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إلى قوله  يها الذين آمنوا اتقوا اهلل حق تقاتهأ يا وتفسير قول اهلل تعالى، التقوى  معنى
وأولئك لهم عذاب عظيم

1 

 الرحيمالرحمـٰن بسم اهلل 

وفقنا اهلل وإياهم إلقامة ،  الكتاب من اإلخوان إىل من يصل إليه هذا 2بن حسنالرمحـٰن من عبد 
وجعلنا من الشاكرين لنعمة ،  فيه أهل اإلميان و اليقني ل  تعم  واستعملنا فيما اس،  شرائع الدين

 .لديهتمها علينا بالرغبة فيما يوجب الفوز ــوي  ،  أن يتقبلها منا ه  ونسأل  ،  عليه ني هباثن  م  ـال،  اإلسالم
                                                           

 . 101 – 102 :سورة آل عمران 1
هـ يف الدرعية ، نشأ يف  1111عبد الرمحـٰن بن حسن بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحهم اهلل تعاىل ، ولد سنة  خالشيهو  2

بيت جده الشيخ حممد بن عبد الوهاب ، ودرس عليه وعلى أعمامه التوحيد واحلديث والفقه ، كما درس احلديث على بعض 
عبد الرمحـٰن اجلربيت ، والشيخ عبد اهلل باسودان ، وكذا قرأ على مفيت اجلزائر  يف مصر ، كالشيخ حسن القويسيين ، والشيخ شايخامل

 .جبميع مروياهتم شايخالشيخ حممد بن حممود اجلزائري احلنفي األثري ، وقد أجازه هؤالء امل
 .آخرين يف مصر يف النحو والقراءات وغريها مشايخكما درس الشيخ عبد الرمحـٰن على 

 .خ عبد الرمحـٰن جم غفري من الطلبة ، أبرزهم ابنه الشيخ عبد اللطيفوقد تتلمذ على الشي
، وهو خمتصر لكتـاب ابـن عمـه ، الشـيخ سـليمان بـن عبـد اهلل بـن « فتح اجمليد»وللشيخ عبد الرمحـٰن عدة مصنفات ، أشهرها كتابه 

عيــون املوحــدين يف  قيــ  دعــوة األنبيــاء  قــرة»، ولــه أي ــا « تيســري العزيــز احلميــد بشــرل كتــاب التوحيــد»حممــد بــن عبــد الوهــاب ، 
 .، وهو حاشية على كتاب التوحيد« واملرسلني

الرســائل  جمموعــة»، وكــذا يف « الــدرر الســنية مــن األجوبــة الن ديــة»كمــا ألــف الشــيخ عبــد الرمحـــٰن رســائل كثــرية ، وهــي مبثوثــة يف 
 «.واملسائل الن دية

الء حســنا يف نصــرة اإلســالم ، ودعــوة النــاس إىل التوحـــيد ااــال  ، ودحــض البــد  هـــ ، بعــد أن أبلــى بــ 1221تـــويف رمحــه اهلل عــام 
 والشركيات يف جند وغريها.

، بتحقيــ  أشــر  بــن عبــد املقصــود ، وال،هــة حلفيــده ، الشــيخ إبــراهيم بــن حممــد بــن « فــتح اجمليــد»انظــر ترهتــه يف مقدمــة كتــاب 
 .إبراهيم بن عبد الرمحـٰن بن حسن ، رمحهم اهلل
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 :ما بعدأ،  سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

وصينا الذين أوتوا الكتاب  ولقد  تعاىلقال اهلل ، فأوصيكم وإياي بتقوى اهلل يف الغيب والشهادة
 .اآلية تقوا اهللامن قبلكم وإياكم أن 

،  ترجو ثواب اهلل،  على نور من اهلل، ن تعمل بطاعة اهلل أالتقوى : قال طل  بن حبيب رمحة اهلل
 1.ختا  عقاب اهلل، على نور من اهلل ، وأن ت،ك معصية اهلل 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا  قال اهلل تعاىل،  املؤمنني ههلل به عبادا وصى وال وصية أعظم وال أنفع مما
ا وال تفرقوا واذكروا نعمة اهلل واعتصموا حببل اهلل هيع   * اهلل ح  تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون

وكنتم على شفا حفرة من النار  عليكم إذ كنتم أعداء فألف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا  
ولتكن منكم أمة يدعون إىل ااري  * لعلكم هتتدون كم منها كذلك يبني اهلل لكم آياتهفأنقذ 

وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من  * ويأمرون باملعرو  وينهون عن املنكر وأولئك هم املفلحون
بعد جاءهم البينات وأولئك هلم عذاب عظيم

2. 

م اهلل تعاىل يف معىن هذه الوصية العظيمة بعض ما ورد عن السلف رمحه أن نشري إىل وينبغي
 .من األعمال 3وما يقوم عليه، ألصول الدين  املت منة

 

                                                           

 .( ، بنحوه30312« )املصنف»، وابن أيب شيبة يف  232، واآلية  11رواه ابن أيب حـامت يف تفسري سورة البقرة ، آية  1
 . 101 – 102آل عمران: سورة  2
 .ال مري راجع إىل معىن الوصية املشار إليه آنفا 3
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أن ؛  ح  تقاته :وقو  أشهروامل - مرفوع ا ويور   - ان ابن مسعود رضي اهلل تعاىل عنه موقوف  فع
 1.كفرشكر فال ي  وي  ،  نسىذكر فال ي  وي  ،  عصىي  طا  فال ي  

له  مفرد ا،  له بالتوحيد ن امذع  ،  واألركان أن ينقاد العبد هلل تعاىل بالقلب وأصل اإلسالم وأساسه
وهذا معىن قول  ، وهتواه مراد ربه على كل ما  به نفسه ام  مقد  ،  ية والربوبية دون كل ما سواهلـٰهباإل

اـمإال اهلل وأن  إلـٰهن ال أاإلسالم أن تشهد :  النيب  وتؤيت ، لصالة قيم اــوت  ، رسول اهلل  حمد 
 2.احلديث .ن استطعت إليه سبيالإو ج البيت ، وتصوم رم ان ، الزكاة 

 ه  الذي عه د   ه  د  ه  وع  ، به  دينه الذي أمركم؛ وحبل اهلل )اهلل تعاىل:  هقال أبو جعفر ابن جرير رمح
 3.(احل  والتسليم ألمر اهلل من األلفة واالجتما  على كلمة،  إليكم يف كتابه

 1.ما ورد عن السلف يف معناه لكل هو جامعو 
 1.اجلماعة؛  حبل اهلل :عن ابن مسعود قال وير  كما 

 1.اعتصموا باإلخالص هلل وحده :وعن أيب العالية
                                                           

 .  ، ورواه ابن جرير أي ارواه ابن أيب حامت يف تفسري اآلية ، وقال ابن كثري: هذا إسناد صحيح موقو  1
 .( بن عمر بن ااطاب رضي اهلل عنه2رواه مسلم ) 2
 يف تفسري ابن جرير. انظر تفسري اآلية 3
 يف املطبو  قلب للكالم ، ففيه:  1

 اهلل. إليكم يف كتابه ، من األلفة واالجتما  على كلمة احل  والتسليم ألمرالذي عه ده وحبل اهلل ؛ دينه الذي أمركم به وعهده )
 .(اهلل تعاىل: وهو جامع لكل ما ورد عن السلف يف معناه هقال أبو جعفر ابن جرير رمح

اجلملة األوىل من كالم الشيخ ، واجلملة الثانية من كالم ابن جرير ، وبعد التحق  من تفسري ابن جرير تبني أن يف  خف عل الناس
 األمر قلبا ، فتم تعديله. 

 .ري اآلية الكرميةرواه ابن جرير عنه يف تفس 1
 .رواه ابن جرير وابن أيب حامت عنه يف تفسري اآلية الكرمية 1
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 1.اإلسالم احلبل :وعن ابن زيد قال
ن إ :  قال رسول اهلل :ابن مردويه عن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال وىملا ر  ، هو القرآن  :وقيل

،  ك بهملن متس   مة  ـصع  ،  النافع الشفاءور املبني ، وهو ـالنوهو ،  آن هو حبل اهلل املتنيهذا القر 
 2.اتبعهملن  وجناة  

عليكم بالطاعة ، ا أيها الناس ي :عن عبد اهلل بن مسعود أنه قال ، وال تفرقوامث قال تعاىل
 حبونستتمما  اعة واجلماعة هو خري  يف الط ما تكرهون ن  وإ،  فإهنا حبل اهلل الذي أمر به، واجلماعة 
 3.يف الفرقة

حممد بن نصر الـم ر وزيوأخرج 
أن معاوية رضي اهلل ، عامر  أيب حليبن  اهلل وغريه من حديث عبد 1
 : قال  ن رسول اهلل: إفقال عنه قام حني صلى الظهر مبكة

ستفرق على ثالث  مةن هذه األإو ،  ملةثنتني وسبعني اهم على ينهل الكتاب اف،قوا يف دأن إ)
 (.وهي اجلماعة،  كلها يف النار إال واحدة  - هواءاأل ينعي -ملة  وسبعني

 1.قوم بهيكم من الناس أحرى أن ال غري  ل  ؛  إن مل تقوموا مبا جاء به نبيكم ، واهلل يا معشر العرب 
 

                                                           

 .رواه ابن جرير عنه يف تفسري اآلية الكرمية 1
 .نقله ابن كثري عنه يف تفسري اآلية الكرمية 2
 .رواه ابن جرير عنه يف تفسري اآلية الكرمية 3
 (.1/33« )سري أعالم النبالء»، انظر ترهته يف  211شافعية ، تويف سنة هو اإلمام ، شيخ اإلسالم ، احلافظ ، من فقهاء ال 1
 ، وقال حمققه الشيخ سليم عيد اهلاليل حفظه اهلل: إسناده حسن ، وهو صحيح بشواهده. (31األثر رقم )، « السنة»كتاب  1

 اين رمحه اهلل.( للشيخ حممد ناصر الدين األلب201) «السلسلة الصحيحة»وانظر ختريج احلديث بتوسع يف 
 (.1112،  203، انظر للتوسع املرجع الساب  ) وقد روى احلديث أبو هريرة وعو  بن مالك رضي اهلل عنهما
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 1.ة ضاللةبدع فكل  ، فيتم اتبعوا وال تبتدعوا فقد ك  : مسعود رضي اهلل عنه قال ابنوعن 

 من األلفة واالجتما  به عليكماهلل  نعمأأي اذكروا ما ،  واذكروا نعمة اهلل عليكم مث قال تعاىل
وال  يف غري طاعة اهلل، عصبية  ايقتل بع كم بع   ،  حني كنتم أعداء على شرككم، على اإلسالم 
 .كم عليهمت  كل    اإلسالم واجتما    لفةبأ   اواصلو ت  ، فألف بني قلوبكم ، طاعة رسوله 

 به فآخىجاء اهلل باإلسالم  حىت، ضعفيكم  يأكل شديدكم، فيها ذاحبون م ت  ـكنت  :كر عن قتادةوذ  
 2.ن الفرقة لعذابإو ،  رمحةلن األلفة إ؛  إال هو إلـٰهالذي ال اهلل و أما ف به بينكم ، وأل  ،  بينكم

وكنتم على طر  جهنم  :يقول تعاىل على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وكنتموقوله 
 .هداكم به فأنقذكم اهلل باإلميان الذي، عليه  الذي كنتم بكفركم

،  ضاللةه وأبين  ،  وأشقاه عيشا  ،  الناس ذال   كان هذا احلي من العرب أذل:ر عن قتادة يف اآليةك  وذ  
ال واهلل ما ،  موالرو  دين: فارسرأس ح ر بني األس   على 3معكوم ني،  وأجوعه بطونا  ،  وأعراه جلودا  

،  يف النارر د ي  ومن مات ،  من عاش منهم عاش شقيا  ،  سدون عليهمن شئ ي   يف بالدهم يومئذ
فيه صغر حظا  وأدق أض كانوا فيها األر من حاضر  يومئذ واهلل ما نعلم قبيال  ،  يؤكلون وال يأكلون

