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الأمةلعموممهمةلتلوى

@

المقدمة

لتهباونعودونستغفره،إليهونتوبونشكره،تعالىنحمدهدثهالحمدإن

أعمالنا،وسيئاتأنفسناشرصرمن
له،مضلفلااللهيهلهمن

يضللومن
الحمد،ولهالملكلهله،شريكلاوحدهاللهإلالاأنونشهدله،هاديفلا

عبدمحمداونبيناسيدناأنونشهدقدير،شيءكلعلئوهوويميتيحعي

فبفغكله،الدينعلئليظهرهالحقودينبالهدىاللهأرسله@رسوله،الله
منوحفرهاالغمة،عنهاوكشفالأمةونصحالأمانة،وأل@الرسالة

اللهكلمةلتكونجهادهحقاللهفيوجاهدالبدع،
الذينوكلمةالعلياهي

اتفصلوالسفلئ،هيالرسولوشاقوااللهاعصو
آلهوعلئعليهربي

الدين.يومإلئبسنتهوتمسكأثرهواقتفئنهجهعلئسارومنوأصحابه

دئهالثناءوتستلزمالشكرتستوجبالتيالنعموأكبرالمقأعظممن

بعدالرايةويحملالمسيرةيواصلمنالدينلهذاقيضأنوتعالئسبحانه

محمدالمنيروالسراجالنذيرالبشير
الصلاةأفضلالهوعلئعليهعبداللهبن

@لخالفنمنوالتحذيرالدينلهذاالدعوةرايةهيتلكمالتسليم،و@غ

أجلاءصحابةأيديعلئوذلكالمبتدعن،دعاوىوردالمارق@لنشبهودفع

منأثرهمواقتفئنهجهمعلئسارومنفضلاءوتابعين
والعلماءالدعاة

فهمالأنبياء،ورثةبأنهموالسلامالصلاةعليهالمصطفئوصفهمالذين

الهدىطرقعلئويدلونهاوالصلاح،الخيرإلئالأمةيقودونالذين

الذينوهمالهالكن،ومتابعةالمبتدعينمسايرةمنويحذرونهاوالفلاح،

علمهمنشركانلذلكوفعلا،لاقوبالزعامةويوصفونحقاالقادةيسمون



الأمةلعموممهمةفتاوى

@

منهمالمتلقنتلاميذهمعليهايركزالتيالأولوياتمنفضلهمبيان

عنهم.لآخذينوا

الذيالعقيدةعلمهوالمتعلموندرسهماوأشرفالعلومأهمإنوحيث
الباعمنالكثيرلانتشارونظرااليقين،وثبوتالملةوبقاءالدينحياةبه

مخالفةإلئالداعنوالمبتدعن
افالانحرإلئأفىالذيالعالمينربمنهج

منهجعن
والمدنالأقطارمنكثيرفيوبروزهذلكوظهورالصالحنالسلف

منبعضنشرسبيلفيقليلوعمليسيربجهدقمتلذلكوالأمصار،

منجمعهتيسرمافجمعتالاعتقاد،بمسائلالمتعلقةالأعلامالأئمةعلم

الانحرافات،منكثيراتعالجمجتباةمختارةوفتاوىمنتقاةعقائديةمسائل

ياقوالترالتزمهالمنالبلسمفهيالمشكلات،منالعديدفيالحقوجهوتبين

العلماءبهأفتئماالمسلمأخيفإليكخالفها.ماونبذبهاأخذلمن@لجرثي

خيراللهفجزاهموالبعداء،الأقربونوفضلهمبعلمهمشهدالذينالأجلاء

عليه.والقادرذلكوليإنهوالعطاء،المثوبةلهموأجزلالجزاء،

محتواهفيالصغيرالسفرهذاإخراجفيساهممنكلأشكرالختاموفي

وسلموصحبهالهوعلئمحمدنبيناعلئاللهوصلئفحواه،فيالكبير
كثيرا.تسليما

كتبه

الفارسعثمانبنإبراهيم



الأمةلعموممهمةفتلوى

@

حيدلتواننواع

وأنواعه؟التوحيدتعريفعنالمهدييئ:فيدرجتهدلهأعلى@الشيخسئلا-

الشيءجعلأييوخد،وخدمصدرلغة:التوحيدبقوله:فأجاب"

حد،الموسوىعماالحكمنفيلاثبات،بنفيإلايتحققلاوهذاواحدأ،

لاإنهنقول:فمثلاله،لاثباته
اللهإلهلاأنيشهدحتىالتوحيدللإنسانيتم

النفيأنوذلكوحده،لثهويثبتهاوجلعزاللهسوكاعماالألوهيةفينفي

لاالمحضوالإثباتمحض،تعطيل@لحض
الحكم،فيالغيرمشاركةيمنع

منلأنهبه،توحدهلملكنكالقياملهأثبتفهناقائم،فلانمثلا:قلتفلو

فيغيرهيشاركهأنالجائز
نفيانفيتفقدقائم.لاقلت:ولوالقيام،هذا

تكونفحي@مذزيد،إلاقائملاقلت:فإذالأحد،القيامتثبتولممحضأ

التوحيدتحقيقهووهذاسواه،عمنالقيامنفيتحيثبالقيامزيداوحدت

داثباتأ.نفيايصمنحتىتوحيدايكونلاالتوحيدأنأيالراقع،في

دلهإبزاد@وهوعامتعريففيكلهاتدخلوجلعزدلهبالنسبةالتوحيدوأنواع*

به.يختصبماوتعالىسبحانه

حسبوهي
ثلاثة:العلمأهلذكرهما

بوبية.لراحيدتوول:الا

لوهية.لأاتوحيدالثاني:

والصفات.الأسماءتوحيدالالث:

افوجدووالأحاديثالاياتفيوالنظروالاستقراءبالتتبعذلكوعلموا

عنيخرجلاالتوحيدأن
ثلاثةإلئالتوحيدفنوعواثالثلاثةالأنولهذه

4.،أنو



الأمةلعموممهمةفتاوى

@

وهوالربوبية:توحيدالأول:@
والملكبالحلقوتعالىسبحانهاللهإفراددا

ذلك:وتفصيللما.والتدبير

خالقلاالخالقهووحدهتعالئفاللهبالحلق:تعالىدلهلإفراد@بالنشةأولا:

إلأإتهلاوالارضالسماءفنيرزقكماللهغيرخالتيمن)فلتعالئ:اللهقالسواه

ئنلايخئقلأكمنيخلق)أفمنالكفار:آلهةبطلانمبيناتعالئوقال)1(،هه@

ن@وكرتذ

يشملوخلقهتقديرا،فقدرهشيءكلخلقالحالق،هووحدهتعالىفالله@
ما

تماممنكانولهذاأيضا،خلقهمفعولاتمنيفعومامفعولاته،منيقع
تعالئ:اللهقالكماالعبادلأفعالخالقتعالئاللهبأنتؤمنأنبالقدرالإيمان

والعبدصفاته،منالعبدفعلأنذلكووجهتعمدوش@وماخدقكم)والذ

حاصلالعبدنعلأنآخرووجهلصفاته،خالقالشيءوخالقدثه،مخلوق

عزدثهمخلوقتانكلتاهماوالقدرةلإرادةواتامة،وقدرةجازمةبإرادة

للمسبب.خالقالتامالسببوخالقوجل،

معبالخلقوجلعزاللهإفرادبيننجمعكيفيل:فإنبح@
قدالخلقأن

الخابق@بمأحسنالله)فنباركتعالئ:اللهقولعليهيدلكمااللهلغيريثبت
(4)

خلقتم،؟ماأحيوالهم:يقال@االمصورين:في@النبيوقول
يمكنهفلاالله؟كخلقيخلقلاتعالئاللهغيرأنذلك:علىفالجواب*

بالتغييريكونتعالئاللهكيرخلقدانماميت،إحياءولامعدوم،إيجاد

.3الاية:طر،فاسورة(1)

.17لاية:ال@نحل،@رةسو(2)

.96لآية:افات،الصاسورة(3)

.14لآية:المؤمنون@اسورةلر(



الأمةلعموممهمةفتلوى

@

وجل،عزلثهمخلوقوهوأخرىصفةإلئصفةمنالشيءوتحويل

أنههنالكماغايةشيئا،يحدثلمفإنهصورةصورإذامثلا،فالمصور

وكماجمل،صورةأوطيرصورةإلئالطينيحولكماشيءإلئشيئاحو@

فالمدادملونة،صورةإلئالبيضاءالرقعةبالتلوينيحول
عزاللهخلقمن

إثباتبينالفرقهوهذاوجل،عزاللهخلقمنالبيضاءوالورقةوجل،

علىوالمخلوق.إلئبالنسبةالخلقوإثباتوجل،عزاللهإلئبالنسبةالخلق

به.يختصالذيبالحلقمنفرداوتعالىسبحانهدله@يكونهذا

اللهقالكماالمالكهووحدهتعالئفاللهبالملك:تعالىاللهإفرادثانيا:

قل@الئ:إوقال)1(،قديه@شيءكلعلئوفوالملكبيدهالذيتباركتعالئ:أ

يجارعلي@ولايجيروهوشيءكلملكوتبيم@من
ا@ىاما@لقالملكفالى@كأ

إضافيةنسبةغيرهإلئالملكونسبةوحده،وتعالئسبحانهاللههوالشامل

مدكغماأوتعالئ:إقولهفيكماالملكلغيرهوجلعزاللهأثبتفقد
ذلكغيرإلئأيقانهم@ملكتماأوأفواجهمعلئ)إلأوقوله:)3(،@ثفاتحه

كملكليسالملكهذالكنملكاتعالئاللهلغيرأنعلئالدالةالنصوصمن

فالبيتيشمل،لاقاصرملكمقيد،وملكقاصر،ملكفهوةوجلعزالله

الملكهذاثمزيد،يملكهلالعمروالذيوالبيتعمرو،يملكهلالزيدالذي

فيه،اللهأذنالذيالوجهعلئإلاملكفيماالإنسانيتصرفلابحيثمقيد

اتؤتو)ولاوتعالئ:تباركاللهوقالالمال،إضاعةعنع@ح@!النبينهئولهذا

ا.لآية:اللك،@رةسو(1)

لمه.لاية:المؤشون،اسورة(2)

.61لآية:ار،لنو@ةرسو(3)

سور(4)
.6لاية:الؤمنون،@ة







الأمةلعموممهمةفتاوى

@

ملكالأنسانملكأنعلىدليلوهذاقياما@لكماللةجعلاالت@أمواكمالسنفهاء

وملكشاملعامملكفهووتعالىسبحانهدله@ملكبخ@قمقيد،وملكقاصر

يسألون.وهميفعلعمايسألولايشاءماوتعالىسبحانهاللهيفعلمطلق

يدبرايخلق،يدبرالذيفهوبالتدبير،منفردوجلعزفالئهالتدبير:ثالثا:

تبازكوالأمرالخلقله)ألاوتعالئ:سبحانهاللهقالكماوالأرضالسموات
ضهيعارولاشيء،دونهيحوللاشاملالتدبيروهذا@العالميئربالله

أموالهالإنسانكتدبير@لخلوقاتلبعضيكونالذيوالتدبيرشيء.

غيرومقيدمحدود،ضيقتدبيرهوذلك،أشبهوماوخدمهوكلمانه

بالخلقدلهافراد@هوالربوبيةتوحيدإنقولنا:صحةصدقبذلكفظهرمطلق،

والتدبير.والملك

بألابالعبادة،وتعالىسبحانهدلهإفراد@هوالألوهية:توحيدالثاني:النوع*

معالانسانيتخذ
ويتقربتعالئاللهيعبدكماإليهويتقربيعبدهأحداالله

قاتلهمالذينالمشركونفيهضلالذيهوالتوحيدمنالنوعوهذاإليه،
نسا@وسبىوديارهموأرضهموأموالهمدماصمواستباحجم@النبي

م

توحيديأخويهمعالكتببهوأنزلتالرسلبهبعثتالذيوهووفريتهم،

هذاعلئأقوامهمالرسليعالجماكثرلكنوالصفات،والأسماءالربوبية

منشيئاالإنسانيصرفلابحيثالألوهيةتوحيدوهوالتوحيدمنالنوع

ليلوولامرشل،لنبيولامقرب،لملكلاوتعالئ،سبحانهاللهلغيرالعبادة
أحدلأيولاصالح،

منوجل،وعزللهإلاتصحلاالعبادةلأنالمخلوقن؟من

ه.لأية:النسد،@ةرسو(1)

.54لآية:اعر@ف،لأاسورة(2)



الأمةلعموممهمةتلوى

@

الأسماءوبتوحيدالربوية،توحيدأقرند@كافر،مشركفهوالتوحيدبهذا@خل

الخالقهووتعالئسبحانهاللهبأنيؤمنالناسمنرجلاأنفلووالمفات.

منيستحقهلماالمستحقوتعالرلسبحانهوأنة.الأمور،لجميعالمدبرالمالك

معيعبدلكنوالصفاتالأسماء
الربوبيةبتوحيدإقرارهينفعهلمغيره،الله

الربوبيةبتوحيدكاملاإقرارايقررجلاأنفرضفلووالصفات،والأسماء

ينذرأوصاحبه،فيعبدالقبر،إلئيذهبلكنوالصفات،الأسماءوتوحيد

تباركاللهقالالنار،فيخالدكافرمشركهذافإنإليه،بهيتقربقرباناله

ينللطالمينوماالثاروقأواهالجئةعليهاللهحزمفقدبالذيشركمن)إئهوتعالئ:

الذينالمشركينأنوجلعزاللهكتابقرأمنلكلالمعلومومن@نضاو@ه

وذريتهم،نساءهم،وسبىوأموالهمدماءهمواستحلالنبي-لجي@قاتلهم

يشكونلاالخالقالربهووحدهتعالئاللهبأنمقرينكانواأرضهم،وكنم

الدممباحيمشرفيبذلكصارواغيرهمعهيعبدونكانوالماولكنذلك،في

وا

بماوتعالىسبحانهاللهإفرادوهووالصفات:الأسماءتوحيدالثالث:النوع

وذلك!@لمجرسولهلسانعلىأوكابهفينفسه،بهووصفنفسه،بهسمى@لله

تمثيل.ولاتكييف،غيرومنتعطيل،ولاتحريف،غيرمنأثبتهماثباتب@

سمىبماالإيمانمنفلابد
لاالحقيقةوجهعلئنفسهبهووصفنفسه،بهالله

التوحيد3أنومنالنوعوهذاتمثيل،ولاتكييف،غيرمنولكن@لجاز،

ا

منطوائففيهضل
علئللإسلامينتسونالذينالقبلةأهلمنالأمةهذه

الإسلام،منبهغلوأيخرجوالتنزيهالنفيفيغلامنمنهمشتى:أوجه

.72لآية:اة،ثدلا@سهرة(1)



الأمةلعموممهمةفتاوى

هذافيالسلفطريقةولكنالسنة.أهلمنقريبومنهممتوسط،ومنهم

وجهعلىنفسهبهووصفسمىبماويوصفاللهيسفىأنهوالتوحيدمنالنوع

تمثيل.ولاتكييف،ولاتعطيل،ولاتحريف،لاالحقيقة،

سمىوتعالئسبحانهاللهأنذلك:مثالكل!
فيجبالقيوم،بالحينفسه

مناسمالحيباننؤمنأنعلينا
بمانؤمنأنعليناويجبتعالئ،اللهأسماء

لاوبعدمتسبقلمالتيالكاملةالحياةوهيوصف،منالاسمهذاتضمنه

فناء.يلحقها
وسمى

مناسمابالسميعنؤمنأنفعلينابالسميع،نفسهالله

وهويسمع،وبأنهصفاته،منصفةوبالسمعوتعالئ،سبحانهاللهأسماء

أوسمعبلاسميعافإنالصفة،وتلكالاسمذلكاقتضاهالذيالحكم

مسموع،إدراكبلاسمعا
فقس.هذاوعلئمحال،شيءهذا

ولعنواأيديهمغئتمغلولةاللهيداليهود)وقالتتعالئ:اللهقالآخر:مثال*

5يدبلقالوابما يداة)بلتعالئ:اللهقالفهنايشاء@كيفينفقمبسوطتان1

الواسع،العطاءوهوبالبسطموصوفتنيدينلنفسهفأثبت@مبسوطتان

بالعطاءمبسوطتناثنت@لنيدينتعالئدلهبأننؤمنأنعلينافيجب

نطقأبألسنتناولاتصورا،بقلوبنانحاولألاعلينايجبولكنوالنعم،

سبحانهاللهلأنالمخلوقن،بأيدينمثلهماأنولااليدينتلكنكيفأن

تعالئ:اللهويقول)2(،البصير@السئميعوهوشيءكمثله)ليسيقول:وتعالئ

تشركواو@نالحقبغيروالبغيوالإثمبطنومامنهاظهرماالفواحث@ربيحزمإئما)قل

.64لآية:الماندة،اسورة(1)

1،1لآية:اثورى،@سورة(2)



الأمةلعموممهمةفتاوى

@

وجل:عزويقول)1(،@تعلمونلامااللهغلىتقولواوأنسلطائابهينزللممابالذ

عهكاناولئككلوالفؤادوالبصرالسثمعإنعلثمبهلكليسماتقف)ولا

اللهقولكذبفقد@لخلوقنبأيدياليدينهاتينمثلفمننسؤو@@

تفربوا)فلاقوله:فيتعالئاللهعصئوقد)3(،شيء@كمثله)ليستعالئ:

هذهكانتأثامعينةكيفيةعلئهماوقالكيفهماومن)4(،الأمثال@لأ

علم.بهلهليسماوقفئيعلملامااللهعلئقالفقدالكيفية

تعالئاللهفإنعرشه،علىاستواء@للهوهوالصفات:فيثانيامثالأونضرب"

بلفظكلهاكتابهمنمواضعسبعةفيالعرشعلئاستوىأنهلنفسهأثبت

العربيةاللغةفيالاستواءإلئرجعناوإذا@والعرش)علىوبلفظ)ل@شوى@

لهقومعنىفيكونوالعلو،الارتفاعإلايقتضيلابعلئعديإذاوجدناه

استوى@العرلقعلى)الزحمنتعا@ل:
(5)

علئعلاأنهالايات،منوأمثالها

لئهثابتالعلووهذاالأكوان،جميععل@العامالعلوغيرخاضاعلؤاعرشه

لاوجلعزبهيليقعلؤاعرشهعلئعالفهوالحقيقة،وجهعلئتعال@

علئعلوهولاالأنعام،علئعلوهولاالسرير،علئالإنسانعلويشبه

@تركبونماوالأنعامالفلكفنلكبم)وجعلقوله:فياللهذكرهالذيالفلك

سخراثذيسبحانقولواوتعليهاستويتمإفاربكمنعمةتذكرواثثمظهورهعتئلتستووا

علئالمخلوقفاستواء@تمنقبو@رثناإلىوإئا@مقرنجينلةكئاوماهنتابا

.33لآية:اعراف،لأاسورة(1)

.36لآية:ا@،لإسر@اسورة(2)

.11لآية:الررى،@سورة(3)

سررلك@
.74لآية:النحل،@ة

ه.لأية:اطه،سورة(5)

.14-12لآيات:اخرف،لز@ةرسو(6)



@
الأمةلعموممهمةفتلرى

شيء.كمثلهليساللهلأبئةعرشهعلئاللهاستواءيماثلهأنيمكنلاشيء
علىاشولىالعرش:علىاستوىمعنىإنقال:منعظيماخطأأخطأوقد*

عليهأجمعلماومخالفمواضعه،عنللكلمتحريفهذالأنالعريق؟

اللهرضوانالصحابة-

للوازمومستلزم@احسان،لهموالتابعونعليهم-
نزلالكريموالقرانوجل.عزدئهبالنسبةبهايتفوهأنلمؤمنيمكنلاباطلة

لقلكمعربياقرآناجعلناهإتا"وتعالئ:سبحانهقالكماشكبلاالعربيةباللغة
العلؤالعربيةاللغةفيكذالماعلئاستوىداصيغةومقتضئ@تعقلو@

أي:العرشعلئاستوىفمعنئللفظ.المطابقمعناهاهوبلوالالمتقرار
بالامشيلاء،الاستواءفسرفإذاوعظمته،بجلالهيليقخاضاعلؤاعليهعلا
القران،لغةعليهتدلالذيالمعنئنفئحيثمواضعهعنالكلمحرففقد

باطلا.اخرمعنىوأثبتالعلو،وهو

لمإذالمعنئهذاعلئمجمعونبإحسانلهموالتابعينالسلفإنثم
القرانفياللفظجاءصاذاذلك،بخلافتفسيرهفيواحدحرتعنهميأت

أبقوهأنهمفالأصلظاهره،يخالفبماتفسيرهالسلفعنيردولموالسنة

عليه.يدلماواعتقدواظاهرهعلئ

لفظوردهلقائل:قالفإنكلأ
)استوى(فسروابأنهمالسلفعنصريح

ب

عنهمورديكونلاأنفرضوعلئالسلف،عنذلكوردنعم،

اللفظعليهدلفيماالأصلفإنصريحأ
أنهالنبويةوالسنةالكريمالقرانفي

علئلهالسلفإثباتفيكونالمعنئ،منالعربيةاللغةتقتضيهماعلئباق

.3لآية:اخرت،لزاسورة(1)



ايأمةمهمضلعمومفتلوي

@

المعنئ.هذا

فهي:بالاستيلاءالاستواءفسرمنتلزمالتياللوازمأما"

لأنتعالئلثهملكاليسوالأرضالسمواتخلققبلالعرشأنأولا:

ىاشوإثتمأياستةفيو@لأرضنقو@لتد@خدق@لذيئهد@رلكمبنقال:إتعالئالله

كتى@لعرثه

لاوالسمواتخلققبلالعرشعلئمستوليااللهيكونفلاهذاوعلئ

والأرض.السمواتخنقحين

أنهثانيأ:
علئواستوىالأرض،علئاستوىاللهإنبقولناالتعبيريصح

عزبالثهيليقلاباطلمعنىريبولاشكبلاوهذامخلوقاته،منشيءأي

مواضعه.عنللكلمتحريفأنه

عليهم.اللهرضوانالصالحالسلفلإجماعمخالفأنهرابعا:
أنهوالصفات-الأسماءتوحيدالنوع-هذافيالكلاموخلاصة"

يجب

علئوالصفاتالأسماءمنرسولهلهأثبتهأولنفسهأثبتهمالئهنثبتأنعلينا

تمثيل.ولاتبهييف،ولاتعطيل،ولاتحريف،غيرمنالحقيقة،وجه

2/7الثمينالمجموع

الناجيةقةالفرخصائص
منالنقصوهلالناجية؟الفرقةخصائصأبرزعنالشيخ:وسئل+2

هذه

منها؟الإنسانيخرج@طصائص

هيالناجيةللفرقةالخصائصأبرزفأجاب:"
النبيعليهكانبماالتمسك

.54لآية:ا@،لأعر@اصورة(1)



الأمةلعموممهمةفتلوى

@

تجدبعةالأرلأموراهذهوالمعاملة،لأخلاق،واوالعبادة،العقيدة،فيلمجد

فيها:بارزةالناجيةالفرقة

منرسولهءلمج،وسنةاللهكتابعليهدلبمامتمسكةتجدهاالعمدةففيتج@

وصفاته.وأسمائهوربوبيته،الله،ألوهيةفيالخالصالتوحيد

كانلماوتطبيقهاالتامتمسكهافيمتميزةالفرقةهذهتجدالعباداتوفيمجلا

وأقدارها،وصفاتها،أجناسها،فيالعبادات،فيدلمجالنبيعليه

همبلالله،ديلنفيابتداعاعندهمتجدفلاوأسبابها،وأمكنتها،وأزمنتها،

معالأدبغايةمتأدبون
فيورسولهاللهيديبينيتقدمونلاورسوله،انثه

الله.بهيأذنلمالعباداتمنشيءإدخال

فالأخلاقوفينج
هم

الأخلاق:بحسنغيرهمعنمتميزينكألك

حسنوالوجه،وطلاقةالصدر،وانشراحللمسلمين،الخيركمحبة

ومحاسنها.الأخلاقمكارممنذلكغيرإلئلشجاعة،واوالكرم،المنطق،

أشاراللذينوالبيانبالصدقالناسيعاملونتجدهمالمعاملاتوفي*

بوركوبينامدقافإنيتفرقا؟لممابالخيارالبيعان@اقوله:فيمج@ي@النبيإليهما

بيعهما".بركةمحقتوكماكذباوإنبيعهما،فيلهما

منوالنقص@
قةالفر@نكونهعنالإنسانيخرجلاالخضائصهذه

ربماالتوحيدجانبفيوالنقصعملوا،ممادرجاتلكللكنالناجية

بمارالبدعفيكذلكبالإخلاص،الإخلالمثلالناجيةالفرقةعنيخرجه

الناجية.الفرقةمنكونهعنتخرجهببدعيأتي

منبهماالاخلاليخرجفلاوالمعاملاتالأخلاقمسألةفيأما
هذه

مرتبته.ينقصذلككاندنالفرقة،



الأمةلعموممهمةفتلوى

@

منيكونماأهممنفإنالأخلاق،مسألةفيتفصيلإلىنحتاجوقد"

فيتعالئاللهبهأوصاناالذيالحقعلئوالاتفاقالكلمة،اجتماعالأخلاق
إبراهيمبهوعيناوماإليكأوحيناوائذينوخابهوصئئماالثينئنلكمشرعقولى:إ

وجميسىؤمويمى
@فيهتتفزقواولااللإين@تيمواأن

(1)

دينهمفرقواالذينأنوأبر

افزقواتذين)إنوجل:عزاللهفقالمنهم،بريءجملأمحمدأأنشيعاوكانوا

نستشيعاوكانوابينهم
@شيفيمنهم

الناجية-قةالفرخصائصأبرزمنالقلوب،وائتلافالكلمة،فاتفاق*

فيالاجتهادعنناشئخلافبينهمحصلإذافهموالجماعة-السنةأهل

لاوعداوة،ولاحقدا،بعضعلئبعضهميحمللاالاجتهاديةالأمور

بينهمحصلدانحتىإخوةأنهميعتقدونبلبغضاء،
حتىالخلاف،هذا

علئليسأنهالمأموميرىالذيالواحدخلفليصليمنهمالواحدأن

خلفيصليمنهمالواحدأنمثلوضوء،علئأنهالإمامويرىوضوء،

والمأمومالوضوء،ينقضلاأنهير@االإماموهذاإبل،لحمكلشخص
ان@صحيحة،الإمامذلكخلفالصلاةأنفيرىالوضوء،ينقضأنهيركا

صحيحة.غيرصلاتهأنلرأىبنفسهصلاهالوهوكان

فيهيسوغفيمااجتهادعنالناشئالخلافأنيرونلأنهمهذاكل*

قدالمختلفينمنواحدكللأنبخلافالحقيقةفيليسالاجتهاد
تغ

ما

أنيرونفهمعنه،العدوللهيجوزلاالذيالدليلمناتباعهعليهيجب

ةوافقهمقدالحقيقةفيهوللدليلاتباعاماعملفيخالفهمإذاأخاهم

لدليلموافقةخالفهمفإذاكان،أينماالدليلاتباعإلئيدعونهملأنهم

رسو(1)
.13لآية:اى،رلشو@ة

1الآية:الأنعام،سورة(2) 59.



