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  )١()ال إله إال اهللا(بيان معىن كلمة 

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وأصحابه، ومن             
  : أما بعد. سلك سبيله واهتدى داة إىل يوم الدين

زيع الندوات واحملاضرات يف هذا     أيها اإلخوة يف اهللا لقد رأت اللجنة اليت وكل إليها تو          
فوافقت على ذلك ألن هذه ) بيان معىن ال إله إال اهللا(البلد أن يكون عنوان الكلمة هذه الليلة 

الكلمة هي أصل الدين وأساس امللة وهي اليت فرق اهللا ا بني الكافر واملسلم، وهـي الـيت       
لها الثقالن اجلن واإلنـس،  دعت إليها الرسل مجيعا وأنزلت من أجلها الكتب وخلق من أج          

دعا إليها آدم أبونا عليه الصالة والسالم وسار عليها هو وذريته إىل عهد نـوح، مث وقـع                  
الشرك يف قوم نوح فأرسل اهللا إليهم نوحا عليه الصالة والسالم يـدعوهم إىل توحيـد اهللا                 

 وهكذا هود وصاحل وإبـراهيم      )٢(﴾ه﴿يا قَوِم اعبدوا اللَّه ما لَكُم ِمن ِإلٍَه غَير         :ويقول هلم 
ولوط وشعيب وغريهم من الرسل كلهم دعوا أممهم إىل هـذه الكلمـة، إىل توحيـد اهللا                 
واإلخالص له وترك عبادة ما سواه وآخرهم وخامتهم وأفضلهم نبينا حممد عليـه الـصالة               

 اهللا تفلحوا وأمرهم    قولوا ال إله إال   : والسالم بعثه اهللا إىل قومه ذه الكلمة وقال هلم يا قوم          
بإخالص العبادة هللا وحده وأن يدعوا ما عليه آباؤهم وأسالفهم من الشرك بـاهللا وعبـادة                

جعـلَ  ﴿أَ: األصنام واألوثان واألشجار واألحجار وغري ذلك، فاستنكرها املشركون وقالوا        
      ابجٌء عيذَا لَشا ِإنَّ هاِحدا وةَ ِإلَهم قد اعتا   )٣(﴾الْآِلهدوا عبادة األصـنام واألوثـان      أل

واألولياء واألشجار وغري ذلك والذبح هلم والنذر هلم وطلبهم قضاء احلاجـات وتفـريج              
  الكروب فاستنكروا هذه الكلمة؛ 

                                                
  هـ١٣/١/١٤٠٩ساء اخلميس حماضرة ألقاها مساحته يف مسجد األمري حممد بن عبد العزيز باحلوية م )١(
  .٥٩سورة األعراف اآلية  )٢(
  .٥سورة ص اآلية  )٣(
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نهم كَانوا  ﴿إ: وقال سبحانه يف سورة الصافات    . ألا تبطل آهلتهم ومعبودام من دون اهللا      
وا  مس)١(﴾ اللَّه يستكِْبرونَ ويقُولُونَ أَِئنا لَتاِركُو آِلهِتنا ِلشاِعٍر مجنونٍ        ِإذَا ِقيلَ لَهم ال ِإلَه ِإال     

النيب عليه الصالة والسالم شاعرا جمنونا جبهلهم وضالهلم وعنادهم وهم يعلمون أنه أصـدق   
 واملغالطة  الناس وأنه األمني وأنه أعقل الناس وأنه ليس بشاعر ولكنه اجلهل والظلم والعدوان            

والتكذيب والتشبيه على الناس، فكل من مل حيقق هذه الكلمة ويعرف معناها ويعمـل ـا     
فليس مبسلم، فاملسلم هو الذي يوحد اهللا وخيصه بالعبادة دون كل ما سواه، فيـصلي لـه                 
ويصوم له ويدعوه وحده ويستغيث به وينذر ويذبح له إىل غري ذلك من أنواع العبـادات،                

 أن اهللا سبحانه هو املستحق للعبادة وأن ما سواه ال يستحقها سواء كان نبيـا أو     ويعلم يقينا 
ملكا أو وليا أو صنما أو شجرا أو جنيا أو غري ذلك كلهم ال يستحقون العبادة بل هي حق                   

 يعين أمر وأوصى    )٢(﴾وقَضى ربك أَال تعبدوا ِإال ِإياه     ﴿: ، وهلذا قال اهللا عز وجل     ههللا وحد 
ال تعبدوا إال إياه، وهذا هو معىن ال إله إال اهللا، وهو أنه ال معبود حق إال اهللا، فهي نفـي                     أ

نفي لإلهلية عن غري اهللا وإثبات هلا حبق هللا وحده سبحانه وتعاىل، فاإلهليـة الـيت                . وإثبات
: يوصف ا غري اهللا باطلة وهي هللا وحده حبق ثابتة له سبحانه وتعاىل كما قال عـز وجـل   

 فالعبادة هللا وحده دون     )٣(﴾ِلك ِبأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ ِمن دوِنِه هو الْباِطلُ           ذَ﴿
كل ما سواه، وأما صرف الكفار هلا لغريه سبحانه فذلك باطل ووضع هلا يف غري حملها، قال                

 )٤(﴾ خلَقَكُم والَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ      ﴿يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَِّذي      :اهللا تعاىل 
  وقال سبحانه يف سورة 

                                                
 .٣٥،٣٦سورة الصافات اآليتان  )١(
 .٢٣سورة اإلسراء اآلية  )٢(
 .٦٢سورة احلج اآلية  )٣(
  .٢١سورة البقرة اآلية  )٤(
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:  أمر اهللا املؤمنني أن يقولوا هكذا      )١(﴾ِإياك نعبد وِإياك نستِعني   ﴿: الفاحتة وهي أعظم سورة   
﴿   ِعنيتسن اكِإيو دبعن اكنستعني وحدك، وقال عـز وجـل   يعين نعبدك وحدك وإياك﴾ِإي  :
  .)٢(واعبدوا اللَّه وال تشِركُوا ِبِه شيئًا﴾﴿

:  وقال عز وجل   )٣(﴾وما أُِمروا ِإال ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين حنفَاءَ        ﴿: وقال سبحانه 
فَاعبِد اللَّه مخِلصا ﴿:  وقال سبحانه )٤(﴾رونَفَادعوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين ولَو كَِره الْكَافِ       ﴿

     اِلصالْخ ينأَال ِللَِّه الد ينالد إىل غري ذلك من آيات كثريات كلها تدل علـى أنـه        )٥(﴾لَه 
سبحانه هو املستحق للعبادة وأن املخلوقني ال حظ هلم فيها، وهذا هو معىن ال إلـه إال اهللا                  

ومعلوم أن عبـادة    . لعبادة حبق اهللا وحده وتنفيها حبق عما سواه       وتفسريها وحقيقتها ختص ا   
غري اهللا موجودة وقد عبدت أصنام وأوثان من دون اهللا وعبد فرعون من دون اهللا وعبـدت        
املالئكة من دون اهللا وعبدت الرسل من دون اهللا وعبد الصاحلون من دون اهللا كل ذلك قد                 

  .  باحلق هو اهللا وحده سبحانه وتعاىلوقع ولكنه باطل وهو خالف احلق واملعبود
وكلمة ال إله إال اهللا نفي وإثبات كما سبق، نفي للعبادة حبق عن غري اهللا كائنا من كـان                     

وإثبات العبادة هللا وحده باحلق كما قال جل وعال عن إبراهيم اخلليل عليه السالم أنه قـال                 
ال الَِّذي فَطَرِني فَِإنه سيهِديِن وجعلَها كَِلمةً باِقيةً ِفي ِإنِني براٌء ِمما تعبدونَ إِ   ﴿: ألبيه وقومه 

قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ ِفي ِإبراِهيم والَِّذين معه ِإذْ قَـالُوا            ﴿: وقال سبحانه  )٦(﴾عقبه
كُمآُء ِمنرا بِإن ِمِهمِلقَو   

                                                
 .٤سورة الفاحتة اآلية  )١(
 .٣٦سورة النساء اآلية  )٢(
 .٥سورة البينة اآلية  )٣(
 .١٤سورة غافر اآلية  )٤(
 .٢،٣سورة الزمر اآليتان  )٥(
 .٢٨سورة الزخرف اآلية  )٦(
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   د ونَ ِمندبعا تِممى           وتا حداُء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدبو ا ِبكُمنوِن اللَِّه كَفَر
  هدحوا ِباللَِّه وِمنؤوهذا قول الرسل مجيعا ألن قوله سبحانه       )١(﴾ت : ﴿    لَكُـم تكَان قَد

   هعم الَِّذينو اِهيمرةٌ ِفي ِإبنسةٌ حوبه الرسل مجيعا وهم الذين معه من أوهلـم   يعين ﴾أُس
إىل آخرهم ودعوم دعوته وكلمتهم هي الرباءة من عبادة غري اهللا ومن املعبودين مـن               

 فاملؤمن يتربأ منهم وينكر عبادم ويؤمن       ،دون اهللا الذين رضوا بالعبادة هلم ودعوا إليها       
ه يف اآلية السابقة عن إبراهيم       وهلذا قال سبحان   ،باهللا وحده املعبود باحلق سبحانه وتعاىل     

 وهـو اهللا سـبحانه      ﴾ِإنِني براٌء ِمما تعبدونَ ِإال الَِّذي فَطَرِني      ﴿ :أنه قال ألبيه وقومه   
 فالرباءة  ،همنا يتربأ من عبادة غري    إوتعاىل الذي فطره وفطر غريه فإنه ال يتربأ من عبادته و          

ر العباد وخلقهم وأوجدهم من العـدم        أما هو الذي فط    ،تكون من عبادة غريه سبحانه    
 فهذا هو مدلول هـذه الكلمـة        ،وغذاهم بالنعم فهو املستحق العبادة سبحانه وتعاىل      

 وحقيقتها الرباءة من عبادة غري اهللا وإنكارهـا واعتقـاد بطالـا     ،ومعناها ومفهومها 
فَمـن  ﴿ :واإلميان بأن العبادة حبق هللا وحده سبحانه وتعاىل وهذا معىن قوله جل وعال            

              اللَّـهـا ولَه امِفصثْقَى ال انِة الْوورِبالْع كسمتِباللَِّه فَقَِد اس ِمنؤيِبالطَّاغُوِت و كْفُري
   ِليمع ِميعأ منـها   ومعىن يكفر بالطاغوت ينكر عبـادة الطـاغوت ويتـرب          )٢(﴾س، 
 يـسمى طاغوتـا      اسم لكل ما عبد من دون اهللا فكل معبود من دون اهللا            :والطاغوت

فاألصنام واألشجار واألحجار والكواكب املعبودة من دون اهللا كلها طواغيت وهكذا           
ني  وهكذا الـشياط   ،من عبد وهو راض كفرعون ومنرود وأشباههما يقال له طاغوت         

 وأما من عبد من دون اهللا ومل يرض بذلك كاألنبياء           ،طواغيت ألم يدعون إىل الشرك    
فهؤالء ليسوا طواغيت وإمنا الطاغوت الشيطان الـذي دعـا إىل           والصاحلني واملالئكة   
   أما الرسل،عبادم من جن وإنس

                                                
 .٤سورة املمتحنة اآلية  )١(
 .٢٥٦سورة البقرة اآلية  )٢(
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 واألنبياء والصاحلون واملالئكة فهم براء من ذلك وليسوا طواغيت ألم أنكـروا عبـادم         
فَمـن  ﴿: وحذروا منها وبينوا أن العبادة حق اهللا وحده سبحانه وتعاىل كما قال جل وعال             

كْفُرا باطلة )١(﴾ ِبالطَّاغُوِتييعين ينكر عبادة غري اهللا ويتربأ منها وجيحدها ويبني أ ﴿ ِمنؤيو
 يعين يؤمن بأن اهللا هو املعبود باحلق وأنه هو املستحق للعبادة وأنه رب العاملني وأنـه                ﴾ِباللَِّه

فوق العرش   العليم رب كل شيء ومليكه، العامل بكل شيء والقاهر فوق عباده وهو              اخلالق
 وعلمه يف كل مكان وهو املستحق العبادة جل وعال فال يتم            فوق السموات سبحانه وتعاىل   

بادة غري اهللا وإنكارها واعتقاد بطالا، واإلميان بأن اهللا هو    اإلميان وال يصح إال بالرباءة من ع      
ِلك ِبـأَنَّ   ذَ﴿: املستحق للعبادة سبحانه وتعاىل، وهذا هو معىن قوله سبحانه يف سورة احلج           

        ونَ ِمنعدا يأَنَّ مو قالْح وه ويف سورة لقمان   )٢(﴾دونه هو الباطل  اللَّه :   ِبأَنَّ اللَّه ذَِلك﴿
 وهو معىن اآليات السابقات وهـي قولـه         )٣(هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ ِمن دوِنِه الْباِطلُ﴾       

واعبدوا اللَّه وال تشِركُوا    ﴿:  وقوله جل وعال   )٤(﴾وا ربكُم يا أَيها الناس اعبد   ﴿: سبحانه
 إىل )٦(﴾وما أُِمروا ِإال ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين حنفَاَء﴿:  وقوله عز وجل)٥(﴾ِبِه شيئًا 

  . غري ذلك من اآليات

 على توحيد اهللا كما قال ابن عباس وكان الناس يف عهد آدم وبعده إىل عشرة قرون كلهم   
رضي اهللا عنهما، مث وقع الشرك يف قوم نوح فعبدوا مع اهللا ودا وسواعا ويغـوث ويعـوق          
ونسرا كما ذكر اهللا ذلك يف سورة نوح، فأرسل اهللا إليهم نوحا عليه الـصالة والـسالم                 

  يدعوهم إىل توحيد اهللا وينذرهم نقمة

                                                
 .٢٥٦ سورة البقرة اآلية )١(
 .٦٢سورة احلج اآلية  )٢(
  .٣٠ سورة لقمان اآلية )٣(
 .٢١ سورة البقرة اآلية )٤(
 .٣٦سورة النساء اآلية  )٥(
  .٥ سورة البينة اآلية )٦(
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 ،م وكفرهم وضالهلم ومل يؤمن به منـهم إال القليـل           فاستمروا يف طغيا   ، اهللا وعقابه 
 فماذا فعـل  ،فأكثرهم ومعظمهم استكربوا عن ذلك كما بني اهللا ذلك يف كتابه العظيم  

اهللا م؟ فعل م ما بينه لنا يف كتابه العظيم من إهالكهم بالطوفان وهو املاء العام الذي          
 باهللا وعصى رسوله نوح ومل ينج       مأل األرض وعال فوق اجلبال وأغرق اهللا به من كفر         

فَأَنجيناه وأَصـحاب الـسِفينِة     ﴿ :إال من كان مع نوح يف السفينة كما قال سبحانه         
  الَِمنيةً ِللْعا آياهلْنعجم يف العاجل يف الدنيا      )١(﴾ووهلم عقـاب آخـر يف       ، وهذا عقا 

  مث جاءت عاد بعـد ذلـك   .العافيةاآلخرة وهو العذاب يف النار يوم القيامة نسأل اهللا     
 فسلكوا مسلك من قبلهم من قوم نـوح يف العنـاد            ،وأرسل اهللا إليهم هودا بعد نوح     

 فأرسل اهللا عليهم الريح العقيم فأهلكوا عن آخـرهم ومل يـنج           ،والكفر باهللا والضالل  
   مث جاء بعدهم قوم صاحل وهم مثود فسلكوا مسلك        .منهم إال من آمن ود وهم القليل      

من قبلهم من األمتني أمة نوح وأمة هود فعصوا الرسل واستكربوا عن احلق فأخـذهم               
اهللا بعقاب الصيحة والرجفة حىت هلكوا عن آخرهم ومل ينج إال من آمن بنبيه صـاحل                

  مث جاء بعدهم األمم األخرى أمة إبراهيم وأمه لوط وشـعيب             .عليه الصالة والسالم  
 بعدهم موسـى وهـارون وداود وسـليمان      مث جاء  ،وأمة يعقوب وإسحاق ويوسف   

ولَقَد ﴿ : قال اهللا تعاىل   ،وغريهم من األنبياء كلهم دعوا الناس إىل توحيد اهللا كما أمروا          
        وا الطَّاغُوتِنبتاجو وا اللَّهدبولًا أَِن اُعسٍة را ِفي كُلِّ أُمثْنعا ﴿ : وقال اهللا تعاىل)٢(﴾بمو

  قَب ا ِمنلْنسونِ           أَردبا فَاعِإال أَن ال ِإلَه هِه أَنوِحي ِإلَيوٍل ِإال نسر ِمن وكلهم أدوا  )٣(﴾ِلك 
 بلغوا الرسالة وأدوا األمانة ونصحوا ،ما عليهم من البالغ والبيان عليهم الصالة والسالم      

  األمة وبينوا هلم

                                                
 .١٥ سورة العنكبوت اآلية )١(
  .٣٦ سورة النحل اآلية )٢(
  .٢٥ سورة األنبياء اآلية )٣(
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ص العبادة هللا وحده وأنه هـو       وبينوا أن الواجب إخال   " ال إله إال اهللا     : " معىن هذه الكلمة   
الذي يستحق العبادة دون كل ما سواه، وأن األشجار واألحجار واألصـنام والكواكـب              

ألن العبـادة جيـب أن      . واجلن واإلنس وغريهم من املخلوقات كلهم ال يصلحون للعبادة        
  . تصرف هللا وحده

 للبحر وأغرقه ومن    وفرعون ملا بغى وطغى وعاند موسى وخرج لقتله ساقه اهللا جل وعال              
معه فيه يف حلظة واحدة، وهذا عذاب معجل وهو الغرق وبعده عذاب النـار، نـسأل اهللا                 

  . العافية والسالمة

ونبينا حممد عليه الصالة والسالم دعا الناس إىل عبادة اهللا وبشر باجلنة من آمن وحذر بالنار     
له وألصحابه أمره اهللا باهلجرة من كفر، فآمن من آمن وهم القليل يف مكة، مث بسبب األذى            

إىل املدينة، فهاجر إليها ومن آمن معه ممن استطاع اهلجرة، فصارت املدينـة دار اهلجـرة،                
والعاصمة األوىل للمسلمني، وانتشر فيها دين اهللا، وقامت فيها سوق اجلهاد بعد تعب عظيم، 

  . مؤمنني معه يف مكةوإيذاء شديد من قريش وغريهم لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولل

الرسل تدعو إليها وحممد خامتهم عليـه       " ال إله إال اهللا     " كل ذلك من أجل هذه الكلمة         
الصالة والسالم يدعو إىل ذلك، يدعو إىل اإلميان ا، واعتقاد معناها، وتعطيل اآلهلة الـيت               

 ذلك، ويقولون عبدوها من دون اهللا وإنكارها وإخالص العبادة هللا وحده، واملشركون يأبون     
ِإنا وجدنا آباَءنا علَى أُمٍة وِإنا علَى آثَاِرِهم        ﴿: إم سائرون على طريقة أسالفهم، ويقولون     

   .)١(﴾مقْتدونَ

 فأمة العرب الذين بعث فيهم النيب صلى اهللا عليه وسلم، سلكوا مسلك من قبلهم يف العناد                
  ليه الصالة والسالم طيلة ثالثةوالكفر والضالل والتكذيب، ونبينا ع

                                                
 .٢٣سورة الزخرف اآلية  )١(
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 فلم يؤمن بـه إال      ، وإىل ترك الشرك باهللا    ، يدعوهم إىل توحيد اهللا    ، عشر سنة يف مكة   
 ، ويوم أحد  ، وقاتلوه يوم بدر   ، استمروا يف طغيام   ، وهذا بعد اهلجرة إىل املدينة     ،القليل

 ولكن  ،ب وساعدهم من ساعدهم من كفار العر      ،ويوم األحزاب عنادا وكفرا وضالال    
 وجرى ما جرى يوم بدر من اهلزمية علـى          ،اهللا جلت قدرته أيد نبيه واملؤمنني وأعام      

 مث جرى ما جرى يوم أحد من االمتحان الذي كتبه اهللا            ، والنصر ألولياء اهللا   ،أعداء اهللا 
 وحصل ما حصل من اجلراح والقتل على املسلمني بأسباب بينها يف كتابه             ،على عباده 

 مث جاءت وقعة األحزاب بني الرسول صلى اهللا عليه وسلم وبني           ، وتعاىل العظيم سبحانه 
 فرجعوا خائبني مل ينـالوا      ، فأعز اهللا جنده ونصر عبده وأنزل بأسه بالكفار        ،أهل الكفر 

 مث جاءت بعد ذلك غزوة احلديبية عام ست من          ،خريا ونصر اهللا املسلمني ضد أعدائهم     
 ،ني الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأهل مكة      وحصل فيها ما حصل من الصلح ب       ،اهلجرة

 وحىت يتأملوا دعوته    ، وحىت يتصل بعضهم ببعض    ،واملهادنة عشر سنني حىت يأمن الناس     
 مث نقضت قريش العهد فغزاهم النيب صلى        ،عليه الصالة والسالم وما جاء به من اهلدى       

ودخل النـاس يف     ، وفتح اهللا عليه مكة    ،اهللا عليه وسلم عام مثان من اهلجرة يف رمضان        
 فهذا الدين العظيم وهو اإلسالم حيتاج من أهلـه إىل صـرب   .دين اهللا أفواجا واحلمد هللا 

 والوقوف عند حدوده وترك ملـا       ،ومصابرة وإخالص هللا ودعوة إليه وإميان به وبرسله       
 وهو الـدين    ، الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه       ، هذا هو دين اهللا    ،ى عنه عز وجل   

 وهو توحيد اهللا واإلخالص له واإلميان       ،نبيه حممدا عليه الصالة والسالم    الذي بعث به    
 وأصـله   ، واالنقياد لشريعته قوال وعمال وعقيـدة      ،برسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم     

ال إسالم إال ا من     ف ، اليت بعث اهللا ا مجيع الرسل      ، ال إله إال اهللا    أالوأساسه الشهادة   
ال إلـه إال   " : ال إسالم إال ذه الكلمة    ،الصالة والسالم عهد نوح إىل عهد حممد عليه       

   ، وعقيدة وعمالًقوالً" اهللا 
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 وخيـصه   ، فيوحـد اهللا   ،بلسانه ويصدقها بقلبه وأعماله   " ال إله إال اهللا     " فيقول املسلم   
 والبد مع هذا من الشهادة للنيب بالرسـالة عليـه           ، ويتربأ من عبادة ما سواه     ،بالعبادة

 البد من التـصديق     ، ال بد من اإلميان باهللا وحده وإخالص العبادة له         ،المالصالة والس 
 البد مـع    ،للرسل الذين بعثوا بذلك من عهد نوح إىل عهد حممد صلى اهللا عليه وسلم             

 فال  ، من تصديق نوح عليه الصالة والسالم      :واإلميان باهللا " ال إله إال اهللا     " الشهادة بأنه   
د كذلك ال إسالم إال بتصديق هـود عليـه الـصالة             ويف عهد هو   .إسالم إال بذلك  

 وهكذا يف عهـد     ، واإلميان مبعىن ال إله إال اهللا      ، مع توحيد اهللا واإلخالص له     ،والسالم
 وأنه رسول اهللا    ، واإلميان بصاحل  ، بتوحيد اهللا واإلخالص له    ..صاحل ال إسالم إال بذلك    
 البد يف اإلسالم    ، إىل أمته   وهكذا من بعدهم كل نيب يبعث      ،حقا عليه الصالة والسالم   

 وآخرهم عيسى ابـن  ،من توحيد اهللا واإلميان بذاك الرسول الذي بعث إليهم وتصديقه        
مرمي عليه الصالة والسالم هو آخر أنبياء بين إسرائيل وآخر األنبياء قبل حممـد عليـه                

د وكذبوه   وملا أنكرته اليهو   ، فال إسالم إال ملن آمن به واتبع ما جاء به          ،الصالة والسالم 
 ،مث بعث اهللا حممدا صلى اهللا عليه وسلم خامت األنبياء وآخـرهم           . صاروا كفارا بذلك  

 فالبد  ،وجعل الدخول يف اإلسالم ال يتم وال يصح إال باإلميان به عليه الصالة والسالم             
 وأن معناها   . واعتقاد معناها  ،ال إله إال اهللا    " : وهي ،من توحيد اهللا واإلميان ذه الكلمة     

 مع اإلميان برسوله حممـد    ، وختصيصه ا دون كل ما سواه      ،حيد اهللا وإفراده بالعبادة   تو
 هكذا علم الرسول أمتـه عليـه      ، ال نيب بعده   ، وأنه خامت األنبياء   ،عليه الصالة والسالم  

لَيس الِْبر أَنْ تولُّـوا     ﴿ : قال تعاىل  ، وهكذا دل كتاب اهللا على ذلك      ،الصالة والسالم 
كُموهجالِئكَِة            والْمِم الْآِخِر ووالْيِباللَِّه و نآم نم الِْبر لَِكنِرِب وغالْمِرِق وشلَ الْمِقب 

نيِبيالناِب والِْكت١( ﴾و(  

                                                
 .١٧٧ سورة البقرة اآلية )١(
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 وملا سأل جربائيـل     ،البد من اإلميان بالنبيني مجيعا وآخرهم حممد عليه الصالة والسالم         
 أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم        :إلميان قال النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ا      

اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره  فالبد مع اإلسالم وشهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا         
 ، واإلميـان جبميـع املالئكـة      ،رسول اهللا من اإلميان جبميع األنبياء واملرسلني السابقني       

 والبد مـن اإلميـان   ،هم الصالة والسالم مجيعا والكتب املرتلة على األنبياء والرسل علي     
 وأن ذلك   ، واجلنة والنار  ، والبعث بعد املوت   ،بالقدر خريه وشره واإلميان باليوم اآلخر     

   . وأنه هو املستحق العبادة، ولكن أصل ذلك وأساسه اإلميان باهللا وحده،حق البد منه

راد الدخول يف اإلسالم     فمن أ  ، وهذا هو األساس والبقية تابعة لذلك      ،هذا هو األصل  
 وأن يكون من أتباع حممد عليه الصالة        ،واالستقامة عليه والفوز باجلنة والنجاة من النار      

والسالم املوعودين باجلنة والكرامة فإنه ال يتم له ذلك إال بتحقيق شهادة أن ال إلـه إال    
 بـإفراد اهللا    -" ال إلـه إال اهللا       " :- فتحقيق األوىل وهـي    .اهللا وأن حممدا رسول اهللا    

 واإلميان بكل ما أخرب اهللا به ورسوله من أمـر اجلنـة والنـار        ، وختصيصه ا  ،بالعبادة
 وهي شهادة أن    - وأما حتقيق الثانية   .والكتب والرسل واليوم اآلخر والقدر خريه وشره      

 وأنه عبد اهللا ورسوله أرسـله اهللا        ، فباإلميان به صلى اهللا عليه وسلم      -حممدا رسول اهللا  
 واتباع ما جاء به     ، يدعوهم إىل توحيد اهللا واإلميان به      ،الناس كافة إىل اجلن واإلنس    إىل  

 مث بعـد    ،رسول اهللا عليه الصالة والسالم مع اإلميان جبميع املاضني من الرسل واألنبياء           
 ، على يد رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم        ،ذلك اإلميان بشرائع اهللا اليت شرعها لعباده      

   .الستمساك ا من صالة وزكاة وصوم وحج وجهاد وغري ذلكواألخذ ا وا
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وكان صلى اهللا عليه وسلم إذا سئل عن عمل يدخل به العبد اجلنة وينجو به مـن             
تعبد اهللا وال " :ورمبا قال له "تشهد أن ال اهللا إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا   " :النار قال له  

 أن تعبـد اهللا وال      :هادة أن ال إلـه إال اهللا       فإن معىن ش   ، فعرب له باملعىن   "تشرك به شيئا  
 وهلذا ملا سأله جربائيل عليه السالم يف حديث أيب هريرة رضي اهللا عنـه  .تشرك به شيئا  

اإلسالم أن تعبد اهللا وال تـشرك بـه        " : أخربين عن اإلسالم؟ قال    ، يا رسول اهللا   :فقال
 ال إلـه إال اهللا وأن       اإلسالم أن تشهد أن   " : ويف حديث عمر رضي اهللا عنه قال       "شيئا

 معناهـا إفـراد اهللا   : فإن شهادة أن ال إلـه إال اهللا        : فهذا يفسر هذا   "حممدا رسول اهللا  
   . وهذا هو عبادة اهللا وعدم اإلشراك به مع اإلميان برسوله عليه الصالة والسالم،بالعبادة

 قال   يا رسول اهللا دلين على عمل أدخل به اجلنة وأجنو من النار         :وجاءه رجل فقال  
  فعبادة اهللا وعـدم      . إىل آخره   "وتقيم الصالة "   مث قال      "تعبد اهللا وال تشرك به شيئا     "

فَاعلَم أَنـه ال ِإلَـه ِإال اللَّـه         ﴿ :اإلشراك به هذا هو معىن ال إله إال اهللا قال اهللا تعاىل           
 ِبكِلذَن ِفرغتاسبـل هـو     ،ادة لغريه  وأنه ال عب   ، اعلم أنه املستحق للعبادة    : يعين )١(﴾و 

  وإنكـار  . الذي ال تنبغي العبادة لغريه عز وجـل  ، وأنه اإلله احلق   ،املستحق هلا وحده  
 ألم إمنا أنكروها ملا علموا أا تبطل آهلتهم وتبني أم على            .املشركني هلا يبني معناها   

ِإنهـم  ﴿ :ل اهللا عنهم   وقا )٢(﴾أَجعلَ الْآِلهةَ ِإلَها واِحدا   ﴿ :ضاللة وهلذا أنكروها فقالوا   
كَانوا ِإذَا ِقيلَ لَهم ال ِإلَه ِإال اللَّه يستكِْبرونَ ويقُولُونَ أَِئنا لَتاِركُو آِلهِتنـا ِلـشاِعٍر                

  ، فعرفوا أا تبطل آهلتهم وتبني زيفها)٣(﴾مجنوٍن

                                                
  .١٩سورة حممد اآلية ) ١(
  .٥ سورة ص، اآلية )٢(
 .٣٦،٣٥ سورة الصافات اآليتان  )٣(
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 وهلذا .وحده سبحانه وتعاىل  وأن اإلله احلق هو اهللا       ، وأا باطلة  ، وأا ال تصلح للعبادة   
 أو األموات أو اجلن أو غري ذلـك     ،أنكروها فعبادم لألصنام أو األشجار أو األحجار      

 كلهم مملوكون هللا سبحانه     ،  فجميع املخلوقات ليس عندهم ضر وال نفع        .عبادة باطلة 
 ألن اهللا سبحانه خالق كل شيء وهو        . فال يصلحون للعبادة   ، عبيده جل وعال   ،وتعاىل

 وقـال   )١(﴾وِإلَهكُم ِإلَه واِحد ال ِإلَه ِإال هو الرحمن الرِحيم        ﴿ :لقائل سبحانه وتعاىل  ا
  )٢(﴾ِإنما ِإلَهكُم اللَّه الَِّذي ال ِإلَه ِإال هو وِسع كُلَّ شيٍء ِعلْما ﴿ :جل وعال

س التبصر يف    وعلى كل مؤمن ومؤمنة من اجلن واإلن       ، فالواجب على كل مكلف   
 ألن أصل الـدين     . واضحا لديه  ، حىت يكون جليا عنده    ،هذا األمر وأن يعتين به كثريا     

 ال معبود حبق إال اهللا      : أي ، وهو معىن شهادة أن ال إله إال اهللا        ،وأساسه عبادة اهللا وحده   
 ويضاف إىل ذلك اإلميان بالرسل وخبامتهم حممد عليه الـصالة           ،وحده سبحانه وتعاىل  

 وبالقـدر   ، واليوم اآلخـر   ، وكتب اهللا  ، البد من ذلك مع اإلميان مبالئكة اهللا       ،والسالم
   .خريه وشره واإلميان بكل ما أخرب اهللا به ورسوله

 وكثري من   .كل ذلك البد منه يف حتقيق الدخول يف اإلسالم كما سبق بيان ذلك            
مـدا رسـول اهللا      أو أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حم         ، ال إله إال اهللا    :الناس يظن أن قول   

 بل كلمات ، فإا ليست كلمات تقال ، وهذا من اجلهل العظيم    ،يكفيه ولو فعل ما فعل    
 وهـو   ، ال إلـه إال اهللا     :هلا معىن البد من حتقيقه بأن يقوهلا ويعمل مبقتضاها فإذا قال          

 فقد قاهلا املنافقون وعلـى      ،حيارب اهللا بالشرك وعبادة غريه فإنه ما حقق هذه الكلمة         
 وهم مع ذلك يف الدرك األسفل من النار كما قـال            ، عبد اهللا بن أيب بن سلول      رأسهم

  :عز وجل
                                                

 .١٦٣ اآلية  سورة البقرة- ١
  .٩٨ سورة طه اآلية - ٢
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 ألـم   .! ملاذا؟ )١(﴾ِإنَّ الْمناِفِقني ِفي الدرِك الْأَسفَِل ِمن الناِر ولَن تِجد لَهم نِصريا          ﴿
ا فال ينفعهم قوهلا     ومل يعتقدوها ومل يعملوا مبقتضاه     ،قالوها باللسان وكفروا ا بقلوم    

 كلهم على هـذا     ، وهكذا من قاهلا من اليهود والنصارى وعباد األوثان        .مبجرد اللسان 
  . وحىت ينقادوا لشرعه   ، ال تنفعهم حىت يؤمنوا مبعناها وحىت خيصوا اهللا بالعبادة         ،الطريق

وهكذا اتباع مسيلمة الكذاب واألسود العنسي واملختار بن أيب عبيد الثقفـي الـذين              
 لكن ملا صدقوا مـن      ، وأن حممدا رسول اهللا    ،عوا النبوة وغريهم يقولون ال إله إال اهللا       اد

 ألم كذبوا قول    . وصاروا مرتدين  ،ادعى أنه نيب بعد حممد صلى اهللا عليه وسلم كفروا         
 )٢(﴾ النِبيني ما كَانَ محمد أَبا أَحٍد ِمن ِرجاِلكُم ولَِكن رسولَ اللَِّه وخاتم          ﴿ :اهللا تعاىل 

 وهكذا من   ، ومن ادعى بعده أنه نيب أو رسول صار كافرا ضاال          ،فهو خامتهم وآخرهم  
صدقه كأتباع مسيلمة يف اليمامة واألسود العنسي يف اليمن واملختار يف العراق وغريهم             

 . كفر من صدقهم بذلك واستحقوا أن يقـاتلوا        .ملا صدقوا هؤالء الكذابني بأم أنبياء     
 ،كان من ادعى مقام النبوة يكون كافرا؛ ألنه ادعى ما ليس له يف هذا املقام العظيم               فإذا  

 وينصب نفسه ليعبد من دون اهللا؟       ،وكذب على اهللا فكيف بالذي يدعي مقام األلوهية       
 ويوايل  ، ويصرف له العبادة   ،  فمن يعبد غري اهللا     .ال شك أن هذا أوىل بالكفر والضالل      

  .أتى أعظم الكفر والضاللعلى ذلك ويعادي عليه فقد 

                                                
 .١٤٥ سورة النساء اآلية )١(
  .٤٠ سورة األحزاب اآلية )٢(
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 فـال   ، فمن شهد ملخلوق بالنبوة بعد حممد عليه الصالة والسالم فهو كافر ضـال            
 وأنه ال معبود حبـق  ، أن ال إله إال اهللا قوال وعمال وعقيدة      :إسالم وال إميان إال بشهادة    

لشهادة  مع تصديق األنبياء املاضني وا     ، والبد من اإلميان بأن حممدا رسول اهللا       ،سوى اهللا 
 مث بعد ذلك يقوم العبد مبا أوجـب اهللا          .هلم بأم بلغوا الرسالة عليهم الصالة والسالم      

 بإفراد  : هذا هو األصل ال يكون العبد مسلما إال ذا األصل          ،عليه من األوامر والنواهي   
والبد مع ذلك مـن     " ال إله إال اهللا      " : هذه الكلمة  ،اهللا بالعبادة واإلميان مبا دلت عليه     
 وتصديقهم واعتقاد أم بلغوا الرسالة وأدوا األمانـة         ،اإلميان برسول اهللا واألنبياء قبله    

 وكثري من اجلهلة كما تقدم يظن أنه مىت قـال ال إلـه إال اهللا                ،عليهم الصالة والسالم  
وشهد أن حممدا رسول اهللا فإنه يعترب مسلما ولو عبد األنبياء أو األصنام أو األموات أو                

 بل ال بد من العمل      ،وهذا من اجلهل العظيم والفساد الكبري والضالل البعيد        ،غري ذلك 
 وهلذا يقول جل    ، وعدم اإلتيان بضد ذلك قوال وعمال وعقيدة       ،مبعناها واالستقامة عليه  
الِئكَةُ ِإنَّ الَِّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيِهم الْم         ﴿ :وعال يف سورة فصلت   

أَال تخافُوا وال تحزنوا وأَبِشروا ِبالْجنِة الَِّتي كُنتم توعدونَ نحن أَوِلياؤكُم ِفي الْحياِة             
 ، ربنا اهللا مث اسـتقاموا علـى ذلـك   :  واملعىن أم قالوا. اآلية )١(﴾الدنيا وِفي الْآِخرةِ  

 فلما استقاموا على ذلك صارت      ، وتركوا معاصيه  ،ووحدوه وأطاعوه واتبعوا ما يرضيه    
ِإنَّ ﴿ : ويف اآلية األخرى من سورة األحقاف قال سـبحانه ، وفازوا بالكرامة  ،اجلنة هلم 

 ونَ أُولَِئكنزحي مال هو ِهملَيع فووا فَال خقَامتاس ثُم ا اللَّهنبقَالُوا ر الَِّذين  

                                                
 .٣١،٣٠سورة فصلت اآليتان  )١(
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  ِة خنالْج ابحلُونَ     أَصمعوا يا كَاناًء ِبمزا جِفيه فعليك يا عبد اهللا بالتبصر يف هذا        )١(﴾اِلِدين 
األمر والتفقه فيه بغاية العناية، حىت تعلم أنه األصل األصيل واألساس العظيم لدين اهللا، فإنه               

أن حممـدا   ال إسالم وال إميان إال بشهادة أن ال إله إال اهللا قوال وعمال وعقيدة، والشهادة ب               
رسول اهللا قوال وعمال وعقيدة، واإلميان بكل ما أخرب اهللا به ورسوله عما كان وما سيكون،    

  . مث بعد ذلك تأيت بأعمال اإلسالم من صالة وزكاة وصوم وغري ذلك

وال ينبغي لعاقل أن يغتر بدعاة الباطل، ودعاة الشرك الذين دعوا غري اهللا، وأشركوا باهللا                
ال : " ألم قالوا. لوقني من دون اهللا، وزعموا أم بذلك ال يكونون كفاراغريه، وعبدوا املخ

قالوها باأللسنة، ونقضوها بأعماهلم وأقواهلم الكفريـة، قالوهـا وأفـسدوها           " إله إال اهللا    
بشركهم باهللا، وعبادة غريه سبحانه وتعاىل، فلم تعصم دماءهم وال أمواهلم، ففي الصحيحني      

 أمرت أن أقاتل الناس ":  عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال   عن ابن عمر رضي اهللا    
حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا      

  "ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم، وحسام على اهللا عز وجل 

ويف حديث طارق بـن     .. يه وسلم أنه ال بد من هذه األمور       هكذا بني النيب صلى اهللا عل     
من قال ال إله إال اهللا  " : أشيم األشجعي رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال            

:  ويف اللفظ اآلخـر    "وكفر مبا يعبد من دون اهللا حرم ماله ودمه وحسابه على اهللا عز وجل             
 أخرجهمـا اإلمـام مـسلم يف        " حرم ماله ودمه   من وحد اهللا وكفر مبا يعبد من دون اهللا        "

  . صحيحه

   فأبان النيب صلى اهللا عليه وسلم ذين احلديثني وأمثاهلما أنه البد من توحيد اهللا

                                                
 .١٤-١٣ سورة األحقاف اآليتان )١(
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 مـع الـتلفظ   ، وإنكار ذلك والرباءة منه  ، والبد من الكفر بعبادة غريه     ، واإلخالص له 
 وهذا هو اإلسالم    ..احلقوق اإلسالمية بالشهادتني وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وأداء بقية        