،  به دار اجلهادلكم وأحل ،  الكتاب كم بهثفور  باإلسالم عز وجل حىت جاء اهلل ، شأن منهم 
، وباإلسالم أعطى اهلل ما رأيتم ،  على رقاب الناس ملوك اوجعلكم به ، ضع لكم به الرزق وو  

                                                           

الدارمي يف و ( ، 1/111، برقم )« املع م الكبري»( ، وكذا الطرباين يف 212رقم ) (2/111« )ذم الكالم وأهله»يف رواه اهلروي  1
 .تبتدعوا ، فقد كفيتماتبعوا وال  :يف كـراهية أخذ الرأي ، ولفظه، كتاب املقدمة ، باب « السنن»

 .اآلية واذكروا نعمة اهلل عليكمرواه ابن جرير عنه يف تفسري اآلية الكرمية  2
 «.لسان العرب»إذا هاجت. انظر لئال تـ ـع ــض  ، ويستعمل يف اإلبلفم ال الـع ـك ـم هو شد   3
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فتعاىل ربنا ،  ن أهل الشكر يف مزيد اهللإو ،  ب الشاكريني نعم  ن ربكم م  إف، فاشكروا نعمه 
 1.وتبارك

فكم يف كل ذلك مواقع نعمه وصنائعه عر  ي   أي،  كذلك يبني اهلل لكم آياته لعلكم هتتدونوقوله
فال  2كوهاوتسل  ،  إىل سبيل الرشاد لتهتدوا  يف تنزيله على رسوله ح تهويبني لكم ،  فيكم

 .وا عنهال     ت  

 قال ابن كثري يف تفسريه: ، اآلية  ولتكن منكم أمة يدعون إىل ااري وقوله

واألمر ،  ة متصدية للقيام بأمر اهلل يف الدعوة إىل ااريمن األم رقة  املقصود من هذه اآلية أن تكون ف  
كما ثبت يف ،   من األمة حبسبه وان كان ذلك واجبا  على كل فرد،  باملعرو  والنهى عن املنكر

من رأى منكم منكرا  فليغريه :   قال رسول اهلل صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال:
 3.وذلك أضعف اإلميان، ن مل يستطع فبقلبه إف ،ن مل يستطع فبلسانه إف،  بيده

 عن ن  تنهو  ل  و ، باملعرو   ن  لتأمر  ؛ والذي نفسي بيده  :قال  عن حذيفة أن النيب «املسند»ويف 
 1.فال يست يب لكم ه  ـــن  ـــع  مث لتد  ، من عنده  عقابا   عليكم اهلل أن يبعث ن  ك  أو ليوش  ، منكر ـال

 .انتهى

                                                           

 .اآليةرواه ابن جرير عنه يف تفسري  1
 .أي ح ته 2
 .( عن طارق بن شهاب رضي اهلل عنه11رواه مسلم ) 3
 .حسن لغريه«: املسند»( ، وقال حمققو 1/322رواه أمحد ) 1
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رجل  كل  :  قال رسول اهلل  من حديث يزيد بن مرثد مرسال  قال: ن نصرب وروى حممد :قلت
 1.كـــل  ـــب  ــمن ق   اإلسالم ىال يؤت، اهلل اهلل ، ر اإلسالم غ  ـمن املسلمني على ثغرة من ث  

املسلم  فإذا أحدث،  احلصن سالم مبنزلةاإلمنا املسلمون على إ :وروى بسنده عن احلسن بن حي
على األمر الذي لو  ت أنت  فإن أحدث املسلمون كلهم فأثب  ،  ه  ل  ــب  ــسالم من ق  اإليف ر غ  ـث  ؛ حدثا  

 2.ق ــب ـــل ـــك، ال يؤتى اإلسالم من خلقه جتمعوا عليه لقام الدين هلل باألمر الذي أراده من ا

،  عظيمهم البينات وأولئك هلم عذاب ءجا وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما وقوله
، نهاهم عن االختال  والفرقة ف، املؤمنني باجلماعة  جل ثناؤهيف اآلية: أمر اهلل  قال ابن عباس

 3.منا هلك من كان قبلهم باملراء وااصومات يف دين اهللأخربهم أو 

وأخرب أنه من ،  فتأمل كيف هنى اهلل سبحانه يف هذه اآليات عن التفرق يف موضعني :قلت
ومن أعظمها االعتصام ،  وأرشد إىل أسباب االجتما  على دينه وشرعه،  عظيمالعذاب الموجبات 

من الدعوة إىل ااري واألمر  والقيام مبا فرضه على عباده،  وأداء شكره،  بكتابه ودينه علما  وعمال  
 .باملعرو  والنهي عن املنكر

 هدىـ به رسوله من الأن من أعظم الفساد اإلعراض عن كتاب اهلل وما بعث اهلل م  ومن هنا تعل  
عليه من أنوا   وقع ذلك ترتب فإذا،  نعوذ باهلل من ذلك،  واتبا  األهواء واآلراء امل لة ، والعلم

                                                           

 .(20، رقم )« السنة»كتاب   1
 .(22املصدر الساب  ، رقم ) 2
 .اآلية عد ما جاءهم البيناتوال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من برواه ابن جرير عنه يف تفسري اآلية الكرمية  3
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،  االختال  يف الدين والتحاسد والتدابر والتقاطع فمن ذلك،  الفساد ما ال يكاد يبلغه الوصف
 .م العلم وتعليمهعل  ــإىل األرض عن ت   د  ل  خم  ،  منتق  لغريه،  ع ب برأيهفال تكاد ترى إال من هو م  

وأن يقوم مبا أوجب اهلل تعاىل عليه ،  ا من العلم أن يبذله لطالبيهفالواجب على من أعطاه اهلل شيئ  
موا  عظ  وعلى اااصة والعامة أن ي  ،  وألئمة املسلمني وعامتهم ولرسوله ولكتابه من النصيحة هلل

وترك ،  يتهم على ما ينفعهم من تعلم دينهم وطاعة رهبمــل  وا بك  قبلوي  ،  كتاب رهبم ودينه وشرعه
عليهم مع ذلك من األمر باملعرو  والنهي عن املنكر على علم  ب  ج  وأن يقوموا مبا و  ،  معاصيه
 .ذلك من اإلخالص هلل تعاىل يف أمور دينهم صلحوأن يهتموا مبا ي  ،  وبصرية

 مث لب أسباب املآـوت  ،   عف اإلميانسباب اليت ت  را  من األوعلى من نصح نفسه أن يكون حذ  
 كل    الدنيا رأس   ب  ح   :ويف احلديث، من اهللع والطمع والرضا بالدنيا واالطمئنان هبا ،  والعصيان
 1.خطيئة

جلس ذات يوم على   يـالنب وغريه من حديث أيب سعيد أن «صحيحه»يف وأخرج البخاري 
 .فتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتهان مما أخا  عليكم من بعدي ما ي  إ :منرب وجلسنا حوله فقالـلا

  ؟شرلأيت ااري بايأو  ،  يا رسول اهلل فقال رجل:
                                                           

 (: 11/102« )جممو  الفتاوى»قال ابن تيمية رمحه اهلل كما يف  1
ذكر عن املسيح بن مرمي عليه ، ولكن هو معرو  عن جندب بن عبد اهلل الب لي من الصحابة ، وي   ليس هذا حمفوظا عن النيب 

 السالم. 
ان الثوري قال: قال عيسى بن مرمي عليه السالم: حب الدنيا رأس كل ( عن سفي1/130« )احللية»قلت: قد روى أبو نعيم يف 

 .خطيئة
 .: حب الدينار رأس كل خطيئة قال رسول اهلل  :( عن احلسن مرسال قال2/332« )شعب اإلميان»روى البيهقي يف و 

 .كثرية  يف ذم الدنياالواردة واآلثار األحاديث و واآليات 
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 مك؟ كل  وال ي    النيبم كل  ت   ؟ما شأنك :فقيل له،  فسكت النيب 
ه  د  م  ـوكأنه ح أين السائل؟: فقال،  2 اءح  سح عنه الر  فم   :قال، 1عليه ل  نز  ي  فرأينا أنه 

نه إ :فقال،  3
إذا  حىت، كلت أ   ، 1رياا  إال آكلة  ،  1م  ل  ـأو ي   نبت الربيع يقتل  ن مما ي  وإ ،  بالشرريال يأيت اا

،  حلوة   رة     املال خ   ن هذاوإ،  2وبالت ورتعت 1لطترتاها استقبلت عني الشمس فث  ت خاص  امتد  
 هنإو  - أو كما قال النيب  - 2بيلـبن السوا صاحب املسلم ما أعطى منه املسكني واليتيم عم  فن  

 .انتهى 1.القيامة عليه يوم ايكون شهيد  و ، وال يشبع  من يأخذه بغري حقه كالذي يأكل

وصرفها يف غري ،  ن فيه أن من هع الدنيا أو طلبها من غري حلهاـوبي   ه رسول اهلل ـفهذا مثل ضرب
ل  م  ـ  ن أجوم  ،  صارت عليه وباال ؛ حقها

ومل ، اهلل فيها  ى ح   وأد  ،  هال  طلبها وأخذها من ح   يف 10
 .وبليةولغريه حمنة ،  نعمة وعطية فإهنا تكون يف حقه؛ يشتغل هبا عن طاعة مواله 

                                                           

 .عليه الوحي ل  ز  ــنــأي ي   1
 .ي العرقأ 2
 أنه مل يكره سؤال السائل وإمنا فرل به وارتال له. أي تبني من حال النيب  3
يشري إىل أن ااري قد يؤدي إىل الشر واهلالك ، كنبات الربيع تأكل منه الدابة ، فتصاب بالتخمة فرمبا متوت ، إال إن ثلطت فال  1

 .ي رها
 .أي العشب وحنوه 1
 .أي ألقت الروث من بطنها 1
 .أي رتعت يف األرض ااصبة وأكلت 2
وجه الشبه هنا أن املال كنبات الربيع ، إذا استكثر اإلنسان منه قتله ، إال أن يصرفه يف ااري فهذا خري له وإال كان شهيدا عليه  2

 .انظر شرل النووي للحديث .يوم القيامة ، كالدابة تستكثر من أكل الربيع ، فإن مل تثلطه كان سببا يف هالكها
 .(1012( ومسلم )1111رواه البخاري ) 1

 ومل ي فر ط. أي اعتدل 10
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، وامتحانا  ابتالء  ،  وصر  عنكم ما تكرهون،  ما  بون ه  عم  ن   هذا وقد أعطاكم اهلل من أصنا   
 .ان تعدوا نعمة اهلل ال  صوهوإىل قال تعا، وتشكروها  ه  م  ع  لتعرفوا ن  

إىل  م ال  س  أم جتعلوهنا ،  أباستعماهلا يف طاعته ودينه ومراضيه،  مباذا تقابلوهنا فانظروا رمحكم اهلل
 وقول الزور واللعب واللهو من الظلم والبغي واألشر والبطر ،اإلعراض عن دينه وارتكاب معاصيه 
 ؟ وال يرضاهوالسخرية وحنو ذلك مما ال يبه اهلل

إن اهلل ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما  قال اهلل تعاىل،  نسأل اهلل السالمة من أسباب التغيري
 .هلم من دونه من وال وما ا فال مرد لهوإذا أراد اهلل بقوم سوء   بأنفسهم

 .وهيع سخطك،   أة نقمتكوف  ،  ل عافيتكو  و   ،  نا نعوذ بك من زوال نعمتكإاللهم 
ك  ر  ود  ،  نا نعوذ بك من جهد البالءإهم الل

 .ومشاتة األعداء،  وسوء الق اء،  الشقاء 1
،  نفقوا مما جعلكم مستخلفني فيهأو ،  تبا  ما يرضيهاو ، بشكره اهلل  دوا نعمي  ـــق  ،  اهلل اهلل عباد اهلل