@
@امة@لعموممهمةفتاومما

ويهدونإليه،يدعونماعلئيمشيلأنهوافقهم؟قدالحقيقةفيفهوعنده،

يك@لى.اللهرسولوسنةاللهكتابتحكيممنإليه

ا@حابة@نالخلافمنحصلماالعلمأهلمنكثيرعلئيخفئولا@

أحدأيعنفولم@رو،النبيعهدفيحتىالأمور،هذهمثلفي
نهف@منهم،

لماوالسلامالصلاةعليه
إليهوأشارجريل،وجاعهالأحزابغزوةمنرجع

أصحابه@حالنبيفندبالعهد،نقضواالذينقريظةبنيإلئيخرجأن

إ!إالمدينةمن@خرجواقريظة،بئفيإلاالعصرمنكمأحديصلينلافقال:أ

حثىالعصرصلاةأخرمنفمنهمالعصر،صلاةوأرهقتهمقريظة،بني

@حديملينلاقال:أ@كنىالنبيلأنالوقتخروجبعدقريظةبنيإلئوصل

إنوقالوقتها،فيالصلاةصلئمنومنهمقريظق@حبنيفيإلاالعصرمنكم

عنالصلاةنؤخرأنمنايردولمالخروج،إلئالمبادرةمناأرادع@الرسول

معولكنالمصيبون-هموهؤلاءوقتها-
أحدايث@النبييعنفلمذلك

من

بسبببغضاءو@عداوةالاخرعلئواحدكليحملولمالطائفتن،

النص.هذافهمفياختلافهم

أنالسنةإلنينتسبونالذينالمسلمينعلئالواجبأنأوىلذلك"

هذاتحزب،بينهميحصلوألاواحدة،أمةيكونوا
طائفة،إلنينتمي

بحيثوهكذا،ثالثة،طائفةإلئوالثالثأخرى،طائفةإلئوالاخر

أجلمنويتباغضون،ويتعادون،لألسن،ابأسنةبينهمفيمايتناحرون
بعينها،طائفةكلأخصأنإلئحاجةولاالاجتهاد،فيهيسوغاختلاف

الأمر.لهويتب@نيفهمالعاقلولكن

أنهفأرى
ااختلفووإنحتىيتحدواأنوالجماعةالسنةأهلعلئيجب

فيهأمرهذافانأفهاهم،حسبالنصوصتقتضيهفيمافيهيختلفونفيما



الأمةلعموممهمةفتاوى

@

أنريبولاالكلمة،واتحادالقلوب،ائتلافوالمهمالحمد،ودثهسعة

أعداءكانواسواءيتفرقواأنالمسلمينمنيحبونالمسلمينأعداء
حونيصر

اليسووهمسلام،لمأوللمسلمينبالولايةيتظاهرونأعداءأوبالعداوة،

وهيالناجية،للطائفةميزةهيالتيالميزةبهذهنتميزأنفالواجبكذلك،

كلمةعلئالاتفاق

2/5الثمين 4

المسلمينقوةسبب

تمسكهمهوالمسلمينتخلفسببأنالناس،بعضيدعيالشيخ:سئل.3

الدياناتجميععنتخلوالماالغربأنذلك،فيوشبهتهمبدينهم.

اأيدويربماالحضاري،التقدممنإييهو@لواماإلىوصلوامنها،وتحريوا

فضيلتكم؟رأيفماوالزروع.الكثيرةالأمطارمنالفربعندبماشبهتهم

دمفقوأوالإيمان،ضعيفمنإلايصدرلاالكلامهذابقوله:فأجاب"

لماالإسلاميةفالأمةالنصر،بأسبابعالمغيربالتاريخ،جاهلةالإيمان

ةوالقووالتمكين،العزةلهاكانالإسلامصدرفيبدينهامتمسكةكانت

لمالفربإنيقول:الناسبعضإنبلالحياة،نواحيجميعفيوالسيطرة

لكنوالأسلام،صدرفيالمسلمينعننقلوهماإلاالعلوممناستفادوهمايستفيدوا

دينفيوابتدعتدينها،عنكثيرأتخلفتالإسلاميةالأمة
منه،ليسماالله

الكبير،والتخلفالكبير،التأخربذلكوحصلوفعلا،لا،وقوعقيدة،

عليهكانماإلئرجعنالوأنناوجلعزاللهونشهداليقيئعلمنعلمونحن

الناس.جميععلئوالظهوروالكرامة،العزة،لنالكانتديننا،فيأسلافنا

فيوالرومالروم-ملكلماهرقل"أبوسفيانحدثلماولهذا
تعتبرالوقتذلك

حقاتقولماكانإن"قال:وأصحابه،الرسولءلجوعليهكانبماعظم@-دولة



الأمةلعموممهمةفتاوى

@

عندمنوأصحابهأبوسفيانخرجولماهاتين،.قديتحتمافسيملك

ملكليخافهإنهكبشة،أبيابنأمرأمر@القدقال:لما،@د@رقل
الأصفرأ.ني

الملحدةالكافرةالغربيةالدولفيحملماوأماكبم
الم@ناعاتفيالتقدممن

لاديننافإنوغيرها،
يمنع

معلكنإليه،التفتناأننالومنه،
هذاضيعناالأسف

فلا@ارالإسلاميالدينفإنوإلادنيانا،وضيعناديننا،ضيعناوهذا،

@لخيلاطزمنقؤهليثنالمتطعتمئالفم)وأعذواتعالئ:اللهقالبلالتقدم،هذا

ذ@ولاالارضلكمجعلائذي)هوتعالئ:وقال)1(،@وعدكماللهعدؤبهترهئون

في@اقيخلقي@ل)هو@@الئ:وقال)2(،@@زقهمنوكئوامناكبهافيفامشوا

(4)@قجاوراتقطعالأرض)وفيتعالئ:وقال)3(،جميعا@الارض
ذلككيرإلئ

وينتفع،ويعمليكتسبأنللإنسانظاهراإعلاناتعلنالتيالآياتمن
الدين.حسابعلئلالكن

تدعيهكانتالذيدينهاالأصل،منكافرةهيالكافرةالأمرز@زه

وتعالئسبحانهفاللهفرق.لاسواء،حدعلئصالحادهافهوباطل،دين

منا@ابأ@لكانوإن@منةيقبلفلنديناالأسلامغيريبتغ)ومنيقول:

بالنسبةلكنفيها،غيرهميخالفونالتيالمزايابعضلهموالنصارىاليهود

لا@لمج@إأنهالنبيأقسمولهذاسواء،وغيرهمهمللاخرة
منبهيسمع

هذه

الأمة
لاثمنصرانيولايهودي

يتبع
النار،أصحابمنكانإلابه،جاءما

لمأمالنصرانية،أواليهودية،إلئانتسبواسواءكافرون،الأصلمنفهم

6الأية:نفال،لأاسورة(1)

.15لابة:االملك،سورة(2)

رسو(3)
.29ية:لااة،لبقر@ة

رسوي@(
.4ية:لآاعد،لر@ة

8لآية:اعمر@ن،آلسورة(5) 5.



الأمةلعموممهمةلتلوى

@

إليها.اينتسبو

اللهمنابتلاءبهذايصابونفهموغيرهاالأمطارمنلهميحملماوأما@د

عليهالنبيقالكماالدنيا،الحياةفيطيباتهملهموتعجلوامتحانا،تعالئ،

فبكئحصير،جنبهفيأثرقدرآهوقدالخطاب،بنلعمروالسلام،الصلاة

منفيهيعيشونفيمايعيشونوالرومفارسالله!رسوليافقال:عمر.

لهمعخلتقومهؤلاءعمر،لايافقال:الحالة،هذهعلئوأنتالنعيم،

ولناالديالهمتكونأنترضىأماالدنياحياتهمفيطيباتهم

هوماالمدمرةوالعواصفوالزلازلوالبلاياالقحطمنيأتيهمإنهمثم

منولكنغيرها،وفيالصحف،وفيلإذاعات،افيدائماوينشرمعلوم،

يعرفولمالواقع،يعرففلمبصيرتهاللهأعمئأعمئ،عنهالسؤالوقع

التصوراتهذهعنوجلعزاللهإلئيتوبأنلهونصيحتيالأمر،حقيقة

لناعزةلاأنهيعلموأنربه،إلئيرجعوأنالموت،يفاجئهأنقبل
لاو

حقيقيارجوعاالإسلامدينإلئرجعناإذاإلاسيادةولاظهورولاكرامة

بحق،ليسباطلالكفارهؤلاءعليهماأنيعلموأنوالفعل،القوليصدقه

ع@ي@!،رسولهلسانوعلئكتابه،فيبذلكاللهأخبركماالنار،مأواهموأن

ماالنعممنبهاللهأمدهمالذيالإمدادهذاوأن
وامتحان،ابتلاء،إلاهو

ازدادتالجحيمإلئالنعيمهذاوفارقواهلكواإذاحتىطيبات،وتعجيل

منوهذاوالحزن،والألمالحسرةعليهم
هؤلاء،بتنعيموجلعزاللهحكمة

الزلازلمنتصيبهمالتيالكوارثمنيسلموالمقلتكماأنهمعل@

الهدايةالسائللهذااللهفأسألوغيرها.والفيضاناتوالعواصفوالقحط

كريم.جوادإنهديننا،فيجميعايبصرناوأنالحق،إلئيردهوأنوالتوفيق،
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@
@أمة@لعموممهمةفتلرى

الشركانواع

الشرك؟أنواععنالسيئ:سئل-4

إثباتأيتضمنالتوحيدأنالموضعهذاغيرفيسبقبقوله:فأجاب*

لاالإثباثعلئفيهوالاقتصارتعطيل،النفيعلئفيهالاقتصاروأنونفيا،

يثبتلمفمنوالاثبات،طنفيمنالتوحيدفيلابدفلهذاالمشاركة،يمنع

أشرك.فقدالوجههذاعلئوجلعزاللهحق

ذلك.دونوشركالملة،عنمخرجكبرشركنوعان:والشرك*

هووالشارع،أطلقهشرككلوهوالأكبر:الشركالأول:النوع@

دئهالعبادةأنهلمنشيئايصرفأنمثلةدينهعنالإنسانخروجيتضمن

لغيريذبحأوالله،لغيريصومأوالله،لغيريصليكأنالله،لغيروجلعز
يدعوأنمثلثوجلعزاللهغيريدعوأنالأكبرالشركمنوكذلكالله،

وجل.عزاللهإلاعليهيقدرلاثمرمنليغيثهغائبايدعوأوقبر،صاحب

العلم.أهلكتبهمافيمعلومةالشركوأنهل
عليهأطلقفعليأوقوليعملكلوهوالأصغر:الشركالثاني:الوع*

فإناللهبغيرالحلفمثلثالملةمنلايخرجولكنهالشرك،وصفالشرع

الذيا@ثهبغيركانالحا@فألثركأوكفرفقدبغير@للهحلفمنقال:أطالنبي
شركأمشركفهوالله،عظمةيماثلماالعظمةمنتعالئاللهلغيرأنيعتقدلا

معظمابهالمحلوفهذاكانسواءأصغر،
فلأمعظم،غيرأمالبشرمن

الحلفيجوزولاوزير،ولابرئش@،ولاع@،بالنبيالحلفيجوز

لاأصغرشركلكنهشرك،هذالأنةوميكائيلبجبريل،ولابالكعبة،

الملة.منيخرج



الأمةلعموممهمةفتلوى

ل@

عزدثهيصليالإنسانيقومأنمثلالرياء،الأصغر:ال@ثركأنواعومن"

أحداأنيعلملأنهصلاتهيزينولكنهوجل
فيزينإليهينظرالناصمن

ا@ادةفعللأنهأصغر؟شركامشركفهذاالناس،مراءاةأجلمنصلاته

مالهأنفقلووكذلكللخلق،مراءاةالتزيينهذاعليهاأدخللكنلثه
في

شركامشركفإنهبذلك،الناسيمدحهأنأرادلكنهاللهإلئبهيتقربشيء

العلم.أهلكتبفيمعلومةكثيرةالأصغرالشركوأنولأصغر.
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يرتكبلكنهالإسلامأركانيقيمابث@

حكمه؟فماالمعاجابعض

يرتكبولكنهاللهشرعهاكماالحمسةالإسلامأركانيقيمشابسؤال:+5

أنهأيالمعاصيبعض
فيالإسلامحكمماوالمنهيات،الواجباتبينيجمع

ذلك؟

القصيمغ.ساري.

فعلئمغربها،منالشمستطلعأنإلئمفتوحالتوبةبابالجو@ب:"

وعا@أوكافركل
ماعلئبالندموذلكنصوحا،توبةاللهإلئيتوبأن

منوالإقلاعوالمعاصي،الكفرمنمضى
منخوفأوتركهذلك

وتعظيماالله

التوبةهذهالعبدتابومتىذلك،فيالعودعدمعلئالصادقوالعزمله،

أيهاجميعااللهإلى)وتوبواوعلا:جلقالكماسيئاتهمنسلفماعنهاللهمحا

وعملوامنتابئمنلغفاز)وإئيسبحانه:وقال"تفلحونلمفكم@لمؤينرن

تهدموالتوبةقبله،كانمايهممالإسلامالنبيء@ر:أوقالاهتدى@ثنمضالخا

سور(1)
.31لآية:ار،لنو@ة

.82لأية:اطه،صورة(2)



ايأمةلعموممهمةفتاوكلا

@

قبلها،.كانما

كمامنهاتحللهمأوأهلها،إلئالمظالمردالمسلمحقفيالتوبةتمامومنمجد

لاوديناريكونالاقبلاليومفليتحللهمظلمةلأخيهعندهكان@امنم:لجالنبيقال

منأخذصالحعمللهكانإندرهم،
حسناتلهيكنلمفإنبقدرمظلمتهحسناته

فيلأحاديثوالاياتواالبخاري،،أرواه@ا.عليهفحملصاحبهسيئاتمناخذ
كثيرة.المعنئهذا

كلثالثهلا

تعالى:بقولهمعصيةعننهيإذاالعاصياحتجاجعنالشيخ:وسئل-6

@؟رحيمغفورالله)إن
عباب)تئتعالئ:بقولهعليهاحتججنابهذااحتجإفاقائلا:فأجاب*

)اعلمواتعالئ:وبقوله@الأليمالعذابهوعذابيوأن@الزحيمالغفوراناأني
باياتيقابلالرجاءبآياتأتىفإذا@رحيمغفورالذوأنالعقابشديداللأئن

عراللهاتقله:نقولفنحنالمتهاون،جوابإلامنهالجوابهذا

يقومأحدكلليسلأنهالمغفرة،واسألهعليك،اللهأوجببماوقموجل،

الأكمل.وجههعلئبهيقومعليهاللهأوجببما

3لدعوةاكاب

4،95لآيان:الحجر،اسورة(1)

ها.لاية:االماندة،سورة(2)



الأمةلعموممهمةفتاوى

@

البدعةتعريف@لاال@

هومامنهاالبدعةبعضهم:فقالالبدعةفيعلماؤنااختلفسؤال:+7

صحيح؟هذافهلقبيح،هوماومنهاحسن،

وبعد:وصحبه..والهرسولهعلئوالسلاموالصلاةوحده،دلهالحمد

يتعلقمامنهاثملمابق،مثالغيرعلىأحدثماكلهيالبدعةالجواب:الو

ات،وسيارطائرات،منالنقللاتاكاختلاالدنيا:وشئونبالمعاملات،

تستعملالتيوالمكيفاتالطهي،وأدواتالكهرباء،وأجهزةوقاطرات،

غيرإلئودباباتوغواصاتقنابلمنالحربلاتواوالتبريد،للتدفئة

مماذلك
لاوفيهاحرجلانفسهافيفهذهدنياهم،فيالعبادمصالحإلئيرجع

قصدفإنفيهتستعملومااختراعهامنللمقصدبالنسبةأمااختراعها،فيإثم

وتدميرتخريبمنشربهاقصددنخير،فهيفيهبهاواستعينخيربها

فيبهاواستعينالأرضفيوإفساد
وبلاء.شرفهيذلك

نفيكبدعةفعلية:أوقوليةعبادةأوعقيدةالدين:فيالبدعةتكونوقد"

وقراءةالقبور،علئالقبابداقامةالقبور،علئالمساجدوبناءالقدر،

الصالحنلذكرىإحياءبالموالدوالاحتفالموات،للأعندهاالقران

وأثالهافهذهالمزارات،حولافوالطوالله،بغيرلاستغاثةواوالوجهاء،

بدعةمحدثةكلفإنالأمورومحدثاتإياكمدا@م:النبيلقولضحل؟كلها

@ا.ضلالةبدعةوكل

اللهبغيركالاستغاثةالإسلام:منيخرجأكبرشركهومامنهالكن@

أمثالإلئالله،لغيروالنذروالذبح،العادية،الأسبابوراءمنهوفيما

بالله.مختصطعبادةهومماذلك



الأمةلعموممهمةفتلوى

@

الصالحن،بجاهاللهإلئكالتوسلالشرك:إلئذريعةهوماومنها*

وشئت.اللهشاءماالشخص:وقولالله،بغيروالحلف

كماالخمسةالأحكامإلئالعباداتفيالبدعتنقسمولا
بعضزعم

بدعةكلحديث:إلعمومالناس

3اللجنة 2 1 1 2

ولياءايكرامات
فيالملكوتعالمفييتصرفواأنلهموهلكرامة،للأولياءهلسؤال:+8

لا؟الدنيا@ملأهلالبرزخفيوهميشفعونوهلوالأرض،السموات

منيد@دىلئلئ@اا@ز4@ظهرهللعادةخارقأمرالكرامةالجواب:"

نفعا،لهيحققأوضرا،عنهبهفيدفعله،إكراماميتاأوحياالصالحنعباده

أراد،إذابهيأتيأنالصالحالعبديملكلاالأمروذلكةحقابهينصرأو

منبالمعجزةيأتيأنيملكلاالنبيأنكما
اللهإلئذلككلبلنفسه،عند

عد@لةالآباتإتماقلهزننآياتعليهأنزللولاوقالواتعالئ:أاللهقالوحده،

ملكوتفييتصرفواأنالصالحونيملكولائبين@نذيرانائمال@

رعزمنالبشركسائرالأسبابمنآتاهممابقدرإلاوالأرضالسموات

لاوتعالئ،اللهذنب@البشرأعمالجنسمنهومماذلكونحووتجارةوبناء

اللهقالوأمواتا،أحياءالخلقمنلأحدالبرزخفيوهميشفعواأنيملكون

زونهمنيدعون@فنينيملكولاةوقال:جميعا،ال@ثئفاغةئذ)قلتعالئ:

يشفغفا@نذينىلئ:خطوقال)3(،يعلمونأوهمبالحقفهدمنإلأالشفاعة

رسو(1)
5لآية:الفبهوت،@ة

مر،لز@ةرسو(2)
.44لآية:ا

.86لآية:اخرف،لز@رةص(3)



الأمةلعموممهمةفتلوى

@

"فنهباب@جمنتة

ومن"
كافرفهوالغيببعلمونأوالكونفييتصرفونأنهمفياعتقد

@ش@كلعلئوهوفيهينؤماوالأرضالسمواتملكلنل!وجل:أعزاللهلقول

تلير،
(2)

الله،إلآالغيبوالأرضالسمواتنيمنيعدملأ@تلوقوله:
(3)

لهقوو

نفعالنفسيأملكلأ)قلالحق:ويوضحاللبسيزيلبما@@نبيهامرأسبحانه

أناإن@لئوءسئنيوماالخيرمنلاستكئرتالغيبأعلمكنتؤلوالذثتاءماإلأفؤاولا

@يؤمنون3لقوؤبشيرننيربلأ

3كها/اللجنة

هاوغيرالنبويةبالموالد@لاحتفالحكمأ+
(5)

منووصحبهآلهوعلئاللهرسولعلئوالسلاموالصلاةدئه،الحمد

بهداه.اهتدى

بعد:أما
ووالنبيبمولدالاحتفالحكمعنكثيرمنالسؤالتكرليفقد

المولد.فييفعلمماذلكوغيرعليه،السلاملقاءطؤلك،أثناءفيلهوالقيام

لأنيخره،ولا@لرسولابمولدالاحتفاليجوزلايقال:أنوالجواب:"

خلفاؤهولايفعلهلمالرسول-@لىلأنالدين،في@لحدثةالبدعمنذلك

لهمالتابعونولاعليهماللهرضوانالصحابةمنغيرهمولاالراشدون

2الآية:@لبقرفسررة(1) 55.

رسو(2)
1لآية:اة،ئدلا@ة 2

.65لآية:النمل،@مورة(3)

ا.مهلآية:الأعر@ف،اسورة(4)

ثادلارواو@لدعوةلإف@ناءوا@لعلمية@لبحوت@لإد@ر@@لعامةطبعتها@لرئاسةرسالةضنصدرت(5)

طبعات(.عدة)طبعت



@
ايامةلععوممهمةفتاوى

المفضلة،القرونفيبالاحسان
حباوكملبالسنة،الناسأعلموهم

أدهب@النبيعنثبتوقدبعدهم،ممنلشرعهومتابعةى@،اللهلرسول

ىلي@ماهذاأمرنافيأحدثمن"دال:
فيوقالعليه،مردودأيودأفهومنه

اتمسكوبعدي،منالمهديينالرافدينالحلفاءوسنةنتيب@عليكم"آخر:حديث

وكلبدعةمحدثةكلفإنالأمورومحدثاتاياكمدبالنواجذ،عليهاوعفوابها،

والعملالبدع،إحداثمنشديدتحذيرالحديثينهذينففيضحلةأبدعة

ومافخنوةالزسوذآتاكم)وماالمبن:كتابهفيوتعالئسبحانهقالوقدبها،

@نامرهعنيخالفونطفليحنر@لذينوجل:عزوقال)1(،فانتهواأعنهنقاكم

تصيبهم
@لةرئولفيمممكانلقدسبحانه:أوقالأليم،عنابيصيهمأوفتة

يرجوكاننقنحشةأسوة
تعال@:وقالكبرا،وذكر@لذالآخرواليومالذ

عنفمئةد@زضيبدحساناتب@عوهموالنينوالأنم@اوالمهاجرينمنالأودونلئابقونا"

ز@لفوفلكأبئافيهاخاللينالانهارتحتهاتجريتجناتلهموأعذعنهورفوا

يرف@بتنعمتيعليكمؤأتممتدينكمكمكملتاليومتعالئ:أوقال"العظيم

ة.كثيرالمعنئهذافيوالايات@ينا،الأسلاملكم

يفهمالموالدهذهمثلوإحداث"
لهذهالدينيكمللمسبحانهاللهأنمنه

تعملأنللأمةينبغيمايبلغلموالسلامالصلاةعليهالرسولوأنالأمة،

شرعفيفأحدثواالمتأخرونهؤلاءجاءحتىبه،
زاعمينبه،يأذنلمماالله

صر(1)
.7لآية:اطر،@ة

(2)@

رو
.63لآية:ار،لنو@ة

.21الآية:حز@ب،الأسورة(3)

رسو(4)
1لآبة:النوبئ،@ة 0

رصو(5)
.3لآية:ا"ندةلا@ة



الأمدلعموممهمةفتلو@ا

@

علئواعتراضعظيم،خطرفيهشكبلاوهذاالله،إلئيقربهممماذلكأن
رسووعلئسبحانهالله

تموالدين،ه@ا@قد@لسبحانهواللهكل،له
النعمة.عليهم

الجنة،إلئيوصلطريقايتركولمالمبن،البلاغبلغقدع@والرسول*

عبداللهعنالصحيحالحديثفيثبتكماللأمة،بينهالنارإلامنويباعد

@للهبعثمافي:إاللهرسولقالقال:عنهمااللهرضيعمروابن
إلانبيمن

لرواهالهميعلمهماشروينذرهملهم،يعلمهماخيرعلىأمتهيدلأنعليهحقاكان

وأكملهموخاتمهم،الأنبياءأفضلهوعتىنبيناأنومعلومصحيحه(،فيمسلم
سبحانهاللهيرضاهالذيالدينمنبالموالدالاحتفالكانفلوونصحأ،بلاغا

اللهرضيأصحابهفعلهأوحياته،فيفعلهأوللأمة،جمبنالرسوللبينه

عنهم،
بلشيء،فيالإسلاممنليسأنهعلمذلكمنشيءيقعلمفلما

فيذلكذكرتقدمكماأمته،منهاعحيلىالرسولحذرالتيالمحدثاتمنهو

فيبئقولهمثلأخرىأحاديثمعناهمافيجاءوقدالسابقين.الحديثين

محمدهديالهديويخردله،@كتابالحديثخيرفإنبعد:أما"الجمعة:خطبة

صحيحه(.فيمسدمالإمامأرواهضلالة!بدعةوكلمحدثاتها،الأموروشر@،

ة.كثيرالبابهذافيلأحاديثواوالايات

بالأدلةعملافهاوالتحذيرالموالدلانكارالعلماءمنجماعةصرحوقد@

علئتشتمللمإذافأجازهاالمتأخرينبعضوخالفوغيرها،المذكورة

بالرجال،النساءوكاختلاطالله-@ي@رسولفيكالغلوالمنكرات،منشيء

منأنهاوظنواالمطهرالشرعينكرهمماذلكوكيرالملاهي،الاتواستعمال

وسنةاللهكتابإلئالناسفيهتنازعماردالشرعيةوالقاعدةالحسنة،الباع

و@طيعوااللهأطيعواآمنواالنينأيها)ياوجل:عزاللهقالكمامحمد@ي@رسوله



@
ايأمةلعموممهمةفتلوى

توفونكنتمبنؤالزسولالذإلىفرثوه@ث@يخيتنازغتمنف@فكبمالأمروأولطالزمول

منيخهوما@خلفتمتعالئ:!وقاليلاأتأليوأحسنخيرفلكالآخرواليومبالثه

@ش@
المسألة-هذهرددناوقدالذ،إدىفحكمه

وهي
إلئبالموالد-لاحتفالا

ويحذرنابه،جاءفيما@الرسولباتباعيأمرنافوجدناهسبحانه،اللهكتاب

هذاوليسدينهاالأمةلهذهكملقدسبحانهاللهبأنويخبرناعنه،نهئعما

اللهكملهالذيالدينمنليسفيكونعر،الرسولبهجاءمماالاحتفال

يك@الرسولسنةإلئأيضاذلكرددناوقدفيه،الرسولباتباعوأمرنالنا،

اللهرضيأصحابهفعلهولابه،أمرولافعله،أنهفيهانجدفلم
عنهم،

@لحدثة،البدعمنهوبلالدين،منليسأنهبذلكفعلمنا
بأهلالتثبهومن

منلكليتضحوبذلكأعيادهم،فيوالنصارىاليهودمنالكتاب
أدنىله

دينمنلشىبالموالدالاحتفالأنطلبهفيصانصاتالحقفيورغبةبصيرة

الحذروبتركهاع@ويرسولهسبحانهدهأمر@التيالمحدثاتالبدعمنهوبلالإسلام،

الأقطار،سائرفيالناسمنيفعلهمنبكثرةيغترأنللعاقلينبغيولامنها،

قالكماالشرعية،بالأدلةيعرفانمادالفاعليئ،بكثرةيعرفلاالحقفإن

نم@اوئأوهوداكانمنإلأ@لجنةيدخللنوقالواوالنصارى:أاليهودعنتعالئ

فنكرتطع@نتعالئ:!وقادعا@قن،كنتمإنبرهانكمهاتواتلأقانيفمتلك

(4)"@لئهسئبيلعنيغئوكالأرضفي
الاية.0

منتخلولابدعة-كونهامعبالموالد-الاحتفالاتهذهغالبإنثم"

رسو(1)
.59لاية:@لنساء،@ة

1لآية:ا6ىرلثو@ةرصو(2)

1الآية:@لبفرفسورة(3) 11.