   . وضده الكفر باهللا عز وجل،حقا

 وختلص له العبادة أينمـا  ، وهو أن توحد اهللا    ، وهذا األصل جيب التزامه والسري عليه     
 ، وذا تكون مـسلما   ، وترك ما حرم اهللا عليك     ،كنت مع أداء احلقوق اليت فرضها اهللا      

 ولذلك أنزل اهللا قولـه      ،تعاىل يف الدنيا واآلخرة   مستحقا لثواب اهللا ولكرامته سبحانه و     
 ، فبني احلكمـة يف خلقهـم      )١(﴾﴿وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإال ِليعبدونِ      :جل وعال 

 : بل خلقوا هلذا األمر العظيم     ، وأم مل خيلقوا عبثا وال سدى      ،وهي أن يعبدوا اهللا وحده    
 وخيصوه بدعائهم وخـوفهم ورجـائهم       ،شيئا وال يشركوا به     ،ليعبدوا اهللا جل وعال   

 كما قال  ، وقد بعث ذا األمر الرسل     ، وذحبهم ونذرهم وغري ذلك    ،وصالم وصومهم 
  )٢(ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسولًا أَِن اُعبدوا اللَّه واجتِنبوا الطَّاغُوت ﴾﴿ :عز وجل

 ألن هذه الكلمة إمنـا      .طل هذه الكلمة  فكل من أتى بناقض من نواقض اإلسالم أب       
 وتركـوا  ، فأفردوا اهللا بالعبادة وخصوه ـا      ،تنفع أهلها إذا عملوا ا واستقاموا عليها      

عوا أوامر اهللا وتركوا نواهي     ا فاط ،عبادة ما سواه واستقاموا على ما دلت عليه من املعىن         
والفوز بالسعادة والنجـاة   ، وبذلك يستحقون كرامة اهللا   . ومل يأتوا بناقض ينقضها    ،اهللا

   .من النار

 ،أما من نقضها بقول أو عمل فإا ال تنفعه ولو قاهلا ألف مرة يف الساعة الواحـدة                
  فلو قال ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا وصلى وصام

                                                
 .٥٦سورة الذاريات اآلية  )١(
 .٣٦سورة النحل اآلية  )٢(
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 الذي خرج يف عهد رسـول اهللا        -ن مسيلمة الكذاب  إ :ى وحج ولكنه يقول    وزكّ
 لو قال إنه صادق كفر      -م مث يف عهد الصحابة يدعي أنه رسول اهللا        صلى اهللا عليه وسل   
 أو قال إن املختار بن أيب عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة يف العراق              .ومل ينفعه كل شيء   

 أو قال يف حق األسود العنسي الـذي  .إنه نيب صادق وأن الذين قاتلوه أخطئوا يف قتاله       
 ولو قال ، إم صادقون يكون كافرا:من الكذابني  أو من بعدهم     ،ادعى يف اليمن أنه نيب    

   . وكررها آالف املرات،ال إله إال اهللا

 ،وهكذا لو قاهلا وهو يعبد البدوي أو يعبد احلسني أو يعبد ابن علوان أو العيدروس              
 أو يعبـد  ، أو يعبد ابن عباس رضي اهللا عنهما،أو يعبد النيب حممدا صلى اهللا عليه وسلم       

 ويطلب منهم   ، وينذر هلم  ، أو غريهم يدعوهم ويستغيث م     ،ر اجليالين الشيخ عبد القاد  
 ،وصار بذلك كافرا ضـاال   " ال إله إال اهللا     "  وهي   ، مل تنفعه هذه الكلمة    ،املدد والعون 

   . مبطال هلا،وناقضا هلذه الكلمة

 ، وصلى وصام ولكنه يسب النيب صلى اهللا عليه وسلم         ،وهكذا لو قال ال إله إال اهللا      
 أو  ، بل قصر يف ذلـك     ، إنه مل يبلغ الرسالة كما ينبغي      : أو يقول  ،تنقصه أو يهزأ به   أو ي 

 وإن صـلى    ، وإن قال ال إله إال اهللا آالف املرات        ، صار كافرا  ،يعيبه بشيء من العيوب   
 وهلذا ذكر العلماء رمحهم اهللا      ، ألن هذه النواقض تبطل دين العبد الذي يأيت ا         ،وصام

 وذكروا فيه أنواعا ، وهو الذي يكفر بعد إسالمه  ،اب حكم املرتد   ب :يف كتبهم بابا مسوه   
   .من نواقض اإلسالم منها ما ذكرنا آنفا

 إن الـصالة ليـست      : فقال ، وجحد وجوب الصالة   ،وهكذا لو قال ال إله إال اهللا      
 أو احلج لـيس واجبـا مـع         ، أو الزكاة ليست واجبة    ، أو الصوم ليس واجبا    ،واجبة

  ال إله إال اهللا أو صالته " :ا ومل ينفعه قوله كفر إمجاع،االستطاعة
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 ولكنه يقـول إن الـزىن       ، ولو صام وصلى وتعبد    ، أو صومه إذا جحد وجوب ذلك     
 ونقض دينه ذا    ، أو غريه مما أمجعت األمة على حترميه كفر عند مجيع املسلمني           ،حالل
 ألنه بتحليله   .ام وشهد أن حممدا رسول اهللا وصلى وص       ، ال إله إال اهللا    : وإن قال  ،القول

وال تقْربوا الزنا ِإنـه كَـانَ   ﴿ :الزىن صار مكذبا هللا الذي حرمه بقوله سبحانه وتعاىل     
   )١(﴾فَاِحشةً وساَء سِبيلًا

 ال إلـه    : ولو قال  ، كفر ولو صلى وصام    ، إن اخلمر أو امليسر حالل     :وهكذا لو قال  
 :سلمني ألنه مكذب هللا يف قوله سـبحانه       إال اهللا فإنه يصري مشركا كافرا عند مجيع امل        

يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنما الْخمر والْميِسر والْأَنصاب والْأَزالم ِرجس ِمـن عمـِل              ﴿
 لكن إن كان من قال ذلك مثله جيهل احلكـم           )٢(﴾الشيطَاِن فَاجتِنبوه لَعلَّكُم تفِْلحونَ   

 فإذا أصـر    ، بني له حكم ذلك باألدلة الشرعية      ،بالد بعيدة عن املسلمني   لكونه نشأ يف    
 واملقصود من   . كفر إمجاعا  ،على حل الزىن أو اخلمر وحنومها من احملرمات امع عليها         

والـشهادة  " ال إله إال اهللا      " :هذا أن يعلم أن الدخول يف اإلسالم والنطق ذه الكلمة         
 وهكذا  . إذا أتى قائلها مبا ينقضه     ، عصمة الدم واملال   بأن حممدا رسول اهللا ال يكفي يف      

 مث قـال  ،لو أن إنسانا صلى وصام وتعبد وقال هذه الكلمة آالف املرات يف كل جملس          
 وصار ، كفر عند مجيع املسلمني، أو بنته أو أخته،له أن جيامعها ل   إن أمه حال   :مع ذلك 

   .ع بالنص واإلمجا،مرتدا بذلك لكونه استحل ما حرم اهللا

 إن حممدا رسول اهللا وأنـا مـؤمن بـه           : وقال ،وهكذا لو كذب نبيا من األنبياء     
 ولكين أقول إن عيسى ابن مرمي كذاب ليس برسول          ، وأقول ال إله إال اهللا     ،وموحد هللا 

   أو موسى أو هارون أو داود أو،هللا
                                                

  .٣٢ سورة اإلسراء اآلية )١(
 .٩٠ سورة املائدة اآلية )٢(
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 ،بيـاء سليمان أو نوحا أو هودا أو صاحلا أو غريهم ممن نص القرآن على نبوته ليسوا أن          
 وال  ،أو سبهم كفر إمجاعا ومل ينفعه قول ال إله إال اهللا وال شهادة أن حممدا رسول اهللا                

 وهكذا لـو    ، وطعن يف رسل اهللا    ،صالته وال صومه ألنه أتى مبا يكذب به اهللا ورسوله         
 وعبد اهللا وحده وصلى وصام ولكنه يقول الزكاة ليست          ،أتى بكل شيء مما شرعه اهللا     

 وصـار مـن املرتـدين الـذين      ،ى ومن شاء مل يزك كفر إمجاعا       من شاء زك   ،واجبة
 : وألنه خالف قول اهللا تعاىل     ، الزكاة غري واجبة   : ألنه قال  ؛يستحقون أن تراق دماؤهم   

 وخالف النصوص من السنة الدالة على أا فرض         )١(﴾وأَِقيموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ   ﴿
   .من فروض اإلسالم وركن من أركانه

 فإنه يكفر يف أصح قويل العلماء كفرا        ، إا واجبة  : ولو قال  ،ا لو ترك الصالة   وهكذ
العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد        " :أكرب لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      

 وقول النيب صلى اهللا     ، وأهل السنن بإسناد صحيح    ، أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده     "كفر
 أخرجه اإلمـام مـسلم يف   "ني الشرك والكفر ترك الصالة  بني الرجل وب  " :عليه وسلم 
 ومن أراد   ، إىل غري ذلك من اآليات واألحاديث الدالة على كفر تارك الصالة           .صحيحه

 ليعرف ما ذكر فيـه العلمـاء مـن          ،التفصيل يف هذا األمر فلرياجع باب حكم املرتد       
   .النواقض الكثرية

 ويعرف أن ال إله إال اهللا هي أصل         ،نوبذلك يكون املؤمن على بصرية يف هذا الدي       
نه ال إسالم وال إميـان وال       أ و ، وهي أساس امللة مع شهادة أن حممدا رسول اهللا         ،الدين

 ، مع اإلميان بكل ما جاء به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         ،دين إال اتني الشهادتني   
  أخرب اهللا به ورسوله مع اإلميان بكل ما ،وااللتزام بذلك

                                                
  .٤٣سورة البقرة اآلية  )١(
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 ومع الوقـوف    ، ومع اإلميان مبحارم اهللا    ،هللا عليه وسلم ومع اإلميان بفرائض اهللا       صلى ا 
   .عند حدود اهللا

 ، وهو حمل إمجاع ووفاق بني أهل العلم       ، وبينوه يف كتبهم   ،وهذا أمر أوضحه العلماء   
 وأال تنخدع بقول اجلاهلني والضالني من       ،فينبغي لك يا عبد اهللا أن تكون على بصرية        

 وجهلوا ديـن    ، الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا      ، من عباد غري اهللا    ،غريهمالقبوريني و 
 ال إله   : ويزعمون أم بذلك ليسوا كافرين ألم يقولون       ، حىت عبدوا مع اهللا غريه     ،اهللا

 وتعلم أيضا أن هاتني الشهادتني اللتني مهـا         ، وهم ينقضوا بأعماهلم وأقواهلم    ،إال اهللا 
 فلـو أن    .ينتقضان يف حق من أتى بناقض من نواقض اإلسالم        أصل الدين وأساس امللة     

 وصليا وصـاما    ،هذا الرجل أو هذه املرأة شهدا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا              
ن اجلنة ليست حقيقة أو أن النـار ليـست          إ لكنهم يقوالن    ،إىل غري ذلك من أعمال    

ما يكفران بذلك القول كفـرا   فإ، بل كله كالم ماله حقيقة، فال جنة وال نار    ،حقيقة
  .  بإمجاع املسلمني،أكرب

 : ولو صلى وصام من قال ذلك وزعم أنه مسلم موحد هللا وترك الشرك ولكنه يقول    
 أو ما هناك    ، ما هناك ميزان   : أو قال  ، ما هناك جنة وال نار     ،إن اجلنة أو النار ليستا حقا     

  . ضاال عند مجيع املسلمني فإنه بذلك يصري مرتدا كافرا ، ما فيه يوم آخر،قيامة

 فإنه يكفـر بـذلك   ،ن اهللا ما يعلم الغيب أو ال يعلم األشياء على حقيقتها        إ : أو قال 
 وما جاء يف    )١(﴾ِإنَّ اللَّه ِبكُلِّ شيٍء عِليم    ﴿ :لكونه ذا القول مكذبا لقول اهللا سبحانه      

 وذا تعلم يا    ،ا القول  وسبه ذ  ، وألنه قد تنقص ربه سبحانه وتعاىل      ،معناها من اآليات  
   هي أصل اإلميان وهي أساس:أخي أن شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا
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 بل البد من اإلميـان      ، ولكنها ال تعصم قائلها إذا أتى بناقض من نواقض اإلسالم          ، امللة
  والبد مع ذلك مـن     . وبالقدر خرية وشره   ،باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر     

 فمن أتى بعد ذلك بناقض من نواقض اإلسالم بطـل           ، وترك حمارم اهللا   ،أداء فرائض اهللا  
 وإن أتى مبعصية من املعاصي الـيت دون  ، وصار مرتدا كافرا،يف حقه قول ال إله إال اهللا    

 وهو يؤمن   ، ومل يكفر كالذي يزين أو يشرب اخلمر       ، وضعف إميانه  ،الشرك نقص دينه  
 وهو على خطر إذا مات على ذلك من         ، وإميانه ضعيفا  ،اقصابتحرميها فإن دينه يكون ن    
 بل له   ، ولكنه ال خيلد فيها إذا كان قد مات موحدا مسلما          ،دخول النار والعذاب فيها   

 بل هـو علـى   ، ولكنه ال يكون آمنا،أمد ينتهي إليه حسب مشيئة اهللا سبحانه وتعاىل       
 اليت مات عليهـا ومل      ،صية ألن إميانه قد ضعف ونقص ذه املع       .خطر من دخول النار   

   : فاملخالفة ألمر اهللا قسمان. من زىن أو سرقة أو غريمها من الكبائر،يتب

 ويكون صاحبه كافرا كـالنواقض    ، ويبطل اإلسالم بالكلية   ، يوجب الردة     قسم
   .اليت أوضحتها سابقا

 ويكون صاحبه علـى     ، ال يبطل اإلسالم ولكن ينقصه ويضعفه      :والقسم الثاين   
 وهو جنس املعاصي اليت يعرف مرتكبها       ،عظيم من غضب اهللا وعقابه إذا مل يتب       خطر  

 أو علـى    ، أو على اخلمـر    ، كالذي مات على الزىن    ، ولكن ال يستحلها   ،أا معاصي 
 إن شاء عذبه وإن شاء ، فهذا حتت مشيئة اهللا.. أو على الربا وحنو ذلك   ،عقوق الوالدين 

لَّه ال يغِفر أَنْ يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن           ِإنَّ ال ﴿ : لقول اهللا عز وجل    ،غفر له 
   ألنه ليس )١(﴾يشاُء
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 أمـا مـن     ، وإمنا فعلها اتباعا للهوى والشيطان     ،بكافر؛ لكونه مل يستحل هذه األمور     
 فينبغـي التنبـه هلـذه       ،استحل الزىن أو اخلمر أو الربا فإنه يكفر كما تقدم بيان ذلك           

 وهذا الذي ذكرناه هـو      . وأن يكون املسلم على بصرية من أمره       ، واحلذر منها  ،األمور
قول أهل السنة واجلماعة وأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رضوان اهللا عليهم              

 ومن علينـا مجيعـا   ، رزقين اهللا ومجيع املسلمني االستقامة على دينه.واتباعهم بإحسان 
أعاذنا اهللا مجيعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا          و ، والثبات عليه  ،بالفقه يف الدين  
 وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حممـد وعلـى آلـه            ،إنه مسيع قريب  

  .وأصحابه وأتباعه بإحسان إىل يوم الدين

  ميت يعذر املسلم :أسئلة مهمة تتعلق باحملاضرة

نذر لغري  هل يعذر املسلم إذا فعل شيئا من الشرك كالذبح وال          :١س
 يعذر فيه باجلهل وقسم ال يعذر فيه        قسم: األمور قسمان : ١ج   اهللا جاهال ؟    

 فإنه ال   ، وعبد غري اهللا   ، وأتى الشرك باهللا   ، فإذا كان من أتى ذلك بني املسلمني       .باجلهل
 ومل يتبصر يف دينه فيكون غري معذور يف عبادته غري اهللا من             ،يعذر ألنه مقصر مل يسأل    

 كمـا قـال اهللا      ، إلعراضه وغفلته عن دينـه     ، أو أحجار أو أصنام    أموات أو أشجار  
 وألن النيب صلى اهللا عليه وسـلم   )١(والَِّذين كَفَروا عما أُنِذروا معِرضونَ﴾    ﴿ :سبحانه

ملا استأذن ربه أن يستغفر ألمه ألا ماتت يف اجلاهلية مل يؤذن له ليستغفر هلـا؛ ألـا           
 وألنه صلى اهللا عليه وسلم قال لشخص سأله عن          ،د األوثان ماتت على دين قومها عبا    

  "إن أيب وأباك يف النار" : فلما رأى ما يف وجهه قال،"هو يف النار" : قال،أبيه

                                                
  .٣سورة األحقاف اآلية  )١(



  

 - ٢٧ -

 فكيف بالذي بني    ، سبحانه وتعاىل  ه وعلى عبادة غري   ،ألنه مات على الشرك باهللا    
 أو  ، عبد القادر اجلـيالين     أو يعبد الشيخ   ، أو يعبد احلسني   ،املسلمني وهو يعبد البدوي   

 فهـؤالء  . أو يعبد عليـا أو يعبـد غريهـم   ،يعبد الرسول حممدا صلى اهللا عليه وسلم      
 ، ألم أتوا الشرك األكرب وهم بـني املـسلمني         . أوىل .وأشباههم ال يعذرون من باب    

 ، وهكذا سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم موجـودة بينـهم            ..والقرآن بني أيديهم  
   . ذلك معرضونولكنهم عن

 من يعذر باجلهل كالذي ينشأ يف بالد بعيدة عن اإلسـالم يف             :والقسم الثاين 
 فهـؤالء  ، أو ألسباب أخرى كأهل الفترة وحنوهم ممن مل تبلغهم الرسالة    ،أطراف الدنيا 

 والصحيح أم ميتحنـون يـوم القيامـة    ، وأمرهم إىل اهللا عز وجل ،معذورون جبهلهم 
وما كُنا  ﴿ : وإن عصوا دخلوا النار لقوله جل وعال       ،لوا اجلنة  فإن أجابوا دخ   ،فيؤمرون

 وقد بسط العالمة . وألحاديث صحيحة وردت يف ذلك  )١(﴾معذِِّبني حتى نبعثَ رسولًا   
 ملـا ذكـر     )طريق اهلجرتني ( :ابن القيم رمحه اهللا الكالم يف هذه املسألة يف آخر كتابه          

  .لعظم فائدته فلرياجع هناك ،طبقات املكلفني

  حكم التوسل، ومعاشرة الفساق

 وهـل جتـوز معاشـرة الفـساق         ،ن أو حق فالن   ال هل جيوز التوسل جباه ف     :٢س  
 وإمنـا   ، هذا من البدع اليت مل يشرعها اهللا عند مجهور أهل العلـم            :٢ج   وصحبتهم؟

 ،بـه  وحمبته واإلميان    هاملشروع التوسل إىل اهللا سبحانه وتعاىل بأمسائه وصفاته وتوحيد        
  وِللَِّه الْأَسماُء ﴿ :وباألعمال الصاحلات كما قال سبحانه
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 أو جباه األنبيـاء أو      ، فادعوه جباه حممد   : ومل يقل سبحانه   ﴾الْحسنى فَادعوه ِبها  
وِللَّـِه الْأَسـماُء   ﴿ : أو حنو ذلك وإمنا قال سـبحانه       ، أو حبق بيته العتيق    ،جباه األولياء 

 وهعى فَادنسا أي بأمسائه هو وصفاته     )١(﴾الْحويدعي أيضا بتوحيده كما جـاءت      ، ِبه 
اللهم إين أسألك بأين أشهد أنك أنت اهللا ال إلـه       "   : ومنها احلديث  ،األحاديث بذلك 

ومـن ذلـك     )٢(" إال أنت األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد             
 فقـد  ، أووا إىل الغار يف ليل فيه مطر       حديث أهل الغار الذين انطبقت عليهم صخرة ملا       

 فقـالوا فيمـا     ،انطبقت عليهم صخرة وسدت عليهم فم الغار ومل يستطيعوا اخلروج         
 ، فتوسـلوا إىل اهللا    ، ال ينجينا من هذا إال أن نتوسل إىل اهللا بأعمالنا اخلالـصة            :بينهم

ثالث توسل بأدائه    وال ، والثاين توسل بعفته عن الزىن     ،فتوسل أحدهم إىل اهللا بربه لوالديه     
   . ففرج اهللا عنهم،لألمانة

 أو بإميانه بـه  ،فعلم بذلك مما ذكرنا أن العبد إذا توسل إىل اهللا بأمسائه أو بتوحيده          
 ، أو بأداء ما افترض اهللا عليه      ، أو باإلميان بنبيه صلى اهللا عليه وسلم وحمبته له         ،وحمبته له 
  . ع وصاحبه حري باإلجابة فهو توسل مشرو، أو بترك ما حرم عليه،من طاعته

 لكن ،وأما معاشرة الفساق وجمالستهم فال جتوز؛ ألم جيرون إىل فسقهم وضالهلم
 وأمـرهم  ، وتوجيههم للخري،إذا خالطهم للدعوة إىل اهللا وإنكار ما هم عليه من الباطل  

  أما من يتخذهم، ألن املسلم مأمور بذلك   . فهذا ال بأس به    ،باملعروف ويهم عن املنكر   
   . فذلك ال جيوز،أصحابا وخالنا جيالسهم ويأكل معهم ويأنس م
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  التحاكم إىل القوانني العرفية والقوانني القبلية

من يتحاكم إىل القوانني العرفية، والقوانني القبليـة، هـل          : ٣س  
  حققوا معىن ال إله إال اهللا؟ 

 والواجب حتكـيم  ، أما حتكيم القوانني واألعراف القبلية فهذا منكر ال جيوز:٣ج  
 فَال وربك ال يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيمـا شـجر           ﴿ : كما قال سبحانه   ،شرع اهللا 

 والواجـب   )١(﴾بينهم ثُم ال يِجدوا ِفي أَنفُِسِهم حرجا ِمما قَضيت ويسلِّموا تسِليما          
 وعلـى   ، اهللا وأن تدع حتكيم القوانني     على مجيع الدول املدعية اإلسالم أن حتكم شرع       

 وال ترجع إىل قوانينها وأعرافهـا وسـوالف         ،القبيلة أي قبيلة أن ترجع إىل حكم اهللا       
 أو أحـد أفـراد   ، فإذا أصلح شيخ القبيلة.. أما الصلح فال بأس به من غري إلزام        .آبائها

 على هذا بـأن      بأن أشاروا  ،القبيلة وأعياا بني متخاصمني صلحا ال خيالف شرع اهللا        
 ، فال بأس ـذا    : وهذا بأن يعفو   ، وهذا بأن يتسامح عن بعض حقه      ،يسقط بعض حقه  

 أما الصلح بالتراضي    ،أما أن يلزموهم بقوانني ترجع إىل أسالفهم وآبائهم فهذا ال جيوز          
 فهـذا  ، أو ما أشبه ذلك، أو يسمح عن سبه ألخيه،على أن هذا يسمح عن بعض حقه  

 ولقول النيب صلى اهللا عليه وسلم الصلح        ٢﴾والصلْح خير ﴿ :تعاىلال بأس به لقول اهللا      
  .جائز بني املسلمني إال صلحا حرم حالال أو أحل حراما 

  النكاح بنية الطالق

  مسعت لك فتوى على أحد األشرطة جبواز الزواج يف بالد : ٤س 
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الغربة، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة، حلـني انتـهاء الـدورة أو              
فما هو الفرق بني هذا الزواج وزواج املتعة، وماذا لو أجنبت           . بتعاثاال

زوجته طفلة، هل يتركها يف بالد الغربة مـع أمهـا املطلقـة أرجـو               
نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها جبواز النكاح بنيـة             : ٤ج   اإليضاح؟

د غربة ونيته أنه مىت انتهى مـن        الطالق إذا كان ذلك بني العبد وبني ربه، إذا تزوج يف بال           
دراسته أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فال بأس ذا عند مجهور العلماء، وهذه                 

أن نكاح املتعـة    : والفرق بينه وبني املتعة   . النية تكون بينه وبني اهللا سبحانه، وليست شرطا       
 ذلك، فإذا انقـضت     يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتني وحنو            

املدة املذكورة انفسخ النكاح، هذا هو نكاح املتعة الباطل، أما كونه تزوجها على سـنة اهللا             
ورسوله ولكن يف قلبه أنه مىت انتهى من البلد سوف يطلقها، فهذا ال يضره وهذه النية قـد                  

 أسباب  تتغري وليست معلومة وليست شرطا بل هي بينه وبني اهللا فال يضره ذلك، وهذا من              
عفته عن الزىن والفواحش، وهذا قول مجهور أهل العلم، حكاه عنهم صاحب املغين موفـق       

  . الدين ابن قدامة رمحه اهللا

  :حكم ذبيحة من ال تعرف عقيدته

هل تؤكل ذبيحة من ال تعرف عقيدته، ومن يستحل املعاصـي           : ٥س  
  وهو يعلم أا حرام، ومن يعرف عنه دعاء اجلن بدون قصد؟ 

إذا كان ال يعرف بالشرك فذبيحته حالل إذا كان مسلما يشهد أن ال إلـه   :٥ج  
 ،إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وال يعرف عنه ما يقتضي كفرة فإن ذبيحته تكون حالال               

  إال إذا عرف عنه أنه قد أتى بشيء من الشرك كدعاء اجلن أو 
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ومثل هذا ال تؤكـل      ، واالستغاثة م فهذا نوع من الشرك األكرب       ،دعاء األموات 
 افعلوا كذا أو افعلوا كذا أو أعطوين كـذا أو           : ومن أمثلة دعاء اجلن أن يقول      ،ذبيحته

ذا من يدعو أصحاب القبور أو يدعو املالئكة ويستغيث م أو           ك وه ،افعلوا بفالن كذا  
   . نسأل اهللا السالمة والعافية.ينذر هلم فهذا كله من الشرك األكرب

 بل  ،متنع من أكل ذبيحة من يتعاطى شيئا منها إذا مل يستحلها          أما املعاصي فهي ال     
 ، أما من يستحل املعاصي فهذا يعترب كـافرا        ،هي حالل إذا ذحبها على الوجه الشرعي      

كأن يستحل الزىن أو اخلمر أو الربا أو عقوق الوالدين أو شهادة الزور وحنو ذلك من                 
   .العافية من كل ما يغضبه نسأل اهللا ،احملرمات امع عليها بني املسلمني
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  )١(توضيح معىن الشرك باهللا

يا أَيها الَِّذين آمنـوا     ﴿: ما هو الشرك وما تفسري قوله تعاىل      : ١س  
 الشرك على امسه هو تـشريك  :١ ج . اآلية)٢(﴾اتقُوا اللَّه وابتغوا ِإلَيِه الْوِسيلَةَ    

 يستغيث ا أو ينـذر هلـا أو         ،ألصنام أو غريها  غري اهللا مع اهللا يف العبادة كأن يدعو ا        
لعيـدروس أو يـصلي     ل ومثل أن يذبح للبدوي أو       ،يصلي هلا أو يصوم هلا أو يذبح هلا       

لفالن أو يطلب املدد من الرسول صلى اهللا عليه وسلم أو من عبـد القـادر أو مـن                   
 وهكذا إذا ،العيدروس يف اليمن أو غريهم من األموات والغائبني فهذا كله يسمى شركا       

 فإذا فعل شيئا    ،دعا الكواكب أو اجلن أو استغاث م أو طلبهم املدد أو ما أشبه ذلك             
من هذه العبادات مع اجلمادات أو مع األموات أو الغائبني صار هذا شركا بـاهللا عـز       

قـال  و )٣(﴾ولَو أَشركُوا لَحِبطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ        ﴿ : قال اهللا جل وعال    ،وجل
ولَقَد أُوِحي ِإلَيك وِإلَى الَِّذين ِمن قَبِلك لَِئن أَشركْت لَيحـبطَن عملُـك         ﴿ :سبحانه

  اِسِرينالْخ ِمن نكُونلَتفإنه يـسمى    ، ومن الشرك أن يعبد غري اهللا عبادة كاملة        )٤(﴾و 
ري اهللا كاألشجار أو     فمن أعرض عن اهللا بالكلية وجعل عبادته لغ        ،شركا ويسمى كفرا  

األحجار أو األصنام أو اجلن أو بعض األموات من الذين يسموم باألولياء يعبدهم أو              
 نـسأل اهللا    ،يصلي هلم أو يصوم هلم وينسى اهللا بالكلية فهذا أعظم كفرا وأشد شركا            

 ويقول ليس هناك إله واحلياة مادة كالـشيوعيني         ، وهكذا من ينكر وجود اهللا     ،العافية
  الحدة املنكرين لوجودوامل

                                                
نشرت يف الة العربية اليت تصدر شهريا بالرياض يف الباب املخصص لسماحته باإلجابة على أسئلة  )١(

  .القراء
 .٣٥ سورة املائدة اآلية  )٢(
  .٨٨ سورة األنعام اآلية )٣(
  .٦٥ سورة الزمر اآلية  )٤(
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 ،اهللا هؤالء أكفر الناس وأضلهم وأعظمهم شركا وضـالال نـسأل اهللا العافيـة             
واملقصود أن أهل هذه االعتقادات وأشباهها كلها تسمى شركا وتسمى كفرا باهللا عز             

 ،ى دعوة األموات واالستغاثة ـم وسـيلة       م وقد يغلط بعض الناس جلهله فيس      ،وجل
 وإن مساه بعض    ، ألن هذا العمل من أعظم الشرك باهللا       . عظيم ويظنها جائزة وهذا غلط   

 وأرسل  ، وهو دين املشركني الذي ذمهم اهللا عليه وعام به         ،اجلهلة أو املشركني وسيلة   
 وأما الوسيلة املذكورة يف قـول اهللا عـز          ،الرسل وأنزل الكتب إلنكاره والتحذير منه     

  )١(﴾ا اللَّه وابتغوا ِإلَيِه الْوِسيلَةَيا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُو﴿ :وجل

 فالصالة  ، وهذا هو معناها عند أهل العلم مجيعا       ،فاملراد ا التقرب إليه سبحانه بطاعته     
 ، والـصوم وسـيلة   ، والذبح هللا وسيلة كاألضاحي واهلـدي      ،قربة إىل اهللا فهي وسيلة    

 :هو معىن قوله جـل وعـال   وهذا ، وذكر اهللا وقراءة القرآن وسيلة ،والصدقات وسيلة 
 يعين ابتغـوا القربـة إليـه        )٢(﴾اتقُوا اللَّه وابتغوا ِإلَيِه الْوِسيلَةَ وجاِهدوا ِفي سِبيِلهِ       ﴿

 واملعـىن   ، هكذا قال ابن كثري وابن جرير والبغوي وغريهم من أئمة التفـسري            ،بطاعته
 من صـالة وصـوم   ،رع اهللا لكمالتمسوا القربة إليه بطاعته واطلبوها أينما كنتم مما ش       

أُولَِئك الَِّذين يدعونَ يبتغـونَ     ﴿ : وهكذا قوله يف اآلية األخرى     ،وصدقات وغري ذلك  
        هذَابافُونَ عخيو هتمحونَ رجريو بأَقْر مهِسيلَةَ أَيالْو ِهمبهكـذا الرسـل     )٣(﴾ِإلَى ر 

ل اليت شرعها من جهاد وصوم وصالة وذكر وقـراءة        واتباعهم يتقربون إىل اهللا بالوسائ    
 أما ظن بعض الناس أن الوسـيلة هـي التعلـق    ،قرآن إىل غري ذلك من وجوه الوسيلة  

  ،باألموات واالستغاثة باألولياء فهذا ظن باطل

                                                
 .٣٥سورة املائدة اآلية  )١(
 .٣٥ سورة املائدة اآلية )٢(
 .٥٧ سورة اإلسراء اآلية )٣(
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ويعبدونَ ِمن دوِن اللَّـِه مـا ال        ﴿ : وهذا اعتقاد املشركني الذين قال اهللا فيهم      
مهرضقُولُونَ   ييو مهفَعنال يفرد عليهم سبحانه بقولـه )١(﴾ هؤالء شفعاؤنا عند اهللا و : 

قُلْ أَتنبئُونَ اللَّه ِبما ال يعلَم ِفي السماواِت وال ِفي الْأَرِض سبحانه وتعـالَى عمـا              ﴿
  )٢(﴾يشِركُونَ 

                                                
  .١٨سورة يونس اآلية  )١(
 .١٨سورة يونس اآلية  )٢(
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  )١(هذا هو طريق الرسل وأتباعهم
 فلقد سرين كثريا وسر كـل مـسلم     : أما بعد  .م ورمحة اهللا وبركاته   السالم عليك 

 وجهـود   ،عرف ما تقومون به وانشرحت صدورنا مبا نسمع عنكم من عمل متواصل           
مشكورة يف سبيل إعالء كلمة اهللا وجماهدة أعدائه الكفرة املالحدة واالهتمـام بنـشر              

فنسأل اهللا أن يقـر أعيننـا       العلم الشرعي واملعتقد الصحيح وحماربة البدع واملنكرات        
 ووصييت هي تقـوى    .وأعينكم بظهور دينه ودحر عدوه وأن جيعل العاقبة لعباده املتقني         

اهللا سبحانه واإلخالص له والصدق معه والثبات على طريق اجلهاد والدعوة ومحل لواء             
يه العقيدة السلفية ونشر العلم الصحيح املستمد من كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عل             

 قال  ،وسلم واجتهاد أئمة السلف املبين عليهما فإن هذا هو طريق الرسل واتباع الرسل            
قُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما              ﴿ :تعاىل

  ِرِكنيشالْم ا ِمن٢(﴾أَن(  وقال سبحانه : ﴿مهاِهدجا   وا كَِبريادِبِه ِجه ﴾)وقال سبحانه  )٣ : 
﴿           اللَّـه ِضياٍن رسِبِإح موهعبات الَِّذيناِر وصالْأَنو اِجِرينهالْم لُونَ ِمناِبقُونَ الْأَوالسو

  هنوا عضرو مهنوال شك أن من سلك هذا السبيل فسيجد من اإليـذاء            ، اآلية )٤(﴾ع 
داء اهللا ما وجده رسل اهللا وأولياؤه وأئمة العلم والدين من أتباعهم على           والتضييق من أع  

ن العاقبة للمتقني إذا تذرعوا بالصرب والثبات وإذا علم اهللا منهم حسن النيـة              كهديهم ل 
 قـال  ،واإلخالص له وأن هدفهم هو إعالء كلمته ونصر دينه وليس عرضا من الـدنيا   

  ِتلْك ﴿ :تعاىل

                                                
   . رسالة بعث ا مساحته إىل الشيخ مجيل الرمحن)١(
 .١٠٨سورة يوسف اآلية  )٢(
  .٥٢سورة الفرقان اآلية  )٣(
  .١٠٠ سورة التوبة اآلية )٤(
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 الْآِخر ارـةُ             الداِقبالْعا وادال فَـسِض وا ِفي الْأَرلُوونَ عِريدال ي ا ِللَِّذينلُهعجةُ ن
ِقنيت١(﴾ِللْم(وقال تعاىل : ﴿ِسِننيحالْم رأَج ِضيعال ي فَِإنَّ اللَّه ِبرصيِق وتي نم هِإن﴾)٢(   

 رسل اهللا علـيهم صـلواته       ولئن حوربتم وقتلتم وضربتم وشتمتم فلستم أفضل من       
وسالمه وعليكم بالصرب والرفق فإن صاحب البدع واملعصية كاملريض يؤخذ بـالرفق            

 ويعطي اهللا بالرفق ما ال يعطي على العنـف      ،واحلكمة والرفق ما كان يف شيء إال زانه       
 ، واعلم أن النصر مع الصرب وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يـسرا ،وال على غريه  

 وإنين أسأل اهللا أن يبارك يف دعوتكم وأن جيعلها سـببا        . صلى اهللا عليه وسلم    كما قال 
 واحتسبوا عند اهللا أجركم واذكروا قوله صـلى اهللا          ،مباركا لنشر التوحيد يف بالدكم    
ألن يهدي اهللا بك رجال واحدا خري لك مـن محـر          " عليه وسلم لعلي رضي اهللا عنه       

من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من      "  وقوله صلى اهللا عليه وسلم         "النعم
 إنكم لـن تـسعوا      :أخي الشيخ مجيل الرمحن    "تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا        

 فاهللا اهللا يف قومكم حاولوا كسب قلـوم         ،الناس بأموالكم ولكن تسعوم بأخالقكم    
كم حبسن اخللق   ومودم والتقرب إليهم مبا يرضي اهللا سبحانه ليقبلوا منكم ويأخذوا عن          

 وكونوا يدا واحدة على أعداء اهللا وأعدائكم حىت يكتـب اهللا لكـم              .ورحابة الصدر 
   .النصر على عدوكم وعدوه فعسى أن يكون قريبا

وفقنا اهللا وإياكم لكل خري وهدانا إىل امتثال أمره يف بذل النصيحة للمـسلمني؛              
ى جه ونصرة دينه والـدعوة       ورزقنا االستقامة على دينه والثبات عل      ،والم وعامتهم 

   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،إليه على بصرية إنه ويل ذلك والقادر عليه

                                                
  .٨٣ سورة القصص اآلية - ١
 .٩٠ سورة يوسف اآلية - ٢



  

 - ٣٧ -

  )١(وجوب شكر النعم واحلذر من صرفها يف غري مصارفها
 فقـد   : أما بعد  ، والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه       ،احلمد هللا وحده  

كما حصل ألهل هذه البالد يف أول القرن الرابع عشر           عباده بالفقر واحلاجة     ،يبتلي اهللا 
ولَنبلُونكُم ِبشيٍء ِمن الْخوِف والْجوِع ونقٍْص ِمن الْـأَمواِل والْـأَنفُِس      ﴿ :قال تعاىل 

 وِإنـا ِإلَيـِه     والثَّمراِت وبشِر الصاِبِرين الَِّذين ِإذَا أَصابتهم مِصيبةٌ قَالُوا ِإنـا ِللَّـهِ           
 كما يبتليهم بالنعم وسعة الرزق كما هو واقعنا اليـوم ليختـرب إميـام             )٢(﴾راِجعونَ

 )٣(﴾ِإنما أَموالُكُم وأَوالدكُم ِفتنةٌ واللَّه ِعنده أَجـر عِظـيم         ﴿ :وشكرهم قال تعاىل  
م وفق ما شرع اهللا كالـصرب       والعاقبة احلميدة يف كل ذلك للمتقني الذين تكون أعماهل        

واالحتساب يف حال الفقر وشكر اهللا على النعم وصرف املال يف مـصارفه يف حـال                
 ومن االقتصاد صرف املال يف مصارفه يف املأكل واملشرب من غري تقـتري علـى         .الغىن

 وال إسراف يف تضييع املال من غري حاجة وقد ى اهللا عن ذلك كلـه                ،النفس واألهل 
وال تجعلْ يدك مغلُولَةً ِإلَى عنِقك وال تبسطْها كُلَّ الْبسِط فَتقْعد ملُوما            ﴿ :قال تعاىل 
وال تؤتوا السفَهاَء أَمـوالَكُم     ﴿ : وقال تعاىل يف النهي عن إضاعة املال       )٤(﴾محسورا

ل وعال يف هذه اآلية عن إعطاء األموال         ى اهللا ج   . اآلية )٥(﴾الَِّتي جعلَ اللَّه لَكُم ِقياما    
للسفهاء ألم يصرفوا يف غري مصارفها فدل ذلك على أن صرفها يف غري مـصارفها               

يا بِني آدم خذُوا ِزينتكُم ِعند كُلِّ مـسِجٍد وكُلُـوا           ﴿ : وقال تعاىل  ،أمر منهي عنه  
  واشربوا

                                                
  . نشرت مبجلة الدعوة اليت تصدر بالرياض )١(
  .١٥٦-١٥٥سورة البقرة اآليتان  )٢(
 .١٥سورة التغابن اآلية  )٣(
 .٢٩سورة اإلسراء اآلية  )٤(
  .٥سورة النساء اآلية  )٥(
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     الْم ِحبال ي هِرفُوا ِإنسال تو ِرِفنيا ِإنَّ     ﴿ : وقال سبحانه  )١(﴾سـِذيربت ذِّربال تو
 الزيادة يف صرف األموال     : واإلسراف هو  . اآلية )٢(﴾الْمبذِِّرين كَانوا ِإخوانَ الشياِطنيِ   