ال لتشتغلوا هبا عن ،  موهعظوت   هوتعملوا بدينه وشرع،  لتطيعوه وال تعصوه ن عم ه   2كمـــل  فإن اهلل خو  
 .ذلك أو متتهنوه

واستعملنا فيما يرضيك ،  والباطنة عم الظاهرةــت به علينا من هذه النـــــاللهم أوزعنا شكر ما أنعم
 3.موصلى على حممد وآله وصحبه وسل  ، وعافنا واعف عنا برمحتك يا أرحم الرامحني ،  عنا

                                                           

 .«املع م الوسيط»ر ك هو املنزلة ، واملقصود منزلة الشقاوة ، خبال  ااري فيقال فيه )درجة( ، كدرجة اجلنة ، وانظر الد   1
 .أي أعطى تف ال ل  خو   2
، وكذا يف  121 – 111، اجلزء الرابع ، ص « سائل واملسائل الن ديةجمموعة الر »انتهى كالمه رمحه اهلل تعاىل ، وهو مثبت يف  3

دت وبينهما فروق يسرية ، أثبت  منها ما هو ألي  بالسياق ، ،  (111 – 11/102) « األجوبة الن ديةالسنية يف الدرر» وقد و ج 
 . اأصوهلضبطها من  فتممنقولة عن السلف ، ـبعض األقوال الحديث واحد و بعض التصحيفات يف 
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 الرحيمالرحمـٰن بسم اهلل 

  .آمني، وهداه  سلمه اهلل،  1كرم فيصل بن تركياألمام اإلإىل  بن حسنالرمحـٰن عبد من 

 :سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد

ن يف ذلك من املصاحل إف،  وأيامه والتذكري بنعم اهلل،  فالواجب علينا وعليكم التناصح يف دين اهلل
ع إال ف  ر   وما ، إال بذنب ما نزل بالء  ) :حديثـويف ال ،حييط به إال اهلل  ما ال والعامة اخلاصة

مور األكان على والة  لذلكو ، هم وقدرهتم سع  حبسب و   خلقهوهلل حق وعبودية على  ، 2(وبةــــبت
إمنا  واآلخرةيف الدنيا  وكل خري، وقتهم على عامتهم وس   ليس ما؛  املطاعني فيهم ، ورؤساء الناس

 ووقع مبعصية اهلل إمنا حدث واآلخرة الدنيا شر يف وكل، ا به و ما جاؤ  بولوق   تابعة الرسلحصل مب
علمها يوتفاصيلها ال ، يطول  هاوهذه اجلملة شرح   ، وا به من النور واهلدىؤ عماجا روجواخل، ورسله 

 أكرب الذلك و  رض وال أصغر منال يف األوات و ايف السم ذرةيعزب عنه مثقال  الإال اهلل الذي 
 .إال يف كتاب مبني

                                                           

هـ ، انظر ترمجته يف كتاب  1222حكم جند فرتة من الزمن ، تويف سنة هو فيصل بن تركي بن عبد اهلل بن حممد بن سعود ،  1
 خلري الدين زركلي. «األعالم»

كما   وليس حديثا عن النيب رضي اهلل عنه ن الشيخ رمحه اهلل ، فإن هذا أثرا عن العباس بن عبد املطلب يبدو أنه سبق قلم م 2
أن يستسقي للناس رضي اهلل عنه طلب منه عمر بإسناد له أن العباس ملا « األنساب»فقد أخرج الزبري بن بكار يف ذكر الشيخ ، 

ه القوم بـي إليك ملكاين من نبـيك ، وهذه أيدينا إليك ، وقد توج   كشف إال بتوبةاللهم إنه لم ينـزل بالء إال بذنب ، ولم ي   :قال
  .: فأرخت السماء مثل اجلبال حىت أخصبت األرض وعاش الناسقال .فاسقنا الغيث، بالذنوب ، ونواصينا إليك بالتوبة 

 . (1111( شرح حديث )3/151« )فتح الباري»انظر 
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 ،وترشد إليه  تدل على هذا النقلية والعقلية مثال والشواهدواألصص واالستقراء والق   واالعتبار والسري
إين ألعصى اهلل فأعرف )قال بعضهم: ، عرف ذلك يف نفسه وأهله وولده ودابته ذكياء ي  األوبعض 

 ،الغيب اجلاهل ور اجلزئية والكلية ما ال يدركه من األميدرك  واللبيب،  (لق أهلي ودابيتذلك يف خ  
فهذه اآلية يدخل  ، لفي نعيم * وإن الفجار لفي جحيم األبرارإن  املؤمن قوله تعاىل ويكفي

ليس بأمانيكم وال  وقد قال تعاىل ، ويف الربزخ واآلخرةيف الدنيا ، باطنًا وظاهرًا ، نعيم  كل فيها
 مصائبـمن ال ءيكل ش يف هذا ويدخل،  اآلية جيز به اسوءً  أماين أهل الكتاب من يعمل

دل  كما،   ر عنه بإميانهكف  ثاب على ذلك وي  لكن املؤمن ي  ، واهلم واحلزن  ةكو حىت الش،  جزاءـوال
  .احلديث على ذلك

 1ويقصد، الذنوب  يعرف أن املصائب واالبتالء حصل بسبب فكثري من الناس؛ رف هذا إذا ع  
 وذلك ألسباب منها: –باهلل من ذلك  نعوذ –ق وف  وال ي  ، وبة منها والت اخلروج

 .جهله بالذنوب ومراتبها ، وحاهلا عند اهلل

إىل  ألحد وال سبيل ، هاعت  ب  ــشؤمها وشرها وت   نقذه منــوت  ، لصه منها ت   اليت بالطريقومنها جهله 
اء به من اهلدى ودين احلق إمجااًل ومعرفة ما ج،  الرسول  ةمن جه إال منه ص  ل  ي   ما ذلك و  معرفة

، ويريده من عباده ، ويرضاه الرب  حيبه رهبم يف إبالغ ما الواسطة بني العباد وبني فإنه،  وتفصيالً 
سخط رهبم ، ويوجب ويف إبالغ ما يضرهم وي  ، خرة واآل يف الدنيا ويوجب السعادة والنعيم والفالح

وكل عمل ، مسدود على سالكيه  طريقهفكل طريق غري ،  الشقاوة والعذاب األليم يف الدنيا واآلخرة
  .على عامليه فهو رد هعليه رمسه وتقرير  ليس

                                                           

 .ريد ويرغب يفـــأي ي   1
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قد  األرض وأهل،  على حني فرتة من الرسل  تعاىل أن اهلل بعث حممد هللاوقد عرفتم أرشدكم 
هل بقايا أ إال من شاء اهلل من،  همعجم  و م عرهب، وغلبت عليهم الضاللة  ،اجلهالة  عمتهم
  .الكتاب

،  هم بعبادته وحده ال شريك لهر  وأم  ، اهلل  اخللق إىل رد  ؛  نبوتهوقاعدة  ورسالته  دعوته فأول
،  اإلخالصكلمة  دلت عليه وهذا هو الذي، والرباءة منهم ،  ةواآلهل األندادسواه من  ما وخلع  

السالم مدة من الدهر حنو الصالة و  ومكث عليه ، وهو أول دعوة الرسل وأول الواجبات و الفرائض
وبقية ، رض الفرائض وف   ، وينهى عن الشرك وينذر عنه، يدعو إىل هذا ويأمر به  النبوةالعشر بعد 

 رأس) :كما يف احلديث،  مور وأوجبها على اخللق األهذا هو أهم  ألن،  1انجمً بعد ذلك م   األركان
 .2(وذروة سنامه اجلهاد، الصالة  وعموده، سالم اإل األمر

به يبدأ ،  4االرض يدعوهم إىل هذا ويرسل رسائله إىل أهل 3عماله ن يبعثأ وكان من هديه 
 حديث معاذ ملا عليهكما دل ،  ومعرفته  إال بعد التزامه األركانمن  يوال يأمر بش،  يقبل كل ش

  .حاديثاألمن  وغريه، إىل اليمن  بعثه
 
 

                                                           

 مفرقة.عت يف أزمنة ر  أن بقية األركان ش  أي  1
تتجاىف ، كتاب التفسري ، باب قوله تعاىل « الكربى»، والنسائي يف عن معاذ بن جبل رضي اهلل عنه ( 2212رواه الرتمذي ) 2

 .، وصححه األلباين جنوهبم عن املضاجع
 .واء كان أمريا أو دون ذلكنصبه اإلمام وعينه لوظيفة ما ، س وتطلق على منال مجع عامل ، الع م   3
 أي التوحيد والرباءة من الشرك. 4
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لغلبة اجلهل وشدة  1يشبه زمن الفرتةالزمان وكاد ، ن االزموطال  النبوةبآثار  العهد د  ع  ــويف أوقاتنا ب  
 الدين ومتهيد يف جتديد فقام، سالم رمحة اهلل إلاقطار بشيخ األهذه تعاىل يف اهلل  من   وقد ، الغربة
من أسالفكم  على ذلك 2ووازره،  سالمواإل اهلل منار التوحيد حىت ظهر حبمد،  امللة أمت قيام قواعد
عراض اإلال يفى من  وبعدهم حصل من الناس ما، رمحة اهلل عليهم أمجعني ،  وازرهن كم م  موأعما

 وقل  ، على سائر عبيده  ه  ض  ر  وفـ  ،  من توحيده الرب أوجبهمهال وعدم الرغبة والتنافس فيما واإل
العظام  موراأل التساهل يف هذهو التغافل و ، القرى والبوادي  به واملعلم له يف رك  واملذ  الداعي إىل ذلك

ال ، جاهلية  صغريهم ويهرم كبريهم على حالة   ب  ش  للرعية أن ي   بيوج   اإلسالمآكد مباين  اليت هي
 كل حبسب،   ذلك واهلل سائلنا وسائلك عن،  اإلسالمية والقواعد، ميانية اإلصول األعرف فيها ي  

 .3وقهقدرته وط  

والنفوس الجاهلية ، يف ذلك  وهلا وللشيطان حظ كبري، والظلم غالب على النفوس  واجلهل
  .يل إلى منحدرهسرع إليها الشرك والتنديد أسرع من الس  المعرضة عن العلم النبوي ي  

بأيديكم آلة له  أموال اهلل اليت وجعل، إليه الدعاة  ث  ع  وبـ  ، فيه  صل والقيام  األهذا  والواجب مراعاة  
مامة واإلمارة إال ألجل اإلشرع ومل ت  ، ها لزم  الفرائض وأ فإن هذا من أفرض  ، ووقاية ومحاية وإعانة 

  .ذلك والقيام به

                                                           

زمن الفرتة هو يف األصل الزمن الذي يكون بني الرسولني ، والفرتة اليت يعنيها الشيخ يف كالمه هي الفرتة اليت كانت بني بني عيسى  1
وتاه الناس يف ظلمات اجلاهلية ، وابتعدوا عن وحممد عليهما الصالة والسالم ، وقد اشتد فيها غربة الدين ، وانطمست معامله ، 

 .أصل دين األنبياء مجيعهم وهو عبادة اهلل وحده
 وازره أي عاونه ، ومنه الوزير أي املعاون. 2
 .أي طاقته 3
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واإليمان  اإلسالموزوال  ،واألئمة على ذلك  الوالةستقامة اواإليمان في  اإلسالمقاء وب
ها ـمقصودًا ب، همة واألموال والقوة مصروفة يف غريه ـوجعل ال،  ضاؤه بانحرافهم عن ذلكقوان
 .والشهواتمن العلو والرياسة ، واه س  

وظهرت البدع  ، العباس ماوقع من اخللل والزلل واشتدت غربة االسالم ولذلك وقع يف آخر بين
 ،ج ر  سرجت عليها الس  وأ   ،نيت املساجد على القبور وب  ،  ه  عار  وش   ه  وأظهر الكفر أعالم  ، العظام 

ذرت ون  ، وا هلا القرابني وذحب ، الناس يف الشدة بسكان القبور وهتف أكثر ،رخيت عليها الستور وأ  
رى هذا يف الناس وس  ،  وخاطبها باحلوائج كل مشرك ظلوم، للنجوم  نيت اهلياكلوب   ، هلا النذور