1الآية:الأنعام،سورةلا( 16.



ايأمةلعموممهمةلتلوى

ل@

واستعمالل،بالربا@اءطكاخ@أخرى،منكراتعلئاشتمالها

@كوغير@و@لخدرات،اتالمسكروشربوالمعازف،لأغانيا
من

@كو@الأبر؟الشركوهوذلكمنأعظمهومافيهايقعوقدالشرور،

به،والاستغاثةودعائهالأولياء،منغيرهأوك@اللهرسولفيبالغلو

التيالكفريةالأمورمنذلكونحوالغيب،يعلمأنهواعتقادالمد"وطلبه
ممنوغيرهع@حالنبيبمولداحتفالهمحينالناس،منالكثيريتعاطاها

فيوالنلوإياكمقال:اأنه@و@اللهرسولعنصحوقدبالأولياء،يسمونه

والسلام:ا@ملاة@ليهوقالالدين!فيالغلوقبلكمكانمنأهلكنماف!الدين،
لهأورسودلهعبد@فقولواعبدأناإنمامريم،ابنالنصارىأطرتكماتطروفيلاأ

لم.عهالهرضيعمرحديثمنصحيحهفي@لبخاريأخرجه

هذهحضورهفيويجتهدينشطالناسمنالكثيرأنالعجائبومن"

منعليهاللهأوجبعماويتخلفعنها،ويدافعالمبتدعة،الاحتفالات

امنكرأتىأنهيرىولارأسأ،بذلكيرفعولاوالجماعات،الجمعحضور

انرماوكثرةالبصيرة،وقلةالايمانضعفمنذلكأنشكولاعظيما،

ولسائرلناالعافيةاللهنسألوالمعاصي،الذنوبصنوفمنعلالقلوب

ولهذاالمولد،يحضرالله-ظرسولأنيظنبعضهمأنذلكومن

نف@الجهل،وأقبحالباطلأعظممنوهذاومرحبين،محيينلهيقومون

الناس،منبأحديتصلولاالقيامة،يومقبلقبرهمنيخرجلايث@حالرسول

أعلئفيوروحهالقيامة،إلئقبرهفيمقيمهوبلاجتماعهم،يحضرولا

)ثنمالمؤمن@ش:سورةفيتعالئاللهقالكماالكرامةدارفيربهعندعليين



الأمةلعموممهمةفتاوى

@

أنا"يك@:النبيوقال@تبعثونالق@يامةيومإنكمثئم@لميثونذلكبعدإنكم

ربهمنعليهمشفعأواولشافعأولوأناالقيامة،يومالقبرعنهينشقمنأول

جاءماوالشريف،والحديثالكريمة،الايةفهذهوالسلام،الصلاةأفضل

منوغيرهع@النبيأنعلئتدلكلهاوالأحاديث،الاياتمنمعناهمافي

بينعليهمجمعأمروهذاالقيامة،يومقبورهممنيخرجونإنماالأموات،

الأمور،لهذهالتنبهمسلملكلفينبغيبينهم،نزلفيهليسالمسلمنعلماء

بهااللهأنزلماالتيوالخرافاتالباعمنوأشباههمالجهالأحدثهمماوالحفر

به.إلاقوةولاحولولاالتكلان،وعليهالمستعان،واللهسلطان،من

منوالقرباتأفضلمنفهيع@اللهرسولعلىوالسلامالصلاةأما@

أيهاياعلى@لنبىيصثونوملاثكتهالله)إنتعالئ:قالكماالصالحات،الأعمال

واحدةعليئصلىمن5لى:@النبيوقال)2(،تسديما@وسلمواعديهصلوااموااننين

اخرفيومتأكدةالأوقات،جميعفيمشروعةوهيعشرا!بهاعليهدهصلى@

عندواجبةبلصلاة،كل
كلمنالأخيرالتشهدفيالعلمأهلمنجمع

ذكرهوعندالأذان،بعدمامنهاكثيرة،مواضعفيمؤكدةوسنةصلاة،

ذلكعلئدلتكماوليلتها-الجمعةيوموفيوالسلام،الصلاةعليه

كثيرة.أحاديث

للفقهالمسلمينوسائريوفقناأنالمسئولوالله
أنوعليه،والثباتدينهفي

صلئوكريم،جوادإنهالبدعة.منوالحذرالسنة،بلزومالجميععلئيمن
وصحبه.الهوعلئمحمدنبيناعلئالله

1باز@ابنالشيخسماحةفتاوىمجموع 8 3 1

.1،516لآيتان:المؤفون،اسورة(1)

@،حز@لأاسورة(2)
.56لآية:ا



الأمةلعموممهمةفتلوى

@

الدينفيمحدثةبدعةالنبويبالمولدالاحتفال
(1)

فيالشرعيالحكمماقائلأ:جدةمنغريبحسنأحمديسألسؤال:+15
النبوي؟بالمولدالاحتفال

لاإئهالفتوى:@@
ينبغيبماويعظمهالرسول-لمجرويحبحتىعبدإيمانيتم

عليهالرسولبعثةأنريبولا@ر،حقهفيلائقهووبمافيه،يعظمهأن

حينإلارسولايكنلملأنهبعثتهبلمولدهأقولولاوالسلام،الصلاة

عليهبعثتهأنريبلابالمدثر،وأرسلباقرأنبئالعلم:أهلقالكمابعث

سأيها@نياتلتعالئ:أاللهقالكماعامة،للإنسانيةخيروالسلام-الصلاة

ييتويحيهوإلأإيهلاوالأرضالستمواتملكدهالذيجميعاإليكمالذزسولبتي

@تهتمونلعلكمواتبعوهوكلماتهبالئهيؤمناثنب@الأثىالنبزياللأيرسولل!لآفوا

واتخاذهمعه،والتأدبوتوقيره،تعظيمهمننف!كذلك،كانوإذا"

لناشرعهمانتجاوزالأمتبوعأإماما
فيتوالله-جمرورسوللأنالعباداتمن

يدعولم
هموحئربينهإلاشراولابه،وأمرهمعليهدلهمإلاخيرالأمته

منفليسهذاوعلئمنه،
بيننتقذمأنمتبوعاإمامابهنؤمنونحنحقنا

اظهاردوالسرورالفرحيعنيوالاحتفالبمبعثه،أوبمولدهبالاحتفاليديه

مننشرعأنيجوزفلاالله،إلئالمقربةالعباداتمنهذاوكلالتعظيم،

البدعةمنيعتبربهفالاحتفالوعليهورسوله،اللهشرعهماإلاالعبادات

أعلموهو@!العامة،الكلمةهنهقاللماضلالةبدعةداكل:@لمجالنبيقالوقد

إليه،يرشدفيماالناسوأنصحينطق،بماالناسوأفصحيقول،بماالئاس

.2عدد@للمون،(1)

1الآية:لأعر@ف،اسورة(2) 58.



@أمة@لعموممهمةفتلوى

@

ضلالة،يكونلاشيئأالباعمن@النبييستثنلمفيه،شكلاأمرهذا

الحديث:آخرالنسائيروىولهذاالهدى،خلافالضلالةأنومعلوم

إلئبةالأمور@لحبومن@مبمولدهالاحتفالكانولوالئارأفيفلالةوكل"

لأنمحفوظة،لكانتمشروعةكانتولومشروعة،لكانتورسولهالله

الخلفاءتركهامامحفوظةكانتولوشريعته،بحفظتكفلتعالئالله

شيئايفعلوالمفلماوتابعوهم،بإحسانلموالتابعونوالضحابةاشونالر

الله.دينمنليسأنهعلئدلذلكمن

لمالتيالأمورهذهمثليتجئبواأنعامةالمسلمينإخواننابهأنصحوالذي*
فيلاويك@لى،رسولهسنةفيولاالله،كتابفيلامشروعيتها،لهميتبين

رضيالصحابةعمل
الله

الشريعة،منظاهربينهوبمايعتنواوأنعنهم،

وصلاحللقلب،وصلاحكفايةوفيهاالمعلومة،والسننالفرائضمن
للمجتمع.وصلاحللفرد،
عندهمأنوجدتالبدع،هذهبمثلالمولعينهؤلاءأحوالتأئلتوإذا*

وهذاوالمفروضات،الواجباتمنكثيرفيبلالسق،منكثيرفيفتورا

ماعلئيستقيمواحتىلهيفطنواأنيجبأمر
منعليهيكونواأنينبغي

منالاحتفالاتبهذهعماالئظربقطعهذاشرعيته،ثبتتماعلئالمحافظة

سولركانالذيالملةعنالمخرجالأكبرال@ثئركإلئالمؤديع@بالنبيالغلو

وذراريهم،وأموالهمدماءهموششبيحعليه،الئاسيحاربنفسهع@لىالله
نسمعفإننا

ماالقصائدمنالاحتفالاتهذهفييلقئأنه
الملةعنيخرج

البوصيري:قوليرددونكماقطعا

العمم@طادثحدوثعندلميواكبهألوذمنليماالحلقأكرميا



الأمةلعمو/مهمةفتلوى

-@

القدمز@ةب@للافقلصفحاالمعاد@دىيومآخذاثكنلمإن

والقلماللرجعلمعلومكومنوفزتهاالدنياحودكمنفإفي

يتكلملمنأعجبوأناوجل،عزلئهإلاتصحلاالأوصافهذهمئل

النبيمخاطبايقولأنلنفسهيسوغكيفمعناهيعقلكانإنالكلامبهذا

وا@د@اللتبعيض،ومنوضرتها"الدنياجودكمنفإنوالصلام:االصلاةعليه

الرسولجودمنوالآخرةالدنياكانتفإذاالاخرة،هيوضرتهاالدنياهي

ماوجل؟عزدثهبقيالذيفماجوده،كلوليسوالسلام،الصلاةعليه

بقي
ة.الآخرفيولاالدنيافيلاالممكنمنشيءله

ومنوالقفم!اللوحعلمعلومك)ومنقوله:وكذلك
ولاللثبعيض،هذه

والسلامالصلاةعليهالرسولخاطبناإذاالعلممنتعالئدتهيبقئماذاأدري

الخطاب؟!بهذا

ثكيماللهرسولفأنزلوجلىعراللهتتقيكنتإنالمسلم!أخيياورويدك

واعتقدورسوله،عبداللههوفقلورسولهعبداللهإنهالله..أنزلهالتيسنزلته

يب@أنربهأصرهمافيه
لاواللهخزائنعنليمتكملتوللأتلعامة:إالناسىإلئلغه

فيبهاللهأمرهوما)1(،الأ،يوحىمابلاأتبعانمدكائ@دكملثرل@ؤلادغيب@دم@@

لنإتيقلذلك:أعلئوزياده((2)رشدا"ؤلافزاكمأملكلاإئماثتلقوله:

منئعيرفي
الصلاةعليهالنبيحتى)31،طقحذا،@وبهمنتجدولنأحذ@لة

وتعالن.يمعبحانهاللهمنيجيرهأحدلاشيئابهالةأرادلروالسلام

السلاموالمئلاةعليهالرسولبمولدالإحتفالاتأوالأعيادهذهأنيخاطاصل"

1لآ@ة:الأنعام،اسورة(1)
5 0

2لآبأابن،@رةمو(2) 11.

.22الآية:يبن،سهرة(3)



اثمةلعموممهمةفتاوكلا

@

منشيءإليهايفافهيبلاللينفيمحدثةبدعةكونهامجردعلىتقتصرا

الشرك.إلىيؤث@مماالمنكرات

والنساء،الرجالبيناختلاطفيهايحصلأئهسمعناهمماوكذلك

ذلكوغيرودفتصفيقفيهاويحصل
فييمتريلاالتيالمنكراتمن

القلوبصلاحففيهورسولهلنااللهشرعهبماغنئفيونحنمؤمن،إنكارها

والبلاد

1/1عثيمينابنفتاوى 2 6

رمضانمن27بلملةالاحتفال

القدر(؟ليلةاوعثرينسبعبليلةالاحتفالحكمماسؤال:-91

فهديمحدثاتها،لأموراوشرع@يرمحمدهديالهديخيرالجواب:"

وصدقةالقرآنوقرا@صلاةمنالعباداتمنالإكثاررمضانفيع@النبي

ذلكوكير
دخلفإذاويصلي،ينامالأولالعشرينفيوكانالبر،وجوهمن

رمضان،قيامعلئوحثليله،وأحياالمئزر،وشدأهله،أيقظالأخيرالعشر

منتقدممالهغفرواحتساباإيمانارمفانقاممنفقال-جمي@:!القدر،ليلةوقيام

عديه،.أمتفقذني!منتقدممالهغفرواحتساباإيمانأالقدرليلةقامومنذنبهأ،!

أحدفيوأنهارمضان،منالأواخرالعشرفيالقدرليلةأنع@رووبن

فيأحمدرواهكا@منهالوترفيالأواخرالعشرفيالتمسوهافقال-جمي@:!أوتاره،

أويبقينسبعأويبقينتسعفيالتمسوهافيه:إوجاءالترمذيوأخرجهالمسند،

هذاإخراجه:بعدالترمذيقال."ليلةأوآخريبقينثلاثأويبقينخمس

صحيح.حسنحديث

عائشةالنبي-ح@وعفم
وافقتإنبهتدعوالذيالدعاءعنهااللهرضي



الأمةلعموممهمةفتلرى

@

نبيياقالت:عنهااللهرضيعنهاالمسندفيأحمدروىفقدالليلة،هذه

تحبعفوإنكاللهمتقولين:داقال:فيها؟أقولماالقدرليلةوافقتإنالله،

وقالوالترمذي،ماجةوابنالنسائيأيضاأخرجهوقدعني!.فاعفالعفو

صحيح.حسنحديثهذاإخراجه:بعدالترمذي

بليلةالاحتفالوأماالقدر،ليلةوفيرمفانتجبفيالرسولهديهذا"

فيفإنه@؟الرسوللهديمخالففهوالقدرليلةأنهاعلئوعشرينسبع

بدعة.بهافالاحتفالالقدر،بليلةيحتفللم

وسلم.وصحبهوالهمحمدنبيناعلئاللهوصلئالتوفيقوبالئه

والإفتاءالعلميةللبحوثالدائمةاللجنة

اللجنةرئيسنائبعضوعضو

عفيفيعبدالرزاقغديانبنعبداللهمنيععبداللأبن

3/4اللجنةفتاوى 0

والمعراج@لإسراءبليلة@لاحتفالحكم+12

وصحبه.الهوعلئاللهرسولعلئوالسلاموالصلاةدثهالحمد

علىالدالةالعظيمةدله@اياتمنوالمعراجالإسراءأنريبفلابعد:أما*

منأنهاكماوجل،عزدلهعند@منزلتهعظموعلىمحمد-@ؤرسوله@دق

جميععئوتعالئسبحانهعلوهوعلئالباهرة،اللهقدرةعل@الدلائل

جد@لم@فنليلابعبم@اسرىائذي)سبحانوتعالئ:سبحانهاللهقالخلقه.

البصير،السئميعهوإئهاياتنامندنريهحو@هتجاركناالذيالأقصادمسجدإدى@دحر@يم@

أنهالله-@رسولعنوتواتر"
أبوابهالهوفتحتالسماء،إلئبهعرج

رسو(1)
سرلأ@ة

ا.لآية:اد،



@
@يامملألمموممه!فثاوى

علبهوذر@ر@أراد،بماسبحانهربهفكلحطالس@ا@عة،السماءجاوزحتى

يزلفلمصلاة،خمسينأولالرضهاسبحانهاللهوكانالخمس،لواثال@

ال@فوف@فيخمساجعل@هحاخىالثخفيف،ويسألهمحمديك@بيراجعهنبينا

عل@اروالم@دالح@فللهأمفال@ا،معشونةا@لأنالأجر،فيوخمسين

جميع
نعمه.

الأحاديثفييأتلموالمعراج،الأمراءليهاحعلالعيالليلةرهذه"

فيرفهثوتعيينهاف!وردماوكلغيره،رلارجبفيلاثعيينهاالصحيحة

إن@ساءفيالبمالخةا@كخةودلةبالحديث،العلمأهلعغد@الثبيعنثابت

منب@ثمعي@أءهايخحصأنللمسلم@ينيجزلمتعيينهاثبتولولها.الثاس

كانول@وبشيء،يخصو@اولمبها،يحتفلراأنلهميجزولمالعبهادات،

@@الرسوللبينهمشروعأأمرأبهاالاحتفال
با@فحل،امادبالقولإماللأمة،ح

اللهرضيالصحابةول@ئفلهواشتهر،لعرفذلكمنشيءوقعولر
عثهم

شيءفييف@رطواولمالأمة،تحتماجه@يءكلجم@نبيهمعننقلوافقدإلينا
الل@يلأهب@هئىالأحتفالكانفلوخير،كلىإل@السابف@ودطهمبلالد@ن،من

وفدللناه@،الناسأنصحهومجموالئ@بياليه،الناسأسبقلكانرامشروعا

والأعئمالالليلةهه@ثعظيمكانفدوالأمائة،ولدىالبلاغ،كايةالرسالةبلغ

علمذلك،منشيءيقعلمفلضايكعمه،ول@مع@ممالنبييغفلهلمدله@دينمنبها
لهذهاللهممملوقدشيء،فيالإلصلاممنليسماوتعظيمهابهاالأححفالأن

بهيأذدطل@مم@االدينفيشرعملنعلئوأنكرالنعمة،عليهاو@خدينها،الأمة

كمكمدثدؤم@المائدة:!سورةدنكثمابهفيؤتعال@ئسبحانهو@الالله،
(1)ثيئا،@لأدلاملكميرفيستنعمثيعليك@موأتممتلينكم

فعيوعجلعزوقالى

.3لآبة:اة،ندلا@رةسو(1)



@لأمةلعموممهمةفتلوى

كلتةولولا@لذبهيأفنلمما@للينننلهميثرعو!شركاءلهمنمالشورى:أسورة

آييثم،عنلبلهغ@لالاليينلانب@يهغتقضي@ففمنل!
البدع،منالتحذيرالصحيحةالأحاديثفييهؤ@اللهرسولعنوثبت"

منلهموتنفيراخطرها،عظمعلئللامةتنبيهاضلالة،بأنهاوالتصريح

ومناقترافها،
عنالصحيح@سفيئبتماذلك

عائشة
رضي

عنعنهاالله

منقال:إأ@ه@النبي
روايةوفيرد".فهومنهلي@ماهذاأمرنافيأعدث

جابرعنمسلمصحيحوفيردإ،فهوأمرناعليهليسعملاعملمن"س:

رضي
أما5الجمعة:يومخطبتهفييقول@اللهرسولكانقال:عنهالله

رالامووشرمحمد@،هديالهديوخيردله@كتاباطديثخيرفإنبعد:

النارأ،فيلالةف@وكلةأجيدبسندالنسائيزادضلالة!.بدعةوكلمحدثاتها

زضيساريةبنالعرباضعنالسقوفي
اللهرسولوعظناقال:أنهعنهالله

يافقلنا:العيون،منهاوذرفتالقلوب،منهاوجلتبليغةموعظة-ثرو

والسمعبتقوى@للهأوصيكم"فقال:فأوصنا،مودعموعظةكأنهاالله،رسول

فعيكمكثيرا،اختلافأفسيرىمنكميعث@منفإنهعبد،عليكمتأفرلانالطاعة،

عليهاوعفوابهاتمسكوابعدي،منالمهديينالراشدين@طلفاءوسنةبسنت@

ضلالةأبدعةوكلبدط،محدثةكلفإنالأموو،ومحدثاتلاياكمبالنواجذ،

فيوالأحاديث
كثيرة.المعنئهذا

بعدهم،الصالحالسلفوعن@رواللهرسولأصحابعنثبتوقد

الدين،فيزيادةلأنهاإلاذ@كومامنها،والترهيبالباعمنالتحذير

زيادتهمفيوالنصارىاليهودمناللهبأعداءوتشبةالله،بهيأذنلموشرع

للدينالتنقصلازمهاولأنالله،بهيأذنلممافيهوابتداعهمدينهم،في

.21ةالآبة@لنورى،سورة(1)



ايأمةلعموممهمةفتاوى

@

هذافيماومعلومالكمال،بعدمواتهامهلإسلامي،
العظيمالفسادمن

لكمكملتاليوم"وجل:عزاللهلقولوالمصادمةالشنيع،والمنكر
والسلامالصلاةعليهالرسولحاديثلأالصريحةوالمخالفة)1(،@ودينكم

منها.والمنفرةالبدعمنالمحذرة

فيالحق،لطالبومقنعكفايةالأدلةمنذكرناهفيمايكونأنوأرجو
والتحذيروالمعرل،الإسراءبليلةلاحتفالابدعةأعنيالبدعة،هذهإنكار

اللهأوجبولماشيء،فيالإسلامدينمنليستوأنهامنها،
النصحمن

ماوبيانللمسلمين،
رأيتالعلم،كتمانوتحريمالدين،منلهماللهشرع

منكثيرفيفشتقدالتيالبدعة،هذهعلئالمسلمنإخوانيتنبيه

الأحويصلحأنالمسئولواللهالدين،منالناسبعضظنهاحتىالأمصار،

ويمنحهمجميعا،المسلمين
بالحقللتمسكصاياهمويوفقناالدين،فيالفقه

اللهوصلئعليه،والقادرذلكوليإنهخالفه،ماوتركعليه،والثبات

وصحبه.والهمحمدنبيناورسولهعبدهعلئوباركوسلم

المها1بازابنالشيخسماحةفتاوىمجموع

شعبانمنالنصفبليلةفال@لاح@حكم+13

والسلاموالصلاةالنعمة،عليناو@خالدين،لناأكملالذيللهالحمد
محمدورسولهنبيهعلئ

والرحمة.التوبةنبي

عليكموأتممتدينكملكمأكملت)اليومتعالئ:اللهقالفقدبعد:أماير

لهمشرعواشركاءلهمأمتعالئ:أوقالدينا@الإلملاملكمورفحيتنعمتي

.3لآية:المائدة،اسورة(2))1(،



الأمةلعموممهمةفتارى

@

عائشةعنالصحيحينوفي"اللهبهيافنلمماالئينئن
عنهااللهرضي

@ح@حوفيردأفهومنهليسماهذاأمرنافيأحدثمنقال:أ@مالنبيعن

أماداالجمعة:خطبةفييقولالنبي-@ركانأنعنهاللهرضيجابرعنمسلم

رالأمووشرتمي@،محمدهديالهديوخيردله،@كتابالحديثخيرفإنبعد:

هيوكثيرة،المعنئهذافيلأحاديثوالاياتواضلالة!بدعةوكلمحدثاتها

دينها،الأمةلهذهأكملقدوتعالئسبحانهاللهأنعلئصريحةدلالةتدل

البلاعبلغبعدماإلاوالسلامالصلاةعليهنبيهيتوفولمنعمته،عليهاولخ
أنوأوضح-لمجي@وأعمال،الأقومنلهااللهشرعهماكلمةللأوبينألمبن،

دينإلئوينسبونهبعده،الناسيحدثهماكل
أوأقوالمنلإسلام،ا

منعلئمردودةبدعةفكلهأعمال،
عرفوقدقصده،حسنولوأحدثه،

اوفأنكربعده،الإسلامعلماءوهكذاالأمر،عني@اللهرسولأصحاب

صانكارالسنةتعظيمفيصنفمنكلذلكذكركمامنها،وحذرواالباع،

كاالبدعة،
وغيرهم.مةشاوأبيطوشي،لطرواوضاح،بن

فا@د@لةالاحتفالبدعةالناس،بعضأحدثهاالتيالبدعومن"
من

الاعتماديجوزدليلذلكعلىىولي@بالصيام،يومهاوتخصيصشعبان،

ماأماعليها،الاعتمادلايجوزضعيفة،ديثأطفضلهافييردوقدعليه،
رو

د

فكلهفيها،الصلاةفضلفي
أهلمنكثيرذلكعلئنبهكماموضوع

عناثارأيضافيهاووردالله.شاءإنكلامهمبعضذكروسيأتيالعلم،

جمهورعليهأجمعوالذيوغيرهم،الشامأهلمنالسلفبعض
العلماء

ضعيفة،كلهافضلهافيالواردةالأحاديثوأنبدعة،بهاالاحتفالأن

رسو(1)
.21لآية:اى،رلثو@ة



@
كلمةلعموممهمةكماوي

الطاثفكتابهفيرجب،ابنالحافظذلكعدئنبهوممنموضبرع،وبعضها

قدالتيالعباد@تفيبهايعملإنماالضعيفةوالأحاديثوكيره،المعارت(

لهفليبىشعيان،من@لنصفبليلةالاحتفالأماصحيحة،بأدلةأصلهاثبت

@الضعيفةبالأحاديثلهيستأنسحتىصحيح،أصل

تيميةاينالإسلامشخالعباسأبوالإمامالجليلةالقاعدةهذهذكروقد

هنوفيالعلمأهلبعضقالهماالقارئأيهالكأنقلوأناالله،رحمه

العلماءأجمعوقدذلك،فييينةعلئتكونحتىالمسألة،
رحمهم

علئإدثه
ماردالواجبأن

الئدوجل،عزاللهكتابإلئ@لسائلمنالناسفيهتنازع
الاتباع،الوإجبالشرعفهوأحدهماأوبهحكمافماع@م@م،اللهرسولسنة
لابدعةفهوالعباديتمنفيهايردلم@وماإطراحه،وجبخالفهماوما

وتحبيذه.إليهاللىعوةعنفضلافعله،يجوز

وأطيعوائطيعوا@لذآمنواأئقا@ئذين)ياالنساء:سورةفيسبحانهقالكما

ئؤئنونكنثمانوالرمثرلاللهإتىفرفوه@ش@فيتنازعتمفمانفكمالأمروآولي@لزسول
ينفيهوما@تلفثمتعالئ:أوقال)1(،تأويلأ@وئحسنخيرفلكالآخرواليومبالنه

يخببكئمفاتبعونياللةتحبونبهتمإن)قلتعالئ:وقال"اللهإلىفحكمهشيء
يحكفولةحتىيؤمنونلاورئكطلاوجل:عزوقال)3(،@فنوبكملكمويغفرالله

تسليماك@4(.ويسئمواقفيتئفاحرجاأنف@ميهمفييجدوالاثئمبينهمشجرفيما
بلنالخلافمسائلردوجوبفينصوهيكثيرة،المعنئهذافيوالايات

سور(1)
.59لآية:النسد،@ة

1لآية:اى،رلثو@ةرسو(2)

.31الآيه:عمر@ن،آلس@رة(3)

6لآية:ا@لنساسسورة(4) 5.