 وقد ابتلي الناس اليوم باملباهاة يف       ، صرفها يف غري وجهها    : والتبذير ،على مقدار احلاجة  
اصة يف الوالئم وحفالت األعراس فال يكتفون بقدر احلاجة وكثري          املآكل واملشارب خ  

 وهذا من   .منهم إذا انتهى الناس من األكل ألقوا باقي الطعام يف الزبالة والطرق املمتهنة            
 فالعاقل من يزن األمور مبيزان احلاجة وإذا فـضل     ،كفر النعمة وسبب يف حتوهلا وزواهلا     

 وإذا تعذر ذلك وضعه يف مكان بعيد عـن          شيء عن احلاجة حبث عمن هو يف حاجته       
 والواجب على كل مـسلم      ،االمتهان لتأكله الدواب ومن شاء اهللا ويسلم من االمتهان        

أن حيرص على جتنب ما ى اهللا عنه وأن يكون حكيما يف تصرفاته مبتغيا يف ذلك وجه                
لَـِئن  ﴿ : حذرا من التهاون ا وصرفها يف غري مصارفها قال تعـاىل         ،اهللا شاكرا لنعمه  

      ِديدذَاِبي لَشِإنَّ ع متكَفَر لَِئنو كُمنلَأَِزيد متكَروِني  ﴿ : وقال عز وجل   )٣(﴾شفَـاذْكُر
 وأخرب سبحانه أن الشكر يكون بالعمـل ال         )٤(﴾أَذْكُركُم واشكُروا ِلي وال تكْفُرونِ    

 )٥(﴾ا وقَِليلٌ ِمن ِعباِدي الشكُور    اعملُوا آلَ داود شكْر   ﴿ :مبجرد القول فقال سبحانه   
 فمن شكر اهللا قوال وعمال زاده من       ،فالشكر هللا سبحانه يكون بالقلب واللسان والعمل      

فضله وأحسن له العاقبة ومن كفر بنعم اهللا ومل يصرفها يف مصارفها فهو على خطـر                
املسلمني ومينحهم   ونسأل اهللا أن يصلح أحوال       ،عظيم وقد توعده اهللا بالعذاب الشديد     

الفقه يف دينه وأن يوفقنا وإياهم لشكر نعمه واالستعانة ا على طاعته ونفع عباده إنـه          
   . وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم،لك والقادر عليهذويل 

                                                
  .٣١ سورة األعراف اآلية - ١
 .٧ سورة إبراهيم اآلية - ٢
 ١٣سورة سبأ اآلية  ٣
  .٢٧-٢٦ سورة اإلسراء اآليتان - ٤
 .١٥٢ سورة البقرة اآلية - ٥
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  )١(أخالق املؤمنني واملؤمنات
ورسـوله  احلمد هللا رب العاملني والعاقبة للمتقني والصالة والسالم علـى عبـده         

 عبد اهللا بـن عبـد       بنوصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا حممد           
املطلب اهلامشي العريب املكي مث املدين وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتـدى               

   :أما بعد،  إىل يوم الدين هدا
 هـو   :واهلدى، فإن اهللا عز وجل بعث حممدا صلى اهللا عليه وسلم باهلدى ودين احلق              

 هو الشرائع واألحكام اليت جاء ـا عليـه          :ودين احلق ، اخلرب الصادق والعلم النافع     
هو الَِّذي أَرسلَ رسولَه ِبالْهدى وِديِن الْحق ِليظِْهـره         ﴿ :قال تعاىل ، الصالة والسالم   

انه وتعاىل أرسله إىل اجلن واإلنس       واهللا سبح  )٢(﴾علَى الديِن كُلِِّه ولَو كَِره الْمشِركُونَ     
أرسله جل وعال رمحة للعاملني مجيعـا وإمامـا         ، والعرب والعجم والذكور واإلناث     

أرسله عليه الصالة والسالم يعلم الناس دينهم ويفقههم يف دينهم ويوضح هلم            ، للمتقني  
 ِعنـد اللَّـِه     ِإنَّ الدين ﴿أسباب النجاة وحيذرهم من أسباب اهلالك بعثه بدين اإلسالم          

المبعثة باهلدى ودين احلق باألخبار الصادقة والعلـوم النافعـة والـشرائع             )٣(﴾الِْإس 
بعثه يـدعو  ، بعثه يدعوا إىل كل خري وينهى عن كل شر  ، املستقيمة واألحكام العادلة    

، وينهى عن سفاسف األخالق وسيئ األعمال     ، إىل مكارم األخالق وحماسن األعمال      
  )٤(﴾وما أَرسلْناك ِإال كَافَّةً ِللناِس بِشريا ونِذيرا﴿ :قال عز وجل

                                                
حماضرة ألقاها مساحة الشيخ يف مسجد سليمان الراجحي بالرياض، شهر ربيع اآلخر عام ) ١(

 .٩سورة الصف اآلية  )٢( .هـ١٤٠٧
 .١٩ سورة آل عمران اآلية )٣(
  .٢٨ سورة سبأ اآلية )٤(
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 قُلْ يـا أَيهـا   ﴿: وقال تعاىل )١(﴾وما أَرسلْناك ِإال رحمةً ِللْعالَِمني    ﴿ : وقال عز وجل  
 والْأَرِض ال ِإلَه ِإال هو      الناس ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم جِميعا الَِّذي لَه ملْك السماواتِ         

      ـوهِبعاتاِتـِه وكَِلمِباللَِّه و ِمنؤالَِّذي ي يالْأُم ِبيوِلِه النسروا ِباللَِّه وفَآِمن ِميتيِيي وحي
بعوا النـور   فَالَِّذين آمنوا ِبِه وعزروه ونصروه وات     ﴿ : وقال قبلها  )٢(﴾لَعلَّكُم تهتدونَ 

وحال هـذا   ، هذه حال هذا الدين العظيم      )٣(﴾الَِّذي أُنِزلَ معه أُولَِئك هم الْمفِْلحونَ       
اجلن واإلنس  ، بعثه اهللا رمحة للعاملني     ، النيب الكرمي عليه من ربه أفضل الصالة والتسليم         

ألنه أوصى ا   ؛ ببعثتهحىت الدواب رمحها اهللا     ، والعرب والعجم   ، والذكور واإلناث   ، 
 وبني اهللا سبحانه وتعاىل أنه خلق اجلن واإلنس         .خريا وأوصى برمحتها واإلحسان إليها    

 إال  : واملعـىن  )٤(وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإال ِليعبـدوِن﴾      ﴿ :ليعبدوه فقال عز وجل   
، هذه هي العبـادة     ، ليخلصوا يل العبادة ويفردوين ا ويطيعوا أمري وينتهوا عن يي           

طاعة أوامره سبحانه وترك نواهيه عن إخالص له سبحانه وعن إميان به وبرسله وعـن               
وعن وقـوف  ، رغبة ورهبة وعن تصديق ألخباره وأخبار رسوله عليه الصالة والسالم     

ـ  ﴿ : وقد أمرهم بذلك فقال   .عند حدوده  م يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّـِذي خلَقَكُ
واجلـن واإلنـس    ،  وهذا يعم الذكور واإلناث      )٥(﴾والَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ    

 وقـال  )٦(﴾واعبدوا اللَّه وال تشِركُوا ِبِه شـيئًا  ﴿ :وقال عز وجل  ، والعرب والعجم   
  : وقال عز وجل)٧(﴾وقَضى ربك أَال تعبدوا ِإال ِإياه﴿ :سبحانه

                                                
 . ١٠٧ سورة األنبياء اآلية )١(
 ١٥٨ سورة األعراف اآلية )٢(
 .١٥٧ة األعراف اآلية  سور)٣(
  .٥٦ سورة الذاريات اآلية )٤(
 .٢١ سورة البقرة اآلية )٥(
 .٣٦ سورة النساء اآلية )٦(
 .٢٣ سورة اإلسراء اآلية )٧(
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﴿   ِبيِلِه ذَِلكُمس نع ِبكُم قفَرلَ فَتبوا السِبعتال تو وهِبعا فَاتِقيمتساِطي مذَا ِصرأَنَّ هو 
أن " احلمـد    " :وعلمهم يف سورة فاحتة الكتاب وهي     )١(﴾وصاكُم ِبِه لَعلَّكُم تتقُونَ     

دينه الذي جاء به نبيه حممد عليـه الـصالة          وهو  ، يسألوا اهللا اهلداية لصراطه املستقيم      
 :فقـال جـل وعـال     ، وهو اإلسالم واإلميان واهلدى والتقوى والصالح       ، والسالم  

﴿               ـاكِإيو ـدبعن ـاكيِن ِإيِم الدواِلِك يِحيِم مِن الرمحالر الَِمنيالْع بِللَِّه ر دمالْح
ِعنيتسى اهللا سبحانه وتعاىل وتوجيه للعباد إىل أن يعترفوا بأنـه            وهذا كله ثناء عل    )٢(﴾ن

مث علمهم أن يقولوا بعد     ، وأنه املستعان يف مجيع األمور سبحانه وتعاىل        ، املعبود باحلق   
 ملا محدوه وأثنوا عليه واعترفوا بأم عبيده وأنه         )٣(﴾اهِدنا الصراطَ الْمستِقيم  ﴿ :ذلك

اهِدنا الصراطَ الْمستِقيم ِصراطَ الَِّذين أَنعمت      ﴿ : يقولوا علمهم أن ، املستعان وحده   
     الِّنيال الضو ِهملَيوِب عضغِر الْمغَي ِهملَيوالصراط املستقيم هـو دينـه وهـو        )٤(﴾ع 

وهو طريق املنعم عليهم من أهل العلـم        ، اإلسالم واإلميان والعلم النافع والعمل الصاحل       
وهم أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان ومن سبقهم من             ، والعمل  
   .تباعهمأالرسل و

وهم الذين عرفوا احلـق     ، صراط من أنعم اهللا عليهم      ، هذا هو الصراط املستقيم     
للَّـه  ومن يِطِع اللَّه والرسولَ فَأُولَِئك مع الَِّذين أَنعم ا        ﴿ :كما قال تعاىل  ، وعملوا به   

 - هذا )٥(﴾علَيِهم ِمن النِبيني والصديِقني والشهداِء والصاِلِحني وحسن أُولَِئك رِفيقًا        
  وهم الرسل، الصراط املستقيم صراط هؤالء 

                                                
 . ١٥٢ سورة األنعام اآلية )١(
 .٥-٢ سورة لفاحتة اآليات  )٢(
  .٦ سورة الفاحتة اآلية  )٣(
  .٧-٦ سورة الفاحتة اآليتان  )٤(
  .٦٩ساء اآلية سورة الن )٥(
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وخيصنا منهم نبينا حممد عليه الـصالة والـسالم         ،  عليهم الصالة والسالم وأتباعهم     
إننا مأمورون باتباعه صلى اهللا عليه وسلم والسري علـى منهاجـه            ف، وأصحابه الكرام   

كما قـال  ، والسري على ما سلكه أصحابه رضي اهللا عنهم وأرضاهم من العلم والعمل      
والساِبقُونَ الْأَولُونَ ِمن الْمهاِجِرين والْأَنصاِر والَِّذين اتبعوهم ِبِإحـساٍن    ﴿ :جل وعال 
ه عنهم ورضوا عنه وأَعد لَهم جناٍت تجِري تحتها الْأَنهار خاِلِدين ِفيها أَبدا            رِضي اللَّ 

  ِظيمالْع زالْفَو وهو ما بعث اهللا به نبيه صلى اهللا   ، هو دين اهللا    ،  فهذا الصراط    )١(﴾ذَِلك
وهو اهلدى ودين احلق    ،  الصاحل   من العلم النافع والعمل   ، عليه وسلم من العلم والعمل      

هذا ، الذي بعث اهللا به نبيه حممدا عليه الصالة والسالم وهو ما بينه يف كتابه جل وعال          
الصراط العظيم هو فعل األوامر وترك النواهي اليت بينها سبحانه يف كتابه العظيم وعلى              

م أن يتـدبروا    فالواجب على أهل اإلسـال    ، لسان رسوله األمني عليه الصالة والسالم       
وهو القرآن ويتعلموا سنة رسوله عليه الصالة والسالم ويستقيموا         ، كتاب اهللا ويتعقلوه    

ففي كتاب اهللا وسنة رسوله عليه الصالة والسالم بيان األوامر والنواهي اليت            ، عليهما  
 وفيها بيان األخالق اليت مدحها سبحانه وأثىن    ، جاء ا نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم         

ومن تدبر كتـاب اهللا     ،عليها من أخالق املؤمنني وأخالق املؤمنات وصفام وأعماهلم         
 وهي سرية الرسول صـلى اهللا عليـه وسـلم           -ومن تدبر السنة  ، وتعقله وجد ذلك    

ومن ذلك ما أوضحه اهللا سـبحانه       ،  وجد ذلك وعرف ذلك      -من تدبرها ، وأحاديثه  
ِعباد الرحمِن الَّـِذين يمـشونَ علَـى    و﴿ :يف آخر سورة الفرقان حيث قال سبحانه 

الْأَرِض هونا وِإذَا خاطَبهم الْجاِهلُونَ قَالُوا سالما والَِّذين يِبيتونَ ِلربِهم سجدا وِقياما            
 غَراما ِإنهـا سـاَءت      والَِّذين يقُولُونَ ربنا اصِرف عنا عذَاب جهنم ِإنَّ عذَابها كَانَ         

 نيكَانَ بوا ورقْتي لَمِرفُوا وسي فَقُوا لَمِإذَا أَن الَِّذينا وقَامما وقَرتسم  

                                                
 .١٠٠  سورة التوبة اآلية )١(
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               مـرالَِّتي ح فْسلُونَ النقْتال يو را آخاللَِّه ِإلَه عونَ معدال ي الَِّذينا وامقَو ذَِلك
أي من يشرك باهللا أو يقتـل       )١(﴾الْحق وال يزنونَ ومن يفْعلْ ذَِلك يلْق أَثَاما         اللَّه ِإال بِ  

يضاعف ﴿ :فسره سبحانه بقوله  ، أي عذابا عظيما    ، نفسا بغري حق أو يزين يلقى آثاما        
ال من تـاب وآمـن   ِإ﴿ : أي يف العذاب  )٢(﴾لَه الْعذَاب يوم الِْقيامِة ويخلُد ِفيِه مهانا      

وعِملَ عملًا صاِلحا فَأُولَِئك يبدلُ اللَّه سيئَاِتِهم حسناٍت وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيمـا             
 كل هذا من أخالق أهل اإلميان    )٣(﴾ومن تاب وعِملَ صاِلحا فَِإنه يتوب ِإلَى اللَِّه متابا        

والزور ،  أي ال حيضرونه     )٤(والَِّذين ال يشهدونَ الزور﴾   ﴿ :ساء مث قال  من الرجال والن  
ال يشهدونه بل ينكرونـه وحياربونـه       ، هو الباطل واملنكر من سائر املعاصي والكفر        

وِإذَا سِمعوا  ﴿ : أعرضوا عنه كما يف اآلية األخرى      )٥(﴾وِإذَا مروا ِباللَّغِو مروا ِكراما    ﴿
والَِّذين ِإذَا ذُكِّـروا    ﴿ اآلية   )٦(﴾غو أَعرضوا عنه وقَالُوا لَنا أَعمالُنا ولَكُم أَعمالُكُم       اللَّ

 بل خيرون عن خشوع وعن إقبال على    )٧(﴾ِبآياِت ربِهم لَم يِخروا علَيها صما وعميانا      
 إذا ذكروا بآيات اهللا خشعوا لذلك والنت        ،هكذا املؤمن واملؤمنة    ، اهللا وعن تعظيم هللا     

 :يرجون ثوابه وخيشون عقابه سبحانه وتعاىل     ، قلوم وعظموا رم وبكوا من خشيته       
﴿               ِقنيـتـا ِللْملْنعاجٍن وـيةَ أَعا قُراِتنيذُرا واِجنوأَز ا ِمنلَن با هنبقُولُونَ ري الَِّذينو

  ذا من صفات املؤمنني كل ه)٨(﴾ِإماما

                                                
  .٦٨-٦٣سورة الفرقان اآليات  )١(
 .٧١-٦٩سورة الفرقان اآليات  )٢(
 .٧١-٦٩سورة الفرقان اآليات  )٣(
  .٧٢سورة الفرقان اآلية  )٤(
 .٧٢سورة الفرقان االية  )٥(
  .٥٥ سورة القصص اآلية )٦(
 ٧٣سورة الفرقان اآلية  )٧(
 .٧٤ اآلية سورة الفرقان )٨(
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وقرة العني أن ترى ولدك من ذكر       ، وهم عباد الرمحن على احلقيقة والكمال       ، واملؤمنات   
والذكر يقال له ابن    ، والولد إذا أطلق يشمل الذكر واألنثى       ، ا بصاحل األعمال    قوأنثى متخل 

ـ  ، وهكذا كلمة الذرية تشمل الذكر واألنثى       ، واألنثى يقال هلا بنت      إذا " : ديثومنه احل
 "مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له       

والَِّذين يقُولُونَ ربنا هب لَنا ِمن      ﴿: فقوله سبحانه ، فالولد يشمل الذكر واألنثى كما تقدم       
تقر م العني لكوم مطيعني هللا مستقيمني على         يعين ذرية    )١(﴾أَزواِجنا وذُرياِتنا قُرةَ أَعينٍ   

وهكـذا  ، ى زوجته على طاعة اهللا قرت ا عينه         أالزوج إذا ر  ، وهكذا األزواج   ، شريعته  
فالزوج الصاحل قرة   ، الزوجة إذا رأت زوجها على طاعة اهللا وهي مؤمنة قرت بذلك عينها             

والذرية الطيبة قرة عـني آلبـائهم       ، عني لزوجته والزوجة الصاحلة قرة عني لزوجها املؤمن         
يعين أئمة يف اخلري هـداة     )٢(﴾واجعلْنا ِللْمتِقني ِإماما  ﴿وأمهام وأقارم املؤمنني واملؤمنات     

مسيت ، وهي اجلنة    )٣(﴾أُولَِئك يجزونَ الْغرفَةَ  ﴿: مث أوضح سبحانه جزاءهم فقال    ، للخلق  
فاجلنة يف أعلى مكان    ، مكان فوق السماوات حتت العرش      ألا يف أعلى    ، غرفة الرتفاعها   

 أي بسبب صربهم على     ﴾ِبما صبروا ﴿ يعين اجلنة    )٤(﴾أُولَِئك يجزونَ الْغرفَةَ  ﴿: وهلذا قال 
فلما صربوا جازاهم اهللا باجلنة ، وصربهم على املصائب   ، وصربهم عن حمارم اهللا     ، طاعة اهللا   

وا على أداء حق اهللا وصربوا عن حمارم اهللا وصربوا على املـصائب             ملا صرب ، العالية العظيمة   
 يجزونَ الْغرفَةَ ِبمـا  أُولَِئك﴿جزاهم اهللا بأحسن اجلزاء     ، املؤملة من مرض وفقر وغري ذلك       

را تِحيةً وسالما خاِلِدين ِفيهـا حـسنت مـستقَ        ﴿ أي يف اجلنة     )٥(﴾صبروا ويلَقَّونَ ِفيها  
 هذه من صفات أهل اإلميان الكامل من الـذكور واإلنـاث أهـل الـسعادة               )٦(﴾ومقَاما

                                                
 . ٧٤سورة الفرقان اآلية  )١(
 . ٧٤سورة الفرقان اآلية  )٢(
 .٧٥ سورة الفرقان اآلية  )٣(
 .٧٥سورة الفرقان اآلية  )٤(
 .٧٥سورة الفرقان اآلية  )٥(
 .٧٦-٧٥سورة الفرقان اآليتان  )٦(



  

 - ٤٥ -

ويف القرآن آيات كثريات بني اهللا فيها سبحانه صفات املـؤمنني واملؤمنـات             ، والنجاة
لَيس الِْبر أَنْ تولُّـوا  ﴿ :ومن ذلك ما يف سورة البقرة حيث يقول سبحانه       ، وأخالقهم  
كُموهجالِئكَِة            والْمِم الْآِخِر ووالْيِباللَِّه و نآم نم الِْبر لَِكنِرِب وغالْمِرِق وشلَ الْمِقب 

             ـنابو اِكنيـسالْمى وامتالْيى وبِه ذَِوي الْقُربلَى حالَ عى الْمآتو نيِبيالناِب والِْكتو
ي الرقَاِب وأَقَام الصالةَ وآتى الزكَاةَ والْموفُونَ ِبعهـِدِهم ِإذَا          السِبيِل والساِئِلني وفِ  

       أُولَِئـكقُوا ودص الَِّذين أِْس أُولَِئكالْب ِحنياِء ورالضاِء وأْسِفي الْب اِبِرينالصوا وداهع
هذه صفام بينها سـبحانه  ، ناث   هذه حالة األتقياء من الذكور واإل      )١(﴾هم الْمتقُونَ 

 ، اآلية ﴾ولَِكن الِْبر من آمن ِباللَّهِ    ﴿ :وتعاىل يف هذه اآلية الكرمية من سورة البقرة بقوله        
 ولكن ذا الرب أي صاحب الرب من آمن باهللا واليوم اآلخر واملالئكة والكتـاب               :واملعىن

وأنه خالقه ورازقه ، ن بأنه معبوده احلق وآم، والنبيني آمن باهللا ربا وإهلا سبحانه وتعاىل     
ال شبيه له وال كفؤ له وال ند  ، وأنه سبحانه موصوف باألمساء احلسىن والصفات العلى        

، ال يعتريه نقص بوجه من الوجوه ،  يف ذاته وأمسائه وصفاته وأفعاله  الكاملبل هو   ، له  
و اللَّه أَحد اللَّه الـصمد      قُلْ ه ﴿ :بل له الكمال املطلق من كل الوجوه كما قال تعاىل         

  دا أَحكُفُو لَه كُني لَمو ولَدي لَمو ِلدي أي بالبعـث بعـد   ،  وآمن باليوم اآلخر )٢(﴾لَم
، البد من هذا اليـوم      ، وهو يوم القيامة    ، هذه الدنيا تزول ويأيت اليوم اآلخر       ، املوت  

ثُم ِإنكُم بعد ذَِلك لَميتونَ     ﴿ :ل وعال سوف يأيت وسوف يبعث اهللا عباده كما قال ج        
وأَنَّ الساعةَ آِتيةٌ ال ريب ِفيهـا وأَنَّ        ﴿ : وقال تعاىل  )٣(﴾ثُم ِإنكُم يوم الِْقيامِة تبعثُونَ    

  نار يوم احلساب واجلزاء واجلنة وال: فاليوم اآلخر هو)٤(﴾اللَّه يبعثُ من ِفي الْقُبوِر

                                                
 .١٧٧سورة البقرة اآلية  )١(
 .  سورة اإلخالص كاملة)٢(
 .١٦-١٥ان  سورة املؤمنون اآليت)٣(
 .٧ سورة احلج اآلية )٤(
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، وإعطاء الصحف باليمني والشمال ونصب امليزان ووزن األعمال        ،  وامليزان والصراط   
، فاملؤمنون إىل اجلنة والسعادة والكرامة، مث بعد ذلك كله ينتهي الناس إىل اجلنة أو النار       

 وهكذا اإلميان باملالئكة الذين     - نسأل اهللا العافية   -والكافرون إىل النار والعذاب املهني    
 يف طاعة رم وجند من جنوده وسفراء بينه وبني عبادة يف تبليغ أوامـره ونواهيـه          هم

 خلقهم اهللا مـن  )١(﴾ال يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ    ﴿ :سبحانه وتعاىل 
لْقَوِل وهم  بلْ ِعباد مكْرمونَ ال يسِبقُونه ِبا     ﴿ :نور ينفذون أوامره كما قال جل وعال      

               ِمن مهى وضتِن ارونَ ِإال ِلمفَعشال يو ملْفَها خمو ِديِهمأَي نيا بم لَمعلُونَ يمعِرِه يِبأَم
ال يعـصونَ   ﴿ :ويقول فيهم جل وعال   ،  عليهم الصالة والسالم     )٢(﴾خشيِتِه مشِفقُونَ 

واملراد به الكتـب    ، وهكذا اإلميان بالكتاب     )٣(﴾نَ ما يؤمرونَ    اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُو   
فأهل اإلميان يؤمنون جبميع الكتب املرتلة      ، وأعظمها القرآن الكرمي    ، املرتلة من السماء    

املرتل على حممد صلى    ، على األنبياء املاضني وآخرها وأعظمها وأشرفها القرآن العظيم         
ويـصدقوم  ، منون يؤمنون بالنبيني واملرسـلني مجيعـا        وهكذا املؤ ، اهللا عليه وسلم    

وهكـذا املؤمنـون    ، وهو خامتهم وأفـضلهم     ، وآخرهم حممد صلى اهللا عليه وسلم       
وآتى الْمالَ علَى حبـِه     ﴿ :وهو معىن قوله سبحانه وتعاىل    ، يتصدقون باملال على حبه     

، ء واملساكني من األقارب وغريهم      يف الفقرا ،  ينفقون املال على حبه      )٤(﴾ذَِوي الْقُربى 
ينفقون أمـواهلم  ، هكذا أهل اإلميان والرب ، ويف جهاد أعداء اهللا ، ويف املشاريع اخلريية  

  تتجافَى جنوبهم عِن ﴿ :ويف آية أخرى يقول عز وجل، يف سبيل اخلريات 

                                                
 .٦ سورة التحرمي االية - ١
 .٢٨-٢٦ سورة األنبياء اآليات - ٢
 .٦سورة التحرمي اآلية - ٣
 .١٧٧سورة البقرة اآلية - ٤
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      زا رِمما وعطَمفًا ووخ مهبونَ رعداِجِع يضِفقُونَ الْمني ماهويقول سبحانه  )١(﴾قْن : 
آِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه وأَنِفقُوا ِمما جعلَكُم مستخلَِفني ِفيِه فَالَِّذين آمنوا ِمنكُم وأَنفَقُوا           ﴿

  كَِبري رأَج ميقول سبحانه- آية البقرة - ويف هذه اآلية   )٢(﴾لَه : ﴿لَى حالَ عى الْمآتِه وب
 املعـىن   )٣(﴾ذَِوي الْقُربى والْيتامى والْمساِكني وابن السِبيِل والساِئِلني وِفي الرقَابِ        

ويف املـساكني غـري     ، يف القرابات ويف األيتام الفقراء      ، أم ينفقون يف هذه اجلهات      
ليسوا من أهلها وتنقطع األقارب من الضعفاء ويف أبناء السبيل وهم الذين ميرون بالبلد و          

أو ، وهكذا السائلون وهم الذين يسألون الناس حلاجتـهم ومـسكنتهم           ، م النفقة   
 ﴾وِفي الرقَابِ ﴿ :وقوله، فيعطون ما يسد حاهلم     ، سائلون جمهولون ال تعرف حاهلم      

أي يف عتق العبيد واإلماء ويف عتق األسـارى وفـك          ،  ينفقون يف عتق الرقاب      :املعىن
 أن املـؤمنني    :واملعىن﴾وأَقَام الصالةَ وآتى الزكَاةَ     ﴿ :مث قال سبحانه وتعاىل   ، أسرهم  

كمـا  ، ويقيموا يف أوقاا    ، يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة حيافظون على الصلوات        
والْموفُونَ ِبعهـِدِهم  ﴿ :مث قال سبحانه، ويؤدون الزكاة كما شرعها اهللا     ، شرعها اهللا   

 واِإذَا عدِفي  ﴿ :مث قال سبحانه  ،  أي إذا أعطوا عهدا وفوا ومل يغدروا         ﴾اه اِبِرينالصو
والـضراء  ،  حالة الفقر    :وهي،  أي يف حالة البأساء      ﴾الْبأْساِء والضراِء وِحني الْبأْسِ   

 حني القتال واحلرب    :وحني البأس ،  األمراض واألوجاع واجلراحات وحنو ذلك       :وهي
 هؤالء هم أهـل     )٤(﴾أُولَِئك الَِّذين صدقُوا وأُولَِئك هم الْمتقُونَ     ﴿ : سبحانه مث قال ، 

 وذكر يف سورة    .وتقواهم هللا عز وجل   ، لكوم حققوا إميام بأعماهلم الطيبة      ، الصدق
  ويف سورة املؤمنون، ويف سورة براءة ، األنفال صفات أخرى 

                                                
 .١٦سورة السجدة اآلية  )١(
 .٧سورة احلديد اآلية  )٢(
 .١٧٧سورة البقرة اآلية  )٣(
 .١٧٧سورة البقرة اآلية  )٤(
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 ويف  )١(﴾ِمنونَ الَِّذين هم ِفي صـالِتِهم خاِشـعونَ       قَد أَفْلَح الْمؤ  ﴿ : قال تعاىل 
مواضع أخرى ذكر صفات املؤمنني وأخالقهم ومن نظر يف القرآن الكرمي وتعقله وجد             

ِكتاب أَنزلْناه ِإلَيك مبـارك ِليـدبروا آياِتـِه         ﴿ :وهلذا يقول سبحانه وتعاىل   ، ذلك  
ِإنَّ هذَا الْقُرآنَ يهـِدي ِللَِّتـي ِهـي         ﴿ : ويقول سبحانه  )٢(﴾لْباِبوِليتذَكَّر أُولُو الْأَ  

م٣(﴾أَقْو(   ِشفَاءٌ     ﴿ : ويقول عز وجلى ودوا هنآم ِللَِّذين وقُلْ ه﴾)ويقول سـبحانه    )٤ 
 وأخوايت   فنصيحيت إلخواين  )٥(﴾أَفَال يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوٍب أَقْفَالُها      ﴿ :وتعاىل

 العناية بالقرآن وتدبر معانيه وحفظه      :نصيحيت هلم مجيعا ولنفسي   ، يف اهللا وعموم الناس     
واحلرص على تالوته باستمرار من املصحف تارة وعن ظهر قلب تارة           ، عن ظهر قلب    

 :كما قال سـبحانه ، أخرى إن كان القارئ ممن حيفظه بالتدبر والتعقل وطلب الفائدة           
 وتطبيق ذلـك    )٦(﴾ناه ِإلَيك مبارك ِليدبروا آياِتِه وِليتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ       ِكتاب أَنزلْ ﴿

قـال  ، فاهللا سبحانه قد أنزل هذا الكتاب للعمل والعلم والفقه      ، بالعمل والفهم والفقه    
 فهو مرتل   )٧(﴾علَّكُم ترحمونَ وهذَا ِكتاب أَنزلْناه مبارك فَاتِبعوه واتقُوا لَ      ﴿ :عز وجل 

   .ال رد القراءة واحلفظ، للعمل واالتباع 

واملقصود هو العلم بالكتاب والسنة مع اإلميان بـاهللا         ، ألن احلفظ والقراءة وسيلة     
  :وجيمع ذلك قوله تعاىل يف سورة التوبة، ورسوله وتنفيذ أوامر اهللا وترك نواهيه 

                                                
 .٢-١املؤمنون اآليتانسورة ) ١(
 .٢٩سورة ص اآلية  )٢(
 .٩سورة اإلسراء اآلية  )٣(
 .٤٤سورة فصلت اآلية  )٤(
 .٢٩سورة حممد اآلية  )٥(
 .٢٩سورة ص اآلية  )٦(
 .١٥٥ سورة األنعام اآلية )٧(
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مؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعٍض يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عـِن         والْمؤِمنونَ والْ ﴿
           مهمحرـيس أُولَِئك ولَهسرو ونَ اللَّهِطيعيكَاةَ وونَ الزتؤيالةَ وونَ الصِقيميكَِر ونالْم

    ِكيمح ِزيزع ِإنَّ اللَّه من أمجع اآليات يف بيان صـفات املـؤمنني          فهذه اآلية    )١(﴾اللَّه
 والْمؤِمنـونَ   :فقوله سبحانه وتعاىل  ، وما جيب عليهم    ، واملؤمنات وأخالقهم العظيمة  

والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعٍض يدل على أن املؤمنني واملؤمنات أوليـاء يتناصـحون             
هكذا ، ه ويتعاونون على الرب والتقوى      ويتواصون باحلق والصرب علي   ، ويتحابون يف اهللا    

واملؤمنة ولية أخيها يف    ، املؤمن ويل أخيه وويل أخته يف اهللا        ، املؤمنون واملؤمنات مجيعا    
ويدعوه إليه ويفرح باستقامته    ، كل واحد منهما حيب اخلري لآلخر       ، اهللا وأختها يف اهللا     

وال يـشهد عليـه     ، وال عليه   ال يغتابه وال يتكلم يف عرضه       ، ويدفع عنه الشر    ، عليه  
   .هكذا املؤمنون واملؤمنات، وال يدعي عليه دعوى باطلة ، بالزور وال يسبه 

 بالنميمةفإذا رأيت من نفسك إيذاء ألخيك أو أختك يف اهللا بالغيبة أو بالسب أو               
 لو كان إميانك ، فاعرف أن إميانك ناقص وأنك ضعيف اإلميان      ،أو بالكذب أو غري هذا    

 أو ،والنميمـة  والتعدي عليه بالغيبة ،امال ملا فعلت ما فعلت من ظلم أخيك       مستقيما ك 
 فاإلميـان   ، وحنو ذلك  ،الدعوى الباطلة أو الشهادة بالزور أو اليمني الكاذبة أو السباب         

 كل ذلك مينع صاحبه عن التعدي على أخيه يف          ،باهللا ورسوله والتقوى هللا والرب واهلدى     
يبة وال بالشتم وال بالكذب وال بالدعوى الباطلة وال بشهادة           ال بالغ  ،اهللا وأخته يف اهللا   

 مث  ، من كـل أذى    ومينعه فإميانه حيجزه عن ذلك      ،الزور وال غري ذلك من أنواع الظلم      
 هذا واجب عظيم    ﴾يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَرِ    ﴿ :قال سبحانه بعد ذلك   

   وبه القضاء على ، وبه نصر الدين،فيه صالح األمة

                                                
  .٧١ سورة التوبة اآلية )١(
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 فاملؤمنون واملؤمنات يأمرون باملعروف وينهون عن       ،أسباب اهلالك واملعاصي والشرور   
 وهكذا إن رأى من أختـه  ، ينهاه عنه،املنكر املؤمن ال يسكت إذا رأى من أخيه منكرا     

 وإذا رأى من أخيه     ، إذا رأى منهن منكرا اهن عن ذلك       ،أو عمته أو خالته أو غريهن     
 كل ذلـك  ، وأمره باملعروف، أو أخته يف اهللا تقصريا يف الواجب أنكر عليه ذلك      يف اهللا 

 فاملؤمن إذا رأى أخا لـه يف اهللا يتكاسـل عـن             ،بالرفق واحلكمة واألسلوب احلسن   
الصلوات أو يتعاطى الغيبة أو النميمة أو شرب الدخان أو املسكر أو يعصي والديـه أو         

 ال باأللقـاب  ،لكالم الطيب واألسلوب احلـسن أحدمها أو يقطع أرحامه أنكر عليه با      
 وهكذا إذا رأى مـن      ، وبني له أن هذا األمر ال جيوز له        ،املكروهة واألسلوب الشديد  

 أو تسيء إىل زوجها أو  ، كأن يراها تعصي والديها    ،أخته يف اهللا منكرا أنكر عليها ذلك      
ن زوجها أو أباها أو      سواء كا  ، أو تتساهل بالصالة أنكر عليها     ،تقصر يف تربية أوالدها   

 أو ليس قريبا هلا بل من الناس الذين عرفـوا ذلـك             ،أخاها أو ابن أختها أو ابن أخيها      
 كأن رأته يشرب اخلمر     ، وهي كذلك إذا رأت من زوجها تقصريا ته عن ذلك          ،منها

 أو يصلي يف البيت دون املسجد تنكـر عليـه    ،أو رأته يدخن أو رأته يتساهل بالصالة      
 هذا ، اتق اهللا وراقب اهللا    ، يا عبد اهللا   : كأن تقول له   ،سن وبالكالم الطيب  باألسلوب احل 

 دع عنك ما حرم اهللا عليك من املسكرات         ،ال جيوز لك حافظ على الصالة يف اجلماعة       
 كل هذه املنكرات    . أو إسبال املالبس   ، أو إطالة الشوارب   ،أو التدخني أو حلق اللحية    

 وعلى الزوج والزوجة    ،ؤمنات والصلحاء إنكارها  جيب على كل واحد من املؤمنني وامل      
وعلى األخ والقريب وعلى اجلار وعلى اجلليس وعلى غريهم القيام بذلك كما قال اهللا              

 وقال  ﴾يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَرِ    ﴿ :تعاىل يف وصف املؤمنني واملؤمنات    
ذا رأوا املنكر فلم يغريوه أوشك أن يعمهـم          إن الناس إ   :املصطفى عليه الصالة والسالم   

  اهللا 
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 من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع          : ويقول عليه الصالة والسالم    ، بعقابه
فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان وهذا عام جلميع املنكـرات سـواء           

 أو يف القطار أو يف السيارة        أو يف البيت أو يف املسجد أو يف الطائرة         ،كانت يف الطريق  
 املرأة تتكلم والرجل يتكلم بـاألمر       ، وهو يعم الرجال والنساء مجيعا     ،أو يف أي مكان   

 وال جيـوز    ، ألن يف هذا صالح اجلميع وجنـاة اجلميـع         .باملعروف والنهي عن املنكر   
 لكـن  ،السكوت عن ذلك من أجل خاطر الزوج أو خاطر األخ أو خاطر فالن وفالن       

 ومع مالحظة األوقات    ، ال بالعنف والشدة   ،سلوب احلسن والكلمات الطيبة   يكون باأل 
 فقد يكون بعض الناس يف وقت ال يقبل التوجيه ولكنه يف وقت آخر يكـون                ،املناسبة

 فاملؤمن واملؤمنة يالحظان لإلنكار واألمر باملعروف األوقات املناسبة وال          ،متهيئا للقبول 
 بـل  ، واملؤمنة ال تيـأس ، فاملؤمن ال ييأس،قبل منه غداييأس إذا مل يقبل منه اليوم أن ي       

 ويف األمر باملعروف ويف النصيحة هللا ولعباده مع حسن الظن           ،يستمران يف إنكار املنكر   
ويِقيمونَ الصالةَ ويؤتـونَ    ﴿ : مث قال اهللا سبحانه    ،باهللا والرغبة فيما عند اهللا عز وجل      

 ويقيمها  ،ات يقيمون الصالة وحيافظون عليها يف أوقاا       هكذا املؤمنون واملؤمن   ﴾الزكَاةَ
 ويـسارعون إليهـا إذا      ، وحيافظون عليها مع إخوام يف اجلماعة      ،الرجال يف املساجد  
 ويبادرون إليهـا يف مجيـع       ) حي على الفالح   ،حي على الصالة  ( :مسعوا املنادي يقول  

ر مما ابتلي به كثري من      والواجب على كل مؤمن أن يراقب اهللا يف ذلك وحيذ         . األوقات
 والتخلف عن صالة اجلماعة حىت شـاوا        ، من أدائها يف البيت    - والعياذ باهللا  -الناس  

 فيصلي يف البيت وقد عافاه اهللا ورمبا أخر الفجر إىل ما بعد طلوع              ،أهل النفاق يف ذلك   
واملنكر  وهذا هو البالء العظيم ، فيصلي ورمبا تركها بالكلية  ،للعملالشمس إىل أن يقوم     

 ومن ضيعها فهو ملا سواها ، من حفظها فقد حفظ دينه    ، فالصالة عمود اإلسالم   ،اخلطري
   من تركها كفر لقول ،أضيع
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  "العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقـد كفـر  "  :النيب صلى اهللا عليه وسلم   
ـ   "  : ويقول عليه الصالة والسالم    ،وهذا يعم الرجال والنساء    ني الكفـر   بني الرجل وب

 وال جيـوز    ، فال جيوز للمؤمن التساهل ذا األمر وال للمؤمنـة         "والشرك ترك الصالة  
   من مسع النداء فلم       : يقول النيب  ، بل جيب اخلروج إىل املساجد     ،للرجل فعلها يف البيت   

يأت فال صالة له إال من عذر   وجاءه رجل فقال يا رسول اهللا أنا رجل أعمى ليس يل        
هل تسمع النـداء  " إىل املسجد فهل يل من رخصة أن أصلي يف بييت؟ قال قائد يالئمين   

