥(}وِلتصنع علَى عيِني  { :حق موسى 

   يفسره قوله يف))كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به((

                                                
 .٤ سورة احلديد اآلية - ١
 .١٤ سورة القمر اآلية - ٢
 .٣٩ سورة طه اآلية - ٣
 .٤٨ سورة الطور اآلية - ٤
  .٣٩ سورة طه اآلية - ٥
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 وال يظن من له أدىن      )١())فيب يسمع ويب يبصر ويب يبطش ويب ميشي       ((: الرواية األخرى 
بصرية ممن يعرف اللغة العربية أن املراد بذلك أن اهللا سبحانه هو مسع اإلنسان وبـصره                

 وإمنا أراد من ذلك سبحانه بيـان        -  كبرياً  تعاىل اهللا عن ذلك علواً     -وهو يده ورجله    
هم وحركام بسبب طاعتهم له وقيامهم حبقـه        توفيقه ألوليائه وتسديده هلم يف حواس     
 حـديث ضـعيف    فهـو ))احلجر ميني اهللا((: وهكذا األحاديث األخرى وأما حديث 

 وقد قال يف    ، أو موقوفاً  والصواب وقفه على ابن عباس ومعناه ظاهر سواء كان مرفوعاً         
 اهللا فدل على أن احلجر ليس هـو ميـني  ) )ل ميينهفكأمنا صافح اهللا وقب ((نفس احلديث   

   وهكـذا   ، يف استالمه وتقبيله   له مبن صافح اهللا وقبل ميينه ترغيباً      وإمنا شبه مستلمه ومقب 
مرضت فلـم تعـدين وجعـت فلـم        ((: قول اهللا سبحانه يف احلديث الصحيح لعبده      

أما علمت أنك   ((:  قد بني يف احلديث ما يدل على معناه حيث قال سبحانه           ))تطعمين
ـ  فع ))؟ أطعمته لوجدت ذلك عنـدي      ولو ،لو عدته لوجدتين عنده    م بـذلك أن اهللا     ِل

سبحانه مل ميرض ومل جيع وإمنا أراد سبحانه من ذلك حث العباد على عيادة املـريض                
:  وقولـه  )٢(}ونحن أَقْرب ِإلَيِه ِمن حبِل الْوِريـدِ      {وأما قوله سبحانه    . وإطعام اجلائع 

}   كُمِه ِمنِإلَي بأَقْر نحنم مـن العبـد    )٣(}وفقد فسره مجاعة بقرب املالئكة؛ ألن قر
 وفـسره   ،حني يتلقى املتلقيان وحني املوت كان بأمره سبحانه وتقديره ورعايته لعباده          

 وكقربه من عابديـه     ،قربه سبحانه بعلمه وقدرته وإحاطته بعباده كاملعية      : آخرون بأنه 
 تعاىل اهللا عن ذلك     -ال االحتاد   وسائليه مع علوه وفوقيته سبحانه وليس املراد احللول و        

   ألن األدلة القطعية من الكتاب والسنة تدل على أنه سبحانه-وتقدس 

                                                
 البخاري وال عند غريه ممـن       أنه مل ير هذه الزيادة عند     ) ١٩١: ٤( ذكر الشيخ األلباين يف صحيحه         - ١

 .ذكر من الذين أخرجوا هذا احلديث
 .١٦ سورة ق اآلية - ٢
 .٨٥ سورة الواقعة اآلية - ٣
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 فمن تدبر النصوص مـن      ،فوق العرش بائن من خلقه عال عليهم وعلمه يف كل مكان          
 وقد اختار أبو  ،الكتاب والسنة وفسر بعضها ببعض اتضح له املعىن ومل حيتج إىل التأويل           

والقول األول يف سورة    ) ق(القول الثاين يف سورة     : ير رمحه اهللا يف تفسريه    جعفر بن جر  
عوه ملا يترتب علـى  وقد أنكر أهل السنة على من تأول نصوص الصفات وبد    ) الواقعة(

تأويلها من أنواع الباطل وحتريف الكلم عن مواضعه وجتريد الرب سبحانه من صفات             
 وهذا  ،ا ظاهره تشبيه ومتثيل وأن املراد غريه      الكمال وسوء الظن به وأنه خاطب عباده مب       

هو التأويل املذموم وهذا هو الذي سلكه أهل الكالم وأنكـره علـيهم أهـل الـسنة       
 لكوم أولوا النصوص عن ظاهرها وصرفوها عن احلق الذي دلت           ،وضللوهم يف ذلك  

مل يرتل   بل مبقتضى عقوهلم وآرائهم اليت       ،عليه بال حجة وال برهان من كتاب وال سنة        
وقد ألزموهم فيما أثبتوا نظري ما فروا منه فيمـا          . اهللا ا من حجة وال قام عليها برهان       

 وال يسلم من التناقض واللوازم الباطلة إال من أثبت ما           ،تأولوه وهو الزم هلم بال شك     
  .  واهللا املستعان،أثبته اهللا ورسوله ونفى ما نفاه اهللا ورسوله وهم أهل السنة واجلماعة

  :لوحدة واالعتصام ومقتضياماا

 مث دعا يف مقاله الرابع إىل مجع الكلمة بني الفئات اإلسـالمية وتـضافر               -١٤
 وذكر أن الوقت ليس وقت مهامجة ألتباع املـذاهب وال           ،اجلهود ضد أعداء اإلسالم   

  . لألشاعرة وال لإلخوان حىت وال للصوفيني

  :واجلواب أن يقال

 توحيد صفوفهم ومجع كلمتـهم علـى احلـق          ال ريب أنه جيب على املسلمني     
  وتعاوم على الرب والتقوى ضد أعداء اإلسالم كما أمرهم اهللا سبحانه 
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 وحذرهم مـن    )١(}واعتِصموا ِبحبِل اللَِّه جِميعا وال تفَرقُوا     { :بذلك بقوله عز وجل   
اختلَفُوا ِمن بعِد مـا جـاَءهم       وال تكُونوا كَالَِّذين تفَرقُوا و    { :التفرق بقوله سبحانه  

اتنيولكن ال يلزم من وجوب احتاد املسلمني ومجع كلمتهم على احلـق             ، اآلية )٢(}الْب 
واعتصامهم حببل اهللا أال ينكروا املنكر على من فعله أو اعتقده من الصوفية أو غريهـم                

يتناهوا عن املنكـر ويبينـوا   بل مقتضى األمر باالعتصام حببل اهللا أن يأمتروا باملعروف و   
 باألدلة الشرعية حىت جيتمعوا على احلق وينبذوا ما     احلق ملن ضل عنه أو ظن ضده صواباً       

وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى وال تعاونوا علَى       { : وهذا هو مقتضى قوله سبحانه     ،خالفه
تكُن ِمنكُم أُمةٌ يدعونَ ِإلَى الْخيِر ويـأْمرونَ        ولْ{ : وقوله سبحانه  ،)٣(}الِْإثِْم والْعدوانِ 

 ومىت سكت أهل احلق عن      )٤(}ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَِر وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ      
بيان أخطاء املخطئني وأغالط الغالطني مل حيصل منهم ما أمرهم اهللا به من الـدعوة إىل              

 ومعلوم ما يترتب على ذلك من إمث الساكت         ،مر باملعروف والنهي عن املنكر    اخلري واأل 
عن إنكار املنكر وبقاء الغالط على غلطه واملخالف للحق على خطئه وذلك خالف ما              
شرعه اهللا سبحانه من النصيحة والتعاون على اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر             

  . واهللا ويل التوفيق

 ألن ذلك  وال إثباتاً  ن الصفات وال خيوضون بالتجسيم ال نفياً      السلف ال يؤولو  
  . بدعة مل يرد ال يف الكتاب وال يف السنة

  ليس مذهب السلف : ( ذكر الصابوين يف مقاله اخلامس ما نصه-١٥

                                                
  .١٠٣ سورة آل عمران اآلية - ١
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 الذي أسلفنا احلديث عنه يف مقاالتنا السابقة يف موضوع صفات الباري جل             -الصاحل  
كما قد يتوهم البعض من الناس بل هو مسلك آخر يدل           ) لقالتفويض املط ( هو   -وعال  

 ويتلخص هذا املـسلك     ،على نظر ثاقب وفهم سليم مستقيم لنصوص الكتاب والسنة        
  : واملنهج يف اآليت

 تأويل ما ال بد من تأويله من آيات الصفات وأحاديث الـصفات ممـا ال               :أوالً
  . يةمندوحة عن تأويله ألسباب لغوية أو شرعية أو اعتقاد

 القرآن الكرمي أو السنة املطهرة من صفات اهللا جل وعال من            ثبتهإثبات ما أ  : ثانيا
السمع والبصر والكالم واحملبة والرضى واالستواء والرتول واإلتيان وايء وغريها مـن   

 واإلميان ا على مراد اهللا عز وجل بطريق التسليم والتفويض دون تـشبيه أو              ،الصفات
  . ا هـ) أو متثيلتعطيل أو جتسيم 

  : واجلواب أن يقال
إن هذه الدعوى على مذهب السلف دعوى ال أساس هلا من الصحة فإن السلف              

 وإمنـا   ،الصاحل ليس مذهبهم التفويض ألمساء اهللا وصفاته ال تفويضا عاما وال خاصـا            
يفوضون علم الكيفية كما تقدم بيان ذلك وكما نص على ذلك مالك وأمحد وغريمها              

أم سلمة رضي اهللا عنها وربيعة بن أيب عبد الرمحن شيخ مالك رضي اهللا عـن                وقبلهما  
 وليس من مذهب السلف أيضا تأويل الصفات بل ميروا كما جاءت ويؤمنون             ،اجلميع

مبعانيها على الوجه الالئق باهللا سبحانه من غري حتريف وال تعطيل وال تكييف وال متثيل               
  . كما سلف ذكر ذلك غري مرة

 مذهب السلف أيضا نفي التجسيم وال إثباته؛ ألن ذلـك مل يـرد يف               وليس من 
الكتاب وال يف السنة وال يف كالم سلف األمة كما نص على ذلك غري واحد من أئمة                 

   فقد نص على،ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ،السنة
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ن الرد على من    وهلذا ملا كا  : (حيث قال يف القاعدة السادسة    ) التدمرية: (ذلك يف كتابه  
مل يسلكه أحد مـن الـسلف أو        : وصف اهللا تعاىل بالنقائص ذا الطريق طريقا فاسدا       

األئمة فلم ينطق أحد منهم يف حق اهللا باجلسم ال نفيا وال إثباتا وال باجلوهر والتحيـز                 
 وهلـذا مل يـذكر اهللا يف        ،وحنو ذلك؛ ألا عبارات جمملة ال حتق حقا وال تبطل باطال          

ما أنكره على اليهود وغريهم من الكفار ما هو من هذا النوع بل هذا هو مـن        كتابه في 
  . ا هـ) الكالم املبتدع الذي أنكره السلف واألئمة

فضل علم السلف على علم     : (وقال احلافظ ابن رجب احلنبلي رمحه اهللا يف كتابه        
فات والصواب ما عليه السلف الصاحل من إمرار آيات الـص         : (بعد كالم سبق  ) اخللف

وأحاديثها كما جاءت من غري تفسري هلا وال تكييف وال متثيل وال يصح عن أحد منهم                
 وال خوض يف معانيها وال ضرب مثـل مـن           ،خالف ذلك البتة خصوصا اإلمام أمحد     

األمثال هلا وإن كان بعض من كان قريبا من زمن اإلمام أمحد فيهم من فعل شيئا مـن                  
ى به يف ذلك إمنا االقتداء بأئمة اإلسالم كابن املبارك          ذلك اتباعا لطريقة مقاتل فال يقتد     

 وكل هؤالء   ،ومالك والثوري واألوزاعي والشافعي وأمحد وإسحاق وأيب عبيد وحنوهم        
ال يوجد يف كالمهم شيء من جنس كالم املتكلمني فضال عن كـالم الفالسـفة ومل                

     ازي كل من كان  وقد قال أبو زرعة الر،م من قدح وجرح ِليدخل ذلك يف كالم من س
  . هـ. ا) عنده علم فلم يصن علمه احتاج يف نشره إىل شيء من الكالم فلستم منه

وليس فيما ثبت يف الكتاب والسنة من أمساء اهللا وصفاته ما جيب تأويله بل ال بد                
أن يوجد يف النصوص ما يدل على املعىن املراد الذي جيب إثباته هللا على الوجه الالئق به              

   إىل تأويل خيالف الظاهر من كالم اهللامن غري حاجة
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 ومن كالم رسوله صلى اهللا عليه وسلم مع تفويض علم الكيفية إىل الرب عـز               
  . وجل كما سبق بيان ذلك يف كالم أئمة السنة

ليس من أهل العلم من يكفر ابن حجر وغريه ممن وقعوا يف التأويل ومـذهب      
  . العامل هو آخر ما مات عليه

ولكين : (ابوين يف مقاله اخلامس هداه اهللا وأهلمه التوفيق ما نصه          مث قال الص   -١٦
أربأ بإخواين السلفيني أن يتحملوا يف أعناقهم وزر تضليل األمة وتكفري أئمة املـسلمني              
من أهل الفقه واحلديث والتفسري الذين هم على مذهب األشاعرة فمـاذا سـنجين إن               

إلسالم ابن حجر العـسقالين شـارح       فرقنا صف املسلمني ونسبنا إىل الضالل شيخ ا       
وكل هؤالء األئمة األجالء وغريهم علـى       : ( مث قال  ،وذكر مجاعة آخرين  ... البخاري

  . هـ. ا) إخل.. مذهب اإلمام األشعري

 ،ليس من أهل العلم السلفيني من يكفر هؤالء الذين ذكرم          :واجلواب أن يقال  
 ويوضحون أن ذلـك خـالف     وإمنا يوضحون أخطاءهم يف تأويل الكثري من الصفات       

 ،مذهب سلف األمة وليس ذلك تكفريا هلم وال متزيقا لشمل األمة وال تفريقا لـصفهم          
وإمنا يف ذلك النصح هللا ولعباده وبيان احلق والرد على من خالفه باألدلة النقلية والعقلية               

بالدعوة والقيام مبا أوجب اهللا سبحانه على العلماء من بيان احلق وعدم كتمانه والقيام              
 ولو سكت أهل احلق عن بيانه الستمر املخطئـون علـى            ،إىل اهللا واإلرشاد إىل سبيله    

أخطائهم وقلدهم غريهم يف ذلك وباء الساكتون بإمث الكتمان الذي توعدهم اهللا عليـه        
بعِد ما بينـاه    ِإنَّ الَِّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا ِمن الْبيناِت والْهدى ِمن          {: يف قوله سبحانه  

  ِإال الَِّذين تابوا* ِللناِس ِفي الِْكتاِب أُولَِئك يلْعنهم اللَّه ويلْعنهم الالِعنونَ 
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      ِحيمالر ابوا التأَنو ِهملَيع وبأَت وا فَأُولَِئكنيبوا ولَحأَصوقد أخـذ اهللا علـى   )١(}و 
 وراء ظهـورهم   وذمهم على نبذه، امليثاق ليبيننه للناس وال يكتمونه  علماء أهل الكتاب  
  .وحذرنا من اتباعهم

فإذا سكت أهل السنة عن بيان أخطاء من خالف الكتاب والسنة شاوا بـذلك        
ليس علماء األشاعرة   : مث يقال لألخ الصابوين   . أهل الكتاب املغضوب عليهم والضالني    

نه رجع عن تأويل الصفات وقال مبذهب أهل الـسنة  أل. من اتباع أيب احلسن األشعري  
واجلماعة يف إثبات األمساء والصفات وإمرارها كما جاءت من غري حتريف وال تعطيل             

فعلم مما ذكرنا   ) املقاالت(و  ) اإلبانة: (وال تكييف وال متثيل كما أوضح ذلك يف كتابيه        
ديد بل هـو علـى      أن من أول الصفات من املنتسبني لألشعري فليس على مذهبه اجل          

ومعلوم أن مذهب العامل هو ما مات عليه معتقدا له ال ما قاله سـابقا مث        . مذهبه القدمي 
 واهللا  ،رجع عنه فيجب التنبه لذلك واحلذر مما يلبس األمور ويضعها يف غري موضـعها             

  . املستعان

  :ألم مل يثبوا الصفاتاألشاعرة ال يعدون من أهل السنة؛ 
إن . هذا بيان للنـاس   : ( مقاله السادس الذي بدأه بقوله      ذكر الصابوين يف   -١٧

 فمنه ما   ،التأويل لبعض آيات وأحاديث الصفات ال خيرج املسلم عن مجاعة أهل السنة           
 وهناك آيات صرحية يف التأويل أوهلا الصحابة والتـابعون  ،هو خطأ ومنه ما هو صواب 

رجهم عن أهـل الـسنة      وعلماء السلف وما يتجرأ أحد أن ينسبهم إىل الضالل أو خي          
 ومنها مـا    )٢(}نسوا اللَّه فَنِسيهم  {:  مث ضرب لذلك أمثلة منها قوله تعاىل       ،واجلماعة

  ذكره سبحانه من استهزائه 
                                                

 .١٦٠-١٥٩ سورة البقرة اآلية - ١
 .٦٧رة التوبة اآلية  سو- ٢
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باملستهزئني وسخريته من الساخرين باملؤمنني ومكره باملاكرين وكذلك أيضا احلـديث   
 إىل أن )) فلـم تطعمـين  مرضت فلم تعدين وجعت ((: الصحيح عن قول اهللا عز وجل     

إذن ليس األمر كما يظن البعض أن مذهب السلف ليس فيه تأويل مطلقا بـل                .. قال
  . هـ. ا) مذهب السلف هو تأويل ما ال بد من تأويله

إن التأويل  : ( فقوله ،هذا الكالم فيه تفصيل وفيه حق وباطل      : واجلواب أن يقال  
 صحيح يف اجلملـة؛ فاملتـأول       )ةلبعض الصفات ال خيرج املسلم عن مجاعة أهل السن        

لبعض الصفات كاألشاعرة ال خيرج بذلك عن مجاعة املسلمني وال عن مجاعـة أهـل               
 ولكنه ال يدخل يف مجاعة أهل السنة عند ذكر إثبام للصفات            ،السنة يف غري الصفات   

 فاألشاعرة وأشباههم ال يدخلون يف أهل السنة يف إثبات الـصفات           ،وإنكارهم للتأويل 
م قد خالفوهم يف ذلك وسلكوا غري منهجهم وذلك يقتضي اإلنكار عليهم وبيان             لكو

 وأن ذلك خالف منهج أهل السنة واجلماعة كما تقدم بيانه يف أول         ،خطئهم يف التأويل  
 كما أنه ال مانع أن يقال إن األشاعرة ليسوا من أهل الـسنة يف بـاب          ،هذه التنبيهات 

 األبواب األخرى حىت يعلم الناظر يف مذهبهم أم        األمساء والصفات وإن كانوا منهم يف     
قد أخطئوا يف تأويل بعض الصفات وخالفوا أصحاب النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم                
وأتباعهم بإحسان يف هذه املسألة حتقيقا للحق وإنكارا للباطل وإنزاال لكل مـن أهـل          

  . السنة واألشاعرة يف مرتلته اليت هو عليها

   ..صفات إىل السلف حبال من األحوالال جيوز نسبة تأويل ال

  وال جيوز أن ينسب التأويل إىل أهل السنة مطلقا بل هو خالف مذهبهم 
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وإمنا ينسب التأويل إىل األشاعرة وسائر أهل البدع الذين تأولوا النصوص علـى غـري              
  . تأويلها

 فيهـا   أما األمثلة اليت مثل ا األخ الصابوين للتأويل عند أهل السنة فال حجة له             
وليس كالمهم فيها من باب التأويل بل هو من باب إيضاح املعىن وإزالة اللبس عـن                 

 )١(}نسوا اللَّه فَنـِسيهم   {: أما قوله تعاىل  :  وهاك اجلواب عنها   ،بعض الناس يف معناها   
ولـه   ويف ق  )٢(}وما كَانَ ربك نِسيا   { :فليس املراد بالنسيان فيها النسيان يف قوله تعاىل       

 بل ذلك له معىن والنسيان املثبت لـه         )٣(}ِفي ِكتاٍب ال يِضلُّ ربي وال ينسى      { :تعاىل
 هو تركـه إيـاهم يف       }نسوا اللَّه فَنِسيهم  { :معىن آخر فالنسيان املثبت يف قوله تعاىل      

  . ضالهلم وإعراضه عنهم سبحانه لتركهم أوامره وإعراضهم عن دينه لنفاقهم وتكذيبهم

 فـاهللا  ،والنسيان املنفي عن اهللا سبحانه هو النسيان الذي مبعىن الذهول والغفلـة     
سبحانه مرته عن ذلك لكمال علمه وكمال بصريته بأحوال عبـاده وإحاطتـه بكـل          

 تعـاىل اهللا  -شئوم فهو احلي القيوم الذي ال تأخذه سنة وال نوم وال ينسى وال يغفل          
 : أن تفسري النـسيان بـالترك يف قولـه تعـاىل            وبذلك يعلم  -  كبرياً عن ذلك علواً  

الْمناِفقُونَ والْمناِفقَات بعضهم ِمن بعٍض يأْمرونَ ِبالْمنكَِر وينهونَ عِن الْمعـروِف           {
    مهِسيفَن وا اللَّهسن مهِديونَ أَيقِْبضيليس من باب التأويل ولكنه من بـاب      ، اآلية )٤(}و

ري النسيان يف هذا املقام مبعناها اللغوي؛ ألن كلمة النسيان مشتركة خيتلف معناهـا     تفس
  حبسب مواردها كما بني ذلك علماء 

                                                
  .٦٧ سورة التوية اآلية - ١
 .٦٤ سزرو مرمي اآلية - ٢
 .٥٢ سورة طه آية - ٣
 .٦٧سورة التوبة اآلية  ٤
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نـسوا  {(: بن كثري رمحه اهللا يف معىن اآلية ما نـصه         ا قال احلافظ    ،التفسري رمحهم اهللا  
كقولـه تعـاىل   أي عاملهم معاملة من نسيهم      :  فنسيهم ، أي نسوا ذكر اهللا    )١(}اللَّه: 

  .هـ.أ ))٢(}وِقيلَ الْيوم ننساكُم كَما نِسيتم ِلقَاَء يوِمكُم هذَا{
وهكذا ما ذكره اهللا سبحانه من استهزائه باملستهزئني وسـخريته بالـساخرين            

اجلـزاء مـن    (ومكره باملاكرين وكيده للكائدين ال حيتاج إىل تأويل؛ لكونه من باب            
 وهكذا مكره باملاكرين  ،سخرية منه سبحانه بالساخرين كانت حبق     ألن ال ) جنس العمل 

 واهللا  ، وما كان حبق فال نقص فيـه       ،واستهزاؤه باملستهزئني وكيده للكائدين كله حبق     
سبحانه يوصف بذلك؛ ألن ذلك وقع منه على وجه يليق جبالله وعظمته وال يشابه ما               

ال معاندة للحق كفرا به وإنكارا له       يقع من اخللق؛ ألن أعداءه سبحانه فعلوا هذه األفع        
فعاملهم سبحانه مبثل ما فعلوا على وجه ال يشابه فيه أفعاهلم وال يعلم كيفيته إال هـو                 
سبحانه وما ظلمهم اهللا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ومن كيده هلـم ومكـره ـم                

من ذلك   و ،وسخريته م واستهزائه م هو إمهاهلم وإنظارهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة         
ما يظهره للمنافقني يوم القيامة من إظهاره هلم بعض النور مث سلبهم إياه كما قال عـز                 

يوم يقُولُ الْمناِفقُونَ والْمناِفقَات ِللَّـِذين آمنـوا انظُرونـا    { :وجل يف سورة احلديد   
نورا فَضِرب بينهم ِبسوٍر لَه بـاب  نقْتِبس ِمن نوِركُم ِقيلَ ارِجعوا وراَءكُم فَالْتِمسوا      

        ذَابِلِه الْعِقب ِمن هظَاِهرةُ ومحِفيِه الر هاِطنلَـى        * بقَـالُوا ب كُمعم كُنن أَلَم مهونادني
ي حتى جاَء أَمر اللَِّه وغَركُم     ولَِكنكُم فَتنتم أَنفُسكُم وتربصتم وارتبتم وغَرتكُم الْأَمانِ      

  وررِباللَِّه الْغ *   ِهـي ـارالن اكُمأْووا مكَفَر الَِّذين ال ِمنةٌ ويِفد كُمذُ ِمنخؤال ي موفَالْي
ِصريالْم ِبئْسو الكُمو٣(}م(.  

                                                
  .٦٧سورة التوبة اآلية  - ١
 .٣٤ سورة اجلاثية اآلية - ٢
  .١٥ - ١٣ سورة احلديد اآليات - ٣
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  : وهكذا قال علماء التفسري من أهل السنة يف هذا املعىن

: ال اإلمام ابن جرير رمحه اهللا بعد أن ذكر أقوال العلماء يف تفسري قوله تعـاىل               ق
}  ِبِهم ِزئهتسي أن معـىن  :  والتأويـل عنـدنا  القولوالصواب يف ذلك من  (:)١(}اللَّه

إظهار املستهزئ للمستهزأ به من القول والفعل ما يرضـيه          : االستهزاء يف كالم العرب   
 وكذلك معىن اخلـداع     ك من قيله وفعله به مورثه مساءة باطناً       ويوافقه ظاهرا وهو بذل   

 وكان اهللا جل ثناؤه قد جعل ألهل النفاق يف       ، وإذ كان ذلك كذلك    ،والسخرية واملكر 
الدنيا من األحكام مبا أظهروا بألسنتهم من اإلقرار باهللا وبرسوله ومبا جاء به من عند اهللا       

 وإن كانوا لغري ذلك مستبطنني من أحكام  ،ماملدخل هلم يف عداد من يشمله اسم اإلسال       
املسلمني املصدقني إقرارهم بذلك بألسنتهم وبضمائر قلوم وصحائح عزائمهم ومحيد          

 واطالعه علـى خبـث      ،أفعاهلم احملققة هلم صحة إميام مع علم اهللا عز وجل بكذم          
إذ حشروا يف   اعتقادهم وشكهم فيما ادعوا بألسنتهم أم مصدقون حىت ظنوا باآلخرة           

 واهللا  ، وداخلون مدخلـهم   ،عداد من كانوا يف عدادهم يف الدنيا أم واردون موردهم         
يف عاجل الدنيا وآجـل      املُلِْحقَِتهمجل جالله مع إظهاره ما قد أظهر هلم من األحكام           

اآلخرة إىل حال متييزه بينهم وبني أوليائه وتفريقه بينهم وبينهم معد هلم من أليم عقابـه         
ل عذابه ما أعد منه ألعدى أعدائه وأشر عباده حىت ميز بينـهم وبـني أوليائـه                 ونكا

 كان معلوما أنه جل ثناؤه بذلك من فعله         ،فأحلقهم من طبقات جحيمه بالدرك األسفل     
 وإن كان جزاء هلم على أفعاهلم وعدال ما فعل من ذلك م الستحقاقهم إياه منه                ،م

من األمور اليت أظهرها هلم من إحلاقه أحكـامهم يف          بعصيام له كان م مبا أظهر هلم        
   وهم له ،الدنيا بأحكام أوليائه
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 إىل أن ميز بينـهم      -أعداء وحشره إياهم يف اآلخرة مع املؤمنني وهم به من املكذبني            
 مستهزئا وساخرا وهلم خادعا وم ماكرا إذ كان معىن االستهزاء والسخرية            -وبينهم  

 دون أن يكون ذلك معناه يف حال فيهـا املـستهزئ            ،نا قبل واملكر واخلديعة ما وصف   
بصاحبه له ظامل أو عليه فيها غري عادل بل ذلك معناه يف كـل أحوالـه إذا وجـدت        

  )١(.هـ. أ) الصفات اليت قدمنا ذكرها يف معىن االستهزاء وما أشبهه من نظائره
يقُـولُ الْمنـاِفقُونَ    يوم  {: وقال احلافظ ابن كثري رمحه اهللا يف تفسري قوله تعاىل         

      وِركُمن ِمن ِبسقْتا نونظُروا اننآم ِللَِّذين اِفقَاتنالْمقال ابن أيب حامت حدثنا      ، اآلية )٢(}و
أيب حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا ابن املبارك حدثنا صفوان بن عمرو حدثين سليم بن               

بو أمامة الباهلي فلما صلى على      خرجنا على جنازة يف باب دمشق ومعنا أ       (: عامر قال 
أيها الناس إنكم قد أصبحتم وأمسيتم يف مرتل        :  قال أبو أمامة   ،اجلنازة وأخذوا يف دفنها   

 -عنوا منه إىل مرتل آخر وهو هذا        ظتقتسمون فيه احلسنات والسيئات وتوشكون أن ت      
سـع اهللا   بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الدود وبيت الضيق إال ما و-يشري إىل القرب   

 فإنكم يف بعض تلك املواطن حىت يغشى النـاس          ،مث تنتقلون منه إىل مواطن يوم القيامة      
 مث تنتقلون منه إىل مرتل آخر فيغشى النـاس          ،أمر من اهللا فتبيض وجوه وتسود وجوه      

ظلمة شديدة مث يقسم النور فيعطى املؤمن نورا ويترك الكافر واملنافق فال يعطيان شـيئا          
أَو كَظُلُماٍت ِفي بحٍر لُجي يغـشاه       { : ضربه اهللا تعاىل يف كتابه فقال      وهو املثل الذي  

                لَـم هدي جرٍض ِإذَا أَخعب قا فَوهضعب اتظُلُم ابحِقِه سفَو ِمن جوِقِه مفَو ِمن جوم
 فال يستضيء الكافر واملنافق     )٣(}ه ِمن نورٍ  يكَد يراها ومن لَم يجعِل اللَّه لَه نورا فَما لَ         

  بنور املؤمن كما ال يستضيء 
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انظُرونا نقْتـِبس ِمـن   { ويقول املنافقون واملنافقات للذين آمنوا       ،األعمى ببصر البصري  
فقني  وهي خدعة اهللا اليت خدع ا املنا       )١(}نوِركُم ِقيلَ ارِجعوا وراَءكُم فَالْتِمسوا نورا     

 فريجعون إىل املكان الذي قسم فيه النور )٢(}يخاِدعونَ اللَّه وهو خاِدعهم   {: حيث قال 
باِطنه ِفيِه الرحمـةُ    {فال جيدون شيئا فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب            

   ذَابِلِه الْعِقب ِمن هظَاِهرفما يزال املنافق مغتـراً :  اآلية إال أنه يقول سليم بن عامر )٣(}و 
 حدثنا حيىي بن عثمان     ،حدثنا أيب : مث قال . حىت يقسم النور ومييز اهللا بني املنافق واملؤمن       

: حدثنا ابن حيوة حدثنا أرطأة بن املنذر حدثنا يوسف بن احلجاج عن أيب أمامة قـال               
بالنور إىل  يبعث اهللا ظلمة يوم القيامة فما من مؤمن وال كافر يرى كفه حىت يبعث اهللا                

 وقال  )٤(}انظُرونا نقْتِبس ِمن نوِركُم   {املؤمنني بقدر أعماهلم فيتبعهم املنافقون فيقولون       
بينما الناس يف ظلمة إذ بعث اهللا نورا فلمـا          : العويف والضحاك وغريمها عن ابن عباس     

 رأى املنافقون    وكان النور دليال من اهللا إىل اجلنة فلما        ،رأى املؤمنون النور توجهوا حنوه    
انظُرونا نقْتِبس ِمـن  {املؤمنني قد انطلقوا اتبعوهم فأظلم اهللا على املنافقني فقالوا حينئذ     

وِركُمارجعوا وراءكم من حيث جئتم من      :  فإنا كنا معكم يف الدنيا قال املؤمنون       )٥(}ن
  .  انتهى ما ذكره احلافظ ابن كثري)٦()الظلمة فالتمسوا هنالك النور

مبا ذكرناه عن ابن جرير وابن كثري رمحة اهللا عليهما يتضح للقارئ أن املكـر               و
  والسخرية بالكافرين واخلداع واالستهزاء باملنافقني والكيد منه سبحانه
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 وال حيتاج إىل تأويل بل هو حق من اهللا وعدل وجزاء هلم مـن               ،ألعدائه كله على بابه   
قع من أعدائه؛ ألن صـفة اهللا سـبحانه   جنس عملهم يليق به سبحانه وليس مياثل ما و      

وأفعاله تليق به كلها حق وعدل وال يعلم كيفيتها إال هو سبحانه وإمنا يعلم العباد مـن         
ذلك ما أخربهم به عز وجل يف كتابه الكرمي أو على لسان رسوله األمني عليه من ربه                 

  . أفضل الصالة والتسليم

  ميدح العامل مبوافقته للكتاب والسنة 

عـن شـيخ    : قل الصابوين يف مقاله السادس ويف بعض مقاالته السابقة         ن -١٨
العلماء أنصار علوم الدين واألشـاعرة أنـصار        : (اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ما نصه      

 من  ١٦وعزاه إىل الد الرابع من الفتاوى ومبراجعة الفتاوى ص          . هـ.أ) أصول الدين 
 ، الفقيه أيب حممد ال من قول شيخ اإلسـالم    الد الرابع اتضح أن هذا الكالم من فتوى       

 وهذا الكالم على فرض صـحته ال  ،وبذلك يعلم وهم األخ الصابوين يف النقل املذكور    
 فإن القاعدة الشرعية كمـا نبـه   ،يدل على أن األشاعرة ال ينكر عليهم ما أخطئوا فيه        

افـق فيـه الكتـاب    عليها شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا وغريه أن العامل ميدح مبا و    
 وهذا الذي قاله رمحه اهللا هـو احلـق   ،والسنة ويذم على ما خالف فيه الكتاب والسنة    

 فاألشاعرة وغريهم ميدحون على ما قالوه وكتبـوه يف          ،الذي عليه أهل السنة واجلماعة    
 ويذمون على ما أخطئوا فيه إحقاقا للحق        ،نصر احلق يف أبواب أصول الدين ويف غريها       

  .  حىت ال يشتبه األمر على من قل علمه واهللا املستعانوردا للباطل

ويف احلديث الصحيح ثالثة من     : ( ذكر الصابوين يف مقاله السادس ما نصه       -١٩
واإلميـان  .  وال نكفر مـسلما بـذنب      ،الكف عمن قال ال إله إال اهللا      : أصول اإلميان 

             . هـ. أو كما قال صلى اهللا عليه وسلم أ)باألقدار
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راجعتنا هلذا احلديث يف األصول املعتربة اتضح أنه ضعيف جدا وقد رمز لـه              ومب
 وأخرجه أبو داود من طريق يزيد بن أيب نشبة عن           ،السيوطي يف اجلامع بعالمة الضعف    

 قال املناوي يف فيض     ،أنس رضي اهللا عنه ويزيد هذا جمهول كما يف التهذيب والتقريب          
وهـو   مل خيرج له أحد من الستة غـري أيب داود           يزيد بن أيب نشبة بضم النون     : (القدير

  ).جمهول كما قال املزي وغريه

وذا يعلم أن جزم األخ الصابوين بأنه صحيح ليس يف حمله واألوىل أن يقـال يف   
فينقل بصيغة التمريض كما نص عليه      ) وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم      : (مثل هذا 

 وإليك ،ومل يسق األخ الصابوين لفظه كما ورد    ،أهل العلم يف رواية األحاديث الضعيفة     
حدثنا سعيد ابن منصور ثنا أبو معاوية ثنا        : أيها القارئ نصه عند أيب داود ملزيد الفائدة       

جعفر بن برقان عن يزيد بن أيب نشبة عن أنس ابن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا                  
 إال اهللا وال تكفره بـذنب       ثالثة من أصل اإلميان الكف عمن قال ال إله        ((: عليه وسلم 

وال خترجه من اإلسالم بعمل واجلهاد ماض منذ بعثين اهللا إىل أن يقاتـل آخـر أمـيت                
   .هـ.أ)) الدجال ال يبطله جور جائر وال عدل عادل واإلميان باألقدار

وهذا الذي دل عليه احلديث قد جاء يف معناه أحاديث أخرى صحيحة والقـول       
 فإن أهل السنة يعتقدون أن من شهد أن ال إله إال            ،اجلماعةمبعناه هو قول أهل السنة و     

اهللا وأن حممدا رسول اهللا والتزم مبعناها ومل يأت بناقض من نواقض اإلسالم فإنه جيـب      
الكف عنه وحسابه على اهللا عز وجل كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم فيمـا رواه                 

 أن أقاتل الناس حىت يـشهدوا  أمرت((: الشيخان من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما     
 رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلـك           أن ال إله إال اهللا وأن حممداً      

 ومـن   ))عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحسام على اهللا عز وجـل            
  عقيدة أهل السنة أن املسلم
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 من اإلسالم بعمل من األعمال       وال خيرج  ،ال يكفر بذنب من الذنوب اليت دون الشرك       
ِإنَّ اللَّـه ال يغِفـر أَنْ       {: اليت ال تلحقه باملشركني خالفا للخوارج لقول اهللا عز وجل         

  .)١(}يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاُء

وكأن األخ الصابوين ذكر هذا احلديث ليستدل به على وجوب الكـف عـن              
 وهكذا ما أخطأ فيه غريهـم مـن الفـرق           ،ة وبيان ما أخطئوا فيه    الكالم يف األشاعر  

وليس األمر كما زعم فإن احلديث املذكور لو صح ال يدل علـى شـرعية      . اإلسالمية
 كما أنه ال يدل على ترك األمر باملعروف والنـهي عـن             ،الكف عن من خالف احلق    

 بل األدلة ،شاعرة وغريهماملنكر وبيان ما أخطأ فيه املخطئون وغلط فيه الغالطون من األ      
من الكتاب والسنة الصحيحة كلها تدل على وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر             
واإلنكار على من خالف احلق وإرشاده إىل طريق الصواب حىت يهلك من هلك عـن               

  .  كما بينا ذلك فيما سبق،بينة وحيىي من حيي عن بينة

 قتال من أظهر اإلسـالم وتكلـم        وإمنا املقصود من احلديث لو صح الكف عن       
بكلمة التوحيد حىت ينظر يف أمره بعد ذلك ويعامل مبا يستحق حسب األدلة الـشرعية               

واهللا سـبحانه ويل    . كما دلت على ذلك األحاديث الصحيحة اليت أشرنا إليها آنفـا          
  .وكيل وال حول وال قوة إال باهللالتوفيق وهو حسبنا ونعم ال

ه عليه واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا علـى عبـده            وهذا آخر ما تيسر التنبي    
 إمام ااهدين ورسول رب العاملني نبينا       ،ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه      
  . واهتدى داه إىل يوم الدين،حممد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله
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  }يد اللَِّه فَوق أَيِديِهم{: تفسري قول اهللا تعاىل

 سـالم علـيكم     ،العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم         من عبد   
  : وبعد.. ورمحة اهللا وبركاته

 يف  ٣١٣٧فأشري إىل استفتائك املقيد بإدارة البحوث العلمية واإلفتاء بـرقم           
لقد كنا يف حلقة تفسري يف مسجد أبو اهليثم         : ( هـ الذي نصه   ١٤٠٨ / ٧ / ١١

 وقد تعرض إمام املسجد إىل تفسري قول        ، الكويت يف منطقة الصليبية يف    بن التيهان 
قوة : وقيل. قيل معناها منة اهللا عليهم    :  فقال )١(}يد اللَِّه فَوق أَيِديِهم   {: اهللا تعاىل 
 فتكلم أحد الشباب من إخواننـا يف اهللا         ،اهللا عليم حباهلم ونيام   :  وقيل ،اهللا معهم 

هل السنة واجلماعة بل هـو مـن        بعد الدرس وقال تفسريك هذا ليس من عقيدة أ        
 فغضب اإلمام وقال إن هذا موجود يف كتاب املـاوردي وابـن             ،كالم األشاعرة 

 ،ليس هذا يف ابن كثري وإمنا هو عند املاوردي األشـعري :  فرد الشاب وقال ،كثري
أنـت  (فلما رأى العامة الشيخ غضبان غضبوا له ورمى بعضهم الشاب بكلمـة             

 واهللا يعلـم أن     ،ا أن يضربوه لوال أن بعضهم محاه      وكادو) أنت بوذي  (،)مسيحي
هذا الشاب مل يتكلم إال غرية على عقيدة املسلمني ومن باب أنه ال جيوز تـأخري                

 فأشار الشاب أن يقضي فضيلتكم بينهم فوافق العوام على          ،البيان عن وقت احلاجة   
  ).  اجلزاء فأفيدونا وحنن بانتظار ردكم وجزاكم اهللا عنا وعن املسلمني خري،ذلك
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وأفيدك أن ما نعتقده يف إثبات صفة اليد هللا تبارك وتعاىل وغريها يف الصفات اليت     
وصف اهللا ا نفسه يف كتابه العزيز أو وصفه ا رسوله حممد صلى اهللا عليه وسـلم يف   

ن  على ما يليق جبالل اهللا سبحانه م        حقيقياً سنته املطهرة هو إثباا هللا تبارك وتعاىل إثباتاً       
  . غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال متثيل

 فال ننفي عنه ما وصف به       ليس كمثله شيء وهو السميع البصري     ونؤمن بأن اهللا    
 ألنـه  ؛نفسه وال حنرف الكلم عن مواضعه وال نكيف وال منثل صفاته بصفات خلقـه     

 فكما أن لـه  .سبحانه ال مسي له وال كفو له وال ند له وال يقاس خبلقه سبحانه وتعاىل         
 حقيقية ال تشبه ذوات خلقه فكذلك له صفات حقيقية ال تشبه صـفات              سبحانه ذاتاً 

 وال يلزم من إثبات الصفة للخالق سبحانه مشاتها لصفة املخلوق وهـذا هـو            ،خلقه
مذهب سلف األمة من الصحابة والتابعني ومن سار على جهم يف القـرون الثالثـة               

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه      . اخللف إىل يومنا هذا   املفضلة ومن سلك سبيلهم من      
 على ظاهرها   جترىحكى غري واحد إمجاع السلف إن صفات الباري جل وعال           : (اهللا

 وذلك أن الكالم يف الصفات فرع عن الكالم يف الذات           ،مع نفي الكيفية والتشبيه عنه    
جود ال إثبـات كيفيـة       فإذا كان إثبات الذات إثبات و      ،حيتذى حذوه ويتبع فيه مثاله    

  ومسعاً إن هللا سبحانه يداً   : فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود ال إثبات كيفية فنقول        
 مث استدل رمحه اهللا على إثبات صفة        ،وال نقول إن معىن اليد القدرة ومعىن السمع العلم        

 مغلُولَةٌ غُلَّـت    وقَالَِت الْيهود يد اللَّهِ   {: اليد هللا سبحانه من القرآن بقول اهللا سبحانه       
:  وقال تعاىل إلبليس   )١(}أَيِديِهم ولُِعنوا ِبما قَالُوا بلْ يداه مبسوطَتاِن ينِفق كَيف يشاءُ         

}      يدِبي لَقْتا خِلم دجسأَنْ ت كعنا مِرِه      {:  وقال سبحانه  }َمقَـد قح وا اللَّهرا قَدمو
ضالْأَرو   
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تبارك الَِّذي  {:  وقال تعاىل  )١(}يعا قَبضته يوم الِْقيامِة والسماوات مطِْويات ِبيِميِنهِ      جِم
 لْكِدِه الْم{:  وقال تعاىل  )٢(}ِبي      ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع كِإن ريالْخ ِدكمث قال رمحه    )٣(}ِبي

 تعاىل يدين خمتصتني به ذاتيتني له كما يليـق          فاملفهوم من هذا الكالم أن هللا     : اهللا تعاىل 
جبالله وأنه سبحانه خلق آدم بيده دون املالئكة وإبليس وأنه سـبحانه يقـبض األرض     

بذل اجلود وسعة   :  ومعىن بسطهما  ، بيده اليمىن وأن يديه مبسوطتان     السماواتويطوي  
 لليد  ه يكون ضماً  العطاء ألن اإلعطاء واجلود يف الغالب يكون ببسط اليد ومدها وترك          

وال تجعلْ يدك مغلُولَةً ِإلَى عنِقك وال تبـسطْها كُـلَّ           {:  كما قال تعاىل   ،إىل العنق 
وصار من احلقائق العرفية أنه إذا قيل هو مبـسوط           ،)٤(}الْبسِط فَتقْعد ملُوما محسورا   

 لفظ اليـدين بـصيغة التثنيـة مل         إن: (وقال رمحه اهللا تعاىل    ،)اليد فهم منه يد حقيقية    
ثـنني يف   ثنني أو اال  يستعمل يف النعمة وال يف القدرة؛ ألن استعمال لفظ الواحد يف اال           

 ال  )٥(}ِلما خلَقْت ِبيـدي   {الواحد ال أصل له يف لغة العرب اليت نزل ا القرآن فقوله             
ثنني عن الواحد   عرب باال جيوز أن يراد به القدرة؛ ألن القدرة صفة واحدة وال جيوز أن ي            

وال جيوز أن يراد به النعمة؛ ألن نعم اهللا ال حتصى فال جيوز أن يعرب عن النعم الـيت ال                    
  . حتصى بصيغة التثنية

مث استدل رمحه اهللا تعاىل على إثبات صفة اليد هللا سبحانه من السنة بقوله صلى                
ى ميني الرمحن وكلتا يديـه      املقسطون عند اهللا على منابر من نور عل       ((: اهللا عليه وسلم  

وقوله صلى اهللا عليـه      ، رواه مسلم  ))ميني الذي يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا       
  ميني اهللا مآلى ال يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق ((: وسلم
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 وات واألرض فإنه مل يغض ما يف ميينه والقسط بيده األخرى يرفع وخيفـض إىل              االسم
 عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن         ويف الصحيح أيضاً   ، رواه مسلم  ))يوم القيامة 

تكون األرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها       (( :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال      
 عـن ابـن    ويف الصحيح أيضاً،))اجلبار بيده كما يتكفؤ أحدكم بيده خبزته يف السفر       

يأخذ الرب عـز    ((: سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال      عمر رضي اهللا عنهما حيكى ر     
 حىت  ، "أنا الرمحن " : وجل مساواته وأرضه بيديه وجعل يقبض يديه ويبسطهما ويقول        

نظرت إىل املنرب يتحرك أسفل منه حىت أين أقول أساقط هو برسول اهللا صلى اهللا عليـه               
قَدروا اللَّه حق قَدِرِه والْـأَرض  وما {أنه قرأ هذه اآلية على املنرب    (ويف رواية   . ))وسلم

جِميعا قَبضته يوم الِْقيامِة والسماوات مطِْويات ِبيِميِنـِه سـبحانه وتعـالَى عمـا              
 عـن أيب   ويف الصحيح أيضاً ،وذكره)) أنا اهللا أنا اجلبار   ((:  قال يقول اهللا   )١(}يشِركُونَ

يقـبض اهللا األرض    ((: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : نه قال هريرة رضي اهللا ع   
أن ( ويف حديث صـحيح      ))ويطوي السماء بيمينه مث يقول أنا امللك أين ملوك األرض         

اخترت ميـني ريب    :  اختر أيهما شئت قال    -ويداه مقبوضتان -: اهللا ملا خلق آدم قال له     
أن اهللا (ويف الـصحيح  . ))آدم وذريته مث بسطها فإذا فيها ،وكلتا يدي ريب ميني مباركة   

أنه ملـا   (( : ويف الصحيح  )كتب بيده على نفسه ملا خلق اخللق أن رمحيت تغلب غضيب          
 وقد  ،يا موسى اصطفاك اهللا بكالمه وخط لك التوراة بيده         :حتاج آدم وموسى قال آدم    

ويف حديث آخـر    )  أنت آدم الذي خلقك اهللا بيده ونفخ فيك من روحه          :قال موسى 
وعزيت وجاليل ال أجعل صاحل ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له            : نه قال سبحانه  أ((

  ملا خلق اهللا آدم ومسح ظهره بيمينه(( ويف حديث آخر يف السنن ))كن فكان

                                                
 .٦٧سورة الزمر اآلية  ١



  

 - ٨٧ -

 مث مـسح  ،خلقت هؤالء للجنة وبعمل أهل اجلنة يعملـون  : فاستخرج منه ذريته فقال   
 قـال شـيخ   )) أهل النار يعملونخلقت هؤالء للنار وبعمل: ظهره بيده األخرى فقال   

فهذه األحاديث وغريها نصوص قاطعة ال تقبل التأويل وقد تلقتها          : (اإلسالم رمحه اهللا  
فهل جيوز أن ميأل الكتاب والسنة من       : (مث قال رمحه اهللا تعاىل    ) األمة بالقبول والتصديق  

ويف احلديث مـا  ذكر اليد وأن اهللا تعاىل خلق بيده وأن يديه مبسوطتان وأن امللك بيده   
ال حيصى مث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأوىل األمر ال يبينون للنـاس إن هـذا        
الكالم ال يراد به حقيقته وال ظاهره حىت ينشأ جهم بن صفوان بعد انقـراض عهـد                 
الصحابة فيبني للناس ما نزل إليهم على نبيهم ويتبعه عليه بشر بن غياث ومن سـلكوا                

 - وكيف جيوز أن يعلمنا نبينا كل شيء حـىت          ،موص عليه بالنفاق  سبيلهم من كل مغ   
 ويقول ما تركت من شيء يقربكم إىل اجلنة إال وقد حدثتكم به تـركتكم               -اخلراءة  

 مث يترك الكتاب املرتل عليـه  ،على البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال هالك     
 وإن اعتقاد ظاهره ضالل     ،شبيه وجتسيم وسنته الغراء مملوءة مما يزعم اخلصم أن ظاهره ت        

 ، أمروها كما جـاءت : وكيف جيوز للسلف أن يقولوا،وهو ال يبني ذلك وال يوضحه    
 هو املراد وهو شيء ال يفهمه العرب حىت يكون أبناء الفـرس             الْمجاِزيمع أن معناها    

  . هـأ ). والروم أعلم بلغة العرب من أبناء املهاجرين واألنصار

 ومبا ذكرنا يتـضح     ،٣٧٣ إىل   ٣٥١ ص   ٦ن جمموع الفتاوى جـ     باختصار م 
  .. للجميع أن ما ذكره الشاب هو الصواب

. ونسأل اهللا أن يهدي اجلميع إلصابة احلق يف القول والعمل إنه مسيـع جميـب              
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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  اإلسالم قول وعمل وعقيدة
  

 ال نيب بعده نبينا وإمامنا حممد وعلـى  احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من     
  : آله وصحبه أما بعد

.  م ١٩٨٣ / ١٢ / ١٧ الصادر يف    ١٥٩٠فقد نشرت صحيفة الندوة يف عددها       
حترص كل الـصحف    : (بقلم احملرر ما نصه   ) هذه الصفحات اإلسالمية  : (حتت عنوان 

بعض أعمدا   ويف أكثر البالد اإلسالمية على أن ختصص بعض صفحاا أو            هنا تقريباً 
للحديث عن اإلسالم بني احلني واحلني فلماذا؟ أليس الناس مسلمني يشهدون أن ال إله              

 أليسوا حيملون أمسـاء إسـالمية وتقـول         ، رسول اهللا ولو باللسان    إال اهللا وأن حممداً   
 بل وتقول دساتري دوهلم كلـها       ،شهادات ميالدهم أو حفائظ نفوسهم إم مسلمون      

 فلماذا إذن يكثر احلديث عن اإلسـالم وإىل أي شـيء            ،و اإلسالم  إن دينهم ه   تقريباً
دف هذه الصحف أو هذه الصفحات أهي للدعوة إىل الصالة؟ ما شاء اهللا املـساجد              

أم هي الدعوة   . مملوءة باملصلني الذين يتقنون تسوية الصفوف والرد على اإلمام استوينا         
أم هـي إىل    .  احلج واهللا أعلم بالنيـات      إن أكثر املسلمني يتسابقون إىل     إىل احلج؟ مثالً  

الزكاة؟ وكثريون منهم يؤدون الزكاة طائعني أو مكرهني إن اإلسالم الذي يكثر الناس             
احلديث عنه يتضمن كل هذه األركان لكنه يتضمنها كقواعد يقوم عليها نظام كامـل            

وضح أن  احلياة كلها بكل ما فيها من نشاط وبكل ما فيها من قيم وتصورات ت             . للحياة
  اإلسالم يف صميمه نظام
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 نظام يقوم على تصور خاص للحياة بكل ما فيها من قيم وعلى أسـاس هـذا                 ،حياة
التصور الصحيح يقوم نظام احلكم ونظام االقتصاد ونظام التربية ونظام األخالق كمـا             

 وعلى هذا التصور وحده جيب      ،تقوم العالقات الدولية بني الدول املسلمة وسائر الناس       
 وعلى هذا التصور سنحاول أن تكون هذه الـصفحة إن           ، تسري الدعوة إىل اإلسالم    أن

)  وإننا ندعو القراء أن يكتبوا إلينا حني يكتبون على هذا االعتبار وذه النظرة             ،شاء اهللا 
  . هذا كله أيها القارئ كالم احملرر يف صحيفة الندوة

 أن ينربي كاتب ممن     ،ي وعجب ال ينقض   ،إنه ألمر غريب  . وأقول وباهللا التوفيق  
يشار إليه يف أم القرى مهبط الوحي ومطلع مشس الرسالة فيسمح لقلمه أن يكتـب يف                

دعوة املسلمني إىل أن يعرضوا عن دينهم فال ينـشروا          : صحيفة سيارة مقاال مضمونه   
حماسنه وال يدعوا إليه وال حيذروا من خمالفته وأن يتساءل تساؤل املستغرب املـستنكر              

  .. إخل) ناس مسلمنيأليس ال(

ويدعو الناس أن يكتفوا من دينهم مبجرد اللفظ فقط بل إىل أدىن من ذلك وهـو      
االكتفاء مبجرد األمساء اإلسالمية كمحمد وعبد اهللا وعبد الرمحن وحنو ذلك وشـهادة             
امليالد وحفيظة النفوس أو ما هو أدىن من ذلك وهو االنتـساب إىل دولـة تـزعم أن       

كيف بلغ اجلهل ذا الرجل أو التجاهل لإلسـالم إىل          ! سبحان اهللا . دستورها اإلسالم 
 مع أنه يعلم نشاط املبشرين يف دعـوم إىل أديـام            ،هذا احلد حىت كتب هذه املقالة     

الباطلة ونشاط الدعاة إىل املذاهب اهلدامة كالبعثية واالشتراكية والشيوعية وتكـريس           
من حماسنها وإنفاق األموال الطائلة يف هـذا  جهودهم يف حتبيذها وإبراز ما يزعمون أنه       

 أين ذهب عقلك حىت قلت هذه املقالـة         ،أيها احملرر . السبيل الذي يقود أهله إىل النار     
  الشنعاء عن دين 
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 وأحبها إىل اهللا وهو دين ودولة وعبادة وجهاد وسيف          ،اإلسالم الذي هو خري األديان    
 الدنيا واآلخرة وعلى سـعادة      ومصحف وثقافة وحكم وهو املشتمل على صالح أمر       

  . الفرد واجلماعة يف هذه احلياة العاجلة ويف اآلخرة
 بأن يدعى إليه وتنشر حماسنه علـى        أليس دين هذه بعض حماسنه ومزاياه حقيقاً      

صفحات الصحف السيارة ويف االت والنشرات وعلى املنابر ويف سـائر احلفـالت             
ود واألموال للدعوة إليـه والترغيـب يف         بأن تكرس اجله   أليس خليقاً . واالجتماعات

  . اعتناقه وحتكيمه واالستقامة عليه وتزييف ما خالفه من األديان واملذاهب
أليس القرآن الكرمي الذي هو أعظم كتاب وأشرف دستور قد أمر بالـدعوة إىل              
اإلسالم ونشر حماسنه وحصر الفالح يف الدعاة إليه وحكم بأن أهله هـم خـري أمـة             

 وإن كنت قد نسيت ذلك فامسع قولـه عـز           ،س إلميام به ودعوم إليه    أخرجت للنا 
  .  اآلية)١(}قُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني{وجل 

أوضح سبحانه يف هذه اآلية الكرمية أن أتباع الرسول صلى اهللا عليه وسلم على              
وسبيله هو اإلسالم الذي أنكـرت      . دعاة إىل سبيله على بصرية    احلقيقة والكمال هم ال   

ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحسنِة       {: وقال تعاىل . على أهله الدعوة إليه   
  ِبالَِّتي ِهي ماِدلْهجو نسأمر سبحانه يف هذه اآلية نبيه صلى اهللا عليه وسـلم أن   )٢(} أَح 

 وأنت تعلم وهكذا غريك من القراء       ،و إىل اإلسالم وأن جيادل عليه باليت هي أحسن        يدع
 ،أن كل دين وكل مذهب يهمل وال يدعى إليه وال تنشر حماسنه بل يغفل عنه وينسى               

 وإن دل ذلك على شيء فإمنا يدل على رغبة أهلـه عنـه     ،مصريه إىل الذهاب والزوال   
ل كيف مسحت لك مروءتك وعروبتك إن        ب ،وقلة اكتراثهم به فكيف مسحت لقلمك     

  مل يكن هناك غرية على اإلسالم أن تقول هذا املقال
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الدعوة إىل نبذ اإلسالم واإلعراض عنه وأال يذكر يف الصحف          : الذي مقتضاه وخالصته  
 سبحان اهللا ما أعظم شـأنه واهللا أكـرب          ،السيارة بني الناس وأي قيمة لدين هذا شأنه       

  . قيمة دينه ما ذكرته أيها احملرروأجل وأعظم من أن تكون 
كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس تأْمرونَ ِبالْمعروِف وتنهـونَ         {: وقال عز وجل  

ولْتكُن ِمنكُم أُمةٌ يدعونَ ِإلَى الْخيِر      {:  وقال جل ذكره   )١(}عِن الْمنكَِر وتؤِمنونَ ِباللَّهِ   
رأْميونَ       وفِْلحالْم مه أُولَِئككَِر ونِن الْمنَ عوهنيوِف ورعوقـال تعـاىل    )٢(}ونَ ِبالْم  :

}       ِلِمنيـسالْم ِني ِمـنقَالَ ِإنا واِلحِملَ صعا ِإلَى اللَِّه وعد نلًا ِممقَو نسأَح نم٣(}و( 
 كيف حكم الرب جل وعال للدعاة إىل        تأمل أيها احملرر وتأملوا أيها القراء هذه اآليات       

  .  منهماهللا بالفالح وأم خري األمم وأم ال أحد أحسن قوالً
وصاحب املقال حيذر من طريقهم وينتقد سبيلهم ويتعجب منهم تعجب املـستنكر             

 هل رضي اهللا سبحانه من أهل اإلسالم مبجرد اللفظ أو التـسمي           واملستغرب مث نتأمل مجيعاً   
 أم طالب املسلمني باإلميان والعمل اللذين       ،المية أو االنتساب إىل دولة إسالمية     باألمساء اإلس 

 إن األمر يف غاية الوضوح بل هو        ،يترتب عليهما الفالح واخلري والسعادة يف الدنيا واآلخرة       
فَِإنها ال تعمى الْأَبصار   {:  ولكن األمر كما قال اهللا عز وجل       ،ةأوضح من الشمس يف الظهري    

ورِ     ودالَِّتي ِفي الص ى الْقُلُوبمعت ـذا    )٤(}لَِكن ولوال ما خيشى من اغترار بعض اجلهـال 
املقال وصاحبه ملا كان حقيقا بالرد عليه لظهور بطالنه لكل من يطلع عليه من عامة املسلمني 

وأما قوله . ة ونسأل اهللا أن يهدي كاتبه وأن يردنا وإياه إىل التوبة الصادق           ، عن مثقفيهم  فضالً
  : يف آخر املقال بعد ما ذكر الصالة والزكاة واحلج ما نصه
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إن اإلسالم يتضمن كل هذه األركان لكنه يتضمنها كقواعد يقوم عليها نظام كامـل           (
 إن  ، احلياة كلها بكل ما فيها من نشاط وبكل ما فيها من قـيم وتـصورات               ،للحياة

تصور خاص للحياة بكل ما فيها من قيم        اإلسالم يف صميمه نظام حياة نظام يقوم على         
وعلى أساس هذا التصور الصحيح يقوم نظام احلكم ونظام االقتصاد ونظـام التربيـة              

  .. إخل) ونظام األخالق

 يتضمن هـذه األسـس      إذا كان اإلسالم ديناً   :  هلذا الكاتب  :فاجلواب أن يقال  
 ،عوة إليه ونشر حماسنه  ويصلح أن ينظم احلياة يف مجيع شئوا فكيف تنكر على أهله الد           

وتقول إن الناس مسلمون ولو باللفظ إذا كان يكفي من اإلسالم جمرد اللفظ مل تتحقق               
هذه املقاصد وهذه األسس واليت أشرت إليها أخريا إنه ألمر عجيب وتناقض غريب أو              
تلبيس وخداع وملاذا مل تذكر أنه دين يترتب عليه صالح أمر الدنيا واآلخرة ويـسعد               

 أتظن أن هذا الدين إمنا جـاء      ، الدنيا واآلخرة وإمنا قصرته على هذه احلياة فقط        أهله يف 
إلصالح الدنيا فقط وليس له تعلق باآلخرة أم ماذا؟ إن املقـام واضـح ال حيتـاج إىل     
تفصيل وكل من له أدىن علم باإلسالم يعلم أنه نظام صاحل شامل لكل ما فيه سـعادة                 

 وإمنا جييء اخللل لبعض أهله بسبب جهلهم بـه أو           ،خرةالبشرية يف هذه الدنيا ويف اآل     
 شاهد بذلك لكل مـن تأمـل أحـوال           وحديثاً عدم تطبيقهم ألحكامه والواقع قدمياً    

فاتق اهللا أيها الكاتب وحاسب نفـسك       . املسلمني يف صدر اإلسالم ويف ما بعد ذلك       
بد منـه    بل واجب ال     ،وتب إىل ربك وارجع عن أخطائك فالرجوع إىل احلق فضيلة         

وأسأل اهللا يل ولـك ولـسائر   . وهو خري لك يف الدنيا واآلخرة من التمادي يف الباطل    
املسلمني التوفيق ملا يرضيه واهلداية إىل سبيله إنه خري مسئول وهو املستعان وال حـول               
وال قوة إال به وحسبنا اهللا ونعم الوكيل وصلى اهللا على عبده ورسوله حممـد وآلـه                 

  .وصحبه وسلم
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  حة مهمة عامةنصي

  : احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل من يطلع عليه من املـسلمني وفقـين اهللا                  
  . وإياهم للفقه يف الدين وسلك يب وم صراطه املستقيم

  :  أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 أردت منها التنبيه على بعض األمور املنكرة اليت وقع فيها كثري من             فهذه نصيحة 
 للهوى من بعض من      من الشيطان بأفكارهم وعقوهلم واتباعاً      منهم وتالعباً  الناس جهالً 

 ومن تلك األمور ما بلغين أن بعض الناس يدعو إىل عبادة نفسه ويدعي أمـوراً              . فعلها
أنه يصلح أن يدعى للنفع والضر وهذا من هؤالء          و ، يف الكون  توهم العامة أن له تصرفاً    

الضالني تشبه بفرعون وأشباهه من ارمني الكافرين واهللا سبحانه هو املستحق للعبادة            
  . وال يستحقها سواه لكمال قدرته وعلمه وغناه عن خلقه

والعبادة هللا وحده هي الغاية اليت من أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلق             
ما خلَقْـت الِْجـن والْـِإنس ِإال    و{:  قال تعاىل،الثقالن وقام سوق اجلهاد   من أجلها   
  ومن{ : وقال عز وجل)١(}ِليعبدوِن
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          ـاِئِهمعد نع مهِة وامِم الِْقيوِإلَى ي لَه ِجيبتسال ي نوِن اللَِّه مد و ِمنعدي نلُّ ِممأَض
 وقـال   )١(} حِشر الناس كَانوا لَهم أَعداًء وكَانوا ِبِعبادِتِهم كَـاِفِرين         وِإذَا* غَاِفلُونَ  
ومن يدع مع اللَِّه ِإلَها آخر ال برهانَ لَه ِبِه فَِإنما ِحسابه ِعند ربِه ِإنـه ال                 {: سبحانه

دع ِمن دوِن اللَِّه ما ال ينفَعك وال يضرك         وال ت {:  وقال عز وجل   )٢(}يفِْلح الْكَاِفرونَ 
     الظَّاِلِمني ِإذًا ِمن كفَِإن لْتِبـِه        {:  وقال سبحانه  )٣(}فَِإنْ فَع كرشأَنْ ي ِفرغال ي ِإنَّ اللَّه

 وقال  )٥(} عِظيم ِإنَّ الشرك لَظُلْم  {:  وقال عز وجل   )٤(}ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاءُ     
وقَالَ الْمِسيح يا بِني ِإسراِئيلَ اعبدوا اللَّه ربي وربكُم ِإنه من يشِرك ِباللَِّه             {: سبحانه

:  وقال سـبحانه   )٦(}فَقَد حرم اللَّه علَيِه الْجنةَ ومأْواه النار وما ِللظَّاِلِمني ِمن أَنصارٍ          
اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا ِمن دوِن اللَِّه والْمِسيح ابن مريم وما أُِمـروا ِإال              {

وقَضى {:  وقال عز وجل   )٧(}ِليعبدوا ِإلَها واِحدا ال ِإلَه ِإال هو سبحانه عما يشِركُونَ         
   .)٨(}ياهربك أَال تعبدوا ِإال ِإ

فعلم من هذه اآليات وغريها أن عبادة غري اهللا أو عبادة غريه معه مـن األنبيـاء            
واألولياء واألصنام واألشجار واألحجار شرك باهللا عز وجل ينايف توحيده الذي مـن             
أجله خلق اهللا الثقلني وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبياا والدعوة إليها وهذا هو معـىن       

فهي تنفي العبادة عن غري اهللا وتثبتها هللا      .  فإن معناها ال معبود حق إال اهللا       ،هللاال إله إال ا   
   كما ،وحده
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 وهذا هو   )١(}ذَِلك ِبأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ ِمن دوِنِه هو الْباِطلُ           {: قال تعاىل 
:  كما قال تعاىل   ،ا األصل أصل الدين وأساس امللة وال تصح العبادات إال بعد صحة هذ          

}             ِمن نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْترأَش لَِئن ِلكقَب ِمن ِإلَى الَِّذينو كِإلَي أُوِحي لَقَدو
اِسِرينلُونَ      {:  وقال )٢(}الْخمعوا يا كَانم مهنِبطَ عكُوا لَحرأَش لَوومن أجل هذا    )٣(}و 
م أرسل اهللا الرسل وأنزل الكتب لبيان التوحيد والدعوة إليه والتحذير مـن             األمر العظي 

ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسولًا أَِن       {: كما قال عز وجل   : صرف العبادة لغري اهللا سبحانه    
   وا الطَّاغُوتِنبتاجو وا اللَّهدبا مِ {: وقال سبحانه  ، اآلية )٤(}اُعلْنسا أَرمو  ِمـن ِلكقَب ن

ِكتاب أُحِكمت  {:  وقال عز وجل   )٥(}رسوٍل ِإال نوِحي ِإلَيِه أَنه ال ِإلَه ِإال أَنا فَاعبدونِ         
أَال تعبدوا ِإال اللَّه ِإنِني لَكُـم ِمنـه نـِذير           * آياته ثُم فُصلَت ِمن لَدنْ حِكيٍم خِبٍري        

ِشريب{: قال سبحانه  و )٦(}و          اِحدو ِإلَه وا هموا أَنلَمعِليوا ِبِه وذَرنِلياِس والغٌ ِللنذَا به
  .  واآليات يف هذا املعىن كثرية)٧(}وِليذَّكَّر أُولُو الْأَلْباِب

: ويف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه سئل أي الذنب أعظم؟ قـال             
 فكل من دعا غري اهللا أو عبد        ،النظري واملثيل :  والند هو  )) وهو خلقك  أن جتعل هللا نداً   ((

 ، هللا  من العبادة فقد اختذه نداً     غري اهللا أو استغاث به أو نذر له أو ذبح أو صرف له شيئاً             
   أو غري ذلك؛ ألن العبادة أو صنماً أو جنياً أو ملكاً أو ولياً كان نبياًسواًء
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 احلديث الصحيح أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          ويف. هللا وحده ال يستحقها سواه    
اهللا :  قلـت  ؟ وما حق العباد علـى اهللا      ،يا معاذ أتدري ما حق اهللا على العباد       ((: قال

وحق العبـاد    ،حق اهللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئاً         :  قال ،ورسوله أعلم 
ثقلني هلذا األمر العظـيم وهـو        فاهللا خلق ال   ))على اهللا أال يعذب من ال يشرك به شيئا        

توحيده وإفراده بالعبادة ونبذ الشركاء والنظراء واألنداد له سبحانه ال إله غريه وال رب              
 ومن دعا إىل عبادة نفسه أو زعم أنه يستحق العبادة فإنه كافر جيب أن يـدعى                 ،سواه

 دينـه   مـن بـدل   ((:  لقول النيب  ،إىل التوبة فإن تاب وإال وجب على ويل األمر قتله         
 رواه البخاري ومن الضالل املبني واجلهل العظيم تصديق الكهان والعـرافني            ))فاقتلوه

خبار عن املغيبات فإن هذا منكر وشعبة       والرمالني واملنجمني واملشعوذين والدجالني باإل    
 فسأله عن شـيء مل      من أتى عرافاً  ((: من شعب الكفر لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم        

وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه     ، رواه مسلم يف صحيحه    ))بعني ليلة تقبل له صالة أر   
وخرج أهل السنن عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنـه           . ى عن إتيان الكهان وسؤاهلم    

 صـلى اهللا عليـه       فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد         من أتى كاهناً  ((: قال
واجب على املسلمني احلذر مـن سـؤال         واألحاديث يف هذا املعىن كثرية فال      ))وسلم

عن املغيبات واملتالعبني بعقـول   خبارالكهنة والعرافني وسائر املشعوذين واملشتغلني باإل     
فاألمور الغيبية ال يعلمها إال الذي يعلم ما تكن الصدور          . اجلهلة والتلبيس على املسلمني   

من املغيبات إال ما أخربهم به  ويعلم اخلفايا حىت أنبيائه ورسله ومالئكته ال يعلمون شيئاً      
قُلْ ال يعلَم من ِفي السماواِت والْأَرِض الْغيب ِإال اللَّـه ومـا             {: سبحانه قال تعاىل  

قُلْ ال أَقُولُ لَكُـم     { : نبيه أن يبلغ الناس     وقال عز وجل آمراً    )١(}يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ  
اللَِّه و اِئنزِدي خالِعنو بيالْغ لَمال أَع   
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أَقُولُ لَكُم ِإني ملَك ِإنْ أَتِبع ِإال ما يوحى ِإلَي قُلْ هلْ يستِوي الْأَعمى والْبِصري أَفَـال               
 قُلْ ال أَمِلك ِلنفِْسي نفْعا وال ضرا ِإال ما شاَء اللَّه ولَـو            { : وقال تعاىل  )١(}تتفَكَّرونَ

               ـِشريبو ِذيرا ِإال نوُء ِإنْ أَنالس ِنيسا ممِر ويالْخ ِمن تكْثَرتالس بيالْغ لَمأَع تكُن
ال  وهذه اآليات وغريها تدل على أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              )٢(}ِلقَوٍم يؤِمنونَ 

فمن اعتقد أنه يعلم    . خلوقنييعلم الغيب وهو خري األنبياء وأفضلهم فكيف بغريه من امل         
  بعيداً  من املخلوقني فقد أعظم على اهللا الفرية وأبعد النجعة وضل ضالالً           الغيب أو أحداً  

ِإنَّ اللَّه ِعنده ِعلْـم  { :وكفر باهللا سبحانه فاألمور املغيبة مما أستأثر اهللا بعلمه قال تعاىل         
 ِفي الْأَرحاِم وما تدِري نفْس ماذَا تكِْسب غَدا ومـا           الساعِة وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما    

     ِبريخ ِليمع ِإنَّ اللَّه وتمٍض تأَر ِبأَي فْسِري ندكـل شـيء   (:  قال ابن مسعود)٣(}ت
 ،) اآلية  …)٤(}ِإنَّ اللَّه ِعنده ِعلْم الساعةِ    {أويت نبيكم صلى اهللا عليه وسلم غري مخس         

 وال يعلمها ملك مقرب وال نيب       ، هذه اخلمسة ال يعلمها إال اهللا تعاىل       :وقال ابن عباس  
 مث إن األنبيـاء  ، من هذه فقد كفر بالقرآن؛ ألنه خالفه فمن ادعى أنه يعلم شيئاً   ،مرسل

 فاإلميان بالغيب من أركان اإلميـان       ، من الغيب بتعريف اهللا تعاىل إياهم      يعلمون كثرياً 
 وادعاء علم الغيب واألخبار باملغيبات مـن صـفات          ،نني الصادقني ومن صفات املؤم  

الكهنة الزائغني عن اهلدى ومن صفات الدجالني واملشعوذين والعرافني الذين ضلوا عن            
وِعنـده  { : وقد قال اهللا سبحانه    ،الصراط املستقيم وأضلوا غريهم من جهال املسلمني      

  وصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه. اآلية )٥(}هومفَاِتح الْغيِب ال يعلَمها ِإال 
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ِإنَّ اللَّه ِعنده ِعلْـم الـساعِة وينـزلُ         {:  مث قرأ قوله تعاىل    ،))مفاتيح الغيب مخس  ((: قال
فالواجب على أهل العلم أن ينبهوا على ما يقع فيه الناس من اخلطأ العظيم   . ) اآلية )١(}الْغيثَ

لَوال ينهـاهم   {:  قال تعاىل  ، ألم مسئولون عنهم أمام اهللا يوم القيامة       ،لباب وغريه يف هذا ا  
 وكـذا   )٢(}الرباِنيونَ والْأَحبار عن قَوِلِهم الِْإثْم وأَكِْلِهم السحت لَِبئْس ما كَانوا يصنعونَ          

  . علوا وهذا غاية اجلهل والضاللاالعتقاد أن بين هاشم ذنبهم مغفور ولو فعلوا ما ف
فإن اهللا ال ينظر إىل األحساب واألنساب واألموال وإمنـا ينظـر إىل القلـوب               

 فمن امتثل أوامره واجتنب نواهيه والزم التقوى وابتعـد عـن املعاصـي              ،واألعمال
 كان من بين هاشم      وسواءً  أو عجمياً   كان عربياً  واملخالفات فهو الكرمي عند اهللا سواءً     

يا أَيها الناس ِإنـا     {:  كما قال تعاىل   من غريهم فاألحساب واألنساب ال تنفع أحداً      أو  
خلَقْناكُم ِمن ذَكٍَر وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَباِئلَ ِلتعارفُوا ِإنَّ أَكْرمكُم ِعنـد اللَّـِه              

قَاكُمإن اهللا ال ينظر إىل صـوركم وال        ((:  وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       )٣(}أَت
أال وإن يف اجلسد مضغة إذا      ((:  وقال ))إىل أموالكم ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم      

 وهذا أبـو    ))صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب           
 طالب وهو عم رسول صلى اهللا عليه وسلم مل ينفعه قربه من رسول اهللا صلى اهللا عليه                

 وقد حرص رسول اهللا على أن يشهد أن ال إله إال اهللا حىت حياج               ،وسلم ونسبه العريق  
له ا عند اهللا فلم يفعل؛ ألن اهللا سبحانه كتب يف األزل أنه ميوت على ديـن اآلبـاء                   

ما كَـانَ   {: واألجداد وهو الشرك وعبادة األصنام وى اهللا نبيه عن االستغفار له فقال           
وأخـرب أن    ،)٤(}ِذين آمنوا أَنْ يستغِفروا ِللْمشِرِكني ولَو كَانوا أُوِلي قُربى        ِللنِبي والَّ 

  : النيب ال ميلك هداية أحد إذا مل يهده اهللا فقال
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 وهكذا أبو هلب وهو عم      )١(}ِإنك ال تهِدي من أَحببت ولَِكن اللَّه يهِدي من يشاءُ         {
 عليه وسلم مات على الكفر وأنزل اهللا يف ذمه سورة تتلى إىل يوم القيامة               النيب صلى اهللا  

تباع ما جـاء يف القـرآن       إ فاملعيار احلقيقي هو     )٢(}تبت يدا أَِبي لَهٍب وتب    { :وهي
 أما األنساب فإا ال تنفع وال جتدي كمـا      ، واعتقاد  وعمالً الكرمي والسنة املطهرة قوالً   

يـا معـشر   ((:  وقال))ع به نسبهر به عمله مل يسبطأمن ((: ليه وسلمقال صلى اهللا ع  
 وهكذا قال لعمه العبـاس      ))قريش اشتروا أنفسكم من اهللا ال أغين عنكم من اهللا شيئاً          

  .  لنفع هؤالء ولو كان النسب ينفع أحداً،وعمته صفية وابنته فاطمة

يعتقده بعـض املغفلـني   ومن األمور املنكرة واالعتقاد الفاسد والضالل املبني ما       
واجلهال يف بعض املخرفني واملشركني الضالني املضلني أم يشفون املرضى ويـدفعون            

وهذا ينايف اإلميان باهللا وأنـه      . عنهم الضر وجيلبون النفع نعوذ باهللا من العمى والضالل        
ـ       ضالون النافع الضار الرازق احمليي املميت املدبر القادر تعاىل اهللا وتقدس عما يقولـه ال

وِإنْ يمسسك اللَّه ِبضر فَال كَاِشف لَه ِإال هو وِإنْ يِردك ِبخيٍر            {:  قال تعاىل  ،املفترون
 ينفعه أو يضره أو يشفيه من دون اهللا فقد كفر            فمن اعتقد أن أحداً    )٣(}فَال راد ِلفَضِلهِ  

قُلْ ِإني ال أَمِلك لَكُم ضـرا       { : قال تعاىل ألكرم خلقه    ،باهللا وبكتابه ومبالئكته ورسله   
ِإال بالغًا  * قُلْ ِإني لَن يِجريِني ِمن اللَِّه أَحد ولَن أَِجد ِمن دوِنِه ملْتحدا             * وال رشدا   

 )٥(} اللَّه قُلْ ال أَمِلك ِلنفِْسي نفْعا وال ضرا ِإال ما شاءَ         {:  وقال )٤(}ِمن اللَِّه وِرساالِتهِ  
  إذا سألت فاسأل اهللا وإذا استعنت((: وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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 وال لغريه فغريه     وال ضراً   فالنيب صلى اهللا عليه وسلم ال ميلك لنفسه نفعاً         ))فاستعن باهللا 
 فكل من غال يف نيب أو رجل صاحل أو ويل من األولياء وظن فيه نوعـاً               . من باب أوىل  
يا فالن اشفين أو انصرين أو ارزقين أو أغنين وحنو ذلك فـإن             : ثل أن يقول  من اإلهلية م  

وكذا من جعل بينه وبـني اهللا       . هذا شرك وضالل يستتاب صاحبه فإن تاب وإال قتل        
 فمن اعتقد أن لغري اهللا من       ،وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسأهلم فإنه يكفر إمجاعاً       

 يف كشف كربة أو قضاء حاجة أو رفع         أثرياًنيب أو ويل أو جين أو روح أو غري ذلك ت          
 ، ويف واد من اجلهل خطري،مرض أو دفع بالء دون اهللا سبحانه فقد وقع يف ضالل كبري         
 من   وهكذا من ذكر أحداً    ،فهو على شفا حفرة من السعري لكونه قد أشرك باهللا العظيم          

اهللا إذ ال قـادر  الصاحلني واألولياء وغريهم على وجه طلب اإلمداد منه فقد أشركه مع  
  . على الدفع والنفع غريه سبحانه وتعاىل

 فال حرج   أما دعاء احلي احلاضر القادر واالستعانة فيما يقدر عليه مما جيوز شرعاً           
 يف أنواع الشرك بإمجاع املسلمني لقول اهللا عز وجـل يف قـصة              يف ذلك وليس داخالً   

 وألدلـة أخـرى مـن       )١(}الَِّذي ِمن عدوهِ  فَاستغاثَه الَِّذي ِمن ِشيعِتِه علَى      {: موسى
  .  واهللا ويل التوفيق،الكتاب والسنة يف هذا املعىن

إنه ال يكافئهم   : ومن األمور املنكرة أن بعض من يدعي أنه من بين هاشم يقولون           
أحد فهم ال يزوجون غريهم وال يتزوجون من غريهم وهذا خطأ عظيم وجهل كـبري               

يا أَيها الناس ِإنا خلَقْناكُم     {: شرعه اهللا ورسوله قال اهللا تعاىل     وظلم للمرأة وتشريع مل ي    
كُممفُوا ِإنَّ أَكْرارعاِئلَ ِلتقَبا ووبعش اكُملْنعجثَى وأُنذَكٍَر و ِمن  
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  قَاكُماللَِّه أَت دةٌ  {: وقال سبحانه  )١(}ِعنوونَ ِإخِمنؤا الْممـونَ  {: لوقا ،)٢(}ِإنِمنؤالْمو
فَاستجاب لَهم ربهم أَني ال أُِضيع عملَ       {:  وقال )٣(}والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعضٍ   

وقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه      ،)٤(}عاِمٍل ِمنكُم ِمن ذَكٍَر أَو أُنثَى بعضكُم ِمن بعضٍ        
ى عجمي وال لعجمي على عريب وال ألبيض على أسود وال           ال فضل لعريب عل   ((: وسلم

 وقال صلى اهللا عليـه      ،)) الناس من آدم وآدم من تراب      ،ألسود على أبيض إال بالتقوى    
.  متفق عليـه   ))إن آل بين فالن ليسوا يل بأولياء إمنا وليي اهللا وصاحل املؤمنني           ((: وسلم

ن ترضون دينه وخلقه فـأنكحوه  إذا خطب إليكم م((: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم   
 ، خرجه الترمذي وغريه بإسناد حـسن      ))إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد عريض       

وقد زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم زينب بنت جحش األسدية من زيد بـن حارثـة               
وتزوج .  وزوج فاطمة بنت قيس القرشية من أسامة بن زيد وهو وأبوه عتيقان            ،مواله

  .  احلبشي بأخت عبد الرمحن بن عوف الزهرية القرشيةبالل بن رباح
 مواله وهـو    وزوج أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة القرشي ابنة أخيه الوليد ساملاً           

والطَّيبـات ِللطَّيـِبني والطَّيبـونَ      {: وقد قال اهللا تعـاىل    . عتيق المرأة من األنصار   
 عليه وسلم ابنتيه رقية وأم كلثوم عثمان وزوج          وكذا زوج النيب صلى اهللا     )٥(}ِللطَّيباِت

 وزوج  ،أبا العاص ابن الربيع ابنته زينب ومها من بين عبد مشس وليسا من بين هاشـم               
 وتزوج عبد اهللا بن عمرو      ،علي عمر بن اخلطاب ابنته أم كلثوم وهو عدوي ال هامشي          
عب بن الزبري    وتزوج مص  ،بن عثمان فاطمة بنت احلسني بن علي وهو أموي ال هامشي          

   بل أسدي منأختها سكينة وليس هامشياً
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ابن األسود ضباعة ابنة الزبري بن عبد املطلب اهلامشية ابنة عم           اد   وتزوج املقد  ،أسد قريش 
واملقـصود بيـان    .  وهذا شيء كثري   ،دي ال هامشي  نالنيب صلى اهللا عليه وسلم وهو كِ      

 ،مشية بغري اهلامشي أو كراهة ذلـك      بطالن ما يدعيه بعض اهلامشيني من حترمي تزويج اهلا        
وإمنا الواجب يف ذلك اعتبار كفاءته يف الدين فالذي أبعد أبا طالب وأبا هلـب عـدم                 

 احلبشي إمنا هو اإلميـان       الرومي وبالالً  اإلسالم والذي قرب سلمان الفارسي وصهيباً     
ذا اجلهل  ومما ينجم عن ه    ،تباع الشرع والسري على النهج املستقيم     إوالصالح والتقوى و  

والتصرف الباطل حبس النساء اهلامشيات وتعطيلهن من الزواج أو تأخريه فيحصل ما ال             
وأَنِكحوا الْأَيـامى   {:  وقد قال تعاىل   ،حتمد عقباه من الفساد وتعطيل النسل أو تقليله       

     غاَء يوا فُقَركُونِإنْ ي اِئكُمِإمو اِدكُمِعب ِمن اِلِحنيالصو كُمِمن  اللَّـهِلِه وفَض ِمن اللَّه ِنِهم
 ِليمع اِسعليعم الغين والفقري وسـائر أصـناف     مطلقاً فأمر بإنكاح األيامى أمراً    ،)١(}و 
 وإذا كانت الشريعة اإلسالمية قد رغبت يف الزواج وحثت عليه فإن علـى              ،املسلمني

ال رسول اهللا صلى اهللا عليه    حيث ق  ،املسلمني أن يبادروا إىل امتثال أمر اهللا وأمر رسوله        
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن            ((: وسلم

 فعلى األولياء أن    ، متفق على صحته   ))للفرج ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء        
 فعليهم أن   يتقوا اهللا يف موليام فإن أمانة يف أعناقهم وأن اهللا سائلهم عن هذه األمانة             

يبادروا إىل تزويج بنام وأخوام وأبنائهم حىت يؤدي كل دوره يف هذه احلياة ويقـل               
 اومن املعلوم أن حبس النساء عن الزواج أو تأخريه سـبب يف فـشو        . الفساد واجلرائم 

 فيا عباد اهللا اتقوا اهللا يف       ،اجلرائم األخالقية وانتشارها اليت هي من معاول اهلدم والدمار        
سكم وفيمن والكم اهللا عليهم من البنات واألخـوات وغريهـن ويف إخـوانكم              أنف

   إىل حتقيق اخلري والسعادة يف  واسعوا مجيعاً،املسلمني
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واعلموا أنكم مسئولون   . اتمع وتيسري سبل منوه وتكاثره وإزالة أسباب انتشار اجلرائم        
عمـا  * ك لَنسأَلَنهم أَجمِعني    فَورب{: وحماسبون وجمزيون على أعمالكم قال اهللا تعاىل      

وِللَِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي الْأَرِض ِليجـِزي         { : وقال عز وجل   )١(}كَانوا يعملُونَ 
 وبـادروا إىل تـزويج      )٢(}الَِّذين أَساُءوا ِبما عِملُوا ويجِزي الَِّذين أَحسنوا ِبالْحسنى       

ائكم مقتدين بنبيكم صلى اهللا عليه وسلم وصحابته الكرام رضي اهللا عنـهم       بناتكم وأبن 
والسائرين على هديهم وطريقتهم وأوصيكم بتقليل مؤن الـزواج وعـدم املغـاالة يف         

 واقتصدوا يف تكاليف الزواج واجتهدوا يف اختيار األزواج الصاحلني األتقيـاء            ،املهور
  . ذوي األمانة والعفة

لفقه يف الدين والثبات عليه وأعاذنا وإياكم وسائر املسلمني من          رزق اهللا اجلميع ا   
وجنبنا وإياكم مضالت الفنت ما ظهر منها وما بطـن           ،شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا   

 إنه على ذلك قدير وصـلى اهللا        ،كما نسأله أن يصلح والة أمور املسلمني ويصلح م        
  .وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه
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  )١(الدعوة إىل اهللا

  وأثرها يف انتشار اإلسالم

ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سـيئات  . احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره   
 وأشهد أن ال إلـه إال اهللا        ، ومن يضلل فال هادي له     ،أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له      

 عبده ورسوله صلى اهللا عليه وسلم وعلـى آلـه   وأشهد أن حممداً. وحده ال شريك له   
  : أما بعد.  واهتدى داه إىل يوم الدين،وأصحابه ومن سلك سبيله

فإين أشكر للمسئولني يف الرابطة ما تكرموا به من تقدمي الدعوة إيل للمشاركة يف          
  .  هـ١٣٩١موسم الرابطة الثقايف هلذا العام 

 وأن يكلل جهود القـائمني      ،وأسأل اهللا عز وجل أن ينفع املسلمني ذا املوسم        
وقد رأى املسئولون يف الرابطة أن     .  إنه خري مسئول   ،وأن جيزل هلم املثوبة   . النجاحعليه ب 

 ورأيـت أن    ، وقد أجبتهم إيل ذلك    )أثر الدعوة يف انتشار اإلسالم    (تكون احملاضرة يف    
: ومن هذا يعلم أن هذه احملاضرة ذات شقني       . يكون العنوان ما مسعتم وهو فضل الدعوة      

  . يتعلق بأثرها يف انتشار اإلسالم:  والثاين،يتعلق بفضل الدعوة: أحدمها

 يعرف أن الدعوة شأا     ، فكل من له أدىن إملام بالعلم      ،أما ما يتعلق بفضل الدعوة    
   والرسل عليهم ، وهي مهمة الرسل عليهم الصالة والسالم،عظيم

                                                
. ١٣٩١ حماضرة ألقاها مساحة الشيخ يف موسم رابطة العامل اإلسالمي الثقايف مبناسبة موسم حج عام                - ١

 وقد أجرى عليها مساحتـه إضـافات        ١٠١-٨٨وة من ص  وطبعتها الرابطة يف كتاا السنوي باسم الند      
 .وتعديالت
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 وهـي   ، وهـم األئمـة يف الـدعوة       ،الصالة والسالم هم األئمة يف هذا الشأن      
 ، وهداة للخلق عليهم الصالة والسالم     ،اهللا جل وعال بعثهم دعاة للحق     ألن  . وظيفتهم

 وكفاها مرتلة عظيمة أن تكون وظيفة الرسل وأتباعهم إىل يـوم            ،فكفى الدعوة شرفاً  
 ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسولًا أَِن اُعبدوا اللَّـه    {: قال اهللا تعاىل يف كتابه املبني     . القيامة
 بعثوا ذا األمر العظـيم       فبني سبحانه وتعاىل أن الرسل مجيعاً      )١(}بوا الطاغوت واجتن

  . واجتناب الطاغوت،الدعوة إىل عبادة اهللا وحده

 دون كل ما    ، وختصيصه ا  ،واملعىن أم بعثوا لدعوة الناس إىل إفراد اهللا بالعبادة        
   . إىل عبادة اهللا وحده، وحترير الناس من عبادة الطاغوت،سواه

 أما ما عبد مـن دون اهللا        ،والطاغوت كل ما عبد من دون اهللا من شجر وحجر         
 ولكـن الطـاغوت هـو       ،من األنبياء والصاحلني واملالئكة فليس املعبود منهم طاغوتاً       

 والصاحلون يربءون إىل     واملالئكة  وإال فالرسل  ،الشيطان الذي دعا إىل ذلك وزين ذلك      
 ،طاغوت كل ما عبد من دون اهللا من اجلمادات        فال. اهللا عز وجل من عبادة من عبدهم      

 أمـا مـن ال يرضـى بـذلك          ،ومن العقالء الذين يرضون بذلك كفرعون وأشباهه      
  . فالطاغوت هو الشيطان الذي دعا إىل عبادته وزينها

 رسلًا مبشِرين ومنِذِرين ِلئَال يكُونَ ِللناِس علَى اللَِّه حجةٌ بعد         {: وقال عز وجل  
 مبشرين من أطاعهم    ، فبني سبحانه وتعاىل أن الرسل بعثوا مبشرين ومنذرين        )٢(}الرسِل

  .  ومنذرين من عصاهم باخليبة والندامة والنار،بالنصر والتأييد واجلنة والكرامة
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 حىت ال يقول قائل ما جاءنا من بشري وال    ، وقطع املعذرة  ،هم إقامة احلجة  تويف بعث 
 ، وهداية للخلـق   ، للمعذرة  وقطعاً ،عاىل بعث الرسل إقامة للحجة    نذير فاهللا سبحانه وت   

 هلم من أسباب اهلالك علـيهم        وحتذيراً ، للعباد إىل أسباب النجاة    وإرشاداً.  للحق وبياناً
:  وقال جل وعـال    ، وأنفع الناس للناس   ،الصالة والسالم فهم خري الناس وأصلح الناس      

وداِعيا ِإلَى اللَِّه ِبِإذِْنِه وِسـراجا      * ناك شاِهدا ومبشرا ونِذيرا     يا أَيها النِبي ِإنا أَرسلْ    {
  عليه الصالة والسالم شاهداً  فأخرب سبحانه أنه بعث هذا الرسول الكرمي حممداً        )١(}مِنريا

س  فعلم بذلك أن وظيفة الدعوة إىل اهللا هي تبليغ النـا           - إىل اهللا   وداعياً  ونذيراً ومبشراً
. وهكذا أتباعهم إىل يوم القيامـة     .  وحتذيرهم مما خيالفه ويضاده    ، وإرشادهم إليه  ،احلق

 ، وحتذيرهم من أسباب اهلـالك     ،مهمتهم الدعوة إىل اهللا وإرشاد الناس إىل ما خلقوا له         
عِنـي  قُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنـا ومـِن اتب     {: كما قال عز وجل   

    ِرِكنيشالْم ا ِمنا أَنمانَ اللَِّه وحبسفأمر اهللا نبيه أن يبلغ الناس أن سبيله اليت هـو  )٢(}و 
  .  وهكذا أتباعه هم على ذلك،عليها الدعوة إىل اهللا عز وجل

. هذه سبيلي أنا ومن اتـبعين     :  أو قل يا أيها الرسول للناس      ،قل يا حممد  : واملعىن
 فمن دعا على غري     ، وهم أهل البصائر   ،ل وأتباعهم هم أهل الدعوة    فعلم بذلك أن الرس   

 وإمنا أتبـاعهم علـى      ، ومن أمهل الدعوة فليس من أتباعهم      ،بصرية فليس من أتباعهم   
ل الصادقني الذين دعوا إىل اهللا     م يعين أتباعهم الكُ   ،احلقيقة هم الدعاة إىل اهللا على بصرية      

 وكل ما حصل من تقـصري       ،ا مبا يدعون إليه    وعملو ، ومل يقصروا يف ذلك    ،على بصرية 
 ، فيـه   يف اإلميـان وضـعفاً      ونقصاً ،تباع يف اإل   أو يف البصرية كان نقصاً     ،يف الدعوة 

  فالواجب على الداعية إىل اهللا عز
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 ألن الداعيـة    ، فالدعوة على جهل ال جتوز أبداً      ، أي ذا علم   ، أن يكون ذا بصرية    ،وجل
 فالواجب على   ، ويضل وال يهدي   ،وخيرب وال يعمر   ،إىل اهللا على جهل يضر وال ينفع      

قُـلْ  {: الدعاة إىل اهللا سبحانه وتعاىل التأسي بالرسل بالصرب والعلم والنشاط يف الدعوة       
 فالدعوة إىل اهللا عز وجل هي سبيل الرسل         )١(}هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريةٍ      

 ،ذلك غاية الشرف والفضل للدعاة أتباع الرسل       ويف   ،وطريقهم عليهم الصالة والسالم   
 ومن شـرط ذلـك أن       ، السائرين على منهاجهم عليهم الصالة والسالم      ،املقتدين م 

 ، ومما حيذر منه حىت ال يضر الناس       ، مبا يدعو إليه   ،يكون الداعية على بصرية وعلم وبينة     
 ، وهو ال يدري    أو يدعو إىل باطل وترك حق      ،وحىت ال يدعو إىل ضاللة وهو ال يدري       
  .  وما يدعو إىل تركه،حىت يكون على بينة ليعرف ما يدعو إليه

ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحسنِة وجـاِدلْهم   {: وقال عز وجل  
  نسأَح إىل الرسول العظيم صـلى اهللا  هذا األمر العظيم وإن كان موجهاً      )٢(}ِبالَِّتي ِهي  

 وإن خوطب به النيب صلى اهللا عليه وسلم فهو األصل    ،عليه وسلم، فهو أمر لألمة مجيعاً     
 ألن ، ولكنه مع ذلك موجه لألمة مجيعـاً    ، وهو القدوة عليه الصالة والسالم     ،واألساس

القاعدة الشرعية أن أمته تابعة له يف األمر والنهي إال ما دل الدليل على أنه خاص بـه                  
 ، وواجب على اجلميع   ، فالدعوة إىل اهللا فرض كفاية على اجلميع       ،معليه الصالة والسال  

لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ ِلمن كَانَ يرجو اللَّـه      {: قال اهللا جل وعال   
ـ          )٣(}والْيوم الْآِخر وذَكَر اللَّه كَِثريا     صالة  فعلى املسلمني أن يتأسوا بنبـيهم عليـه ال

   وإرشاد العباد إىل أسباب، والتوجيه إليه،والسالم يف الدعوة إىل اهللا
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 ويف هذه اآلية العظيمة بيـان كيفيـة الـدعوة           ، وحتذيرهم من أسباب اهلالك    ،النجاة
ادع ِإلَـى سـِبيِل ربـك       {: وأسلوا ونظامها وما ينبغي للداعي أن يكـون عليـه         

 يعين ادع   ،باآليات واألحاديث : معىن ذلك : لماء التفسري  قال مجاعة من ع    )١(}ِبالِْحكْمِة
 وملا فيها   ،ملا فيها من احلكمة   . إىل اهللا بآيات اهللا وبسنة رسول اهللا عليه الصالة والسالم         

 ،من الفقه والردع والبيان واإليضاح والكلمة احلكيمة هي اليت فيها الردع عن الباطـل             
  . وجيه إىل ما فيه السعادة وفيها اإلقناع والت،والتوجيه إىل اخلري

.  ينبغي له أن يتحرى يف دعوته مـا يقنـع املـدعو            ،فالداعي إىل اهللا جل وعال    
 وهلذا قـال    ، اللني الرقيق  ، باألسلوب احلسن الطيب   ،ويردعه عما يضره  . ويوضح احلق 

 عند احلاجة   ، وذا موعظة حسنة   ، فليكن الداعي ذا حكمة    }والْموِعظَِة الْحسنة {: بعده
 ويرشد إليه باآليـات واألحاديـث الواضـحة البينـة      ، فهو يوضح احلق ويبينه    ،يهاإل

  . شبهة للمدعوي حىت ال يبق،الصحيحة

ومن احلكمة إيضاح املعىن وبيانه باألساليب املؤثرة اليت يفهمها املدعو وبلغته اليت            
و أ. وحىت ال خيفى عليه احلق بسبب عـدم البيـان         . يفهمها حىت ال تبقى عنده شبهة     

 فإذا كان   ، وعدم بيان املرجح   ،أو بسبب تعارض بعض األدلة    . بسبب عدم إقناعه بلغته   
 واألحاديث اليت فيها الترغيـب   ،هناك ما يوجب املوعظة وعظ وذكر باآليات الزواجر       

 فاملقام قد حيتاج فيه املـدعو إىل        ، وينقاد للحق  ،حىت ينتبه املدعو ويرق قلبه    . والترهيب
 فعند أقل   ، لقبول احلق   وقد يكون مستعداً   ،على حسب حاله  موعظة وترغيب وترهيب    

ـ      ، وتكفيه احلكمة  ،تنبيه يقبل احلق   ع وبعـض اإلعـراض      وقد يكون عنده بعض التمن
   وإىل ذكر آيات الزجر،فيحتاج إىل موعظة وإىل توجيه
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  .  ويقبل احلق،والترغيب وأحاديث الزجر والترغيب والترهيب حىت يلني قلبه

 ،حىت تزاح الـشبهة   . شبه فيحتاج إىل جدال باليت هي أحسن      وقد يكون عنده    
   .)١(}وجاِدلْهم ِبالَِّتي ِهي أَحسن{: ويتضح احلق وهلذا قال جل وعال

. فعليك أيها الداعي أن توضح احلق بدالئلـه     . فإذا كان املدعو عنده بعض الشبه     
 ، على أمر بـني واضـح   حىت يبقى معك املدعو ،وأن تزيح الشبهة بالدالئل اليت تزحيها     

وقد يقسو قلـب  . وليكن هذا باليت هي أحسن؛ ألن العنف والشدة قد يضيعان الفائدة         
املدعو بسبب ذلك وحيصل له به اإلعراض والتكرب عن القبول فعليك بالرفق واجلـدال              

. وتذهب الفائدة سدى  .  وحىت ال تضيع الفرصة    ،باليت هي أحسن حىت يقبل منك احلق      
أما عنـد   . ومل يظلم ومل يتعد   .  ما دام صاحبك يريد منك احلق      ،دةبسبب العنف والش  

وال تجاِدلُوا أَهـلَ    {:  كما قال جل وعال    ،وسبيل آخر . الظلم والتعدي فله ج آخر    
        مهوا ِمنظَلَم ِإال الَِّذين نسأَح اِب ِإال ِبالَِّتي ِهيفإذا كـان أهـل الكتـاب        )٢(}الِْكت 

 لكـن  ، فاملسلمون من باب أوىل أن جيادلوا باليت هي أحسن         ،نجيادلون باليت هي أحس   
 وقد يـستحق    ، والتوبيخ ، فقد يستحق الظامل الزجر    ،من ظلم ينتقل معه إىل شيء آخر      

  .ري ذلك على حسب ظلمه إىل غ،التأديب والسجن

 ولكن من أهم ذلك وأوضحه ما       ، واحلث عليها كثرية   ،واآليات يف فضل الدعوة   
ومن أَحسن قَولًا ِممن دعا ِإلَى اللَّـِه وعِمـلَ          {: ه سبحانه وتعاىل  ومن هذا قول  . بينا

ِلِمنيسالْم ِني ِمنقَالَ ِإنا واِلحففي هذه اآلية)٣(}ص   
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 ، ويف ذلك غاية احلث علـى الـدعوة       ، ممن دعا إىل اهللا    الكرمية بيان أنه ال أحسن قوالً     
 ، فحقيـق بـاملؤمن    ،ممن دعا إىل اهللا   . حسن قوالً  إذا كان ال أ    ،وغاية التحريض عليها  

 مقام الرسل عليهم الصالة ،وحقيق بطالب العلم أن يبادر ويسارع إىل هذا املقام العظيم         
 وهذه الطائفة رأسها وأئمتـها      ، وهو الدعوة إىل اهللا واإلرشاد إىل دينه احلق        ،والسالم

 وهم ،هم أئمة اهلدى والدعوة و ، وهم أحسن الناس قوالً    ،الرسل عليهم الصالة والسالم   
 ألم القدوة واألساس يف الدعوة إىل اهللا عز         ،أوىل الناس بالدخول يف هذه اآلية الكرمية      

  . وجل عليهم الصالة والسالم

}                 ِنـي ِمـنقَـالَ ِإنا وـاِلحِمـلَ صعا ِإلَى اللَِّه وعد نلًا ِممقَو نسأَح نمو
ِلِمنيسية العظيمة تبني لنا أن الداعي إىل اهللا عز وجل ينبغي أن يكون ذا               هذه اآل  )١(}الْم

وعِملَ { : وهلذا قال بعده   ،ويدعو إىل اهللا بأفعاله أيضاً     ،عمل صاحل يدعو إىل اهللا بلسانه     
 وال أحـسن    ، وداعية بالعمل  ، فالداعي إىل اهللا عز وجل يكون داعية باللسان        }صاِلحا

وهم يوجهون الناس   .  هم الدعاة إىل اهللا بأقواهلم الطيبة      ،قوال من هذا الصنف من الناس     
  . فصاروا قدوة صاحلة يف أقواهلم وأعماهلم وسريم. باألقوال واألعمال

 دعاة إىل اهللا بـاألقوال واألعمـال        ،وهكذا كان الرسل عليهم الصالة والسالم     
وال والسيما العامة    وكثري من املدعوين ينتفعون بالسرية أكثر مما ينتفعون باألق         ،والسرية

وأرباب العلوم القاصرة فإم ينتفعون من السرية واألخالق الفاضلة واألعمال الصاحلة           
 فالداعي إىل اهللا عز وجـل مـن أهـم     ،ما ال ينتفعون من األقوال اليت قد ال يفهموا        

املهمات يف حقه أن يكون ذا سرية حسنة وذا عمل صاحل وذا خلق فاضل حىت يقتدى                
  أقوالهبفعاله و
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 يعين الداعي يصرح مبا هو عليه ويبني أنه على          )١(}وقَالَ ِإنِني ِمن الْمسِلِمني   {. وسريته
  وال مفـاخراً    به ال مرائياً    به مغتبطاً   به فرحاً   يقول هذا معتزاً   ، على احلق  ،املنهج األمسى 

 وال  ياً لست نـصران   ، أنا من املسلمني   ،ولكنه مبني للحق يقول إين على صراط مستقيم       
 أدعو إىل   ، ولكنين مسلم حنيف أدعو إىل اهللا على بصرية أدعو إىل ديين            وال وثنياً  يهودياً
 وعن إميان مبا يـدعو  ، وعن اعتراف صادق، وعن سرور، ويقول هذا عن اغتباط  ،احلق

 وأنه على طريق واضح ومنهج صحيح وأنـه إذا          ،إليه حىت يعلم املدعوون أنه على بينة      
 ليس يدعو إليه وهو من غري أهله بل هو          ، فإنه يدعو إليه وهو من أهله       اإلسالم ىلإدعا  

وكثري من الدعاة قد يدعون إىل شيء وهم على         . يدعو إليه وهو عليه آخذ به ملتزم به       
 لكن دعوا إليه إما ملال أخذوه وإما رياء وإما ألسباب أخرى لكـن الـداعي                ،خالفه

 وألنه سبيل   ،ينه وألنه احلق الذي ال جيوز غريه      الصادق إىل اهللا يدعوا إىل اإلسالم ألنه د       
  .النجاة وسبيل العزة والكرامة وألنه دين اهللا الذي ال يرضى سواه سجانه وتعاىل

فهذه اآلية العظيمة فيها احلث والتحريض على الدعوة إىل اهللا عز وجل وبيـان              
احلات وهـم    إذا صدقوا يف قوهلم وعملوا الـص       مرتلة الدعاة وأم أحسن الناس قوالً     

 وعلى رأسهم الرسل عليهم الـصالة     أبداً  وال أحد أحسن منهم قوالً     أحسن الناس قوالً  
  .  مث أتباعهم على بصرية إىل يوم القيامة،والسالم

ومن الدعاة إىل اهللا الداخلني يف هذه اآلية املؤذنون فإم دعاة إىل اهللا ينادون على           
دة له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة عليه الصالة       رءوس األشهاد بتكبري اهللا وتعظيمه والشها     

ومما صح يف السنة    .  فهم من الدعاة إىل اهللا وهم داخلون يف هذه اآلية الكرمية           ،والسالم
عن رسول اهللا عليه الصالة والسالم يف شأن الدعوة وفضلها قوله عليه الصالة والسالم              

   رضي اهللا عنهملا بعث علياً
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ىل اإلسالم وأخربهم مبا جيب عليهم من حق اهللا تعاىل فيه فواهللا    ادعهم إ ((: إىل خيرب قال  
 متفق عليه من حديث سـهل  )) خري لك من محر النعم  واحداً ألن يهدي اهللا بك رجالً    
  . بن سعد رضي اهللا عنه