لوممهمةلو@ك

الإيمان،مقتضئهوذلكوأنبحكمهما،الرضاووجوبوالسنة،الكتاب

عاقبة.أيتأويلأوأحسنوالاجل،العاجلفيللعبادوخير

"المعارفلطائف"كتابهفياللهرحمهرجبابن@طافظتال"

هذهفي

منالتابعونكانشعبانمنالنصفوليلةنصه:،ماسبق-كلامبعدالمسألة-

كخالدالشامأهل
وغيرهم،عامربنولقمانومكحول،معدان،بن

وعنهمالعبادة،فيفيهاويجتهدونيعظمونها
فضلهاالناسأخذ

ذلكاشتهرفلماإسرائيلية،آثارذلكفيبلغهمإنهقيلوقمدوتعظيمها،

ووافقهممنهمقبلهمنفمنهمةذلكفيالناساختلفالبلدالط،فيعنهم

منهمتعظيمها،علئ
طائفة

أكثرذلكوأنكروغيرهم،البصرةأهلعبادمن

منهمالحجاز،علماء
بنزيدبنعبدالرحمنونقلهمليكة،أبيوابنعطاء،

وقالوا:وغيرهم،مالكأصحابقولوهوالمدينة،أهلفقهاءعنأسلم

قولين:علىإحيائهاصفةفيالشامأهلعلماءواختلفبدعة،كلهذلك

خالدكانالمساجد،ليجماعةإحياؤهايستحبأنهأحدهما:
معدان،بن

ويتبخرونثيابهم،أحسنفيهايلبسونوغيرهما،عامر،بنولقمان

بنإسحاقووافقهمتلك،ليلتهمالمساجدفيويقومونويتكخلون،

ببدعة.ذلكليسجماعة:المساجدفيقيامهافيوقالذلك،علئراهويه

مسائله.فيالكرمانيحربنقله

لاووالدعاء،والقمصللصلاةالمساجدفيفيهاالاجتماعيكرهأنهوالثاني:

أهلإمامالأوزاعيقولوهذانفسه،لخاصةفيهاالرجليصليأنيكره

تعال@.اللهشاءإنالأقربهووهذاوعالمهم،وفقيههمالشام،

شعبان،نصفليلةفيكلامأحمدللإماميعرفولاقال:أنإلى

ليلتيقيامفيعنهالروايتيئمنروايتان،عنهقيامهااستحبابفيويتخرج



@يأمةلعموممهمةفتاوى

@

النبي-@م@معنينقللملأنهجماعة،قيامهايستحبلمروايةفيفإنهالعيد،
والأي@بنيزيدبنعبدالرحمنلفعلرواية،فيواستحبهاوأصحابه،

د

شيءفيهايثبتلمالنصف،ليلةقيامفكذلكالتابعين،منوهولذلك،
طائفةعنفيهاوثبتالصحابة،عنولاجم@يوالنبيعن

أعيانمنالتابعينفي

@ا.الشامفقهاءأهل

منهالتعريحوفيهاللهرحمهرجبابنالحافظكلاممنالمقصودانتهئد،

رضيأصحابهعنولا@يه@لىالنبيعنيثبتلمبأنه
@لله

منالنمفليلةفيشيءعنهم

واختيارفراد،للأقيامهااستحبابمنالأوزاعياختارهماوأماشعبان،

يثبتلمشيءكللأنوضعيف،غريبفهوالقول،لهذارجبابنالحافظ

الله،دينفييحدثهأنللمسلميجزلممشروعا،كونهالشرعيةبالأدلة

النبيقوللعمومأعلنه،أوأسرهوسواءجماعة،فيأومفردافعلهسواء
إنكارعلئالدالةالأدلةمنوغيرهرد،فهوأمرناعل!ليسعملاعملمنل@مج@ي@:

منها.والتحذيرالبدع

والبا@،لحوادث"كتابهفياللهرحمهالطرطوشيأبوبكرالإماموقالس
ما

أحداأدركناماقال:أسلم،بنزيدعنوضاحابن@اوروىنصه:
من

إلئيلتفتونولاشعبان،منالنصفإلئيلتفتونفقهائناولامشيختنا
أبيلابنوقيلسواها".ماعلئفضلالهايرونولا@كحول،حديث
القدر.ليلةكأجرشعبانمنالنصفليلةأجرإنيقول:زيادأإن@امليكة:
سمعتهلوفقال:

المقصود.انتهئقاصا،زيادوكانلضربتمداعصاوبيدي
فياللهرحمهالشوكانيالعلامةوقالكغ

نصه:ماالمجموعقاالفوائدلا

كلفييقرأشعبانمنالنصفليلةركعةمائةصلئمنعلي،@ايا@احديث:
"حاجةكللهاللهقضئمراتعشرأحداللههووقلالكتاببفاتحةركعة



الأمةلعموممهمةفتاوى

@

لاماالثوابمنفاعلهاينالهبماالمصرحةألفاظهوفيموضوع،هوإلخ.

طريقمنرويوقدمجهولون،ورجالهوضعه،فيتمييزلهإنسانيمتري

لما.مجاهيلورواتهاموضوعةكلهاوثالثةثانية

منحبانولابنباطل،شعباننصفصلاةحديث،انحتصر:فيوقال*

وصومواليلها،فقومواشعبانمنالنصفليلةكانإذاعلي:حديث

بالإخلاصشعباننصففيركعةمائةاللالى:فيوقالضعيف.نهارها،

فيرواتهوجمهورضوع.مووغيرهللديلميفضلهطولمعمراتعشر

ثلاثينلإخلاصباركعةعشرةواثنتاقال:ضعفاء،مجاهيلالثلاثالطرق

موضوع.ركعةعشرةوأربعموضوع،مرة

وغيره،الإحياء،كصاحبالفقهاءمنجماعةالحديثبهذااغتروقد

منالنصفليلةأعنيالليلة،هذهصلاةرويتوقدالمفسرين،منوكذا

روايةهذاينافيولاموضوعة،باطلةكلهامختلفة،أنحاءعلئشعبان،

ليلةالربونزولالبقيع،إلئ@جملذهابهعائشةحديثمنالترمذي

منلأكثريغفروأنهالدنيا،السماءإلئالنصف
فإنكلب،غنمشعرعدة

فيهوإنماالكلام
فيالموضوعةالصلاةهذه

حديثأنعلئالليلة،هذه

فيذكرهتقدمالذيعليحديثأنكماوانقطاع،ضعففيههذاعائشة

الضعفمنفيهماعلئموضوعة،الصلاةهذهكونلاينافيليلهاقيام

المقصود.انتهىذكرناه.حسبما

رسولعلئموضوعالنصفليلةصلاةحديثالعراقي:الحافظوقال"

عليه.وكذب@لمجالله

بصلاةالمعروفةالصلاةلما:المجموعداكتابفيالنوويالأماموقال"

وهيالرغائب،
منجمعةأولليلةوالعشاء،المغرببينركعةعشرةاثنتا



الأمةلعموممهمةفتلوى

@

بدعتانالصلاتانهاتانركعة،مائةشعبانمنالنصفليلةوصلاةرجب،

علومدإحياءولما،القلوبداقوتكتابفيبذكرهمايغترولامنكرتان،
ببعضيغترولاباطل،ذلككلفإنفيهما،المذكوربالحديثولالما،الدين

فانهاستحبابهما،فيورقاتفصنفالأئمةمنحكمهماعليهاشتبهمن

ذلك.فيغالط

كتاباالمقدسيإسماعيلبنعبدالرحمنمحمدالإمامالشيخصنفوقد

المسألةهذهفيالعلمأهلوكلاموأجاد،فيهفأحسبنإبطالهما،فينفيسا

المسألة،هذهفيكلاممنعليهأطلعناماكلننقلذهبناولوجدا،كثير

الحق.لطالبومقنعاكفايةذكرنافيماولعلالكلام،بنالطال

أن@طقلطالبيتفحالعلم،أهلوكلاموالأحاديثالآياتمنتقدمومما*

بالصيام،يومهاوتخصيصكيرها،أوبالملاة،شعبانمنابصفبليلةالاحتفال
مماهوبلالمطهر،الش@3فيأصللهوليسالعلم،أهلأكثرعندمنكرةبدعة

اللهرضيالصحابةعصربعدالإسلامفيحدث
الحقطالبويكفيعنهم.

يخئهم،@لكمكملت)اليوموجل:عزاللهقولوغيرهالبابهذافي
(1)

و@ا@

معناهافيجاء
لشماهذاأمرنافيأحدثمنع@:إالنبيوقولالايات،من

معناهفيجاءومارددأفهوفه
أبيعنمسلمصحيحوفيالأحاديث،من

منبقيامالجمعةليلةتخصوالاع@ح:أاللهرسولقالقال:عنهاللهرضيهريرة

يصوصومنجييكونانإلاالأيام،بينمنبالمياميومهاتخصواولاالليالي،بين
مه

لكانتجائزاالعبادةمنبشيءالليالي،منشيءتخصيصكانكافلوأحدكم

يومخيرهويومهالأنغيرها،منأولئالجمعةليلة
الشمس،عليهطلعت

منع@النبيرحذفلماع@يلى،اللهرسولعنالصحيحةالأحاديثبنص

.30لايةاالماندة،سورب(1)



الأمةلعيومممةملو@

@

مناللياليمنغيرهاأنعلئذلكدلالليالي،بينمنبفيامثخصيصها

بدليلإلاالعبادة،منب@ثيءمنهاشميءيج@وزتخصيصلاأولئ،باب

التخصيص.علئكدلصحيح،

فيها،والاجتهادقيامها،يشرعرمضان،ولياليالقدرليلةكافتولا"

كمابنفسه،ذلكوفعلقيامها،علئالأمةوحثزلك،طئانر@ىنبه

دئةكفر@واحش@ابأإيمانارمضانقاملامنقال:أنهع@النبيعنالصحيحينفي

منتقدممالهغفر@للهواحتساباالقدرإيكالأليلهقامومنثنبه،منتثدمماله

نوبه،.ذ

أورجب،منجمعةأولليلةأوف@عبان،منالنصفليلةكانتفلو"

العبادة،منشيءأوباحتفالتخصيصهاي@ثرعوالمعراج،الأيصواءليلة

لنقلهذلكمنشيءوقعولوبنفسه،فعلهأوإليه،الأمةيك@النبيلأرشد

اللهرضيالصحابة
الناس،خيروهمعنهم،يكتمو@ولمالأمة،إلئعنهم

الله@رضيوالسلام،الصلاةعلي@الأنبياءبعدالناسوأنصح
عن

أنهالعلماء،كلاممنانفاعرفتوقدوأرضاهم،@اللهرسولأصحاب

أولليلةففلفيشطءسنهمدله@وفميأصجابهمكنولافي@للهرسرلمكنثمبتلم

بدعةبهماالاحئفالاأنفعلمشعبان،منالنصفليلةفيولارجب،منجممة

منكرة،بدعةالعبا@ةمنبشيءتخصيصهاوهكذاالإسلام،فيمحدثة

ليلةأنهاالناسبعضيعتقدالتيرجب،منوعشرينسبعليلةوهكذا

زيجولاكماالعبادة،منبشيءتخصيصهاب@جوزلاوالمجراج،الإسر@ى

الأقومنوالصحيحفكيفعلمت،لوهذاالسابقة،للأدلةبها،الاحتفال

رجب،منوعشرينسبعليلةإنهاقالمنوقولتعرت،لاأنهاالعلماء

قال:منأحسنولقدالصحيحة،الإحاديصفيلهأساسلاباطلقول



الأمةلعموممهمةفتاوى

@

البدائعامحدثاتالأموووشرالهدىعلىالسالفاتالأموروخير

عليها،والثباتبالسنةللتمسكالمسلمينوسائريوفقناأنالمسئولوالله

لهورسوعبدهعلئوسلماللهوصلئكريم.جوادإنهخالفها،مماوالحذر

وصحبهالهوعلئمحمد
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اللهبغمرالحلفحكم

معتعالىبغير@للهالحلفحكمماسوال:+14
أنهعنهيويعيىالنبيأن

لمصدقإنوأبيهأفلح"قال:

أو)وحياتك(يقول:أنمثلوجلعزاللهبغيرالحلفالفتوى:"

منهوبلمحرئم،هذاكل)والشعب(أوالرئميس()والسئيدأو)وحياتي(

لاالتعظيممنالنوعهذالأنةالشرك
غيرعظمومنوجل،عرلثهإلايصح

عظمةأنيعتقدلاهذا@طالفكانلمالكنشرك،فهولثهإلايكونلابماالله

فمنأصغر،شركاكانبلكبر،شركأالشركيكنلماللهكعظمةبهالمحلوف

أصغر.شركاأشركفقداللهبغيرحلف

ليممت،،أوباللهفليحلفحالفأكانمنبآبائكم،تحلفوالا"النبي-@ي@:قال

كانأيااللهبغيرتحلففلاكا.أشركأوكفرفقددلهبغير@حلفمنلمجين:أودال

الرسلمندونهممنأوجبريل،أو@ز،النبيكانلوحتىبه،المحلوف

اللهسوىبشيءتحلففلاالرشل،دونمنأوالبشر،أوالملائكة،منأو

وجل.عز

اختلفوأبيهداالكلمة،كافهذهصدقإنوأبيهأفلحع@ح:أالنبيقولأما@

1طرمى@فتو(1) 4 0 8@.



الأمةلعموممهمةلتلوى

@

علئوبناءجمرو،النبيعنتصحلموقال:أنكرها،منفمنهمفيها،الحفاظ

الموضوع،فيإشكالفلاذلك
لماذادقائما،يكونأنلابدالمعارضلأن

إليه.يفتفثولامقاومغيرفهوقائماالمعارضيكن

هذاأنذلك:علئالجوابفإنوأبيه-كلمةأيثابتة-بأنهاالقولوعلى"

لدينافيكون@لحكم-منأيالواضح-مناللهبغيروالحلفالمشكل،من

المتشابهيدعواأنذلكفيالعلمفيالراسخينوطريقومتشابه،محكم

آياثيخه@لكبعليكأنزليا.في)هوتعالق:اللهقالبالمحكم،ويأخذوا

نهتشابهمافيتعونزيغقلوبهمفيائذينفائامتشابهاتوآخرالكتاب@مهنئحكمات

كلبهامئايقولوناليلمفيوالزاييخونالذبلأتأويلهيعلموقاتاويلهوابتغاء@لفتنةابتفاة

عندرئنا،ئن

قبلهذايكونفقدكثيرة،احتمالاتفيهأنمتثدابها،كونهووجه"

الشركلبعدوالسلامالصلاةعليهبالرسولخاصاهذايكونوقدالنهي،

مماهذايكونوقدبحقه،
اللسانعلئيجري

بغيبر
هذهكانتولماقصد.

جمصارالرسولعنصحتإنالكلمةهذهعلئواردةالاحتمالات

عنالنهيوهوبالمحكمنأخذأنعليناالواجب
الله.بغيرالحلف

ويصعبلسانهعلىجرىقداللهبغيرالحلفإنالناس:بعضيقولقدولكن"

الجواب؟فمايدعه،أنعليه

منه.والخروجتركهعلئنفسكجاهدبلبحجة،ليسهذاإننقول:

شيءفييخاطبنيوكان)والنبي(يقولرجلانهيتقدأننيوأذكر

لها،يعودلنأنهيؤكدأنأساسعلئقالهافهولها(أعودلا)والنبيفقال:

.7لآبة:اعمر@ن،ل@سهرة(1)



الأمةلعمولممهملألتاوى

لسانكمنتمح@وأنثستطيعماب@قدرحاولفنقول:لح@انه.علئتجريلكنها

إلأحثئأصغر،كالطولرعظيمخطرهوالسركشرك،لأنه@االكنلحمة،هذه

كمانرلر@ه@ي@ففرهلاال@ثنركإن"يفول:اللهرحمهتيصمةابنالإس@لامشيخ

أنمنأحبك@اذبابمالثهأحلفلأن@عنه:اللةرضيمعسمودابن

صادفاأ.بغيوهأحلف

الكعبرظ.سيئةمنأغظمالث@ركسعيئةلأنوذلكالإسلام:إثيخقال

1عثيمينابنال@ثعيخفتارى 7 4 1 1

حةبالأضروالثرسلالقبورزيارةح@كم

بهاللتوسلأموالوأخذ
لاهيالأ@الدينحكممافيه:يمولالعربيةمصرجمهوويةمنسؤال+15

بها،للترسلوأمرالهروفوأتبالأفرحلأ،والثوسلالقبور،ارةيخفي

دله؟.@أفادكم@ثيمونازينب،والسي@دةوالحسين،البدوي،الم@جدكزي@اره

نوعان؟القبهرؤ@ارةالجوأب:ء

ولأ@لعليهم،والئرحمللأ@واث،الدعاءلأجلومطلرب:مشروعأحدهم@ا:

ثمتذكرفإنه@االثبهر)@ويوأيكفح:النجيلقولللآخرة؟والاعدادالموث،تذكر
اللهرضيأصحابهوهكداجمنح،يزورهاوكانالآخرة،.

الفرعاوهذعنهم،
يجببلالفبرر،زيارةلهنيشرعفلاالنسماءأماللثساء،لاخاصةللرجمال

منالف@بورزائراتلعنالله-جم@رسولعنثبتفدلأنهذلك؟عننهيهن

معبهن،أول@هنفتنةبهايح@صلقدللقبووزيارتهنولأنالنسعاء،
ال@برفلة

إل@قالجئائزاتبماعلهنيشرعلاوهكذاعليهن،يغلبالذيالجزعوكثرة



@لامةلعموممهمةلتلوى

ل@

عنفه@يا"قالت:عنهااللهرضيعطيةأمعنالصحيحفيثبتلماالمقبرة،

إلنالجنائزاتباعمنممنوعاتأنهنعلئذلكفدلعل@ينا"يعؤمولم@طنائزاتاع

منذلل@فييخشىلماالمقبرة
فيوالأصلالصبر،وقلةوبهن،لهنالفتنة

عنهنهاكموفافخنره@لحزيولآتاكمؤماس@بحانه:إاللهلقولالتحسريمالنهي:

بهاتنهوتا

بذلكصحتكماوالنساءللرجالفمشروعةالم@ي@تعلىلاةالدأما"

رضيالصحابةوعن@اللهرسولعنالأحلديث
الله

أماذلك،فيعنهم

رضيعطيعةأمقول
اتباعجوازعلئيدللافهذاعلينا(يعزمالمعنها:الله

المقولها:وأماالمنع،فيكافكروعنهالنهيص@دورلأنللنس@اء؟الجنائز

بهايعارضلاواجتهادهارظنها،اجتها@ماعلئفهومبنيعلي@نا(يعزم

السنة.

أوبهم،والاشغاثة6أهلهالدعاءالقبررزيارةوهربدعي:الئاني:النوع"

ويلتحقالعافية.اللهنسمألكبر،وشركمنكروهذالهم،للنذرأولهم،للذبح

وهذاعندها،والقرا@عثدها،وأ@لاةعندها،رلد@اءيزورو@اأن@كبئ

أنواع:ثلانةاطققةفيفحارتالشرك،وسائلىومنمشروعفيربدع@ة

لتذكرأولأهلها،للدعاءيزوروهاأنرهومشروع،ةالأولالنوع

ة.لأخرا

عندها،للذبحأوعندها،للم@لاةأوعندها،ل@لقراعةتزارأنةالثافي

الشرك.وسائلوهنبدعة،فهذه

الميثلدعاءأوبذلك،إليهوالتقربللميثللذبمحيزوروهاأنالثالث:

.7لآلة:اطر،@سورةيا(



@
الأمةلعموممهمةفتاوى

كبر،شركفهذاالنصر،أوالغوثأومنهالمددلطلبأوالله،دونمن
العافية.اللهنسأل

منالحذرفيجب*
المدعوكونبينفرقولاالمبتدعة،الزياراتهذه

عندالجهالبعضيفعلهماذلكفيوبدخلغيرهما،أوصالحا،أونبينا،

أوالبدوي،أوالحسن،قبرعندأوبه،والاستغاثةدعائه،منعنىالنبيقبر

المستعان.واللهغيرهم،أوالجيلاني،عبدالقادرالشيئ

3/3بازابنالشيخسماحةفتاوىمجموع 4،43 4 5

الأولياءقبورزيارهحكم
القبورعلاالقرلنوقراءة

حكمومالا،أمجائزةهيهلالقبورعلىالقراعةحكمماسؤال:-16
يزعمونكماوالأولياءالصالحينقبوريزوروناناسفينظركمفيالش@3

الدنياومتاعالصحةويطلبون

مسألتين:تضمنالسؤالهذاالفتوى:*

بدعة،وهيم@ثروعة،غيرالقبورعلىوالقراعةالقبوو،علىالقراعةالأولى:

يقول،بماالخلقوأعلمالله،بشريعةالخلقأعلموهوبم@هاللهورسول

كل9ع@:يقوليريده،فيماالخلقوأنصحبه،ينطقفيماالخلقوأفصح
البدعفجميعشيء،منهايستثنىلاالعامةالكليةالجملةوهذه"ضلالةبلحة

ويفسئرهيفضلهأنأرادأحداأنلوالذيالبليغالمحكمالنصبهذاضلالة
جمح،النبيعهدفيتكنلمبدعةالقبورعلئفالقراعةسفرأكبيرا،لاحتمل

يقولكاندائمابإقراره،ولابفعلهولابقولهلاثع@م@الرسوليسنهاولم

@لدرب.علئنورفتاوى(1)



الأمةلعموممهمةفتلوكا

@

دئةثاء@إنئاطمؤفين،قومدارعليكمالسلاميقولوا:!أنإلئأقتهويرشد

يرحملاحقون،بكم
لكمولنادله@نسألوالمستأخرين،ومنكممناالمستقدميندله@

ولهم،.لناواغفربعدهمتفتناولاأجرهمتحرمنالااللهمالعافية

كانتسواءللقبررالذهابفهوالسؤال،هذاتضفظمماالثانيةالمسألةوأما

اويطلبووشمتنجدوهم،بهم،ليستغيثواأولياء،أنهميزعمونلمنقبورا

عنمخرجكبرشركوهذاالمعيشية،أمورهمتيسيرمنهم
اللهلقولالمقة

معيدع)ومنتعالئ:
يفلحلاإثهرنجهعندحسابهفاثمابهلهبرهانلاآخرإلفاالله

ون،فرلكا@

منكلأنأفادتالايةوهذه
دعا

مع
لهبرهانلافإنهاخر،إلهاالله

أيخضاوأفادتوضلاله،سفههعلئيدلالدليلبلله،دليلولابذلك،

دعالمنالتهديد
مع

وأفادترئه،،عدحسابه)فإئمابقوله:اخرإلهاالله

لاإئهلقوله:أكافر،بأنهوأفادتالله،غيربدعاءيفلحلنالداعيهذاأن

عنيرغبومنتعالئ:إلقولهوسفه،ضلالاللهغيرودعاءفرون،.الطيفلح

منإلأابراهيمئنة
لآمنالله@ونمنيدحومقن@ضل@ومنوقوله:"نفسةسفه

@غافلوندعاثهمعنوهمالقيامةيومالنلهيستجيب

أنهميعلمونالذينالمقبورينهؤلاءإلئهؤلاءيذهبأنالعجبمن@*

ممايتخلصواأنيستطيعونلاهامدةجثث
منهميطلبونفيه،هم

أن

منيخلصوهم
الكربات.تفريجمنهمويطلبونالشدائد

لووالعجاب،العجبمنهايفضيفإنههؤلاء،حالالانسانتأفلإذا

1الآية:المؤمنون،ورة@(1) 17.

رسو(2)
1لآية:اة،بقر@ة 3

ه.لآية:احقاف،لأاسورة(3)



@لامةلعمو!مهمةفثلرى

@---

وأكمس@فههم،لهملتجينكفولهم،وإلئأنفسهم،إلئرجعراهؤلاءن

دكهم،فييبصر@مأنعافةللمسلمينتعالرلاللهفشحألمبين،ضلاليفي

عليه.بثبتهموأنالحق،إلئيهديهموأن

مسبحانهاللهإلبئفالجاواالنافعالدعاءأردتمإذالهولا،:ئتولوإني"

اللىك@وهرالشوء،ويكش@دعاه،إذاالمضطر@جيبالذيهوفانهوتعالئ
شانلقواقامحمديك@:ألنبيهيفولالذيوهولفمىء،كلملكوتبيده

ف@بيولؤبوالىفله@تجلإالعكافيإفنا@لثعدحكوةأجمبطقريبتيف@عتيعادي
بصدقودعوهإليهوالتجنأواالله،إلئاتحهواإذاوليجربوايريثئمون@

لاأنهلهميت@ئقحتىالإجابة،وأملو@نيافتقارأو@ووص،و!
اللهإلاكمعهم

عز

اللىينالفبورهذهأصحابهؤلاءيدعوأنيحصلقدإنهقلت:فإن
المطلولط،ل@مخصلووقدره،اللهقضاءيجريثمأولياء،أئهميزعمون

@طادثة؟هذهلحوموقفافما

منىل@لهمحصلماألطاليقينعلمنعلمأنناموقفناأنفالجواب:

مئن@فئلومنيقول:أوجلعزاللهنف@هئرلاء،بدعائهموليسهؤلاء،
بطف@فاففوذ،دعالهمعنوممالقيامةيومإئنلةيستجبلأمنالذدولطمنيلحكو

قالكماضررأ،عنهميدفعواأنولالهم،يجلبواأنيستطيعونلاهؤلاء

فير@@مو@@يخلقونوفمشيئايخيهقونلاالذدونمنيدحكون@وائنهنتعالئ:

ا@هميوجدليأنالأمواتهؤلاءيستطيعفلائحتون،أيخانيشعرونوماأحياء

1الآبة:@لبقرتسورة(1) 86.

ه.لآبة:ا6لأحمقافاسورة(2)

لآبنان:النحل،@هرأص@(3)



الأمةلعموممهمةفتلوى

@

به؟لاالئ@اءعندحصلهذاولكنالمسلمين،جماعوب@القرانبنمنفبيئا

وجل.عزاللهمنفتنة

ةل@بلوهملهمالمعصيةأسباببتيسيرالعباديفققدوتعالئسبحانهوالله

يومالحيتانصيدعليهمحرئمحينإسراثيلبنيبهاللهامتحنماإلئترألم

وبكثرة،المدظفرعلئشرعاسبتهميومتأتيهمالحيتانفكانتالسبت،

يومال@ثئباكوضعواحيلة،إلنفالتجأوايرونها.لاالسبتيومكيروفي

كانذاف@الم@ئبت،يومالشباكبهذهفتقعالجمعة،
يوم

فقالأخفوها.الأحد

@الت@@فض!عنمؤاشثنهمتعالئ:قالكماخاسبنن،،تر@ةكونوالهيم:أالله
كانت

لالا@سبيتونؤيزتمثزعاسبتهميونمحيتانهمتاتههمإذ@لسبتفييمئونإذ@لتحرخاف@رة

يفسقونأكائوابمان@لوهمكنلدتاتيهم
(1)

@ليهنعلتبئوتقدتعالق:أوقال6
ي@فابهنيطنكالأفجعلناقا@خاسئينترقةكونوالهمفقلناالسبتفيمنكماعئئوا

لمئقينأؤموعظة.خلفهاوئا

افهرضيالصحابةتعالناللهبهابتلئماإلئترىألاثم
اكانوحينعنهم

الذل@بفونكمآنواا@يينأئهاياتعالن:إاللهفقالئحرمين
نقائهالمثيل!نجنلاي@ث@

الصيدعليهمتعالئاللهفأرسل)3(،"بالنيبيخافهمن@لئهليعلغؤليماحكمأيبيكم

كانمانتخرقوالرماحالأرض،علئيعدوكانمافتمسلفالأيديتناله

الصحابةولكنليبلوهم،الصيدهذاعلئالحصوللهماللهفسفليطير.