 فلم يرخص له النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو أعمى          "فأجب"؟ قال نعم قال       " بالصالة
 وثبت عنه عليه الصالة والسالم أنه       . فكيف حبال الصحيح البصري    ،ليس له قائد يالئمه   

 آمر رجال فيؤم الناس مث أنطلق برجال معهم         لقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام مث      " :قال
 وهذا يدل علـى     "حزم من حطب إىل رجال ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوم          

 واحلذر من التكاسل    ، فالواجب العناية بالصالة واملسارعة إليها يف املساجد       .عظم األمر 
ذ بـاهللا مـن    نعـو - فإن الكسل عنها والتثاقل من صفات أهل النفاق       ،عنها والتثاقل 

ِإنَّ الْمناِفِقني يخاِدعونَ اللَّه وهو خاِدعهم وِإذَا قَاموا ِإلَى     ﴿ : كما قال سبحانه   -حاهلم
 فالواجب علـى    )١(﴾الصالِة قَاموا كُسالَى يراُءونَ الناس وال يذْكُرونَ اللَّه ِإال قَِليلًا         

 وهي أعظم أركانـه بعـد   ، هي عمود اإلسالم  كل مسلم ومسلمة العناية بالصالة اليت     
 وال حـول وال قـوة إال   - ومن ضيعها ضيع دينه، فمن حفظها حفظ دينه    ،الشهادتني

 يقـول اهللا  ، ومن احملافظة عليها ومن إقامتها اخلشوع فيها وعدم مسابقة اإلمـام  -باهللا
   ويقول)٢(﴾ِتِهم خاِشعونَقَد أَفْلَح الْمؤِمنونَ الَِّذين هم ِفي صال﴿ :سبحانه وتعاىل

                                                
 . ١٤٢ سورة النساء اآلية )١(
 .٢-١ سورة املؤمنون اآليتان )٢(



  

 - ٥٣ -

صلى اهللا عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صالته قيل يا رسـول اهللا كيـف                 
 وملا رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم       )ال يتم ركوعها وال سجودها    (يسرق صالته؟ قال      

 وقـال   ، فلم يتم ركوعها وال سجودها أمره أن يعيد الصالة         ،رجال قد أساء يف صالته    
إذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء مث استقبل القبلة فكرب مث اقرأ ما تيسر معك من                ( :هل

القرآن مث اركع حىت تطمئن راكعا مث ارفع حىت تعتدل قائما مث اسجد حـىت تطمـئن                 
ساجدا مث ارفع حىت تطمئن جالسا مث اسجد حىت تطمئن سـاجدا مث افعـل ذلـك يف       

 وال شك أن ذلك منكر عظيم؛ ألن مـن          ، نقرا وكثري من الناس ينقرها    )صالتك كلها 
 فالبد من الطمأنينـة يف الركـوع والـسجود     ،نقرها بطلت صالته للحديث املذكور    

 فإذا كنت مـع     ، مع احلذر من مسابقة اإلمام     ،واالعتدال بعد الركوع وبني السجدتني    
"  أكـرب  اهللا " : وإذا قال  ، إذا كرب فال تكرب حىت يكرب وينقطع صوته        ،اإلمام فال تسابقه  

 وهكذا يف السجود    ، مث تركع  ، فال تركع حىت يستوي راكعا وحىت ينقطع صوته        ،راكعا
 يقول صـلى  ، ال هذا وال هذا  ، ال معه وال تسابقه    ،ال تسابق اإلمام وال تكن مع اإلمام      

إين إمامكم فال تسبقوين بالركوع وال بالـسجود وال بالقيـام وال            ( :اهللا عليه وسلم  
إمنا جعل اإلمام ليؤمت    ( : عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح        ويقول  )باالنصراف

به فال ختتلفوا عليه فإذا كرب فكربوا وال تكربوا حىت يكـرب وإذا ركـع فـاركعوا وال           
تركعوا حىت يركع إذا قال مسع اهللا ملن محده فقولوا ربنا ولـك احلمـد وإذا سـجد                  

 ولكن  - لكل من وفقه اهللا    - بني  وهذا األمر واضح   )فاسجدوا وال تسجدوا حىت يسجد    
 فالواجب احلذر مـن     - والعياذ باهللا  - بل يسارع ويسابق اإلمام    ،بعض الناس ال يصرب   

   .ذلك

ومما يعني على احملافظة على صالة الفجر يف وقتها وعلى أدائها يف اجلماعة التبكري بالنوم               
   وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يكره النوم قبل،وعدم السهر
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   . صالة العشاء واحلديث بعدها

فاملشروع لكل مؤمن ومؤمنة بذل املستطاع يف احملافظة على أداء الصالة يف وقتها وعدم         
 وينبغـي أن يـستعان      ، ألن ذلك قد يسبب النوم عن صالة الفجر        .السهر بعد العشاء  

   .بالساعة املنبهة على ذلك

 : لقول اهللا عـز وجـل      ،األمركما ينبغي التعاون على ذلك بني الرجل وأهله يف هذا           
 ويقول سـبحانه    )١(﴾وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى وال تعاونوا علَى الِْإثِْم والْعدوانِ        ﴿

ِإال الَِّذين آمنوا وعِملُوا الـصاِلحاِت      * ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خسٍر     * والْعصِر  ﴿ :وتعاىل
 فال بد من التناصح والتواصي باحلق والتعـاون         )٢(﴾حق وتواصوا ِبالصبرِ  وتواصوا ِبالْ 

 وقد صح عن الـنيب     ، قبل حلول العقوبة   ،على اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر      
إن الناس إذا رأوا املنكر فلم يغريوه أوشك أن يعمهم اهللا           ( :صلى اهللا عليه وسلم أنه قال     

الدين النصيحة الدين النـصيحة الـدين       ( :ول عليه الصالة والسالم   وقال الرس  )بعقابه
 )هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم     ( : قيل ملن يا رسول اهللا؟ قال      )النصيحة

 بايعت النيب صلى اهللا عليه وسلم علـى         :وقال جرير بن عبد اهللا البجلي رضي اهللا عنه        
واملشروع للمسلم إذا مسـع الفائـدة أن         مسلمإقام الصالة وإيتاء الزكاة والنصح لكل       

 وهكذا املسلمة تبلغ غريها ما مسعت من العلم لقول النيب صلى اهللا عليـه               ،يبلغها غريه 
ليبلـغ  ( : وكان صلى اهللا عليه وسلم إذا خطب الناس يقول )بلغوا عين ولو آية   ( :وسلم

من سـلك   ( :لم ويقول صلى اهللا عليه وس     )الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع      
  طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا له به طريقا إىل 

                                                
 .٢رة املائدة اآلية  سو)١(
 .  سورة العصر كاملة)٢(
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 ويدخل يف هذا احلديث العظيم كل من جاء إىل مسجد أو أي مكان فيه               ،) اجلنة
   .حلقة علم أو موعظة يطلب العلم ويستفيد

 ويقول عليـه  ).من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين   ( :ويقول عليه الصالة والسالم   
نضر اهللا امرأ مسع مقاليت فوعاها مث أداها كما مسعها فرب حامل فقه             ( :المالصالة والس 

مـا  ( : ويقول صلى اهللا عليه وسـلم      )ليس بفقيه ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه         
اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم إال نزلت علـيهم                

 وهذا يدل علـى     )ئكة وذكرهم اهللا فيمن عنده    السكينة وغشيتهم الرمحة وحفتهم املال    
 والعناية ا واحلرص على االجتماع علـى تـالوة          ،شرعية املسابقة إىل حلقات العلم    

   .القرآن ومدارسته

ومن ذلك مساع الربامج الدينية واألحاديث املفيدة اليت تذاع من إذاعـة القـرآن              
 مث مـن املعلـوم أن اهللا        .لعقيدة وحسن ا  ، ويتوالها املعروفون بالعلم والبصرية    ،الكرمي

 واإلنسان ال يعرف العبـادة      . والعبادة البد فيها من العلم     ،سبحانه خلق الثقلني لعبادته   
وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإال     ﴿ : واهللا يقول  ،اليت كلف ا إال بالتعلم والتفقه يف الدين       

 هي كل ما    ، والبد أن تتفقه فيها؟    ،تتعلمها فما هي العبادة اليت ال بد أن         )١(﴾ِليعبدوِن
 مث قال سبحانه وتعاىل بعد      ،شرعه اهللا وأحبه لعباده من صالة وزكاة وصوم وغري ذلك         

 جيب على املسلم أن يؤدي زكاة أمواله        ، فالزكاة حق املال   ﴾﴿ويؤتونَ الزكَاةَ  :الصالة
 وقد بني اهللا أهلها     ،حانه وتعاىل  سب ، خائفا من عقابه   ، راجيا ثوابه  ، خملصا هللا  ،إىل أهلها 

  ﴿ِإنما الصدقَات ِللْفُقَراِء :يف قوله تعاىل

                                                
 .٥٦ سورة الذاريات اآلية )١(
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ويِطيعـونَ اللَّـه    ﴿ : مث قـال بعـدها     ، اآلية من سورة التوبة    )١( والْمساِكِني﴾
﴾ولَهسربعدما ذكر الصالة والزكاة واملواالة بني املؤمنني واألمر باملعروف والنـهي            و 
 كما يطيعونه يف األمـر      ، يعين يف كل شيء    ﴾ويِطيعونَ اللَّه ورسولَه  ﴿ :ر قال عن املنك 

 هكذا املؤمن   ، يطيعونه يف كل شيء    ، ويف الصالة والزكاة   ،باملعروف والنهي عن املنكر   
 وال يتم الـدين إال      ، يطيعون اهللا ورسوله يف كل األوامر والنواهي أينما كانوا         ،واملؤمنة
 فأوضح سبحانه بـذلك أن الـذين        ﴾أُولَِئك سيرحمهم اللَّه  ﴿ :ىل مث قال تعا   ،بذلك

 هم  ، وأطاعوا رسوله عليه الصالة والسالم     ،استقاموا على دين اهللا وأدوا حقه وأطاعوه      
 فدل ذلك   ، وأدائهم حقه  ، وإميام به  ،املستحقون للرمحة يف الدنيا واآلخرة لطاعتهم هللا      

 فالرمحـة حتـصل     ،د عرض نفسه لعذاب اهللا وغضبه     على أن املعرض الغافل املقصر ق     
 ومن أعرض عن ذلك وتـابع اهلـوى   ،بالعمل الصاحل واجلد يف طاعة اهللا والقيام بأمره      

فَِإنَّ * وآثَر الْحياةَ الدنيا    * فَأَما من طَغى    ﴿ : قال تعاىل  ،والشيطان فله النار يوم القيامة    
فَِإنَّ الْجنةَ  * ما من خاف مقَام ربِه ونهى النفْس عِن الْهوى          وأَ* الْجِحيم ِهي الْمأْوى    

فنسأل اهللا بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن يوفقنا وسائر املـسلمني            )٢(﴾ِهي الْمأْوى   
 وأن يرزقنـا التواصـي      ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا مجيعا     ،للعلم النافع والعمل الصاحل   

 واحلرص  ، والتعاون على الرب والتقوى وإيثار اآلخرة على الدنيا        ،والتواصي بالصرب باحلق  
 كمـا   ، واحلرص على نفع املسلمني أينما كانوا      ،على سالمة القلوب وسالمة األعمال    

 ،أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق مجيع والة أمر املسلمني عمومـا              
 الفقه يف دينه وأن يشرح صدورهم لتحكـيم         مينحهموأن يصلح قلوم وأعماهلم وأن      

   وأن يعيذنا وإياهم وسائر املسلمني يف كل، واالستقامة عليها،شريعته واحلكم ا

                                                
 .٦٠سورة التوبة اآلية  )١(
 .٤١-٣٧سورة النازعات اآليات  )٢(
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 ، وأن خيذل أعداء اإلسالم أينما كـانوا ، وطوارق احملن، مكان من مضالت الفنت  
 إنـه   ، يف كل مكان    وأن ينصر إخواننا ااهدين يف سبيل اهللا       ،وأن جيعل الدائرة عليهم   
   وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه .ويل ذلك والقادر عليه

  احلاجة إىل القضاء الشرعي

يقول نرى كبار األئمة يتهرب من القـضاء، ومـا ذاك إال            : ١س  
  إلدراكهم اخلطورة، فكيف نقدم عليه وحالنا ال تقارن حباهلم ؟ 

س وشـدة حاجتـهم إىل القـضاء         ولكن من تأمل حال النا     ، هذا صحيح  :١ج  
 ووجب عليـه  - إذا كان من أهله-الشرعي علم وجوب االستجابة لذلك والصرب عليه 

أن جيتهد فيه وأن يبذل يف ذلك ما يستطيع من أسباب التخلص من خطره والعافية من                
تبعاته براءة للذمة ونصحا لألمة ورمحة إلخوانه املسلمني وإحـسانا إلـيهم يف حـل               

 . وسيعينه اهللا ويسدده على حسب إخالصه وصـدقه        ،كم بينهم باحلق  مشاكلهم واحل 
 إذا  ، ألن العلماء يف ذلك الزمان كانوا كثريين       .وليس زماننا هذا كزمان السلف الصاحل     

 أما يف زماننا فقد قل العلمـاء        ،اعتذر بعضهم وجد من يقوم مقامه من إخوانه العلماء        
أهل له صعب وجود غريه وتعطل الكـثري         فإذا اعتذر عن القضاء من هو        ،وفشا اجلهل 

 واهللا  ،من البالد من القضاء الشرعي ويف ذلك من املضرة العظيمة ما ال خيفى على أحد              
   .املستعان

  املقارنة بني الشريعة والقانون

  هل املقارنة بني الشريعة والقانون يعد انتقاصا للشريعة ؟ : ٢س 
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ن مشول الشريعة وارتفاع شـأا       إذا كانت املقارنة لقصد صاحل كقصد بيا       :٢ج  
 ملا فيه من  -وتفوقها على القوانني الوضعية واحتوائها على املصاحل العامة فال بأس بذلك          

إظهار احلق وإقناع دعاة الباطل وبيان زيف ما يقولون يف الدعوة إىل القوانني أو الدعوة          
 ، الصاحل الطيـب    هلذا القصد  -إىل أن هذا الزمن ال يصلح للشريعة أو قد مضى زماا          

 ولتطمني قلوب املؤمنني وتثبيتها على      ،ولبيان ما يردع أولئك ويبني بطالن ما هم عليه        
 هلذا كله ال مانع من املقارنة بني الشريعة والقوانني الوضعية إذا كان ذلك بواسطة       .احلق

شريعة أهل العلم والبصرية املعروفني بالعقيدة الصاحلة وحسن السرية وسعة العلم بعلوم ال        
   .ومقاصدها العظيمة

  صبغ اللحية بالسواد

ما مدى صحة األحاديث اليت وردت يف صبغ اللحية بالـسواد؟ فقـد      : ٣س  
  انتشر صبغ اللحية بالسواد عند كثري ممن ينتسبون إىل العلم؟ 

 يف هذا الباب أحاديث صحيحة كثرية من أشهرها حديث جاء يف قـصة              :٣ج  
 مسلم يف صحيحه عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه            والد الصديق رضي اهللا عنه رواة     

 :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ملا رأى رأس والد الصديق وحليته كالثغامة بياضا      
 وحديث ابن عبـاس     )وجنبوه السواد ( : ويف رواية  )غريوا هذا بشيء واجتنبوا السواد    (

 رضي اهللا عنهما إن الـنيب       رواه أمحد وأبو داود والنسائي بسند صحيح عن ابن عباس         
سيكون يف آخر الزمان قوم خيضبون بالـسواد كحواصـل   ( :صلى اهللا عليه وسلم قال  

 ويف ذلك أحاديث أخرى كلها تدل       ، وهذا وعيد شديد   )احلمام ال يرحيون رائحة اجلنة    
   .على حترمي اخلضاب بالسواد وعلى شرعية اخلضاب بغريه
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  )١(دامةأمهية العلم يف حماربة األفكار اهل
 والصالة والسالم على عبـده ورسـوله        ،احلمد هللا رب العاملني والعاقبة للمتقني     

 وأمينه على وحيه نبينا حممد بن عبد اهللا وعلى آله وأصحابه ومـن              ،وخريته من خلقه  
   .سلك سبيلهم واتبع هداهم إىل يوم الدين

 السالم عليكم   :ول فإين أحييكم أيها اإلخوة وأيها األبناء بتحية اإلسالم فأق         :وبعد
 مث إين أشكر اهللا عز وجل على ما من به من هذا اللقـاء وأسـأله           ،ورمحة اهللا وبركاته  

 قاضـيا   ،سبحانه أن جيعله لقاء مباركا ومفيدا لنا مجيعا وموصال ملا يرضيه ويقرب إليه            
 مث إين   . وعونا على ظهور احلـق ودرء الباطـل        ،على كثري من أسباب الفساد والبالء     

قائمني على هذا املشروع على دعوم يل للتحدث إلـيكم واإلجابـة عـن              أشكر ال 
 وأن جيعلنا وإياهم من اهلـداة       ، وأسأله سبحانه أن جيزيهم على عملهم خريا       ،أسئلتكم
 وإجابة الـسائلني مبـا   ، وأن يوفقنا مجيعا ملا فيه إظهار احلق وإدحاض الباطل      ،املهتدين

   .ز وجليوافق الصواب للحق الذي يرضي املوىل ع

 هذا هو عنوان كلميت     ،)أمهية العلم يف حماربة األفكار اهلدامة     (والعنوان كما مسعتم    
 وهـو  ، وال ريب أن العلم هو مفتاح كل خـري        .اليت ألقيتها بني أيدي إخواين وأبنائي     

 ، فإن العمل نتيجة العلم ملن وفقه اهللا       ،الوسيلة إىل أداء ما أوجب اهللا وترك ما حرم اهللا         
 ، فال إميان وال عمل وال كفاح وال جهاد إال بالعلم          ،يؤكد العزم على كل خري    وهو مما   

 ، وال نفع فيها بل تكون هلا عواقب وخيمة    ،فاألقوال واألعمال اليت بغري علم ال قيمة هلا       
   .وقد جتر إىل فساد كبري

                                                
 حماضرة ألقاها مساحة الشيخ يف كلية الشريعة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف شهر ربيع )١(

 هـ١٤٠٢الثاين عام 
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وإمنا يعبد اهللا ويؤدي حقه وينشر دينه وحتارب األفكار اهلدامة والـدعوات املـضللة              
 املتلقى عن كتاب اهللا عز وجل وسنة رسوله صلى اهللا           ،األنشطة املنحرفة بالعلم النافع   و

 وبه تكشف احلقـائق     ، ويتقي اهللا بالعلم   ،عليه وسلم وهكذا إمنا تؤدى الفرائض بالعلم      
 قـال جـل   ،املوجودة يف كتاب اهللا عز وجل وسنة رسوله حممد عليه الصالة والسالم        

 )١(﴾ال يأْتونك ِبمثٍَل ِإال ِجئْناك ِبالْحق وأَحـسن تفْـِسريا         و﴿ :وعال يف كتابه العزيز   

فجميع ما يقدمه أهل الباطل وما يلبسون به يف دعوام املضللة ويف توجيهام لغريهم              
بأنواع الباطل ويف تشبيههم غريهم فيما جاء عن اهللا عز وجل وعن رسول اهللا صلى اهللا          

 ، وبيان أكمل،يكشف مبا جاء عن اهللا ورسوله بعبارة أوضح  عليه وسلم كله يندحض و    
 وما ذاك إال ألن العلم املأخوذ من الكتاب العزيز          ،وحبجة قيمة متأل القلوب وتؤيد احلق     

 يعلم أحوال العباد ويعلم مشكالم ويعلم       ، علم صدر عن حكيم عليم     ،والسنة املطهرة 
مبا يأيت به أهل الباطل فيما يأيت مـن          ويعلم   ،ما يف نفوسهم من أفكار خبيثة أو سليمة       

 وإقامة ، وقد أنزل كتابه إليضاح احلق وكشف الباطل    ، كل ذلك يعلمه سبحانه    ،الزمان
 وقد أرسل رسوله حممدا صلى      ،احلجج على ما دعت إليه رسله عليهم الصالة والسالم        

ى ورمحـة   وأنزل كتابه الكرمي تبيانا لكل شيء وهد،اهللا عليه وسلم باهلدى ودين احلق   
 ، وإمنا يعمل أهل الباطل وينشطون عند اختفاء العلم وظهور اجلهل          .وبشرى للمسلمني 

 فعند ذلك يستأسدون ضـد غريهـم        ، قال اهللا وقال الرسول    :وخلو امليدان ممن يقول   
 ، لعدم وجود من خيشوم من أهل احلق واإلميان وأهل البـصرية           ،وينشطون يف باطلهم  

 وتفـصيال يف مواضـع      ،ابه كل شيء إمجاال يف مواضع     وقد ذكر اهللا عز وجل يف كت      
   وهذا كالم احلكيم )٢(﴾ونزلْنا علَيك الِْكتاب ِتبيانا ِلكُلِّ شيٍء﴿ :أخرى قال عز وجل

                                                
 . ٣٣ان االية  سورة الفرق)١(
 .٨٩سورة النحل اآلية  )٢(
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 : وأوضح سبحانه يف قوله    )١(﴾ومن أَصدق ِمن اللَِّه ِقيلًا    ﴿ .العليم الذي ال أصدق منه    
﴿   كلَيا علْنزنو ِلِمنيسى ِللْمرشبةً ومحرى ودهٍء ويا ِلكُلِّ شانيِتب ابأنـه  )٢(﴾الِْكت 

 فهو بيان للحق وإيضاح لـسبله       .مع كونه تبيانا لكل شيء فيه هدى ورمحة وبشرى        
 ومع ذلك فهو هدى للعاملني يف كـل  ،ومناهجه ودعوة إليه بأوضح عبارة وأبني إشارة   

 ويبني هلـم    ، والبعد عن مساخطه   ،كر رم والتوجه إىل ما يرضيه     ما حيتاجون إليه يف ذ    
 وهـدى وإحـسانا   ،طريق النجاح وسبيل السعادة مع كونه رمحة يف بيانه وإرشـاده          

 وتطمينا للقلوب مبا يوضح من احلقائق ويرشد إليه من البصائر اليت ختضع هلا              ،وبشرى
ـ  ، وتنشرح هلا الصدور   ،القلوب وتطمئن إليها النفوس    وحها وظهورهـا يقـول      بوض

يا أَيها الناس قَد جاَءتكُم موِعظَةٌ ِمن ربكُم وِشفَاٌء ِلما ِفي الصدوِر وهدى             ﴿سبحانه  
 ِمِننيؤةٌ ِللْممحرـوا         ﴿ : ويقول سبحانه  )٣(﴾وأَِطيعو وا اللَّـهوا أَِطيعنآم ا الَِّذينها أَيي

 الْأَمِر ِمنكُم فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه والرسوِل ِإنْ كُنتم             الرسولَ وأُوِلي 
ومـا  ﴿ : ويقول سـبحانه   )٤(﴾تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويلًا       

 اللَِّه ذَِلكُم اللَّـه ربـي علَيـِه توكَّلْـت وِإلَيـِه           اختلَفْتم ِفيِه ِمن شيٍء فَحكْمه ِإلَى     
ولوال أن كتابه عز وجل وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسـلم فيهمـا اهلدايـة                )٥(﴾أُِنيب

 تعاىل اهللا عن ذلـك علـوا      ، ولكان رده إليهما غري مفيد     ،والكفاية ملا رد الناس إليهما    
 ، والبيان الواضح،تنازع واخلالف ملا فيهما من اهلداية وإمنا رد الناس إليهما عند ال      ،كبريا

 : مث ذكر أن هذا شرط لإلميان فقـال سـبحانه  ،وحل املشكالت والقضاء على الباطل    
﴿متِإنْ كُن  

                                                
 .١٢٢سورة النساء اآلية  )١(
 .٨٩ سورة النحل اآلية  )٢(
 .٥٧سورة يونس اآلية  )٣(
 .٥٩ سورة النساء اآلية  )٤(
 .١٠سورة الشورى اآلية  )٥(
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 ، مث ذكر أنه خري للعباد يف العاجل واآلجل وأحسن عاقبة          ﴾ تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخرِ   
زعون فيه إىل اهللا والرسول خري هلم يف الدنيا واآلخرة وأحسن هلم            يعين أن ردهم ما يتنا    

 ومن هذا يعلم أن يف كتاب اهللا العزيز وسنة رسوله األمـني حـال جلميـع     .يف العاقبة 
 كما أن   ، ويف القضاء على خصومام    ،املشكالت وبيانا لكل ما حيتاجه الناس يف دينهم       

 خصمه باحلجة الواضحة وهلـذا يقـول        يف ذلك النصر للداعي إىل احلق والقضاء على       
 واملثل يعم كل ما     )١(﴾وال يأْتونك ِبمثٍَل ِإال ِجئْناك ِبالْحق وأَحسن تفِْسريا       ﴿ :سبحانه

 ومن دعوة يزعمـون  ، ومن مذهب يدعونه صحيحا،يقدمون من شبهة يزعموا حجة  
رسوله عليـه الـصالة      كل ذلك يكشفه هذا الكتاب وما جاءت به سنة           ،أا مفيدة 
   .والسالم

فجميع ما يقدمونه من مشكالت وشبهات ودعوات مضللة ومذاهب هدامة كل ذلك            
 ومعلـوم أن األفكـار      ،يكشفه العلم ذا الكتاب وسنة الرسول عليه الصالة والسالم        

 ، وامللبسون للحق بالباطل ال حيـصون ،اهلدامة واملبادئ الضالة واملذاهب املنحرفة كثرية 
 وهم يلبسون   ،ك دعاة الباطل واملؤلفون يف الصد عن سبيل اهللا ال حيصيهم إال اهللا            وكذل

 ولقد كثر اخلطباء واملتكلمون يف اإلذاعـات        ،على الناس باطلهم مبا حيرفون من الكلم      
 ، كل يدعو إىل حنلته    ، يف الصحافة واتمعات ويف كل نافذة      :ويف التلفاز ويف كل جمال    

 وال طريق   ، وال خمرج من هذه احملن     ، غريه ويدعوة إىل الباطل     وميين ،وينادي إىل فكرته  
 ففي  ،للتخلص منها والقضاء عليها إال بعرضها على هذا امليزان العظيم الكتاب والسنة           

 ، ورشدها من غيهـا    ،عرضها على هذا امليزان العظيم متحيصها وبيان حقها من باطلها         
 فإذا تقدم دعـاة  ،ندحر الباطل وأهله وي، وبذلك ينتصر احلق وأهله،وهداها من ضالهلا  

  الشيوعية 
                                                

 .٣٣ سورة الفرقان اآلية )١(
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 املكـذبون بـاحلق     )ال إله واحلياة مادة   ( :واالشتراكية املنكرون لوجود اهللا والقائلون    
واملنكرون لكتاب اهللا وما ورد فيه من األدلة النقلية والعقلية على وجود الباري وقدرته              

 من آياته ما يرشـد إىل دالئـل         العظيمة وعلمه الشامل فارجعوا إىل كتاب اهللا واقرؤا       
   . وأنه الصانع احلكيم هلذه األشياء واملوجد هلا واخلالق هلا سبحانه،وجوده سبحانه

 وبني أنه رب العاملني وأنه اخلالق العليم        ،وقد أرشد سبحانه يف كتابه الكرمي إىل ذلك       
 مـن    ويقيم األدلة على ذلك يف مواضع كـثرية        ،وأنه خالق كل شيء وأنه ينصر احلق      

وِإلَهكُم ِإلَه واِحد ال ِإلَه ِإال هـو        ﴿ : يقول سبحانه  ، ليعتمد عليها طالب احلق    ،كتابه
 ِحيمالر نمحِض       ﴿ : مث يقول سبحانه بعدها    )١(﴾الرالْـأَراِت واوملِْق الـسِإنَّ ِفي خ

 الْبحِر ِبما ينفَع الناس وما أَنزلَ اللَّه        واخِتالِف اللَّيِل والنهاِر والْفُلِْك الَِّتي تجِري ِفي      
ِمن السماِء ِمن ماٍء فَأَحيا ِبِه الْأَرض بعد موِتها وبثَّ ِفيها ِمن كُلِّ دابـٍة وتـصِريِف                 

       اٍت ِلقَوِض لَآيالْأَراِء ومالس نيِر بخساِب الْمحالساِح ويِقلُـونَ  الرعويقـول   )٢(﴾ٍم ي 
يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَِّذي خلَقَكُم والَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُـم     ﴿ :تبارك وتعاىل 

ج الَِّذي جعلَ لَكُم الْأَرض ِفراشا والسماَء ِبناًء وأَنزلَ ِمن السماِء ماًء فَأَخر           * تتقُونَ  
ِإنمـا  ﴿ : ويقول )٣(﴾ِبِه ِمن الثَّمراِت ِرزقًا لَكُم فَال تجعلُوا ِللَِّه أَندادا وأَنتم تعلَمونَ          

وقَـضى  ﴿ : ويقول سبحانه  )٤(﴾ِإلَهكُم اللَّه الَِّذي ال ِإلَه ِإال هو وِسع كُلَّ شيٍء ِعلْما          
وا ِإال ِإيدبعأَال ت كبر٥(﴾اه(ويقول : ﴿ ِعنيتسن اكِإيو دبعن اكِإي﴾)٦(  

                                                
 .١٦٣ سورة البقرة اآلية )١(
 .١٦٤سورة البقرة اآلية ) ٢(
 .٢٢-٢١رة البقرة اآليتان سو) ٣(
 .٩٩سورة طه اآلية ) ٤(
 .٢٣سورة اإلسراء اآلية ) ٥(
 .٥ سورة الفاحتة اآلية )٦(
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 وأن الرسل جاءت    ، وأنه رب العاملني   ،إىل آيات كثرية يرشد ا سبحانه أنه رب العباد        
ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسولًا أَِن اُعبدوا اللَّه واجتِنبـوا           ﴿ : كما قال جل وعال    ،ذا
وما أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإال نوِحي ِإلَيِه أَنه ال           ﴿ : ويقول تعاىل  )١(﴾اغُوتالطَّ

ذَِلك ِبأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ ِمن       ﴿ : ويقول سبحانه  )٢(﴾ِإلَه ِإال أَنا فَاعبدونِ   
      أَنَّ اللَّهاِطلُ والْب ووِنِه هد  الْكَِبري ِليالْع وويقول جل وعـال    )٣(﴾ه : ﴿    ـِد اللَّـهبفَاع

     اِلصالْخ ينأَال ِللَِّه الد ينالد ا لَهِلصخٍء  ﴿ : ويقول سبحانه)٤(﴾مـيكُلِّ ش اِلقخ اللَّه
  )٦(﴾هلْ ِمن خاِلٍق غَير اللَِّه ﴿ : ويقول سبحانه)٥(﴾وهو علَى كُلِّ شيٍء وِكيلٌ

 عندما يتأملها املؤمن يعرف أن الدليل النقلـي مؤيـد           ،مث يبني األدلة يف مواضع كثرية     
يا أَيها الناس اعبدوا    ﴿ : وهلذا ذكر سبحانه بعد قوله     ،بالدليل العقلي املشاهد احملسوس   

كُمبلَ     ﴿ : احلجة على ذلك فقال    ﴾ر ِلكُمقَب ِمن الَِّذينو لَقَكُمقُونَ الَِّذي ختت لَّكُم٧(﴾ع( 
 ، وألنه يرعى مصاحل العباد    ،واملعىن أن هذا اخلالق لنا هو املستحق أن نعبده لكونه خلقنا          

 فهم مل خيلقوا أنفسهم فقد خلقهم       ،وهذا أمر معلوم بالفطر السليمة والعقول الصحيحة      
ِذي جعلَ لَكُـم    الَّ﴿ : مث قال سبحانه   ، فاهللا هو اخلالق باألدلة النقليه والعقلية      ،بارؤهم

              قًا لَكُماِت ِرزرالثَّم ِبِه ِمن جراًء فَأَخاِء ممالس لَ ِمنزأَناًء واَء ِبنمالسا واشِفر ضالْأَر
  بني سبحانه )٨(﴾فَال تجعلُوا ِللَِّه أَندادا وأَنتم تعلَمونَ 

                                                
 .٣٦سورة النحل اآلية  )١(
 .٢٥سورة األنبياء اآلية  )٢(
 .٦٢سورة احلج اآلية  )٣(
 ٣-٢سورة الزمر اآليتان  )٤(
 .٦٢سورة الزمر اآلية  )٥(
 .٣سورة فاطر اآلية  )٦(
 .٢١سورة البقرة اآلية  )٧(
 .٢٢سورة البقرة اآلية  )٨(
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ملخلوقة اليت يدركها العقل ويدركها كـل        وتعاىل كيف تدرك هذه األشياء املشاهدة ا      
 وحنمل ، ونرعى املواشي عليها ، ونسري عليها  ، فجعل األرض فراشا لنا ننام عليها      ،إنسان
 مث أنزل من السماء ماء      ، ونأخذ منها املعادن إىل غري ذلك      ، نزرع عليها األشجار   ،عليها

ملطر؟ من الذي أخرج     من الذي أنزل ا    . أنزل املطر فأخرج به الثمرات لنا      ،من السحاب 
هذه الثمار اليت يأكلها الناس والدواب مما زرعوا ومن غري ما زرعوا؟ كلها من آيـات                

 أرض مستقرة أرسـاها ربنـا     .اهللا العظيمة الدالة على قدرته العظيمة وأنه رب العاملني        
  ونطمئن حنن ودوابنا   ، وجعلها ممهدة ساكنة نعيش عليها     ،باجلبال اليت جعلها أوتادا هلا    

 والـسماء   ، ونتمتع جبميع ما خلق فيهـا      ، وتطري يف فضائها طائراتنا    ،وسياراتنا فوقها 
 وجعل فيهـا الـشمس      ، وزينها بالكواكب السيارات والثوابت    ،كذلك خلقها فوقنا  

 والعلي الكبري الذي ال شريك لـه يف ذلـك           ،والقمر ليعلم العباد قدرة اخلالق العظيم     
   .سبحانه وتعاىل

 واملـصاحل   ، والثمار املنوعة اليت فيها املنافع الكـثرية       ، الكثرية مث هذه املزروعات  
 ، ومنافعها إىل غري ذلـك   ، وأحجامها وطعومها  ، مع اختالف أشكاهلا وألواا    ،العظيمة

وِإلَهكُـم ِإلَـه    ﴿ : واستحقاقه للعبادة كما قال عز وجل      ،هنا تظهر قدرة اهللا سبحانه    
     حالر وِإال ه ال ِإلَه اِحدو   ِحيمالر نـِتالِف       * ماخِض والْأَراِت واوملِْق السِإنَّ ِفي خ

                 ِمـن لَ اللَّـهـزا أَنمو اسالن فَعنا يِر ِبمحِري ِفي الْبجالْفُلِْك الَِّتي تاِر وهالنِل واللَّي
        ا وِتهوم دعب ضا ِبِه الْأَرياٍء فَأَحم اِء ِمنماِح       السيِريِف الرصتٍة وابكُلِّ د ا ِمنثَّ ِفيهب

 فهو سبحانه يـبني  )١(﴾والسحاِب الْمسخِر بين السماِء والْأَرِض لَآياٍت ِلقَوٍم يعِقلُونَ  
ِإنَّ ِفي خلِْق السماواِت والْأَرِض     ﴿ :لنا يف هذه اآليات اليت نشاهدها ونراها وحنس ا        

اِروهالنِل وِتالِف اللَّيهذه السموات مع اتساعها﴾اخ   
                                                

 .١٦٤-١٦٣سورة البقرة اآليتان  )١(
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 وهذه األرض مع سعتها وانبساطها وما فيها        ،وارتفاعها وما فيها من عجائب وغرائب     
 مث اختالف الليل والنهار وما أنزل من السماء من ماء وما            ،من أار وجبال وغري ذلك    

ماؤها من البواخر اليت أمسكها على       وما حيمله    ،أخرج من البحر من أشياء تنفع الناس      
   . وحتملهم أيضا من بالد إىل بالد، حاجات الناسحتمل ،ظهر هذا املاء

 وتـصريف  ، وبث فيها من كل دابة،مث أنزل من السماء ماء فأحيا به األرض بعد موا 
 هذه اآليات العظيمة ملن تدبرها ترشده . والسحاب املسخر بني السماء واألرض     ،الرياح

وجود بارئها وخالقها الذي خلقه وأوجده من العدم وأنه رب العـاملني سـبحانه              إىل  
وِمن آياِتِه  ﴿ : وأن هذه املخلوقات ال قوام هلا إال به سبحانه كما قال عز وجل             ،وتعاىل

 فهذه اآليات اليت نشاهدها والدالئل اليت نقرؤهـا     )١(﴾أَنْ تقُوم السماُء والْأَرض ِبأَمِرهِ    
مها إمنا ينتفع ا ذوو العقول السليمة والبصائر املستقيمة وهلذا قال سبحانه يف آخر              ونعل
  . ﴾لَآياٍت ِلقَوٍم يعِقلُونَ﴿ :اآلية

 وقد أقاموا األدلة واملعجـزات      ، هم أصدق الناس   ،والرسل عليهم الصالة والسالم   
 ، وأنه الـرمحن   ،ا وأنه ربنا وخالقن   ، وقد أخربونا ذا وأن هذا صنع اهللا       ،على صدقهم 
 ذلك من أمسائه احلـسىن سـبحانه          إىل غري  ، وأنه القدوس  ، وأنه السالم  ،وأنه الرحيم 

 كما أخرب جل وعال يف كتابه العظيم أنه احلكيم العليم القادر على كل شـيء                ،وتعاىل
 ويف هذا أبلغ رد على دعاة الشيوعية والدهرية واالشتراكية وغريهـم ممـن       ،جل وعال 

 فهل هذه املخلوقات وهل هذه املوجودات ختلق نفـسها وتنـشيء          ،اهللاأنكروا وجود   
 ؟ هل يقول هذا عاقل ؟ بل كوب املاء لو قلت لعاقل إنه خلق نفسه لقال إنك                  .نفسها
   كلها معروف، وهكذا كوب الشاي وكوب القهوة وامللعقة والعصا،جمنون

                                                
 .٢٥ سورة الروم اآلية  )١(
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 وجعـل  ،نه من العدم   من صنعها فكيف ذا العامل العظيم الذي أنشأة اخلالق سبحا         
 فهو املبدع سبحانه وتعاىل عما يقول الظاملون علوا       ،فيه من اآليات واملنافع ما ال حيصى      

 وبينت الرسل صفاته وأمساءه ودلوا عليـه  ، مث هذا اخلالق قد بني أمساء تليق بذاته       ،كبريا
  وعلى رأسهم نبينا حممد عليـه الـصالة        ، وقامت الدالئل على صدقهم    ،وأرشدوا إليه 

 والرسالة العامـة الـيت      ، قد بعثه اهللا بكتابه العظيم     ، أصدق األنبياء وأفضلهم   ،والسالم
 مث يأيت دعاة املاسونية الذين يريدون أن يردوا الناس إىل األحـوال  ،أوضح ا كل شيء  

 واملساواة يف كل شيء وحياربوا مكارم األخالق وحماسن األعمال ليجعلوهم           ،البهيمية
 وهذا كله خالف ما دعت إليـه        ، حقا من باطل وال خريا من شر       نمييزوكالبهائم ال   

 وهو أيـضا    ، وخالف ما دل عليه القرآن الكرمي املعجز       ،الرسل عليهم الصالة والسالم   
 فإن  ، والفطر السليمة اليت فطر اهللا العباد عليها       ،خالف ما دلت عليه العقول الصحيحة     

 وحماسن األعمـال والعـدل      ،خالقاهللا سبحانه فطر الناس على االعتراف مبكارم األ       
 ، لقد فطر اهللا العباد على متييز األب من االبن         . وكراهة الظلم والعدوان واألذى    ،واحلق

   . حىت البهائم ميزوا هذا عن هذا، والزوجة من الزوج،واألخ من األخت

 وأنه ال حرج على اإلنسان يف أي حال أن يعمل ما يشاء      ،كذلك من ادعى اإلباحية   
 وقد أبطل اهللا هـذا      ، كلهم ملحدون وضالون   ، ما يشاء من مهازل ومساوئ     ويستبيح
 ، وأنزل الكتاب لبيان حقه على عباده      ، وبني سبحانه وتعاىل أنه أرسل الرسل      ،املذهب