وأنه مما ، سالم اإلأن هذا هو  وكثري منهم يظن،  1خيار واألكياساألظن أنه من حىت فعله من ي  
ذلك وصار على تطاول الدهر وقع  وهل، فضل الصالة والسالم أعليه ، جاء به سيد االنام 

مبا جاءت به  إمهال الرؤساء وامللوك الذين استكربوا يف االرض ومل يرفعوا رأساً  عصار إال بسبباألو 
وإذ يتحاجون يف النار  قال اهلل تعاىل، واالنتساب من غري حقيقة  اإلسم وقنعوا مبجرد،  نبياءاأل

  .اآلية من النار فهل أنتم مغنون عنا نصيباً  كنا لكم تبعاً  لذين استكربوا إنالفيقول الضعفاء 

، وتفقد الرعية اخلاصة والعامة ،  التفكر يف هذا ؛صول والواجبات األوآكد ، ات م  ه  م  ـفأهم ال
 :حديثـويف ال ، الدين قبل الدنيا أواًل عن يقعوالسؤال ، ألنك مسؤول عنهم ، البادية واحلاضرة 

 2.تهعن رعي ل  و مسؤ  كموكل،  كلكم راع  

                                                           

ـي ـس ، وهو الرجل العاقل ، والكي ـس هو العقل 1  .«النهاية»انظر  .األكياس مجع ك 
 .ما( ، عن ابن عمر رضي اهلل عنه1229( ، ومسلم )293رواه البخاري ) 2
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نه ال إو ،  نيبخلفه  هلك نيبكلما ،   1كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء :ويف احلديث الصحيح
 .رونكث  وسيكون بعدي خلفاء في  ، نيب بعدي 

 ؟فما تأمرنا :قالوا
 2.سائلهم عما اسرتعاهم فإن اهلل، حقهم  طوهمعأ، فاألول أوفوا ببيعة األول  :قال

فقد ،  حساء والقطيفألخصوصًا مثل أهل ا، سالمهم وإ حيدهميف تو  وانظر،  ش عقائدهمففت  
التزام   وعدم،  ومسبة أصحاب رسول اهلل ، ال يفاك من الغلو يف أهل البيت  ر عنهم ماه  شت  ا

 .الدين وفروعه كثري من أصول

عليم والنصح هلل بظهور دينه تط عنك وجوب الدعوة والسق  ذلك ويفونه ال ي   ونر  س  هم ي  ـوكون  
واحلساب ،  حمل ثقيلـوال ،فإنك مسؤول عن ذلك ، غارهم وكبارهم ـتعليم صو ، به  لزامهموإ

على صدقات  عاصم بشر بن ستعملاويف الطرباين أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه  ، شديد
  ؟وطاعة مسًعانا عليك ل   أما ؟فكـــماخل   :فقال، فلقيه عمر ،  شر  ب   3ففتخل  ، هوازن 

به يوم القيامة  أ ت  ؛ املسلمني  أمرشيئًا من  يلو   من :يقول مسعت رسول اهلل  ولكن، بلى  :قال
فهوى فيه ، خنرق به اجلسر ان كان مسيئاً إو ،  جتاوز ناً س  فإن كان حم  ، جهنم  ف على جسروق  حىت ي  

 .خريًفاسبعني 
 4.جزيًنا كئيًبارضي اهلل عنه  فرجع عمر 

                                                           

 أي: تتوىل أمورهم. 1
 .( عن أيب هريرة رضي اهلل عنه1242( ، ومسلم )3455رواه البخاري ) 2
 .أي تأخر ومل يأت 3
 .(2/39« )املعجم الكبري»( ، والطرباين يف 3/231« )اآلحاد واملثاين»رواه ابن أيب عاصم يف  4
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  .يافون سوء احلسابجعلك اهلل من الذين يشون رهبم و 

،  غريهمو ويعرفه من البادية  التوحيد من أىب أن يلتزم جهاد؛  الالزمة ومن الدعوة الواجبة والفرائض
وأمثاهلم  1«ريفالض»وأما من يليهم من املشركني مثل  ، ممن بادية جند يكفي فيهم املعل   وكثري

الناس ومل اهلل يف وخاف ، ياه ومماته وقد أفلح من كان هلل حم ، جهادهم ودعوهتم إىل اهلل فيجب
 -يف سبيله  جياهد واهلل أعلم مبن -مثل اجملاهد يف سبيل اهلل  :ويف احلديث ، يف الناس يف اهلل

مع  ساملاً  ه  ع  رج  دخله اجلنة أو ي  ي   اه أنتوف  إن ل اهلل للمجاهد يف سبيله وتوك  ، كمثل الصائم القائم 
 2.غنيمة وأأجر 

سب عنه طعن وقدح يف شئ من دين اهلل م على من ن  قد  أن ي   األمري ـى ولجب علـوكذلك ي
، عن تكفري املشركني  من ينهى مثل، ودينهم  على املسلمني يف عقائدهم أو تشبيه،  3ورسوله

وهذا  ، ويتكلمون بالشهادتني ،سالم إلعون ايد   ألهنم، وجيعلهم من خري أمة أخرجت للناس 
الناس  وأكثر، شى منه الفتنة ي  ، ضرر عظيم  -على العوام  خصوًصا -م اإلسالاجلنس ضرره على 

ياد لكل ــالق   س  ل  س   بل جتده والعياذ باهلل ،بهني وزيغ الزائفني جج اليت تنفي شبه املش  ال علم له باحل  
 رمل يستضيؤا بنو :طالب رضي اهلل عنهأيب بن  علي فيهم أمري املؤمنني كما قال،  أو دعاه  من قاده

 4.ارحةالس   األنعامأقرب شبهاً هبم ،  ركن وثيق إىل ائو ومل يلج، العلم 

                                                           

 .ربيةالع قبيلة يف مشال اجلزيرةري فالض 1
 .( عن أيب هريرة رضي اهلل عنه1222( ، ومسلم )2222رواه البخاري ) 2
 .أي يقدم من مل يقع يف شيء من ذلك على من وقع فيها ، والتقدمي يكون يف الوظائف واملسؤوليات 3
علمية( ، وهي ضمن ار الكتب ال( )الناشر: د1/121عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه ) «حلية األولياء»رواه أبو نعيم يف  4

 :كالتايل  من أوهلا والعبارةالطويلة املشهورة لكميل بن زياد ،  وصيته
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 فينظر بعد هذا يف أحوال الناس؛ صل العظيم األ االهتمام والقيام هبذا ن شاء اهللإلكم  فإذا تيسر
ول ما أ :ويف احلديث، فإهنا من آكد الفروض والواجبات ، يف الصلوات اخلمس املفروضات 

 1.وآخر ما تفقدون الصالة، مانة األم تفقدون من دينك
خملصني له الدين  مروا إال ليعبدوا اهللأوما  قال تعاىل وقد، آخره مل يبق منه شئ  وكل شئ ذهب

يأمرون مبا أمر اهلل به  2اب  و  ـــــن   ل  فيلزم جع  ،  وذلك دين القيمة ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة حنفاء
 مال  ـهأو إ ك  أو تر   ف منه كسل  ر  ويؤدبون من ع  ، يف أوقاهتا  املساجد من إقام الصالة يف، ورسوله 

  .عمال واألقوالاألجيب فيها من  شرتط هلا وماوعلى أئمة املساجد تعليم ما ي  ، أدباً يردع أمثاله 

نعام األن م  ،  بايتها على الوجة الشرعيلتفت إىل النظر يف أمر الزكوات الشرعية وج  وبعد هذا ي   
حكام واألالشرعية  حدودـعرفة بالـــله م رجل   عامل   ويكون مع كل،  3روضمار والنقود والع  ـوالث

 نصابه إال ما وجبت فيه الزكاة ومت   فال يؤخذ، الزيادة عما شرعه اهلل ورسوله  من رذ  وحي  ، كوية الز  

                                                                                                                                                               

الناس ثالثة ، فعامل رباين ، ومتعلم على سبيل جناة ، ومهج رعاع أتباع كل ناعق ، مييلون مع كل ريح ، مل يستضيئوا بنور العلم ، 
 ... ومل يلجئوا إىل ركن وثيق

دون من : أول ما تفق   قال رسول اهلل  :قالرضي اهلل عنه ( عن أنس 4/411« )األحاديث املختارة» رواه الضياء املقدسي يف 1
  .دينكم األمانة مث الصالة

( وابن أيب 9/353« )الكبري»( والطرباين يف 2/229« )الكربى»( واللفظ له والبيهقي يف 4/514« )املستدرك»وروى احلاكم يف 
 .مسـعود رضي اهلل عنه قال: إن أول ما تفقدون من دينكم األمانة ، وآخر ما يبقى الصالة( عن عبد اهلل بن 35223شيبة )

( عن حذيفة رضي اهلل عنه موقوفا 34292« )املصنف»( واللفظ له وابن أيب شيبة يف 4/429« )املستدرك»وروى احلاكم يف 
 .ةدون من دينكم اخلشوع ، وآخر ما تفقدون من دينكم الصالأول ما تفق   :قال

 نواب مجع نائب ، أي نائب عن اإلمام. 2
 .أي عروض التجارة 3
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ص  خر  ـمن العمال ي   وكثري، وحال حوله 
مل  يالزكاة من ش ذوأخ   ، 2بتنض  ن مل إمجيع الثمار و  1

 .منه محانا اهلل وإياكم،  ظاهر  وتعد  ني  ـب   يوجبه اهلل وال رسوله فيه ظلم

ومن ، م عما منع وحر   غىًن  وجعل فيما أحل  ، أغىن اهلل عنها  قد 3ةالنائب ما يتبع الزكاة من وكذلك
حصل تسديد من  نإويف بيت املال مايكفي الضيف وحنوه ، ويل االمر ترك ذلك هلل  الواجب على

 .بتوفيق من عنده، ومن  اهلل 
التعشري يف أموال  وال جيوز، ال يليق  4عشاراإلالقطيف من  ثغريف  من املسلمني ما يؤخذ وكذلك

 .املسلمني
  .ل  ح  ـال ي   ما ع  د  وي  ،  هراً قالتجار الزكوات الشرعية  ملز  أن ي   يده اهللأ األمرويلزم ويل 

 فال حيل، مها زها يف كتابه وقس  ـــفإن اهلل مي  ، ل الداخلة على ويل األمر موااألز يومن الواجب متي
وهلذا  هذا مصرفاً ـفإن ل، والغنائم  ءيمييز الزكاة من الفـحبيث ال ميكن ت، ها ي ذلك وخلط  تعد  

أهل الزكاة  ؛كل ذي حق حقه   ءاطع، وإصرف كل شئ يف حمله  األمروجيب على ويل مصرفا ، 
مام لوكيل بيت اإليف األوامر اليت تصدر من  5ن ذلكـعي  وي  ،  ءيمن الف ءيوأهل الف ،من الزكاة 

  .املال
                                                           

 .خرص الثمار هو قطفها وجنيها 1
 .وأظنه خطأ يف النسخ، )تنصب( من النسختني تنضب أي تستويف عمرها ، ويكون هذا إذا بدا صالحها ، والذي يف املطبوع  2
سيل وحنو ذلك ، فالشيخ هنا يوصي اإلمام أال يأخذ من الناس شيئا النائبة هي النازلة اليت تنزل بالناس من قحط أو هدم بسبب  3

 .بغري طيب نفس منهم إذا حل باملسلمني نائبة من النوائب ، ويوصي باالكتفاء بالزكاة وما شرع اهلل تعاىل من احلالل
عة مبشروعية أخذه من ق ـبل اإلعشار هو أخذ العشر من التجارات دون الصدقات ، فهذا ال جيوز ، ألنه ليس مما جاءت الشري 4