أقسم عليه الصالة والسالم وهو الصادق وإن مل يقسم أن هداية رجل واحد على          
 محر النعم فدل ذلك على أن الـدعوة إىل اهللا شـأا   يد علي رضي اهللا عنه خري له من    

ويف هذا بيان أن املقصود من الدعوة واجلهاد ليس قتل الناس           . عظيم وأا مرتلة عظمى   
وال أخذ أمواهلم ولكن املقصود هدايتهم وإنقاذهم مما هم فيه من الباطل وإخراجهم من              

 الرذيلة إىل عز اهلدى وشـرف   الضاللة وأوحال دةالظلمات إىل النور وانتشاهلم من وه     
 خـري   واحداًواهللا ألن يهدي اهللا بك رجالً     ((: وهلذا قال عليه الصالة والسالم    . التقوى

  .))لك من محر النعم

وفيه من الفوائد حث الغزاة وأئمة الغزو على التريث وعدم العجلة يف القتال وأن              
لنجـاة لعلـهم يرجعـون    جيتهدوا يف الدعوة وإرشاد املدعوين وتنبيههم على أسباب ا     

 فلـيس   ، ولعلهم يتركون القتال ويدخلون يف دين اهللا سبحانه وتعاىل         ،وجييبون الداعي 
 ،مقصود املسلمني وال مقصود اإلسالم واجلهاد القتل وسيب النساء والذرية واألمـوال           

 فإذا  ،وإمنا املقصود من ذلك هداية الناس وإرشادهم إىل احلق الذي خلقوا له كما سبق             
عوا وأصروا ومل يقبلوا احلق بعد ذلك فاجلهاد يفر إليه عند احلاجة أمـا إذا كفـت              امتن

 وإمنا يصار إليه عند امتناع املدعو وعدم قبوله         ،الدعوة وقبلوا احلق فال حاجة إىل اجلهاد      
 ،احلق فعند هذا شرع اهللا اجلهاد بالسالح لقمع املبطلني وإزاحتهم عن طريق الـدعوة             

لمات إىل النور وفتح الطريق أمام الدعوة إىل اهللا عز وجل حـىت             وإخراج الناس من الظ   
  وفيه من الفوائد أيضا الداللة. ينتشر اإلسالم يف أرض اهللا
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أن اهلداية لواحد من الكفار على يـدك        :  يعين ،على أن هداية واحد خري من محر النعم       
: معىن ذلـك  : مةقال بعض األئ  . أيها الداعي أو أيها األمري فيه خري عظيم وفضل كبري         

خري من الدنيا وما عليها؛ ألن الدنيا زائلة واآلخرة باقية فخريها ولو كان قليال خري من                
موضع سوط أحدكم يف اجلنة خري      ((:  وهلذا قال صلى اهللا عليه وسلم      ،الدنيا وما عليها  

  . ))من الدنيا وما عليها

فس أمـوال العـرب    أن،وإمنا ذكر صلى اهللا عليه وسلم محر النعم ألن محر النعم   
 وإال فاملقصود أن هداية رجل واحد أو أكثر من ذلك خـري             ،وأرفعها عندهم فمثل ا   

من دل على خري فله     ((:  وقال عليه الصالة والسالم    .. من الدنيا وحطامها الزائل الفاين    
وهو يدل على أن مـن دعـا إىل اخلـري      ،أخرجه مسلم يف الصحيح   )) مثل أجر فاعله  

 وهذه فضيلة عظيمة للدعوة وشرف عظيم للـدعاة  ،له مثل أجر فاعلهوأرشد إليه كان  
فيا له من خري ويا      .أن اهللا سبحانه وتعاىل يعطيهم مثل أجور من هداه اهللا على أيديهم           

تباع نبيك عليه   إيا أخي ادع إىل ربك وإىل دينك وإىل          ف .له من فضل ويا هلا من مرتلة      
اه اهللا على يديك هذه مزية عظيمة وفضل        الصالة والسالم حيصل لك مثل أجور من هد       

كبري ويف ذلك حث وحتريض للدعاة على الدعوة والصرب عليها إذا كنت حتصل بذلك              
على مثل أجور من هداه اهللا على يدك فحقيق بك أن تشمر وأن تسارع إىل الـدعوة                 
 اًوأن تصرب عليها ويف هذا خري عظيم وقال عليه الصالة والسالم فيما رواه مسلم أيـض            

من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلـك               ((يف الصحيح   
من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل      ((: فضل عظيم   وهذا أيضاً  ))من أجورهم شيئاً  

من دل على خري فلـه مثـل أجـر         ((:  وهذا مثل ما تقدم يف حديث      ))أجور من تبعه  
  )).فاعله
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عناها فيها احلث والتحريض على الدعوة وبيان فـضلها         وهذه األحاديث وما جاء يف م     
وأا يف مرتلة عظيمة من اإلسالم وأا وظيفة الرسل عليهم الصالة والسالم وقد بعث              

 دعاة هللا عز وجل ومبشرين بدينه ومنذرين من عصاه فحقيق بك            اهللا تعاىل الرسل مجيعاً   
على طريقهم الواضح بالـدعوة   وأن تستمر   ،أيها املؤمن أن تسري على منهاجهم الصاحل      

 وإمنا يتم هذا الفضل وحيصل هـذا اخلـري   ، والتحذير من خالفه  ،إىل اهللا والتبشري بدينه   
 بالصرب واإلخالص والصدق فمن ضعف صربه أو ضعف صدقه أو ضعف            ،ويتضاعف

  . إخالصه ال يستقيم مع هذا األمر العظيم
 إخالص فاملرائي ينهار وال يثبت       فاملقام حيتاج إىل   ،وال حيصل به املطلوب كما ينبغي     

 فاملقام ، وحيتاج إىل صرب فذو امللل وذو الكسل ال حيصل به املقصود على التمام،عند الشدائد
قُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعو    {:  كما قال سبحانه وتعاىل    ،حيتاج إىل إخالص وإىل صدق وإىل صرب      

يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وكُونوا مـع         {:  وكما قال سبحانه   )١(}ِإلَى اللَِّه علَى بِصريةٍ   
اِدِقني{:  وقال عز وجل   )٢(}الص    اِبِرينالص عم وا ِإنَّ اللَّهِبراصفال بد من الصدق كما      )٣(}و 

: ل وعال وال بد من الصرب كما قال ج      )٤(}هذَا يوم ينفَع الصاِدِقني ِصدقُهم    {: قال عز وجل  
}    اِبِرينالص عم وا ِإنَّ اللَّهِبراصا     {:  وكما قال سبحانه   )٥(}وِرنونَ ِبأَمدهةً يأَِئم مها ِمنلْنعجو

فالدعاة إىل اهللا   .  فبالصرب واليقني تنال اإلمامة يف الدين      )٦(}لَما صبروا وكَانوا ِبآياِتنا يوِقنونَ    
 صاروا أئمـة للنـاس   ،صدقوا وكانت دعوم على علم وعلى بصريةعز وجل إذا صربوا و    

   كما، والعسر واليسر،يقتدى م يف الشدة والرخاء
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وجعلْنا ِمنهم أَِئمةً يهدونَ ِبأَمِرنا لَما صـبروا وكَـانوا ِبآياِتنـا            {سبق يف قوله تعاىل     
ى دعوتك وإميانك وعملك الصاحل وعليـك        فعليك يا عبد اهللا بالصرب عل      .)١(}يوِقنونَ

تعلم وتفقه وتثقف يف الدين وكن على بينـة يف          . كن على بصرية  . باليقني يف أعمالك  
وتكـون  .  يقتدى به   وذا تكون إماماً   ،أمورك حىت تكون دعوتك عن صرب وعن يقني       

م على   وذا ينتهي الكال   ، وقدوة وأسوة صاحلة يف أعمالك الطيبة وسريتك احلسنة        إماماً
  . فضل الدعوة وهو الشق األول

فنقول إن اهللا جل وعال بعـث       . وهو أثرها يف انتشار اإلسالم    : أما الشق الثاين  
الرسل كما سبق عليهم الصالة والسالم دعاة للحق وهداة للخلق ومل يبلغنا أن الرسـل    

 الصالة  وإمنا ذكر اهللا اجلهاد بعد بعث موسى عليه    ،األولني كانوا جياهدون على دعوم    
  . والسالم

ومن وقت آدم إىل نزول التوراة كان الرسل دعاة فقط ليس هناك جهاد فانتشر              
اإلسالم بالدعوة والبيان والكتب املرتلة من السماء فكان الرسل عليهم الصالة والسالم            
يدعون إىل اهللا وينذرون الناس فانتشر دينهم وإسالمهم بالدعوة من عهـد آدم إىل أن               

  .سى عليه الصالة والسالمبعث اهللا مو
 فهو دين   )٢(}ِإنَّ الدين ِعند اللَِّه الِْإسالم    {:  قال جل وعال   ،واإلسالم هو دين اهللا   

وأُِمرت أَنْ أَكُونَ   {: اهللا جلميع املرسلني ومجيع األمم كما قال سبحانه وتعاىل عن نوح          
 ِلِمنيسالْم عباس رضي اهللا تعـاىل عنـهما   وهو أول الرسل وقال عبد اهللا بن       )٣(}ِمن :

   كان بني آدم ونوح عليهما(
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وقـال   ،الصالة والسالم عشرة قرون كلهم على اإلسالم حىت وقع الشرك يف قوم نوح            
ربنا واجعلْنا مسِلميِن لَك    {: جل وعال يف قصة إبراهيم وإمساعيل ومها يعمران الكعبة        

   ِلمسةً ما أُمِتنيذُر ِمنو         ِحيمالر ابوالت تأَن كا ِإننلَيع بتا واِسكَننا مأَِرنو ١(}ةً لَك( 
أَنت وِليي ِفي الدنيا والْآِخرِة توفَِّني      {:  وقال يف قصة يوسف    ،فطلبا أن يكونا مسلمني   

  اِلِحنيأَلِْحقِْني ِبالصا وِلمسقَالَ{:  وقال يف قصة موسى    )٢(}مو      متِم ِإنْ كُنا قَوى يوسم 
      ِلِمنيسم متكَّلُوا ِإنْ كُنوِه تلَيِباللَِّه فَع متن{:  وقال عن بلقيس   )٣(}آم    ـعم تـلَمأَسو

   الَِمنيالْع بانَ ِللَِّه رملَيعليه   ولكن اهللا بعث حممداً    ، فالدين عند اهللا هو اإلسالم     )٤(}س 
 فالذي بعـث  ، بعثه باإلسالم وبشريعة كاملة يف اإلسالم   ،كمله وأمته الصالة والسالم بأ  

 بعثه باإلسالم الذي هو ديـن       ، صلى اهللا عليه وسلم هو أكمل الدين وأمته        اهللا به حممداً  
 أما ما بعث اهللا ،اهللا وبعثه بشريعة كاملة صاحلة جلميع الزمان واملكان حىت تقوم الساعة        

 شـرائع   ،إلسالم ولكن بشرائع خاصة ألقوامهم خاصـة      به األنبياء املاضني فهو دين ا     
 وهو ، كل رسول بعثه اهللا إىل قومه بشريعة خاصة والدين هو اإلسالم           ،خاصة ألقوامهم 

ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسولًا أَِن اُعبدوا اللَّـه          { :توحيد اهللا كما قال سبحانه وتعاىل     
 وا الطَّاغُوتِنبتاجواالستسالم  ، فكل أمة بعث إليها رسول ليدعوهم إىل اإلسالم        )٥(}و 

 فكل رسول بعثه اهللا ـذا       ،هللا بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة والرباءة من الشرك وأهله        
 وترك عبادة ما سواه وبعث معه شريعة        ،اإلسالم وهو دين اهللا وتوحيده بإفراده بالعبادة      

  ىت ختم اهللا جل وعال خاصة تالئم زمانه وتناسب وقته وقومه ح
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الشرائع والنبوات ببعث حممد عليه الصالة والسالم وبشريعة كاملة ودين شامل ونظام            
وجعلـه  . عام جلميع األمة يف حاضرها وقت نزول القرآن ويف مستقبلها إىل يوم القيامة   

ون  وشئ ، شئون العبادة وشئون املعاملة    ، جلميع الشئون؛ شئون الدين والدنيا      شامالً ديناً
  شـامالً   وغري ذلك يف مجيع األمور جعله دينـاً        ،األحوال الشخصية وشئون اجلنايات   

 جلميع ما حيتاجون إليه يف شئوم العاجلة واآلجلـة           منظماً ، جلميع مصاحل العباد   منظماً
وذا يعلم أن انتشار اإلسالم يف عهـد        .  لكل ما يتطلبه العاقل وتقتضيه احلاجة      مفصالً

 نوح وهود وصاحل وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب وهو إسرائيل       آدم وما بعده وعهد   
انتشر اإلسـالم    ، واألنبياء بعدهم كان بالدعوة    ويوسف عليهم الصالة والسالم مجيعاً    

كان الرسل يدعون وهكذا أنصارهم وأتباعهم يدعون إىل اهللا         . بالدعوة وظهر بالدعوة  
  . جل وعال

جلهاد وال بالسيف فلم يذكر اهللا يف كتابه        فانتشر اإلسالم يف أممهم بالدعوة ال با      
العزيز عن أولئك أم جاهدوا بالسيف وإمنا دعوا إىل اهللا وأنذروا النـاس وبـشروهم               

  . فقبل الدعوة من هداه اهللا وأباها من سبقت له الشقاوة نعوذ باهللا من ذلك

اعـه  تبإ اوكانت األمم قبل موسى عليه الصالة والسالم إذا عاندوا الرسول وأبو          
فآدم عليه الصالة والسالم ومن     .  إال من آمن باهللا     آخرهم جاءهم العذاب فأهلكوا عن   

كان يف زمانه من ذريته إىل عهد نوح كانوا على اإلسالم واهلدى وال يلزم من ذلك أن                 
ال يكون فيهم معصية فقد عصى قابيل وقتل أخاه هابيل بغري حق ولكنهما كانا علـى                

  . اإلسالم

ن لقوم نوح الغلو يف الصاحلني يف قالب احملبة هلـم ودعـاهم إىل              مث زين الشيطا  
   مث بعد ذلك زين ملن بعدهم التعلق ا ،تصوير صورهم ونصبها يف جمالسهم
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وعبادا حىت وقع الشرك يف قوم نوح بسبب الغلو يف الـصاحلني وتـصوير الـصور                
   .واالبتداع يف الدين

من الصور وحذر من البدع ألن البدع       وهلذا حذر الرسول عليه الصالة والسالم       
 وملا أخربته أم حبيبة وأم سلمة بالكنيـسة         ،والصور من وسائل الشرك نسأل اهللا العافية      
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاحل      ((:  قال ،اليت رأتاها يف احلبشة وما فيها من الصور       

فـأخرب  . ))اهللا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار اخللق عند           على قربه مسجداً   ابنو
عليه الصالة والسالم أم شرار اخللق بسبب غلوهم يف صاحليهم باختاذ املساجد علـى              
قبورهم وتصوير الصور عليها وهكذا وقع يف قوم نوح فاإلسالم انتشر بالدعوة فلما أىب           
قوم نوح إال العناد والشرك ومل يستجيبوا لداعيهم نوح عليه الصالة والسالم ألف سنة              

 أرسل اهللا عليهم الطوفان فأهلكهم عن آخرهم بالغرق إال من كان مع             ني عاماً إال مخس 
  .  نسأل اهللا العافية،نوح يف السفينة

وقوم هود هلكوا بريح عقيم وقوم صاحل بالرجفة والصيحة حىت هلكـوا عـن              
 من األمم بأنواع من العقوبات بسبب كفرهم وضالهلم          هكذا عاقب اهللا كثرياً    ،خرهمأ

مث شرع اجلهاد يف عهد موسى عليـه الـصالة           . عن قبول الدعوة اإلسالمية    وامتناعهم
 مث شرع اهللا اجلهاد على يد نبينا حممد صلى اهللا عليه            ،والسالم لنصر احلق وقمع الباطل    

 ونبينا عليه الصالة والسالم ملا بعثه اهللا مكث يف مكة بضعة            ،وسلم على الوجه األكمل   
ل ومل يكن هناك جهاد بالسيف ولكنه الدعوة والتبشري          يدعو إىل اهللا عز وج     عشر عاماً 
 وقد أنكر قومه دعوته وآذوه وآذوا أصحابه ولكنه صرب على ذلـك عليـه               .باإلسالم

الصالة والسالم وكان مستترا ا أوال مث أمره اهللا بالصدع فأظهر الدعوة وصرب علـى               
يق رضي اهللا عنـه      وكان من السابقني إىل ذلك أبو بكر الصد        ،األذى وهكذا أصحابه  

 وزيـد بـن     ، وخدجية رضي اهللا عنها وعلي رضي اهللا عنه        ،سبق إىل اإلسالم والدعوة   
  ، مث تابعهم الناس، هؤالء األربعة هم السابقون إىل اإلسالم والدعوة،حارثة
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 ذا معروف وإحـسان وذا       مألوفاً  يف قومه معظماً   وكان الصديق رضي اهللا عنه شريفاً     
 ويبشر باإلسالم حىت أسلم علـى   فكان يدعو إىل اهللا سراً     ،رمي وذا خلق ك   ،جتارة ومال 

يديه جم غفري منهم عثمان رضي اهللا عنه والزبري بن العوام وعبد الرمحن بـن عـوف                 
وأسلم جم غفـري يف     . وسعد بن أيب وقاص وطلحة بن عبيد اهللا رضي اهللا عن اجلميع           

وقراءة القرآن وشرح حماسـن   مكة بالدعوة ال بقهر وال جبهاد ولكن بالدعوة والتوجيه          
 وكان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يدعو ويقرأ عليهم القرآن ويبني هلم مـا               ،اإلسالم

  . أشكل عليهم فيتقبلون احلق ويرضون به ويدخلون يف دين اهللا جل وعال

مث انتشر اإلسالم والدعوة إليه يف القبائل والبادية والقرى ااورة ملكـة بـسبب      
 ما يسمعونه من الصحابة الذين أسلموا وأجابوا النيب عليـه الـصالة              وبسبب ،الدعوة

والسالم وكان النيب عليه الصالة والسالم يعرض نفسه على القبائل يف موسم احلج كل              
عام يطلب منهم أن جييبوه وأن يؤوه وأن ينصروه حىت يبلغ رسالة ربه عليـه الـصالة                

ار رضي اهللا عنهم وأرضـاهم فأجابـه        والسالم فلم يقدر اهللا سبحانه ذلك إال لألنص       
األنصار واجتمعوا به عند اجلمرة يف املرة األوىل وكانوا ستة دعاهم إىل اإلسالم فأجابوا              

 ، إىل قومهم فذهبوا إىل املدينة ودعـوا إىل اهللا عـز وجـل             وقبلوا احلق وصاروا رسالً   
السنة الثانية اثنـا  وبشروا باإلسالم فأجاب إىل اإلسالم منهم بشر كثري مث قدم منهم يف      

عشر منهم الستة األقدمون ومن مجلتهم أسعد بن زرارة رضي اهللا عنه ومجاعة كـانوا               
 من اخلزرج سوى اثنني من األوس وقيل ثالثة فاجتمعوا به عليه الصالة والسالم أيـضاً            
يف وسط أيام التشريق وتال عليهم القرآن وبايعوه على اإلسالم مث رجعوا إىل بالدهـم               

 منهم ودخل يف دين ،إىل اهللا عز وجل وانتشر اإلسالم يف بيوت األنصار إال قليال        فدعوا  
 مث تعاقدوا على أن يطلبوا من النيب على أن يهاجر إليهم وأن             ،اهللا جم غفري من األنصار    

  . ينقذوه من حال املشركني وأذاهم
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ىل فكـان   وكان قد بعث إليهم عليه الصالة والسالم مصعب بن عمري بعد البيعة األو            
 وأسلم على يديه مجاعة كثرية وانتـشر   ، فكان يعلم الناس ويرشدهم    ،يعلم ويرشد يف املدينة   
 والسيد الثاين ، ومن مجلة من أسلم على يديه سيد األوس سعد بن معاذ،اإلسالم بسبب ذلك

 وبسبب إسـالم    ، وبسبب إسالمهما انتشر اإلسالم يف األوس      ،من األوس أسيد بن احلضري    
رارة هو وسعد بن عبادة ومجاعة من اخلزرج انتشر اإلسالم يف اخلزرج وظهر دين أسعد بن ز  

 وقيل ثالثة وسبعون    ، من األنصار  اهللا هناك مث قدموا يف السنة الثالثة قدم منهم سبعون رجالً          
 ومت ذلك حبـضرة عمـه       ،وبايعوا النيب صلى اهللا عليه وسلم على اإلسالم والنصرة واإليواء         

 مث  ، مث شرع املسلمون يف اهلجرة إىل املدينة بإذنه عليه الصالة والسالم           ،عنهالعباس رضي اهللا    
 وهكـذا  ،هاجر عليه الصالة والسالم إىل املدينة وقام بالدعوة إىل اهللا هناك ونشر اإلسـالم    

املسلمون الذين أسلموا من احلاضرة والبادية نشروا اإلسالم بالدعوة ومن مجلتهم أبـو ذر              
  .عبسة السلمي وغريمهاري وعمرو بن الغفا

 مث أمروا أن يقـاتلوا مـن        ،أذن فيه : أوالً: مث شرع اهللا اجلهاد على أطوار ثالثة      
 وهذه األطـوار    ، ودفاعاً عمن كف عنهم مث شرع اهللا اجلهاد العام طلباً         قاتلهم ويكفوا 

 باقية على حسب ضعف املسلمني وقوم فإذا قوي املسلمون وجب عليهم اجلهاد طلباً            
 وإذا ضعفوا عن ذلك وجب عليهم الدفاع وسقط عنهم الطلب حىت يقـدروا              ودفاعاً

  . ويستطيعوا
واملقصود من اجلهاد كما تقدم هو نشر اإلسالم وإخراج الناس من الظلمات إىل             
النور وإزاحة العقبات من طريق الدعوة والقضاء على العناصر الفاسدة اليت متنع الدعوة             

بيني مقاصدهم الطيبة وهلذا شرع اهللا اجلهاد إلزاحة العراقيل    وحتول بني الدعاة إىل اهللا وت     
 وانتشاهلم من الباطـل إىل      ، وإلخراج الناس من الظلمات إىل النور      ،عن طريق الدعوة  

 وإخراجهم من ظلم األديان وضيق الدنيا إىل سـعة اإلسـالم وعـدل              ،احلق واهلدى 
  أصحابه الكرام ومضى على ذلك نيب اهللا عليه الصالة والسالم و،اإلسالم
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 ،وأتباعهم بإحسان حىت ظهر دين اهللا وانتشر احلق بالـدعوة الـصحيحة اإلسـالمية             
 حىت أزاحوا الروم عن الشام ،وباجلهاد الذي يناصرها ويؤيدها إذا وقف يف طريقها أحد     

 وانتشر اإلسالم يف اليمن وغريه من أحناء اجلزيرة العربيـة           ،واستولوا على مملكة الفرس   
 وأزحيت العقبـات عـن طريـق    ،ة إىل اهللا واجلهاد الصادق يف سبيل اهللا       بسبب الدعو 

 وأمـا   ،وذا يعلم أن انتشار اإلسالم بالدعوة كان هو األساس وهو األصـل            .الدعوة
 للفساد عند وجود املعارضـني الـواقفني يف          للحق وقامعاً  منفذااجلهاد بالسيف فكان    

  . طريق الدعوة

ات بسبب أن أكثر اخللـق ال يقبـل الـدعوة           وباجلهاد والدعوة فتحت الفتوح   
 وملا يف نفسه من حب للشهوات احملرمة ورياسـته الفاسـدة            ،مبجردها ملخالفتها هلواه  

الظاملة فجاء اجلهاد يقمع هؤالء ويزحيهم عن مناصبهم اليت كانوا فيها عقبة كـأداء يف               
 .لى أداء واجبهم  فاجلهاد مناصر للدعوة وحمقق ملقاصدها ومعني للدعاة ع        ،طريق الدعوة 

  : والدعوة إىل اهللا سبحانه وتعاىل على حالني

فرض كفاية فهي فرض عني عند عدم وجود مـن     : الثانيةفرض عني و  : إحدامها
يقوم بالالزم كاألمر باملعروف والنهي عن املنكر إذا كنت يف بلد أو قبيلة أو منطقة من                

ينهى عن املنكر وأنت عندك علـم  املناطق ليس فيها من يدعو إىل اهللا ويأمر باملعروف و  
 أن تقوم بالدعوة وترشد الناس إىل حق اهللا وتـأمرهم بـاملعروف   فإنه جيب عليك عيناً  
أما إذا وجد من يقوم بالدعوة ويبلغ الناس ويرشدهم فإا تكـون             .وتنهاهم عن املنكر  

عنـد   فرض كفاية    ، وهكذا اجلهاد كله   ،يف حق الباقني العارفني بالشرع سنة ال فرضاً       
 فيسقط اجلهاد واألمر والنهي والدعوة عن الباقني ويكون يف حقهـم    ،وجود من يكفي  

   وعند عدم وجود من يكفي يتعني اجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن ،سنة مؤكدة
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فَاتقُوا {:  والدعوة إىل اهللا عليك حسب طاقتك وحسب إمكانك كما قال تعاىل      ،املنكر
  متطَعتا اسم ا     {:  وقال جل وعال   )١(}اللَّههعسا ِإال وفْسن اللَّه كَلِّفوقد قـام    )٢(}ال ي 

الصحابة رضي اهللا عنهم وأرضاهم بالدعوة واجلهاد بعد نبيهم عليه الصالة والـسالم             
 فأبو موسى ومعاذ وعلي رضي اهللا عنهم بعثوا إىل اليمن يف حيـاة الـنيب   ، عظيماً قياماً

ا بالدعوة هناك مث رجع معاذ يف عهد الصديق ورجع علـي            صلى اهللا عليه وسلم فقامو    
  .  فقام خلفاؤهم بالدعوة هناك ونشر اإلسالم،وأبو موسى يف حجة الوداع

وقام الصحابة الذين سافروا إىل العراق والشام بالدعوة إىل اهللا هنـاك ونـشر               
التعليم والتفقيه   مث بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم قاموا بالدعوة واجلهاد و            ،اإلسالم

 ويف شرق ومشال أفريقيا مث مل تزل الدعوة         ،يف الشام والعراق واليمن ومصر وغري ذلك      
 ويف الشرق والغرب كله حىت ظهرت الـدعوة وانتـشرت يف            ،تنتشر يف أفريقيا كلها   

ويف وقتنا هذا ضعف أمر اجلهاد ملا تغري املـسلمون وتفرقـوا            . أقصى املغرب واملشرق  
لسالح بيد عدونا وصار املسلمون اآلن إال من شاء اهللا ال يهتمون إال             وصارت القوة وا  

  . مبناصبهم وشهوام العاجلة وحظهم العاجل وال حول وال قوة إال باهللا

 وقد انتـشر    ،فلم يبق يف هذه العصور إال الدعوة إىل اهللا عز وجل والتوجيه إليه            
ريقيا شرقها وغرا ووسطها ويف اإلسالم بالدعوة يف هذه العصور يف أماكن كثرية يف أف       

 وكل هـذا    ، ويف غري ذلك من أحناء آسيا      ، ويف كوريا  ، ويف أمريكا ويف اليابان    ،أوربا
بسبب الدعوة إىل اهللا بعضها على أيدي التجار وبعضها على أيدي من قام بالـدعوة                

  وذا يعلم .وسافر ألجلها وختصص هلا
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ة إىل اهللا عز وجل من أهـم املهمـات وأن           طالب العلم ومن آتاه اهللا بصرية أن الدعو       
واجبها اليوم عظيم ألن اجلهاد اليوم مفقود يف غالب املعمورة والناس يف أشد احلاجـة               
إىل الدعاة واملرشدين على ضوء الكتاب والسنة فالواجب على أهل العلم أينما كانوا أن       

 كتاب اهللا وسـنة     يبلغوا دعوة اهللا وأن يصربوا على ذلك وأن تكون دعوم نابعة من           
رسوله الصحيحة عليه الصالة والسالم وعلى طريق الرسول وأصحابه ومنهج الـسلف           

ذلك الدعوة إىل توحيد اهللا وختليص القلـوب مـن          من  الصاحل رضي اهللا عنهم وأهم      
الشرك واخلرافات والبدع ألن الناس ابتلوا بالبدع واخلرافات إال من رحم اهللا فيجـب              

 ، بتنقية العقيدة وختليصها مما شاا من خرافات وبدع وشركيات         على الداعية أن يهتم   
 والطريق إىل ذلك هو تفقيه الناس يف        ،كما يقوم بنشر اإلسالم جبميع أحكامه وأخالقه      

 فالقرآن هو األصل األصيل يف دعوة الناس إىل اخلري مث السنة بعد ذلـك     ،القرآن والسنة 
 وخلق النيب صلى اهللا عليه      ،ح معناه وتبينه   وتوض ، وتعرب عنه  ، وتدل عليه  ،تفسر القرآن 

:  قال اهللا جل وعال ،وسلم جيب أن يتأسى املسلمون به ويقتدوا به عليه الصالة والسالم          
) كان خلقـه القـرآن    : (قالت عائشة رضي اهللا عنها     ،)١(}وِإنك لَعلى خلٍُق عِظيمٍ   {

 وقراءة علـى   يعىن به تالوة وتدبراًفالداعية إىل اهللا ينبغي له أن يهتم بالقرآن الكرمي وأن  
 وهكذا السنة يعلمهم إياها     ، هلم إليه حىت يدرسوه ويتعلموه ويعملوا به       الناس وتوجيهاً 

 وسرية أصـحابه    ،ويبشرهم ا وحيثهم عليها ويوضح سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم          
بيل إىل   وهذا هو الطريق والـس     ،حىت يسريوا على طريقهم الصاحل وعلى جهم الطيب       

نشر اإلسالم وختليص الناس من الشرك واخلرافات والبـدع وهـو دعـوم إىل اهللا               
  وإرشادهم إىل اهللا باحلكمة

                                                
 .٤ سورة القلم اآلية - ١
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واملوعظة احلسنة واجلدال باليت هي أحسن على ضوء اآليات القرآنية واألحاديـث      
وسـار   ،النبوية والطريقة السلفية اليت سار عليها رسول اهللا عليه الصالة والسالم          

  .يها أصحابه الكرام وأتباعهم بإحسانعل

 وأن يهـدينا صـراطه      ، ملا فيه رضـاه    وأسأل اهللا عز وجل أن يوفقنا مجيعاً      
 بسلوك طريق نبينا حممد صلى اهللا عليه املستقيم وأن مين علينا وعلى املسلمني مجيعاً      

  . وسلم وطريق أصحابه والثبات عليه والدعوة إليه والذب عنه والتحذير من خالفه

ما نسأله سبحانه أن يصلح والة أمر املسلمني وأن مين علـيهم بـالتوفيق              ك
واهلداية وأن جيمعهم وشعوم على احلق واهلدى وأن ينصر م احلق وخيذل ـم              

 اجلهاد الصاحل الشرعي حىت يكونوا ،دين اهللالنصر الباطل وأن يقيم م علم اجلهاد      
 وصـلى اهللا    ،إنه جل وعال جواد كرمي    دعاة إىل اهللا ومرشدين إليه سبحانه وتعاىل        

  .وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وأصحابه
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  )١(حكم من مل تصله دعوة اإلسالم
  

ما حكمهم؟  . هناك ماليني يف هذه املعمورة مل تصلهم دعوة اإلسالم        : س
فما هو ذنبهم حيـث مل تـصلهم         ،هل مصريهم جهنم؟ وإذا كان اجلواب نعم      

أم أم سيدخلون اجلنة؟ ولكن كيف يدخلوا وهم مل يؤدوا          . اإلسالم؟رسالة  
  ؟ أرجو توضيح هذه املسألة جزاكم اهللا خرياً. واجبات رم يف الدنيا

أحسن ما قيل يف هذا الصنف من الناس أم ميتحنون يوم القيامة فمن             : جـ
وما كُنا  { :اىلوتع  لقول اهللا سبحانه   ،أطاع األمر دخل اجلنة ومن عصى دخل النار       

  .)٢(}معذِِّبني حتى نبعثَ رسولًا

: وقد بسط العالمة ابن القيم رمحه اهللا الكالم يف هذه الطائفة يف آخر كتابه             
فمن أراده فلرياجعه جيد مـا يـشفي        ) طريق اهلجرتني يف حبث طبقات املكلفني     (

 .ويكفي إن شاء اهللا وباهللا التوفيق

                                                
  . نشرت بالة العربية يف الرياض- ١
  .١٥ سورة اإلسراء اآلية - ٢
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  ومجاعات التصوفالوحدة اإلسالمية 

  )١(وترويج البدع والضالالت وما جيب على أهل السنة حنوها

  

سعدت جملة التضامن اإلسالمي بلقاء مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا            [
  . بن باز الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

ن علماء اململكة العربيـة      ومساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز م          -
 ورائد من رواد    ، وهو علم من أعالم التربية اإلسالمية      ، واألمة اإلسالمية  ،السعودية

 وله جهود كبرية يف خدمة العقيـدة اإلسـالمية          ،الفكر اإلسالمي يف هذا العصر    
  .  ونشر الدعوة اإلسالمية يف كافة أقطار العامل، وتنقيتها من الشوائب،الصافية

 حـول   ،احته باإلجابة عن األسئلة اليت طرحها مندوب الـة         تفضل مس  -
  . الكثري من القضايا اليت م األمة اإلسالمية

   ].: وفيما يلي نص حديث مساحته-

                                                
 هذه أسئلة أجاب عنها مساحة الشيخ ملندوب جملة التضامن اإلسالمي األستاذ حممد عبد العزيز عوض                - ١

  ١١-٣ اليت تصدر مبكة املكرمة صـ  هـ١٤٠٤ونشرت ذه الة يف عدد رجب عام 
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  :قضية القدس وأفغانستان
حتدث مساحته عن أثر املؤمترات واللقاءات اإلسالمية اليت يترأسها مساحته           -(

 والصحوة اإلسـالمية بنـوع خـاص        ،سالميةعلى العمل اإلسالمي والعقيدة اإل    
   ).:فقال

اللهم صل وسلم على رسول اهللا وآله وصـحبه         .. بسم اهللا الرمحن الرحيم   
  : أمجعني

 وأهل العلم   ، إن هذه اللقاءات اليت جنتمع فيها باألخوة من رجال اإلسالم          -
 وهي  ،ني نرجو فيها اخلري والربكة للمسلم     ،والفكر اإلسالمي من سائر أقطار الدنيا     

  . لقاءات يف صاحل اإلسالم وأهله

 لقاء أعضاء الس التأسيـسي لرابطـة العـامل    ، ومن أهم هذه اللقاءات   -
 وبذل املستطاع يف بيان وإجيـاد  ، لدراسة قضايا املسلمني ،اإلسالمي يف هذه األيام   

  .  وأن حتل مشكالم، اليت نرجو أن ينتفع ا املسلمون،احللول السليمة

 ، فإا قضية مزمنة   ، هي قضية الشرق األوسط    ،ضية م املسلمني   وأهم ق  -
 ، وما حدث بعد ذلك يف لبنان من أعـداء اهللا اليهـود  ،مث قضية فلسطني والقدس  

  .  فزاد الطني بلة؟ وعظمت املصيبة،ومن الصراع الذي بني أهل لبنان أنفسهم

  املستقبل للمجاهدين 
 اإلسالمي يعطي هاتني القضيتني أهـم       وهلذا فإن الس التأسيسي لرابطة العامل     

  . وأسأل اهللا سبحانه أن ينفع بذلك املسلمني، وقد قرر وأوصى فيهما مبا يرى،العناية
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 ،قضية احلرب الدائرة بني ااهـدين األفغـان     :  ومن القضايا اليت م املسلمني أيضاً      -
   .وبني احلكومة الشيوعية العميلة يف كابول

 ، والواقع حبمد اهللا يبشر خبـري ،جلهاد يهم املسلمني مجيعاًودون شك يف أن هذا ا     
 ومـضيق  ، ألم مظلومون يف بالدهـم    ،وانتصارات ااهدين املسلمني األفغان متوالية    

 والبشائر املوجـودة    ، ونسأل اهللا هلم حسن العاقبة     ، فنرجو هلم النصر   ،عليهم يف دينهم  
 ، وأن اهللا سينصرهم على عـدوهم ،ديناآلن كلها تدل على أن املستقبل يف صاحل ااه   

 ، وأن اهللا سيذل عدوهم العميل     ، مرفوعي الرأس  ،ويعيدهم إىل بالدهم غامنني منصورين    
 ويـصلح  ، ويعلي كلمته،ونسأل اهللا سبحانه أن ينصر دينه. ومن قام بتأييده ومساعدته  

  .  وينصر احلق م، وينصرهم باحلق،أحوال املسلمني يف كل مكان

  :  الصلح والصوابالرجوع إىل
فقد ،  احلرب الدائرة بني العراق وإيران    : ومن أهم القضايا اليت م املسلمني أيضاً      

 وحدث ـا شـر علـى        ، بلدان كثرية  ب وختري ، وكثر ا سفك الدماء    طالت كثرياً 
 وأن يرفع هذه احلرب علـى       ، إىل الصواب  نسأل اهللا أن يرد الطائفتني مجيعاً     . الطائفتني

لرشـد  إىل ا  وأن يوفق كال مـن الطـائفتني         ، وتضر أعداء الدين   ،سلمنيحال تنفع امل  
  .  والرجوع إىل ما فيه خريمها وحسن العاقبة هلما،والصواب

وإن املسلمني يف كل مكان يرون أن الواجب على حكومة إيران الرجـوع إىل              
دم  وع، ألن استمرار احلرب ، كما وافقت العراق   ، واملوافقة على احلل السلمي    ،الصواب

   أمر ال يليق وال ينبغي وال،االستجابة للوساطة الصاحلة
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وِإنْ {:  كما قال اهللا تعاىل يف كتابه الكـرمي        ،ومن الواجب الرجوع إىل الصلح    . جيوز
لُوا طَاِئفَتاِن ِمن الْمؤِمِنني اقْتتلُوا فَأَصِلحوا بينهما فَِإنْ بغت ِإحداهما علَى الْأُخرى فَقَاتِ    

الَِّتي تبِغي حتى تِفيَء ِإلَى أَمِر اللَِّه فَِإنْ فَاَءت فَأَصِلحوا بينهما ِبالْعدِل وأَقْـِسطُوا ِإنَّ               
           لَّكُملَع قُوا اللَّهاتو كُميوأَخ نيوا بِلحةٌ فَأَصوونَ ِإخِمنؤا الْممِإن قِْسِطنيالْم ِحبي اللَّه 

  .)١(}ترحمونَ

  : حكم القرآن
 فالواجـب  ، وأن القرآن حق،فإذا كانت كل من الطائفتني ترى أن اإلسالم حق 

 وتوسيط األخيـار حلـل      ،والرضا مبا قرره القرآن   . عليهما الرجوع إىل حكم القرآن    
وإيصال احلق  . بل هدفهم احلق  . من الذين ليس هلم حظ يف هؤالء وال هؤالء        . املشكلة
وحىت يعود كـل  . وهدفهم القسط واإلصالح حىت تنتهي هذه احلرب املدمرة . إىل أهله 

وحىت يستعملوا ما أعطاهم اهللا من سـالح ومـال وعتـاد     . منهم إىل الصواب واحلق   
ويـضر أوطـام   . ال فيمـا يـضرهم    . وفيما ينفع املسلمني  . ورجال فيما يرضي اهللا   

  . واهللا املستعان.. وأرواحهم وثروام ونفوسهم
  حوة اإلسالمية الص

وحتدث مساحته عن واجب العلماء واملفكرين اإلسالميني يف األمة اإلسـالمية           (
  :). جتاه الصحوة اإلسالمية يف هذا العصر فقال

 وأن جيتهـدوا    ،الواجب على علماء املسلمني يف كل مكان أن ينصحوا املسلمني         
 ومبـا   ،انه وتعاىل  وأن يذكروهم مبا حذرهم منه سبح      ،يف إرشادهم إىل أسباب النجاة    

  .حذرهم منه رسوهلم صلى اهللا عليه وسلم من مغبة معاصي اإلله

                                                
 .١٠، ٩ سورة احلجرات اآلية - ١
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 إال ،وأنه ال سعادة وال جناة للمسلمني وال سالمة هلم . وخمالفة أمره واحلكم بغري شريعته    
 والتعاون على الرب والتقوى وتكاتفهم ضد أعدائهم وقيامهم         باعتصامهم حببل اهللا مجيعاً   

  .هم إىل شريعة اهللابأمر اهللا وحتاكم
 الذي به جنـام وعـزهم       ، وهذا هو الصراط املستقيم    ،هذا هو الطريق السوي   
  . وسعادم يف الدنيا واآلخرة

  : االعتصام حببل اهللا
وعزهم . واستعادة أجمادهم الغابرة  . وليس هناك سبيل إىل انتصارهم على عدوهم      

  .  حببل اهللا مجيعاً وهذا الطريق وهو االعتصام،إال ذا السبيل. السليب

.  واالستنـصار بـاهللا    ،والتكاتف ضد الباطل وأهله   . والتعاون على الرب والتقوى   
 وإعداد املستطاع من القوة للجهاد يف سبيل اهللا واسترداد احلقـوق            ،والتمسك بالدين 

 واهللا. وعصياننا وختاذلنا . لتفرقنا وتفريطنا .  واألجماد الغابرة اليت أخذها األعداء     ،السليبة
  . املستعان

  :مجاعات التصوف تشغل املسلمني
 ويف هذه األيام بالذات إىل النيل منه عن طريق بعـض            ،يتعرض اإلسالم اليوم  : س

مجاعات التصوف والدجل والشعوذة واألساطري واخلرافات فما هو املنـهج الـذي    
  لدعوات الكاذبة والبدع املضللة؟ينبغي على علماء اإلسالم أن يواجهوا به هذه ا

لألسف أن أعداء اإلسالم يستعينون مبن ينتسبون إىل اإلسالم من اخلرافيني            :جـ
لريوجوا باطلهم وليشغلوا املسلمني مبا يضرهم ويسبب       .  وسائر أهل البدع   ،والصوفيني

 واالستيالء على ثـروات     ، حىت يتمكنوا من احلصول على مرادهم      ،افتراقهم واختالفهم 
  .  ومتزيق مشل املسلمني،البالد
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  :مقاومة أهل البدع والضالالت
إال بأن يقوم العلماء العارفون بدين اهللا سبحانه        . وال سبيل إىل السالمة من ذلك     

  .  واملتبصرون بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،وتعاىل

ونبذ كل بدعة وكل خرافـة مـن        . بتوجيه املسلمني إىل التمسك حبقيقة دينهم     
واملخالفة لشرع اهللا ومن سائر أنـواع البـدع الـيت    طرق التصوف املختلفة واملتنوعة   

 أن حيثـوا املـسلمني       والواجب على علماء املسلمني أيـضاً      ،روجها كثري من الناس   
 وإىل اجتماع مشلهم إال بالتمسك بكتـاب اهللا         ،ويؤكدوا عليهم أنه ال سبيل إىل جنام      

ذلك مـن سـائر      وترك ما خالف     ،العظيم وسنة رسوله األمني عليه الصالة والسالم      
  . األهواء والبدع

  : املنهج واحد
 ، فال حاجة إىل التمسك مبا خـالف ذلـك         ، وأمت النعمة  ،وقد أكمل اهللا الدين   

  . والتعصب لذلك واالختالف من أجل ذلك
 ، وهو التمسك بالقرآن العظيم والسنة املطهـرة       بل جيب أن يكون املنهج واحداً     

 ،ترك عبادة ما سواه وترك الغلـو يف القبـور  بتوحيد اهللا سبحانه وإخالص العبادة له و      
  .  ودعائهم واالستغاثة م وحنو ذلك،وأهل القبور

وما {:  قال اهللا تعاىل   ،والعبادة حق هللا وحده    ،فإن هذا من الشرك باهللا عز وجل      
بـِد اللَّـه   فَاع{:  وقال سـبحانه )١(}أُِمروا ِإال ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين حنفَاءَ     

 ينالد ا لَهِلصخم *اِلصالْخ ينوقال )٢(}أَال ِللَِّه الد   

                                                
 .٥ سورة البينة اآلية - ١
 .٣، ٢ سورة الزمر اآلية - ٢
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 :النيب صلى اهللا عليه وسلم كما يف الصحيحني من حديث معاذ بن جبل رضي هللا عنه               
  . ))حق اهللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئاً((

 وأن يوضحوا ألهل    ، بني الناس  فالواجب على علماء اإلسالم أن ينشروا دين اهللا       
البدع والتصوف واخلرافات واالحنراف بطالن ما هم عليه من البدع ويوضـحوا هلـم         

 وأن  ، وأن يبينوا هلم أدلتها من الكتاب والسنة       ،السنة الغراء والطريقة السمحة الواضحة    
  .  والدليل الواضح،ينبهوهم إىل أخطائهم باألسلوب احلسن

من غري عنف وال شدة بـل       .  والعبارات البينة  ، الدامغة والربهان القوي واحلجة  
 ، حىت يعرفوا احلق ويهتدوا إىل الـصواب       ، واجلدال باليت هي أحسن    ،بالعبارة الواضحة 

وحىت يتبصروا وحىت يدعوا اخلرافات والشركيات والبدع اليت هم عليها على غري هدى             
وقُلْ جـاَء  { :ال اهللا تعاىل واحلق ضالة املؤمن مىت وجده أخذه وقد ق ،وعلى غري بصرية  

من ((:  وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم      )١(}الْحق وزهق الْباِطلُ ِإنَّ الْباِطلَ كَانَ زهوقًا      
  . )٢()) ليس عليه أمرنا فهو ردعمل عمالً

  : جيب ترك البدع والتصدي هلا
 يسري  وكل بدعة وكل ضاللة وكل منهج خيالف شرع اهللا جيب تركه وجيب أن            

 مث  ، على املنهج الذي سار عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حياتـه              الناس مجيعاً 
سار عليه صحابته واخللفاء الراشدون من بعده مث تابعهم األئمة املهتـدون والـسلف              

  . والصراط املستقيم، تابعوهم على املنهج القومي،الصاحلون

والـدعوة إليـه   .  والسري عليه ،بههذا هو املنهج الذي جيب األخذ به والتمسك         
  عوكل ما خيالف ذلك مما أحدثه الناس جيب أن يترك وأن يرفض م
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  . البيان واإليضاح حىت ال يهلك هالك إال عن بينة

  :منهج الوحدة اإلسالمية
  :). وحتدث مساحته عن املنهج الذي جيب أن تقوم عليه الوحدة اإلسالمية فقال(

 باجتماع والة أمور املـسلمني علـى ديـن اهللا           ال طريق للوحدة اإلسالمية إال    
 وأن يكون هدفهم نصر احلق وهداية       ،واعتصامهم حببل اهللا وتعاوم على الرب والتقوى      

: اخللق وحتكيم شرع اهللا يف عباد اهللا ذا جيتمعون كمـا قـال اهللا تبـارك وتعـاىل                 
ثُم جعلْناك علَـى    { :وقال جل وعال  ،  )١(}واعتِصموا ِبحبِل اللَِّه جِميعا وال تفَرقُوا     {

شِريعٍة ِمن الْأَمِر فَاتِبعها وال تتِبع أَهواَء الَِّذين ال يعلَمونَ ِإنهم لَن يغنوا عنك ِمن اللَِّه                
  .)٢(}شيئًا

  : التمسك بشرع اهللا
حلقيقـي إال باجتمـاع     واالجتماع ا . فال سبيل إىل الوحدة اإلسالمية الصحيحة     

 وتعاوم على الرب والتقوى وحتكيم شرع اهللا        ،القادة على دين اهللا ومتسكهم بشرع اهللا      
فيما بينهم ونبذ تلك القوانني الوضعية واآلراء البشرية والنظريات املستوردة املخالفـة            

 وأن ال حيكموا إال شرع اهللا الذي حكمه رسول اهللا صـلى             ،لشرع اهللا وراء ظهورهم   
  . اهللا عليه وسلم وحكمه أصحابه وأتباعه بإحسان

 والنصر على   ،ووحدة الصف .  ومل الشمل  ،هذا هو السبيل الوحيد جلمع الكلمة     
   واسترجاع ما غرب من أجمادنا وعزنا الذي سلبه،األعداء
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 لوجود أسباب التفرق والتمزق واالختالف والتناحر واحلرب اليت ضرتنا ومـا   ،األعداء
  . نفعتنا

  : اإلعالم العلماء وأجهزةواجب
وحتدث مساحته عن واجب العلماء ورجال الدين ووسائل اإلعالم جتـاه مـا             (

يروجه الذين ينتسبون إىل العلم والدين يف بعض الدول اإلسالمية من بدع وخرافـات              
  :). وضالالت فقال

وقـد انتـشر   . حنن يف آخر الزمان وحنن اآلن يف القرن اخلامس عشر اهلجـري       
يتقارب الزمان ويظهـر    (( :كما قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم      . قل العلم و. اجلهل

  )).اجلهل ويقل العلم

وعلماء السوء وأدعياء العلم    . والعلماء املتبصرون اليوم يف أوطان املسلمني قليلون      
 ،وينتسبون إىل العلم كذبا وبـاطال     . وليسوا بعلماء . من الذين يدعون أنفسهم علماء    

وعدم نـصرهم   .  وال قيمة هلم لعدم علمهم باحلق      ،لكن ال عربة م    و ،هؤالء كثريون 
  . للحق وحجة املخالفني واملبتدعني والضالني ضعيفة واهية

الذين وفقهم اهللا سبحانه وتعاىل للعلم بكتابـه        . ومن الواجب على علماء احلق    
 حىت عرفوا طريق النيب صـلى اهللا      . وسنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وبصرهم باحلق       

 وعرفوا أن النصر إمنا يكون بالتمسك بدين اهللا والعـض           ،عليه وسلم وطريق أصحابه   
ودعوا إىل ذلك وعرفوا سنة الرسول صلى اهللا عليه وسـلم ومتـسكوا             . عليه بالنواجذ 

ودانوا مبا جاء به النيب صلى اهللا عليه وسـلم أن ينـشروا الـدعوة               . بالشرع احلنيف 
  . دة من البدع والضالالت واالحنرافاتاإلسالمية ويقوموا بتنقية العقي
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 ،هؤالء هم العلماء الذين تعلق عليهم اآلمال وجتب عليهم دعوة الناس إىل احلـق       
 ويوضحوا هلم سبيل   ،وهؤالء يلزمهم أن يصربوا على األذى وأن يبشروا الناس بدين اهللا          

 حـىت   ه وسلم  صلى اهللا علي    ويشرحوا هلم حقيقة اإلسالم الذي بعث اهللا به النيب         ،احلق
  .  ويتضح احلق لطالب احلق،يزول اجلهل وينقشع اللبس

  :الرجوع إىل احلق والصواب
 من الصوفية وغريهم ما هم عليه من الباطـل          ،وحىت يعلم أهل البدع واخلرافات    

 فلو عرف   ، ألن الكثري منهم قد التبس عليه احلق       ،فريجعوا إىل الصواب ويأخذوا باحلق    
  . طريقه وسار على ،احلق ألخذ به

 وبصروا الناس بأحكام    ،فإذا نشر أهل العلم والبصرية واإلميان احلقيقة اإلسالمية       
 ، وأوضحوا هلم األدلة على ذلك فإن اهللا يهدي من يـشاء           ، ودعوا إىل شريعة اهللا    ،اهللا

 مث ،وبذلك يكون علماء اإلسالم قد أحسنوا إىل الناس وبلغوا ما عليهم وأدوا واجبـهم     
ل على بصرية فأمره إىل اهللا يف ذلك وقد وعد النار ملئها ووعـد              بعد ذلك فإن من ض    

لَيس علَيك هداهم ولَِكـن اللَّـه يهـِدي مـن     {:  وقال سبحانه وتعاىل،اجلنة ملئها 
 ، والصرب على ذلك   ، وإقامة األدلة  ، إمنا على أهل العلم البالغ والبيان والتبصري       )١(}يشاُء

  .  يهدي من يشاءواهللا سبحانه وتعاىل

  :تنقية العقيدة اإلسالمية
وجيب على أجهزة اإلعالم أن تنشر العقيدة اإلسالمية الصافية؛ حبيث تكون نقية            

  من كل شوائب البدع والشرك ودعاوى الدجل والتصوف حىت
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 وينخدعوا مبا يروجه املتصوفة وأهل البدع واخلرافات وهذا واجب كل           ،ال يضل الناس  
  .ن واهللا املستعا،دمة العقيدة النقية الصافية ونشر الدعوة اإلسالميةوسائل اإلعالم خل

  

  أسئلة مهمة وجواا

  :  هـ وجواا١٤٠٦ صفر سنة ٢٣هذه أسئلة وجهت إيل يف 

إن املشركني األولني كانوا يعترفون بأم ما يعبدون آهلتـهم        : يقال: ١س
كمون على من تسموم  فكيف حت  ، وكانوا يعبدون أصناما   ،إال ليقربوهم إىل اهللا   
 ولكنـهم   ، وهم ال يعبدون أصناما، وال قالوا إم يعبدون        ،بالقبوريني بالشرك 

  .يتربكون ؟

 ،العبادة ليست تعرف بآراء الناس وإمنا هي حبكم اهللا عـز وجـل            : ١جـ
 ومنهم مـن يعبـد      ، منهم من يعبد األصنام    ،فاملشركون األولون معبودام أقسام   

 ومنـهم   ، ومنهم من يعبد األشجار واألحجار     ،بد الصاحلني  ومنهم من يع   ،األنبياء
 حىت يدخلوا يف     وقد كفرهم اهللا مجيعاً    ،فليسوا على حد سواء   . من يعبد غري ذلك   

وال يأْمركُم أَنْ تتِخذُوا الْمالِئكَـةَ  {:  قال تعاىل، وحىت يعبدوا اهللا وحده   ،دين اهللا 
فجعل عبـاد النبـيني      ،)١(}م ِبالْكُفِْر بعد ِإذْ أَنتم مسِلمونَ     والنِبيني أَربابا أَيأْمركُ  

   ومعلوم أن، إذا مل ينصاعوا إىل احلق؛واملالئكة كفاراً
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 ، حىت دخلوا يف اإلسـالم     ، وهو رجل صاحل فكفرهم اهللا     ،أهل الطائف يعبدون الالت   
كذا النصارى يعبـدون     وه ،وقاتلهم النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت دخلوا يف اإلسالم         

 وهكذا اليهـود    ، وهم كفار بذلك   ، وأمه صديقة  ، واملسيح نيب  ، ويعبدون أمه  ،املسيح
 واهللا  ، وهم كفار بـذلك    ،إنه ابن اهللا  :  وقالوا ،عبدوا أحبارهم ورهبام وعبدوا عزيراً    

يمِلكُـونَ  قُِل ادعوا الَِّذين زعمتم ِمن دوِنِه فَـال         {: جل وعال قال يف حمكم الترتيل     
أُولَِئك الَِّذين يدعونَ يبتغونَ ِإلَى ربِهـم الْوِسـيلَةَ   * كَشف الضر عنكُم وال تحِويلًا     

     ذَابافُونَ عخيو هتمحونَ رجريو بأَقْر مهأخرب سبحانه عن بعض املـشركني       )١(}ُهأَي 
 ، وخيافون عذابـه   ، ويرجون رمحته  ، رم الوسيلة  أم يعبدون ناسا صاحلني يبتغون إىل     

  . وبني أم ال ميلكون كشف الضر عن عابديهم وال حتويله،فأنكر عبادم من دون اهللا

 ويف كل   ،إا نزلت يف املسيح وأمه والعزير     : وقد قال علماء التفسري يف هذه اآلية      
  . رجل صاحل أو نيب

 كانوا يعبـدون  ،لت يف أناس من اإلنس  إا نز : (وقال ابن مسعود رضي اهللا عنه     
  ).  ومتسك اإلنس بعبادم، فأسلم اجلن،ناسا من اجلن

 وأخرب أم   ، وكفر اهللا عابديهم بذلك    ،فاحلاصل أا نزلت يف الصاحلني واألنبياء     
  . ال ميلكون كشف الضر عن عابديهم وال حتويله

 والَِّذين تدعونَ ِمن دوِنِه ما يمِلكُونَ       ذَِلكُم اللَّه ربكُم لَه الْملْك    {: وقال تعاىل 
   ِإنْ تدعوهم ال يسمعوا دعاَءكُم ولَو* ِمن ِقطِْمٍري 
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       ِككُمونَ ِبِشركْفُرِة يامالِْقي مويو وا لَكُمابجتا اسوا مِمعفسمى دعاءهم هلم    )١(}س 
 ، ما دعوهم ألم ميلكون الضر والنفع، شفعاء  مع أم مل يدعوهم إال ألم      ،شركاً

ما نعبدهم ِإال ِليقَربونا ِإلَى     {: إم قالوا :  بل قال اهللا عنهم    ،أو خيلقون أو يرزقون   
 وهـم مل    ، فكفرهم بـذلك   )٣(}هؤالِء شفَعاؤنا ِعند اللَّهِ   {:  وقالوا )٢(}اللَِّه زلْفَى 

 أو ينفعـون  ، ومل يزعموا أم خيلقون أو يرزقون،بونيعتقدوا إال أم شفعاء ومقر   
  . أو يضرون

ومن يدع مع اللَِّه ِإلَها آخر ال برهانَ لَه ِبِه فَِإنما ِحسابه ِعند          {: وقال تعاىل 
 وهم ما عبدوهم ألـم ينفعـون أو          مساهم كفاراً  )٤(}ربِه ِإنه ال يفِْلح الْكَاِفرونَ    

 وإمنا عبدوهم ألـم  ، أو خيلقون، أو دفع الضر   ، أو يستقلون جبلب النفع    ،رونيض
  .  ويشفعون هلم عنده،بزعمهم يقربوم إىل اهللا زلفى

ومن أَضلُّ ِممن يـدعو ِمـن دوِن اللَّـِه مـن ال         {: وقال سبحانه وتعاىل  
       د نع مهِة وامِم الِْقيوِإلَى ي لَه ِجيبتسغَاِفلُونَ   ي اِئِهموا    * عكَان اسالن ِشرِإذَا حو

    كَاِفِرين ِتِهمادوا ِبِعبكَاناًء ودأَع مفهذه عامة لألنبياء والصاحلني وغريهـم  )٥(}لَه  .
 أو  أو نبياًصنماً:  قد أمجعوا على أن من عبد غري اهللا    ،واملقصود أن أهل العلم قاطبة    

  ، فهو كافر مطلقاً،ك أو جنيا أو غري ذلصاحلاً
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 واألدلة على ذلـك     ،وهذا إمجاع أهل العلم قاطبة    .  أو صاحلاً  ولو كان املعبود نبياً   
 وقـد تقـدم     ، وقول رسوله صلى اهللا عليه وسلم واضحة       ،من قول اهللا عز وجل    

  .  واهللا جل وعال ويل التوفيق،بعضها

فـاعترفوا   ،أولئك قالوا ما نعبدهم إال ليقربونا     : وأما قول السائل  : ٢س
 ولكن يقولون إـم     ،بالعبادة ولكن هؤالء املتأخرين ما يقولون إم يعبدوم       

  . يتربكون م؟

 ،االعتبار باحلقائق واملعىن ال باختالف األلفـاظ      : فاجلواب أن يقال  : ٢جـ
 ما دامـوا فعلـوا فعـل        ، مل ينفعهم ذلك   ،ما نعبدهم وإمنا نتربك م    : فإذا قالوا 

 فالتعلق  ، أو تربكاً   بل مسوه توسالً   ،وإن مل يسموا ذلك عبادة     ،املشركني من قبلهم  
 أو  ، ودعاء األموات واألنبياء والصاحلني والذبح هلم أو الـسجود هلـم           ،بغري اهللا 

 ألن العـربة  ، أو مسوها غري ذلك  ، كل ذلك عبادة ولو مسوها خدمة      ،االستغاثة م 
  . باحلقائق ال باألمساء كما تقدم

اجلماعة الذين خرجوا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل       ومن هذا القبيل قول     
يا رسول اهللا اجعل    (:  قالوا ،حنني ملا رأوا املشركني يعلقون أسلحتهم على سدرة       

اهللا أكـرب  ((:  فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم      ،لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط      
نا إهلا كمـا هلـم      قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل ملوسى اجعل ل          

 فجعـل   ،اجعل لنا ذات أنـواط    :  مع أن هؤالء قالوا    ،فجعل املقالة واحدة  . ))آهلة
  . ال باأللفاظ، ألن العربة باملعىن واحلقائق،قوهلم مثل قول بين إسرائيل
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إنكم تدعون إىل التوحيد فما دليلكم علـى كلمـة       : وأما قول السائل  : ٣س
   من أين اشتقت ؟ ،التوحيد

واب أن يقال على ذلك أدلة كثرية من كتاب اهللا عز وجل وسـنة            فاجل: ٣جـ  
والتوحيد معناه توحيد اهللا يعين االعتقاد أنـه واحـد ال           . رسوله صلى اهللا عليه وسلم    

وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإال     {: ومن اآليات الدالة على ذلك قوله سبحانه      . شريك له 
وما أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإال نوِحي ِإلَيِه أَنـه ال           { : وقوله سبحانه  )١(}ِليعبدوِن

  .  واآليات يف هذا املعىن كثرية)٢(}ِإلَه ِإال أَنا فَاعبدوِن

ما ثبت يف صحيح البخاري عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل  : وأما األحاديث فمنها  
: عاذ رضي اهللا عنه ملـا بعثـه إىل الـيمن           أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال مل        ،عنهما

 ويف صحيح مسلم ، ذا اللفظ رواه البخاري يف الصحيح     ))ادعهم إىل أن يوحدوا اهللا    ((
: عن طارق ابن أشيم األشجعي رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال                

 فـصرح  ))هللامن وحد اهللا وكفر مبا يعبد من دون اهللا حرم ماله ودمه وحسابه على ا        ((
  .  فدل ذلك على أن هذا هو معىن ال إله إال اهللا))وحد اهللا((: بقوله

أن النيب صلى : ومن ذلك ما ثبت يف صحيح مسلم عن ابن عمر رضي اهللا عنهما           
 وذلـك   ، احلديث )) على أن يوحد اهللا    ،بين اإلسالم على مخس    ((:اهللا عليه وسلم قال   

بين اإلسالم على مخس شهادة     ((: واية األخرى تفسري لقوله صلى اهللا عليه وسلم يف الر       
  . احلديث)) رسول اهللا وأن حممداً،أن ال إله إال اهللا

                                                
 .٥٦ سورة الذاريات اآلية - ١
 .٢٥ سورة األنبياء اآلية - ٢
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  . واهللا املوفق..  واألحاديث يف هذا املعىن كثرية

 ،عن رجل له أخوات تزوجن برجال مـشركني       : وأما قول السائل  : ٤س
ـ   ، فأجبنه أخواتـه   ،وعندما اهتدى أراد دعوم إىل التوحيد      ستجب لـه    ومل ي

   أم ماذا يفعل؟ ، فهل يفصل أخواته عن أزواجهن،أزواجهن

 ، وجيب عليه فصل أخواته عنـهم      ،إذا كن مسلمات فالنكاح باطل    : ٤جـ
وإذا كان يف بالد إسالمية وجب على حاكمها أن يفـصلهن مـن             . ويلزمه ذلك 

أما إذا كن كافرات معهم مثـل يهوديـات أو نـصرانيات أو          . أزواجهن الكفار 
 فإذا أسلمن حرم عليهن البقاء معهم وهم غري مسلمني          ،ت فنكاحهن صحيح  وثنيا

 وعليهن أن ينفـصلن     )١(}ال هن ِحلٌّ لَهم وال هم يِحلُّونَ لَهن       {: لقوله جل وعال  
 وهكذا بعد العدة    ، إال إذا أسلم الزوج يف العدة فهي امرأته        ،عن أزواجهن الكفار  

له الرجوع إليها كما رجعت بنت النيب صلى        على الصحيح إذا كانت ما تزوجت       
اهللا عليه وسلم زينب رضي اهللا عنها إىل زوجها أيب العاص ابن الربيع بعدما أسلم               

  .وسلم على نبينا حممد وآله وصحبهوصلى اهللا .. وقد مضت العدة

                                                
 .١٠ية  سورة املمتحنة اآل- ١
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  حكم احللف بغري اهللا

  هل جيوز احللف بالنيب صلى اهللا عليه وسلم؟: س

لف بشيء من املخلوقات ال بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وال           ال جيوز احل  : اجلواب
.  إمجاعا١ًبل حكاه بعضهم. بالكعبة وال باألمانة وال غري ذلك يف قول مجهور أهل العلم   

وقد روي خالف شاذ يف جوازه بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وهو قول ال وجه له بـل                  
ف لألحاديث الصحيحة الواردة   وخالف ملا سبقه من إمجاع أهل العلم وخال        ،هو باطل 
 ومنها ما خرجه الشيخان عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن               ،يف ذلك 

 إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم فمن كـان حالفـاً  ((: النيب صلى اهللا عليه وسلم قال     
 صلى   ويف الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب          ،))فليحلف باهللا أو ليصمت   

 ،))من حلف فقال يف حلفه بالالت والعزى فليقل ال إله إال اهللا           ((: اهللا عليه وسلم قال   
ووجه ذلك أن احلالف بغري اهللا قد أتى بنوع من الشرك فكفارة ذلك أن يأيت بكلمـة                 

وخـرج الترمـذي    . التوحيد عن صدق وإخالص ليكفر ا ما وقع منه من الـشرك           
ر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم   واحلاكم بإسناد صحيح عن ابن عم     

 وخرج أبو داود من حديث بريـدة  ،)٢())من حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك     ((: قال
من حلـف باألمانـة     ((: بن احلصيب رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال           

ال ((: سـلم قـال    وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و            ،))فليس منا 
  حتلفوا بآبائكم وال بأمهاتكم وال باألنداد وال حتلفوا باهللا إال وأنتم

                                                
  .املؤلف.  وهو اإلمام أبو عمر بن عبد الرب رمحه اهللا- ١
 وأخرج اإلمام أمحد بإسناد صحيح عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم                  - ٢

  .املؤلف" من حلف بشيء دون اهللا فقد أشرك " أنه قال 
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 وممن حكى اإلمجاع يف حترمي احللف بغـري اهللا          ،أخرجه أبو داود والنسائي   )) صادقون
وقد أطلق بعض أهـل العلـم الكراهـة    . اإلمام أبو عمر بن عبد الرب النمري رمحه اهللا     

 وقـد  ، للظن بأهل العلم  بالنصوص وإحساناً  ة التحرمي عمالً  فيجب أن حتمل على كراه    
تعلل بعض من سهل يف ذلك مبا جاء يف صحيح مسلم أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم                  

  )).أفلح وأبيه إن صدق((: قال يف حق الذي سأله عن شرائع اإلسالم

ا أن هذه رواية شاذة خمالفة لألحاديث الصحيحة ال جيوز أن يتعلق            : واجلواب
وهذا حكم الشاذ عند أهل العلم وهو ما خالف فيه الفرد مجاعة الثقات وحيتمل أن هذا          

 فـصحفه   ))أفلـح واهللا  ((اللفظ تصحيف كما قال ابن عبد الرب رمحه اهللا وأن األصل            
 وحيتمل أن يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ذلـك قبـل              ،بعض الكتاب أو الرواة   

بكل حال فهي رواية فردة شاذة ال جيوز ملن يـؤمن بـاهللا    و،النهي عن احللف بغري اهللا 
واليوم اآلخر أن يتشبث ا وخيالف األحاديث الصحيحة الصرحية الدالة علـى حتـرمي              

 وقد خرج النسائي بإسناد صـحيح عـن     ، وأنه من احملرمات الشركية    ،احللف بغري اهللا  
النيب صلى اهللا عليـه  سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه أنه حلف بالالت والعزى فسأل   

له امللك وله احلمد وهو      ،قل ال إله إال اهللا وحده ال شريك له        ((: وسلم عن ذلك فقال   
 وتعوذ باهللا من الـشيطان الـرجيم وال         وانفث عن يسارك ثالثاً    ،على كل شيء قدير   

 وهذا اللفظ يؤكد شدة حترمي احللف بغري اهللا وأنه من الـشرك ومـن مهـزات                 ))تعد
  .  التصريح بالنهي عن العود إىل ذلكالشيطان وفيه

 وأن يعيـذنا    ،وأسأل اهللا أن مينحنا وإياكم الفقه يف دينه وصالح القصد والعمل          
 واهللا يتوالنـا وإيـاكم      ،تباع اهلوى ونزغات الشيطان إنه مسيع قريب      إواملسلمني من   

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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   صلى اهللا عليه وسلمحكم احللف بالنيب

  :  أرسل إلينا يقول- أ.ع.ع:  سائل رمز المسه باحلروف*

 اعتاد بعض الناس احللف بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وأصبح األمـر عاديـاً             
   فما حكم ذلك؟ عندهم وال يعتقدون ذلك اعتقاداً

 احللف بالنيب صلى اهللا عليه وسلم أو غريه من املخلوقات منكر عظـيم       :اجلواب
وقد حكى اإلمام ابـن      ،ال جيوز ألحد احللف إال باهللا وحده      ومن احملرمات الشركية و   

عبد الرب رمحه اهللا اإلمجاع على أنه ال جيوز احللف بغري اهللا وقد صحت األحاديث عن                
النيب صلى اهللا عليه وسلم بالنهي عن ذلك وأنه من الشرك كما يف الصحيحني عن النيب                

أن حتلفوا بآبائكم فمن كـان حالفـا        إن اهللا ينهاكم    (( :صلى اهللا عليه وسلم أنه قال     
  )).فليحلف باهللا أو ليصمت

  )). فال حيلف إال باهللا أو ليسكتفمن كان حالفاً(( :ويف لفظ آخر

 :وخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال             
 :نه قـال  وصح عنه صلى اهللا عليه وسلم أ       ،))من حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك       ((
والواجـب   ،واألحاديث يف هذا الباب كثرية معلومة      ،))من حلف باألمانة فليس منا    ((

 من على مجيع املسلمني أال حيلفوا إال باهللا وحده وال جيوز ألحد أن حيلف بغري اهللا كائناً         
وجيب على من اعتاد ذلك أن حيذره وأن ينهى أهله          . كان لألحاديث املذكورة وغريها   

  من رأى منكم(( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ،هم عن ذلكوجلساءه وغري
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 فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلـك أضـعف               منكراً
  . خرجه مسلم يف صحيحه))اإلميان

 أكرب  وقد يكون شركاً،واحللف بغري اهللا من الشرك األصغر للحديث السابق   
 أو أنه   ،لوف به يستحق التعظيم كما يستحقه اهللا      إذا قام بقلب احلالف أن هذا احمل      

نسأل اهللا أن ميـن علـى       .. جيوز أن يعبد مع اهللا وحنو ذلك من املقاصد الكفرية         
 وأن مينحهم الفقه يف دينه والسالمة من أسـباب      ، بالعافية من ذلك   املسلمني مجيعاً 

  .غضبه إنه مسيع قريب
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  )١(حول تعرض اإلميان للقلق
  

  :  والصالة والسالم على من ال نيب بعده أما بعد،هاحلمد هللا وحد

فقد نشرت جملة الراية يف عددها الثاين رسالة للمركز اإلسالمي يف جنيف واليت             
 هـل   ،ورد فيها أسئلة أوهلا عن اإلميان وتعرضه عند عدد كبري لكثري من القلق والشك             

فبعد محـد  . مضانوكانت الكلمة بقلم األخ الدكتور سعيد ر      .. هذا القول صحيح إخل   
  ومدبراً  وإهلاً ال ريب أن اهللا سبحانه وتعاىل قد فطر العباد على اإلميان به رباً            : اهللا نقول 

فَأَِقم وجهك ِللديِن حِنيفًا ِفطْرةَ {:  كما قال ،خياف ويرجى ويتقرب إليه بأنواع القرب     
لصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم        ويف احلديث ا   ،)٢(}اللَِّه الَِّتي فَطَر الناس علَيها    

إين خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطني عن دينـهم         (( :يقول اهللا تعاىل  : أنه قال 
واإلميـان  رواه مسلم يف صـحيحه      )) ..وأمرم أن يشركوا يب ما مل أنزل به سلطاناً        

 كما ، وشرهالشرعي هو اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وبالقدر خريه    
وهـو  ((قد فسره النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك يف جوابه لسؤال جربيل عليه السالم       

بضع وسبعون شعبة أفضلها قول ال إله إال اهللا وأدناها إماطة األذى عن الطريق يزيـد                
 كما دلت على ذلك اآليات القرآنية واألحاديث النبويـة          ،))بالطاعة وينقص باملعصية  

إن هـذا اإلميـان   : هذه املقدمة وتعريف اإلميان نقـول   وبعد،األمةودرج عليه سلف    
  : يتعرض للشك والقلق وذلك ألسباب عدة

                                                
 .٨ - ٧هـ من صـ ١٣٨٠ مجادى اآلوىل سنة ٦ نشرت مبجلة راية اإلسالم العدد -١
  .٣٠ سورة الروم اآلية - ٢
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  . أعظمها اجلهل مبقتضى اإلميان وأدلته-١
 بعد شيء حىت يزول وحيـل        عدم العمل مبقتضى العلم فيضعف اإلميان شيئاً       -٢

   .حمله الشك والقلق كما يدل عليه الواقع وتقتضيه النصوص
 وجود املؤمن يف بيئة غري مؤمنة فتملي عليه شكوكها وشـبهاا فيتزعـزع            -٣

 السيما إذا كان قليل العلـم وفقـد         ،إميانه ويضعف أمام املغريات ودواعي االحنراف     
ويدل على هذا ما جاء يف احلديث الصحيح عـن          .. الس الصاحل الذي يثبته ويعينه    جاملُ

 كقطع الليل املظلم    بادروا باألعمال فتناً  ((: نه قال الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم أ      
 يبيع دينه بعـرض      ويصبح كافراً   وميسي مسلماً   وميسي كافراً  يصبح الرجل فيها مسلماً   

  )).من الدنيا

وهذا احلديث يرشد إىل أن البدار باألعمال الصاحلات من أسباب ثبات اإلميـان           
الفنت يدخل فيها فـنت الـشهوات       وهذه  . وأن عدمها من عوامل الشك والتأثر بالفنت      

 وأعظمها فنت الشهوات إذ هي أكثـر إغـراء وأقـرب إىل    ،والشبهات وفنت احلروب  
النفوس الضعيفة فينخدع املؤمن أول األمر مث يتورط فيها حىت تسوخ قدمه يف الباطـل               

وطريق السالمة والنجاة أن يتباعد املؤمن عن أسباب الفنت وأن حيذرها           . ويذهب إميانه 
  ومتدبراً  وجيتهد يف سؤال اهللا الثبات على اإلميان ويقبل على كتاب اهللا تالياً            ،ة احلذر غاي

 املشتملة على احلجج العقليـة والـرباهني النظريـة     ،لآليات الدالة على اهللا واإلميان به     
 واسـتحقاقه أن    ،املرشدة إىل وجوده سبحانه ووحدانيته واستقالله بتدبري األمور كلها        

 ومىت رسخ اإلميـان يف القلـوب        ،تباع شريعته والوقوف عند حدوده    إيعظم ويطاع ب  
وذاقت حالوته واستنارت بأدلته صعب اقتالعه منها وندر رجـوع صـاحبه عنـه               

 كما قال هرقل أليب سفيان حني سأله عن مسائل تتعلق بدعوة الرسول        ،واستبداله بغريه 
  له يف دينه سخطة هل يرتد أحد من أصحاب حممد بعد دخو( :صلى اهللا عليه وسلم
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 هرقل وكذلك اإلميان حني ختالط بشاشته       :فقال ،له؟ فأجاب أبو سفيان بالسلب    
 وهلذا مل يرو أن الرسول أنكر عليـه هـذا           ، والواقع يشهد مبا قال هرقل     )القلوب
 أما التجربة العملية هلذا فقد ذكر ابن القيم يف قصيدته النونية أنه وقع لـه    ،اجلواب

لق بسبب النظر يف كتب أهل الكالم وشبهام حىت أتاح اهللا           شيء من الشك والق   
 وكمـال   ،له شيخ اإلسالم ابن تيمية فأرشده إىل اآليات واألحاديث املعرفة باهللا          

عظمته وأمسائه واستقالله بتدبري األمور فاستقام إميانه وزال عن نفسه ما سـاورها             
  .مد وآله وصحبهوصلى اهللا وسلم على نبينا حم. من أنواع الشكوك والقلق



  

 - ١٤٩ -

  

  )١(نصيحة عامة مبناسبة يوم االستغاثة
  

 وآله وصحبه   ، والصالة والسالم على رسول رب العاملني      ،احلمد هللا رب العاملني   
  :  أما بعد،أمجعني

ثـنني  فبمناسبة عزم املسلمني يف اململكة العربية السعودية على االستغاثة يوم اال           
 إخواين املسلمني على أمور ينبغي لكـل         هـ رأيت أن أنبه    ١٣٨٦ شوال   ٢٧املوافق  

 وحصول  ، وأن حياسب نفسه وجياهدها على ما فيه صالحها وجناا         ،مسلم أن ينتبه هلا   
يا أَيها {:  بقوله عز وجل وسالمتها مما يضرها يف الدنيا واآلخرة عمالً      ،ما أحبه اهللا منها   

     فْسن ظُرنلْتو قُوا اللَّهوا اتنآم ـا      الَِّذينِبم ـِبريخ ِإنَّ اللَّـه قُوا اللَّهاتٍد وِلغ تما قَدم 
 )٢(}وال تكُونوا كَالَِّذين نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ         * تعملُونَ  

ا ماذا قـدموا   وأن ينظرو ،أمر اهللا عباده املؤمنني يف هذه اآلية الكرمية أن يتقوه عز وجل           
 وحيذروا ما يـضرهم     ، اهللا تعاىل عنهم   ى ويرض ، حىت يستقيموا على ما ينفعهم     ،لآلخرة

 ، من النظر فيما قدمه العبـد آلخرتـه        ، وهذه هي الفائدة العظيمة    ،ويسخط اهللا عليهم  
 ، ليحذروه وخيافوه  ، ال خيفى عليه منها خافية     ،وأوضح سبحانه أنه خبري بأعمال عباده     

 وطريق  ، وكرر األمر بالتقوى لكوا هي سبيل السعادة       ،هم وظواهرهم ويصلحوا بواطن 
  .اإلصالح

                                                
 نصيحة وجهها مساحة الشيخ للمسلمني يف اململكة العربية السعودية عندما كان نائبا لرئيس اجلامعـة       - ١

  .اإلسالمية باملدينة املنورة قرئت يف املساجد قبل موعد االستسقاء
 .١٩، ١٨ سورة احلشر اآليتان - ٢



  

 - ١٥٠ -

 من إخالص هللا    ، وترك ما ى اهللا عنه ورسوله      ،طاعة اهللا ورسوله  : والتقوى هي 
 ، ومبا أخرب اهللا به ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، ومن إميان صادق باهللا ورسوله  ،سبحانه

قال بعض الـسلف يف  .  وحذر مما لديه من العقاب  ،ثوبةوعن رغبته فيما عند اهللا من امل      
وأن تترك  .  ترجو ثواب اهللا   ، على نور من اهللا    ،هي أن تعمل بطاعة اهللا    : (تفسري التقوى 

  ).  ختشى عقاب اهللا،معصية اهللا على نور من اهللا
 وهو أحد كبار أصحاب رسـول اهللا        -وقال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه       

تقوى اهللا حق تقاته أن يطاع فال يعصى ويذكر فال          (: -لم وعلمائهم صلى اهللا عليه وس   
  ).ينسى ويشكر فال يكفر

مث إن ربنا عز وجل يف اآلية السابقة حذر عباده من مشاة أعدائـه يف نـسيانه              
 وعن  ، فأعرضوا عن أسباب جناا    ، واإلعراض عن حقه حىت أنساهم أنفسهم      ،سبحانه

وال تكُونوا كَالَِّذين نسوا اللَّه فَأَنساهم      {:  فقال تعاىل  ،سبل سعادا يف الدنيا واآلخرة    
مهفُسم هم          )١(}أَنمث حكم على هؤالء املعرضني الذين نسوا اهللا فأعرضوا عن طاعته بأ 
  .  املنقادون للهوى والشيطان، أي اخلارجون عن طاعة اهللا،الفاسقون

 وأن  ، وأن يستقيم على طاعتـه     ،جلفالواجب على كل مسلم أن يتقي اهللا عز و        
حيذر هواه وشيطانه وأن يتباعد عن مشاة أعداء اهللا ورسوله املعرضني عـن ذكـره               

  .  ليفوز بالنجاة والسالمة يف الدنيا واآلخرة،وطاعته
ومن األمور العظيمة اليت جيب التنبه هلا أن اهللا سبحانه أخربنا يف كتابه العظيم يف               

 وجـدب   ،كقسوة القلـوب  : اب العباد من املصائب املتنوعة     أن ما أص   ،مواضع كثرية 
  ، ونقص األنفس واألموال والثمار،األرض وتأخر الغيث

                                                
  .١٩ سورة احلشر اآلية - ١



  

 - ١٥١ -

 كل ذلك بأسباب ما كـسبه العبـاد مـن           ،وتسليط األعداء وغري ذلك من املصائب     
وما أَصابكُم ِمن مِصيبٍة فَِبمـا كَـسبت        {:  كما قال عز وجل    ،املعاصي واملخالفات 

ما أَصابك ِمن حسنٍة فَِمن اللَِّه وما أَصابك        {:  وقال تعاىل  )١(}يِديكُم ويعفُو عن كَِثريٍ   أَ
   فِْسكن ئٍَة فَِمنيس {:  وقال تعاىل  )٢(}ِمن    تبـا كَـسِر ِبمحالْبو رِفي الْب ادالْفَس رظَه

ولَقَد أَخذْنا {:  وقال تعاىل)٣(}ِذي عِملُوا لَعلَّهم يرِجعونَ أَيِدي الناِس ِليِذيقَهم بعض الَّ    
  .)٤(}آلَ ِفرعونَ ِبالسِنني ونقٍْص ِمن الثَّمراِت لَعلَّهم يذَّكَّرونَ

 وما أحل م من العقوبات قال بعد        ،وملا أخرب عز وجل عن بعض األمم الطاغية       
ِبذَنِبِه فَِمنهم من أَرسلْنا علَيِه حاِصبا وِمنهم من أَخذَته الـصيحةُ           فَكُلا أَخذْنا   {: ذلك

وِمنهم من خسفْنا ِبِه الْأَرض وِمنهم من أَغْرقْنا وما كَانَ اللَّه ِليظِْلمهم ولَِكن كَـانوا               
:  عليه الصالة والسالم   م نوح ملا عصوا رسوهلم نوحاً      وقال عن قو   )٥(}أَنفُسهم يظِْلمونَ 

 ،)٦(}ِمما خِطيئَاِتِهم أُغِْرقُوا فَأُدِخلُوا نارا فَلَم يِجدوا لَهم ِمن دوِن اللَّـِه أَنـصارا             {
 نعوذ باهللا   ، ويف اآلخرة بإدخاهلم النار    ،واملعىن من أجل خطيئام عذبوا يف الدنيا بالغرق       

   .من حاهلم
 وما جاء يف معناها من األحاديث عـن رسـول اهللا    ،ويف هذه اآليات الكرميات   

 الداللة الظاهرة والربهان القاطع على أن     ،صلى اهللا عليه وسلم واآليات الكرميات غريها      
 كل ذلـك بكـسبهم      ،ما أصاب العباد من املصائب والسيئات اليت ال حيصيها إال اهللا          

   لعلهم،املخالفة للحق وما قدموا من األعمال ،وذنوم

                                                
 .٣٠ سورة الشورى اآلية - ١
 .٧٩ سورة النساء اآلية - ٢
 .٤١ سورة الروم اآلية - ٣
 .١٣٠ سورة األعراف اآلية - ٤
 .٤٠ سورة العنكبوت اآلية - ٥
  .٢٥ سورة نوح اآلية - ٦



  

 - ١٥٢ -

 ، وحيذروا ما اهم عنـه ، ويرجعوا إىل طاعته   ، فيتوبوا إليه سبحانه   ،يتذكرون ويتعظون 
 )١(}ِليِذيقَهم بعض الَِّذي عِملُوا لَعلَّهم يرِجعونَ     {: وهلذا قال عز وجل يف اآلية السابقة      

ن السيئات لعلهم يرجعـون     واملعىن أنه سبحانه قد يذيق العباد عقوبة بعض ما عملوا م          
 ولو يؤاخذهم جبميع ذنوم ، والتوبة النصوح من سالف ذنوم  ، واإلنابة إليه  ،إىل طاعته 

ولَو يؤاِخذُ اللَّه الناس ِبما كَسبوا ما تـرك علَـى           {:  كما قال سبحانه   ،هللكوا مجيعاً 
ولَقَد أَخذْنا آلَ ِفرعونَ ِبالـسِنني      {: رى وقال يف اآلية األخ    ، اآلية )٢(}ٍظَهِرها ِمن دابة  

 وهـي   ، واملعىن أنه عاقب آل فرعون بالسنني      )٣(}ونقٍْص ِمن الثَّمراِت لَعلَّهم يذَّكَّرونَ    
 فيتوبـوا إىل اهللا     ، مع نقص الثمرات لعلهم يتذكرون أعماهلم السيئة       ،اجلدوب املتتابعة 

 ويصلح هلـم  ،فريد هلم ما كان شارداً. تقيموا على أمره ويس ، ويرجعوا إىل طاعته   ،منها
 وخيـرج هلـم   ، ويرتل هلم الغيث من الـسماء     ، ويعمر قلوم بالتقوى   ،ما كان فاسداً  

ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيِهم    {:  كما قال تعاىل   ،الربكات من األرض  
ولَو أَنهم أَقَـاموا التـوراةَ      {:  وقال سبحانه  ، اآلية )٤(} والْأَرضِ بركَاٍت ِمن السماءِ  

  ِلِهمجِت أَرحت ِمنو ِقِهمفَو لَأَكَلُوا ِمن ِهمبر ِمن ِهمِزلَ ِإلَيا أُنمِجيلَ والِْإناآليـة )٥(}و  .
يـصِلح لَكُـم    * ه وقُولُوا قَولًا سِديدا     يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّ     {: وقال عز وجل  

كُموبذُن لَكُم ِفرغيو الَكُمموقال ، اآلية)٦(}أَع   

                                                
 .٤١ سورة الروم اآلية - ١
 .٤٥ سورة فاطرا آلية - ٢
 .١٣٠ سورة األعراف اآلية - ٣
 .٩٦ية  سورة األعراف اآل- ٤
 .٦٦ سورة املائدة اآلية - ٥
 .٧٠ سورة األحزاب اآلية - ٦



  

 - ١٥٣ -

 وقـال  )١(}ويرزقْه ِمن حيثُ ال يحتـِسب * ومن يتِق اللَّه يجعلْ لَه مخرجا   {: تعاىل
ولَقَد أَرسلْنا ِإلَى   {:  وقال عز وجل   )٢(}ا لَه ِمن أَمِرِه يسر    ومن يتِق اللَّه يجعلْ   {: أيضاً

فَلَوال ِإذْ جاَءهم بأْسنا    * أُمٍم ِمن قَبِلك فَأَخذْناهم ِبالْبأْساِء والضراِء لَعلَّهم يتضرعونَ         
     لَه نيزو مهقُلُوب تقَس لَِكنوا وعرضلُونَ    تمعوا يا كَانطَانُ ميالش وقـال عـز     )٣(}م 

ِلنفِْتنهم ِفيِه ومن يعِرض * وأَنْ لَِو استقَاموا علَى الطَِّريقَِة لَأَسقَيناهم ماًء غَدقًا     {: وجل
 املـذكورات  أخرب اهللا عز وجل يف هذه اآليات ،)٤(}عن ِذكِْر ربِه يسلُكْه عذَابا صعدا   

 ، واستقاموا على طاعته واتقوه عز وجل يف مجيـع أمـورهم           ،أن العباد إذا آمنوا برم    
 فإنه عز  ، تضرع التائبني الصادقني   ، وحلول العقوبات  ،وتضرعوا إليه عند نزول املصائب    

 ويغفر هلم ذنـوم     ، ويصلح هلم أعماهلم   ، ويؤمنهم مما حذروا   ،وجل يعطيهم ما طلبوا   
 ويرتل هلـم الربكـات يف       ، ويسقيهم من ماء السماء    ،صهم من املضائق   وخيل ،السالفة
  . األرض

 ، وسـارعوا إىل مراضـيه  ، بادروا إىل تقوى اهللا عز وجـل      ،فيا معشر املسلمني  
 وحاربوا  ، وألزموها بالتوبة النصوح من سائر الذنوب      ،وجاهدوا نفوسكم هللا عز وجل    

 وتضرعوا إىل ربكم ، إىل الدار اآلخرة ومشروا، والنفس األمارة بالسوء   ،اهلوى والشيطان 
 ، ويـصلح أحـوالكم  ، جيب دعاءكم، وأكثروا من دعائه وذكره واستغفاره    ،عز وجل 

 ويعصمكم من كيـد     ، ويكشف عنكم كل كربة    ، ويغثكم من فضله   ،وييسر أموركم 
 وهو الـصادق   ، كما قال عز وجل    ، وجيركم من كل سوء يف الدنيا واآلخرة       ،أعدائكم

  يف
                                                

 .٣، ٢ سورة الطالق اآليتان - ١
 .٤ سورة الطالق اآلية - ٢
 .٤٣ سورة األنعام اآلية - ٣
 .١٦ سورة اجلن اآلية - ٤



  

 - ١٥٤ -

 وقـال   )١(}ِذين جاهدوا ِفينا لَنهِدينهم سبلَنا وِإنَّ اللَّه لَمع الْمحـِسِنني         والَّ{: وعده
وعد اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاِت لَيستخِلفَنهم ِفي الْـأَرِض     {: سبحانه

      ِلِهمقَب ِمن الَِّذين لَفختا اسكَم        ِمن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَِّذي ار مهِدين ملَه نكِّنملَيو
وِإنْ {:  وقال عـز وجـل     ، اآلية )٢(}بعِد خوِفِهم أَمنا يعبدونِني ال يشِركُونَ ِبي شيئًا       
 وقـال جـل   )٣(}ما يعملُونَ مِحيطٌ  تصِبروا وتتقُوا ال يضركُم كَيدهم شيئًا ِإنَّ اللَّه بِ        

  .)٤(}ِإنَّ ِللْمتِقني ِعند ربِهم جناِت النِعيِم{: وعال

 ، رمحة الفقراء واحملـاويج    ، ويف كل وقت   ،ومن القربات املناسبة يف هذا الوقت     
ـ    ، فإن الصدقة من أعظم األعمال اليت يدفع اهللا ا البالء          ،واإلحسان إليهم   ا  ويـرتل

:  وقال تعـاىل )٥(}وأَحِسنوا ِإنَّ اللَّه يِحب الْمحِسِنني{:  كما قال اهللا عز وجل ،الرمحة
}     ِسِننيحالْم ِمن ةَ اللَِّه قَِريبمحِإنْ     {:  وقال سبحانه  )٦(}ِإنَّ ر لَكُم ريقُوا خدصأَنْ تو

للَِّه ورسـوِلِه وأَنِفقُـوا ِممـا جعلَكُـم        آِمنوا ِبا {:  وقال عز وجل   )٧(}كُنتم تعلَمونَ 
ويف احلديث عن النيب     ،)٨(}ٌِبريمستخلَِفني ِفيِه فَالَِّذين آمنوا ِمنكُم وأَنفَقُوا لَهم أَجر كَ        

   ،الصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار((: صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

                                                
 .٦٩ سورة العنكبوت اآلية - ١
 .٥٥ سورة النور اآلية - ٢
 .١٢٠ سورة آل عمران اآلية - ٣
 .٣٤ة القلم اآلية  سور- ٤
 .١٩٥ سورة البقرة اآلية - ٥
 .٥٦ سورة األعراف اآلية - ٦
 .٢٨٠ سورة البقرة اآلية - ٧
 .٧ سورة احلديد اآلية - ٨



  

 - ١٥٥ -

:  مث تال النيب صلى اهللا عليه وسلم قولـه تعـاىل           ))ليلوصالة الرجل يف جوف ال    
}             مـاهقْنزـا رِمما وعطَمفًا ووخ مهبونَ رعداِجِع يضِن الْمع مهوبنافَى ججتت

فَال تعلَم نفْس ما أُخِفي لَهم ِمن قُـرِة أَعـيٍن جـزاًء ِبمـا كَـانوا                 * ينِفقُونَ  
علُونَيارمحوا من   ،الرامحون يرمحهم الرمحن  ((: وقال عليه الصالة والسالم    ،)١(}م 

من ال يرحم ال    ((:  وقال صلى اهللا عليه وسلم     ))يف األرض يرمحكم من يف السماء     
  . ))يرحم

 ، ويعمر قلـوم بـالتقوى     ،واهللا املسئول أن يصلح أحوال املسلمني مجيعاً      
 واالسـتقامة  ، من مجيع الذنوب،توبة النصوح ومين على اجلميع بال  ،ويصلح قادم 

 وأن حيفظهم من مكايد األعداء إنه على        ،على شريعة اهللا عز وجل يف مجيع األمور       
  . وصلى اهللا على عبده ورسوله حممد وآله وصحبه وسلم،كل شيء قدير
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  )املصور(تكذيب ونقد لبعض ما نشرته جملة 
  

 وعلى آله وأصحابه ومـن اهتـدى    والصالة والسالم على رسول اهللا،احلمد هللا 
  :أما بعد،، ،داه

اجلمعـة   / ٢٤ الـصادر يف     ٢١٦٦يف عددها رقم    ) املصور(فقد نشرت جملة    
  :  من العدد املذكور ما نصه١٥ م يف الصفحة ١٩٦٦ أبريل ١٥ هـ املوافق ١٣٨٥

  أمحد اء الدين: املبادئ املستوردة بقلم

 منـذ   اجلامعة اإلسالمية هناك نشر مقاالً    يقول نبأ من السعودية أن نائب رئيس        (
شهرين يف مجيع الصحف أهدر فيه دم كل من يقول إن األرض كرويـة وإن األرض                

 أن يـذاع هـذا الـرأي يف          وإذا كان يبدو غريباً    ،تدور حول الشمس وليس العكس    
 فصاحب هذا الرأي له فضيلة واضحة وهي أنه منطقي مع         ، م ويف عصر الفضاء    ١٩٦٦

 فحكام اململكة العربيـة     ،ململكة العربية السعودية هذه األيام من أفكار وآراء       ما تردده ا  
 وال يـدعون إىل     ،السعودية ال يتحدثون اآلن إال عن األفكار والنظريات املـستوردة         

 وهم يقصدون   ،احللف اإلسالمي إال بدعوى درء خطر األفكار املستوردة عن املسلمني         
 وإمنـا   ،ون االشتراكية وال فكرة العدالة االجتماعية     االشتراكية بالطبع ولكنهم ال يناقش    

  . انتهى املقصود) إخل... يكتفون برفضها بناء على أا مستوردة
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لقد نشر املقال الذي أشار إليه      ) سبحانك هذا تان عظيم   : (وجوايب عن ذلك أن أقول    
ـ ١٣٨٥الكاتب يف مجيع الصحف احمللية يف رمضان         لداخل  واطلع عليه القراء يف ا     ، ه

 ، عن إهدار دم من قال اواخلارج وليس فيه ذكر كروية األرض بنفي وال إثبات فضالً    
وقد وقع فيما نقلته يف املقال من كالم العالمة ابن القيم رمحه اهللا ما يدل على إثبـات                  

 أو من نقل إليه هذا النبأ أن يقدم على هذا    ،كروية األرض فكيف جاز ألمحد اء الدين      
 سبحان اهللا ما أعظـم      ،صريح وينسبه إىل مقال قد نشر يف العامل وقرأه الناس         البهتان ال 

 ولكن ليس بغريب أن يصدر مثل هذا االفتراء عن أنصار اإلحلـاد             ،جرأة هذا املفتري  
ِإنما يفْتِري الْكَِذب الَِّذين ال يؤِمنونَ ِبآياِت       { :واملذاهب اهلدامة فقد قال اهللا عز وجل      

 ونَ  اللَِّه والْكَاِذب مه وصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنـه قـال       )١(}أُولَِئك  :
وإمنا أهدرت   ،))آية املنافق ثالث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤمتن خان           ((

 وما ذلك إال ألن إنكـار       ،يف املقال دم من قال إن الشمس ثابتة ال جارية بعد استتابته           
 ، وتكذيب لرسوله الكرمي   ، وتكذيب لكتابه العظيم   ،حانهجري الشمس تكذيب هللا سب    

وقد علم بالضرورة من دين اإلسالم وباألدلة القطعية وبإمجاع أهل العلم أن من كذب              
 ويستتاب فإن تاب وإال قتل وليس       ،اهللا أو رسوله أو كتابه فهو كافر حالل الدم واملال         

  .يف هذا حبمد اهللا نزاع بني أهل العلم

 م  ١٩٦٦ أن يذاع هذا الرأي يف سـنة         إذا كان يبدو غريباً   : (اتبوأما قول الك  
  ) إخل... ويف عصر الفضاء

ال ريب أن إظهار احلق ونشره يف هذا العـصر ودعـوة            : فاجلواب عنه أن يقال   
  الناس إليه يعترب من األمور الغريبة وذلك الستحكام غربة اإلسالم
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 ما أخرب به نبينا ورسولنا حممد صلى         وهذا مصداق  ،وقلة دعاة احلق وكثرة دعاة الباطل     
 كما   وسيعود غريباً  بدأ اإلسالم غريباً  ((: اهللا عليه وسلم حيث قال يف احلديث الصحيح       

قيل يا رسول اهللا من الغرباء؟ قال الذين يـصلحون       (( : ويف رواية  ،))بدأ فطوىب للغرباء  
 ،))لناس من سنيتقال هم الذين يصلحون ما أفسد ا (( :ويف لفظ آخر   ،))إذا فسد الناس  

فيتضح من هذا احلديث الشريف لذوي األلباب أن الدعوة إىل احلق وإنكار ما أحدثـه           
الناس من الباطل عند غربة اإلسالم يعترب من اإلصالح الذي حث عليه النيب صـلى اهللا             

 من هذا احلديث العظيم أنه ينبغي ألهل         ويتضح للقراء أيضاً   ،عليه وسلم وأثىن على أهله    
 ونشر  ، والدعوة إليه  ، يف بيان أحكام اإلسالم    ند غربة اإلسالم أن يزدادوا نشاطاً     احلق ع 

 وأن يستقيموا يف أنفسهم على ذلـك حـىت يكونـوا مـن     ،الفضائل وحماربة الرذائل 
  . ومن املصلحني ملا أفسد الناس واهللا املوفق سبحانه،الصاحلني عند فساد الناس

ه من انتقـاد مـن حيـارب األفكـار          وأما ما أشار إليه الكاتب يف آخر كالم       
والنظريات املستوردة ومحله على حكام اململكة العربية السعودية ومته إياهم مبحاربة            

 وأم ال يدعون إىل احللف اإلسـالمي إال         ،األفكار والنظريات املستوردة كاالشتراكية   
  .. خلابدعوى درء خطر األفكار عن املسلمني 

 والنظريات املستوردة فيها احلق والباطل فال جيـوز         إن األفكار : فجوابه أن يقال  
 بل الواجب هو التفصيل يف ذلك فما         وال أن يردوها مطلقاً    للمسلمني أن يقبلوها مطلقاً   

 للمسلمني مع عدم خمالفته لشرع اهللا سبحانه فال مانع من قبوله             أو نافعاً  كان منها حقاً  
الذي دعا إىل كل خري وإىل كل إصالح         ألن اإلسالم هو دين اهللا الكامل        ،واالنتفاع به 

 وأمر أهله أن حيرصوا على ما ينفعهم        ،وى عن كل ما يضر املسلمني ويفسد جمتمعهم       
 وأن يأخـذوا    ،ويستعينوا باهللا على ذلك وأن يعدوا كلما استطاعوا من قوة لعـدوهم           

  حذرهم منه وأن يتكاتفوا
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 وحذرهم سبحانه   ، وال يتفرقوا  مجيعاًويتعاونوا على الرب والتقوى وأن يعتصموا حببل اهللا         
. تباع أهواء أعدائهم وأخرب عز وجل أن أعداءهم لن يغنوا عنهم مـن اهللا شـيئاً               إمن  

فاألفكار النافعة والنظريات الصحيحة قد جاء ا اإلسالم ودعا إليها فليست مستوردة            
 من أعدائه   عليهم بل هو السابق إليها وإن خفيت على بعض أتباعه وظنوا أا مستوردة            

وإمنا قصارى ما يأيت به األعداء من األفكار الصحيحة والنظريات املوافقة للـشرع أن              
 يوهم أا من عندهم وأم مبتكروها والدعاة إليهـا  يذيعوها بني الناس ويلبسوها لباساً  

حيث نبههم عليها وأرشدهم  ، وإمنا الفضل يف ذلك لإلسالم عليهم  ،وليس األمر كذلك  
  فنسبوا ذلك إىل أنفسهم وجحدوا نسبة احلق إىل أهله إما جهـالً            ، ومثراا إىل أصوهلا 
 واحلكومة العربية السعودية حني حتارب االشتراكية وغريها من املـذاهب           ،وإما حسداً 

اهلدامة مل حتارا لكوا مستوردة وإمنا حاربتها ألا نظام إحلادي خمالف للشريعة ينكر             
هللا سبحانه وينكر وجوده وحيل ما حرم وحيرم ما أحل وإن           األديان والشرائع وحيارب ا   

استخفى معتنقوه يف بعض األمكنة ويف بعض األزمنة بشيء مـن هـذا ومل يظهـروه                
ألسباب قد تدعوهم إىل ذلك فاألمر واضح وكتبهم تنادي بذلك وتدعوا إليه وإمامهم             

كما قال اهللا عز    اليهودي امللحد قد صرح بذلك ودعا إليه ولكن الواقع هو           ) ماركس(
 واحلكومة  )١(}فَِإنها ال تعمى الْأَبصار ولَِكن تعمى الْقُلُوب الَِّتي ِفي الصدورِ         { :وجل

  .السعودية قد استوردت أشياء كثرية نافعة ومل حتارا ملا ظهر هلا نفعها

ا دعوا أن حكام السعودية حني دعوا إىل احللف اإلسالمي إمن        : (وأما قول الكاتب  
   .)إليه بدعوى درء خطر األفكار املستوردة

   وإمنا دعوا إىل التضامن ،إم مل يدعوا إىل حلف إسالمي: فاجلواب عنه أن يقال

                                                
 .٤٦ سورة احلج اآلية - ١



  

 - ١٦٠ -

اإلسالمي والتقارب والتكاتف الذي أمر اهللا به ورسوله فاهللا سبحانه قـد أمـر              
لى الرب والتقـوى    املسلمني أن يعتصموا حببل اهللا مجيعا وال يتفرقوا وأن يتعاونوا ع          

وأن يكون بعضهم لبعض كالبنيان املرصوص ضد أعدائهم ومناوئيهم ويف كل ما            
 وليس هذا حلفاً  . يتعلق مبصاحلهم وأن حياربوا األفكار واملذاهب اليت ختالف دينهم        

بل هو أعلى من احللف فهو واجب مقدس وفرض حمتم على ملـوك املـسلمني               
وأن يستقيموا على دين اهللا وحيافظوا عليه       وزعمائهم وعلمائهم بل وعلى كافتهم      

 ضد أعدائهم وضد ما حياك هلم مـن          متراصاً  واحداً  وأن يقفوا صفاً   ،ويدعوا إليه 
كُنـتم خيـر أُمـٍة      {:  بقول اهللا عز وجل    املكائد ويبيت هلم من األخطار عمالً     

 وقوله  )١(} الْمنكَِر وتؤِمنونَ ِباللَّهِ   أُخِرجت ِللناِس تأْمرونَ ِبالْمعروِف وتنهونَ عنِ     
:  وقوله جل وعـال )٢(}ِإنَّ هِذِه أُمتكُم أُمةً واِحدةً وأَنا ربكُم فَاعبدونِ {: سبحانه

 : وقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم       )٣(}واعتِصموا ِبحبِل اللَِّه جِميعا وال تفَرقُوا     {
 وأن تعتصموا حببـل اهللا    أن تعبدوه وال تشركوا به شيئاً       لكم ثالثاً  إن اهللا يرضى  ((

 أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ   )) وال تفرقوا وأن تناصحوا من واله اهللا أمركم        مجيعاً
وأخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه بـدون        ،واإلمام أمحد يف مسنده بإسناد صحيح     

  . ))وأن تناصحوا من واله اهللا أمركم((: قوله

املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعـضه بعـضا       ((: وله عليه الصالة والسالم   وق
مثل املـسلمني يف   ((:  وقوله صلى اهللا عليه وسلم     ، متفق عليه  ))وشبك بني أصابعه  

  توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
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حاديث يف هـذا املعـىن       واآليات واأل  ، متفق عليه  ))سائر اجلسد بالسهر واحلمى   
  . كثرية

وجاللة امللك فيصل ملك اململكة العربية السعودية وفقـه اهللا حـني قـام              
بالدعوة إىل التضامن اإلسالمي ومجع كلمة املسلمني وتوحيد صفهم وأن يقفـوا            

  جلـيالً   وعمالً  عظيماً كتلة واحدة أمام األخطار احمليطة م قد أدى بذلك واجباً         
على سائر ملوك املسلمني وزعمائهم وعلمائهم وأعيـام أن          وجيب   ،يشكر عليه 

 وأن يكونـوا    ،يساعدوه يف ذلك وأن يضموا أصوام لصوته وجهودهم جلهوده        
 ، ونصر دينه وحتكـيم شـريعته      ، متكاتفني متساعدين على إعالء كلمة اهللا      مجيعاً

 وأن  ،الزائفةوتطهري عقيدة شعوم من املذاهب اهلدامة واألفكار املنحرفة والعقائد          
 وأن  ،جيمعوا جهودهم إلعداد ما استطاعوا من قوة لصد األخطار احملدقـة ـم            

 له عدته وله كيانه وله وزنه يف احمليط الدويل والـسياسي        متكامالً يكونوا معسكراً 
واالقتصادي والصناعي وسائر مقومات اتمع ووسائل ضته وصموده أمام كل          

شدهم إليه كتاب رم حيث يقـول اهللا عـز          خطر كما أمرهم بذلك دينهم وأر     
وأَِعدوا لَهم ما   {:  ويقول سبحانه  )١(}يا أَيها الَِّذين آمنوا خذُوا ِحذْركُم     {: وجل

أال إن القوة الرمي أال     ((: ويقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ،)٢(}استطَعتم ِمن قُوةٍ  
املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا      ((: ة والسالم  ويقول عليه الصال   ))إن القوة الرمي  

احرص على مـا ينفعـك واسـتعن بـاهللا وال      من املؤمن الضعيف ويف كل خري    
  وأسأل اهللا عز وجل أن يوفق قادة. احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه)) ..تعجزن
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املسلمني من امللوك والرؤساء والزعماء والعلماء وغريهم ملا فيـه صـالح األمـة           
 وسعادا يف الدنيا واآلخرة وأن جيمع كلمتهم على اهلـدى وأن ميـنحهم              وجناا

 وأن يعيذ اجلميع من شرور النفس وسيئات العمـل          ،الفقه يف دينه والبصرية حبقه    
 وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله نبينا        ، إنه على كل شيء قدير     ،وكيد األعداء 

  .حممد وآله وصحبه
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  )١(حكم من مات من أطفال املشركني
  

  :قارئ من الرياض يسأل

الطفل الذي ولد من أبوين كافرين ومات قبل بلوغه سن التكليف هل هـو              
كـل مولـود   (:  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال مسلم عند اهللا أم ال؟ علماً     

  .  احلديث) …يولد على الفطرة
؟  فهل جيب على املسلمني أن يغسلوا جنازته ويصلوا عليـه          وإذا كان مسلماً  

  .أفيدونا مأجورين
  :اجلواب

إذا مات غري املكلف بني والدين كافرين فحكمه حكمهما يف أحكام الدنيا فال              
 أمـا يف اآلخـرة فـأمره إىل اهللا          ،يغسل وال يصلى عليه وال يدفن يف مقابر املسلمني        

 وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه ملا سئل عن أوالد املشركني                ،سبحانه
 وقد ذهب بعض أهل العلم إىل أن علم اهللا سبحانه           ))اهللا أعلم مبا كانوا عاملني    ((: قال

فيهم يظهر يوم القيامة وأم ميتحنون كما ميتحن أهل الفترة وحنوهم فإن أجابوا إىل ما               
 وقد صحت األحاديث عن النيب صلى       ،يطلب منهم دخلوا اجلنة وإن عصوا دخلوا النار       

 وهم الذين مل تبلغهم دعوة الرسـل        ،أهل الفترة يوم القيامة   اهللا عليه وسلم يف امتحان      
  ومن كان يف حكمهم كأطفال املشركني

                                                
  هـ١٥/٨/١٤٠٨ يف ١٠٨٧يف جملة الدعوة العدد  نشرت - ١
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 وهذا القول هو أصح )١(}وما كُنا معذِِّبني حتى نبعثَ رسولًا    { :لقول اهللا عز وجل   
األقوال يف أهل الفترة وحنوهم ممن مل تبلغهم الدعوة اإلهلية وهـو اختيـار شـيخ        

سالم ابن تيمية وتلميذه العالمة ابن القيم ومجاعة من السلف واخللف رمحة اهللا             اإل
وقد بسط العالمة ابن القـيم رمحـه اهللا الكـالم يف حكـم أوالد      . عليهم مجيعاً 

طبقـات  (حتت عنـوان    ) طريق اهلجرتني : (املشركني وأهل الفترة يف آخر كتابه     
  .فيد جداً وباهللا التوفيقفمن أحب أن يطلع عليه فليفعل فإنه م )املكلفني
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  )١(حكم من يسخر من القرآن وأهله
  

  : وعلى آله وصحبه.  والصالة والسالم على رسول اهللا،احلمد هللا

ثنني فقد اطلعت على ما نشرته جملة الدعوة يف عددها الصادر يف يوم اال            : أما بعد 
مث ) وأهلهصحيفة حملية تسخر من القرآن      ( هـ حتت عنوان     ١٣٩٧ / ١ / ٢٧املوافق  

  : ذكرت حتت هذا العنوان ما نصه

 / ٤ / ٧وطلعت علينا الصحيفة املشار إليهـا يف عـددها الـصادر بتـاريخ              
والرجال يعتقـدون أن املـرأة      : (هـ لتسخر من القرآن وأهله ولتقول ما نصه       ١٣٩٦

 واملرأة يف تعبريهم ناقصة عقل ودين وهم يعتقدون أن الرجال قوامون على             ،كائن آخر 
  . انتهى ما نقلته جملة الدعوة) اءالنس

 صدور ذلك يف مهبط الـوحي       ولقد دهشت هلذا املقال الشنيع واستغربت جداً      
 من جـرأة    وعجبت كثرياً  ،وحتت مسع وبصر دولة إسالمية حتكم الشريعة وتدعوا إليها        

 ،القائمني على هذه اجلريدة حىت نشروا هذا املقال الذي هو غاية يف الكفر والـضالل              
 وليس هـذا    ،تهزاء بكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم والطعن فيهما          واالس

 فقد عرفت بنشر املقاالت الداعية إىل الفـساد         ،ببدع من القائمني على هذه الصحيفة     
   كما ،واإلحلاد والضرر العظيم على اتمع
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نه ليس   أل ،عرفت باحلقد على علماء اإلسالم واالستطالة يف أعراضهم والكذب عليهم         
فلهذا أقـدمت علـى مـا    . لدى القائمني عليها وازع إمياين ومل تردع بوازع سلطاين        

أقدمت عليه من الكفر والضالل يف هذا املقال الذي ال يقوله وال ينشره من يؤمن باهللا                
  .  وال يقوله وينشره من حيترم كتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم،واليوم اآلخر

 طلبـت  ،الرغبة يف الوقوف على أصل املقال ومعرفة مـن قالـه  وملزيد التثبت و 
فألفيتها قد نشرت ما نقلته     .  فأحضرت يل  ،الصحيفة املذكورة املنشور فيها هذا املقال     

ومل تعلـق   ) أمل بنت فالن  ( ونسبت ذلك إىل من مست نفسها        عنها جملة الدعوة حرفياً   
ومعلـوم أن   .  به وموافقتها عليه    يف إنكار هذا املقال فعلم بذلك رضاها       الصحيفة شيئاً 

: الذي جعل الرجال قوامني على النساء هو اهللا عز وجل يف قوله تعاىل يف سورة النساء               
}               فَقُـوا ِمـنا أَنِبمٍض وعلَى بع مهضعب لَ اللَّها فَضاِء ِبمسلَى النونَ عامالُ قَوجالر

اِلِهمووامة الرجال على النساء اعتراض على اهللا سبحانه وطعن    فالطعن يف ق  .  اآلية )١(}أَم
يف كتابه الكرمي ويف شريعته احلكيمة وذلك كفر أكرب بإمجاع علماء اإلسالم كما نص              

 كمـا أن    ،)الشفاء(على ذلك غري واحد من أهل العلم منهم القاضي عياض يف كتابه             
ليه وسلم وذكـر عليـه   الذي وصف النساء بنقصان العقل والدين هو النيب صلى اهللا ع 

 ،الصالة والسالم أن من نقصان عقلها أن شهادة املرأتني تعدل شهادة الرجل الواحـد             
وذكر أن من نقص دينها أا متكث الليايل واأليام ال تصلي وتفطر يف رمضان بـسبب                

ولكنه نقصان ثابت معقول ال شك      .  وإن كان هذا النقصان ليس عليها فيه إمث        ،احليض
 ألنه أصدق النـاس فيمـا   ،راض على الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف ذلكفيه وال اعت  

  . يقول وأعلمهم بشرع اهللا وأحوال عباده
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فالطاعن عليه يف ذلك طاعن يف نبوته ورسالته ومعترض على اهللا سبحانه يف تـشريعه               
  واألدلة النقلية والعقليـة    ،وذلك كفر وضالل ال ينازع فيه أحد من أهل العلم واإلميان          

 كل ذلك   ،والشواهد من الواقع ومن معرفة ما جبل اهللا عليه املرأة وميزها به عن الرجل             
 وما أخرب به    ،يؤيد ما أخرب اهللا به سبحانه من قوامة الرجال على النساء وفضلهم عليهن            
 ولكـن ال    ،النيب صلى اهللا عليه وسلم من نقصان عقل املرأة ودينها بالنسبة إىل الرجل            

يكون كل فرد من أفراد الرجال أفضل وال أعقل من كل فـرد مـن           يلزم من ذلك أن     
 وإمنـا املـراد     ، وكم هللا من امرأة أفضل وأعلم وأعقل من بعض الرجال          ،أفراد النساء 

تفضيل اجلنس على اجلنس وبيان أن هذا أكمل من هذا واألدلة القطعية شاهدة بـذلك           
 أا أرادت من طعنها     - رة أمل املذكو  - وقد اتضح من كالم صاحبة املقال     . كما سبق 

 ومن اعتراضها على نقصهن يف العقل والدين أن ذلـك  ،على قوامة الرجال على النساء    
 من كون املقصود يسبب انقسام اتمع وعدم ترابطه وتعاونه وذلك يؤيد ما ذكرنا آنفاً          

ـ               ا باملقال املذكور هو الطعن يف كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم واامهم
وال شك أن هذا من أوضح الكذب  . بأما سبب التخلف وانقسام اتمع وعدم تعاونه      

 وليس يف اعتقاد ما دل عليه كتاب اهللا عز وجل وسنة رسوله صلى اهللا               ،وأبطل الباطل 
قوامة الرجال على النساء ونقص عقول النساء ودينهن ما يوجب الضرر           يف  عليه وسلم   

 بل ذلك من تـزيني الـشيطان        ،مه وعدم ترابطه وتعاونه   على اتمع اإلسالمي وانقسا   
 كما أنه ال يلزم من ذلك ،وإحيائه إىل أوليائه من اجلهال واملشركني ومن سار يف ركام 

إهدار املرأة من حساب اتمع وال إعفاؤها من املشاركة فيما يـصلح اتمـع مـن                
 والدعوة إىل احلق وغري ذلك من    النصيحة هللا ولعباده واألمر باملعروف والنهي عن املنكر       

   بل هي مأمورة بذلك ومفروض ،األمور الواجبة على اجلميع
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والْمؤِمنـونَ  { : كما قـال اهللا عـز وجـل        ،عليها القيام مبا تستطيع يف هذا السبيل      
.  اآليـة  )١(}منكَِروالْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعٍض يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْ        

ِإنَّ الْمسِلِمني والْمـسِلماِت والْمـؤِمِنني والْمؤِمنـاِت والْقَـاِنِتني          {: وقال سبحانه 
والْقَاِنتاِت والصاِدِقني والصاِدقَاِت والصاِبِرين والصاِبراِت والْخاِشِعني والْخاِشـعاِت      

 و ِقنيدصتالْماِفظَاِت      والْحو مهوجفُر اِفِظنيالْحاِت واِئمالصو اِئِمنيالصقَاِت ودصتالْم
 واآليات يف   )٢(}والذَّاِكِرين اللَّه كَِثريا والذَّاِكراِت أَعد اللَّه لَهم مغِفرةً وأَجرا عِظيما         

ه وسلم مشورة أم سلمة يـوم احلديبيـة          وقد قبل النيب صلى اهللا علي      ،هذا املعىن كثرية  
وقصة خدجية رضي اهللا عنها يف بدء الوحي وما حصل ا من            . وحصل بذلك نفع كبري   

 والوقـائع   ،اخلري الكثري والتفريج عن النيب صلى اهللا عليه وسلم معروفة لدى أهل العلم            
  . من هذا النوع يف التاريخ اإلسالمي كثرية

اب هذه الصحيفة على نشر هذا املقال مـع         وإنه لعجب عظيم أن جيترئ أصح     
انتسام لإلسالم وقبضهم املعونات السخية من دولة اإلسالم لتـشجيع صـحيفتهم             

ولكن ال عجب يف احلقيقة فقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه             . واستمرار صدورها 
مـا  إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل إذا مل تستح فاصـنع              ((: وسلم أنه قال  

وقد روي عن   . "من أمن العقاب أساء األدب      " :  ويف األمثال السائرة املتداولة    ))شئت
  . )إن اهللا يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن( :عمر وعثمان رضي اهللا عنهما أما قاال

وإن هذه الصحيفة قد جتاوزت احلدود واجترأت على حماربة الدين والطعن فيـه             
 وال حيل لوزارة اإلعالم وال للحكومة       ، جيوز السكوت عنها   ذا املقال الشنيع جرأة ال    

  اإلغضاء عنها بل
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 معاقبتها معاقبة ظاهرة بإيقافها عن الصدور وحماكمة صـاحبة املقـال            جيب قطعاً 
 واستتابتهما عما حصل منهما؛  رادعاًواملسئول عن حترير الصحيفة وتأديبهما تأديباً     

م ويوجب كفر وردة من قاله أو اعتقده أو         ألن هذا املقال يعترب من نواقض اإلسال      
ال * قُلْ أَِباللَِّه وآياِتِه ورسوِلِه كُنـتم تـستهِزئُونَ         { :رضي به لقول اهللا سبحانه    

اِنكُمِإمي دعب متكَفَر وا قَدِذرتعاآلية)١(}ت  .  