 وما أوصى به سبحانه وتعاىل عبادة من        ، وما حرم من اخلبائث    ،وما أحل من الطيبات   
   . ونبذ ما خالفه،التمسك مبا جاءت به الرسل

  ولقد أوضح سبحانه يف الكتب املرتلة من السماء تفصيل احلالل من 
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   . واخلري من الشر، واملعروف من املنكر، واهلدى من الضالل،احلرام

 فال خلقا   ، ونبذوه وراء ظهورهم   ،فاإلباحيون واملاسونيون قد أعرضوا عن ذلك كله      
وا مبا جاءت به الرسل من   فلم يأخذ  ، وال عقال صحيحا متسكوا به     ،كرميا استقاموا عليه  

 ، ومن تأمل كتاب اهللا عز وجـل       ، واهلدى والضالل  ،اهلدى والتمييز بني احلق والباطل    
 عرف أن احلق كله فيما جـاءت  : وتأمل أحوال العامل   ،وسنة نبيه عليه الصالة والسالم    

  وأـم  ، من بيان ما أباح اهللا وبيان ما حرمه سبحانه         ،به الرسل عليهم الصالة والسالم    
 حـىت تـسري   ، مبا شـرع اهللا ، وبني احلالل واحلرام ،بعثوا ليميزوا بني الطيب واخلبيث    

 وعلى األخالق الكرميـة والـصفات       ، وعلى خري ورشاد   ،اتمعات على هدى وبيان   
   . وذريته وزوجته وغري ذلك، وماله ونفسه، اليت حتفظ لإلنسان عقله ودينه،احلميدة

 ، وتستقيم األحوال واألخالق ويـأمن النـاس       ،معوال يتعدى عليه غريه فيأمن ات     
 وتعاطي ما يسر اهللا له من      ، وبيعه وشرائه  ، يف أخذه وعطائه   ،وحتصل لكل إنسان حريته   

   . وتصرفه مبا ينفعه وال يضره،احلالل ومتلكه ما كسب بالطرق الشرعية

 نيب   ممن دعا إىل اتباع    ،وأما من دعا إىل أفكار أخرى كدعوة القاديانية وأشباههم        
 فدعواه باطلة وأفكاره مضللة زائفة؛ ألن اهللا عز وجل بني يف            ، أو رسول جديد   ،جديد

 وقد جاء ذلك يف األحاديـث       ،كتابه املبني أن حممدا عليه الصالة والسالم خامت النبيني        
 : قال تعـاىل ، وبشرت به النبوات السابقة    ،املتواترة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

﴿  حا كَانَ مم         نيِبيالن ماتخولَ اللَِّه وسر لَِكنو اِلكُمِرج ٍد ِمنا أَحأَب دولكـن   )١(﴾م 
 وال مييزون بني    ، وخيفى عليهم كل شيء    ، تلتبس عليهم كل دعوى    ،هناك أشباه األنعام  

  حق 
                                                

 .٤٠ سورة األحزاب اآلية  )١(
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   . وال يفرقون بني هدى وضالل،وباطل

 ، لعدم العلم والبـصرية    :يهمفكل ما يدعيه الداعون وينعق به الناعقون يلتبس عل        
 فاتبعه من النـاس  ، أعين مرزا غالم أمحد بدعواه الباطلة      ،وهلذا ارتفع صوت هذا الرجل    

 مما خيالف نص الكتاب     ، وما كتبه يف هذا الباب     ، وصدقوا مبا قاله   ،من هم أشباه األنعام   
مت األنبياء  وما تواترت به السنة عن املصطفى عليه الصالة والسالم ومن كونه خا            ،العزيز

   .واملرسلني

 الذين هـم مـن      ، وكيف يشتبه على من هم من بين آدم        ،كيف حيدث مثل هذا   
 ، وبطالنه من أوضح األشـياء وأظهرهـا       ، والذين يقرءون ويكتبون   ،أصحاب العقول 

 ،ولكن اهللا عز وجل يري عباده من العجائب والعرب ما فيه عظة وذكرى لكل ذي لب               
 )١(﴾مى الْأَبصار ولَِكن تعمى الْقُلُوب الَِّتي ِفي الـصدورِ        ال تع ﴿ :قال سبحانه وتعاىل  

 ، وضلوا يف هـذا الـسبيل  ، ممن ادعوا دعاوي باطلة،وهكذا البهائية والبابية وأشباههم   
 ، فزعم كبريهم أنه نـيب ،ولبسوا على أشباه األنعام من البشر ما يدعون إليه من باطلهم    

 جند هلم أتباعا ودعـاة وأنديـة تـروج     ،ومع ظهور باطلهم   .مث ادعى أنه رب العاملني    
 ، وتدعو إليه ورمبا كان الكثري منهم يعرف احلق ويعلم أنه مبطـل يف دعـواه               ،باطلهم

 ملا له من غرض يف ذلك يف هذه احلياة الدنيا فتـابعهم يف              ،ولكنه يتظاهر بتأييد الباطل   
أَم ﴿ :ما قال اهللا عـز وجـل       ك ، بل هم أضل منها    ، وهم أشبه باألنعام   ،طريق الباطل 

 )٢(﴾تحسب أَنَّ أَكْثَرهم يسمعونَ أَو يعِقلُونَ ِإنْ هم ِإال كَالْأَنعاِم بلْ هم أَضلُّ سـِبيلًا  
  ولَقَد ذَرأْنا ِلجهنم ﴿ :وقال سبحانه وتعاىل

                                                
 .٤٦ سورة احلج اآلية  )١(
 .٤٤ سورة الفرقان اآلية  )٢(
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هونَ ِبها ولَهم أَعين ال يبِصرونَ ِبهـا        كَِثريا ِمن الِْجن والِْإنِس لَهم قُلُوب ال يفْقَ       
  )١( ﴾ولَهم آذَانٌ ال يسمعونَ ِبها أُولَِئك كَالْأَنعاِم بلْ هم أَضلُّ أُولَِئك هم الْغاِفلُونَ

 وأصـحاب   ، كما ضل أصحاب فرعون بفرعـون      ،لقد ضل هؤالء ضالال بعيدا    
   .النمرود بالنمرود

 كيـف   ، ويتأمل من كل شيء    ، الذي يتبول ويتغوط ويأكل ويشرب     فهذا املسكني 
 وعلى أتباعه؟ ولكن األمر كمـا  ، وكيف جيوز هذا عليه، وكيف يكون إهلا ،يكون ربا 

 )٢(﴾فَِإنها ال تعمى الْأَبصار ولَِكن تعمى الْقُلُوب الَِّتي ِفي الصدورِ         ﴿ :قال اهللا سبحانه  
أَم تحسب أَنَّ أَكْثَرهم يسمعونَ أَو يعِقلُونَ ِإنْ هـم ِإال           ﴿ :اىلوكما قال سبحانه وتع   

ومن أَضلُّ ِممن اتبع هواه ِبغيـِر هـدى ِمـن           ﴿ : وكما قال عز وجل    )٣(كَالْأَنعاِم﴾
 وهكذا الدجال الذي يأيت يف آخر الزمان يتبعه جم كـثري مـن كـل                .اآلية )٤(﴾اللَِّه

 ويأيت به من خوارق العادات اليت تـشتبه         ، وأعمى بصرية ملا يروجه من الباطل      ،جاهل
  .على أشباه األنعام

 أمـا   ، وال هـدى   ، وكل دعوة باطلة جتد هلا اتباعا وأنصارا بغري قلوب         ، وكل حنلة 
 ملا قام عليه من الـرباهني  ،طريق السلف الصاحل فهو أوضح من الشمس يف رابعة النهار     

 لكل من عنده أدىن بصرية ورغبة يف طلـب          ، واألدلة القاطعة  ،احلجج النرية  و ،الساطعة
 وقد بني اهللا يف كتابه الكرمي وسنة رسوله األمني أن اخلري والفالح يكونـان يف                ،احلق

   وما كان عليه، وسنة املصطفى عليه الصالة والسالم،التمسك بكتاب اهللا العظيم
                                                

 .١٧٩ سورة األعراف اآلية )١(
 .٤٦ سورة احلج اآلية )٢(
 .٤٤ اآلية  سورة الفرقان)٣(
  .٥٠ سورة القصص )٤(
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 فريد دعاة احلق علـى  ، وأتباعهم بإحسان،هم سلف األمة من الصحابة رضوان اهللا علي   
 وسنة رسوله عليه الصالة والسالم ومبا علموا        ،هؤالء املنحرفني مبا علموا من كتاب اهللا      

 وفطرهم السليمة على هدى ما علمـوه مـن          ، وبصائرهم النافذة  ،بعقوهلم الصحيحة 
لـة علـى     من الدال  ، وما علموه من خملوقات اهللا عز وجل       ، وسنة رسوله  ،كتاب اهللا 

 وأن ما أتوا    ، وصدق رسله عليهم الصالة والسالم     ، واستحقاقه للعبادة  ، وعظمته ،قدرته
 من بيـان  ، وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وهو ما دل عليه كتاب اهللا      ،به هو احلق  

 وما أخرب به مـن  ، وما ى عنه، وما شرع اهللا لعبادة   ،احلالل واحلرام واهلدى والضالل   
   . إىل غري ذلك،اجلنة والنار

وأن ما أنكره هؤالء وغريهم من الشيوعيني وسائر املالحدة من البعث والنشور واجلنة        
   .والنار وغري ذلك من شئون اليوم اآلخر كله باطل وخمالف لألدلة القطعية

 فإن األدلة الدالة علـى بعـث املـوتى          ،وهم مجيعا حجتهم داحضة وباطلهم واضح     
 وأن كل ما خلقه اهللا يف هذه الدنيا شاهد          ،كثرية ال حتصى  ووقوفهم أمام رب العاملني     

 فاألرض امليتة يرتل اهللا عليها      ، ووجوب االعتراف بألوهيته وحده    ،على قدرته سبحانه  
  . وخيرج منها جل وعال ما شاء من الثمار،املطر فيخرج منها النبات بعد موا

 الذي أنزل   ،هللا سبحانه وتعاىل   هو ا  ، وأنعم علينا ذه الثمار    ،فالذي أخرج هذا النبات   
 ، هو الذي سيحيي املوتى    ،هذا املطر وأحيا به األرض امليتة اليت أخرجت النبات والثمار         

 ومـا   ، ويقف كل واحد أمامه عز وجل للحساب على ما عمل          ،ويبعثهم من قبورهم  
   .اكتسبت يداه يف هذه الدنيا

   منه الذرية مث جاءت، خلق اهللا أبانا آدم من تراب:وهكذا اإلنسان
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 مث إىل إنسان سوي له   ، مث إىل مضغة   ، مث حتولوا إىل علقة    ، خلقهم سبحانه من ماء مهني    
 فيأخذ ، حىت يصري إنسانا عظيما   ،ويكرب مث يتدرج    ، وعقل وإدراك وجوارح   ،مسع وبصر 

   .ويعطي ويفكر ويتعلم وينتج

ى صـدق    وتدل عل  ،وأن هذه اآليات العظيمة كلها تدل على قدرة اهللا عز وجل          
 ، يؤيد فيـه احلـق     ، جمتمعا لديه سبحانه   - أي يف اآلخرة   -الرسل وإخبارهم بأن هناك   

 ويذل أعداءه وخيلدهم    ،وجيزي أهله بأحسن اجلزاء ويدخلهم اجلنة ويقيهم عذاب النار        
 ، ومن تؤخذ حقوقه   ، كل عاقل يف هذه الدار يشاهد من يظلم        إن مث   .يف النار أبد اآلباد   

 ومل ينصف ، مث ميوت الظامل ومل يرد احلقوق ،له وبدنه وغري ذلك   ومن يعتدى عليه يف ما    
  !  فهل يضيع ذلك احلق على املظلومني املساكني املستضعفني؟ ،املظلوم

 ذلك املوعد هو يـوم      ، فإن اخلالق العظيم احلكيم العليم حدد لإلنصاف موعدا        ..كال
 من الظامل فينـتقم منـه        ينصف فيه املظلوم الذي مل يعط حقه يف الدنيا كامال          ،القيامة

 وعمل  ، إن هذه الدار ليست دار جزاء ولكنها دار امتحان وابتالء          .ويعاقبه مبا يستحق  
 وقد يؤجل أمره إىل يـوم       ، وقد ينصف فيها املظلوم فيأخذ حقه فيها       ،وسرور وأحزان 

وال ﴿ : كما قال سبحانه وتعـاىل    ، فينتقم اهللا من هؤالء الظاملني     ،القيامة حلكمة عظيمة  
تارصِفيِه الْأَب صخشٍم توِلي مهرخؤا يمونَ ِإنلُ الظَّاِلممعا يمغَاِفلًا ع اللَّه نبس١(﴾ح(   

 وينتقم هلم مـن     ، ويعطيهم جزاءهم  ،ففي هذا اليوم الرهيب ينصف اهللا املظلومني      
 ، فعل يف أمم كـثرية      كما ، وقد يعجل اهللا سبحانه للظلمة العقوبات يف الدنيا        ،الظاملني

   مث تعطى،وقد يؤجل ذلك للمظلومني والظاملني

                                                
 .٤٢ سورة إبراهيم اآلية  )١(
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   . وكل ذلك حق، يوم القيامة الذي تشخص فيه األبصار، احلقوق يف هذا اليوم العظيم

 وهلذا أخربنا أن    ،فاحلكم العليم القادر على كل شيء ال يفوت على املظلومني حقهم          
قد قامت على هذا األدلة من القـرآن         و ، وأن هناك جزاء وحسابا    ،هناك بعثا ونشورا  

 ودلت على أنه ال بد من       ، والفطر السليمة  ، والعقول الصحيحة  ، وإمجاع األمة  ،والسنة
 كل ذلك جاءت بـه      ، وأن النار حق   ، وأن اجلنة حق   ، وأن البعث حق   ،جزاء وحساب 
   . وأمجع عليها املسلمون، والسنة النبوية،الكتب السماوية

 وإننا نـشاهد ظـاملني      ، والعقول الصحيحة تشهد بذلك    ومع ذلك فالفطر السليمة   
 فال بد هلم مـن      ، ومل تؤخذ منهم احلقوق    ،ومظلومني مل يقتص من الظاملني للمظلومني     

   . وجيازى فيه كل إنسان على ما قدم،يوم حياسبون فيه

 مل ينالوا ما ناله غريهم مـن  ،إننا جند مؤمنني صاحلني موفقني جمتهدين يف سبيل اخلري     
 ، وهم مع هذا لديهم األموال العظيمة      ، وظلموا عباد اهللا   ،ئك الذين تعدوا حدود اهللا    أول

   . واخلدم واملتاع،والقصور الشاهقة

 فالبد مـن موعـد      ، حمرومون مل ينالوا من هذا شيئا      ،ومجع غفري من األخيار املتقني    
 ميتكرم علـيه  و، واألجر العظيم، يعطون فيه من املنازل العالية   ،والبد من لقاء مع رم    
 واملنازل ، فينالون الثواب الكبري، جزاء صربهم وأعماهلم الصاحلة،سبحانه بأنواع الفضل  

 ، والقصور واجلواري واخلريات اليت ال حتصى      ، واإلحسان العظيم  ، واخلري اجلزيل  ،العالية
 وجيـازي سـبحانه هـؤالء       ، وعلى ما قدموا من عمل صاحل      ،على ما فعلوا من خري    

 وغرم شـهواا وانـساقوا وراء   ، الذين ركنوا إىل الدنيا    ،فرطني املعرضني  امل ،الظاملني
   مبا يستحقون من العذاب،مفاتنها
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 ، وتعديهم حدوده، وإعراضهم عن اهللا  ، وما ذلك إال لتفريطهم    ، وسوء املصري  ، والنكال
  .دبارهم عن طاعتهإ و، وظلمهم عباده،ومقابلتهم نعمه بالكفران

 وهذه األمور العظيمة إذا تأملها صـاحب        . عز وجل مبا يستحقون    فهؤالء جيازيهم اهللا  
 وعلم أن ما يدعيه امللحـدون       ، عرف أن املعاد حق    ، والفطرة السليمة  ،العقل الصحيح 

 ، من أبطل الباطـل    : اآلخرة ومعاد األبدان   ينكرونوالشيوعيون والوثنيون وغريهم ممن     
   . وأقواهلم زائفة،واتضح له أن دعواهم ساقطة

 ، كلها على هذا الـسبيل     ، واألفكار اهلدامة  ،ا أصحاب النحل والدعوات املضللة    وهكذ
 عرف بطالا وعرف    ، والفطرة السليمة  ، والبصرية النافذة  ،إذا تأملها ذو العقل الصحيح    

 فإنه سـبحانه خلـق     ، ومن الكتب الصحيحة   ، من الكتاب والسنة املطهرة    ،أدلة زيفها 
 ومبا أودع ، من كتابه وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم  ، وأقام الدالئل على احلق    ،الشواهد

 وأوجد فيهـا مـن      ، ومبا خلق يف هذه الدنيا من خملوقات       ،يف العقول من فهم وإدراك    
 ، القادر على كل شيء    ، الرزاق الكرمي  ، وأنه اخلالق العليم   ، تشهد له باحلكمة   ،كائنات

   .واملستحق ألن يعبد وحده ال شريك له

 وأن جيعـل تـدبره      ، أينما كان أن يقبل على كتـاب اهللا        ،لمواجلدير بطالب الع  
 وتدبر  ، وأن تكون له العناية الكاملة بقراءته      ، ومن أعظم شواغله   ، من أكرب مهه   ،وتعقله

 وعلـى   ، على صحة ما جاء به الرسـل       ، والرباهني الساطعة  ،ما فيه من املعاين العظيمة    
 وكيفما  ، أينما كانوا  ،ل السوء  وعلى بطالن ما يقول به أه      ،صدق ما دل عليه الكتاب    

   .كانوا

   كما قال، وبصره وبلغه مناه،ومن تدبر القرآن طالبا للهدى أعزه اهللا
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قُلْ هو ﴿ : وقال عز وجل)١(﴾ِإنَّ هذَا الْقُرآنَ يهِدي ِللَِّتي ِهي أَقْوم    ﴿ : سبحانه وتعاىل 
   )٢(﴾ِللَِّذين آمنوا هدى وِشفَاٌء

 وتأمل موقفه صلى اهللا عليه وسلم مع أعدائه         ،طهرة إذا تأملها املؤمن   وهكذا السنة امل  
 ومن فاتـه  ، وأن أهل احلق منصورون وممتحنون،وخصومه يف مكة واملدينة عرف احلق     

ِإنا لَننـصر  ﴿ : كما قال عز وجل،النصر يف الدنيا فلن يفوته اجلزاء والعوض يف اآلخرة      
ي الْحياِة الدنيا ويوم يقُوم الْأَشهاد يـوم ال ينفَـع الظَّـاِلِمني             رسلَنا والَِّذين آمنوا فِ   

  )٣(﴾معِذرتهم ولَهم اللَّعنةُ ولَهم سوُء الداِر 

 : قال عز وجـل    ،فقد وعد اهللا سبحانه بالنصر للعاملني يف الدنيا والثواب يف اآلخرة          
﴿  م نَّ اللَّهرصنلَيو       ِزيزع لَقَِوي ِإنَّ اللَّه هرصني وا     * نِض أَقَامِفي الْأَر ماهكَّنِإنْ م الَِّذين

 فقد  )٤(﴾الصالةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الْأُمورِ          
 ، ويقيمـون الـصالة    ، الذين يعملون للحق   ،اآليتنيوعد اهللا سبحانه وتعاىل يف هاتني       

 وعدهم جل وعال    ، وينهون عن املنكر   ، ويأمرون باملعروف  ،ويؤدون الزكاة ملستحقيها  
 النصر يف الدنيا والتمكني فيها والنصر والرضى من اهللا سبحانه يـوم             يعم وهو   ،بالنصر
   . يوم يقوم األشهاد،القيامة

 والكافرون تعلو   ، فاملؤمنون يفوزون باجلنة   ،افرين وذلة للك  ،ويف هذا عزة للمؤمنني   
 ويف هذا املعىن يقول سبحانه      . والنار تكون مثواهم ومصريهم    ،وجوههم الذلة والندامة  

  وعد اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم وعِملُوا﴿ :وتعاىل
                                                

 .٩سورة اإلسراء اآلية  )١(
 .٤٤سورة فصلت اآلية  )٢(
 . ٢٥-١٥سورة غافر اآليتان  )٣(
 .٤١-٤٠سورة احلج اآليتان  )٤(
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        لَفختا اسِض كَمِفي الْأَر مهِلفَنختساِت لَياِلحالص      ـملَه نكِّنملَيو ِلِهمقَب ِمن الَِّذين
ِدينهم الَِّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم ِمن بعِد خوِفِهم أَمنا يعبدونِني ال يشِركُونَ ِبـي              

   . واآليات يف هذا املعىن كثرية)١(﴾شيئًا

ا يف هذه األمة وتدبروا كتاب رـم        ومن تأمل أحوال أهل العلم املوفقني الذين نبغو       
 وعلموا يف ذلك ما يعينهم على فهم كتاب اهللا وعلى           ،وسنة نبيهم صلى اهللا عليه وسلم     

 فهما صحيحا من الصحابة رضي اهللا عنـهم  ،فهم سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
ن سـار  وأرضاهم والتابعني هلم بإحسان من أئمة اإلسالم فيما كتبوا وما نقل عنهم وم       

 :على جهم من أهل الصدق والوفاء والبصرية كأيب العباس بن تيمية رمحه اهللا وتلميذيه       
العالمة ابن القيم واحلافظ ابن كثري وغريهم ممن برزوا يف هذا امليدان من أئمـة هـذا                 

   .الشأن

 ، كتبوا رأى العجب العجاب  وما وفتح اهللا عليه بفهم ما قالوا        ،نعم من تأمل أحواهلم   
 اليت ترشد مـن     ، والرباهني الساطعة  ، والقلوب النرية  ، والعلوم الصحيحة  ،رب الباهرة والع

   .متسك ا إىل طريق السعادة وسبيل االستقامة

 وحتصني نفسه بـالعلوم     ، حتقيق الغاية املطلوبة   ،وبذلك حيصل له بتوفيق اهللا سبحانه     
 ودرج عليـه    ، به كتبـه    وأنزل ، الذي بعث اهللا به رسله     ،واملعرفة والطمأنينة إىل احلق   

   .سلف هذه األمة

 ليس عنـدهم إال الـشبهات    ،ويتضح له أن من خالفهم من دعاة الزيغ والضالل        
   . اليت ال تسمن وال تغين من جوع، واحلجج الزائفة،الباطلة

                                                
 .٥٥ سورة النور اآلية  )١(
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 بأدلتـه   ،ويعلم حقا أن طالب العلم يف احلقيقة هو الذي مييز احلق مـن الباطـل              
 ، ويأخذ منها ما وافق احلـق      ، ويقرأ كتب األئمة املهتدين    ، وبراهينه الساطعة  ،الظاهرة

 ومن هؤالء األئمة املربزين الشيخ اإلمـام        ، وعدم موافقته للحق   ،ويترك ما ظهر بطالنه   
 قد بـرزوا يف  ، وأنصاره يف القرن الثاين عشر وما بعده،حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا    

 وأرسلوا الرسائل إىل الناس وردوا على       ،ة وكتبوا الكتابات العظيمة الناجح    ،هذا امليدان 
 وقد مجـع    ، بأدلة من الكتاب والسنة    ، وأوضحوا احلق يف رسائلهم ومؤلفام     ،اخلصوم

 :من ذلك العالمة الشيخ عبد الرمحن بن قاسم رمحه اهللا مجلة كثرية يف كتابه املـسمى               
   ).الدرر السنية يف األجوبة النجدية(

د بن عبد الوهاب رمحه اهللا وتالميذه مـن تأملـها           واألدلة اليت كتبها الشيخ حمم    
 توضـح  - والرباهني الساطعة الـيت ، واحلجج الباهرة،وتبصر فيها رأى فيها احلق املبني  

   . وتبني احلق بأدلته الواضحة، وشبهام،بطالن أقوال اخلصوم

 ، قد وفقوا يف إظهار احلق وبيـان أدلتـه         -وهم رمحة اهللا عليهم مع تأخر زمام      
 وبـرزوا يف   ، وعباد القبور  ، والرد على دعاة الوثنية    ،ضحوا ما يتعلق بدعوة التوحيد    وأو

 واستعانوا يف هذا الباب     ، ج السلف الصاحل   ، وكانوا على النهج املستقيم    ،هذا السبيل 
 وكتب  ، وعنوا بكتب احلديث   ،باألدلة الواضحة اليت جاءت يف الكتاب والسنة النبوية       

 وأقـام ـم   ، وأذل م الباطل،امليدان حىت أظهر اهللا م احلق وبرزوا يف هذا     ،التفسري
 وأجـرى اهللا علـى      ، وقامت راية اجلهاد   ، ونشر م راية اإلسالم    ،احلجة على غريهم  

 وأصبح أهل احلق يف سائر األمصار الذين        ،أيديهم من نعمه وخريه اجلزيل ما ال حيصى       
 ويستعينون مبا ألفوا    ،ن دعوم  ينشرو ، وسالمة منهجهم  ، وصحة دعوم  ،عرفوا كتبهم 

 من أهـل الـشرك      ،يف هذا الشأن على خصوم اإلسالم وأعداء اإلسالم يف كل مكان          
   .والبدع واخلرافات
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 وأن جيعلنـا  ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا،سأل اهللا عز وجل أن يوفقنا مجيعا ملا يرضيه أو
كما أسأله عز وجـل أن       ، وأن مينحنا الفقه يف دينه     ، وصاحلني مصلحني  ،هداة مهتدين 

 وأن يـويل علـيهم      ، ويصلح أحوال املسلمني يف كل مكان      ، ويعلي كلمته  ،ينصر دينه 
 وأن يـوفقهم لتحكـيم      ، وجيعلهم هداة مهتدين   ، وأن يصلح قادة املسلمني    ،خيارهم

 إنـه جـل     ، وينصر م احلق   ، وأن يوفق والة أمرنا لكل خري      ،الشريعة والتحاكم إليها  
   .صلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه و،وعال جواد كرمي
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  )١(أخالق أهل العلم
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا ونبينا            

فهذه كلمة أردت أن أوضح فيهـا أخـالق           : وبعد .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني    
امهم األعظم وقدوم يف كل خري وهو نبينا        العلماء وما ينبغي أن يسريوا عليه تأسيا بإم       

 وقائد الغر احملجلني وإمـام  ، رسول رب العاملني،حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
وال خيفـى  " أخالق أهل العلم "  ورأيت أن يكون عنواا ،الدعاة إىل سبيل اهللا أمجعني    

 األنبياء مل يورثوا دينارا      ألن .على كل ذي مسكة من علم أن العلماء هم خلفاء األنبياء          
 والعلم هو ما دل عليه كتاب اهللا عز وجل وسنة رسـوله             ،وال درمها وإمنا ورثوا العلم    

عليه الصالة والسالم وهلذا قالت عائشة ملا سئلت رضي اهللا عنها عن خلق النيب عليـه                
  كان خلقه القرآن فهذه الكلمة العظيمة من عائشة رضـي اهللا           : قالت ،الصالة والسالم 

 وهي االستقامة على ،عنها ترشدنا إىل أن أخالقه عليه الصالة والسالم هي اتباع القرآن       
 وهي التخلق باألخالق اليت مدحها القرآن العظيم وأثىن       ،ما يف القرآن من أوامر ونواهي     

 وعاب أهله وهي كلمة جامعة خمتـصرة        ،على أهلها والبعد عن كل خلق ذمه القرآن       
 جدير م أن يعنوا بكتـاب       ،علم من الدعاة واملدرسني والطلبة     فجدير بأهل ال   ،عظيمة

 وحىت يـستقيموا  ،اهللا وأن يقبلوا عليه حىت يأخذوا منه األخالق اليت حيبها اهللا عز وجل 
ِإنَّ ﴿ : يقول عز وجل   ، وحىت تكون هلم خلقا ومنهجا يسريون عليه أينما كانوا         ،عليها

     ِدي ِللَِّتي ِهيهآنَ يذَا الْقُرهمفهو اهلادي إىل الطريقة اليت هي أقـوم الطـرق   )٢(﴾أَقْو 
 الـسبل   ، وهل هناك هدف للمؤمن أعظم من أن يكون على أهـدى           ،وأهدى السبل 

  وأقومها
                                                

  .هـ١٤٠٩ شهر رجب عام  حماضرة ألقاها مساحة الشيخ يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة يف)١(
 .٩ سورة اإلسراء اآلية )٢(
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وأصلحها وال شك أن هذا هو أرفع األهداف وأمهها وأزكاها وهو اخللق العظيم الـذي                 
ن ﴿: قلم حيث قال سبحانه وتعـاىل مدح اهللا به نبيه حممدا صلى اهللا عليه وسلم يف سورة ال 

وِإنك * وِإنَّ لَك لَأَجرا غَير ممنوٍن      * ما أَنت ِبِنعمِة ربك ِبمجنوٍن      * والْقَلَِم وما يسطُرونَ    
فعلى مجيع أهل العلم وطلبته أن يعنوا ذا اخللق، وأن يقبلـوا علـى          )١(﴾لَعلى خلٍُق عِظيٍم    

ِكتاب أَنزلْناه ِإلَيك مبارك    ﴿:  قراءة وتدبرا وتعقال وعمال، يقول سبحانه وتعاىل       كتاب اهللا 
 وهم أصحاب العقول الصحيحة الذين وهبهم اهللا        )٢(﴾ِليدبروا آياِتِه وِليتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ    

لق العظيم فعليه باإلقبـال     التمييز بني احلق والباطل وبني اهلدى والضالل، ومن أراد هذا اخل          
على كتاب اهللا عز وجل والعناية به تالوة وتدبرا وتعقال ومذاكرة بينه وبني زمالئه وسؤاال               
ألهل العلم عما أشكل عليه مع االستفادة من كتب التفسري املعتمدة، ومع العنايـة بالـسنة       

ومي وحىت يكون من أهل      على هذا النهج الق    ريالنبوية ألا تفسر القرآن وتدل عليه، حىت يس       
كتاب اهللا قراءة وتدبرا وعمال، فاليهود عندهم كتاب اهللا والنصارى عنـدهم كتـاب اهللا               
وعلماء السوء من هذه األمة عندهم كتاب اهللا، فماذا صار هؤالء؟ صاروا من شر الناس ملا                

ـ                ى خالفوا كتاب اهللا، وغضب اهللا عليهم وهكذا أتباعهم من كل من خالف كتاب اهللا عل
علم وسار على ج الغاوين من اليهود والنصارى وغريهم، حكمه حكمهم واملقـصود أن              
نعمل بكتاب اهللا وأن يكون خلقا لنا كما كان خلقا للذين آمنوا قبلنا وهدى وشفاء وقـد                 

ٍة قُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بـِصري ﴿: قال اهللا جل وعال لنبيه صلى اهللا عليه وسلم   
        ِرِكنيشالْم ا ِمنا أَنمانَ اللَِّه وحبسِني وعبِن اتما ولصالة ا وهذا أيضا من أخالقه عليه  )٣(﴾أَن

والسالم، ومن أخالق أهل العلم مجيعا، أهل العلم والبصرية أهل العلم واإلميان أهل العلـم               
  والتقوى، أما أهل العلم

                                                
 .٤-١ سورة القلم اآليات )١(
 .٢٩ سورة ص اآلية )٢(
 .١٠٨ سورة يوسف اآلية )٣(
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 ألن أهل العلم من أخالقهم الدعوة إىل        . يف ذلك   من غري تقوى وإميان فليس هلم حظ      
 فهم دعـاة    ،اهللا على بصرية مع العمل وبيان احلق بأدلته الشرعية قوال وعمال وعقيدة           
 ال يـشترون  ،اخللق وهدام على ضوء كتاب اهللا وسنة رسوله عليه الصالة والـسالم     

إىل احلق الذي بعث اهللا بـه   ويرشدوم ، بل يبلغون الناس دين اهللا  ،بآيات اهللا مثنا قليال   
 وذا يعلم أن مـن      ، ويصربون على األذى يف مجيع األحوال      ،نبيه عليه الصالة والسالم   

 وليس على خلق أهل العلم      ،دعا على جهالة فليس على خلق النيب صلى اهللا عليه وسلم          
ـ                 ب بل هو جمرم؛ ألن اهللا سبحانه جعل القول عليه بغري علم فوق مرتبة الشرك ملا يترت

قُلْ ِإنما حرم ربي الْفَواِحش مـا       ﴿ : قال تعاىل يف كتابه املبني     ،عليها من الفساد العظيم   
ظَهر ِمنها وما بطَن والِْإثْم والْبغي ِبغيِر الْحق وأَنْ تشِركُوا ِباللَِّه ما لَم ينزلْ ِبِه سـلْطَانا                 

 فجعل سبحانه القول عليه بغري علم يف القمة من          )١(﴾ اللَِّه ما ال تعلَمونَ    وأَنْ تقُولُوا علَى  
مراتب احملرمات؛ ألن هذه اآلية فيها الترقي من األدىن إىل ما هو أشد منه فانتـهى إىل                 

 وأنه من   ، وذا يعلم خطر القول على اهللا بغري علم        ،الشرك مث القول على اهللا بغري علم      
 ويف آيـة    ،والكبائر اخلطرية ملا فيه من العواقب السيئة وإضالل الناس        املنكرات العظيمة   

أخرى من سورة البقرة بني سبحانه أن القول عليه بغري علم مما يدعو إليـه الـشيطان                 
يـا  ﴿ : يقول جل وعال   ، فال ينبغي لطالب العلم أن يسري يف ركاب الشيطان         ،ويأمر به 

أَرِض حاللًا طَيبا وال تتِبعوا خطُواِت الشيطَاِن ِإنـه لَكُـم   أَيها الناس كُلُوا ِمما ِفي الْ   
   ِبنيم ودونَ          * علَمعا ال تلَى اللَِّه مقُولُوا عأَنْ تاِء وشالْفَحوِء وِبالس كُمرأْما يم٢(﴾ِإن( 

لسوء والفحشاء والقول على    انظر يا أخي ما ذكره اهللا عن هذا العدو املبني وأنه يأمر با            
اهللا بغري علم ملا يعلم من عظيم اخلطر والفساد يف القول عليه سبحانه بغري علـم؛ ألن                 

  القائل على اهللا بغري علم حيل احلرام وحيرم
                                                

 .٣٣سورة األعراف اآلية )١(
 .١٦٩-١٦٨ سورة البقرة اآليتان  )٢(
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فالواجب على أهلى العلم وطلبته احلـذر        ،احلالل وينهى عن احلق ويأمر بالباطل جلهله      
ناية باألدلة الشرعية حىت يكونوا على علم مبا يـدعون          من القول على اهللا بغري علم والع      

 والعلماء باهللا هم أعظـم النـاس     ،إليه أو ينهون عنه وحىت ال يقولوا على اهللا بغري علم          
ِإنما يخشى  ﴿ : قال تعاىل  ،خشية هللا وأكملهم يف اخلوف من اهللا والوقوف عند حدوده         

 لكن اخلـشية    ، مسلم خيشى اهللا وكل عامل خيشى اهللا        فكل )١(﴾اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَماءُ   
 ، العلماء بدينه، فأعظم الناس خشية هللا وأكمل الناس خشية هللا هم العلماء باهللا           ،متفاوتة

 وليـسوا علمـاء     ، وليسوا علماء اجلغرافيا   ، وليسوا علماء اهلندسة   ،ليسوا علماء الطب  
هللا وبدينه ومبا جاء به رسـوله        ولكنهم العلماء با   ، وليسوا علماء كذا وكذا    ،احلساب

فالرسل واألنبياء هم    ،عليه الصالة والسالم وعلى رأسهم الرسل عليهم الصالة والسالم        
 ورثـوا علمهـم     ،رأس العلماء وهم قدوة العلماء وهم األئمة ومن بعدهم خلفاء هلم          

 -لعلـم  فجدير بأهل ا   )العلماء ورثة األنبياء  ( : جاء يف احلديث   .ودعوا إىل ما دعوا إليه    
 أن يسلكوا مسلك أوائلهم األخيار يف خشية        -وإن تأخر زمام كزماننا هذا جدير م      

 وأن يكونوا أنصارا للحق ودعاة للهدى       ،اهللا وتعظيم أمره ويه والوقوف عند حدوده      
 وبذلك ينفع علمهم وتربأ ذمتهم وينتفع الناس م فقوله          ،ال خيشون يف احلق لومة الئم     

 فاخلـشية   ، يعين اخلشية الكاملـة    )٢(﴾ا يخشى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَماءُ     ِإنم﴿ :سبحانه
 مث األمثل فاألمثل من أهل العلم علـى         ، وأعالهم الرسل واألنبياء   ،الكاملة ألهل العلم  

حسب تقواهم هللا وعلى حسب سعة علمهم وعلى حسب قوة إميام وكمال إميـام              
بة ملا سألوا عن عمل الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف            وملا قال بعض الصحا    .وتصديقهم

 أين حنن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد غفر اهللا له ما تقدم               :السر فكأم تقالوه  
  من ذنبه

                                                
 .٢٨ سورة فاطر اآلية )١(
 .٢٨ سورة فاطر اآلية )٢(
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 أما أنـا    : كما يف الصحيح من حديث عائشة رضي اهللا عنها فقال بعضهم           ، وما تأخر 
 أما أنا فال أنام على     :ال أفطر وقال اآلخر    أما أنا فأصوم و    : وقال اآلخر  ،فأصلي وال أنام  

 فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فخطب        ، أما أنا فال آكل اللحم     :فراش وقال اآلخر  
أما واهللا إين ألخشاكم هللا وأتقاكم له ولكين أصلي         ( :الناس ومحد اهللا وأثىن عليه مث قال      

  فبني عليه الصالة     ) مين وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنيت فليس         
 وأنه أتقى الناس هللا وأعلمهم مبا يتقـى        ،والسالم أنه أخشى الناس صلى اهللا عليه وسلم       

عليه الصالة والسالم وهكذا الرسل قبله هم أعلم الناس بـاهللا وأتقـاهم هللا مث يلـيهم           
 ولكن ال يلزم من كمال خشية اهللا واخلـوف منـه أن يكونـوا    ،العلماء على مراتبهم  

 كما قال الـنيب  ،عصومني من اخلطأ بل كل عامل قد خيطئ فمىت بان له احلق رجع إليه    م
 فعلى طالب العلـم     )كل بين آدم خطاء وخري اخلطائني التوابون      ( :صلى اهللا عليه وسلم   

أن يتحرى احلق بدليله وجيتهد يف ذلك ويسأل ربه التوفيق واإلعانة وخيلص النية فـإن               
وإن أصاب فله أجران كما صحت بذلك الـسنة عـن           أخطأ مع ذلك فله أجر واحد       
 فاخلشية هللا تقتضي الوقوف عند حـدود اهللا والـسري   .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 فإذا زاد على ذلك صار تنطعا وغلـوا ال          ،على منهج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
 لكنـه  ،عمل والترك فالعامل هو الذي يقف عند حدود اهللا يف اإلباحة واملنع ويف ال  ،جيوز

 ،مع ذلك يكون شديد احلذر أن يقول على اهللا بغري علم أو يعمل خبالف مـا علـم                 
 وقد ذكر اهللا سبحانه عن بعض أهل الكتاب العاملني األتقيـاء            ،فيشابه اليهود يف ذلك   

لَقَد كَانَ ِفي قَصـِصِهم ِعبـرةٌ ِلـأُوِلي         ﴿ :خصاال محيدة تذكريا لنا بذلك فقال تعاىل      
لَيـسوا  ﴿ : وقال سبحانه  . ففي التاريخ والقصص عرب كما قال عز وجل        )١(﴾أَلْباِبالْ

سواًء ِمن أَهِل الِْكتاِب أُمةٌ قَاِئمةٌ يتلُونَ آياِت اللَِّه آناَء اللَّيِل وهم يسجدونَ يؤِمنونَ ِباللَِّه               
  والْيوِم

                                                
 .١١١ سورة يوسف اآلية )١(
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ِف وينهونَ عِن الْمنكَِر ويساِرعونَ ِفي الْخيراِت وأُولَِئك ِمن    الْآِخِر ويأْمرونَ ِبالْمعرو   
اِلِحنيوهذه الصفات احلميدة ذكرهـا اهللا       ،وهذا منوذج من أعماهلم الطيبة     )١( ﴾الص 