 .اإلمام
 .أي يقرر ذلك 5
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يف ن ما فرض اهلل ورسوله من احلق و  وي عط  ،  1من يف بالد املسلمني من ذوي القرىب دـوجيب تفق
د هبم من واملرا،  ملكاهنم من رسول اهلل ، ها لزم  وأ احلقوق كدآفإن هذا من ، والغنيمة  ءيالف

 .والتزمه عرف التوحيد

فإهنا ما ، دولتكم  خصوًصا،  وسلطاهنا النبوة بسيف من عاداهم إال 2اإلسالم ما صالوا وأهل
 أخذه، من  ة  لو  ح   رة  ض  إن هذا املال خ   :ويف احلديث، كل عامل وهذا أمر يعرفه  ، قامت إال هبذا 

ليس له يوم  بغري حقورسوله ه من مال اهلل نفسبه فيما شاءت  ض  تخو  حبقه بورك له فيه ، ورب م  
 3.ارالقيامة إال الن

 .النار افانا اهلل وإياكم من النار وأعمال أهلع

الصحيحني عن  كما يف،   4فهو غال   - من الوالة واألمراء والعمال - ال يستحقه ما من أخذ وكل  
 مث، أمره  موعظ  مه عظ  فلول غكر الفذ ،  ذات يوم قام فينا رسول اهلل  :هريرة رضي اهلل عنه قال يبأ

)يا رسول اهلل ،  :، يقول 2غاءبعري له ر   هـعلى رقبت يوم القيامة ءيجـأحدكم ي 5ن  ـي  ــلف  أ  ال  :قال
 .كــــبلغت  أال أملك لك شيئا ، قد  :ي( ، فأقولـأغثن

                                                           

آل بيته ، وهم بنو هاشم بن عبد مناف ، وبنو املطلب بن عبد مناف ، إال أبو هلب ، فال  وهم،  ذوي القرىب أي قرابة النيب  1
 .ال كرامة له، و  يدخل يف الفيء والغنيمة ، ألنه مل ينصر النيب 

 وب.أي دخلوا معهم يف صوالت وحر  2
( ، وصححه األلباين 11/321( ، وابن حبان )24/231( ، والطرباين )2/322« )مسنده»( ، وأمحد يف 2324رواه الرتمذي ) 3

 .«املسند»وحمققو 
 .«النهاية»انظر  .الغلول هو ما ي سرق من الغنائم قبل قسمتها 4
 .أي ال أجدنه على هذه الصفة 5
 .الرغاء هو صوت البعري 2
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 ( ،أغثين، يا رسول اهلل ) :فيقول،  1حمةمح   له فرسأحدكم جييء يوم القيامة على رقبته  ن  ـي  ــأ لف  ال 
 .كــــأبلغت  قد ،  ال أملك لك شيئاً : فأقول

( ، أغثين، يا رسول اهلل ) :فيقول،  2ثغاء هلا شاة على رقبته ةيوم القيام ءيجي أحدكم ن  ـي  ــأ لف  ال 
 .كــــأبلغت  قد ، ال أملك لك شيئاً  :فأقول

 ( ،أغثين، يا رسول اهلل ) :فيقول،  صياحهلا  نفس   هرقبتعلى  يوم القيامة ءيأحدكم جي ن  ـي  ــأ لف  ال 
 .كــــأبلغت  قد ، ملك لك شيئاً أال  :فأقول

 :فأقول ( ،أغثين، يا رسول اهلل : )فيقول ، 3قتف   قاع  يوم القيامة على رقبته ر   ءيأحدكم جي ن  ـي  ــأ لف  ال 
 .كــــأبلغت  قد ، شيئاً لك ال أملك 

ال : فأقول ( ،أغثين، رسول اهلل  يا: )فيقول ، 4ت  صام   يوم القيامة على رقبته يئجي أحدكم ن  ـي  ــأ لف  ال 
 5.كــــأبلغت  قد ، شيئاً لك أملك 
 2.لولهدايا العمال غ   :فقال 2لولأن هدايا العمال غ   وأخرب 

  .ال يدري األمور لئال يقع فيها وهو هلذه فينبغي التفطن
                                                           

 .صوت الفرس الـح محمة هو 1
 .الثغاء هو صوت الشاة 2
انظر  .فوقها هو حركتها ، واملقصود بالكالم هو ما على اإلنسان من احلقوق املكتوبة يف الرقاعالرقاع هي اخلرق أو األوراق ، وخ   3

 «.املعجم الوسيط»و « النهاية»
  .«ايةالنه»انظر  .أراد بالصامت الذهب والفضة ، خبالف الناطق من إنسان وحيوان 4
  .( ، واللفظ له1231( ، ومسلم )3123رواه البخاري ) 5
 .هدايا العمال هو ما يأخذه األمري أو من يعمل يف الدولة من الناس مقابل عمله فوق ما يأخذه من راتب على وظيفته 2
حديث أيب محيد الساعدي  ، ويغين عنه« املسند»( عن أيب محيد الساعدي مرفوعا ، وضعفه حمققو 5/424رواه أمحد يف مسنده ) 2

 .(1232( ومسلم )2592الذي رواه البخاري )
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وهو ركن من أركان ، وهو يستطيعه  هرك  ت   والقيام على من جالناس يف احل أمر تفقد ينبغي وكذلك
 .اإلسالم

ر كف  السلف ي   وبعض.1(لقد مهمت أن أضع اجلزية على من ترك احلج) :ويذكر عن عمر أنه قال
 .من تركه

  .ه  أحداً ترك   ع  س  من األمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي ال ي   2ذلكبالرعية  وأمر  

فهذا من ، هم عن التعدي يف الدماء واألموال وقطع السبيل عومن،  الناس القيام على وكذلك
 ، بعث السرايا حلرهبميم اإلمام أن فإن مل ينتهوا إال بغزوهم لز  ، واحملاربة هلل ورسوله  رضاألالفساد يف 
 رضي اهلل عنه بكر بوأ بعث؛ ويقتل من مسلم وكافر  يأخذ، مي للناس ل  الس   ةجاءالف   وملا تعرض

 3.فظفروا به فأحرقه بالنار ايشً ج
 نه قال:أان ذكر عن حس  وي  

                                                           

أنبأنا منصور عن احلسن  :نصور قال: ثنا ه شيم ، قال( ، بإسناده إىل سعيد بن م5/222« )التحقيق»روى ابن اجلوزي يف كتابه  1
دة  ومل حيج فيضربوا عليهم لقد مهمت أن أبعث رجال إىل هذه األمصار ، فينظر كل من كا :قال عمر بن اخلطاب :قال ن له ج 

 .اجلزية ، ما هم مبسلمني ، ما هم مبسلمني
 .واجلـ دة هي املال

  .، كتاب احلج ، باب إمكان احلج« الكربى»رواه البيهقي يف أيضا ، رضي اهلل عنه ويف الباب عن عمر 
 .أي باحلج 2
1
والذي ذكره ابن األثري ، ذكر بين متيم وسجاح ، داث سنة إحدى عشرة أح كر  ذ  ، البن األثري رمحه اهلل « الكامل يف التاريخ» انظر 

 رمحه اهلل أنه جاء إىل أيب بكر رضي اهلل عنه فقال له: أعين بالسالح أقاتل به أهل الردة ، فأعطاه سالحا وأم ره  إمرًة ، فخالف إىل
 فأمر أن توقد له نار  يف مصلى املدينة مث ر م ي فيها. ،فأت  به  رجاالفأغار عليهم ، فلبغ ذلك أيب بكر فأرسل إليه املسلمني 

ندم يف مرض موته يف ذكر استخالف أيب بكر لعمر بن اخلطاب أن أبا بكر  «تاريخ األمم وامللوك»وذكر ابن جرير رمحه اهلل يف 
 الفجاءة ، ومتىن أن كان قتله بغري ذلك. هعلى حرق
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 عاب  نا وش  نبي ل  ــب  ــس   أمن  وت     شريعةوما الدين إال أن تقام 

حقوق املسلمني  ك  ملا فيه من تر  ، املسلمني وقتلوا  للبادية إذا أخذوا 1نانف  وكذلك ما حدث من الد  
كما قال ،  أمر اهلل به ورسوله  عدل الذيبالئها والقيام يف الدماء واألموال مع القدرة على استيفا

كموا بالعدل إن بني الناس أن حتيأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها وإذا حكمتم  إن اهلل تعاىل
  .كان مسيعا بصريا  إن اهلل ا يعظكم بهم  ع  اهلل ن  

 .هذين الوصفني العظيمني فتأمل هذه املوعظة وما ختمها به من

مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا  فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم ال تعاىلققد و 
  .مما قضيت ويسلموا تسليما

يفعل وقع يف خطر  فإن مل، ورسوله  اهللحكم ـبإال كم فالواجب على من نصح نفسه أن ال حي  
 .من تقدمي اآلراء واألهواء على شرع اهلل ورسوله، عظيم 

 :اهلل هبن القيم رمحا قال العالمة
 لعلى طريق العفو والغفران   فإهنا ما خويف الذنوب واهلل  

 الوحي والـقرآن حتكيم هذا   أخشى انسالخ القلب من لكنما
 الرمحـٰنال كان ذاك مبـنة    2هابآراء الرجال وخرص   ورضاً 

                                                           

ا عبارة عامية اصطلح عليها أهل جند يف ذلك الزمان ، والذي يظهر من السياق أن مل أجد كلمة الدفنان يف كتب اللغة ، فلعله 1
، فكأهنم دفنوها وجتاهلوها ، فالشيخ هنا ينبه إىل وجوب االهتمام بأمرها ،  وحنوهااملقصود هو ما يتجاهله أهل البادية من ديات 

 .حسب التفصيل الشرعيـوعدم جتاهلها ، فمن أهدر دما بغري حق فعليه القصاص أو الدية ، ب
ها أ 2 )ال كان ذلك مبنة الرمحـٰن( ، أي ليس وحيا من اهلل ، وإمنا اختالق أقوال من قبيل  ولذا قال بعدهاقها ، التخاي افتعاهلا و خرص 

 .الرأي فحسب
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ما ظهر ، له من الفواحش الوقوع فيما هنى اهلل عنه ورسو  عنالناس  د  تفق   األمرومما جيب على ويل 
 .بإزالة أسباهبا، منها وما بطن 

،  ن له غريه لدين اهلل وأمانةمميف ذلك من يقوم به  جعلفي  ، وامليزان والربا  الكيل وكذلك خبس  
حاجتها  يقضي إذا كانت املرأة جتد من النساء عن اخلروج وكف  ، خمالطة الرجال للنساء  وكذلك

 .ذلك قريب أو حنو من زوج أو

ألنه رمبا يقع فيها ، أهل النخيل النائية  مثل،  الهتم وغري ذلكيف ص   أطراف البالد تفقد   وكذلك
يعل ما بايل ولو ف  وأكثر الناس ما ي  ،  عنه درىفساد ما ي   ما تركت بعدي  :احلديث ويف، عنه  هن 

 1.أضر على الرجال من النساءهي  فتنة
 قوم قط حىت يعلنوا هبا ؛ إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع مل تظهر الفاحشة يف :أيضاً  ويف احلديث

 2.اليت مل تكن مضت يف أسالفهم الذين مضوا
  .ونسأله العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة، نعوذ باهلل من عقوبات املعاصي 

 ، ه وهو مما هنى اهلل عنه وهنى عنه رسول،  على املباح احلرير وما زاد التوسع يف لبس وكذلك
 .ع الرخصتب  ــوال جيوز ت،  3حترميه على نص  و 

 

                                                           

 .( واللفظ له عن أسامة بن زيد رضي اهلل عنه2241( ، ومسلم )5192رواه البخاري ) 1
 .، وحسنه األلباين ما( عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنه2/391« )مسند الشاميني»( ، والطرباين يف 4119رواه ابن ماجه ) 2
  .ال تلبسوا احلرير وال الديباج :يقول مسعت النيب  :دليله حديث حذيفة رضي اهلل عنه قال 3