لعلـم  وال خيفى علـى ذوي ا     . فإن تابا وإال وجب قتلهما لكفرمها وردما      
 ملا فيه من احلماية لكتاب اهللا وسـنة         ،واإلميان أن هذا اإلجراء من أهم الواجبات      

 من ردع كل     وملا يف ذلك أيضاً    ،رسوله صلى اهللا عليه وسلم وشريعة اهللا الكاملة       
  . من تسول له نفسه أن يفعل ما فعلته هذه الصحيفة وجيترئ على ما اجترأت عليه

   .د وآله وصحبهوصلى اهللا وسلم على نبينا حمم
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  تنبيه هام
  . احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه

الصادر يف  ) ٦٠٤(يف عددها   ) اقرأ(فقد اطلعت على كلمة نشرا جملة       : أما بعد 
الطبيعة  (: هـ عن حماورة بني أرسطو وأرسطوقان جاء فيها ما نصه          ١٤٠٧ / ٥ / ٢٢

  . وهذا اإلطالق منكر عظيم وكفر صريح) ختطئ واإلنسان يصحح

ومعلوم أن الفالسفة ال يؤمنون بإله خالق مدبر له الكمال املطلق يفعل حلكمـة              
ومن أجل عدم إميـام     . ويترك حلكمة وهو مرته عن اخلطأ يف أفعاله وأقواله عز وجل          

 ، الطبيعـة باخلالق العظيم الكامل يف أمسائه وصفاته سبحانه وتعاىل ينسبون احلوادث إىل 
فالواجب عدم  . وهذا من جهلهم وبعدهم عما جاءت به الرسل عليهم الصالة والسالم          
 وال شـك أن  ،االغترار بأقواهلم فيما يتعلق باإلهليات والشرائع جلهلهم ا وعدم إميام         

ة أو غري ذلك كلها تقع مبـشيئة اهللا  يما يقع يف العامل من أمراض وحوادث وتشويه خلق   
:  كما قال عز وجل    ،يها احلكمة البالغة واحلجة الدامغة وإن جهلها اخللق       سبحانه وله ف  

}   ِليمع ِكيمح كبا    {:  وقال سبحانه  )١(}ِإنَّ رِكيما حِليمكَانَ ع وقال عـز    )٢(}ِإنَّ اللَّه 
رك  وما ذاك إال لكمال حكمته وعلمه تبا)٣(}ال يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ    { :وجل

ولواجب النصح  .  كبرياً امسه وتقدس عن قول الظاملني والكافرين واجلاهلني وتعاىل علواً        
 وصلى اهللا وسـلم  ، واهللا ويل التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل ،هللا ولعباده جرى التنبيه   

  .على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

                                                
 .٨٣ سورة األنعام اآلية - ١
 .٢٤ سورة النساء اآلية - ٢
 .٢٣ سورة األنبياء اآلية - ٣



  

 - ١٧١ -

  

  )١(ليس اجلهاد للدفاع فقط
  

 وسلم وبارك على عبده ورسوله وخريته مـن          وصلى اهللا  ،احلمد هللا رب العاملني   
 ، نبينا حممد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى داه إىل يوم الـدين              ،خلقه

  .ونسأله عز وجل التوفيق إلصابة احلق إنه على كل شيء قدير

 ،ما كان الكثري من كتاب العصر قد التبس عليهم األمر يف أمر اجلهاد            لف: أما بعد 
 ، وظنوا أن اجلهاد إمنا شرع للدفاع عن اإلسالم        ،هم يف ذلك بغري علم    وخاض كثري من  

 ويطـالبوهم   ، ومل يشرع ليغزو املسلمون أعـداءهم يف بالدهـم         ،وعن أهل اإلسالم  
 حىت تكون كلمـة اهللا      ، فإن استجابوا وإال قاتلوهم على ذلك      ،باإلسالم ويدعوهم إليه  

 وصدر فيـه رسـائل   ، من بعض الناسملا كان هذا واقعاً  .  ودينه هو الظاهر   ،هي العليا 
 ، رأيت أن من املستحسن بل مما ينبغي أن تكون حماضريت يف هذه الليلة    ،وكتابات كثرية 

 فأقول واهللا سبحانه وتعاىل هو املوفق ،)ليس اجلهاد للدفاع فقط   : (يف هذا الشأن بعنوان   
سل وأنزل الكتب   إن اهللا عز وجل وله احلمد واملنة بعث الر        : واهلادي إىل سواء السبيل   

 ، منه وإحساناً  وإلخراجهم من الظلمات إىل النور فضالً      ،هلداية الثقلني من اجلن واإلنس    
 خلقهـم   ، وتوحيده وخلقهم هلذا األمر    ،وكان اهللا عز وجل قد فطر العباد على معرفته        

 ولكنه سبحانه لعلمه بأحواهلم وأن عقوهلم ال ميكن أن تستقل مبعرفة            ،ليعبدوه ويطيعوه 
  صيل تفا

                                                
 حماضرة ألقاها مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز عندما كان نائباً لرئيس اجلامعة اإلسالمية                  - ١

  .هـ يف اجلهاد٨٩ – ٨٨ دار احلديث يف أول موسم احملاضرات لعام باملدينة املنورة يف



  

 - ١٧٢ -

 وال ميكن أن تستقل مبعرفة األحكام العادلة اليت ينبغي          ،عبادته اليت ترضيه عز وجل    
 وال ميكن أن تستقل مبعرفة األخالق والصفات الـيت ينبغـي أن   ،أن يسريوا عليها  

 ليوجهوا أهل األرض    ، مبشرين ومنذرين   أرسل سبحانه وتعاىل رسالً    ،يتخلقوا ا 
 وبيان األخالق واألعمال الـيت      ،ه واإلخالص له   إىل توحيده سبحان   ،من املكلفني 

 ولريمسوا ، وليحذروهم من األعمال واألخالق اليت تغضبه عز وجل  ،ترضيه سبحانه 
 وأنزل الكتب إليضاح هذا األمـر       ،هلم النظم واخلطط اليت ينبغي أن يسريوا عليها       
مل مبـا فيـه      العا ، العامل مبا يصلحهم   ،وبيانه؛ ألنه سبحانه هو العامل بأحوال عباده      

 ، وبـأحواهلم املاضـية    ، فهو عامل بأحواهلم احلاضـرة     ،سعادم العاجلة واآلجلة  
 ، وأنزل الكتب لبيان حقه واإلرشاد إليه      ، فلهذا أرسل الرسل   ،وبأحواهلم املستقبلة 

 وأنـزل   ،وتوجيه الناس إىل أسباب النجاة وإىل طرق السعادة يف املعاش واملعـاد           
اللَّه وِلي الَّـِذين    {:  قال جل وعال يف كتابه املبني      ،يمالكتب لبيان هذا األمر العظ    

            الطَّـاغُوت مهـاؤِليوا أَوكَفَر الَِّذينوِر واِت ِإلَى النالظُّلُم ِمن مهِرجخوا ينآم
نـوا  يا أَيها الَّـِذين آم {:  وقال عز وجل)١(}يخِرجونهم ِمن النوِر ِإلَى الظُّلُماتِ    

هو الَّـِذي يـصلِّي علَـيكُم    * اذْكُروا اللَّه ِذكْرا كَِثريا وسبحوه بكْرةً وأَِصيلًا        
تِحيـتهم  * ومالِئكَته ِليخِرجكُم ِمن الظُّلُماِت ِإلَى النوِر وكَانَ ِبالْمؤِمِنني رِحيما         

   دأَعو المس هنلْقَوي موا   يا كَِرميرأَج م{:  وقال عز وجل)٢(} لَه  الِْجـن لَقْتا خمو
لَقَد أَرسلْنا رسـلَنا ِبالْبينـاِت      {:  وقال سبحانه وتعاىل   )٣(}والِْإنس ِإال ِليعبدونِ  

اسالن قُومانَ ِليالِْميزو ابالِْكت مهعا ملْنزأَنو  
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 زأَنِط وِبالِْقس            لَهسرو هرصني نم اللَّه لَمعِلياِس وِللن اِفعنمو ِديدش أْسِفيِه ب ِديدا الْحلْن
    ِزيزع قَِوي ِب ِإنَّ اللَّهيوبني اهللا سبحانه وتعاىل أنه هو الذي خيرج الناس مـن            )١(}ِبالْغ 

بـني أن رسـله أرسـلوا        و ، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب     ،الظلمات إىل النور  
  .  وأنزل معهم سبحانه الكتاب وامليزان بالقسط،بالبينات

 وهو الذي ال أصدق     ،الكتب السماوية وهي كالمه جل وعال     : واملراد بالكتاب 
  .)٢(}ومن أَصدق ِمن اللَِّه ِقيلًا{: منه

شتمل على   واألحكام العادلة اليت ت    ،الشرائع املستقيمة :  يعين ،العدل: وامليزان وهو 
  .عادة يف الدنيا واآلخرةأسباب الس

 أنزل الكتب السماوية اليت أشـرفها       ، وهكذا أنزل الكتب   ،هكذا أرسل الرسل  
 أخرى على    وأنزل قبل ذلك التوراة واإلجنيل وكتباً      ،وأعظمها كتاب اهللا العظيم القرآن    

 إىل اخلـري     فيها الشرائع واألحكام والتوجيـه     ، عليهم الصالة والسالم   ،أنبيائه ورسله 
 ، منهم  وكان فيما مضى يرسل سبحانه وتعاىل إىل كل قوم رسوالً          ،والتحذير من الشر  
 ويشرع سبحانه هلم    ، ويأمرهم بتوحيد اهللا وينذرهم من الشرك باهللا       ،يوجههم إىل اخلري  

 وكل رسول أرسله اهللا إىل أمة أرسـله         ،الشرائع وهو احلكيم العليم الرحيم جل وعال      
 واإلخـالص  ، وأمرهم حبب اهللا جل وعال،و زبدة دعوة الرسل كلهم  بالتوحيد الذي ه  

 وشرع هلم من الشرائع على لسان رسوهلم ما يليـق           ، وتوجيه القلوب إليه سبحانه    ،له
   ومبجتمعهم وزمام وظروفهم على ما تقتضيه،م
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  . وعلمه بأحواهلم سبحانه وتعاىل، ورمحته ولطفه جل وعال،حكمة الرب عز وجل

نت رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم رسالة عامة إىل مجيع أهـل األرض              وملا كا 
 وبعد  ، أرسله اهللا عز وجل بشريعة صاحلة جلميع أهل األرض يف زمانه           ،من جن وإنس  

  .  عليه الصالة والسالم،زمانه إىل يوم القيامة

 واجتمعت الرسـل علـى األصـول        ،هكذا اقتضت حكمة اهللا عز وجل     
 وتنوعت الشرائع على حسب ظـروف األمـم         ،والسالمواألسس عليهم الصالة    

 ، ورمحتـه عـز وجـل      ، على ما تقتضيه حكمة اخلالق العليم      ،وأحواهلم وبيئام 
 ،أما جنس التوحيد الذي هو أصل األصول      . وإحسانه إليهم ولطفه م جل وعال     

 وهكذا بقية األصول كوجوب الصدق والعدل وحترمي        ،فقد اجتمعت الرسل عليه   
 والنهي عن ضدها فهذه ، وحماسن األعمال،ظلم واألمر مبكارم األخالق   الكذب وال 

ولَقَد {: األصول اجتمعت عليها الرسل عليهم الصالة والسالم كما قال عز وجل          
  وا الطَّاغُوتِنبتاجو وا اللَّهدبولًا أَِن اُعسٍة را ِفي كُلِّ أُمثْنعوقال عز وجـل )١(}ب  :

} لْنسا أَرمونِ              وـدبا فَاعِإال أَن ال ِإلَه هِه أَنوِحي ِإلَيوٍل ِإال نسر ِمن ِلكقَب ٢(}ا ِمن( 
رسلًا مبشِرين ومنِذِرين ِلئَال يكُونَ ِللناِس علَى اللَِّه حجةٌ بعـد  {: وقال عز وجل 

  .)٣(}الرسِل

 ، واإلخـالص لـه    ، وتوحيده اإلميان باهللا ورسوله  : ومن األصول األساسية  
   وعدم، واإلميان جبميع الرسل، وباجلنة والنار،واإلميان باليوم اآلخر
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 وقـد   ، وما أشبه هذه األصول هذا كله مما اجتمعت عليه الرسل مجيعاً           ،التفريق بينهم 
  .  ويؤيد بعضها بعضاً،جاءت الكتب اإلهلية كلها يصدق بعضها بعضاً

 فقد يباح يف شـريعة مـن املـسائل    ، الشرائعأما جنس الفروع فقد تنوعت ا 
 وقد حيرم يف شريعة سابقة ما يبـاح يف شـريعة            ،الفرعية ما حيرم يف الشريعة األخرى     

 ومن هذا أن اهللا جل وعال بعث عيسى عليه الصالة والسالم بشريعة التوراة مع               ،الحقة
حالل بعض مـا     وإ ، وإخبارهم ببعض ما اختلفوا فيه     ،التخفيف والتيسري لبعض ما فيها    

 كما قال سبحانه وتعاىل     ، كل هذا من لطفه وتيسره جل وعال       ،حرم عليهم يف التوراة   
ِلكُـلٍّ جعلْنـا ِمـنكُم ِشـرعةً     {: ملا ذكر التوراة واإلجنيل والقرآن قال بعد هذا كله     

 كما  ، وهو سبحانه حكيم يف شرعه عليم مبا يصلح عباده وما يستطيعون           )١(}وِمنهاجا
ِإنا أَنزلْنا التوراةَ ِفيها هدى ونور {:  قال جل وعال، حكيم يف أقداره سبحانه وتعاىل أنه

            ِفظُوا ِمنحتا اسِبم اربالْأَحونَ واِنيبالروا واده وا ِللَِّذينلَمأَس ونَ الَِّذينِبيا النِبه كُمحي
يِه شهداَء فَال تخشوا الناس واخشوِن وال تشتروا ِبآياِتي ثَمنـا   ِكتاِب اللَِّه وكَانوا علَ   

وكَتبنا علَيِهم ِفيهـا أَنَّ     * قَِليلًا ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الْكَاِفرونَ           
    ِن ويِبالْع نيالْعفِْس وِبالن فْسالن       وحرالْجو نِبالس نالسالْأُذُنَ ِبالْأُذُِن وِف وِبالْأَن فالْأَن

                 ـمه فَأُولَِئـك لَ اللَّهزا أَنِبم كُمحي لَم نمو ةٌ لَهكَفَّار وِبِه فَه قدصت نفَم اصِقص
 لـه   ه األمة وبينه هلم مقـراً      وقد أقره اهللا هلذ    ، هذا كله يف شريعة التوراة     )٢(}الظَّاِلمونَ
   وجاءت السنة تؤيد ذلك وتبني أن هذا شرع اهللا هلذه األمة يف ، يف هذه األمةومشرعاً
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 ، كما هو يف شريعة اهللا املعلومة من كتابه سبحانه ،النفس والعني واألنف واألذن والسن    
ا علَى آثَـاِرِهم  وقَفَّين{:  مث قال بعد ذلك،ومن سنة رسوله عليه أفضل الصالة والسالم   

                ـورنى ودِجيلَ ِفيِه هالِْإن اهنيآتاِة وروالت ِه ِمنيدي نيا بقًا ِلمدصم ميرِن مى ابِبِعيس
        ِقنيتِعظَةً ِللْمومى ودهاِة وروالت ِه ِمنيدي نيا بقًا ِلمدصمفدل ذلك على أن هذا      )١(}و 

 مث قـال بعـد      ، فيه هدى ونور وفيه مواعظ وتوجيهات      ،تاب العظيم وهو اإلجنيل   الك
 حيكم ا  فدل على أن فيه أحكاماً )٢(}ولْيحكُم أَهلُ الِْإنِجيِل ِبما أَنزلَ اللَّه ِفيهِ      {: ذلك

أهل اإلجنيل من علماء بين إسرائيل ومعلوم أن عيسى عليه الـصالة والـسالم أرسـل     
 ختفيـف   ويف شريعته أيضاً  ..  ومع ذلك أرسل بأشياء غري ما يف التوراة        ،وراةبشريعة الت 

ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئـك     {:  مث قال بعد هذا    ،وتيسري لبعض ما يف التوراة    
دقًا ِلما بـين    وأَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب ِبالْحق مص    { : مث قال عز وجل    )٣(}هم الْفَاِسقُونَ 

يديِه ِمن الِْكتاِب ومهيِمنا علَيِه فَاحكُم بينهم ِبما أَنزلَ اللَّه وال تتِبع أَهواَءهم عمـا               
 هكذا قال لنبيه حممـد عليـه        )٤(}جاَءك ِمن الْحق ِلكُلٍّ جعلْنا ِمنكُم ِشرعةً وِمنهاجا       

 فهـو جـاء     ، وأنزل كتابه القرآن باحلق؛ ألن اهللا أنزله باحلق وللحق         ،والسالمالصالة  
 ملا بني يديـه مـن الكتـب      للحق ومصدقاً   وشارعاً ، للحق  على احلق ومؤيداً   مشتمالً
فكتاب اهللا العظيم القرآن مـصدق للرسـل        .  والرسل املاضني فيما جاؤوا به     ،املاضية
 التوراة واإلجنيـل    ،أا من عند اهللا عز وجل      وشاهد   ، ومصدق للكتب املاضية   ،املاضني

والزبور وصحف موسى وإبراهيم وغريها من الكتب اليت أنزهلا اهللا على الرسل علـيهم        
   مث بني،الصالة والسالم
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 فدل ذلك على أن الشرائع اليت جاء ـا          ، ومنهاجاً اهللا جل وعال أن لكل منهم شرعةً      
من اإلميان باهللا ورسله واملالئكـة والكتـب        األنبياء والرسل متنوعة كما بني األسس       
 وغري هذا من األحكام العامة الـيت        ، والقدر واإلميان باليوم اآلخر واإلميان باجلنة والنار     

  .  وحترمي الظلم والكذب وحنو ذلك فهذه أصول عامة متبعة،توجب العدل والصدق

 حـىت يفقههـم    ،وكان من حكمته عز وجل أن أرسل كل رسول بلسان قومه          
ومـا  {:  وبيان واضح؛ وهلذا قال عز وجل     ،ويفهمهم ما بعث به إليهم بصورة واضحة      

ملَه نيبِمِه ِلياِن قَووٍل ِإال ِبِلسسر ا ِمنلْنساآلية)١(}أَر  .  

 وكان العرب هـم أول النـاس   ،وملا كان حممد صلى اهللا عليه وسلم من العرب  
 للجميع عليه  وإن كان رسوالً،له اهللا بلسام   أرس ، ويواجههم بدعوته  ،يستمعون دعوته 
 وجعل قومه مبلغني ودعـاة إىل مـن         ، ولكن اهللا أرسله بلسان قومه     ،الصالة والسالم 

تباع هذا النيب عليه الصالة والسالم والسري على        إ ب  وأمر الناس مجيعاً   ،وراءهم من األمم  
 وهذا الـنيب  ، اهللا العظيم وأن يعرفوا لغته ولغة كتاب، فوجب عليهم أن يتبعوه ،منهاجه

: ، كما قـال تعـاىل  العظيم هو حممد عليه الصالة والسالم بعثه اهللا رمحة للعاملني مجيعاً     
}    الَِمنيةً ِللْعمحِإال ر اكلْنسا أَرمفكما أرسل الرسل قبله رمحة ملن أرسلوا إليـه          )٢(}و 

 وليحلوا مكـان ذلـك      ، والفساد وأحكام الطواغيت   ،ليوجهوهم وليزيلوا عنهم الظلم   
 ، صلى اهللا عليه وسلم أيـضاً       وهكذا أرسل اهللا حممداً    ،النظم الصاحلة واألحكام العادلة   

 ، والظلم واجلـور   ، واألخالق املنحرفة  ،ليقضي على النظم الفاسدة يف اتمع اإلنساين      
   فبعثه، عادلة وأحكاماً، صاحلةوليحل حملها نظماً
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 ، وليقضي على الفساد،ما يف األرض من الظلم والطغيان   وسلم ربه ليزيل      عليه صلى اهللا 
 ، الذين يتحكمـون يف النـاس بالباطـل        ،وليزيح النظم الفاسدة والطواغيت املستبدة    

  . ويستعبدوم،ويظلموم ويتعدون على حقوقهم

 واألخـالق  ، ليزيل هذه النظم الفاسدة،فبعث اهللا هذا النيب عليه الصالة والسالم      
 وليحل حمـل ذلـك قـادة        ، والقادة املفسدين  ، على الطغاة املتجربين    وليقضي ،الظاملة

 ، توقف الناس عند حـدهم     ، وشرائع حكيمة عادلة   ، عادلة مستقيمة   ونظماً ،مصلحني
 وال بني شريف    ، وال بني غين وفقري    ، وال بني أمحر وغريه    ،وال تفرق بني أبيض وأسود    

  بل توجههم مجيعـاً    ، الناس  بل جعل شريعته ال تفرق بني      ، ووضيع عندهم  ،عند الناس 
 ، وبني اهللا سبحانه وتعاىل أن أكرم الناس عند اهللا هو أتقـاهم            ،وتأمرهم وتنهاهم مجيعاً  

يا أَيها الناس ِإنا خلَقْناكُم ِمن ذَكٍَر وأُنثَى وجعلْناكُم شـعوبا           {: كما قال جل وعال   
 أو يـستعبد    ، أو ليترفع بعضكم على بعـض      ،تفاخروا ومل يقل لت   )١(}وقَباِئلَ ِلتعارفُوا 

:  مث قال سـبحانه }ِلتعارفُوا{:  ولكن قال، أو يفخر بعضكم على بعض ،بعضكم بعضاً 
}        ِبريخ ِليمع ِإنَّ اللَّه قَاكُماللَِّه أَت دِعن كُمموقال النيب صلى اهللا عليه وسلم      )٢(}ِإنَّ أَكْر : 
 ))واضعوا حىت ال يفخر أحد على أحد وال يبغي أحد على أحد          إن اهللا أوحى إيل أن ت     ((

  . خرجه مسلم يف صحيحه
 ٣}ِإنَّ اللَّه ال يِحب كُلَّ مختاٍل فَخـورٍ       {: وقال اهللا جل وعال يف القرآن الكرمي      

فهذا النيب العظيم عليه الصالة والسالم أرسله اهللا برسالة عامة ونظام شامل عام يف مجيع        
   واالقتصادية ،عبادية والسياسيةالشئون ال

                                                
  .١٣ية اآلرة احلجرات  سو- ١
 .١٣ سورة احلجرات اآلية - ٢
 .١٨ سورة لقمان اآلية - ٣
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 إال وأرشد إىل حكم      فما ترك شيئاً   ، واحلربية وغري ذلك من شئون الناس      ،واالجتماعية
 وقال عز   )١(}وما أَرسلْناك ِإال كَافَّةً ِللناِس بِشريا ونِذيرا      { : وقال فيه عز وجل    ،اهللا فيه 
وداِعيا ِإلَى اللَّـِه ِبِإذِْنـِه      * لْناك شاِهدا ومبشرا ونِذيرا     يا أَيها النِبي ِإنا أَرس    { :وجل

 فبني اهللا سبحانه وتعاىل أن هذا الرسول سراج منري للناس ينري هلـم              )٢(}وِسراجا مِنريا 
 الذي من اسـتقام  - عليه الصالة والسالم   - ،الطريق ويهديهم السبيل إىل رم سبحانه     

وفاز باخلري والعاقبة احلميدة ومن حاد عنه باء باخليبة واخلـسارة والـذل   على دينه جنا   
يهِدي ِبِه اللَّه مـِن  * قَد جاَءكُم ِمن اللَِّه نور وِكتاب مِبني     {:  وقال عز وجل   ،واهلوان

 ِبِإذِْنِه ويهـِديِهم ِإلَـى      اتبع ِرضوانه سبلَ السالِم ويخِرجهم ِمن الظُّلُماِت ِإلَى النورِ        
  .هكذا قال جل وعال يف هذا النيب العظيم وكتابه املبني .)٣(}ِصراٍط مستِقيٍم

إن هذا الكتاب وهذا الرسول خيرج اهللا ما الناس من الظلمات إىل النـور              
 ،من ظلمات الكفر واجلهل والظلم واالستبداد واالستعباد إىل نور التوحيد واإلميان          

 من   وبدالً ، من جور امللوك والطغاة     بدالً ، إىل سعة اإلسالم   ، نور اهلدى والعدل   إىل
 صـلى اهللا عليـه      -  فشريعة اهللا اليت بعث ا نبيه حممداً       ،أحكامهم الظاملة اجلائرة  

 وفيهـا  ، وفيها العدل واحلكمـة ، شريعة فيها اهلدى والنور، شريعة كاملة -وسلم
 وإلـزامهم بـاحلق     ، الناس إىل أسباب السعادة     وتوجيه ،إنصاف املظلوم من الظامل   

 وأمرهم بالتعـاون    ، وربطهم باألخوة اإلميانية   ، ومنعهم من الظلم واجلور    ،والعدل
   والتآخي، والتواصي باحلق والصرب عليه،على الرب والتقوى

                                                
 .٢٨ سورة سبأ اآلية - ١
 .٤٥،٤٦ تان سورة األحزاب اآلي- ٢
 .١٦، ١٥ سورة املائدة اآليتان - ٣
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 وفيها ختليصهم من الظلم واجلور والبغي والكذب وسـائر          ،والنصح من بعضهم لبعض   
 ، إخوة متحابني يف اهللا متعاونني على الـرب والتقـوى          ىت يكونوا مجيعاً  أنواع الفساد ح  

 وال  ، وال يكذبـه   ، ويؤدي األمانة وال يغش أخاه وال خيونـه        ،ينصح كل واحد اآلخر   
 كما قال جل    ، بل حيب له كل خري ويكره له كل شر         ، وال يغتابه وال ينم عليه     ،حيقره
:  وقال عليه الصالة والـسالم )١(}أَصِلحوا بين أَخويكُم ِإنما الْمؤِمنونَ ِإخوةٌ فَ   {: وعال

 ويف الصحيحني عن جرير بن عبد    ))ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه        ((
بايعت النيب صلى اهللا عليه وسلم على إقـام الـصالة           (: اهللا البجلي رضي اهللا عنه قال     

  ).وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم
: ملن يا رسول اهللا؟ قال    : قيل)) الدين النصيحة (: يه الصالة والسالم  وقال أيضا عل  

وقـال  . خرجه مسلم يف صـحيحه    ))هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم     ((
قُلْ يا أَيها الناس ِإني رسولُ اللَّـِه ِإلَـيكُم   {سبحانه يف كتابه العزيز يف عموم الرسالة     

ه ملْك السماواِت والْأَرِض ال ِإلَه ِإال هو يحِيي ويِميت فَآِمنوا ِباللَّـِه             جِميعا الَِّذي لَ  
  .)٢(}ورسوِلِه النِبي الْأُمي الَِّذي يؤِمن ِباللَِّه وكَِلماِتِه واتِبعوه لَعلَّكُم تهتدونَ

 أخالقهم الذميمة وأعماهلم املنكرة     وأخرب سبحانه وتعاىل أن هذا الرسول يزكيهم من       
لَقَد من اللَّه علَى الْمـؤِمِنني ِإذْ       {:  وإىل أعمال مستقيمة قال جل وعال      ،إىل أخالق صاحلة  

 وِإنْ  بعثَ ِفيِهم رسولًا ِمن أَنفُِسِهم يتلُو علَيِهم آياِتِه ويزكِّيِهم ويعلِّمهم الِْكتاب والِْحكْمةَ           
لَقَد جاَءكُم رسولٌ ِمـن أَنفُـِسكُم   {:  وقال جل وعال )٣(}كَانوا ِمن قَبلُ لَِفي ضالٍل مِبنيٍ     

        ِحيمر ُءوفر ِمِننيؤِبالْم كُملَيع ِريصح مِنتا عِه ملَيع ِزيزإىل غري ذلك من اآليـات       )٤(}ع 
  الداالت على

                                                
 .١٠ سورة احلجرات اآلية - ١
 .١٥٨ سورة األعراف اآلية - ٢
 .١٦٤ سورة آل عمران اآلية - ٣
 .١٢٨توبة اآلية  سورة ال- ٤
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 وأن اهللا بعثه ليعلم الناس ويرشد الناس ويزكي الناس          ،منصحه عليه الصالة والسال   
وخيرج الناس من الظلمات إىل النور؛ من ظلمات جهلهم وكفـرهم وأخالقهـم             

 والعدل والصالح   ، إىل نور اإلميان والتوحيد وإىل سعادة األخالق الكرمية        ،الذميمة
  .واإلصالح

ة من الظلم واجلهـل   وملا كانت األرض قبل بعثته عليه الصالة والسالم مملوء        
 وكان الشرك قد عم الناس وعم البالد وانتشر فيها الفساد إال ما شاء اهللا               ،والكفر

 ،من بقايا يسرية من أهل الكتاب ماتوا أو معظمهم قبل بعثته عليه الصالة والسالم             
ملا كان األمر هكذا رحم اهللا أهل األرض ولطف م سبحانه وبعث فـيهم هـذا     

 عليه الصالة والسالم وهم يف أشد احلاجة بل الـضرورة إىل         داًالرسول العظيم حمم  
.  فبعثه اهللا بأشرف كتاب وأشرف رسالة وأعمها فأنقذ اهللا به األمة           ،بعثته وإرساله 

 أخرجهم اهللا به من الضاللة إىل     ،وأخرج اهللا به أهل األرض من الظلمات إىل النور        
ىل العدل واإلنصاف واحلريـة     أخرجهم اهللا به من اجلور والظلم والعسف إ        ،اهلدى

 وأمره سبحانه وتعاىل حينما بعثه بالدعوة إىل اهللا عز          ،الكاملة املقيدة بقيود الشريعة   
 وإقامة احلجج على ما بعثه اهللا به من الدين احلق والـصراط             ،وجل واإلرشاد إليه  

 ، فلم يزل هكذا يدعو إىل اهللا ويرشد يف مكة عليه الـصالة والـسالم              ،املستقيم
ذا من أسلم معه من أهل مكة يقوم بدوره يف الدعوة على حسب حاله تـارة     وهك

 كما هو معلوم فمكث يف مكة عليه الصالة والسالم ثالثة          ،يف السر وتارة يف العلن    
 يدعو إىل اهللا عز وجل وينذر قومه ويوجههم إىل اخلري ويتلـو علـيهم             أًعشر عام 
 ، ومل يأمره اهللا بقتاهلم    ،األعمال ويدعوهم إىل مكارم األخالق وحماسن       ،كتاب اهللا 

  وإمنا هي دعوة فقط ليس فيها قتال بل 
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 وحتذير من خالفـه بـالكالم الطيـب         ،توجيه وإرشاد وإيضاح للحق واخللق الكرمي     
ادع ِإلَـى سـِبيِل ربـك       {:  كما قال جل وعال    ،واللطف واجلدال باليت هي أحسن    

:  وقـال جـل وعـال      )١(} وجاِدلْهم ِبالَِّتي ِهي أَحسن    ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحسنةِ  
واصِبر علَى ما يقُولُـونَ واهجـرهم       {:  وقال سبحانه  )٢(}فَاصفَِح الصفْح الْجِميلَ  {

 إىل )٤(}فَاصدع ِبما تؤمر وأَعِرض عِن الْمـشِرِكني     {:  وقال سبحانه  )٣(}هجرا جِميلًا 
 هذه اآليات اليت فيها األمر بالصفح واإلعراض عنهم واجلدال باليت هي أحسن إىل          أمثال

 ألن املقام ال يتحمل ذلك؛ ألن املسلمني قليلـون          ، وليس فيها األمر بقتاهلم    ،غري ذلك 
وأعداؤهم كثريون وبأيديهم السلطان والقوة فكان من حكمـة اهللا أن منـع رسـوله     

م باالكتفاء باجلهاد باللسان والـدعوة وأمـرهم أن         واملسلمني من اجلهاد باليد وأمره    
 فهدى اهللا بذلك من هدى من املسلمني كالصديق رضي اهللا           ،يكفوا أيديهم عن القتال   

وعلي رضي اهللا عنه والزبري     .  رضي اهللا عنه   ،عنه وعمر الفاروق رضي اهللا عنه وعثمان      
 بن عوف وسعيد بن     بن العوام وسعد بن أيب وقاص وعبد اهللا بن مسعود وعبد الرمحن           

  .  رضي اهللا عن اجلميع وأرضاهم،زيد وطلحة بن عبيد اهللا وجم غفري من الصحابة

وملا صدع النيب بالدعوة وبني بطالن آهلتهم اليت يعبدوا من دون اهللا وأرشدهم             
 عظم على أهل مكة ذلك واشتد عليهم األمـر؛ ألـم            ،إىل توحيد اهللا واإلخالص له    

 لرئاسته ومرتلته    منهم يرى يف عبادا والتعلق ا حفظاً       وألن كثرياً يعظمون تلك اآلهلة    
 وصاروا حياولون الذود عنها ويكذبون على الرسول صلى اهللا          ،وسيطرته على الضعفاء  

  عليه وسلم أكاذيب كثرية وينفرون الناس عنه
                                                

 .١٢٥ سورة النحل اآلية - ١
 .٨٥ سورة احلجر اآلية - ٢
 .١٠ سورة املزمل اآلية - ٣
 .٩٤ سورة احلجر اآلية - ٤



  

 - ١٨٣ -

أقاويل  وهي   ، إىل غري ذلك   ، وتارة جمنون وتارة ساحر وتارة كذاب      ،ويقولون عنه إنه شاعر   
 كما  ، أعين أعيام ورؤساءهم وأهل احلل والعقد منهم       ،كلها باطلة وهم يعلمون أا باطلة     

قَد نعلَم ِإنه لَيحزنك الَِّذي يقُولُونَ فَِإنهم ال يكَذِّبونك ولَِكـن الظَّـاِلِمني             { :قال سبحانه 
 حيلة إال أن يقولوا هكذا من الكـذب والفريـة            ولكن ليس هلم   )١(}ِبآياِت اللَِّه يجحدونَ  

 ويظهـر احلـق   ،والتزييف على الضعفاء من أهل مكة ومن غريهم فأىب اهللا إال أن يتم نوره            
 فلم يزل يدعوهم عليه الصالة والسالم ومل يزل ينـاظر           ، الباطل ولو كره الكافرون    ويدمغ

 حىت  ،ه ويصدع بأمر ربه عز وجل     الناس ويتلو عليهم كتاب اهللا ويرشدهم إىل ما بعثه اهللا ب          
 ، العرب وغريهـم يف البـوادي واملـدن   ،ظهرت الدعوة يف مكة وانتشرت ومسع ا الناس       

 ويسمعون منـه عليـه      فصارت الوفود تأيت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ويتصلون به سراً           
د  فعند ذلك مشروا عـن سـاع       ،الصالة والسالم حىت فشا اإلسالم وظهر وبان ألهل مكة        

 وأمرهم معروف يف السري والتاريخ فمنهم ،العداوة وآذوا الرسول وآذوا أصحابه إيذاء شديداً
  . من عذب بالرمضاء ومنهم من عذب بغري ذلك

فلما اشتد األمر بأصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم واشتد م األذى أذن هلم صلى اهللا                
 احلبشة ومكثوا هناك مـا شـاء اهللا مث    فهاجر من هاجر إىل  ،عليه وسلم باهلجرة إىل احلبشة    

  .  من املشركنيبلغهم أن هناك تساهالً
وروي أنه بلغهم أم أسلموا ملا سجدوا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سورة النجم    
فرجع من رجع منهم فاشتد عليهم األذى فهاجروا اهلجرة الثانية إىل احلبشة وبقوا هناك إىل               

 اهللا عليه وسلم عام خيرب من احلبشة مع جعفر بن أيب طالب رضي              أن قدموا على النيب صلى    
..  مث استمرت احلال والشدة على الرسول صلى اهللا عليه وسـلم يف مكـة              ،اهللا عنه وعنهم  

 مث إن اهللا جل وعـال   ،وجرى ما جرى يف حصاره يف شعب أيب طالب وغري هذا من األذى            
  بعد ذلك أذن 

                                                
 .٣٣ سورة األنعام اآلية - ١
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 فـإن   ،ر اهللا له من األنصار من يساعده وحيميه ويؤويه        له باهلجرة إىل املدينة بعدما يس     
 من األوس واخلزرج ملا بلغتهم الدعوة اتصلوا بالنيب         ،األنصار رضي اهللا عنهم وأرضاهم    

 ،صلى اهللا عليه وسلم واجتمعوا به عند العقبة يف مىن مرات مث يف املرة األخرية بـايعوه                
سالم وعلى أن ينصروه وحيمـوه ممـا        فبايعوه على اإل   ،بايعه منهم مجاعة فوق السبعني    

 وطلبوا منه أن يهاجر إليهم فوافق على ذلك عليه الصالة           ،حيموا منه نساءهم وذريام   
وأذن ألصحابه باهلجرة مث انتظر أمر ربه فأذن اهللا له بعد ذلـك فهـاجر إىل              . والسالم

 مل  - معلـوم  كما هو    - وكان صلى اهللا عليه وسلم يف مكة      . املدينة فلله احلمد واملنة   
يكن جياهدهم باليد وال بالسيف ولكنه كان جياهد بالـدعوة والتوجيـه واإلرشـاد              

وجاِهدهم ِبِه ِجهـادا    {:  كما قال اهللا تعاىل    ،والتبصري والعظة والتذكري وتالوة القرآن    
 كانوا هكـذا  ، وهكذا كان أصحابه صلى اهللا عليه وسلم الذين بقوا يف مكة          )١(}كَِبريا
 ولكن مـع  ،كنوا من الدعوة بذلوها ملن يتصل م يف التوجيه واإلرشاد والنصيحة       إذا مت 

 وهلذا قـال    ، وهلم اليد يف مكة    ،هذا كله فاملسلمون قليلون والكفار أكثر وهلم السلطة       
  : الشاعر ويروى ذلك حلسان رضي اهللا عنه

   مبكة مل جيبدعا املصطفى دهراً
  وقد الن منه جانب وخطاب

  يف صلت بكفهفلما دعا والس
  له أسلموا واستسلموا وأنابوا

 إمنا أجاب القليل وامتنع األكثـرون بـسبب املآكـل    ،هكذا كانت احلال مبكة   
 ألـم  ، وال عن رغبة يف الباطـل ،والرئاسة والكرب واحلسد والبغي ال عن جهل باحلق      

   وكانوا يسمونه األمني عليه،يعرفون أنه رسول اهللا وأنه صادق
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 ولكن احلسد والبغي وحب الرئاسة والتسلط على األمة مينع الكثري من        ،الصالة والسالم 
روم وفارس ورؤساؤهم وأعيام لـيس خيفـى        عظماء ال الناس عن قبول احلق وهكذا      

 ولكن السلطان والرئاسة واستعباد الناس وما يلتحق ـذا          ،عليهم احلق وأدلته وبراهينه   
با سفيان عن صفات النيب صلى اهللا عليه         وملا سأل هرقل أ    ،مينعهم من اخلضوع إىل احلق    

وسلم وأخربه أبو سفيان بذلك عرف أنه رسول اهللا واتضح له أنه نيب اهللا ودعا أمتـه                 
لذلك؛ فلما رأى منهم النفرة وعدم االستجابة نكس على عقبيه ورجع عمـا أظهـر               

مر مث است ) إمنا فعلت هذا وقلت ما قلت ألمتحنكم وأعرف صالبتكم يف دينكم          : (وقال
وهكذا أشباهه  . على دين قومه وطغيانه وكفره نسأل اهللا العافية فآثر الدنيا على اآلخرة           

ونظراؤه حيملهم البغي واحلسد وحب الرئاسة على خالف احلق وعلى التنكر له وألهله             
يكَذِّبونك قَد نعلَم ِإنه لَيحزنك الَِّذي يقُولُونَ فَِإنهم ال         {: كما سبق يف قوله جل وعال     

هكذا يقول ربنا عز وجـل عـن فرعـون           )١(}َولَِكن الظَّاِلِمني ِبآياِت اللَِّه يجحدون    
وجحدوا ِبها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْما وعلُوا فَانظُر كَيف كَـانَ عاِقبـةُ             { :وقومه

فِْسِدينعليه الصالة والسالم أنه قال لفرعـون       وقال اهللا عز وجل عن موسى        )٢(}الْم: 
}         اِئرصِض بالْأَراِت واومالس بالِء ِإال رؤلَ هزا أَنم تِلمع فهؤالء الكفـرة    )٣(}لَقَد 

 ولكـن متـنعهم     ،من الكرباء واألعيان يعرفون احلق وأن ما جاءت به الرسل هو احلق           
الستبداد باخلريات مينعهم ذلك من قبـول  الرئاسات والتسلط على العباد وظلم العباد وا 

 وهم ال يرضون بذلك إمنا يريـدون أن         احلق؛ ألم يعرفون أم إذا قبلوا صاروا أتباعاً       
   فاإلسالم جاء ليحارب هؤالء،يكونوا متبوعني ورؤساء ومتحكمني ومتسلطني
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ويقضي عليهم ليقيم دولة صاحلة بقيادة صاحلة يؤثرون حـق اهللا وإنـصاف النـاس               
 وال يتجربون وال يتكربون بـل ينـصفون إخـوام           ،ويرضون مبا يرضى به إخوام    

 ويشتركون معهم يف اخلريات     ،ويسعون يف صالحهم وفالحهم وحيكمون بينهم بالعدل      
 صلى اهللا عليه وسلم بـدين شـامل   هكذا بعث اهللا نبيه حممداً   ،  وال يستبدون ا عنهم   

فساد وتزيل أحكام الطغاة وتقضي علـى       ونظام عادل وشرائع مستقيمة تكسح نظم ال      
تباع هذا النظـام املـرتل يف       إ وتوجب على املسلمني     ،طرق الفساد وأخالق املفسدين   

كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم كما توجب علـيهم هـذه الـشريعة أن     
 ،يتخلقوا بالعدل واإلنصاف وأن يستقيموا على ما شرعه اهللا هلم وأن حيافظوا على ذلك       

 وأن حيكموا فيما بينـهم      ، وأن يؤدي األمانة بعضهم لبعض     ،وأن ينصف بعضهم بعضاً   
فلما هاجر عليه الـصالة  ، بشرع اهللا وأن حياربوا الفساد والضالل وطرق الغي والغواية       

والسالم واستقر به القرار يف املدينة املنورة أمره اهللا بالتقوى وتطهريها من الفساد وأهل              
 فلما استقر به القرار يف هذه الـبالد املقدسـة       ،املصلحني والصاحلني الفساد وعمارا ب  

 استمر يف الدعوة عليه الصالة والسالم ونشر ما بعثه اهللا به     ،وحوله األنصار واملهاجرون  
 : وأنزل يف ذلك قوله سـبحانه      ، وأذن اهللا له وألصحابه يف القتال واجلهاد       ،من اهلدى 

ففي هذه اآلية أذن     ،١}أَنهم ظُِلموا وِإنَّ اللَّه علَى نصِرِهم لَقَِدير      أُِذنَ ِللَِّذين يقَاتلُونَ بِ   {
أن اهللا جل وعال أذن هلم بالقتال واجلهاد مث         :  واملقصود ،هلم يف اجلهاد؛ ألم مظلومون    

كُِتب علَيكُم الِْقتالُ وهـو     { :فرض اهللا ذلك سبحانه وتعاىل وأوجبه بقوله جل وعال        
كُر لَكُم وأوجب عليهم سبحانه وتعاىل اجلهاد والقتال وأنزل فيـه اآليـات     ، اآلية ٢}ه 

الكثريات وحرض عليه سبحانه وتعاىل وأمر به يف كتابه العظيم وعلى لسان نبيه صلى              
  اهللا عليه وسلم
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  . فيه مث فريضة على الكفاية كما قاله أهل العلم مأذوناً مباحاًفكان أوالً

 أو  ،يان إذا اقتضت األسباب ذلك كما لو حـضر الـصف          وقد جيب على األع   
 ففي هذه املسائل الثالث يتعني القتال إذا حضر الـصفني      ،حصر بلده أو استنفره اإلمام    

 وكذلك إذا حاصر بلده العدو وجب عليه وعلى أهل          ،ليس له أن ينصرف وال أن يفر      
استنفره اإلمام وجـب  البلد أن يقاتلوا ويدافعوا بكل ما يستطيعون من قوة وكذلك إذا   

 علـى   فاملقصود أن اهللا فرض اجلهاد وجعلـه فرضـاً       ،النفري كما هو معروف يف حمله     
 وصار يف حقهم سنة     ،املسلمني وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقني           

 فكـان عليـه     ،وقد جيب على األعيان لألسباب اليت تقتضي ذلك كما سبق         . مؤكدة
 يقاتل إذا رأى املصلحة يف ذلك ويكـف إذا رأى املـصلحة يف              الصالة والسالم أوالً  

 كما قال اهللا جـل      ، مث أمره اهللا سبحانه بقتال من قاتله وبالكف عمن كف عنه           ،الترك
وقَاِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه الَِّذين يقَـاِتلُونكُم وال تعتـدوا ِإنَّ اللَّـه ال يِحـب                { :وعال

ِدينتعإنه أمر يف هذه اآلية بقتال من قاتلـه         : (قال بعض السلف يف هذه اآلية      ،)١(}الْم
إن هذه اآلية ليس فيها ما يدل       : ( وقال آخرون يف هذه اآلية     ،)والكف عمن كف عنه   

. إخل..على هذا املعىن وإمنا فيها أنه أمر بالقتال للذين يقاتلون أي من شأم أن يقـاتلوا               
 املكلفون القادرون على القتال خبالف الذين لـيس         ويصدوا عن سبيل اهللا وهم الرجال     

من شأم القتال كالنساء والصبيان والرهبان والعميان والزمناء وأشباههم فهـؤالء ال            
وهذا التفسري كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل أظهـر           )يقاتلون ألم ليسوا من أهل القتال     

ِتلُوهم حتى ال تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ      وقَا{:  وهلذا قال بعدها بقليل    ،وأوضح يف معىن اآلية   
   بل أراد قتال،فعلم بذلك أنه أراد قتال الكفار ال من قاتل فقط ،)٢(}الدين ِللَِّه
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 وأن يفـنت    ، حىت يكون الدين كله هللا وحىت ال تكون فتنة والفتنة الشرك           الكفار مجيعاً 
والِْفتنةُ أَشـد  {رك كما قال تعاىل     عن دينهم فتطلق الفتنة على الش      الناس بعضهم بعضاً  

 على ما يقوم به بعض الكفار من قتل بعـض            وتطلق أيضاً  ، يعين الشرك  )١(}ِمن الْقَتلِ 
 فاهللا أمر بقتاهلم حـىت ال    ،الناس والتعدي عليهم وإجلائهم إىل أن يكفروا باهللا عز وجل         

م من الكفار للمـسلمني      يعين حىت ال يقع شرك يف األمة وحىت ال يقع ظل           ،تكون فتنة 
ودوا لَـو   { : وقال عز وجل يف سورة النـساء       ،بصدهم وقتاهلم حىت يرجعوا عن احلق     

تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواًء فَال تتِخذُوا ِمنهم أَوِلياَء حتى يهاِجروا ِفي سِبيِل             
تلُوهم حيثُ وجدتموهم وال تتِخذُوا ِمـنهم وِليـا وال          اللَِّه فَِإنْ تولَّوا فَخذُوهم واقْ    

ِإال الَِّذين يِصلُونَ ِإلَى قَوٍم بينكُم وبينهم ِميثَـاق أَو جـاُءوكُم حـِصرت              * نِصريا  
لَّه لَسلَّطَهم علَيكُم فَلَقَـاتلُوكُم     صدورهم أَنْ يقَاِتلُوكُم أَو يقَاِتلُوا قَومهم ولَو شاَء ال        

* فَِإِن اعتزلُوكُم فَلَم يقَاِتلُوكُم وأَلْقَوا ِإلَيكُم السلَم فَما جعلَ اللَّه لَكُم علَيِهم سِبيلًا              
       كُلَّم مهموا قَونأْميو وكُمنأْمونَ أَنْ يِريدي ِرينونَ آخِجدتوا     سِكسِة أُرنوا ِإلَى الِْفتدا ر

ِفيها فَِإنْ لَم يعتِزلُوكُم ويلْقُوا ِإلَيكُم السلَم ويكُفُّوا أَيِديهم فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ            
هذه اآليات فيها الداللة  قالوا ف،)٢(}ثَِقفْتموهم وأُولَِئكُم جعلْنا لَكُم علَيِهم سلْطَانا مِبينا   

 ،على أن اهللا جل وعال أمر نبيه صلى اهللا عليه وسلم واملسلمني أن يقاتلوا من قاتلـهم                
 مث أنزل اهللا بعد ذلك آية السيف يف سورة          ،وأن يكفوا عمن اعتزل القتال وكف عنهم      

 الْمـشِرِكني حيـثُ     فَِإذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا    {: براءة وهي قوله جل وعال    
وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصٍد فَِإنْ تابوا وأَقَاموا الصالةَ           

  وآتوا
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      ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه مِبيلَهلُّوا سكَاةَ فَخإن هذه  : قال العلماء رمحة اهللا عليهم     ،)١(}الز
 ناسخة جلميع اآليات اليت فيها الصفح والكف عن املشركني واليت فيها الكف عن              اآلية

 آية التشمري عـن     ، آية اجلهاد  ،فهذه آية السيف هي آية القتال     : قتال من مل يقاتل قالوا    
ساعد اجلد وعن املال والنفس لقتال أعداء اهللا حىت يدخلوا يف دين اهللا وحىت يتوبوا من                

 فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأمـواهلم         ، ويؤتوا الزكاة  شركهم ويقيموا الصالة  
  . إال حبق اإلسالم

 كلهم قـالوا    ،هذا هو املعروف يف كالم أهل العلم من املفسرين وغري املفسرين          
إن هذه اآلية وما جاء يف معناها ناسخة ملا مضى          : فيما علمنا واطلعنا عليه من كالمهم     

 ،ر بالعفو والصفح وقتال من قاتل والكف عمـن كـف  قبلها من اآليات اليت فيها األم 
وقَاِتلُوهم حتى ال تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين       {: ومثلها قوله جل وعال يف سورة األنفال      

وقَاِتلُوا الْمشِرِكني كَافَّةً  {:  ومثلها قوله جل وعال يف سورة براءة بعد ذلك         )٢(}كُلُّه ِللَّهِ 
قَاِتلُوا {:  ومثلها قوله جل وعال    )٣(}لُونكُم كَافَّةً واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتِقني      كَما يقَاتِ 

الَِّذين ال يؤِمنونَ ِباللَِّه وال ِبالْيوِم الْآِخِر وال يحرمونَ ما حـرم اللَّـه ورسـولُه وال                 
    الَِّذين ِمن قالْح ونَ ِدينِديني             ـمهـٍد وي ـنـةَ عيطُوا الِْجزعى يتح ابوا الِْكتأُوت 

فأمر اهللا سبحانه وتعاىل بقتال أهل الكتاب ومل يأمر بالكف عنهم إال إذا              )٤(}صاِغرونَ
حىت يعطـوا   :  بل قال  ،حىت يعطوا اجلزية أو يكفوا عنا     : أدوا اجلزية عن صغار ومل يقل     

فَـِإنْ  {: فى بذلك وقال يف اآلية السابقة آية السيف      واكت ،اجلزية عن يد وهم صاغرون    
مِبيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآتالةَ ووا الصأَقَاموا وابوقال يف آية)٥(}ت   

                                                
 .٥ سورة التوبة اآلية - ١
 .٣٩ سورة األنفال اآلية - ٢
 ،٣٦ سورة التوبة اآلية - ٣
 .٢٩  سورة التوبة اآلية- ٤
 .٥ سورة التوبة اآلية - ٥



  

 - ١٩٠ -

فدل ذلك   ،)١(}فَِإنْ تابوا وأَقَاموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ فَِإخوانكُم ِفي الدينِ        { :أخرى
ف عن الكفار إال إذا تابوا من كفرهم ورجعوا إىل دين اهللا واستمسكوا             على أنه ال يك   

 لكـن   ، فهؤالء هم الذين يكف عنهم ويكون هلم ما لنا وعليهم ما علينا            ،مبا شرع اهللا  
 أما من   ،أهل الكتاب إذا بذلوا اجلزية عن يد وهم صاغرون كففنا عنهم وإن مل يسلموا             

حق بأهل الكتاب اوس ملا رواه البخاري يف        سواهم فال بد من اإلسالم أو السيف ويل       
صحيحه رمحه اهللا عن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه أن النيب صـلى اهللا عليـه                  

 فصار اوس ملحقني بأهل الكتـاب يف أخـذ          ،)أخذ اجلزية من جموس هجر    ( :وسلم
ـ       ،اجلزية فقط ال يف حل طعامهم ونسائهم        ،ة فهذه الطوائف الثالث تؤخذ منهم اجلزي

 ويف ، وإما القتـال ، وإما أن يؤدوا اجلزية ،هذا حمل وفاق بني أهل العلم فإما أن يسلموا        
 فأخذ اجلزية مؤجـل     ،آخر الزمان إذا نزل عيسى عليه الصالة والسالم زال هذا األمر          

هـذا الـشرع      فإذا نزل عيسى عليه الصالة والسالم انتهى       ،ومؤقت إىل نزول عيسى   
 هكذا حيكم عيسى عليـه الـسالم ـذه    ، وإما السيفووجب بعد ذلك إما اإلسالم   

 واألحاديث الواردة يف ذلك تدل على أن أخذ اجلزية مؤقت إىل نزوله             ،الشريعة احملمدية 
عليه الصالة والسالم وقد أوضح عليه الصالة والسالم أن أخذ اجلزية مؤقت إىل نزول              

 وذلـك بتقريـر   ،زية فإذا نزل عيسى حكم فيهم بالسيف أو اإلسالم وترك اجل ،عيسى
النيب صلى اهللا عليه وسلم وشرعه ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخرب بذلك وأقره          

  . فدل ذلك على أن هذا هو شرعه يف آخر الزمان

 ، واختلف أهل العلم فيما عدا هذه الطوائف الثالث من العجم وعباد األوثـان            
كني عرم وعجمهم وال يـستثىن      تؤخذ اجلزية من مجيع املشر    : فقال بعض أهل العلم   

   وهذا هو املنقول عن مالك ونسبه إليه القرطيب رمحه اهللا يف تفسريه ،أحد
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. )أن اجلزية تؤخذ من اجلميع من العرب والعجـم        (: واحلافظ ابن كثري يف تفسريه وهو     
تؤخذ من العجم مجيعا كاليهود والنصارى واـوس وال         : (وقال أبو حنيفة رمحه اهللا    

  ).  العربتؤخذ من
إمنا تؤخذ (: وقال أمحد رضي اهللا عنه والشافعي رضي اهللا عنه ومجاعة من العلماء    

 ألن األصل قتال الكفار وعدم رفع السيف عنهم حـىت  ،من أهل الكتاب واوس فقط   
يسلموا ومل يأت رفع السيف بعد بذل اجلزية إال يف هذه الطوائـف الـثالث اليهـود           

 وجاءت السنة الـصرحية يف      ،كتاب يف اليهود والنصارى   جاء ال . )والنصارى واوس 
اوس ومن سواهم ال يرفع عنهم السيف بل ال بد من اإلسالم أو السيف فقـط؛ ألن                 

 ومل  )١(}فَِإنْ تابوا وأَقَاموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ فَخلُّوا سـِبيلَهم        {: اهللا جل وعال قال   
اقْتلُوا الْمشِرِكني حيـثُ وجـدتموهم وخـذُوهم        فَ{:  وقال ،أو كفوا عنكم  : يقل

 وتعليق احلكم بالوصف     فعمم بقتاهلم مجيعاً   )٢(}واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ    
املشتق يدل على أنه هو العلة فلما علق احلكم باملشركني والكفار وملن ترك الـدين ومل          

الكفر باهللا مع شرط :  فالعلة ، العلة وأنه هو املقتضي لقتاهلم     يدن باحلق عرف أن هذا هو     
 فإذا كانوا من أهل القتال قاتلناهم حىت يسلموا أو          ،كونه من أهل القتال ال من غريهم      

يؤدوا اجلزية إن كانوا من اليهود والنصارى واوس أو حىت يسلموا فقط إذا كانوا من               
   .غري هؤالء الطوائف الثالث وإال فالسيف

والعميان واـانني والرهبـان     واألوالد  لكن من ليس من أهل القتال كالنساء        
 ومن ليس من شأم القتال؛ لكوم ال يـستطيعون كمـن            ،والزمىنوأرباب الصوامع   

 وهكذا الشيوخ الفانون فهؤالء ال يقاتلون عند مجهور العلماء؛ ألـم            ،تقدم ذكرهم 
  ،م تركهم وعدم قتاهلمليسوا من أهل القتال فمن حماسن اإلسال
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 دعوة هلم وألهاليهم وقومهم إىل اإلسالم إذا عرفوا أن اإلسالم يرحم هؤالء             وفيه أيضاً 
 فهذا من أسباب دخوهلم يف اإلسالم أو عدم تفـانيهم يف            ،ويعطف عليهم وال يقتلهم   

  . العداء له
ول وبعض أهل العلم حكى اإلمجاع على عدم قتل النساء والصبيان وقد ثبت عن رس             

 وقد جاء   ،اهللا عليه الصالة والسالم النهي عن قتل النساء والصبيان يف األحاديث الصحيحة           
  .يف أحاديث السنن النهي عن قتل الرهبان والشيوخ الفانني وأشباههم

فَـِإذَا انـسلَخ    {: وذكر بعض أهل العلم أن آية السيف وهي قوله جل وعـال           
   لُوا الْمفَاقْت مرالْح رهالْأَش  وهمتدجثُ ويح ِرِكنياآلية ليست ناسخة ولكـن      )١(}ْمش 

يا أَيها النِبي جاِهِد الْكُفَّـار والْمنـاِفِقني        {:  وهكذا قوله جل وعال    ،األحوال ختتلف 
 ِهملَياغْلُظْ ع{ وقوله سبحانه    ، اآلية )٢(}و      ي وا قَاِتلُوا الَِّذيننآم ا الَِّذينها أَيي  ِمن كُملُون

        ِقنيتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعِغلْظَةً و وا ِفيكُمِجدلْيوهكذا قوله سـبحانه    )٣(}الْكُفَّاِر و  :
}            ِقنيـتالْم ـعم وا أَنَّ اللَّهلَماعكَافَّةً و كُمقَاِتلُونا يكَافَّةً كَم ِرِكنيشقَاِتلُوا الْم٤(}و( 

فهذه  ،)٥(} حتى ال تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه ِللَّهِ        َقَاِتلُوهمو{: بحانهوهكذا قوله س  
ليست ناسخة آليات الكف عمن كف عنا       : اآليات وما يف معناها قال بعض أهل العلم       

 ولكن األحوال ختتلف    )٦(}ال ِإكْراه ِفي الدينِ   {: وقتال من قاتلنا وليست ناسخة لقوله     
ا قوي املسلمون وصارت هلم السلطة والقوة واهليبة استعملوا آية السيف وما جـاء              فإذ

  يف معناها
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 كما  وعملوا ا وقاتلوا مجيع الكفار حىت يدخلوا يف دين اهللا أو يؤدوا اجلزية إما مطلقاً              
 ، وإما من اليهود والنصارى واوس على القول اآلخر       ، اهللا ومجاعة  رمحههو قول مالك    

 قـدرم   ب املسلمون ومل يقووا على قتال اجلميع فال بأس أن يقاتلوا حبس           وإذا ضعف 
 ،ويكفوا عمن كف عنهم إذا مل يستطيعوا ذلك فيكون األمر إىل ويل األمر إن شاء قاتل          

 دون قوم على حسب القوة والقـدرة واملـصلحة           وإن شاء قاتل قوماً    ،وإن شاء كف  
 ، وينظر حلاهلم وقـوم ، للمسلمنيللمسلمني ال على حسب هواه وشهوته ولكن ينظر     

 ملا يف اآليات املكية من الـدعوة والبيـان      ،فإن ضعف املسلمون استعمل اآليات املكية     
 وإذا قوي املسلمون قاتلوا حسب القـدرة        ،واإلرشاد والكف عن القتال عند الضعف     

فيقاتلون من بدأهم بالقتال وقصدهم يف بالدهم ويكفون عمن كف عنهم فينظرون يف             
ملصلحة اليت تقتضيها قواعد اإلسالم وتقتضيها الرمحة للمسلمني والنظر يف العواقـب            ا

  .كما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مكة ويف املدينة أول ما هاجر
وإذا صار عندهم من القوة والسلطان والقدرة والسالح ما يستطيعون به قتـال             

ا اجلهاد للجميع كما أعلن الـصحابة   وأعلنو،مجيع الكفار أعلنوها حربا شعواء للجميع  
ذلك يف زمن الصديق وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم وكما أعلن ذلك الرسول صـلى               

 وأرسـل   ، وتوجه إىل تبوك لقتال الروم     ،اهللا عليه وسلم يف حياته بعد نزول آية السيف        
 من اهلجرة وجهز جيش أسامة يف آخر حياتـه  ٨قبل ذلك جيش مؤتة لقتال الروم عام   

   . اهللا عليه وسلمصلى
: وهذا القول ذكره أبو العباس شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا واختاره وقـال             

إنه ليس هناك نسخ ولكنه اختالف يف األحوال؛ ألن أمر املسلمني يف أول األمر ليس               (
 وملا كان عندهم    ، فقط يف القتال ملن قاتلهم    هلم   فأذنبالقوي وليس عندهم قدرة كاملة      

 بعد اهلجرة ما يستطيعون به الدفاع أمروا بقتال من قاتلهم وبالكف عمـن              من القدرة 
   فلما قوي اإلسالم وقوي،كف عنهم
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 أمروا بقتال مجيع الكفـار      أهله وانتشر املسلمون ودخل الناس يف دين اهللا أفواجاً        
ونبذ العهود وأال يكفوا إال عن أهل اجلزية من اليهود والنـصارى واـوس إذا               

وهذا القول اختاره مجع من أهل العلـم واختـاره          ) يد وهم صاغرون  بذلوها عن   
وِإنْ جنحـوا   {: احلافظ ابن كثري رمحه اهللا عند قوله جل وعال يف كتابه العظـيم            

         ِليمالْع ِميعالس وه هلَى اللَِّه ِإنكَّلْ عوتا ولَه حنلِْم فَاجوهذا القول أظهر    )١(}ِللس 
يل؛ ألن القاعدة األصولية أنه ال يصار إىل النسخ إال عند تعذر اجلمع             وأبني يف الدل  
  .  كما تقدم بيانه واهللا ويل التوفيق، واجلمع هنا غري متعذر،بني األدلة

أما ما يتعلق باجلزية فقول من قال إا تؤخذ من اجلميع أظهر إال من العرب               
  . خاصة

صـلى اهللا   عنه أن النيب ووجه ذلك ما ثبت يف الصحيح عن بريدة رضي اهللا   
 على جيش أو سرية أوصاه بتقوى اهللا ومبن معه من            كان إذا بعث أمرياً    عليه وسلم 

 فعلـق   ))امض باسم اهللا يف سبيل اهللا قاتلوا من كفر باهللا         (( : مث قال  املسلمني خرياً 
 ، إذا كانوا من أهل القتـال      ، فدل ذلك على أم يقاتلون لكفرهم      ،احلكم بالكفر 

  . عليه آيات أخرىكما تدل 

 ، قاتلوا من كفـر بـاهللا      ،اغزوا يف سبيل اهللا   ((: مث قال صلى اهللا عليه وسلم     
وإذا لقيت  : اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليدا مث قال بعد هذا             

عدوك من املشركني فادعهم إىل ثالث خصال أو خالل فأيتهن أجـابوك إليهـا              
   فإن أبوا: عهم إىل اإلسالم مث قال بعد ذلكفاقبل منهم وكف عنهم اد
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 فأمر صلى اهللا عليـه      ))فإن أبوا فاستعن باهللا وقاتلهم    : فاسأهلم اجلزية مث قال بعد ذلك     
 فإن أجـابوا كـف      ،وسلم أمريه على اجليش والسرية أن يدعو األعداء أوال لإلسالم         

  .استعان باهللا وقاتلهم وإال ف، فإن أجابوا كف عنهم، فإن أبوا دعاهم إىل اجلزية،عنهم
 ،))عدوك مـن املـشركني  ((:  بل قال،ومل يفرق بني اليهود والنصارى وغريهم 

 ولكن ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا أن عامة العلماء مل            ،وهذا يظهر منه العموم   
  . يروا أخذها من العرب

 وهـو   ،اتألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو الذي ترتل عليه اآلي           : قالوا
وهكذا الصحابة  .  بل قاتلهم حىت دخلوا يف اإلسالم      ،أعلم مبعناها مل يأخذها من العرب     

.  بل قاتلوا العرب يف اجلزيرة حىت دخلوا كلهم يف ديـن اهللا            ،بعده مل يقبلوها من عريب    
ةَ فَخلُّوا فَِإنْ تابوا وأَقَاموا الصالةَ وآتوا الزكَا     {: واهللا جل وعال قال يف حقهم وغريهم      

مِبيلَهينِ  {:  وقال يف اآلية األخرى    )١(}سِفي الد كُمانوومل يذكر اجلزية يف هذا      )٢(}فَِإخ 
  . املكان

 وأما من سواهم    ،فالقول بأا ال تؤخذ من العرب هو األقوى واألظهر واألقرب         
ـ      أخذاً ، أظهر - أعين حديث بريدة   -بعموم النص : فقول من قال   رآن  باألدلة مـن الق
 وأن يكفوا   ، ودعوم إليه  ، وألن املقصود من اجلهاد هو إخضاعهم للحق       ،والسنة مجيعاً 

 وإن أبوا طالبناهم    ، فاحلمد هللا  ، فإذا فعلوا ذلك ودخلوا يف دين اهللا       ،عنا أذاهم وظلمهم  
 فإن بذلوها والتزموا الصغار والشروط اليت متلى عليهم قبلناها منهم وكففنـا             ،باجلزية
  .عنهم

 وأن يبذلوا اجلزية قاتلناهم؛ ملا يف ذلـك مـن           ،أبوا أن يدخلوا يف اإلسالم    فإن  
   وألن ذلك هو املوافق حلديث بريدة رضي اهللا ،املصلحة هلم وللمسلمني

                                                
  .٥ سورة التوبة اآلية - ١
  .١١ سورة التوبة اآلية - ٢



  

 - ١٩٦ -

  . ومع حديث عبد الرمحن يف اوس،عنه مع اآليات يف اليهود والنصارى
رضي اهللا عنـهم مل     أما العرب فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم واخللفاء الراشدين           

 ويتضح من سريم وعملهم أنه ال جيوز أن         ،ن بعدهم األئمة   وهكذا مِ  ،يأخذوها منهم 
 وإما  ، ويبلغوها الناس  ، بل إما أن حيملوا هذه الرسالة      ،يبقى العرب على الشرك باهللا أبداً     

  .  فال يبقوا يف األرض،أن يقضى عليهم
لنيب صلى اهللا عليه وسلم وأصـحابه  وهلذا جرى ا.. أما بقاؤهم باجلزية فغري الئق  

 ، وإمنا قبلوها من األعاجم كاوس وأشـباههم       ، على عدم قبوهلا من العرب     ،وخلفاؤه
  . كما قبلوها من اليهود والنصارى

 فهذا القول ما علمته ألحد من العلماء        ،أما قول من قال بأن القتال للدفاع فقط       
 وأن الكفـار ال     ،السيف للدفاع فقـط    أن اجلهاد شرع يف اإلسالم بعد آية         ،القدامى

  . يبدءون بالقتال وإمنا يشرع للدفاع فقط
وقد كتب بعض إخواننا رسالة يف الرد على هذا القول ويف الرد علـى رسـالة                

 زعم فيها أنه يرى أن اجلهاد للـدفاع     ،افتراها بعض الناس على شيخ اإلسالم ابن تيمية       
خ سليمان بن محدان رسالة ذكر فيهـا أن         الشي: وهذا الكاتب هو فضيلة العالمة    . فقط

وأما العلماء  ..  وإمنا اشتهر بني الكتاب مؤخراً     ،هذا القول منقول عن بعض أهل الكوفة      
 وإمنا املعروف بني العلماء أن الرسول صلى اهللا عليه وسـلم بعـدما              ،فلم يشتهر بينهم  

 ويكـف   ،ل من قاتل   مث فرض عليه اجلهاد وأمر بأن يقات       ،هاجر أذن له يف القتال مطلقاً     
 وعدم الكف عـن  ، مث بعد ذلك أنزل اهللا عليه اآليات اآلمرة باجلهاد مطلقاً،عمن كف 

وهذا هـو   .  أو يؤدي اجلزية إن كان من أهلها كما تقدم         ،أحد حىت يدخل يف دين اهللا     
  . املعروف يف كالم أهل العلم

 النصوص وأنه وقد تقدم ذكر قول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف اجلمع بني            
  هو األقرب وال
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فإذا ضعف املـسلمون جاهـدوا   :  وإمنا ختتلف األحوال بقوة املسلمني وضعفهم      ،نسخ
 وإذا قووا بعض القوة قاتلوا مـن   ، وإذا عجزوا عن ذلك اكتفوا بالدعوة      ، حاهلم بحبس

 ، وإذا قووا وصار هلم السلطان والغلبة، وكفوا عمن كف عنهم    ،بدأهم ومن قرب منهم   
 إال من ال تؤخذ منـهم       ، أو يؤدوا اجلزية   ،ا اجلميع وجاهدوا اجلميع حىت يسلموا     قاتلو

  .عند مجع من أهل العلم. كالعرب

 بآيات ال حجة هلم     ،إن اجلهاد للدفاع فقط   : وقد تعلق بعض الكتاب الذين قالوا     
ومعلوم أن الـدفاع قـد   .  ويأيت مزيد لذلك إن شاء اهللا   ، وقد سبق اجلواب عنها    ،فيها

فَمِن اعتدى علَيكُم   {:  كما قال تعاىل   ، اهللا على املسلمني ضد من اعتدى عليهم       أوجبه
             ِقنيـتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتو كُملَيى عدتا اعِه ِبِمثِْل ملَيوا عدت١(}فَاع(، 

  . وكما يف اآليات السابقة

 فـإن أبـوا   ، فإن أبوا فاجلزية، إىل الدخول فيهوالًواإلسالم جاء بدعوة الكفار أ  
 ، وإن رأى ويل األمـر املـصاحلة       ،وجب قتاهلم مع القدرة كما تقدم يف حديث بريدة        

وِإنْ جنحوا  {:  لقوله سبحانه  ، جاز ذلك  ،وعدم القتال ألسباب تتعلق مبصلحة املسلمني     
  .  عليه وسلم مع أهل مكة يوم احلديبية ولفعله صلى اهللا، اآلية)٢(}ِللسلِْم فَاجنح لَها

 وأجاب الكفار إىل الدخول     ،وبذلك يعلم أنه ال حاجة للقتال إذا جنحت الدعوة        
  .يف اإلسالم

فإن احتيج للقتال قوتل الكفار حينئذ بعد الدعوة والبيان واإلرشاد فـإن أبـوا              
   يراه  فإن أبوا وجب القتال أو املصاحلة حسبما،فاجلزية إن كانوا من أهلها
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 وقد تعلق   ، كما تقدم  ، إذا مل يكن لدى املسلمني قدرة على القتال        ،ويل األمر للمسلمني  
  :القائلون بأن اجلهاد للدفاع فقط بآيات ثالث

 )١(}وقَاِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه الَِّذين يقَاِتلُونكُم وال تعتدوا       {: األوىل قوله جل وعال   
 وإمنـا معناهـا     ،ن هذه اآلية ليس معناها القتال للدفاع      واجلواب عن ذلك كما تقدم أ     

:  وترك من ليس شـأنه القتـال       ،كالرجل املكلف القوي  : القتال ملن كان شأنه القتال    
وقَاِتلُوهم حتى ال تكُونَ ِفتنةٌ ويكُـونَ       {:  وهلذا قال بعدها   ،كاملرأة والصيب وحنو ذلك   

 فقد نسخت بآية السيف     ، مث لو صح ما قالوا     ،ا القول فاتضح بطالن هذ   ،)٢(}الدين ِللَّهِ 
  . وانتهى األمر حبمد اهللا

ال ِإكْراه  {:  اليت احتج ا من قال بأن اجلهاد للدفاع هي قوله تعاىل           واآلية الثانية 
 وهذه ال حجة فيها؛ ألا على األصح خمصوصة بأهل الكتاب واـوس           )٣(}ِفي الدينِ 
 هذا هو أحـد     ،هون على الدخول يف اإلسالم إذا بذلوا اجلزية        فإم ال يكر   ،وأشباههم

  .القولني يف معناها
والقول الثاين أا منسوخة بآية السيف وال حاجة للنسخ بل هي خمصوصة بأهل             
الكتاب كما جاء يف التفسري عن عدة من الصحابة والسلف فهي خمـصوصة بأهـل                

ا من أحلق م من اوس وغريهـم        الكتاب وحنوهم فال يكرهون إذا أدوا اجلزية وهكذ       
 وألن الراجح لدى أئمة احلديث واألصول أنه ال يـصار إىل            ،إذا أدوا اجلزية فال إكراه    
فـإن أبـوا اإلسـالم    .  وقد عرفت أن اجلمع ممكن مبا ذكرنا   ،النسخ مع إمكان اجلمع   

  . واجلزية قوتلوا كما دلت عليه اآليات الكرميات األخرى
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: تعلق ا من قال أن اجلهاد للدفاع فقط قوله تعاىل يف سورة النساء          اليت   واآلية الثالثة 
 )١(}فَِإِن اعتزلُوكُم فَلَم يقَاِتلُوكُم وأَلْقَوا ِإلَيكُم السلَم فَما جعلَ اللَّه لَكُم علَيِهم سـِبيلًا             {

ل ضعف املسلمني أول وقد عرفت أن هذا كان يف حا    . من اعتزلنا وكف عنا مل نقاتله     : قالوا
 أو أا حممولة على أن هذا كان        ،ما هاجروا إىل املدينة مث نسخت بآية السيف وانتهى أمرها         

يف حالة ضعف املسلمني فإذا قووا أمروا بالقتال كما هو القول اآلخر كما عرفت وهو عدم               
وقد ألـف    ،وذا يعلم بطالن هذا القول وأنه ال أساس له وال وجه له من الصحة             . النسخ

بعض الناس رسالة افتراها على شيخ اإلسالم ابن تيمية وزعم أنه ال يرى القتال إال ملن قاتل                 
 وقد انتدب هلا الشيخ العالمة      ، وهذه الرسالة ال شك أا مفتراة وأا كذب بال ريب          ،فقط

سليمان بن سحمان رمحة اهللا عليه ورد عليها منذ أكثر من مخسني سنة وقد أخربين بـذلك           
 أخونا العالمة الشيخ سليمان بن محدان رمحـه اهللا القاضـي       ورد عليه أيضاً   ،بعض مشاخينا 

 ورده موجـود حبمـد اهللا وهـو رد حـسن واف      يف املدينة املنورة كما ذكرنا آنفاً سابقاً
 أخونا الشيخ صاحل بن أمحد املـصوعي        وممن كتب يف هذا أيضاً    . فجزاه اهللا خرياً  . باملقصود

د فيها هذه املزاعم وأبطل ما قاله هؤالء الكتبة بأن         فن ،كتب فيها رسالة صغرية   رمحه اهللا فقد    
 أخونا العالمة أبو األعلى املودودي رمحـه اهللا   وصنف أيضاً . اجلهاد يف اإلسالم للدفاع فقط    

  .رسالة يف اجلهاد وبني فيها بطالن هذا القول وأنه قول ال أساس له من الصحة
لسنة ونظر يف ذلك بعني البصرية وجترد عن اهلوى والتقليد          ومن تأمل أدلة الكتاب وا    

  بطالن هذا القول وأنه ال أساس له ومما جاء يف السنة يف هـذا البـاب مؤيـداً        عرف قطعاً 
قال رسول اهللا صلى    :  رضي اهللا عنهما قال    -للكتاب العزيز ما رواه الشيخان عن ابن عمر       

 رسول اهللا   يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممداً       أمرت أن أقاتل الناس حىت      ((: اهللا عليه وسلم  
  ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك

 وما رواه الـشيخان  ))عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحسام على اهللا     
قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        :  من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال         أيضاً
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 رسول اهللا فإذا  أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممداً           أمرت أن ((: وسلم
 رسول اهللا وصلوا صالتنا وأكلوا ذبيحتنا واستقبلوا        شهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممداً       
  .))قبلتنا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا

 صلى  ومن ذلك ما رواه مسلم يف الصحيح عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب              
قال أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إلـه إال اهللا فـإذا قالوهـا    ((: اهللا عليه وسلم 

 ومن هذا ما رواه مسلم يف       ))عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحسام على اهللا        
 عن طارق بن أشيم األشجعي رضي اهللا عنه أن النيب صـلى اهللا عليـه                الصحيح أيضاً 

من وحد اهللا وكفر مبا يعبد مـن دون         (( : ويف لفظ  )ال إله إال اهللا   من قال   (: وسلم قال 
 واألحاديث يف هذا املعىن كثرية وكلها تدل على      ))اهللا حرم ماله ودمه وحسابه على اهللا      

أن القتال شرع إلزالة الكفر والضالل ودعوة الكفار للدخول يف ديـن اهللا ال ألـم                
فإذا فعلوا ذلـك عـصموا مـين        ((: يه وسلم اعتدوا علينا فقط وهلذا قال صلى اهللا عل       

حىت يشهدوا  (:  بل قال  ، ومل يقل فإذا كفوا عنا أو اعتزلونا       )دماءهم وأمواهلم إال حبقها   
أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلـك                 

  . ))احلديث
 إال أهل اجلزيـة     ، فالسيف فدل ذلك على أن املطلوب دخوهلم يف اإلسالم وإال        

 وإمنا اقتصر عليه الصالة والسالم على الشهادتني والصالة والزكـاة ألـا             ،كما تقدم 
األسس العظيمة واألركان الكربى فمن أخذ ا ودان ا ومتسك ا فإنه يـؤدي مـا                

  .وراءها عن إميان وعن اطمئنان وإذعان من باب أوىل
 باملطلوب من    وأرجو أن يكون وافياً    ،ار وإجياز وهذا ما أردت التنبيه عليه باختص     

   وأسأل اهللا عز وجل أن يوفقنا مجيعا للفقه يف دينه ،بيان احلق وإزهاق الباطل
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 وأن يعلمنا ما ينفعنا ويهدينا ملا فيه        ، وأن يهدينا صراطه املستقيم    ،واالستقامة عليه 
 ،نه واجلهاد يف سـبيله  لالستقامة على ديالسعادة والنجاة وأن يوفق املسلمني مجيعاً    

  . واحلذر من مكايد األعداء إنه على كل شيء قدير

وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا حممد بـن             
  . ومن سلك سبيله واهتدى داه إىل يوم الدين،وعلى آله وأصحابه عبد اهللا
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  األدلة الكاشفة ألخطاء بعض الكتاب

  حيمبسم اهللا الرمحن الر

  : )١( أما بعد،،، والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه،احلمد هللا

 ١٩٠٩فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة البالد يف عددها الصادر بعـدد             
احـذروا  ( حتت عنـوان     ، هـ بقلم بعض الكتاب    ١٣٨٥ / ١٢ / ١٢وتاريخ  
  ). الغلو

  مة ال مربر هلا

لظن باإلخوان املتطـوعني القـائمني      فألفيت الكاتب عفا اهللا عنه قد أساء ا       
ووصفهم بأم خمـدوعون    .  واألمر باملعروف والنهي عن املنكر     ،بالدعوة إىل اهللا  

  .إىل غري ذلك مما وقع يف كالمه من األخطاء. ومتشددون وحماربون للجديد

وقد رأيت أن أنبه يف هذه الكلمة على ما وقع يف مقاله من األخطـاء ذات                
  وحتريضاً ، عن اإلخوان فيما نعلم براءم منه      سائر األمة ودفاعاً  األمهية نصحا له ول   

  ولزوم االعتدال . له ولغريه من الكتاب على التثبت يف القول
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وإىل القـارئ   . يف احلكم واحلذر من سوء الظن الذي ال ينبين على أساس مستقيم           
ستحق التنبيه  تفصيل القول فيما وقع يف مقال الكاتب املشار إليه من األخطاء اليت ت            

 واإلنكار على قائلها فنقول واهللا املستعان وعليه التكالن وال حول وال قوة             ،عليها
  : إال به

  بيان أن الشريعة كاملة ال غالية وال جافية

وال شـك أن     ،أما ما ذكره الكاتب عن مضار الغلو والتشديد فـصحيح         
 وأمرت بالدعوة إىل ،نالشريعة اإلسالمية الكاملة جاءت بالتحذير من الغلو يف الدي       

 ولكنها مع ذلك مل ،سبيل احلق باحلكمة واملوعظة احلسنة واجلدال باليت هي أحسن     
 ،مل جانب الغلظة والشدة يف حملها حيث ال ينفع اللني واجلدال باليت هي أحسن             

 وقال  )١(}لَيِهميها النِبي جاِهِد الْكُفَّار والْمناِفِقني واغْلُظْ ع      يأ { :كما قال سبحانه  
يا أَيها الَِّذين آمنوا قَاِتلُوا الَِّذين يلُونكُم ِمن الْكُفَّاِر ولْيِجدوا ِفيكُم ِغلْظَةً   {: تعاىل

    ِقنيتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعـاِب ِإال       {:  وقال تعاىل  )٢(}وـلَ الِْكتاِدلُوا أَهجال تو
فشرع اهللا سـبحانه لعبـاده      .  اآلية )٣(}حسن ِإال الَِّذين ظَلَموا ِمنهم    ِبالَِّتي ِهي أَ  

  .املؤمنني الغلظة على الكفار واملنافقني حني مل تؤثر فيهم الدعوة باحلكمة واللني
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واآليات وإن كانت يف معاملة الكفار واملنافقني داالت على أن الـشريعة إمنـا              
أما إذا مل ينفع واستمر صاحب الظلم أو الكفر         . عهجاءت باللني يف حمله حني يرجى نف      

 فإن الواجب األخذ على يديه ومعاملته       ،أو الفسق يف عمله ومل يبال بالواعظ والناصح       
بالشدة وإجراء ما يستحقه من إقامة حد أو تعزير أو ديد أو توبيخ حىت يقف عنـد                 

رد يف هـذا مـن      وال ينبغي للكاتب وغريه أن ينسى مـا و        . حده ويرتجر عن باطله   
  . النصوص والوقائع من حني بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل عصرنا هذا

  :وما أحسن ما قاله الشاعر يف هذا املعىن

   مبكة مل جيبدعا املصطفى دهراً
  وقد الن منه جانب وخطاب

  فلما دعا والسيف صلت بكفه
  له أسلموا واستسلموا وأنابوا

  ل يف حملهمجع الشريعة بني الشدة واللني ك

 فال جيوز  ، والشدة يف حملها   ،أن الشريعة الكاملة جاءت باللني يف حمله      : واخلالصة
 وال الشدة يف    ،ضع اللني يف حمل الشدة    و أن ي   وال جيوز أيضاً   ،للمسلم أن يتجاهل ذلك   

 وال أـا    ، أن ينسب إىل الشريعة أا جاءت باللني فقـط          وال ينبغي أيضاً   ،حمل اللني 
 بل هي شريعة حكيمة كاملة صاحلة لكل زمان ومكان وإلصالح           ،طجاءت بالشدة فق  

 واتسمت بالعدل واحلكمة والسماحة فهـي       ،ولذلك جاءت باألمرين معاً   . مجيع األمة 
 وألا تبدأ يف دعوـا بـاللني        ،شريعة مسحة يف أحكامها وعدم تكليفها ما ال يطاق        

  واحلكمة
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ه وطغى وبغى أخذته بـالقوة والـشدة         فإذا مل يؤثر ذلك وجتاوز اإلنسان حد       ،والرفق
  .وعاملته مبا يردعه ويعرفه سوء عمله

ومن تأمل سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم وسرية خلفائه الراشـدين وصـحابته             
  . )١(املرضيني وأئمة اهلدى بعدهم عرف صحة ما ذكرناه

  النصوص اآلمرة باللني يف جماله

حمٍة ِمن اللَِّه ِلنت لَهم ولَو كُنـت فَظـا    فَِبما ر {: ومما ورد يف اللني قوله تعاىل     
 )٢(}غَِليظَ الْقَلِْب النفَضوا ِمن حوِلك فَاعف عنهم واستغِفر لَهم وشاِورهم ِفي الْأَمرِ           

  . اآلية

نـا  فَقُوال لَه قَولًا لَي   {: وقوله تعاىل يف قصة موسى وهارون ملا بعثهما إىل فرعون         
  .)٣(}لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى

ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحـسنِة وجـاِدلْهم          {: وقوله تعاىل 
نسأَح اآلية)٤(}ِبالَِّتي ِهي  .  

                                                
 من ذلك ما أرشد إليه نبيه صلى اهللا عليه وسلم يف معاملة من أراد التحاكم إىل الطاغوت مع دعواه                    - ١

وكل من دعا إىل نبـذ      . } يف أنفسهم قوالً بليغاً     هلم وقل{: فقال تعاىل يف حقه يف سورة النساء      . ماإلسال
مبادئ اإلسالم وهو يف صف املسلمني فينبغي أن يعامل معاملة تردعه هـو وأمثالـه وإال جتـرأ الفـسقة         

 .واملسئول عن هذا املقام اإلمام األعظم ونوابه. واملارقون
 .١٥٩آلية  سورة آل عمران ا- ٢
 .٤٤ سورة طه اآلية - ٣
 .١٢٥ سورة النحل اآلية - ٤
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  النصوص الدالة على الشدة يف جماهلا
  .)١(ومما ورد يف الشدة اآليات املتقدم ذكرها

ومن األحاديث ما رواه أمحد وأبو داود وغريمها عن ابن مسعود رضي اهللا عنـه               
لُِعن الَِّذين كَفَروا ِمن بِني ِإسـراِئيلَ       {: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا تال قوله تعاىل         

     ـدتعوا يكَـانا ووصا عِبم ذَِلك ميرِن مى ابِعيسو داواِن دلَى ِلسوا ال  * ونَ عكَـان
والذي نفـسي بيـده     ((: قال ،)٢(}يتناهونَ عن منكٍَر فَعلُوه لَِبئْس ما كَانوا يفْعلُونَ       

على ((:  ويف لفظ آخر   ))لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر ولتأخذن على يد السفيه        
ضربن اهللا بقلـوب    يد الظامل ولتأطرنه على احلق أطرا أو لتقصرنه على احلق قصرا أو لي            

   )).بعضكم على بعض مث يلعنكم كما لعنهم

: ويف الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال   
 فيصلي بالناس مث أنطلق برجال معهـم  لقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام مث آمر رجالً  ((

  )).ومحزم من احلطب إىل قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بي

لوال ما يف البيوت من النساء والذرية       ((: وروي عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       
قال رسول اهللا   : ويف صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال         . ))حلرقتها عليهم 

ما بعث اهللا من نيب يف أمة قبلي إال كان له من أمته حواريـون    ((: صلى اهللا عليه وسلم   
   ته ويهتدون بأمره مث إا ختلف من بعدهموأصحاب يأخذون بسن
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خلوف يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما ال يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن              
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك             

  )).من اإلميان حبة خردل

مة لدى أهـل    وقصة الثالثة الذين ختلفوا عن غزوة تبوك من غري عذر معلو          
 وقد هجرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا عنهم مخـسني              ،العلم

لَقَد تاب اللَّه علَـى     {: ليلة حىت تابوا فتاب اهللا عليهم وأنزل يف ذلك قوله تعاىل          
  .  اآلية)١(}فُواوعلَى الثَّالثَِة الَِّذين خلِّ{ :إىل قوله }النِبي والْمهاِجِرين والْأَنصاِر

فمما تقدم من اآليات واألحاديث يعلم الكاتب وغريه من القراء أن الشريعة            
 وأن املشروع   ،حمالّهمااإلسالمية الكاملة جاءت باللني يف حمله والغلظة والشدة يف          

للداعية إىل اهللا أن يتصف باللني والرفق واحللم والصرب؛ ألن ذلك أكمل يف نفـع               
 وأن ،كما أمره اهللا بذلك وأرشد إليه رسوله صلى اهللا عليه وسلم       دعوته والتأثر ا    

قُـلْ  {: يكون على علم وبصرية فيما يدعو إليه وفيما ينهى عنه؛ لقول اهللا سبحانه      
  .)٢(}هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة

ـ              ضرورة وال ينبغي للداعية أن يلجأ إىل الشدة والغلظة إال عند احلاجـة وال
 وبذلك يكون الداعي إىل اهللا سبحانه قد        ،وعدم حصول املقصود بالطريقة األوىل    

  .  واهللا املوفق،أعطى املقامني حقهما وترسم هدي الشريعة يف اجلانبني
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  تفنيد مزاعم الكاتب وإرشاده إىل الطريق السليمة

 ،وحنن يف هذا ال نقصد موافقة الكاتب على ما نسبه لإلخوان من التـشديد        
 على بينة وبصرية ويعـاملون      - حبمد اهللا    -فالذي عرفناه عنهم خالف ذلك فهم       

الناس باليت هي أحسن ويوجهوم إىل اخلري حتـت إرشـادات علمـاء الـبالد               
  . واملسئولني فيها

ولو فرضنا أنه وقع من بعضهم خطأ أو تـشديد يف غـري حملـه فليـسوا                 
ـ    والواجب تنبيههم وإرشادهم إىل ما قد      ،معصومني  حـىت  أ يقع منهم مـن اخلط

  . حيذروه مستقبالً

وكان الواجب على الكاتب حني بلغه عنهم ما يعتقده خالف الـشرع أن             
يتصل بأعيام مشافهة أو كتابة ويناصحهم فما أخذ عليهم أو يتـصل بـسماحة       

 أو رئيس اهليئات ويبدي ما لديه حول اإلخوان من النقد حـىت يـوجههم               ،املفيت
  . يق السوياملشايخ إىل الطر

أما أن يكتب يف صحيفة سيارة ما يتضمن التشنيع عليهم واحلط من شأم              
 ملا فيه من كسر ،ووصفهم مبا هم براء منه فهذا ال جيوز من مؤمن خياف اهللا ويتقيه           

شوكة احلق والتثبيط عن الدعوة إليه والتلبيس على القراء ومـساعدة الـسفهاء             
 ، واهللا املسئول أن يساحمنا وإيـاه ،دعاة احلقوالفساق على باطلهم وعلى النيل من       

 إنـه  ،وأن يوفق اجلميع للتوبة النصوح واالستقامة على احلق ومناصرة الداعني إليه        
  .خري مسئول
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  مغالطات الكاتب
وأنا ال أنكر على كل مؤمن أن يرشد إىل اخلري ويوجه إىل الرشـد              : (وأما قوله 

 ،قرآن والسنة وهي اللطف واللني والرويـة      ويستنكر الشر ويلفت النظر إليه بأخالق ال      
أما إذا اتسمت أقواله أو أفعاله بالقسوة والشدة فإن ذلك ليس من حقه؛ ألنـه غـري                 

 وغاية ما يف األمر أن يستنكر ما يراه         ، هذا األمر  إليهامأذون وال مكلف من جهة أسند       
 يف   ومقبوالً ستساغاً قد يكون هذا األمر م     ، بقلبه وهو أضعف اإلميان لغري املسئول      منكراً

 ولكنه غـري الزم وال      ،مجاعة أو أمة ليس فيها أجهزة حكومية خصصت هلذا الواجب         
  ). مقبول إىل جانب السلطات احلكومية املكلفة

  كشف املغالطات
  . فهذا الكالم فيه حق وباطل وإيهام

  : وإليك أيها القارئ بيان ذلك بالتفصيل
..) أن يرشد إىل اخلري ويوجه إىل الرشـد        مؤمنإنه ال ينكر على كل      : (أما قوله 

وهو سبيل نبينـا    :  والواجب على كل من لديه بصرية أن يقوم بذلك         ،فهذا حق .. إخل
  . حممد صلى اهللا عليه وسلم وسبيل أتباعه على بصرية

قُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَـى بـِصريٍة أَنـا ومـِن              {: كما قال تعاىل  
فهذه اآلية الكرمية ترشد إىل أن أتباع النيب صلى اهللا عليـه وسـلم علـى         ،)١(}ياتبعِن

  ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة{: الكمال هم أهل البصرية والدعوة إىل احلق وقال تعاىل
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     نسأَح ِبالَِّتي ِهي ماِدلْهجِة ونسِعظَِة الْحوالْمـ   ،  )١(}و ة وإن كـان    وهذه اآلية العظيم
 وقـد   ، فاملراد ا مجيع األمة    ، إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       اخلطاب فيها موجهاً  

 فالواجب على الدعاة أن يسريوا يف دعوم إىل         ،أوضح اهللا فيها سبيل الدعوة ومراتبها     
 أو   وعلى الطريقة اليت رمسها اهللا فيها سواء كان املدعو كافراً          ،اهللا سبحانه على ضوئها   

 إال من ظلم وعاند فقد تقدم يف األدلة السابقة ما يدل على شرعية الغلظة عليـه           لماًمس
  . ومعاملته مبا يستحق يف حدود الشريعة الكاملة

أما إذا اتسمت أقواله وأفعاله بالقسوة والشدة فإن ذلك ليس     : (وأما قول الكاتب  
 وغاية ما يف األمر     من حقه؛ ألنه غري مأذون وال مكلف من جهة أسند إليها هذا األمر            

  ). بقلبه وهو أضعف اإلميان لغري املسئولأن يستنكر ما يراه منكراً

فهذا فيه إمجال وخطأ ظاهر يتضح مما تقدم؛ وذلك ألن املطلوب من مجيع الدعاة           
 كانوا مسئولني من جهة احلكومة أو متطوعني أن يكونوا يف دعوم على املنـهج       سواًء

م وأفعاهلم بالقسوة والشدة إال عند الضرورة إليها كمـا           وأن ال تتسم أقواهل    ،الشرعي
  . وكالم الكاتب يوهم خالف ذلك. سبق

  إرشاد الكاتب إىل ما رمسته الشريعة يف الدعوة
  . إخل هذا خطأ واضح). وغاية األمر: (وقوله

   وإمنا،والصواب أن مراتب اإلنكار الثالث مشروعة للمسئول وغريه
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 واإلنكار بالقلـب هـو      ،ئول من جهة احلكومة أقدر من غريه      خيتلفان يف القدرة فاملس   
  أو متطوعاً   كان مسئوالً  أضعف اإلميان يف حق العاجز عن اإلنكار باليد واللسان سواءً         

  . وهو صريح احلديث الشريف ومقتضى القواعد الشرعية
 يف مجاعة أو أمة ليس       ومقبوالً قد يكون هذا األمر مستساغاً    : (وأما قول الكاتب  

ها أجهزة حكومية خصصت هلذا الواجب ولكنه غري الزم وال مقبـول إىل جانـب               في
  ). السلطات احلكومية املكلفة
 وال   علمياً  وهذا األسلوب الذي أطلقه الكاتب ليس أسلوباً       ،ففيه نظر ظاهر أيضاً   

 مع األدلة الشرعية؛ ألن الدعوة إىل اهللا سبحانه وتعليم الناس ما جيهلونه مـن               منسجماً
هللا ال ينبغي أن يعرب عنه مبثل هذا األسلوب بل ينبغي أن يعرب عنه بأسلوب احلث                شرع ا 

والترغيب والسيما يف األمم واجلماعات احملتاجة إىل ذلك فإن دعوم وإرشادهم إىل ما           
 وعلى أهل العلم حـسب      ،جيب عليهم من شرع اهللا من األمور املتعينة على والة األمر          

قد يكون هـذا األمـر      : (ذا األمر العظيم بقول الكاتب    القدرة فكيف يعرب عن مثل ه     
  . إخل)  ومقبوالًمستساغاً

  تفنيد رأي الكاتب وتفصيل القول يف أحكام
  األمر باملعروف والنهي عن املنكر

) ولكنه غري الزم وال مقبول إىل جانب السلطات احلكومية املكلفـة         : (وأما قوله 
ت احلكومية إن كانت قد قامت بواجب       ؛ ألن األجهزة والسلطا   فهذا خطأ ظاهر أيضاً   

الدعوة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر فمشاركة غريها هلا يف ذلك من املتطـوعني              
 ومـن بـاب     ،؛ ألنه من باب التعاون على الرب والتقـوى         ومطلوبة شرعاً  حسنة جداً 

  . املشاركة يف جهاد شرعي وتوجيه صاحل
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حلكومية قد أدت فـرض الكفايـة    وقصارى ما هنالك أن األجهزة والسلطات ا      
وصار القيام من غريهم مبشاركتهم من باب السنن والتطوع وذلك من أفضل العبادات             

  .وأحبها إىل اهللا سبحانه

وأما إن كانت األجهزة والسلطات احلكومية مل تقم بالواجـب علـى الوجـه              
  . م فإن مشاركة غريهم هلم يف ذلك متعينة ألن فرض الكفاية مل يسقط ،األكمل

وقد تقرر يف األدلة الشرعية أن الدعوة إىل اهللا سبحانه واألمر باملعروف والنـهي        
عن املنكر من فروض الكفاية إذا قام ا من يكفي سقط الفرض عن الباقني وصـارت                

  .  اجلميعأمث وإن مل يقم ا من يكفي ،املشاركة فيها يف حق الباقني سنة

  نكر على األفرادوجوب األمر باملعروف والنهي عن امل
وقد يكون األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض عني وذلك يف حق من يرى               
املنكر وليس هناك من ينكره وهو قادر على إنكاره فإنه يتعني عليه إنكاره لقيام األدلة               

مـن رأى مـنكم     ((: الكثرية على ذلك ومن أصرحها قول النيب صلى اهللا عليه وسلم          
 ))فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان          منكرا فليغريه بيده    

  . أخرجه مسلم يف صحيحه
واإلنكار بالقلب فرض على كل واحد ألنه مستطاع للجميع وهو بغض املنكـر         

وِإذَا {: وكراهيته ومفارقة أهله عند العجز عن إنكاره باليد واللسان لقول اهللا سبحانه           
ضونَ ِفي آياِتنا فَأَعِرض عنهم حتى يخوضوا ِفي حِديٍث غَيِرِه وِإما           رأَيت الَِّذين يخو  

ِم الظَّاِلِمنيالْقَو عى مالذِّكْر دعب دقْعطَانُ فَال تيالش كنِسين١(}ي(.  
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ذَا سـِمعتم   وقَد نزلَ علَيكُم ِفي الِْكتـاِب أَنْ إِ       {: وقال تعاىل يف سورة النساء    
آياِت اللَِّه يكْفَر ِبها ويستهزأُ ِبها فَال تقْعدوا معهم حتى يخوضوا ِفي حِديٍث غَيـِرِه               

مِإذًا ِمثْلُه كُماآلية)١(}ِإن  .  