سبحانه عنهم لنقتدي م فيها ولنسلك هذا املسلك ونتأسى بأهل اخلري وهكذا يف آخر              
وِإنَّ ِمن أَهِل الِْكتاِب لَمن يؤِمن ِباللَِّه وما أُنـِزلَ  ﴿ :ل جل وعال سورة آل عمران يقو   

                ـملَه ا قَِليلًا أُولَِئـكناِت اللَِّه ثَمونَ ِبآيرتشِللَِّه ال ي اِشِعنيخ ِهمِزلَ ِإلَيا أُنمو كُمِإلَي
       ِريعس ِإنَّ اللَّه ِهمبر دِعن مهراِبأَجـا    )٢(﴾الِْحس فهذه اخلصال احلميدة اليت أخـذ 

 خـشوع وخـضوع هللا      ، إميان باهللا  ،خيار أهل الكتاب ومن هداهم اهللا من علمائهم       
 مث مع ذلك ال يشترون بآيات اهللا مثنا  ، وذل بني يديه سبحانه وتعاىل     ،وطاعة هللا سبحانه  

 كتموا سرية حممـد     ،ونقليال وال جيحدون احلق وال يكتمونه كما فعل علماؤهم الضال         
عليه الصالة والسالم وكتموا كثريا من احلق من أجل حظهم العاجل وما أرادوا مـن               

 أما أهل العلم واإلميان من األولني واآلخرين أهل اخلوف مـن اهللا فـإم               ،متاع الدنيا 
ينطقون باحلق ويصرحون به وال يشترون بآيات اهللا مثنا قليال بـل أن مـن أعمـاهلم                 

بيان احلق والداللة عليه والدعوة إليه والتحذير من الباطل والترهيب منه يرجون           العظيمة  
أَفَمن يعلَم أَنما أُنـِزلَ     ﴿ : وقال عز وجل   ، عقابه سبحانه وتعاىل   -ثواب اهللا وخيشون  

قُلْ ﴿: وقال تعاىل  )٣(﴾ِإلَيك ِمن ربك الْحق كَمن هو أَعمى ِإنما يتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ          
 وبـني   ٤﴾هلْ يستِوي الَِّذين يعلَمونَ والَِّذين ال يعلَمونَ ِإنما يتذَكَّر أُولُو الْأَلْبـابِ           

 وهو اهلـدى  -سبحانه يف هاتني اآليتني أنه ال يستوي من يعلم احلق املرتل من عند ربنا    
  عمى مع من هو أ- هؤالءيوالصالح واإلصالح ال يستو

                                                
 ١١٤-١١٣سورة آل عمران اآليتان  )١(
 .١٩٩سورة آل عمران اآلية  )٢(
 .١٩سورة األعراف اآلية  )٣(
 .٩سورة الزمر اآلية ) ٤(
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 هـؤالء   ي ال يعرف احلق وال يهتدي إليه لفساد تصوره واحنراف قلبه وفساد لبه، ال يستو             
 فأوضح أن التذكر والتبصر إمنا يكـون      )١(﴾ِإنما يتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ   ﴿: وهؤالء، وهلذا قال  

:  فقـال  من أويل األلباب، وهم أولوا العقول الصحيحة السليمة، مث ذكر صفام العظيمـة            
﴿      ونَ الِْميثَاققُضنال يِد اللَِّه وهوفُونَ ِبعي هذه صفات أهل العلم واإلميان وهـم        )٢(﴾الَِّذين 

الذين يوفون بعهد اهللا والذي عهد إليهم، يؤدون حقه ويستقيمون على دينه قوال وعمـال               
ا أمر اهللا بـه أن      وعقيدة وال ينقضون امليثاق، بل يوفون باملواثيق والعهود والذين يصلون م          

 يصلون ما أمر اهللا به أن يوصل من االسـتقامة          وخيافون سوء احلساب  يوصل وخيشون رم    
 ال بـد     صلى اهللا عليه وسلم    على أمر اهللا واإلخالص هللا سبحانه وتعاىل واتباع سنة الرسول         

صل  والبد من و    صلى اهللا عليه وسلم    من هذا وهذا، البد من توحيد اهللا ومن اتباع الرسول         
شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، وهكـذا            : هذا ذا وذلك بتحقيق الشهادتني    

يتبعون اإلميان بالعمل ومن ذلك بر الوالدين وصلة الرحم وخيشون رم اخلشية اليت تعينـهم     
 من معاصي اهللا، خيشونه سبحانه خشية حقيقية ال جمرد دعوى تؤثر يف             متنعهمعلى طاعة اهللا    

وم وجتعلها خاشعة هللا خاضعة له معظمة حلرماته تاركة نواهيه، ممتثلة أوامره، هكذا أهل              قل
ويخافُونَ ﴿العلم واإلميان خيشون رم اخلشية اليت تثمر املتابعة وتؤدي إىل احلق وترك الباطل   

 هذا من كمال اخلشية خوفهم من سوء احلساب، وهلذا أعدوا العـدة             )٣(﴾سوَء الِْحسابِ 
مث ذكـر سـبحانه الـصفتني        واستقاموا على الطريق خوفا من سوء احلساب يوم القيامة،        

والَِّذين صبروا ابِتغاَء وجـِه ربِهـم وأَقَـاموا         ﴿: السادسة والسابعة، فقال سبحانه وتعاىل    
   صربوا على طاعة اهللا وصربوا عن حمارم اهللا، ٤﴾الصالةَ

                                                
 .١٩ سورة الرعد اآلية - ١
 .٢١-٢٠سورة الرعد اآليتان - ٢
 .٢١-٢٠سورة الرعد اآليتان - ٣
 .٢٢سورة الرعد اآلية - ٤
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ن ابتغاء وجه اهللا وابتغاء الزلفى لديه، هكذا أهل اإلميان وأهل           ال جتلدا وال عن رياء، ولك     
العلم باهللا يصربون على الشدائد يف أداء طاعة اهللا ويف ترك معاصي اهللا، وبتبليغ رسالة اهللا               
مع إقامتهم للصالة وعدم التفريط يف شيء مما أوجب اهللا عليهم من هذه العبادة العظيمة               

ها كما أمر اهللا، مث ذكر سبحانه الصفة الثامنـة والتاسـعة            اليت هي عمود اإلسالم، وأدو    
 واملعىن أـم    )١(﴾وأَنفَقُوا ِمما رزقْناهم ِسرا وعالِنيةً ويدرُءونَ ِبالْحسنِة السيئَةَ       ﴿: فقال

مع هذا ينفقون يف مرضاته ويف اإلحسان لعباده سرا وعالنية، شيء يراه الناس وشيء ال               
 الناس، يبتغون فضل اهللا ويبتغون رمحته وإحسانه مـن الزكـاة، وغريهـا يـؤدون             يراه

ويـدرُءونَ ِبالْحـسنِة    ﴿الزكوات، وينفقون يف وجوه اخلري مما أعطاهم اهللا سـبحانه،           
 يدرءون باحلسنات السيئات لكمال صربهم وحتملهم وكظمهم الغيظ، هكـذا           ﴾السيئَةَ

 هلم )٢(﴾أُولَِئك لَهم عقْبى الدارِ   ﴿: اء من عباده، قال اهللا تعاىل     العلماء باهللا وهكذا الصلح   
جنات عدٍن يدخلُونها ومن صلَح ِمن آبـاِئِهم        ﴿: العاقبة احلميدة، فسرها سبحانه بقوله    

 اِتِهميذُرو اِجِهموأَزم على هذه األعمال السابقة أن اهللا يشمله       )٣(﴾وم وآبـائهم   من ثوا
وذريام وأزواجهم بفضله سبحانه وتعاىل ورمحته، فاالستقامة على أمر اهللا وأداء حقـه             
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر والثبات على احلق والـصرب يف ذلـك ودرء الـسيئة      
باحلسنة، كل هذا من أسباب صالح العبد وصالح آبائه، وأزواجه وذريته واجتماعهم يف             

يارة املالئكة هلم مسلمني عليهم ومرحبني م، ومن نعم اهللا العظيمة على            دار كرامته وز  
العبد أن يكون سببا هلداية أبيه وأمه وزوجته وذريته، وهكذا من نعم اهللا العظيمة علـى                
املرأة أن تكون سببا هلداية زوجها وأبيها وأمها وأوالدها، ويعلم من اآليـة الكرميـة أن                

  ذريات اجلنة مع أقارم إمنا هو بسبب صالحهم دخول اآلباء واألزواج وال

                                                
 .٢٢ سورة الرعد اآلية )١(
 .٢٢عد اآلية سورة الر )٢(
 .٢٣ سورة الرعد اآلية )٣(
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ال رد النسب والقرابة ولكن بسبب الصالح واالستقامة واالجتهاد يف طاعة اهللا الـيت         
 ،هي أعظم واسطة يف صالح العبد وأقربائه وزوجاته وذرياته واجتماعهم يف دار كرامته     

ا أَموالُكُم وال أَوالدكُم ِبـالَِّتي  وم﴿ :وهذه اآلية الكرمية تشبه قوله تعاىل يف سورة سبأ  
تقَربكُم ِعندنا زلْفَى ِإال من آمن وعِملَ صاِلحا فَأُولَِئك لَهم جزاُء الضعِف ِبما عِملُوا              

ـ     ﴿ : وقوله تعاىل يف سورة احلجرات     )١(﴾وهم ِفي الْغرفَاِت آِمنونَ    ِإن ـاسا النها أَيا ي
خلَقْناكُم ِمن ذَكٍَر وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَباِئلَ ِلتعارفُوا ِإنَّ أَكْرمكُم ِعنـد اللَّـِه              

   ِليمع ِإنَّ اللَّه قَاكُموهكذا ما جاء يف معىن ذلك من اآليات الكرميـات          )٢(﴾ خبري أَت ، 
 كل  ،عيم والسالمة من عذاب اهللا وغضبه     كلها تبني أن املنازل العالية والفوز جبنات الن       

ذلك ال حيصل مبجرد األماين والدعوة وال باألنساب والدعوة إمنا حيصل ذلـك بعـد               
توفيق اهللا ورمحته بأسباب الصرب على طاعة اهللا والصرب عن حمارمـه واإلقبـال عليـه                

مع صربهم سبحانه وتعاىل واإلخالص له يف العمل والضراعة إليه بطلب التوفيق واهلداية          
 ذا كله حصل هلم اخلري      ،على الشدائد واملشاق يف سبيل احلق وصربهم على املصائب        

 وهكذا ينبغي ألهل اإلميان وأهل العلم واهلداية أن يتخلقـوا           ،العظيم والفوز بدار النعيم   
 وحىت تكون هلـم  ،ذه األخالق العظيمة ويسريوا عليها حىت تكون هلم العاقبة احلميدة   

 قال تعاىل يف سورة ، وال بد من صدق    ، فال بد من صرب وال بد من إخالص        ،رعقىب الدا 
 وقال سبحانه يف سـورة املؤمنـون   )٣(﴾وجزاهم ِبما صبروا جنةً وحِريرا   ﴿ :اإلنسان

ملا ذكر  وقال يف سورة الفرقان      )٤(﴾ِإني جزيتهم الْيوم ِبما صبروا أَنهم هم الْفَاِئزونَ       ﴿
  أُولَِئك يجزونَ﴿ :صفات عباد الرمحن العظيمة

                                                
 ٣٧ سورة سبأ اآلية  )١(
 .١٣ سورة احلجرات اآلية  )٢(
 .١٢ سورة اإلنسان اآلية  )٣(
 .١١١ سورة املؤمنون اآلية  )٤(
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  )١(﴾ الْغرفَةَ ِبما صبروا ويلَقَّونَ ِفيها تِحيةً وسالما 

وِعباد الرحمِن الَِّذين يمشونَ علَى     ﴿ :فهذه اخلصال احلميدة اليت ذكرها يف قوله      
 ، وصربهم عن حمارم اهللا    ،م بصربهم على طاعة اهللا     حصلت هل  ، اآليات )٢(﴾الْأَرِض هونا 

 وأن نعد له عدته والبد أن يعلـم         ، فالبد من العناية ذا األمر     ،وصربهم على املصائب  
 ال حيصل مبجـرد     ،طالب العلم أنه ال بد من الصرب وأن األعمال العظيمة واخلري الكثري           

عاىل بأمسائه وصفاته أن يوفقنا      اهللا ت  أسأل ، من دون عمل وصرب    والتمينالدعوى والرغبة   
وسائر املسلمني للعلم النافع والعمل الصاحل وأن يرزقنا مجيعا التخلق بأخالق أهل العلم             

 وأن يزيدنا ومجيع املسلمني من العلم النافع        ، أخالق الرسل وأتباعهم بإحسان    ،واإلميان
ا ومـن سـيئات    مجيعا من شرور أنفـسن يعيذنا وأن   ،والعمل الصاحل والبصرية النافذة   

 كما نسأله سبحانه أن يوفق القائمني على أمور املسلمني يف كل مكان لكل ما            ،أعمالنا
 وأن  ،فيه رضاه وصالح العباد وأن يصلح قادة املسلمني ويعينهم على طاعة اهللا ورسوله            

 كما أسأله عز    ، واحلذر مما خيالفها   ،يوفقهم لتحكيم شريعته وااللتزام ا والتحاكم إليها      
ل أن يصلح أحوال املسلمني يف كل مكان وأن مينحهم الفقه يف الدين وأن يعينـهم               وج

 وأن يعيذنا وسائر املسلمني من كل ما خيالف شرعه       ،على ذكره وشكره وحسن عبادته    
 وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا         ..إنه جل وعال ويل ذلك والقادر عليه      
   .إحسان إىل يوم الدينحممد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ب

                                                
 .٧٥ سورة الفرقان اآلية  )١(
 .٦٣ سورة الفرقان اآلية  )٢(



  

 - ٨٩ -

  )١(حادث املسجد احلرام وأمر املهدي املنتظر

 والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وأصحابه ومـن اهتـدى             ،احلمد هللا 
   : أما بعد.داه

 بعـد صـالة   املسلحنيفإن احلادثة النكراء واجلرمية الشنعاء اليت قام ا مجاعة من      
 هجرية باقتحـامهم املـسجد      ١٤٠٠من عام    / ١ / ١ الفجر من يوم الثالثاء املوافق    

احلرام وإطالقهم النار بني الطائفني والقائمني والركع السجود يف بيت اهللا احلرام أقدس             
 قد اقضت مضاجع العامل اإلسالمي وأهلبت مشاعره وقابلها باالسـتنكار           ،بقعة وآمنها 

 ، جعله اهللا مثابة للناس وأمنـا  وما ذاك إال ألا عدوان على البيت احلرام الذي   ،الشديد
 وإشعال لنار   ، وترويع للمسلمني  ،وانتهاك حلرمته وحرمات البلد األمني والشهر احلرام      

   . وخروج على ويل أمر البالد بغري حق،الفتنة

مـن  ﴿و :وال شك أن هذا اإلجرام يعترب من اإلحلاد يف حرم اهللا الذي قال اهللا فيه          
ويعترب ترويعا للمسلمني وإيـذاء هلـم     )٢(﴾ظُلٍْم نِذقْه ِمن عذَاٍب أَِليمٍ    يِرد ِفيِه ِبِإلْحاٍد بِ   

الَِّذين يؤذُونَ الْمؤِمِنني والْمؤِمناِت ِبغيِر ما      ﴿و :وظلما وعدوانا وقد قال اهللا عز وجل      
من يظِْلم ِمنكُم نِذقْـه  ﴿و :وقال سبحانه )٣(﴾اكْتسبوا فَقَِد احتملُوا بهتانا وِإثْما مِبينا 

ضاف  ي )١(﴾الظَّاِلمونَ ما لَهم ِمن وِلي وال نِصريٍ      ﴿و :وقال عز وجل   )٤(﴾عذَابا كَِبريا 
  إىل ذلك محلهم 

                                                
 هـ١٤٠٠  نشر يف العدد اخلامس من جملة البحوث اإلسالمية سنة )١(
 .٢٥ سورة احلج اآلية  )٢(
 .٥٨ سورة األحزاب اآلية  )٣(
 .١٩ سورة الفرقان اآلية  )٤(
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 املسلمني من ومحايةالسالح وإطالقهم النار على رجال األمن الذين أرادوا إطفاء فتنتهم        
 ى و ﴾من محل علينا السالح فليس منا     ﴿هللا عليه وسلم     وقد قال النيب صلى ا     ،شرهم

إن هذا البلد حرام حبرمة اهللا إىل    ( :عن محل السالح يف احلرم وقال عليه الصالة والسالم        
 : وقال أيضا عليه الصالة والـسالم      )يوم القيامة ال يسفك فيه دم وال يعضد فيه شجره         

حيل ألحد بعدي وإمنا أحل يل ساعة من        إن هذا البلد مل حيل القتال فيه ألحد قبلي وال           (
 واألحاديـث يف    )ار وقد عادت حرمته اليوم كحرمته باألمس فليبلغ الشاهد الغائب         

 ،هذا املعىن كثرية وقد تعدى شر هذه الفتنة وضررها إىل كثري من احلجـاج وغريهـم            
 ،يضاف إىل ذلك إغالقهم أبواب املسجد احلرام ومنعهم بذلك الداخلني واخلـارجني           

ومن أَظْلَم ِممن منع مساِجد اللَّـِه       ﴿ :وبذلك تدخل هذه الطائفة حتت قوله عز وجل       
                ـاِئِفنيا ِإال خلُوهخدأَنْ ي ما كَانَ لَهم ا أُولَِئكاِبهرى ِفي خعسو هما اسِفيه ذْكَرأَنْ ي

وباجلملة فقد حصل ـذه      )٢( ﴾ عذَاب عِظيم  لَهم ِفي الدنيا ِخزي ولَهم ِفي الْآِخرةِ      
احلادثة الشنيعة ظلم كثري وفساد عظيم وبالء كبري وال نعلم أنه مر باملسجد احلرام مثل               

 أما تربيرهم لظلمهم وعدوام وفـسادهم       .هذه احلادثة ال يف اجلاهلية وال يف اإلسالم       
فهذا تربير فاسد وخطأ ظاهر وزعم       ،الكبري بأم أرادوا إعالن البيعة ملن زعموه املهدي       

ال دليل عليه وال جيوز أن يستحلوا به حرمة املسجد احلرام وحرمة املسلمني املوجودين              
فيه وال يبيح هلم محل السالح وإطالق النار على رجال األمن وال علـى غريهـم ألن                 

ا ابن فالن هو    املهدي املنتظر من األمور الغيبية اليت ال جيوز ألي مسلم أن جيزم بأن فالن             
 ودعوى ألمر قد استأثر     ،املهدي املنتظر ألن ذلك قول على اهللا وعلى رسوله بغري علم          

اهللا به حىت تتوافر العالمات واألمارات اليت أوضحها النيب صلى اهللا عليه وسلم وبني أا        
   وأمهها،وصف املهدي

                                                                                                                           
 .٨ سورة الشورى اآلية  )١(
 .١١٤ سورة البقرة اآلية  )٢(
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ا ملئت جورا مع     وأن ميأل األرض عدال كم     ،وأوضحها أن تستقيم واليته على الشريعة     
 وكونه أجلى  ، كونه من بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم        : وهي ،توافر العالمات األخرى  

اجلبهة أقىن األنف وكون امسه واسم أبيه يوافق اسم النيب صلى اهللا عليه وسلم واسـم                
   . وبعد توافر هذه األمور كلها ميكن املسلم أن يقول أن من هذه صفته هو املهدي،أبيه

تماد املنامات يف إثبات كون فالن هو املهدي فهو خمالف لألدلـة الـشرعية              أما اع 
 ألن املرائي مهما كثرت ال جيوز االعتماد عليها يف خالف        .وإلمجاع أهل العلم واإلميان   

ما ثبت به الشرع املطهر؛ ألن اهللا سبحانه أكمل لنبينا حممد صلى اهللا عليـه وسـلم                 
بل وفاته عليه الصالة والسالم فال جيوز ألحد أن يعتمد     وألمته الدين وأمت عليهم النعمة ق     

 املهدي قد أخـرب الـنيب   إن مث ،شيئا من األحالم يف خمالفة شرعه عليه الصالة والسالم        
صلى اهللا عليه وسلم أنه حيكم بالشرع املطهر فكيف جيوز له وألتباعه انتهاك حرمـة               

 وكيف جيوز له اخلروج     ،ري حق املسجد احلرام وحرمة املسلمني ومحل السالح عليهم بغ       
على دولة قائمة قد اجتمعت على رجل واحد وأعطته البيعة الشرعية فيـشق عـصاها           

من أتاكم وأمركم مجيع    ( : وقد قال عليه الصالة والسالم فيما صح عنه        ،ويفرق مجعها 
 خرجه مـسلم    )يريد أن يشق عصاكم أو يفرق مجاعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان           

ملا بايع النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه بايعهم علـى أن ال ينـازعوا            و ،يف صحيحه 
 وهـذه الدولـة   )إال أن تروا كفرا بواحا عندكم من اهللا فيه برهان    ( : وقال ،األمر أهله 

 وإمنا الذي يستبيح اخلـروج علـى        ،حبمد اهللا مل يصدر منها ما يوجب اخلروج عليها        
 ويقـاتلون أهـل     ،رون املسلمني بالـذنوب    الذين يكف  ،الدولة باملعاصي هم اخلوارج   

إم ميرقون  ( : وقد قال فيهم النيب صلى اهللا عليه وسلم        ، ويتركون أهل األوثان   ،اإلسالم
  من اإلسالم كما ميرق السهم من 
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أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن يف قتلهم أجرا ملن قتلهم عند اهللا يـوم             : وقال الرمية
من رأى من   ( : وقد قال النيب   ،يف شأم كثرية معلومة    واألحاديث   . متفق عليه  )القيامة

أمريه شيئا من معصية هللا فليكره ما يأيت من معصية اهللا وال يرتعن يدا من طاعة فإن من                  
 وقال عليه الـصالة والـسالم يف        )خرج عن الطاعة وفارق اجلماعة مات ميتة جاهلية       

 ، والـسمع  ، اجلهـاد  :وأنا آمركم خبمس اهللا أمرين ـن      ( :حديث احلارث األشعري  
 فإن من فارق اجلماعة شربا فقد خلع ربقة اإلسالم مـن            ، واجلماعة ، واهلجرة ،والطاعة

 وقد صدر من علمـاء اململكـة        .. واألحاديث يف هذا املعىن كثرية     )عنقه إال أن يراجع   
 ، وقد نشرت يف الصحف احملليـة      ، وأنا من مجلتهم   ،فتوى يف هذه احلادثة والقائمني ا     

   : وفيما يلي نصها..بواسطة اإلذاعة املرئية واملسموعةوأذيعت 

  بيان من هيئة كبار العلماء بشأن االعتداء على املسجد احلرام 
 : وبعد ، وصلى اهللا وسلم على من ال نيب بعده حممد وعلى آله وصحبه            ،احلمد هللا وحده  

ة الريـاض يف  فبمناسبة انعقاد جملس هيئة كبار العلماء يف دورته اخلامسة عشرة يف مدين     
 هـ للنظر يف األعمال املدرجة يف جـدول         ١٤٠٠النصف األول من شهر صفر عام       

 رأت اهليئة أن من واجبها إصدار بيان بشأن االعتداء على املسجد            ،أعمال هذه الدورة  
احلرام من قبل الفئة املعتدية الضالة اليت كفى اهللا املؤمنني شر عدواا فتم القضاء عليها               

   فإن هيئة كبار العلماء ذه املناسبة تستنكر من هذه الفئة الظاملة،كرمهبفضل اهللا و
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   :مث وعدواا الغادر وتعتربها بذلك قد ارتكبت عدة جرائم أمهها ما يلي فعلها اآل

 انتهاك حرم اهللا وجعله ميدانا للقتل والقتال وحتويله من حرم آمن إىل سـاحة       -١
ات والقتل والقتال متجاهلني ما يف ذلك من        حرب تسوده الفوضى والفزع واالضطراب    

ومن يِرد ِفيِه ِبِإلْحاٍد ِبظُلٍْم نِذقْه ِمـن        ﴿ : قال اهللا تعاىل   ،الوعيد الشديد واإلجرام البالغ   
إن ( : ويف صحيح البخاري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال            )١(﴾عذَاٍب أَِليمٍ 

 حيل المرئ يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يسفك ا          مكة حرمها اهللا ومل حيرمها الناس فال      
دما وال يعضد ا شجرا فإن أحد ترخص بقتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيهـا                 
فقولوا إن اهللا أذن لرسوله ومل يأذن لكم وإمنا أذن يل ساعة من ار وقد عادت حرمتها               

  .)اليوم كحرمتها باألمس فليبلغ الشاهد الغائب

اء املسلمني يف البلد احلرام مكة املكرمة ويف حرمه اآلمن حيث قتل فيه              سفك دم  -٢
   .على أيديهم وبسبب فتنتهم العشرات من املسلمني معصومي الدم واملال

يسأَلُونك عِن  ﴿ : قال تعاىل  ، اإلقدام على القتال يف البلد احلرام ويف الشهر احلرام         -٣
   . اآلية)٢(﴾لْ ِقتالٌ ِفيِه كَِبريالشهِر الْحراِم ِقتاٍل ِفيِه قُ

 وهم مع إمامهم وحتت واليته وسلطانه       ، اخلروج على إمام املسلمني وويل أمرهم      -٤
يف حال من االستقرار والتكاتف والتآلف والتناصح واجتماع الكلمة حيسدهم عليهـا            

وخلع ما  كثري من شعوب العامل ودوهلا مستهينني جبرمية اخلروج على ويل أمر املسلمني             
  يف أعناقهم له من بيعة نافذة

                                                
 .٢٥ سورة احلج اآلية )١(
 .٢١٧.  سورة البقرة اآلية )٢(
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 يف ذلك من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة قـال         ما جاهلني أو متجاهلني    
  )١(﴾يا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي الْأَمِر ِمنكُم ﴿ :تعاىل

 دعانا رسول اهللا صلى     :هللا عنه قال  ويف الصحيحني عن عبادة بن الصامت رضي ا       
 أن بايعنا على السمع والطاعة يف منشطنا       ، فكان فيما أخذ علينا    ،اهللا عليه وسلم فبايعناه   

إال أن تـروا    ( : قال ، وأن ال ننازع األمر أهله     ، وأثرة علينا  ، وعسرنا ويسرنا  ،ومكرهنا
ح مسلم عن ابن عمر      ويف صحي  )٢( واللفظ ملسلم  )كفرا بواحا عندكم فيه من اهللا برهان      

من خلع يدا من طاعة     ( :رضي اهللا عنهما أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول           
 ويف  )لقي اهللا يوم القيامة وال حجة له ومن مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية               

صحيح مسلم عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه                 
 جاء  فإنومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده ومثرة فؤاده فليطعه إن استطاع            ( : قال وسلم

ويف صحيح مسلم عن عرفجة بن شـريح أن الـنيب   ، )آخر ينازعه فاضربوا عنق اآلخر    
من أتاكم وأمركم مجيع يريد أن يشق عصاكم أو يفـرق           ( :صلى اهللا عليه وسلم قال    

  .)مجاعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان

 التسبب يف تعطيل حرم اهللا مدة اعتدائهم عليه من الشعائر الدينية من صـالة               -٥
وذكر وطواف وتالوة لكتاب اهللا وغري ذلك من أنواع العبادات حىت إنه مضى عليـه               

ومن ﴿ : قال تعاىل،مجعتان مل تصل فيه ومل ترفع من مآذنه نداءات الصالة مجعة ومجاعة       
   . اآلية)٣(﴾د اللَِّه أَنْ يذْكَر ِفيها اسمه وسعى ِفي خراِبهاأَظْلَم ِممن منع مساِج

                                                
  .٥٩سورة النساء اآلية  )١(
 .١٧٠٩صحيح مسلم برقم  )٢(
 .١١٤البقرة اآلية  سورة )٣(
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 بزجهم يف حظرية هذا    ،التغرير مبجموعة من األغرار والنساء والسذج وغريهم       -٦
   .الطغيان اآلمث وتعريضهم لكثري من املآسي وصنوف املشقة والتسبب يف قتل بعضهم

 حيث قام من توىل كرب هذه الفتنة باإلشـارة  ، االنقياد لداعي اهلوى والضالل   -٧
إىل أحدهم بأنه هو املهدي املنتظر وأعلن املطالبة مببايعته مع انتفاء ما يدل على ذلـك                

   .ووجود ما يكذبه

وبناء على ما تقدم فإن هيئة كبار العلماء تعترب هذه الفئة فئة ضالة العتدائها على               
م احلرام وقيامها مبا يسبب فرقة املـسلمني         الد وسفكهاحرم اهللا وعلى مسجده احلرام      

ومن يِرد ِفيِه ِبِإلْحاٍد ِبظُلٍْم نِذقْـه       ﴿ :وشق عصاهم وبذلك دخلت حتت قوله سبحانه      
ومن أَظْلَم ِممن منع مساِجد اللَِّه أَنْ يذْكَر ِفيها اسـمه  ﴿ : وقوله )١(﴾ِمن عذَاٍب أَِليمٍ  
  رى ِفي خعساوواهليئة إذ ترى يف هذه الفئة الظاملة هذا الرأي ترى أن يف             . اآلية )٢(﴾اِبه 

منشوراا من الشبه اآلمثة والتأويالت الباطلة واالجتاهات الضالة ما يعترب بذور شر وفتنة 
وضالل وطريق إىل الفوضى واالضطرابات والتالعب مبصاحل البالد والعباد بدعاوى قد           

 وإذ تبني اهليئة ذلك وتستنكره      ،ها ويف بواطنها الشر املستطري    يغتر بعض السذج بظاهر   
فإا حتذر املسلمني مجيعا مما يف تلك املنشورات من الشبه اآلمثة والتـأويالت الباطلـة            

 كما أن اهليئة ذه املناسبة ومبناسبة القضاء على فتنتهم من حكومة            ،واالجتاهات السيئة 
 تـشكر اهللا  ،فظه اهللا ووفقه وأعانه على كل خـري   جاللة امللك خالد بن عبد العزيز ح      

 وتسأله تعاىل أن حيمي هذه البالد وبالد        ،سبحانه وتعاىل أن يسر أسباب القضاء عليها      
  املسلمني عامة من كل سوء وأن جيمع مشلها على احلق ويعني والا

                                                
 .٢٥سورة احلج اآلية  )١(
 .١١٤سورة البقرة اآلية  )٢(
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وا بـاخلري    ويعزهم باإلسالم ويعز اإلسالم م وجيعل هلم من البطانة الصاحلة من إذا مه            
أعانوهم عليه وإذا جهلوه أرشدوهم إليه وإذا نسوه ذكروهم إياه وأن حيق احلق ويبطل              

 وتقدر اهليئة اجلهود العظيمة  ، من ظامل وحاقد وماكر وحاسد     ؛الباطل ولو كره ارمون   
اليت بذلتها احلكومة يف القضاء على هذه الفتنة بطريقة اتسمت بالقوة واحلكمة والبصرية         

 كل من ساهم يف القضاء عليها بيده أو لسانه أو قلمه ويف مقدمة هؤالء جاللة                وتشكر
 مبختلف مـسمياا ورتـب      العسكريةامللك وويل عهده وأعوانه املخلصني والقوات       

سأل اهللا سبحانه وتعاىل لقتالهم املغفرة والرمحة وجزيل الثواب وألحيـائهم  ت و ،أفرادها
هلدى واهللا حسبنا ونعم الوكيل وصلى اهللا على نبينا         األجر العظيم والثبات على احلق وا     

  هيئة كبار العلماء            .حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  رئيس الدورة اخلامسة عشره

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

         عبد اهللا حممد بن محيدعبد اهللا خياط              حممد بن علي احلركان

                       مل حيضر الدورة لسفره                      

  يـــسليمان بن عبيد           عبد العزيز بن صاحل          عبد الرزاق عفيف

   إبراهيم بن حممد آل الشيخ راشد بن خنني           حممد بن جبري               

  ــنعبد اهللا بن غديان       صاحل بن غصون            عبد ايد حســـ

  عبد اهللا بن قعود         عبد اهللا بن منيع            صاحل بن حليـــــدان
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 وإمنا أردت بكلميت هذه مزيـد       ، إن شاء اهللا واإلقناع لطالب احلق      الكفايةوفيها  
 وخطئها فيمن زعمت   ،اإليضاح والبيان خلطأ هذه الطائفة وظلمها وعدواا فيما فعلت        

   ..أنه املهدي

هدي املنتظر بالكلية كما زعم ذلك بعض املتأخرين فهو قول باطـل؛           أما إنكار امل  
خر الزمان وأنه ميأل األرض عدال وقسطا كما ملئت جـورا           آألن أحاديث خروجه يف     

 ،قد تواترت تواترا معنويا وكثرت جدا واستفاضت كما صرح بذلك مجاعة من العلماء        
 والعالمـة الـسفاريين     ،ابـع منهم أبو احلسن اآلبري السجستاين من علماء القرن الر        

   . وهو كاإلمجاع من أهل العلم،والعالمة الشوكاين وغريهم

ولكن ال جيوز اجلزم بأن فالنا هو املهدي إال بعد توافر العالمات اليت بينها النيب يف        
 كما  ، وأعظمها وأوضحها كونه ميأل األرض عدال وقسطا       ،األحاديث الصحيحة الثابتة  
   .ق بيان ذلكملئت جورا وظلما كما سب

 وأن يوفق والة ،ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال املسلمني ومينحهم الفقه يف الدين       
 وأن حيسن العاقبـة     ،أمرهم للحكم بشريعته والتحاكم إليها واحلذر من كل ما خالفها         

 وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله نبينـا حممـد وآلـه             ،للمسلمني أنه جواد كرمي   
  .ان إىل يوم الدين ومن تبعهم بإحس،وصحبه
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  : على حماضرة عنواا)١(تعليق

  "عقيدة أهل السنة واألثر يف املهدي املنتظر"
قـام فـضيلة     " ..عقيدة أهل السنة واألثر   " بعد انتهاء احملاضر من إلقاء حماضرته       

نائب رئيس اجلامعة اإلسالمية آنذاك الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز فعلق علـى                
 وصلى اهللا وسلم على رسـول اهللا وعلـى آلـه    ، احلمد هللا.)٢(بالكلمة التالية احملاضرة  

   .وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى داة إىل يوم الدين

 فإنا نشكر حماضرنا األستاذ الفاضل الشيخ عبد احملسن بن محد العباد على           :أما بعد 
قام حقـا فيمـا يتعلـق       هذه احملاضرة القيمة الواسعة فلقد أجاد فيها وأفاد واستوىف امل         

 ، وال مزيد على ما بسطه من الكالم فقد بـسط واعـتىن        ،باملهدي املنتظر مهدي احلق   
 وقد وفق للصواب وهدي إىل      ، وذكر كالم أهل العلم يف هذا الباب       ،وذكر األحاديث 

 فجزاه اهللا عن حماضرته خريا وجزاه اهللا عن جهوده خريا وضاعف لـه املثوبـة                ،احلق
 - إن شـاء اهللا    - وسوف نقوم  ،كميل واإلمتام لرسالته يف هذا املوضوع     وأعانه على الت  

بطبعها بعد انتهائه منها لعظم فائدا ومسيس احلاجة إليها واخلالصة اليت أعلقها علـى            
   :هذه احملاضرة القيمة أن أقول

 فأمر  ، كما بينه أهل العلم    ،إن احلق والصواب هو ما أبداه فضيلته يف هذه احملاضرة         
   أمر معلوم واألحاديث فيه مستفيضة بل متواترةاملهدي

                                                
هـ ص ١٣٨٩نشرت يف جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة العدد الثالث السنة األوىل ذو القعدة سنة  )١(

وقد نشرت يف الة ..  تعليقا على حماضرة للشيخ عبد احملسن بن محد العباد املدرس باجلامعة١٦٤-١٦١
 .قبلها هذه احملاضرة بعنوان عقيدة أهل السنة واألثر يف املهدي املنتظر

 . نقلت من شريط التسجيل وعرضت على فضيلته بعد نقلها فأذن يف نشرها)٢(
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 كما حكاه األستاذ يف هـذه       ، تواترها : وقد حكى غري واحد من أهل العلم       ،متعاضدة
 وهي متواترة تواترا معنويا لكثرة طرقها واختالف خمارجها وصحابتها ورواا          ،احملاضرة
ت وخروجـه حـق    فهي حبق تدل على أن هذا الشخص املوعود به أمره ثاب ،وألفاظها

 من ذرية احلسن بن علي بن أيب طالب رضـي         )حممد بن عبد اهللا العلوي احلسين     (وهو  
 وهذا اإلمام من رمحة اهللا عز وجل لألمة يف آخر الزمان خيرج فيقـيم العـدل   ،اهللا عنه 

 وينشر اهللا به لواء اخلري على األمة عدال وهدايـة وتوفيقـا             ،واحلق ومينع الظلم واجلور   
 ،ه وقد اطلعت على كثري من أحاديثه فرأيتها كما قال الشوكاين وغري           .ناسوإرشادا لل 

 وفيها  ، وفيها الضعيف املنجرب   ، فيها الصحيح وفيها احلسن    :هوكما قال ابن القيم وغري    
 ، سواء كان صحيحا لذاته أو لغرية      ، ويكفينا من ذلك ما استقام سنده      ،أخبار موضوعة 

ذا األحاديث الضعيفة إذا اجنربت وشد بعـضها      وهك ،وسواء كان حسنا لذاته أو لغريه     
 ، صـحيح لذاتـه   : فإن املقبول عندهم أربعة أقـسام      .بعضا فإا حجة عند أهل العلم     

   . وحسن لغريه، وحسن لذاته،وصحيح لغريه

 ، أما املتواتر فكله مقبول سواء كان تواتره لفظيـا أو معنويـا    ،هذا ما عدا املتواتر   
 فتقبل بتواترها من جهة اختالف      ،ب متواترة تواترا معنويا   فأحاديث املهدي من هذا البا    

 ونص أهل العلم املوثوق م على ثبوا      ،ألفاظها ومعانيها وكثرة طرقها وتعدد خمارجها     
 واحلق أن مجهور أهل     ، وقد رأينا أهل العلم أثبتوا أشياء كثرية بأقل من ذلك          .وتواترها

 وأنه سيخرج يف آخـر      ، وأنه حق  ،هدي على ثبوت أمر امل    - بل هو اتفاق منهم    -العلم
   .الزمان

 وأما مـا    .أما من شذ عن أهل العلم يف هذا الباب فال يلتفت إىل كالمه يف ذلك              
 اهللا عليه يف كتابه التفسري يف سورة املائدة عند ذكر           ةقاله احلافظ إمساعيل بن كثري رمح     

   ميكن أن: وأن املهدي،النقباء
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 :فإن الرسول عليه الصالة والسالم قال     . حمل نظر  :هذا عشر ف   يكون أحد األئمة االثىن   
 :  فقولـه )ال يزال أمر هذه األمة قائما ما ويل عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش          (
 واحلـق  ، واألمر نافذ، يدل على أن الدين يف زمام قائم      )ال يزال أمر هذه األمة قائما     (

 وقـد جـرى يف آخرهـا    ،ين أمية  ومعلوم أن هذا إمنا كان قبل انقراض دولة ب         ،ظاهر
 وانقسم أمر املـسلمني إىل  ، وحصل به نكبة على املسلمني    ،اختالف تفرق بسببه الناس   

 وجرى من اخلطوب والشرور ما هو       ، وخالفة يف العراق   ، خالفة يف األندلس   :خالفتني
   .معلوم

ـ    )ال يزال أمر هذه األمة قائما     ( :والرسول عليه الصالة والسالم قال     د  مث جرى بع
ذلك أمور عظيمة حىت اختل نظام اخلالفة وصار على كل جهة من جهات املـسلمني               

   . ويف زماننا هذا أعظم وأكثر،أمري وحاكم وصارت دويالت كثرية

 فكيف يصح أن يقال أن األمر قـائم إىل خـروج            ،واملهدي حىت اآلن مل خيرج    
كما قاله مجاعة مـن   واألقرب يف هذا     .املهدي ؟ هذا ال ميكن أن يقوله من تأمل ونظر         

ال يزال أمر هـذه األمـة   ( : أن مراد النيب صلى اهللا عليه وسلم ذا احلديث     :أهل العلم 
 اخللفـاء   : أن مراده من ذلـك     )قائما ما ويل عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش         