 .والديباج ثياب تتخذ من اإلبريسم .(2122( ، ومسلم )5422رواه البخاري )
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 من أحدث) :وحديث،  1(إمنا األعمال بالنيات) :حديثاألحكام من األصول اليت تدور عليها و 
إن احلالل بني وإن احلرام بني ، وبينهما مشتبهات ) :وحديث ، 2 (ما ليس منه فهو رد يف أمرنا هذا

الشبهات استربأ لدينه وعرضه ، ومن وقع يف الشبهات وقع  هن كثري من الناس ، فمن اتقىـال يعلم
فيه ، أال وإن لكل ملك محى ، أال وإن محى  يرتعيف احلرام ، كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن 

 3.(اهلل حمارمه

فال  فيه خالف من بعض العلماء يقع قدمما ما تشابه منه  يرتكوا نأفكل أمر ينبغي لذوي العقول 
اهلل  فاجتنابه من تقوى، قد ظهرت فيه أدله التحرمي  لنفسه يف أمر صرخ  أن ي   لعقولينبغي لذوي ا

  .الصاحلة اليت تكتب له حسنات عمالاألهلل من  خمافةً  ه  وترك   ه  وخوف  تعاىل ، 

 سفلأما  :الصحيح احلديث كما يف،   كما هنى عنه رسول اهلل ،  عنه اإلسبال  ومما جيب النهي 
 4.فهو يف النار زاراإل نم من الكعبني

إىل يوم  األرض يف 5يتجلجل فهو،  سف بهخ  ؛ من اخليالء جير إزاره  رجل بينما :ويف احلديث
 2.القيامة

                                                           

 .( عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه1لبخاري )رواه ا 1
 .( عن عائشة رضي اهلل عنها1212( ، ومسلم )2292رواه البخاري ) 2

  .( ، واللفظ له ، عن النعمان بن بشري رضي اهلل عنه1599( ، ومسلم )52رواه البخاري ) 3
 .( عن أيب هريرة رضي اهلل عنه5222رواه البخاري ) 4
  .«النهاية»صوت ، قاله ابن األثري يف اجللجلة هي حركة مع  5
 .(5291، رواه البخاري )رضي اهلل عنه ، ويف الباب عن أيب هريرة  مارضي اهلل عنه ( عن ابن عمر3425رواه البخاري ) 2
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لليهود  خمالفةً  1فائهابإح وقد أمر النيب ،  وكذلك التشبه باليهود واجملوس يف ترك الشوارب
 2.عفوا اللحىأأحفوا الشوارب و :  فقال ، واجملوس 

باليهود  ويقتدي، يه دين ورغبة يف اخلري ما يرضى لنفسه أن يالف ما أمر اهلل به ورسوله والذي ف
  .واجملوس واملتكربين

، ملا يف ذلك من املنافع الكثرية ، سمع ويطيع يميتثل و  للعبد أن فينبغي ه  ما أمر اهلل به ورسول   وكل 
قضى اهلل ورسوله أمرًا أن  إذا وال مؤمنة وما كان ملؤمن تعاىلاهلل قال ، وما يف خالفة من اإلمث 

 .ضل ضالاًل مبيناً  ورسوله فقد ومن يعص اهلل يكون هلم اخلرية من أمرهم

حىت تظهر طاعة ، الطاعة بلزموه تاركاً لألمر أن يقوموا عليه وي   اب من رأوهو  فعلى اإلمام أن يأمر النـ  
اجلفاء والغلظة والغفلة  من أهل، يف الدين  عمن خالفهم اهلل ورسوله يف املسلمني وميتازون بذلك

من  بقلوهبم ملا قام،  3ت البلوى هبذا بكثريقد عم   فإهنا،  اهلل العفو والعافية نسأل ، واإلعراض
 .وعدم الرغبة فيه اإلميان ضعف

،  للطلب من تصدى ةوإعان،  النظر يف أمر العلم وترغيب الناس يف طلبه وكذلك جيب على اإلمام
 هبذا األمر لفضيلة يهتم له أن فينبغي، الواجب  ن كان قد قام ببعضإو ، علم وكثرة اجلهل لقلة ال

فقراء ، وحيتاجون إىل اإلعانة أكثر من يطلب العلم  فإن، العلم وكثرة ثواب من قام به وأعان عليه 
                                                           

 .«النهاية»انظر  .حف الشوارب هو املبالغة يف قصها 1
 .( عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما259رواه مسلم ) 2

 . املطبوع زيادة )وخالفوا اليهود( ، ولعله تصحيف ، فلم أجده هبذا اللفظوالذي يف
 .وا الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا اجملوسز  ـــج   :قال أن النيب رضي اهلل عنه ( عن أيب هريرة 221ويف صحيح مسلم )

 .أي بكثري من الناس 3
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اإلمام على  خفىـكما ال ي الفرائض اليوم من، وطلب العلم  ة  ع  على فقرهم ملا يكون هلم فيه س  
،  2وما وااله 1اهلل ر  ك  إال ذ  ، ملعون ما فيها ،  الدنيا ملعونةأال إن  :الصحيح ويف احلديث، وغريه 
 3.متعلم وأوعامل 

من بسببه اجلهل حصل  العلم وقل   ر  كثـ   فإذا،  للطالب اإلمام وتأليفه باعتناء إال وهذا ما حيصل
وبالغفلة عن طلبة العلم تضعف مهمهم ويقل ، هلل ن قبله اإإال اهلل  ال حيصيه ما اخلري واحلسنات

من أخرج  أن حييي سنةً  أنه إذ أرادتعاىل  رمحه اهلل «مناقب عمر بن عبد العزيز»ويف ، طلبهم 
 4.بوا إىل هذارغ   نفروا من هذا فإذا،  كثريًاالعطاء ماال  

  .ه اهلل عليهمما أحسن نظره لنفسه وملن وال  ، رمحه اهلل  ه  ر  د  فلله 

 .عليها خبصوصها هيالتنب اليت ينبغي، رنا من األمور البينة ـالذي ذك وهذا

النفس من إتعاب ، اليت فيها صالح القلوب ومغفرة الذنوب ، وأما األمور اليت بني اهلل وبني العبد 
غبة ك هذا إال من جعل اهلل له ر در  وال ي  ، فهذا باب واسع ؛ له وعليه  حبه اهلل ويرضاه مما يقعـي فيما

                                                           

 .أذكار الصباح واملساء ، وحنو ذلكو  يعين بذكر اهلل قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبري 1
 .يعين مبا وااله أي ما قاربه من عموم فعل اخلريات ، ويدخل فيه مذاكرة العلم ، من تفسري وفقه وحديث وحنو ذلك 2
 .( عن أيب هريرة رضي اهلل عنه ، وحسنه األلباين4112( ، واللفظ له ، وابن ماجه )2322رواه الرتمذي ) 3
أنه  22، ص « اجه الناس إىل اخلرياستدر »وزي رمحه اهلل ، وقد روى هذا األثر عن عمر بن عبد العزيز يف باب الكتاب البن اجل 4

عب ، إين ألريد أن أحيي األمور من العدل ، فأؤخر ذلك حىت أخرج معه طمعا يا بين ، إمنا أ رو ض الناس رياضة الص  قال البنه: 
 .انتهى .هلذهمن طمع الدنيا ، فينفروا هلذه ويسكنوا 

 .والصعب هو البعري املستصعب ق ياده على مالكه
 .كور من منشورات دار الكتب العلمية ، بتحقيق نعيم زرزوروالكتاب املذ 
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نفسه على  وجياهد،  اهلل هلم اجلنة أعد   الذين ، ومعرفة صفة أهل اإلميان والتقوى، يف تدبر كتابه 
  .ذلك فعالً وتركا

وال يأمن مكر ، الذنوب  هي من أعظماليت ،  الذنوبمن كبائر  وعلى كل من نصح نفسه أن حيذر
اهلل  حبهـمفكرًا فيما ي، لألمر والنهي  امً عظ  وليكن م   ، مقتا منه لغريه لنفسه أشد   يكنول  ،  اهلل

 .وعقابه وخوفاً من غضبه ،ورغبة يف ثوابه ، لربه  حمبة، لكتابه  متدبرًا، ويرضاه 

، وايل يف اهلل وي  ،  عادي يف اهللوي  ،  يف اهلل بغضوي  ،  ب يف اهللالواجب على كل أحد أن حي   ومن
 .أهل معصيتهو اهلل أعداء  عاديوي  ،  ب أولياء اهلل أهل طاعتهوحي  

 1.موصلى اهلل على حممد وآله وصحبه وسل  ، عليه توكلت وإليه أنيب ، وما توفيقي إال باهلل 

 :2قال ناسخ الرسالة

 جدد دين اهللـم، بن عبد الوهاب  بن الشيخ حممد بن حسنالرمحـٰن  صنف هذه الرسالة الشيخ عبد
 إلمام اعذارا وإنذار ، إمرضه  صنفها يف شدة،  3من اهلجرة عشر يف القرن الثاين وغريها جدـيف ن
 .رمحة اهلل عليهم أمجعني، فيصل بن تركي آل سعود ، وقته 

                                                           

رسائل وفتاوى الشيخ القسم الثاين ، ، اجلزء الثاين ، « الرسائل واملسائل النجدية جمموعة»انتهى كالمه رمحه اهلل ، وهو مثبت يف  1
يسرية ،  ( ، وبينهما فروق22 – 14/21) «الدرر السنية يف األجوبة النجدية»، وكذا يف  14 – 2ن بن حسن ، ص عبد الرمحٰـ 

 واهلل أعلم.أما ألفاظ األحاديث فضبطتها من األصول ، منها ما هو أليق بالسياق ،  أثبت  وقد 
 .«ديةالرسائل واملسائل النج جمموعة»هذه اجلملة منقولة من املصدر األول ،  2
وتويف  1192ال شك أن هذا سبق قلم من الناسخ ، فإن الشيخ من علماء القرن الثالث عشر من اهلجرة ، فقد و ل د  رمحه اهلل عام  3

 .اهلل املستعان، و  1225عام 
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 وبه نستعني ، وعليه نتوكل ونعتمد.

بن حسن إىل إمام املسلمني ، وخليفة سيد املرسلني يف إقامة العدل والدين ، وهو الرمحـٰن من عبد 
ريهم وآثارهم لس   ابع  ــت  ـــم  ، دادهم ع  يف جعله اهلل ، سبيل املؤمنني واخللفاء الراشدين ، فيصل بن تركي 

 .آمني

 وبعد:  ورمحة اهلل وبركاته ،سالم عليكم 

،  ن اإلسالم الذي رضيه لعباده دين اعلم أن اهلل تعاىل أنعم علينا وعليكم وعلى كافة أهل جند بديا
لقوا له من توحيد عليهم ما خ   ي  نا ذلك بأدلته وبراهينه دون الكثري من هذه األمة الذين خف  ــف  وعر  

نزل به كتبه ، وال صالح للعباد يف معاشهم ومعادهم إال مبعرفة هذا رهبم الذي بعث به رسله ، وأ
فيه ، وأن  إليه ورغبة   وعمال  ودعوة   علم ايف ذلك سع الدين وقبوله وحمبته والعمل به ، واستفراغ الو  

السرمدي ، وقد األبدي ، والسرور املقيم اإلنسان ومبلغ علمه ليحصل له النعيم  هم   يكون أكرب
ـبها، هبذه النعمة يف التفريط يف شكرها  ممن أنعم اهلل عليه وقع أكثر ،  والتحدث هبا ، والعمل مبوج 

من الرغبة يف الدنيا ، واالشتغال مبا ي شغل عنها والتهاون هبا ، وعدم الرغبة فيها ، ، بالغفلة عنها 
 1.ال خيفى على ذوي البصائر ما واإلقبال عليها

                                                           

  .)وقد وقع( إىل آخر الكالم ، وقد أثبت ما هو أليق بالسياق ، واهلل أعلمهناك اضطراب بني النسختني من عند قوله  1



 الشيخ عبد الرحمـٰن بن حسن إلمام المسلمين فيصل بن تركي بالحرص على إقامة الديننصيحة من 