اللهرضي
سهلهالذيالصيدهذامنشيئايأخذوالمالقرونخيروفمعنهم

منه.وخوفهموجلعزدثهلتقواهملهمالله

1لآية:اف،عر@لأ@سهرة(1) 63.

.6،566لآبنان:اة،لبقر@ةرمو(2)

.94لآية:المائدة،اسورة(3)



الأمةلعموممهمةفتاوى

@

يجريثمالقبورهذهيدعونالذينالمشركيئهؤلاءأنوالمقصود"

تعالىاللهمنابتلاءشكبلاهذايكونبهدعوامابحصولوالقدرالقضاء

وبرينااتباعه،ويرزقناحقأالحقيريناأنتعالئاللهفنسأللهم..وامتحانا

اجتنابه.ويرزقناباطلاالباطل

1عثيمينابنالشيخفتاوى 5 7 11+1 6 5

بالمبورالطوافحكم

لهموالنذرأصحابهاودعاء
اقبالطوالقبور،يعبدمنالإسلاميةالبلادمنالكثيرفيسؤال:-17

@،العباد@أنواعمنذلكوغيرلهم،وينذرأصحابها،ودعاءحولها،

لهم؟النصيحةتوجيهالشيخفضيلةمننرجو
اللهبعونبسطإلئيحتاجوجوابهعظيم،سؤالالسؤالهذاالفتوى:@الو

قسمين:إلىينقسمونالقبورحاب@م@إنفنقول:وجلعز

فهذاخيرا،عليهالناسوبثنيالإسلام،علىتوفيقسمالأول:القسم

يرجى
ةبالمغفرلهاللهيدعونالمسلمنإخوانهإلئمفتقرولكنهايخر،له

يقولونبعمعممنجاعواوانذينتعالئ:أقولهعمومفيداخلوهووالرحمة،

إنكرنجناآمنواغلآلنذينقلوبنافيتجعلولابالأيمانسبقوناائنينولإخواننالنااغفررتا

يدفعأنيستطيعلاجثةميتأنهإذأحداينفعلابنفسهوهو"زحيمرعوث
فهولغيره،ولاالنفع،لنفسهيجلبأنولاغيره،عنولاالضر،نفسهعن

لهم.نافعغيرإخوانهنفعإلئمحتاج

منالخرجالفسقفسقهإلىتؤديافعالهمنالقبور:أصحابمنالثانيالقسم

1لآية:اطنر،@ةرسو(1)



الأمةلعموممهمةفتلوى

@

منويشفونالغيب،ويعلمونأولياء،أنهميدعونالذينكأولئكالملة:

شرعا،ولاحسامعلومةغيربأسبابوالنفعالخيرويجلبونالمرض،

عليهم،الترحمولالهم،الدعاءيجوزلاالكفر،علئماتواالذينفهؤلاء

كانوا@وييوتوللمشريهينيستنفرواأنآفواوالذينللثبزكانقاتعالئ:أاللهلقول

بنتربى
إلألأبيل!استغفارإبراهيمكانوما@الجحيمأصحابآثهملهمتبينمابعد

حليمإلأؤاةإبراهيمإنمنهتبرملثل!عموأثهتهتبينفلفاإئاهعل@ائوعلةليعن
(1)

همو

أنقحراندبهم،يتعلقأنلأحديجوزولايضرونه،ولاأحدا،ينفعونلا

أنهأونورأ،قبورهمفيأنلهيتراع@أنمثللهم،كراماترأىأحدا

ذلك،شابهماأوطيبة،رائحةمنهايخرج
علئماتوابأنهممعروفونوهم

هذهبأصحابهؤلاءليفقوغروره،إبليسخدلمنهذافإنالكفر،

عزاللهسوىبأحديتعلقواأنمنالمسلمنإخوانيأحذرصاننيالقبور،

والأرض،السمواتملكوتبيدهالذيهووتعالئسبحانهفإنهوجل،

السويكشفولاالله،الاالمضطردعوةيجيبولاكله،الأمريرجعوإليه

ليهف@@لفئزسكمإفاثنماللهفمننعمةئنبكموماتعالئ:أقالالله،إلا

رون،تجأ

سولرإلاأحدايتبعواولادينهم،فييقلدواألاأيضالهمونصيحتي*

يرجوكانئقنحسنةأموةاللهرسولفيكمكانطلقدتعالئ:اللهلقولعط،الله

اللهتخبرنكنتمإيئهلتعالئ:ولقولهكيرا@الذوذكرالآخوواليومالله

الذ"يحببكمفاتبعوني

1الآيتان:@لتوتجيسهرة(1) 1،31 14.

.53لآية:النحل،اسورة(2)

@،حز@لأاسورة(3)
.21لآية:ا

.31لآية:ان@عمر@ل@سورة(4)



@
@يامةلوممهمةفتاوكلا

جل@بماالولايةيدعيمنأعماليزنواأنالمس@لمينجميععلئويحب*

منيكونأنيرجئف@إنهوالسنة،الكتاسبوافقفإنوالسنة،الكحتابفي

اللهذكروقداللة،أولياءمنفليسوالسنة،الكتابخالفنو،الله،أولياء

أربيلابنألاقال:إحيثافه،أولياءمعرفةفيعدلاقسطأميزانأكتابهفي
كانفمن.(11"يثقرنوكانوامئراالنيسن@يحزنونهمرلاعليهمخوثلا@لذ

معهكانانددثه،بوليفليسكذلكيكنلمومنوليا،دثهكانتقيأ،مؤم@نا

ومعالولاية،منشيءفيهكانوالتقوىالإيمانبعض
نجزملانن@اف@ذلك

مؤمنأكانمنلكالعموم:سبيلعلئنقولولحكننابشيء،بعينهلشخص
وليا.دئهكانتقيا

الأمور.هذهمثلمنبشيءالإنسحانيفتنقدوجلعزاللهأنوليعلم@
به،يتبركترابهمدطيأخذأوصاحبه،فيدعوب@القبر،الإنسانيتعلقفق@د

فتنةذلكويكونمطلوبه،فيحصل
نململأنناالرج@ل،لهذاوجلعزاللهمن

أوضررلزوالسببأي@كونلاالترابهذاوأنالدعاء،يجيبلاالقبر@ذاأن

@لئه@ونينيدحئهويئنلفل@ؤمنتعالئ:اللهلقولذلكنعلمنفع،جلب
لأمن

لهمخشر@لئاسكانوافا"غافلونءدعائهمعنوهم@ئقيامةيومإلنلهيستجيب
لا@لئهثونين@دعون@وائنينتعالئ:وقالىكافرين،بعبالتهموكافواأعلاء

يبثونلأأيانوفييشصوماآحياءغيوأموال@@يخلقرنوهمشيثايخئقون
فلناللهدونمنديرمنلك@أنعلئتدلكثيرة،المعنئهذافيوالآيات

عندبهالمدعوالمطلوبيحصلقدولكنالداعي،ينفعولنالدعاءيستجيب

.263؟6لآينان:ا6يونسسررة(1)

.56،تالآيتانالأحناف،ص@رة(2)

سرك(3)
.2،021ةالأينان@لنحل،ة



@أمة@لعموممهمةكلرى

@

وامتحانا.فتنةاللهغيردعاء

الذيهذادعاءعندأيالدعاءعندالشيءهذاحصلإنهونقول:،

وبينبالشيء،الشيءحصولبينوفرقبدعاثه،لاالله-دونمندعي

ليساللهغيردعاءأناليقينعلمنعلمنناف@الشيء،عندالشيءحصول

جلوعزاللهذكرهاالتيالكثيرةبالأياتالضرر،دفعأوالنفع،لجلبسببأ

واللهوامتحانأ،فتنةالدعاءهذأعندالشيءيحصلقدولكنكتابه،في

عبدأكانمنوتعالئسبحانهليعلمالمعصيةبأسبابالإنسانيبتليقدتعالئ

لهواه.عبداكانومنلنه

أنعليهماللهحرئمحيثاليهودمنالسبتأصحابإلئترىألا"

تأتيالحيتانفكانتوجلعزاللهفابتلاهمالسبت،يومفيا@يتانيصطادوا

عليهمفطالتختفي،السبتيومغيروفيعظيمة،بكثرةالسبتيوم

نحرمكيفا:لووقامد.لأا
ا،وقدروفكروا،ثمالحيتان؟هذهأنفسنا

يوممنهاالحيتانونأخذالجمعةيومونضعهاشبكةنجعلفقالوا:ونظروا،

الله،محارمعلئحيلةهوالذيالفعلهذاعلئفأقدمواالأحد،
فقلبهبم

الله

بئواسئلهمتعالئ:أاللهقالخاسئين.قردة
إذ@بحرحافرةكانتالتيالقرية

كنلكتاتهملايسبتونلاويوتمشزغاسبتهميومحيتانهمتأتيهمإذال@تبتفييعئون

فيمنكم@كلتمواا@لنينعلمتمولقدوجل:أعزوفال)1(،"يفسقونكانوابمائبلوفم

خلفهاوقايديهابينيخمانكالافجعلناها@خاسئينقردةكونوالفمفقلنا@ل@ئهت

يسركيففانظر،للمثقينؤموجمظا
امنعوالذياليومفيالحيتانهذلهماللأ

علئالحيلةبهدهفقاموايصبروا،لمبالئهوالعياذولكنهمفيه،صيدهامن

1الآية:الأمر@فسهرة(1) 63.

.6،566الآينان:@لبقرفسهرة(2)



@
الأمةلعموممهمةفتاوى

الله.محارم

@مم

تعالئ،اللهابتلاهمحيثعتروالنبيلأصحابحصلماإلئانظرثم

أيديهم،متناولفيفكانتالمحرم،علئالمحرمةبالصيودمحرمونوهم
اللهرضيولكنهم

أيهاياتعالئ:أاللهقالمنها.شيءعلئيجرؤوالمعنهم

اللهليبدونكمآمنواالنين
الذليعلمييرماحكميكمأيدتنالهالمئيدئنبضيء

يخافهمن

فيالطائرةالعاديةالصيودكانت@أليمعذ@بفلهفلكبعداعتدىفقنبالنيب
الطائرالصيدوينالونباليد،العاديالصيديمسكونأيديهم،متناول

اللهرضيولكنهمجدا،لجهمفيسهلبالرماح،
وجلعزاللهخافواعنهم

الصيود.منشيءأخذعلئيقدموافلم

عزاللهيتقيأن@لحرئمالفعلأسبابلههيئتإذاالمرءعلىيجبوهكذا*

بابمنأسبابهتيسيرأنيعلموأنالمحرم،هذافعلعلئيقدموألاوجل

للمتقين.العاقبةفإنوليصبر،فليحجم،والامتحان،الابتلاء

2عثيمينابنالشيخفتاوى 2 5 1 1

وأحكامهسللتوا
النذر،حكمعنالجزاء:خيروالمسلمينالإسلامعناللهجزاهوسئل-18

العونوطلببها،لاست@ثفاعواسل،لتوواحة،لأضروابالقبور،لتبركوا

الفقه؟مسائلمنأوالعقيدةمسائلمنالتوسلوهلأهلها،من

هذهبقوله:تعالىاللهحفظهفأجاب@
لأنوالعبادة،العقيدةمسائلمن

العبادة4أنومنشيئاصرفمنوكلوجل،عزلئهإلايجوزلاعبادةالنذر

قدكافر،مشركفإنهالله،لغير
حرم

الةقالالنار،ومأواهالجنة،عليهالله

مما.لآية:ا@لائدفسورة(1)



الأمةلعموممهمةفتاومما

@

منللطالمننوماالنارؤمأواهالخةعليه@لذحزمفقدبالئهيشركمنإثهثعالئ:أ

أنمنارطه
فهذاوجلعزاللهدونمنتنفعأنهايعتقدكانفإنبها:التبركوأما*

تنفعوليستسبب،أنهايعتقدكاناندالملة،عنمخرجالربوبيةفيشرك
الأصغر،الشركمنفإنهاعتقدهومامصيب،يخرضالفهوالله،دونمن

يقلعوأنوتعالئسبحانهاللهإلئيتوبأنالمسائلهذهبمثلابتليمنفعلئ
عن

وليعلمحال،أسوأعلئالدنيامنفينتقلالموت،يفاجئهأنقبلذلك
أحلإ،كلملجأهووأنهوتعالئ،سبحانهاللههووالنفعالضريملكالذيأن
خلفاءويجعلكمالسوءويكثيفلعاهإفاالمضطزيجيب)أفنتعالئ:قالكما

الالتجاءفينفسهيتعبأنمنوبدلا@تذكرونناقليلاالذثعإلةأالأرض

جلوعزربهإلئليلتفتأولياء،يعتقدونهمممنوفلان،فلانقبرإلئ

يملكالذيهووتعالئسبحانهاللهنف@الضر،ودفعالنفعجلبوليسأله

لهذهأنيعتقدالمتوسللأنالعقيدة،فيداخلفهوللتوسلوبالنسبة

منالحقيقةفيفهومكروهه،ودفعمطلوبه،حصولفيتأثيراالوسيلة

اتأثيرلهأنيعتقدوهوإلابشيءيتوسللاالانسانلأنالعقيدة،مسائل

يريد.فيما

قسمين:الىينقسمبالصافيلإالتوسل*

ضيرالصحابةكانفقدبه،لابأسفهذابدعائهم:التوسلالأول:القسم

.72لآبة:ا@لاندتسورةلا(

.62الآية:@لنمل،سهرة(2)



الأمدلعموممهمةفتلوى

@

الله
بذلك،فينتفعونلهماللهيدعوبدعائه،ب@،اللهبرسوليتوسلونعنهم

عنهاللهرضيالخطاببنعمرواستسقئ
بنالعباسط@:النبيبعم

ئه.عابدلم@طلب،اعبد

منهوبلبشرعي،ليسفهذابذواتهم:التوسلفهوالثاني:القسموأما

يكنلملأنهالبدعمنفهوآخر.وجهمنالثركمنونوعوجه،منالبدع

فياعتقدمنكللأنالشركمنوهووأصحابه،النبي-لمجيمعهدفيمعروفأ

أنهلمننوعاأتىقدفإنهشرعيا،سببايكنولمسبب،أنهالأمورمنأمر
يقول:أنمثلع@م،النبيبذاتالتوسليجوزلاهذاوعلئالشرك،

بالإيمانتعالىدلهإلى@يتوصأنهتقدوعلىإلامحمد-جم،بنبيكأسألك

النبيذ@توأماالعبد،بهينتفعالذى@الهدينمنذلكفإنومحته،بالرسول-@
زيجولاالراجحالقولعلئوكذلكالعبد،بهاينتفعوسيلةفليمستعيهلى

لاونفسه،ع@النبيبهينتفعإنما@النبيجاهلانع@روالنبيبجاهلالتوس@

للنبيأنباعتقادع@النبيبجاهيتوسلالإنسانكاناذادكيره،بهينتفع
محم@اي،نبيكفيتشفعأنأسألكإنياللهمفليقل:الله،عند@جاهأ

وجل.عزاللهبهايدعوالكلماتمنذلكأشبهوما

1الثمينالمجم@3 5 5 1

شركاللهلغيرالذلح
ؤالماالصافيالأولياءأضرحةفيالحرفانبذبحالتقربسؤال:-19

لهم:فلتعادا،الايزدادوالملكنهمعنهنهيتعشيرقي،فيموبودأ
زرناإنذنبنامالكنعبادته،حقدلهنعبد@نحنقالوا:بالله،شرلةإنه

أواشفنافلان..الصالحوليكبحقرعاتنا:!تف@فيللهوقلناأولياع@،

اتركناقالوا:واسطة.دينديننالي@قلت:لا؟الفلانى..الكربعثاأبعد



الأمدةل@ولممهممة@ثاوى

ل@

تجاههم..أعملماذاهؤلاء..لعلاجعالحاتراهالدياطلطمادنا.وط

البدمة؟أصاربوكيف

نرفدىأ+ع.

لغيربالذبحالتقربأدطوالسنةالكتابمنلأدلةباالمعلرممن@طواب:"

المخلبومنذلككيرأوالأصسنام،أوالجن،أوالأولياء،منالله
قات،

صنلاقيإنقلوجل:أعزاللهقالوالمشوكين،اطاهليةأعمالومنبالده،يثسرله

أؤلوأنا@مرتؤبلنكلةلايثنويك@@نقس@المينزفيلئهوفمساثماؤقحيايؤئسبهي

@نمسببينتي
(1)

لغيرالذبحأنالأيةهذهفيسبحانهبثينالنبع،هواوالئسلئط

فمتل@دكوثىء@أعطياك)ناتعال@:أوقالالله.لغيركالصلاةبالثهشوكالد@

لربه،يصليأنالكريمةالسورةهلهفينبيهسبحانهاللهأمر012)ؤانحو"بزئك

لغيرهويذبحونالله،لغيريسجدونالذينالشركلأهلخلافأله،وينحر

الأواأسؤقاسبحانه:أوقال"إياهالأتغبمرا@لأدظظ)ؤتفنىتعالرلي:وقال

والدبحكثيرة،المعن@هذافيوالايات"حنفاةالليينئةمخلصينبيعبموا@لأ

المؤمنينأميرعنمسلمصحيحوفيوحده،دثهإخلاصهفيجبالعبادة،من

رضيطالبأبيبنعلي
ذبحمندثه@العنالله-جم@:رسولقالةقالعنهالله

بحقأوأوليائه،بجاهأوأوليائه،ب@حقاللهأس@ألالقاثل:ثولوأما

أهلجمه@ورعندبدعةولكئهالشرك،منليسفهذاال@ئبي،بجاهأوالنبي،

التوقيفية،الأمورمنوكيفيتهعبادة،ال@دعاءنالثسرك؟،رسائلومنالمحلم

1ةلأيتلن@لأفعام،@سورة(11 6،21 63.

محهر(2)
.12،لآيتان:اثر،ولك@@ة

.23ةالأبة@الإسر@مصررة@3@

ه،الأ:@لينة،سووة)ى



الأمةلعموممهمةفتلوى

@

جاهأوبحقالتوسلإباحةأوشرعيةعليدلمانبينا@ك@عنيثبتلم

أحد
من

سبحانهاللهيشرعهلمتوسلايحدثأنللمسلميجوزفلاخلقه،

الذ"بهيأفنلمماالدنينمنلهملثرعواشركاءلهم)أموتعالئ:
(1)

النبيوقول
من@@:إ

وفيصحته،،عدئأمتفقرد،.فهومنهليسماهذاأمرنافيأحدث
"بها:جازماصحيحهفيالبخاريوعلقهالمسلم،رواية

ليسعملاعملمن

يقبل.لاصاحبهعلئمردودأيردلمافهوقوله:إومعنىردلمافهوامرناعليه

الناسأحدثهمماوالحذرالله،شرعهبماالتقيدالإسلامأهلعلىفالواجب*

وصفاته،الله،بأسماءالتوسلفهوالمشروع،التوسلأماالبدع،من

اللهومحبةورسوله،لئهبالإيمانوالصالحات،اعماللأوباوبتوحيده،

وليواللهوالخير.البرأعمالمنذلكونحوورسوله،

1الدعوة

اللهبغيرالإستغاثةحكم

ويزعمبغير@لله،يستغيثرجلعنالشيخ:سئل-2،
فما@لله،وليأنه

الولاية؟علامات

لياء@لفل!ل@إنألاقوله:أفيوجلعزاللهبينهاالولايةعلاماتفأجاب:"
علاماتفهذهيتقون،وكانواآمنواائنين@يحزنونهمولاعليهمخوثلا

ولئا،.دلهكانتقئا،مؤفاكانفمنوجلأعزاللهوتقوىبالثه،الايمانالولاية:

كانمنتعالئ:أقالكمادئهعدوهوبلدله،بوليفليسبهأشركمنأما"

إنسانفأي"نلكافرينعمؤاللهفانوميكالوجبريلورلعلهؤملاثكتهئذعمؤا

رسو(1)
.21لآية:اى،رلثو@ة

.6،263لآتان:ايون@،سورة(2)

ما.الآية:@لبقرفسورة(3)



لعموممهمةفتاوى

فإنهوجل،عزاللهإلاعليهيقدرلابمااللهبغيريستغيثأوالله،غيريدعو

عدممعوليأنهدعواهبلذلك،ادعئولودثه،بوليوليسكافر،مشرك

الولاية.تنافيذبةكادعوىوتقواه،وإيمانهتوحيده

أنوبهؤلاء،يغترواألامورالأهذهفيالمسلمينلإخوانيونميحتي@

مالالئالله،كتابإلئذلكفيمرجعهميكون
منصح

ةالنبي-@صسنة

يؤقنواوحتىوحده،اللهعلئواعتمادهموتوكلهمرجاؤهميكونحتى

يبتزهاأنأموالهمبذلكايحفظووحتىوطمأنينة،ارااستقرلأنفسهمبذلك

هذهمثلفيوالسنةالكتابعليهدلمالزومفيأنكماهؤلاء@لخرفون،

يدخونالذينهؤلاءبأنفسهم،الاغترارعنلهؤلاءإبعادذلكفيالأمور-

ماتأملتأوفكرتولوأولياء،وأحياناأسياداأحياناأنفسهم
عليه،هم

أبعدحقيقةالوليتجدولكنكوالسيادة،الولايةعنبعدافيهملوجدت

أشبهوماوالتجيلالتعظيممنبهالةيحيطهاوأنلنفسه،يدعوأنالناس

لاوالإشهار،يحبولانفسه،يظهرلاخفياتقيا،مؤمنا،تجدهذلك،

كونفمجردرجاء.أوخوفابهيتعلقواأنأوإليه،الناسيتجهأنيحب

مرجعاويكونويبجلوه،ويحترموه،يعظموه،أنالناسمنيريدالإنسان

و@تعلقا@م،لهم،
فيجاءولهذاالولاية،وينافيالتقوىينافيالحقيقةفيهذا

بهيجاريأوالسفهاء،بهليماريالعلمطلبفيمنالنبي-لمجمعنالحديث

الوعيد،منوكذاكذافعليهإليه،الناسوجوهليصرتأوالعلماء،

الولايةيدعونالذينفهؤلاء"إليهالناسوجوهليصرفأو@اقوله:فيفالشاهد

الولاية.عنالناسأبعدهمإليهمالناسوجوهيصرفواأنويحاولون

يرجعووأنوأمثالهم،بهؤلاءيغترواألاالمسلمينلإخوانيفنصيحتي
ا

وحده.بالتهورجدهمامالهميعلقواوأنرسوله-لجلى،وسنةاللهكتابإلئ

2/1الثمينالمجموع 1



الأبلعمولممهمدفتاو@ى

ت@

القبوليأصحابدعاءحكم
القبور؟أ@حمابدعاءحكمماالشيخ:سئل-21

قعسمين:إلىينقسمالدعاءبقوله:فأجاب"

منذلكوغيروالصوم،الصلاة،وم@الهعادة،دعاءالأول:القم

يغفرأنالىا@بلسانربهدعافقدصام،أوالائ@يان،صلئفإذاالعبادات،

تعالئ:قولهلهذاويدلنجواله،منيعطيهوأنعذابه،من@جيرهوأنله،

جهنغسيذخلوفيعبا@ثطعنيستكبرون@لنينإيملكئماثمونيربكغثتال

الةلغيرالعبادةأنولمنشيئاصرففمنعبادة،الدعاءفجعلفاخرين،11(،

يعظمهلشيءسجدأوالإنسانركعفلوالملة،كفرأمخرخاعنكفرفقد

اللهكتعظيم
الإسلام،عنخارجامشركالكانالسجود،أوالركوعهذافي

الرجلعنفسئلالشرك،لذريعةسداالمحتاةعندالإنحناءمنجم@النبيفعولهذا

عليكسلمإفاالجهالبعضيفعلهوماالا(.قالله؟أينحن@أخاه،يلقى

عنه.وتنهاهذلك،لهتبينأنعليلثويجبنجطأ،لكانحنى

تفصيل:فيهبلشبركا،كلهليسوهلىاالمسألة،دعاءالثاني:القس@م

اسقنيكقولك:بشرك،فليسذلكعلئقادراحياالمدعوكانإنأولا:
دأفا@تجالئ:ا"قال"فأجيبوهدعاكمومن@إقالذلك،يستطيعلمنما"

بد،الفقيرمدذاف@)2(،فنه،فايزقوهموالمساقيواليتامنأوثوا@لقربئالقسمةحفر

فنة،.ثتايزقوفمتعالئ:قالكماجاثزفهوأعطني،ةأيا@زقني،وقال:
الملة.عنمخرجشركدعا@فإنميتا،المدبركانإنةثانيا

6لآبة:اكافر،سهرة(1)

.8ةلآيةا@لند،سورة(2)



الأمةلعموممهمةفتلوى

@

ومع
رالمقبوفلاناأنيعتقدمنالإسلاميةالبلادبعضفيأنالأسف

لالمنبالنسليأتيأويضر،أوينفعالأرضكلتهأوجثةبقيالذي
يو

لد

أشدهذاوإقرارالملة،عنمخرجأكبرشركبالئه-والعياذوهذا-له،
من

علئإقرارأوليسكفرعلئإقرارلأنهةواللواطوالزناالخمرشربإقرار

المسلمين.أحواليصلحأناللهفنسألفقط،فسوق

2/1الثمينالمجموع 2

بالنب!التوسلحكم
والسلام؟الصلاةعليهبالنبيالتوسلحكمما+22

أقسام:م@بالنبيالتوسلالفتوى:@@ر

إنيال@عول:أنمثلصحيح،التولملفهذابه،بالإيمانيوسلأنأولا:
فيتعالئاللهذكرهوقدبه.بأسلاوهذالي.فاغفروبرسولكبكامنت

فآمنابربكمآئواأنللإيمانيناب@فاديالممعناإثنا)رثناقوله:فيالكريمالقران

سولبالرالايمانولأنالأبرار@ومعوتودناسيئاتناعناوكفرفنوبنالنافاغفررئنا

بوسيلةتوسلقدفهوالسيئات،وتكفيرالذنوبلمغفرةشريعةوسيلةعي@!

شرعا.ثابتة

جاتزاأيف@وهذاله،للمشفوعيدعوبأنأي:!جمبدعائهيتوسلأنثانيا:

عمرعنثبتوقد@لمجيا!،الرسولحياةفيإلايكونأنيمكنلالكنهوثابت،

رضي
نتوسلوإئافتسقينا،بنبياإليكنتوسلكناإنااللهمداقال:أنهعنهالله

وتعال!سبحانهاللهفيدعويقومأنالعباسوأمرفاسقنا"نبينابعمإليك

به.بأسولاجائزهذابدعائهمج@ي@النبيحياةفيفالتوسلبالسقيا،

1لآية:اان،عمرآلسورة(1) 93.