 ، وأوالده األربعة ، مث عبد امللك بن مروان     ، وابنه يزيد  ، ومعاوية رضي اهللا عنهم    ،األربعة
ثـين عـشر يف      واملقصود أن األئمة األ    . فهؤالء اثنا عشر خليفة    ،عمر بن عبد العزيز   و

 فإن الـدين يف زمـام قـائم      ،األقرب واألصوب ينتهي عددهم شام بن عبد امللك       
 وما وقع بعد موت يزيد مـن االخـتالف        ،واإلسالم منتشر واحلق ظاهر واجلهاد قائم     

 مل يضر املسلمني يف ،الشام وابن الزبري يف احلجاز  واالنشقاق يف اخلالفة وتويل مروان يف       
 فدينهم ظاهر وأمرهم قائم وعدوهم مقهور مع وجود هذا اخلالف الذي            ،ظهور دينهم 

  جرى مث زال حبمد اهللا بتمام
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   .البيعة لعبد امللك واجتماع الناس بعد ما جرى من اخلطوب على يد احلجاج وغريه

 ، به صلى اهللا عليه وسلم قد وقع ومضى وانتـهى          وذا يتبني أن هذا األمر الذي أخرب      
ثين وأمر املهدي يكون يف آخر الزمان وليس له تعلق حبديث جابر بن مسرة يف األئمة األ               

 : أما كون املهدي يكون عند نزول عيسى فقد قال ابن كثري يف الفنت واملالحـم               .عشر
 أسامة يرشد إىل هذا  واحلديث الذي رواه احلارث بن أيب     ،أظنه يكون عند نزول املسيح    

 فهو صريح يف أنه يكون عند نزول عيسى ابـن           ، أمريهم املهدي  :ويدل عليه؛ ألنه قال   
 لكـن ليـست     ، كما ترشد إليه بعض روايات مسلم وبعض الروايات األخرى         ،مرمي

   .بالصرحية فهذا هو األقوم واألظهر ولكنه ليس باألمر القطعي

 ،ل النيب صلى اهللا عليه وسلم فهذا أمر معلـوم أما كونه سيخرج يف آخر الزمان كما قا  
 واحلق كما قاله األئمة والعلماء يف ذلك أنـه ال  ،واألحاديث ظاهرة يف ذلك كما تقدم 

 وأما أمر املسيح ابن مرمي عليه الصالة والسالم وأمر املـسيح            .بد من خروجه وظهوره   
 ذلك علماء األمـة      وقد أمجع على   ، فاألمر فيهما قطعي   ،الدجال فأمرمها أظهر وأوضح   

 ، كما أن الدجال خارج يف آخر الزمـان        ،وبينوا للناس أن املسيح نازل يف آخر الزمان       
وقد تواترت بذلك األخبار عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وكلها صـحيحة متـواترة               
برتول عيسى عليه الصالة والسالم يف آخر الزمان وحكمه بشريعة حممد عليه الـصالة              

 هذا حق وهكذا خروج الدجال حق أمـا مـن   .لدجال مسيح الضاللة والسالم وقتله ا  
 وإن  ،أنكر ذلك وزعم أن نزول املسيح ابن مرمي ووجود املهدي إشارة إىل ظهور اخلري             

وجود الدجال ويأجوج ومأجوج وما أشبه ذلك إشارة إىل ظهور الشر فهذه أقـوال              
 حادوا عن الصواب وقـالوا       فأهلها قد  ، ال ينبغي أن تذكر    ،فاسدة بل باطلة يف احلقيقة    

 ، ال وجه له يف الشرع وال وجه لـه يف األثـر وال يف النظـر   ،أمرا منكرا وأمرا خطريا 
  والواجب تلقي ما قاله الرسول صلى اهللا عليه وسلم بالقبول واإلميان به
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 فمىت صح اخلرب عن رسول اهللا فال جيوز ألحـد أن يعارضـه برأيـه                ،والتسليم
فَال وربك ال يؤِمنـونَ حتـى       ﴿ :ليم كما قال اهللا عز وجل      بل جيب التس   ،واجتهاده

يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم ال يِجدوا ِفي أَنفُِسِهم حرجا ِمما قَضيت ويـسلِّموا               
 وقد أخرب صلى اهللا عليه وسلم ذا األمر عن الدجال وعن املهدي وعـن               )١(﴾تسِليما
ى املسيح ابن مرمي فوجب تلقي ما قاله بالقبول واإلميان بذلك واحلذر من حتكـيم              عيس

   .الرأي والتقليد األعمى الذي يضر صاحبه وال ينفعه ال يف الدنيا وال يف اآلخرة

وأسأل اهللا عز وجل أن يوفق اجلميع ملا فيه رضاه وأن مينحنا مجيعا الفقه يف دينـه              
 وصلى اهللا على عبده     .ا سبحانه وتعاىل وهو راض عنا     والثبات على احلق حىت نلقى ربن     

   .ورسوله حممد وآله وصحبه

  

  

   

  

   

  

  

                                                
 .٦٥ سورة النساء اآلية  )١(
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  )١(وجوب الصدق والنصح يف املعامالت 
فإن : أما بعد. احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله

ملعامالت، وحرم عليهم   اهللا سبحانه وتعاىل أوجب على املسلمني الصدق والنصح يف مجيع ا          
الكذب والغش واخليانة، وما ذاك إال ملا يف الصدق والنصح وأداء األمانة من صـالح أمـر         
اتمع والتعاون السليم بني أفراده والسالمة من ظلم بعضهم لبعض وعدوان بعضهم علـى              

موال بعض، وملا يف الغش واخليانة والكذب من فساد أمر اتمع وظلم بعضه لبعض وأخذ األ  
بغري حقها وإجياد الشحناء والتباغض بني اجلميع، وهلذا صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه                

هللا ولكتابه ورسوله وألئمـة     ( قيل ملن يا رسول اهللا ؟ قال         )الدين النصيحة (: وسلم أنه قال  
ويف الصحيحني عن جرير بن عبد اهللا البجلي        .  خرجه مسلم يف صحيحه    )املسلمني وعامتهم 

بايعت النيب صلى اهللا عليه وسلم على إقام الصالة وإيتاء الزكاة والنصح            :  عنه قال  رضي اهللا 
قال رسـول اهللا    : لكل مسلم ويف الصحيحني أيضا عن حكيم بن حزام رضي اهللا عنه قال            

البيعان باخليار ما مل يفترقا أو قال حىت يتفرقا فإن صدقا وبينا بـورك   (: صلى اهللا عليه وسلم   
 وصح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه )ا وإن كتما وكذبا حمقت بركة بيعهماهلما يف بيعهم

مر الـنيب   :  ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال          )من غشنا فليس منا   (: قال
ما هذا  (صلى اهللا عليه وسلم على صربة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلال فقال                  

أفال جعلته فوق الطعام كي يراه      (ابته السماء يا رسول اهللا قال        ؟ قال أص   )يا صاحب الطعام  
 فهذه األحاديث الصحيحة وما جاء يف معناها كلها تدل علـى            )الناس من غش فليس مين    

وجوب النصح والبيان والصدق يف املعامالت وعلى حترمي الكذب والغش واخليانة يف ذلـك         
  كما تدل على أن 

                                                
 ١٣٩٤ نشرت يف جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة العدد الرابع السنة السادسة لشهر ربيع اآلخر عام  )١(

 .٥-٣ص
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 ، وأن الكذب والغش من أسباب حمقها      ،كة يف املعاملة  الصدق والنصح من أسباب الرب    
ومن النصح واألمانة بيان العيوب اخلفية للمشتري واملستأجر وبيـان حقيقـة الـثمن             

 ومن الغش واخليانة الزيادة يف الـسوم أو الـثمن ليبـذل       .والسوم عند اإلخبار عنهما   
أيب هريرة رضـي اهللا      ويف الصحيحني عن     .املشتري أو املستأجر مثل ذلك أو قريبا منه       

ثالثة ال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم يوم ( : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      :عنه قال 
القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفالة مينعه من ابن الـسبيل                
ورجل بايع رجال بسلعة بعد العصر فحلف له باهللا ألعطي ا كذا وكذا فصدقه وهـو     

لى غري ذلك ورجل بايع إماما ال يبايعه إال للدنيا فإن أعطاه منها وىف وإن مل يعطـه                  ع
 فالواجب على مجيع املسلمني تقوى اهللا يف املعاملة واحلذر مـن أسـباب           )منها مل يف  

 كما جيب على ،غضب اهللا وأليم عقابه الذي توعد به أصحاب الغش واخليانة والكذب      
 ألن يف ذلك سعادة الدنيا  .ح وتقوى اهللا يف مجيع األمور     اجلميع التواصي بالصدق والنص   

 ويف ذلك أيضا حصول الربكـة يف املعاملـة          ،واآلخرة وصفاء القلوب وصالح اتمع    
   .والسالمة من أكل احلرام ومن ظلم املسلم ألخيه

املؤمن للمؤمن كالبنيان يـشد     ( :وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         
مثل املسلمني يف توادهم    ( : وقال عليه الصالة والسالم    )بك بني أصابعه  بعضه بعضا وش  

وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلـسد       
  . )بالسهر واحلمى

 ويصلح ، وجيمع قلوم على التقوى   ،سأل اهللا سبحانه أن يصلح أحوال املسلمني      أو
 ، والنصح يف مجيع األمور والتعاون على الرب والتقـوى         ، ومينحهم مجيعا الصدق   ،قادم

   . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه.إنه جواد كرمي
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  التذكري باهللا والتآخي يف اهللا من أهم القربات ومن أفضل"

  )١("الطاعات
 والصالة والسالم على عبـده ورسـوله        ،احلمد هللا رب العاملني والعاقبة للمتقني     

 ، وعلى آله وصحبه   ، وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا حممد بن عبد اهللا         ،ن خلقه وخريته م 
 أشـكر   ، أيتها األخـوات يف اهللا     : أما بعد  .ومن سلك سبيله واتبع هداه إىل يوم الدين       
 وأسأل اهللا أن يوفقها والعامالت معها ملا فيه         ،رئيسة اجلمعية على دعويت إىل هذا اللقاء      

 أيتها األخوات يف   . وملا فيه أيضا صالح املسلمني مجيعا      ،فعهاصالح اجلمعية واستمرار ن   
 وهو مـن    ، إن التذكري باهللا والتآخي يف اهللا من أهم القربات ومن أفضل الطاعات            :اهللا

 ، ومن التواصي باحلق الذي أثىن اهللا علـى أهلـه          ،التناصح والتعاون على الرب والتقوى    
اونوا علَى الِْبر والتقْوى وال تعاونوا علَـى        وتع﴿ قال تعاىل    ،وأخرب أم هم الراحبون   

ِإال الَّـِذين  * ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خسٍر * والْعصِر ﴿ : وقال عز وجل)٢(﴾الِْإثِْم والْعدوانِ 
بحانه يف اآلية   أمر س )٣(﴾آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالصبِر        

 واألمر  ، ويدخل يف ذلك النصيحة والتوجيه إىل اخلري       ،األوىل بالتعاون على الرب والتقوى    
 وغري ذلك مما ينفـع العبـاد يف العاجـل           ، وبر الوالدين  ،باملعروف والنهي عن املنكر   

 ويدخل فيه التعاون على كل ما يغضب  ، وى عن التعاون على اإلمث والعدوان      ،واآلجل
 وغري ذلك   ، كالتعاون على املعاصي كلها كاملسكرات وظلم الناس       ،بحانه وتعاىل اهللا س 
  مما

                                                
 حماضرة ألقاها مساحة الشيخ يف مجعية الوفاء اخلريية بالرياض ضمن براجمها الثقافية يف مستهل شهر  )١(

 .١٤٠٤رجب عام / ٧ الصادر يوم األحد ٤٢١٠هـ ونشرت باجلزيرة العدد ١٤٠٤رجب عام 
 .٢ سورة املائدة اآلية  )٢(
 .سورة العصر كاملة )٣(
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 فال جيوز ملسلم أو مسلمة أن يعني علـى          .يدخل يف التعاون على اإلمث والعدوان     
 . وينبغي للمؤمن واملؤمنة أال يتأخرا عن التعاون على الرب والتقوى          ،معصية اهللا عز وجل   

 والعمـل   ، اإلميـان  :فات الراحبني الناجني الـسعداء    وأخرب يف سورة العصر أن من ص      
 هذه أيتـها األخـوات يف اهللا صـفات          . والتواصي بالصرب  ، والتواصي باحلق  ،الصاحل
 وهو مثرة   ، مث العمل الصاحل   ، اإلميان باهللا ورسوله إميانا صادقا     : صفات السعداء  ،الراحبني

 واملسارعة إىل   ،ن حمارم اهللا   وهو أداء فرائض اهللا والكف ع      ،اإلميان وهو موجب اإلميان   
 ويـدخل فيـه     ، التواصي باحلق  : واألمر الثالث  .اخلريات واالزدياد من أنواع القربات    

   . وسائر وجوه اخلري، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر،التناصح

 فلهذا أخرب ، التواصي بالصرب فإن األمور املهمة ال حتصل إال باهللا مث بالصرب       :والرابع
   .ن صفات الراحبني أم يتواصون بالصربسبحانه ع

 وهذه  ، والوصول إىل الربح   ،هذه العناصر األربعة هي أسباب الوصول إىل السعادة       
 كـل   ، سواء كان رجاليا أو نسائيا     ،العناصر إذا توافرت للمجتمع صار جمتمعا صاحلا      

إميانا يتضمن   ، اإلميان الصادق باهللا ورسوله    :جمتمع تتوافر فيه هذه األمور األربعة وهي      
توحيد اهللا ويتضمن اإلميان بالرسل مجيعا ومنهم خامتهم وأفضلهم نبينا حممـد عليـه              

 وهو أداء الفرائض وتـرك      ، ويتضمن األصل الثاين وهو العمل الصاحل      ،الصالة والسالم 
 ويتضمن العنصر الثالث وهو التواصي باحلق والتعـاون         ، واملسارعة يف اخلريات   ،احملارم

   . ويتضمن العنصر الرابع التواصي بالصرب،لتناصحعلى اخلري وا
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 وال سـيما يف     ،ووصييت لكن أيتها األخوات العناية ذه األصول واحلرص عليها        
   . وقل فيه العلم، وغلب فيه اجلهل بأمور الدين،هذا العصر الذي كثرت فيه الشرور

سـيما يف هـذا      وال   ،وجيب على املؤمن واملؤمنة التعاون على الرب والتقوى دائما        
 وما حصل فيـه     ،العصر الذي ال ختفى حاله وما كثر فيه من املغريات وأسباب الشقاء           

 وما حصل فيه أيضا من الرفاهية وتطور األحـوال يف           ،من االختالط بالكفرة والفسقة   
   .كل شيء

فاملؤمن واملؤمنة يف أشد احلاجة للتواصي باحلق والتناصح والتعاون علـى اخلـري             
 وأيضا املؤمنة تنصح أختها     ، فاملؤمن ينصح أخاه إذا رأى منه تقصريا       .لكوالصرب على ذ  

 يف ، زوجها وأباها وابنها وابنتها وأختها وجدا وأمها وغريهـم   :يف اهللا وأخاها يف اهللا    
 يف  ، يف الكف عن حمارم اهللا     ، يف بر الوالدين   ، يف احلج  ، يف الصوم  ، يف الصالة  :كل شيء 

 فإذا أمهلوا وضيعوا  ،لناس خبري ما تناصحوا وتواصوا باحلق      وا . إىل غري ذلك   ،صلة الرحم 
 ، وقلـت بينـهم اخلـريات      ، ظهرت بينهم املنكرات   ،وتقاعسوا عن هذا األمر العظيم    

   .وانتشرت الرذائل

  :أخالق املؤمنني واملؤمنات

 :ومما ورد يف كتاب اهللا العظيم فيما يتعلق ـذا األمـر العظـيم قولـه تعـاىل            
 والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعٍض يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَِر          والْمؤِمنونَ﴿

        ِإنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَِئك ولَهسرو ونَ اللَّهِطيعيكَاةَ وونَ الزتؤيالةَ وونَ الصِقيميو
ِكيمح ِزيز١(﴾ع(.   

                                                
 .٧١ سورة التوبة اآلية  )١(
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 بعضهم أولياء بعض ال حقـد وال        ، وهذه أخالقهم  ،ذه صفة املؤمنني واملؤمنات   ه
 وال غري ذلك مما يـؤذي وممـا       ، وال غش وال خيانة وال تنابز باأللقاب وال ملز         ،حسد

 ويتناصـحون   ، بل هـم أوليـاء يتحـابون يف اهللا         ،يسبب الشحناء والعداوة والفرقة   
 هكذا  ،ويتناهون عن املنكر فيما بينهم     ولذلك يأمرون باملعروف     .ويتواصون بكل خري  
   .املؤمنون واملؤمنات

 مث مع هذا يقيمون الصالة كما شرعها        ، وتستقيم أحواهلم  ،وذا تصلح جمتمعام  
 وأداء ما يلزم فيها     ، واحملافظة عليها يف أوقاا    ، وباخلشوع واإلقبال عليها   ،اهللا بالطمأنينة 

 يؤدوا كما شـرع اهللا يف       ،ا شرع اهللا   أي أن تقام كم    ،من شروط وأركان وواجبات   
 : مث قـال ، ويعطوا إىل املستحقني هلا كمـا أمـر اهللا   ﴾ويؤتونَ الزكَاةَ ﴿ .كل وقت 

﴿  ولَهسرو ونَ اللَّهِطيعيمن صفات أهل اإلميان ذكورا وأناثا طاعة اهللا ورسـوله يف    ﴾و 
 :هذا ما أوصيكم به ونفـسي     ، وهذه سبل النجاة   ، وهذه أسباب السعادة   .مجيع األمور 

 كما أوصيكن بكتـاب اهللا      ، والقيام ذه األمور وتدبرها وتعقلها     ،تقوى اهللا جل وعال   
 وهو كتاب اهللا الذي     ، واإلكثار من تالوته والعمل مبا فيه      ، بتدبره وتعقله  ،القرآن الكرمي 

 الذي قال    كتاب اهللا  ، ترتيل من حكيم محيد    ،ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه        
ونزلْنا ﴿ :وقال فيه عز وجل    )١(﴾ِإنَّ هذَا الْقُرآنَ يهِدي ِللَِّتي ِهي أَقْوم      ﴿ :فيه سبحانه 

        ِلِمنيسى ِللْمرشبةً ومحرى ودهٍء ويا ِلكُلِّ شانيِتب ابالِْكت كلَيوقـال فيـه     )٢(﴾ع 
 )٣(﴾يك مبارك ِليدبروا آياِتِه وِليتذَكَّر أُولُو الْأَلْبـابِ ِكتاب أَنزلْناه ِإلَ ﴿ :تبارك وتعاىل 
  فأوصيكن

                                                
 .٩ سورة اإلسراء االية  )١(
 .٨٩ سورة النحل اآلية  )٢(
 .٢٩ سورة ص اآلية  )٣(
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 اليت تقرأ عن ظهر قلب حتمـد اهللا         ، وتعقال وعمال  ،ذا الكتاب العظيم تالوة وتدبرا     
 والـيت حتتـاج إىل   ، كيفما شاءت مضطجعة وجالسة وماشـية      ،وتقرأ عن ظهر قلب   

 وفيه الدعوة إىل كـل      ، فيه اهلدى والنور   ،رة وتدبر وتعقل  مصحف تقرأ منه على طها    
 فيـه الترهيـب مـن مـساوئ     ، وحماسن األعمال، الدعوة إىل مكارم األخالق    :خري

   . وسيئ األعمال،األخالق

كما أوصيكن بسنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم واحلرص على مساع األحاديـث       
 أو غريها من ،)منتقى األخبار( أو ،)رامبلوغ امل( أو ،)رياض الصاحلني( من  :فيما بينكن 

   .كتب احلديث املعتربة كالصحيحني والسنن األربع

 فإن أحاديث النيب صـلى اهللا       ،وننصح ذا كل مسلم ومسلمة يف أحناء املعمورة       
 فـاليت تقـرأ     . وتدل على معناه   ، وكلها تفسر كتاب اهللا    ،عليه وسلم تدعو إىل اهلدى    

 و ، فهو كتاب جيـد    ،)رياض الصاحلني (حسن ما يقتىن     ومن أ  ،وتطالع الكتب تستفيد  
 هذه كتـب جيـدة ومفيـدة        ،)عمدة احلديث ( و   )منتقى األخبار ( و   ،)بلوغ املرام (

 أو أخوهـا    ابنها وإذا كانت ال تقرأ فيمكن أن تقرأ عليها ابنتها أو أختها أو              .وعظيمة
   .لتفقه يف الدين يف أوقات معينة للفائدة والتعاون على اخلري وا،يف جمالس مرتبة

 وأن مينحنا الفقه يف دينـه والثبـات   ،أسأل اهللا بأمسائه أن يوفقنا وإياكن إىل اخلري  
   . وعمال صاحلا، وأن يزيدنا وإياكن علما نافعا،عليه

 وما يترتب على الوقوع فيه ،)االستهالك(أما موضوع هذا اللقاء وهو الكالم على   
 قد أنزل اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه العظيم         :ل فكلميت هنا أقو   ، واإلسراف ،من التبذير 

 والثناء على املقتصدين واملـستقيمني  ، والنهي عنهما،آيات فيها ذكر اإلسراف والتبذير   
   . وشرم وسائر نفقامأكلهميف تصرفام يف 
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 هكـذا شـرع اهللا   . وال غلو وال جفـاء ، وال خبل وال تقتري ،فال إسراف وال تبذير   
 فالعباد منهيون عنه كما قال النيب    ، ومن ذلك النهي عن الغلو     ،مور كلها بالتوسط يف األ  

إياكم والغلو يف الدين فإمنا أهلك من كان قـبلكم الغلـو يف             ( :صلى اهللا عليه وسلم   
   . )الدين

 ويـه   )١(﴾يا أَهلَ الِْكتاِب ال تغلُوا ِفي ِديـِنكُم       ﴿ :واهللا سبحانه وتعاىل يقول   
 بـل جيـب أن نـؤدي        ، واجلفاء والتقصري منهي عنهما    ،لنا أيضا سبحانه هلم هو ي     

   .الواجبات وندع احملرمات ونسارع يف اخلريات من غري غلو وال جفاء

 بل يزيد   ، مثل الذي ال يكفيه الوضوء الشرعي      ، الزيادة فيما شرع اهللا    :والغلو هو 
 فهذا نـوع    ، فال يكتفي بغسل يديه ورجليه ثالثا بل يزيد على ذلك          ،ويسرف يف املاء  

 وهكذا يف الـصوم إىل      ، وهكذا يف اإلقامة   ، وهكذا يف األذان   ،من الغلو فيما شرع اهللا    
   .غري ذلك

 والتقصري يف الصالة بالنقص وعدم      ،فالزيادة يف الشرع تسمى غلوا وإفراطا وبدعة      
 وهكذا النقص يف الصوم أن ال حيفظه مـن املعاصـي            .الكمال يسمى جفاء وتفريطا   

   . فهذا جفاء يف الصوم ونقص،يمة وسيئ الكالم والفعال حال صومهكالغيبة والنم

   . كونه ال يتكلم أو ال جيالس الناس فهذا غلو:ومن الغلو يف الصيام

 وهكذا  ، ونبتعد عما حرم اهللا    ، ونصوم كما شرع اهللا    ،ولكن نصلي كما شرع اهللا    
 خـري األمـور      ولكن بني ذلـك    ،يف النفقات ال إسراف وال تبذير وال خبل وال تقتري         

  .)١(﴾وكَذَِلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا﴿ : كما قال سبحانه وتعاىل،أوسطها
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 . وعدم التشدد  ، وعدم اجلفاء  ، وعدم الغلو  ،فالشرع جاء بالتوسط يف األمور كلها     
وا وال  يا بِني آدم خذُوا ِزينتكُم ِعند كُلِّ مسِجٍد وكُلُوا واشـرب          ﴿ :قال اهللا سبحانه  

    ِرِفنيسالْم ِحبال ي هِرفُوا ِإنسأمر اهللا سبحانه بأخذ الزينة ملا فيهـا مـن سـتر       )٢(﴾ت 
يا بِني آدم قَد أَنزلْنا علَيكُم ِلباسـا        ﴿ : وملا فيها من اجلمال كما قال تعاىل       ،العورات

 فاهللا خلق لنا شيئا نستر به       ،سان ما يتجمل به اإلن    : الريش )٣(﴾يواِري سوآِتكُم وِريشا  
 وخلق لنا ثيابا مجيلة وهي الرياش فوق ذلك للتجمل بني      ، ثيابا تستر العورات   ،العورات
 : وتقوى اهللا، اإلميان باهللا: لباس التقوى)٤(﴾وِلباس التقْوى ذَِلك خير  ﴿ : مث قال  ،العباد

 وهذا هـو لبـاس      ،باس األعظم  هذا الل  ، والكف عن حمارمه   ،بطاعته واتباع ما يرضيه   
 أمـر باألكـل     )٥(﴾وكُلُوا واشربوا وال تـسِرفُوا    ﴿ : مث قال سبحانه وتعاىل    .التقوى

 وقوام البنية؛ ألن ترك األكل والـشرب  ،والشرب ملا فيهما من حفظ الصحة والسالمة     
 ، بل جيب األكل والشرب بقدر ما حيفظ الـصحة         ، وذلك ال جيوز   ،يفضي إىل املوت  

 يـسرف  فـال    ، وتستقيم حاله  ،ون اإلنسان متوسطا يف ذلك حىت حيفظ الصحة       ويك
 ولكن ، وال يقصر فيضر بصحته، واألوجاع املتنوعة  ،فيؤدي ذلك إىل التخمة واألمراض    

   ﴾وال تسِرفُوا﴿ : وهلذا قال،بني ذلك

ما مأل ابن آدم وعـاء      ( :ويف احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال          
من بطنه حبسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان ال حمالة فثلث لطعامه وثلث               شرا  

  )لشرابه وثلث لنفسه
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وهذا احلديث الصحيح يدل على أن اإلسراف يف األكل والتوسع فيه أمـر غـري               
 ويقيم صلبه من اللقيمات اليت ، حبسب ابن آدم ما يقيم صحته      ، بل وخطري  ،مرغوب فيه 

   .يف غري ذلك من األوقات اليت حيتاج فيها إىل الطعام والشراب و،تناسبه صباحا ومساء

 فثلث للطعام وثلـث للـشراب       ،يسرففإن كان ال بد وال حمالة من الزيادة فال          
 إىل غـري    ، وخماطبة الناس  ، للقراءة والتهليل والنشاط االجتماعي    ،وثلث للنفس والراحة  

 وهو يف املالبس يفضي     ،لتخمة وهو يف األكل يؤدي إىل ا      ، واإلسراف هو الزيادة   ،ذلك
 أو إىل ، ويف الكالم يفضي إىل ما ال حتمد عقباه   ، وعدم االهتمام حبفظه   ،إىل إضاعة املال  

   .ما حرم اهللا من الكالم

  :اإلسراف من شرور احلياة

 فاملؤمن يتوسـط يف أمـوره       ،وهذا اإلسراف يف كل شيء من شرور هذه احلياة        
 : وقد أخرب جل وعال عن مرتلة املبذرين بقولـه         ،ر واملؤمنة تتوسط يف كل األمو     ،كلها

ِإنَّ الْمبذِِّرين كَانوا ِإخوانَ الشياِطِني وكَانَ الشيطَانُ ِلربِه كَفُورا         * وال تبذِّر تبِذيرا    ﴿
 واملال الصاحل نعـم  ، واملال له شأن عظيم  ، ال يؤمن على مال    ،فاملبذر مضيع للمال  )١(﴾

   . ينفقه يف سبيل اهللا،جل الصاحلالعون للر

 ولذلك جاء التشديد يف شهادة الزور ملا فيها         ،فالواجب حفظ املال وعدم إضاعته    
 فقـال   ، وهتك األعراض بغري حق    ، وسفك الدماء بغري حق    ،من أخذ األموال بغري حق    

قلنا بلى يـا رسـول اهللا قـال       "  ؟   )أال أخربكم بأكرب الكبائر   ( :صلى اهللا عليه وسلم   
  أال ( : وكان متكئا فجلس فقال)إلشراك باهللا وعقوق الوالدينا(
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 ألن شهادة الـزور  . فكررها عليه الصالة والسالم    )وقول الزور أال وشهادة الزور    
 وتنتهك ، وتزهق ا األرواح  ، تؤخذ ا األموال بغري حق     ،شرها عظيم وعواقبها وخيمة   

   . والسالم وهلذا حذر منها عليه الصالة.ا األعراض بغري حق

 كما قال جل وعال يف سـورة        ،وجاء يف كتاب اهللا العزيز ما يفيد التحذير منها        
 أما عقوق األمهـات     )١(﴾فَاجتِنبوا الرجس ِمن الْأَوثَاِن واجتِنبوا قَولَ الزورِ      ﴿ :احلج

باهللا  الشرك   وأما ، والتواصي بتركها  ، وجرمية شنيعة جيب احلذر منها     ،فهو كبرية عظيمة  
 وقـال   )٢(﴾ِإنَّ الشرك لَظُلْم عِظيم   ﴿ :فهو أعظم الذنوب وأكربها كما قال سبحانه      

 نعود إىل   )٣(﴾ِإنَّ اللَّه ال يغِفر أَنْ يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاءُ            ﴿ :سبحانه
 حيذر سبحانه   )٤(﴾ر تبِذيرا وال تبذِّ ﴿ : يقول سبحانه وتعاىل   ،إكمال البحث يف التبذير   

 وقصد  ، كإنفاق األموال يف ظلم الناس     ،من التبذير وهو اإلنفاق يف غري الوجه الشرعي       
 ويف التـدخني ويف  ، أو يف ظلم النفس كإنفاقها يف املسكرات واملخدرات        ،اإلضرار م 

اإلفراط  وهكذا إتالفها من غري سبب ك،الزىن وسائر املعاصي كالقمار والربا وحنو ذلك   
 والرسـول  ، ومن التبـذير ، هذا من إضاعة املال.يف شراء األغراض اليت ال حاجة إليها      

   .صلى اهللا عليه وسلم ى عن إضاعة املال

 وإما يف غري فائـدة      ، إما يف املعاصي   ، صرف األموال يف غري وجهها     :فالتبذير هو 
   .لعبا وتساهال باألموال
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 ، يزيد يف الطعام والشراب بال حاجـة       ،وجه هلا  الزيادة اليت ال     :أما اإلسراف فهو  
 أو ما شابه ذلك فيزيد طعاما وحلوما ال   ،يكفيه مثال كيلو من الطعام أو كيلو من اللحم        

 وأما إتالف األموال بغـري      . هذا يسمى إسرافا   ، تلقى يف التراب ويف القمائم     ،حاجة هلا 
 .رين إخوان الـشياطني    وبني سبحانه أن املبذ    ،حق وصرفها يف غري حق فيسمى تبذيرا      

   .ألم شاوهم يف اللعب واإلضاعة واملعاصي

  :التأدب بآداب اهللا

 وأن حيذروا مما ى     ،فالواجب على املؤمنني واملؤمنات مجيعا أن يتأدبوا بآداب اهللا        
 وال يف غري ، فال إسراف وال تبذير ال يف املآكل وال يف املشارب وال يف املالبس     ،اهللا عنه 
 فإذا صـنع    ، بل باملقدار املناسب   ، وال يف الوالئم اخلاصة    ، الوالئم العامة   وال يف  ،ذلك

طعاما جلماعة ولكن ختلفوا أو ختلف بعضهم فليس بإسراف لكن جيتهـد يف صـرف               
 وال  ، أو يف حفظه حىت يؤكل بعد ذلـك        ، ويف نقله إىل من حيتاجه     ،الطعام ملن حيتاجه  

   .يلقى يف القمائم واملواطن القذرة

 وإذا تيـسر    ، وال بد فليحمل إىل جهة بعيدة سليمة حىت تأكله الدواب          وإن كان 
 ،نقله إىل من يستفيد منه من العمال والفقراء وجب ذلك حىت ال تضيع هذه األمـوال               

   .وحىت ال يقع اإلسراف والتبذير

 فقال يف أوصافهم عز     ، وهم عباد الرمحن   ،وقد مدح اهللا سبحانه عباده املقتصدين     
  )١(﴾ين ِإذَا أَنفَقُوا لَم يسِرفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَِلك قَواما والَِّذ﴿ :وجل
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 ، وما بني ذلك هو القوام والعـدل       ، ال إسراف وال تقتري    ،وهذا هو احلد الفاصل   
ـ  )١(﴾والَِّذين ِإذَا أَنفَقُوا لَم يسِرفُوا ولَم يقْتروا      ﴿ :ميدحهم سبحانه فيقول   راف  اإلس

 وهكذا اإلسراف والتبذير مذمومان     ، والبخيل والبخل مذمومان   ، والتقتري البخل  ،الزيادة
والَِّذين ِإذَا أَنفَقُـوا لَـم      ﴿ وهلذا مدح اهللا عباد الرمحن بقوله        هذا فال هذا وال     ،أيضا

وصية لكن أيتـها   فال.كان عدال وسطا )٢(﴾يسِرفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَِلك قَواما   
 واحلرص يف البيت وعند الوالئم على       ،األخوات ولكل مسلم التخلق ذا اخللق الكرمي      

 وكثـرة   ، واحلذر من إضاعة األموال بغري حق      ، والتوسط فيها  ،التحري يف هذه األمور   
 واحملتاجون إليه كثريون يف هذه الـبالد  ، فإن املال ينفع إذا حفظ    ،الطعام بال حاجة إليه   

 يف حاجـة إىل     ، هذه البالد ونعلم من سكان هذه البالد أمما ال حيصيها إال اهللا            ويف غري 
 وإن كانت بالدنا حبمد اهللا من خري . ويف حاجة إىل اللباس  ، ويف حاجة إىل الطعام    ،املال

 لكن مع ذلك موجود فيها من هو        .البالد قد أفاء اهللا عليها خريا كثريا يف دينها ودنياها         
 ويف كل مكان حمتاجون ألن      ،جد يف هذه البالد يف املدن ويف القرى        إذا طلب و   ،حمتاج

 بواسطة احملاكم واألعيان املعروفني بالثقـة       .تصل إليهم املساعدات من الزكاة وغريها     
 وفوق ذلك يف بلدان كثرية      ، حىت توزع بينهم وينظر يف شأم ألم يف حاجة         ،واألمانة

 يف  ،ت كثرية وفقراء ال يعلم حـاهلم إال اهللا         ويف كل مكان حاجا    ،يف أفريقيا ويف آسيا   
 والالجئون يف باكستان يف أشد احلاجة      ، وهناك ااهدون األفغان   .أشد احلاجة إىل املال   

 وعندنا يف بالدنـا وغـري       ، وكيف نبذر  ، وكيف نسرف فيه   ، فكيف نضيعه  ،إىل املال 
 واحلـرص علـى      بل جيب التثبت يف األمـور      ، هذا ال جيوز أبدا    ،بالدنا من هو حمتاج   

   . يف وليمة عرس وغريها، يف مجيع األمور من أكل وشرب ولباس،التوسط فيها
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 ألن كثريا من الناس يباهي ويصرف نفقـات         .ووالئم األعراس فيها خطر عظيم    
 ، فينبغي للمؤمن واملؤمنة أن يالحظ هذا األمر ، ورمبا وصلت إىل الدين والتكلف     ،باهظة

 ، وال تكلف زوجها وال غريه ما ال يطيق، أباها وأخاها  وتالحظ ،فاملرأة تالحظ زوجها  
 ، وهكذا تعني ولدها وأخاها على االقتـصاد    ، وتعينه على االقتصاد   ،بل تعينه على اخلري   

 وتنصح إذا رأت من أبيها أو أخيها أو من زوجها أو من ابنـها   ،وتعني أباها على ذلك   
 وال ، ال حاجـة إىل هـذا   ،تق اهللا  ا : تنصح وتقول  ،ميال إىل الزيادة واإلسراف والتبذير    

 وإال فلنبدأ بأنفسنا وسد ، إذا كنا موسرين فلنتصدق ولنحسن إىل عباد اهللا      ،موجب هلذا 
 روي عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما عن النيب صـلى اهللا                 .حاجاتنا

و  أخرجه أب  )كل واشرب والبس وتصدق يف غري سرف وال خميلة        ( :عليه وسلم أنه قال   
 أي من غري إسـراف وال       ،داود وأمحد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده          

 وذلك ال   ، تكربا وتعاظما وفخرا وخيالء    ، فبعض الناس يلبس ويصنع والئم زائدة      ،تكرب
 ويلبس اإلنسان ما يناسبه ال فخرا وال        ،جيوز بل يشرع له أن يصنع الطعام بقدر احلاجة        

خذُوا ِزينتكُم ِعنـد    ﴿ : واهللا يقول  ،يل حيب اجلمال   إن اهللا مج   ، ولكن للجمال  ،تكربا
 وال بـأس  ، وال بأس بالطعام املعتاد واملناسب  ، فال بأس بالزينة املعتادة    )١(﴾كُلِّ مسِجدٍ 

 ال تلقـى يف   ، لكن بقدر احلاجة   ، فاهللا سبحانه وتعاىل قد أحل الطيبات      ،بأكل الطيبات 
 وال حاجة ، وال يلبس اإلنسان ما يضره،غري حق وال تضيع األموال ب    ،األسواق والقمائم 

 وللمرأة أن ترخي من ثياا ما يناسب        . وال جير مالبسه يف األوساخ والنجاسات      ،له به 
 وال جيوز للرجل أن يرخي حتـت        ، والرجل يرفع ثيابه فوق الكعب     ،هايحىت تستر قدم  

   واملرأة عليها أن،الكعب
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 يقول الرسول صـلى اهللا عليـه        ،ء ثياا  ألا عورة فتستر قدميها بإرخا     . ترخي
 وهذا ، رواه البخاري يف الصحيح )ما أسفل من الكعبني من اإلزار فهو يف النار        ( :وسلم

ثالثة ال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم    ( : ويقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ،يف حق الرجال  
 فيما أعطى واملنفق سلعته     يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم املسبل إزاره واملنان         

 . نسأل اهللا السالمة من كل مـا يغـضبه         . خرجه مسلم يف الصحيح    )باحللف الكاذب 
 متفـق   )من جر ثوبه خيالء مل ينظر اهللا إليه يوم القيامـة          ( :وقال عليه الصالة والسالم   

 وذلك يدل على أن الواجب على الرجل أن يرفع ثيابه فوق الكعب من نـصف                .عليه
 وجيب أن ترخي ثياا     ، أما املرأة فإا عورة    . وال جيعلها حتت ذلك    ،لكعبالساق إىل ا  

   . أو تلبس اجلوارب من أجل الستر،حىت تستر أقدامها يف مشيها

 ، التوسط يف األمور   ، من هذا كله أن الواجب علينا مجيعا رجاال ونساء         :واخلالصة
 ،العبادات وال يف غريهـا     ويف كل شيء فال غلو يف        ،يف النفقات ويف املالبس والوالئم    

 ، وال يف الوالئم وال يف غري ذلـك ،وال إسراف وال تبذير ال يف املآكل وال يف املشارب       
وال تجعلْ يدك مغلُولَةً ِإلَـى      ﴿ : قال تعاىل  ،وعلينا أن نتحرى التوسط يف األمور كلها      

       ا ملُومم دقْعِط فَتسا كُلَّ الْبطْهسبال تو ِقكناعورسوهذا هو التوسط املـأمور      )١(﴾ح 
 كما قال ربنا عز وجل ، ولكن بني ذلك، وال إسراف وال تبذير    ، ال خبل وال إمساك    ،به

والَِّذين ِإذَا أَنفَقُوا لَم يسِرفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بـين          ﴿ :يف وصف األخيار من عباده    
 وأسـأل اهللا عـز      ، ذكرته مع اختصاره الكفاية     وأرجو أن يكون فيما    )٢(﴾ذَِلك قَواما 

   وملا فيه،وجل أن يوفقنا مجيعا ملا فيه رضاه

                                                
 .٢٩ سورة اإلسراء اآلية  )١(
 .٦٧سورة الفرقان اآلية  )٢(
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 وأن  ، والثبات عليـه   ، وأن مينحنا مجيعا الفقه يف الدين      ، وصالح أعمالنا  ، صالح قلوبنا 
 وأن يعينهم على كل     ، وأن يصلح هلم البطانة    ، وأن يوفقهم لكل خري    ،يصلح والة أمرنا  
 كما أسأله سـبحانه أن يـصلح عامـة    .مة وجناا يف الدنيا واآلخرة    ما فيه صالح األ   