 03 

فقال ، سبلهم  تباعاإياكم من أعاذنا اهلل و ، ل الغفلة واإلعراض وقد ذم اهلل تعاىل يف كتابه أه
 ولقد ذرأنا جلهنم كثريا  من اجلن واإلنس هلم قلوب ال يفقهون هبا وهلم أعني ال يبصرون هبا وهلم

 .آذان ال يسمعون هبا أولئك كاألنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون

ببذل اجلهد واالجتهاد بالنصيحة جلميع ، على القيام عليه رنا د  ـق   منفعلينا وعليكم أن نقوم على 
مما فيه  ه  م  تعل  عليهم من الدين ، وتعليمهم ما جيب به املسلمني بتذكريهم ما أنعم اهلل عليهم 

ال و  أ  وقد قال تعاىل  ،صالحهم وفالحهم وجناحهم وسعادهتم وجناهتم من شرور الدنيا واآلخرة 
، فإذا كان هذا يف أناس  كرونعام مرة أو مرتني مث ال يتوبون وال هم يذ  فتنون يف كل يرون أهنم ي  

، فيجب على من أقدره اهلل من فمن بعدهم أحرى أن يكونوا كذلك ، ل نز  يف عهد النبوة والقرآن ي  
الما  وعمال  ودعوة إليه وتعل  عاملسلمني أن يقوم بنصيحة العباد هبذا الدين  ا وتعليم  أن ، وال خيفى  م 

اخلاصة فيما أحبوه وقالوه وعملوا به ، وقد حذر اهلل تعاىل عباده من عقوبات الدنيا  ع  ب  ت ـ العامة ت
،  ففروا إىل اهلل إين لكم منه نذير مبنياإلعراض عما خلقوا له كما قال تعاىل  ، وعنواآلخرة 

ظاملني من محيم وال شفيع زفة إذ القلوب لدى احلناجر كاظمني * ما للوأنذرهم يوم اآلوقال تعاىل 
فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم  وقال يف حق نبيه ،  يطاع

من التفريط يف طاعة اهلل ، رنا اهلل تعاىل منه عما حذ   ر  ذ  ح  ـون   ر  ذ  ح  ـ، وعلينا أن ن   عذاب أليم
 .رسوله ، والقيام بدينه كما ينبغيطاعة و 

ن هذه األمور الواجبة وقع كثري من الناس أشياء مما ال حيبه اهلل ويرضاه كما ال وبسبب الغفلة ع
ظهر الفساد يف البحر والبحر مبا كسبت أيدي خيفى على من ينظر بنور اهلل ، وقد قال تعاىل 
ولكن  ، املعاصي وآثارها يف األرض ؛ ، والفساد  الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون

 .، نعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا (اإلحساس ل  إذا كثر اإلمساس ق  ) كما قيل:
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فإنه ال صالح للعباد يف ، ومن موجبات الغفلة اإلعراض عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
ى واليوم ما يف البلدان من يأمر باملعروف وينهى عن املنكر إال عل دينهم ودنياهم إال بالقيام حبقه ،

وهو من فروض الكفايات اليت إذا قام هبا ، عالمة اإلميان  ه  عل  وف  ، ضعف ، ويف تركه الوعيد الشديد 
ولتكن ، قال تعاىل  وا كلهموإذا مل حيصل القيام بذلك أمث البعض سقط الوجوب عن الباقني ،

 .ونمنكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر وأولئك هم املفلح
ألن فرض العني ختص ، فروض الكفاية أشد على الناس من فروض العني )قال بعض العلماء: 

 .اية تعم عقوبته كل من كان له قدرة(عقوبته تاركه ، وفرض الكف
وا به  موأن هتت، بكم اهلل فيه فأوصيكم معشر األخوان من اخلاصة والعامة أن ترغبوا فيما رغ  

رضي اهلل هتمام فيما ي  الالشأن كل الشأن باو ا وتسلموا وتغنموا ، لتسعدو ،  كمهتمامكم بدنيا اك
ويدفع اهلل به عنكم عقوبات الدنيا واآلخرة ، وعلى اإلمام وفقه اهلل أن يبعث للدين ، عنكم 

جب على ـما يـوهم ، وهذا مويأمروهم وينه  دينهم موهم عل  لي  ، اال  م  يبعث للزكاة ع  كما  1اال  م  ع  
هلل ولكتابه ولرسوله  نصيحة  ، ووفقه للقيام بوظائف الدين ، أعانه اهلل على ذلك ، اإلمام 

 .، سنة اخللفاء الراشدين وللمسلمني

فإن اهلل تعاىل ، وأوصيكم بالتوبة إىل اهلل عما فرطتم فيه من العمل بدينه وتعلمه وتعليمه وتكميله 
 .وهو أعظم نعمة أنعم هبا عليكم، أكمله لكم 

                                                           

  .أو جباية زكاة ، وحنو ذلك العامل هو من واله اإلمام بعض األعمال ، سواء والية على بلد ما ، أو قضاء ، 1
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يف األخذ بأسباب الفالح والنجاة ، وعلى كل منكم أن حياسب نفسه لربه قبل القدوم  فاهلل اهلل
فاشكروا اهلل تعاىل على ما ، وعلم وال عمل إال بنية ، عليه والرجوع إليه ، وال ينفع قول إال بعمل 

 .وما حصل به من النعم اليت ال حتصى، به عليكم من دين اإلسالم  أعطاكم ومن  
،  إين نذير لكم بني يدي عذاب شديدأصحابه وأنذرهم وحذرهم فقال  م وقد خطب نبيك

قل إمنا أعظكم بواحدة أن تقوموا هلل مثىن تعاىل اهلل روا فإن األمر عظيم ، قال فاحذروا وحذ  
 .ما بصاحبكم من جنة وفرادى مث تتفكروا

 .شرعه وأمر بهفيه وجوب القيام هلل فيما  :أن تقومواقال بعض العلماء يف قوله 
 .فيه التنبيه على إخالص العبد يف قيامه لربه وطاعته هللوقوله 

 .والقيام بذلك جدا  واجتهادا  ، معت هذه اآلية العمل بالتوحيد وحقوقه ولوازمه فج  
وأنذر  –إىل قوله  – وال حتسنب اهلل غافال  عما يعمل الظاملونبه هذه اآلية قوله تعاىل ش  وي  

ب دعوتك ونتبع ج  ـ  أتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إىل أجل قريب نالناس يوم ي
 ألنه الذي، فيه التوحيد  جنب دعوتك :، فجمع تعاىل الدين كله يف هاتني الكلمتني الرسل

ألن من ،  العمل بكتابه واتباع رسوله ؛  ونتبع الرسلويف قوله ، ت إليه رسله ع  دعا إليه ود  
هلل ولرسوله  ابه ورسوله فقد اتبع الرسل مجيعهم ، فمن عمل هباتني الكلمتني فيما كان طاعة  اتبع كت

 .ل ما متناه املفرطون يوم القيامةوحص  ، فقد فاز وجنا 

ومـا تـوفيقي إال بـاهلل عليـه توكلـت ، والقيـام بـه حسـب اإلمكـان ، هتمـام هبـذا الشـأن فاهلل اهلل يف اال
 .وإليه أنيب

كمــا قـال تعــاىل ،  الصـدقة علــى الفقـراء واملسـاكني ؛ اهلل بــه العقوبـات ، ويزيـد بــه احلسـنات وممـا يـدفع 
 نفقوا مما جعلكم مستخلفني فيـه فالـذين آمنـوا مـنكم وأنفقـوا هلـم أجـر كبـريأو  وقـال تعـاىل ، ومـا
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،  ور رحـيمتقدموا ألنفسكم من خري جتدوه عند اهلل هو خريا  وأعظـم أجـرا  واسـتغفروا اهلل إن اهلل غفـ
فإن البالء ال يتخطاهـا ، واحلسـنة بعشـر أمثاهلـا إىل سـبعمائة ضـعف إىل ، )باكروا بالصدقة  :وقد ورد

ــــويف احلــــديث )اتقــــوا النــــار ولــــو ب  ،  1أضــــعاف كثــــرية( ، واآليــــات واألحاديــــث يف فضــــل  3متــــرة( 2ق  ش 
لصـاحلات خـري عنـد ربـك والباقيـات اوقـد قـال تعـاىل  ،الصـدقة كثـرية وهـي مـن الباقيـات الصـاحلات 

 .ثوابا  وخري أمال  

فإنــه وذ ذلــك والقــادر عليــه ، وال ملجــأ ، نســأل اهلل لنــا ولكــم العفــو والعافيــة ، والعــون علــى مرضــاته 
وهـو ، منه إال إليه بالتوبة النصـوح واإلميـان والعمـل الصـاو ، وال حـول وال قـوة إال بـاهلل العلـي العظـيم 

وعلـى آلـه وصـحبه وسـلم تسـليما  كثـريا  إىل يـوم ، اهلل علـى سـيدنا حممـد وصـلى ، حسبنا ونعم الوكيل 
 4.الدين

                                                           

رضي اهلل ( عن علي بن أيب طالب 3443« )األوسط»( موقوفا ، ورواه الطرباين يف 4/181رواه البيهقي عن أنس رضي اهلل عنه ) 1
 . مرفوعا إىل النيب عنه 

ق  مترة أي نصفها 2  .«لسان العرب» انظر .ش 
 .مت رضي اهلل عنه( عن عدي بن حا1114( ومسلم )1413رواه البخاري ) 3
الدرر » ، وكذا يف 382 – 371، اجلزء الرابع ، ص « الرسائل واملسائل النجدية جمموعة»انتهى كالمه رمحه اهلل ، وهو مثبت يف  4

 .، وبينهما فروق يسرية ، وقد أثبت  منها ما هو أليق بالسياق (83 – 14/77) «النجدية السنية يف األجوبة
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يف  رمحهم اهلل تعاىل 1بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب الرمحـٰنقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد 
 :على أئمة املسلمني وترك اخلروج عليهممعرض نصيحة له باالجتماع 

 قفر  ي   عون فيمايسفصاروا ، من الناس  ادهي هبا الشيطان كثير  ، وداهية كربى ، مث هنا مسألة أخرى
 إىل ويقضي باإلخالد ، الكتاب املبني ه  وما ذم   ، االختالف يف الدين ويوجب ، مجاعة املسلمني

 ب نار الفنتويش   ، الزكوات منع فضي إىلوي   ، صرة رب العاملنيــــون   جهادـوترك ال األرض
 وأومههم ، ماتقد  وم   اججر هلا ح   ب  ص  ون  ،  املكيدةهذه  الشيطان يف إدخال ف  فتلط   ، والضالالت

                                                           

هـ ،  1221هو الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرمحـٰن بن حسن بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحهم اهلل تعاىل ، ولد سنة  1
، منهم والده الشيخ عبد الرمحـٰن بن حسن ، وكذا ابن عمه  شايخيف بلدة العلم والعلماء ؛ الدرعية ، درس على يد عدد من امل

 .بد الرمحـٰن بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب ، والشيخ حممد بن حممود اجلزائري ، وغيهمالشيخ ع
وبعد تضلعه يف العلم ؛ تتلمذ عليه عدد من التالميذ ، أشهرهم الشيخ األديب الذاب عن دين اهلل بشعره ونظمه ؛ سليمان بن 

 .سحمان رمحه اهلل تعاىل
، وأيضا « مصباح الظالم يف الرد على من كذب على الشيخ اإلمام»ا الكتب فأشهـرها له العديد من الكتب والرسائل ، أم

 .«منهاج التأسيس يف كشف شبهات داود بن جرجيس»
، وبعضها مفرق يف بعض « الرسائل واملسائل النجدية جمموعة»أما الرسائل فجمعها تلميذه الشيخ سليمان يف اجمللد الثالث من 

 .«الدرر السنية من األجوبة النجدية»ها يقع يف اجمللدات األخرى ، وبعض
 .هـ 1221تويف رمحه اهلل سنة 