الأمةلعموممهمةفتاومما

@

توسلفهذامماته،بعداوحياتهفيسواءبئالرسولبجاهيتوسلأنثالثأ:

الرسول-لجيم،إلابهلاينتفع@ك@مالرسولجاهلأنوذلكيجوز،لابدعي

أننبيكبجاهأسألكإنياللهميقول:أننسانل@يجوزفلاهذاوعلئ

وسيله،تكونأنلابدالوسيلةلأنةالفلانيالشيءترزقنيأولي،تغفر

تكونأنفلابدالشيء،إلئالوصولبمعنئالوسلمنمأخوذةوالوسيلة

بهاالتوسلنف@إليهموصلةتكنلمصاذاالشيء،إلئموصلةالوسيلةهذه

نافع.مجلإولاغير
أقسام:ثلاثةوالسلامالصلاةعليهبالرسولالتوسلفنقولهذاوعلىكلا

مماته.وبعدحياتهفيجائزوهذاواتباعه،بهبالإيمانيتوسلأنالأول:القسم

له،يدعوأن!@الرسولمنيطلببأنأيبدعائه،يتوسلأنالثاني:القسم

متعذر.مماتهبعدلأنهمماته؟بعدلاحياتهفيجائزفهذا

لاوجاتهفيلالايجوزفهذاالله،عندومنزلتهبجاههيتوسلأنالثالث:القسم

ليمىلأنهةمقصودهإلئالإنسانيوصللاأنهإذوسيلة؟ليسلأنهمماته؟بعد

عمله.من

قبره،عندوالسلامالصلاةعليهالرسولإلئجئتقائل:قالفإذامم@

لا؟أوذلكيجوزفهلةاللهعندلييشفعأنأولي،يستغفرأنوسألته

أنفسفمظلفواإذأئهم)ولويقول:اللهأليسقال:فإذايجوز،لاقلنا:في
له:قلنازحيما@توانجااللهلوجمواالزسوللهمواستغفراللهفاسئغفرواجاءوك

ظرفهذهوإذظلموا،.إذأئهم@ولويقول:ولكنذلك،يقولاللهإنبلئ،

بلظلموا@.اإيئأئهم)ولوالله:يقللمللمستقبل،ظرفاوليسمتمضئلما

.64لآية:االناء،سورة(1)



الأمةلعموممهمةفتلوى

@ث

كأ.الرسولحياةفيوقعأمرعنتتحدثفالايةظتموا،إذقال:أ

عملهانقطعالعبدماتإذالأنهةمتعذرأمرمماتهبعدحح@الرسولواستغفار

لدوأوبه،يتفععلمأوجارية،عمقة"@رو:الرسولقالكماثلاثمنإلا

لاوبللأحد،يستغفرأنموتهبعدلإنسانيمكنفلا.@لهيدحكوصالح

العمللأنأيضأةل@نفسهيستغفر

1/8عثيمينابنالشيخ 9

للقبوريينشبهةعلىالرد
فيكلي@النبيبدفنيحتجونالذينالقبورمبادنجيبكيفالشيخ:لمئل-23

النبوي؟المسجد

وجوه:منذلكعنالجواببقوله:فأجاب

يون.النبيحياةفيبنيبلالقبرعلىيبنلمالمسجدأنالأول:الوجه

هذاإن@الالمسجدصفييدفنلم@جمالنبيأنالثاني:الوجه
فن@من

بيته.فيب@رودفنبلالمسجد؟فيالصالحن

عائشةبيتومنهافيالرسولبيوتإدضالأنالثالث:الوب
المسجدمع

أربعةعامفيوذلككثرهم،انقرضأنبعدبلالصحابة،باتفاقلش

بعضهمإنبلةالصحابةأجازهممافليستقريبأ،هجريةوتسعين
فيخالف

المسيب.بنسعيدأيضاخالفوممنذلك،

حجرفيلأنهإدخاله،بعدحتىالمسجدفيليسالقبرأنالرابع:الوجه
ة

المكانهذاجعلولهذاعليه،مبنياالمسجدفليسالمسجد،عنمستقلة

عنمنحرفةزاويةفيالجداروجعلجدران،بثلاثةومحوطأمحفوظا

الإنسانيستقبلهلاحيثالشماليةالزاويةفيوالركنمثلث،أنهأيالقبلة،

الشبهة.بهذهالقبورأهلاحتجاجيبطلوبهذامنحرف،لأنهصلئإذا
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الأمةلعموممهمةفتاومما

@

@@النبيقبرلزيارةالسفرحكم

جم@؟النبيقبرلزيارةالسفرحكمعنففميلته:وسئل-24

لأنلايجوز؟القبورهذهكانتأياالقبورزيارةإلىالرحالشدبقوله:فأجاب

مسجديوالحرام،المسجدمساجد:ثلاثةإلىإلاالرحاللاتشد@ايقول:النبيءسيا!

فيمكانأيإلئالرحالتشدلاأنهبهذه:والمقصودالأقصى،والمسجدهذا،
الرحالبشدتخصصالتيالأمكنةلأنالشد،بهذاالعبادةلقصدالأرض

عداهاومافقط،الثلاثةالمساجدهي
فقبرالرحال.إليهالاتشدالأمكنةمن

المسجدوصلفإذامسجده،إلىالرحالتشدوإنماإليه،الرحاللاتشدالنبي

ةزيارلهنيسنفلاالنساءوأمالمجر،النبيقبرزيارةلهميسنالرجالفإن

واللهم،جمالنبيقبر

9الثمين 6 1 1

الصورتعليقحكم
وفيالمنازلفيالصورتعليقحكمماسؤال:-25

دله.
ع+

ياضلرا

بنيمنالأرواحذواتمنالصوركانتإذاالتحريمذلكحكمالجواب:

إلاصورةتدع@الاعنه:اللهرضيلعليع@يمأالنبيلقولةغيرهمأوادم

عنثبتولماصحيحه.فيمسلمرواه."سويتهإلامشرفاقبراولاطمستها

عائشة
تصاوير،فيهسترالهاسهوةعلئعلقتقالت:أنهاعنهااللهرضي

هذهأصحابإنياعائشةداوقال:ع@ي@وجههوتغيرهتكهع@ي@النبيراهفلما

وغيره،مسلمأخرجهلمأ.خلقتممااحيوالهم:ويقالالقيامة،يوميعذبونالصور

فلابهايرتفقوسادةأويمتهنبساطفيالصورةكانتإذالكن
فيحرج

جاءفلماجبرائيل،منموعدعلئكانأنهع@ي@النبيعنثبتلماثذلك

تمثالا(البيتفيإنفقال:ع@ي@النبيفسألهالبيت،دخولعنامتنعجبرائيل



الأمةلعموممهمةلتاوى

@

منهيتخذأنوبالستريقطع،أنالتمثالبرأسفمروكلبا،تصاوير،فيهوسترا

فدخلالنبي-ك@ذلكففعليخرج،أنبالكلبومرتوطان،منتبذتانوسادتان

الحديثوفيجيد،بإسنادوغيرهالنسائيأخرجهالسلام.عليهجبرائيل

قدوالبيت،فينضدتحتالحسيئأوللحسنجرواكانالكلبأنالمذكور

متفقكلب!.ولاصورةفيهبيتاالملائكةلاتدخل"قال:@لىأنهالنبيعنصح

تمنعلاونحوهالبساطفيالصورةأنعلئتدلهذهجبراليلوقصةعليه،

عنالصحيحفيثبتماذلكومثلالملائكة،دخولمن
رضيعائشة

الله

بهايرتفقوسادةالمذكورالسترمناتخذتأنهاعنها

1الدعوة 9

مثلهبسحرالسحرحل

منسؤال:-26
السحرليزيللماحرإلىيذهبيجوزأنهلسحر،بهكان

عنه؟

بسندهوأبوداودأحمدلإمامارواهمافيهصللأواذلك،يجوزلالجواب:

رضيجابرعن
منهيفقال:النشرةعنالله-لج@رسولسئلقال:عنهماالله

اللهنف@كافية،مافيهالشرعيةوالأدعيةالطبيعيةالأدويةوفيلمالشيطانعمل

منعلمهشفاء،لهأنزلإلاداءأنزلما
أمروقدجهله.منوجهلهعلمه

م،با@صالتداويعنونهىبالتداوي،فياللهرسول
تداووا5ي@أ:@ال

ورويبحرام،تتداوواولا
فيماامتيشفاءيجعللمدله@إنقال:إأنه@معنه

لماعليهاحرم

وسلم.وصحبهوآلهمحمدنبيناعلئاللهوصلئالتوفيق،وبالئه
37اللجنةفتاوى 2 1 1
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@
الأمةلعموممهمةفتاوى

العينهنالوقاية
زالتحروهلتعالج؟وكيفالأنسان؟تصيبالعينهلفضيلته:وسئل-27

التوكل؟ينافيمنها

اللهقالا،وحس@شرعاثابتحقأنهاالعنفيرأينابقوله:فأجاب

وغيرهعباسابنقالبأبصارهم،ليزلقونككفرواالذينيكماد)وإنتعالئ:

كانولوحق،العين@أالنبيويقولبأبصارهم،يعينوكأيتفسيرها:في

ذلكومنمسلم.رواهفاكسلوا،استغسلتمذاطالعين،سبقتالقدرسابقشيء

يفتسل،وهوحنيفبنبسهلمزربيعةبنعامرأن"ماجةوابنالنسائيرواهما

بئدله@رسولبهفأتيبه،لبطأنلبثفمامخبأ؟.جلدولاأركاليوملمفقال:

فقالربيعة.بنعامرقالوا:تتهمون؟!من"فقال:مريعا.سهلأأدركله:فقيل

لهفليدعيعجبهماأخيةمنأحدكمرأىإذاأخاه؟!أحدكميملعلام"رو:@@النبي

إل!ويديهوجههفيغسليتوضأ،أنعامرافأمربماءدعاثمبالبركة!

يكفألفظ:وفيعليه،يصبأنوأمرهإزاره،وداخلةوركبتيهالمرفقن،
يمكنولابذلكشاهدوالواقعخلفطمنالاناء

1الثمين 3 5 1 1

والتمائمقىالر
فيوحدبث!@شركوالتولةوالتمائمالرقىإن"حديثبينما@بمع-28

.@فليفعلأخاهينفعأنمنكماستطاع

ططاللهرسولسمعتقال:عنهاللهرضيمسعودبنعبداللهعنسؤال:

.@شركوالتولةوالتمائمالرقىإندايقول:

.51لآية:ا@لقلم،سورة(1)



الأمةلعموممهمةفتلرى

@

رضيجابروعن
فنهئالعقرب.منيرقيخالليكانقال:عنهالله

عننهيتإنكالله،يارسولفقال:فأتاهقال:الرقئ،عنك@اللهرسول

فليفعل،.أخاهينفعأنمنكماستطاعمن"فقال:العقرب،منأرقيوأناالرقئ

الرقىتعيقحكموماالرقى؟موضوعفيوالجوازابعأحاديثبينماهو@بمع

المبتلى؟صدرعلىالقرآنمن

س.حمن.لراعبد
ياضلراف-

بغيرتوسلأوشرك،فيهاالتيالرقئهيعنهاالمنهيالرقئالجواب:@@

معناها.يعرتلامجهولةألفاظأوالله،

لقولالثفاء،أسبابأعظمومنمشروعة،فهيذلكمنالسليمةالرقىأما*

يفعأناستطاعمنوقوله-لج@:إشركا!تكنلممابالرقىبأسدالاالنبي-لجج@:

أوعينمنإلالالارقيةوقال-لمجي@:صحيحه.فيمسلمخرجهما"فلينفعهاخاه

قئروقدالأمرين،هذينمنالرقيةمنوأشفئأولئرقيةلاومعناه:لاحمة

قي.رو@@لنبيا

قئالروتسمىيجوز،لالكفذالأطفال،أوالمرفى،علىالرقىتعليقأما*

منومحرمة،أنهافيهاابوالصووالجوامع.الحروزوتسمىالتمائمالمعلقة

دعةوتعلقومنله،دله@أتمفلاتميمةتعلقمن"@لمجلى:النبيلقولالشرك؟أنول

ودعفلا
قىالرإن5وقوله-جم@:اشرك،فقدتميمةتعلقمن"وقولى-@ض:لملهالله

شرك!.والتولةوالتماثم

الدعواتمنأوالقران،منكانتإذاالتمائمفيالعلماءواختلف@@

لوجهين:تحريمهاوالصوابلا،أممحرمةهيهلالمباحة،

وغيرالقرانمنالتمائمتعمنهاف@المذكورةالأحاديثعمومأحدهما:



ايأمةلعموممهمةفتاوى

@

القرآقمنالتمائمأبيحتإذافإنهاالشرك،ذريعةسدالثاني:
بتعليقالشركبابوانفتحالأمر،واشتبهالأخرى،بالتمائماختلطت

منوالمعاصيالشركإلئالمفضيةالذرائعسدأنومعلومكلها.التمائم

التوفيق.وليواللهالشرعية،القواعدأعظم

2الدعوةكتاب 5

شرعيةوالغيرعيةالشرالرقية
يكتبونبالمشايخيعرفونالناسمنبعضالسودانفيعندناسؤال:-29

رالأمومنذلكغيرأوسحر،أصابهأوالشخص،مرضإذاللناسالمحاية

هذا؟عملهمحكمومامعهم؟يتعاملمنحكمماالخرافية،

المرضمنبغيرهأوبسحر،المصابالمريضعلئالرقيةإنالفتوى:

النبيأنثبتفقدالمباحة،الأدعيةمنأوالقران،منكانتإنبهالابأس
ماجملةومنب،@أ@يرقيكانص@!

السماءفىالذيالله)رئنابه:يرقيهم

رحمتكفاجعلالسماء،فيرحمتككماوالأرضالسماءفيأمركاسفك،تقدل@

فيبرأ!.الوجعهذاعلىشفائكمنواشفرحمتكمنرحمةأنزلالأرض.في

كل
كلشزمنيؤذيك،داءكلمنأرقيك@للهدلبسمالمشروعة:الأدعيةومن

بسميشفيك،اللهحاسد،فيأونفس،
أرقيك!.الله

أنومنها:مجل!
ذأعوفيقول:إبدنهمنيؤلمهالذيالألمعلىيدهالإنسانيفع

منالعلمأهلذكرهمماذلكغيرإلئوأحاذر@اأجدماشرمنوعزتهبالله

ع@يلى.الرسولعنالواردةلأحاديثا

فمنهمذلك،فيالعلمأهلاختلففقدوتعيقها،والأذكارالآياتابةكوأما*



الأمةلعموممهمةفتاوكلا

@

البيعنيردلمهذالأنذلك؟منالمنعوالأقربمنعه،منومنهمأجازه،من
علئالأدعيةأوالاياتتعلقأنأماالمريض،علئيقرأأنالوارددانماعين،

ذلكفإنذلك،أشبهوماوسادته،تحتأويدهأوعنقهفيالمريض
من

منيجعلإنسانوكلورودها،لعدمالراجحالقولعلئالممنوعةالأمور

مننوعايعدهذاعملهنف@الشئرع،منإذنبغيراخرلأ@رسبباالأمور

حالعنالنظربقطعهذاسببا،اللهيجعلهلمسببإثباتلأنهةالشرك

يكتبونالذينالمشعوذينمنالمشايخهؤلاءفلعلندريفلاالمشايخ،هؤلاء
أهلقالولهذاتحريمه،فيلاشكذلكفإنمحرمة،وأشياءمنكرةأشياء

الثرك.منخاليةمفهومةمعلومةتكونأنبشرطبالرقئبأسلاالعلم:
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الكفار؟موالاةحكمما

الكفار؟موالاةحكمما-35

موالفتوى:
عنهامنهىحرامنة،بطاواتخاذهموالمناصرة،بالمودة،لكفارالاةا

يواذونالآخرواليومبالثهيومنونقوماتجد)لاتعالئ:اللهقالالكريم،القرآنبنص

اتخذواائذينتتخنوالاآمنواائنينأيها)ياتعالئ:وقال)1(،@ورسولهاللهحاذمن

كنتمإناللهواتقواأولياءوالكفارقبلكممنالكتابأوتواالذينمنولعباهزوالينكم
أولياءوالنصارىاليهودتتخذوالاآمئواائذينأيها)ياتعالئ:وقال@مؤ@ين

الطالمين@القوميهديلااللهإنمنهمفإئهفنكميتولهمومنبعفىأولياءبعضهم

.22لاية:اللجادلة،سورة(1)

.57لاية:الماندة،اسورة(2)

5لآية:االماندة،سورة(3)



@يأمةلعموممهمةفتاومما

@

يالونكملادونكمثنبطانةتئخنوالاآمنوااللينايها)ياتعالئ:وقال
والذينبعض،أولياءبعضهمالمؤمنونيكنلمإذاأنهواخبرخبالأ@

فتنةتكونفإنهاهؤلاء،عنهؤلاءويتميزبعض،أولياءبعضهمكفروا
في

أظهرمهماالمؤمنبغيرالمؤمنيثقأنأبداينبغيولاكبير.وفسادالأرض

تكفرونلو)وفواعنهم:يقولتعالئاللهفإنالنصح،منوأبدىالمودة،من

@ليهودعنكترضى)ولنلنبيه:سبحانهويقولسواء@فتكونونكفرواكفا

منته@@ثتبعحتىالنصارىولا
(3)

فياللهعلئيعتمدأنالمؤمنعلئوالواجب
قالفقدأعدائه،منيخافوألالائم،لومةفيهتأخذهوألاشرعه،تنفيذ

فلاأولياءيخؤفالثئيطانفلكم)إئماتعالئ:الله

كنمإنوحظنونتخانرهم
يقودونيخيهميساركونئرضقدوبهمفيالذين)فترىلئ:تعاوقال@ئؤمنين

أسزواماعلئفيمبحواعدهثنأئرأوبالفتحيأتيأناللهفعسىدائرةتصيبناأننخمثى

@نادمينأنفسهمفي

المسجديقربوافلاىنج@المشركونإنماآمنوااننينأيها)ياسبحانه:وقال

اللهيغنيكمفسوفعيلةخفتمنهذاطعامهمبعدالحر@م
عليغالذإنشاءإنفضلهمن

الموفق.والله)6(،@حكيغ

1عثيمينابنالشيخفتاوى 1 0 1

1الآية:"عمرانالسورة(1) 18.

سور(2)
.89لاية:الاء،قا

1الأية:@لبقرتسورة(3) 2

1لآية:اان،عمرآلسورة(4) 7 5.

.52الأية:@اندف@سورة(5)

.28لآية:ابة،لتو@رةسو(6)



الأمةلعموممهمةفتاوى

@

اليهودعداوةوجوب+31

الكفارمنهموغيروالمشركين

منووصحبه،آلهوعلئالله،رسولعلئوالسلاموالصلاةدنه،الحمد

بعد:أمابهداه.اهتدى

لا)إنناقال:أنهالناسبعضعن@لحليةالصحفبعضنشرتفقد

وذلكالسماوية(،الأديانجميعنحترموإنناواليهودية،لليهوفىالعداءنكن

ياليهو@ا@دوانالأوسط.@رالشرقفيالوضععنحديثهمعرضفي

صريحيخالفواليهوديةاليهودشأنفيالكلامهذاكانولماالعرب.علئ

يحتصروهولإسلامية،االعقيدةويخالفالمطهرة،والسنةالعزيزالكتاب

منفيهجاءماعلئالتنبيهرأيتالناس،بعضبهيغترأنيخشى
الخطأ

فأقول:ولعباده..لئهنصحا

ايعادوأنالمسلمينعلىيجبأنهالمسلمينوإجماعوال@شةبال@دلقدبهئ

واتخاذهممودتهميحذرواوأناثمركين،وسائروالنصارىاليهودمنالكافرين

بينمنالباطليأتيهلاالذيالمبنكتابهفيسبحانهاللهأخبركماأولياء،

منولايديه
هموالمشركيناليهودأنحميد،حكيممنتنزيلخلفه،

أشد

عدؤيتتخنوالاامنواائذينأيهايا@تعالئ:قالللمؤمنن.عداوةالناس

قولهإلئالحقأئنجاءكمبماكفرواوقدبالموذةإليهمتلقونأولياءوعدوكم

بر!إثالقومهمقالواإذمعهوالذينإبراهيمفيحسنةأسوةكمكلنت)قدسبحانه:

حتىأبداوالبغف@اءالعماوةوبينكمبينناوبدابكمكفرنا@لذدونمنتفب@ونويفاينكم

لأوحدهبالأثؤمنوا
ا(

والنصارىاليهودتتخذوالاامنواالذينايها)ياتعالئ:وقال

.4ا-لآية:االمتخة،سورة(1)



الأمةلعموممهمةفتاوى

@

تمالقويهديلاالذإنمنهمفمانهثنكميتوئهمبعفبىومنأولياءبعف@هماولياء
@الطالمين

(1)
إنأولياءياخوانكمآباءكمتتخنوالاآمنواائذيدأيها)ياتعالئ:وقال

@الطالمونهمفأولئكقنكميتونهمومنالإيمانعلىالكفراستحئوا
(2)

جلوعزوقال

أنأنفسهملهمقلضتمالبئسكفروااتذينيتولونئنهمكيرا@ترىاليهود:شأنفي

أنزلوماؤالنبىبالذيومنونكانواولو@خالمون.همالعذابوفيعليهماللهسخط

أتأشذدتجدن@فالمقونئهمكثيرأودكنأودياءاتخذوهمماإديه
لئذينعداؤةس

أشركوا،والذيناليهودآفوا
(3)

بالذيومنونقوما)تجدلئ:تعاوقاللاية.ا0

أوإيخوانهمأوأبناعصمأوآباكصمكانواولوورسولهاللهحاذمنيواذونالآخرواليوم

@تهمعشير
(4)

لاية.ا0

جوبوعلئصريحةدلالةتدلوهيكثيرة،المعنئهذافيوالايات

وجوبوعلئالمشركيئ،وسائروالنصارىاليهودمنالكفاربغض@

مودتهمتحريمعلئأيضاوتدلوحده،بالئهايؤمنوحتئمعاداتهم

إلاذ@كومامكائدهم،منوالحذربغضهميعنيوذلكوموالاتهم،

للاسلاموكيدهملأوليائه،ومعاداتهملدينه،وعدائهمبالثهلكفرهم
لائالونكمفونكمننبطانةتتخذوالاآنواائذينأيها)ياتعالئ:قالكماوأهله،

ماوذواخبالا
عنتم

لكمبيناقدأكبرصدورهمتخفيوماأفواههممنالبغفاءبدتقد
كذببالكظوتؤمنونيحتونكمولاتحبؤنهمأولاءأنتمها@تعقلونكنتمإنالآيات

اللأإنبغيظكمموتواقلالغيظمنالأناملعليكمعمئواخلواوإفاامثاقالوالقوكمذاط

ن"بهايفرحواسيئةتصبكمنطتسؤفمحسنةتمسسكمإنالصدير@بذاتعليم

.51لآية:اندة،ا@@سورة(1)

رصو(2)
.23لآية:انوية،@ة

.82@لآيات:.اندة،المامورة(3)

.22لآية:اللجادلة،سورة(4)



الأمةلعموممهمةفتاوى

@

محيط،يعمئونبماالذإنشيئاكيئفميضركملأوتنقواتصبروا

ين،الكافربغضعلئالمؤمننحثالكريماتالاياتهذهففي

بطانة،اتخاذهممنوالتحذيركثيرة،وجوهمنسبحانهاللهفيومعاداتهم

قولهمعنىهووهذاإلينا،الشرإيصالفييقصرونلابأنهموالتصريح

سبحانهوصرحوالتخريب،الفسادهووالخبالخبالا@يال@لونكم)لاتعالئ:

بدتقدالبغضاءأنسبحانهوأوضحالمشقة،والعنتعنتنا،يودونأنهم

تخفيوماوتعقله،تأملهلمنالكلاممنبهينطقونفيماوذلكأفواههم،من

منأكبرصدورهم
ثميظهرونه،مماأكبرلناالسوءونيةوالبغضاء،الحقد

اليدركونفاقابالإسلاميتظاهرونقدالكفارهؤلاءأنوتعالئسبحانهذكر

الأناملالمسلمينعلئعضواشياطينهمإلئخلواذاص@الخبيثة،مقاصدهم

لناتحصلالتيالحسناتأنوجلعزذكرثمالغيظ،من
والتمكينالعزمن

ذلكونحوالأعداءعلئوالنصر
لناحصلماوأنتسوءهم،

السوءمن

ذلكونحووالأمراضكالهزيمة
لشدةإلاذلكومايسرهم،

وبغضهمعداوتهم،
مناليهودومواقفولديننا.لنا،

ورسوللاسلاما

منالكريماتالاياتعليهدلتلماتشهدكلهاالإسلاموأهلالإسلام
شدة

النبوة،عصروفيهذاعصرنافياليهودمنوالواقعللمسلميئ،عداوتهم

ماوهكذاذلك.علئالشواهدكبرمنبينهماوفيما
النصارىمنوقع

دالجهووبذلأهله،ومحاربةللإسلام،الكيدمنالكفرةسائرمنوغيرهم

دانفاقمتبعيه،علئوالتلبيسمنه،والتنفيرفيهالتشكيكفيالمتواصلة

يدلذلككلإليها،والدعاةبالنصرانيةالمبشرينعلئالضخمةالأموال

جميعأ،الكفاربغضوجوبمنالكريماتالاياتعليهدلتماعلئ

1الآيات:عمر@ن،السورة(1) 18-12.