. )٢(}امـا والَِّذين ال يشهدونَ الزور وِإذَا مروا ِباللَّغِو مـروا ِكر     {: وقال تعاىل 
  . ال حيضرونه: ومعىن ال يشهدون الزور

   وحكم الداعي إليه-تفسري الزور 

 ويدخل يف ذلك الشرك والكفر وأعيـاد املـشركني          ،والزور يشمل كل منكر   
واالجتماع على شرب اخلمور والتدخني واألغاين وآالت الطرب وأفـالم الـسينما             

  .بن كثري يف تفسري هذه اآلية ذكر معىن ذلك احلافظ ا،وأشباه ذلك من املنكرات
  : وذكر البغوي رمحه اهللا عند تفسريها قريبا من ذلك وقال

أصل الزور حتسني الشيء ووصفه خبالف صفته فهو متويه الباطل مبا يوهم أنـه              (
 وهذا هو الواقع من أهل الباطل فإم حيسنون املنكرات بوصفها بغـري حقيقتـها       ،حق

نفروا منها فيكون على فاعل ذلك إمث ما عمـل وإمث           حىت يرغب فيها الناس وحىت ال ي      
  ). وأعظم من ذلك الدعوة إليها بالقول،الدعوة إليه

من دعا إىل هدى كان     ((: وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال          
له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إىل ضـاللة      

 واألدلة يف هـذا  ))ثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا      كان عليه من اإلمث م    
  .املعىن كثرية
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  اختالق الكاتب على العلماء
وقد سرين أن علماءنا األفاضل قد استنكروا هذا التجاوز منهم          : (وقول الكاتب 

فيه نظر وقد سبق لك أن اإلخوان كانوا يف دعـوم وإنكـارهم             . إخل). ووهم عنه 
 وال نعلم أم تعاطوا     ،ون الطريقة الشرعية ويعاملون الناس بالرفق واحلكمة      للمنكر يتحر 

فال أدري عن أي مصدر وصـل       . من الشدة والقسوة ما يوجب إنكار العلماء عليهم       
  . هذا اخلرب إىل الكاتب

 ، وأن ينظر فيما ينقل وينشر بني الناس       ،ومعلوم أن على الناقل أن يتثبت يف النقل       
  .  هل إعالنه أصلح أم تركه أحسن يف العاقبة،رِظرب نوإذا صح لديه اخل

وال شك أن هذا اخلرب لو صح فليس من املصلحة نشره بني الناس وإعالنـه يف                
الصحف ملا يف ذلك من التنقص للدعاة إىل احلق وتثبيط عزائمهم وتشجيع أهل الفسق              

طلهم وإعـالن   ضدهم يف وقت يتكاتف فيه دعاة الباطل واملذاهب اهلدامة على نشر با           
  . مذاهبهم فاهللا املستعان

  دس رخيص يكذبه واقع اإلخوان
وأما ما ذكره الكاتب عن الفتنة اليت وقعت يف صدر اإلسالم ومتخض عنها قتل              

  .  وما جرى من اخلالف بعد ذلك بني أهل الشام والعراق إخل،عثمان رضي اهللا عنه
 وال شـك أن     ،م وغريهـم  فتلك أمور قد عين ا التاريخ وعرفها علماء اإلسال        

 وقول أهل السنة واجلماعة يف هذه الفتنـة          فعاالً ألعداء اإلسالم واجلهال به فيها دوراً     
 ، وهو الكف عما شجر بني الصحابة رضي اهللا عنهم والترضي عنـهم مجيعـاً              ،معلوم

  واعتقاد أم جمتهدون فيما فعلوا طالبون للحق
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  .  كما صح بذلك احلديث الشريف،واحد واملخطئ له أجر ،واملصيب منهم له أجران

  :وإمنا يهمنا هنا أمران

 ختوف الكاتب من أن يكون هؤالء اإلخوان قاموا مبا قاموا به عن تـأثري         أحدمها
  .مجاعة سرية إجرامية ختريبية

 أـم    حالتهم يعلم يقينـاً    وسرب عن هذا أن يقال من عرف اإلخوان         واجلواب
 والواجب على املسلم    ،شنيعة وعن هذا الظن السيئ    بعيدون كل البعد عن هذه التهمة ال      

 بالطرق الـشرعية    أمحل أحوال إخوانه على أحسن احملامل وعالج ما قد يقع من اخلط           
 ال أن يظن م     ، وتنصر احلق وتدمغ الباطل    ، وتشجع احلق وال ختذله    ،اليت تبين وال دم   

باطل ضدهم وحتريض السوء ويشجع على إماتة دعوم وتشويه مسعتهم وتشجيع أهل ال        
يا أَيها الَِّذين آمنوا اجتِنبوا كَِثريا      { :والة األمر على إيقاف حركتهم عمال بقوله تعاىل       

     ِإثْم الظَّن ضعِإنَّ ب الظَّن إياكم والظن فإن   ((: النيب صلى اهللا عليه وسلم      وقال ،)١(}ِمن
  .  احلديث)الظن أكذب

  عمىبسبب التقليد األخطأ كبري 

 لبعض املتأخرين بأنه يهـودي أظهـر         وصفه كعب األحبار تقليداً    واألمر الثاين 
  . اإلسالم من أجل الكيد لإلسالم وإفساد أهله

 فقد روى   ، أن هذا خالف املعروف عن علماء اإلسالم ونقلة األخبار         واجلواب
  .عنه علماء احلديث وأثىن عليه معاوية رضي اهللا عنه وكثري من السلف الصاحل
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ومل (وذكره البخاري يف كتابه اجلامع الـصحيح         ،وروى عنه مسلم يف صحيحه    
 وذكره احلافظ ابن حجر يف اإلصابة والتهذيب وابن األثري يف أسد الغابـة              ،)يزنه بريبة 

  . ومل يتهموه ذه التهمة
كعب بن مـاتع احلمـريي أبـو        : (وقال احلافظ ابن حجر يف التقريب ما نصه       

األحبار ثقة من الثانية خمضرم كان من أهل اليمن فسكن الشام   إسحاق املعروف بكعب    
 فكيف جيوز ملن خياف اهللا ويتقيـه أن يرمـي           ،)مات يف خالفة عثمان رضي اهللا عنه      

 أظهر اإلسالم والدعوة إليه وشارك الصحابة يف أعماهلم بأنه يهـودي بـدون              شخصاً
  . حجة وال برهان يسوغ ذلك

ه وسلم التحذير من رمي املسلم ألخيه بالصفات        وقد صح عن النيب صلى اهللا علي      
الذميمة وأن من رمى أخاه مبا هو بريء منه كان الرامي أوىل بذلك الوصف الذي رمى           

  . به أخاه
 والكيد  ،وكونه يروي بعض األخبار اإلسرائيلية الغريبة ال يوجب رميه باليهودية         

  . )) بين إسرائيل وال حرجحدثوا عن((: لإلسالم؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
وقد قام علماء اإلسالم بنقد أخبار بين إسرائيل وتزييف ما خالف احلـق منـها               

 وغريهم  ، ووهباً ، وعبد اهللا بن سالم    ، فكعب يف ذلك يشبه عبد اهللا بن عمرو        ،وإبطاله
  . ممن نقل أخبار بين إسرائيل

ز أن يتهم باليهودية  فكما أن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما ال جيو            
 من أخبار بين إسرائيل من الزاملتني اللتني أصاما يوم الريمـوك مـن       لكونه نقل كثرياً  

  .  باليهودية والكيد لإلسالم من أجل ذلكيرمى فهكذا كعب ال جيوز أن ،كتبهم
وال جيوز أن جيعل يف صف عبد اهللا بن سبأ وأشباهه مـن املعـروفني بـالكفر                 

  . إلسالمواإلحلاد والكيد ل
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: ويف الصحيحني عن أيب ذر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم قـال              
فهـذا  . )١())من دعا رجال بالكفر أو قال يا عدو اهللا وليس كذلك إال حار عليـه              ((

احلديث وما جاء يف معناه يوجب على املسلم التثبت يف احلكم على الناس واحلذر مـن    
 منها مبجرد الظن أو تقليد من ال يعتمد عليـه واهللا            رمي أخيه بصفة ذميمة وهو بريء     

  .املستعان

  فرية عظيمة واستهزاء بالدعاة واستنكار لفعل الواجب
 وقد كنا قبل وعينا     ، عاداه كما يف املثل    أقول إن من جهل شيئاً    : (مث قال الكاتب  

 مث. عيبهاجلديد وقبل معرفتنا حبقيقة املستحدثات العلمية اجلديدة نكره استعماهلا ونـست          
ما دمنا قد عرفنا هـذا      : إىل أن قال  ... ذكر استعمال السيارات والطائرات والصواريخ    

 فلماذا حياربـه هـؤالء الطيبـون        ،كله وملسناه وتأكدنا فوائده وعدم معارضته للدين      
) … وملاذا يسافرون من بلد إىل آخر الستنكاره وحماولة عدم اسـتعماله؟   ،املخدوعون

  . إخل
قرأ هذا الكالم وضم بعضه إىل بعض يفهم منه أن اإلخوان الذين            ال ريب أن من     

 ،انتصب الكاتب لنقدهم ينكرون هذه املستحدثات اجلديدة من السيارات والطـائرات         
  أن اإلخوان الذين أشرنا إليهم ال ينكرون شيئاً         ومعلوم قطعاً  ،والالسلكي وأشباه ذلك  

فينتقلون يف السيارات؛ ويركبون    من ذلك وال يعيبونه بل هم أنفسهم يستعملون ذلك          
 فما الذي دعا الكاتب إىل الوقوع يف هـذه الفريـة            ،الطائرات ويستعملون الالسلكي  

  . الكبرية والزلة الشنيعة
أترك اجلواب للقراء وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن حيفظنا من اهلوى وخطـوات             

  .الشيطان
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ستحقون عليه الثناء والشكر    وأما سفرهم إىل البلدان للدعوة والتوجيه فهو أمر ي        
نعم هو حقيق باالستغراب بالنسبة إىل ختلف أكثر        .  لالستنكار واالستغراب  وليس حمالً 

  ولـيس هـو حمـالً   ،الناس عن هذه املهمة الشريفة اليت هي طريقة الرسل وأتبـاعهم        
  . لالستغراب الذي ينتج عنه االستنكار والتشنيع والظن السيئ

 هلـا   هي عبارة ال تليق من الكاتب وليس اإلخوان حمالً        ف) املخدوعون(وأما قوله   
وقائلها أوىل ا؛ ألن اإلخوان حبمد اهللا على بينة من أمرهم؛ وليـسوا خمـدوعني وال                

 ،متأثرين حبركة هدامة وال عاملني لغرض دينء؛ بل غايتهم شريفة وعملهم مـشكور            
 ظهور املنكرات وعدم     واخلوف على املسلمني من عواقب     ،ودافعهم هو احلق والغرية له    

  .  وإمنا املخدوع حقا من ظن م خالف ذلك،تغيريها

: وقوله فيما تقدم عن املغرضني والطامعني وأعداء اإلسالم       ) الطيبون: (وأما قوله 
أرجو أن ال يكون قصد ذا الوصف التنقص ملن وصفهم          ) أم استغلوا طيبة الصحابة   (
ة واإلخوان بالطيب يف جانب كـوم        ألن سياق الكالم ووصف الصحاب     ؛)بالطيب(

 ،خمدوعني يشري إىل أن املراد بوصف الطيب الغفلة والغباوة وعدم التنبه لعواقب األمور            
هذا هو املعروف من بعض كتاب العصر؛ أرجو أن ال يكون الكاتب قصد هذا املقصد؛         

 علينـا   ونسأل اهللا أن يعفو عنا وعنه وأن ميـن ،وإن كان كالمه يقتضيه أو حيوم حوله 
  .  بالتوبة النصوح من أخطائنا وسيئات أعمالنا إنه خري مسئولمجيعاً

  تناقض مكشوف

  ليس يل بالطبع اإلفتاء وال أمحل مؤهالته : (وأما قول الكاتب بعدما تقدم
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  ). فهذا من اختصاص علمائنا األفاضل الذين استنكروا عمل هؤالء املخدوعني الطيبني

 ، وآخراً  أنك غري أهل للفتوى فما بالك أفتيت أوالً         ما دمت تعرف   فيقال له أوالً  
  . ولو تأملت كلمتك لعلمت أنك أفتيت فيها عدة فتاوى على غري هدى

 ، وهلك ا من هلك، فكم ضل ا من ضل    ،ومن أعظم اجلرائم الفتوى بغري علم     
والسيما إذا كانت الفتوى معلنة على رءوس األشهاد وممن قد يغتر به بعض الناس فإن               

 كمـا   ،اخلطر بذلك عظيم والعواقب وخيمة وعلى املفيت بغري علم مثل آثام من تبعـه             
من أفىت بفتيا غري ثبت فإمنا إمثه على من         ((: روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        

  . ))أفتاه

من دعا إىل ضاللة كان عليه من       ((: وصح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        
  . )) تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئاًاإلمث مثل آثام من

وقد أعظم اهللا سبحانه وتعاىل شأن الفتوى بغري علم وحذر عباده منها وبني أا              
قُلْ ِإنما حرم ربي الْفَواِحش ما ظَهر ِمنها ومـا بطَـن            {: من أمر الشيطان قال تعاىل    
     قِر الْحيِبغ يغالْبو الِْإثْملَـى            وقُولُوا عأَنْ تا ولْطَانلْ ِبِه سزني ا لَمِركُوا ِباللَِّه مشأَنْ تو

  .)١(}اللَِّه ما ال تعلَمونَ
يا أَيها الناس كُلُوا ِمما ِفي الْأَرِض حاللًا طَيبا وال تتِبعوا خطُواِت      { :وقال تعاىل 

   دع لَكُم هطَاِن ِإنيالش   ِبنيم ا* ومِإن كُمرأْموِء ياء ِبالسشالْفَحأَن وقُولُواْ ولَى تاللّـهِ  ع 
   .)٢(}تعلَمونَ الَ ما
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 من هو الذي استنكر من العلماء األفاضل علـى اإلخـوان   مث يقال للكاتب ثانياً 
  . عملهم

عـروفني بـالغرية     من العلماء امل   وقد سبق يف صدر هذه الكلمة أنا ال نعلم أحداً         
 بل املعروف من العلماء األفاضـل تأييـدهم ومـساعدم           ،والتحقيق استنكر عملهم  

 وكيف يستنكر العلمـاء     ،وشكرهم على أعماهلم الطيبة والدعاء هلم بالتوفيق والسداد       
األفاضل الدعوة إىل اهللا وإرشاد العباد إىل طاعته وحتريضهم على الصالة يف اجلماعـة              

 فال يستنكر هذه األعمال اجلليلة مسلم يؤمن بـاهللا          ، ختلف عن ذلك   واإلنكار على من  
 مما ورد يف الدعوة إىل اهللا سبحانه واألمر باملعروف والنـهي        واليوم اآلخر ويعرف شيئاً   

 باهللا من القول عليه وعلى عباده بغـري علـم            عن العامل الفاضل فعياذاً    عن املنكر فضالً  
  . ت العملوعياذا باهللا من خطل اللسان وسيئا

فما أعظم ما جناه الكاتب على نفسه وعلى غريه ممن قد يغتر بقوله وما أعظمها               
  . من جرمية

  اعتراف باحلق مث التواء
ولكين أقول إذا كان الدين حيرم التماثيل اسمة وما         : (مث قال الكاتب بعد ذلك    

ليـة األوىل   يف حكمها سدا للذريعة وخوفا من العودة إىل عبادا كما كـان يف اجلاه             
  .وكما هو احلال اليوم يف األمم الوثنية

 وإذا كان من واجبنا كأمة مسلمة حمافظة أن حنارب الصور املاجنة اخلليعة خوفاً             
 فما هي حجة بعضنا يف إنكار الصورة الظلية العاكسة الـيت ال             ،على أخالقنا وتقاليدنا  

 ،بابنا وشيوخنا ونساؤنا وبناتنا    وبني ما تعكسه املرآة اليت يستعملها ش       فرق بينها مطلقاً  
  وما الفرق بني هذه الصورة الظلية العاكسة



  

 - ٢٢١ -

كاملرآة اليت تشتمل عليها اجلريدة والة واملعرض والبيت والـسينما وبـني أختـها              
 وكما قلت يف كلمة سابقة أن التلفزيون ال يسجل إال          ، يف التلفزيون  املعروضة ال سلكياً  

 وحنن يف هذه البالد املقدسة قادرون على اختيـار  ،ما يعرض على شاشته من خري وشر  
اخلري والنافع وعرضه على شاشة التلفزيون كعلم وكدرس وكتاريخ وكتـسلية بريئـة             

انتـهى  ). حنول فيها بني اتمع وبني الفراغ والنميمة وسفاسف األقـوال واألفعـال           
  . املقصود

أن الدين اإلسـالمي     لقد أحسن الكاتب يف اعترافه ب      :واجلواب عن هذا أن يقال    
 من العودة إىل عبادا كمـا        للذريعة وخوفاً  حيرم التماثيل اسمة وما يف حكمها سداً      

 فقد جاءت األحاديث    ، وكما هو احلال اليوم يف األمم الوثنية       ،كان يف اجلاهلية األوىل   
الصحيحة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا يدل على ما ذكره الكاتب من حترمي                

 ، والتصريح بأم أشد الناس عذابا يوم القيامـة        ، ولعن املصورين  ،لتماثيل والزجر عنها  ا
وقد ثبـت بـالقرآن الكـرمي       .  ويقال هلم أحيوا ما خلقتم     ،وأم يعذبون يوم القيامة   

وقَـالُوا  {: وباألحاديث واآلثار أن أسباب ضالل قوم نوح هي التماثيل كما قال تعاىل     
وقَد أَضـلُّوا   * م وال تذَرنَّ ودا وال سواعا وال يغوثَ ويعوق ونسرا           ال تذَرنَّ آِلهتكُ  

ِمما خِطيئَاِتِهم أُغِْرقُوا فَأُدِخلُوا نارا فَلَم يِجـدوا      * كَِثريا وال تِزِد الظَّاِلِمني ِإال ضاللًا       
   .)١(}لَهم ِمن دوِن اللَِّه أَنصارا

ت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن بعض أزواجه ذكرت له كنيـسة رأـا    وثب
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاحل بنـوا        (( :بأرض احلبشة وما فيها من الصور فقال      

  على
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 واألحاديث  ))قربه مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار اخللق عند اهللا           
  . يف هذا املعىن كثرية

لتساهل ببيعها يف األسواق ونـصبها يف املكاتـب والـدوائر        فتبني مما تقدم أن ا    
وحنوها من أعظم أسباب الشرك؛ ومن أعمال اجلاهلية ومن أخالق شرار اخللق عنـد              

  . اهللا

 يف مجيع الدول اإلسالمية القـضاء علـى هـذه           فالواجب على املسئولني مجيعاً   
كل مكـان طاعـة هللا      التماثيل والزجر عنها ومنع توريدها وإتالف ما يوجد منها يف           

  .  من عواقبها الوخيمةورسوله وحذراً

وإذا كان من واجبنا كأمة مسلمة حمافظة أن  (:ولقد أحسن الكاتب أيضا يف قوله 
  ).  على أخالقنا وتقاليدناحنارب الصور املاجنة اخلليعة خوفاً

نعم واهللا قد أحسن الكاتب يف هذا فالواجب علينا وعلى املـسئولني يف مجيـع               
ومات اإلسالمية حماربة هذه الصور اخلليعة اليت غزت البالد اإلسالمية مـن كـل           احلك

مكان وانتشرت بني شبابنا وفتياتنا يف كل بقعة إال ما شاء اهللا فالواجب على أويل األمر     
أن حياربوها وحياربوا الصحف والكتب اليت حتملها إىل الناس كما جيب أن حتارب مجيع    

أنواع اإلحلاد والتخريب والدعوة إىل التفسخ من األخالق        الصحف والكتب اليت حتمل     
  . الفاضلة والسجايا الكرمية

 تكليف احلكام اإلداريني وموظفي األمن بالتعـاون مـع          وجيب على أويل األمر أيضاً    
هيئات األمر باملعروف والنهي عن املنكر على القضاء علـى هـذه املعـاول اهلدامـة        

قنا وفقهم اهللا لنصر دينه ومحاية شريعته ومساعدة من قام          والوسائل الفتاكة بديننا وأخال   
  . بذلك إنه على كل شيء قدير
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  فتوى يف الصور بدون علم
فما هي حجة بعضنا يف إنكـار الـصورة الظليـة    (وأما قول الكاتب بعد ذلك  
  . إخل)  وبني ما تعكسه املرآةالعاكسة اليت ال فرق بينها مطلقاً

من الكاتب بالتسوية بني الصورة الشمسية وبـني         أن يقال هذه فتوى      واجلواب
الصورة يف املرآة ومعلوم أن الفتوى تفتقر إىل علم باألدلة الشرعية؛ وقد سبق اعتـراف             
الكاتب بأنه ليست فيه صفة الفتوى وال حيمل مؤهالا فما باله هداه اهللا أفـىت هنـا                 

  .وجزم باحلكم بغري علم
  ية والقياس من وجهني  لقد أخطأت يف التسوويقال له أيضاً

 أن الصورة الشمسية ال تشبه الصورة يف املرآة ألن الصورة الشمـسية ال       أحدمها
  . تزول عن حملها والفتنة ا قائمة

وأما الصورة يف املرآة فهي غري ثابتة تزول بزوال املقابل هلا وهذا فرق واضح ال                
  . ميتري فيه عاقل

ـ       أن النص عن املعصوم صلى اهللا        والثاين  اًعليه وسلم جاء بتحرمي الـصور مطلق
  . ونص على حترمي ما هو من جنس الصورة الشمسية كالصورة يف الثياب واحليطان

فقد صح عنه صلى اهللا عليه وسلم يف عدة أحاديث أنه ملا رأى عند عائشة سترا                
 وقال يف   ))إن أشد الناس عذابا يوم القيامة املصورون      (( :فيه متاثيل غضب وهتكه وقال    

 يعـذبون  - يشري إىل الصور اليت يف الثياب     -إن أصحاب هذه الصور     (( :ديث آخر ح
 وثبت عنه عليه الصالة والسالم أنه حما الصور         ))يوم القيامة ويقال هلم أحيوا ما خلقتم      

اليت يف جدران الكعبة يوم الفتح وهي يف حكم الصور الشمسية فلو سـلمنا مـشاة                
  الصورة
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ة مل جيز القياس ملا قد تقرر يف الشرع املطهر أنه ال قياس مـع               الشمسية للصورة يف املرآ   
النص وإمنا حمل القياس إذا فقد النص كما هو معلوم عند أهل األصول وعند مجيع أهل                

  . العلم

  ذكر حديث يتعلق به جميزو استعمال الصور واجلواب عنه
 بيتا فيه صورة  ال تدخل املالئكة  (( :وأما ما ورد عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         

 فهذا احلديث ال شك يف صحته وقد تعلق به بعض من أجاز الصور            )) يف ثوب  إال رقماً 
  . الشمسية

  :واجلواب عنه من وجوه
 أن األحاديث الواردة يف حترمي التصوير ولعن املصورين والتصريح بأم أشد            منها

ء فوجب األخـذ ـا      الناس عذابا يوم القيامة مطلقة عامة ليس فيها تقييد وال استثنا          
  . والتمسك بعمومها وإطالقها

 أنه صلى اهللا عليه وسلم ملا رأى الصور املشبهة للشمسية وهـي الـصور             ومنها
املوجودة يف الستور واحليطان غضب وتلون وجهه وأمر تك الستور اليت فيها الصور              

بة كما سبقت   وحمو الصور اليت يف اجلدران وباشر حموها بنفسه ملا رآها يف جدران الكع            
  . اإلشارة إىل ذلك
 أن االستثناء املذكور إمنا ورد يف سياق األحاديث الدالـة علـى امتنـاع      ومنها

املالئكة من دخول البيت الذي فيه تصاوير ومل يرد يف سياق األحاديث املانعـة مـن                
  . التصوير وفرق عظيم بني األمرين

لى النقوش الـيت ليـست       جيب أن حيمل ع    )) يف ثوب  إال رقماً (( أن قوله    ومنها
بصور أو على الصور اليت قطع رأسها أو طمس أو اليت يف الثياب اليت متتهن باختاذهـا                 

   وحنو ذلك ال فيما ينصب ويرفع كالستور على األبوابوسائد وبسطاً
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واجلدران واملالبس فإن األحاديث الصحيحة صرحية يف حترمي ذلك وأنه مينع من دخول             
  .يف حديث عائشة وأيب هريرة وغريمهااملالئكة كما ورد ذلك 

ومبا ذكرناه يتضح اجلمع بني األحاديث وأن االسـتثناء إمنـا ورد يف سـياق                
األحاديث الدالة على امتناع دخول املالئكة البيت الذي فيه الصور وأن املراد ا الصور             

رة املمتهنة يف الوسائد والبسط وحنوها أو مقطوعة الرأس أو النقوش اليت ليـست صـو    
  . حليوان واهللا ويل التوفيق

  مجع العلماء بني األحاديث يف الصور مبا يزيل اإلشكال

وقد مجع احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف الفتح والنووي يف شـرح مـسلم بـني     
 وأنا أنقل لك أيها القارئ كالمهما وبعض كالم غريمهـا يف            األحاديث مبا ذكرته آنفاً   

ول عنك اإلشكال إن شـاء اهللا واهللا اهلـادي إىل      هذه املسألة ليتضح لك الصواب ويز     
  .إصابة احلق وهو حسبنا ونعم الوكيل

والصورة اليت ال تدخل املالئكة البيت الذي       (( :قال احلافظ يف الفتح قال اخلطايب     
هي فيه ما حيرم اقتناؤها وهو ما يكون من الصور اليت فيها الروح مما مل يقطع رأسه أو                  

  .  اهـ))مل ميتهن
إمنا عظمت عقوبة املصور؛ ألن الصور كانـت         (: اخلطايب رمحه اهللا أيضاً    وقال

  . اهـ) تعبد من دون اهللا وألن النظر إليها يفنت وبعض النفوس إليها متيل
  :وقال النووي رمحه اهللا يف شرح مسلم

باب حترمي تصوير صورة احليوان وحترمي اختاذ ما فيه صورة غري ممتهنة بـالفرش              (
  ).  فيه صورة أو كلبالئكة عليهم السالم ال يدخلون بيتاًوحنوه وأن امل
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تصوير صورة احليوان حرام شـديد التحـرمي    (قال أصحابنا وغريهم من العلماء      
وهو من الكبائر ألنه متوعد عليه ذا الوعيد الشديد املذكور يف األحاديـث وسـواء               

 خللق اهللا سواء ما كان  صنعه مبا ميتهن أو بغريه فصنعته حرام بكل حال ألن فيه مضاهاة           
  ).يف ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غريها

وأما تصوير صورة الشجرة ورحال اإلبل وغري ذلك مما ليس صورة حيوان فليس            
  . حبرام هذا حكم نفس التصوير

 أو  اً ملبوس  على حائط أو ثوباً    وأما اختاذ املصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقاً        
  . عمامة وحنو ذلك مما ال يعد ممتهنا فهو حرام

  . وإن كان يف بساط يداس وخمدة ووسادة وحنوها مما ميتهن فليس حبرام

إىل أن قال ال فرق يف هذا كله بني ما له ظل وما ال ظل له هذا تلخيص مذهبنا                   
  .يف املسألة

وهـو مـذهب   ومبعناه قال مجاهري العلماء من الصحابة والتابعني ومن بعـدهم     
  . الثوري ومالك وأيب حنيفة وغريهم

ـ             (:وقال بعض السلف    اإمنا ينهى عما كان له ظل وال بأس بالصور اليت ليس هل
وهذا مذهب باطل فإن الستر الذي أنكر النيب صلى اهللا عليه وسلم الصورة فيه ال                ظل

) يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع باقي األحاديث املطلقة يف كل صـورة              
  . اهـ
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ويؤيد التعميم فيما له ظل (قال احلافظ بعد ذكره مللخص كالم النووي هذا قلت         
وما ال ظل له ما أخرجه أمحد من حديث علي رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليـه                   

أيكم ينطلق إىل املدينة فال يدع ا وثنا إال كسره وال صورة إال لطخها               (( :وسلم قال 
من عاد إىل صنعة شيء من هذا فقد كفر مبا أنزل علـى             (فيه  و ،احلديث) أي طمسها 

  .  اهـ))حممد صلى اهللا عليه وسلم

قلت وقد سبق أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حما الصور اليت يف جدران الكعبـة                
  . وهي ال ظل هلا

 مسلم يف صحيحه عن علي رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم               جوخر
  )). إال سويته مشرفاًصورة إال طمستها وال قرباًال تدع (( :قال له

  . وهذا يعم الصور اليت هلا ظل واليت ال ظل هلا

واألمر يف ذلك واضح ال غبار عليه واهللا املستعان وعليه التكالن وال حـول وال               
 ملا يرضيه والسالمة مـن أسـباب   ققوة إال به ونسأله تعاىل لنا وجلميع املسلمني التوفي        

  ع الدعاء غضبه إنه مسي

وأما التلفزيون فهو آلة خطرية وأضرارها عظيمة كالسينما أو أشد وقد علمنا عنه        
من الرسائل املؤلفة يف شأنه ومن كالم العارفني به يف البالد العربية وغريها ما يدل على                
خطورته وكثرة أضراره بالعقيدة واألخالق وأحوال اتمع وما ذلك إال ملا يبث فيه من            

خالق السافلة واملرائي الفاتنة والصور اخلليعة وشبه العاريات واخلطب اهلدامـة        متثيل األ 
واملقاالت الكفرية والترغيب يف مشاة الكفار يف أخالقهم وأزيائهم وتعظيم كـربائهم        

  وزعمائهم والزهد يف أخالق املسلمني وأزيائهم واالحتقار لعلماء املسلمني وأبطال
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نفرة منهم واملقتضية الحتقارهم واإلعراض عن سريم وبيان      اإلسالم ومتثيلهم بالصور امل   
طرق املكر واالحتيال والسلب والنهب والسرقة وحياكة املؤامرات والعـدوان علـى            

  . الناس

وال شك أن ما كان ذه املثابة وترتبت عليه هذه املفاسد جيب منعه واحلذر منه               
تطوعون وحذروا منه فال لوم عليهم يف       وسد األبواب املفضية إليه فإذا أنكره اإلخوان امل       

  . ذلك؛ ألن ذلك من النصح هللا ولعباده

ومن ظن أن هذه اآللة تسلم من هذه الشرور وال يبث فيها إال الصاحل العـام إذا          
؛ ألن الرقيب يغفل وألن الغالب على الناس        روقبت فقد أبعد النجعة وغلط غلطا كبرياً      

ا يفعل فيه وألنه قل أن توجد رقابة تؤدي إىل مـا            اليوم هو التقليد للخارج والتأسي مب     
أسند إليها والسيما يف هذا العصر الذي مال فيه أكثر الناس إىل اللهو والباطل وإىل مـا   
يصد عن اهلدى والواقع شاهد بذلك كما يف اإلذاعة والتلفزيون يف بعـض اجلهـات               

أل اهللا أن يوفق حكومتنا ملـا      فكالمها مل يراقب الرقابة الكافية املانعة من أضرارمها ونس        
فيه صالح األمة وجناا وسعادا يف الدنيا واآلخرة وأن يصلح هلا البطانة وأن يعينـها               
على إحكام الرقابة على هذه الوسائل حىت ال يبث منها إال ما ينفع النـاس يف دينـهم             

  .ودنياهم إنه جواد كرمي

 هللا ولعباده ونـسأل اهللا   نصحاًوهذا آخر ما أردنا التنبيه عليه من أخطاء الكاتب       
سبحانه أن يوفقنا والكاتب وسائر املسلمني للتفقه يف الدين ولكل ما فيه صالح أمـر               
ديننا ودنيانا إنه على كل شيء قدير وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وآلـه                

  .وصحبه
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  حكم اإلسالم فيمن أنكر تعدد الزوجات
  . ول اهللابسم اهللا والصالة والسالم على رس

 ١٣٨٥ / ٣ / ١٨اطلعت على ما نشرته صحيفة اليمامة يف عددها الـصادر يف     
هـ حتت عنوان حول مشكلة األسبوع وقرأت ما كتبه األستاذ ناصر بن عبـد اهللا يف                

 / ٣ / ١١املنوه عنها يف العـدد الـصادر يف      - ل.ع. م -حل مشكلة األخت يف اهللا      
  : هـ حتت عنوان١٣٨٥

  خذيين إىل النور

 ما كتبه ابن السراة يف حل املشكلة ذاا فألفيت ما كتبه األسـتاذ              وقرأت أيضاً 
 للحق ينبغي لألخت صاحبة املشكلة أن تأخذ بـه وأن تلـزم              مطابقاً  جيداً ناصر حالً 

األخالق الفاضلة واألدب الصاحل والصرب اجلميل وبذلك تتغلب على مجيع الـصعوبات         
  . وحتمد العاقبة إن شاء اهللا

 كان الضرر الذي تشكو منه من جهة الزوج وعدم عدلـه فلتطلـب منـه     وإذا
إصالح السرية بلطف وإحسان وصرب مجيل وبذلك نرجو أن تدرك مطلوا وبقاؤها يف             

  . البيت عنده أقرب إىل العدل إن شاء اهللا
أما إن كان الضرر من الضرة فالواجب على الزوج أن مينع ضـرر الـضرة أو                

يف بيت وحدها ويقوم مبا يلزم هلا من النفقة وإجياد مؤنـسة إذا             يسكن صاحبة املشكلة    
كانت ال تستطيع البقاء يف البيت وحدها والواجب عليه أن ينصف مـن نفـسه وأن                
يتحرى العدل ويبتعد عن مجيع أنواع الضرر فإن مل يقم بـذلك ومل جتـد يف أقاربـه                  

  . حملكمةوأصدقائه من حيل املشكلة فليس أمامها سوى رفع أمره إىل ا
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وينبغي هلا قبل ذلك أن تضرع إىل اهللا سبحانه وتسأله بصدق أن يفرج كربتـها             
  . ويسهل أمرها ويهدي زوجها وضرا للحق واإلنصاف

 أن حتاسب نفسها وأن تستقيم على طاعة را وأن تتـوب إليـه              وعليها أيضاً 
 مبا كسب من    سبحانه من تقصريها يف حقه وحق زوجها فإن العبد ال يصيبه مصيبة إال            

وما أَصابكُم ِمن مِصيبٍة فَِبما كَسبت أَيِديكُم ويعفُـو         { :سيئات كما قال اهللا سبحانه    
ما أَصابك ِمن حسنٍة فَِمن اللَِّه وما أَصابك ِمن سيئٍَة فَِمن           { : وقال تعاىل  )١(}عن كَِثريٍ 
فِْسك٢(}ن(.  

للمشكلة فهو حل صادر من جاهل بالشريعة وأحكامهـا         وأما حل ابن السراة     
وهو يف أشد احلاجة إىل أن يؤخذ إىل النور ويوجه إىل احلق؛ ألنه قد وقع فيما هو أشد                  
خطورة وأكثر ظلمة مما وقعت فيه صاحبة املشكلة وما ذاك إال ألنـه عـاب تعـدد                 

حلد من تفشي هذا الزوجات وزعم أنه داء خطري جيب أن حناربه بكل وسيلة من شأا ا           
  . الداء العضال الذي يهدد استقرار جمتمعنا وأهاب باحلكومة إىل منعه

 أن الذي يسعى يف تعدد الزوجات جاهل جيب علينا أن نتعاون على             وزعم أيضاً 
  . احليلولة دون حتقيق رغباته احليوانية واستئصال هذا الداء من شأفته

  .  وشتت مشلها وأقض مضجعها إخل أنه ما دخل التعدد يف أسرة إالوزعم أيضاً

  وأقول أن هذا الكالم ال يصدر من شخص يؤمن باهللا واليوم اآلخر

                                                
 .٣٠ سورة الشورى اآلية - ١
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ويعلم أن الكتاب العزيز والسنة املطهرة جاءا بالتعداد وأمجع املسلمون على حله فكيف             
فَانِكحوا ما طَاب   { :جيوز ملسلم أن يعيب ما نص الكتاب العزيز على حله بقوله تعاىل           

م ِمن النساِء مثْنى وثُالثَ ورباع فَِإنْ ِخفْتم أَال تعِدلُوا فَواِحدةً أَو مـا ملَكَـت                لَكُ
  .  اآلية)١(}أَيمانكُم ذَِلك أَدنى أَال تعولُوا

فقد شرع اهللا لعباده يف هذه اآلية أن ينكحوا ما طاب هلم من النساء مثىن وثالث        
 وهذا اجلاهل يزعم أنه داء خطري ومرض عضال مشتت لألسـرة            ورباع بشرط العدل  

ومقض للمضاجع جيب أن حيارب ويزعم أن الراغب فيه مشبه للحيوان وهذا كـالم              
شنيع يقتضي التنقص لكل من مجع بني زوجتني فأكثر وعلى رأسهم سيد الثقلني حممد              

  . صلى اهللا عليه وسلم

لنساء ونفع اهللا ن األمة ومحلن إليها فقد مجع صلى اهللا عليه وسلم بني تسع من ا         
  .  صاحلة كرمية وآداباً نافعة وأخالقاًعلوماً

وكذلك النبيان الكرميان داود وسليمان عليهما السالم فقد مجعا بني عدد كـثري           
من النساء بإذن اهللا وتشريعه ومجع كثري من أصحاب الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم            

  . اء مع حتري العدل مصاحل كثرية وفوائد مجةوأتباعهم بإحسان ويف تعدد النس
  . منها عفة الرجل وإعفافه عددا من النساء

  . ومنها كفايته هلن وقيامه مبصاحلهن
  . ومنها كثرة النسل الذي يترتب عليه كثرة األمة وقوا وكثرة من يعبد اهللا

  . ومنها مباهاة النيب صلى اهللا عليه وسلم م األمم يوم القيامة

                                                
  .٣رة النساء اآلية  سو- ١
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ري ذلك من املصاحل الكثرية اليت يعرفها من يعظم الشريعة وينظر يف حماسنها             إىل غ 
  . وحكمها وأسرارها وشدة حاجة العباد إليها بعني الرضا واحملبة والتعظيم والبصرية

أما اجلاهل الذي ينظر إىل الشريعة مبنظار أسود وينظر إىل الغرب والشرق بكـل          
ما فمثل هذا بعيد عن معرفة حماسن الـشريعة          كل ما جاء منه     مستحسناً عينيه معظماً 

  .  ونساًءوحكمها وفوائدها ورعايتها ملصاحل العباد رجاالً

 يف األمم املاضية ذوات احلضارة ويف اجلاهلية بني العرب          وقد كان التعدد معروفاً   
قبل اإلسالم فجاء اإلسالم وحدد من ذلك وقصر املسلمني على أربع وأباح للرسـول              

ه وسلم أكثر من ذلك حلكم وأسرار ومصاحل اقتضت ختصيصه صـلى اهللا         صلى اهللا علي  
  . عليه وسلم بالزيادة على أربع وقد قصره اهللا على تسع كما يف سورة األحزاب

وقد ذكر علماء اإلسالم أن تعدد الزوجات من حماسن الشريعة اإلسالمية ومـن             
  . رعايتها ملصاحل اتمع وعالج مشاكله

وخوف اإلطالة لنقلت لك أيها القارئ شيئا من كالمهم لتزداد  ولوال ضيق اال    
  . علما وبصرية

وقد تنبه بعض أعداء اإلسالم هلذا األمر واعترفوا حبسن ما جاءت به الشريعة يف              
  .  لالعتراف به باحلق واضطراراًهذه املسألة رغم عداوم هلا إقراراً

يف اآليـات القرآنيـة     وأنا أنقل لك بعض ما اطلعت عليه من ذلك وإن كـان             
واألحاديث النبوية وكالم علماء اإلسالم ما يشفي ويغين عن كـالم كتـاب أعـداء            

  اإلسالم ولكن بعض الناس قد ينتفع من كالمهم أكثر مما
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ينتفع من كالم علماء اإلسالم بل أكثر مما ينتفع من اآليات واألحاديث وما ذاك إال ملا                
ا جاء عنه فلذلك رأيت أن أذكر هنا بعـض مـا            قد وقع يف قلبه من تعظيم الغرب وم       

  .اطلعت عليه من كالم كتاب وكاتبات الغرب

بقلم بعض  ) لندن ثروت ( عن جريدة     منه نقالً  ٤٨٥ صفحة   ٤قال يف املنار جزء     
ل البـاحثون   قلقد كثرت الشاردات من بناتنا وعم البالء و        (الكتاب ما ترمجته ملخصاً   

 أنظر إىل هاتيك البنات وقليب يتقطـع شـفقة          عن أسباب ذلك وإذ كنت امرأة تراين      
 وماذا عسى يفيدهن بشيء حزين ووجعي وتفجعي وإن شـاركين فيـه             وحباً،عليهن  

  .  إذ ال فائدة إال يف العمل مبا مينع هذه احلالة الرجسةالناس مجيعاً

فإنه رأى الداء ووصف له الدواء الكافل للـشفاء وهـو           ) توس(وهللا در العامل    
جل التزوج بأكثر من واحدة وذه الوساطة يزول البالء ال حمالة وتـصبح             اإلباحة للر 

بناتنا ربات بيوت فالبالء كل البالء يف إجبار الرجل األوروىب على االكتفـاء بـامرأة               
واحدة فهذا التحديد هو الذي جعل بناتنا شوارد وقذف ن إىل التماس أعمال الرجال              

  . رجل التزوج بأكثر من واحدةوال بد من تفاقم الشر إذا مل يبح لل

أي ظن وخرص حييط بعدد الرجال املتزوجني الذين هلم أوالد غـري شـرعيني              
 ملا حـاق    يف اتمع اإلنساين فلو كان تعدد الزوجات مباحاً         وعاراً  وعالةً أصبحوا كالً 

بأولئك األوالد وبأمهام ما هم فيه من العذاب واهلوان ولـسلم عرضـهن وعـرض            
 مزامحة املرأة للرجل ستحل بنا الدمار أمل تروا أن حال خلقتها تنادي بأن              أوالدهن فإن 

عليها ما ليس على الرجل وعليه ما ليس عليها وبإباحة تعدد الزوجات تصبح كل امرأة               
  ). ربة بيت وأم أوالد شرعيني
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ألن تشتغل بناتنا يف البيـوت  ( عن كاتبة أخرى أا قالت   ٣٦٢ونقل يف صفحة    
خلوادم خري وأخف بالء من اشتغاهلن يف املعامل حيث تصبح البنت ملوثة            خوادم أو كا  

بأدران تذهب برونق حياا إىل األبد أال ليت بالدنا كبالد املسلمني فيهـا احلـشمة               
والعفاف والطهارة حيث اخلادمة والرقيق تنعمان بأرغد عيش ويعامالن كمـا يعامـل    

 لعار على بالد اإلجنليز أن جتعل بناا مثال نعم إنه. أوالد البيت وال متس األعراض بسوء    
للرذائل بكثرة خمالطة الرجال فما بالنا ال نسعى وراءها جبعل البنت تعمل مبـا يوافـق                

  .  اهـ)فطرا الطبيعية من القيام يف البيت وترك أعمال الرجال للرجال سالمة لشرفها

حـسن يرفـع    وقال غريه قال غوستاف لوبون إن نظام تعدد الزوجات نظـام            
 وسعادة  ومينح املرأة احتراماً   املستوى األخالقي يف األمم اليت متارسه ويزيد األسر ارتباطاً        

  ). باوال جتدمها يف أور

إن أوربا ستضطر إىل الرجوع إىل اإلسالم قبل اية         : (ويقول برنارد شو الكاتب   
  ) القرن العشرين شاءت أم أبت

 اإلسالم يف حماسن اإلسـالم وتعـدد        هذا بعض ما اطلعت عليه من كالم أعداء       
  . الزوجات وفيه عظة لكل ذي لب واهللا املستعان

أما حكم ابن السراة فال شك أن الذي قاله يف تعدد النساء تـنقص لإلسـالم                
وعيب للشريعة الكاملة واستهزاء ا وبالرسول صلى اهللا عليه وسلم وذلك من نواقض             

بته عما قال فإن تاب وأعلن توبته يف الصحيفة         اإلسالم فالواجب على والة األمور استتا     
  . اليت أعلن فيها ما أوجب كفره فاحلمد هللا

  وجيب مع ذلك أن يؤدب مبا يردعه وأمثاله وإن مل يتب وجب أن 
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  .  لبيت املال ال يرثه أقاربه ويكون ماله فيئاًيقتل مرتداً

ال تعتِذروا قَد كَفَرتم    * م تستهِزئُونَ   قُلْ أَِباللَِّه وآياِتِه ورسوِلِه كُنت    { :قال تعاىل 
اِنكُمِإمي دع١(}ب(.  

ذَِلك ِبأَنهم كَِرهوا مـا أَنـزلَ اللَّـه فَـأَحبطَ           { :وقال تعاىل يف حق الكفرة    
مالَهم٢(}أَع(.   

  . فنبه سبحانه عباده إىل أن من استهزأ بدينه أو كره ما أنزل كفر وحبط عمله

ذَِلك ِبأَنهم اتبعوا ما أَسـخطَ اللَّـه وكَِرهـوا          { :وقال سبحانه يف آية أخرى    
مالَهمطَ أَعبفَأَح هانو٣(}ِرض(.  

وال ريب أن ابن السراة قد كره ما أنزل اهللا من إباحة تعدد النساء وعاب ذلك؛                
  .  هذا املعىن كثريةوزعم أنه داء عضال فيدخل يف حكم هذه اآليات واألدلة على

ونسأل اهللا أن يهدينا وسائر املسلمني حملبة ما شرعه لعباده والتمسك به واحلـذر       
  . مما خالفه وأن ينصر دينه وحزبه وخيذل الباطل وأهله إنه مسيع قريب

  وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وآله وصحبه 

                                                
 .٦٦ سورة التوبة اآلية - ١
 .٩ سورة حممد اآلية - ٢
  .٢٨ سورة حممد اآلية - ٣
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  نصيحة عامة حول بعض كبائر الذنوب
بن عبد اهللا بن باز إىل من يراه ويطلع عليه من إخواين املـسلمني              من عبد العزيز    

وفقين اهللا وإياهم ملا يرضيه وجنبين وإياهم مساخطه ومعاصيه آمني سالم عليكم ورمحة             
  . اهللا وبركاته أما بعد

فإن وصييت لكل مسلم تقوى اهللا سبحانه وتعاىل يف مجيع األحوال وأن حيفـظ              
 ظهرت فيه املصلحة؛ ألنه قد ينجر الكالم املبـاح إىل     كالماًلسانه عن مجيع الكالم إال      

ما يلِْفظُ ِمن قَوٍل ِإال     { :حرام أو مكروه وذلك كثري بني الناس قال اهللا سبحانه وتعاىل          
  ِتيدع ِقيبِه ري{:  وقال تعاىل  )١(}لَد          رصالْبو عمِإنَّ الس ِبِه ِعلْم لَك سا لَيم قْفال تو

ئُولًا     وسم هنكَانَ ع كُلُّ أُولَِئك ادوقال صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث املتفق         )٢(}الْفُؤ 
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خـريا أو          (( :عليه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه      

  )).ليصمت
 وهناك أشياء قد جيرها الكالم ينبغي التنبيه عليها والتحذير منـها لكوـا مـن       
الكبائر اليت توجب غضب اهللا وأليم عقابه وقد فشت يف بعض اتمعات مـن هـذه                

  : األشياء
وهي ذكرك أخاك مبا يكره لو بلغه ذلك سواء ذكرته بنقص يف بدنه             : الغيبة -١

  أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو يف دينه أو دنياه بل وحىت يف ثوبه

                                                
 .١٨ سورة ق اآلية - ١
 ٣٦ سورة اإلسراء اآلية - ٢
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عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         وداره ودابته فعن أيب هريرة رضي اهللا        
قـال   ، ذكرك أخاك مبا يكـره     :قال  اهللا ورسوله أعلم   :قالوا .أتدرون ما الغيبة  (( :قال

 إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن مل يكن فيه            :أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول قال       
  . رواه مسلم))ما تقول فقد ته

سواء كانت لشفاء غيظ أو جماملة للجلساء والغيبة حمرمة ألي سبب من األسباب 
ومساعدم على الكالم أو إلرادة التصنع أو احلسد أو اللعب أو اهلزل متشية الوقـت               

وقد ى اهللا سبحانه وتعاىل عنها وحذر منها عباده يف           ،فيذكر عيوب غريه مبا يضحك    
نوا اجتِنبوا كَِثريا ِمن الظَّن ِإنَّ بعض الظَّن ِإثْـم وال           يا أَيها الَِّذين آم   { :قوله عز وجل  

       وهمتا فَكَِرهتيأَِخيِه م مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح ِحبا أَيضعب كُمضعب بتغال يوا وسسجت
ِحيمر ابوت ِإنَّ اللَّه قُوا اللَّهات١(}و( .  

ديث عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم           ويف احل 
وقال صـلى اهللا  .  رواه مسلم))كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضه       ((: قال

إن دماءكم وأموالكم وأعراضـكم حـرام       ((: عليه وسلم يف خطبته يف حجة الوداع      
 رواه  ))ال هـل بلغـت    عليكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هـذا أ           

قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  . البخاري ومسلم 
 ، رواه البـزار وأبـو داود      ))من أرىب الربا استطالة املرء يف عـرض أخيـه         ((: وسلم

 والتحذير  ،واألحاديث الثابتة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حترمي الغيبة وذمها            
  . ة جداًمنها كثري
اليت هي نقل الكـالم     ) النميمة( مما ينبغي اجتنابه واالبتعاد عنه والتحذير منه         -٢

   أو من قبيلة إىل قبيلة، أو من مجاعة إىل مجاعة،من شخص إىل آخر

                                                
 .١٢ سورة احلجرات اآلية - ١
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لقصد اإلفساد والوقيعة بينهم وهي كشف ما يكره كشفه سواء أكره املنقول عنـه أو               
ان ذلك الكشف بالقول أو الكتابة أو الرمـز أو          أو كره ثالث وسواء أك    . املنقول إليه 

  أو نقـصاً  وسواء كان ذلك عيباً    ، وسواء أكان املنقول من األقوال أو األعمال       ،باإلمياء
 فيجب أن يسكت اإلنسان عن كل ما يراه من أحوال الناس            ،يف املنقول عنه أو مل يكن     

  . إال ما يف حكايته منفعة ملسلم أو دفع لشر

نميمة إما إرادة السوء للمحكي عنه أو إظهار احلب للمحكـي           والباعث على ال  
 وكل مـن    ،عليه أو االستمتاع باحلديث واخلوض يف الفضول والباطل وكل هذا حرام          

محلت إليه النميمة بأي نوع من أنواعها جيب عليه عدم التصديق؛ ألن النمـام يعتـرب                
ِذين آمنوا ِإنْ جاَءكُم فَاِسق ِبنبٍإ فَتبينوا  يا أَيها الَّ  {:  مردود الشهادة قال اهللا تعاىل     فاسقاً

     اِدِمنين ملْتا فَعلَى موا عِبحصالٍَة فَتها ِبجموا قَوِصيبوعليه أن ينهاه عن ذلـك  )١(}أَنْ ت 
يبغـضه   وأن   )٢(}وأْمر ِبالْمعروِف وانه عِن الْمنكَرِ    {: وينصحه ويقبح فعله لقوله تعاىل    

يا أَيها الَِّذين   { :؛ لقوله تعاىل  يف اهللا وأال يظن بأخيه املنقول عنه السوء بل يظن به خرياً           
     ِإثْم الظَّن ضعِإنَّ ب الظَّن ا ِمنوا كَِثريِنبتوا اجنولقول الـنيب صـلى اهللا عليـه    )٣(}آم 

  . حتهمتفق على ص)) إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث((: وسلم
وعليه أال يتجسس على من حكي له عنه وأال يرضى لنفسه ما ى عنه النمـام                

  . فيحكي النميمة اليت وصلته
وال تِطع كُـلَّ    { :وأدلة حترمي النميمة كثرية من الكتاب والسنة منها قوله تعاىل         

   همزٍةويلٌ ِلكُلِّ{ : وقوله تعاىل)٤(}هماٍز مشاٍء ِبنِميٍم* حالٍف مِهٍني 
                                                

 .٦ سورة احلجرات اآلية - ١
 .١٧ سورة لقمان اآلية - ٢
 .١٢ سورة احلجرات اآلية - ٣
 .١١،١٢تان لم اآلي سورة الق- ٤
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ال (( : وعن حذيفة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم    )١(}لُمزٍة
وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه أن النيب صـلى اهللا عليـه    ، متفق عليه)يدخل اجلنة منام  

  . رواه مسلم))أال أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بني الناس(( :وسلم قال
ألسباب اليت توجب عذاب القرب ملا روى ابن عبـاس رضـي اهللا             والنميمة من ا  

إما يعذبان وما يعـذبان  (( :عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر بقربين فقال    
 متفق  ))يف كبري مث قال بلى كان أحدمها ال يستتر من بوله وكان اآلخر ميشي بالنميمة              

  . عليه
 من السعي باإلفساد بـني النـاس وإجيـاد    وإمنا حرمت الغيبة والنميمة ملا فيهما 

الشقاق والفوضى وإيقاد نار العداوة والغل واحلسد والنفاق وإزالة كل مودة وإماتة كل      
 من الكذب والغدر    حمبة بالتفريق واخلصام والتنافر بني األخوة املتصافني وملا فيهما أيضاً         

نان للسب والـشتائم وذكـر       لألبرياء وإرخاء الع   واخليانة واخلديعة وكيل التهم جزافاً    
القبائح وألما من عناوين اجلنب والدناءة والضعف هـذا إضـافة إىل أن أصـحاما               

 . كثرية جتر إىل غضب اهللا وسخطه وأليم عقابهيتحملون ذنوباً
 ومما جيب اجتنابه والبعد عنه اخلصلة الذميمة أال وهي احلسد وهي أن يتمىن              -٣

 وهـذا    أكانت نعمة دين أو دنيـاً       اهللا سبحانه سواءً   اإلنسان زوال النعمة عن أخيه يف     
اعتراض على ما قضاه اهللا وقسمه بني عباده وتفضل به عليهم وظلم من احلاسد لنفسه               

 قـال اهللا     ذريعـاً  فينقص إميانه بذلك وجيلب املصائب واهلموم لنفسه ويفتك ا فتكاً         
 وعن أيب هريرة )٢(}تاهم اللَّه ِمن فَضِلهِ أَم يحسدونَ الناس علَى ما آ     { :سبحانه وتعاىل 

ال حتاسدوا وال تباغضوا وال تدابروا      (( :رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال         
  وال تناجشوا وال يبع

                                                
 .١ سورة اهلمزة اآلية - ١
 .٥٤ سورة النساء اآلية - ٢
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وعن أيب هريرة رضـي      ، رواه مسلم  ))بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد اهللا إخواناً       
إياكم واحلسد فإن احلـسد يأكـل       (( : عليه وسلم قال    أن النيب صلى اهللا    اهللا عنه أيضاً  

  .  رواه أبو داود))احلسنات كما تأكل النار احلطب

 كما أنه ينبغي االبتعاد عن الظلم وهو اجلور ووضع الشيء يف غري موضـعه               -٤
الشرعي وأكربه الشرك باهللا سبحانه وتعاىل ومبارزته باملخالفة واملعصية قال اهللا سبحانه          

 )٢(}والْكَاِفرونَ هم الظَّاِلمونَ  {:  وقال عز وجل   )١(}ِإنَّ الشرك لَظُلْم عِظيم   { :وتعاىل
 وكذا أخذ مال الغري بغري حق أو اغتصاب شيء من أرضه أو االعتداء عليه وهو أيـضاً   
كبرية من الكبائر ومعصية هللا وهو والعياذ باهللا ناشئ عن ظلمة يف القلب ألنه لو استنار                

ما ِللظَّاِلِمني ِمن حِميٍم وال شـِفيٍع       { :قال اهللا سبحانه وتعاىل    ،ور اهلدى العترب  قلبه بن 
طَاعِصريٍ   { : وقال تعاىل  )٣(}ين ِمن ا ِللظَّاِلِمنيم{ : وقال تعاىل  )٤(}و    اللَّـه نبسحال تو

      وِلي مهرخؤا يمونَ ِإنلُ الظَّاِلممعا يمغَاِفلًا ع   صِفيِه الْأَب صخشوقال تعـاىل   )٥(}ُارٍم ت : 
 ويف صحيح مسلم عن أيب ذر رضي اهللا عنـه     )٦(}ومن يظِْلم ِمنكُم نِذقْه عذَابا كَِبريا     {

يا عبادي إين حرمت الظلـم      (( :يقول اهللا تعاىل  : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       
وعن جابر رضي اهللا عنـه أن       .  احلديث ))املوا فال تظ  على نفسي وجعلته بينكم حمرماً    

 ))اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يـوم القيامـة  ((: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال    
  وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا. احلديث

                                                
 .١٣ سورة لقمان اآلية - ١
 ٢٥٤ سورة البقرة اآلية - ٢
  .١٨ سورة غافر اآلية - ٣
 .٧١ سورة احلج اآلية - ٤
  .٤٢ سورة إبراهيم اآلية - ٥
 .١٩ سورة الفرقان اآلية - ٦
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املسلم من سلم املسلمون من لسانه      ((:  عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال       
وهذه األحاديث ومـا جـاء يف       .  متفق عليه  ))ن هجر ما ى اهللا عنه     ويده واملهاجر م  

 ملا يف ذلـك  ،معناها تدل على وجوب احلذر من الظلم يف األنفس واألعراض واألموال    
من الشر العظيم والفساد الكبري والعواقب الوخيمة كما تدل على وجوب التوبة إىل اهللا              

م اهللا من الظلم وغـريه مـن سـائر    سبحانه مما سلف من ذلك والتواصي بترك ما حر    
  . املعاصي

وفقين اهللا وإياكم حملاسن األخالق وصاحل األعمال وجنبنا مـساوئ األخـالق            
  .  إنه جواد كرمي، وهدانا صراطه املستقيم،ومنكرات األعمال

  . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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  ة حلكام املسلمني وشعومنصيحة عام
  .  وعلى آله وصحبه، والصالة والسالم على رسول اهللا،احلمد هللا

 بتقـوى اهللا  فإين أوصي إخواين املسلمني يف كل مكان حكومات وشـعوباً : أما بعد 
سبحانه يف مجيع األمور؛ ألا وصية اهللا سبحانه ووصية رسوله األمني حممد صلى اهللا عليـه      

ولَقَد وصينا الَِّذين أُوتوا الِْكتاب ِمن قَبِلكُم وِإيـاكُم أَِن          {:  عز وجل  وسلم، كما قال اهللا   
 قُوا اللَّهةٍ         {:  وقال سبحانه  )١(}اتاِحدفٍْس ون ِمن لَقَكُمالَِّذي خ كُمبقُوا رات اسا النها أَي٢(}ي( 

 والتقـوى كلمـة     ،ي أمته يف خطبه بتقوى اهللا      وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يوص       ،اآلية
 وهي الدين كله وهي الرب وهي ،جامعة جتمع الدين كله وتشمل العناية مبصاحل الدنيا واآلخرة

 ومسى اهللا سبحانه دينه تقوى؛ ألن من اسـتقام عليـه            ،اإلميان واإلسالم واهلدى والصالح   
 والصدق  ، إخالص العبادة هللا وحده     وأهم التقوى  ،وحافظ عليه وقاه اهللا شر الدنيا واآلخرة      

 ،يف متابعة رسوله صلى اهللا عليه وسلم وحتكيم شريعته يف مجيع األمور واحلذر مما خيالفهـا               
 وقال ، اآلية)٣(}وما أُِمروا ِإال ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين حنفَاءَ   {: كما قال اهللا سبحانه   

 )٤(}اس اعبدوا ربكُم الَِّذي خلَقَكُم والَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقُـونَ          يا أَيها الن  {: سبحانه
 )٥(}أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحسن ِمن اللَِّه حكْما ِلقَوٍم يوِقنـونَ          {: وقال عز وجل  
حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم ال يِجدوا ِفـي          فَال وربك ال يؤِمنونَ     {: وقال سبحانه 

 وال خيفى على ذوي األلباب أن يف حتكيم         )٦(}أَنفُِسِهم حرجا ِمما قَضيت ويسلِّموا تسِليما     
   والقضاء على، كما أن فيه مجع الكلمة على احلق،الشريعة صالح أمر الدنيا واآلخرة

                                                
 .١٣١ سورة النساء اآلية - ١
 .١ة النساء اآلية  سور- ٢
 .٥ سورة البينة اآلية - ٣
 .٢١ سورة البقرة اآلية - ٤
 .٥٠ سورة املائدة اآلية - ٥
 .٦٥ سورة النساء اآلية - ٦
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من أهم التقوى التعاون على الرب والتقوى والتواصي باحلق والصرب عليه واحتاد           و ،الفساد
العلماء واجتماع كلمتهم على احلق وإرشادهم العامة إىل أسباب النجاة وحتذيرهم من            
أسباب اهلالك ومناصحتهم لوالة األمور وإعانتهم على اخلري كما قال النيب صـلى اهللا              

 وأن تعتـصموا     أن تعبدوه وال تشركوا به شيئاً      م ثالثاً إن اهللا يرضى لك   ((: عليه وسلم 
 كما أوصـي اجلميـع      )) وال تفرقوا وأن تناصحوا من واله اهللا أمركم        حببل اهللا مجيعاً  

باحلذر من مجيع أنواع الشرك والبدع واملعاصي ألن ظهورها يف اتمع سبب هلـالك              
 وال صالح للمجتمع    ،جاة واحلذر منها والتواصي بتركها من أعظم أسباب الن        ،اجلميع

 وهذه هي   ،اإلسالمي إال بالتعاون على الرب والتقوى واألمر باملعروف والنهي عن املنكر          
والْمؤِمنونَ والْمؤِمنـات بعـضهم     {:  كما قال اهللا سبحانه    ،أخالق املؤمنني وصفام  

 الْمنكَِر ويِقيمونَ الصالةَ ويؤتونَ الزكَاةَ      أَوِلياُء بعٍض يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عنِ     
         ِكيمح ِزيزع ِإنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَِئك ولَهسرو ونَ اللَّهِطيعيوصـح عـن     )١(}و 

من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فـإن مل         ((: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       
 وقال صـلى اهللا عليـه       ،))نه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان       يستطع فبلسا 

هللا ولكتابه ولرسـوله وألئمـة       : ملن يا رسول اهللا؟ قال     : قيل ،الدين النصيحة ((:وسلم
 واآليات واألحاديث يف هـذا      ، خرجهما اإلمام مسلم يف صحيحه     ))املسلمني وعامتهم 

مجيع إخواننا املـسلمني ومجيـع قـادة         وأسأل اهللا عز وجل أن يوفقنا و       ،املعىن كثرية 
 ،املسلمني يف كل مكان ملا فيه رضاه وصالح عباده وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا مجيعـا              

وأن مين على اجلميع بالفقه يف دينه والثبات عليه والدعوة إليه على بصرية إنه ويلّ ذلك                
 ،بـن عبـد اهللا     وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله نبينا وسيدنا حممد           ،والقادر عليه 

  .وعلى آله وصحبه ومن اهتدى داه

                                                
 .٧١ سورة التوبة اآلية - ١
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  )١(نصيحة عامة للمسلمني

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل من يراه من إخواننا املسلمني سـلك اهللا يب      
 وأعـاذين  ، ووفقين وإياهم للتمسك باحلق والفقه يف الـدين  ،وم سبيل عباده املؤمنني   

  .  آمني،ضالنيوإياهم من طريق املغضوب عليهم وال

  :  أما بعد،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وذَكِّر فَِإنَّ الذِّكْرى   {:  بقوله سبحانه  فاملوجب هلذا هو النصيحة والتذكري عمالً     
 ِمِننيؤالْم فَعنلَى الْـِإثْمِ     { : وقوله تعاىل  )٢(}توا عناوعال تى وقْوالتو لَى الِْبروا عناوعتو 
 ملن يا رسـول     :قيل ،الدين النصيحة ((:  وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      )٣(}والْعدواِن

:  وقوله صلى اهللا عليه وسلم     )) هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم      : قال ؟اهللا
 وقوله صلى اهللا عليـه  )) وشبك بني أصابعهاملؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً    ((

ل املسلمني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو           مث((: وسلم
 إذا عرف ذلك فال خيفى عليكم ما قد أصاب          ))تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر     

 وإقبال أكثرهم على عمارة الدنيا والتمتع       ،املسلمني من الغفلة واإلعراض عما خلقوا له      
ياة فيها ونسيان اآلخرة واالستعداد هلـا حـىت          وإشغال األوقات بوسائل احل    ،بشهواا

أفضى م ذلك إىل ما قد وقع من التفرق واالختالف والشحناء والتباغض واملـواالة              
  واملعاداة ألجل الدنيا

                                                
هـ وقرئت يف املساجد بعـد صـالة        ١٣٧٦ كلمة توجيهية وجهها مساحته للمسلمني عامة يف عام          - ١

  .اجلمعة
 .٥٥ت اآلية  سورة الذاريا- ٢
 .٢ سورة املائدة اآلية - ٣
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 فنتج عن ذلـك     ، وحظوظها العاجلة وعدم رفع الرأس بأمر اآلخرة والتزود هلا        
ها؛ ألن حياة القلوب وصـحتها  أنواع من الشرور منها مرض القلوب وموت الكثري من  

بذكر اهللا واالستعداد للقائه واالستقامة على أمره وخشيته وحمبته واخلوف منه والرغبـة   
يا أَيها الَِّذين آمنوا استِجيبوا ِللَِّه وِللرسوِل ِإذَا دعـاكُم   {:  كما قال تعاىل   ،فيما عنده 

 ِييكُمحا يكَ{:  وقال تعاىل  )١(}ِلمِري         ودت تا كُنا مِرنأَم ا ِمنوحر كا ِإلَينيحأَو ذَِلك
ما الِْكتاب وال الِْإميانُ ولَِكن جعلْناه نورا نهِدي ِبِه من نشاُء ِمن ِعباِدنا وِإنك لَتهِدي               

 فَأَحييناه وجعلْنا لَه نورا يمِشي      أَومن كَانَ ميتا  { : وقال تعاىل  )٢(}ِإلَى ِصراٍط مستِقيمٍ  
 فحياة القلوب وصـحتها    )٣(}ِبِه ِفي الناِس كَمن مثَلُه ِفي الظُّلُماِت لَيس ِبخاِرٍج ِمنها         

ونورها وإشراقها وقوا وثباا على حسب إمياا باهللا وحمبتها له وشـوقها إىل لقائـه            
ومرضها وظلمتها وحريا على حسب جهلها باهللا وحبقـه  وطاعتها له ولرسوله وموا  

وبعدها عن طاعته وطاعة رسوله وإعراضها عن ذكره وتالوة كتابه وبـسبب ذلـك              
يستويل الشيطان على القلوب فيعدها ومينيها ويبذر فيها البذور الضارة اليت تقضي على             

ومـن  { :هللا تعاىل حياا ونورها وتبعدها من كل خري وتسوقها إىل كل شر كما قال ا            
           قَِرين لَه وا فَهطَانيش لَه ضقَيِن نمحِذكِْر الر نع شعـِن     * يع مهوندـصلَي ـمهِإنو

ِليجعلَ ما يلِْقي الـشيطَانُ ِفتنـةً       {:  وقال تعاىل  )٤(}السِبيِل ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ   
 وقـال   )٥(}قُلُوِبِهم مرض والْقَاِسيِة قُلُوبهم وِإنَّ الظَّاِلِمني لَِفي ِشقَاٍق بِعيدٍ        ِللَِّذين ِفي   

  الشيطَانُ يِعدكُم الْفَقْر ويأْمركُم{ :تعاىل

                                                
 .٢٤ سورة األنفال اآلية - ١
 .٥٢ سورة الشورى اآلية - ٢
 .١٢٢ سورة األنعام اآلية - ٣
 .٣٧، ٣٦ سورة الزخرف اآلية - ٤
 .٥٣ سورة احلج اآلية - ٥



  

 - ٢٤٦ -

 فالواجـب   )٢(}وِعدهم وما يِعدهم الشيطَانُ ِإال غُرورا     { : وقال تعاىل  )١(}ِبالْفَحشاِء
 وعمارة القلوب مبحبتـه وخـشيته       ، هو التوبة إىل اهللا سبحانه واإلنابة إليه       علينا مجيعاً 

 واحلـب يف ذلـك      ،وخوفه ورجائه والشوق إليه واإلقبال على طاعته وطاعة رسوله        
والبغض فيه ومواالة املؤمنني وحمبتهم ومساعدم على احلق وبغض الكافرين واملنافقني           

هم ومكرهم والركون إليهم ومد النظر إىل ما متعوا به مـن  ومعادام واحلذر من خداع  
وأَِنيبوا ِإلَى ربكُم وأَسِلموا لَه ِمن قَبـِل  { : قال اهللا تعاىل ،زهرة الدنيا الزائلة عن قريب    

بكُم ِمن قَبِل   واتِبعوا أَحسن ما أُنِزلَ ِإلَيكُم ِمن ر      * تنصرون  أَنْ يأِْتيكُم الْعذَاب ثُم ال      
أَنْ تقُولَ نفْس يا حسرتا علَى ما فَرطْت        * أَنْ يأِْتيكُم الْعذَاب بغتةً وأَنتم ال تشعرونَ        
        اِخِرينالس لَِمن تِإنْ كُنِب اللَِّه ونِفي ج *       ِمـن ـتاِني لَكُنده أَنَّ اللَّه قُولَ لَوت أَو

الْم  ِقنيت *           ِسِننيحالْم ةً فَأَكُونَ ِمنأَنَّ ِلي كَر لَو ذَابى الْعرت قُولَ ِحنيت وقال  )٣(}أَو 
 وقـال  )٤(}ومن يِطِع اللَّه ورسولَه ويخش اللَّه ويتقِْه فَأُولَِئك هم الْفَـاِئزونَ        { :تعاىل
ونَ ِفي الْخيراِت ويدعوننا رغَبا ورهبـا وكَـانوا لَنـا           ِإنهم كَانوا يساِرع   { :تعاىل

اِشِعنياُء         {:  وقال تعاىل  )٥(}خمحلَى الْكُفَّاِر راُء عأَِشد هعم الَِّذينولُ اللَِّه وسر دمحم
        اللَِّه و لًا ِمنونَ فَضغتبا يدجا سكَّعر ماهرت مهنيب      ِمـن وِهِهمجِفي و ماها ِسيمانوِرض

  .)٦(}أَثَِر السجوِد

                                                
 .٢٦٨ سورة البقرة اآلية - ١
 .٦٤ سورة اإلسراء اآلية - ٢
 .٥٨ – ٥٤ سورة الزمر اآليات - ٣
 .٥٢ سورة النور اآلية - ٤
 .٩٠ سورة األنبياء اآلية - ٥
 .٢٩ سورة الفتح اآلية - ٦



  

 - ٢٤٧ -

أوثق عـرى اإلميـان احلـب يف اهللا       (( :ويف احلديث عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        
من أحب يف اهللا وأبغض يف اهللا (( : وجاء عنه صلى اهللا عليه وسلم قال      ))والبغض يف اهللا  

 ومىت أناب العباد إىل رم وتابوا إليه مـن          ))ميانوأعطى هللا ومنع هللا فقد استكمل اإل      
سالف ذنوم واستقاموا على طاعته وطاعة رسوله مجع اهللا قلوم ومشلهم على اهلدى             
ونصرهم على األعداء وأعطاهم ما حيبون وصرف عنهم ما يكرهون وجعل هلم العـزة              

اللَّـه ينـصركُم ويثَبـت      ِإنْ تنصروا   { :والكرامة يف الدنيا واآلخرة كما قال تعاىل      
كُماما  { : وقال تعاىل  )١(}أَقْدجرخم لْ لَهعجي ِق اللَّهتي نمـثُ ال   * ويح ِمـن قْهزريو

        هبسح ولَى اللَِّه فَهكَّلْ عوتي نمو ِسبتحـِرِه          * يأَم ِمـن لْ لَـهعجي ِق اللَّهتي نمو
اير{ : وقال تعاىل  )٢(}س   ِمِننيؤِللْموِلِه وسِلرةُ وِللَِّه الِْعزنَّ  { : وقال تعاىل  )٣(}ورـصنلَيو

   ِزيزع لَقَِوي ِإنَّ اللَّه هرصني نم الةَ   * اللَّهوا الـصِض أَقَـامِفي الْأَر ماهكَّنِإنْ م الَِّذين
  أَمكَاةَ وا الزوآتورِ       وةُ الْأُماِقبِللَِّه عكَِر ونِن الْما عوهنوِف ورعوا ِبالْمواآليـات   )٤(}ر 

  : وإين أنصحكم وأوصيكم ونفسي بأمور. واألحاديث يف هذا املعىن كثرية
قُـلْ ِإنمـا    { : النظر والتفكر يف األمر الذي خلقنا ألجله قال اهللا تعاىل          :األمر األول 

ِإنَّ ِفي خلْـِق    {:  وقال تعاىل  )٥(}دٍة أَنْ تقُوموا ِللَِّه مثْنى وفُرادى ثُم تتفَكَّروا       أَِعظُكُم ِبواحِ 
الَِّذين يذْكُرونَ اللَّـه    * السماواِت والْأَرِض واخِتالِف اللَّيِل والنهاِر لَآياٍت ِلأُوِلي الْأَلْباِب         

   لَى جعا وودقُعا وامـذَا    ِقيه لَقْتا خا منبِض رالْأَراِت واوملِْق السونَ ِفي خفَكَّرتيو وِبِهمن
   أَيحسب الِْإنسانُ أَنْ يترك{:  وقال تعاىل)٦(}باِطلًا سبحانك فَِقنا عذَاب الناِر

                                                
 .٧ سورة حممد اآلية - ١
 ٥-٣ات  سورة الطالق اآلي- ٢
 .٨ سورة املنافقون اآلية - ٣
 .٤١، ٤٠ سورة احلج اآلية - ٤
 .٤٦ سورة سبأ اآلية - ٥
 .١٩١، ١٩٠ سورة آل عمران اآلية - ٦
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 نه مل خيلق عبثـاً  وال شك أن كل مسلم يعلم أ، ال يؤمر وال ينهى    أي مهمالً  )١(}سدى
: قال اهللا تعـاىل   . بل خلق لعبادة اهللا وحده وطاعته وطاعة رسوله صلى اهللا عليه وسلم           

يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم     { : وقال تعاىل  )٢(}وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإال ِليعبدونِ     {
    ِلكُمقَب ِمن الَِّذينو لَقَكُمقُونَ  الَِّذي ختت لَّكُمفقد أمر اهللا سبحانه مجيع الثقلني مبا     )٣(} لَع 

وما { :خلقهم ألجله وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان ذلك والدعوة إليه مث قال تعاىل            
ـ              )٤(}اةَأُِمروا ِإال ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين حنفَاَء ويِقيموا الصالةَ ويؤتوا الزكَ

 )٥(}ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسولًا أَِن اُعبدوا اللَّه واجتِنبوا الطَّـاغُوت           {: وقال تعاىل 
هذَا بالغٌ ِللناِس   { : وقال تعاىل  )٦(}واعبدوا اللَّه وال تشِركُوا ِبِه شيئًا     {: وقال سبحانه 

  لَمعِليوا ِبِه وذَرنِليابِ       وأُولُو الْأَلْب ذَّكَّرِليو اِحدو ِإلَه وا همفالواجب على من    )٧(}وا أَن 
نصح نفسه أن يهتم باألمر الذي خلق ألجله أعظم اهتمام وأن يقدمه على كل شـيء                
وأن حيذر من إيثار الدنيا على اآلخرة وتقدمي اهلوى على اهلدى وطاعة النفس والشيطان          

فَأَما من  { :رمحن وقد حذر اهللا عباده من ذلك أشد حتذير فقال تعاىل          على طاعة امللك ال   
 ربـهِ  مقَـام  خاف من وأَما* فَِإنَّ الْجِحيم ِهي الْمأْوى     * وآثَر الْحياةَ الدنيا    * طَغى  
  .)٨(}فَِإنَّ الْجنةَ ِهي الْمأْوى*  الْهوى عِن النفْس ونهى

                                                
 .٣٦امة اآلية  سورة القي- ١
 .٥٦ سورة الذاريات اآلية - ٢
 .٢١ سورة البقرة اآلية - ٣
 .٥ سورة البينة اآلية - ٤
 .٣٦ سورة النحل اآلية - ٥
 .٣٦ سورة النساء اآلية - ٦
 .٥٢ سورة إبراهيم اآلية - ٧
 .٤١ – ٣٧ سورة النازعات اآلية - ٨



  

 - ٢٤٩ -

 من األمور اليت أوصيكم ونفسي ا هو اإلقبال على تالوة القرآن العظيم        :األمر الثاين 
 احملذرة  ، مع التدبر والتفكر والتعقل ملعانيه العظيمة املطهرة للقلوب         واراً واإلكثار منها ليالً  

  ومعلماً ونذيراًمن متابعة اهلوى والشيطان فإن اهللا سبحانه أنزل القرآن هداية وموعظة وبشرياً
 ومن أعرض   ، ورمحة جلميع العباد فمن متسك به واهتدى داه فهو السعيد الناجي           ومرشداً

 وقـال  )١(}ِإنَّ هذَا الْقُرآنَ يهِدي ِللَِّتي ِهي أَقْـوم   {: قال اهللا تعاىل  . عنه فهو الشقي اهلالك   
يا أَيها الناس قَـد  {:  وقال تعاىل)٢(}من بلَغَوأُوِحي ِإلَي هذَا الْقُرآنُ ِلأُنِذركُم ِبِه و      {: تعاىل

           ِمِننيـؤةٌ ِللْممحرى ودهوِر ودا ِفي الصِشفَاٌء ِلمو كُمبر ِعظَةٌ ِمنوم كُماَءتوقـال   )٣(}ج 
 اهللا عليه    ويف احلديث الصحيح عن النيب صلى      )٤(}قُلْ هو ِللَِّذين آمنوا هدى وِشفَاءٌ     {: تعاىل

إين تارك فيكم ثقلني أوهلما كتاب اهللا فيه اهلدى والنور فخذوا بكتاب اهللا             ((: وسلم أنه قال  
فحث ) )وأهل بييت أذكركم اهللا يف أهل بييت أذكركم اهللا يف أهل بييت((مث قال   )) ومتسكوا به 

إين ((:  وقال صلى اهللا عليه وسلم يف خطبته يف حجة الـوداع           ،على كتاب اهللا ورغب فيه    
 : وقال صلى اهللا عليـه وسـلم  ))تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب اهللا وسنيت        

أيكم حيـب أن    (( : وقال صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه      ))خريكم من تعلم القرآن وعلمه    ((
 كلنا يـا  :يغدو إىل بطحان أو العقيق فيأيت بناقتني كوماوين يف غري إمث أو قطع رحم؟ فقالوا          

 حنب ذلك قال أفال يغدو أحدكم إىل املسجد فيعلم أو يقرأ آيتني يف كتـاب اهللا                 رسول اهللا 
 ))خري له من ناقتني وثالث خري له من ثالث وأربع خري له من أربع ومن أعدادهن من اإلبل                

واآليات واألحاديث  . وكل هذه األحاديث أحاديث صحيحة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم          
واملقصود من التالوة هو    .  يف تالوته وتعلمه وتعليمه كثرية معلومة      يف فضل القرآن والترغيب   

  أَفَال يتدبرونَ{ :التدبر والتعقل للمعاين مث العمل مبقتضى ذلك كما قال تعاىل

                                                
 .٩ سورة اإلسراء اآلية - ١
 .١٩ سورة األنعام اآلية - ٢
 .٥٧ سورة يونس اآلية - ٣
 .٤٤ سورة فصلت اآلية - ٤



  

 - ٢٥٠ -

روا ِكتاب أَنزلْناه ِإلَيك مبارك ِليـدب     {:  وقال تعاىل  )١(}الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوٍب أَقْفَالُها    
 فبادروا رمحكم اهللا إىل تالوة كتاب ربكـم وتـدبر           )٢(}آياِتِه وِليتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ   

والقرآن الكرمي هو حبل اهللا املتني وصـراطه        . معانيه وعمارة األوقات واالس بذلك    
املستقيم الذي من متسك به وصل إىل اهللا وإىل دار كرامته ومن أعرض عنه شـقي يف                 

واحذروا رمحكم اهللا ما يصدكم عن كتاب اهللا ويشغلكم عن ذكره من         . ا واآلخرة الدني
 دعتـه   وإذا. الصحف واالت وما أشبهها من الكتب اليت ضررها أكثر من نفعهـا           

 وليقتصر علـى قـدر      ، خمصوصاً احلاجة إىل مطالعة شيء من ذلك فليجعل لذلك وقتاً        
 ، يستمع فيه كالم ربه يتلوه وقتا خمصوصاً وليجعل لتالوة كتاب اهللا ومساعه ممن،احلاجة

ويداوي بذلك أمراض قلبه ويستعني به على طاعة خالقه ومربيه املالك للضر والنفـع              
ومما ينبغي احلذر منه حضور جمـالس اللـهو   . والعطاء واملنع ال إله غريه وال رب سواه 

. عراض النـاس   واخلوض يف أ   ، وجمالس القيل والقال   ،والغناء ومساع اإلذاعات الضارة   
 ومشاهدة األفـالم اخلليعـة      ،وأشد من ذلك وأضر حضور جمالس السينما وأشباهها       

 الباعثة على اعتناق األخالق الرذيلة     ،املمرضة للقلوب الصادة عن ذكر اهللا وتالوة كتابه       
 وأخبثها ، وأعظمها قبحاً ، إا واهللا من أشد آالت اللهو ضرراً       ،وهجر األخالق احلميدة  

ومن دعـا  . روها رمحكم اهللا واحذروا جمالسة أهلها والرضى بعملهم القبيح عاقبة فاحذ 
 وهكذا كل من دعا إىل باطل أو زهد يف          ،الناس إليها فعليه إمثها ومثل آثام من ضل ا        

وقد صح بذلك احلديث عـن      . حق يكون عليه إمث ذلك ومثل آثام من تبعه على ذلك          
 يهدينا ومجيع املسلمني صراطه املستقيم إنـه         ونسأل اهللا أن   ،النيب صلى اهللا عليه وسلم    

  . قريبمسيع 

                                                
 .٢٤ سورة حممد اآلية - ١
 .٢٩ سورة ص اآلية - ٢
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 من األمور هو تعظيم سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم والرغبـة             :األمر الثالث 
يف مساعها واحلرص على حضور جمالس الذكر اليت يتلى فيها كتـاب اهللا وأحاديـث               

 ،فـسرة ملعانيـه    وهـي امل   ، هي شقيقة القرآن   ،رسوله صلى اهللا عليه وسلم فإن السنة      
فيجب على كل مسلم أن     . واملوضحة ألحكامه الدالة على تفاصيل ما شرعه اهللا لعباده        

 وأن حيرص على حفظ وفهم مـا تيـسر   ،يعظم أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم     
 وينبغي له أن يكثر من جمالسة أهلها فإم هم القوم ال يشقى م جليسهم وقـد                 ،منها

وما آتاكُم الرسولُ {:  وقال تعاىل)١(}ن يِطِع الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه م{: قال اهللا تعاىل  
إذا مررمت برياض (( : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم)٢(}فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا    

 :أهل العلم  قال   )) حلق الذكر  : وما رياض اجلنة؟ قال    : قيل يا رسول اهللا    ؟اجلنة فارتعوا 
حلق الذكر هي االس اليت يتلى فيها كتاب اهللا وأحاديث رسوله عليه السالم ويـبني               
فيها ما أحل اهللا لعباده وما حرمه عليهم وما يتصل بذلك من تفاصيل أحكام الـشريعة       
وبيان أنواعها ومتعلقاا فاغتنموا رمحكم اهللا حضور جمالس الذكر وعظمـوا القـرآن             

لوا مبا تستفيدون منها واسألوا عما أشكل عليكم لتعرفوا احلق بدليله           واألحاديث واعم 
فتعملوا به وتعرفوا الباطل بدليله فتحذروه وتكونوا بذلك من الفقهاء يف الدين وقد قال              

 وقال صلى اهللا عليه     )) يفقهه يف الدين   من يرد اهللا به خرياً    (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    
مـن  (( : وقال صلى اهللا عليه وسلم     )) عليه أمرنا فهو رد     ليس من عمل عمالً  (( :وسلم

وما اجتمع قوم يف بيت مـن         إىل اجلنة   سهل اهللا له طريقاً     يلتمس فيه علماً   سلك طريقاً 
بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة             

 واهللا  ))بطأ به عمله مل يسرع به نسبه      ومن أ  وحفتهم املالئكة وذكرهم اهللا يف من عنده      
  املسئول أن يوفقنا وإياكم ملا رضيه وأن مين على اجلميع

                                                
 .٨٠ سورة النساء اآلية - ١
 .٧ سورة احلشر اآلية - ٢



  

 - ٢٥٢ -

 بالفقه يف الدين والقيام حبق رب العاملني وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يعيذنا              
وإياكم من مضالت الفنت ومكائد الشيطان إنه مسيع الدعاء قريب اإلجابة والسالم            

  . وبركاته وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلمعليكم ورمحة اهللا



  

 - ٢٥٣ -

  )١(نصيحة عامة

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل من يراه من إخواننا املسلمني سـلك اهللا يب      
  . وم سبيل أهل اإلميان وأعاذين وإياهم من مضالت الفنت ونزغات الشيطان آمني

   :سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته أما بعد
وذَكِّر فَِإنَّ الـذِّكْرى    { : بقوله تعاىل  فاملوجب هلذا هو النصيحة والتذكري عمالً     

 ِمِننيؤالْم فَعنلَى الْـِإثِْم      { : وقوله تعاىل  )٢(}توا عناوعال تى وقْوالتو لَى الِْبروا عناوعتو
ين النصيحة الدين النصيحة الدين     الد(( : وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      )٣(}والْعدواِن
هللا ولكتابه ولرسـوله وألئمـة املـسلمني    ((:  ملن يا رسول اهللا؟ قال   :قيل ،))النصيحة
 إذا علمتم هذا فالذي أوصيكم به ونفسي تقوى اهللا سبحانه وخـشيته يف              ))وعامتهم

 السر والعالنية والتقوى هي وصيه اهللا ووصية رسوله صلى اهللا عليه وسـلم قـال اهللا               
 وقـال   )٤(}ولَقَد وصينا الَِّذين أُوتوا الِْكتاب ِمن قَبِلكُم وِإياكُم أَِن اتقُوا اللَّه          { :تعاىل

 وقـد أمـر اهللا عبـاده        ))أوصيكم بتقوى اهللا  (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم يف خطبته      
والرزق الطيب  بالتقوى ووعدهم عليها مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وتيسري األمور          

يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس مـا        { :من حيث ال حيتسبون قال اهللا تعاىل      
وال تكُونوا كَالَِّذين نـسوا اللَّـه       * قَدمت ِلغٍد واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه خِبري ِبما تعملُونَ          

  ِإنْ تتقُوا اللَّه يجعلْ{ : وقال تعاىل)٥(}نفُسهم أُولَِئك هم الْفَاِسقُونَفَأَنساهم أَ

                                                
  .هـ١٣٦٨ نصيحة قرئت على الناس يف املساجد يف عام ١ 
  .٥٥ سورة الذاريات اآلية - ٢
 .٢ سورة املائدة اآلية - ٣
 .١٣١ النساء اآلية  سورة- ٤
 .١٩-١٨تان  سورة احلشر اآلي- ٥
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      لَكُم ِفرغيو ئَاِتكُميس كُمنع كَفِّريا وقَانفُر ى    {: وقال تعاىل  ،)١(}لَكُملَ الْقُرأَنَّ أَه لَوو
ومن يتـِق  {:  وقال تعاىل)٢(}اٍت ِمن السماِء والْأَرضِ  آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيِهم بركَ    

ومن يتِق اللَّه  {:  وقال تعاىل  )٣(}ويرزقْه ِمن حيثُ ال يحتِسب    * اللَّه يجعلْ لَه مخرجا     
بيان ما أعد اهللا     واآليات يف األمر بالتقوى واحلث عليها و       )٤(}يجعلْ لَه ِمن أَمِرِه يسرا    

للمتقني من اخلري العظيم يف الدنيا واآلخرة كثرية معلومة والتقوى كلمة جامعة للخـري              
كله وحقيقتها فعل ما أوجب اهللا على عباده من الطاعات واجتناب ما حرم عليهم من               
املعاصي والتواصي بذلك والتعاون عليه فمن فعل ما أوجب اهللا عليـه مـن الطاعـة                

 من عقابه فقد اتقى اهللا حق       م عليه من املعصية ابتغاء مرضاة اهللا وحذراً       واجتنب ما حر  
تقواه وأفلح كل الفالح فالواجب علينا وعليكم يا إخواين تقوى اهللا سـبحانه بفعـل               
أوامره واجتناب نواهيه والتواصي بذلك واألمر باملعروف والنهي عن املنكـر حـسب        

خالل بالتقوى من قسوة القلوب وكثـرة       الطاقة وقد رأيتم ومسعتم ما حصل بسبب اإل       
الغفلة عما أوجب اهللا على عباده وغالء األسعار وجدب كثري من البالد وتأخر نـزول       
الغيث عنها وليس لذلك دواء إال الرجوع إىل اهللا ولزوم تقواه والتوبة إليه من سـالف                

اتقوه بفعل أمره   الذنوب والتواصي بذلك فمىت رجع العباد إىل اهللا سبحانه وأنابوا إليه و           
وترك يه وتابوا إليه من ذنوم واستغاثوه وتضرعوا إليه بقلوب خاشعة وألسنة صادقة             
وخوف ورجاء أعطاهم ما حيبون وصرف عنهم ما يكرهون وأصلح قلوم وأعمـاهلم             
كما وعدهم اهللا بذلك يف اآليات املذكورة واألحاديث املعلومة عن النيب صلى اهللا عليه              

  وسلم

                                                
 .٣٩ سورة األنفال اآلية - ١
 .٩٦ سورة األعراف اآلية - ٢
 .٣، ٢ سورة الطالق اآلية - ٣
 .٤ سورة الطالق اآلية - ٤



  

 - ٢٥٥ -

ل يف التقوى أمور أعظمها وأكربها إخالص العبادات القولية والفعلية هللا فال يعبد العبد         ويدخ
إال ربه وال يتوكل إال عليه وال يستغيث إال به وال خياف إال منه وال يرجـو إال إيـاه؛ ألن                
نواصي العباد وأزمة األمور كلها بيده سبحانه ال مانع ملا أعطى وال معطي ملا منع كما قال                 

 وقال  )٢(}ومن يتوكَّلْ علَى اللَِّه فَهو حسبه     { : وقال تعاىل  )١(}فَاعبده وتوكَّلْ علَيهِ  { :ىلتعا
وما أُِمـروا ِإال ِليعبـدوا اللَّـه     { : وقال تعاىل  )٣(}وقَضى ربك أَال تعبدوا ِإال ِإياه     {: تعاىل

 من العبادة لغري اهللا فقد أشـرك بـاهللا    ومىت صرف العبد شيئاً)٤(}اَءمخِلِصني لَه الدين حنفَ   
ولَو أَشركُوا لَحِبطَ عنهم ما     {: والشرك حيبط العمل ويوجب اخللود يف النار قال اهللا تعاىل         

لَيِه الْجنـةَ ومـأْواه     ِإنه من يشِرك ِباللَِّه فَقَد حرم اللَّه ع       {:  وقال تعاىل  )٥(}كَانوا يعملُونَ 
ارومن أعظم التقوى احملافظة على الصلوات اخلمس وأداء الرجال هلـا يف اجلماعـة           )٦(}الن 

: وإقامتها يف املساجد كما شرع اهللا ذلك على لسان نبيه صلى اهللا عليه وسلم قال اهللا تعاىل                
ِإنَّ الصالةَ كَانـت علَـى      {:  وقال تعاىل  )٧(}حاِفظُوا علَى الصلَواِت والصالِة الْوسطَى    {

 وقد وعد اهللا احملافظني عليها بالفردوس األعلـى والكرامـة يف            )٨(}الْمؤِمِنني ِكتابا موقُوتا  
 إىل  )٩(}الَِّذين هم ِفي صالِتِهم خاِشـعونَ     * قَد أَفْلَح الْمؤِمنونَ    {:  كما قال تعاىل   ،اجلنات
الَّـِذين يِرثُـونَ   * أُولَِئك هـم الْواِرثُـونَ      * ِذين هم علَى صلَواِتِهم يحاِفظُونَ      والَّ{قوله  

  : وقال تعاىل)١٠(}الِْفردوس هم ِفيها خاِلدونَ

                                                
 .١٢٣ سورة هود اآلية - ١
 .٣ سورة الطالق اآلية - ٢
 .٢٣ سورة اإلسراء اآلية - ٣
 .٥ سورة البينة اآلية - ٤
 .٨٨ سورة األنعام اآلية - ٥
 .٧٢ سورة املائدة اآلية - ٦
 .٢٣٨ سورة البقرة اآلية - ٧
 .١٠٣ سورة النساء اآلية - ٨
 .٢، ١ سورة املؤمنون اآلية - ٩

 .١١ – ٩ سورة املؤمنون اآليات - ١٠
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 وصـح عـن   )١(}أُولَِئك ِفي جناٍت مكْرمونَ* والَِّذين هم علَى صالِتِهم يحاِفظُونَ   {
 ))بني الرجل وبني الكفر والشرك تـرك الـصالة    ((: ى اهللا عليه وسلم أنه قال     النيب صل 

 ))العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفـر        ((: وقال صلى اهللا عليه وسلم    
 ،وقد علم من الدين أن الصالة ال حيافظ عليها إال مؤمن وال يتخلف عنها إال منـافق                

ِإنَّ الْمناِفِقني { :الدرك األسفل من النار قال اهللا تعاىل  وقد ذم اهللا أهل النفاق وتوعدهم ب      
 : وقال تعـاىل   )٢(}يخاِدعونَ اللَّه وهو خاِدعهم وِإذَا قَاموا ِإلَى الصالِة قَاموا كُسالَى         

}          ِصرين ملَه ِجدت لَناِر والن فَِل ِمنِك الْأَسرِفي الد اِفِقنينالـنيب    وقد هم  ،)٣(}اِإنَّ الْم 
 ويف املسند   ،صلى اهللا عليه وسلم بتحريق بيوت الذين يتخلفون عن الصالة يف املساجد           

لوال ما يف البيوت من النساء والذريـة حلرقتـها          (( :عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال      
 أعمى أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقـال يـا             أن رجالً  :ويف صحيح مسلم  ) عليهم

 ، إنه ليس يل قائد يقودين إىل املسجد فهل يل من رخصة أن أصلي يف بـييت      :هللارسول ا 
ال (( ويف لفظ )) فأجب:قال ، نعم:قال ؟هل تسمع النداء بالصالة   (( :فقال عليه السالم  
من مسع النداء فلم يأت فال صالة لـه  ((:  وقال صلى اهللا عليه وسلم   ))أجد لك رخصة  

هللا وعظموا الصالة وأحكموهـا وحـافظوا عليهـا يف       فاتقوا اهللا عباد ا    ))إال من عذر  
 من غـضب اهللا   وأنكروا على من ختلف عنها لتسلموا مجيعاً       ، وتواصوا بذلك  ،املساجد
  .  وتفوزوا برمحته وكرامته يف الدنيا واآلخرة،وعقابه

 أداء الزكاة اليت افترضها اهللا على عبـاده األغنيـاء يف            ومن أعظم التقوى أيضاً   
 وتوعد من خبـل ـا       ، ومواساة إلخوام الفقراء   ها طهرة هلم وإحساناً   أمواهلم وجعل 
  خذْ ِمن أَمواِلِهم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيِهم{:  قال اهللا تعاىل،بالعذاب األليم

                                                
 .٣٥، ٣٤ سورة املعارج اآليتان - ١
 .١٤٢ سورة النساء اآلية - ٢
 .١٤٥ سورة النساء اآلية - ٣
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 وأَِقيموا الصالةَ وآتوا الزكَـاةَ وأَِطيعـوا الرسـولَ لَعلَّكُـم          { : وقال تعاىل  )١(}ِبها
والَِّذين يكِْنزونَ الذَّهب والِْفضةَ وال ينِفقُونها ِفي سـِبيِل         { : وقال تعاىل  )٢(}ترحمونَ

 وقد أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن من مل يؤد زكاة             )٣(}اللَِّه فَبشرهم ِبعذَاٍب أَِليمٍ   
ا زكاة أموالكم طيبة ـا نفوسـكم       ماله عذب به يوم القيامة فاتقوا اهللا عباد اهللا وأدو         

 له على نعمه ورمحة إلخوانكم الفقراء  من عقابه وشكراً رجاء ثواب اهللا سبحانه وحذراً    
وما أَنفَقْتم ِمن شيٍء فَهـو يخِلفُـه     { :وأبشروا باخللف واألجر اجلزيل كما قال تعاىل      

  اِزِقنيالر ريخ وهِإذْ{:  وقال تعاىل  )٤(}وو        لَـِئنو كُمنلَأَِزيـد متكَرش لَِئن كُمبأَذَّنَ رت 
   ِديدذَاِبي لَشِإنَّ ع متوأكثروا من صالة النافلة وصدقة التطوع؛ ألن النوافـل          )٥(}كَفَر 

 والصالة والصدقة من أعظم األسباب يف دفع        ،تكمل ا الفرائض وتضاعف ا األجور     
  .ضاعفة احلسناتالعقوبات وتكفري السيئات وم

ومن أعظم التقوى األمر باملعروف والنهي عن املنكر وال قوام للدين وأهلـه وال              
صالح هلم يف معاشهم ومعادهم إال بالقيام بذلك والتواصي به والصرب على ما فيه مـن    

روِف وتنهونَ عِن كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس تأْمرونَ ِبالْمع  {:  قال اهللا تعاىل   ،املشقة
والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعٍض     { : وقال تعاىل  )٦(}الْمنكَِر وتؤِمنونَ ِباللَّهِ  

 يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَِر ويِقيمونَ الصالةَ ويؤتونَ الزكَاةَ ويِطيعـونَ          
ِكيمح ِزيزع ِإنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَِئك ولَهسرو ويف هذه اآلية)٧(}اللَّه   
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الداللة الصرحية على أن العبد ال يكون من املؤمنني على احلقيقة املوعـودين بالرمحـة               
ف والنهي والفوز باجلنة إال إذا اتصف ذه اخلصال املذكورة اليت من أمهها األمر باملعرو        

عن املنكر ومىت ترك الناس األمر باملعروف والنهي عن املنكر وتساكتوا استحقوا املقت             
لُِعن الَِّذين كَفَروا ِمن بِني ِإسـراِئيلَ  {من اهللا واللعنة وحلول العقوبات كما قال تعاىل        

ـ     كَـانوا ال  * انوا يعتـدونَ  علَى ِلساِن داود وِعيسى ابِن مريم ذَِلك ِبما عصوا وكَ
 ويف سـنن أيب داود عـن ابـن          )١(}َنيتناهونَ عن منكٍَر فَعلُوه لَِبئْس ما كَانوا يفْعلُو       

إن أول مـا دخـل      (( :مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           
يا هذا اتـق اهللا ودع مـا        النقص على بين إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول           

تصنع فإنه ال حيل لك مث يلقاه من الغد وهو على حاله فال مينعه ذلك أن يكون أكيلـه                   
لُِعن الَّـِذين   {:  مث قرأ  ،وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب اهللا قلوب بعضهم ببعض         

     رِن مى ابِعيسو داواِن دلَى ِلساِئيلَ عرِني ِإسب وا ِمنوا  كَفَركَـانا ووصا عِبم ذَِلك مي
تـرى كَـِثريا   * كَانوا ال يتناهونَ عن منكٍَر فَعلُوه لَِبئْس ما كَانوا يفْعلُونَ        * يعتدونَ  

            ع ِخطَ اللَّهأَنْ س مهفُسأَن ملَه تما قَدم وا لَِبئْسكَفَر نَ الَِّذينلَّووتي مهِفـي   ِمنو ِهملَي
كال واهللا لتأمرن بـاملعروف     (( : مث قال  }فَاِسقُونَ{ : إىل قوله  )٢(}الْعذَاِب هم خاِلدونَ  

ولتنهون عن املنكر ولتأخذن على يد الظامل ولتأطرنه على احلق أطرا أو لتقصرنه علـى               
 وصـح   )) أو ليضربن اهللا بقلوب بعضكم على بعض مث ليلعنكم كما لعنهم           احلق قصراً 

إن الناس إذا رأوا املنكر فلم يغـريوه أوشـك أن           (( :عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال      
 فليغريه بيده فـإن  من رأى منكم منكراً ( : وقال صلى اهللا عليه وسلم     )يعمهم اهللا بعقابه  

 فـاتقوا اهللا عبـاد اهللا       ))مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان         
  ائكم وتآمروا باملعروف وتناهوا عن املنكروخذوا على أيدي سفه
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 من غضب اهللا وحلول نقمته ومن أهم ذلك حماسبة كل عبد نفسه             لتسلموا مجيعاً 
وإلزامها بتقوى اهللا وقيامه على من حتت يده من زوجة وأهل وخادم وإلزامهم مبا              

هلَـك  وأْمر أَ{ :أوجب اهللا عليهم وزجرهم عما حرم اهللا عليهم عمال بقوله تعاىل    
يا أَيها الَِّذين آمنوا قُـوا أَنفُـسكُم        { : وقوله تعاىل  )١(}ِبالصالِة واصطَِبر علَيها  

 : وقول النيب صلى اهللا عليـه وسـلم        )٢(}وأَهِليكُم نارا وقُودها الناس والِْحجارةُ    
لـى العبـاد    ومن املنكرات اليت جيب ع))كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته  ((

إنكارها واحلذر منها الزنا واللواط والسرقة والظلم والغيبـة والنميمـة واللعـن             
والسباب والكرب وإسبال الثياب وحلق اللحى وأخذ شيء منها وإطالة الـشوارب            
وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الربا وأكل أموال اليتامى وشرب املسكرات           

الرباب واستماع أصوات املغنيات واملزامري من      واالنشغال بآالت اللهو كالسينما و    
الراديو وغريه والتهاجر والتقاطع والشحناء ألجل الدنيا وحطامها والغش وشهادة          
الزور واليمني الفاجرة والكذب وكثرة احللف يف املعامالت إىل غري ذلـك مـن              

اب هذه  املنكرات اليت ى اهللا ورسوله عنها فالواجب علينا وعليكم يا إخواين اجتن           
املنكرات وأشباهها واحلذر منها والتحذير منها والتوبة إىل اهللا مما سـلف منـها              
لتفوزوا جبزيل الثواب وتسلموا من غضب الرب وحلول العقاب واهللا املسئول أن            

 على دينه وأن يعيـذنا      يوفقين وإياكم ملا يرضيه من القول والعمل وأن يثبتنا مجيعاً         
لنا وأن يوفق اهللا والة أمورنا ملا يرضيه وأن يصلح          من شرور أنفسنا وسيئات أعما    

بطانتهم وأن ينصر م الدين ويقمع م املفسدين إنه مسيع الدعاء قريب اإلجابـة              
  .وصلى اهللا على حممد وآله وصحبه وسلم
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  نصح وتذكري للمرضى مبصح حبنس يف لبنان
 حبـنس ملسلمني مبصح من عبد العزيز بن عبد اهللا آل باز إىل من يراه من إخواننا ا   

       ه إيل وإلـيهم  شفاهم اهللا من أمراض القلوب واألبدان وحبب إيل وإليهم اإلميان وكـر
  الكفر والفسوق والعصيان آمني 

  : سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد

ال خيفى أن اهللا سبحانه خلق الثقلني لعبادته وهي توحيده يف العبادة وطاعة أمره              
يف كل زمان ومكان وقد أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان هـذا            واجتناب ما ى عنه     

 )١(}وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإال ِليعبدونِ     { :األمر العظيم والدعوة إليه قال اهللا تعاىل      
ـ           { :وقال تعاىل   )٢(}اغُوتولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسولًا أَِن اُعبدوا اللَّه واجتِنبوا الطَّ
أَال تعبدوا  * الر ِكتاب أُحِكمت آياته ثُم فُصلَت ِمن لَدنْ حِكيٍم خِبٍري           { :وقال تعاىل 

        ِشريبو ِذيرن هِمن ِني لَكُمِإن ا        * ِإال اللَّهاعتم كُمعتمِه يوا ِإلَيوبت ثُم كُمبوا رِفرغتأَِن اسو
سح               كُملَـيع افي أَخا فَِإنلَّووِإنْ تو لَهٍل فَضِت كُلَّ ِذي فَضؤيى ومسٍل ما ِإلَى أَجن

وأَِقيموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ وأَِطيعوا الرسـولَ       {: وقال تعاىل  )٣(}عذَاب يوٍم كَِبريٍ  
  ْنك حدود اللَِّه ومِتلْ{ : وقال تعاىل)٤(}لَعلَّكُم ترحمونَ
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           زالْفَـو ذَِلكا وِفيه اِلِدينخ ارها الْأَنِتهحت ِري ِمنجاٍت تنج ِخلْهدي ولَهسرو ِطِع اللَّهي
  ِظيمالْع *          لَها وا ِفيهاِلدا خارن ِخلْهدي هوددح دعتيو ولَهسرو ِص اللَّهعي نمو   ـذَابع 
ِهني١(}م(.  