، والرتمجة من إعداد الشيخ د. عبد العزيز بن عبد اهلل الزير حفظه « مصباح الظالم»باختصار وتصرف من ترمجته يف مقدمة كتابه 
 .اهلل
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اإلسالم  عن ع  فيه دف   وفيما ورسوله من واجبات اإلميان فيما أمر اهلل به ن طاعة بعض املتغلبنيأ
املفتونون أن أكثر والة أهل اإلسالم  هؤالء ر  ومل يد   ، 1شرعوال ت   واحلالة هذه ال جتب ومحاية حلوزته
ما  منهم قد وقع -من بين أمية  شاء اهلل ومن بن عبد العزيز عمر احاش –بن معاوية  من عهد يزيد

فسية األئمة  ومع ذلك ، هل اإلسالمأ يف والية والفساد واخلروج ، من اجلراءة واحلوادث العظام وقع
من  فيما أمر اهلل به ورسوله ا من طاعةعون يدر ال ينز   ، معروفة مشهورة معهم عالم والسادة العظاماأل

شتهر أمره اوقد ،  قفيالث وأضرب لك مثال باحلجاج بن يوسف ، م وواجبات الديناإلسال شرائع
من  من قتل وقتل،  وانتهاك حرمات اهلل، يف سفك الدماء  واإلسراف، شم بالظلم والغ   يف األمة

وقتل ، واستباح احلرمة ، باحلرم الشريف  عاذوقد  بن الزبياوحاصر ، سادات األمة كسعيد بن جبي 
وأكثر سواد  عامة أهل مكة واملدينة واليمن أعطاه الطاعة وبايعه دأن ابن الزبي ق مع، لزبي ابن ا

، إىل مروان  اخللفاء أحد من عهدومل ي  ، امللك  نائب عن مروان مث عن ولده عبد واحلجاج ، العراق
 فيماله قياد ومع ذلك مل يتوقف أحد من أهل العلم يف طاعته واالن ، والعقد ومل يبايعه أهل احلل

 جاج من أصحابح  ـوكان ابن عمر ومن أدرك ال ، واجباتهو من أركان اإلسالم  تسوغ طاعته فيه
 .به اإلميان لاإلسالم ويكم   يقوم به فيما من طاعته ال ينازعونه وال ميتنعون  اهلل رسول

م التيمي براهيان و ين املسيب واحلسن البصري وابن سي بكا،  من يف زمنه من التابعني  وكذلك
 .ونظرائهم من سادات األمة وأشباههم

،  اهلل ورسوله بطاعة يأمرون ، بني علماء األمة من سادات األمة وأئمتها هذا واستمر العمل على
 .أصول الدين والعقائد هو معروف يف كتب كما ، فاجر   وأ مام بر  إمع كل ، واجلهاد يف سبيله 

                                                           

ال جتب ، وسيبني  -إذا أمر بالطاعة وواجبات اإلميان  -لك معىن هذه العبارة أن الشيطان أومههم أن طاعة من تغلب على امل 1
 .الشيخ قريبا أن الشرع يأمر بطاعة املتغلب تقديرا للمصلحة وحقنا للدماء
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 العلم أحد من أهل مل يساعدهم،  ا بالسيفسلمني قهرر امل بنو العباس استولوا على بالد وكذلك
 ، وقتلوا ابن هبية أمي العراق ، ونواهبم أمية وأمرائهم من بين غفيرا ومجرا كثيرا خلقراوقتلوا  ، والدين

ووضع ، حنو الثمانني من بين أمية  يف يوم واحد قتل ل أن السفاحق  ن   حىت، وقتلوا اخلليفة مروان 
  -ومع ذلك فسية األئمة ، باملطاعم واملشارب  ودعى، لى جثتهم وجلس عليها ع ش  ر  ــالف  

على  مع هؤالء امللوك ال ختفى -اح بوزاعي ومالك والزهري والليث بن سعد وعطاء بن أيب ر كاأل
 .من له أدىن مشاركة يف العلم واالطالع

 محدأو ،  2وحممد بن إدريس،  1بن إمساعيل وحممد بن حنبل كأمحد،  العلم  أهل الثانية من والطبقة
، البدع العظام  من امللوك ما وقع من وقع يف عصرهم؛ وإخواهنم  يهراهو  بن  وإسحاق،  1نصربن ا

 ومع ذلك،  بن نصر كأمحد،   لــت  ــمن ق   لت  ـــوق  ،  4حنوا فيهوامت  ، عوا إىل ذلك ود  ، وإنكار الصفات 
امنهم نزع  ان أحدر أ علمفال ي    1اخلروج عليهم. رأى من طاعة وال يدر

                                                           

 .أي البخاري ، اإلمام املعروف 1
 .أي الشافعي 2
 .اخلزاعيأي  1
 .تلك البدع بقوة السلطانب بالقولألزموهم بأن أي امتحنوا فيه الناس ،  4
 – 8/133) «الدرر السنية»و  (21 – 1/22، )« جمموعة الرسائل واملسائل النجدية»تهى كالمه رمحه اهلل ، وهو مثبت يف ان 1

 ( ، وبينهما اختالف يسي يف األلفاظ ، وقد انتقيت ما هو أليق بالسياق.183
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 الرسالة الثانية

 الرحيمالرحمـٰن بسم اهلل 

علي ، بنه حممد بن او  بن حممد يمني علوين املكر  األخ   إىل الرمحـٰن من عبد اللطيف بن عبد
 .ومحامها من طوارق احملن والبلوى،  1األسواءمن  سلمهما اهلل تعاىل

 :وبعد، سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

ط واخل ، قدير يءوهو على كل ش،  وهو للحمد أهل  ، إال هو  إلـٰهإليكما اهلل الذي ال فأمحد 
وهذه ، صار معلوما  وما ذكرمتا ، ممن حيبه ويتقيه وجعلكما ، اهلل مبا يرضيه وصل وصلكما

الشيطان بأكثر  وقد تالعب، كيف ال  ، أشرمت مما إليه وأعظم ، والفنت أكرب مما وصفتم احلوادث
عالم امللة أخلفض  ابر وموج   ، ا الرتداد املرتدينسببر ، و ا لوالية املشركني وصار سلمر  ، سبنياملنت

وهتك إعراض  ، وإىل استباحة دماء املسلمني ، توحيد رب العاملني عطيلتإىل  وذريعةر  ، والدين
 اإلسالميهدم  ي أبناؤها عماو ـوال يرع ، 2ال يصل إليها حديث وال قرآن فتنةر  ، ملؤمننياعباده 
ظ من أنوار الشريعة املطهرة ـوصار على ح، اهلل عليه بالعلم والبصية  من   ذلك من عرف  ي   ، واإلميان

 .والسريرةعامل السر  من مراقبة على نصيبو  ، املنية

بالغلبة  هم دولة  ـمث صار ل ، احلكم يف أهلها وجندهاو ،  اـــهـل  ى هذه الفتنة وأو  ـمبن وقد عرفتم
ومن هذا  هوصارت اإلمامة هلم هبذا الوج ، بالد املسلمني وديارهم واستولوا على أكثر ،والسيف 

                                                           

 .وءمجع س   1
 احلديث. وأمن القرآن  دليلأي أهنا غي متصلة وال معتمدة على  2
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 ل  وأو   ، طاولةــار متــصــعأصار يف ــل األمــن أهــلم مــــأهل الع ةــــد كافــنــل عـمــه العــليــكما ع الطريق
بل  ، م والدينـالعل ن أهلمل تصدر ال عن بيعة وال رأي وال عن رضا م، ة آل مروان ــذلك والي

 .واألمصار سائر أهل القرى نقاد هلموا ، ما صار بن الزبيعلى احىت صار  ، بالغلبة

،  1يدعى أبا مسلم،  رجل فارسي وزعيمها،  راسانمن خ   وخمرجها الدولة العباسية مبدأ وكذلك
،  متنع عن ذلكامن  وقتل، وشهر السيف ،  ودعا إلى الدولة العباسية، صال على من يليه 

 وظهرت الرايات ، ال حيصيهم إال اهلل اكثير   اخلقر  وقتل ، وقتل ابن هبية أمي العراق ، وقاتل عليه
أهل القرن  ذلك وشاهد، يف أواخر القرن األول  قتالر وهنبا الل الديارخ 2وجاسوا، ود العباسية الس  

، العلم  رائحة على من شم ا ال خيفىكم ، من أهل العلم والدين وأئمة اإلسالم الثاين والثالث
 .وأيام الناس التاريخ من معرفة وصار على نصيب

 نفوذ يرون، من تغلب عليهم يف املعروف  متفقون على طاعة احلوادث وأهل العلم مع هذه
 عليهم بالسيف ويرون املنع من اخلروج، اثنان  ال خيتلف يف ذلك، وصحة إمامته ، أحكامه 

موجودة  يف ذلك ونصوصهم، ا ا بواحر كفرر  مامل يروا،  فسقةظلمة ن كان األئمة وإ، األمة  وتفريق
 1.األئمة األربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهمعن 

                                                           

 .عند ذكر بداية حكم بين العباس« البداية والنهاية»ظر قصته يف ان 1
 .أي دخلوا 2
 – 2/23) «الدرر السنية»و  (128 – 1/122، )« جمموعة الرسائل واملسائل النجدية»انتهى كالمه رمحه اهلل ، وهو مثبت يف  1

 ( ، وبينهما اختالف يسي يف األلفاظ ، وقد انتقيت ما هو أليق بالسياق.22
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 الثالثةالرسالة 

 قال رحمه اهلل:
جماعة ـإىل ال ودنياهم همــــدينأمر يف  وحاجتهم ضرورة الناس الشرعية عرف القواعد ومن عرف

حكم اإلمامة ومل  وأعطوه  أصحاب رسول اهلل عهد يف آخر بمن تغل   بتغ ـل  وقد  ، واإلمامة
 .خذت بالقهر والغلبةمع أهنا أ   ، كما فعل ابن عمر وغيه،   نازعواي  

اجلماعة واإلمامة ومل خيتلف  وجرت أحكام بمن تغل   بيف عصر الطبقة الثالثة تغل   بعدهم وكذلك
فأهل العلم والدين  ومع ذلك ، وهذا النمط ذا القبيلعلى ه وغالب األئمة بعدهم ، يف ذلك أحد

 مام كماإ مع كل وجياهدون ، املنكر وا عنه منوينتهون عما هن   ، مروا به من املعروفمبا أ   يأمترون
عليه وترك  جبواز قتال املتغلب واخلروج أحد منهم ومل يقل ، أهل السنة هو منصوص عليه يف عقائد

وجيوس العدو احلريب خالل ديارهم وينزل  ، بيح األموال واحلرماتوتست يف دمائها األمة متوج
 وقد قيل: ، يف دينه وفهمه 1موتور ، إال مصاب يف عقله باحتهوإ ال يقول جبوازه هذا ، ماهمب  

 1هاهلم سادواج   إذا راة  وال س    هلم 2راة  الناس فوضى ال س   ح  صل  ال ي  
ألنه ال حيصل ،  واقل اهلل مجيعا وال تفر بواعتصموا ب من قوله تعاىل الديين يؤخذ هذا احلكم بل

وتعاونوا على  قال تعاىل، وخمالفة صرحية  ، حمضة ةمفسد وتركه،  مبا ذكرنا الواجب إال القيام هبذا
 . والعدوان وال تعاونوا على اإلمث الرب والتقوى

                                                           

 .مادة وتر، « لسان العرب»انظر  .منقوص موتور أي 1
 .ـراة هم السادة والقادةالس   2
 .سادوا أي حكموا 1
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 1.منه ما استطعتم إذا هنيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا :ويف احلديث

                                                           

 .( عن أيب هريرة رضي اهلل عنه1113( ، ومسلم )3288رواه البخاري ) 1
 2/13) «لدرر السنيةا» و (131 –1/132، )« جمموعة الرسائل واملسائل النجدية»وهنا انتهى كالمه رمحه اهلل ، وهو مثبـت يف 

 .، وقد انتقيت ما هو أليق بالسياق ، أما احلديث فضبطته من مصدره األصلي ( ، وبينهما اختالف يسي يف األلفاظ23 –
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