الأمةلعمومفتاوى@مة

@

أهلعلىفالراجببطانة.اتخاذهمومنمكائدهم،ومنمنهموالحذر
دله@أمرهممنأو-يعادواوأنالعظيمة،الأمورلهذهينتبهواأناإسلاما

وحد،،باللهيؤمنواحتىالم@ثركينوسائروالنصارىاليهودمنوبغضهبمعاداته

ملةاتباعهميحققونوبذلكمحمدأ@م.نبيهبهيعثالذيبدينهويالتزموا

السابقةالايةفياللهأوضحهالذيمحمد-لجيهنبيهمودينإبراهيم،أبيهم

قائواإذئعهوالنينإبراهيمفيحسنةأسوةدكمكانت)فدوجل:عزقولهوهى

ةالعتاووبينكمبينناوبمابكمكفرنااللهلمحولطمنتعبئونومفامنكمبرآةإنالقومهم

@5وحدباللهتؤمنواحتىأبداوالبغفاء
(1)

لأبيهإبراهيمقالذ)طتعالئ:وقوله

فاثهفطرنياثذيإلأ@تعبدونمفابرأءإئنيوترمه
@سيهليني

(2)
وجلب:عزوقوله

منبال@أوتواالذينثنولعباهروالينكماتخذواالذينتتخئوالاآمنوااتذينأيها)يا

(3)@فؤمنينكنتمإناللهواتقواأولياءوالكفارقبلكم
ة.كثيرالمعنئهذافيوالايات

اشركوا،واننيناليفودامنوالذينعماوةالئاسأشذ)لتجدنقوله:وفيعلأ
(4)

أنعلئظاهرةدلالة
سبحانهبالئهللمؤمنيئأعداءالكفاركلهمجميع

ةعداوأشدهمالأوثانعبادوالمشرك@لناليهودولكنمحمد@،وبرسوله

الكفارمعاداةعلئللمؤمننسبحانهاللهمنإغراءذلكوفيللمؤمنين،

فيةالعداومنبمزيدوالمشرك@ناليهودتخصيصوعلئعموما،والمشركين
وعداوتهم.كيدهممنالحذرمزيديوجبوذلكلنا،عداوتهمشدةمقاجمل

المسلمينعلئأوجبالكافرينبمعاداةللمؤمن@لنأمرهمعسبحانهاللهإنثم
ثهداغلذقؤامبنكونواآمنوااثذينايها)ياتمعالئ:فقالأعدائهمفيلالعلي

.4الآية:@لمتحنقعسورة(1)

.2،627ا،يتان:@لزخرتسبررة(2)

.57لآية:االمائدة،سورة(3)

.81الآية:@لاندتسورة(4)



الأمةلعموممهمةفتاوى

@

يلتقوى،ئقرلثهواعدلواتعدلواألأقوإعلئشنآنيجرمنكمولابالقسط
(1)

فأمر
أنونهاهمخصومهم،جميعمعبالعدليقومواأنالمؤمننسبحانه

العدلأنوجلعزوأخبرفيهم،العدلتركعلئقومبغضيحملهم
مع

منالناسجميعفيالعدلأنوالمعنئللتقولمحا.أقربهووالصديقالعدو

وجل:عزوقالوعذابه،اللهغضباتقاءإلئأقربهووالأعداءالأولياء
والبغيوالفنكرالفحشاءعنوينهىالقربئفيوإيتاءحسانوالمبالعدليامرالله)إن

@تذكرونلعلكميعظكم
(2)

بكلالأمرفيالاياتأجمعمنالكريمةالآيةوهذه

بنعبداللهبعثالنبي-لمج@إنماأنرويولهذاشر،كلعنوالنهيخير،

النبيوكانالنخل،ثمرةاليهودعلئليخرصخيبرإلئالأنصاريرواحة
فخرصوالزرع،النخلثمرةبنصفوأرضهانخيلهاعلئعاملهمقدد@

لهمفقالظلم،فيهالخرصهذاإنله:فقالواالنخل،ثمرةعبداللهعليهم
منعدتكممنإليلأبغضإيخكملده،نفسيوالذيعنه:اللهرضيعبدالله

بغف@يحملنيلننه@والحنازير،القردة
أنعلى@دله@لرسولوحبيلكمي

حقفيواجبفالعدلوالأرض.السمواتقامتبهذاايهود:فقالأظلمكم،

لاذلكولكنوالبغيض،والصديقوالبعيد،القريب
أعداءبغضمنيمنع

بالأدلةعملاوموالاتهم،المؤمنيناللهأولياءومحبةومعاداتهم،الله

المستعان.واللهوالسنة،الكتابمنالشرعية

ولكنحق،فهذاالسماوية(الأديانجميعنحترم)وإنناالكاتب:قولأما@لأ

والتغييرالتحريفمندخلهاقدالسماويةالأديانأنالقارئيعلمأنينبغي

نبيهبهاللهبعثالذيالإسلامدينماعداسبحانهاللهإلايحصيهلاما

منوخيرتهوخليله
فقدسك@إ،عبداللهبنمحمدوسيدنادامامنانبيناخلقه،

.8لاية:االماندة،سورة(1)

سور(2)
9لاية:النحل،@ة



الأمةلعموممهمةفتاوى

@

وسنةالعزيزلكتابهبحفظهوذلكوالتبديل،التغييرمنوحفظهاللهحماه

عزالةقالحيثوالتسليم،الصلاةأفضلربهمنعليهالأمينرسوله

@دحافظونلهوإئاالأيهرنزدنانحن)اناوجل:
(1)

منوصانهالديناللهحفظفقد

وانتحالالغالن،تحريفعنهينفونأمناء،نقادبجهابذةالأعداءمكائد

أوتغييرعلئأحديقدمفلاالجاهلن،وتأويلالمفترين،وكذبالمبطلين،

كيده.وأبطلاللهفضحهإلاتبديل

عليهااستحفظبلسبحانه،حفظهايضمنفلمالأخرىالأديانأماص

بهاللهماوالتحريفالتغييرمنفدخلهاحفظها،يستطيعوافلمعباده،بعض

الثب@ونبهايحكمونورهذىفيهاالتوراةأنزلنا)إناوجل:عزقالكمالجم،
عليهوكانواالذكتابمناستحفظوابماوالأحباروالزبانيونهادوالئذينألملمواالذين

شهداء@
(2)

منالكفرفييسارعوناثنينيحزنكلاالزسولأيها)ياوجل:عزوقال

سفاعونللكذبسفاعونهادوااثنينومنقلوبهمتؤمنولمبأفواههمآمناقائواانذين

@مواف@عهبعدمنالكلميحرفونيأتوكلمآخرينلقوم
(3)

وجل:عزوقاللاية.ا
هنايقولونثئمبأيديهمالكتابيكتبونللذين@فويل

قليلاثمئابهليشترواالذعندمن

(4)@يكسبونئفائهموويلأيديهمكتبتففاتهمفويل
منهموإنتعالئ:أوقال

فيهوويقوئونالكتابمنهووماالتىبمنلتحسبوهبالكتابألسنتفميلوونلفريقا

فيوالايات@يعلمونوهمالكذباللهعلىويقوئوناللهعندمنفوومااللهعند
كثيرة.المعنئهذا

رةسو(1)

سور(2)
ة

سورة(3)

سور(4)
ة

سور(5)
ة

.9الاية:@جر،@

.44لآية:المائدة،ا

.41الآية:الماندف

.79لاية:اة،لبقرا

.78الاية:عمر@نطآل



الأمةلعموممهمةفتاوى

@

نسخهفقدوالتبديل،التغييرمنسليمةالسابقةالسماويةالأديانمنكانماأما

رسوأرسلسبحانهاللهفإنالكريم،القرآنلانزالهاللهرسوليبعث@لله
له

كتابهوجعلالشرائع،سائربشريعتهونسخفة،كالناساإلئمحمدا@شيم

الأرضأهلجمععلىفالواجبالسماوية.الكتبسائرعلئمهيمناالكريم

نيأجناسلعاثرمنغيرهمأوالنصارىأواليهودمنكانواسواءوالإنسالجنمن

إيىالرسلخاتمبهبعثالذيدله@دينفييدخلواأنالجنأجناسسائرومنآدم،

يقبللاالذيالإسلامدينهولأنهعليه؟ويستقيموابهيلتزمواوانعامة،الناس

مناله
الإسلامالذعندالتين)إنوتعالئ:سبحانهقالكماسواه،ديناأحد

اللهبآياتيكفرومنبينهمبغياالعلغجاع@ممابعدمنإلأالكتابأوتواالذيناختلفوما

اللهنف@
اسلمتفقلحاخوكفمان@الحسابسريع

وجهي
وقلاتبعنوقنلذ

الذوالبلاغعليلثثماف@تو@واناهتدواطفقدأسلموافمانعاسلمتموالأثيينالكتابأوتوا

بالعباد@بصير

وإسماعيلإبراهيمإلنأنزلوماإليناأنزلوماباللهآمنا@تولواوجل:عزوقال

نفزقلازبهممنالثبيونأوتيوماوعيسىموسىأوتيوماوالأسباطويعقوبسحاقط

بين
تولواؤإيئاهتموافقدبهآمنتممابمثلافوافهان@مسلمونلهونحنئنهمأحد

@العليئمالم@تميعوهواللهفسيكفيكهمشقاقفيهمفانما
(2)

يخ)ومنتعالئ:وقال

"الخادرينمنالآخرةفيوهومنهيقبلفلنديئاالأسلامغير
(3)

فيتعالئوقال

وأنزدنامحمدا@:أنبيهطبيخاوالإنجيلالتوراةذكربعدماالمائدةسورة

أنزلبمابينهمفاحكمعليهومهيمناالكتابمنيديهبينثمامم@مقابالحقالكتابإليلث

1،92الآيتان:عمر@ن،السورة(1)

1الايتان:البقرفسورة(2) 3،61 37.

.85لآية:اعمران،السورة(3)



@
الأمةلعموممهمةفتاوى

اللةشاءولوومنهاجاشرعةمنكملكللىجعلناالحت!منجا@كعفا@ماهوا@تتبعولااللأ

جميعامرجعكماللهإلى@الخير@فاستبقواآتاكممايخيثيبلوكمولكنواحمةأثةلجعلكم

أهواع@متتعولااللهأنزلبمابينهماحكموأن@تختلفونفيهكنتمبمافينبئكم

أناللهيريدأئمافاعلمتو@وافإنإليكاللهأنزلمابعضعنيفتنوكأنواحنرهم
يصيبهم

منأحسنومنيبغونالجاهليةئنحكم@لفاسقونالناستنكيراي@انذنوبهمببعض

@يوقنوننقومحكماالله
(1)

ة،الظاهرالدلالةالكريماتالآياتهذهففي

بماوسائروالنصارىاليهودبينالحكموجوبعلئالقاطغوالبرهان

باتباعإلاهدايةولالأحد،إسلاملاأنهوعلئجم@محمدنبيهعلئاللهأنزل
أحسنحكملاوأنهالجاهلية،حكمفيفهوذلكيخالفماوأنبه،ماجاء

اللنياهنهفيلنا)واكبالأعراف:سورةفيتعالئوقالالله،حكممن

أشاءمنبهأعيبعذابيقالإليكهدناإثاالآخرةوفيحسنة
لئب@كلوسعتورحمتي

@

يتبونائذين@يؤمنونبآياتناهموائذينالزكاةويؤتونيئقونلئنينفسكتبها

وقبالمعريأمرهموالإنجيلالتوراةفيعنل@ممكتوئايج@ونهاثذيالاثيئالتبيئالرسول

رهمبم@عهمعويف@الخبائثغليهمويحزمالطيباتلهئمويحلالمنكرعنوينهاهم

معهأنزليائذيالثورواتبعواونصروهوعز@وهبهآنوافائنينعليهمكانتالتيوالأغحل

والحجةالقاطع،الدليلالكريمةالايةهذهففي@المفدحونهمأونئك
بالتخفيفبعثوأنهوالنصاري،لليهود@النبيبعثةعمومعلئالدامغة

ماوهكذاالأم،منزمانهفيكانمنلكلالفلاحلايحصلوأنهعنهم،

رالنوواتباعوتعزيزه،ونصرهبه،لإيمانباإلاالساعةقيامإلئذلكبعد

معه.أنزلالذي

5لما-لايات:االماندة،سورة(1)

1لآينان:الأعراف،ارةص(2) 5،61 57.



لعموممهمةفتاوى

ثيم
ياقلالرسالة:إلعموموبيانأللمقام،تكيداذلكبعدسبحانهقال

يحيهوإيئإتةلاوالأرضمواتال@ملكلهالذيجميعاإليكمالذرسولإثيالناسأيها

لعئكمواتبعو،وكلماتهباللهيؤمنالذيالأئىالئبىورسولهبالفل!قآمنواويميت

@تهتمرن
(1)

ومن
الهدايةأنعاقللكليتضحالاياتمنقبلهاوماالايةهذه

الهدىمنبهماجاءواتبعبمحمد@ب@لىامنلمنتحصلإنماوالسعادةوالنجاة

ومن
عنحاد

الكافرهوبلالهدى،عنوبعدوضلالشقاقفيفهوذلك

رفانالآحزابمنبهيكفر)ومنسبحانه:قالكماالقيامة،يومالنارولهحقأ،

@5موعد
(2)

ونذيراأبشيراسللطكافةإلآأرسلناك)وماتعالئ:وقال
(3)

وقال

ننيراأللعالمينليكونعبمهعلئالفرقاننزلاثذي)تباركتعالئ:
ق(

رضيعبداللهبنجابرعنالصحيحينوفي
اللهرسولقالقال:عنهالله

مسيربالرعبنصرتقبلي:الانبياءمنأحديعطهنلمخمساأعطيت"@لمج@إ:
ة

الصلاةأدركتهأمتيمنرجلفأيماوطهورا،مسجداالأرضليوجعلتشهر،

وكانالمثفاعة،وأعطيتقبلي،منلأحدتحلولمالغنائم،ليوأحلتل،فليم@

أبيعنمسلمصحيحوفيدا.عامةالناسإلىوبعثتخاصةقومهإلىيبعثالنبي

رضيهريرة
بييسمعلابيده،نفسيوالذيلأ:@اللهرسولقالقال:عنبماالله

منأحد
إلابهارسلتبالذييؤمنولميموتثمنصرانيولايهوديالأمةهذه

النار،.أهلمنكان

فيوالأحاديثوالايات
ناهذكرفيمايكونأنوأرجوكثيرة،المعنئهذا

وجوبعلئللقارئومقنعدلالة،
وغيرهم،اليهودمنالكفرةمعاداة

ا
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@
الأمةلعموممهمةفتاوكلا

جميعنسخوعلئأولياء،واتخاذهممودتهموتحريمالله،فيبغضهم

النبن،خاتمبهااللهبعثالتيالإسلامشريعةعداماالسماويةالشرائع

محمدنبيناالمتقن،دامامالمرسلن،وسيد
سائروعلئ@رز،عبداللهبن

كلعلئإنهالدين،يومإلئبإحساناتباعهممنوجعلناوالمرسلن،النبن

أنهأولاتحترم،أنهاالسابقةالشرائعنسخمعنىوليسقدير،شيء
زيجو

رفعالمرادصانماالمراد،هوالمعنئهذاليسمنها،التنقص
بعضيتوهمهقدما

أنهالناس
غيرهمأواليهودمنإليهاانتسبمنأنأومنها،شيءاتباعيسوغ

لومنهاشيءاتباعيجوزلامنسوخةشرائعهيبلهدى،علئيكون
جهلوقدفكيفوالتبديل،التغييرمنوسلصتالتحقيق،علئعلمت
هموالحقيكتمونالذيناللهأعداءتحريفمنفيهاأدخللمامنهاالكثير

ويكتبونأهواؤهم،تقتضيهمادينهوعلئاللهعلئوبكذبونيعلمون،

منإنهاويقولون:وبأيديهم،عندهممنالكتب
كليعلموبذلكالله،عند

أنوالإنسالجنمنالمكلفينجميععلىالواجبأنوبصيرة،علمأدنىلهمن

وجالخرلأحدلايسوغوأنهيلتزموه،وأنالإسلام،هوالذيدله@دينفىيدخلوا

علىوضالمفربليخرهما،إلىولانصرانية،إليولايهودية،إلىلاذلكعن

هوالساعةقيامإلىع@ي@محمداورسولهنبيهاللهبعثحينمنالمكلفينجميع

ومنبه،والتمسكالإسلام،فيالدخول
أنهاعتقد

شريعةعنالخروجلهيسوغ
كماع@يهمحمد

عليهالرحمنكليمموسىشريعةعنالخروجالخضروسح
فإنالأدلة،لهوتبنيستتابالعلم،أهلكافر@اجماعفهووالسلامالصلاة

الدالةالنبويةوالأحاديثالقرانيةالاياتمنتقدمبماعملاقتل،وإلاتاب

وهوالمستعان،واللهالثقلن،جميعإلئع@ي@محمدرسالةعمومعل@

يصلحوأندينه،علئيثبتناأنوجلعزونسألهالوكيل،ونعمحسبنا
بماوالكفردينهفيبالدخولعبادهعلئيمنوأنجميعا،المسلمنأحوال



الأمةلعموممهمةفتاوى

ص

ورسولهعبدهعلئوسلماللهوصلئقدير،شيءكلعلئإنهخالفه،

ربدثهوالحمدالصالحين،وسائروالمرسلينالنبينسائروعلئمحمد،
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الكفار؟بلادفي@لإقامةحكمما

الكفار؟بلادفيالإقامةماحكم-32

ىسوووأخحتهالمسلمدينعلىعظيمخطرالكفاربلادفيالإقامةالفتوى:

اذبومابفيرفرجعواهناك،أقامواممنكيرانحرافوغيرناشاهدناوقدوآدابه،

الأديان.وبسائربهوكافرأدينه،عنمرتدارجعوبعضهمفساقا،رجعوابه،

وأهلهبالدينوالاستهزاءالمطلق،الجحودإلئصارواحتىبالله-والعياذ

منالتحفظيتعينبلينبغيكانولهذاواللاحقيئ،منهمالسابقن
ذلك،

الكفربلادفيفالإقامةالمهالك،تلكفيالهويمنتمنعالتيالشروطووضع

أساسيين:شرفيمنفيهالابد

اقوووالأيمانالعلممنعندهيكونبحيثدينهعلىالمقيمأمنالأول:الشرط

ريكووأنوالزيغ،الانحرافمنوالحذردينه،علىالثباتعلىيطمئنهماالعزيمة

رف@ومحبتهم،موالاتهمعنمبتعداوبغضهم،الكافرينلعداوةمضمرا

ومحبتهمموالاتهم
)يؤنوقوئاتجد)لاتعالئ:اللهقالالإيمان.ينافيمما

منيواذونالاخرواليومبالئه
اأإخوانهمأومابناع@أوآباع@مكانواولوورسولهاللهحاذ

@عشرتهم
والنصار@اليهوذتتخنوالاآنواائذينأيها)ياتعالئ:وقاللاية.ا(1)

حكالظالمينالقوميهديىلااللهإنمنهمفإثهئنكميتولهمومنبعضاولياءبعفمهمأولياء

ئافعسى@للهدائرةتصيبناأننخشىيقولونلمحهميسارعونقرضقلوبهمفيائذينفترى

سور(1)
.22لآية:الة،دجا@@ة



ايأمةلعموممهمةفتاوى

@

نادمين،أنفسهمفيأسزواماعلئلمحضبحواعندهئنأمرأوبالفتحأتي
(1)

فيوثبت

."أحبمنمعالمرءوأنمنهم،فهوقوماأحبمنأن"لى:@@النبيعنالصحيح

لأنثالمسلمخطرأعلئيكونماأعظممناللهأعداءومحبة@و
محبتهم

قالولذلكعليهم،الإنكارعدمالأقلعلئأوواتباعهم،موافقتهمتستلزم

منهم،.فهوقومأ@أحبمنبم@:أالنبي

بدونالإسلامبشعائريقومبحيثدينه،إظهارمنيتمكنأنالثاني:الشرط

فلاممانع،
معهكانإنوالجماعاتوالجمعةالصلاةإقامةمنيمنع

يصليفي
منوغيرهاوالحج،والصيامالزكاةمنيمنعولاالجمعة،يقيمومنجماعة

ةالهجرلوجوبالإقامةتجزلمذلكمنلايتمكنكانفإنالدين،شعائر

ة:الهجرفيالناسأقسامعلىالكلامنجي(45718)المغنيفيقالحي@مذ،

تمكنهولادينه،إظهاريمكنهولاعليها،يقدرمنوهوعليه،تجبمنأحدها:

دينهواجباتإقامة
لهلقوثالهجرةعليهتجبفهذاالكفار،بينالمقاممع

مستضعفينكناقائواكنتمفيمقالواأنفسهمظالميالملائكةتوفاهمالذين)إنتعالئ:

وساع@جهنمماواهمفأولئكفيهافتهاجرواواسعةالذأرضتكنألمقالواالارضفي

مميرا@
(2)

دينهبواجبالقيامولأنالوجوب،علئيدلشديدوعيدوهذا

لاوماوتتمته،الواجبضرورةمنوالهجرةعليه،قدرمنعلئواجب

ا@.واجب.فهوبهإلاالواجبيتم

أقسام:إلىالكفردارفيالإقامةتنقسمالأساسيينالشرفيهذينتماموبعد@

مننوعفهذافيه،والترغيبالإسلامإلىللدعوةيقيمأنالأول:القسم

والأالدعوة،تتحققأنبشرطعليهاقدرمنعلئكفايةفرضفهيالجهاد،

.5،152الايتان:الماتدفسورة(1)
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اكأمةلعموممهمةفتاومما

ص

منالإسلامإلئالدعوةلأنةإليهاالاستجابةمنأومنها،يمنعمنيوجد

فيعنهبالتبليغ@النبيأمروقدالمرسلين،طريقةوهيالدين،واجبات

ايةأ.ولوعيبلغوا5@ؤ:فقالومكان،زمانكل

ماعلىوالتعرفالكافرينأحواللدرالمةيقيمأنالثاني:القسم
منعيههم

اباسليحترالسلوك،وفوفويةالأخلاقوانححلالتعبدوبطلانالعقيدة،فساد

بهمللمعجبينويينبهم،الاغترارمن
مننوعالإقامةوهذحالهم،حققة

للترغيبالمتضمنوأهلهالكفرمنالتحذيرمنعليهايترتبلماأيضاالجهاد

قيل:كماالإسلام،صلاحعلئدليلالكفرفسادلأنثوهديهالإسلامفي

مفسدةبدونمرادهيتحققأنشرطمنلابدلكنالأشياعدا.تتبينوبضدها9

مانشرمنمنعبأنمرادهيتحققلمفإنمنه،أعظم
والخذيرعليههم

معمرادهتحققدانإقامته،منفائدةفلامنه،
ايقابلوأنمثلأعظممفسدة

وجبالإسلابم،وأئمةالإسلامورسولالإسلامبسمثفعله
لهلقوالكف

زيناكذدكعد@لبفيرعدؤاالذفيسبوااللأدونمنيدحونالذينتس@وا@ولاتعالئ:

أنهذاويشبه"يعملونكانوابمافينبئهمئرجعهمرئهمإيئثنمعملهمأمةلكل

منللمسلمينيدبروهماليعرفللمسلمين،عيناليكونالكفربلادفييقيم

إلااليمانبنحذيفةجم@النبيأرسلكماالمسلمون،فيحذرهمالمكايد،

خبرهم.ليعرفالخندقغزوةفيالمشرك@لن

الكفر،دولةمععلاقاتهاوتنظيمالمسلمة،الدولةكاجةيقيمأنةاثالثالقسم

أجله.منأقامماحكمفحكم@السفارات،كموظفي

علنوجملهمويراقبهم،الطلبةشئونفيرعئيقيممثلاالثقافيالملحق

كبيرةمصلحةبإقامتهفيحصلوادابه،وأخلاقهالإسلامدينالتزام

1لآية:االأنعام،سورة(1) 08.



الأمةلعموممهمةفتاوى

ص

الاقامةفتباحوالعلاج،كالتجارةمباحةخاصةلحاجةيقيمأنالرابع:

رحمهمالعلمأهلنصوقدالحاجة،بقدر
بلاددخولجوازعلئالله

اللهرضيالصحابةبعضعنذلكوأثرواللتجارة،الكفار
عنهم.

لكنهالحاجةإقامةقبلهاماجنسمنوهيللدراسةيقيمأنالحامس:القسم

مرتبته،بدنويشعرالطالبفإنوأخلاقه،المقيمبدينفتكاوأشدمنهاأخطر

بارائهموالاقتناعتعظيمهم،ذلكمنفيحصلمعلميه،مرتبةوعلو
عصمتهاللهشاءإنإلافيقلدهموسلوكهم،وأفكارهم

إنثمقليل،وهم

ومداهنتهإليه،التوددإلئذلكفيؤديمعلمه،إلئبحاجتهيشعرالطالب

زملاءلهتعلمهمقرفيوالطالبوالضلال.الانحرافمنعليههوفيما

أصدقاءمنهميتخذ
هذاخطرأجلومنمنهم،ويكتسبويتولاهم،يحبهم

يئالشرإلىبالإضافةلمحهفيشترطقبله،ممايخرفيهالتحفظوجبالقسم

شروط:الأساسيين

الذيالعقليالنفوجمنكبيرمستوىعلىالطالبيكونأنالأول:الشرط
الأحداثبعثفأماالبعيد،المستقبلإلئبهوينظروالف@ار،النافعبينبهيميز

لماالسن@اصغار

دينهمعلئعظيمخطرفهوالصغيرة،العقولوذوي
إليها،سيرجعونالتيأمتهمعلئخطرهوثموسلوكهم،وخلقهم
بهويشهدشهدكماالكفارأولئكمننهلوهاالتيالسمومفيهاوينفثون

رجعوبه،ذهبوامابغيررجعواالمبعوثينأولئكمنكثيرأفإنالواقع،
ا

وعلئعليهموحصلوسلوكهم،وأخلاقهمديانتهمفيمنحرفن

بعثمثلومامشاهد،معلومماهوالأمورهذهفيالضررمنمجتمعهم

الضارية.للكلابالنعاجتقديمكمثلإلاهؤلاء



الأمةلعموممهمةفتاوى

ص

التمييزمنبهيتمكنماالشريعةعلممنالطالبعنديكونأنالثاني:الشرط

فيظنهالباطل،منعليههمبمايخدعلئلابالحقالباطلومقارعةوالباطل،الحقبين

الباطل.يتبعأوحيران،فيبقئدفعه،عنيعجزأوعليه،يلتبسأوحقا،

الباطلوارنياتاعه،وايزقنيحقأ،الحقأرنيدلاللهمالمأثور:الدعاءوفيجمو

لما.فأفلعليئملتبساتجعلهولااجتنابه،وايزقنيباطلا

الكفرمنبهويتحصنيحمه،دينالطالبعنديكونأنالثالث:الشرط

ذلكوالله،يشاءأنإلاهناكالإقامةمعلايسلمالدينفضعيفوالفسوق،

ةوكئيرقويةهناكوالفسوقالكفرفأسبابالمقاوم.وضعفالمهاجملقوة

عملها.عملتالمقاومةضعيفمحلاصادفتفإذامتنوعة،

فييكونبأنأجله،منأقامالذيالعلمإلىالحاجةتدعوأنالرابع:الشرط

نف@بلادهم،فيالمدارسفينظيرلهيوجدولاللمسلمين،مصلحةتعلمه

البلادفيأوكانللمسلمين،فيهمصلحةلاالذيالعلمفضولمنكان

لماةأجلهمنالكفربلادفييقيمأنيجزلمنظيره،المدارسمنالإسلامية

بدونالكثيرةالأموالاضاعةدوالأخلاق،الدينعلئالخطرمنالإقامةفي

فائدة.

عليهيتوتبلماوأعظم،قبلهمماأخطروهذاللسكن،يقيمأنالسادس:القسم

تقتضيهبماملتزممواطنبأنهوشعورهالكفر،بأهلالتامبالاختلاطالمفاسدمن

ويتربىالكفار،لسوادوتكثيرموالاة،مودةمنالوطنية
الكفر،أهلبينأهله

والتعبد،العقيدةفيقلدوهموربماوعاداتهم،أخلاقهممنفيأخذون

فهومعهوسكنالم@ثركجامعمن"@جمؤ:النبيعنالحديثفيجاءولذلك

فإننظر،وجهةلهلكنالسند،ضعيفكانوإنالحديثوهذامثله!.