واآليات يف هذا املعىن كثرية فالواجب عليكم أن تتقوا اهللا سبحانه وأن تمـوا              
ذا األمر العظيم وتناصحوا فيه وأن حتذروا التشبه بأعداء اهللا من النصارى وغريهـم               
والتخلق بأعماهلم الذميمة وأهم شيء بعد التوحيد الصلوات اخلمس واحملافظة عليها يف            

وقاا ومالزمة الزي اإلسالمي يف الرأس واللحية وغري ذلك واحلذر من التشبه بأعداء             أ
اهللا يف كل شيء مل يأت به الشرع فاتقوا اهللا يف ذلك وتعاونوا علـى الـرب والتقـوى       
واحذروا وساوس الشيطان وطاعته وطاعة أوليائه الصادين عن كل خري الـداعني إىل             

أهلمكم رشدكم وأعاذنا وإياكم من ما يوجب غضبه        كل منكر محاكم اهللا من شرهم و      
ونقمته وقد بلغين عن بعضكم ما أحزن القلب وشوه السمعة من التـهاون بالـصالة               
وحلق اللحى وإطالة الشوارب وشرب الدخان واختاذ التواليت وعيب من مل يفعل ذلك           

خ مـن  وذلك واهللا عظيم وخطره كبري ورمبا أفضى بأهله إىل موت القلوب واالنـسال  
الدين فاتقوا اهللا يف ذلك واستقيموا على شرعه واحذروا معصيته والتشبه بأعدائـه ألن              

 وقال  )٢(}فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم    { :ذلك من وسائل زيغ القلوب كما قال تعاىل       
 )٣(}نةٌ أَو يِصيبهم عذَاب أَِليم فَلْيحذَِر الَِّذين يخاِلفُونَ عن أَمِرِه أَنْ تِصيبهم ِفت       {: تعاىل

وقد حذر النيب صلى اهللا عليه وسلم من هذه األخالق املشار إليها ودل القرآن الكـرمي           
  على أن التهاون بشأن الصالة من خصال أهل النفاق ويف الصحيحني عن النيب 
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 ويف  ))ا اللحى خالفوا املشركني قصوا الشوارب وأعفو    (( :صلى اهللا عليه وسلم أنه قال     
 : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم       ويف الصحيحني أيضاً   ))وأوفوا اللحى ((بعض الروايات   

 ويف املـسند    ))احلقه كله أو دعه كلـه     (( : ويف رواية أمحد وغريه    ))ى عن القزع  ((
 وقـد   ))من تشبه بقوم فهـو منـهم      (( :وغريه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        

 القرآن والسنة يف األمر مبخالفة املشركني والتحذير من أخالقهم          تكاثرت النصوص من  
ملا يف التشبه م من املضرة العظيمة وهي أن ذلك وسيلة إىل الرضا بدينهم والزهـد يف                
اإلسالم وتعاليمه وكراهة الداعني إليه فاتقوا اهللا يف ذلك واحذروا مـا حـذركم اهللا               

جانب إذا وصلوا بالد املسلمني يبقون علـى        ورسوله منه وأنتم تشاهدون كثريا من األ      
زيهم اخلبيث وأخالقهم السافلة وال يتشبهون بأخالق املسلمني اليت جاء ـا الـشرع      
فأنتم أحق وأوىل أن تلزموا زيكم وأخالقكم العالية وإن عاا املشركون علـيكم ويف              

 : ويف لفـظ  ))من التمس رضا اهللا بسخط الناس كفاه اهللا مئونـة النـاس           (( :احلديث
 ومن التمس رضا الناس بسخط اهللا مل يغنوا عنه          -رضي اهللا عنه وأرضى عنه الناس       ((

  )).سخط اهللا عليه وأسخط عليه الناس(( : ويف لفظ))من اهللا شيئاً

وأما الدخان فخبثه ومضرته وإسكاره لبعض الناس أمر معلوم عند كل من جربه             
ووجوب تأديب من شربه وقـد قـال اهللا         وقد صرح احملققون من أهل العلم بتحرميه        

 والدخان من اخلبائـث     )١(}يسأَلُونك ماذَا أُِحلَّ لَهم قُلْ أُِحلَّ لَكُم الطَّيبات       { :تعاىل
 بنص هذه اآلية وحمرم من وجهني آخـرين ومهـا           بإمجاع أهل املعرفة به فيكون حمرماً     

 كل هذه األخالق الرذيلـة      مضرته وإسكاره لبعض الناس فالواجب عليكم احلذر من       
والتناصح يف ذلك والتوبة إىل اهللا سبحانه مما سلف وسؤاله عز وجل اهلداية والتوفيـق               

  والسالمة من كل ما يسخطه وهذه نصيحة خمتصرة دعاين إليها حب 
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اخلري لكم واخلوف عليكم من طاعة الشيطان ونوابـه واهللا املـسئول أن يهـدينا          
 جيعلنا وإياكم ممن يقبل النصيحة وجيتنـب أسـباب          وإياكم صراطه املستقيم وأن   

الفضيحة إنه على كل شيء قدير وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آلـه وصـحبه     
  .وسلم
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  األمر باملعروف والنهي عن املنكر
  )١(كما أنه هو سفينة النجاة هو سبب صالح اتمع

م الواجبـات   احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا أما بعد فإن من أه           
اإلسالمية اليت يترتب عليها صالح اتمع وسالمته وجناته يف الدنيا واآلخرة األمر            
باملعروف والنهي عن املنكر وذلك هو سفينة النجاة كما ثبت يف صحيح البخاري             
عن النعمان بن بشري رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم          

ود اهللا والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سـفينة          مثل القائم على حد   (( :يقول
فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء             

قـال   ، ومل نؤذ من فوقنا    مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا من نصيبنا خرقاً          
 وإن أخذوا على    عاً فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا مجي      :النيب صلى اهللا عليه وسلم    
   )).أيديهم جنوا وجنوا مجيعاً

فتأمل أيها املسلم هذا املثل العظيم من سيد ولد آدم ورسول رب العـاملني              
وأعلم اخللق بأحوال اتمع وأسباب صالحه وفساده جتده واضح الداللـة علـى           
عظم شأن األمر باملعروف والنهي عن املنكر وأنه سبيل النجاة وطريـق صـالح              

أنه واجب على املسلمني وفرض عليهم القيام بـه؛          تمع ويتضح من ذلك أيضاً    ا 
ألنه هو الوسيلة إىل سالمتهم من أسباب اهلالك وقد أكثر اهللا سبحانه يف كتابـه               
الكرمي من ذكر األمر باملعروف والنهي عن املنكر وذكر أن أمة حممد صـلى اهللا               

  عليه وسلم هي خري األمم
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اليت من أمهها قيامها باألمر باملعروف والنهي عن املنكر كما قال           بسبب صفاا احلميدة    
كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس تأْمرونَ ِبالْمعروِف وتنهونَ عِن الْمنكَـِر           { :عز وجل 

  .)١(}وتؤِمنونَ ِباللَِّه
اهللا سبحانه يف هذه    وتأمل أيها املسلم الذي يهمه دينه وصالح جمتمعه كيف بدأ           

 مع كون اإلميان شرطا لصحة      ،اآلية بذكر األمر باملعروف والنهي عن املنكر قبل اإلميان        
 وأنه سبحانه إمنا قدم ذكره ملا يترتب        ،مجيع العبادات يتبني لك عظم شأن هذا الواجب       

  . عليه من الصالح العام
هم أَوِليـاُء بعـٍض يـأْمرونَ       والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعـض   {: وقال عز وجل  

             ـونَ اللَّـهِطيعيكَـاةَ وونَ الزتؤيالةَ وونَ الصِقيميكَِر ونِن الْمنَ عوهنيوِف ورعِبالْم
ِكيمح ِزيزع ِإنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَِئك ولَهسر٢(}و(.  

اآلية بذكر األمر باملعروف والنهي عن املنكر قبـل         فانظر يا أخي كيف بدأ يف هذه        
 ، وما ذاك إال ملا تقدم بيانه من عظم شأنه وعموم منفعته وتأثريه يف اتمع              ،الصالة والزكاة 
 على أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر من أخـص أخـالق املـؤمنني             وتدل اآلية أيضاً  

 واآليات يف هـذا     ،التخلي عنها أو التساهل ا    واملؤمنات وصفام الواجبة اليت ال جيوز هلم        
وقد ذم اهللا سبحانه من ترك هذا الواجب من كفار بين إسرائيل ولعنهم علـى               . املعىن كثرية 

لُِعن الَِّذين كَفَروا ِمن بِني ِإسـراِئيلَ       {: ذلك فقال سبحانه يف كتابه املبني من سورة املائدة        
كَانوا ال يتنـاهونَ    * ابِن مريم ذَِلك ِبما عصوا وكَانوا يعتدونَ        علَى ِلساِن داود وِعيسى     

 ويف هذه اآلية إرشاد من اهللا سبحانه ألمة حممد        )٣(}عن منكٍَر فَعلُوه لَِبئْس ما كَانوا يفْعلُونَ      
            م واعتـداؤهم صلى اهللا عليه وسلم إىل أن سبب لعن كفار بين إسرائيل وذمهم هو عصيا، 

  وأن من ذلك عدم تناهيهم عن
                                                

 .١١٠ سورة آل عمران اآلية - ١
 .٧١ سورة التوبة اآلية - ٢
 .٧٩، ٧٨ سورة املائدة اآلية - ٣
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 ،املنكر فيما بينهم لتحذر هذه األمة سبيلهم الوخيم ويبتعدوا عن هذا اخللـق الـذميم              
ويتضح من ذلك أن هذه األمة مىت ختلقت بأخالق كفـار بـين إسـرائيل املذمومـة        

             م إال صلة   استحقت ما استحقه أولئك من الذم واللعن؛ ألنه ال صلة بني العباد وبني ر
 فمن استقام على عبادة اهللا وحده وامتثال أوامره وترك نواهيه استحق            ،العبادة والطاعة 

 ومن حاد عـن  ، وفاز بالثناء احلسن والعاقبة احلميدة منه وإحساناًمن اهللا الكرامة فضالً 
 وقد صح عن الـنيب صـلى اهللا    ،سبيل احلق استحق الذم واللعن وباء باخليبة واخلسران       

من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل            ((: وسلم أنه قال  عليه  
  . رواه مسلم رمحه اهللا يف صحيحه)) يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان

 عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صـلى اهللا              وروى مسلم أيضاً  
 كان له من أمته حواريون وأصحاب       ما من نيب بعثه اهللا يف أمة قبلي إال        ((: عليه وسلم 

يأخذون بسنته ويقتدون بأمره مث إا ختلف من بعدهم خلوف يقولون ما ال يفعلـون               
ويفعلون ما ال يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن              

   )).ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل

 املسلم يف نفسك وجاهدها هللا واستقم على أمره وجاهد من حتت            فاتق اهللا أيها  
 وأمر باملعروف وانه عن املنكر حسب طاقتـك يف          ،يديك من األهل والذرية وغريهم    

 وختلـق بـأخالق   ،كل مكان وزمان عمال ذه األدلة الشرعية اليت ذكرا لك آنفـاً  
ك على جناتـك وجنـاة       واحرص جهد  ،املؤمنني واحذر من أخالق الكافرين وارمني     

وأْمر أَهلَـك ِبالـصالِة واصـطَِبر       { : كما قال عز وجل    ،أهلك وإخوانك املسلمني  
  يا أَيها الَِّذين آمنوا{ :وقال سبحانه ،)١(}علَيها

                                                
 .١٣٢ سورة طه اآلية - ١
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ِغالظٌ ِشـداد ال    قُوا أَنفُسكُم وأَهِليكُم نارا وقُودها الناس والِْحجارةُ علَيها مالِئكَةٌ          
وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم        ،)١(}يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ      

يا أيها الناس إن اهللا يقـول لكـم مـروا    (( :أنه صعد املنرب فحمد اهللا وأثىن عليه وقال  
ين فـال أعطـيكم     باملعروف واوا عن املنكر قبل أن تدعوين فال أجيـبكم وتـسألو           

 أخرجه ابن ماجة وابن حبان يف صحيحه وهذا لفظ ابـن            ))وتستنصروين فال أنصركم  
واملعروف يا أخي هو كل ما أمر اهللا به ورسوله واملنكر هو كل ما ى اهللا عنه                  ،حبان

ورسوله فيدخل يف املعروف مجيع الطاعات القولية والفعلية ويدخل يف املنكـر مجيـع              
مث اعلم يا أخي أن كل مسلم راع على من حتت يده ومسئول         ،والفعليةاملعاصي القولية   

عن رعيته كما ثبت يف صحيح البخاري رمحه اهللا عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عـن                 
فاإلمـام   ،كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته     (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال      

واملرأة راعية يف    ،ئول عن رعيته  والرجل راع يف أهل بيته ومس      ،راع ومسئول عن رعيته   
والعبد راع يف مال سيده ومسئول عن رعيته مث قال        ،بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها    

  )).صلى اهللا عليه وسلم أال فكلكم راع ومسئول عن رعيته

 هلذا السؤال قبل أن يرتل بك من أمر اهللا مـا ال             فاتق اهللا يا عبد اهللا وأعد جواباً      
 صراطه املستقيم وأن يوفقنا وسائر املـسلمني        سئول أن يهدينا مجيعاً   قبل لك به واهللا امل    

للقيام بأمره والثبات على دينه والتآمر باملعروف والتناهي عن املنكر والتواصي بـاحلق             
 وصلى اهللا وسلم على عبـده       هوالصرب عليه بصدق وإخالص إنه ويل ذلك والقادر علي        

  . داهورسوله نبينا حممد وآله وصحبه ومن اهتدى
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  )١(حكم الشريعة يف غالم أمحد برويز

احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وأصحابه ومن وااله أمـا              
 شعبان عام   ١٦يف عددها الثاين الصادر يف      ) جملة احلج (بعد فقد اطلعت على ما نشرته       

يوسف البنـوري    هـ من االستفتاء املقدم إليها من أخينا العالمة الشيخ حممد            ١٣٨٢
مدير املدرسة العربية اإلسالمية بكراتشي عن حكم الشريعة اإلسالمية يف غالم أمحـد             

 يف بالد اهلند وعن حكم معتقداته اليت قدم فضيلة املستفيت مناذج            برويز الذي ظهر أخرياً   
  منها الستفتائه وعن حكم من اعتنق تلك العقائد واعتقدها ودعا إليها؟ إخل 

 تأمل تلك النماذج اليت ذكرها املستفيت يف استفتائه من عقائد            كل من  واجلواب
 موضحة يف االستفتاء املنشور يف الة املذكورة        غالم أمحد برويز وهي عشرون أمنوذجاً     

 ال كل من تأمل هذه النماذج املشار إليها من ذوي العلم والبصرية يعلم علمـا قطعيـاً        
 أكرب مرتد عـن      والداعي إليها كافر كفراً    حيتمل الشك بوجه ما أن معتنقها ومعتقدها      

 ينـشر يف     ظاهراً اإلسالم جيب أن يستتاب فإن تاب توبة ظاهرة وكذب نفسه تكذيباً          
الصحف احمللية كما نشر فيها الباطل من تلك العقائد الزائفة وإال وجب على ويل األمر               

  يه من الكتاب للمسلمني قتله وهذا شيء معلوم من دين اإلسالم بالضرورة واألدلة عل

                                                
، حول عقيدة غالم أمحـد  "التضامن اإلسالمي "  احلج يف جملةى ما نشر  تعقيب من مساحة الشيخ عل    - ١

هـ عندما كان مساحته نائباً لرئيس اجلامعـة اإلسـالمية يف املدينـة             ١٣٨٢برويز نشر يف الصحف عام      
  ..املنورة
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 ال ميكن استقصاؤها يف هذا اجلواب وكل أمنوذج         والسنة وإمجاع أهل العلم كثرية جداً     
يوجب كفره وردته   ] غالم أمحد برويز  [من تلك النماذج اليت قدمها املستفيت من عقائد         

  ؟عن اإلسالم عند علماء الشريعة اإلسالمية

شرنا إليها ليعلم مدى بـشاعتها      وإىل القارئ الكرمي نبذة من تلك النماذج اليت أ        
وشناعتها وبعدها عن اإلسالم وأن معتقدها ال يؤمن باهللا واليـوم اآلخـر وال يـؤمن         
بالرسول صلى اهللا عليه وسلم وال مبا أخرب اهللا به عز وجل ورسوله صـلى اهللا عليـه                  

به  أن معتقدها بعيد كل البعد عما جاءت         وسلم عن اآلخرة واجلنة والنار وليعلم أيضاً      
الرسل شديد العداوة واحلقد والكيد لإلسالم واملسلمني بارع يف املكر والتلبيس متجرد            
من احلياء واألدب نسأل اهللا تعاىل العافية والسالمة لنا وللمسلمني من شر ما ابتلي بـه               

  .هذا الزنديق امللحد

على مـا نـشرته الـة    ] غالم أمحد برويز[ من عقائد امللحد :النموذج األول 
إن مجيع ما ورد يف القرآن الكـرمي مـن          ( يقول   ذكورة يف االستفتاء املنوه عنه آنفاً     امل

الصدقات والتوريث وما إىل ذلك من األحكام املالية كل ذلك مؤقت تـدرجيي إمنـا               
يتدرج به إىل دور مستقل يسميه هو نظام الربوبية فإذا جاء ذلك الوقت تنتهي هـذه                

   .)ستقلةاألحكام؛ ألا كانت مؤقتة غري م

 فكانت  أن الرسول والذين معه قد استنبطوا من القرآن أحكاماً         (:النموذج الثاين 
شريعة وهكذا كل من جاء بعده من أعضاء شورائية حلكومة مركزية هلم أن يستنبطوا              

 من القرآن فتكون تلك األحكام شريعة ذلك العصر وليسوا مكلفـني بتلـك              أحكاماً
لك بباب واحد بل العبادات واملعامالت واألخالق كلها        الشريعة السابقة مث ال ختتص ت     

   .)جيري فيه ذلك ومن أجل ذلك القرآن مل يعني تفصيالت العبادة
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أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلـي الْـأَمِر        { :قوله تعاىل ( :النموذج الثالث 
كُماألمة أي احلكومة املركزيـة   أن املراد من إطاعة اهللا ورسوله هو إطاعة مركز  )١(}ِمن 

واملراد بأويل األمر اجلمعيات اليت تنعقد حتتها فاحلكومة املركزية تستقل بالتشريع وليس            
املراد بإطاعة اهللا إطاعة كتابه القرآن وال بإطاعة الرسول إطاعة أحاديثه فكل حكومـة              

ل إمنا هـي  مركزية قامت بعد عهد الرسالة منصبها منصب الرسول فإطاعة اهللا والرسو          
 للحكومـة    وإمامـاً   من جهة أنه كان أمرياً     إطاعة تلك احلكومة والرسول كان مطاعاً     

   .)املركزية واحلكومة املركزية هي املطاعة

قد صرح القرآن الكرمي بأنه ال يستحق الرسـول أن يكـون             (:النموذج الرابع 
ة الرسول إال إطاعة     وليس له أن يأمرهم بطاعته وليس املراد من إطاعة اهللا وإطاع           مطاعاً

   .)مركز نظام الدين الذي ينفذ أحكام القرآن فقط
ليس املراد باجلنة والنار أمكنة خاصة بل هـي كيفيـات            (:النموذج السادس 

  .)لإلنسان
اإلميان بالقدر خريه وشره مكيدة جموسية جعلتها عقيدة         (:النموذج التاسع عشر  

  ).للمسلمني
لتها لك من االستفتاء املنشور يف الة حسب        فهذه أيها القارئ الكرمي مناذج نق     

 وإذا قرأت بقية النماذج اليت يف الة علمت         ترتيبها فيها لتعلم صحة ما ذكرته لك آنفاً       
من كفره وشناعة آرائه ما يؤيد ذلك ويرشدك إىل كثري من آيات اهللا الساطعة وبراهينه               

ب القلوب والقـضاء عليهـا      القاطعة على حكمته يف عباده وقدرته العظيمة على تقلي        
  بالزيغ حىت تصل إىل حد ال يكاد يتصوره
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كَذَِلك يطْبع اللَّه علَـى     {العقل البشري فسبحان اهللا ما أعظم شأنه وما أكمل قدرته           
وهذه النماذج اليت نقلنا يدل على بطالا وعلى بطـالن           .)١(}قُلُوِب الَِّذين ال يعلَمونَ   
يات كثريات وأحاديث صحيحة وإمجاع أهل العلم فمن اآليات         بقية النماذج األخرى آ   

قُولُوا آمنا ِباللَِّه وما أُنِزلَ ِإلَينا ومـا أُنـِزلَ ِإلَـى ِإبـراِهيم              { :قوله سبحانه وتعاىل  
   ا أُوِتيمى وِعيسى ووسم ا أُوِتيماِط وبالْأَسو قُوبعيو اقحِإساِعيلَ ومِإسـونَ  وِبيالن 

فَِإنْ آمنوا ِبِمثِْل ما آمنتم ِبـِه    * ِمن ربِهم ال نفَرق بين أَحٍد ِمنهم ونحن لَه مسِلمونَ           
ِليمالْع ِميعالس وهو اللَّه مكِْفيكَهيِفي ِشقَاٍق فَس ما هما فَِإنلَّووِإنْ تا وودت٢(}فَقَِد اه(.  

وهذا امللحد مل يؤمن مبا أنزل اهللا على حممد صلى اهللا عليه وسلم وما أنزل علـى    
الرسل قبله بل أنكر ذلك غاية اإلنكار كما يدل على ذلك إنكاره طاعة اهللا ورسـوله                
وتأييد شريعته وإنكاره اجلنة والنار وإنكار القدر فيكون بذلك غري مهتد بل هو مـن               

  .)٣(}ِإنَّ الدين ِعند اللَِّه الِْإسالم{ :اد وقال تعاىلأهل الشقاق والكفر واإلحل
وهذا امللحد ال يدين بذلك ويرى أن طاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم مقيـدة          

  . حبياته وأنه مل يطع لكونه رسول اهللا وإمنا أطيع لكونه أمري احلكومة املركزية
ا وإمنا الطاعة عنـده للحكومـة      ال يرى طاعة اهللا وال يلتزم        وهذا امللحد أيضاً  

وهذا صريح يف تكذيب اهللا وتكذيب كتابه وصريح يف إنكـار      . املركزية كيفما كانت  
 وإمنا الدين عنده مـا شـرعته        ،اإلسالم وإنكار أن يكون هو الدين الذي جيب التزامه        
 غَيـر   ومن يبتغِ {:  وقال تعاىل  ،احلكومة املركزية وأمرت به وإن خالف القرآن والسنة       

اِسِرينالْخ ِة ِمنِفي الْآِخر وهو هلَ ِمنقْبي ا فَلَنالِم ِدين٤(}الِْإس(.  

                                                
 .٥٩ سورة الروم اآلية - ١
 .٣٧ / ٣٦ سورة البقرة اآليتان - ٢
 .١٩آل عمران اآلية  سورة - ٣
 .٨٥ سورة آل عمران اآلية - ٤
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 علـى اهللا     هللا ومعترضاً  وهذا امللحد كما سبق ال يدين ذه اآلية فيكون مكذباً         
فيكون يف اآلخرة من اخلاسرين واخلاسر يف اآلخرة اخلـسارة املطلقـة هـو الكـافر                

يا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا { :د يف النار نعوذ باهللا من ذلك وقال تعاىل     املستوجب للخلو 
اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي الْأَمِر ِمنكُم فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَـردوه ِإلَـى اللَّـِه                

   والْيونَ ِباللَِّه وِمنؤت متوِل ِإنْ كُنسالرأِْويلًـا وت نسأَحو ريخ وقـال  )١(}ِم الْآِخِر ذَِلك 
 وقـال عـز     )٢(}ِإِن الْحكْم ِإال ِللَِّه أَمر أَال تعبدوا ِإال ِإياه ذَِلك الدين الْقَيم           { :تعاىل
  .)٣(}وما اختلَفْتم ِفيِه ِمن شيٍء فَحكْمه ِإلَى اللَِّه{: وجل

امللحد ال يدين ذه اآليات وال يوجـب طاعـة اهللا ورسـوله وال             وهذا الزائغ   
 وهذا كله كـاف يف   ، بل يرى كل ذلك للحكومة املركزية      ،التحاكم إليهما كما سبق   

تكفريه وشناعة عقيدته وتكذيبه هللا ولكتابه ولرسوله وللمسلمني ومن كان ذه املثابة             
ألدلة لكونه أظهر وأبني من الشمس      فكفره وزيغه وبعده عن اهلدى ال حيتاج إىل إقامة ا         

  .  واآليات يف معىن ما ذكرته كثرية،يف رابعة النهار يف اليوم الصحو
وأما األحاديث فقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يف الـصحيحني               

 وصـح  ))وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل الناس عامة      ((: وغريمها أنه قال  
 قيل يا رسول ،))كل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب ((: وسلم أنه قال  عنه صلى اهللا عليه     
  .  رواه البخاري))من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين فقد أىب(( :اهللا ومن يأىب؟ قال

قُلْ يا أَيها الناس ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَـيكُم  {: ويف القرآن الكرمي يقول اهللا سبحانه 
   وهذا امللحد )٥(}من يِطِع الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه{:  ويقول)٤(}جِميعا

                                                
 .٥٩ سورة النساء اآلية - ١
 .٤٠ سورة يوسف اآلية - ٢
 .١٠ سورة الشورى اآلية - ٣
 .١٥٨ سورة األعراف اآلية - ٤
 .٨٠ سورة النساء اآلية - ٥
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 إىل الناس عامة وإمنا يطاع عند       ال يؤمن ببعثته وال بوجوب طاعته وال يراه رسوالً        
هذا الزنديق يف حياته فقط لكونه أمري احلكومة املركزية ال لكونـه رسـول اهللا               

  .ن اهلدىفسبحان اهللا ما أشنع هذا القول وما أبعده ع

 يف   من الدين بالضرورة ومنقـوالً      معلوماً  قطعياً وقد أمجع املسلمون إمجاعاً   
كتب أهل العلم اليت حتكي اإلمجاع واخلالف على أن من كذب اهللا سـبحانه أو               
كذب رسوله صلى اهللا عليه وسلم ولو يف شيء يسري أو أجاز اخلروج عن دينه أو                

ل إىل العرب خاصة أو إىل أهـل زمانـه           صلى اهللا عليه وسلم رسو     قال إن حممداً  
خاصة فهو كافر مرتد عن اإلسالم يباح دمه وماله ليس يف ذلك بني أهل العلـم                

  حبمد اهللا خالف فال حاجة إىل التطويل بنقل إمجاعهم من مصادره 

وأرجو أن يكون فيما ذكرته كفاية للقارئ واملستفيت؛ ألن كفر هذا امللحد            
ب ما ذكر من آرائه ومعتقداته يعلم بالبداهة لعامـة          على حس ] غالم أمحد برويز  [

 عن علمائهم فال ضرورة إىل بسط األدلة عليه ونسأل اهللا أن يعايف             املسلمني فضالً 
املسلمني من شره وأمثاله وأن يكبت أعداء اإلسالم أينما كانوا ويبطل كيـدهم              

 اهللا ونعـم  ومييتهم بغيظهم مل يدركوا ما أرادوا إنه على كل شيء قدير وحـسبنا      
الوكيل وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده               
ورسوله سيدنا وإمامنا حممد بن عبد اهللا املبعوث إىل الناس عامة بالشريعة الكاملة             
إىل يوم القيامة وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين واحلمد هللا              

  .رب العاملني
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  ١حكم السحر والكهانة وما يتعلق ا

 لكثـرة   احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وبعـد فنظـراً             
املشعوذين يف اآلونة األخرية ممن يدعون الطب ويعاجلون عن طريق السحر أو الكهانـة       
 وانتشارهم يف بعض البالد واستغالهلم للسذج من الناس ممن يغلب عليهم اجلهل رأيت            
من باب النصيحة هللا ولعباده أن أبني ما يف ذلك من خطـر عظـيم علـى اإلسـالم                
واملسلمني ملا فيه من التعلق بغري اهللا تعاىل وخمالفة أمره وأمر رسوله صـلى اهللا عليـه                 

  .وسلم

 وللمسلم أن يـذهب إىل دكتـور    فأقول مستعينا باهللا تعاىل جيوز التداوي اتفاقاً      
 عصبية أو حنو ذلك ليشخص له مرضه ويعاجله مبا يناسـبه  أمراض باطنية أو جراحية أو  

 حسبما يعرفه يف علم الطب؛ ألن ذلك مـن بـاب األخـذ              من األدوية املباحة شرعاً   
باألسباب العادية وال ينايف التوكل على اهللا وقد أنزل اهللا سبحانه وتعاىل الداء وأنـزل               

نه مل جيعل شفاء عبـاده     معه الدواء عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله ولكنه سبحا          
  .فيما حرمه عليهم

فال جيوز للمريض أن يذهب إىل الكهنة الذين يدعون معرفة املغيبـات ليعـرف              
  منهم مرضه كما ال جيوز له أن يصدقهم فيما خيربونه به فإم يتكلمون

                                                
اء اليت يتقي ا شر بيان أشي( نشر جزء من هذه املقالة يف اجلزء الثاين من كتاب جمموع فتاوى بعنوان         - ١

 )رسالة يف حكم السحر والكهانـة     (: وكذلك صدرت املقالة بكاملها بنشرة من الرئاسة بعنوان       ) السحر
  .اليمامة، وجملة البحوث اإلسالميةونشرت يف جملة 
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 بالغيب أو يستحضرون اجلن ليستعينوا م على ما يريدون وهؤالء حكمهم الكفر             رمجاً
وقد روى مسلم يف صحيحه أن النيب صلى اهللا عليـه            .ل إذا ادعوا علم الغيب    والضال

 وعـن أيب    )) فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعني يوماً         من أتى عرافاً  (( :وسلم قال 
 فصدقه مبـا    من أتى كاهناً  (( :هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال          

 رواه أبو داود وخرجه أهـل       )) صلى اهللا عليه وسلم    يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد      
 من أتى عرافـاً   (( :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بلفظ       ،السنن األربع وصححه احلاكم   

وعـن   ،)) فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم             أو كاهناً 
ليس منا  (( :ليه وسلم  قال رسول اهللا صلى اهللا ع      :عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال      

 فصدقه  من تطري أو تطري له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهناً                 
  . رواه البزار بإسناد جيد))مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم

ففي هذه األحاديث الشريفة النهي عن إتيان العرافني والكهنة والسحرة وأمثاهلم           
م وتصديقهم والوعيد على ذلك فالواجب على والة األمـور وأهـل احلـسبة           وسؤاهل

وغريهم ممن هلم قدرة وسلطان إنكار إتيان الكهان والعرافني وحنوهم ومنع من يتعاطى             
شيئا من ذلك يف األسواق وغريها واإلنكار عليهم أشد اإلنكار واإلنكار على من جييء             

األمور وال بكثرة من يأيت إليهم من النـاس         إليهم وال جيوز أن يغتر بصدقهم يف بعض         
فإم جهال ال جيوز التأسي م؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد ى عن إتيـام               
وسؤاهلم وتصديقهم ملا يف ذلك من املنكر العظيم واخلطر اجلسيم والعواقب الوخيمـة             

 والـساحر؛   كما أن يف هذه األحاديث دليال على كفر الكـاهن          ،وألم كذبة فجرة  
ألما يدعيان علم الغيب وذلك كفر وألما ال يتوصالن إىل مقصدمها إال خبدمة اجلن              
وعبادم من دون اهللا وذلك كفر باهللا وشرك به سبحانه واملصدق هلم يف دعواهم على               
الغيب يكون مثلهم وكل من تلقى هذه األمور عمن يتعاطاها فقد برئ منه رسول اهللا               

  وال جيوز للمسلم ،سلمصلى اهللا عليه و
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 بالطالسم أو صب الرصاص وحنو ذلـك مـن   كنمنمتهم أن خيضع ملا يزعمونه عالجاً   
اخلرافات اليت يعملوا فإن هذا من الكهانة والتلبيس على الناس ومن رضي بذلك فقد              

كما ال جيوز أيضا ألحد من املسلمني أن يذهب إليهم           ،ساعدهم على باطلهم وكفرهم   
يتزوج ابنه أو قريبه أو عما يكون بني الزوجني وأسرتيهما مـن احملبـة            ليسأهلم عمن س  

والوفاء أو العداوة والفراق وحنو ذلك؛ ألن هذا من الغيـب الـذي ال يعلمـه إال اهللا             
سبحانه وتعاىل والسحر من احملرمات الكفرية كما قال اهللا عز وجل يف شأن امللكني يف               

 أَحٍد حتى يقُوال ِإنما نحن ِفتنةٌ فَال تكْفُر فَيتعلَّمـونَ           وما يعلِّماِن ِمن  { :سورة البقرة 
ِمنهما ما يفَرقُونَ ِبِه بين الْمرِء وزوِجِه وما هم ِبضارين ِبِه ِمن أَحٍد ِإال ِبـِإذِْن اللَّـِه                  

قَد عِلموا لَمِن اشتراه ما لَه ِفي الْآِخرِة ِمن خالٍق       ويتعلَّمونَ ما يضرهم وال ينفَعهم ولَ     
لَمعوا يكَان لَو مهفُسا ِبِه أَنورا شم لَِبئْس١(}َونو(.  

فدلت هذه اآليات الكرمية على أن السحر كفر وأن السحرة يفرقون بني املـرء              
 وإمنا يؤثر بـإذن اهللا       وال ضراً  وزوجه كما دلت على أن السحر ليس مبؤثر لذاته نفعاً         

الكوين القدري؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل هو الذي خلق اخلري والشر ولقد عظم الـضرر   
واشتد اخلطب ؤالء املفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن املشركني ولبسوا ا علـى              

   .ضعفاء العقول فإنا هللا وإنا إليه راجعون وحسبنا اهللا ونعم الوكيل

دلت اآلية الكرمية على أن الذين يتعلمون السحر إمنا يتعلمون ما يـضرهم             كما  
وال ينفعهم وأنه ليس هلم عند اهللا من خالق أي من حظ ونصيب وهذا وعيد عظـيم                 
يدل على شدة خسارم يف الدنيا واآلخرة وأم باعوا أنفسهم بأخبس األمثـان وهلـذا        

  لَِبئْس ما شروا ِبِه أَنفُسهمو{ :ذمهم اهللا سبحانه وتعاىل على ذلك بقوله

                                                
 .١٠٢ سورة البقرة اآلية - ١
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 والشراء هنا مبعىن البيع نسأل اهللا العافية والسالمة من شر السحرة         )١(}لَو كَانوا يعلَمونَ  
  .والكهنة وسائر املشعوذين

كما نسأله سبحانه أن يقي املسلمني شرهم وأن يوفق حكام املسلمني للحـذر             
يستريح العباد من ضررهم وأعماهلم اخلبيثة إنه جـواد  منهم وتنفيذ حكم اهللا فيهم حىت    

كرمي وقد شرع اهللا سبحانه لعباده ما يتقون به شر السحر قبل وقوعه وأوضـح هلـم                 
  . لنعمته عليهم منه إليهم وإمتاماًسبحانه ما يعاجل به بعد وقوعه رمحة منه هلم وإحساناً

     ا خطر السحر ق     وفيما يلي بيان لألشياء اليت ي بل وقوعه واألشياء اليت يعاجل   تقى
  . أما ما يتقى به خطر السحر قبل وقوعها بعد وقوعه من األمور املباحة شرعاً

فأهم ذلك وأنفعه هو التحصن باألذكار الشرعية والدعوات واملعوذات املـأثورة         
ومن ذلك قراءة آية الكرسي خلف كل صالة مكتوبة بعد األذكار املـشروعة بعـد               

ك قراءا عند النوم وآية الكرسي هي أعظم آية يف القرآن الكرمي وهي             السالم ومن ذل  
اللَّه ال ِإلَه ِإال هو الْحي الْقَيوم ال تأْخذُه ِسنةٌ وال نوم لَـه مـا ِفـي                { :قوله سبحانه 

ِه يعلَم ما بين أَيِديِهم وما      السماواِت وما ِفي الْأَرِض من ذَا الَِّذي يشفَع ِعنده ِإال ِبِإذْنِ          
     ضالْـأَراِت واومالس هِسيكُر ِسعاَء وا شِعلِْمِه ِإال ِبم ٍء ِمنيِحيطُونَ ِبشال يو ملْفَهخ

     ِظيمالْع ِليالْع وها ومِحفْظُه هئُودال ي{ ومن ذلك قراءة     )٢(}و     ـدأَح اللَّـه و٣(}قُلْ ه( 
   قُلْ أَعوذُ ِبرب{ و )٤(}قُلْ أَعوذُ ِبرب الْفَلَِق{و

                                                
 .١٠٢ سورة البقرة اآلية - ١
 .٢٥٥ سورة البقرة اآلية - ٢
 .١آلية  سورة اإلخالص ا- ٣
 .١ سورة الفلق اآلية - ٤



  

 - ٢٧٨ -

 وقراءة السور الثالث ثالث مرات يف أول النهار         ، خلف كل صالة مكتوبة    ،)١(}الناِس
 ومن ذلك قراءة اآليتني مـن آخـر   .بعد صالة الفجر ويف أول الليل بعد صالة املغرب   

 ربـهِ  ِمـن  ِإلَيـهِ  أُنِزلَ ِبما الرسولُ آمن{ :سورة البقرة يف أول الليل ومها قوله تعاىل       
 وقَالُواْ رسِلِه من أَحٍد بين نفَرق الَ ورسِلِه وكُتِبِه ومآلِئكَِتِه ِباللِّه آمن كُلٌّ والْمؤِمنونَ

وقد صح عن رسول    . ىل آخر السورة   إ )٢(}الْمِصري وِإلَيك ربنا غُفْرانك وأَطَعنا سِمعنا
من قرأ آية الكرسي يف ليلة مل يزل عليـه مـن اهللا           ((: اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال      

:  صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال    وصح عن أيضاً   ،))حافظ وال يقربه شيطان حىت يصبح     
 كفتاه من كل   : واملعىن واهللا أعلم   ))من قرأ اآليتني من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه         ((

يف الليل  ) كلمات اهللا التامات من شر ما خلق      ( ومن ذلك اإلكثار من التعوذ بـ        .سوء
والنهار وعند نزول أي مرتل يف البناء أو الصحراء أو اجلو أو البحر؛ لقول النيب صـلى                 

من نزل مرتال فقال أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر مـا خلـق مل               (: اهللا عليه وسلم  
ومن ذلك أن يقول املسلم يف أول النهار وأول          ).ىت يرحتل من مرتله ذلك    يضره شيء ح  

بسم اهللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء وهو     : (الليل ثالث مرات  
 وأن ذلك   ،لصحة الترغيب يف ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          ) السميع العليم 

والتعوذات من أعظم األسباب يف اتقاء شر       وهذه األذكار   . سبب للسالمة من كل سوء    
السحر وغريه من الشرور ملن حافظ عليها بصدق وإميان وثقة بـاهللا واعتمـاد عليـه                

 من أعظم السالح إلزالة السحر بعد وقوعـه          وهي أيضاً  ،وانشراح صدر ملا دلت عليه    
ومن س،مع اإلكثار من الضراعة إىل اهللا وسؤاله سبحانه أن يكشف الضرر ويزيل البـأ             

  األدعية الثابتة عنه صلى اهللا عليه وسلم يف عالج 
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اللهم ((: - وكان صلى اهللا عليه وسلم يرقي ا أصحابه          -األمراض من السحر وغريه     
 ))رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشايف ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر سقما           

: لنيب صلى اهللا عليه وسلم وهي قولهومن ذلك الرقية اليت رقى ا جربائيل ا       .يقوهلا ثالثاً 
بسم اهللا أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عني حاسد اهللا يشفيك                ((

  . ويكرر ذلك ثالث مرات))بسم اهللا أرقيك
 وهو عالج نافع للرجل إذا حبس من مجاع         ومن عالج السحر بعد وقوعه أيضاً     

جر أو حنوه وجيعلها يف إنـاء       أهله أن يأخذ سبع ورقات من السدر األخضر فيدقها حب         
قُـلْ يـا أَيهـا      { ويقرأ فيها آية الكرسـي و      ،ويصب عليه من املاء ما يكفيه للغسل      

قُلْ أَعوذُ ِبرب   { و )٣(}قُلْ أَعوذُ ِبرب الْفَلَقِ   { و )٢(} اللَّه أَحد  هوقُلْ  {و )١(}الْكَاِفرونَ
وأَوحينا ِإلَـى   {:  وهي قوله سبحانه   ،رافوآيات السحر اليت يف سورة األع      )٤(}الناِس

فَوقَع الْحق وبطَـلَ مـا كَـانوا        * موسى أَنْ أَلِْق عصاك فَِإذَا ِهي تلْقَف ما يأِْفكُونَ          
 واآليات اليت يف سورة يونس وهي قوله        )٥(}فَغِلبوا هناِلك وانقَلَبوا صاِغِرين   * يعملُونَ  
فَلَما جاَء السحرةُ قَالَ لَهم موسى * وقَالَ ِفرعونُ ائْتوِني ِبكُلِّ ساِحٍر عِليٍم     {: سبحانه

فَلَما أَلْقَوا قَالَ موسى ما ِجئْتم ِبِه السحر ِإنَّ اللَّه سـيبِطلُه ِإنَّ            * أَلْقُوا ما أَنتم ملْقُونَ     
 )٦(}َنويِحق اللَّه الْحق ِبكَِلماِتِه ولَو كَِره الْمجِرمـو *  الْمفِْسِدين اللَّه ال يصِلح عملَ 

قَالُوا يا موسى ِإما أَنْ تلِْقي وِإما أَنْ نكُونَ أَولَ من أَلْقَى            { :واآليات اليت يف سورة طه    
  قَالَ بلْ أَلْقُوا* 

                                                
 .١ سورة الكافرون اآلية - ١
 .١ سورة اإلخالص اآلية - ٢
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  مهِعِصيو مالُهى        فَِإذَا ِحبعسا تهأَن ِرِهمِسح ِه ِمنلُ ِإلَييخفِْسِه ِخيفَةً    *  يِفي ن سجفَأَو
وأَلِْق ما ِفي يِميِنك تلْقَف ما صنعوا ِإنمـا        * قُلْنا ال تخف ِإنك أَنت الْأَعلَى       * موسى  

 وبعد قراءة ما ذكر يف املاء يشرب       )١(}أَتىصنعوا كَيد ساِحٍر وال يفِْلح الساِحر حيثُ        
منه ثالث مرات ويغتسل بالباقي وبذلك يزول الداء إن شاء اهللا وإن دعـت احلاجـة                

   .الستعماله مرتني أو أكثر فال بأس حىت يزول الداء

 وهو من أنفع عالجه بذل اجلهود يف معرفـة موضـع            ومن عالج السحر أيضاً   
لك فإذا عرف واستخرج وأتلف بطل السحر هذا ما         السحر يف أرض أو جبل أو غري ذ       

ا واهللا ويل التوفيقتيسر بيانه من األمور اليت ي ا السحر ويعاجل تقى.  

وأما عالجه بعمل السحرة الذي هو التقرب إىل اجلن بالذبح أو غريه من القربات      
ن ذلـك   فهذا ال جيوز؛ ألنه من عمل الشيطان بل من الشرك األكرب فالواجب احلذر م             

كما ال جيوز عالجه بسؤال الكهنة والعرافني واملشعوذين واستعمال ما يقولون؛ ألـم          
ال يؤمنون وألم كذبة فجرة يدعون علم الغيب ويلبسون على النـاس وقـد حـذر                
الرسول صلى اهللا عليه وسلم من إتيام وسؤاهلم وتصديقهم كما سبق بيان ذلـك يف               

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه سئل عن النـشرة؟           أول هذه الرسالة وقد صح عن رسو      
والنشرة هي   ، رواه اإلمام أمحد وأبو داود بإسناد جيد       ))هي من عمل الشيطان   (( :فقال

حل السحر عن املسحور ومراده صلى اهللا عليه وسلم بكالمه هذا النشرة اليت يتعاطاها              
أما  ،ه من ساحر آخر   أهل اجلاهلية وهي سؤال الساحر ليحل السحر أو حله بسحر مثل          

  حله بالرقية واملتعوذات الشرعية واألدوية املباحة فال بأس بذلك كما
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وقد نص على ذلك العالمة ابن القيم والشيخ عبد الرمحن بن حسن يف فتح               ،تقدم
 غريمها من أهل العلم واهللا املسئول أن        ايد رمحة اهللا عليهما ونص على ذلك أيضاً       

 من كل سوء وأن حيفظ عليهم دينهم ويرزقهم الفقـه فيـه          يوفق املسلمني للعافية  
والعافية من كل ما خيالف شرعه وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى              

  .آله وصحبه
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  )١(جيب أال يبقى يف جزيرة العرب إال املساجد واملسلمون

  - أسئلة وأجوبة -

إلسالمي باختالف   مساحة الشيخ ختتلف نظرة املطلعني على أحوال العامل ا         -س
 على الدوام ومنهم مـن       منكوباً  متخلفاً  ممزقاً موقعهم ووعيهم فمنهم من يراه عاملاً     

   كيف نوفق بني الرؤيتني مقارنة بالواقع؟  مباركاًيراه حركة ويقظة وبعثاً

 كل نظرة هلا وجه فالعامل اإلسالمي ممزق من جانب الختالفه وعدم اتفاقه              -ج
حاكم إليها وهو مع ذلك واحلمد هللا ميوج باحلركة والنـشاط           على حتكيم الشريعة والت   

حركة الشباب اإلسالمي والكثري من العلماء األخيار الطيبني الـذين يـدعون إىل اهللا              
  .ويوجهون إليه وينصحون والة األمور بالرجوع إىل الصواب واالجتماع على احلق

نظرة الثانيـة علـى     فالعامل اإلسالمي يشتمل على هذا وهذا ونرجو أن تتغلب ال         
  .وقلوم األوىل وأن جيمعهم اهللا على االتفاق على حكم اهللا وأن يصلح شئوم

تباع هدى  إ يقرر كل منصف وخملص أن جناة جمتمعات املسلمني تكون ب          - س
اهللا وبتطبيق أحكامه ما هي الوسيلة الصحيحة واملنهج الـواقعي الـذي يوصـل              

  املة؟اتمعات اليوم إىل حياة إسالمية ش
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 هذا هو الصواب ال طريق إىل النجاة وال سبيل إىل تعاوم إال إذا اعتصموا               -ج
 والسبيل إىل ذلك هو أن يكون كل         عليه الصالة والسالم   حببل اهللا وكتابه وسنة رسوله    

 على أن جيتمع مع أخيه لنصر احلق وإقامة دين اهللا وحتكيم شرعه أما مـا        واحد حريصاً 
 إال بكرسيه ورئاسته وال يهمه أمر املسلمني واجتماع الكلمة بينه      دام كل واحد ال يبايل    

وبني الرؤساء اآلخرين فهذا هو سبيل التمزق الذي ميكن األعداء من حـصوهلم علـى     
  .مطالبهم ومن متزيقهم للمسلمني زيادة على ما هم فيه

 إذن أتقع املسئولية على احلكام واملـسئولني بالدرجـة األوىل أم علـى         -س
  ب واألفراد؟الشعو

 على العلمـاء     املسئولية على الرؤساء واحلكام وعلى العلماء واألعيان مجيعاً        -ج
واألعيان النصح واملتابعة هلذا األمر جبد ونشاط وعليهم أن ال ييأسوا وعلى احلكـام أن         
يستجيبوا وأن يتقوا اهللا وأن يتعاونوا فيما بينهم على الرب والتقوى وأن يبدؤوا بأنفسهم              

كموا شرع اهللا يف أنفسهم ويف بالدهم وبذلك ينصرهم اهللا ويعينهم على احلـق              وأن حي 
 خييف اهللا م عدوهم وميكنهم من أخذ حقـوقهم          ويهدي هلم شعوم وكذلك أيضاً    

  .ألن اهللا هو الذي ينصر ال غريه

 كما  ومن نصر اهللا نصره اهللا)١(}وما النصر ِإال ِمن ِعنِد اللَّهِ   { :كما قال سبحانه  
 :وكما قال عز وجل    )٢(}يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ تنصروا اللَّه ينصركُم       { :قال سبحانه 

} ِزيزع لَقَِوي ِإنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيِإنْ* و الَِّذين   
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 الزكَاةَ وأَمروا ِبـالْمعروِف ونهـوا عـِن         مكَّناهم ِفي الْأَرِض أَقَاموا الصالةَ وآتوا     
  .)١(}الْمنكَِر

 متعددة وخملصة ولكنها فيما بينها       تشهد ساحة الدعوة اإلسالمية جهوداً     -س
خمتلفة ورمبا متنازعة كيف نوفق بني هذه اإلمكانات واجلهود الطيبة كيف نوجههـا           

   لتصب يف خدمة الدعوة اإلسالمية؟ مجيعاً

 شك أن االختالف من أعظم البالء ومن أسباب إضاعة اجلهـود ومـن          ال -ج
أسباب ضياع احلق فاختالف اجلمعيات واملراكز اإلسالمية فيما بينها يـضر الـدعوة             
اإلسالمية والطريق الوحيد أن جيتهدوا يف التوفيق فيما بينهم يف مطالبهم وهي أن يعملوا              

سالمة املسلمني والواجب على كل مجعيـة        على املطلب الذي فيه عزة اإلسالم و       مجيعاً
وكل مركز وكل مجاعة تريد اآلخرة أن يتعاونوا على الرب والتقوى وأن خيلـصوا هللا يف         

 :عملهم وأن يكون مههم نصر دين اهللا حىت جيتمع اجلميع على احلق عمال بقوله تعـاىل      
  .)٢(}وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى{

 اإلسالمية تشهد دعوات مشبوهة لوضع العروبة مكـان          ال تزال البالد   -س
ما هي العالقة الـصحيحة     . اإلسالم وإلحالل الرابطة القومية حمل األخوة اإلسالمية      

  والسليمة بني العروبة واإلسالم؟

 أو االشـتراكية أو الـشيوعية أو أي    ، القومية والعروبة  ، هذه نداءات باطلة   -ج
  لة ونعرات جاهلية جيب أندعوة سوى اإلسالم كلها دعاوى باط
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 جيب على أعيان البلد ورؤسائها وعلمائهـا أن         ، وال جيوز أن تبقى أبداً     ،يقضى عليها 
   ، والعروبة خادمة لشرع اهللا وليست أساسا يطلب التجمع حوله،حياربوا هذه الدعوات

ولقد نزل القرآن بلغة العرب لينفذوا حكم اهللا وليخدموا شريعته مبا أعطاهم اهللا             
 أما هم فليسوا بشيء بدون اإلسالم وبدون احلكم باإلسـالم كـانوا   ،من اللغة والقوة  

تباع إمتمزقني يف غاية من اجلهالة والتناحر واالختالف فجمعهم اهللا باإلسالم واهلدى وب       
  . فإذا ضيعوا هذا ضاعوا وهلكوا، ال بعروبتهم،الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 )ال جيتمع يف جزيرة العرب دينان     (: وسلم يقول الرسول صلى اهللا عليه       -س
 للعمالة غري اإلسالمية وصل      كثيفاً لكننا جند يف معظم بلدان اجلزيرة العربية وجوداً       

ما املوقف . ا األمر إىل حد بناء دور عبادة هلا سواء النصارى أم اهلندوس أم السيخ           
ؤملة ذات اخلطـر    الواجب على حكومات هذه البلدان اختاذه حيال هذه الظاهرة امل         

  الداهم؟

ال جيتمـع يف اجلزيـرة      ((:  لقد صح أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال         -ج
 وأمر أن ال يبقى     ، أنه أمر بإخراج اليهود والنصارى من اجلزيرة        وصح عنه أيضاً   ))دينان

 ، بإخراج املشركني من اجلزيرة    عليه الصالة والسالم   وأوصى عند موته     ،فيها إال مسلم  
  .ر ثابت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وليس فيه شكفهذا أم

والواجب على احلكام أن ينفذوا هذه الوصية كما نفذها خليفة املسلمني عمـر             
 فعلى احلكام يف السعودية ويف اخلليج       ،رضي اهللا عنه بإخراج اليهود من خيرب وإجالئهم       

يف إخراج النصارى والبـوذيني       أن جيتهدوا كثرياً    عليهم مجيعاً  ،ويف مجيع أجزاء اجلزيرة   
  والوثنيني
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  .واهلندوس وغريهم من الكفرة وأال يستقدموا إال املسلمني
 فاملقـصود   ، يف قواعد الـشرع احلنيـف       جلياً هذا هو الواجب وهو مبني بياناً     

 مث  ،والواجب إخراج الكفار من اجلزيرة وأن ال يستعمل فيها إال املسلمون من بالد اهللا             
 فاملسلمون فيهم من هو مـسلم باالدعـاء ال          ،أن خيتاروا من املسلمني    إن عليهم أيضاً  

 فيجب على من حيتاج إىل مسلمني ليستأجرهم أن         ، وعنده من الشر ما عنده     ،باحلقيقة
يسأل أهل املعرفة حىت ال يستقدم إال املسلمني الطيبني املعروفني باحملافظة على الـصالة              

  .واالستقامة
اليت يقدرها والة   :  أي ، إال عند الضرورة الشرعية    أبداًأما الكفار فال يستخدمهم     

  .  وفق شرع اإلسالم وحده،األمر
   هل يصح أن تبىن هلم دور العبادة؟ ، ويف حالة اقتضاء الضرورة-س
 وما بـين    ، ال جيوز أن يبىن يف اجلزيرة معابد للكفرة ال النصارى وال غريهم            -ج

مر أن يهدمها ويزيلها وال يبقي يف اجلزيرة        وعلى ويل األ  . فيها جيب أن يهدم مع القدرة     
 بل جيب أن تزال من اجلزيرة حـىت ال          ،مبادئ أو معاقل للشرك وال كنائس وال معابد       

  . يبقى فيها إال املساجد واملسلمون
 نود يف النهاية أن نستمع إىل نصيحة من مساحتكم للمـسلمني يف هـذه     -س
  .املناسبة

 وأن يستقيموا على دينـه  ، اهللا يف كل حال أوصي إخواين املسلمني أن يتقوا   -ج
 وأن حياسبوا أنفسهم حىت ال يدعوا       ،وأن خيشوه سبحانه وتعاىل أينما كانوا وأن يراقبوه       

 وأوصيهم بالتعاون على الرب     ،ما أوجب اهللا عليهم وحىت ال يرتكبوا ما حرم اهللا عليهم          
   وبالتناصح ،والتقوى
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 بالتفقه يف الـدين وحـضور    وأوصيهم أيضاً،واوالتواصي باحلق والصرب عليه أينما كان  
 :حلقات العلم وسؤال العلماء فقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الـصحيح  

 من سلك طريقاً  ((: وقال صلى اهللا عليه وسلم    . )) يفقهه يف الدين   من يرد اهللا به خرياً    ((
  . العلم بطلبه من أهم املهمات فتعلم )) إىل اجلنة سهل اهللا له به طريقاًيلتمس فيه علماً

أسأل اهللا عز وجل بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن يوفق املسلمني أينما كانوا ملا              
 وأن يوفق   ، وأن يهدي اجلميع صراطه املستقيم     ،يرضيه وأن يصلح والة أمرهم وقادم     

القادة وأعوام وسائر شعوم لتحكيم الشريعة والتحـاكم إليهـا والثبـات عليهـا            
 وصلى اهللا وسلم على نبينـا حممـد         ، إنه مسيع قريب   ،والتواصي ا واحلذر مما خيالفها    

  . وعلى آله وصحبه
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  )١(الدروس املهمة لعامة األمة

 من سورة الزلزلة إىل     ، سورة الفاحتة وما أمكن من قصار السور       :الدرس األول 
  . فهمه ملا جيب  وشرحاً وحتفيظاً، للقراءة وتصحيحاًسورة الناس تلقيناً

 رسول اهللا بشرح معانيها مـع   شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً       :الدرس الثاين 
" إال اهللا   "  مجيع ما يعبد من دون اهللا        نافياً" ال إله   " بيان شروط ال إله إال اهللا ومعناها        

  .  العبادة هللا وحده ال شريك لهمثبتاً

 ، واليقني املنـايف للـشك     ،لجهلالعلم املنايف ل  : وأما شروط ال إله إال اهللا فهي      
 واالنقيـاد   ، واحملبة املنافية للـبغض    ، والصدق املنايف للكذب   ،واإلخالص املنايف للشرك  

  .  والكفر مبا يعبد من دون اهللا، والقبول املنايف للرد،املنايف للترك

  :وقد مجعت يف البيتني اآلتيني

  علم يقني وإخالص وصدقك مع

  حمبة  وانقياد والقبول هلا

  زيد ثامنها الكفران منك مباو

  سوى اإلله من األشياء قد أهلا

                                                
 هـ فزيد عليها عند إعـدادها للطبـع    ١٤٠٣ الرئاسة عام     سبق أن صدرت نشرة ضمن مطبوعات      - ١
  . هنا
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 ،أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله     :  أركان اإلميان وهي ستة    :الدرس الثالث 
  .  وتؤمن بالقدر خريه وشره من اهللا تعاىل،وباليوم اآلخر

  : بيان أقسام التوحيد:الدرس الرابع
  .  وتوحيد األمساء والصفات،وهية وتوحيد األل،توحيد الربوبية: وهي ثالثة

  .  وشرك خفي، وشرك أصغر،شرك أكرب: وأقسام الشرك ثالثة
 كما قال اهللا ،فالشرك األكرب يوجب حبوط العمل واخللود يف النار ملن مات عليه      

مـا كَـانَ    {:  وقال سبحانه  )١(}ولَو أَشركُوا لَحِبطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ      {: تعاىل
مشِرِكني أَنْ يعمروا مساِجد اللَِّه شاِهِدين علَى أَنفُِسِهم ِبالْكُفِْر أُولَِئـك حِبطَـت             ِللْ

 ، واجلنة عليه حرام، وأن من مات عليه فلن يغفر له    )٢(}أَعمالُهم وِفي الناِر هم خاِلدونَ    
 يشرك ِبِه ويغِفر مـا دونَ ذَِلـك ِلمـن    ِإنَّ اللَّه ال يغِفر أَنْ  {: كما قال اهللا عز وجل    

ِإنه من يشِرك ِباللَِّه فَقَد حرم اللَّه علَيِه الْجنةَ ومأْواه النار           { : وقال سبحانه  )٣(}يشاُء
  .)٤(}وما ِللظَّاِلِمني ِمن أَنصاٍر

 والذبح هلـم    ، والنذر هلم  ،ة م  واالستغاث ،ومن أنواعه دعاء األموات واألصنام    
  . وحنو ذلك

 ، فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركاً          :أما الشرك األصغر  
 ، واحللـف بغـري اهللا     ، كالرياء يف بعض األعمال    ،ولكنه ليس من جنس الشرك األكرب     

خوف ما أ((:  لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم، وحنو ذلك،وقول ما شاء اهللا وشاء فالن   
   ))الرياء((  فسئل عنه؟ فقال،))أخاف عليكم الشرك األصغر

                                                
 .٨٨ سورة األنعام اآلية - ١
 .١٧ سورة التوبة اآلية - ٢
 .٤٨ سورة النساء اآلية - ٣
 .٧٢ سورة املائدة اآلية - ٤
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رواه اإلمام أمحد والطرباين والبيهقي عن حممود بن لبيد األنصاري رضي اهللا عنه بإسناد              
 ورواه الطرباين بأسانيد جيدة عن حممود بن لبيد عن رافع ابن خديج عن الـنيب                ،جيد

من حلف بـشيء دون اهللا فقـد       ((: يه وسلم وقوله صلى اهللا عل   . صلى اهللا عليه وسلم   
 ورواه أبو ، رواه اإلمام أمحد بإسناد صحيح عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه         ))أشرك

 عن النيب صلى اهللا ،داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما          
  . ))من حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك((: عليه وسلم أنه قال

ال تقولوا ما شاء اهللا وشاء فالن ولكن قولوا مـا           ((:  اهللا عليه وسلم   وقوله صلى 
 أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي اهللا            ))شاء اهللا مث شاء فالن    

 ولكنه ينـايف كمـال      ، وال يوجب اخللود يف النار     ،وهذا النوع ال يوجب الردة    . عنه
  .التوحيد الواجب

:    فدليله قول النيب صلى اهللا عليـه وسـلم  ،لشرك اخلفي وهو ا : أما النوع الثالث  
 بلى يا رسول اهللا     :أال أخربكم مبا هو أخوف عليكم عندي من املسيح الدجال؟ قالوا          ((

 رواه  )الشرك اخلفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صالته ملا يرى من نظر الرجل إليه            " قال  
  .  عنهاإلمام أمحد يف مسنده عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا

 أما الشرك اخلفـي فإنـه   ،أكرب وأصغر: وجيوز أن يقسم الشرك إىل نوعني فقط      
 ويتظـاهرون   ،فيقع يف األكرب كشرك املنافقني؛ ألم خيفون عقائدهم الباطلة        .. يعمهما

 كما يف حديث    ،ويكون يف الشرك األصغر كالرياء    .  على أنفسهم   وخوفاً باإلسالم رياءً 
  . واهللا ويل التوفيق.. تقدم وحديث أيب سعيد املذكورحممود بن لبيد األنصاري امل
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  :  أركان اإلسالم وهي مخسة:الدرس اخلامس
 ، وإيتـاء الزكـاة  ، وإقام الصالة، رسول اهللا وأن حممداً ،شهادة أن ال إله إال اهللا     

  .  وحج بيت اهللا احلرام ملن استطاع إليه سبيالً،وصوم رمضان
  : سعة شروط الصالة وهي ت:الدرس السادس

 ، وسـتر العـورة    ، وإزالة النجاسـة   ، ورفع احلدث  ، والتمييز ، والعقل ،اإلسالم
  .  والنية، واستقبال القبلة،ودخول الوقت

  :  أركان الصالة وهي أربعة عشر:الدرس السابع
 واالعتـدال بعـد   ، والركوع، وقراءة الفاحتة، وتكبرية اإلحرام،القيام مع القدرة 

 والطمأنينة يف مجيع    ، واجللسة بني السجدتني   ،ء السبعة  والسجود على األعضا   ،الركوع
 والصالة علـى الـنيب      ، واجللوس له  ، والتشهد األخري  ، والترتيب بني األركان   ،األفعال

  .صلى اهللا عليه وسلم والتسليمتان
  :  واجبات الصالة وهي مثانية:الدرس الثامن

 ،ده لإلمـام واملنفـرد   وقول مسع اهللا ملن مح  ،مجيع التكبريات غري تكبرية اإلحرام    
 وقول سبحان ريب    ، وقول سبحان ريب العظيم يف الركوع      ،للكلوقول ربنا ولك احلمد     

  . واجللوس له، والتشهد األول، وقول رب اغفر يل بني السجدتني،األعلى يف السجود
  :وهو" التحيات "  بيان التشهد :الدرس التاسع

 ،يها النيب ورمحة اهللا وبركاتـه     السالم عليك أ   ،التحيات هللا والصلوات والطيبات   
 عبـده   وأشهد أن حممداً، أشهد أن ال إله إال اهللا  ،السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني     

  . ورسوله
  :مث يصلي على النيب عليه السالم ويبارك عليه فيقول
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اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنـك             
بارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبـراهيم وعلـى آل               و ،محيد جميد 

  .إبراهيم إنك محيد جميد

التشهد األخري من عذاب جهنم ومن عذاب القرب ومن فتنـة           بعد  مث يستعيذ باهللا    
 مث يتخير من الدعاء ما شاء والسيما املأثور من  ، ومن فتنة املسيح الدجال    ،احمليا واملمات 

  ومنه: ذلك

  اللهم إين ظلمت نفسي ظلماً     ،ين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك     اللهم أع (
 وارمحين إنك أنت الغفور     ، وال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر يل مغفرة من عندك          ،كثرياً
أما يف التشهد األول فيقوم بعد الشهادتني إىل الثالثـة يف الظهـر والعـصر               ). الرحيم

لعموم األحاديث يف ذلك مث يقوم إىل       واملغرب والعشاء وإن صلى على النيب فهو أفضل         
  .الثالثة

  :  سنن الصالة ومنها:الدرس العاشر
  .  االستفتاح-١
  .  جعل كف اليد اليمىن على اليسرى فوق الصدر حني القيام-٢
 عند التكبري   ،حذو املنكبني أو األذنني   ممدودة   رفع اليدين مضموميت األصابع      -٣
  .  القيام من التشهد األول إىل الثالثة وعند، وعند الركوع والرفع منه،األول

  .  ما زاد عن واحدة يف تسبيح الركوع والسجود-٤
  .  ما زاد عن واحدة يف الدعاء باملغفرة بني السجدتني-٥
  .  جعل الرأس حيال الظهر يف الركوع-٦
  .  والبطن عن الفخذين يف السجود، جمافاة العضدين عن اجلنبني-٧
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  .  حني السجود رفع الذراعني عن األرض-٨
 ونصب اليمىن يف التشهد األول وبـني        ، جلوس املصلي على رجله اليسرى     -٩
  . السجدتني
  .  التورك يف التشهد األخري-١٠
  .  نصب الرجل اليمىن حني اجللوس-١١
 الصالة والتربيك على حممد وآل حممد وعلى إبـراهيم وآل إبـراهيم يف              -١٢

  .التشهد األول
  . ألخري الدعاء يف التشهد ا-١٣
 اجلهر بالقراءة يف صالة الفجر وصالة اجلمعة وصالة العيدين واالستسقاء           -١٤

  . ويف الركعتني األوليني من صالة املغرب والعشاء
 اإلسرار بالقراءة يف الظهر والعصر ويف الثالثة من املغرب واألخريتني مـن             -١٥

  . العشاء
 بقية ما ورد من الـسنن يف   مع مراعاة  ، قراءة ما زاد عن الفاحتة من القرآن       -١٦

ومن ذلك ما زاد على قول املصلي ربنا ولك احلمد بعد الرفع            . الصالة سوى ما ذكرنا   
 ومن ذلك أيضا وضع اليدين على       ،من الركوع يف حق اإلمام واملأموم واملنفرد فإنه سنة        

  .الركبتني مفرجيت األصابع حني الركوع
  : ية مبطالت الصالة وهي مثان:الدرس احلادي عشر

  .  أما الناسي واجلاهل فال تبطل صالته بذلك، الكالم العمد مع الذكر والعلم-١
  .  الضحك-٢
  .  األكل-٣
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  .  الشرب-٤
  .  انكشاف العورة-٥
  .  االحنراف الكثري عن جهة القبلة-٦
  .  العبث الكثري املتوايل يف الصالة-٧
  .  انتقاض الطهارة-٨

  : ي عشرة شروط الوضوء وه:الدرس الثاين عشر
اإلسالم والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن ال ينوي قطعها حىت تتم            

 ، وطهورية ماء وإباحته   ، واستنجاء أو استجمار قبله    ، وانقطاع موجب الوضوء   ،طهارته
  . ودخول وقت الصالة يف حق من حدثه دائم،وإزالة ما مينع وصوله إىل البشرة
  :  وهي ستة فروض الوضوء:الدرس الثالث عشر

 ومـسح   ، وغسل اليدين مع املـرفقني     ،غسل الوجه ومنه املضمضة واالستنشاق    
ويـستحب  .  والترتيب واملواالة  ، وغسل الرجلني مع الكعبني    ،مجيع الرأس ومنه األذنان   

تكرار غسل الوجه واليدين والرجلني ثالث مرات وهكـذا املضمـضة واالستنـشاق         
رأس فال يستحب تكراره كما دلت علـى         أما مسح ال   ،والفرض من ذلك مرة واحدة    

  ذلك األحاديث الصحيحة 
  : نواقض الوضوء وهي ستة:الدرس الرابع عشر
 وزوال العقل بنوم أو     ، واخلارج الفاحش النجس من اجلسد     ،اخلارج من السبيلني  

 والردة عن   ، وأكل حلم اإلبل   ، من غري حائل    كان أو دبراً    ومس الفرج باليد قبالً    ،غريه
  . أعاذنا اهللا واملسلمني من ذلك ،اإلسالم

   وهو قول،فالصحيح أنه ال ينقض الوضوء:  أما غسل امليت:تنبيه هام
 لكن لو أصابت يد الغاسل فرج امليت من غري          ، لعدم الدليل على ذلك    ،أكثر أهل العلم  

  . والواجب عليه أال ميس فرج امليت إال من وراء حائل ،حائل وجب عليه الوضوء
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أة ال ينقض الوضوء مطلقا سواء كان ذلك عن شهوة أو غري        وهكذا مس املر  
 ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم       ، ما مل خيرج منه شيء     ،شهوة يف أصح قويل العلماء    
  .  ومل يتوضأ،قبل بعض نسائه مث صلّى

 فاملراد  )١(}أو المستم النساءَ  {: أما قول اهللا سبحانه يف آييت النساء واملائدة       
 وهو قول ابن عبـاس رضـي اهللا عنـهما    ،يف األصح من قويل العلماء به اجلماع   

  .واهللا ويل التوفيق.. . من السلف واخللفومجاعة
   :الدرس اخلامس عشر

ومنها الصدق واألمانة والعفـاف     : التحلي باألخالق املشروعة لكل مسلم    
 ،ار وحسن اجلـو ، والكرم والوفاء والرتاهة عن كل ما حرم اهللا  ،واحلياء والشجاعة 

 وغري ذلك من األخالق اليت دل الكتاب أو         ،ومساعدة ذوي احلاجة حسب الطاقة    
  .السنة على شرعيتها

   :الدرس السادس عشر
ومنها السالم والبشاشة واألكل باليمني والشرب     : التأدب باآلداب اإلسالمية  

والتسمية عند االبتداء واحلمد عند الفراغ واحلمد بعد العطـاس وتـشميت             ،ا
واآلداب  ، وعيادة املريض واتباع اجلنائز للـصالة والـدفن        .س إذا محد اهللا   العاط

 وعند السفر ومع الوالدين     ،الشرعية عند دخول املسجد أو املرتل واخلروج منهما       
 والتربيك بالزواج والتعزية    ، والتهنئة باملولود  ، والكبار والصغار  ،واألقارب واجلريان 

  . يف اللبس واخللع واالنتعالالمية وغري ذلك من اآلداب اإلس،يف املصاب
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   :الدرس السابع عشر
وهي " املهلكات  " السبع املوبقات   :  وأنواع املعاصي ومنها   ،التحذير من الشرك  

 وأكـل   ، وأكل مال اليتيم   ، وقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق       ، والسحر ،الشرك باهللا 
  . ؤمنات وقذف احملصنات الغافالت امل، والتويل يوم الزحف،الربا

 وشهادة الزور واألميان الكاذبـة وإيـذاء   ، وقطيعة الرحم،ومنها عقوق الوالدين  
 أو  ، وغري ذلك مما ـى اهللا عنـه        ، وظلم الناس يف الدماء واألموال واألعراض      ،اجلار

  . رسوله صلى اهللا عليه وسلم
   :الدرس الثامن عشر

  : وإليك تفصيل ذلك،جتهيز امليت والصالة عليه
  :يتجتهيز امل 
  . أغمضت عيناه وشد حلياه، إذا تيقن موته-١
 جيب تغسيل امليت املسلم إال أن يكون شهيدا مات يف املعركة فإنه ال يغسل               -٢

وال يصلى عليه بل يدفن يف ثيابه ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يغسل قتلى أحد ومل                  
  .يصل عليهم
  رفيقاً  ويعصر بطنه عصراً   ،مث يرفع قليال   ،وصفة غسل امليت أنه تستر عورته      -٣

 مث يغسل   ، مث يوضئه وضوء الصالة    ،مث يلف الغاسل على يده خرقة أو حنوها فينجيه ا         
 مث يغسله كذلك مرة     ، مث يغسل شقه األمين مث األيسر      ،رأسه وحليته مباء وسدر أو حنوه     

 بقطن  وسد احملل، فإن خرج منه شيء غسله   ، مير يف كل مرة يده على بطنه       ،ثانية وثالثة 
  .فإن مل يستمسك فبطني حر أو بوسائل الطب احلديثة كاللزق وحنوه. أو حنوه

 ،مث ينشفه بثـوب   .  وإن مل ينق بثالث زيد إىل مخس أو إىل سبع          ،ويعيد وضوءه 
 وجيمر أكفانـه    ، وإن طيبه كله كان حسناً     ،وجيعل الطيب يف مغابنه ومواضع سجوده     

  أخذ وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة ،بالبخور
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  .ءها ويسدل من ورا، واملرأة يظفر شعرها ثالثة قرون، وال يسرح شعره،منها
 لـيس فيهـا     ،األفضل أن يكفن الرجل يف ثالثة أثواب بيض        ، تكفني امليت  -٤

 ، وإن كفن يف قميص وإزار ولفافة فـال بـأس  ، يدرج فيها إدراجاً   ،قميص وال عمامة  
  . إزار ولفافتني و، ومخار،يف درع: واملرأة تكفن يف مخسة أثواب

 وتكفـن الـصغرية يف قمـيص        ،ويكفن الصيب يف ثوب واحد إىل ثالثة أثواب       
 وتكفن الـصغرية يف قمـيص   ،ويكفن الصيب يف ثوب واحد إىل ثالثة أثواب . ولفافتني

ولفافتني والواجب يف حق اجلميع ثوب واحد يستر مجيع امليت لكن إذا كـان امليـت            
 يف إزاره وردائه أو يف غريمها وال يغطى رأسـه وال  حمرما فإنه يغسل مباء وسدر ويكفن    

وجهه وال يطيب ألنه يبعث يوم القيامة ملبيا كما صح بذلك احلديث عن رسـول اهللا              
صلى اهللا عليه وسلم وإن كان احملرم امرأة كفنت كغريها لكن ال تطيـب وال يغطـى              

لذي كفنت فيه   وجهها بنقاب وال يداها بقفازين ولكن يغطى وجهها ويداها بالكفن ا          
   .كما تقدم بيان صفة تكفني املرأة

 أحق الناس بغسله والصالة عليه ودفنه وصيه يف ذلـك مث األب مث اجلـد مث       -٥
 مث األقرب ،واألوىل بغسل املرأة وصيتها مث األم مث اجلدة   . األقرب فاألقرب من العصبات   

ق رضي اهللا عنـه      ألن الصدي  ،وللزوجني أن يغسل أحدمها اآلخر    . فاألقرب من نسائها  
  .  رضي اهللا عنه غسل زوجته فاطمة رضي اهللا عنهاوألن علياً. غسلته زوجته

 وإن قرأ معها    ، ويقرأ بعد األوىل الفاحتة    ،يكرب أربعاً :  صفة الصالة على امليت    -٦
سورة قصرية أو آية أو آيتني فحسن للحديث الصحيح الوارد يف ذلك عن ابن عبـاس                

 الثانية ويصلي على النيب صلى اهللا عليه وسـلم كـصالته يف        مث يكرب  ،رضي اهللا عنهما  
 وصـغرينا   ، وشاهدنا وغائبنا  ،اناللهم اغفر حلينا وميت   (:  مث يكرب الثالثة ويقول    ،التشهد
 ومن توفيته منا فتوفه     ، اللهم من أحييته منا فأحيه على اإلسالم       ، وذكرنا وأنثانا  ،وكبرينا

   اللهم اغفر له ،على اإلميان
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 ونقه  ، واغسله باملاء والثلج والربد    ، وأكرم نزله ووسع مدخله    ،وعافه واعف عنه  وارمحه  
  خرياً  وأهالً ، من داره   خرياً  وأبدله داراً  ،من اخلطايا كما ينقى الثوب األبيض من الدنس       

 ونور ، وافسح له يف قربه، وعذاب النار، وأعذه من عذاب القرب    ، وأدخله اجلنة  ،من أهله 
 ويسلم تسليمة واحدة    ، مث يكرب الرابعة   ،) وال تضلّنا بعده   ،رمنا أجره  اللهم ال حت   ،له فيه 

  .عن ميينه

اللهم اغفر  (:  وإذا كان امليت امرأة يقال     ،ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبرية      
  .  وباجلمع إن كانت أكثر)اللهم اغفر هلما(:  وإذا كانت اجلنائز اثنتني يقال،)إخل.. هلا

  وذخـراً  اللهم اجعلـه فرطـاً    (: بدل الدعاء له باملغفرة    فيقال   أما إذا كان فرطاً   
 وأحلقـه بـصاحل     ، وأعظم به أجورمها   ، اللهم ثقل به موازينهما    ، جماباً  وشفيعاً ،لوالديه

  ). وقه برمحتك عذاب اجلحيم، واجعله يف كفالة إبراهيم عليه السالم،سلف املؤمنني

 وأن يكون الرجل مما     ، ووسط املرأة  ، والسنة أن يقف اإلمام حذاء رأس الرجل       -
وإن كان معهم أطفال قدم الصيب      . واملرأة مما يلي القبلة   . يلي اإلمام إذ اجتمعت اجلنائز    

 ووسـط املـرأة   ، ويكون رأس الصيب حيال رأس الرجل     ، مث املرأة مث الطفلة    ،على املرأة 
 ويكون وسطها حيال ،وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس املرأة    . حيال رأس الرجل  

  مل جيـد مكانـاً      خلف اإلمام إال أن يكون واحداً       ويكون املصلون مجيعاً   ،أس الرجل ر
  . خلف اإلمام فإنه يقف عن ميينه

  .واحلمد هللا وحده والصالة والسالم على نبيه حممد وآله وصحبه
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  إيضاح احلق يف دخول اجلين يف اإلنسي 

  )١(والرد على من أنكر ذلك
  

لى رسول اهللا وعلى آله وأصحابه ومـن اهتـدى    والصالة والسالم ع،احلمد هللا 
  ..داه

فقد نشرت بعض الصحف احمللية وغريها يف شعبان من هذا العام أعين            . .أما بعد 
 الـذي   - هـ أحاديث خمتصرة ومطولة عما حصل من إعالن بعض اجلن            ١٤٠٧عام  

 بن   إسالمه عندي بعد أن أعلنه عند األخ عبد اهللا         -تلبس ببعض املسلمات يف الرياض      
 بعدما قرأ املذكور على املـصابة وخاطـب اجلـين    ،مشرف العمري املقيم يف الرياض    

وذكره باهللا ووعظه وأخربه أن الظلم حرام وكبرية عظيمة ودعاه إىل اإلسالم ملا أخربه              
 فاقتنع اجلين بالدعوة وأعلن إسالمه عند       ،اجلين أنه كافر بوذي ودعاه إىل اخلروج منها       

 مث رغب عبد اهللا املذكور وأولياء املرأة أن حيضروا عندي باملرأة حىت             ،عبد اهللا املذكور  
أمسع إعالن إسالم اجلين فحضروا عندي فسألته عن أسباب دخولـه فيهـا فـأخربين               

 وهـي يف الكرسـي   ،باألسباب ونطق بلسان املرأة لكنه كالم رجل وليس كالم امرأة   
ذكور وبعض املشايخ يـشهدون    الذي جبواري وأخوها وأختها وعبد اهللا بن مشرف امل        

 ، وأخرب أنه هندي بوذي الديانـة  وقد أعلن إسالمه صرحياً،ذلك ويسمعون كالم اجلين   
 فأجابين إىل   ، وأن خيرج من هذه املرأة ويبتعد عن ظلمها        ،فنصحته وأوصيته بتقوى اهللا   

   وأوصيته ، أنا مقتنع باإلسالم: وقال،ذلك
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 وغادر املرأة وكان آخـر كلمـة    له فوعد خرياًأن يدعو قومه لإلسالم بعدما هداه اهللا      
 مث تكلمت املرأة بلساا املعتاد وشعرت بسالمتها وراحتها مـن           . السالم عليكم  :قاهلا
 مث عادت إيل بعد شهر أو أكثر مع أخويها وخاهلا وأختها وأخربتين أا يف خـري                 .تعبه

شعر به حني وجـوده ـا        وسألتها عما كانت ت    ،وعافية وأنه مل يعد إليها واحلمد هللا      
فأجابت بأا كانت تشعر بأفكار رديئة خمالفة للشرع وتشعر مبيول إىل الدين البـوذي         

 مث بعدما سلمها اهللا منه زالت عنها هـذه األفكـار         ،طالع على الكتب املؤلفة فيه    واإل
   .ورجعت إىل حاهلا األوىل البعيدة من هذه األفكار املنحرفة

يخ علي الطنطاوي أنه أنكر مثل حدوث هـذا األمـر           وقد بلغين عن فضيلة الش    
 مع املرأة ومل تكن نطقت  مسجالً وأنه ميكن أن يكون كالماً     ،وذكر أنه تدجيل وكذب   

 وقد عجبـت  ، وقد طلبت الشريط الذي سجل فيه كالمه وعلمت منه ما ذكر         .بذلك
 ،ب عنها  مع أين سألت اجلين عدة أسئلة وأجا        من جتويزه أن يكون ذلك مسجالً      كثرياً

 ،ز الباطـل  ي هذا من أقبح الغلط ومن جتو      ،فكيف يظن عاقل أن املسجل يسأل وجييب      
وزعم أيضا يف كلمته أن إسالم اجلين على يد اإلنسي خيالف قول اهللا تعـاىل يف قـصة     

 وال شك أن هذا غلط منـه        )١(}وهب ِلي ملْكًا ال ينبِغي ِلأَحٍد ِمن بعِدي       { :سليمان
اهللا وفهم باطل فليس يف إسالم اجلين على يد اإلنسي مـا خيـالف دعـوة                 هداه   أيضاً

   .سليمان
 وقد أوضح اهللا    ..فقد أسلم جم غفري من اجلن على يد النيب صلى اهللا عليه وسلم            

ذلك يف سورة األحقاف وسورة اجلن وثبت يف الصحيحني من حديث أيب هريرة رضي         
ن الشيطان عرض يل فـشد علـي        إ(( :قالاهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه          

   ليقطع الصالة علي فأمكنين اهللا منه فذعته ولقد
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مهمت أن أوثقه إىل سارية حىت تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول أخـي سـليمان عليـه              
هـذا   ،))فرده اهللا خاسئاً   }رب اغِْفر ِلي وهب ِلي ملْكًا ال ينبِغي ِلأَحٍد ِمن بعِدي          {:السالم

إن عفريتا من اجلن جعل يفتك علي البارحة ليقطـع علـي            (( :لفظ البخاري ولفظ مسلم   
الصالة وإن اهللا أمكنين منه فذعته فلقد مهمت أن أربطه إىل جنب سارية من سواري املسجد         

رب اغِْفر ِلـي    { حىت تصبحوا تنظرون إليه أمجعون أو كلكم مث ذكرت قول أخي سليمان           
 وروى النسائي علـى شـرط   ))فرده اهللا خاسئاً   }ا ال ينبِغي ِلأَحٍد ِمن بعِدي     وهب ِلي ملْكً  

 كان يصلي فأتاه الشيطان     :البخاري عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم           
حىت وجدت برد لسانه علـى  (( :فأخذه فصرعه فخنقه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

 ورواه أمحد وأبو داود من حديث       ))يمان ألصبح موثقا حىت يراه الناس     يدي ولوال دعوة سل   
فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حىت وجدت برد لعابه بني أصبعي هـاتني          (( :أيب سعيد وفيه  

  )).اإلام واليت تليها
 من الفتح عـن أيب      ٤٨٧ ص   ٤وخرج البخاري يف صحيحه تعليقا جمزوما به جـ         

 وكلين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبفظ زكاة رمـضان            :هريرة رضي اهللا عنه أنه قال     
 واهللا ألرفعنك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه       :فأتاين آت فجعل حيثو من الطعام فأخذته فقلت       

 فقـال   ، فأصبحت ، قال فخليت عنه   ، إين حمتاج وعلي عيال ويل حاجة شديدة       : قال ،وسلم
 يا رسول اهللا : ؟ قلت)) ما فعل أسريك البارحةيا أبا هريرة((رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

أما إنه قـد    (( : قال . فرمحته فخليت سبيله    شكا حاجة شديدة وعياالً    ،صلى اهللا عليه وسلم   
 فرصدته فجاء ، فعرفت أنه سيعود؛ لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          ،))كذبك وسيعود 
 دعين فإين :لى اهللا عليه وسلم قال ألرفعنك إىل رسول اهللا ص: فأخذته فقلت،حيثو من الطعام

فقال يل رسول اهللا صلى اهللا       ، فرمحته فخليت سبيله فأصبحت    ،حمتاج وعلي عيال وال أعود    
 شكا حاجة شديدة   ، قلت يا رسول اهللا    ،))يا أبا هريرة ما فعل أسريك البارحة      (( :عليه وسلم 

 فجاء حيثو ،فرصدته الثالثة ))أما إنه قد كذبك وسيعود(( :قال ، فرمحته وخليت سبيله  وعياالً
  من الطعام
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فأخذته فقلت ألرفعنك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهذا آخر ثالث مـرات أنـك    
 إذا  : ما هي؟ قـال    : قلت ،قال دعين أعلمك كلمات ينفعك اهللا ا      . .تزعم ال تعود مث تعود    

 حىت ختتم اآليـة     )١(}الْحي الْقَيوم اللَّه ال ِإلَه ِإال هو      { :أويت إىل فراشك فاقرأ آية الكرسي     
 فخليـت سـبيله     ،فإنك لن يزال عليك من اهللا حافظ وال يقربنك شيطان حـىت تـصبح             

 يا رسول :قلت ، ما فعل أسريك البارحة:فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ،فأصبحت
 إذا : قـال يل :؟ قلت ما هي : قال ، زعم أن يعلمين كلمات ينفعين اهللا ا فخليت سبيله         ،اهللا

اللَّه ال ِإلَه ِإال هـو الْحـي        {أويت إىل فراشك فاقرأ آية الكرسي من أوهلا حىت ختتم اآلية            
وموكـانوا  - وال يقربك شيطان حىت تصبح     ، لن يزال عليك من اهللا حافظ      : وقال يل  }الْقَي 

ه قـد صـدقك وهـو    أما إن(( : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم     -أحرص شيء على اخلري     
  )).شيطان(( ذاك : ال قال:؟ قال)) تعلم من ختاطب منذ ثالث ليال يا أبا هريرة،كذوب

وقد أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن          
إن الشيطان جيري من ابـن      (( :صفية رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال          

 بإسـناد   ٢١٦ ص   ٤وروى اإلمام أمحد رمحه اهللا يف املسند جــ          . ))آدم جمرى الدم  
 حال الشيطان بـيين  ، يا رسول اهللا:صحيح أن عثمان بن أيب العاص رضي اهللا عنه قال   

 فإذا أنت حسسته فتعوذ     ،ذاك شيطان يقال له خرتب    (( : قال ،وبني صاليت وبني قراءيت   
  )).فأذهبه اهللا عز وجل عين ففعلت ذاك :قال ،باهللا منه واتفل عن يسارك ثالثا

كما ثبت يف األحاديث الصحيحة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن كل إنـسان        
معه قرين من املالئكة وقرين من الشياطني حىت النيب صلى اهللا عليه وسـلم إال أن اهللا                  

 وقد دل كتاب اهللا عز وجل وسنة رسوله صلى اهللا    .أعانه عليه فأسلم فال يأمره إال خبري      
   فكيف جيوز ملن،ليه وسلم وإمجاع األمة على جواز دخول اجلين باإلنسي وصرعه إياهع
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 لـبعض أهـل البـدع        بل تقليداً  ،ينتسب إىل العلم أن ينكر ذلك بغري علم وال هدى         
 وأنا أذكـر   ، وال حول وال قوة إال باهللا      ،املخالفني ألهل السنة واجلماعة؟ فاهللا املستعان     

   .من كالم أهل العلم يف ذلك إن شاء اهللالك أيها القارئ ما تيسر 
  :بيان كالم املفسرين رمحهم اهللا يف قوله تعاىل

}              طَانُ ِمـنيالـش طُهبختالَِّذي ي قُوما يونَ ِإال كَمقُوما ال يبأْكُلُونَ الري الَِّذين
سـأْكُلُونَ    ا{ :قال أبو جعفر بن جرير رمحه اهللا يف تفسري قوله تعاىل           )١(}الْمي لَّـِذين

          سالْم طَانُ ِمنيالش طُهبختالَِّذي ي قُوما يونَ ِإال كَمقُوما ال يبيعين بذلك : ما نصه }الر 
 وقال  . من اجلنون  :يعين" من املس   " خيبله الشيطان يف الدنيا وهو الذي خينقه فيصرعه         

ال يقُومونَ ِإال كَما يقُوم الَّـِذي       { :صهالبغوي رمحه اهللا يف تفسري اآلية املذكورة ما ن        
   سالْم طَانُ ِمنيالش طُهبختاجلنون : أي }ي .  س الرجل فهو ممـسوس إذا كـان         يقال م

   . ا هـ.جمنوناً
الَِّذين يأْكُلُونَ الربا   { :وقال ابن كثري رمحه اهللا يف تفسري اآلية املذكورة ما نصه          

 ال يقومون مـن     : أي )٢(}كَما يقُوم الَِّذي يتخبطُه الشيطَانُ ِمن الْمس      ال يقُومونَ ِإال    
 القيامة إال كما يقوم املصروع حال صرعه وختبط الشيطان له وذلك أنـه              يومقبورهم  

 خينق  وقال ابن عباس رضي اهللا عنه آكل الربا يبعث يوم القيامة جمنوناً   . منكراً يقوم قياماً 
 ، والـسدي ، وروي عن عوف ابن مالك وسعيد بـن جـبري  : قال،يب حامترواه ابن أ 

 انتهى املقصود من كالمه رمحـه       . ومقاتل بن حيان حنو ذلك     ، وقتادة ،والربيع بن أنس  
الَّـِذين يـأْكُلُونَ الربـا ال       { : وقال القرطيب رمحه اهللا يف تفسريه على قوله تعاىل         .اهللا

   يف هذه اآلية،)٣(}ِذي يتخبطُه الشيطَانُ ِمن الْمسيقُومونَ ِإال كَما يقُوم الَّ
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دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة اجلن وزعم أنه من فعل الطبـائع  وأن       
 وكالم املفـسرين يف هـذا   . ا هـ.الشيطان ال يسلك يف اإلنسان وال يكون منه مس        

   .املعىن كثري من أراده وجده
إيضاح الداللة يف عموم الرسالة     [م بن تيمية رمحه اهللا يف كتابه        وقال شيخ اإلسال  

 ما نصه بعد كـالم      ٦٥ إىل ص    ٩ ص   ١٩املوجود يف جمموع الفتاوى جـ      ] للثقلني
وهلذا أنكر طائفة من املعتزلة كاجلبائي وأيب بكر الرازي وغريمها دخول اجلن يف             ( .سبق

هور هذا يف املنقول عن الرسـول        إذ مل يكن ظ    ،بدن املصروع ومل ينكروا وجود اجلن     
 وهلذا ذكر األشعري يف مقاالت أهل الـسنة         .كظهور هذا وإن كانوا خمطئني يف ذلك      

الَّـِذين  { : كما قـال تعـاىل  ،واجلماعة أم يقولون أن اجلين يدخل يف بدن املصروع     
 وقال عبـد  }لشيطَانُ ِمن الْمسيأْكُلُونَ الربا ال يقُومونَ ِإال كَما يقُوم الَِّذي يتخبطُه ا 

 يزعمون أن اجلين ال يدخل يف بدن اإلنـسي          اهللا بن أمحد بن حنبل قلت أليب إن قوماً        
  .) وهذا مبسوط يف موضعه.فقال يا بين يكذبون هو ذا يتكلم على لسانه

وجود  (. ما نصه٢٧٧ -٢٧٦ من الفتاوى ص ٢٤ رمحه اهللا يف جـ    وقال أيضاً 
اب اهللا وسنة رسوله واتفاق سلف األمة وأئمتها وكذلك دخول اجلـين       اجلن ثابت بكت  

الَِّذين يأْكُلُونَ  { :يف بدن اإلنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة واجلماعة قال اهللا تعاىل           
          سالْم طَانُ ِمنيالش طُهبختالَِّذي ي قُوما يونَ ِإال كَمقُوما ال يبويف الصحيح عـن    }الر  

   .))أن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم((النيب صلى اهللا عليه وسلم
 إن اجلين   : أليب إن أقواما يقولون    :قلت( :وقال عبد اهللا بن اإلمام أمحد بن حنبل       

 وهذا الذي   ،) هو ذا يتكلم على لسانه     . يكذبون ، يا بين  : فقال ،ال يدخل بدن املصروع   
 ويضرب على بدنه    ،كلم بلسان ال يعرف معناه     فإنه يصرع الرجل فيت    ،قاله أمر مشهور  

 واملصروع مع هذا ال حيس بالضرب       ، عظيماً  لو ضرب به مجل ألثر به أثراً        عظيماً ضرباً
   وقد جير،وال بالكالم الذي يقوله
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املصروع غري املصروع وجير البساط الذي جيلس عليه وحيول اآلالت وينقل من مكـان       
 ضروريا بأن النـاطق     ور من شاهدها أفادته علماً     وجيري غري ذلك من األم     ،إىل مكان 

 ولـيس يف أئمـة      .على لسان اإلنسي واحملرك هلذه األجسام جنس آخر غري اإلنسان         
 ومن أنكر ذلك وادعى أن الـشرع        ،املسلمني من ينكر دخول اجلين يف بدن املصروع       

   . ا هـ.) وليس يف األدلة الشرعية ما ينفي ذلك،يكذب ذلك فقد كذب على الشرع

] زاد املعاد يف هدي خري العبـاد      [وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف كتابه          
   : ما نصه٦٩ إىل ٦٦ ص ٤جـ 

 وصرع مـن األخـالط      ، صرع من األرواح اخلبيثة األرضية     :الصرع صرعان (
   . هو الذي يتكلم فيه األطباء يف سببه وعالجه: والثاين،الرديئة

 ويعترفون بأن   .وعقالؤهم يعترفون به وال يدفعونه     فأئمتهم   .وأما صرع األرواح  
عالجه مبقابلة األرواح الشريفة اخلرية العلوية لتلك األرواح الشريرة اخلبيثـة فتـدافع             

 فـذكر   . وقد نص على ذلك بقراط يف بعض كتبـه         . وتعارض أفعاهلا وتبطلها   ،ثارهاآ
 وأما  ،خالط واملادة  هذا إمنا ينفع من الصرع الذي سببه األ        : وقال .بعض عالج الصرع  

   .الصرع الذي يكون من األرواح فال ينفع فيه هذا العالج

وأما جهلة األطباء وسقطهم وسفلتهم ومن يعتقد بالزندقـة فـضيلة فأولئـك             
 ، وال يقرون بأا تؤثر يف بدن املصروع وليس معهم إال اجلهل           ،ينكرون صرع األرواح  

 وإحالتهم ذلك   ،احلس والوجود شاهد به    و ،وإال فليس يف الصناعة الطبية ما يدفع ذلك       
  .على غلبة بعض األخالط هو صادق يف بعض أقسامه ال يف كلها
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 وجاءت زنادقة األطباء فلم يثبتوا إال صرع األخالط وحده ومن له            : إىل أن قال  
   .)عقل ومعرفة ذه األرواح وتأثرياا يضحك من جهل هؤالء وضعف عقوهلم

 ، وأمر من جهة املعاجل    ، أمر من جهة املصروع    :رينوعالج هذا النوع يكون بأم    
 وصدق توجهه إىل فاطر هـذه األرواح        . يكون بقوة نفسه   :فالذي من جهة املصروع   

 . فإن هذا نوع حماربـة     . والتعوذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب واللسان        .وبارئها
 ن السالح صحيحاً أن يكو:واحملارب ال يتم له االنتصاف من عدوه بالسالح إال بأمرين     

 . فمىت ختلف أحدمها مل يغن السالح كثري طائل         وأن يكون الساعد قوياً    يف نفسه جيداً  
 من التوحيد والتوكـل والتقـوى        ويكون القلب خراباً   ،فكيف إذا عدم األمران مجيعاً    

   . وال سالح له،والتوجه

من املعاجلني   حىت أن    ، بأن يكون فيه هذان األمران أيضاً      :والثاين من جهة املعاجل   
ال حول وال قـوة إال      ( : أو يقول  )بسم اهللا ( : أو يقول  )اخرج منه ( :من يكتفي بقوله  

  )).اخرج عدو اهللا أنا رسول اهللا(( : والنيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول)باهللا

 ويقول قال لك    .وشاهدت شيخنا يرسل إىل املصروع من خياطب الروح اليت فيه         
 ورمبا خاطبها بنفـسه ورمبـا       ، فيفيق املصروع  ، حيل لك   فإن هذا ال   ، اخرجي :الشيخ

 وقد شـاهدنا    ، فيفيق املصروع وال حيس بأمل     .كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب    
 وباجلملة فهذا النوع من الصرع وعالجه ال        : إىل أن قال   ...حنن وغرينا منه ذلك مراراً    

لط األرواح اخلبيثة على أهله      وأكثر تس  ،ينكره إال قليل احلظ من العلم والعقل واملعرفة       
تكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوم وألسنتهم من حقـائق الـذكر والتعاويـذ               

   فتلقى ،والتحصنات النبوية واإلميانية
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 انتـهى  .).. فيؤثر فيه هـذا  الروح اخلبيثة الرجل أعزل ال سالح معه ورمبا كان عرياناً         
   .املقصود من كالمه رمحه اهللا

ن األدلة الشرعية وإمجاع أهل العلم من أهل السنة واجلماعة علـى          ومبا ذكرناه م  
 يتبني للقراء بطالن قول من أنكر ذلك وخطأ فضيلة الشيخ    ،جواز دخول اجلين باإلنسي   

  .علي الطنطاوي يف إنكاره ذلك
وقد وعد يف كلمته أنه يرجع إىل احلق مىت أرشد إليه فلعله يرجع إىل الـصواب                

   . نسأل اهللا لنا وله اهلداية والتوفيق،بعد قراءته ما ذكرنا
 ١٠ / ١٤ومما ذكرنا أيضا يعلم أن ما نقلته صحيفة الندوة يف عددها الصادر يف              

 عن الدكتور حممد عرفان من أن كلمة جنـون اختفـت مـن              ٨ هـ ص    ١٤٠٧/ 
 وزعمه أن دخول اجلين يف اإلنسي ونطقه على لسانه أنه مفهوم علمي             ،القاموس الطيب 

 كل ذلك باطل نشأ عن قلة العلم باألمور الشرعية ومبا قرره أهل             .ة يف املائة  خاطئ مائ 
 وإذا خفي هذا األمر على كثري من األطباء مل يكن ذلك            ،العلم من أهل السنة واجلماعة    

حجة على عدم وجوده بل يدل ذلك على جهلهم العظيم مبا علمه غريهم من العلمـاء                
 ، بل هو إمجاع من أهل السنة واجلماعة   ،ة بأمر الدين  املعروفني بالصدق واألمانة والبصري   

 ونقـل عـن أيب احلـسن    ،كما نقل ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية عن مجيع أهل العلم     
 عـن أيب احلـسن      ل ذلك أيـضاً   قاألشعري أنه نقل ذلك عن أهل السنة واجلماعة ون        

 هـ يف   ٧٩٩ سنة   األشعري العالمة أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الشبلي احلنفي املتويف           
يف الباب احلادي واخلمسني من     ] آكام املرجان يف غرائب األخبار وأحكام اجلان      [كتابه  

   .كتابه املذكور
وقد سبق يف كالم ابن القيم رمحه اهللا أن أئمة األطباء وعقالءهم يعترفون به وال               

ذلك أيها   فاعلم   . وإمنا أنكر ذلك جهلة األطباء وسقطهم وسفلتهم وزنادقتهم        ،يدفعونه
  القارئ ومتسك مبا ذكرناه من احلق وال تغتر جبهلة األطباء 



  

 - ٣٠٨ -

 بل بالتقليد جلهلـة األطبـاء     ،وغريهم وال مبن يتكلم يف هذا األمر بغري علم وال بصرية          
   .. واهللا املستعان،وبعض أهل البدع من املعتزلة وغريهم

  هــــتنبي
 صلى اهللا عليه وسلم ومن      قد دل ما ذكرناه من األحاديث الصحيحة عن رسول اهللا         

كالم أهل العلم على أن خماطبة اجلين ووعظه وتذكريه ودعوته لإلسالم وإجابته إىل ذلـك               
 :ليس خمالفا ملا دل عليه قوله تعاىل عن سليمان عليه الصالة والسالم يف سورة ص أنه قـال                 

}     عب ٍد ِمنِغي ِلأَحبنلْكًا ال يِلي م بهِلي و اغِْفر برابهالْو تأَن كوهكذا أمره )١(}ِدي ِإن 
باملعروف ويه عن املنكر وضربه إذا امتنع من اخلروج كل ذلك ال خيالف اآلية املذكورة بل           
ذلك واجب من باب دفع الصائل ونصر املظلوم واألمر باملعروف والنهي عن املنكر كمـا               

ت ذع( :النيب صلى اهللا عليه وسلم     وقد سبق يف احلديث الصحيح أن        .يفعل ذلك مع اإلنسي   
لوال دعوة أخـي    (( عليه الصالة والسالم وقال      )الشيطان حىت سال لعابه على يده الشريفة      

 ويف رواية ملسلم من حديث أيب الدرداء عن الـنيب           )) حىت يراه الناس   سليمان ألصبح موثقاً  
ار ليجعله يف وجهـي     إن عدو اهللا إبليس جاء بشهاب من ن       (( :صلى اهللا عليه وسلم أنه قال     

فقلت أعوذ باهللا منك ثالث مرات مث قلت ألعنك بلعنة اهللا التامة فلم يستأخر ثالث مرات مث       
 )) يلعب به ولـدان أهـل املدينـة   أردت أخذه واهللا لوال دعوة أخينا سليمان ألصبح موثقاً   

كرنـاه   وأرجو أن يكون فيمـا ذ ، وهكذا كالم أهل العلم    .واألحاديث يف هذا املعىن كثرية    
سأل اهللا بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن يوفقنا وسائر املسلمني أ و،كفاية ومقنع لطالب احلق

 وأن  ، بإصابة احلق يف األقوال واألعمـال       وأن مين علينا مجيعاً    ، والثبات عليه  ،للفقه يف دينه  
 إنه ويل ذلك ، ومن إنكار ما مل حنط به علماً،يعيذنا ومجيع املسلمني من القول عليه بغري علم

والقادر عليه وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وأصـحابه وأتباعـه          
  .بإحسان
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  )١(حكم ما يسمى بعلم حتضري األرواح

  

 والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلـى آلـه              ،احلمد هللا 
   : أما بعد،وأصحابه ومن اهتدى داه

ثري من الناس من الكتاب وغريهم ما يـسمى بعلـم حتـضري             فلقد شاع بني ك   
 وزعموا أم يستحضرون أرواح املوتى بطريقة اخترعها املـشتغلون ـذه            ،األرواح

الشعوذة يسألوا عن أخبار املوتى من نعيم وعذاب وغري ذلك من الشئون اليت يظن أن               
 فاتضح يل أنـه علـم       ثرياً ولقد تأملت هذا املوضوع ك     . ا يف حيام   عند املوتى علماً  

باطل وأنه شعوذة شيطانية يراد منها إفساد العقائد واألخالق والتلبيس على املـسلمني             
   .والتوصل إىل دعوى علم الغيب يف أشياء كثرية

 وهلذا رأيت أن أكتب يف ذلك كلمة موجزة إليضاح احلـق والنـصح لألمـة              
ألة مثل مجيع املـسائل جيـب    ال ريب أن هذه املس: فأقول،كشف التلبيس عن الناس و

 وما  ،ردها إىل كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم فما أثبتاه أو أحدمها أثبتناه              
يا أَيها الَِّذين آمنـوا أَِطيعـوا اللَّـه    { : كما قال اهللا عز وجل     ،نفياه أو أحدمها نفيناه   

ِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه والرسوِل        وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي الْأَمِر ِمنكُم فَ     
  .)٢(}ِإنْ كُنتم تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويلًا
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 من األمور الغيبية اليت اختص اهللا سبحانه وتعاىل بعلمها ومعرفة           )الروح(ومسألة  
عاِلم الْغيِب فَال يظِْهر    { : قال اهللا تعاىل   ، اخلوض فيها إال بدليل شرعي     كنهها فال يصح  

علَى غَيِبِه أَحدا ِإال مِن ارتضى ِمن رسوٍل فَِإنه يسلُك ِمن بيِن يديـِه وِمـن خلِْفـِه                 
سماواِت والْـأَرِض   قُلْ ال يعلَم من ِفي ال     { : وقال سبحانه يف سورة النمل     )١(}رصدا

ِإال اللَّه بياآلية)٢(}الْغ .   

 :وقد اختلف العلماء رمحهم اهللا يف املراد بالروح يف قوله تعـاىل يف سـورة اإلسـراء                
 )٣(}ويسأَلُونك عِن الروِح قُِل الروح ِمن أَمِر ربي وما أُوِتيتم ِمن الِْعلِْم ِإال قَِليلًـا              {

 إنه الروح الذي يف األبدان وعلى هذا فاآلية دليل على أن الروح أمر من               :عضهمفقال ب 
 إال ما علمهم اهللا إياه؛ ألن ذلك أمر من األمـور الـيت         أمر اهللا ال يعلم الناس عنه شيئاً      

 وقد دل القران الكرمي واألحاديث      ،اختص اهللا سبحانه بعلمها وحجب ذلك عن اخللق       
اهللا عليه وسلم على أن أرواح املوتى تبقى بعد مـوت           الصحيحة عن رسول اهللا صلى      

اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس ِحني موِتها والَِّتـي لَـم       { : ومما يدل على ذلك قوله تعاىل      ،األبدان
تمت ِفي مناِمها فَيمِسك الَِّتي قَضى علَيها الْموت ويرِسلُ الْـأُخرى ِإلَـى أَجـٍل                

مسأن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين            ( : وثبت . اآلية )٤(}ىم
 وكان إذا ظهـر  ،ريش فقذفوا يف طوي من أطواء بدر خبيث خمبث  ق من صناديد    رجالً

 فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها          ،على قوم أقام بالعرصة ثالث ليال     
 حىت قام على    ، ما نراه انطلق إال لبعض حاجته      : وقالوا ،بهرحلها مث مشى واتبعه أصحا    

   ويا فالن بن فالن، يا فالن بن فالن،شفة الركي فجعل يناديهم بأمسائهم وأمساء آبائهم
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 فهل وجدمت ما وعد أيسركم أنكم أطعتم اهللا ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً         
 تكلم من أجساد ال أرواح هلـا؟ فقـال           يا رسول اهللا ما    : فقال عمر  : قال ،ربكم حقاً 

والذي نفس حممد بيده ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم          ((: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
أن امليت يسمع قرع    ( وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم        ))ولكنهم ال يستطيعون أن جييبوا    
   .)نعال املشيعني له إذا انصرفوا عنه

والسلف جممعون على هذا وقد تواترت اآلثـار   (:هللاقال العالمة ابن القيم رمحه ا   
ونقل ابن القيم أن ابن عباس رضي       ) ت يعرف زيارة احلي له ويستبشر به      عنهم بأن املي  

اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس ِحني موِتها والَِّتي لَم تمـت         { :اهللا عنهما قال يف تفسري قوله تعاىل      
  .)١(}لَِّتي قَضى علَيها الْموت ويرِسلُ الْأُخرى ِإلَى أَجٍل مسمىِفي مناِمها فَيمِسك ا

بلغين أن أرواح األحياء واألموات تلتقي يف املنام فيتساءلون بينهم فيمـسك اهللا       (
وقد دل  ( : مث قال ابن القيم رمحه اهللا      )أرواح املوتى ويرسل أرواح األحياء إىل أجسادها      

 األحياء واألموات أن احلي يرى امليت يف منامه فيستخربه وخيربه امليت  على التقاء أرواح  
 فهذا هو الذي عليه السلف من أن أرواح         .)مبا ال يعلم احلي فيصادف خربه كما أخرب       

 ، ولكن مل يثبت أا تتصل باألحياء يف غري املنام         ،األموات باقية إىل ما شاء اهللا وتسمع      
عوذون من قدرم على حتضري أرواح من يشاءون مـن          كما أنه ال صحة ملا يدعيه املش      

دعاءات باطلة ليس هلا ما يؤيدها من النقل وال من          ااألموات ويكلموا ويسألوا فهذه     
 بل إن اهللا سبحانه وتعاىل هو العامل ذه األرواح واملتصرف فيها وهو القـادر               ،العقل

ال ينازعه  وخلقه   يف ملكه     فهو املتصرف وحده   ،على ردها إىل أجسامها مىت شاء ذلك      
 ويكذب على الناس فيما     ، أما من يدعي غري ذلك فهو يدعي ما ليس له به علم            .منازع

  يروجه من أخبار
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 أو للتلبـيس  ، أو إلثبات قدرته على ما ال يقدر عليه غـريه ،األرواح؛ إما لكسب مال 
   .على الناس إلفساد الدين والعقيدة

ضري األرواح إمنا هي أرواح شياطني خيـدمها        وما يدعيه هؤالء الدجالون من حت     
بعبادا وحتقيق مطالبها وختدمه مبا يطلب منها كذبا وزورا يف انتحاهلا أمساء من يدعونه              

وكَذَِلك جعلْنا ِلكُلِّ نِبي عدوا شـياِطني الْـِإنِس         { : كما قال اهللا تعاىل    ،من األموات 
ى بعٍض زخرف الْقَوِل غُرورا ولَو شاَء ربك ما فَعلُوه فَذَرهم  والِْجن يوِحي بعضهم ِإلَ   

             ما هِرفُوا مقْتِليو هوضرِليِة وونَ ِبالْآِخرِمنؤال ي ةُ الَِّذينِه أَفِْئدى ِإلَيغصِلتونَ ورفْتا يمو
شرهم جِميعا يا معشر الِْجن قَِد استكْثَرتم ِمـن         ويوم يح { : وقال تعاىل  )١(}مقْتِرفُونَ

             لْتا الَِّذي أَجلَنا أَجنلَغبٍض وعا ِببنضعب عتمتا اسنبِس رالِْإن ِمن مهاؤِليقَالَ أَوِس والِْإن
 وذكـر   )٢(}شاَء اللَّه ِإنَّ ربك حِكيم عِليم     لَنا قَالَ النار مثْواكُم خاِلِدين ِفيها ِإال ما         

علماء التفسري أن استمتاع اجلن باإلنس بعبادم إياهم بالذبائح والنذور والـدعاء وأن             
 وإخبارهم ببعض املغيبـات     ،استمتاع اإلنس باجلن قضاء حوائجهم اليت يطلبوا منهم       

 يسترقوا من السمع أو يكذبونه وهو        أو ،اليت يطلع عليها اجلن يف بعض اجلهات النائية       
األكثر ولو فرضنا أن هؤالء اإلنس ال يتقربون إىل األرواح اليت يستحضروا بشيء من              
العبادة فإن ذلك ال يوجب حل ذلك وإباحته ألن سؤال الشياطني والعرافني والكهنـة              

 بل هو مـن     اً وأكرب إمث   وتصديقهم فما خيربون به أعظم حترمياً      ،واملنجمني ممنوع شرعاً  
 فسأله عن شيء مل تقبل      من أتى عرافاً  ((: شعب الكفر؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم       

 : ويف مسند أمحد والسنن عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال   ))له صالة أربعني ليلة   
 )).من أتى كاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسـلم                (

   يفوقد جاء
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 وال شك أن هذه األرواح اليت يستحضروا بـزعمهم  ،هذا املعىن أحاديث وآثار كثرية 
ألا من جنس األرواح الـيت تقتـرن        : داخلة فيما منع منه النيب صلى اهللا عليه وسلم        

 فال جيـوز سـؤاهلا وال       ،بالكهان والعرافني من أصناف الشياطني فيكون هلا حكمها       
 ملـا مسعـت مـن       ،كل ذلك حمرم ومنكر بل وباطل      بل   ،استحضارها وال تصديقها  
 ، وألن ما ينقلونه عن هذه األرواح يعترب من علم الغيـب           ،األحاديث واآلثار يف ذلك   

  .)١(}قُلْ ال يعلَم من ِفي السماواِت والْأَرِض الْغيب ِإال اللَّه{ :وقد قال اهللا سبحانه
رنة باألموات الذين طلبوا أرواحهـم      وقد تكون هذه األرواح هي الشياطني املقت      

 ،فتخرب مبا تعلمه من حال امليت يف حياته مدعية أا روح امليت الذي كانت مقترنة به               
ره  وما حيض  .فال جيوز تصديقها وال استحضارها وال سؤاهلا كما تقدم الدليل على ذلك           

دة اليت ال جيوز    ليس إال الشياطني واجلن يستخدمهم مقابل ما يتقرب به إليهم من العبا           
 نعوذ  -صرفها لغري اهللا فيصل بذلك إىل حد الشرك األكرب الذي خيرج صاحبه من امللة               

   .-باهللا من ذلك 

ولقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف دار اإلفتاء الـسعودية            
لتنـومي  ا( :فتوى عن التنومي املغناطيسي الذي هو أحد أنواع حتضري األرواح هذا نصها           

      املغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة باستخدام جين يسلطه املنوم فيـتكلم  م على املنو
 بلسانه ويكسبه قوة على بعض األعمال بسيطرته عليه إن صدق مع املنوم وكان طوعاً             

     م إليه له مقابل ما يتقرب به املنو، وجيعل ذلك اجلين املنو م يقـوم مبـا   م طوع إرادة املنو
 وعلـى ذلـك   ،منه من األعمال مبساعدة اجلين له إن صدق ذلك اجلين مع املنوم يطلبه  

 أو وسيلة للداللة على مكان سـرقة أو  كون استغالل التنومي املغناطيسي واختاذه طريقاً    ي
  ضالة
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م غري جائز بل هو شـرك ملـا          أو القيام بأي عمل آخر بواسطة املنو       ،أو عالج مريض  
 اهللا فيما هو من وراء األسباب العاديـة الـيت جعلـها اهللا               وألنه التجاء إىل غري    ،تقدم

   .)١( انتهى كالم اللجنة)سبحانه إىل املخلوقات وأباحها هلم

وممن كشف حقيقة هذه الدعوى الباطلة الدكتور حممد حممد حسني يف كتابـه             
 مث ، طـويالً وكان ممن خدع ذه الشعوذة زمنـاً    ] الروحية احلديثة حقيقتها وأهدافها   [
داه اهللا إىل احلق وكشف زيف تلك الدعوى بعد أن توغل فيها ومل جيد فيها سـوى                 ه

 منهم  ، خمتلفة  وقد ذكر أن املشتغلني بتحضري األرواح يسلكون طرقاً        ،اخلرافات والدجل 
املبتدئون الذين يعتمدون على كوب صغري أو فنجان يتنقل بني حروف قد رمست فوق              

 مـن جممـوع     - حسب زعمهـم     -ستحضرة   وتتكون إجابات األرواح امل    ،منضدة
 ومنهم من يعتمد على طريقة السلة يوضع يف طرفها          ،احلروف حبسب ترتيب تنقله فيها    

 ومنهم من يعتمد على وسيط كوسيط التنومي       ،قلم يكتب اإلجابات على أسئلة السائلني     
   .املغناطيسي

الدعاية وذكر أنه يشك يف مدعي حتضري األرواح وأن وراءهم من يدفعهم بدليل             
 فتسابقت إىل تتبع أخبارهم ونشر ادعاءام صحف وجمالت مل تكـن            ،اليت عملت هلم  

 ومل تكن يف يوم من األيام داعية إىل         ،من قبل تنشط لشيء ميس الروح أو احلياة اآلخرة        
 وذكر أم يهتمون بإحياء الدعوة الفرعونية وغريها من الدعوات          .الدين أو اإلميان باهللا   

 علـيهم   ا ذكر أن الذين روجوا ألصل هذه الفكرة هم أناس فقدوا عزيزاً            كم ،اجلاهلية
 وأن أشهر من روج هلذه البدعة السيد أوليفر لودج الـذي            ،فيعزون أنفسهم باألوهام  

   ومثله مؤسس الروحية يف مصر أمحد فهمي،فقد ابنه يف احلرب العاملية األوىل
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  .ه بعد طول انتظار وكان رزق ب، م١٩٣٧أبو اخلري الذي مات ابنه عام 
وذكر الدكتور حممد حممد حسني أنه مارس هذه البدعة فبدأ بطريقة الفنجـان             

 وحـاول   ، وانتهى إىل مرحلة الوسـيط     ،واملنضدة فلم جيد فيها ما يبعث على االقتناع       
مشاهدة ما يدعونه من جتسيد الروح أو الصوت املباشر ويرونه دليل دعواهم فلم ينجح              

 وإمنا هي أالعيب حمكمة تقوم على       ،ال وجود لذلك يف حقيقة األمر     هو وال غريه؛ ألنه     
 وأصبحت الصهيونية العاملية اهلدامة ليـست       .حيل خفية بارعة ترمي إىل هدم األديان      

 وملا مل يقتنع بتلك األفكار الفاسدة وكشف حقيقتها انسحب منها وعـزم    .بعيدة عنها 
نحرفني ال يزالون بالناس حىت يـستلوا    إن هؤالء امل  ( :على توضيح احلقيقة للناس ويقول    

من صدورهم اإلميان وما استقر يف نفوسهم من عقيدة ويسلموم إىل خليط مضطرب             
 ومدعو حتضري األرواح ال يثبتون للرسل صـلوات اهللا وسـالمه          .من الظنون واألوهام  

 على حافـة [عليهم إال صفة الوساطة الروحية كما قال زعيمهم أرثر فندالي يف كتابه          
 وسطاء يف درجة عالية من درجات الوساطة واملعجزات         :عن األنبياء هم  ] العامل األثري 

اليت جرت على أيديهم ليست إال ظواهر روحية كالظواهر اليت حتدث يف حجرة حتضري              
   .)األرواح

 الوسيط غـري    :إم إذا فشلوا يف حتضري األرواح قالوا      ( :ويقول الدكتور حسني  
 أو إن بينهم من حضر إىل االجتماع        ،ود اجللسة غري متوافقني   ناجح أو جمهد أو إن شه     

 ومن بني مزاعمهم الباطلة أم زعموا أن جربيل عليه السالم حيضر            .) أو متحدياً  شاكاً
 انتهى املقصود من كالم الدكتور حممـد حممـد          - قبحهم اهللا    -جلسام ويباركها   

   .حسني
ة والدكتور حممد حممد حـسني يف       ومما ذكرناه يف أول اجلواب وما ذكرته اللجن       

   األرواح مناالتنومي املغناطيسي يتضح بطالن ما يدعيه حمادثو
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 ويعلم أن هذه كلـها أعمـال        ،كوم حيضرون أرواح املوتى ويسألوم عما أرادوه      
شيطانية وشعوذة باطلة داخلة فيما حذر منه النيب صلى اهللا عليه وسلم من سؤال الكهنة         

 والواجب على املسئولني يف الدول اإلسالمية منع        ، التنجيم وحنوهم  والعرافني وأصحاب 
 كما أن الواجب علـى      ،هذا الباطل والقضاء عليه وعقوبة من يتعاطاه حىت يكف عنه         

 ،رؤساء حترير الصحف اإلسالمية أن ال ينقلوا هذا الباطل وأن ال يدنسوا به صـحفهم             
واإلبطال والتحـذير مـن أالعيـب    وإذا كان البد من نقل فليكن نقل الرد والتزييف     

 واهللا يقول احلـق  ،الشياطني من اإلنس واجلن ومكرهم وخداعهم وتلبيسهم على الناس 
 ومينحهم الفقه يف    ، وهو املسئول سبحانه أن يصلح أحوال املسلمني       ،وهو يهدي السبيل  

 ،ليه ويعيذهم من خداع ارمني وتلبيس أولياء الشياطني إنه ويل ذلك والقادر ع            ،الدين
  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
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  )١(حكم التوسل باملوتى
  وزيارة القبور

 أمـا   ،احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه          
   :بعد

 إذا  : فأجبت مبا يلي   ،فقد سئلت عن حكم التوسل باملوتى وزيارة القبور؟       
لذبائح والنذر هلم واالسـتغاثة ـم       كانت الزيارة لسؤال املوتى والتقرب إليهم با      

 وهكذا ما يفعلونه مـع مـن يـسموم          .ودعوم من دون اهللا فهذا شرك أكرب      
 حيث يعتقدون فـيهم أـم ينفعـوم أو          ، أو أمواتاً  باألولياء سواء كانوا أحياءً   

 . كل هذا شرك أكرب والعياذ باهللا      ،يضروم أو جييبون دعوم أو يشفون مرضاهم      
   .املشركني مع الالت والعزى ومناة ومع أصنامهم وآهلتهم األخرىوهذا كعمل 

 ،والواجب على والة األمر والعلماء يف بالد املسلمني أن ينكروا هذا العمل           
 وأن مينعوا هذا الشرك وأن حيولوا       ،موا الناس ما حيب عليهم من شرع اهللا       وأن يعلِّ 

ور ويزيلوها؛ ألا فتنة وألا من    وأن يهدموا القباب اليت على القب      ،بني العامة وبينه  
 فالرسول صلى اهللا عليه وسلم ى أن يـبىن علـى            ،أسباب الشرك وألا حمرمة   

 ولعن من اختـذ عليهـا       ، وأن يصلى إليها   ، وأن يقعد عليها   ، وأن جتصص  ،القبور
 بل جيب أن تكون بارزة ليس       ،املساجد فال جيوز البناء عليها ال مساجد وال غريها        

 ويف كل بلـد إسـالمي مل   ،ء كما كانت قبور املسلمني يف املدينة املنورة عليها بنا 
  .يتأثر بالبدع واألهواء

                                                
 . نشر هذا السؤال وجوابه بالة العربية اليت تصدر بالرياض- ١
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أما زيارة القبور للذكرى والدعاء للميت والترحم عليه فذلك سنة يف حق الرجال             
زوروا القبـور فإـا     (( :من دون شد رحل؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم          

 وكان عليه الصالة والسالم يعلـم       . صحيحه  خرجه مسلم يف   ))تذكركم اآلخرة 
السالم عليكم دار قوم مؤمنني وإنا إن شاء        (( :أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا     

اهللا بكم الحقون نسأل اهللا لنـا ولكـم العافيـة يـرحم اهللا املـستقدمني منـا        
 وخرج الترمذي رمحه اهللا عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال مـر              ))واملستأخرين

الـسالم  (( :لنيب صلى اهللا عليه وسلم على قبور املدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال           ا
  )).عليكم يا أهل القبور يغفر اهللا لنا ولكم أنتم سلفنا وحنن باألثر

 ويف الصحيحني عن أيب سـعيد اخلـدري         ،واألحاديث يف هذا املعىن كثرية    
 تشدوا الرحال إال إىل     ال(( : أنه قال  ،رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم        

ويل التوفيق   واهللا .))ثالثة مساجد املسجد احلرام ومسجدي هذا واملسجد األقصى       
  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه
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  اإلجابة على أسئلة تتعلق
  حبكم التقرب بذبح اخلرفان يف أضرحة األولياء الصاحلني

  )١(والصالة جبوارها
   .د العزيز بن بازمساحة الشيخ احملترم عب

 .. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     - من اجلمهورية التونسية     -أخوكم يف اهللا    
   :وبعد

كل أملي يف اهللا مث فيكم يا فضيلة الشيخ بأن جتيبوا على أسئليت عرب جمليت احملبوبة                
  ..ولكم الشكر سلفا] الدعوة[

  :السؤال األول

 فرأيت الناس نساء    ،عيد األضحى ذهبت إىل الريف مرة وصادف أن أتى يوم         
 وراعين يف صباح يوم العيد أن أقـام         .. قد سارعت إىل مقربة لزيارة القبور      ورجاالً

 إال أنـا     وكان قد تقدمهم كهل فصلى م مجيعاً       ..كل من حضر؛ الصالة يف املقربة     
بقيت يف حرية وذهول مما رأيت ومل أصل معهم تلك الصالة اليت أمسوهـا بـصالة                

   .العيد

 بأن أهـل الريـف الـذين        ما حكم اإلسالم يف هذه الصالة؟ علماً       :سؤايل
 إذ يسكنون اخليام متفرقني عن بعضهم       ..أقصدهم ليس لديهم ال مسجد وال جامع      

   ..البعض
                                                

  .هـ١٥/١/١٤٠٣ االثنني ٨٦٦ نشرت مبجلة الدعوة يف العدد - ١
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 بعيدين عن القبور كل  ..عندما أقول إم صلوا يف املقربة يعين جبوارها       ( :مالحظة
   ..)البعد

   :السؤال الثاين

  ستة شهور وأحياناً    وحني أهلي وعشرييت بعد فراق يدوم أحياناً       أزور كل حني  
 فيقبلنين تقبيالً  "  وكباراً صغاراً"  وعندما أصل البيت تستقبلين النسوة       ..سنة كاملة 
 عندنا وال تعين شيئا عنـد        واحلق يقال أن هذه عادة متفشية جداً       .. وخمجالً حمتشماً
يرتكب لكين أنا الذي أكسب ثقافـة         إذ هي ال متثل حسب رأيهم حراماً       ،عشرييت

   .إسالمية ال بأس ا واحلمد هللا بقيت يف حرية وذهول من هذا األمر

 بأين لو صافحتهن لغـضنب      كيف ميكنين أن أتالىف تقبيل النسوة علماً       :سؤايل
 احلب الـذي يـربط      -مين شديد الغضب ولقلن هو ال حيترمنا ويكرهنا وال حيبنا           

 وهل أكون ارتكبـت معـصية إذا        ..ربط بني الفىت والفتاة   األفراد ال احلب الذي ي    
  . بأنين ال أملك نية خبيثة يف ذلكقبلتهن؟ علماً

   :السؤال الثالث

 يف  التقرب بذبح اخلرفان يف أضرحة األولياء الـصاحلني مـا زال موجـوداً            
 : قـالوا  . إنه إشراك باهللا   : قلت هلم  . يت عنه لكنهم مل يزدادوا إال عناداً       ..عشرييت

حبق  " : لكن ما ذنبنا إن زرنا أولياءه وقلنا هللا يف تضرعاتنا          ،حنن نعبد اهللا حق عبادته    
 ليس ديننا ديـن     :قلت " .. اشفنا أو أبعد عنا الكرب الفالين      ..وليك الصاحل فالن  

   . اتركنا وحالنا: قالوا.وساطة



  

 - ٣٢١ -

يف  وك .. ماذا أعمل جتاههم   .. لعالج هؤالء   ما احلل الذي تراه صاحلاً     :سؤايل
  .أحارب البدعة؟ وشكراً

 نبينا حممد   ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني     ،احلمد هللا رب العاملني    -١ج
 صالة العيد إمنا تقام يف املـدن  ..وعلى آله وصحبه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين   

 هكذا جاءت السنة عن رسول اهللا صلى        ،والقرى وال تشرع إقامتها يف البوادي والسفر      
 ومل حيفظ عنه صلى اهللا عليه وسلم وال عن أصحابه رضي اهللا عنـهم               ،اهللا عليه وسلم  

 وقد حج حجة الوداع عليـه الـصالة         .أم صلوا صالة العيد يف السفر وال يف البادية        
والسالم فلم يصل اجلمعة يف عرفة وكان ذلك اليوم هو يوم عرفة ومل يصل صالة العيد                

 ،عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا عنهم كل اخلري والـسعادة تباعه صلى اهللا   إيف مىن ويف    
   .واهللا ويل التوفيق

 ال جيوز للمسلم أن يصافح أو يقبل غري زوجته وحمارمه بل ذلـك مـن                -٢ج
 وقد ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنـه  ،احملرمات ومن أسباب الفتنة وظهور الفواحش     

ما مست يد رسول اهللا     ( :اهللا عنها  وقالت عائشة رضي     ))إين ال أصافح النساء   (( :قال
 وأقـبح مـن     )صلى اهللا عليه وسلم يد امرأة قط حني البيعة إمنا كان يبايعهن بالكالم            

املصافحة للنساء غري احملارم تقبيلهن سواء كن من بنات العم أو بنات اخلـال أو مـن                 
   ..اجلريان أو من سائر القبيلة كل ذلك حمرم بإمجاع املسلمني

 فالواجب على املسلم احلذر مـن       .سائل لوقوع الفواحش احملرمة   ومن أعظم الو  
ذلك وإقناع مجيع النساء املعتادات لذلك من األقارب وغريهم بأن ذلك حمـرم ولـو               

 ، وال جيوز للمسلم وال للمسلمة فعله وإن اعتاده قرابتهم أو أهل بلـدهم             ،اعتاده الناس 
كالم يف السالم من غري مـصافحة        ويكتفي بال  ،بل جيب إنكار ذلك وحتذير اتمع منه      

  .وال تقبيل
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 أن التقرب بالذبح لغـري اهللا مـن       ، من املعلوم باألدلة من الكتاب والسنة      -٣ج
األولياء أو اجلن أو األصنام أو غري ذلك من املخلوقات شرك باهللا ومن أعمال اجلاهلية               

ياي ومماِتي ِللَّـِه رب     قُلْ ِإنَّ صالِتي ونسِكي ومح    { : قال اهللا عز وجل    ،واملشركني
  الَِمنيالْع *       ِلِمنيسلُ الْما أَوأَنو تأُِمر ِبذَِلكو لَه ِريكالـذبح : والنسك هو)١(}ال ش ، 

   .بني سبحانه يف هذه اآلية أن الذبح لغري اهللا شرك باهللا كالصالة لغري اهللا

 أمر اهللا سبحانه نبيه     )٢(}فَصلِّ ِلربك وانحر  * ِإنا أَعطَيناك الْكَوثَر    { :وقال تعاىل 
 ألهل الشرك الذين يسجدون لغري       خالفاً .يف هذه السورة الكرمية أن يصلي لربه وينحر       

 : قال سـبحانه   )٣(}وقَضى ربك أَال تعبدوا ِإال ِإياه     { : وقال تعاىل  .اهللا ويذحبون لغريه  
}   بعوا ِإال ِليا أُِمرمفَاءَ     ونح ينالد لَه ِلِصنيخم وا اللَّهواآليات يف هذا املعىن كثرية      )٤(}د 

والذبح من العبادة فيجب إخالصه هللا وحده ويف صحيح مسلم عن أمري املؤمنني علـي             
لعن اهللا مـن    : ((بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             

 فهذا  )أسأل اهللا حبق أوليائه أو جباه أوليائه أو جباه النيب         (ل القائل    وأما قو  ))ذبح لغري اهللا  
ليس من الشرك ولكنه بدعة عند مجهور أهل العلم ومن وسائل الشرك؛ ألن الـدعاء               
عبادة وكيفيته من األمور التوقيفية ومل يثبت عن نبينا صلى اهللا عليه وسلم ما يدل على                

 حد من خلقه فال جيوز للمسلم أن حيدث توسالً        شرعية أو إباحة التوسل حبق أو جاه أ       
أَم لَهم شركَاُء شرعوا لَهـم ِمـن        { :مل يشرعه اهللا سبحانه؛ لقول اهللا سبحانه وتعاىل       

أْذَنْ ِبِه اللَّهي ا لَميِن موقول النيب)٥(}الد   

                                                
 .١٦٣، ١٦٢ألنعام اآلية  سورة ا- ١
 .٢، ١ تان سورة الكوثر اآلي- ٢
 ٢٣ سورة اإلسراء اآلية - ٣
 .٥ سورة البينة اآلية - ٤
 .٢١ سورة الشورى اآلية - ٥
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 على   متفق ))من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد         (( :صلى اهللا عليه وسلم   
 من عمل عمـالً ( ا ويف رواية ملسلم وعلقها البخاري يف صحيحه جازماً       ،صحته

 ومعىن قوله فهو رد أي مردود على صاحبه ال يقبل منـه            )ليس عليه أمرنا فهو رد    
فالواجب على أهل اإلسالم التقيد مبا شرعه اهللا واحلذر مما أحدثه الناس من البدع              

أمسـاء اهللا وصـفاته وبتوحيـده وباألعمـال         أما التوسل املشروع فهو التوسل ب     
الصاحلات واإلميان باهللا ورسوله وحمبة اهللا ورسوله وحنو ذلك من أعمال الرب واخلري        
ويلحق بالتوسل املشروع التوسل بدعاء احلي وشفاعته كمـا ثبـت يف صـحيح       
البخاري رمحه اهللا عن أنس رضي اهللا عنه أن عمر ابن اخلطاب رضـي اهللا عنـه                 

ا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد املطلب وقال اللهم إنا كنا نستـسقي             كان إذ (
 انتـهى واهللا ويل   )إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيـسقون          

  .التوفيق
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  )١(هل الرسول أوصى باخلالفة لعلي رضي اهللا عنه

  :يسأل أحد القراء فيقول
هللا عليه وسلم أوصى باخلالفـة      ما احلكم يف قوم يزعمون أن الرسول صلى ا        

  لعلي رضي اهللا عنه ويقولون أن الصحابة رضي اهللا عنهم تآمروا عليه؟ 
هذا القول ال يعرف عن أحد من طوائف املسلمني سوى طائفة الشيعة             :اجلواب

وهو قول باطل ال أصل له يف األحاديث الثابتة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإمنا           
ثرية على أن اخلليفة بعده هو أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه وعن سائر              دلت األدلة الك  

أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ولكنه صلى اهللا عليه وسلم مل ينص على ذلك نصا                
 ومل يوص به وصية قاطعة ولكنه أمر مبا يدل على ذلك حيث أمره بأن يؤم الناس        صرحياً

يأىب اهللا واملؤمنون   (( :ال عليه الصالة والسالم   يف مرضه وملا ذكر له أمر اخلالفة بعده ق        
 وهلذا بايعه الصحابة رضي اهللا عنهم بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسـلم              ))إال أبا بكر  

ومن مجلتهم علي رضي اهللا عنه وأمجعوا على أن أبا بكر أفضلهم وثبت يف حديث ابن                
يف حياة النيب صلى    ( :لونعمر رضي اهللا عنهما أن الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا يقو          

 ويقرهم النيب صـلى  )اهللا عليه وسلم خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر مث عمر مث عثمان 
خري ((اهللا عليه وسلم على ذلك وتواترت اآلثار عن علي رضي اهللا عنه أنه كان يقول                

 ال أوتـى بأحـد   :))هذه األمة بعد نبيها أبو بكر مث عمر وكان يقول رضي اهللا عنـه        
يفضلين عليهما إال جلدته حد املفتري ومل يدع يوما لنفسه أنه أفـضل األمـة وال أن                 
الرسول صلى اهللا عليه وسلم أوصى له باخلالفة ومل يقل أن الصحابة رضي اهللا عنـهم                

  ظلموه وأخذوا حقه وملا توفيت فاطمة 
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لنـاس أنـه مـع       ل رضي اهللا عنها بايع الصديق بيعة ثانية تأكيدا للبيعة األوىل وإظهاراً          
 وملا طعن عمـر     ،اجلماعة وليس يف نفسه شيء من بيعة أيب بكر رضي اهللا عنهم مجيعاً            

وجعل األمر شورى بني ستة من العشرة املشهود هلم باجلنة ومن مجلتهم علي رضي اهللا               
 عنه مل ينكر على عمر ذلك ال يف حياته وال بعد وفاته ومل يقل أنه أوىل منـهم مجيعـاً        

حد من الناس أن يكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويقول إنه              فكيف جيوز أل  
      أوصى لعلي باخلالفة وعلي نفسه مل يع ذلك وال ادعاه أحد من الصحابة له بل قـد           د

أمجعوا على صحة خالفة أيب بكر وعمر وعثمان واعترف بذلك علي رضي اهللا عنـه               
مث أمجع املسلمون بعـد الـصحابة    يف اجلهاد والشورى وغري ذلك وتعاون معهم مجيعاً  

على ما أمجع عليه الصحابة فال جيوز بعد هذا ألي أحد من الناس وال ألي طائفـة ال                  
 هو الوصي وأن اخلالفة اليت قبله باطلة كما ال جيوز     الشيعة وال غريهم أن يدعوا أن علياً      

ن أبطـل    وأخذوا حقه بل هذا م     ألي أحد من الناس أن يقول إن الصحابة ظلموا علياً         
الباطل ومن سوء الظن بأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن مجلتـهم علـي       

  .رضي اهللا عنه وعنهم أمجعني

وقد نزه اهللا هذه األمة احملمدية وحفظها من أن جتتمع على ضاللة وصـح عنـه            
ال تزال طائفة من أميت على احلق       (( :صلى اهللا عليه وسلم يف األحاديث الكثرية أنه قال        

 فيستحيل أن جتتمع األمة يف أشرف قروا على باطل وهو خالفة أيب بكـر               ))نصورةم
وعمر وعثمان وال يقول هذا من يؤمن باهللا واليوم اآلخر كما ال يقوله مـن لـه أدىن                  

   .بصرية حبكم اإلسالم واهللا املستعان وال حول وال قوة إال باهللا العظيم

لعالمة شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه       وقد بسط الكالم يف هذه املسألة اإلمام ا       
فمن أراد ذلك فلرياجعه وهو كتاب عظيم جدير بالعنايـة واملراجعـة            ] منهاج السنة [

  .واالستفادة منه واهللا ويل التوفيق وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه
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  القول بإباحة حتديد النسل
  )١(خمالف للشريعة والفطرة ومصاحل األمة

هللا والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم وعلـى آلـه          احلمد  
 مفـاده أن    وأصحابه أما بعد فقد نشرت بعض الصحف احمللية منذ أمد قريب خـرباً            

فضيلة املفيت العام يف األردن قد أفىت بإباحة حتديد النسل وأن احلكومة إذا قررته لـزم                
حديث اـالس السـتغرابه واسـتنكار       العمل به واشتهر هذا اخلرب بني الناس وصار         

املسلمني له ومن أجل ذلك كثر السؤال عن حكم هذه املسألة وهـل هـذه الفتـوى       
صواب أم خطأ فرأيت أن من الواجب على أمثايل بيان ما يدل عليه شرع اهللا عز وجل                 

   :يف هذه املسألة فأقول
لى الفتوى املذكورة   اعلم أيها القارئ وفقين اهللا وإياك إلصابة احلق أين اطلعت ع          

وتأملت ما اعتمد عليه فضيلة املفيت العام يف األردن يف إصداره هذه الفتوى املـشتملة               
 فألفيته قـد  على القول بإباحة حتديد النسل وأن احلكومة إذا قررته كان العمل به الزماً 

ا حتى يغِنيهم اللَّه    ولْيستعِفِف الَِّذين ال يِجدونَ ِنكَاح    { :ركز فتواه على قوله عز وجل     
يا معشر الشباب من اسـتطاع      (( : وعلى قول النيب صلى اهللا عليه وسلم       )٢(}ِمن فَضِلهِ 

منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه              
اعتمد عليها يف    وعلى األحاديث الدالة على إباحة العزل هذه أدلة املفيت اليت            ))له وجاء 

وهناك أمر آخر مهد به الفتوى وهو قوله باحلرف الواحد يف أول             .هذه الفتوى العظيمة  
  لقد عظمت خماوف العامل (الفتوى 

                                                
امعة اإلسالمية باملدينة   هـ عندما كان مساحة الشيخ نائبا لرئيس اجل        ١٣٨٥ مقال نشر يف حدود عام       - ١

 . املنورة
 .٣٣ سورة النور اآلية - ٢



  

 - ٣٢٧ -

 له بالويـل والثبـور      من تزايد السكان يف كل مكان وصار اخلرباء يعدون ذلك منذراً          
كومة هذا فإن العمل به     إذا قررت احل  ( : مث قال يف آخر الفتوى ما نصه       )وعظائم األمور 

 )؛ ألن من املتفق عليه أن ويل األمر إذا أخذ بقول ضعيف يكـون حتمـاً               يكون الزماً 
   .انتهى املقصود من كالم املفيت

وكل من تأمل ما اعتمده املفيت يف هذه الفتوى من ذوي العلم والبصرية يعلم أنه               
ا ذكره من األدلـة ال      أبعد النجعة وخالف الصواب ورمى يف غري مرمى وحتقق بأن م          

يدل على ما ذهب إليه بوجه من الوجوه بل هي يف جانب والفتوى يف جانـب آخـر        
  :كما قال الشاعر

  شتان بني مشرق ومغرب     سارت مشرقة وسرت مغرباً
وأَنِكحوا الْأَيـامى  { :أما اآلية الكرمية فقد ذكرها اهللا سبحانه بعد قوله عز وجل 

 اِلِحنيالصو كُمِمن      اللَّـهِلِه وفَض ِمن اللَّه ِنِهمغاَء يوا فُقَركُونِإنْ ي اِئكُمِإمو اِدكُمِعب ِمن 
 ِليمع اِسع{ : مث قال تعاىل   )١(}و        اللَّه مهِنيغى يتا حونَ ِنكَاحِجدال ي ِفِف الَِّذينعتسلْيو

  بالغىن إن كان فقـرياً     املتزوجرغب فيه ووعد     فأمر اهللا تعاىل بالنكاح و     )٢(}ِمن فَضِلهِ 
 على فضله وسـعة     باهللا معتمداً   له على اإلقدام عليه واثقاً      له يف النكاح وتشجيعاً    ترغيباً

واللَّـه واِسـع   { :جوده وعلمه بأحوال عباده ولذا ختم اهللا سبحانه وتعاىل اآلية بقوله   
ِليمتعفف حىت يغنيه اهللا من فضله فأي حجة         مث أمر من ال حيلة له يف النكاح أن يس          }ع

يف هذه اآلية على قطع النسل أو حتديده وقد زعم فضيلة املفيت أن أمر اهللا باالستعفاف                
ملن ال يستطع النكاح يدل على جواز القطع والتحديد؛ ألن تأخري النكاح بسبب العجز              

  يفضي إىل تأخري النسل أو قطعه إن مات قبل أن
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غريب واستدالل نادر الوجود ال ميت إىل اآلية بصلة بل هو من            يتزوج وهذا احتجاج    
  .غرائب االستدالالت ونوادر االحتجاج فاهللا املستعان

هذا أمر بالتزويج   (قال احلافظ ابن كثري رمحه اهللا يف تفسري هاتني اآليتني ما نصه             
ـ                ه وقد ذهب طائفة من العلماء إىل وجوبه على كل من قدر واحتجوا بظاهر قوله علي

معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر          يا  (( :الصالة والسالم 
 أخرجاه يف الصحيحني من     ))وأحصن للفرج ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء         

حديث ابن مسعود وقد جاء يف السنن من غري وجه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                 
حـىت  (( ويف روايـة  )وا فإين مباه بكم األمم يوم القيامـة تزوجوا الولود تناسل  (( :قال

واأليامى مجع أمي ويقال ذلك للمرأة اليت ال زوج هلا وللرجل الذي ال زوجة              )) بالسقط
له وسواء كان قد تزوج مث فارق أو مل يتزوج واحد منهما حكاه اجلوهري عن أهـل                 

 )١(}ونوا فُقَراَء يغِنِهم اللَّه ِمن فَضِلهِ  ِإنْ يكُ { :اللغة يقال رجل أمي وامرأة أمي وقوله تعاىل       
اآلية قال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما رغبهم اهللا يف التزويج وأمر                 

ِإنْ يكُونوا فُقَراَء يغـِنِهم اللَّـه ِمـن         { :به األحرار والعبيد ووعدهم عليه الغىن فقال      
 حدثنا أيب حدثنا حممود بن خالد األزرق حدثنا عمر بـن       وقال ابن أيب حامت    )٢(}فَضِلِه

عبد الواحد عن سعيد يعين ابن عبد العزيز قال بلغين أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه                 
 : قال تعاىل  )أطيعوا اهللا فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغىن            ( :قال
} اللَّه ِنِهمغاَء يوا فُقَركُونِلِهِإنْ يفَض رواه ابن جرير وذكر البغوي عن عمر حنـوه  } ِمن 

وعن الليث عن حممد بن عجالن عن سعيد املقربي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قـال                 
ثالثة حق على اهللا عوم الناكح يريد العفـاف         ((قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  واملكاتب يريد األداء 
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وقـد زوج   . اإلمام أمحد والترمذي والنسائي وابن ماجة     رواه   ))والغازي يف سبيل اهللا   
النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك الرجل الذي مل جيد عليه إال إزاره ومل يقدر على خـامت          
من حديد ومع هذا فزوجه بتلك املرأة وجعل صداقها على أن يعلمها ما معه من القرآن             

فاية هلا وله وأما ما يورده كثري من    واملعهود من كرم اهللا تعاىل ولطفه أن يرزقه ما فيه ك          
الناس على أنه حديث تزوجوا فقراء يغنكم اهللا فال أصل له ومل أره بإسناد قـوي وال                 
ضعيف إىل اآلن ويف القرآن غنية عنه وكذا هذه األحاديث اليت أوردناها وهللا احلمـد               

ا حتى يغِنـيهم اللَّـه ِمـن        ولْيستعِفِف الَِّذين ال يِجدونَ ِنكَاح    { :واملنة وقوله تعاىل  
 بالتعفف عن احلرام كما قال صـلى         هذا أمر من اهللا تعاىل ملن ال جيد تزوجياً         )١(}فَضِلِه

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبـصر         (( :اهللا عليه وسلم  
ومبـا   ،املقـصود  انتـهى  ))وأحصن للفرج ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء     

 وما نقلناه عن احلافظ ابن كثري رمحه اهللا يف تفسري اآليتني يتـضح للقـراء             ذكرناه آنفاً 
حقيقة معنامها وأما يدالن على شرعية النكاح واحلث عليه ملا فيه من املصاحل العظيمة              
اليت منها قضاء الوطر وعفة الفرج وغض البصر وتكثري النسل أما االستدالل ما على              

  .جواز قطع احلمل وحتديد النسل ففي غاية من الغرابة والبعد عن الصواب
يا معشر  (( :وأما حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال             

الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن مل يـستطع        
لى ما دلت عليه اآليتان من احلث علـى النكـاح            فهو دال ع   ))فعليه بالصوم فإنه له وجاء    

 على أن من عجز عن النكاح يشرع له والترغيب فيه وبيان بعض حكمه وأسراره ودال أيضاً   
االشتغال بالصوم؛ ألنه يضعف الشهوة ويضيق جماري الشيطان فهو من أسباب العفة وغض             

  نسل وإمناالبصر وليس فيه حجة بوجه ما على إباحة قطع احلمل أو حتديد ال
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فيه تأخري عند العجز إىل زمن القدرة وشرعية تعاطي أسباب العفة حىت ال يقع يف احلرام           
وأما االحتجاج بأحاديث العزل على حتديد النسل فهو من جنس ما قبله بعيـد عـن                
الصواب خمالف ملقاصد الشرع؛ ألن العزل هو إراقة املين خارج الفرج لئال حتمل املرأة              

له اإلنسان عند احلاجة إليه مثل كون املرأة مريضة أو مرضعة فيخـشى أن   وهذا إمنا يفع  
يضرها احلمل أو يضر طفلها فيعزل هلذا الغرض أو حنوه من األغراض املعقولة الشرعية              
إىل وقت ما مث يترك ذلك وليس يف هذا قطع للحمل وال حتديد للنسل وإمنا فيه تعاطي                 

 وهذا ال حمذور فيه يف أصح األقوال عند         بعض األسباب املؤخرة للحمل لغرض شرعي     
العلماء كما دلت عليه أحاديث العزل مث إن العزل ال يلزم منه عدم احلمل فقد يـسبقه                 
املين أو بعضه فتحمل املرأة بإذن اهللا وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وسـلم يف بعـض                  

 وروي عنه صلى    ))اخالقهليس من نفس خملوقة إال اهللا       (( :األحاديث الواردة يف العزل   
  فأي حجة يف أحاديـث       ))ليس من كل املاء يكون احلمل     (( :اهللا عليه وسلم أنه قال    

العزل على حتديد النسل ملن تأمل املقام وأعطاه حقه من النظر وجتـرد عـن العوامـل           
األخرى نسأل اهللا لنا ولفضيلة املفيت العام يف األردن ولسائر إخواننا التوفيـق إلصـابة       

  .عافية من خطأ الفهم إنه خري مسئولاحلق وال

ومن تأمل ما ذكرناه وما نقلناه عن أهل العلم يعلم أن القول بإباحة حتديد النسل               
قول خمالف للشريعة الكاملة اليت جاءت بتحصيل املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسـد            

الد وبـذل   وتقليلها وخمالف للفطرة السليمة فإن اهللا سبحانه فطر العباد علي حمبة األو           
األسباب يف تكثري النسل وقد امنت اهللا بذلك يف كتابه وجعله من زينة الـدنيا فقـال                 

واللَّه جعلَ لَكُم ِمن أَنفُِسكُم أَزواجا وجعلَ لَكُم ِمن أَزواِجكُم بِنني وحفَدةً            { :تعاىل
ِمن قَكُمزرو  
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  من تأمل املقام أيـضاً )٢(}الُ والْبنونَ ِزينةُ الْحياِة الدنياالْم{ : وقال تعاىل )١(}الطَّيباِت
عرف أن القول بتحديد النسل خمالف ملصاحل األمة فإن كثرة النسل من أسـباب قـوة        
األمة وعزا ومنعتها وهيبتها وحتديد النسل بضد ذلك يفضي إيل قلتها وضعفها بل إىل              

 العقالء ال حيتاج إىل تدليل وأما ختوف املفيت مـن           فنائها وانقراضها وهذا واضح جلميع    
كثرة السكان وقول اخلرباء إن ذلك ينذر بالويل والثبور فهذا شيء ال ينبغـي للعاقـل         

 ختالف الشريعة وعلم الغيب إىل اهللا        عن العامل أن يلتفت إليه بأن يعلق به أحكاماً         فضالً
وما خلَقْـت الِْجـن     { :به الكرمي سبحانه هو خالق العباد ورازقهم وهو القائل يف كتا        

                اقزالر وه وِن ِإنَّ اللَّهطِْعمأَنْ ي ا أُِريدمٍق وِرز ِمن مهِمن ا أُِريدوِن مدبعِإال ِلي سالِْإنو
  ِتنيِة الْملَـى    { : وهو القائل عز وجل    )٣(}ذُو الْقُوِض ِإال عٍة ِفي الْأَرابد ا ِمنماللَّـِه  و 

وكَأَين ِمن دابٍة ال تحِملُ ِرزقَها اللَّه يرزقُهـا وِإيـاكُم وهـو        { :  والقائل  )٤(}ِرزقُها
 ِليمالْع ِميعـِه          { :والقائل )٥(}السِإلَي وا لَـهكُراشو وهدباعو قزاللَِّه الر دوا ِعنغتفَاب

أن اهللا ( : عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم يف أحاديـث كـثرية        وقد صح  )٦(}ترجعونَ
 فكل خملوق له رزقـه      )سبحانه إذا خلق اجلنني أمر امللك أن يكتب رزقه وأجله وعمله          

املقدر على حسب ما يسر اهللا من األسباب فكيف يليق بالعاقل أن يستحسن أو يبـيح             
 بالرزق والقادر على كل شيء      من ضيق العيش واهللا سبحانه املتكفل      حتديد النسل خوفاً  
  وإذا كان السكان

                                                
 .٧٢ سورة النمل اآلية - ١
 .٤٦ سورة الكهف اآلية - ٢
 ٦٠-٥٨ تاني سورة الزمر اآل- ٣
 .٦ سورة هود اآلية - ٤
  .٦٠ سورة العنكبوت اآلية - ٥
 .٦٠ سورة العنكبوت اآلية - ٦
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 يف كل مكان وقـد       والرزق قد كثرت أيضاً    اإلنتاجقد تزايدوا يف كل مكان فأسباب       
تسهلت وتنوعت أكثر مما كانت قبل وأحسن مما كانت قبل وهذا من دالئل حكمة اهللا          

 يسيء ظنـه    سبحانه وكمال قدرته وعظيم عنايته مبصاحل عباده مث كيف يليق مبسلم أن           
 مـن ضـيق   بربه حىت يبيح لألمة حتديد النسل وحىت يلزم بذلك إذا قررته الدولة خوفاً     

العيش وعدم حصول الرزق فأين اإلميان باهللا وأين الثقة خبربه وأين التوكل عليـه مث يف                
هذا الظن السيء مشاة للكفرة الذين كانوا يقتلون أوالدهم خشية الفقر فـأنكر اهللا              

وال تقْتلُوا أَوالدكُم ِمن ِإمالٍق نحن نرزقُكُم       { :وعام به يف قوله سبحانه    عليهم ذلك   
ماهِإي{ : وقال سبحانه يف آية اإلسراء     )١(}و       ـنحالٍق نةَ ِإميشخ كُمالدلُوا أَوقْتال تو

  .)٢(}نرزقُهم وِإياكُم ِإنَّ قَتلَهم كَانَ ِخطْئًا كَِبريا

؛ وإذا قررت الدولة ذلك يكون العمل به الزماً       (وأما قول املفيت يف آخر الفتوى       
 فهـذا القـول يف   )ألن من املتفق عليه أن ويل األمر إذا أخذ بقول ضعيف يكون حتماً    

غاية السقوط بل هو ظاهر البطالن ألن احلكومة إمنا تطاع يف املعروف ال فيما يـضر                
 والقول لتحديد النسل خمالف للشرع ومـصلحة األمـة          األمة وخيالف الشرع املطهر   

وال { :فكيف تلزم طاعتها فيه قال اهللا عز وجل يف حق نبيه صـلى اهللا عليـه وسـلم        
 وهو صلى اهللا عليه وسلم ال يأمر إال باملعروف ولكن اهللا عز             )٣(}يعِصينك ِفي معروفٍ  

مور إمنا تكون يف املعروف وصح      وجل أراد إعالم األمة وإرشادها إىل أن طاعة والة األ         
   وقال))إمنا الطاعة يف املعروف(( :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

                                                
 .١٥١ سورة األنعام اآلية - ١
 .٣١ سورة اإلسراء اآلية - ٢
 .١٢ سورة املمتحنة اآلية - ٣
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 واألحاديث يف هذا    ))ال طاعة للمخلوق يف معصية اخلالق     (( :عليه الصالة والسالم  
املعىن كثرية وهذه كلمة موجزة أردنا ا إظهار احلق وكشف اللـبس وإرشـاد              

ا نعلم من شرع اهللا سبحانه يف هذه املسألة ونسأل اهللا أن يوفقنـا              املسلمني إىل م  
وسائر املسلمني ملا فيه رضاه وأن مين على اجلميع بالفقه يف دينه والثبات عليه وأن               
يعيذ اجلميع من مضالت الفنت ونزغات الشيطان إنه على كل شيء قدير وصـلى          

  .وسلم على عبده ورسوله حممد وآله وصحبه
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  الم يف إحياء اآلثارحكم اإلس

احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم وآلـه               
وصحبه وبعد فقد نشرت بعض الصحف مقاالت حول إحياء اآلثار واالهتمام ا            
لبعض الكتاب ومنهم األستاذ صاحل حممد مجال وقد رد عليه مساحة العالمة الشيخ             

وأفاد وأحسن أجزل اهللا مثوبته ولكن األسـتاذ        عبد اهللا بن حممد بن محيد فأجاد        
أنور أبا اجلدايل هداه اهللا وأهلمه رشده مل يقتنع ذا الرد أو مل يطلع عليه فكتـب                 

 / ٢٢ وتاريخ   ٥٤٤٨ يف املوضوع نشرته جريدة املدينة بعددها الصادر برقم          مقاالً
جبريـدة  والكلمة املنـشورة    (قال فيه   ) طريق اهلجرتني ( هـ بعنوان    ١٤٠٢ / ٤

 هـ لألستاذ البحاثة عبد القدوس      ١٤٠٢ / ٤ / ٧ وتاريخ   ٥٤٣٣املدينة بالعدد   
 على ما قام به األديب الباحث األستاذ عبد العزيز الرفاعي مـن             األنصاري عطفاً 

حتقيق للمواقع اليت نزل ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الطريق الذي سلكه               
نورة تدفعنا إىل استنهاض مهة املسئولني إىل وضـع  يف هجرته من مكة إىل املدينة امل      

شواخص تدل عليها كمثل خيمتني أدىن ما تكونان إىل خيميت أم معبد مـع مـا                
يالئم بقية املواقع من ذلك بعد اختاذ احليطة الالزمة ملنع أي جتاوز يعطيهـا صـفة       

ف  الشرع ألن املقصود هـو إيقـا       تالتقديس أو التربك أو االحنراف عن مقتضيا      
الطلبة والدارسني ومن يشاء من السائحني على ما يريدونه من التعرف على هـذا              
الطريق ومواقعه هذه ملعرفة ما عاناه الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف رحلته السرية              

  املتكتمة
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هذه من متاعب وذلك رد أخذ العربة ومحل النفوس على حتمل مشاق الدعوة إىل اهللا               
ذلك عليه والسالم على أن تعمل هلا طرق فرعية معبدة ختـرج مـن    مبا حتمله يف  تأسياً

 بتسهيل الـصعود إىل     الطريق العام وتقام ا نزل واستراحات للسائحني وأن يعىن أيضاً         
 بغار حراء مث ثور والكراع حيث تعقبه سراقة         أماكن تواجده صلى اهللا عليه وسلم بدءً      

 مواقع يف مكة املكرمة كدار األرقم       بن مالك حىت الوصول إىل قباء وما سبق ذلك من         
بن أيب األرقم والشعب الذي قوطع هو وأهله فيه وطريق دخوله يف فتح مكة مث نزولـه       
باألبطح وكذا يف احلديبية وحنني وبدر وكذلك مواقعه يف املدينة املنورة ومواقع غزواته             

ك وتواجده فيهمـا  وتواجده يف أريافها مث طريقه صلى اهللا عليه وسلم إىل خيرب وإىل تبو   
إلعطاء املزيد من اإلحاطة واإلملام جبهاده الفذ يف نشر الدعوة اإلسالمية والعمل علـى              

   ا هـ )التأسي به يف ذلك

كما دعا الدكتور فاروق أخضر يف مقاله املنشور يف جريدة اجلزيرة بعددها رقم             
كة لزيارـا   هـ إىل تطوير األماكن األثرية يف اململ   ١٤٠٢ / ١ / ١٣ وتاريخ   ٣٣٥٤

من قبل املسلمني بصفة مستمرة لضمان الدخل بزعمه بعد نفاذ البترول ومما استدل بـه    
أن السياحة الدينية يف املسيحية يف الفاتيكان تعترب أحد الدخول الرئيـسية لالقتـصاد              (

اإليطايل وأن إسرائيل قد قامت ببيع زجاجات فارغة على اليهود يف أمريكا على اعتبار              
يف (  كما أشار إىل أا ستؤدي من الفوائد أيضاً        )لزجاجات مليئة واء القدس   أن هذه ا  

 ملا يؤدي إليه إحياء اآلثـار        ونظراً )إخل.. .تثبيت العلم باإلسالم عند األطفال املسلمني     
املتعلقة بالدين من خماطر متس العقيدة أحببت إيضاح احلق وتأييد ما كتبه أهل العلم يف               

على الرب والتقوى والنصح هللا ولعباده وكشف الشبهة وإيـضاح          ذلك والتعاون معهم    
  :احلجة فأقول
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إن العناية باآلثار على الوجه الذي ذكر يؤدي إىل الشرك باهللا جل وعـال؛              
ألن النفوس ضعيفة وجمبولة على التعلق مبا تظن أنه يفيدها والشرك بـاهللا أنواعـه           

 اآلثار سواء كانت حقيقة أو      كثرية غالب الناس ال يدركها والذي يقف عند هذه        
مزعومة بال حجة يتضح له كيف يتمسح اجلهلة بتراا وما فيها مـن أشـجار أو       

 منـهم أن ذلـك قربـة إىل اهللا    أحجار ويصلي عندها ويدعو من نسبت إليه ظناً    
سبحانه وحلصول الشفاعة وكشف الكربة ويعني على هذا كثرة دعـاة الـضالل      

م والذين يستغلون مثل هذه اآلثار لتـضليل النـاس          الذين تربت الوثنية يف نفوسه    
وتزيني زيارا هلم حىت حيصل بسبب ذلك على بعض الكسب املادي وليس هناك             

 من خيرب زوارها بأن املقصود العربة فقط بل الغالب العكس ويشاهد العاقـل              غالباً
 مـن    يف بعض البالد اليت بليت بالتعلق باألضرحة وأصبحوا يعبدوا         ذلك واضحاً 

دون اهللا ويطوفون ا كما يطاف بالكعبة باسم أن أهلها أولياء فكيف إذا قيل هلم               
إن هذه آثار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما أن الشيطان ال يفتـر يف حتـني                  

قَالَ فَِبِعزِتك  { :األوقات املناسبة إلضالل الناس قال اهللا تعاىل عن الشيطان إنه قال          
  مهنلَأُغِْوي  ِعنيمأَج *   لَِصنيخالْم مهِمن كادسبحانه عن عدو     وقال أيضاً  )١(}ِإال ِعب 

ثُم لَـآِتينهم   * قَالَ فَِبما أَغْويتِني لَأَقْعدنَّ لَهم ِصراطَك الْمستِقيم        { :اهللا الشيطان 
      اِنِهممأَي نعو لِْفِهمخ ِمنو ِديِهمِن أَييب ِمن        مهأَكْثَـر ِجـدال تو اِئِلِهممش نعو 

اِكِرينوقد أغوى آدم فأخرجه من اجلنة مع أن اهللا سبحانه وتعاىل حـذره              )٢(}ش 
  منه وبني له أنه عدوه كما

                                                
 .٨٢،٨٣ تان سورة ص اآلي- ١
 .١٦،١٧ تان سورة األعراف اآلي- ٢
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ثُم اجتباه ربه فَتـاب علَيـِه       * وعصى آدم ربه فَغوى     { :قال تعاىل يف سورة طه    
  . )١(}وهدى

 ليعبدوه من   ومن ذلك قصة بين إسرائيل مع السامري حينما وضع هلم من حليهم عجالً            
وثبت يف جامع الترمذي وغـريه       ،دون اهللا فزين هلم الشيطان عبادته مع ظهور بطالا        

بإسناد صحيح عن أيب واقد الليثي رضي اهللا عنه قال خرجنا مع رسول اهللا صـلى اهللا                 
ثاء عهد بكفر وللمشركني سـدرة يعكفـون عنـدها          عليه وسلم إىل حنني وحنن حد     

وينوطون ا أسلحتهم يقال هلا ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول اهللا اجعل لنا               
أكرب إا السنن قلتم     اهللا(( :ذات أنواط كما هلم ذات أنواط فقال صلى اهللا عليه وسلم          

ا كما هلم آهلة لتـركنب      والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل ملوسى اجعل لنا إهل          
 شبه قوهلم اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط بقول بـين     ))سنن من كان قبلكم   

إسرائيل اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة فدل ذلك على أن االعتبار باملعـاين واملقاصـد ال                 
ولعظم جرمية الشرك وخطره يف إحباط العمل نرى اخلليل عليه السالم            ،مبجرد األلفاظ 

وِإذْ قَالَ ِإبراِهيم رب اجعلْ هذَا الْبلَد       { :دعو اهللا له ولبنيه السالمة منه قال اهللا تعاىل        ي
       امنالْأَص دبعأَنْ ن ِنيبِني وبناجا واسِ     * آِمنالن ا ِمنكَِثري لَلْنأَض نهِإن باآليـة  )٢(}ر ، 

 فغريهـم   - أشرف اخللق وأعلمهم باهللا وأتقاهم له         وهم -فإذا خافه األنبياء والرسل     
أوىل وأحرى بأن خياف عليه ذلك وجيب حتذيره منه كما جيب سد الذرائع املوصلة إليه               
ومهما عمل أهل احلق من احتياط أو حتفظ فلن حيول ذلك بني اجلهال وبني املفاسـد                

  املترتبة على تعظيم اآلثار؛ ألن الناس خيتلفون من حيث الفهم
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  وسواعاً  ولذلك عبد قوم نوح عليه السالم وداً        كثرياً والتأثر والبحث عن احلق اختالفاً    
 مع أن األصل يف تصويرهم هو التذكري بأعماهلم الصاحلة للتأسي           ويغوث ويعوق ونسراً  

واالقتداء م ال للغلو فيهم وعبادم من دون اهللا ولكن الشيطان أنسى من جاء بعد من          
 وزين هلم عبادم من دون اهللا وكان ذلك هو سبب الشرك يف بين              صورهم هذا املقصد  

آدم روى ذلك البخاري رمحه اهللا يف صحيحه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف تفسري               
وقَالُوا ال تذَرنَّ آِلهتكُم وال تذَرنَّ ودا وال سواعا وال يغوثَ ويعـوق             { :قوله تعاىل 
   .)١(}ونسرا

 هذه أمساء رجال صاحلني من قوم نوح فلما هلكوا أوحـى الـشيطان إىل               :قال
 ومسوها بأمسائهم ففعلـوا  قومهم أن انصبوا إىل جمالسهم اليت كانوا جيلسون فيها أنصاباً         

  .فلم تعبد حىت إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت

ر من طريقهم؛   أما التمثيل مبا فعله اليهود والنصارى فإن اهللا جل وعال أمر باحلذ           
ألنه طريق ضالل وهالك وال جيوز التشبه م يف أعماهلم املخالفة لشرعنا وهم معروفون     

تباع اهلوى والتحريف ملا جاء به أنبياؤهم فلهذا ولغريه من أعماهلم الـضالة        إبالضالل و 
 ينا عن التشبه م وسلوك طريقهم واحلاصل أن املفاسد اليت ستنشأ عن االعتناء باآلثار           
وإحيائها حمققة وال حيصى كميتها وأنواعها وغاياا إال اهللا سبحانه فوجب منع إحيائها            
وسد الذرائع إىل ذلك ومعلوم أن أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ورضي اهللا عنهم               

 هللا  أعلم الناس بدين اهللا وأحب الناس لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأكملهم نصحاً             
 هذه اآلثار ومل يعظموها ومل يدعوا إىل إحيائها بل ملا رأى عمر رضي              ولعباده ومل حييوا  

  اهللا عنه بعض الناس يذهب إىل الشجرة اليت بويع النيب صلى اهللا عليه وسلم حتتها أمر 
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 على الناس من الغلو فيها والشرك ا فشكر له املسلمون ذلك وعدوه من              بقطعها خوفاً 
   .مناقبه رضي اهللا عنه

 لفعله النيب صلى اهللا عليه وسـلم يف          مشروعاً حياؤها أو زيارا أمراً   ولو كان إ  
مكة وبعد اهلجرة أو أمر بذلك أو فعله أصحابه أو أرشدوا إليه وسبق أم أعلم النـاس   
بشريعة اهللا وأحبهم لرسوله صلى اهللا عليه وسلم وأنصحهم هللا ولعباده ومل حيفظ عنـه               

زاروا غار حراء حني كانوا مبكة أو غار ثـور ومل           صلى اهللا عليه وسلم وال عنهم أم        
 حني عمرة القضاء وال عام الفتح وال يف حجة الوداع ومل يعرجـوا              يفعلوا ذلك أيضاً  

على موضع خيميت أم معبد وال حمل شجرة البيعة فعلم أن زيارا ومتهيد الطرق إليهـا                
لشرك األكرب وملا كان    أمر مبتدع ال أصل له يف شرع اهللا وهو من أعظم الوسائل إىل ا             

البناء على القبور واختاذ مساجد عليها من أعظم وسائل الشرك ى النيب صلى اهللا عليه               
وسلم عن ذلك ولعن اليهود والنصارى على اختاذهم قبور أنبيائهم مساجد وأخرب عمن             

وقال فيما ثبت عنه يف صحيح مسلم رمحه اهللا عن جندب            ،يفعل ذلك أم شرار اخللق    
أال وإن (( :بد اهللا البجلي رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم             بن ع 

من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد أال فال تتخذوا القبـور    
عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا        ويف صحيح مسلم أيضاً    ))مساجد فإين أاكم عن ذلك    

 اهللا عليه وسلم أن جيصص القرب وأن يقعد عليه وأن يبىن          ى رسول اهللا صلى   ( :عنه قال 
  . واألحاديث يف هذا املعىن كثرية)وأن يكتب عليه( زاد الترمذي بإسناد صحيح )عليه

وقد دلت الشريعة اإلسالمية الكاملة على وجوب سد الذرائع القولية والفعليـة            
مة ابن القيم رمحه اهللا يف      واحتج العلماء على ذلك بأدلة ال حتصى كثرة وذكر منها العال          

تسعة وتسعني دليال كلها تدل على وجوب سد الذرائع املفضية          ] إعالم املوقعني [كتابه  
  :إىل الشرك واملعاصي وذكر منها قول اهللا تعاىل
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 ،يـة  اآل )١(}وال تسبوا الَِّذين يدعونَ ِمن دوِن اللَِّه فَيسبوا اللَّه عدوا ِبغيِر ِعلْمٍ           {
ال صالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس وال صـالة       (( :وقوله صلى اهللا عليه وسلم    

   . لذريعة عبادة الشمس من دون اهللاسداً)) بعد العصر حىت تغرب الشمس

ومنعا للتشبه مبن فعل ذلك كما ذكر منها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى               
 عـن جتـصيص القبـور       عن بناء املساجد على القبور ولعن من فعل ذلك وى         

وتشريفها واختاذها مساجد وعن الصالة إليها وعندها وعن إيقاد املصابيح عليهـا            
وأمر بتسويتها وى عن اختاذها عيدا وعن شد الرحال إليها لئال يكون ذلك ذريعة        
إىل اختاذها أوثانا واإلشراك ا وحرم ذلك على من قصده ومن مل يقصده بل قصد          

   .خالفه سدا للذريعة

فالواجب على علماء املسلمني وعلى والة أمرهم أن يسلكوا مسلك نيب اهللا            
صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا عنهم يف هذا الباب وغريه وأن ينهوا عما               
ى عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأن يسدوا الذرائع والوسائل املفضية إىل              

 لطـرق  ولياء محاية جلناب التوحيد وسـداً  الشرك واملعاصي والغلو يف األنبياء واأل     
الشرك ووسائله واهللا املسئول أن يصلح أحوال املسلمني وأن يفقههم يف الدين وأن             
يوفق علماءهم ووالة أمرهم ملا فيه صالحهم وجنام يف الدنيا واآلخرة وأن يوفـق   

ميع قادة املسلمني لتحكيم شريعة اهللا واحلكم ا يف كل شئوم وأن يسلك بـاجل             
صراطه املستقيم إنه ويل ذلك والقادر عليه وصلى اهللا وسلم على عبده ورسـوله              

  .نبينا حممد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى داه إىل يوم الدين
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  )١(مؤمتر القمة اإلسالمي وعوامل النصر

 احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى            
   .داه

 لكل شيء وهـدى  فإن من تأمل القرآن الكرمي الذي أنزله اهللا تبياناً        أما بعد   
 لعوامل النصر وأسباب الـتمكني يف        شافياً ورمحة وبشرى للمسلمني جيد فيه بياناً     

األرض والقضاء على العدو مهما كانت قوته ويتضح لـه أن تلـك األسـباب               
ق بـاهللا ورسـوله   والعوامل ترجع كلها إىل عاملني أساسيني ومها اإلميان الـصاد     

واجلهاد الصادق يف سبيله ومعلوم أن اإلميان الشرعي الذي علق اهللا بـه النـصر               
وحسن العاقبة يتضمن اإلخالص هللا يف العمل والقيام بأوامره وترك نواهيه كمـا             
يتضمن وجوب حتكيم الشريعة يف كل أمور اتمع واألمر باملعروف والنهي عـن             

اس إىل كتاب اهللا عز وجل وسنة رسوله صلى اهللا عليه           املنكر ورد ما تنازع فيه الن     
 وجوب إعداد ما يستطاع من القوة للدفاع عن الـدين           وسلم كما يتضمن أيضاً   

واحلوزة وجلهاد من خرج عن احلق حىت يرجع إليه أما العامل الثاين وهو اجلهـاد               
الذكر  من موجبات اإلميان ولكن اهللا سبحانه نبه عليه وخصه ب          الصادق فهو أيضاً  

يف مواضع كثرية من كتابه كذلك رسوله صلى اهللا عليه وسلم أمر به األمة ورغبها         
  فيه لعظم شأنه 
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ومسيس احلاجة إليه؛ ألن أكثر اخللق ال يردعه عن باطله جمرد الوعد والوعيد بل البـد        
يف حقه من وازع سلطاين يلزمه باحلق ويردعه عن الباطل ومىت توافر هذان العـامالن               

سيان ومها اإلميان باهللا ورسوله واجلهاد يف سبيله ألي أمة أو دولة كـان النـصر            األسا
حليفها وكتب اهللا هلا التمكني يف األرض واالستخالف فيها وعد اهللا الذي ال خيلـف               

  .وسنته اليت ال تبدل

وقد وقع لصدر هذه األمة من العز والتمكني والنصر على األعداء ما يدل علـى               
لقرآن الكرمي وجاءت به سنة الرسول األمني عليه الصالة والـسالم           صحة ما دل عليه ا    

وكل من له أدىن إملام بالتاريخ اإلسالمي يعرف صحة ما ذكرناه وأنه أمر واقع ال ميكن                
 من صدق الرعيل األول يف إميـام بـاهللا          جتاهله وليس له سبب سوى ما ذكرنا آنفاً       

دة وإليك أيها األخ الكرمي بعض اآليـات         وعقي  وعمالً ورسوله واجلهاد يف سبيله قوالً    
الدالة على ما ذكرنا لتكون على بينة وبصرية ولتقوم مبا تستطيعه من الدعوة إىل سـبيل     

وألن يهدي اهللا بك (ربك وتنبيه إخوانك املسلمني على أسباب النصر وعوامل اخلذالن         
هللا صلى اهللا    كما صح بذلك احلديث عن رسول ا       ) خري لك من محر النعم      واحداً رجالً

يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبـت          { :عليه وسلم قال اهللا عز وجل     
كُماموقد أمجع أهل التفسري على أن نصر اهللا سبحانه هو نصر دينه بالعمل بـه    )١(}أَقْد 

اآلية األخرى من سـورة احلـج       والدعوة إليه واجلهاد ملن خالفه ويدل على هذا املعىن          
الَّـِذين ِإنْ   * ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره ِإنَّ اللَّه لَقَـِوي عِزيـز           { :وهي قوله سبحانه  

مكَّناهم ِفي الْأَرِض أَقَاموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا ِبـالْمعروِف ونهـوا عـِن              
  وكَانَ حقا علَينا نصر{ : وقال تعاىل)٢(}الْمنكَِر
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ِمِننيؤوال ريب أن املؤمن هو القائم بأمر اهللا املصدق بأخباره املنتهي عن نواهيه              )١(}الْم 
يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ تتقُوا اللَّه يجعلْ لَكُم فُرقَانـا         { :احملكم لشريعته وقال عز وجل    

  .)٢(}لكم ر عنكُم سيئَاِتكُم ويغِفرويكَفِّ
لَيس الِْبر أَنْ تولُّوا وجوهكُم     { :وقال عز وجل يف بيان صفات املؤمنني واملتقني       

ِب ِقبلَ الْمشِرِق والْمغِرِب ولَِكن الِْبر من آمن ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر والْمالِئكَِة والِْكتـا     
والنِبيني وآتى الْمالَ علَى حبِه ذَِوي الْقُربى والْيتامى والْمـساِكني وابـن الـسِبيِل             
والساِئِلني وِفي الرقَاِب وأَقَام الصالةَ وآتى الزكَاةَ والْموفُونَ ِبعهِدِهم ِإذَا عاهـدوا            

ساِء والضراِء وِحني الْبأِْس أُولَِئك الَِّذين صدقُوا وأُولَِئـك هـم           والصاِبِرين ِفي الْبأْ  
  .)٣(}الْمتقُونَ

تأمل يا أخي هذه الصفات احلميدة واألخالق الكرمية مث حاسب نفسك بتطبيقها            
حىت تكون من املؤمنني الصادقني واملتقني الفائزين وال ريب أن الواجب على كل مـن               

ىل اإلسالم من ملك أو زعيم أو أمري أو غريهم أن حياسب نفسه وأن جياهدها               ينتسب إ 
على التخلق ذه األخالق الكرمية والعمل ذه األعمال الصاحلة وأن يلزم من حتته من               
الشعوب ذه األخالق واألعمال اليت أوجبها اهللا على املسلمني وأن يصدق يف ذلـك              

يار الذين يعينونه على تنفيذ أمر اهللا ورسوله حـسب          ويستعني باهللا عليه وأن يويل األخ     
اإلمكان وأن يبعد ضدهم حسب اإلمكان وأن يتعاون مع غريه من امللوك والزعمـاء               
واألعيان يف هذا األمر اجلليل الذي به عزم ونصرهم ومتكينهم يف األرض كما قال عز               

ا الصاِلحاِت لَيستخِلفَنهم ِفي الْـأَرِض      وعد اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم وعِملُو     { :وجل
 ِلِهمقَب ِمن الَِّذين لَفختا اسكَم  
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ولَيمكِّنن لَهم ِدينهم الَِّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم ِمن بعِد خوِفِهم أَمنا يعبدونِني            
    نمئًا ويِركُونَ ِبي ششالْفَاِسـقُونَ        ال ي ـمه فَأُولَِئك ذَِلك دعب وقـال   )١(} كَفَر 

وأَِعدوا لَهم ما استطَعتم ِمن     { : لعباده بإعداد القوة   سبحانه يف سورة األنفال آمراً    
ِهـم ال  قُوٍة وِمن ِرباِط الْخيِل ترِهبونَ ِبِه عدو اللَِّه وعدوكُم وآخِرين ِمـن دونِ         

تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم وما تنِفقُوا ِمن شيٍء ِفي سِبيِل اللَِّه يوف ِإلَيكُم وأَنـتم ال            
 : وأمرهم باحلذر من األعداء ومكايدهم فقال تعاىل يف سورة النـساء           )٢(}تظْلَمونَ

 وقـال  )٣(}انِفروا ثُباٍت أَِو انِفروا جِميعـا يا أَيها الَِّذين آمنوا خذُوا ِحذْركُم فَ   {
وِإذَا كُنت ِفيِهم فَأَقَمت لَهم الصالةَ فَلْـتقُم  { :سبحانه لنبيه صلى اهللا عليه وسلم    

          لْتو اِئكُمرو وا ِمنكُونوا فَلْيدجفَِإذَا س مهتِلحذُوا أَسأْخلْيو كعم مهأِْت طَاِئفَةٌ ِمن
         الَّـِذين دو مهتِلحأَسو مهذُوا ِحذْرأْخلْيو كعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي ى لَمرطَاِئفَةٌ أُخ
كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسِلحِتكُم وأَمِتعِتكُم فَيِميلُونَ علَيكُم ميلَـةً واِحـدةً وال             

انَ ِبكُم أَذًى ِمن مطٍَر أَو كُنتم مرضى أَنْ تضعوا أَسـِلحتكُم    جناح علَيكُم ِإنْ كَ   
  .)٤(}وخذُوا ِحذْركُم ِإنَّ اللَّه أَعد ِللْكَاِفِرين عذَابا مِهينا

فانظر يا أخي هذا التعليم العظيم والتوجيـه البليـغ مـن فـاطر األرض               
لذي بيده تصريف قلوب اجلميع وبيده أزمة       وات وعامل السرائر واخلفيات ا    اوالسم

األمور وتصريفها يتضح لك من ذلك عناية اإلسالم باألسباب وحثه عليها وحتذيره      
  من إمهاهلا والغفلة عنها ويتبني لك من ذلك أنه ال جيوز للمسلم أن 
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يعرض عن األسباب أو يتهاون بشأا كما أنه ال جيوز له االعتماد عليها بل جيـب أن                 
 بأنه سبحانه هو الذي بيده النصر وهذا هو حقيقة           اعتماده على اهللا وحده مؤمناً     يكون

التوكل الشرعي وهو األخذ باألسباب والعناية ا مع االعتماد على اهللا والتوكل عليـه          
ومن يتِق اللَّـه    { :وقد نبه اهللا سبحانه على هذا املعىن يف عدة آيات منها قوله سبحانه            

 لْ لَهعجا   يجرخم  *       ـولَـى اللَّـِه فَهكَّـلْ عوتي نمو ِسبتحثُ ال ييح ِمن قْهزريو
هبسفذكر التقوى أوال وهي أعظم األسباب ألن حقيقتها طاعة اهللا ورسـوله يف   )١(}ح 

كل شيء ومن ذلك األخذ باألسباب احلسية واملعنوية والسياسية والعسكرية مث ذكـر             
 وقال عز   - أي كافيه    - )٢(}ُسبهومن يتوكَّلْ علَى اللَِّه فَهو ح     { :ل سبحانه التوكل فقا 

* ِإذْ تستِغيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني مِمدكُم ِبأَلٍْف ِمن الْمالِئكَِة مرِدِفني          { :وجل
ِه قُلُوبكُم وما النصر ِإال ِمن ِعنِد اللَّـِه ِإنَّ اللَّـه   وما جعلَه اللَّه ِإال بشرى وِلتطْمِئن بِ      

ِكيمح ِزيز٣(}ع(.  

أما اجلهاد الصادق فذكره اهللا سبحانه يف عدة آيات وذكر ما يترتب عليه مـن               
النصر يف الدنيا والسعادة يف اآلخرة وبني صفات ااهدين الصادقني ليتميزوا من غريهم             

انِفروا ِخفَافًا وِثقَالًا وجاِهدوا ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ِفي سِبيِل اللَِّه ذَِلكُم          { :فقال تعاىل 
يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا لَِقيتم ِفئَةً فَاثْبتوا        { : وقال تعاىل  )٤(}خير لَكُم ِإنْ كُنتم تعلَمونَ    

وأَِطيعوا اللَّه ورسولَه وال تنـازعوا فَتفْـشلُوا        * علَّكُم تفِْلحونَ   واذْكُروا اللَّه كَِثريا لَ   
 اِبِرينالص عم وا ِإنَّ اللَّهِبراصو كُمِرحي بذْهتوا* وكُونال تو  
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يِل اللَِّه واللَّـه ِبمـا      كَالَِّذين خرجوا ِمن ِدياِرِهم بطَرا وِرئَاَء الناِس ويصدونَ عن سبِ         
  .)١(}يعملُونَ مِحيطٌ

فتأمل أيها املؤمن هذه الصفات العظيمة للمجاهد الصادق حىت يتضح لك حال            
املسلمني اليوم وحال ااهدين السابقني وحىت تعرف سر جناح أولئك وخـذالن مـن     

ـ              رة إال بـالتخلق    بعدهم وأنه ال سبيل إىل إدراك النصر يف الدنيا والـسعادة يف اآلخ
باألخالق اليت أمر اهللا ا ودعا إليها وعلق ا النصر وقد أوضحها اهللا سبحانه يف كتابه                

يا أَيها الَِّذين آمنـوا هـلْ   { املبني يف هذه اآليات اليت ذكرناها وغريها وقال عز وجل     
ِمنونَ ِباللَِّه ورسوِلِه وتجاِهدونَ ِفـي      تؤ* أَدلُّكُم علَى ِتجارٍة تنِجيكُم ِمن عذَاٍب أَِليٍم        

يغِفر لَكُم ذُنوبكُم   * سِبيِل اللَِّه ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ذَِلكُم خير لَكُم ِإنْ كُنتم تعلَمونَ           
 ِفي جناِت عدٍن ذَِلك الْفَوز ويدِخلْكُم جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار ومساِكن طَيبةً    

ِظيمالْع ِمِننيؤِر الْمشبو قَِريب حفَتاللَِّه و ِمن رصا نهونِحبى ترأُخ٢(}و(.  
وقد مجع اهللا سبحانه يف هذه اآليات أسباب النصر وردها سبحانه إىل عـاملني              

سبيله ورتب على ذلك مغفرة الـذنوب       أساسيني ومها اإلميان باهللا ورسوله واجلهاد يف        
والفوز باجلنة يف اآلخرة والنصر يف الدنيا والفتح القريب وأخرب سبحانه أن املـسلمني              

  .}وأُخرى تِحبونها نصر ِمن اللَِّه وفَتح قَِريب{ :حيبون النصر والفتح وهلذا قال
ة صادقة يف النصر والفتح فإذا كان ملوكنا وزعماؤنا يف مؤمترهم هذا يرغبون رغب      

القريب والسعادة يف الدنيا واآلخرة وقد أوضح اهللا هلم السبيل وأبـان هلـم العوامـل               
واألسباب املفضية إىل ذلك فما عليهم إال أن يتوبوا إىل اهللا توبة صادقة مما سلف مـن                 

  تقصريهم وعدم قيامهم مبا جيب عليهم من حق اهللا وحق
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 على اإلميان باهللا ورسوله وحتكيم شريعته واالعتصام         وأن يتعاهدوا صادقني   ،عباده
 بكل ما أعطاهم اهللا من قوة وأن ينبذوا املبادئ         واحداً حببله وجهادهم األعداء صفاً   

املخالفة لشريعة اهللا وحقيقة دينه وأن يعتمدوا عليه سبحانه ال علـى غـريه مـن     
 استطاعوا من القـوة     املعسكر الشرقي أو الغريب وأن يأخذوا باألسباب ويعدوا ما        

بكل وسيلة أباحها الشرع وأن يكونوا مستقلني ومنحازين عن سائر الكتل الكافرة        
من شرقية وغربية متميزين بإميام باهللا ورسوله واعتـصامهم بدينـه ومتـسكهم           
بشريعته وأما السالح وأصناف العدة فال بأس بتأمينها من كل طريق وبكل وسيلة             

  .ال ختالف الشرع املطهر

 وأن واهللا املسئول بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن جيعل هذا املؤمتر مباركـاً           
ينفع به عباده وأن جيمع به مشل املسلمني ويصلح به قادم ويوفق اتمعني فيه ملا               
فيه رضاه وعز دينه وذل أعدائه ورد احلق املسلوب إىل مستحقه ونبذ ما خـالف               

ذلك والقادر عليه وصلى وسلم على عبـده        اإلسالم من مبادئ وأخالق إنه ويل       
  .ورسوله نبينا حممد وآله وصحبه وأتباعه بإحسان



  

 - ٣٤٨ -

  

  مكانة املرأة يف احلياة

  .هذا جواب لسؤال وارد من جملة اجليل بالرياض عن مكانة املرأة يف اإلسالم

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى           
   : ومن سار على درم إىل يوم الدين وبعدآله وصحبه

 يف حياة كل مـسلم       كبرياً فإن للمرأة املسلمة مكانة رفيعة يف اإلسالم وأثراً       
فهي املدرسة األوىل يف بناء اتمع الصاحل إذا كانت هذه املرأة تسري على هدى من     

م كتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم ألن التمسك ما يبعـد كـل مـسل        
ومسلمة عن الضالل يف كل شيء وضالل األمم واحنرافها ال حيصل إال بابتعادهـا       
عن ج اهللا سبحانه وتعاىل وما جاء به أنبياؤه ورسله عليهم الصالة والسالم قـال       

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم ما كتـاب اهللا       (( :صلى اهللا عليه وسلم   
  )).وسنيت

  وبنتـاً  وزوجة وأختاًما يدل على أمهية املرأة أماً  ولقد جاء يف القرآن الكرمي      
   .وما هلا من حقوق وما عليها من واجبات وجاءت السنة املطهرة بتفصيل ذلك

واألمهية تكمن فيما يلقى عليها من أعباء وتتحمل من مـشاق تفـوق يف              
  بعضها أعباء الرجل؛ لذلك كان من أهم الواجبات شكر الوالدة وبرها
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ووصينا الِْإنسانَ ِبواِلديِه   { :هي مقدمة يف ذلك على الوالد قال تعاىل       وحسن صحبتها و  
       ِإلَـي كياِلـدِلوِلـي و ـكُرِن أَِن اشيـامِفي ع الُهِفصٍن وهلَى وا عنهو هأُم هلَتمح

ِصري١(}الْم(.  
حسانا حملَته أُمه كُرها ووضعته كُرها      ووصينا الِْإنسانَ ِبواِلديِه إِ   { :وقال تعاىل 

 وجاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال           )٢(}وحملُه وِفصالُه ثَالثُونَ شهرا   
أمك قال مث   (( :يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أحق الناس حبسن صحابيت؟ قال            

 ومقتضى ذلك أن يكـون  )) قال مث من؟ قال أبوكمن؟ قال أمك قال مث من؟ قال أمك   
   .لألم ثالثة أمثال ما لألب من الرب

وِمن { :ومكانة الزوجة وتأثريها على هدوء النفوس أبانته اآلية الكرمية قال تعاىل          
      كُمنيلَ بعجا وهوا ِإلَيكُنسا ِلتاجوأَز فُِسكُمأَن ِمن لَكُم لَقاِتِه أَنْ خةًآيمحرةً ودو٣(}م( 

 ، احملبة : املودة هي  }مودةً ورحمةً { :قال احلافظ بن كثري رمحه اهللا يف تفسري قوله تعاىل         
 أو لرمحة ا بأن يكون هلا منه  ، فإن الرجل ميسك املرأة إما حملبته هلا       ، الرأفة :والرمحة هي 

   .ولد
 اهللا عنها أكرب األثر يف دئـة    ولقد كان للوقفة الفريدة اليت وقفتها خدجية رضي       

روع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عندما نزل عليه جربيل عليه السالم بـالوحي يف                
دثروين دثروين لقد خشيت على (( :غار حراء ألول مرة فجاء إليها ترجف بوادره فقال        

لـرحم   إنك لتصل ا   ، أبشر فواهللا ال خيزيك اهللا أبداً      : رضي اهللا عنها   :فقالت  ))نفسي
 وتعني على نوائـب  ، وتقري الضيف، وحتمل الكل وتكسب املعدوم    ،وتصدق احلديث 

  ).احلق
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 ال ننسى أثر عائشة رضي اهللا عنها حيث أخذ عنها احلديث كبـار              وأيضاً
 وباألمس القريب وعلـى زمـن       .الصحابة وكثري من النساء األحكام املتعلقة ن      
ه بأن يتقبل دعوة اإلمام ادد حممد       اإلمام حممد بن سعود رمحه اهللا نصحته زوجت       

 فإنه كان لنصيحتها له أكـرب       ،بن عبد الوهاب رمحه اهللا عندما عرض عليه دعوته        
 حيث نلمس حبمد اهللا اليوم أثر ذلك      ،األثر يف اتفاقهما على جتديد الدعوة ونشرها      

   .برسوخ العقيدة يف أبناء هذه اجلزيرة

 يف تـشجيعي     عظيماً  وأثراً  كبرياً ضالًوال شك أن لوالديت رمحة اهللا عليها ف       
   .على الدراسة واإلعانة عليها ضاعف اهللا مثوبتها وجزاها عين خري اجلزاء

ومما ال شك فيه أن البيت الذي تسوده املـودة واحملبـة والرأفـة والتربيـة      
 يف أي عمـل   ناجحاً، يف أمرهاإلسالمية سيؤثر على الرجل فيكون بإذن اهللا موفقاً    

 واهللا  . من طلب علم أو كسب جتارة أو زراعة إىل غري ذلك من أعمال             يسعى إليه 
 وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصـحبه         ،أسأل أن يوفق اجلميع ملا حيب ويرضى      

  .وسلم



  

 - ٣٥١ -

  

  حكم قيادة املرأة للسيارة

   : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،احلمد هللا

 ومعلـوم  ، قيادة املرأة للسيارةفقد كثر حديث الناس يف صحيفة اجلزيرة عن    
 ، اخللوة احملرمـة بـاملرأة     : منها ،أا تؤدي إىل مفاسد ال ختفى على الداعني إليها        

 ارتكاب احملظـور    : ومنها ، االختالط بالرجال بدون حذر    : ومنها ، السفور :ومنها
 والشرع املطهر منع الوسائل املؤدية إىل احملرم        ،الذي من أجله حرمت هذه األمور     

 وقد أمر اهللا جل وعال نساء النيب ونساء املؤمنني باالسـتقرار يف             ،تربها حمرمة واع
 وجتنب إظهار الزينة لغري حمارمهن ملا يؤدي إليه ذلك كله من            ، واحلجاب ،البيوت

وقَرنَ ِفي بيوِتكُن وال تبرجن تبرج      { :اإلباحية اليت تقضي على اتمع قال تعاىل      
اِهِليالْجولَهسرو اللَّه نأَِطعكَاةَ والز الةَ وآِتنيالص نأَِقماآلية)١(}ِة الْأُولَى و .   

يا أَيها النِبي قُلْ ِلأَزواِجك وبناِتك وِنساِء الْمؤِمِنني يـدِنني          { :وقال تعاىل 
      عى أَنْ ينأَد ذَِلك الِبيِبِهنج ِمن ِهنلَيع  نذَيؤفَال ي فْنقُـلْ  { : وقال تعـاىل   )٢(}رو

ِللْمؤِمناِت يغضضن ِمن أَبصاِرِهن ويحفَظْن فُروجهن وال يبِدين ِزينتهن ِإال مـا            
          ِإال ِلب نهتِزين ِدينبال يو وِبِهنيلَى جع ِرِهنمِبخ نِربضلْيا وهِمن رظَه   أَو ـولَِتِهنع

أَو اِئِهنآب   
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آباِء بعولَِتِهن أَو أَبناِئِهن أَو أَبناِء بعولَِتِهن أَو ِإخواِنِهن أَو بِنـي ِإخـواِنِهن أَو بِنـي                 
         غَي اِبِعنيأَِو الت نهانمأَي لَكَتا مم أَو اِئِهنِنس أَو اِتِهنواِل أَِو      أَخجالر ِة ِمنبِر أُوِلي الِْإر

              ِفـنيخا يم لَمعِلي ِلِهنجِبأَر نِربضال ياِء وساِت النرولَى عوا عرظْهي لَم الطِّفِْل الَِّذين
          لَّكُمونَ لَعِمنؤا الْمها أَيِميعوا ِإلَى اللَِّه جوبتو ِتِهنِزين فِْلِمنونَتوقال النيب صلى    )١(}ح

 فالشرع املطهر منع    ))ما خال رجل بامرأة إال كان الشيطان ثالثهما       (( :اهللا عليه وسلم  
مجيع األسباب املؤدية إىل الرذيلة مبا يف ذلك رمي احملصنات الغافالت بالفاحشة وجعل             

   .عقوبته من أشد العقوبات صيانة للمجتمع من نشر أسباب الرذيلة

 وهذا ال خيفى ولكن اجلهل باألحكام       ،أة من األسباب املؤدية إىل ذلك     وقيادة املر 
 -الشرعية وبالعواقب السيئة اليت يفضي إليها التساهل بالوسائل املفضية إىل املنكـرات         

 به الكثري من مرضى القلوب من حمبـة اإلباحيـة والتمتـع بـالنظر إىل                ىمع ما يبتل  
مر وأشباهه بغري علم وبغري مبـاالة مبـا    كل هذا يسبب اخلوض يف هذا األ       ،األجنبيات

قُلْ ِإنما حرم ربي الْفَواِحش ما ظَهر ِمنهـا         { :وراء ذلك من األخطار وقال اهللا تعاىل      
وأَنْ وما بطَن والِْإثْم والْبغي ِبغيِر الْحق وأَنْ تشِركُوا ِباللَِّه ما لَم ينزلْ ِبـِه سـلْطَانا                 

وال تتِبعوا خطُواِت الشيطَاِن ِإنـه     { : وقال سبحانه  )٢(}تقُولُوا علَى اللَِّه ما ال تعلَمونَ     
    ِبنيم ودع ـا ال           * لَكُملَـى اللَّـِه مقُولُـوا عأَنْ تاِء وشالْفَحوِء وِبالس كُمرأْما يمِإن

ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من        (( : عليه وسلم  وقال صلى اهللا   ،)٣(}تعلَمونَ
كان الناس يسألون رسـول اهللا  (( :وعن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه قال      ،))النساء

  صلى اهللا عليه وسلم عن اخلري وكنت

                                                
  .٣١ سورة النور اآلية - ١
 .٣٣ سورة األعراف اآلية - ٢
 .١٦٩،١٧٠ سورة البقرة اآلية - ٣
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 إنا كنا يف جاهلية وشـر       ، يا رسول اهللا   : فقلت ،أسأله عن الشر خمافة أن يدركين     
 وهل بعد ذلك الشر مـن   :قلت ، نعم :لافهل بعده من شر؟ ق    فجاء اهللا ذا اخلري     

 قوم يهدون بغري هديي تعرف      : وما دخنه؟ قال   :قلت ، وفيه دخن  ، نعم :خري؟ قال 
 نعم دعاة على أبواب جهنم  : فهل بعد ذلك اخلري من شر؟ قال       :قلت ،منهم وتنكر 

ن جلـدتنا    هم م  :قلت يا رسول اهللا صفهم لنا؟ قال       ،من أجام إليها قذفوه فيها    
 تلزم مجاعة املسلمني    :فما تأمرين إن أدركين ذلك؟ قال     : قلت. ويتكلمون بألسنتنا 

 ، فاعتزل تلك الفرق كلـها :فإن مل يكن هلم إمام وال مجاعة؟ قال  : قلت ،وإمامهم
   . متفق عليه))ولو أن تعض بأصل شجرة حىت يدركك املوت وأنت على ذلك

 وأن حيـذر الفـنت      ،وله ويف عملـه   وإنين أدعو كل مسلم أن يتق اهللا يف ق        
 ، وأن يبتعد عن كل ما يسخط اهللا جل وعال أو يفضي إىل ذلـك              ،والداعني إليها 

وأن حيذر كل احلذر أن يكون من هؤالء الدعاة الذين أخرب عنهم النيب صـلى اهللا                
 وحفظ هلذه األمة ، وقانا اهللا شر الفنت وأهلها    .عليه وسلم يف هذا احلديث الشريف     

 ووفق كتاب صحفنا وسائر املسلمني ملا فيه رضاه         ،فاها شر دعاة السوء   دينها وك 
 ، إنه ويل ذلك والقـادر عليـه       ،وصالح أمر املسلمني وجنام يف الدنيا واآلخرة      
  .وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
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  أمهية الغطاء يف وجه املرأة

وفقه اهللا لكـل  .. .كرممن عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ امل    
  . خري آمني

   : وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
أرجـو مـن    ( :فكتابكم املؤرخ بدون وصل وصلكم اهللا داه وهذا نصه        

فضيلتكم إجابيت عن أمهية الغطاء على وجه املرأة وهل هو واجب أوجبه الـدين              
ع الكثري وأعتقد أن     إنين أمس  ، وإذا كان كذلك فما هو الدليل على ذلك        ،اإلسالمي

الغطاء عم استعماله يف اجلزيرة على عهد األتراك ومنذ ذلك الوقت سار التشديد             
 كما قرأت أنه يف     ،على استعماله حىت أصبح يراه اجلميع أنه فرض على كل امرأة          

عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وعهد الصحابة الراشدين كانت املـرأة تـشارك              
 فهل هـذه األشـياء      ،احلروبأيام  مال كما تساعده يف     الرجل يف الكثري من األع    

حقيقة أم أن فهمي غلط ال أساس له إنين أنتظر اإلجابة من فضيلتكم لفهم احلقيقة               
   . انتهى)وحذف ما هو مشوه؟

 احلجاب كان أول اإلسالم غري مفروض على املرأة وكانت تبدي           :اجلواب
حلجاب للمرأة وأوجب ذلـك      مث شرع اهللا سبحانه ا     ،وجهها وكفيها عند الرجال   

 ملادة الفتنة ـا     عليها صيانة هلا ومحاية هلا من نظر الرجال األجانب إليها وحسماً          
  وذلك بعد نزول آية احلجاب وهي قوله تعاىل يف اآلية
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ر وِإذَا سأَلْتموهن متاعا فَاسأَلُوهن ِمن وراِء ِحجاٍب ذَِلكُم أَطْه        { :من سورة األحزاب  
 قُلُوِبِهنو واآلية املذكورة وإن كانت نزلت يف زوجات النيب صلى          ، اآلية )١(}ِلقُلُوِبكُم 

 هن وغريهن من النساء لعموم العلة املذكورة واملعـىن يف           : فاملراد منها  ،اهللا عليه وسلم  
   .ذلك

ن تبـرج   وقَرنَ ِفي بيوِتكُن وال تبرج    { :وقال سبحانه وتعاىل يف السورة نفسها     
ولَهسرو اللَّه نأَِطعكَاةَ والز الةَ وآِتنيالص نأَِقمِة الْأُولَى واِهِلياآلية)٢(}الْج .   