@
ا@أمةلعموممهمةفتاوى

عبداللهبنجريرعنحازمأبيبنقيسوعنالمشاكلة.إلئتدعوالمساكنة

أظهربينيقيممسلمكلمنبرلمج@أنا@قال:النبي-@هأنعنهاللهرضي

دأبوداورواهنارهماأترا@لا5قال:ولم؟الله،يارسولا:لوقا"لمشرفي

ع@رو.النبيعنحازمأبيبنقيسعنمرسلارووهالرواةوأكثروالترمذي،

محمدا-سمعتالترمذي:قال
حديثالصحيحيقول:البخاري-يعني

1مرسلعيه@النبيعنقيس فييسكنأنمؤمننفستطيبوكيف.@0
ورسوله،اللهلغيرفيهاالحكمويكونالكفر،شعائرفيهاتعلنكفاربلاد

تلكإلئينتسببلبه،ويرضئبأذثيه،وشسمعهبعينه؟ذلكيشاهدوهو

بلادإلئيطمئنكماإليهاويطمئنوأولاده،بأهلهفيهاوش@كنالبلاد،

معالمسلمين
ما

ذلكفي
فيوأولادهأهلهوعلئعليهالعظيمالخطرمن

وأخلاقهم.دينهم

.51@ا.االثمينالمجموع

(1)اللهأنزلمابغيريحكممنحكم

الحطيعتبرهلالسؤال:-33
اذا@كفارا،اللهأنزلمابغيريحكمونالذينم

أنزلبمايحكمئم)ومنتعالى:قولهعننقولفماذامسلمون،إنهمقلنا
@؟الكافرونهمفأولكالله

اعتقادهمبحسبأحكامهمتختلفثقسام،@للهأنزلمابغيرالحكامالجواب:

كافرفهودله،@شرعمنأحسنذلكأنيرىاللهأنزلمابغيرحكمفمنوأعمالهم:
عند

الله،شرعمنبدلاالوضعيةالقواننيحكممنوهكذاالمسلمين،جميع

9@لعدد@لدعوةمجلة(1) .@5/2/5041في63

.44الآبة:الماندفسورة(2)



الأمةلعموممهمةفتلوى

@

لكونهكافرفهوأفضل،الشريعةتحكيمإنقالولوجائزذلكأنويرى

مااستحل
حرم

أولرشوة،اوللهوىاتباعا@للهانزلمابغيرحكممنأماالله.

بذلك،دثهعاصأنهيعلموهوأخرى،لأسابأوعليهالمحكوموبنبيهلعداوة

والكبائر،المعاصيأهلمنيعتبرفهذاالله،شرعتحكيمعليهالواجبوأن

عنالمعنئهذاجاءكماأصغروفسقاأصغروظلماأصغركفراأتىقدويعتبر

رضيعباسابن
منوجماعةطاوسوعنعنهماالله

وهوالصالح،السلف

التوفيق.وليواللهالعلم.أهلعندالمعروف
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ورسولهاللهبأوامربالملتزمين@لاستهزاء

له؟ووسوبأوامر@للهبالملتزمينالاستهزاءحكمماسؤال:-34

بذلكالتزموالكونهمورسولهاللهبأوامربالملتزمنالاستهزاءالفتوى:

مالكراهةلهمكراهتهتكونأنيخشىلأئهالمرء،علئجداوخطيرمحرم

استهزاءبهماستهزاؤهيكونوحيئ@ذالله،دينعلئالاستقامةمنعليههم

ليقولأسألتهمولئنعنهم:أاللهقالمنفيشبهونعليه،همالذيبطريفهم

كفرتمتدتعتنفوالا@تستهؤونكنئمورسولهوآياتهابالئهقلونلعبنخوفنكئاإئما

قرائنامثلرأيناماقالوا:المنافقنمنقومفينزلتنهاف@@إيمانكمتجعذ

ألسنأ،كذبولابطونا،أرغبوأصحابه-جم@زاللهرسوليعنونهؤلاء-

فيهماللهفأنزلاللقاء،عندأجبنولا
ونيسخرالذينفليحذرالآية،هذه

إنيقول:أوتعالئسبحانهاللهنف@الدين،أهلمنلكوئهمالحقأهلمن

وإفا@ينامزونبهممزواوافا@يضحكونآمنوااننينمننواكائجرمواا@نين

.6،566لآتان:ابة،تو@رةسو(1)



الأمةلعموممهمةفتاوى

@

اارسلووما@نف@الونهؤلاءإنقالوارأوهمفاط@فكهينانقدبوااهدهمإدئانقدبوا

ينظرونالاراثكعلى@يضحكونالكفارمنآمنوااتنينفاليوم@حافظينعليهم

@يفعئونكانواماالكفارئوبهل@

1عثيمينابنالشيخفتاوى 1 5 1 1

3الكافرينحكمفيالشيعةيعتبرهل

المسلميدعووهلالكافرين؟حكمفيالشيعةيعتبرهلالشيخ:سئل-35
عليهم؟الكفارينصرأنتعالى@لله

لعليتشيعهملأنالرافضة،يقالأنوالصوابالشيعة،بقوله:فأجاب
عنهاللهر@بطالبأبيابن

عنه،اللهرضيعلييقبلهلاغالمتطرفتشغ

كتابه:فيتعالئاللهيرحمهتيميةابنالاسلامشيخوصفهمكمافالرافضة

الجحيمأصحابمخالفةالمستقيمالصراطاقتضاءلا
صقالحيث@ا

:39ا

اءالأهوأهلفييوجدفلاشركأ،وأعظمهمالأهواء،أهلطوائفكذبإنهم@ا

يذكرالتياللهمساجديخربونإنهمحتىالتوحيد،عنأبعدولامنهم،أكذب

التيالمشاهدويعمرونوالجماعات،الجمعةعنفيعطلونهااسمه،فيها
اتخاذهاثا.عنورسولهاللهنهئالتيالقبورعلئأقيمت

صوقال
4 3 9

عقللهاليسمخذولةأمةالراففةلاالمذكور:الكتابمن

لا.منصورةدياولامقبول،دينولامحيح،نقلولاصريح،

صالفتاوىفيوقال
3 5 6

ج
3

قول@اوأصلقاسم:ابنمجموعمن

ومنمعصوم،إماموأنهللعذر،قاطعانماعليعلىنص@@النبيأنالرافضة

المعصوم،بالإماموكفرواالنص،كمواوالأنصارالمهاجرينوأنكفر،خالفه

سور(1)
.3-29لأيات:الطممين،@ة



الأمةلعموممهمةفتاوى

@

لداالووبدأهواعم،اواتبعو
واكفربلعتدوا،وااوظلمويعة،لشراوغيرواين،

وعمربكرأباإنيقولون:ثمكثر،أوعشربضعةإماقليلانفراإلا

يكفرواكثرهمكفروا.ثمآمنوابليقولون:وقدمنافقين،زالاماونحوهما

من
أنإلئكفارأ،خالفهمومنالمؤمنين،أنفسهمويسمونقولهم،خالف

الباطنيةالقرامطةكزندقةثوالنفاقالزندقةأمهاتظهرتومنهمقال:

@ا.وأمثالهم

4ايضاصفيهمقولهوانظر 28-4 2 9
ج

المذكورة.الفتاوىمن4

كتابفاقرأالخبث،منعليهالرافضةكانماتعرفأنشئتوإذا@لأ

عنهمذكرفقدالخطيب،الدينلمحبالعريف@قا@ا@ططوط
عنيذكرلمما

منوكانوعمر،بكرأبيالأمةهذهخلفأءأعظمفيوالنصارىاليهود

قريش،صنميوالعنمحمد،الوعلئمحمد،عل@صلاللهمدعائهم:

وعائشة،وعمر،بكر،أبايعنون:وابنتيهما،غوتيهم،وطاوجبتيهم

رضيوحفصة
الله

أجمعين.عنهم

فيالسببهمكانواوقدجدا،فبهيرالأسلامعلىالرافضةخطروأماكلأ

العددوقتلعليها،التتردادخالبغداد،فيالإسلاميةالخلافةسقوط

منالكثير
التاريخ.فيمعلومهوكماالعلماء،

النفاق،حقيقتهاالتي)التقية(بيدينونإنهمحيثمنيأتيوخطرهم*

منالإسلامعلئأضروالمنافقونباطنا،بهالكفرمعالحققبولإظهاروهو

حصروقدالصريح،الكفرذوي
سورةفيهموأنزلفيهم،العداوةتعالئالله

@فاحنرهمالعمؤ)همالمنافقين:سورةفيتعالئفقالكاملة،

.4لآية:افقون،نااسورة(1)



ايامةلعموممهمةفتاوى

@

الكظينمرأنتعالىدلهن@دعو@كونناوأما
ندعودانماإليه،حاجةفلاعليهمر

وألسنتهم:بقلوبهم،يقولونالذينالصادفنالمسلمينينصرأنتعالئالله

رآفوائنذينكلاقلوبنافيتجعلولابالأيمانسبقوناالذينواإخواننادنااغفو)رئنا
ئنا

(1)@رحيمرعوثإئك
ويتولونوباطنا،ظاهراتعالئاللهشريعةيحكمونالذين

واحدكلمنزلنتفريط،ولاإفراطغيرمن@ك@ي@!اللهرسولأصحاب

منأعدائهمعلئبذلكالمتصفينالمسلينينصرأنتعالئاللهندعومنزلته،

وغيرلروافضا

8الثمين 6 1 3

المدحرمةرالصوإلاالنظر

كتهاونعنالشيخ:ففحيلةوسئل-36
صورإلىالنظرفيالناسمنير

لها؟حقيقةلاصورةأنهابحجةالأجنبياتالنساء

الإنسانأنوذلكجئا،خطيرتهاونهذاةبقولهتعالى@للهحفظهفأجاب

بواسطةأوالمرئية،الاعلاموسائلبواسمطةذلككانسواءللمرأةنظرإذا

الرجل،قلبعلئفتنةذلكمنيكونأنلابدفإنهذلك،غيرأوالصحف

بلغناولقدمشاهد.شيءوهذامباشرة،المرأةإلئالنظريتعمدأنإلئتجره

أوإليهن،بالنظرليتلئذالجميلاتالنساءصوريقتنيمنالشبابمنأن

الفتنةعظمعل@يدلوهذاإليهن،بالنظريتمتع
الصورة،هذهمشاهدةفي

أوصحففيأومجلاتفيكانتسواءالصوو،هذهيشاهدأنللإنسانيجوزفلا

تضرهفتةذلكلأنإليهن،بالنظروالتمتعالتلذذنفسهمنيرىكانإنذلك،غير

مباشرة.إليهنينظرفيبقىالنساء،الىبالنظرقلبهويئعلقاتجاهاته،وفيديه،في

3/1الثمينالمجموع 6

سور(1)
1لآبة:افز،@ة



الأمةلعموممهمةفتاوكا

@

للقبورالنساءزيارةحكم
زائراتحكموماجم@؟الرسوللقبرالنساءزيارةحكمماسؤال:-37

)1(؟الدليلذكرمععامبشكلالمقابر

النبيلأنالذنوب؟كبالرمنبلمحرمة،فهيللقبورالمرأةزيارةأماالفتوى:

4@المرأةولأن"والسرجالمساجدعيهاوالمتخذينالقبررزائراتلعندا-سيا!

محاذيربهايحصلللقبورفزيارتهاوالتأثر،طفةالعاوسريعةالعقل،

هذهتكررربماولينهالعاطفتهافإنهاالقبورزارتإذاالمرأةولأنةعديدة

هذايكونربماذلكحصلإذاولأنهبالنساء،مملوعةالمقابرفتبدوالريارة،

أنوالغالبالمقابر،فيللنساءفيترصدونوالفجور،الخبثلأهلمرتعا

ولذلكعظيم،شربذلكفيحصلالسكن،محلعنبعيدةتكونالمقابر

المرأةبزيارةتوجدعظيمةحكمعلئمبيناالقبورلزائراتالنبيلعنكان

ووقفتلزيارتها،قصدغيرمنبالمقبرةمرتالمرأةأنلولكنللمقبرة،

المؤفينمنالديارأهلعليكم)السلاموهوالمشبروع،السلاموسلمت

عائشةلأنبه،بأسلاذلكفإنلملاحقونبكماللهشاءإنوإناوالمسلمين،

رضي
لهافبيئبالقبور-مرتإذاأيتقول-ماذا@@النبيسألتعنهاالله

الزيارة،تتعمدأنأماالذكر،هذاتقولأنهاوالسلامالصلاةعليهالرسول

الذنوب.كبائرومنمحرم،ذلكفإن

وأنالعموم،فيداخلةأنهاالظاهرفإن@م،النبيلقبرالنساءزيارةأماملأ

ةقيالنبيقبرتزورإنهاالعلماء:بعضوقالع@ي@!،النبيقبرتزورلاالمرأة

هوبلالأخرى،كالقبوربارزاليسعلإ!الرسولقبرلأن
بثلاثةمحاط

ولكنحوله،وقفتبلزارته،الحقيقةفيتكنلمزارتهإذافهيجدران،

طرمى@وفتا(1)
1 4 0 8@.



ا@أمةلعموممهمةفتاوى

@

هذاأنالظاهر
أنويكفي@تزر،فلازيارةيسمىكانفإذاعرفا،زيارةيسمى

ليمهات@فإنتصلي،وهيوبركاته!اللهورحمةالنبيأيهاعليكالسلامتقول:!

بهلهاويحصل@النبييبلغهذا

1عثيمينابنالشيخ 7 0 1 1

اللهإلىوالدعوةالمرأة

تقولون؟ماذااللهإلىوالدعوةالمرأةعنسؤال:-38

عنوالنهيبالمعروفوالأمردله،إلى@الدعوةعليهاكالرجلهيالجواب:كلو

أهلوكلامذلك،علىتدلالمطهرةوالسنةالكريمالقرآنمنالنموعىلأنالمنكر،

عنوتنهئبالمعروف،وتأمرالله،إىتدعوأنفعليهاذلك،فيصريحالعلم

معوعليهاالرجل،منتطلبالتيالشرعيةبالآدابالمنكر
يثنيهالاأنذلك

سبهمأولها،الناسبعضلاحتقارالصبر،وقلةالجزعاللهإلئالدعوةعن

ماالناسمنرأتولووتصبر،تتحملأنعليهابلبها،سخريتهمأولها،

أنوهوآخر،أمراتراعيأنعليهاثملاستهزاء،واالسخريةمننوعايعتبر

الاختلاط،عنوتبتعدالأجانب،الرجالعنوالحجابللعفةمثالاتكون

دعتفإنعليها،ينكرماكلمنبالتحفظالعنايةمعدعوتهاتكونبل

النساءدعتوإنمنهم،بأحدخلوةبدونمحتجبةوهيدعتهمالرجال

يعترضنلاحتىوسيرتها،أخلاقهافينزيهةتكونوأنبحكمة،دعتهن

بنفسها.؟بدأتمالماذاويقلنعليها،

كلعنبعيدةتكونوأنبه،الناستفتنقدالذياللبالرعنتبتعدأنوعليها

تكونبلعيها،يبهرمماالكلام،فيوخضوعالمحاسن،إظهارمنالفتنة،أسباب
سمعتها.يضرولاديها،يفرلاوجهعلىاللهإلىبالدعوةالعنايةعندها

2بازابنالشيخسماحةفتاوىمجموع 4 5 1



الامةلعموممهمةفتاوى

@

(1)والسفورالتبرجيمتحر+31

نبيناأجمعين،خلقهخيرعلئوأسلموأصليالعالمن،ربدئهالحمد

الدين.يومإلئبهديهواهتد@اسنتهاتبعومنوأصحابهالهوعلئمحمد،

هيعبادهعلئبهااللهأنعمنعمةأعظمفإن
والهدايةالأسلام؟نعمة

والسعادةالخيرمنالشريعةهذهتضمنتهلماوذلكالأنام،خيرشريعةلاتباع

علئوساربها،تمسكلمنالقيامةيوموالنجاةوالفلاحوالفوزالدنيا،في

القويم.نهجها

فيووضعهاوصيانتها،المرأةكرامةعلئبالمحافظةالاسلامجاءولقد

لذلككرامها،يخدشأويشينهاعماإبعادهاعل@وحثبها،اللائقالمقام

عنونهاهامحرم،بدونالسفرعنونهاهابالأجنبي،الخلوةعليهاحرم

روظهوبالنساء،الفتنةأسبابمنلكونهالجاهليةبهاللهذمالذيالتبرج

الجاهليةتبرتجتبرتجنولابيوتجكنآفيقرن@وجل:عزقالكماالفواحش،

الأولى@
(2)

عنهاونهاوالمفاتن،المحاسنإظهاروالتبرج
جالبالرلاختلاطا

مخاطبتهمعندبالقولوالخضوععنها،الأجانب
الفتنة،لأسبابحسما

قنكاحدلشقالنبقنساء)ياسبحانه:قولهفيكماالفاحشةفعلفيوالطمع

(3)قعروفاأقولاوقلنمرضقلبهفيالذيفيطمعبالقولتخضعنفلااتقيت@قإنالنساء

وفرضلباسها،فيبالحشمةأمرهاكماالشهوة.مرضهوهناوالمرض

فيلماالحجابعليها
فمالالجميعقلوبوطهارةلها،الصيانةمنذلك

بتاريخسماحتهمكتبمنصدرتلرة(1)
13/2/1 4 0 9@

@،حز@لأاسورة(2)
.33لآية:ا

@،حز@لأاصورة(3)
.32لآية:ا



الأمةلعموممهمةفتاوكلا

@

تجلابيبهنمنعليهننينيدالمؤمنينونساءوبناتكلأيواجكقلالنبيئأيها@الوياعالئ:
لافاسبحانه:أوقالزحيما@غفورااللهوكانيؤذينفلايعرفنأنأدنىفلك

وقلوبهن،بقلوبكمأطهرذلكمحجابوراءمنفاسألوهطمتاعاسألتموهن
(2)

الاية.

رضيامتثلنوقد
الحجابإلئفبادرنورسوله،اللهلأمرعنهنالله

سلمةيمعنحسنبسندأبوداودروىفقدالأجانب،الرجالعنوالتستر

رؤوهنعلىالأنصاركأننساءخرجالآيةهذهنزلت@للاقالت:عنهااللهرضي

أحمدالاماموروىيلبسنها".سودأكسيةوعليهنالأكسيةمنالغربان

عائثمةالمؤمنينأمعنماجةوابنوأبوداود
كانقالت:إعنهااللهرضي

إحداناسدلتحاذونافإذا@ك@!،اللهرسولمعمحرماتونحنبنايمرونالركبان

جاو@ونافإذارأسها،منوجههاعلىجلبابها

عائشةالمؤمننوأم
وعلما،دينا،النساءأكملهيعنهااللهرضي

كفضلالنساءعلىعائ@ثةففل":@@المصطفئحقهافيقالوأدبأ،وخلقا،

لماالنبي-ط@أنثبتوقدوالخبز.اللحمهو:والثريد"الطعامسائرعلىالثريد

لهايكونلاإحداناالله،يارسولقلن:العيدمصلئإلئالنساءبإخراجأمر

ومسلم،البخاريكارواهجلبابهامنأختهالتلبسهاا:!@جمالنبيفقالجلباب،
منفيؤخذ

ألاالصحابةنساءعندالمعتادأنالحديثهذا
إلاالمرأةتخرج

للفتنة،درءاجلباببغيربالخروججم@!اللهرسوللهنيأذنفلمبجلباب،

يعشنأنهنمعالجميع،لقلوبوتطهيراالفساد،أسبابمنلهنوحماية

التهمعنالناسأبعدمنالايمانأهلمنونساؤهورجالهالقرون،خيرفي
عائشةعنالصحيحينفيثبتوقدوالريب،

كان@قالت:عنهااللهرضي
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@

اللهرسول
ثمبمروطهنمتلفعاتالمؤفاتمننساءمعهفيشهدالفجر@شيصلي

أحديعرفهنمابيوتهنإلىيرجعن
أنعلئالحديثهذافدلالغلسمن

وأكرمهاالقرونخيرهمالذينالصحابةنساءعادةمنكانوالتسترالحجاب
عملا،وأصلحهاإيمانا،وأكملهاوادابا،أخلاقاوأعلاهاوجلعزاللهعلئ

بعدهم.يأتيممنلغيرهموأعمالهمسلوكهمفيالصالحةالقدوةفهم
بالزية،التبرجمنالزمانهذانساءبعضيفعلهماأنتبينهذاعلمذاكللأخ

محاازوإبرالحجاب،أمرفييساهلوا
اقللأسووجهنوخرللأجانب،سنهن

أنهوالصالح،السلفعليهولماال@ثرعية،للأدلةمخالفأمرمتعطراتمتجملات

عدموتغ@ره،الحشةورجالوالعلماءالأمراءمنالأمرولاةعلىيجبمنكر

تؤدياييوالألعبابالوسائلمنيملكهوماومقدرته،طاقتهحسبعلىكلإقراره

منعإلى
لاسيلبسنوأنوالتستر،التحجبعلىالنساءوحملالمنكر،هذا

الأسواق.فيالرجاليزاحمنوألاوالوقار،الحشمة

فعوالزمان،هذافيالناساستحدثهااليالمنكرةالأمورومنع@ز

المتبرجات،السافراتالنساءبحفرةزوجهاإليهايجلسالنساءبينمنصقللعروس

ذويعلئيخفئولاالرجال،منأقاربهاأوأقاربهمنغيرهمعهحضروربما

منالعملهذامافيالدينيةوالغيرةالسليمة،الفطر
وتمكنالكبير،الفساد

منالأجانبالرجال
علئيترتبوماالمتبرجات،الفاتناتالنساءمشاهدة

ذلك
منعفالواجبالوخيمة،العواقبمن

حسماعليهوالقضاءذلك،

المطهر.الشرعيخالفمماالنسائيةللمجتمعاتوصيانةالفتنة،لأسباب

فيالمسلمينإخوانيجميعأنصحاني@
الله،يتقوابأنوغيرها،البلادهذه

صاكليحذرواوأنشيء،كلفيشرعهويلتزموا
حرم

وأنعليهم،الله

اللهلرضاالتماساوغيرها،الأعراسفيوالفسادالشرأسبابعنيبتعدوا
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@.

وعقابه.سخطهلأسبابوتجنباوتعالئ،بحانه

الكريم،كتابهباتباعالمسلمنجميعوعلئعلينايمنأنالكريماللهوأسأل
شهواتواتباعالفتنمضلاتمنيعصمناوأنع@ي@،نبيهبهديوالتمسك

ويرزقناباطلاوالباطلاتباعه،ويرزقناحقاالحقيريناوأنالنفوس،

مسئول.خيرإنهاجتنابه،

وصحبه.والهمحمدنبيناورسولهعبدهعلئوباركوسلماللهوصلئ

2بازابنالشيخدماحةفتاوىمجموع 4 2 1 4

النسلاتحديدحكم

الزوجةلإذنمشروطالعزل
يحرمومتىالحمل؟منعحبوباستخدامللمرأةيجوزمتىسؤال:-45

وهلالنسل؟بتحديدفقهيرأيأوصريحنصهناكوهلذلك؟عليها

)1(؟سبببدونالمجامعةأثناءيعزلأنللمسلميجوز

إلئاستطاعواصاالنسلمنيكثرواأنللمسلميئينبغيالذيالفتوى:
ا@اتزؤجوقوله:فيإليهالئبيوجهالذيالأمرهوذلكلأنةسبيلاذلك

منالأمةوكثرةمة،للأكثرةالنسلكثرةولأنبكم،مكاثرفإنيالولودالودود

نفيرا،أكر)وجعلناكمبذلك:إسرائيلبنيعلئممتناتعالئقالكماعزتها
(2)

أنينكرأحدولا)3(،@فكثزكمقديلأكنتمإذ)واذكروالقومه:شعيبوقال

الأمةكثرة
ماعكسعلئوقوتهالعزتهاسبب

السوءظنأصحابيتصوره

الأمةكثرةأنيظنونالذين
كثرتإذاالإمةإنوجوعها.لفقرهاسبب

المرأة.وىفتا(1)

6لاية:ااء،لاسراسورة(2)

8لآ@ة:ااف،عرلأاسورة(3)
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@

من)وماقوله:فيبوعدهوامثتوجلعزاللهعلئواعتمدت
الأرضفيداثة

الأيزقها@علىإلأ
(1)

اللهفإدط
ذلكعلىبناءفضله.منويغنيهاأمرها،لهاييسر

في:بشرإلاالحملمغحبوبتستخدمأنللمرأةينبغيفلاالسؤالإجابةتتبين

الحملتتحمللامريضةتكونأنفللذلكحاجةفيتكونأنالأول:الشرط

سنة.كلتحملإنتفرهاأخرىموانعبهاأوالجسمنحيفةأوسنة،كل

والإنجاب،الأولادفيحقاللزوجلأنالزوج؟لهايأذنأنالثاني:والشرط

ليسأوضارأخذهاهلالحبوبهذهفيالطبيبمشاورةمنكذلكولابد

لكنالحبوب،هذهباستخدامبأسفلاالسابقانالشرطانتمفإذابضار،

الحملتمنعحبوبالاتستعملأنهاأيالتأبيدسبيلعلئذلكيكونألاعلئ
للنسل.قطعاذلكفيلأندائمأةمنعا
لاأمرالنسلتحديدأنعليها:فالجوابالسؤال،منالثانيةالفقرةوأما*

إنثموجل،عزاللهبيدكلهالحملوعدمالحملأنذلكالواقع،فييمكن

سنةفيتهلكهبافةيصابقدالعددهذافإنمعينا،عدداحددإذاالإنسان

داروغيرأمروالتحديدله،نسلولالهأولادلاويبقحينئذواحدة،

ماعلئبالضرورةيتحددالحملمنعولكنالإسلامية،للشريعةبالنسبة

الأولئ.الفقرةجوابفيسبق

منفالصحيحسبببدونالجماعأثناءبالعزلوالخاعحةالثالثةالفقرةوأما

والقرآننعزل@اكناعنه:اللهرضيجابرلحديثبهلابأسأنهالعلمأهلأقوال

لاينزل

النبي.عهدفييعني

إنهيقولون:العلمأهلو@نعنه،اللهلنهئحرامأالفعلهذاكانولو
لأنةإلا@اذنهاالحرةزوجتهعنيعزللاأيبإذنها،إلاالحرةعنيعزللا

.6لآية:اهود،سورة(1)



@
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استمتاعها.فينقصاإذنهابدونعزلهفيإنثمالأولاد،فيحقالها

لاالمرأةفاستمتاع
استئذانهاعدمففيهذاوعلئالإنزال..بعدإلايتم

أناشترطناولهذاالأولاد،منيكونلماوتفويتاستمتاعها،لكمالتفويت

بإذنها.يكون
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يصليل!منزواجفسخ
فهليصليلاوزوجهامتزوجةالمرأةكانتإذاالسائل:يقولسؤال:-41

تفارقه؟أنلها

لاأبدالايصليوزوجهامتزوجةامرأةكانتإذاالفتوى:
لاوالجمدلآمع

يحلولاله،زوجةتكونولامنه،نكاحهاينفسخفإنهالجماعة،غيرمع
أن

مامنهايستبيح
منه،أجنبيةصارتلأنهاثامرأتهمنالرجليستبيح

مابقدرتحاولوأنأهلها،إلئتذهبأنالحالهذافيعليهاويجب

منتتخلصأنتستطيع
بالئه.والعياذإسلامهبعدكفرالذيالرجلهذا

يكونامرأةأيأقول:مايسمعنالنساءتكونأنوأرجوأقول،هذافعلى@

منه،أولادذاتكانتولوحتىفيطرفةتبقىأنلهالايجوزفإنهلايصلييوجها

لالأنهبمحفانتهمفيلأبيهمحقولايتبعونها،سوفالحالهذهفيأولادهافإن

الاسلام،إلئوعادزوجهااللههدىإنولكنمسلم،علىفرلطحفانة
يعودأنقبلعدتهاانقضتدانالعدة،فيمادامتإليهتعودفإنهاوصلئ،

إذاالمرتدزوجةأنإلئالعلماءأكثروذهببيدها،فأمرهاالصلاةإلئ

جديد.بعقدإلاأسلمإذاإليهتعودلاعدتهاانقضت

2/7عثيمينابنالشيخفتاوى 7
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إص@داراتنامنالجديد

دعزس!،حريرمر@ص!
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