 ومثل قوله عز وجل يف سورة األحزاب        ،فإن هذه اآلية تعمهن وغريهن باإلمجاع     
وِنساِء الْمـؤِمِنني يـدِنني علَـيِهن ِمـن     يا أَيها النِبي قُلْ ِلأَزواِجك وبناِتك    {: أيضاً

 وأنـزل  . األية)٣(}جالِبيِبِهن ذَِلك أَدنى أَنْ يعرفْن فَال يؤذَين وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما   
وا قُلْ ِللْمؤِمِنني يغض  { : آيتني أخريني يف سورة النور ومها قوله تعاىل        اهللا يف ذلك أيضاً   

وقُـلْ  * ِمن أَبصاِرِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَِلك أَزكَى لَهم ِإنَّ اللَّه خِبري ِبما يصنعونَ             
             ـرا ظَهِإال م نهتِزين ِدينبال يو نهوجفُر فَظْنحيو اِرِهنصأَب ِمن نضضغاِت يِمنؤِللْم

 نِربضلْيا وهِمن        أَو ـاِئِهنآب أَو ولَِتِهنعِإال ِلب نهتِزين ِدينبال يو وِبِهنيلَى جع ِرِهنمِبخ 
 احملاسن واملفـاتن والوجـه      : والزينة هي  ، األزواج :والبعولة هم  ،اآلية ٤}بعولَِتِهن آباِء

 ،ملالبس يف أصح قويل العلمـاء     ا : ِمنها املراد به   }ِإال ما ظَهر   { :أعظمها وقوله سبحانه  
والْقَواِعد ِمن {: كما قاله الصحايب اجلليل عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه لقوله تعاىل          

النساِء الالِتي ال يرجونَ ِنكَاحا فَلَيس علَيِهن جناح أَنْ يضعن ِثيابهن غَير متبرجاٍت             
سأَنْ يٍة وِبِزينِميعس اللَّهو نلَه ريخ ِففْنعت   

                                                
 .٥٣ اآلية  سورة األحزاب- ١
 .٣٣ سورة األحزاب اآلية - ٢
 .٥٩ سورة األحزاب اآلية - ٣
 .٣١، ٣٠ سورة النور اآليتان - ٤
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ِليموهو ستر الوجه    -ووجه الداللة من هذه اآلية على وجوب حتجب النساء          ،  )١(}ع 
 أن اهللا سبحانه رفع اجلناح عن القواعد الاليت ال          -ومجيع البدن عن الرجال غري احملارم       

 فعلم بذلك أن الشابات جيب      ، وهن العجائز إذا كن غري متربجات بزينة       يرجون نكاحاً 
   .عليهن احلجاب وعليهن جناح يف تركه

 مث إنه سـبحانه     ،وهكذا العجائز املتربجات بالزينة عليهن أن يتحجنب ألن فتنة        
أخرب يف آخر اآلية أن استعفاف القواعد غري املتربجات خري هلن وما ذاك إال لكونه أبعد                

أمساء رضي اهللا عنهما ما يدل على وجوب         وقد ثبت عن عائشة وأختها       ،هلن من الفتنة  
ستر املرأة وجهها عن غري احملارم ولو كانت يف حال اإلحرام كما ثبت عـن عائـشة                 
رضي اهللا عنها يف الصحيحني ما يدل على أن كشف الوجـه للمـرأة كـان يف أول                  

   .اإلسالم مث نسخ بآية احلجاب
لى اهللا عليه وسلم قـد      وبذلك تعلم أن حجاب املرأة أمر قدمي من عهد النيب ص          

 أما مشاركة النساء للرجال يف كثري مـن         ، وليس من عمل األتراك    ،فرضه اهللا سبحانه  
 ،األعمال على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم كعالج اجلرحى وسقيهم يف حال اجلهاد             

 كما قالـت أم     ،وحنو ذلك فهو صحيح مع التحجب والعفة والبعد عن أسباب الريبة          
كنا نغزو مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فنسقي اجلرحى وحنمل           ( : عنها سليم رضي اهللا  

 هكذا كان عملهن ال عمل نساء اليوم يف كثري من األقطار الـيت            )املاء ونداوي املرضى  
يدعي أهلها اإلسالم الاليت اختلطن بالرجال يف جماالت األعمـال وهـن متربجـات              

 وفساد اتمع وال حول وال قوة       ،ألسر وتفكك ا  ،مبتذالت فآل األمر إىل تفشي الرذيلة     
 وأن يوفقنا وإياك    ، ونسأل اهللا أن يهدي اجلميع صراطه املستقيم       ،إال باهللا العلي العظيم   

والسالم علـيكم ورمحـة اهللا     . إنه خري مسئول،خواننا للعلم النافع والعمل به   إوسائر  
   ، ،،وبركاته

                                                
 .٦٠ سورة النور اآلية - ١
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  )١(التحذير من دفع الرشوة

بد اهللا بن باز إىل من يراه أو يسمعه من إخواين املسلمني       من عبد العزيز بن ع    
 سالم علـيكم    ، ووقاين وإياهم عذاب اجلحيم    ،سلك اهللا يب وم صراطه املستقيم     

   : أما بعد.ورمحة اهللا وبركاته

 وهي دفع املال يف مقابـل       ، الرشوة : وغلظ يف حترميه   ،فإن مما حرمه اإلسالم   
 ويشتد التحـرمي إن كـان   . قضاؤها بدونهقضاء مصلحة جيب على املسئول عنها    

   . ألحدالغرض من دفع هذا املال إبطال حق أو إحقاق باطل أو ظلماً

 مـا يعطيـه     :أن الرشوة هي   (:وقد ذكر ابن عابدين رمحه اهللا يف حاشيته       
 وواضح مـن هـذا      .)ه ليحكم له أو حيمله على ما يريد       الشخص حلاكم أو غري   

 . أو يقضيها لـه    ، أو منفعة ميكنه منها    كون ماالً التعريف أن الرشوة أعم من أن ت      
 سواء  ، وغريه كل ممن يرجى عنده قضاء مصلحة الراشي        ، القاضي :واملراد باحلاكم 

كان من والة الدولة وموظفيها أو القائمني بأعمال خاصـة كـوكالء التجـار              
 املرتـشي   محل ، واملراد باحلكم للراشي   ،والشركات وأصحاب العقارات وحنوهم   

 أو   سواء كان ذلك حقـاً     ، وحتقيق رغبة الراشي ومقصده    ،ا يريده الراشي  على م 
  .باطالً

                                                
 نشرت بالعدد التاسع عشر مبجلة البحوث اإلسالمية اليت تصدر عن هيئة كبار العلمـاء باململكـة                 - ١
  .٣٢٣ - ٣١٩ص
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 ، من كبائر الذنوب اليت حرمها اهللا على عباده        - أيها اإلخوة يف اهللا      -والرشوة  
 وحتـذير   ، فالواجب اجتناا واحلذر منها    ،ولعن رسوله صلى اهللا عليه وسلم من فعلها       

 وهي  ، والعواقب الوخيمة  ، واإلمث الكبري  ،لفساد العظيم  ملا فيها من ا    ،الناس من تعاطيها  
من اإلمث والعدوان اللذين ى اهللا سبحانه وتعاىل عن التعاون عليهما يف قوله عز مـن                

  .)١(}وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى وال تعاونوا علَى الِْإثِْم والْعدواِن{ :قائل

يـا أَيهـا   { : فقال سبحانه،أكل أموال الناس بالباطل عنوقد ى اهللا عز وجل      
الَِّذين آمنوا ال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم ِبالْباِطِل ِإال أَنْ تكُونَ ِتجـارةً عـن تـراٍض                

كُملُوا بِ      { : وقال سبحانه  )٢(}ِمندتاِطِل وِبالْب كُمنيب الَكُموأْكُلُوا أَمال تكَّاِم   وا ِإلَى الْحه
 والرشوة من أشد أنواع أكل      )٣(}ِلتأْكُلُوا فَِريقًا ِمن أَمواِل الناِس ِبالِْإثِْم وأَنتم تعلَمونَ       

   .األموال بالباطل؛ ألا دفع املال إىل الغري لقصد إحالته عن احلق
 :رتشي والـرائش   الراشي وامل  : وهم ،وقد مشل التحرمي يف الرشوة أركاا الثالثة      

لعن الراشي  (( : فقد روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه          ،وهو الوسيط بينهما  
  .  رواه أمحد والطرباين من حديث ثوبان رضي اهللا عنه))واملرتشي والرائش

 وهو ال   ، نعوذ باهللا من ذلك    ، الطرد واإلبعاد عن مظان رمحته     :واللعن من اهللا هو   
 فقـد ذم  ،ا أن الرشوة من أنواع السحت احملرم بالقرآن والسنة كم،يكون إال يف كبرية   

سماعونَ ِللْكَِذِب أَكَّالُونَ   { :اهللا اليهود وشنع عليهم ألكلهم السحت يف قوله سبحانه        
  : وكما قال تعاىل عنهم)٤(}ِللسحِت

                                                
 .٢ سورة املائدة اآلية - ١
 .٢٩ة النساء اآلية  سور- ٢
 .١٨٨ سورة البقرة اآلية - ٣
 .٤٢ سورة املائدة اآلية - ٤
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ِلِهم السحت لَِبئْس ما كَـانوا      وترى كَِثريا ِمنهم يساِرعونَ ِفي الِْإثِْم والْعدواِن وأَكْ       {
لَوال ينهاهم الرباِنيونَ والْأَحبار عن قَوِلِهم الِْإثْم وأَكِْلِهم السحت لَِبئْس ما           * يعملُونَ  

م طَيباٍت أُِحلَّت   فَِبظُلٍْم ِمن الَِّذين هادوا حرمنا علَيهِ     { : وقال تعاىل  )١(}كَانوا يصنعونَ 
لَهم وِبصدِهم عن سِبيِل اللَِّه كَِثريا وأَخِذِهم الربا وقَد نهوا عنه وأَكِْلِهم أَموالَ الناِس          

  .)٢(}ِبالْباِطِل

 :وقد وردت أحاديث كثرية يف التحذير من هذا احملرم وبيان عاقبة مرتكبيه منها            
 :ير عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم قـال  ما رواه ابن جر 

 ))يف احلكـم   الرشوة: وما السحت؟ قال  : قيل ،كل حلم أنبته السحت فالنار أوىل به      ((
 مسعت رسول اهللا صلى اهللا      : اإلمام أمحد عن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه قال          وروى

 وما من قوم يظهـر      ،ةنا إال أخذوا بالس   ما من قوم يظهر فيهم الرب     (( :عليه وسلم يقول  
 : وروى الطرباين عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قـال          ))فيهم الرشا إال أخذوا بالرعب    

 : وقال أبو حممد موفق الدين ابن قدامة رمحه اهللا يف املغـين            )السحت الرشوة يف الدين   (
 هـو الرشـوة     }حِتأَكَّالُونَ ِللس { :قال احلسن وسعيد بن جبري يف تفسري قوله تعاىل        

 : إذا قبل القاضي الرشوة بلغت به الكفر؛ ألنه مستعد للحكم بغري ما أنـزل اهللا               :وقال
  .)٣(}ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الْكَاِفرونَ{

 صلى اهللا عليه     مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا           ىورو
 وإن اهللا أمر املؤمنني مبـا أمـر بـه    ،اهللا تعاىل طيب ال يقبل إال طيباً  إن  (( :وسلم

  قال  ))املرسلني
                                                

 .٦٣، ٦٢ سورة املائدة اآلية - ١
 .١٦١، ١٦٠ سورة النساء اآلية - ٢
 .٤٤ سورة املائدة اآلية - ٣
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يا أَيهـا   { : وقال تعاىل  )١(}يا أَيها الرسلُ كُلُوا ِمن الطَّيباِت واعملُوا صاِلحا       { :تعاىل
      اكُمقْنزا راِت مبطَي وا كُلُوا ِمننآم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب        مث )٢(}الَِّذين 

 وغذي  ،ميد يديه إىل السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام             
  ).باحلرام فأىن يستجاب له

 وجتنبوا أسباب غضبه فإنه جل وعال       ، واحذروا سخطه  ،فاتقوا اهللا أيها املسلمون   
 .))ال أحد أغري مـن اهللا     (( : وقد ورد يف احلديث الصحيح     ،غيور إذا انتهكت حمارمه   

 جناة بأنفسكم وأهليكم من النـار  ،وجنبوا أنفسكم وأهليكم املال احلرام واألكل احلرام     
اليت جعلها اهللا أوىل بكل حلم نبت من احلرام كما أن املأكل احلرام سبب حلجب الدعاء         

 عباس   وملا رواه الطرباين عن ابن     ،وعدم اإلجابة ملا مر من حديث أيب هريرة عند مسلم         
يا أَيهـا   { : تليت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه اآلية          :رضي اهللا عنهما قال   

 يا رسـول   : فقام سعد بن أيب وقاص فقال      )٣(}الناس كُلُوا ِمما ِفي الْأَرِض حاللًا طَيبا      
ا سـعد   ي((  : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم      ،اهللا ادع اهللا أن جيعلين مستجاب الدعوة      
 والذي نفس حممد بيده إن العبد ليقذف اللقمة         ،أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة    
 وأميا عبد نبت حلمه مـن سـحت         ، أربعني يوماً  احلرام يف جوفه ما يقبل اهللا منه عمالً       

ذكر ذلك احلافظ ابن رجب رمحه اهللا يف جامع العلوم واحلكـم عـن        ))فالنار أوىل به  
فدل ذلك على أن عدم إطابة املطعم وحلية املأكل مانع مـن             ،رواية الطرباين رمحه اهللا   

 على صـاحبه     وخسراناً  وكفى بذلك وباالً   ، حاجب عن رفعه إىل اهللا     ،استجابة الدعاء 
 والنجاة ـا  ، وقد دعاكم اهللا إىل وقاية أنفسكم وأهليكم من النار    .نعوذ باهللا من ذلك   

  ،من عذاب اهللا وأليم عقابه

                                                
 .٥١ سورة املؤمنون اآلية - ١
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يا أَيها الَِّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهِلـيكُم نـارا          { :حيث قال سبحانه وتعاىل   
             مهـرا أَمم ونَ اللَّهصعال ي ادالِئكَةٌ ِغالظٌ ِشدا مهلَيةُ عارالِْحجو اسا النهقُودو

ا أمـره   فاستجيبوا أيها املسلمون لنداء ربكـم وأطيعـو        )١(}ما يؤمرونَ  ويفْعلُونَ
 : قال اهللا تعاىل   ، تسعدوا يف الدنيا واآلخرة    ، واحذروا أسباب غضبه   ،واجتنبوا يه 

يا أَيها الَِّذين آمنوا استِجيبوا ِللَِّه وِللرسوِل ِإذَا دعاكُم ِلما يحِييكُم واعلَموا أَنَّ     {
     هأَنقَلِْبِه وِء ورالْم نيولُ بحي ونَ    اللَّهرشحِه تِإلَي  *      الَّـِذين نِصيبةً ال تنقُوا ِفتاتو

  .)٢(}ظَلَموا ِمنكُم خاصةً واعلَموا أَنَّ اللَّه شِديد الِْعقَاِب

 ومـن   ،واهللا املسئول أن جيعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه         
 وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه       ،ب اهللا  امللتزمني بكتا  ،املتعاونني على الرب والتقوى   

 ، وأن ينـصر دينـه  ، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا    ،وسلم
 إنه ويل ذلـك     ، ويوفق والة أمرنا لكل ما فيه صالح العباد والبالد         ،ويعلي كلمته 
   .والقادر عليه

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

                                                
 .٦تحرمي اآلية  سورة ال- ١
 .٢٥، ٢٤ سورة األنفال اآليتان - ٢
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  حكم إعفاء اللحية
   . أما بعد. والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه، وحدهاحلمد هللا

  :فقد سألين بعض اإلخوان عن األسئلة التالية
   ؟ هل تربية اللحية واجبة أو جائزة-١
   ؟ هل حلقها ذنب أو إخالل بالدين-٢
   ؟ هل حلقها جائز مع تربية الشنب-٣

صلى اهللا عليه وسلم مـا       صح عن النيب     : أن نقول  :واجلواب عن هذه األسئلة   
 قال  :أخرجه البخاري ومسلم يف الصحيحني من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال            

أحفـوا الـشوارب ووفـروا اللحـى خـالفوا          (( :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا               ))املشركني
  . ))لشوارب وأرخوا اللحى خالفوا اوسجزوا ا(( :عليه وسلم

 قال  :وخرج النسائي يف سننه بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم رضي اهللا عنه قال             
 قـال العالمـة     ))من مل يأخذ من شاربه فليس منا      (( :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

إعفاء اتفق العلماء على أن قص الشارب و      (( .الكبري واحلافظ الشهري أبو حممد ابن حزم      
  .هـ.ا) )اللحية فرض

 فيما يتعلق بإحفـاء الـشوارب       -واألحاديث يف هذا الباب وكالم أهل العلم        
الرسالة  كثري ال يتيسر استقصاء الكثري منه يف هذه          -وتوفري اللحى وإكرامها وإرخائها     

  ومما تقدم من األحاديث وما نقله ابن حزم من اإلمجاع يعلم اجلواب
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وخالصته أن تربية اللحية وتوفريها وإرخاءها فرض ال جيـوز           .عن األسئلة الثالثة  
 كما قال   ،تركه؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمر بذلك وأمره على الوجوب           

  .)١(}وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا{ :اهللا عز وجل

ريه أو اختاذ الـشنبات     وهكذا قص الشارب واجب وإحفاؤه أفضل أما توف       
 ،))قصوا الشوارب (( :فذلك ال جيوز؛ ألنه خيالف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم          

 ))من مل يأخذ من شاربه فليس منـا       (( ))جزوا الشوارب  ((،))أحفوا الشوارب ((
وهذه األلفاظ األربعة كلها جاءت يف األحاديث الصحيحة عن النيب صلى اهللا عليه          

من مل يأخذ من شاربه     (( :ري وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم      وسلم ويف اللفظ األخ   
 وذلك يوجب للمسلم احلذر مما ى اهللا عنه ، وعيد شديد وحتذير أكيد  ))فليس منا 

 أن إعفاء    ومن ذلك يعلم أيضاً    .ورسوله واملبادرة إىل امتثال ما أمر اهللا به ورسوله        
 وهكـذا حلـق     ،عاصيالشارب واختاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من امل        

اللحية وتقصرها من مجلة الذنوب واملعاصي اليت تنقص اإلميان وتضعفه وخيـشى            
   .منها حلول غضب اهللا ونقمته

 الداللة على أن إطالة الشوارب وحلق اللحـى       ويف األحاديث املذكورة آنفاً   
 وقد علم أن التشبه م منكر ال جيـوز          .وتقصريها من مشاة اوس واملشركني    

 وأرجـو أن    ))من تشبه بقوم فهو منهم    (( :له؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      فع
   .يكون يف هذا اجلواب كفاية ومقنع

   .واهللا ويل التوفيق وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه

                                                
 .٧ سورة احلشر اآلية - ١
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  وجوب إعفاء اللحية

عد إعفـاء   هل ي: يقول فيه  واحداً  أرسل سؤاالً  ، سائل من اململكة املغربية    :س
  اللحية من األشياء اليت جيب توافرها يف املسلم؟ 

 ألمر سيد األولـني      جيب على املسلم توفري حليته وإعفاؤها وإرخاؤها امتثاالً        :ج
 ،واآلخرين ورسول رب العاملني حممد بن عبد اهللا عليه من ربه أفضل الصالة والتسليم             

 ))خالفوا املشركني  ،قصوا الشوارب وأعفوا اللحى   (( :حيث قال صلى اهللا عليه وسلم     
 : وقال صلى اهللا عليه وسـلم      .متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما         

 خرجه مسلم يف صـحيحه مـن        )) خالفوا اوس  ،جزوا الشوارب وأرخوا اللحى   ((
  .حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه

ليـه  ومعلوم أن اخلري كله يف الدنيا واآلخرة إمنا يتحقق بطاعة الرسول صل اهللا ع             
 قـال   ،تباع اهلوى والـشيطان   إ وأن الشر كله يف معصية اهللا ورسوله و        ،تباعهإوسلم و 
 وقال  )١(}قُلْ ِإنْ كُنتم تِحبونَ اللَّه فَاتِبعوِني يحِببكُم اللَّه ويغِفر لَكُم ذُنوبكُم          { :تعاىل
وأَما مـن   * فَِإنَّ الْجِحيم ِهي الْمأْوى     * يا  وآثَر الْحياةَ الدن  * فَأَما من طَغى    { :تعاىل

 وذم سـبحانه    )٢(}فَِإنَّ الْجنةَ ِهي الْمأْوى   * خاف مقَام ربِه ونهى النفْس عِن الْهوى        
  ِإنْ يتِبعونَ ِإال{ : فقال عز وجل يف سورة النجم،املشركني التباعهم الظن واهلوى

                                                
 .٣١ سورة آل عمران اآلية - ١
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 و ى       الظَّندالْه ِهمبر ِمن ماَءهج لَقَدو فُسى الْأَنوها توقال صلى اهللا عليه     ،)١(}م 
 : ومن يأىب؟ قـال   :قيل يا رسول اهللا    ،كل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب      (( :وسلم

   . رواه البخاري يف صحيحه))من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين فقد أىب

 بطاعة اهللا ورسوله والنهي عـن معـصية اهللا          واآليات واألحاديث يف األمر   
   .ورسوله صلى اهللا عليه وسلم كثرية جداً

 لطاعة رم وتوحيده واإلخـالص لـه        ونسأل اهللا أن يوفق املسلمني مجيعاً     
  . إنه مسيع قريب.تباع رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم والتمسك مبا جاء بهإو

                                                
 .٢٣ سورة النجم اآلية - ١
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  اللحى  جواب مهم يتعلق حبكم حلق
  )١(وهل حتبط ا األعمال يواملعاص

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم رئيس حتريـر جريـدة        
   .عرب نيوز وفقه اهللا

   : أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
فقد اطلعت على ترمجة ما جاء يف جريدتكم عـدد يـوم اجلمعـة املوافـق                

للديانة جواب الـسؤال التـايل       يف الصفحة املخصصة     ٧م صفحة   ٢٤/٢/١٩٨٤
ما حكم ( : جدة وهذا نص السؤال  ٧١٢٥ . ب . خان ص  . ر .الذي وردكم من س   

اإلسالم عن اللحية والشارب؟ هل يوجد عقاب معني بعد الوفاة للذي حيلق اللحية؟             
  . )هل حالق اللحية يفقد ثواب عبادته واألعمال الصاحلة اليت يأيت ا يف حياته؟

 بـاملطلوب واجلـواب    وليس وافيـاً ي نشرته اجلريدة قاصراً   فرأيت اجلواب الذ  
 إن إعفاء اللحية وقص الشارب أمر مفترض من الشارع صـلى اهللا             :الصحيح أن يقال  

قصوا الـشوارب واعفـوا اللحـى خـالفوا         (( :عليه وسلم حيث قال فيما صح عنه      
 عنـه   وروى مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة رضي اهللا   . متفق على صحته   ))املشركني

جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خـالفوا      (( : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       :قال
وهذان احلديثان الصحيحان وما جاء يف معنامها كلها تدل علـى وجـوب              .))اوس

 وعلى وجوب قص الـشارب    ،إعفاء اللحية وإرخائها وعدم التعرض هلا بقص أو حلق        
  ،ومل يرد يف ذلك عقوبة معينة

                                                
  .١٤٠٤ نشرت يف جريدة عرب نيوز يف عام - ١
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 ،واجب على املسلم أن ميتثل أمر اهللا سبحانه وأمر رسوله صلى اهللا عليه وسلم             ولكن ال 
ز لويل األمر   و وجي .وأن ينتهي عما ى اهللا عنه ورسوله ولو مل يرد يف ذلك عقاب معني             

أن يعاقب من خالف األوامر والنواهي مبا يراه من العقوبات الرادعة فيما دون عقوبات              
   .كاب حمارم اهللا والتعدي على حدوده للناس عن ارتاحلدود ردعاً

إن اهللا يزع   ( :وقد ثبت عن اخلليفة الراشد عثمان بن عفان رضي اهللا عنه أنه قال            
ومن مات على ذلك فهو حتت مشيئة اهللا كسائر املعاصي  .)بالسلطان ما ال يزع بالقرآن    

ومن مجلة   ،إن شاء غفر له وإن شاء سبحانه عاقبه مبا يستحق على ما فعله من املعاصي              
ِإنَّ اللَّه ال يغِفر أَنْ يـشرك ِبـِه         { : قال اهللا تعاىل   .ذلك حلق اللحى وإطالة الشوارب    

 وقد دلت هذه اآلية الكرمية على أن مجيع الذنوب          )١(}ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاءُ     
ماعة خالفـا    وهذا هو قول أهل السنة واجل      ،اليت دون الشرك حتت مشيئة اهللا سبحانه      

 وبذلك يعلم أن حلق اللحـى       .للخوارج واملعتزلة ومن سلك مسلكهما من أهل البدع       
وإطالة الشوارب وغريمها من املعاصي اليت دون الشرك ال حتبط األعمال الـصاحلة وال              

وإمنا حتبط األعمال بالشرك وأنواع الكفـر       ولكنها تنقص اإلميان وتضعفه     تبطل ثواا   
ولَو أَشركُوا لَحِبطَ عـنهم مـا كَـانوا         { :كما قال اهللا سبحانه    ،ياألكرب ال باملعاص  

ولَقَد أُوِحي ِإلَيك وِإلَى الَِّذين ِمن قَبِلك لَِئن أَشـركْت       { : وقال عز وجل   )٢(}يعملُونَ
   .ملعىن كثرية واآليات يف هذا ا)٣(}َنلَيحبطَن عملُك ولَتكُونن ِمن الْخاِسِري

 وصلى اهللا على نبينا حممد وآلـه وصـحبه          ،ونسأل اهللا للجميع اهلداية والتوفيق    
   .وسلم
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  حكم حلق اللحية يف حق العسكري

  . آمني،املكرم وفقه اهللا.. .من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ

   : بعده،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

هـ وصل وصلكم اهللا داه وما تضمنه مـن         ١٣٩٥  /٨ / ٤كتابكم املؤرخ   
   : وهذا نصها وجواا،األسئلة كان معلوماً

 ما حكم حلق اللحية يف حق العسكري الذي يؤمر بذلك وما حكـم              :األول
   ؟من قال يف حق احمللوق أنه خمنث

 : حلق اللحية ال جيوز وهكذا قصها؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم            :واجلواب
 : وقوله عليه الـصالة والـسالم      ))لشوارب وأعفوا اللحى خالفوا املشركني    قصوا ا ((
 والواجب على املسلم طاعة الرسول      ،))جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا اوس     ((

يا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه      { :صلى اهللا عليه وسلم يف كل شيء؛ لقول اهللا سبحانه         
وا الرأَِطيعوكُمِر ِمنأُوِلي الْأَمولَ واآلية)١(}س .   

 والواجب طاعتهم فيما يأمرون به ما مل خيالف      ، األمراء والعلماء  :وأويل األمر هم  
الشرع فإذا خالف الشرع ما أمروا به مل جتب طاعتهم يف ذلك الشيء؛ لقـول الـنيب                 

ال (( :الة والـسالم  وقوله عليه الـص ))إمنا الطاعة يف املعروف  (( :صلى اهللا عليه وسلم   
   ))طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق
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 وإمنا يقع ذلك مـن بعـض   ،وحكومتنا حبمد اهللا ال تأمر اجلندي وال غريه حبلق اللحية   
ي أحسن  ه والواجب أن خياطبوا باليت      ، فال جيوز أن يطاعوا يف ذلك      ،املسئولني وغريهم 

  . اوأن يوضح هلم أن طاعة اهللا ورسوله مقدمة على طاعة غريمه

 فهذا كالم قاله بعـض العلمـاء        ، أن حالق حليته خمنث    :أما قول بعض الوعاظ   
 وليس معناه أنه لوطي ، التشبه بالنساء:املتقدمني ومعناه املتشبه بالنساء؛ ألن التخنث هو 

 والذي ينبغي للواعظ وغريه أن يتجنب هذه العبارة ألـا    ،كما يظنه بعض العامة اليوم    
 وحىت ال يقع بينه     ،اجب بيان معناها حىت يتضح للسامعني مراده      مومهة فإن ذكرها فالو   

 هو إرشـاد املـستمعني      ري وألن املقصود من الوعظ والتذك     ،هم ما ال حتمد عقباه    نوبي
   .وتوجيههم إىل اخلري وليس املقصود تنفريهم من احلق وإثارة غضبهم

  ؟ ما حكم شرب الدخان وهل هو من جنس حلق اللحية:الثاين
 وألنه  ، شرب الدخان من احملرمات؛ لكونه من اخلبائث اليت حرمها اهللا          :واجلواب

يسأَلُونك ماذَا أُِحلَّ لَهم قُلْ  { :يشتمل على أضرار كثرية والدليل على حترميه قوله تعاىل        
  اتبالطَّي وقوله عز وجل يف وصف نبيه حممد صـلى اهللا عليـه             ، اآلية )١(}أُِحلَّ لَكُم 

 وقد فـسر العلمـاء      ، اآلية )٢(}لُّ لَهم الطَّيباِت ويحرم علَيِهم الْخباِئثَ     ويِح{ :وسلم
 ومعلوم أن الـدخان     ،الطيبات بأا األطعمة واألشربة املغذية النافعة اليت ال ضرر فيها         

 وهو أعظم من حلق اللحى مـن  ، بل هو من اخلبائث الضارة احملرمة ،ليس ذا الوصف  
وحلق اللحى أعظم منه من وجوه أخر؛ ألن حلق اللحية معصية ظـاهرة             بعض الوجوه   

يراها الناس يف وجه صاحبها؛ وألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمر بإعفـاء اللحـى       
  .وإرخائها وتوفريها وقص الشوارب وإحفائها
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أما الدخان فقد يستتر به صاحبه وال يطلع عليه الناس فليس مثل حلق اللحية       
ى البدن والعقل واملال من حلق اللحية وألنه يؤذي من مل يعتده فهو             لكنه أضر عل  

   .منكر يضر صاحبه ويضر غريه برائحته الكريهة

 فشرب الدخان وحلق اللحى كالمها منكر ومـضر بـاتمع           :وباجلملة
وسبب لفساد عظيم مع ما يف ذلك من املخالفة الظاهرة للـشريعة اإلسـالمية          

 قـد يفـضي إىل    وألن ذلك أيضاً،ملضار االقتصادية من اومع ما يف ذلك أيضاً   
  .تأسي ذرية من يفعل ذلك وأهل بيته وأصدقائه به يف هذه املعصية
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  حكم إعفاء اللحية

 واآلن كلما واجهين أحد من أهلي أو معـاريف          ، أعفيت حلييت واحلمد هللا    :س
ـ             ى استنكروا حلييت ورموين بكلمات جارحة وطلبوا مين تقصريها وأنا مـصمم عل

 وأضـرب بكالمهـم عـرض      ، هل جيوز تقصريها أم أواظب على إعفائها       ،إعفائها
  احلائط؟ 
 الواجب عليك أن تستمر يف إعفائها وإرخائها طاعة لرسول اهللا صلى اهللا             :جـ

 وأن تنكـر علـيهم      ، ألمره وأن تضرب بكالمهم عرض احلـائط       عليه وسلم وامتثاالً  
 بل عملهم هذا يف احلقيقـة نيابـة عـن           كالمهم وتذكرهم باهللا وأن هذا ال جيوز هلم       

 والرسول  ، نسأل اهللا العافية   ، له يدعون إىل معاصي اهللا      ألم ذا صاروا نواباً    ،الشيطان
 ويقول  ))قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا املشركني     (( :صلى اهللا عليه وسلم يقول    

  )).لحىوفروا ال(( : ويقول)جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا اوس((
فالواجب إرخاؤها وإعفاؤها وتوفريها وعدم طاعة كل من يدعو إىل قـصها أو             

أنه يأيت يف آخر الزمان شـياطني       (( : وهذا مصداق احلديث   ، نسأل اهللا السالمة   ،حلقها
   )).يدعون إىل عصيان اهللا وإىل ارتكاب حمارمه

رسـول  وقد جاء يف حديث حذيفة رضي اهللا عنه املتفق على صحته ملا سـأل ال     
 يقـع   :صلى اهللا عليه وسلم عن الشر الذي يقع بعده صلى اهللا عليه وسلم ذكر له أنه               

قلت يـا    ،بعد ذلك يف آخر األمة دعاة على أبواب جهنم من أجام إليها قذفوه فيها             
  )).هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا((:  صفهم لنا؟ قال:رسول اهللا

 جنس من ذكرهم السائل فالواجب احلذر        فهؤالء وأضرام من   ،نسأل اهللا العافية  
 ، واهللا املـستعان   ،منهم وعدم االستجابة إىل ما يدعون إليه مما خيالف الشرع املطهـر           

   .وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
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  وجوب إعفاء اللحية وحترمي حلقها أو تقصريها
ا حممد وعلى آلـه      والصالة والسالم على عبد اهللا ورسوله نبين       ،احلمد هللا وحده  

   : وبعد..وصحبه

فقد ورد إيل سؤال عن حكم حلق اللحية أو قصها وهل يكون من حلقهـا                
 وهل يقتضي حديث ابن عمر رضـي اهللا عنـهما           ، حل ذلك كافراً    معتقداً متعمداً

  وجوب إعفاء اللحية وحترمي حلقها أم ال يقتضي إال استحباب اإلعفاء؟ 

 عليه وسلم من حديث ابن عمر رضـي اهللا           قد ثبت عن النيب صلى اهللا      :اجلواب
 متفق على صحته    ))قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا املشركني     (( :عنهما أنه قال  

) )قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا املشركني     (( :ورواه البخاري يف صحيحه بلفظ    
 :أنه قال ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم                

 وهذا اللفظ يف األحاديث املـذكورة  ))جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا اوس ((
يقتضي وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وحترمي حلقها وقصها ألن األصل يف األوامر هو             
الوجوب واألصل يف النواهي هو التحرمي ما مل يرد ما يدل على خالف ذلك وهذا هو                

وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم      { : وقد قال اهللا سبحانه    ،املعتمد عند أهل العلم   
الَّـِذين  فَلْيحذَِر  { : وقال عز وجل   )١(}عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَابِ       

ناِلفُونَ عخي  
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مهِصيبي ةٌ أَونِفت مهِصيبِرِه أَنْ تأَمأَِليم ذَاب١(} ع(.  
 يعين قـول    - لعله إذا رد بعض قوله       )الشرك: الفتنة( :قال اإلمام أمحد رمحه اهللا    

 أن يقع يف قلبه شيء من الزيغ فيهلك ومل يرد يف الكتـاب  -النيب صلى اهللا عليه وسلم     
أمـا  و ،وال يف السنة ما يدل على أن األمر يف هذه األحاديث وحنوهـا لالسـتحباب              

الذي رواه الترمذي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن الـنيب صـلى اهللا عليـه         احلديث  
 فهو حديث باطل عند أهل العلم؛       )أنه كان يأخذ من حليته من طوهلا وعرضها       ( :وسلم

 وقد انفرد ذا    ،ألن يف إسناده رجال يدعى عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب           
 فعلم بذلك أنـه     ،لفته لألحاديث الصحيحة  احلديث دون غريه من رواة األخبار مع خما       

   . واهللا املستعان،باطل ال جيوز التعويل عليه وال االحتجاح به يف خمالفة السنة الصحيحة
وال شك أن احللق أشد يف اإلمث؛ ألنه استئصال للحية بالكلية ومبالغة يف فعـل                

الف لألحاديث أما القص والتخفيف فال شك أن ذلك منكر وخم ،املنكر والتشبه بالنساء 
 أما حكم من فعل ذلك فهو عاص وليس بكافر ولو اعتقد     .الصحيحة ولكنه دون احللق   

   . على فهم خاطئ أو تقليد لبعض العلماءبناءاحلل 
والواجب أن ينصح وحيذر من هذا املنكر؛ ألن حكم اللحيـة يف اجلملـة فيـه                

 مـن   ق فال أعلم أحداً    أما احلل  ،خالف بني أهل العلم هل جيب توفريها أو جيوز قصها         
 ،أهل العلم قال جبوازه ولكن ال يلزم من ذلك كفر من ظن جوازه جلهـل أو تقليـد                 

خبالف األمور احملرمة املعلومة من الدين بالضرورة لظهور أدلتها فإن استباحتها كفـر             
 فإن كان ممن عاش بـني الكفـرة أو يف   ،أكرب إذا كان املستبيح ممن عاش بني املسلمني   

 ومن ،يدة عن أهل العلم فإن مثله توضح له األدلة فإذا أصر على االستباحة كفر            بادية بع 
أمثلة ذلك الزنا واخلمر وحلم اخلرتير وأشباهها فإن هذه األمور وأمثاهلا معلوم حترميهـا              

  من الدين بالضرورة 
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وأدلتها ظاهرة يف الكتاب والسنة فال يلتفت إىل دعوى اجلهل ا إذا كـان مـن                
  ..ثله ال جيهل ذلك كما تقدماستحلها م

 وأن مينحنا الفقه يف    ،وأسأل اهللا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصاحل        
  . . إنه مسيع قريب،دينه والثبات عليه وأن يعيذنا مجيعا من مضالت الفنت

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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  )١(رد على سؤال عن حكم اللحية

 ، وفقه اهللا ملا فيه رضاه     . اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم       من عبد العزيز بن عبد    
 سـالم علـيكم ورمحـة اهللا        . أينما كان آمني   وزاده من العلم واإلميان وجعله مباركاً     

  : أما بعد،وبركاته
 أسبغ اهللا ،فأرجو أنكم واألوالد ومن لديكم من خواص املسئولني يف خري وعافية         

   . لشكرها إنه خري مسئول ووفقنا وإياكم،عليكم وافر نعمه
 ،مث أفيدكم أن مندوبكم ذكر يل أنكم ترغبون أن أكتب لكم يف موضوع اللحية             
 ،وبناء على ذلك يسرين أن أخربكم أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد أعفى حليتـه               

قصوا الشوارب  (( : وثبت عنه يف الصحيحني أنه قال      ،وهكذا أصحابه رضي اهللا عنهم    
 وروى البخاري يف صحيحه عن ابن عمر رضي اهللا          ))فوا املشركني وأعفوا اللحى خال  

وفروا اللحى وقصوا الـشوارب خـالفوا       (( :عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال       
 ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صـلى اهللا عليـه                 ))املشركني

 فهـذه األحاديـث     ))جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا اـوس      (( :وسلم قال 
الصحيحة وما جاء يف معناها كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتوفريها             

 وتعلمون حفظكم اهللا أن الواجب على املسلم امتثال أمر          .وعلى حترمي حلقها أو قصها    
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وطاعته أينما كان ومن أي جنس كـان وعلـى أي                 

  )٢(}من يِطِع الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه{ :حانهمستوى كان؛ لقوله سب
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وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه          { :وقوله عز وجل  
ـ     { : وقوله عز وجل   )١(}ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَابِ    سوا الرأَِطيعو وا اللَّهولَ قُلْ أَِطيع

فَِإنْ تولَّوا فَِإنما علَيِه ما حملَ وعلَيكُم ما حملْتم وِإنْ تِطيعوه تهتدوا وما علَـى              
   ِبنيالغُ الْموِل ِإال الْبسكَـاةَ     { : وقوله سبحانه  )٢(}الروا الزآتالةَ ووا الصأَِقيمو
لَّكُمولَ لَعسوا الرأَِطيعونَومحر٣(} ت(.  

 فالواجب عليكم العناية بتوفري اللحية وإعفائها       ،واآليات يف هذا األمر كثرية    
وإرخائها ونصيحة من حولكم بذلك وأمرهم بطاعة اهللا ورسوله صلى اهللا عليـه             
وسلم يف كل شيء وذلك هو طريق العزة والسعادة والنجاة والعاقبة احلميـدة يف              

 ملا فيه صالح دينكم ودنياكم وملا فيه صـالح العبـاد         وفقكم اهللا  ،الدنيا واآلخرة 
  .  ونصر بكم دينه وأعانكم على كل خري إنه جواد كرمي،والبالد

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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  بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق
  وما ورد يف ذلك

  ١من آيات وأحاديث وآثار
والصالة والـسالم علـى عبـده        ، والعاقبة للمتقني  ،احلمد هللا رب العاملني   

 نبينا وإمامنا وسيدنا حممد بن عبـد        ، وأمينه على وحيه   ،ورسوله وخريته من خلقه   
   : أما بعد.. وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى داه إىل يوم الدين،اهللا

فإين أشكر اهللا عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة يف اهللا وأبنـاء                 
   . والنصح هللا ولعباده،ي باحلق والتذكري به والدعوة إليهأعزاء للتواص

 ومجيع املسلمني    وأن مينحنا مجيعاً   ، وأعمالنا ،أسأل اهللا أن يصلح قلوبنا مجيعاً     
 وأن يصلح أحـوال     ، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته     ، والثبات عليه  ،الفقه يف الدين  
ن يوفق حكام املسلمني     وأ ، وأن يويل عليهم خيارهم    ، يف كل مكان   املسلمني مجيعاً 

 إنه ويل ذلك والقـادر      ، وإلزام الشعوب ا   ، واحلكم ا  ، للتمسك بشريعته  مجيعاً
   .عليه

 وعلـى رأسـهم األخ الكـرمي    ،مت أشكر إخواين القائمني على هذا النادي  
 ،صاحب الفضيلة الدكتور راشد الراجح مدير جامعة أم القرى ورئـيس النـادي      

 ،حرمة مكة املكرمة ومكانة البيت العتيق      [:ضرة وعنواا على دعوم يل هلذه احملا    
  .]وما ورد يف ذلك من اآلثار
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 وأدىن بصرية حرمـة     ،أيها اإلخوة يف اهللا ال خيفى على كل من له أدىن علم           
 ومكانة البيت العتيق؛ ألن ذلك أمر قد أوضحه اهللا يف كتابه العظيم يف آيات            ،مكة
 وبينه أهل العلم    ،صالة والسالم يف أحاديث كثرية     وبينه رسوله حممد عليه ال     ،كثرية

   . ويف كتب التفسري،يف كتبهم ومناسكهم
 والتواصـي مبـا     ،واألمر حبمد اهللا واضح ولكن ال مانع من التذكري بذلك         

 يقول  ، ومنع كل ما يضاد ذلك وخيالفه      ،أوجبه اهللا من حرمتها والعناية ذه احلرمة      
نَّ أَولَ بيٍت وِضع ِللناِس لَلَِّذي ِببكَّـةَ مباركًـا          ِإ{ :اهللا عز وجل يف كتابه املبني     

   الَِمنيى ِللْعدهلَى           * وِللَِّه عا وكَانَ آِمن لَهخد نمو اِهيمرِإب قَامم اتنيب اتِفيِه آي
ـ            ِإنَّ اللَّـه غَِنـي عـِن       الناِس ِحج الْبيِت مِن استطَاع ِإلَيِه سِبيلًا ومن كَفَـر فَ

الَِمني١(}الْع(.  
أوضح اهللا سبحانه يف هذه اآليات أن البيت العتيق هو أول بيت وضع للناس             

 ، ورفع ملقام هذا البيـت    ، وهذه تشريفات عظيمة   . وأنه هدى للعاملني   ،وأنه مبارك 
  وقد ورد يف الصحيحني وغريمها من حديث أيب ذر رضي اهللا عنـه            .وتنويه بذلك 

أنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أول بيت وضع للناس فقال عليه الـصالة                
 قلت كـم    ،))املسجد األقصى (( : قلت مث أي؟ قال    ،))املسجد احلرام (( :والسالم

حيثما أدركتك الصالة فصل فإن     (( : قلت مث أي؟ قال    ، أربعون عاماً  :بينهما؟ قال 
ـ      . ))ذلك مسجد   :صالة والـسالم يف الـصحيحني     ويبني هذا املعىن قوله عليه ال

 مل يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسرية شـهر وجعلـت يل             أعطيت مخساً ((
   . احلديث))األرض مسجدا وطهوراً
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 وهناك بيـوت    ،هذا البيت العتيق هو أول بيت وضع للناس للعبادة والطاعة         
 هـو هـذا   ،ت وضع للناس ليعبد اهللا فيه ويطاف بـه ي ولكن أول ب   ،قبله للسكن 

 وساعده يف ذلك    ، وأول من بناه هو خليل اهللا إبراهيم عليه الصالة والسالم          ،بيتال
   .ابنه إمساعيل

 واحملفوظ واملعروف عند    ،أما ما روي أن أول من عمره هو آدم فهو ضعيف          
 وأول بيت ،أهل العلم أن أول من عمره هو خليل اهللا إبراهيم عليه الصالة والسالم   

 األقصى على يد يعقوب ابن إسحاق بن إبـراهيم          وضع بعده للعبادة هو املسجد    
 مث عمره بعد ذلك بسنني طويلة  ، وكان بينهما أربعون سنة    ،عليهم الصالة والسالم  

 وأول  ، وهذا البيت العتيق هو أفضل بيـت       ،سليمان نيب اهللا عليه الصالة والسالم     
ـ             ،بيت وضع للناس للعبادة    يم  وهو بيت مبارك ملا جعل اهللا فيه مـن اخلـري العظ

 كل ذلك من أسباب تكفـري  ، والعبادة ، والصالة حوله  ، والطواف به  ،بالصالة فيه 
وِإذْ جعلْنا الْبيت مثَابـةً ِللنـاِس وأَمنـا         { : قال تعاىل  ، وغفران اخلطايا  ،الذنوب

يلَ أَنْ طَهرا بيِتي    واتِخذُوا ِمن مقَاِم ِإبراِهيم مصلى وعِهدنا ِإلَى ِإبراِهيم وِإسماعِ        
  .)١(}ِللطَّاِئِفني والْعاِكِفني والركَِّع السجوِد

 وال يشبعون مـن     ،فاهللا سبحانه قد جعل هذا البيت مثابة للناس يثوبون إليه         
 ملا جعل اهللا يف قلوب ، واملثابة إليه  ، بل كلما صدروا أحبوا الرجوع إليه      ،ايء إليه 

 ، ملا جيدون يف ذلك من اخلري العظـيم        ،ة له والشوق إىل ايء إليه     املؤمنني من احملب  
 يأمن فيـه     مث جعله آمناً   ، وتكفري السيئات  ، ومضاعفة احلسنات  ،ورفع الدرجات 

  ، فهو حرم آمن، للصيد الذي فيه وجعله آمناً،العباد
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 يأمن فيـه حـال      ، يأمن فيه الصيد الذي أباح اهللا للمسلمني أكله خارج احلرم         
  . حىت خيرج ال ينفر وال يقتل،ده بهوجو

 وليس املعـىن    ، يعين وجب أن يؤمن    )١(}ومن دخلَه كَانَ آِمنا   { :ويقول سبحانه 
 وإمنا املقصود أن الواجب تـأمني  ، بل ذلك قد يقع   ، وال قتل  ،أنه ال يقع فيه أذى ألحد     

   . وعدم التعرض له بسوء،من دخله

ل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فـال يؤذيـه     فكان الرج  ،وكانت اجلاهلية تعرف ذلك   
 ، جعله اهللا مثابة للناس وأمناً     ، وهذا احلرم العظيم   ، فهذا البيت العتيق   ،بشيء حىت خيرج  

عيل أن يطهراه للطائفني والعاكفني والركع السجود أي        اوأوجب على نبيه إبراهيم وإمس    
يم مكَانَ الْبيِت أَنْ ال تشِرك ِبـي        وِإذْ بوأْنا ِلِإبراهِ  { : وقال يف اآلية األخرى    ،املصلني

  . )٢(}شيئًا وطَهر بيِتي ِللطَّاِئِفني والْقَاِئِمني والركَِّع السجوِد

 : والركع السجود هم   ، والطائف معروف  ، العاكف : املقيم وهو  :والقائم هنا هو  
 وهكذا  ، أن يطهرا هذا البيت     فاهللا جلت قدرته أمر نبيه إبراهيم وابنه إمساعيل        .املصلون

وسلم على ذلك يوم     وهلذا نبه النيب صلى اهللا عليه      . جيب عليهم ذلك   ،مجيع والة األمور  
 ومل حيرمه ، وأن اهللا حرمه يوم خلق السماوات واألرض      ، وأخرب أنه حرم آمن    ،فتح مكة 
وال ال ينفر صيده وال يعضد شجره وال خيتلى خاله وال يسفك فيه دم              ( : وقال ،الناس

 فيجـب  . حرمة هذا البيـت : ويعين عليه الصالة والسالم ذا)تلتقط لقطته إال ملعرف  
 كما وجب على إبراهيم وإمساعيل واألنبياء وعلـى         ، وعلى والة األمور   ،على املسلمني 

  خامتهم حممد صلى اهللا عليه وسلم
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 ،ظلم هلم  وال ، وأن حيذروا ما حرم اهللا فيه من إيذاء املسلمني         ،أن حيترموه ويعظموه  
   . أو غريهم أو عماراًوالتعدي عليهم حجاجاً

 . املـصلون  : والركع الـسجود هـم     ، والطائف معروف  ، املقيم :فالعاكف
 وإذا وجب على الناس أن ، واملتعبدين فيه،فالواجب تطهري هذا البيت للمقيمني فيه   

 وأن  ، أن يطهروا هذا البيت     وأن يدفعوا عنه األذى فالواجب عليهم أيضاً       ،حيترموه
 وال  ، وأن ال يؤذي بعضهم بعضاً     ، غضبه وعقابه  وا وأن يتق  ،حيذروا معاصي اهللا فيه   
 فهو بلد آمن حمترم جيب علـى أهلـه أن يعظمـوه وأن              ،أن يقاتل بعضهم بعضاً   

 وال يـؤذي  ، وأن ال يظلم بعـضهم بعـضاً  ، وأن حيذروا معصية اهللا فيه  ،حيترموه
  .أن احلسنات فيه مضاعفة كما ،؛ ألن السيئة فيه عظيمةبعضهم بعضاً

 فإن من جاء    ،والسيئات عند أهل العلم والتحقيق تضاعف ال من جهة العدد         
   . ولكنها مضاعفة بالكيفية،بالسيئة فإمنا جيزى مثلها

 حـىت   ، بل هي أعظم وأكرب    ،فالسيئة يف احلرم ليست مثل السيئة يف خارجه       
 ومن يرد   )١(}ظُلٍْم نِذقْه ِمن عذَاٍب أَِليمٍ    ومن يِرد ِفيِه ِبِإلْحاٍد بِ    { :قال اهللا يف ذلك   

ومـن  { : بقوله ، فضمن يرد معىن يهم وهلذا عداه بالباء       . أي يهم فيه ويقصد    :فيه
   . من يهم فيه بإحلاد بظلم: أي}يِرد ِفيِه ِبِإلْحاٍد ِبظُلٍْم

  . فكيف مبن فعله،فإذا كان من هم باإلحلاد وأراده استحق العذاب األليم
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 ويتعدى  ، فالذي يفعل اجلرمية   ، بالعذاب األليم  إذا كان من يهم ومن يريد متوعداً      
 ويقول جل وعال    . والعذاب األليم  ،احلدود فيه من باب أوىل يف استحقاقه العقاب       

ِإنَّ الَِّذين كَفَروا ويصدونَ عن سـِبيِل اللَّـِه والْمـسِجِد         { :يف صدر هذه اآلية   
 وهذا يبني لنـا أنـه       )١(}ِذي جعلْناه ِللناِس سواًء الْعاِكف ِفيِه والْباِدي      الْحراِم الَّ 

 الوارد والوافد إليـه     : وهو ، والباد ، وأنه ال فرق فيه بني العاكف وهو املقيم        ،حمرم
  .من حاج ومعتمر وغريمها

 وبني جـل  }لٍْمومن يِرد ِفيِه ِبِإلْحاٍد ِبظُ    { :وهذا هو أول اآلية يف قوله تعاىل      
 ليس ألحد من املقيمني     ، وجعله حرماً   وأن اهللا جعله آمناً    ،وعال عظمة هذا املكان   
 ومـن  . أو أن يؤذي الناس فيه، أن يتعدى حدود اهللا فيه  ،فيه وال من الواردين إليه    

 مـن  ،علم أن التعدي على الناس وإيذاءهم يف هذا احلرم اآلمن بقول أو فعليذلك  
   . بل من الكبائر،وعد عليها بالعذاب األليمأشد احملرمات املت

إن (( : خطب الناس وقـال ،وملا فتح اهللا على نبيه مكة عليه الصالة والسالم   
هذا البلد حرمه اهللا يوم خلق السماوات واألرض ومل حيرمه الناس وأن اهللا جـل               

غ وعال مل حيله يل إال ساعة من ار وقد عادت حرمته اليوم كحرمته باألمس فليبل              
 أو يعضد فيه شجرة     إنه ال حيل ألحد أن يسفك فيه دماً       ( : وقال ))الشاهد الغائب 

   . أي معرف)وال ينفر صيده وال خيتلى خاله وال تلتقط لقطته إال ملنشد
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 فمن بـاب أوىل     ، فكيف حبال املسلم   ،فإذا كان الصيد والشجر حمترمني فيه     
 مما  حيدث يف احلرم شيئاً   أن يكون حترمي ذلك أشد وأعظم وأكرب؛ فليس ألحد أن           

 لـشرع اهللا   وأن يكون منقاداً، بل جيب أن حيترمه،يؤذي الناس ال بقول وال بفعل   
 إلخوانه  وأن يكون سلماً ، وأن يعظم حرمات اهللا أشد من أن يعظمها يف غريه          ،فيه

 وال يـؤذي  ، ويعينهم على اخلري وعلى ترك الشر  ، ويكره هلم الشر   ،حيب هلم اخلري  
ِفيـِه آيـات    { : مث قال جل وعال يف سورة آل عمران        ،الم وال بفعل   ال بك  أحداً

  اِهيمرِإب قَامم اتنيوهي اليت فسرها العلماء مبقام      ، فاهللا جعل فيه آيات بينات     )١(}ب 
 ألن كلمة مقام لفظ مفرد مضاف إىل معرفة فـيعم           ، أي مقامات إبراهيم   ،إبراهيم

 ومن ذلـك املـشاعر؛      ،قام إبراهيم تعبد فيه    فاحلرم كله م   ،مجيع مقامات إبراهيم  
 ومن ذلك احلجر الذي كـان    ، كل ذلك من مقام إبراهيم     ،عرفات واملزدلفة ومىن  
   . والذي يصلي إليه الناس اآلن كله من مقامات إبراهيم،يقوم عليه وقت البناء

  كما أمر اهللا   ، ليتأسوا بنيب اهللا إبراهيم    ،ففي ذلك ذكرى ألولياء اهللا املؤمنني     
 فـأمر   )٢(}ثُم أَوحينا ِإلَيك أَِن اتِبع ِملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفًا       { :نبينا بذلك يف قوله تعاىل    

 . صلى اهللا عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم اخلليل أيب األنبياء مجيعـاً             اهللا نبيه حممداً  
  ونفعاً بالغاً وأكملهم   ،ونيب اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم هو أفضل الرسل مجيعاً          

 فالواجب . وأسباب السعادة، هلم إىل اهلدى    وإرشاداً ، هلم إىل اخلري    وتوجيهاً ،للناس
على كل مسلم من هذه األمة أن يتأسى بنبيه صـلى اهللا عليـه وسـلم يف أداء                  

   . وإيصال اخلري إليهم، وكف األذى عن الناس، وترك احملرمات،الواجبات
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 والواجب على   ، العلماء أن يبينوا وأن يرشدوا     فمن الواجب على والة األمور من     
 وأن مينعوا كل مـن  ، وينصحوا،والة األمور من األمراء واملسئولني أن ينفذوا حكم اهللا  

 من كان من احلجاج أو      أراد إيذاء املسلمني يف مكة من احلجاج والعمار وغريهم كائناً         
   .اس الناس من مجيع أجن، من السكان أو من غري السكان،من غري احلجاج

 وأن  ، أن يصونوه وأن حيفظـوه     ،جيب على والة األمور جتاه هذا احلرم الشريف       
 وأوجب نبيه ورسوله حممد صلى اهللا عليـه         ،حيموه من كل أذى كما أوجب اهللا ذلك       

   .وسلم

 هـ من بعض حجاج     ١٤٠٧ذلك يعلم أن ما حدث يف العام املاضي عام           ومن
 بـل   ،ع ال تقره شريعة وال يقره ذو عقل سـليم          وأمر شني  ، أمر منكر  ،إيران من األذى  

 وكتاب اهللا حيرم ذلك وسنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم حتـرم        ،شريعة اهللا حترم ذلك   
   .ذلك

وهذا ما بينه أهل العلم وأمجعوا عليه من وجوب احترام هذا البيت وتطهريه من              
جـيج   ووجوب تـسهيل أمـر احل  ، ومن كل ظلم، ومحايته من كل معصية    ،كل أذى 

 ال من إيـران      وأنه ال جيوز ألحد أبداً     ، وكف األذى عنه   ،والعمار وإعانتهم على اخلري   
 وال مبظـاهرات وال     ، ال بكالم وال بفعال    ، من الناس  وال من غري إيران أن يؤذوا أحداً      

 بل جيب علـى     ، وتصدهم عن مناسك حجهم وعمرم     ،مبسريات مجاعية تؤذي الناس   
لمني يف العناية باهلدوء واإلحسان إىل إخوانـه احلجـاج      احلاج أن يكون كإخوانه املس    

  . والرفق م وإعانتهم على اخلري والبعد عن كل أذى،وغريهم
 ، ومن كل مكان طاعة هللا عـز وجـل  ،هكذا جيب على احلجيج من كل جنس  

   مكة : حلرمة هذا املكان العظيم وإظهاراً،وتعظيما لبيته العتيق
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 ، على منهج رسـوله    وأمر رسوله صلى اهللا عليه وسلم وسرياً       ، ألمر اهللا  املكرمة وتنفيذاً 
 وهذا األمر حبمـد اهللا      ، هذا هو الواجب على اجلميع     .ومنهج أصحابه رضي اهللا عنهم    

 وإمنا يؤذي الناس يف هذا البيت العتيق من ال يـؤمن بـاهللا              ،واضح ال خيفى على أحد    
مـا    فيكون عليه من الوزر    ،اد أو من جيهل أحكام اهللا أو يقصد ظلم العب         ،واليوم اآلخر 

   .يستحق بسبب إيذائه وظلمه

 فإن إميانه يردعه عن كل ما حرم        ، صحيحاً  إمياناً ،وأما من آمن باهللا واليوم اآلخر     
 وارتكاب  ، فإن اإلميان يردع أهله عن التعدي على حدود اهللا         .اهللا يف هذا املكان وغريه    

   .لضعف إميانه وإمنا يقدم العبد على املعصية ،حمارمه سبحانه

 واملسجد النبوي الشريف باملدينة     ،والواجب على والة األمور إزاء املسجد احلرام      
 وعمن يقصدمها من العمار     ، العناية حبمايتهما ودفع األذى عنهما وعن سكاما       :املنورة

 وأمر رسـول اهللا     ، ألمر اهللا عز وجل     وتعظيماً ، طاعة هللا ولرسوله   ، والزوار ،واحلجاج
 لقلـوم حـىت ال    للجميع على طاعة اهللا ورسوله وتأميناً    وعوناً ،عليه وسلم صلى اهللا   

 واهللا  ، أو يقعوا يف شيء مما حرمـه اهللا علـيهم          ،يذهلوا عن بعض ما أوجبه اهللا عليهم      
وتعاونوا علَى الِْبـر والتقْـوى وال تعـاونوا علَـى الْـِإثِْم         { :يقول سبحانه وتعاىل  

ِإال الَِّذين آمنـوا  * ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خسٍر  * والْعصِر  { : ويقول سبحانه  )١(}ِنوالْعدوا
 فال بد من التواصي بـاحلق       )٢(}وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالصبرِ     

هذا املكان أعظم من     بل إن    ، الرب والتقوى يف هذا املكان وغريه      على والتعاون   ،والصرب
  ،غريه
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 وهي أحب البالد إىل اهللا وأفضل       ، فإن مكة املكرمة هي أفضل البقاع      ،وأفضل من غريه  
 هذه هـي املـساجد      ، مث املسجد األقصى   ، مث يليها املدينة املنورة    ،مكان وأعظم مكان  

 وأفـضل   ، وهي أعظم مـساجد اهللا     ،الثالثة اليت خصها اهللا مبزيد التشريف على غريها       
   . وأوىل مساجد اهللا باالحترام والعناية،اجد اهللامس

 وواجب علـى    ،وأعظم ذلك هذا البيت العتيق الذي جعله اهللا مثابة للناس وأمناً          
 . حىت ال يقعوا فيمـا حـرم اهللا  ، وأن يعرفوا فضله،أهله والوافدين إليه أن يعرفوا قدره    

يه والـساكنني فيـه أن       وجيب على املقيمني ف    ،وهذا واجب اجلميع من املقيم والوارد     
 فإذا كان املريد فيه بـذنب لـه         ، وأن حيذروا ما حرم اهللا     ، وأن يعظموه  ،يعرفوا قدره 

 وليس الوارد إليه هو املخاطب ذا األمـر إذ املقـيم أوىل       ،عذاب أليم فكيف بالفاعل   
  . ألنه دائم فيه،وأوىل

وأن جيتهـد يف     ، وأن يبتعد عن معصية اهللا     ،والواجب عليه أن يعلم ما حرم اهللا      
 إلخوانه يف مكة وإخوانه الوافدين إليهـا يف حـج      وأن يكون عوناً   ،طاعة اهللا ورسوله  

   . هلم يف اخلري وأن يكون مرشداً،وعمرة

 ويرشـدوهم إىل    ،وهكذا على سكان مكة أن يعينوهم ويوجهوهم إىل اخلـري         
ا دعـاة    وأن يكونـو   ، وأن حيذروا إيذاءهم بأي أذى من قول أو فعل         ،أسباب النجاة 

 وجيب على املسلم يف كل      ، ويف هاتني البلدتني   ، هكذا جيب يف هذين املسجدين     .للحق
 ، وأن يتعاون مع إخوانه على الرب والتقوى    ،زمان ومكان أن يتقي اهللا وأن يعظم حرماته       

 وجيب على والة األمور الضرب بيـد مـن          ،وأن يبتعد عن كل ما حرم اهللا عز وجل        
   أو ، اهللا على كل من خالف أمر،حديد
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 وطاعة لرسوله   ، طاعة هللا سبحانه وتعاىل    ، أو يؤذي عباده   ،أراد أن يتعدى حدوده   
 ، ومحاية للمسلمني من احلجاج والعمار والزوار وغريهـم        ،عليه الصالة والسالم  

 أو  ، أن تنتهك فيـه حرمـات اهللا       ، وهذا البلد األمني   ، هلذا البلد العظيم   واحتراماً
 ، أو يؤمن فيه من ال خياف اهللا ويراقبه على إيذاء عباده           ،يتعدى فيه على حدود اهللا    

   . أو بقول سيئ،وتعكري صفو حجهم وأمنهم بفعل سيئ

 أن يوفق املـسلمني يف      ، وصفاته العال  ،ونسأل اهللا عز وجل بأمسائه احلسىن     
 ، وأن يرزقهم أداء حقه    ، وأن يصلح قلوم وأعماهلم    ،كل مكان لكل ما فيه رضاه     

 وأن يوفق والة أمرنا ملا     ، وأن مينحهم الفقه يف الدين     ،ه أينما كانوا  والبعد عن حمارم  
 ، وعلى محاية بيته العتيق    ، وأن يعينهم على أداء الواجب     ،فيه صالح البالد والعباد   

 وأن ، ومن كـل سـوء   ،ومدينة رسوله األمني عليه الصالة والسالم من كل أذى        
 وأن ،فسهم عن إيـذاء عبـاده   وأن يشغلهم بأن ،يكبت أعداء اإلسالم أينما كانوا    

 وأن يكفي املسلمني شرهم إنه جل وعـال        ،جيعل تدمريهم يف تدبريهم أينما كانوا     
  ..جواد كرمي ومسيع قريب

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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   وكيفاًمضاعفة احلسنات كماً
  )١( ال كماًومضاعفة السيئات كيفاً

   : من بينها السؤال التايل وهو،لتوعية اإلسالمية باحلج أسئلةوجهت إيل جملة ا

هل تضاعف السيئة يف مكة مثل ما تضاعف احلسنة وملاذا تضاعف يف             :سؤال
   مكة دون غريها؟
 األدلة الشرعية على أن احلسنات تضاعف يف الزمان الفاضل واملكـان            :اجلواب

كاحلرمني فـإن احلـسنات      واملكان الفاضل    ،الفاضل مثل رمضان وعشر ذي احلجة     
تضاعف يف مكة واملدينة مضاعفة كبرية وقد جاء يف احلديث الصحيح عن النيب صـلى        

صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة يف ما سـواه إال             (( :اهللا عليه وسلم أنه قال    
 رواه  ))املسجد احلرام وصالة يف املسجد احلرام أفضل من مائة صالة يف مسجدي هذا            

   .ان بإسناد صحيحأمحد وابن حب
فدل ذلك على أن الصالة باملسجد احلرام تضاعف مبائة ألف صـالة يف سـوى      

 وتضاعف مبائة صالة يف مسجد النيب صلى اهللا عليه وسـلم، وبقيـة              ،املسجد النبوي 
 ولكن مل يرد فيها حد حمدود إمنا جـاء احلـد والبيـان يف      ،األعمال الصاحلة تضاعف  

لصوم واألذكار وقراءة القرآن والصدقات فال أعلم فيهـا          أما بقية األعمال كا    ،الصالة
 وإمنا فيها يف اجلملة ما يدل على مـضاعفة األجـر           ، يدل على تضعيف حمدد     ثابتاً نصاً

   .وليس فيها حد حمدود

                                                
  . نشرت بالعدد التاسع من جملة التوعية اإلسالمية يف احلج اليت تصدر مبكة- ١
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 حـديث   )من صام يف مكة كتب اهللا له مائة ألف رمضان         ( :واحلديث الذي فيه  
  .ضعيف عند أهل العلم

 أعـين  -يف احلرم الشريف مبكة املكرمة ال شـك فيهـا    واحلاصل أن املضاعفة    
 لكن ليس يف النص فيما نعلم حد حمدود ما عدا الصالة فإن فيها              -مضاعفة احلسنات   

   . يدل على أا مضاعفة مبائة ألف صالة كما سبقنصاً

أما السيئات فالذي عليه احملققون من أهل العلم أا ال تضاعف من جهة العـدد               
مـن  { : ألن اهللا سبحانه وتعاىل يقول     ، أما العدد فال   ،ن جهة الكيفية  ولكن تضاعف م  

  .)١(}جاَء ِبالْحسنِة فَلَه عشر أَمثَاِلها ومن جاَء ِبالسيئَِة فَال يجزى ِإال ِمثْلَها

 ،فالسيئات ال تضاعف من جهة العدد ال يف رمضان وال يف احلرم وال يف غريهـا   
 ، ولكن سيئة احلـرم    . وهذا من فضله سبحانه وتعاىل وإحسانه      حدة دائماً بل السيئة بوا  

 فسيئة يف   ، من السيئة فيما سوى ذلك      وسيئة عشر ذي احلجة أعظم إمثاً      ،وسيئة رمضان 
 وسيئة  ، وسيئة يف رمضان   ، من سيئة يف جدة والطائف مثالً      مكة أعظم وأكرب وأشد إمثاً    

  . أو شعبان وحنو ذلك،جبيف عشر ذي احلجة أشد وأعظم من سيئة يف ر

 أما احلسنات فهي تـضاعف      ،فهي تضاعف من جهة الكيفية ال من جهة العدد        
 ومما يدل على شدة الوعيد يف سيئات احلـرم          ، بفضل اهللا سبحانه وتعاىل    كيفية وعدداً 

ه ِمن  ومن يِرد ِفيِه ِبِإلْحاٍد ِبظُلٍْم نِذقْ     { : قول اهللا تعاىل   ،وأن سيئة احلرم عظيمة وشديدة    
  .)٢(}عذَاٍب أَِليٍم

                                                
 .١٦٠ سورة األنعام اآلية - ١
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فهذا يدل على أن السيئة يف احلرم عظيمة حىت إن يف اهلم بالسيئة فيه هـذا                
 بالعذاب األليم فكيف حبال من       وإذا كان من هم باإلحلاد يف احلرم متوعداً        .الوعيد

فعل يف احلرم اإلحلاد بالسيئات واملنكرات فإن إمثه يكون أكرب من جمرد اهلم وهذا              
 وكلمة إحلاد تعم كل ميـل إىل        .ه يدلنا على أن السيئة يف احلرم هلا شأن خطري         كل

ومن يِرد ِفيِه ِبِإلْحـاٍد     { :باطل سواء كان يف العقيدة أو غريها؛ ألن اهللا تعاىل قال          
 وقد يكون   . فإذا أحلد أحد أي إحلاد فإنه متوعد ذا الوعيد         ،فنكر اجلميع  ،}ِبظُلٍْم

   . إىل الكفر باهللا فيكفر بذلك فيكون ذنبه أعظم وإحلاده أكربامليل عن العقيدة

وقد يكون امليل إىل سيئة من السيئات كشرب اخلمر والزنا وعقوق الوالدين            
   .أو أحدمها فتكون عقوبته أخف وأقل من عقوبة الكافر

وإذا كان اإلحلاد بظلم العباد بالقتل أو الضرب أو أخذ األموال أو السب أو              
 وصاحبه علـى  ، وكله يسمى ظلماً، وكله يسمى إحلاداً   ،فهذا نوع آخر  غري ذلك   

 لكن اإلحلاد الذي هو الكفر باهللا واخلروج عن دائرة اإلسالم أشد من    ،خطر عظيم 
ِإنَّ الـشرك لَظُلْـم   { : كما قال اهللا سبحانه وتعـاىل ،سائر املعاصي وأعظم منها   

ِظيمع{. 

  .م على نبيه وآله وصحبه وصلى اهللا وسل،واهللا ويل التوفيق
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  األدلة من الكتاب والسنة حترم األغاين
  )١(واملالهي وحتذر منها

لقد اطلعت على ما نشرته جملة الرائد يف عددها السابع والستني والثامن والستني             
الكتاب والسنة مل حيرما الغنـاء وال اسـتعمال          [:بقلم أيب تراب الظاهري حتت عنوان     

وتأملت ما ذكره يف هذا املقال مـن األحاديـث          ] ستماع إليها املعازف واملزامري واال  
واآلثار وما اعتمده يف القول حبل الغناء وآالت املالهي تبعا إلمامه أيب حممد ابن حـزم                

 إلمامه أيب حممد على القول بتضعيف        من جرأته الشديدة تبعاً     فتعجبت كثرياً  ،الظاهري
 بل على ما هو أشنع مـن        ،وآالت املالهي مجيع ما ورد من األحاديث يف حترمي الغناء         

 من جرأما    وعجبت أيضاً  ، وهو القول بأن األحاديث الواردة يف ذلك موضوعة        ،ذلك
الشديدة الغريبة على القول حبل الغناء ومجيع آالت املالهي مع كثرة ما ورد يف النـهي              

فنسأل اهللا  ،عن ذلك من اآليات واألحاديث واآلثار عن السلف الصاحل رضي اهللا عنهم          
 واجلرأة على حتليل ما حرمه اهللا مـن غـري           ،العافية والسالمة من القول عليه بغري علم      

 ، على أيب حممد هذه اجلرأة الشديدة وعـابوه ـا           ولقد أنكر أهل العلم قدمياً     ،برهان
   .وجرى عليه بسببها حمن كثرية فنسأل اهللا أن يعفو عنا وعنه وعن سائر املسلمني

 عباده من القول عليه بغري علم واهم سبحانه أن حيرمـوا أو   ولقد حذر اهللا  
 : قال تعـاىل ، وأخرب عز وجل أن ذلك من أمر الشيطان وتزيينه     ،حيللوا بغري برهان  

  قُلْ ِإنما حرم ربي الْفَواِحش ما ظَهر ِمنها وما{

                                                
، ٧٥ - ٧٠ هــ ص     ١٣٨١ السنة الثانية حمرم وصفر سـنة        ٣ - ٢ العددان   - جملة راية اإلسالم     - ١

  .٢٣، ص ١١ هـ ص ١٣٨١والرابع واخلامس، ربيع األول والثاين 
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 تشِركُوا ِباللَِّه ما لَم ينزلْ ِبِه سلْطَانا وأَنْ تقُولُـوا           بطَن والِْإثْم والْبغي ِبغيِر الْحق وأَنْ     
  .)١(}علَى اللَِّه ما ال تعلَمونَ

وال تقُولُوا ِلما تِصف أَلِْسنتكُم الْكَِذب هذَا حاللٌ وهذَا حـرام           { :وقال تعاىل 
متـاع  * ين يفْترونَ علَى اللَِّه الْكَِذب ال يفِْلحـونَ         ِلتفْتروا علَى اللَِّه الْكَِذب ِإنَّ الَّذِ     

   أَِليم ذَابع ملَهاللًـا         { : وقال تعاىل  )٢(}قَِليلٌ وِض حا ِفي الْأَركُلُوا ِمم اسا النها أَيي
           ـِبنيم ودع لَكُم هطَاِن ِإنياِت الشطُووا خِبعتال تا وبوِء      ِإ* طَيِبالـس كُمرـأْمـا يمن

فحذر اهللا سبحانه عباده يف هـذه        ،)٣(}والْفَحشاِء وأَنْ تقُولُوا علَى اللَِّه ما ال تعلَمونَ       
 وبني سبحانه أن القول عليه بغري علم        ،اآليات الكرميات من التحليل والتحرمي بغري علم      

الشيطان حيب منهم القول على اهللا بغري        ونبه عباده على أن      ،يف رتبة رهيبة فوق الشرك    
 فالواجب على كل    ، ويأمرهم به ليفسد عليهم بذلك دينهم وأخالقهم وجمتمعهم        ،علم

 وأن خياف اهللا سبحانه ويراقبه فيمـا حيلـل          ،مسلم أن حيذر القول على اهللا بغري علم       
بـاد اهللا    وأن يقصد إيضاح حكم اهللا لع      ، وأن يتجرد من اهلوى والتقليد األعمى      ،وحيرم

 بينه اهللا يف كتابه أو أرشد إليه رسوله صلى اهللا عليه وسلم يف سـنته                الذيعلى الوجه   
 فنـسأل اهللا  ، من كتمان العلم ورغبة يف ثواب اهللا على ذلك  وحذراً ، هللا ولعباده  نصحاً

 وأن يعيذنا من    ،لنا ولسائر إخواننا التوفيق هلذا املسلك الذي سلكه أهل العلم واإلميان          
   . إنه على كل شيء قدير، أنفسنا وسيئات أعمالناشرور

 ما وقع يف كالم أيب تراب وإمامه أيب - إن شاء اهللا     -وأنا ذاكر لك أيها القارئ      
   وموضح لك ما ورد من اآليات واألحاديث الصحيحة،حممد من األخطاء

                                                
 .٣٣ سورة األعراف اآلية - ١
 .١١٧، ١١٦ تان سورة النحل اآلي- ٢
 .١٦٩، ١٦٨ تان سورة البقرة اآلي- ٣
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ـ    ،واآلثار يف حترمي الغناء وآالت املالهي      اب مـا   وذاكر من كالم أهل العلم يف هذا الب
 إن - حىت تكون من ذلك على صراط مستقيم وحىت يزول عن قلبـك        ،يشفي ويكفي 

 ا من مسع مقال أيب تراب       ىبتل ما قد علق به من الشبه والشكوك اليت قد ي          -شاء اهللا   
 وال حول وال قوة إال باهللا العلـي         ، وعليه نتوكل  ، وباهللا نستعني  ،ابتوأضرابه من الكُ  

   .العظيم
 مل يرد يف    ،وحتقيق املسألة أن الغناء وآالته واالستماع إليه مباح       ( :قال أبو تراب  

 واألدلة  ، نص ثابت يف حترميه البتة     - اليت جاء ا حممد صلى اهللا عليه وسلم          -الشريعة  
 وما سوامها فهو شغب وباطل مردودة وال حيل ،تؤخذ من األصلني ومها الكتاب والسنة   

قال احلافظ أبو حممـد     .. . إىل أن قال يف أثناء مقاله      ...ملؤمن أن يعدو حدود اهللا قطعاً     
 من كـسر    ، حالل كله  ،بيع الشطرنج واملزامري والعيدان واملعازف والطنابري     : ابن حزم 

 ملا ذكرنا   ، فال ضمان على كاسرها    ، من ذلك ضمنه إال أن يكون صورة مصورة        شيئاً
   .)من قبل؛ ألا مال من مال مالكها

 وأخطأ بعده أبو تراب يف حتليل ما حـرم اهللا مـن             ،مد لقد أخطأ أبو حم    :أقول
 وخالفا بذلك سبيل أهـل  ، على الناس أبواب شر عظيم وفتحاً،األغاين وآالت املالهي 

 وخطره ، وإن ذلك لعظيم، من الصحابة وأتباعهم بإحسان    ،اإلميان ومحلة السنة والقرآن   
 ومهـزات   ،رين الـذنوب   فنسأل اهللا لنا وللمسلمني العافية من زيغ القلوب و         ،جسيم

   . إنه جواد كرمي،الشيطان
ولقد ذهب أكثر علماء اإلسالم ومجهور أئمة اهلدى إىل حترمي األغـاين ومجيـع         

ال ضمان على ( : وأوجبوا كسر آالت املعازف وقالوا، وهي آالت اللهو كلها   ،املعازف
زمـار والعـود     كالطبل وامل  ،إن الغناء إذا انضم إليه آالت املعازف      ( : وقالوا ،)متلفها

 إال ما يستثىن من ذلك من دق النساء الدف يف العـرس        ،) حرم باإلمجاع  ،وأشباه ذلك 
   إن شاء اهللا - على ما يأيت بيانه ،وحنوه
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 وقد حكى أبو عمرو بن الصالح إمجاع علماء اإلسالم على ما ذكرنا من حترمي        -تعاىل  
ما نقله عنه العالمة ابن القـيم        كما سيأيت نص كالمه في     ،األغاين واملعازف إذا اجتمعا   

 وما ذلك إال ملا يترتب على الغناء وآالت اللهو من قسوة القلوب ومرضـها          ،رمحه اهللا 
 وال شك أن ذلـك مـن مكايـد          ،وصدها عن القرآن الكرمي واستماع العلوم النافعة      

 اليت كاد ا الناس وصاد ا من نقص علمه ودينه حىت استحسن مساع قرآن               ،الشيطان
 ، من مساع كتاب اهللا وأحاديث رسوله صلى اهللا عليه وسـلم            بدالً ،شيطان ومزموره ال

 ، ووصفوه بالسفه والفـسق ،ولقد اشتد نكري السلف على من اشتغل باألغاين واملالهي   
 وما ذلك   - إن شاء اهللا     - كما سيأيت بعض كالمهم يف ذلك        ، ال تقبل شهادته   :وقالوا

 ، وقلة احليـاء والـورع     ، واملعازف من ضعف اإلميان    إال ملا ينشأ عن االشتغال بالغناء     
 ، وملا يبتلي به أرباب الغناء واملعازف من شدة الغفلة         ،واالستخفاف بأوامر اهللا ونواهيه   

 والنشاط فيما يدعو إليه الغناء      ، والتثاقل عن الصالة وأفعال اخلري     ،واالرتياح إىل الباطل  
 إال من عـصم     ،اشرة النسوان واملردان   ومع ،واملعازف من الزنا واللواط وشرب اخلمور     

 ومعلوم عند ذوي األلباب ما يترتب على هذه الصفات من أنواع الـشر             .اهللا من ذلك  
  .والفساد وما يف ضمنها من وسائل الضالل واإلضالل

 بعض ما ورد يف حترمي األغاين واملعـازف مـن           - أيها القارئ الكرمي     -وإليك  
   .ل صلى اهللا عليه وسلمآيات القرآن الكرمي وأحاديث الرسو

وِمن الناِس من يشتِري لَهو الْحِديِث ِليِضلَّ عن سِبيِل اللَِّه ِبغيِر { :قال اهللا تعاىل  
        ِهنيم ذَابع ملَه ا أُولَِئكوزا هِخذَهتيا       * ِعلٍْم وكِْبرتـسلَّى ما وناتِه آيلَيلَى عتِإذَا تو

قال احلافظ ابن كـثري     ،  )١(} لَم يسمعها كَأَنَّ ِفي أُذُنيِه وقْرا فَبشره ِبعذَاٍب أَِليمٍ         كَأَنْ
  ملا ذكر ( :رمحه اهللا يف تفسريه عند هاتني اآليتني ما نصه

                                                
 .٧، ٦يتان  سورة لقمان اآل- ١
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اللَّه { : كما قال تعاىل  ، الذين يهتدون بكتاب اهللا وينتفعون بسماعه      :حال السعداء وهم  
 سلَ أَحزن            ثُم مهبنَ روشخي الَِّذين لُودج هِمن ِعرقْشت ثَاِنيا ماِبهشتا مابِديِث ِكتالْح ن

 عطف بذكر حال األشـقياء الـذين        ، اآلية )١(}تِلني جلُودهم وقُلُوبهم ِإلَى ِذكِْر اللَّهِ     
ماع املزامري والغناء واألحلـان      وأقبلوا على است   ،أعرضوا عن االنتفاع بسماع كالم اهللا     

وِمن الناِس من يـشتِري لَهـو   { : كما قال ابن مسعود يف قوله تعاىل   ،وآالت الطرب 
 حـدثين   ، وروى ابن جريـر    . هو واهللا الغناء   : قال )٢(}الْحِديِث ِليِضلَّ عن سِبيِل اللَّهِ    

 عـن   ، عن أيب صخر   ،ونس أخربين يزيد بن ي    ، أخربنا ابن وهب   ،يونس بن عبد األعلى   
 عن سعيد بن جبري عن أيب الصهباء البكري أنه مسع عبـد اهللا ابـن   ،أيب معاوية البجلي 

وِمن الناِس من يشتِري لَهو الْحِديِث ِليِضلَّ عـن  { :مسعود وهو يسأل عن هذه اآلية     
 يرددها ثـالث    ،له إال هو   واهللا الذي ال إ    ، الغناء :فقال عبد اهللا بن مسعود     }سِبيِل اللَّهِ 

 عن عمار   ، أخربنا محيد اخلراط   ، حدثنا صفوان بن عيسى    ، حدثنا عمرو بن علي    .مرات
وِمن النـاِس  { : أنه سأل ابن مسعود عن قول اهللا، عن أيب الصهباء   ،عن سعيد بن جبري   

وسـعيد   وكذا قال ابن عباس وجابر وعكرمة        ؛ الغناء : قال }من يشتِري لَهو الْحِديثِ   
 : وقال احلسن البـصري    ،بن جبري وجماهد ومكحول وعمرو بن شعيب وعلي بن بدمية         

وِمن الناِس من يشتِري لَهو الْحِديِث ِليِضلَّ عن سِبيِل اللَِّه ِبغيـِر            { :نزلت هذه اآلية  
تِري لَهو الْحـِديِث    وِمن الناِس من يش   { : قوله : وقال قتادة  . يف الغناء واملزامرب   ،}ِعلٍْم

 ولكن شراؤه اسـتحبابه     ، واهللا لعله ال ينفق فيه ماالً      ،}ِليِضلَّ عن سِبيِل اللَِّه ِبغيِر ِعلْمٍ     
  حبسب املرء من الضاللة

                                                
 .٢٣ اآلية  من سورة الزمر- ١
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  .انتهى كالمه)  وما يضر على ما ينفع،أن خيتار حديث الباطل على حديث احلق 
 وكالم هذا اإلمام يف     ،تني الكرميتني  هاتني اآلي  - أيها القارئ الكرمي     -فتأمل  

 يتضح لك ما وقع فيه أرباب األغاين        ، وما نقل عن أئمة السلف يف ذلك       ،تسريمها
 ، وتعلم بذلك صراحة اآلية الكرمية يف ذمهم وعيبـهم         ،واملالهي من اخلطر العظيم   

 وإن مل   ، واختيارهم له من وسائل الضالل واإلضالل      ،وأن اشتراءهم للهو احلديث   
 وذلك ألن اهللا سبحانه مـدح أهـل القـرآن يف أول             ، أو يعلموه  ،وا ذلك يقصد
 حيـث   ، وأخرب أم أهل اهلدى والفالح     ، وأثىن عليهم بالصفات احلميدة    ،السورة

* ِتلْك آيات الِْكتاِب الْحِكـيِم      * امل  { ِبسِم اللِّه الرحمِن الرِحيمِ    :قال عز وجل  
الَِّذين يِقيمونَ الصالةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم ِبالْآِخرِة       * ني  هدى ورحمةً ِللْمحِسنِ  

 مث قـال  )١(}َأُولَِئك علَى هدى ِمن ربِهم وأُولَِئك هم الْمفِْلحـون      * هم يوِقنونَ   
ن سِبيِل اللَّـِه    وِمن الناِس من يشتِري لَهو الْحِديِث ِليِضلَّ ع       { :سبحانه بعد هذا  

 وتعرضهم للضالل بعـد    ،وذلك يدل على ذم هؤالء املشترين      ، اآلية )٢(}ِبغيِر ِعلْمٍ 
 ، جيب أن حيذر ويبتعد عنه     ، وما كان وسيلة للضالل واإلضالل فهو مذموم       ،اهلدى

وهذا الذي قاله احلافظ ابن كثري يف تفسري اآلية قاله غريه من أهل التفسري كـابن                
 أكثـر   : حىت قال الواحـدي يف تفـسريه       ،ي والقرطيب وغري واحد   جرير والبغو 

 وفسره مجاعـة    ، وفسره آخرون بالشرك   ، هو الغناء  هلو احلديث املفسرين على أن    
بأخبار األعاجم وباألحاديث الباطلة اليت تصد عن احلق؛ وكلها تفاسري صحيحة؛           

اهللا ويلهيـه عـن      واآلية الكرمية تذم من اعتاد ما يصد عن سبيل           ،ال منافاة بينها  
   وال شك أن،كتابه
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 قال أبو   ،الصاد عن كتاب اهللا وعن سبيله     هلو احلديث   األغاين وآالت املالهي من أقبح      
 -هلو احلـديث   ملا ذكر أقوال املفسرين يف - يف تفسريه - رمحه اهللا    -جعفر بن جرير    

 يث ملهياً  عين به كل ما كان من احلد       :والصواب من القول يف ذلك أن يقال      ( :ما نصه 
لَهـو  { : ألن اهللا تعاىل عم بقولـه      ، أو رسوله  ، مما ى اهللا عن استماعه     ،عن سبيل اهللا  

 حىت يأيت ما يدل علـى       ، فذلك على عمومه   ، دون بعض   ومل خيصص بعضاً   }الْحِديِث
   . انتهى كالمه) والغناء والشرك من ذلك،خصوصه

 )١(}ِس من يشتِري لَهو الْحِديثِ    وِمن النا { :وقال القرطيب يف تفسري قوله تعاىل     
الغناء يف قول ابن مسعود وابـن عبـاس         وهلو احلديث    ، يف موضع رفع باالبتداء    )من(

 وهو الغناء املعتاد    : املسألة الثانية  : مث قال  ، مث بسط الكالم يف تفسري هذه اآلية       ،وغريمها
 الذي حيرك   ،لغزل واون  ويبعثها على اهلوى وا    ،عند املشتهرين به الذي حيرك النفوس     

 فهذا النوع إذا كان يف شعر يشبب فيه بذكر النساء ووصف            ،الساكن ويبعث الكامن  
 ال خيتلف يف حترميه؛ ألنه اللهو والغنـاء املـذموم           ، وذكر اخلمور واحملرمات   ،حماسنهن
 كالعرس والعيـد    ، فأما ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه يف أوقات الفرح           ،باالتفاق
 وحدو أجنشة وسـلمة    ، كما كان يف حفر اخلندق     ، التنشيط على األعمال الشاقة    وعند

 فأما ما ابتدعته الصوفية اليوم من اإلدمان على مساع األغـاين بـاآلالت              ،بن األكوع 
   . انتهى كالمه)املطربة من الشبابات والطار واملعازف واألوتار فحرام

 ،آلثار الواردة يف هذا البـاب      وبه جتتمع ا   ،وهذا الذي قاله القرطيب كالم حسن     
 دخل علـي  ( : قالت - رضي اهللا عنها     -ومن ذلك ما ثبت يف الصحيحني عن عائشة         

  ،وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاثصلى اهللا عليه وسلم النيب 
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 : وقـال ، فانتهرين، ودخل أبو بكر رضي اهللا عنه،فاضطجع على الفراش وحول وجهه    
 ،دعهما(( : فقال ، فأقبل عليه رسول اهللا    ، اهللا عليه وسلم   صلىمزمار الشيطان عند النيب     

 إن لكل   ،يا أبا بكر  (( : ويف رواية ملسلم فقال رسول اهللا      ))فلما غفل غمزما فخرجتا   
 فإا أيـام    ،دعهما يا أبا بكر   (( : فقال ،ويف رواية له أخرى   . )) وهذا عيدنا  ،قوم عيداً 

 فهذا احلديث اجلليل يـستفاد  ))بان بدفجاريتان تلع(( : ويف بعض رواياته أيضاً   ))عيد
منه أن كراهة الغناء وإنكاره وتسميته مزمار الشيطان أمر معروف مستقر عند الصحابة             

 ومسـاه مزمـار   ،رضي اهللا عنهم وهلذا أنكر الصديق على عائشة غناء اجلاريتني عندها        
 إن الغناء   :قل له  ومل ي  ، تلك التسمية  صلى اهللا عليه وسلم   النيب    ومل ينكر عليه   ،الشيطان

 فـدل   ، وعلل ذلك بأا أيام عيد     ،والدف ال حرج فيهما وإمنا أمره أن يترك اجلاريتني        
 ألا أيام فرح    ،ذلك على أنه ينبغي التسامح يف مثل هذا للجواري الصغار يف أيام العيد            

تعلق  فيما ي، وألن اجلاريتني إمنا أنشدتا غناء األنصار الذي تقاولوا به يوم بعاث        ،وسرور
 ، فإنه يثري الغرائز اجلنسية    ، خبالف أكثر غناء املغنني واملغنيات اليوم      ،بالشجاعة واحلرب 

 وإىل كثري من الفنت الصادة للقلوب عن تعظيم اهللا ومراعـاة            ،ويدعو إىل عشق الصور   
 ومن تأمل هذا احلديث علم أن مـا         ، فكيف جيوز لعاقل أن يقيس هذا على هذا        ،حقه

  وحفظـاً ، ملـادة الفـساد   جيب التحذير منه حسماً،جلاريتان منكرزاد على ما فعلته ا    
  . ويشغلها عن كتاب اهللا وأداء حقه،للقلوب عما يصدها عن احلق

 فـدعوى   ،وأما دعوى أيب تراب أن هذا احلديث حجة على جواز الغناء مطلقاً           
ـ ، واآليات واألحاديث واآلثار الواردة يف هذا الباب، ملا تقدم بيانه ،باطلة ها تـدل   كل

 ، وهكذا احلديث الذي رواه سفيان الثوري عن أيب إسحاق السبيعي    .على بطالن دعواه  
   أنه رأى أبا مسعود البدري وقرظة بن كعب ،عن عامر بن سعد البجلي
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هذا وأنتم أصـحاب     (: فقلت هلم  ، وهم يف عرس وعندهم غناء     ،وثابت بن يزيد  
 والبكاء على امليت من غـري  ،لعرس إنه رخص لنا يف الغناء يف ا     : فقالوا ،رسول اهللا 

 وإمنا يدل على جوازه     ،فهذا احلديث ليس فيه حجة على جواز الغناء مطلقاً        ) نوح
 ، ومن تأمل هذا احلديث عرف أنه دليل على منع الغناء   ، إلعالن النكاح  ،يف العرس 

يف العـرس  " يف الغنـاء  "  ملا رخص هلم  صلى اهللا عليه وسلم فإنه،ال على جوازه  
 كمـا أن الرخـصة      ، إال بدليل خاص   ، دل على منعه فيما سواه     ، معلومة حلكمة

 وهكذا الرخصة للحائض    ،للمسافر يف قصر الرباعية يدل على منع غريه من ذلك         
 واألمثلـة هلـذا     ،والنفساء يف ترك طواف الوداع يدل على منع غريمها من ذلك          

وإقرارهم له علـى   وأيضا فإنكار عامر بن سعد على هؤالء الصحابة الغناء         ،كثرية
 دليل على أن كراهة الغناء واملنع منه أمر قد استقر عند الصحابة والتـابعني             ،ذلك

   .واهللا املستعان. صلى اهللا عليه وسلموعرفوه عن النيب 

إغاثة اللهفان من مصائد    [ يف كتابه    - رمحة اهللا عليه     -قال العالمة ابن القيم     
ومصائده اليت كاد ا من قل نصيبه من        ومن مكائد عدو اهللا     ( : ما نصه  ]الشيطان

 مساع املكاء والتـصدية     ، وصاد ا قلوب اجلاهلني واملبطلني     ،العلم والعقل والدين  
 وجيعلها عاكفة على الفـسوق      ، ليصد القلوب عن القرآن    ،والغناء باآلالت احملرمة  

 وهو رقية اللـواط     ، واحلجاب الكثيف عن القرآن    ، فهو قرآن الشيطان   ،والعصيان
 كاد به الشيطان النفوس املبطلـة       ، وبه ينال الفاسق من معشوقه غاية املىن       ،الزناو

 ، فقبلت وحيـه   ، وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه      ، وغروراً وحسنه هلا مكراً  
   : ولقد أحسن القائل. رمحه اهللا- إىل أن قال ...)واختذت ألجله القرآن مهجوراً
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  نه إطراق ساه الهيلك      خيفة  لي الكتاب فأطرقوا الت

  واهللا ما رقصوا ألجل اهللا         فكاحلمري تناهقوا  ،وأتى الغناء

  فمىت رأيت عبادة مبالهي        دف ومزمار ونغمة شادن 

  تقييده بأوامر ونواهي      ثقل الكتاب عليهم ملا رأوا 

  زجرا وختويفا بفعل مناهي       مسعوا له رعدا وبرقا إذ حوى 

   يا ذحبها املتناهي،شهواا       عن ورأوه أعظم قاطع للنفس

  فألجل ذاك غدا عظيم اجلاه       أغراضها وأتى السماع موافقاً

   عند اجلهول الساهي،أسبابه    أين املساعد للهوى من قاطع 

  مخر العقول مماثل ومضاهي     إن مل يكن مخر اجلسوم فإنه 

  هيوانظر إىل النسوان عند مال        فانظر إىل النشوان عند شرابه 

  من بعد متزيق الفؤاد الالهي           وانظر إىل متزيق ذا أثوابه 
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  حرمي والتأثيم عند اهللا    واحكم فأي اخلمرتني أحق بالت 

   :وقال آخر

  م مرض من مساع الغنا    برئنا إىل اهللا من معشر  

  شفا جرف ما به من بنا   يا قوم أنتم على :وكم قلت

  به من عناإىل درك كم     شفا جرف حتته هوة 

  لنعذر فيهم إىل ربنا    وتكرار ذا النصح منا هلم 

  رجعنا إىل اهللا يف أمرنا    فلما استهانوا بتنبيهنا 

   تنتنا،وماتوا على تنتنا   فعشنا على سنة املصطفى 

 وحتذر من   ، تصيح ؤالء من أقطار األرض     ،ومل يزل أنصار اإلسالم وأئمة اهلدى     
  . انتهى كالمه رمحه اهللا.)يع طوائف امللةتفاء آثارهم من مجسلوك سبيلهم واق

  :شبهة جيب أن تكشف

ِليِضلَّ عن سِبيِل اللَّـِه     { : أن قوله سبحانه   ، البن حزم   تبعاً .زعم أبو تراب  
  منهلو احلديث  دليل على أن مشتري .. اآلية)١(}ِبغيِر ِعلٍْم ويتِخذَها هزوا
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 أما مـن    ، إذا اشتراها لقصد الضالل أو اإلضالل       ال يستحق الذم إال    ،األغاين واملالهي 
 هذه شـبهة    : واجلواب أن يقال   ،اشتراها للترفيه والترويح عن نفسه فال بأس يف ذلك        

  :باطلة من وجوه ثالثة

 أن ذلك خالف ما فهمه السلف الصاحل من الصحابة والتابعني من اآلية             :األول
 ومل يقيدوا ذلك ذا    ،هي والتحذير منها   فإم احتجوا ا على ذم األغاين واملال       ،الكرمية

 وهم أعلم الناس مبعاين كالم اهللا وكالم الرسول صلى اهللا           ،الشرط الذي قاله أبو تراب    
   .عليه وسلم وهم أعرف مبراد اهللا من كالمه ممن بعدهم

 : ألن اهللا سـبحانه قـال      ، أن ذلك خالف ظاهر اآلية ملن تأملها       :الوجه الثاين 
}   نِضلَّ عِر ِعلْمٍ   ِلييِبيِل اللَِّه ِبغفدل ذلك على أن هذا الصنف املذموم من الناس قد           }س 

 وال قـصد  ،اشترى هلو احلديث ليضل به عن سبيل اهللا بغري علم وال شـعور بالغايـة          
 ولو كان اشترى هلو احلديث وهو يعلم أنه يضل بـه أو يقـصد       ،لإلضالل أو الضالل  

ألن مـن علـم أنـه     )١(} عن سِبيِل اللَِّه ِبغيِر ِعلٍْمِليِضلَّ{ :ذلك مل يقل اهللا عز وجل 
 إنه ال يعلم وهكذا مـن قـصد   :اشترى هلو احلديث ليضل به عن سبيل اهللا ال يقال له          

 إنه اشترى هلو احلديث ليضل عن سبيل اهللا بغري علم ألن مـن علـم أن   :ذلك ال يقال 
 ال  ، عن سبيل اهللا بعلم وقصد     غايته الضالل أو قصد ذلك قد اشترى هلو احلديث ليضل         

"  وعليه تكـون  ، يتضح لك احلق- أيها القارئ الكرمي  - فتأمل وتنبه    ،ليضل بغري علم  
 أي تعليل األمـر     ، أو الم التعليل   ، الم العاقبة  }ِليِضلَّ عن سِبيِل اللَّهِ   { :يف قوله " الالم  

 أن مـن    : يكون املعىن   وعلى كوا للعاقبة   ، ذكر ذلك احلافظ ابن كثري وغريه      .القدري
   تكون عاقبته الضالل عن سبيل،اشترى هلو احلديث من الغناء واملعازف
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 ، واحتقـاراً   استكباراً ، واإلعراض عن آيات اهللا    ، واإلضالل واختاذ سبيل اهللا هزواً     ،اهللا
   . ومل يقصده،وإن مل يشعر بذلك

 أن اهللا سبحانه    :عىن يكون امل  ، وهو كوا لتعليل األمر القدري     ،وعلى املعىن الثاين  
 وعلى كال ،قضى وقدر على بعض الناس أن يشتري هلو احلديث ليضل به عن سبيل اهللا           

التقديرين فاآلية الكرمية تفيد ذم من اشترى هلو احلديث ووعيده بأن مصريه إىل الضالل              
  واملشاهد ممـن   ، وهذا هو الواقع الكثري    ، والتويل عن كتاب اهللا    ،واالستهزاء بسبيل اهللا  

 يكون مآلـه إىل     ، واستحسنها وشغف ا   ،اشتغل بلهو احلديث من األغاين واملعازف     
 وقد دلت الشريعة اإلسالمية الكاملة      ،قسوة القلب والضالل عن احلق إال من رحم اهللا        

 ،ردها على وجوب احلذر من وسائل الضالل والفساد والتحذير منها         ايف مصادرها ومو  
 من   حذراً ،ا ى النيب عن شرب القليل الذي ال يسكر         كم ، من الوقوع يف غاياا    حذراً

 ))ما أسكر كثريه فقليله حـرام     : (( حيث قال عليه الصالة والسالم     ،الوقوع يف املسكر  
 لئال يكون ذلك وسيلة إىل الوقوع فيما وقع      ، وبعد العصر  ،وى عن الصالة بعد الصبح    

ونظائر ذلك كثرية يعرفها     ،فيه بعض املشركني من عبادة الشمس عند طلوعها وغروا        
   . واهللا املستعان،من له أدىن علم بالشريعة املطهرة

 مبن اشترى هلو احلديث لقصد الضالل أو         أنه لو كان الذم خمتصاً     :الوجه الثالث 
فائدة؛ ألن الذم حينئـذ  هلو احلديث  مل يكن يف تنصيص الرب عز وجل على      ،اإلضالل

يقصد به الضالل أو اإلضالل حىت ولو كـان           بل يعم كل من فعل شيئاً      ،ال خيتص به  
 يقصد به التلبيس على      كمن اشترى مصحفاً   ، إىل اهللا سبحانه وتعاىل    ذلك الشيء حمبوباُ  

 ولكنـه  ، فإن املصحف حمبوب إىل اهللا الشتماله على كالمه عز وجل          ،الناس وإضالهلم 
  الهتداء  وإمنا يشترى ل،سبحانه ال حيب من عباده أن يشتروه للتلبيس واإلضالل
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 أن اآلية ختتص     وزعماً ، وقد اعترف ابن حزم وأبو تراب ذا الوجه        ،والتوجيه إىل اخلري  
 وإضـاعة ملعناهـا   ، وعدول باآلية عن معناها الـصحيح ، وهو خطأ بني ،ذا الصنف 

 كشف شـبهة أيب     ، من هذه األوجه الثالثة    - أيها القارئ الكرمي     - فعرفت   .األكمل
لك أن اآلية الكرمية حجة ظاهرة على ذم األغـاين واملالهـي            واتضح   ،تراب وبطالا 

 ، واإلعراض عن كتابه   ، وأا وسيلة للضالل واإلضالل والسخرية بسبيل اهللا       ،وحترميهما
 ، وهذا هو الذي فهمه السلف الصاحل من اآلية الكرميـة          ،وإن مل يشعر مشتروها بذلك    

ة أيب تراب يف تعلقه حبديث       وسبق لك كشف شبه    ،تباع رضي اهللا عنهم   وهم أوىل باإل  
 وكشف شبهته األخرى يف تعلقه حبديث أيب مسعود البدري وصـاحبيه يف             ،اجلاريتني

 وأوضحنا فيما تقدم أن احلديثني املذكورين حجـة       ،الرخصة هلم يف الغناء وقت العرس     
 وإمامه ابن حزم يف النهي عن األغاين واملنع منها ال على جوازها           ،ظاهرة على أيب تراب   

   .احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلاتو
وِمن { : وهي قوله تعاىل   ،وقد تكلم العالمة ابن القيم رمحه اهللا على اآلية املتقدمة         

 بكالم حسن يؤيد ما تقدم وهذا نصه قـال  ، اآلية)١(}الناِس من يشتِري لَهو الْحِديثِ   
 قاله ، الغناء،أن املراد بلهو احلديث أكثر املفسرين على   :قال الواحدي وغريه  ( :رمحه اهللا 

ابن عباس يف رواية سعيد بن جبري ومقسم عنه وقاله عبد اهللا بن مسعود يف روايـة أىب                  
 وروى ثوير بن أيب فاختة عن أبيه عـن ابـن            ، وهو قول جماهد وعكرمة    ،الصهباء عنه 

 هـو الرجـل     : قال )٢(}وِمن الناِس من يشتِري لَهو الْحِديثِ     { :عباس يف قوله تعاىل   
 هو اشتراء املغين واملغنية     : وقال ابن أيب جنيح عن جماهد      ، واراً يشتري اجلارية تغنيه ليالً   

 وهذا اختيـار    ، وهذا قول مكحول   ، واالستماع إليه وإىل مثله من الباطل      ،باملال الكثري 
   أكثر: وقال،أيب إسحاق أيضاً
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   . ألنه يلهي عن ذكر اهللا تعاىل،هو الغناء ،هنااههلو احلديث  أن ،ما جاء يف التفسري
 ويدخل يف هذا كل من اختار اللـهو والغنـاء           : قال أهل املعاين   :قال الواحدي 

 وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء فلفظ الشراء يذكر يف           ،واملزامري واملعازف على القرآن   
 قتادة يف هـذه   ويدل على هذا ما قاله   : قال ، وهو كثري يف القرآن    ،االستبدال واالختيار 

 وحبسب املرء من الضاللة أن خيتـار حـديث          : قال ،اآلية لعله أن ال يكون أنفق ماالً      
 تدل على حترمي    ، وهذه اآلية على هذا التفسري     : قال الواحدي  ،الباطل على حديث احلق   

 ، وذلك لكثرة الوعيد الوارد فيه ، وأما غناء القينات فذلك أشد ما يف الباب        : قال ،الغناء
 .))من استمع إىل قينة صب يف أذنه اآلنك يوم القيامـة          (( : روي أن النيب قال    وهو ما 

إىل النيب صـلى      بالغناء مرفوعاً  هلو احلديث  : وقد جاء تفسري   ،واآلنك الرصاص املذاب  
 ومسند عبد اهللا بن الزبري احلميـدي وجـامع        ، ففي مسند اإلمام أمحد    ،اهللا عليه وسلم  

 :سياق للترمذي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال          وال ،الترمذي من حديث أيب أمامة    
 ))ال تبيعوا القينات وال تشتروهن وال تعلموهن وال خري يف جتارة فيهن ومثنهن حرام             ((

وِمن الناِس من يشتِري لَهو الْحِديِث ِليِضلَّ عن سِبيِل { :ويف مثل هذا نزلت هذه اآلية   
 مداره على عبيد اهللا بن زحر عن علي بن يزيد األهلـاين   وإن كان  ، وهذا احلديث  }اللَِّه

 وعلـي ضـعيف إال أن للحـديث     ، والقاسم ثقة  ، فعبيد اهللا بن زحر ثقة     ،عن القاسم 
  .شواهد ومتابعات سنذكرها إن شاء اهللا تعاىل

 فقد صح ذلك عـن      ، بأنه الغناء  :ويكفي تفسري الصحابة والتابعني للهو احلديث     
وِمـن  { : سألت ابن مسعود عن قوله تعاىل      :قال أبو الصهباء   ،ابن عباس وابن مسعود   

 هو الغناء يرددها    ، واهللا الذي ال إله إال هو      : فقال )١(}الناِس من يشتِري لَهو الْحِديثِ    
   قال احلاكم، أنه الغناء أيضاً- رضي اهللا عنهما -ثالث مرات وصح عن ابن عمر 

                                                
  ٦ـ سورة لقمان اآلية  ١
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 ليعلم طالب هذا العلم أن تفسري الصحايب        :املستدركأبو عبد اهللا يف التفسري من كتاب        
 وقال يف موضع آخـر مـن        ، مسند  حديث الذي شهد الوحي والترتيل عند الشيخني     

 وهذا وإن كان فيه نظرة فال ريب أنه أوىل بالقبول           ، هو عندنا يف حكم املرفوع     :كتابه
 وهـم   ،فعليهم نزل  ، فهم أعلم األمة مبراد اهللا عز وجل يف كتابه         ،من تفسري من بعدهم   

 وهـم    وعمـالً   وقد شاهدوا تفسريه من الرسول علماً      ،أول من خوطب به من األمة     
 وال تعارض   ، فال يعدل عن تفسريهم ما وجد إليه سبيل        ،العرب الفصحاء على احلقيقة   

 بالغناء وتفسريه بأخبار األعاجم وملوكها وملوك الروم وحنـو          هلو احلديث بني تفسري   
 فكالمها  ، يشغلهم به عن القرآن    ، بن احلارث حيدث به أهل مكة       مما كان النضر   ،ذلك

  .هلو احلديث

 ، الصحابة من ذكر هـذا     فمن ، الباطل والغناء  هلو احلديث  :وهلذا قال ابن عباس   
 من أحاديث    وأعظم ضرراً   والغناء أشد هلواً   ، ومنهم من مجعهما   ،ومنهم من ذكر اآلخر   

 وصده ، ومخرة العقل، وشرك الشيطان، النفاق ومنبت، فإنه رقية الزنا ،امللوك وأخبارهم 
  . ورغبتها فيه، لشدة ميل النفوس إليه،عن القرآن أعظم من صد غريه من الكالم الباطل

 هلم نصيب من هذا الذم حبسب اشتغاهلم        ، فأهل الغناء ومستمعوه   ،إذا عرف هذا  
دل هلو احلديث    فإن اآليات تضمنت ذم من استب      ،بالغناء عن القرآن وإن مل ينالوا مجيعه      

 وإذا يتلـى عليـه القـرآن وىل         بالقرآن ليضل عن سبيل اهللا بغري علم ويتخذها هزواً        
 ، وهو الثقل والصمم وإذا علم منه شـيئاً        ، كأن مل يسمعه كأن يف أذنيه وقراً       ،مستكرباً

 وإن وقع بعـضه للمغـنني   ، فمجموع هذا ال يقع إال من أعظم الناس كفراً   ،استهزأ به 
 عين بالغنـاء    لهم حصة ونصيب من هذا الذم يوضحه أنك ال جتد أحداً           ف ،ومستمعيهم

   وفيه رغبة عن استماع القرآن  وعمالًومساع آالته إال وفيه ضالل عن طريق اهلدى علماً
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 عدل عن هـذا إىل      ، حبيث إذا عرض له مساع الغناء ومساع القرآن        ،إىل استماع الغناء  
 ويـستطيل  ،ه احلال على أن يسكت القـارئ  ورمبا محل  ، وثقل عليه مساع القرآن    ،ذاك

 وأقل ما يف هذا أن يناله نصيب وافر من هـذا            ،قراءته ويستزيد املغين ويستقصر نوبته    
   .الذم إن مل حيظ به مجيعه

 ، فأما مـن مـات قلبـه       ،والكالم يف هذا مع من يف قلبه بعض حياة حيس ا          
ِرِد اللَّه ِفتنته فَلَن تمِلك لَه      ومن ي { فقد سد على نفسه طريق النصيحة        ،وعظمت فتنته 

                 ـملَهو يا ِخزينِفي الد ملَه مهقُلُوب رطَهأَنْ ي ِرِد اللَّهي لَم الَِّذين ئًا أُولَِئكياللَِّه ش ِمن
ِظيمع ذَابِة عانتهى كالمه رمحه اهللا)١(}ِفي الْآِخر .   

 :األغاين واملعازف وهي آالت املالهي قولـه تعـاىل    ومن اآليات الدالة على ذم      
}           مـاِركْهشو ِجِلكرو ِلكيِبخ ِهملَيع ِلبأَجو ِتكوِبص مهِمن تطَعتِن اسم فِْززتاسو

 : وقولـه تعـاىل    )٢(}ِفي الْأَمواِل والْأَوالِد وِعدهم وما يِعدهم الشيطَانُ ِإال غُـرورا         
 وقد فـسر الـصوت      )٣(}والَِّذين ال يشهدونَ الزور وِإذَا مروا ِباللَّغِو مروا ِكراما        {

 وفسر ، بكل صوت يدعو إىل باطل: بالغناء وآالت املالهي وفسر الصوت أيضاً:والزور
أن  وال ريب ، يعم ذلك كله، ومدلول اآليتني، وال منافاة بني التفاسري ،الزور بكل منكر  

 ومن أخبث أصوات الشيطان ملا يترتب عليهـا مـن           ،األغاين واملالهي من أقبح الزور    
 بل وعن مجيع الطاعات إال من رحم        ، وصدها عن ذكر اهللا وعن القرآن      ،قسوة القلوب 

   . كما قد سلف بيان ذلك،اهللا
 وأصـحها مـا رواه      ،وأما األحاديث الواردة يف ذم األغاين واملالهي فكـثرية        

   حيث ، صحيحهالبخاري يف

                                                
 .٤١ اآلية  منرة املائدة سو- ١
 .٦٤ سورة اإلسراء اآلية - ٢
 .٧٢ سورة الفرقان - ٣
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 حدثنا عبد الرمحن بن يزيـد بـن         ، حدثنا صدقة بن خالد    : وقال هشام بن عمار    :قال
 : قـال  ، حدثين عبد الرمحن بن غنم األشـعري       ، حدثنا عطية بن قيس الكاليب     ،جابر

 مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم       ، واهللا ما كذبين   ،حدثين أبو عامر أو أبو مالك األشعري      
 وهو صريح   )) أميت أقوام يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف       ليكونن من (( :يقول

 وحجة ظاهرة   ، حيث قرم مع مستحلي الزنا واخلمر واحلرير       ،يف ذم مستحلي املعازف   
 والطبل وغري ذلك    ، كالطنبور والعود  ، وهي آالت املالهي   ،يف حترمي استعمال املعازف   

   .من آالت املالهي
 وما ذاك إال ملا يترتـب    ،ري املعازف بآالت املالهي   وقد أمجع أهل اللغة على تفس     

 ، وإذا انضم إليه الغناء    ، واشتغاهلا عن الصالة والقرآن    ،عليها من قسوة القلوب ومرضها    
 وقد تقدم لـك     ، كما سيأيت كالم أهل العلم يف ذلك       ، والفساد أعظم  ،صار اإلمث أكرب  

 ويـروى  ، واملراد به الزنـا ،فرج وهو ال، فريوى باحلاء املهملة والراء    : وأما احلر  .بعضه
 ، وقد أخذ علماء اإلسالم ذا احلـديث       ، وهو نوع من احلرير    ،باخلاء املعجمة والزاي  

 وقد أعله ابن حزم وأبو تـراب        ، واحتجوا به على حترمي املعازف كلها      ،وتلقوه بالقبول 
 لكونه مل ، له بأنه منقطع بني البخاري رمحه اهللا وبني شيخه هشام بن عمار    تقليداً ،بعده

 وأنكر عليـه    ، وقد أخطأ ابن حزم يف ذلك      ، وإمنا علقه عنه تعليقاً    ،يصرح بسماعه منه  
 وقد علقـه عنـه      ، من شيوخ البخاري    ألن هشاماً  ، وخطؤه فيه  ،أهل العلم هذا القول   

 وقد قبل منه أهل العلم ذلك وصححوا        ، وما كان كذلك فهو صحيح عنده      ، به جازماً
 ،ن علقه عنه وهذا احلديث من مجلة األحاديث املعلقة الصحيحة          به إىل م   ما علقه جازماً  

 أو يف معرض املذاكرة     ، لكونه رواه عنه باإلجازة    ،ولعل البخاري مل يصرح بسماعه منه     
 أو لغري ذلـك مـن       أو لكونه رواه عنه بواسطة بعض شيوخه الثقات فحذفه اختصاراً         

   وعلى فرض.األسباب املقتضية للحذف
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 .. إخل .. عن هشام بن عمار    ، فقد رواه عنه غريه متصالً     ،خاري وهشام انقطاعه بني الب  
 واتضح احلق لطالب ، وبذلك بطلت شبهة ابن حزم ومقلده أيب تراب      ،بأسانيد صحيحة 

   . واهللا املستعان،احلق
 وتصرحيهم خبطأ ابن    ،وإليك أيها القارئ الكرمي كالم أهل العلم يف هذا احلديث         

 ملا ذكـر هـذا      - رمحه اهللا    - ابن حجر يف فتح الباري        قال احلافظ  ،حزم يف تضعيفه  
وأمـا  ( : قال ما نـصه ، وختطئته ابن حزم يف تضعيفه   ، وذكر كالم الزركشي   ،احلديث

 فقد سبقه إليها ابن الصالح يف علوم - يعين الزركشي -دعوى ابن حزم اليت أشار إليها    
 وصورته صورة   ،دها التعليق يف أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنا        : فقال ،احلديث
 ما وجد ذلك فيه من قبيل الـصحيح إىل           وال خارجاً  ، وليس حكمه حكمه   ،االنقطاع

 وال التفات إىل أيب حممد ابن حزم الظاهري احلافظ يف رد ما أخرجـه               ،قبيل الضعيف 
البخاري من حديث أيب عامر وأيب مالك األشعري عن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه     

  احلـديث    ))أقوام يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف     ليكونن من أميت    (( :وسلم
 فزعم ابـن    ، وساقه بإسناده  ، وقال هشام بن عمار    :من جهة أن البخاري أورده قائال     

 عن االحتجاج به على حترمي       وجعله جواباً  ، أنه منقطع فيما بني البخاري وهشام      ،حزم
 بـشرط   ،تـصال  واحلديث صحيح معروف اال    ، وأخطأ يف ذلك من وجوه     ،املعازف
 لكونه قد ذكر ذلك احلديث يف موضع آخـر  ، والبخاري قد يفعل مثل ذلك  ،الصحيح

 اليت ال يصحبها خلـل  ، وقد يفعل ذلك لغري ذلك من األسباب متصالًمن كتابه مسنداً  
   . انتهى)االنقطاع

وقد تقرر  ( :مث قال احلافظ بعدما نقل كالم ابن الصالح املذكور بأسطر ما نصه           
  يكون صـحيحاً  ،اظ أن الذي يأيت به البخاري من التعاليق كلها بصيغة اجلزم          عند احلف 

 لكن إذا وجد احلديث املعلق من رواية بعض      ، ولو مل يكن من شيوخه     ،إىل من علق عنه   
   إىل من علق عنه ،احلفاظ موصوالً



  

 - ٤١٠ -

 وصنفت كتاب   ، وهلذا عنيت يف ابتداء األمر ذا النوع       ، أزال اإلشكال  ،بشرط الصحة 
 ويف كالمه على علوم احلديث أن       ، وقد ذكر شيخنا يف شرح الترمذي      ]غليق التعليق ت[

 حدثنا احلسن   : قال ، يف مستخرج اإلمساعيلي    جاء عنه موصوالً   ،حديث هشام بن عمار   
 حـدثنا  : فقال، وأخرجه الطرباين يف مسند الشاميني، حدثنا هشام بن عمار  ،بن سفيان 

 ، قال وأخرجه أبو داود يف سننه      ،هشام بن عمار   حدثنا   ،حممد بن يزيد بن عبد الصمد     
 حدثنا عبد الرمحن بن يزيد بن       ، حدثنا عبد الوهاب بن جندة حدثنا بشر بن بكر         :فقال
   . انتهى.) بسنده،جابر

 : ملا ذكر هذا احلديث ما نـصه      ،وقال العالمة ابن القيم رمحة اهللا عليه يف اإلغاثة        
 : فقـال  ، به  جمزوماً  به وعلقه تعليقاً   تجاًهذا احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه حم      (

 وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بـن         ، ويسميه بغري امسه   ،باب فيمن يستحل اخلمر   
 حدثنا عطية بن قيس الكاليب حدثين عبـد   ، حدثنا عبد الرمحن بن يزيد بن جابر       ،خالد

 ما كذبين  واهللا- أو أبو مالك األشعري      ،الرمحن بن غنم األشعري قال حدثين أبو عامر       
ليكونن من أميت أقوام يـستحلون احلـر   (( : أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول     -

واحلرير واخلمر واملعازف وليرتلن أقوام إىل جنب علم يروح عليهم بسارحة هلم يأتيهم             
حلاجة فيقولوا ارجع إلينا غدا فيبيتهم اهللا تعاىل ويضع العلم وميـسخ آخـرين قـردة                

 كابن حـزم     ومل يصنع من قدح يف صحة هذا احلديث شيئاً         ))وم القيامة وخنازير إىل ي  
 ألن البخاري مل يصل سنده به       ، وزعم أنه منقطع   ،نصرة ملذهبه الباطل يف إباحة املالهي     

   :وجواب هذا الوهم من وجوه

 فهو  ، قال هشام  : أن البخاري قد لقي هشام بن عمار ومسع منه فإذا قال           :أحدها
  .اممبرتلة قوله عن هش
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 إال وقد صح عنده أنـه  ، أنه لو مل يسمع منه فهو مل يستجز اجلزم به عنه       :الثاين 
 ، عـن ذلـك الـشيخ وشـهرته    ، ما يكون لكثرة ما رواه عنه    وهذا كثرياً  ،حدث به 

   .فالبخاري أبعد خلق اهللا من التدليس
  فلوال صحته عنده ملـا     ، به  أنه أدخله يف كتابه املسمى بالصحيح حمتجاً       :الثالث

   .فعل ذلك
 فإنه إذا توقف يف احلـديث  ، التمريض ، أنه علقه بصيغة اجلزم دون صيغة      :الرابع

 ويـذكر  ، ويروى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم : يقول،أو مل يكن على شرطه    
 قد جزم وقطع بإضافته     ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : وحنو ذلك فإذا قال    ،عنه
   .إليه

 ، متصل عند غريه ، فاحلديث صحيح  ،ربنا عن هذا كله صفحاً     أنا لو أض   :اخلامس
 حدثنا بشر بن بكر عن      ، حدثنا عبد الوهاب بن جندة     :]اللباس[قال أبو داود يف كتاب      

 قال مسعت عبد الرمحن بن غـنم        ، حدثنا عطية بن قيس    ،عبد الرمحن بن يزيد بن جابر     
 ورواه أبو بكر اإلمساعيلي ، حدثين أبو عامر أو أبو مالك فذكره خمتصراً       : قال ،األشعري
   . فقال أبو عامر ومل يشك، مسنداً،]الصحيح [:يف كتابه

ووجه الداللة منه أن املعازف هي آالت اللهو كلها ال خالف بني أهل اللغة يف               
 ملا ذمهم على استحالهلا وملا قرن استحالهلا باستحالل اخلمـر    ولو كانت حالالً   ،ذلك
اء املهملتني فهو استحالل الفروج احلرام وإن كان باخلـاء           فإن كان باحلاء والر    ،واخلز

والزاي املعجمتني فهو نوع من احلرير غري الذي صح عن الصحابة رضـي اهللا عنـهم                
 وقد روى هذا احلـديث      ، من صوف  والثاين ، من حرير  أحدمها : إذ اخلز نوعان   ،لبسه

   .من وجهني
ن معاوية بن صاحل عن حامت       حدثنا عبد اهللا بن سعيد ع      ،وقال ابن ماجة يف سننه    

  بن حريث عن ابن أيب مرمي عن عبد الرمحن بن غنم
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 قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   ،األشعري عن أيب مالك األشعري رضي اهللا عنه قال       
ليشربن ناس من أميت اخلمر يسموا بغري امسها يعزف على رءوسهم باملعازف       (( :وسلم

 وقد ، وهذا إسناد صحيح))ل منهم قردة وخنازير   واملغنيات خيسف اهللا م األرض وجيع     
 وإن  ، بأن خيسف اهللا م األرض وميسخهم قردة وخنازير        ،توعد مستحلي املعازف فيه   

 فلكل واحد قسط يف الذم والوعيد ويف الباب عن          ،كان الوعيد على مجيع هذه األفعال     
 ، بن عباس   وعبد اهللا  ، وعبد اهللا بن عمرو    ،سهل بن سعد الساعدي وعمران بن حصني      

 وعائشة أم املؤمنني وعلي بن أيب طالب وأنـس بـن            ،وأيب هريرة وأيب أمامة الباهلي    
  . وعبد الرمحن بن سابط والغازي بن ربيعة،مالك

 ، وتشجي ا حلوق أهل مساع الشيطان      ،وحنن نسوقها لتقرا عيون أهل القرآن     
   .)مث ساقها كلها

 ولكين أحيل الراغب    -قارئ الكرمي    أيها ال  -ولوال طلب االختصار لنقلتها لك      
 ، حىت يرى ويسمع ما تقر به عينه ويشفى به قلبه   ،يف االطالع عليها على كتاب اإلغاثة     

وهي على كثرا وتعدد خمارجها حجة ظاهرة وبرهان قاطع علـى حتـرمي األغـاين               
مي  تضاف إىل ما تقدم من اآليات واألحاديث الدالة على حتـر           ، والتنفري منها  ،واملالهي

 ، ويدل اجلميع على أن استعماهلا واالشتغال ا من وسائل غضب اهللا      ،األغاين واملعازف 
 نسأل اهللا لنا وللمسلمني العافيـة مـن        ،وحلول عقوبته والضالل واإلضالل عن سبيله     

   . إنه ويل ذلك والقادر عليه، والسالمة من مضالت الفنت،ذلك
 فهو  ،الصحابة والتابعني هلم بإحسان   وأما كالم العلماء يف األغاين واملعازف من        

 وإليك مجلة من كالمهم على سبيل التكملة والتأييد ملا          ، وقد سبق لك بعضه    كثري جداً 
 روى علي بن اجلعد وغريه عن عبد اهللا بن مسعود رضـي اهللا           . واهللا ويل التوفيق   ،تقدم

قد روى ذلك عن     و ،)الغناء ينبت النفاق يف القلب كما ينبت املاء الزرع        ( :عنه أنه قال  
  النيب
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 قـال   . واحملفوظ أنه من كالم ابن مسعود رضي اهللا عنه         ، مرفوعاً صلى اهللا عليه وسلم   
 :فإن قيـل   (: ما نصه  ، ملا ذكر هذا األثر    ، يف كتاب اإلغاثة   ،العالمة ابن القيم رمحه اهللا    

ـ : من بني سائر املعاصي؟ قيل  ،فما وجه إنباته للنفاق يف القلب      ى  هذا من أدل شيء عل
 وأم هم أطباء    ، ومعرفتهم بأدويتها وأدوائها   ،فقه الصحابة يف أحوال القلوب وأعماهلا     

 ، الذين داووا أمراض القلوب بـأعظم أدوائهـا        ، دون املنحرفني عن طريقتهم    ،القلوب
 بكثري من األدوية الـيت      ، وهكذا واهللا فعلوا   ،فكانوا كاملداوي من السقم بالسم القاتل     

 مل تكن   ،فاتفق قلة األطباء وكثرة املرضى وحدوث أمراض مزمنة        ،ركبوها أو بأكثرها  
 وميل املريض إىل ما يقوي      ، والعدول عن الدواء النافع الذي ركبه الشارع       ،يف السلف 

 وامتألت الدور والطرقـات واألسـواق مـن         ،مادة املرض فاشتد البالء وتفاقم األمر     
   . وقام كل جهول يطبب الناس،املرضى

 كنبـات  ، ونباته فيـه   ، هلا تأثري يف صبغ القلب بالنفاق      ، خواص فاعلم أن للغناء  
 والعمـل   ، ويصده عن فهم القرآن وتدبره     ،أنه يلهي القلب   : فمن خواصه  ،الزرع باملاء 

 فإن القرآن   ، ملا بينهما من التضاد    ، فإن القرآن والغناء ال جيتمعان يف القلب أبداً        ،مبا فيه 
 وينـهى   ، وأسباب الغي  ،وجمانبة شهوات النفوس   ، ويأمر بالعفة  ،تباع اهلوى إينهى عن   

 ويهيج النفوس إىل    ، وحيسنه ، والغناء يأمر بضد ذلك كله     ،تباع خطوات الشيطان  إعن  
 ويزعج قاطنها وحيركها إىل كل قبيح ويسوقها إىل وصـل           ،شهوات الغي فيثري كامنها   

 ،سا رهـان   ويف ييجهما على القبائح فر     ، فهو واخلمر رضيعا لبان    ،كل مليحة ومليح  
 عقد الشيطان بينهما شريعة     ، وخدينه وصديقه  ،فإنه صنو اخلمر ورضيعه ونائبه وحليفه     

 يتغلغل يف   ، وسوس العقل  ، وسارق املروءة  ، وهو جاسوس القلب   ،الوفاء اليت ال تفسخ   
 فيثري ما فيه مـن      ، ويدب على حمل التخيل    ، ويطلع على سرائر األفئدة    ،مكامن القلب 

  فة والرقاعة والرعونةاهلوى والشهوة والسخا
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واحلماقة؛ فبينما ترى الرجل وعليه مسة الوقار واء العقل وجة اإلميان ووقار اإلسالم             
 ، وذهبت مروءته  ، فإذا استمع الغناء ومال إليه نقص عقله وقل حياؤه         ،وحالوة القرآن 

 وثقل عليه   ، وشكا إىل اهللا تعاىل إميانه     ، وفرح به شيطانه   ،وفارقه اؤه وختلى عنه وقاره    
   . يا رب ال جتمع بيين وبني قرآن عدوك يف صدر واحد: وقال،قرآنه

 ، وأبدى من سره ما كـان يكتمـه        ،فاستحسن ما كان قبل السماع يستقبحه     
 ، والزهزهة والفرقعة باألصـابع    ،وانتقل من الوقار والسكينة إىل كثرة الكالم والكذب       

 ويثب  ، ويدق على أم رأسه بيديه     ، ويضرب األرض برجليه   ، ويهز منكبيه  ،فيميل برأسه 
 ، ويصفق بيديه تـصفيق النـسوان  ، ويدور دوران احلمار حول الدوالب     ،وثبة الذباب 

 وتارة يزعق زعقـات     ، وتارة يتأوه تأوه احلزين    ،وخيور من الوجد وال كخوار الثريان     
   : ولقد صدق اخلبري به من أهله حيث يقول،)اانني

   طيب السماع إىل الصباح؟على    أتذكر ليلة وقد اجتمعنا 

  فأسكرت النفوس بغري راح   ودارت بيننا كأس األغاين 

  سرورا والسرور هناك صاحي    فلم تر فيهم إال نشاوى 

   حي على السماح:أجاب اللهو   إذا نادى أخو اللذات فيه 

  أرقناها ألحلاظ املالح           ومل منلك سوى املهجات شيئاً      

 والكذب  ، والعناد يف قوم   ،السماع يورث النفاق يف قوم     (:وقال بعض العارفني  
  .) والرعونة يف قوم، والفجور يف قوم،يف قوم
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 وإدمانه يثقل القرآن على     . واستحسان الفواحش  ، وأكثر ما يورث عشق الصور    
   . فما للنفاق حقيقة، وإن مل يكن هذا نفاقاً، ويكرهه إىل مساعه باخلاصية،القلب

 فال جيتمع هو وقرآن الرمحن يف       - كما سيأيت    -قرآن الشيطان    أنه   :وسر املسألة 
   .قلب أبداً

 : وصاحب الغناء بني أمرين    ، أن خيالف الظاهر الباطن    : فإن أساس النفاق   وأيضاً
 فإنه يظهر الرغبـة يف اهللا       ، أو يظهر النسك فيكون منافقاً     ،إما أن يتهتك فيكون فاجراً    

 وحمبة ما يكرهه اهللا ورسـوله مـن أصـوات           ، وقلبه يغلي بالشهوات   ،والدار اآلخرة 
 وهو من حمبة    ، فقلبه بذلك معمور   ، وما يدعو إليه الغناء ويهيجه     ،املعازف وآالت اللهو  

  . وهذا حمض النفاق،ما حيبه اهللا ورسوله وكراهة ما يكرهه قفر
 وعمل بالطاعة وهذا ينبـت علـى        ، قول باحلق  : فإن اإلميان قول وعمل    وأيضاً

   . والنفاق قول الباطل وعمل البغي وهذا ينبت على الغناء.لقرآنالذكر وتالوة ا
 ونقـر  قلة ذكر اهللا والكسل عند القيام إىل الصالة          : عالمات النفاق  فمن وأيضاً

   .الصالة وقل أن جتد مفتونا بالغناء إال وهذا وصفه
 فإن النفاق مؤسس على الكذب والغناء من أكذب الشعر فإنه حيـسن             :وأيضاً

   . ويقبح احلسن ويزهد فيه وذلك عني النفاق،يزينه ويأمر بهالقبيح و
   . فإن النفاق غش ومكر وخداع والغناء مؤسس على ذلك:وأيضاً
 فإن املنافق يفسد من حيث يظن أنه يصلح كما أخرب اهللا سبحانه بذلك              :وأيضاً

عن املنافقني وصاحب السماع يفسد قلبه وحاله من حيث يظن أنه يـصلحه واملغـين               
   واملنافق يدعوها إىل فتنة،عو القلوب إىل فتنة الشهواتيد
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   .)الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب( : قال الضحاك.الشبهات
 ليكن أول ما يعتقدون من أدبـك        :وكتب عمر بن عبد العزيز إىل مؤدب ولده       

 فإنه بلغين عن الثقـات      ،بغض املالهي اليت بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرمحن        
ل العلم أن صوت املعازف واستماع األغاين واللهج ا ينبت النفاق يف القلـب              من أه 

  . كما ينبت العشب على املاء
   .فالغناء يفسد القلب وإذا فسد القلب هاج فيه النفاق

وباجلملة فإذا تأمل البصري حال أهل الغناء وحال أهل القرآن تبني لـه حـذق               
   .)ا وباهللا التوفيقالصحابة ومعرفتهم بأدواء القلوب وأدويته

وهو [قال اإلمام أبو بكر الطرطوشي   ( :وقال ابن القيم يف موضع آخر من اإلغاثة       
 احلمد هللا رب العـاملني والعاقبـة        :يف خطبة كتابه يف حترمي السماع     ] من أئمة املالكية  

  فنتبعه والباطـل بـاطالً  للمتقني وال عدوان إال على الظاملني ونسأله أن يرينا احلق حقاً 
فنتجنبه وقد كان الناس فيما مضى يستسر أحدهم باملعصية إذا واقعها مث يـستغفر اهللا               
ويتوب إليه منها مث كثر اجلهل وقل العلم وتناقص األمر حىت صار أحدهم يأيت املعصية               

خواننا املسلمني وفقنا اهللا وإيـاهم  إ حىت بلغنا أن طائفة من ، مث ازداد األمر إدباراً جهاراً
يطان واستغوى عقوهلم يف حب األغاين واللهو ومساع الطقطقـة والـنقري            استزهلم الش 

 وجاهرت به مجاعة املسلمني وشاقت سـبيل        ،واعتقدته من الدين الذي يقرم إىل اهللا      
ومن يشاِقِق الرسولَ ِمن بعِد ما تبـين لَـه          { :املؤمنني وخالفت الفقهاء ومحلة الدين    

 ِبعتيى ودا        الْهـِصريم ـاَءتسو منهِلِه جصنلَّى ووا تلِِّه مون ِمِننيؤِبيِل الْمس ر١(} غَي( 
فرأيت أن أوضح احلق وأكشف عن شبه أهل الباطل باحلجج اليت تضمنها كتـاب اهللا               

   وأبدأ بذكر أقاويل العلماء الذين تدور،وسنة رسوله
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ىت تعلم هذه الطائفة أا قد خالفـت علمـاء     الفتيا عليهم يف أقاصي األرض ودانيها ح      
   .املسلمني يف بدعتها واهللا ويل التوفيق

 إذا اشترى جاريـة     : أما مالك فإنه ينهى عن الغناء وعن استماعه وقال         :مث قال 
 وسئل مالك رمحه اهللا عما رخص فيه أهـل          ،فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب      

 وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغنـاء        : قال ،ه عندنا الفساق   إمنا يفعل  :املدينة من الغناء فقال   
 وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان ومحاد وإبـراهيم والـشعيب           .وجيعله من الذنوب  

 ) بني أهل البصرة يف املنع منـه       أيضاً وغريهم ال اختالف بينهم يف ذلك وال نعلم خالفاً        
ناء واعتقدته من الدين الذي     قلت مراده بالطائفة اليت أحبت الغ      .انتهى كالم الطرطوشي  

يقرم إىل اهللا مجاعة من الصوفية أحدثوا بدعة مساع الغناء وزعموا أنه ينشطهم علـى               
 فأنكر علماء زمام عليهم ذلك وصاحوا م        ،العبادة والتقرب إىل اهللا بأنواع القربات     

 وألف  . وأمجع علماء احلق على أن ما أحدثته هذه الطائفة بدعة منكرة           ،من كل جانب  
   .الطرطوشي كتابه املشار إليه يف الرد عليهم وبيان بطالن مذهبهم

   :ومن هنا يعلم القارئ أن املفتونني بسماع الغناء واملالهي طائفتان
  وخطـراً  اختذته دينا وعبادة وهم شر الطائفتني وأشـدمها إمثـاً     :الطائفة األوىل 

الغناء واملالهي اللذين مها أداة الفسق      لكوم ابتدعوا يف الدين ما مل يأذن به اهللا وجعلوا           
   .والعصيان دينا يتقربون به إىل امللك الديان

  عن النفـوس وتـسلياً      وتروحياً  ولعباً  اختذوا الغناء واملالهي هلواً    :الطائفة الثانية 
بذلك عن مشاغل الدنيا وأتعاا وهم خمطئون يف ذلك وعلى خطر عظيم من الـضالل               

 وعبادة وإمنـا  ن الطائفة األوىل لكوم مل يتخذوا ذلك ديناً ولكنهم أخف م  ،واإلضالل
 وقد صرح أهل العلم بتحرمي هذا وهذا وإنكار هذا          ، وجتميما للنفوس   ولعباً اختذوه هلواً 

ل كالم الطرطوشي املتقدم مـا      ق مث قال العالمة ابن القيم رمحة اهللا عليه بعد ما ن           ،وهذا
  :نصه
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أشد املذاهب وقوله فيه أغلظ األقوال وقـد   قلت مذهب أيب حنيفة يف ذلك من       
 ،صرح أصحابه بتحرمي مساع املالهي كلها كاملزمار والدف حىت الضرب بالقـضيب           

 أن  :وصرحوا بأنه معصية توجب الفسق وترد به الشهادة وأبلغ من ذلك أـم قـالوا              
 :ا ال يصح رفعه قالو     ورووا يف ذلك حديثاً    ، هذا لفظهم  ،السماع فسق والتلذذ به كفر    

   .وجيب عليه أن جيتهد يف أن ال يسمعه إذا مر به أو كان يف جواره
 أدخل عليهم بغري    :وقال أبو يوسف يف دار يسمع منها صوت املعازف واملالهي         

 فلو مل جيز الدخول بغري إذن المتنع الناس من إقامـة            ،إذم ألن النهي عن املنكر فرض     
 ،ك من داره فإن أصر حبسه أو ضربه سياطاً      قالوا ويتقدم إليه اإلمام إذا مسع ذل       ،الفرض

   .ومن شاء أزعجه عن داره
 إن الغناء هلو مكروه يـشبه الباطـل   :وأما الشافعي فقال يف كتاب أدب القضاء  

 وصرح أصـحابه العـارفون مبذهبـه    .واحملال ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته   
يب الطـربي والـشيخ أيب      بتحرميه وأنكروا على من نسب إليه حله كالقاضي أيب الط         

   .إسحاق وابن الصباغ
قال الشيخ أبو إسحاق يف التنبيه وال تصح يعين اإلجارة على منفعة حمرمة كالغناء        

 وال جيوز على املنافع احملرمة      : وقال يف املهذب   ،والزمر ومحل اخلمر ومل يذكر فيه خالفاً      
فقد تضمن كـالم الـشيخ      كالغناء ألنه حمرم فال جيوز أخذ العوض عنه كامليتة والدم           

 . أن االستئجار عليها باطل    :الثاين . أن منفعة الغناء مبجرده منفعة حمرمة      :أحدها .أموراً
 أنه  :لرابعا. عن امليتة والدم    أن أكل املال به أكل مال بالباطل مبرتلة أكله عوضاً          :الثالث

ة حمرم وأن بذله    ال جيوز لرجل بذل ماله للمغين وحيرم عليه ذلك فإنه بذل ماله يف مقابل             
 أن الزمر حرام وإذا كان الزمر الذي هو         : اخلامس .يف ذلك كبذله يف مقابلة الدم وامليتة      

 وال ينبغـي    ،د والطنبور والرياع  عو فكيف مبا هو أشد منه كال      أخف آالت اللهو حراماً   
  ملن شم
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   .خلموررائحة العلم أن يتوقف يف حترمي ذلك فأقل ما فيه أنه من شعار العشاق وشاريب ا
   :وكذلك فال أبو زكريا النووي يف روضته

 أن يغين ببعض آالت الغناء مبا هو من شعار شاريب اخلمر وهـو              :القسم الثاين 
 ،مطرب كالطنبور والعود والصنج وسائر املعازف واألوتار حيرم استعماله واسـتماعه          

 قـال    ويف الرياع وجهان صحح البغوي التحرمي مث ذكر عـن الغـزايل اجلـواز              :قال
 يف حتـرمي     وقد صنف أبو القاسم الدولعي كتاباً      ، وهو الشبابة  :والصحيح حترمب الرياع  

  .الرياع
وقد حكى أبو عمرو بن الصالح اإلمجاع على حترمي السماع الذي مجع الـدف              

وأما إباحة هذا السماع وحتليله فلـيعلم أن الـدف          ( :والشبابة والغناء فقال يف فتاويه    
 اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة املذاهب وغريهم من علماء           والشبابة والغناء إذا  

 ومل يثبت عن أحد ممن يعترب بقوله يف اإلمجاع واالختالف أنه أبـاح هـذا                ،املسلمني
السماع واخلالف املنقول عن بعض أصحاب الشافعي إمنا نقـل يف الـشبابة منفـردة         

 بني الـشافعيني يف هـذا       تالفاً فمن ال حيصل أو ال يتأمل رمبا اعتقد اخ         والدف منفرداً 
 وذلك وهم بني من الصائر إليه تنادي عليه أدلة الـشرع            ،السماع اجلامع ذه املالهي   

 ومن تتبع ما اختلـف فيـه   ،والعقل مع أنه ليس كل خالف يستروح إليه ويعتمد عليه 
 وقوهلم يف السماع املـذكور   : قال ،العلماء وأخذ بالرخص من أقاويلهم تزندق أو كاد       

نه من القربات والطاعات قول خمالف إلمجاع املسلمني ومن خالف إمجاعهم فعليه ما             أ
ومن يشاِقِق الرسولَ ِمن بعِد ما تبين لَه الْهدى ويتِبع غَيـر سـِبيِل              { :يف قوله تعاىل  

       م اَءتسو منهِلِه جصنلَّى ووا تلِِّه مون ِمِننيؤاالْموأطال الكالم يف الرد علـى       )١(}ِصري 
   احملللون ملا حرم،هاتني الطائفتني اللتني بالء املسلمني منهما
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اهللا واملتقربون إىل اهللا مبا يباعدهم عنه والشافعي وقدماء أصحابه والعارفون مبذهبه من             
دثتـه   أح  يف ذلك وقد تواتر عن الشافعي أنه قال خلفت ببغداد شيئاً           أغلظ الناس قوالً  

 فإذا كان هذا قولـه يف التغـبري         .الزنادقة يسمونه التغبري يصدون به الناس عن القرآن       
وتعليله أنه يصد عن القرآن وهو شعر يزهد يف الدنيا يغين به مغـن فيـضرب بعـض                

 فليت شعري ما يقول يف مـن        ،احلاضرين بقضيب على نطع أو خمدة على توقيع غنائه        
 فاهللا بني   ، قد اشتمل على كل مفسدة ومجع كل حمرم        ،رمساع التغبري عنده كتفلة يف حب     

  .دينه وبني كل متعلم مفتون وعابد جاهل
كان يقال احذروا فتنة العامل الفاجر والعابد اجلاهل فـإن           (:قال سفيان بن عيينة   

لى األمـة وجـده مـن هـذين         فتنتهما فتنة لكل مفتون ومن تأمل الفساد الداخل ع        
  .)املفتونني

الغنـاء  ( : سألت أيب عن الغناء قال     :ام أمحد فقال عبد اهللا ابنه     وأما مذهب اإلم  
 قـال   )إمنا يفعله عندنا الفساق   ( : مث ذكر قول مالك    )ينبت النفاق يف القلب ال يعجبين     

 : عمل بكل رخصةلو أن رجالً  ( : مسعت حيىي القطان يقول    : ومسعت أيب يقول   :عبد اهللا 
 .) السماع وأهل مكة يف املتعة لكان فاسـقاً بقول أهل الكوفة يف النبيذ وأهل املدينة يف      

لو أخذت برخصة كل عامل أو زلة كل عامل اجتمع          ( : وقال سليمان التيمي   :قال أمحد 
 ونص على كسر آالت اللهو كالطنبور وغـريه إذا رآهـا مكـشوفة     )فيك الشر كله  
 وعنه يف كسرها إذا كانت مغطاة حتت ثيابه وعلـم ـا روايتـان               ،وأمكنه كسرها 

 ال تباع إال على أا      : ونص يف أيتام ورثوا جارية مغنية وأرادوا بيعها فقال         ،وصتانمنص
 أو حنوها وإذا بيعـت سـاذجة ال    إذا بيعت مغنية ساوت عشرين ألفاً    : فقالوا )ساذجة

ال تباع إال على أا ساذجة ولو كانت منفعة الغناء مباحـة ملـا        ( :تساوي ألفني فقال  
 أعظم احملرمات فمن وأما مساعه من املرأة األجنبية أو األمرد         )مفوت هذا املال على األيتا    

  اوصاحب اجلارية إذ (:قال الشافعي رمحه اهللا .وأشدها فساد للدين
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هو دياثة فمـن     (:وأغلظ القول فيه وقال   ) مجع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته      
 ألنه دعـا    ا سفيهاً وإمنا جعل صاحبه  ( : قال القاضي أبو الطيب    .)فعل ذلك كان ديوثاً   

وكان الـشافعي   : قال.) فاسقاًالناس إىل الباطل ومن دعا الناس إىل الباطل كان سفيهاً        
 )وضعته الزنادقة ليشغلوا به عن القـرآن      ( :يكره التغبري وهو الطقطقة بالقضيب ويقول     

تباع اجلماعـة أوىل  إوأما العود والطنبور وسائر املالهي فحرام ومستمعه فاسق و       ( :قال
 يريد ما إبراهيم بن سعد وعبيد اهللا بن احلسن          : قلت )تباع رجلني مطعون عليهما   إن  م

وما خالف يف الغناء إال رجالن إبراهيم بن سعد فإن الساجي حكى عنه أنه              ( :فإنه قال 
 ) والثاين عبيد اهللا بن احلسن العنربي قاضي البصرة وهو مطعون فيه كان ال يرى به بأساً    
  .يم رمحه اهللانتهى كالم ابن الق

فقد أمجع علماء األمصار علـى      ( :ونقل القرطيب يف تفسريه عن الطربي ما نصه       
. انتهى ، وإمنا فارق اجلماعة إبراهيم بن سعد وعبيد اهللا العنربي         ،كراهة الغناء واملنع منه   

قلت وإبراهيم بن سعد وعبيد اهللا بن احلسن العنربي من ثقات أتباع التابعني ولعل مـا               
ا من مساع الغناء إمنا هو يف الشيء القليل الذي يزهد يف الـدنيا ويرغـب يف    نقل عنهم 

 وهكذا ما يروى عن عبـد اهللا بـن          ،اآلخرة وال جيوز محلهما على مساع الغناء احملرم       
جعفر بن أيب طالب رضي اهللا عنه من مساع الغناء وشراء اجلواري املغنيات جيـب أن                

ن احلق وال يوقع يف الباطل مع أن ابن عمـر           حيمل على الشيء اليسري الذي ال يصد ع       
 ومعلوم عند أهل العلم واإلميـان أن احلـق أوىل    .واحلسن البصري قد أنكرا عليه ذلك     

 بل جيب   ، وأنه ال جيوز خمالفة اجلماعة واألخذ باألقوال الشاذة من غري برهان           ،تباعباإل
 إلحسان  انوا أهالً  إذا ك  ،محل أهلها على أحسن احملامل مهما وجد إىل ذلك من سبيل          

لو ( : وسبق لك أيها القارئ قول سليمان التيمي     .الظن م ملا عرف من تقواهم وإميام      
وذكـر القـرطيب يف   .)أخذت برخصة كل عامل أو زلة كل عامل اجتمع فيك الشر كله 

   وقال:قال أبو الفرج(تفسريه ما نصه 
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 وإذ قد ثبت أن هـذا       : قلت ، ال تقبل شهادة املغين والرقاص     :القفال من أصحابنا  
 وقد ادعى ابن عبد الرب اإلمجاع على حتـرمي          ،األمر ال جيوز فأخذ األجرة ال جيوز      

  . انتهى ما نقله القرطيب)األجرة على ذلك

 - أعين مسألة األغاين واملعازف     -وهذا آخر ما تيسر إمالؤه يف هذه املسألة         
الم أهل العلم لطال بنـا  ولو ذهبنا نتتبع ما جاء يف ذلك من األحاديث واآلثار وك        

  .الكالم وفيما تقدم كفاية ومقنع لطالب احلق

وأما صاحب اهلوى فال حيلة فيه ونسأل اهللا لنا ولسائر املسلمني التوفيق ملـا      
 ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا      ،يرضيه والسالمة من أسباب غضبه وموجبات نقمه      

ني بالغناء واملعـازف أن     وسيئات أعمالنا ونصيحيت أليب تراب وغريه من املشغوف       
  . يراقبوا اهللا ويتوبوا إليه وأن ينيبوا إىل احلق

 ولـوال طلـب     ،ألن الرجوع إىل احلق فضيلة والتمادي يف الباطل رذيلـة         
االختصار لنبهنا على مجيع ما وقع يف مقال أيب تراب مـن األخطـاء وصـاحب         

 حول وال قـوة إال       واهللا املستعان وعليه التكالن وال     ،البصرة يعرف ذلك مما تقدم    
 وصلى اهللا على عبده ورسوله حممد وآله وصحبه         ، وحسبنا اهللا ونعم الوكيل    ،باهللا

   .وسلم
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  حكم الغناء واجتماع الناس
  على آالت املالهي واألغاين

  :] سؤاالن وجها لسماحة الشيخ عن الغناء فأجاب عليهما ومها[

مسعها بقصد التـسلية     رغم أنين أ   ، ما حكم األغاين هل هي حرام أم ال        :١س
فقط؟ وما حكم العزف على الربابة واألغاين القدمية؟ وهل القرع علـى الطبـل ىف    

 أثـابكم اهللا وسـدد      -الزواج حرام بالرغم من أنين مسعت أا حالل وال أدري؟           
  .)١(خطاكم

 ومن أسباب مـرض القلـوب      ، إن االستماع إىل األغاين حرام ومنكر      :اجلواب
:  وقد فسر أكثر أهل العلم قولـه تعـاىل         .ر اهللا وعن الصالة   وقسوا وصدها عن ذك   

 - وكان عبد اهللا بن مسعود       .بالغناء ، اآلية )٢(}وِمن الناِس من يشتِري لَهو الْحِديثِ     {
 وإذا كان مع الغناء آلـة هلـو       . الغناء : يقسم على أن هلو احلديث هو      -رضي اهللا عنه    

 وذكر بعض العلماء أن الغناء بآلة       . صار التحرمي أشد   كالربابة والعود والكمان والطبل   
  . هلو حمرم إمجاعاً

 : وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        ،فالواجب احلذر من ذلك   
 الفـرج   : واحلر هو  ))ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف        ((

   يعين -احلرام 
                                                

 نشر هذا السؤال مع جوابه ضمن رسالة عنواا رسالة صفة صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم طبعـت     - ١
وكذالك يف كتاب الدعوة جــ   . ٢٥ - ٢٤ة الرابعة ص     هـ الطبع  ١٤٠٨على نفقة أحد احملسنني عام      

 . ٢٢٤ صـ ١
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 وأوصيك وغريك بسماع إذاعة القـرآن       .غاين وآالت الطرب   واملعازف هي األ   -الزنا  
 وشغل شاغل عن مساع األغاين      ،الكرمي وبرنامح نور على الدرب ففيهما فوائد عظيمة       

  .وآالت الطرب
أما الزواج فيشرع فيه ضرب الدف مع الغناء املعتاد الذي ليس فيه دعوة إىل حمرم     

عالن النكاح والفـرق بينـه وبـني    وال مدح حملرم يف وقت من الليل للنساء خاصة إل        
   .السفاح كما صحت السنة بذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

 وال جيـوز    ، بل يكتفى بالـدف خاصـة      ،أما الطبل فال جيوز ضربه يف العرس      
استعمال مكربات الصوت يف إعالن النكاح وما يقال فيه من األغاين املعتادة ملا يف ذلك          

 إطالة الوقـت يف    وال جيوز أيضاً   ،ب الوخيمة وإيذاء املسلمني   من الفتنة العظيمة والعواق   
ذلك بل يكتفى بالوقت القليل الذي حيصل به إعالن النكاح ألن إطالة الوقت تفـضي              
إىل إضاعة صالة الفجر والنوم عن أدائها يف وقتها وذلك من أكرب احملرمات ومن أعمال              

  .املنافقني
االجتماع علـى آالت املالهـي       ما حكم ما يتعاطاه بعض الناس من         :٢س

كالعود والكمان والطبل وأشباه ذلك وما يضاف إىل ذلك من األغاين ويـزعم أن              
  . )١(ذلك مباح

 قد دلت اآليات القرآنية واألحاديث النبوية على ذم األغـاين وآالت            :اجلواب
 وأرشد القرآن الكرمي إىل أن استعماهلا من أسـباب الـضالل            ،املالهي والتحذير منها  
وِمن الناِس من يشتِري لَهو الْحِديِث ِليِضلَّ       { : كما قال تعاىل   ،واختاذ آيات اهللا هزواً   

ملَه ا أُولَِئكوزا هِخذَهتيِر ِعلٍْم ويِبيِل اللَِّه ِبغس نع  

                                                
 نشرهذا السؤال وجوابه يف جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية العدد الثالث السنة الثانيـة حمـرم                 - ١

 .١٨٦، ١٨٥ هـ صـ ١٣٩٠
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 ِهنيم ذَابوقد فسر أكثر العلماء هلو احلديث باألغاين وآالت الطـرب وكـل             )١(}ع 
ليكونن من أميت   (( :ت يصد عن احلق وصح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال            صو

 األغـاين وآالت    : واملعـازف هـي    ))أقوام يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف     
   .املالهي

أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه يأيت آخر الزمـان قـوم يـستحلوا كمـا         
من عالمات نبوته صلى اهللا عليه وسلم فإن ذلك          ايستحلون اخلمر والزنا واحلرير وهذ    

 كما يذم من استحل اخلمـر       ، واحلديث يدل على حترميها وذم من استحلها       ،وقع كله 
  . واآليات واألحاديث يف التحذير من األغاين وآالت اللهو كثرية جداً،والزنا

  عظيمـاً ومن زعم أن اهللا أباح األغاين وآالت املالهي فقد كذب وأتى منكـراً          
 وأعظم من ذلك وأقبح وأشد جرمية مـن         .نسأل اهللا العافية من طاعة اهلوى والشيطان      

 وال شك أن هذا من اجلهل باهللا واجلهل بدينه بل من اجلرأة على اهللا               ،قال إا مستحبة  
 وإمنا يستحب ضرب الدف يف النكاح للنساء خاصة إلعالنـه           ،والكذب على شريعته  

 بأس بأغاين النساء فيما بينهن مع الدف إذا كانت تلك            وال ،والتمييز بينه وبني السفاح   
 ويشترط أن يكون ذلـك      ،األغاين ليس فيها تشجيع على منكر وال تثبيط عن واجب         

 وما يفعله   ، ويشق عليهم  ، وال إعالن يؤذي اجلريان    ،فيما بينهن من غري خمالطة للرجال     
ك من إيذاء املسلمني من     بعض الناس من إعالن ذلك بواسطة املكرب فهو منكر ملا يف ذل           

اجلريان وغريهم وال جيوز للنساء يف األعراس وال غريها أن يستعملن غري الـدف مـن               
آالت الطرب كالعود والكمان والرباب وشبه ذلك بل ذلك منكر وإمنا الرخصة هلن يف            

 أما الرجال فال جيوز هلم استعمال شيء من ذلك ال يف األعراس          .استعمال الدف خاصة  
 وإمنا شرع اهللا للرجال التدرب على آالت احلرب كـالرمي وركـوب           ،غريهاوال يف   

  اخليل واملسابقة ا وغري ذلك من أدوات 
                                                

 .٦ سورة لقمان اآلية - ١



  

 - ٤٢٦ -

احلرب كالتدرب على استعمال الرماح والدرق والدبابات والطائرات وغري ذلك          
  .كالرمي باملدافع والرشاش والقنابل وكل ما يعني على اجلهاد يف سبيل اهللا

 وأن يوفقهم للفقه يف دينه وتعلم مـا         ، يصلح أحوال املسلمني   وأسأل اهللا أن  
  . إنه مسيع جميب،ينفعهم يف جهاد عدوهم والدفاع عن دينهم وأوطام
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  )١(حكم األغاين يف اإلسالم

لقد اطلعت على ما كتبته بعض الصحف احمللية عن بعض الكتـاب مـن               
 املـشهورين واملطربـات   الدعوة إىل تزويد اإلذاعة السعودية باألغاين واملطـربني       

 باليهود وأشباههم يف ذلك ورغبة يف جذب أمساع املـشغوفني            تأسياً ،املشهورات
 ،بالغناء والراغبني يف مساعه من اإلذاعات األخرى إىل مساعه من اإلذاعة السعودية           

 ما كتبه فضيلة الشيخ عبد امللك بن إبراهيم والشيخ حسن بن عبـد              وقرأت أيضاً 
مل يفصح عن امسه من الرد على هذه الدعوة احلمقـاء والفكـرة   اهللا وكاتب آخر   

 فجزى اهللا أنصار احلق كل خري وهدى ،النكراء والرغبة املنحرفة إىل أسباب الردى
  .اهللا من حاد عنه إىل رشده وكفى املسلمني شره وفتنته

أيها القارئ الكرمي إن اإلذاعة يف حد ذاا أداة ذات حـدين إن أحـسنت               
 وال شـك أن الواجـب يف        .فهي لك وإن أسأت استعماهلا فهي عليك      استعماهلا  

 أن تكون هذه األداة أداة تعمري وتوجيه وإرشاد إىل مـا             وعقالً نفس األمر شرعاً  
 وال جيوز بوجه من الوجوه أن تكـون أداة ختريـب            ،ينفع األمة يف الدين والدنيا    

 عند ذوي العقـول      وال ريب أيضاً   .وإفساد وإشغال لألمة مبا يضرهم وال ينفعهم      
الصحيحة والفطر السليمة أن تزويد اإلذاعة باألغاين واملطربني واملطربات من سبل           

  الفساد والتخريب ال من سبل اإلصالح والتعمري ويا ليت

                                                
  . ١٥ - ١٢ هـ ص ١٣٨١ثاين والثالث، السنة الثانية حمرم وصفر سنة  جملة راية اإلسالم، العدد ال- ١
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هؤالء الذين دعوا إىل التأسي باليهود وأشباههم يف األغاين ارتفعت مهتهم فـدعوا إىل              
 ولكن ويا لألسف احنطت أخالق      ،فعة واألعمال املثمرة  التأسي م يف إجياد املصانع النا     

هؤالء ونزلت مهتهم حىت دعوا إىل التأسي بأعداء اهللا وأعداء رسوله وأعداء املـسلمني              
 بل من   ، يف خصلة دنيئة من سفاسف األخالق وسيئ األعمال         والعرب خصوصاً  عموماً

فة هلا عن معايل األمور      والصار ،األمراض املخدرة للشعوب والسالبة حلريتها وأفكارها     
ومكارم األخالق وعن النشاط يف ميادين اإلصالح إىل ضد ذلك ومن أراد أن يعـرف           

 دعوة مـن بـالد      ،مثاال لسقوط اهلمم وضعف التفكري واحنطاط األخالق فهذا مثاله        
إسالمية إىل خلق من أحط األخالق يتأسى فيه بأمة من أحط األمم وأشـدها عـداوة           

 فاملتأسي ا له نصيب مـن ذلـك وال   ،د غضب اهللا عليها ولعنها  لإلسالم والعرب وق  
 هذا مهته فوق    ، متباينة شك أن هذا من آيات اهللا اليت ميز ا بني عباده وجعلهم أصنافاً            

 ويدعو  ، ويدعو إىل مكارم األخالق وحماسن األعمال      ،الثريا ينشد اإلصالح أينما كان    
مة يف دينها ودنياها يف عـصر العلـم املـادي           إىل األعمال املثمرة واملصانع النافعة لأل     

 وشخص آخر قد احنطت مهته إىل الثرى        ،واجلموح الفكري والتيارات اجلارفة املتنوعة    
 يدعو إىل ما يضعف األمة ويشغلها عـن         ،يدعو إىل سفاسف األمور وخبيث األخالق     

سي  يدعو إىل التأ   ،طرق اإلصالح وكسب القوة وعمارة البالد بكل عمل جدي مثمر         
باألمة العاملة يف اخلسيس ال يف احلسن ويف الفساد ال يف اإلصالح ويف الشر ال يف اخلري                 

 هذه واهللا العرب اليت ال يزال اهللا سبحانه يوجدها بـني عبـاده              ،ويف ما يضر ال ما ينفع     
 فسبحان اهللا ما أعظم شأنه وسبحان       ،ليهلك من هلك عن بينة وحييي من حي عن بينة         

  .أعلمه بأحوال عبادهاهللا ما أحكمه و

أيها القارئ الكرمي إن تزويد اإلذاعة باألغاين والطرب وآالت املالهـي فـساد             
  وحرام بإمجاع من يعتد به من أهل العلم وإن مل يصحب الغناء آلة



  

 - ٤٢٩ -

اللهو فهو حرام عند أكثر العلماء وقد علم باألدلة املتكاثرة أن مساع األغاين والعكوف              
لهو كالعود واملوسيقى وحنومها من أعظم مكايـد الـشيطان          عليها والسيما بآالت ال   

ومصائده اليت صاد ا قلوب اجلاهلني وصدهم ا عن مساع القرآن الكرمي وحبب إليهم        
 والغناء هو قرآن الشيطان ومزمـاره ورقيـة الزنـا     ،العكوف على الفسوق والعصيان   

طرطوشي وغري واحد من    وقد حكى أبو بكر ال     .واللواط واجلالب ألنواع الشر والفساد    
 وحكـى  ،أهل العلم عن أئمة اإلسالم ذم الغناء وآالت املالهي والتحذير مـن ذلـك   

احلافظ العالمة أبو عمرو بن الصالح رمحه اهللا عن مجيع العلماء حترمي الغناء املـشتمل               
على شيء من آالت املالهي كالعود وحنوه وما ذاك إال ملا يف الغناء وآالت الطرب من                

 القلوب وإفساد األخالق والصد عن ذكر اهللا وعن الصالة وال شك أن الغنـاء              إمراض
من اللهو الذي ذمه اهللا وعابه وهو مما ينبت النفاق يف القلب كما ينبت املـاء البقـل                  
والسيما إذا كان من مطربني ومطربات قد اشتهروا بذلك فإن ضرره يكـون أعظـم               

وِمن الناِس من يشتِري لَهو الْحِديِث      { :عاىل قال اهللا ت   ،وتأثريه يف إفساد القلوب أشد    
  ِهنيم ذَابع ملَه ا أُولَِئكوزا هِخذَهتيِر ِعلٍْم ويِبيِل اللَِّه ِبغس نِضلَّ علَـى  * ِليتِإذَا تو

 )١(}نيِه وقْرا فَبشره ِبعذَاٍب أَِليٍمعلَيِه آياتنا ولَّى مستكِْبرا كَأَنْ لَم يسمعها كَأَنَّ ِفي أُذُ         
 وكان  ) الغناء انتهى  :أكثر املفسرين على أن املراد بلهو احلديث      ( :قال الواحدي وغريه  

 حيلف باهللا الذي ال     - وهو أحد كبار الصحابة وعلمائهم       -ابن مسعود رضي اهللا عنه      
الغناء ينبت النفـاق يف  ( :هللا عنه وقال رضي ا،إله إال هو على أن هلو احلديث هو الغناء  

 وقد ورد عن السلف من الصحابة والتابعني أثار كـثرية           )القلب كما ينبت املاء الزرع    
 وصح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه         ،بذم الغناء وآالت املالهي والتحذير من ذلك      

  ليكونن من أميت(( :قال
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واحلر هو الفرح احلرام     ،اه البخاري  رو ))أقوام يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف     
 وأما املعازف فهي آالت املالهي كلها كاملوسيقى والطبل والعـود           ،واملراد بذلك الزنا  

 ال  :]اإلغاثـة [قال العالمة ابن القيم رمحه اهللا يف كتاب          .والرباب واألوتار وغري ذلك   
رمذي عن عمران  وخرج الت)خالف بني أهل اللغة يف تفسري املعازف بآالت اللهو كلها         

يكون يف أمـيت    (( : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       :بن حصني رضي اهللا عنه قال     
إذا ((فقال رجل من املسلمني مىت ذلك يا رسول اهللا؟ قـال             " قذف وخسف ومسخ  

 وخرج أمحد يف مسنده بإسناد جيد عن ابن         ))ظهرت القيان واملعازف وشربت اخلمور    
إن اهللا حرم اخلمر وامليـسر  (( :ين صلى اهللا عليه وسلم قال   عباس رضي اهللا عنهما أن ال     

   . قاله سفيان أحد رواة احلديث، الطبل: والكوبة هي))والكوبة وكل مسكر
وقد روي يف ذم الغناء واملالهي أحاديث وآثار كثرية ال حتتمل هـذه الكلمـة               

زويد اإلذاعة   وفيما ذكرنا كفاية ومقنع لطالب احلق وال شك أن الداعني إىل ت            ،ذكرها
باألغاين وآالت املالهي قد أصيبوا يف تفكريهم حىت استحسنوا القبـيح واسـتقبحوا             

 ودعوا إىل ما يضرهم ويضر غريهم ومل ينتبهوا لألضرار واملفاسـد والـشرور              ،احلسن
أَفَمن زين لَه سـوُء عمِلـِه   { : وما أحسن قول اهللا تعاىل حيث يقول   ،الناجتة عن ذلك  

آهفَر                ِهملَـيع كفْـسن بذْهاُء فَال تشي نِدي مهياُء وشي نِضلُّ مي ا فَِإنَّ اللَّهنسح 
   : وصدق الشاعر حيث يقول)١(}حسراٍت ِإنَّ اللَّه عِليم ِبما يصنعونَ

  حىت يرى حسنا ما ليس باحلسن    يقضى على املرء يف أيام حمنته  
الصحيحة على أن من دعا إىل ضاللة فعليه إمثها ومثل آثام           وقد دلت األحاديث    

ومن ذلك ما ثبت يف صحيح مسلم عـن أيب          . من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئاً       
  من دعا إىل هدى(( : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:هريرة قال
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 إىل   ومن دعـا   كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئاً             
 فيا له من    ))ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئاً              

خطر عظيم ووعيد شديد ملن حبذ الباطل ودعا إليه وإن نصيحيت هلؤالء الـداعني إىل               
الغناء واملالهي أن يتوبوا إىل اهللا من معصيتهم وأن يراجعوا احلق ويسألوا اهللا اهلداية فهو              

 من التمادي يف الباطل واهللا سبحانه يتوب على من تاب وحيلم على من عصى               خري هلم 
نسأل اهللا لنا وهلم ولسائر املسلمني اهلداية والعافيـة مـن نزغـات              .وميلي وال يغفل  

ومما تقدم من األدلة واآلثار وكالم أهل العلم يعلم كل من له أدىن بصرية أن                .الشيطان
اجب متحتم ال يسوغ اإلخالل به سواء كانت اإلذاعة      تطهري اإلذاعات مما يضر األمم و     

 فكيف إذا كانت اإلذاعـة يف مهـبط     ،شرقية أو غربية إذا كانت حتت والية املسلمني       
الوحي ومنبع النور وحمل القبلة اليت يوجه املسلمون إليها وجوههم أينما كانوا يف اليوم              

يانة من كـل مـا يـضر         ال شك أا أوىل وأحق بالتطهري والص       ،والليلة مخس مرات  
   .املسلمني يف دينهم أو دنياهم

 يف   ظاهراً وال ريب أن تزويدها باألغاين وآالت املالهي مما يضر املسلمني ضرراً          
 وأن تكون وسائل إعـالم      ، فوجب أن تصان وسائل إعالمنا من ذلك       ،دينهم ودنياهم 

ـ ،إسالمية حمضة تنشر احلق وتدعو إليه وحتذر من الباطل وتنفر منه       زود النـاس مـا    ت
 يهتدي به املسلمون أينمـا      ينفعهم ويرضي اهللا عنهم يف الدنيا واآلخرة وتكون نرباساً        

 فتارة تزودهم بالعلوم النافعة والتوجيهات السديدة وتـالوة القـرآن الكـرمي             ،كانوا
 والسلف الـصاحل ونـشر حماسـن         صلى اهللا عليه وسلم    وتفسريه مبا جاء عن الرسول    

 تسمعهم أحاديث طبيـة      وطوراً ، من شوائب الشرك والبدع     سليماً اإلسالم وبيانه هلم  
وأحاديث زراعية وتوجيهات جتارية وتعليمات تربوية وإرشادات مرتلية إىل غري ذلـك           

 ،من أوجه النفع وطرق اإلصالح الديين والدنيوي هكذا جيب أن تكون وسائل إعالمنا            
  وهكذا جيب
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 وأم واهللا مسئولون عن ذلـك       ،ال يليق ا  على املسئولني أن يوجهوها ويطهروها مما       
  .يوم القيامة أمام العزيز اجلبار يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم

ولقد أحسنت حكومتنا وفقها اهللا يف إجياد إذاعة خاصة بالقرآن الكرمي والتفسري            
 كما أحسنت يف    ، وصارت بذلك قدوة لكثري من الدول اإلسالمية       ،واألحاديث الدينية 

 وهو برنامج نور على الدرب ملا يشتمل عليه من استقبال           ،إجياد الربنامج العظيم الفائدة   
أسئلة املسلمني يف أنواع العلوم واإلجابة عليها من مجاعة من خواص أهل العلم والفقه              

 فجزى اهللا حكومتنا عن ذلك أحسن اجلزاء     ،يف الدين والسري على منهج السلف الصاحل      
ضله وأدام توفيقها لكل خري وإين أتوجه ذه الكلمة باألصالة عن نفسي وبالنيابـة              وأف

 ،عن مجيع العلماء وعن مجيع املسلمني الذين يغارون هللا ويغضبون إذا انتهكت حمارمـه            
أتوجه بذلك إىل مجيع والة أمور املسلمني وأسأهلم أن يصونوا وسائل اإلعـالم عـن               

كل ما يضر املسلمني وأن ال يولوا على شئوا إال مـن            الربامج اهلدامة ويطهروها من     
 وذلك مما أوجب اهللا عليهم وهم الرعاة للمسلمني وكل راع مسئول            ،خياف اهللا ويتقيه  

 فأسأل اهللا أن يوفقهم إلصالح هذه الوسائل اإلعالمية وأن يعينـهم علـى              ،عن رعيته 
ىن وصفاته العال أن يوفق مجيع      صيانتها من كل ما يضر العباد واهللا املسئول بأمسائه احلس         

والة أمر املسلمني لكل خري وأن ينصر م احلق وأن يصون م الشريعة وحيمـي ـم        
 وأن يصلح هلم البطانة ومينحهم التوفيق يف كل مـا           ،محاها من مجيع البدع واملنكرات    

 بأن يوفق مجيع املسئولني يف حكومام للتمسك بالـشرع والتعظـيم            ،يأتون ويذرون 
 وال حول   ، وهو حسبنا ونعم الوكيل    ،رماته واحلذر مما خيالفه إنه على كل شيء قدير        حل

 وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وعلـى آلـه     ،وال قوة إال باهللا العلي العظيم     
  .وصحبه
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  )١(اإلجابة عن سؤال حول الغناء

 ربيـع الثـاين   ٢٩ الـسبت  ٦١٠١قرأت يف صحيفة عكـاظ يف العـدد       
 ويف إحـدى    ، اعتـزل الغنـاء     سعودياً  أن هناك مطرباً   :رب مفاده هـ يف خ  ١٤٠٣

الرحالت اجلوية بني القاهرة وباريس التقى هذا املطرب بأحد رجال الدين وجتاذب            
 ومل يرتل املطرب من الطائرة إال وقد        ،معه أطراف احلديث حول الغناء ومشروعيته     

اد وقام بعدة أغـان تعتـرب       أقنعه رجل الدين مبشروعية الغناء باألدلة والرباهني وع       
  .باكورة إنتاجه

 هـذا    خصوصاً  هل الغناء مشروع يف اإلسالم وباألدلة والرباهني أيضاً        -س
  النوع اخلليع يف الوقت احلاضر واملصحوب باملوسيقى؟ 

 الغناء حمرم عند مجهور أهل العلم وإذا كان معه آلة هلو كاملوسيقى والعود          -جـ
   . املسلمنيوالرباب وحنو ذلك حرم بإمجاع

وِمن الناِس من يشتِري لَهو الْحِديِث ِليِضلَّ       { :ومن أدلة ذلك قول اهللا سبحانه     
 وكان عبد اهللا بن مسعود رضـي اهللا  ، بالغناء: فسره مجهور املفسرين٢}عن سِبيِل اللَّهِ 

 )ء البقـل  إن الغناء ينبت النفاق يف القلب كما ينبت املا        ( :عنه يقسم على ذلك ويقول    
ليكونن من أمـيت  : ((ويف احلديث الصحيح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال   

 احلديث رواه البخاري يف صـحيحه       ))أقوام يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف     
 الغناء وآالت اللهو وذا     : به ورواه غريه بأسانيد صحيحة واملعازف هي        جمزوماً معلقاً

 مبشروعية الغناء قد قال على اهللا بغري علـم          - إن صح النقل     - أفىت   يعلم أن هذا الذي   
  .وأفىت فتوى باطلة سوف يسأل عنها يوم القيامة واهللا املستعان

                                                
  .هـ٢١/١١/١٤٠٣ يوم ٩٠٧ نشرت مبجلة الدعوة العدد - ١
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  )١(حكم االستماع إىل األغاين

   ما حكم االستماع إىل األغاين؟:١س

 االستماع إىل األغاين ال شك يف حرمته وما ذاك إال ألنـه جيـر إىل                -جـ
 وجير إىل العشق والوقوع يف الزنـا والفـواحش          ،رية وإىل فنت متعددة   معاص كث 

 ،واللواط وجير إىل معاص أخرى كشرب املسكرات ولعب القمار وصحبة األشرار         
 واهللا ، أحوال الغناء واختالف أنواعه    بورمبا أوقع يف الشرك والكفر باهللا على حس       

 يشتِري لَهو الْحِديِث ِليـِضلَّ      وِمن الناِس من  { :جل وعال يقول يف كتابه العظيم     
   ذَابع ملَه ا أُولَِئكوزا هِخذَهتيِر ِعلٍْم ويِبيِل اللَِّه ِبغس نـِه   * علَيلَـى عتِإذَا تو

اٍب آياتنا ولَّى مستكِْبرا كَأَنْ لَم يسمعها كَأَنَّ ِفي أُذُنيـِه وقْـرا فَبـشره ِبعـذَ          
  .)٢(}أَِليٍم

فأخرب سبحانه أن بعض الناس يشتري هلو احلديث ليضل عن سبيل اهللا قرئ             
 والـالم للتعليـل     ،ليضل بضم الياء وقرئ ليضل بفتح الياء مع كسر الضاد فيهما          

واملعىن أنه بتعاطيه واستعاضته هلو احلديث وهو الغناء جيره ذلك إىل أن يـضل يف               
قع يف قلبه من القسوة واملرض فيضل عن احلق         نفسه ويضل غريه يضل بسبب ما ي      

 وتركه بعض ما أوجب اهللا عليه مثـل تـرك           ،لتساهله مبعاصي اهللا ومباشرته هلا    
الصالة يف اجلماعة وترك بر الوالدين ومثل لعب القمار وامليل إىل الزنا والفواحش             

  واللواط إىل غري ذلك مما قد يقع
                                                

 . نشرت يف الة العربية- ١
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 وقـال مجاعـة     ) يف اآلية الغناء   هلو احلديث   معىن( : قال أكثر املفسرين   .بسبب األغاين 
كل صوت منكر من أصوات املالهي فهو داخل يف ذلك كاملزمار والربابـة             ( :آخرون

والعود والكمان وأشباه ذلك وهذا كله يصد عـن سـبيل اهللا ويـسبب الـضالل                 
 وثبت عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه الصحايب اجلليل أحد علمـاء               .)واإلضالل

ابة رضي اهللا عنهم أنه قال يف تفسري اآلية إنه واهللا الغناء وقال إنه ينبت النفاق يف                 الصح
ِليِضلَّ عن سِبيِل   { :القلب كما ينبت املاء البقل واآلية تدل على هذا املعىن فإن اهللا قال            

  ألن الغناء يـسكر القلـوب      . يعمي عليه الطريق كالسكران    : يعين )١(}اللَِّه ِبغيِر ِعلْمٍ  
ويوقع يف اهلوى والباطل فيعمى عن الصواب إذا اعتاد ذلك حىت يقع يف الباطل من غري                

عشق فالنة وفالن وإىل      شعور بسبب شغله بالغناء وامتالء قلبه به وميله إىل الباطل وإىل          
 هو اختاذ سـبيل اهللا  :معناه }ويتخذها هزواً { وصداقة فالنة وفالن   ،صحبة فالنة وفالن  

 والسبيل تذكر وتؤنث فالغناء واللهو يفضي إىل اختاذ طريق          ، هي دينه   وسبيل اهللا  ،هزواً
 وعدم املباالة يف ذلك وإذا تلي عليه القرآن توىل واستكرب وثقـل عليـه                ولعباً اهللا هلواً 

مساعه ألنه اعتاد مساع الغناء وآالت املالهي فيثقل عليه مسـاع القـرآن وال يـستريح       
   .لسماعه وهذا من العقوبات العاجلة

 ،فالواجب على املؤمن أن حيذر ذلك وهكذا على كل مؤمنة احلذر مـن ذلـك         
وجاء يف املعىن أحاديث كثرية كلها تدل على حترمي الغناء وآالت اللهو والطرب وأـا          
وسيلة إىل شر كثري وعواقب وخيمة وقد بسط العالمة ابن القيم رمحـه اهللا يف كتابـه           

ين وآالت اللهو فمن أراد املزيـد مـن الفائـدة         الكالم يف حكم األغا   ] إغاثة اللهفان [
  .فلرياجعه فهو مفيد جدا واهللا املستعان وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه

                                                
  ٦ يةمان اآل سورة لق- ١
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  حكم االستماع إىل

  )١(املوسيقى
  

 ولكنها مما يزين الشيطان     ،املوسيقى وغريها من آالت اللهو كلها شر وبالء       
 وحىت يلـهيها عمـا      ،نفوس عن احلق بالباطل   التلذذ به والدعوة إليه حىت يشغل ال      

أحب اهللا إىل ما كره اهللا وحرم فاملوسيقى والعود وسائر أنواع املالهي كلها منكر              
 : وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال            يهاوال جيوز االستماع إل   

ـ  ))ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف ((  :و واحلـر ه
   . األغاين وآالت الطرب: واملعازف هي- يعين الزنا -الفرج احلرام 

وأوصيك وغريك من النساء والرجال باإلكثار من قـراءة القـرآن الكـرمي     
 ففيهما فوائد عظيمة وشغل شاغل عـن        ،]نور على الدرب  [واالستماع لربنامج   

نـه مسيـع     وفق اهللا اجلميع لكل ما حيب ويرضى إ        ،مساع األغاين وآالت الطرب   
  .جميب
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  )١(حكم استماع األناشيد اإلسالمية
  

   ما حكم استماع أشرطة األناشيد اإلسالمية؟ :١س

 األناشيد ختتلف فإذا كانت سليمة ليس فيها إال الـدعوة إىل اخلـري              -جـ
والتذكري باخلري وطاعة اهللا ورسوله والدعوة إىل محاية األوطان من كيد األعـداء             

 أما إذا كان فيها غري ذلك من        . فليس فيها شيء   ،حنو ذلك  و ،واالستعداد لألعداء 
دعوة إىل املعاصي واختالط النساء بالرجال أو تكشفهن عندهم أو أي فساد كان             

   .فال جيوز استماعها
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  )١(أسئلة وأجوبة عن الغزو الفكري

   ما هو تعريف الغزو الفكري يف رأيكم؟:١س

عة اجلهود اليت تقوم ا      الغزو الفكري هو مصطلح حديث يعين جممو       :جـ
أمة من األمم لالستيالء على أمة أخرى أو التأثري عليها حىت تتجه وجهة معينة وهو       

 وسلوك املـآرب  ، ألن الغزو الفكري ينحو إىل السرية ،أخطر من الغزو العسكري   
 فال حتس به األمة املغزوة وال تستعد لـصده والوقـوف يف         ،اخلفية يف بادئ األمر   

 فريسة له وتكون نتيجته أن هذه األمة تـصبح مريـضة الفكـر              وجهه حىت تقع  
  .واإلحساس حتب ما يريده هلا عدوها أن حتبه وتكره ما يريد منها أن تكرهه

 ويزيل معـاين األصـالة   ، ويذهب شخصيتها  ،وهو داء عضال يفتك باألمم    
بح  وال تدري عنه ولذلك يـص    ،والقوة فيها واألمة اليت تبتلى به ال حتس مبا أصاا         

   . عسرياً وإفهامها سبيل الرشد شيئاً صعباًعالجها أمراً

وهذا الغزو يقع بواسطة املناهج الدراسية والثقافية العامة ووسائل اإلعـالم           
 ويرجـو   ،واملؤلفات الصغرية والكبرية وغري ذلك من الشئون اليت تتصل بـاألمم          

نـسأل اهللا الـسالمة      ،العدو من ورائها صرفها عن عقيدا والتعلق مبا يلقيه إليها         
  .والعافية

                                                
  . أجراها مع مساحته قسم التحرير٢٩٣ - ٢٨٦ ص ٨ جملة البحوث اإلسالمية العدد - ١
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 هل يتعرض العرب عامة واململكة العربية السعودية خاصة هلذا النـوع            :٢س
  من الغزو ؟ 

 واململكة وغريها لغزو    ، يتعرض املسلمون عامة ومنهم العرب وغريهم      ، نعم :جـ
  :فكري عظيم تداعت به عليهم أمم الكفر من الشرق والغرب ومن أشد ذلك وأخطره

   . النصراين الصلييب الغزو-١
   . الغزو الصهيوين-٢
   . الغزو الشيوعي اإلحلادي-٣

أما الغزو النصراين الصلييب فهو اليوم قائم على أشده ومنذ أن انتصر صالح الدين           
األيويب على الصليبيني الغازين لبالد املسلمني بالقوة والسالح أدرك النصارى أن حرم            

 ولذا فكروا يف البديل األنكى وتوصلوا       ،ة ال تدوم   وقتي يهذه وإن حققت انتصارات فه    
بعد دراسات واجتماعات إىل ما هو أخطر من احلروب العسكرية وهو أن تقوم األمم              

   .النصرانية فرادى ومجاعات بالغزو الفكري لناشئة املسلمني
 فاملسلم الذي ،ألن االستيالء على الفكر والقلب أمكن من االستيالء على األرض     

 وهلذا يعمل بكل قوته     ، فكره ال يطيق أن يرى الكافر له األمر والنهي يف بلده           مل يلوث 
 وهذا ما حصل بعد ،على إخراجه وإبعاده ولو دفع يف سبيل ذلك حياته وأغلى مثن لديه          

 لـذلك الغـزو   . أما املسلم الذي تعرض    .االنتصارات الكبرية للجيوش الصليبية الغازية    
 يف وجود النـصارى أو      إلحساس فإنه ال يرى خطراً    اخلبيث فصار مريض الفكر عدمي ا     

 بل قد يرى أن ذلك من عالمات اخلري وممـا يعـني علـى الرقـي                 ،غريهم يف أرضه  
 ، وقد استغىن النصارى بالغزو الفكري عن الغزو املادي ألنه أقوى وأثبـت            ،واحلضارة

  وأي حاجة هلم يف بعث اجليوش وإنفاق األموال 
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ون من أبناء اإلسالم عن قصد أو عن غري قصد وبـثمن أو             مع وجود من يقوم مبا يريد     
 ولذلك ال يلجأون إىل حماربة املسلمني عالنية بالسالح والقوة إال يف احلاالت             ،بال مثن 

 أو  ،النادرة الضرورية اليت تستدعي العجل كما حصل يف غزوة أوغندة أو الباكـستان            
لركائز وإجياد املؤسسات اليت تقـوم   عندما تدعو احلاجة إليها لتثبيت املنطلقات وإقامة ا       

  .باحلرب الفكرية الضروس كما حصل يف مصر وسوريا والعراق وغريها قبل اجلالء

أما الغزو الصهيوين فهو كذلك ألن اليهود ال يألون جهدا يف إفساد املسلمني يف              
 وهلم خمططات أدركوا    ، ولليهود مطامع يف بالد املسلمني وغريها      ،أخالقهم وعقائدهم 

 وهم وإن حاربوا املسلمني بالقوة      ، وال زالوا يعملون جاهدين لتحقيق ما تبقى       ،ضهابع
 ،والسالح واستولوا على بعض أرضهم فإم كذلك حياربوم يف أفكارهم ومعتقدام          

 كاملاسونية والقاديانية والبهائيـة     . باطلة الًحولذلك ينشرون فيهم مبادئ ومذاهب ونِ     
أما الغزو  .نون بالنصارى وغريهم يف حتقيق مآرم وأغراضهم       ويستعي ،والتيجانية وغريها 

الشيوعي اإلحلادي فهو اليوم يسري يف بالد اإلسالم سريان النار يف اهلـشيم نتيجـة               
   . وغلبة اجلهل وقلة التربية الصحيحة والسليمة،للفراغ وضعف اإلميان يف األكثرية

مها أن تتلقـف كـل      فقد استطاعت األحزاب الشيوعية يف روسيا والصني وغري       
حاقد وموتور من ضعفاء اإلميان أو معدومي اإلميان وجتعلهم ركائز يف بالدهم ينشرون             

 فـإذا مـا     ،اإلحلاد والفكر الشيوعي اخلبيث وتعدهم ومتنيهم بأعلى املناصب واملراتب        
وقعوا حتت سيطرا أحكمت أمرها فيهم وأدبت بعضهم ببعض وسفكت دماء مـن              

 علـى أممهـم وأهلـيهم        من بين اإلنسان حرباً    وجدت قطعاناً عارض أو توقف حىت أ    
 للـشيطان    فمزقوا م أمة اإلسالم وجعلوهم جنوداً      ، على إخوام وبين قومهم    وعذاباً

   وباملدد والعون ،يعاوم يف ذلك النصارى واليهود بالتهيئة والتوطئة أحياناً
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 يد واحدة على املـسلمني       مجيعاً  ذلك أم وإن اختلفوا فيما بينهم فإم       ، أخرى أحياناً
يرون أن اإلسالم هو عدوهم اللدود ولذا نراهم متعاونني متكاتفني بعضهم أولياء بعض             

   . وهو حسبنا ونعم الوكيل،ضد املسلمني فاهللا سبحانه املستعان
    ما هي الوسائل اليت يستخدمها الغرب لترويج أفكاره؟:٣س
   :ويج أفكاره كثرية منها الوسائل اليت يستخدمها الغرب لتر:جـ
 حماولة االستيالء على عقول أبناء املسلمني وترسيخ املفاهيم الغربيـة فيهـا             -١

 سواء فيمـا يعتقـده مـن    ،لتعتقد أن الطريقة الفضلى هي طريقة الغرب يف كل شيء 
 أو ما هو عليه     ،األديان والنحل أو ما يتكلم به من اللغات أو ما يتحلى به من األخالق             

  .ت وطرائقمن عادا
 رعايته لطائفة كبرية من أبناء املسلمني يف كل بلد وعنايته م وتربيتهم حىت              -٢

إذا ما تشربوا األفكار الغربية وعادوا إىل بالدهم أحاطهم الة عظيمة من املدح والثناء              
 وبذلك يروجون األفكار الغربية وينشئون      ،حىت يتسلموا املناصب والقيادات يف بلدام     

   .ت التعليمية املسايرة للمنهج الغريب أو اخلاضعة لهاملؤسسا
 تنشيطه لتعليم اللغات الغربية يف البلدان اإلسالمية وجعلـها تـزاحم لغـة              -٣

املسلمني وخاصة اللغة العربية لغة القرآن الكرمي اليت أنزل اهللا ا كتابه واليت يتعبد ـا                
ومن ذلك تشجيع الدعوات اهلدامة      ،املسلمون رم يف الصالة واحلج واألذكار وغريها      

اليت حتارب اللغة العربية وحتاول إضعاف التمسك ا يف ديار اإلسالم يف الـدعوة إىل               
العامية وقيام الدراسات الكثرية اليت يراد ا تطوير النحو وإفساده ومتجيد ما يـسمونه              

   .باألدب الشعيب والتراث القومي
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س التبشريية يف بالد املسلمني ودور احلـضانة     إنشاء اجلامعات الغربية واملدار    -٤
 ألغراضه السيئة وتشجيع    ورياض األطفال واملستشفيات واملستوصفات وجعلها أوكاراً     

الدراسة فيها عند الطبقة العالية من أبناء اتمع ومساعدم بعد ذلك على تسلم املراكز              
  حتقيـق مـآرم يف بـالد        ألساتذم يف  القيادية والوظائف الكبرية حىت يكونوا عوناً     

   .املسلمني

 : إمـا  ، حماولة السيطرة على مناهج التعليم يف بالد املسلمني ورسم سياستها          -٥
القسيس تلـك   ] دنلوب[بطريق مباشر كما حصل يف بعض بالد اإلسالم حينما توىل           

 أو بطريق غري مباشر عندما يؤدي املهمة نفسها تالميذ ناجحون درسوا يف             ،املهمة فيها 
 مـن   فتاكاًارس دنلوب وخترجوا فيها فأصبح معظمهم معول هدم يف بالده وسالحاً  مد

 ال يرتكز على اإلميـان       علمانياً  على توجيه التعليم توجيهاً     يعمل جاهداً  ،أسلحة العدو 
   .باهللا والتصديق برسوله وإمنا يسري حنو اإلحلاد ويدعو إىل الفساد

بدراسة اإلسالم واللغـة العربيـة       قيام طوائف كبرية من النصارى واليهود        -٦
وتأليف الكتب وتويل كراسي التدريس يف اجلامعات حىت أحدث هؤالء فتنة فكريـة             

وا لطلبتهم أو اليت متتلئ ا كتبهم       نكبرية بني املثقفني من أبناء اإلسالم بالشبه اليت يلق        
ـ           ،وتروج يف بالد املسلمني    ض  حىت أصبح بعض تلك الكتب مراجع يرجع إليهـا بع

 ولقد ختـرج علـى يـد هـؤالء          .الكاتبني والباحثني يف األمور الفكرية أو التارخيية      
 ،املستشرقني من أبناء املسلمني رجال قاموا بنصيب كبري يف إحداث الفتنـة الكـربى             

 وما يتولونه من مناصب هامة      ، ذلك ما حياطون به من الثناء واإلعجاب       علىوساعدهم  
فأكملوا ما بدأه أساتذم وحققوا ما عجزوا عنه لكوم          ،يف التعليم والتوجيه والقيادة   

  . فاهللا املستعان،من أبناء املسلمني ومن جلدم ينتسبون إليهم ويتكلمون بلسام
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انطالق األعداد الكثرية من املبشرين الداعني إىل النصرانية بني املسلمني وقيامهم بعملهم            
ند هلا مئات اآلالف من الرجـال       ذلك على أسس مدروسة وبوسائل كبرية عظيمة جي       

يِريـدونَ  { : وتذلل هلا العقبات   ، وتسهل هلا السبل   ،والنساء وتعد هلا أضخم امليزانيات    
  .)١(}ِليطِْفئُوا نور اللَِّه ِبأَفْواِهِهم واللَّه مِتم نوِرِه ولَو كَِره الْكَاِفرونَ

 فإن جهـود االستـشراق      ة غالباً  على الطبقة العامي   وإذا كان هذا اجلهد منصباً    
 يف ذلك العمـل يف   وأم يتحملون مشاق جساماًموجهة إىل املثقفني كما ذكرت آنفاً     

 مث  ،بالد إفريقيا ويف القرى النائية من أطراف البلدان اإلسالمية يف شرق آسيا وغريهـا             
 ،هم بعد كل حني جيتمعون يف مؤمترات يراجعون حـسام وينظـرون يف خططهـم          

 ويف أدمنـربج  ،م١٩٠٦ فلقد اجتمعوا يف القاهرة سنة      ،ون ويعدلون ويبتكرون  فيصحح
 ويف القدس كذلك يف عام ،م١٩٣٥م ويف القدس ١٩١١ ويف لكنو سنة     ،م١٩١٠سنة  

 فسبحان من بيده ملكـوت كـل        ،م وال زالوا يوالون االجتماعات واملؤمترات     ١٩٣٥
   .شيء وإليه يرجع األمر كله

٨-    تمع املسلم وتزهيد املرأة يف وظيفتها يف احلياة وجعلـها          الدعوة إىل إفساد ا
تتجاوز احلدود اليت حد اهللا هلا وجعل سعادا يف الوقوف عندها وذلك حينما يلقـون               

 وإىل  ،بني املسلمني الدعوات بأساليب شىت وطرق متعددة إىل أن ختتلط النساء بالرجال           
إفساد اتمع املسلم والقضاء على     يقصدون من ذلك     ،أن تشتغل النساء بأعمال الرجال    
 وإقامة قضايا ومهية ودعاوى باطلـة يف أن املـرأة يف       ،الطهر والعفاف الذي يوجد فيه    

 وأن هلا احلق يف كذا وكذا ويريدون إخراجها مـن بيتـها             ،اتمع املسلم قد ظلمت   
ول  يف حني أن حدود اهللا واضحة وأوامره صرحية وسنة رس          ،وإيصاهلا إىل حيث يريدون   

  اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                                
  .٨ سورة الصف اآلية - ١
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يا أَيها النِبي قُلْ ِلأَزواِجك وبناِتـك وِنـساِء         { : يقول اهللا سبحانه وتعاىل    ،جلية بينة 
               كَـانَ اللَّـهو نذَيؤفَال ي فْنرعى أَنْ ينأَد ذَِلك الِبيِبِهنج ِمن ِهنلَيع ِننيدي ِمِننيؤالْم

ولْيضِربن ِبخمِرِهن علَى جيـوِبِهن وال يبـِدين        { : ويقول سبحانه  )١(}را رِحيما غَفُو
            ولَِتِهنعاِء بنأَب أَو اِئِهننأَب أَو ولَِتِهنعاِء بآب أَو اِئِهنآب أَو ولَِتِهنعِإال ِلب نهتاآلية)٢(}ِزين . 

تموهن متاعا فَاسأَلُوهن ِمن وراِء ِحجاٍب ذَِلكُم أَطْهـر ِلقُلُـوِبكُم           وِإذَا سأَلْ {ويقول  
قُلُوِبِهنـِة الْـأُولَى         { : ويقول )٣(}واِهِليالْج جربت نجربال تو وِتكُنينَ ِفي بقَر٤(}و( 

 :ل رجل من األنـصار قا ))إياكم والدخول على النساء(( :ويقول صلى اهللا عليه وسلم  
ال خيلون رجل بامرأة فإن   (( : وقال ،))احلمو املوت (( :يا رسول اهللا أفرأيت احلمو؟ قال     

  )).الشيطان ثالثهما
 إنشاء الكنائس واملعابد وتكثريها يف بالد املسلمني وصرف األموال الكـثرية   -٩

   .دين ويف أكرب امليا،عليها وتزيينها وجعلها بارزة واضحة يف أحسن األماكن
 ، وتشيد بأهدافها  ، ختصيص إذاعات موجهة تدعو إىل النصرانية والشيوعية       -١٠

 ومل تكن هلم تربيـة      ،وتضلل بأفكارها أبناء املسلمني السذج الذين مل يفهموا اإلسالم        
 وخاصة يف أفريقيا حيث يصاحب هذا اإلكثار مـن طبـع األناجيـل              ،كافية علمية 
ل النشرات التبشريية والدعوات الباطلة إىل الكثري        وإرسا ، يف الفنادق وغريها   ،وتوزيعها

   .من أبناء املسلمني
 يف ،هذه بعض الوسائل اليت يسلكها أعداء اإلسالم اليوم من الـشرق والغـرب          

   وتنحية األفكار السليمة الصاحلة.سبيل غزو أفكار املسلمني

                                                
 . ٥٩ سورة األحزاب اآلية - ١
 .٣١ اآلية  من سورة النور- ٢
  .٥٣ اآلية  من سورة األحزاب- ٣
 .٣٣اآلية من ورة األحزاب  س- ٤
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لقارئ جهـود    وهي كما ترى أيها ا     ، شرقية أو غربية   ،ةيبلتحل حملها أفكار أخرى غر    
 وإن مل   ، كل ذلك إلخراج املسلمني من اإلسالم      ، وجنود كثرية  ، وأموال طائلة  ،جبارة

 إذ يعتقد القوم أن املهمـة الرئيـسية يف          ،يدخلوا يف النصرانية أو اليهودية أو املاركسية      
 وإذا مت التوصل إىل هذه املرحلة فما بعـدها سـهل            ،ذلك هي إخراجهم من اإلسالم    

   .وميسور

 إذا صدق املسلمون    ، إن اهللا سيخيب آماهلم ويبطل كيدهم      :ا مع هذا نقول   ولكنن
وِإنْ { : واستقاموا على دينهم لقولـه عـز وجـل         ،يف حماربتهم واحلذر من مكائدهم    

 تتوا وِبرصِحيطٌ     تلُونَ ممعا يِبم ئًا ِإنَّ اللَّهيش مهدكَي كُمرضم مفسدون )١(}قُوا ال يأل 
ويمكُرونَ ويمكُر اللَّه واللَّـه     { : قال اهللا تعاىل   ، سبحانه ال يصلح عمل املفسدين     وهو

 اِكِرينالْم ريا   { : وقال سبحانه  )٢(}خدونَ كَيِكيدي مها   * ِإنـدكَي أَِكيـدـِل  * وهفَم
ا الَِّذين آمنوا ِإنْ تنصروا اللَّـه       يا أَيه { :وقال عز وجل   ،)٣(}الْكَاِفِرين أَمِهلْهم رويدا  

  كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصن{ : وقال سبحانه  )٤(}ي لَقَِوي ِإنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيو
  ِزيزكَاةَ        * عا الزوآتالةَ ووا الصِض أَقَامِفي الْأَر ماهكَّنِإنْ م وِف   الَِّذينرعوا ِبالْمرأَمو 

   . واآليات يف هذا املعىن كثرية)٥(}ونهوا عِن الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الْأُموِر

 ودراسة يف الطريـق  ،وال شك أن األمر حيتاج من املسلمني إىل وقفة عقل وتأمل  
   واملوقف املناسب الذي جيب أن يقفوه ،اليت جيب أن يسلكوها

                                                
  .١٢٠ سورة آل عمران اآلية - ١
  .٣٠ سورة األنفال اآلية - ٢
 .١٧ - ١٥ ات سورة الطارق اآلي- ٣
 .٧ سورة حممد اآلية - ٤
  .٤١، ٤٠ سورة احلج اآليتان - ٥
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 ، هلم من الوعي واإلدراك ما جيعلهم قادرين على فهم خمططـات أعـدائهم             وأن يكون 
   .وعاملني على إحباطها وإبطاهلا

ولن يتم هلم ذلك إال باالستعصام باهللا واالستمساك ديه والرجوع إليه واإلنابة            
 ، وتذكر هديه يف كل شيء وخاصة يف عالقة املـؤمنني بالكـافرين            ،له واالستعانة به  

ولَن ترضى  { : وما ذكره سبحانه يف قوله     }قُلْ يا أَيها الْكَاِفرونَ   { :سورةوتفهم معىن   
      مهِملَّت ِبعتى تتى حارصال النو ودهالْي كنى    { : وقوله )١(}عتح كُمقَاِتلُونالُونَ يزال يو

  .)٢(}يردوكُم عن ِديِنكُم ِإِن استطَاعوا

 سبحانه أن يهيئ هلذه األمة من أمرها رشدا وأن يعيذها مـن مكائـد              أسأل اهللا 
أعدائها ويرزقها االستقامة يف القول والعمل حىت تكون كما أراد اهللا هلا مـن العـزة                

   . إنه خري مسئول وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم،والقوة والكرامة

                                                
 .١٢٠ اآلية  من سورة البقرة- ١
  .١١٧ ية اآل من سورة البقرة- ٢
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  )١(أسئلة وأجوبتها حول العقيدة

  :الصوفية املتسولةطائفة 
 يوجد ناس عندنا يقولون إننا أبناء الشيخ عيسى : سائل من سوريا يقول  :١س

 ويأتون يسألون الناس وقد لبسوا لباسـاً       ،أو أبناء غريه من الشيوخ املعروفني عندنا      
 ، يف أيديهم أسياخ من حديد إذا أعطيتهم أرضيتهم        ،أخضر على رءوسهم من حرير    

  ربوا أنفسهم ذا احلديد يف بطوم ويف رءوسهم؟وإذا مل تعطهم غضبوا وض
 وهؤالء يلعبـون علـى      . هؤالء من بعض الطوائف اليت تسمى الصوفية       :١جـ

 أو فالن ويزعمون أم يستحقون علـى        ، بزعمهم أم أوالد فالن    ،الناس وخيدعوم 
 ملا  ،لة وهؤالء ينبغي منعهم من هذا العمل وتأديبهم عليه من جهة الدو           ،الناس املساعدة 

  .يف ذلك من كف شرهم عن الناس على السؤال ذه الطريقة املنكرة

 وإذا ضربوا أنفسهم فال حـرج       ..وال يعطى مثل هؤالء ألن عطاءهم يشجعهم      
 والواجب نصيحتهم وحتذيرهم من هـذا العمـل         . وإمنا احلرج عليهم   ،عليك من ذلك  

 وهم يف احلقيقة يعملـون      ، وهو من التشويش والتلبيس الذي خيدعون به الناس        .املنكر
 وهـو  ،مريغ وهو ما يسمى بالت، وتلبيس منه،هذه األمور الشيطانية بتزيني من الشيطان     

 ولو  ، وهم ال يفعلونه يف احلقيقة     ، يفعلون هذا الشيء يف رأي الناظر      ،من أنواع السحر  
   ألن السالح واحلديد وأشباه ذلك يضر اإلنسان إذا ضرب به.فعلوه حقيقة لضرهم

                                                
 . السعوديةاإلذاعاتمج نور على الدرب الذي يبث من  هذه األسئلة منتقاة من برنا- ١
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 حيث قـال    ، كما ذكر اهللا عن سحرة فرعون      ، ولكنهم يسحرون العيون مبا يفعلون     ،هنفس
فَلَما أَلْقَوا سحروا أَعين الناِس واسترهبوهم وجاُءوا       { :سبحانه وتعاىل يف سورة األعراف    

لِْقي وِإما أَنْ نكُـونَ     قَالُوا يا موسى ِإما أَنْ ت     { : وقال تعاىل يف سورة طه     )١(}ِبِسحٍر عِظيمٍ 
 )٢(}قَالَ بلْ أَلْقُوا فَِإذَا ِحبالُهم وِعِصيهم يخيلُ ِإلَيِه ِمن ِسحِرِهم أَنها تسعى         * أَولَ من أَلْقَى  

فال ينبغي ألهل اإلسالم أن يساعدوا مثل هؤالء ألن مساعدم معناها مساعدة على املنكر               
 فالواجب منع هؤالء والقضاء .س وعلى الشعوذة وعلى إيذاء املسلمني وخداعهم      وعلى التلبي 

 حىت يرتدعوا   ، أو السجن من جهة الدولة     ، وحسم مادم باألدب البليغ    ،على منكرهم هذا  
   . وفق اهللا قادة املسلمني لكل ما فيه رضاه وصالح عباده..عن هذا العمل

   :بيوت األفراح واملغاالة فيها
 مـن النـاس    السيما أن كثرياً   .من بيوت األفراح واملغاالة فيها     نشكو   :٢س

 وهذا يثقـل كاهـل      ... ويشترط لزواج ابنته أن يكون البيت الفالين       .اختذها عادة 
   نرجو التوجيه؟،العريس

 ال ريب أن السنة عدم التكلف يف املهور والوالئم من أجل تسهيل زواج              :٢جـ
ج وأهل الزوجة بترك التكلفة وبقلـة املهـور         الشباب والفتيات وأن يتواصى أهل الزو     

   .تشجيعا للشباب على الزواج
 ،وال شك أن قصور األفراح مما يثقل كاهل الزوج والزوجة يف بعض األحيـان             

 فاملشروع للجميع عدم التكلف يف ذلك كله        . مما يشق عليهما أيضاً    ..وكذلك الوالئم 
 ) وخريهن أقلهن مؤنة   ،داق أيسره خري الص ( :وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

تباع السنة فالرسول عليه الصالة والسالم قال لعبـد         إفاملشروع للجميع احلرص على     
  والنيب صلى اهللا عليه وسلم أومل. )أومل ولو بشاة( :الرمحن بن عوف

                                                
 .١١٦ سورة األعراف اآلية - ١
 .٦٦، ٦٥ سورة طه اآليتان - ٢
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   . ودعا الناس إىل وليمته،على زينب خببز وحلم
كن ينبغـي للمـسلم عـدم        ل ، أن جنس الوالئم مشروع يف النكاح      :واملقصود

 ،التكلف جبعل الطعام الكثري الذي يفضي إىل إلقائه يف القمائم واحملالت املرغوب عنها            
 فـاألمر  .. وإذا اكتفوا بقصورهم ومل يتوسعوا يف دعوة الناس        ،ومينعها الفقراء واحملاويج  

شـاتني   أو   ، والقيام بالوليمة ولو بشاة واحدة     ، ألن املهم إعالن النكاح    .يف هذا أحسن  
   .ودعوة بعض األقارب وعدم التوسع يف ذلك أرفق باجلميع

   :حكم الذهاب إىل الكهنة واملنجمني
 واإلميان  ، أرجو اإلجابة عن صحة ديانة من يذهب إىل الكهنة واملنجمني          :٣س

 ومن ذلك أم خيربون املرء باسم قريب        .بأقواهلم ذلك أم يأتون مبا يشبه الصحيح      
   إخل؟ .ه مرتله ورمبا وصفوا له ما عنده من املال واألوالدمن أقاربه ويصفون ل

 وهلذا  ، هذا موجود يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقبله وبعده            :٣جـ
 قـال عليـه الـصالة       ، وعن سؤاهلم  ،ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن إتيان الكهان        

 ورواه مـسلم  ))بعني ليلة فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أرمن أتى عرافاً  (( :والسالم
 فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا       من اتى كاهناً  (( : وقال صلى اهللا عليه وسلم     .يف صحيحه 

 وسأله بعض الناس عن إتيان الكهان فقال عليه         .صلى اهللا عليه وسلم    ))أنزل على حممد  
عض  وقالوا يا رسول اهللا إم يصدقون يف ب        ))ال تأم فليسوا بشيء   (( :الصالة والسالم 

تلك الكلمة يسمعها الشيطان اجلين من السماء وهو يسترق الـسمع           : ((األحيان؟ قال 
فيقرها يف أذن وليه من اإلنس وهو الكاهن والساحر فيصدق يف تلك الكلمة ولكنـهم            

 فيقول النـاس    ))أكثر من مائة كذبة   (( ويف رواية    ))يكذبون ويزيدون عليها مائة كذبة    
فالكهان هلم   .ذلك وسيلة إىل تصديقه يف كذبه كله       فيكون   ،إنه صدق يوم كذا وكذا    
   الصاحب من اجلن الذي خيربه عن: يعين، ويسمى الرئي.أصحاب من شياطني اجلن
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 وعن بعض ما يقع يف البلدان وهذا معروف يف اجلاهلية ويف اإلسـالم              ،بعض الغيبيات 
ن اجلـن    أل . وقع كذا يف بلد كذا وليلـة كـذا         ،فيقول لصاحبه من السحرة والكهنة    

 ، كذلك بسرعة هائلة من سائر الـدنيا       . والشياطني منهم  .يتناقلون األخبار فيما بينهم   
   .فلهذا قد يغتر م من يسمع صدقهم يف بعض املسائل

 فيسمعون بعض ما يقع يف السماء بني املالئكة مما تكلم اهللا    ،وقد يسترقون السمع  
ا مسعوا تلك الكلمة قروهـا يف      فإذ ، وما حيدث فيها   ،عز وجل به من أمور أهل األرض      

 إىل  . فيقولون سوف يقع كـذا وكـذا       ،أذن أصحام من الكهنة والسحرة واملنجمني     
 ويأخـذ  ، وال يكتفي ذا بل يكذب معها الكذب الكثري حىت يروج بـضاعته   ..آخره

 والناس بسبب هـذا يـصدقون الكهنـة         ، بسبب هذه احلوادث   ،أموال الناس بالباطل  
 ويتشبثون بكل شيء بسبب ما      ، واملرضى يتعلقون خبيط العنكبوت    ،مواملنجمني ويأتو 

  .كذاوقد مسعوا عنهم أم صدقوا يف كذا 
 ولو قدر أم صدقوا يف      ، وعدم تصديقهم  ، وعدم سؤاهلم  ،فالواجب عدم إتيام  

 وـى عـن     ،بعض الشيء ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ى عن إتيام وسؤاهلم           
 وأن يسلكوا يف عالج املرضى ما شـرع         .. الواجب على اجلميع    وهذا هو  ..تصديقهم

 ، هذه هي األسباب والوسائل الشرعية     ..اهللا من القراءة والدواء املباح مما يعرفه األطباء       
   .وفيها غنية إن شاء اهللا عما حرمه اهللا

  :وجوب النهي عن املنكر على اجلميع
 رأيته يف وأنكرت منكراً أنا أعمل ممرضة يف وحدة مدرسية : سائلة تقول  :٤س

 لتعاسيت ومتاعيب النفسية وأصبحت      وسبباً ، لطردي من العمل   عملي كان ذلك سبباً   
   أرجو التوجيه أثابكم اهللا؟..أى أوالدي عن إنكار أي منكر

   إذا كنت، ال شك أن الذي حصل عليك غلط كبري ممن فعله:٤ـج
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 وال يضرك   ،نكار املنكر  والواجب عليك إ   .. قد أنكرت املنكر عن علم وبصرية     
 وفعلت ما جيب    ، فقد أرضيت ربك عز وجل     ،كونك طردت من العمل واستغين عنك     

 وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه          ،واألمور مجيعها بيد اهللا سبحانه    .عليك فعله 
من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلـسانه فـإن مل              (( :وسلم أنه قال  

 : واهللا يقول يف كتابـه العزيـز جـل وعـال           ))ك أضعف اإلميان  يستطع فبقلبه وذل  
 والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعٍض يأْمرونَ ِبـالْمعروِف وينهـونَ عـنِ           {

ـ { : ويقول عز من قائل    )١(}الْمنكَِر الْمعروِف كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس تأْمرونَ ِب
  .)٢(}وتنهونَ عِن الْمنكَِر وتؤِمنونَ ِباللَِّه

 وال ، فإن العاقبة تكون لك محيـدة     ، والتماسا ملرضاته  ،فإذا فعلت ذلك طاعة هللا    
 وبيده اخلـري  . واهللا هو الرزاق جل وعال،يضرك ما حصل وسوف يغنيك اهللا عن ذلك   

ويرزقْـه ِمـن حيـثُ ال    * ه يجعلْ لَـه مخرجـا       ومن يتِق اللَّ  { : وهو القائل  .كله
ِسبتحا{ )٣(}يرسِرِه يأَم ِمن لْ لَهعجي ِق اللَّهتي نم٤(}و(.  

 .. سواء كانت مدرسة أو ممرضة أو غري ذلـك      ،فعلى املؤمنة تقوى اهللا عز وجل     
 كما  ، والنهي عن املنكر   ، باملعروف  وعلى اجلميع األمر   ،وهكذا الطبيبة واملديرة وحنومها   

وقد أخطأت يف يـك أوالدك عـن    .جيب على الرجال ملا تقدم من اآليات واحلديث 
    وأوصيهم مبا أوجب اهللا عليهم، فاتقي اهللا وتويب إليه من ذلك،إنكار املنكر

  .معىن الكفر يف الطعن يف األنساب والنياحة على امليت
   الطعن يف: الناس مها م كفر ما هو شرح حديث اثنتان يف:٥س
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   وما معىن الكفر يف هذا احلديث؟ ،األنساب والنياحة على امليت
 هذا حديث صحيح رواه مسلم يف الصحيح عن أيب هريـرة رضـي اهللا    :٥جـ

 والطعن يف النسب هو التنقص ألنساب الناس وعيبها على قصد االحتقـار هلـم               ،عنه
 أو مـن    .. ومن أوصافهم كـذا    ،ن من بين متيم    أما إن كان من باب اخلرب فال       ،والذم

 . خيرب عن أوصافهم من غري طعن يف أنـسام        ..قحطان أو من قريش أو من بين هاشم       
 وأما النياحة فمعناها رفع الصوت بالبكـاء علـى         ،فذلك ليس من الطعن يف األنساب     

ملعـرف   وليس هو الكفر املطلق ا     . واملراد بالكفر هنا كفر دون كفر      .امليت وهي حمرمة  
بني الرجل وبني الكفر والـشرك تـرك   (( : كقوله عليه الصالة والسالم   ،بأداة التعريف 

  . خرجه مسلم يف صحيحه وهذا هو الكفر األكرب يف أصح قويل العلماء))الصالة
 وهكـذا   ، والظلم ظلمان والفسق فـسقان     ،وقد ذكر العلماء أن الكفر كفران     

مثل دعاء األموات واالستغاثة م والنذر       فالشرك األكرب    . أكرب وأصغر  :الشرك شركان 
 ، والشرك األصغر مثل لوال اهللا وفالن      .هلم أو لألصنام واألشجار واألحجار والكواكب     

  وما شاء اهللا مث شاء فل      ، لوال اهللا مث فالن    : والواجب أن يقول   ،وما شاء اهللا وشاء فالن    
 فهذا مـن الـشرك      ،مانة أو باأل  ، أو حياة فالن   ،وكذا احللف بغري اهللا كاحللف بالنيب     

   .األصغر
 فهـو  ، أو يقرأ يرائي الناس،وهكذا الرياء اليسري مثل كونه يستغفر ليسمع الناس     

والْكَاِفرونَ هم  { : ظلم أكرب وهو الشرك باهللا كقوله تعاىل       : والظلم ظلمان  ،شرك أصغر 
ا ِإميانهم ِبظُلٍْم أُولَِئك لَهـم      الَِّذين آمنوا ولَم يلِْبسو   { : وكقوله سبحانه  )١(}الظَّاِلمونَ

  .)٢(}الْأَمن وهم مهتدونَ
   وظلم،أما الظلم األصغر فهو مثل ظلم الناس يف دمائهم وأمواهلم
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    نعوذ باهللا من ذلك،العبد نفسه باملعاصي كالزنا وشرب املسكر وحنوها
  :كيفية العالج من أمراض حسية ومعنوية

ض معني وأصبحت ختاف من كل شيء وال تستطيع          زوجيت أصيبت مبر   :٧س
 وذلك أنه ال يستطيع الذهاب إىل   . إنه يشكو نفس احلالة    :البقاء وحدها وآخر يقول   

 ويسأل عـن العـالج حـىت ال يلجـأ إىل الكهـان       ،املسجد للصالة مع اجلماعة   
  واملشعوذين؟
جهلـه   إن اهللا جل وعال ما أنزل داء إال وأنزل له شفاء علمه من علم و               :٧جـ

 من  - وأن اهللا سبحانه وتعاىل جعل فيما أنزل على نبيه صلى اهللا عليه وسلم               ،من جهل 
 وقـد   ، العالج جلميع ما يشكو منه الناس من أمراض حسية ومعنوية          -الكتاب والسنة   

   .نفع اهللا بذلك العباد وحصل به من اخلري ما ال حيصيه إال اهللا عز وجل
ـ        واإلنسان قد تعرض له أمور هلا أس        ال  اباب فيحصل له من اخلوف والـذعر م

  .  بيناًيعرف له سبباً
واهللا جعل فيما شرعه على لسان نبيه صلى اهللا عليه وسلم من اخلـري واألمـن                

  .والشفاء ما ال حيصيه إال اهللا سبحانه وتعاىل
فنصيحيت هلذين السائلني وغريمها أن يستعملوا ما شرعه اهللا تعـاىل مـن األوراد    

 ،حيصل ا األمن والطمأنينة وراحة النفوس والسالمة من مكايد الشيطان         الشرعية اليت   
 )١(}اللَّه ال ِإلَه ِإال هو الْحي الْقَيـوم       { : وهي قوله تعاىل   ،ومن ذلك قراءة آية الكرسي    

 ملـا   . وأفضل آية يف كتاب اهللا عز وجل       ، وهي أعظم آية يف كتاب اهللا      ،إىل آخر اآلية  
 وأنه احلي   ،توحيد واإلخالص هللا عز وجل وبيان عظمته جل وعال        اشتملت عليه من ال   

  . وال يعجزه شيء سبحانه وحبمده.القيوم املالك لكل شيء
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 وهكذا قراءا عنـد     ، من كل شر    كانت له حرزاً   ،فإذا قرأ هذه اآلية خلف كل صالة      
عنـد  أن من قرأها  ( :النوم فقد جاء يف احلديث الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم           

  . ) وال يقربه شيطان حىت يصبح،النوم ال يزال عليه من اهللا حافظ
 وليطمئن قلبه وسوف ال يرى مـا        ،فليقرأها اخلائف عند النوم وبعد كل صالة      

 واطمـأن قلبـه   ، إذا صدق الرسول عليه الصالة والسالم فيما قال      ،يسوءه إن شاء اهللا   
   .هو احلق والصدق الذي ال ريب فيهلذلك وأيقن أمنا قاله الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

قُلْ هـو  { :وقد شرع اهللا سبحانه وتعاىل أن يقرأ املسلم واملسلمة بعد كل صالة      
 دأَح من أسباب العافية واألمن والشفاء من كل سوء و           فهذا أيضاً  ، واملعوذتني )١(}اللَّه 

}دأَح اللَّه وتعدل ثلث القرآن }قُلْ ه.  
 وبعد صالة املغرب    ،نسان هذه السور الثالث بعد صالة الفجر      والسنة أن يقرأ اإل   

 وهكذا إذا أوى إىل فراشه يقرؤهن ثالث مرات لصحة األحاديث عـن            ..ثالث مرات 
 ومما حيصل به األمـن والعافيـة والطمأنينـة          ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك      

 من شر ما خلق ثالث ، أن يستعيذ اإلنسان بكلمات اهللا التامات      ،والسالمة من كل شر   
 فقـد جـاءت     ))أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق       (( : ومساءً مرات صباحاً 

باسم اهللا الذي ال يضر مع امسـه        (( :األحاديث دالة على أا من أسباب العافية وهكذا       
 فقد  ، ومساءً  ثالث مرات صباحاً   ))شيء يف األرض وال يف السماء وهو السميع العليم        

 مل يضره شيء حـىت  أن من قاهلا ثالث مرات صباحاً   ( :صلى اهللا عليه وسلم   أخرب النيب   
  . )ميسي ومن قاهلا مساء مل يضره شيء حىت يصبح

فهذه األذكار والتعوذات من القرآن والسنة كلها من أسباب احلفظ والـسالمة            
  ،يها واحملافظة عل، فينبغي لكل مؤمن ومؤمنة اإلتيان ا يف أوقاا.واألمن من كل سوء

                                                
 .١ سورة الصمد اآلية - ١



  

 - ٤٥٥ -

 القائم على كل شيء والعامل بكل شيء        .ومها مطمئنان وواثقان برما سبحانه وتعاىل     
 ، وبيده التصرف واملنع والضر والنفع     ،والقادر على كل شيء ال إله غريه وال رب سواه         

  .وهو املالك لكل شيء عز وجل
 فهو ال ينطق عن اهلوى إن هو        ،والرسول صلى اهللا عليه وسلم هو أصدق الناس       

* ما ضلَّ صاِحبكُم وما غَوى      * والنجِم ِإذَا هوى    { :إال وحي يوحى كما قال تعاىل     
 وأمت  ، عليه من ربه أفضل الـصالة      )١(}ِإنْ هو ِإال وحي يوحى    * وما ينِطق عِن الْهوى     

  .التسليم
  :شروط قبول الدعاء

من فهـل تـشترطون      هذا الذكر وهذا الدعاء سالح تصفونه لكل مؤ        :٨س
  أخرى ملن حيمل هذا السالح؟  شروطاً

 من أعظم الشروط الثقة باهللا والتصديق له ولرسوله صـلى اهللا عليـه              ، نعم :٨ جـ
وسلم واإلميان بأن اهللا هو احلق وال يقول إال احلق واإلخالص هللا سبحانه واملتابعة لرسـوله                

الة والسالم بلغ احلق وهو الصادق فيما صلى اهللا عليه وسلم مع اإلميان بأن الرسول عليه الص
 وأن يأيت بذلك عن إميان وثقة باهللا ورغبة فيما عنده وأنه سـبحانه مـدبر األمـور                  ،يقول

 وأنه القادر على كل شيء سبحانه وتعاىل ال عن شك وال عن سوء ظن               ،ومصرف األشياء 
 املذكورة أو غريها     وأنه مىت ختلف املطلوب فلعلة من العلل       .بل عن حسن ظن باهللا وثقة به      

فالعبد عليه أن يأيت باألسباب واهللا مسبب األسباب وهو احلكيم العليم وقد حيصل الـدواء               
 وهـذا  ،ولكن ال يزول الداء ألسباب أخرى جهلها العبد واهللا فيها حكيم سبحانه وتعـاىل  

 ، ذلك احلسي الذي يقوم به األطباء من أدوية وعمليات وحنو ،يشمل الدواء احلسي واملعنوي   
 ومع هذا كله قـد  ،واملعنوي الذي حيصل بالدعاء والقراءة وحنو ذلك من األسباب الشرعية         

  يتخلف املطلوب ألسباب كثرية منها الغفلة عن اهللا
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سبحانه ومنها املعاصي والسيما أكل احلرام وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه           
ها إمث وال قطيعـة رحـم إال   ما من عبد يدعو اهللا بدعوة ليس في  (( :وسلم أنه قال  

أعطاه اهللا ا إحدى ثالث إما أن تعجل له دعوته يف الدنيا وإما أن تدخر لـه يف                  
 : قالوا يا رسول اهللا إذا نكثر قال       ،اآلخرة وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك        

وبذلك يعلم املؤمن واملؤمنة أن إجابته قد تؤجل إىل اآلخرة ألسـباب             )).اهللا أكثر 
 وقد يصرف عنه بأسباب الدعاء شر كثري بدال من أن           ،ا حكمة اهللا سبحانه   اقتضته

 واهللا سبحانه وتعاىل هو احلكيم العليم يف أفعاله وأقواله وشرعه وقدره            ،يعطى طلبه 
  . واهللا ويل التوفيق)١(} حِكيمعليمِإنَّ ربك { :كما قال عز وجل
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لتوحيد وما مت وهللا احلمد اجلزء الثالث ويليه اجلزء الرابع يف ا        
يلحق به من كتاب جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة 

 .الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن باز