 وأن مينحنـا    ، وأن يصلح قـادم    ، وأن يويل عليهم خيارهم    ،املسلمني يف كل مكان   
 وأن يوفق حكامهم للحكم بالشريعة وتطبيقها فيما  ، والعمل الصاحل  ،وإياهم العلم النافع  

 ذلك والقادر عليه وصلى اهللا وسلم علـى          والسالمة مما خيالفها إنه سبحانه ويل      ،بينهم
   .نبينا حممد وعلى آله وصحابته وأتباعهم بإحسان إىل يوم الدين

  :األسئلة املطروحة واإلجابة عليها
 : معىن آيـة   : مث تال ذلك طرح بعض األسئلة اليت أجاب عليها مساحته كما يلي           

  ﴾وأَما ِبِنعمِة ربك فَحدثْ﴿
 فإذا كان اإلنسان لديه القدرة على       )١(﴾وأَما ِبِنعمِة ربك فَحدثْ   ﴿: قال تعاىل : ١س

وأَما ِبِنعمِة ربـك    ﴿: و ما معىن  .. العيش يف رغد فهل ينطبق عليه هذه اآلية الكرمية        
  ؟)١( ﴾فَحدثْ

ـ ، إن اهللا أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يتحدث بنعم اهللا     : معىن اآلية  :١ ج   ر كش في
 ، إننا خبري واحلمـد هللا     : فالتحدث بالنعم كأن يقول املسلم     ،ره عمال كاهللا قوال كما يش   
 وليس ، ال يقول حنن ضعفاء. نشكر اهللا على ذلك، وعندنا نعم كثرية  ،وعندنا خري كثري  

 ال ، ويقر بـاخلري الـذي أعطـاه اهللا   ، بل يشكر اهللا ويتحدث بنعمه . ال ..عندنا شيء 
 وال كذا وال كذا لكن يتحدث .. ليس عندنا مال وال لباس:يقوليتحدث بالتقتري كأن   

 واهللا سبحانه إذا أنعم على عبده نعمة حيب أن يـرى            . ويشكر ربه عز وجل    ،بنعم اهللا 
   واهللا قد أعطاه ، فال يكون يف مظهر الفقراء،أثرها عليه يف مالبسه ويف أكله ويف شربه

                                                
 . ١١ سورة الضحى اآلية )١(
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 بل يظهر نعم اهللا يف مأكلـه        ، كالفقراء  ال تكون مالبسه وال مآكله     ،املال ووسع عليه  
 وفيهـا اإلسـراف     ، ولكن ال يفهم من هذا الزيادة اليت فيها الغلـو          .ومشربه وملبسه 

  والتبذير 

  :حكم البذخ واإلسراف يف العزاء

ما حكم البذخ واإلسراف يف العزاء حيث يتكلف أهل امليت بإقامة الوالئم            : ٢س  
الثالث واليوم الثامن، واألربعـني بالنـسبة       للمعزين وهناك عادة جرت مثل اليوم       

  . للمعزين؟

 فال جيوز للمعـزين  ، بل هو بدعة ومنكر ومن أمر اجلاهلية  ، هذا ال أصل له    :٢ج  
أن يقيموا الوالئم للميت ال يف اليوم األول وال يف الثالث وال يف الرابع وال يف األربعني                 

 بل علـيهم أن حيمـدوا اهللا     ،هلا وعادة جاهلية ال وجه      ، هذه كلها بدعة   ،أو غري ذلك  
 ويسألوه سـبحانه أن يـصربهم وأن        ،ويصربوا ويشكروه سبحانه وتعاىل على ما قدر      

 قال جرير بن عبد اهللا البجلي       .يعينهم على حتمل املصيبة ولكن ال يصنعون للناس طعاما        
 كنا نعد االجتماع إىل أهل امليـت وصـنعة          : رضي اهللا عنه   - وهو صحايب جليل     -

 كان الـصحابة يعـدون      . بعد الدفن من النياحة رواه اإلمام أمحد بإسناد حسن         الطعام
 ولكـن يـشرع   ،النياحة من احملرمات؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم زجر عنـها      

 ألن النيب صلى اهللا عليه      .ألقارم وجريام أن يبعثوا هلم طعاما ألم مشغولون باملصيبة        
 طالب رضي اهللا عنه حني قتل يف مؤتة باألردن أمـر  وسلم ملا وصله نعي جعفر ابن أيب  

إنه قد أتـاهم مـا   (صلى اهللا عليه وسلم أهل بيته أن يصنعوا ألهل جعفر طعاما وقال    
 وال ، وال يف اليوم الثالـث ، أما أهل امليت فال يصنعوا طعاما ال يف اليوم األول )يشغلهم

   .يف الرابع وال يف العاشر وال يف غريه
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 أما أن جيمعوا الناس للعـزاء   ،وا ألنفسهم أو لضيفهم طعاما فال بأس      لكن إذا صنع  
   .ويصنعوا هلم طعاما فال جيوز ملخالفته للسنة

   :اإلسراف يف احلفالت

احلفالت اليت تقام يف الفنادق، وتكلف أمواال طائلة هل هي إسـراف             :٣س  
  وإن كانت إسرافا فنأمل من مساحتكم التنبيه على ذلك ؟ 

 وفيها مؤاخذات متعددة منها أن      ،ت اليت تقام يف الفنادق فيها أخطاء       احلفال :٣ج  
   .الغالب أن ا إسرافا وزيادة ال حاجة إليها

 ، واإلسراف يف ذلـك    ، أن ذلك يفضي إىل التكلف يف اختاذ الوالئم        :األمر الثاين 
   .وحضور من ال حاجة إليه

 ،مال الفنـدق وغريهـم   أنه قد يؤدي إىل اختالط الرجال بالنساء من ع   :والثالث
 ، وهكذا قصور األفراح اليت تستأجر بنقود كثرية       ،فيكون يف هذا اختالط مشني ومنكر     

 وحرصا علـى االقتـصاد وعـدم        ،ينبغي تركها وعدم التكلف يف ذلك رفقا بالناس       
 ألنه  . وحىت يتمكن املتوسطون يف الدخل من الزواج وعدم التكلف         ،اإلسراف والتبذير 

 إما أن مياثله ويشاه     :و قريبه يتكلف يف الفنادق ويف الوالئم الكبرية       إذا رأى ابن عمه أ    
 وإما أن يتأخر ويتقاعس عن الزواج خوفا من هذه          ،فيتكلف الديون والنفقات الباهظة   

 وال قـصور    ، فنصيحيت جلميع اإلخوان املسلمني أال يقيموها يف الفنـادق         .التكلفات
 وعـدم  ، فهذا ال بأس به    ،قته قليلة أو يف البيوت     بل تقام إما يف قصر نف      ،األفراح الغالية 

 وأبعد  ، ذلك أوىل  ، واالكتفاء بإقامتها يف البيت حيث أمكن      ،إقامتها يف قصور األفراح   
   . واهللا املستعان.عن التكلف واإلسراف
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   :احلكم على أمور خمالفة حتدث يف ليلة الزفاف

وب بالنسبة للرجل   تفضلتم وذكرمت أن إطالة الث    : تكملة للسؤال األول  : ٤س  
فما رأيكم بفستان   .. حمرم، وأيضا إذا كان بالنسبة للمرأة إذا كان تفاخرا فهو حمرم          

 ومـا رأيكـم أيـضا يف    اً أمتار تقريب ٣الفرح الذي تسحبه العروس وراءها بطول       
  األموال اليت تدفع للمطربات يف الزفاف ؟ 

 وال تزيد على ذراع ألجل ،ا فالسنة أن تضفي ثوا شرب   ، أما ما يتعلق باملرأة    :٤ج  
 ، وأما الزيادة على ذراع فمنكر للعروس أو غريها ال جيوز          ،الستر وعدم إظهار القدمني   

 فينبغـي التوسـط يف   .وهذا إضاعة لألموال بغري حق يف املالبس ذات األمثان الغاليـة         
 دينـها    اليت تنفع األمة يف    ، ال حاجة إىل ترصيعها بأشياء در األموال العظيمة        ،املالبس
 أما املغنية الـيت     ، وأما ما يتعلق باملطربات فال جيوز إحضارهن باألموال الغالية         .ودنياها

 ، وإظهـار الـسرور    ،تغين غناء معتادا بسيطا خفيفا يف وقت من الليل إلظهار الفرح          
 بل مستحب إذا    ، فالغناء يف العرس والدف يف العرس أمر جائز        ،وإظهار العرس فال بأس   

إىل شر لكن بني النساء خاصة يف وقت من الليل مث ينتهي بغري سهر أو               كان ال يفضي    
 أو أهـل  ، ومدح للزوج باحلق، بل باألغاين املعتادة اليت ا مدح للعروس  ،مكرب صوت 

 ويكون بني النساء خاصـة      ، أو ما أشبه ذلك من الكلمات اليت ليس فيها شر          ،العروس
 كالعادة املتبعة يف عهد .هذا ال بأس به    ، ويكون بغري مكرب   ،ليس معهن أحد من الرجال    

 وأما التفاخر باملطربات وباألموال اجلزيلـة     . وعهد الصحابة  ،النيب صلى اهللا عليه وسلم    
 والسهر  ، ألنه حيصل به إيذاء للناس     . وهكذا باملكربات  .للمطربات فهذا منكر ال جيوز    
   . وهذا منكر جيب تركه،بالليل حىت تضيع صالة الفجر
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   : احلفالتاإلسراف يف

ما رأي فضيلتكم فيما نراه من إسراف شديد يف األطعمـة الـيت تقـدم يف      : ٥س  
وأين توضع بقايـا   .. وهل هناك حل ؟   .. احلفالت، واليت يكون مصريها أكياس النفايات     

  .األكل ؟

ألن اإلسـراف ال جيـوز ال يف      . تقدمت اإلجابة عن هذا األمر يف أنه ال جيوز        : ٥ج   
وينبغي على صاحب الوليمة أن يتحرى املطلوب الذي ال         . وال يف غري ذلك   الوالئم بالزواج   

بد منه، أما األشياء اليت ال حاجة إليها فينبغي أن يتركها، والباقي يسلم للجهات اليت تقبلـه              
فالواجب أن ينقل إىل مـن  . مثل اجلمعيات اخلريية، أو بعض الفقراء، أو العمال، ينقل إليهم       

ى يف النفايات، وال مع القمامات، وال بقرب النجاسات، بل ينقـل إىل          يستفيد منه، وال يلق   
احملتاجني، وإذا مل يكن هناك حمتاجون فينقل إىل حمل سليم، لـيس يف الطرقـات وال مـع                  

وهـذا عنـد   . القاذورات، فلعله أن يأيت من يأكله من الناس أو الدواب، وحىت ال ميتـهن             
فالواجب إيصاله إليهم، أو جتفيفه حىت      .  أو فقراء  الضرورة، أما إذا وجد من يأكله من عمال       

  . وإذا حصل اقتصاد وعدم تكلف قلت األطعمة الباقية. ينقل حملتاجني إليه، ولو علفا للدواب

   حنن قوم ال نأكل حىت جنوع: صحة حديث

حنن قوم ال نأكل حىت جنوع وإذا : " بالنسبة هلذا احلديث ال ندري ما صحته، وهو   : ٦س  
  ".نشبع أكلنا ال 

هذا يروى عن بعض الوفود ويف سنده ضعف، يروى أم قالوا عن النيب صـلى اهللا                : ٦ ج  
 هـذا . يعنون أم مقتصدون) حنن قوم ال نأكل حىت جنوع وإذا أكلنا ال نشبع       (: عليه وسلم 

 وهـذا  .]يراجع يف زاد املعاد والبداية البن كثري    [.املعىن صحيح لكن السند فيه ضعيف     
   وإذا أكل ال يسرف يف ،ن إذا كان يأكل على جوع أو حاجةينفع اإلنسا



  

 - ١٢٣ -

فالناس كـانوا يـأكلون     . األكل، ويشبع الشبع الزائد، أما الشبع الذي ال يضر فال بأس به           
ويشبعون يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف غريه، ولكن خيشى من الشبع الظاهر الزائد، 

ألحيان يدعى إىل والئم، ويضيف الناس ويأمرهم       وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بعض ا        
. باألكل فيأكلون ويشبعون، مث يأكل بعد ذلك عليه الصالة والسالم ومن بقي من الصحابة             

ويف عهده يروى أن جابر بن عبد اهللا األنصاري دعا النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم األحزاب           
وعلى شيء من شعري فأمر الـنيب        - سخلة   -يوم غزوة اخلندق إىل طعام على ذبيحة صغرية       

صلى اهللا عليه وسلم أن يقطع اخلبز واللحم وجعل يدعو عشرة عشرة فيأكلون ويشبعون مث               
خيرجون ويأيت عشرة آخرون  وهكذا فبارك اهللا يف الشعري ويف السخلة وأكل منها مجع غفري     

م ذات يوم أيضا    والنيب صلى اهللا عليه وسل    . وبقي منها بقية عظيمة حىت صرفوها للجريان          
 " :سقى أهل الصفة لبنا قال أبو هريرة فسقيتهم حىت رووا مث قال النيب صلى اهللا عليه وسلم                

فشربت مث   " اشرب " :فشربت مث قال   " اشرب " :قال شربت مث قال    " اشرب يا أبا هريرة   
رب قلت والذي بعثك باحلق ال أجد له مسلكا مث أخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم ما بقي وش              

  .عليه الصالة والسالم وهذا يدل على جواز الشبع وجواز الري، لكن من غري مضرة

   :آنية الذهب 

 إذا كان اإلناء مطليا بالذهب وليس ذهبا خالـصا فهـل هـذا حـرام                ٧س
  .؟" ال تأكلوا يف آنية الذهب والفضة : " وهل ينطبق عليه احلديث. استعماله؟

 والنيب صـلى اهللا عليـه       ،طبق عليه النهي   نعم نص العلماء على أن هذا ين       :٧ ج  
ال تشربوا يف آنية الذهب والفضة وال تأكلوا يف صحافهما فإا هلـم يف               " :وسلم قال 

الذي يأكل أو "  وقال عليه الصالة والسالم      .متفق على صحته  " الدنيا ولكم يف اآلخرة     
مـسلم يف   أخرجـه   " يشرب يف إناء الذهب والفضة إمنا جيرجر يف بطنه نار جهـنم             

   وخرج.الصحيح
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من شرب يف    " :الدارقطين وحسنه والبيهقي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما مرفوعا         
 فقوله . "إناء فيه شيء من ذلك فإمنا جيرجر يف بطنه نار جهنم          إناء ذهب أو فضة أو يف       

النهي يعم ما كـان مـن        " من شرب يف إناء ذهب أو فضة       " :صلى اهللا عليه وسلم   
 ، وألن املطلي فيه زينة الذهب ومجاله      . وما كان مطليا بشيء منهما     ،الذهب أو الفضة  

 وهكذا األواين الصغار كأكواب الشاي وأكـواب        ،فيمنع وال جيوز بنص هذا احلديث     
 ، واملالعق ال جيوز أن تكون من الذهب أو من الفضة بل جيب البعد عن ذلـك      ،القهوة

 وإذا كـان    ، وعدم اخلروج عنها   ، اهللا وإذا وسع اهللا على العباد فالواجب التقيد بشريعة       
   . وال يسرف وال يبذر،عنده زيادة فلينفق يف عباد اهللا احملتاجني

   :زكاة احللي

هناك إسراف من بعض النساء يف لبس الذهب، مع أن لبسه حالل، فما         : ٨س  
طبعا الزكاة فرع من فروع موضوعنا عن االسـتهالك         . حكم الزكاة يف الذهب ؟    

  . وعن اإلنفاق

 كما ثبت عن رسـول اهللا       ، الذهب واحلرير قد أحال لإلناث دون الرجال       :٨ج  
"  أحل الذهب واحلرير إلناث أميت وحرم على ذكورها         " :صلى اهللا عليه وسلم أنه قال     

خرجه أمحد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أيب موسى األشعري رضـي اهللا             
 فذهب بعض العلمـاء إىل      .لي أم ال ؟    واختلف العلماء يف الزكاة هل جتب يف احل        .عنه

 وهـذا هـو     ، وقال آخرون إا جتب    ،أا ال جتب يف احللي الذي تلبسه املرأة وتعريه        
 . وحال عليه احلول لعمـوم األدلـة       ،الصواب أي وجوب الزكاة فيه إذ بلغ النصاب       

 فإذا بلـغ    ، ومائة وأربعون مثقاال من الفضة     ،والنصاب هو عشرون مثقاال من الذهب     
  لي من الذهب من القالئد أو األسورة أو حنوها عشريناحل
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 والعشرون مثقاال تعادل أحد عشر جنيهـا ونـصفا مـن     ، مثقاال وجبت فيها الزكاة   
 فإذا بلغ احللي من الـذهب هـذا         .. جراما ٩٢ ومقداره باجلرام    .اجلنيهات السعودية 

 والزكـاة ربـع   . فإنه جتب فيه الزكاة - أحد عشر جنيها ونصفا      - جراما   ٩٢املقدار  
 وقد ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه         .العشر من كل ألف مخسة وعشرون كل حول       

أتعطـني زكـاة    " :وسلم أن امرأة دخلت عليه ويف يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال           
؟ قال  " أيسرك أن يسورك اهللا ما يوم القيامة سوارين من نار          " :؟ قالت ال فقال   " هذا

 بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما فخلعتهما فألقتهما إىل النيب            الراوي وهو عبد اهللا   
 " .:صلى اهللا عليه وسلم وقالت مها هللا ولرسوله رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح             

وقالت أم سلمة رضي اهللا عنها وكانت تلبس أوضاحا من ذهب أكرت هذا يا رسـول                
رواه أبو   " ؤدي زكاته فزكي فليس بكرت    ما بلغ أن ت   "  :اهللا؟ فقال عليه الصالة والسالم    

   .داود والدارقطين وصححه احلاكم

 دخـل  : صحيح قالـت وأخرج أبو داود من حديث عائشة رضي اهللا عنها بسند 
ما هـذا يـا    " :علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف يدي فتخات من ورق فقال            

؟ قلـت ال   " ؤدين زكانأت " :؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول اهللا قال        " عائشة
وقد صححه احلاكم كما ذكـر ذلـك         " هو حسبك من النار    " :أو ما شاء اهللا قال    

   . الفضة: واملراد بالورق، يف بلوغ املرامابن رجباحلافظ 

فدل ذلك على أن الذي ال يزكى هو كرت يعذب به صاحبه يوم القيامة والعيـاذ                
 كما نسأل سبحانه أن     ، واهلداية وصالح العمل    نسأل اهللا للجميع التوفيق واإلعانة     .باهللا

 وأن يتوفانا اهللا مجيعا عليه إنه مسيع        ،يوفقنا وإياكن ومجيع املسلمني ملا فيه خري اإلسالم       
  .قريب وصلى اهللا وسلم على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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مالحظات تتعلق مبا نشر حول مشروع قانون األحوال الشخـصية يف بعـض         
  ية الدول اإلسالم

 فقد نشرت صحيفة الريـاض      : والصالة والسالم على رسول اهللا وبعد      ،احلمد هللا 
مشروع قـانون األحـوال الشخـصية يف        ( خربا بعنوان    ٤٩٧٤بعددها الصادر برقم    

 وقد تضمن اخلرب أن املشروع مستمد من الشريعة اإلسالمية كما ورد فيـه              )اإلمارات
ون أال يقل عمر الفىت عن مثانية عشر عاما         فبالنسبة لعقود الزواج يشترط مشروع القان     (

وعمر الفتاة عن ستة عشر عاما ويفرض غرامة على كل من خيالف هذا الشرط ال تقل                
عن ألف درهم وال تزيد عن مخسة آالف ما مل تأخذ احملكمة بغري ذلك إذا رأت مربرا                 

ج إال بـإذن    كما ال جيوز بالنسبة ملن جتاوز الستني عاما عقد زوا         " ستر العرض   " مثل  
 ).احملكمة خاصة عندما يكون فارق السن بني الطرفني يتجاوز نصف عمر األكرب منهما       

 فالـسن يف    ،وملا كان ذلك خيالف ما شرعه اهللا جل وعال أحببت التنبيه لبيان احلـق             
   . والكتاب والسنة يدالن على ذلك،الزواج مل يقيد حبد معني ال يف الكرب وال يف الصغر

ث على الزواج والترغيب فيه من دون تقييد بسن معينـة قـال اهللا              ألن فيهما احل  
ويستفْتونك ِفي النساِء قُِل اللَّه يفِْتيكُم ِفيِهن وما يتلَى علَيكُم ِفي الِْكتـاِب             ﴿ :تعاىل

 ،اآليـة  ﴾أَنْ تنِكحوهن ِفي يتامى النساِء الالِتي ال تؤتونهن ما كُِتب لَهن وترغَبونَ           
 وهي اليت مل تبلغ سن البلوغ وأعاله مخسة عـشر عامـا علـى               ،فأجاز نكاح اليتيمة  

تـستأذن   " : وقال صلى اهللا عليه وسـلم      ،األرجح وقد تبلغ بأقل من ذلك بغري السن       
وقد تـزوج الـنيب    " اليتيمة يف نفسها فإن سكتت فهو إذا وإن أبت فال جواز عليها       

   عليه وسلم صلى اهللا
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 وفعلـه   ،عائشة رضي اهللا عنها وهلا ست أو سبع سنني ودخل ا وهي ابنة تسع             
تشريع هلذه األمة كما أن الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا يتزوجون يف الصغر ويف الكرب               

 فليس ألحد أن يشرع غري ما شرعه اهللا ورسوله وال أن يغري ما              ،دون حتديد سن معينة   
 ومن رأى خالف ذلك فقد ظلم نفسه وشـرع          ، ألن فيه الكفاية   .شرعه اهللا ورسوله  

أَم لَهـم   ﴿ : وقد قال عز وجل ذاما هلذا الصنف من النـاس          ،للناس ما مل يأذن به اهللا     
         أْذَنْ ِبِه اللَّهي ا لَميِن مالد ِمن موا لَهعركَاُء شروقال صـلى اهللا عليـه       ، اآلية )١(﴾ش 

 " : ويف رواية مسلم.متفق عليه " نا هذا ما ليس منه فهو رد   من أحدث يف أمر    " :وسلم
   .وعلقه البخاري يف الصحيح جازما به " من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد

فَلْيحذَِر الَِّذين يخـاِلفُونَ    ﴿ :وإنين أذكر القائمني على هذا األمر بقول اهللا تعاىل        
 فما يصيب األمة أو األفراد من       )٢(﴾و يِصيبهم عذَاب أَِليم   عن أَمِرِه أَنْ تِصيبهم ِفتنةٌ أَ     

فنت أو صد عن سبيل اهللا أو أوبئة أو حروب أو غري ذلك من أنواع البالء فأسبابه مـا                   
وما أَصابكُم ِمن مِصيبٍة    ﴿ :كسبه العباد من أنواع املخالفات لشرع اهللا كما قال تعاىل         

 وقد بني اهللا جل وعال ما حـصل لـبعض           )٣(﴾يكُم ويعفُو عن كَِثريٍ   فَِبما كَسبت أَيدِ  
األمم السابقة من العذاب واهلالك بسبب خمالفتهم ألمره ليتبينه العاقل ويأخذ من ذلك             

 فقـد  ، وال يكفي دعوى األخذ من الشريعة اإلسالمية إذا وجد ما خيالفها           .عظة وعربة 
أَفَتؤِمنونَ ِببعِض الِْكتـاِب    ﴿ :ث قال سبحانه  عاب اهللا جل وعال ذلك على اليهود حي       

          مـويا ويناِة الـديِفي الْح يِإال ِخز كُمِمن لُ ذَِلكفْعي ناُء مزا جٍض فَمعونَ ِببكْفُرتو
  الِْقيامِة يردونَ ِإلَى أَشد الْعذَاِب وما اللَّه ِبغاِفٍل عما

                                                
 .٢١سورة الشورى اآلية  )١(
 .٦٣سورة النور اآلية  )٢(
 .٣٠سورة الشورى اآلية  )٣(
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  ١﴾نَ تعملُو

 كما أذكر العلماء بتقوى اهللا جل وعال وألداء ما وجب عليهم من النصح لوالة              
يا أَيها النـاس  ﴿ : قال اهللا تعاىل،األمر ببيان احلق والدعوة التباعه والتحذير من خمالفته     

      لُودوال ملَِدِه وو نع اِلدِزي وجا ال يموا يوشاخو كُمبقُوا راِلـِدِه   اتو ـناٍز عج وه
              وررِباللَِّه الْغ كُمنرغال يا ويناةُ الديالْح كُمنرغفَال ت قاللَِّه ح دعئًا ِإنَّ ويوفقنا  )٢(﴾ش 

اهللا مجيعا لقول احلق وقبوله والعمل به ومجع مشل املسلمني على اهلدى وحتكيم شـرعه               
له وصحبه  آ وصلى اهللا على نبينا حممد و      ، ذلك والقادر عليه   املطهر يف كل شيء إنه ويل     

   .وسلم

  

   

   

  

   

                                                
 .٨٥ سورة البقرة اآلية  )١(
 .٣٣سورة لقمان اآلية  )٢(
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اإلجابة على أسئلة طرحت على مساحته بإحدى احملاضرات مبكة املكرمة جبامعة           
   .أم القرى

  " السفر إىل اخلارج " 

من املالحظ أنه يف املدة األخرية يكثـر        : أحسن اهللا إليكم  : سائل يقول : ١س  
وبعـضهم يكـون    . من الشباب إىل بالد الكفر إما للدراسة أو لغريها        سفر الكثري   

م حباجة إىل إدارة وهيئة خاصة تقوم مبتابعتـهم        أفهل ترون   . حديث عهد باإلسالم  
فتكون هذه اإلدارة إما مرتبطـة      . وتوجيههم إىل الوجهة الصحيحة، ورعاية شئوم     

   ؟..رابطة اإلسالميةأو بال.. بالرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء

 سواء كانوا من أبناء     .. ال شك أن سفر الطالب إىل اخلارج فيه خطر عظيم          :١ج
 ال شك أن هذا أمر خطري جتب العنايـة          ، أو من املسلمني اجلدد    ،املسلمني من األساس  

 وبينا ، وقد كتبنا وحذرنا غري مرة من السفر إىل اخلارج       ، واحلذر من عاقبته الوخيمة    ،به
 وإذا كان ال بد من السفر فليكونوا من الكبار الذين قد حـصلوا العلـم       .كأخطار ذل 

 ويالحـظ   ، وأن يكون معهم من يالحظهـم ويراقبـهم        ، وتبصروا يف دينهم   ،الكثري
 وجيب أن يتابع حىت     ، وهذا جيب أن يعتىن به     .سلوكهم حىت ال يذهبوا مذاهب تضرهم     

م من الثانوي أو من املتوسط أو من         ألن اخلطر كبري إذا ذهب طالب العل       .يتم األمر فيه  
 فيجب  . فإن اخلطر كبري يف مثل هذا      . أو يف أثناء الدراسة اجلامعية     .كان يف حكم ذلك   

 وإذا كان ال بـد مـن     .أن يكون هناك ختصص يف الداخل يغين عن السفر إىل اخلارج          
قل  يعرف فيهم الفضل والعلم ورجاحة الع      ،السفر إىل اخلارج فليكن من أناس خيتارون      

 حىت  ، ويعتين م  ، ويكون هناك من يشرف عليهم ويتابع خطاهم       ،واالستقامة يف الدين  
   بشرط أن يكون ذلك،يرجعوا
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 ونسأل اهللا أن يوفق والة     . وال يوجد يف الداخل ما يغين عنه       ،للتخصص الذي ال بد منه    
  . وأن يعني أهل العلم على أداء واجبهم،األمور لكل خري

   "ثواب الصالة يف مكة"

هل الثواب يف كل مساجد مكة املكرمة، مثل الثواب يف احلرم؛ ألن كـثريا              : ٢س  
  .من الناس يصلون يف مساجد مكة ويف حدود احلرم ويقولون إن األجر سواء ؟

 منهم من رأى أن املضاعفة ختـتص مبـا   ، هذه املسألة فيها خالف بني أهل العلم       :٢ج
 وأن مضاعفة املائة ألف صالة إمنـا     ،بةالذي حول الكع  " املسجد احلرام   " حول الكعبة   

 وذهب آخرون من أهل العلم إىل أن        ..يكون ذلك ملن صلى يف املسجد احمليط بالكعبة       
 وإن كان للصالة فيما حول الكعبة ميزة وفضل لكثـرة    ،املسجد احلرام يعم مجيع احلرم    

 ،ل يعم  وهو أن الفض   . ولكن الصواب هو القول الثاين     ،اجلماعة وعدم اخلالف يف ذلك    
 وإن كان ذلك    .وأن املساجد يف مكة حيصل ملن صلى فيها التضعيف الوارد يف احلديث           

قد يكون دون من صلى يف املسجد احلرام الذي حول الكعبة؛ لكثرة اجلمع وقربه مـن            
 ولكن ذلك ال مينع من كون       . وخروجه من اخلالف يف ذلك     ، ومشاهدته إياها  ،الكعبة

   . وكلها حيصل فيها املضاعفة إن شاء اهللا،سجد احلراممجيع بقاع مكة كلها تسمى امل

   :احلق يف معىن الساق

يوم يكْشف عن  ﴿: ما هو احلق يف تفسري قوله تعاىل      : طالب يسأل ويقول  : ٣س
  .؟)١( ﴾ساٍق ويدعونَ ِإلَى السجوِد فَال يستِطيعونَ

                                                
 .٤٢ سورة القلم اآلية  )١(
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د يوم جييء الرب يوم القيامة، ويكـشف  الرسول صلى اهللا عليه وسلم فسرها بأن املرا   : ٣ج
لعباده املؤمنني عن ساقه وهي العالمة اليت بينه وبينهم سبحانه وتعاىل، فإذا كشف عن ساقه               

وهـذا معـىن    . كشفت عن ساق، إذا اشتدت    : عرفوه وتبعوه، وإن كانت احلرب يقال هلا      
ر مبا جاء يف احلـديث      ولكن يف اآلية الكرمية جيب أن يفس      ..  معروف لغويا قاله أئمة اللغة    

الشريف، وهو كشف الرب عن ساقه سبحانه وتعاىل، وهذه من الصفات اليت تليق جبـالل             
اهللا وعظمته، ال يشاه، فيها أحد جل وعال، وهكذا سائر الصفات كالوجه واليدين والقدم              

 ومن ذلك الغضب واحملبة والكراهة وسائر     ..والعني وغري ذلك من الصفات الثابتة بالنصوص      
. ما وصف به نفسه سبحانه يف الكتاب العزيز، وفيما أخرب به عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم                

كلها صفات حق، وكلها تليق باهللا جل وعال ال يشاه فيها أحد سبحانه وحبمده، كما قال       
اللَّه * للَّه أَحد   قُلْ هو ا  ﴿:  وقال تعاىل  )١(﴾لَيس كَِمثِْلِه شيٌء وهو السِميع الْبِصري     ﴿: تعاىل

  دمالص *   ولَدي لَمو ِلدي لَم * دا أَحكُفُو لَه كُني لَموهذا هو قـول أهـل الـسنة    )٢(﴾"و 
. واجلماعة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من أئمة العلم واهلدى

  .. واهللا املوفق
   "حكم التأويل يف الصفات"

  .ما حكم التأويل يف الصفات ؟:  يسأل ويقولأخ: ٤س
التأويل يف الصفات منكر ال جيوز، بل جيب إمرار الصفات كما جاءت على ظاهرهـا    : ٤ج

 الالئق باهللا جل وعال بغري حتريف وال تعطيل، وال تكييف وال متثيل، فاهللا جل جالله أخربنا               
 فعلينا أن منرها    )٣(﴾هو السِميع الْبِصري  لَيس كَِمثِْلِه شيٌء و   ﴿: عن صفاته وعن مسائه، وقال    

  أمروها كما جاءت بال كيف، أي أمروها: كما جاءت، وهكذا قال أهل السنة واجلماعة

                                                
 .١١سورة الشورى اآلية  )١(
 ملة  سورة اإلخالص كا )٢(
 .١١ سورة الشورى اآلية )٣(



  

 - ١٣٢ -

 بل يقر ا كما جاءت على ظاهرها ،كما جاءت بغري حتريف هلا وال تأويل وال تكييف     
 فيقـال يف قولـه   .يل ومن دون تكييف وال متث    ،وعلى الوجه الذي يليق باهللا جل وعال      

 وأمثاهلا من اآليات إنه استواء يليق جبـالل         )١(﴾الرحمن علَى الْعرِش استوى   ﴿ :تعاىل
 وهكذا . العلو واالرتفاع: ومعناه عند أهل احلق    ، ال يشبه استواء املخلوقني    ،اهللا وعظمته 

ابتة هللا جـل     وغري ذلك من الصفات الث     ، والسمع والبصر واليد والقدم    ،يقال يف العني  
 ال يشاه فيهـا  ، وكلها صفات تليق باهللا سبحانه،وعال والواردة يف النصوص الشرعية  

 ، وعلى هذا سار أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسـلم             ،اخللق جل وعال  
 كاألوزاعي والثوري ومالك وأيب حنيفة وأمحد وإسـحاق     ،ومن بعدهم من أئمة السنة    

 : ومن ذلك قوله تعـاىل يف قـصة نـوح   .مني رمحهم اهللا مجيعا   وغريهم من أئمة املسل   
 وقوله سبحانه يف قـصة      ، اآلية )٢(﴾وحملْناه علَى ذَاِت أَلْواٍح ودسٍر تجِري ِبأَعيِننا      ﴿

تجِري ﴿ : فسرها أهل السنة بأن املراد بقوله سبحانه    )٣(﴾وِلتصنع علَى عيِني  ﴿ :موسى
ذا ك وه ، حىت استوت على اجلودي    ،ي أنه سبحانه سريها برعايته جل وعال       أ ﴾ِبأَعيِننا

 أي على رعايته سبحانه وتوفيقه للقائمني       ﴾وِلتصنع علَى عيِني  ﴿ :قوله يف قصة موسى   
   .على تربيته عليه الصالة والسالم

ِإنـك  واصِبر ِلحكِْم ربـك فَ    ﴿ :وهكذا قوله سبحانه للنيب صلى اهللا عليه وسلم       
 بـل   ، وليس هذا كله من التأويل     . أي أنك حتت كالءتنا وعنايتنا وحفظنا      )٤(﴾ِبأَعيِننا

   وهو، وأساليبها ومن ذلك احلديث القدسي،ذلك من التفسري املعروف يف لغة العرب

                                                
 .٥ سورة طه اآلية  )١(
 .١٤-١٣ سورة القمر اآليتان  )٢(
 .٣٩ سورة طه اآلية  )٣(
 .٤٨ سورة الطور اآلية )٤(
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من تقرب إيل شربا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إيل ذراعـا             " :قول اهللا سبحانه  
 من ،مير كما جاء عن اهللا سبحانه وتعاىل     "  أتاين ميشي أتيته هرولة    تقربت إليه باعا ومن   

 ، بل على الوجه الذي أراده اهللا سـبحانه وتعـاىل          ،غري حتريف وال تكييف وال متثيل     
 ، والغـضب والرضـا    ، وهكذا السمع والبـصر    ،وهكذا نزوله سبحانه يف آخر الليل     

ر كما جاءت على الوجـه       كلها مت  ، وغري ذلك من الصفات الثابتة     ،والضحك والفرح 
 : عمال بقوله سبحانه   ، وال حتريف وال تعطيل وال متثيل      ،الذي يليق باهللا من غري تكييف     

﴿     ِصريالْب ِميعالس وهٌء ويكَِمثِْلِه ش سأمـا   . وما جاء يف معناها من اآليـات       )١(﴾لَي 
 ،واملعتزلـة التأويل للصفات وصرفها عن ظاهرها فهو مذهب أهل البدع من اجلهمية            

 ، وتـربءوا منـه    ، وهو مذهب باطل أنكره أهل السنة واجلماعة       ،ومن سار يف ركام   
  .وحذروا من أهله واهللا ويل التوفيق

   

   

  

   

  

  

  
                                                

 .١١ سورة الشورى اآلية  )١(
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  )١(واجب العلماء حنو األمة

  واجب العلماء املسلمني جتاه النكبات اليت حلت بالعامل اإلسالمي
 لنكبات اليت حلت بالعامل اإلسـالمي ؟      ما واجب علماء املسلمني جتاه األزمات وا      : ١س
مما ال شك فيه أن املعاصي واالبتعاد عن عقيدة اإلسالم الصحيحة قوال وعمال من أهم           : ١ج

: األسباب اليت حدث بسببها األزمات والنكبات اليت حلت باملسلمني، يقول اهللا جلت قدرته   
﴿       ابا أَصماللَِّه و ٍة فَِمننسح ِمن كابا أَصم    فِْسكن ئٍَة فَِمنيس ِمن ويقول سـبحانه    )٢(﴾ك 

 فاهللا جلـت    )٣(﴾وما أَصابكُم ِمن مِصيبٍة فَِبما كَسبت أَيِديكُم ويعفُو عن كَِثريٍ         ﴿: وتعاىل
قدرته حليم على عباده غفور رحيم يرسل هلم اآليات والنذر لعلهم يرجعون إليـه ليتـوب                

يه عبده ذراعا تقرب سبحانه إىل عبده باعا؛ ألنه تعاىل حيب من عبـده   عليهم، وإذا تقرب إل   
التوبة ويفرح ا وهو جل وعال غين عن عباده، ال تنفعه طاعة الطائعني وال تضره معـصية                 
العاصني، ولكنه بعباده رءوف رحيم، وهو املوفق هلم لفعل الطاعـات وتـرك املعاصـي،               

: ده لريجعوا إليه، وبلوى خيتربهم ا، قـال تعـاىل         واألزمات والنكبات ما هي إال نذر لعبا      
ولَنبلُونكُم ِبشيٍء ِمن الْخوِف والْجوِع ونقٍْص ِمن الْأَمواِل والْأَنفُِس والثَّمراِت وبـشِر            ﴿

  اِبِرينا       * الصِإنا ِللَِّه وةٌ قَالُوا ِإنِصيبم مهتابِإذَا أَص ونَ    الَِّذيناِجعِه رِإلَي  *    ِهملَـيع أُولَِئـك
ظَهر الْفَساد ِفي الْبر ﴿.  قال سبحانه)٤(﴾صلَوات ِمن ربِهم ورحمةٌ وأُولَِئك هم الْمهتدونَ      

 وقـال  )٥(﴾رِجعـونَ الناِس ِليِذيقَهم بعض الَِّذي عِملُوا لَعلَّهم ي     والْبحِر ِبما كَسبت أَيِدي   
  : وقال سبحانه)٦(﴾ونبلُوكُم ِبالشر والْخيِر ِفتنةً وِإلَينا ترجعونَ﴿ :تعاىل

                                                
 هذه األسئلة واألجوبة تابعة حملاضرة ألقاها مساحته يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة يف شهر رجب  )١(

 .هـ١٤٠٩
 .٧٩ سورة النساء اآلية  )٢(
 . ٣٠ سورة الشورى اآلية  )٣(
 .١٥٧-١٥٥ سورة البقرة اآليات )٤(
 .٤١ سورة الروم اآلية )٥(
 .٣٥ سورة األنبياء اآلية  )٦(
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 . واآليات يف هذا املعىن كـثرية )١(﴾وبلَوناهم ِبالْحسناِت والسيئَاِت لَعلَّهم يرِجعونَ    ﴿
واألمراء وغريهم االهتمام بكل مصيبة حتل أو       فالواجب على قادة املسلمني من العلماء       

 وأن يكون والة األمر من العلماء واحلكام        ، وتذكري الناس وبيان ما وقعوا فيه      ،نكبة تقع 
 ،هم القدوة الصاحلة يف العمل الصاحل والبحث عـن مـسببات غـضب اهللا ونقمتـه     

ايـة العـامل    ألن هد . واألمة تبع هلـم    ،وعالجها بالتوبة واالستغفار وإصالح األوضاع    
كلكم راع وكل مسئول    " وحكمة الوايل وصالحهما من أهم املؤثرات يف الرعية فـ          

 وإذا استمرأ املسلمون املعاصي ومل ينكرها من بيده األمر واحلل والعقـد             . "عن رعيته 
 وإذا وقع غضب اهللا وحلت نقمته فـإن ذلـك           ،يوشك أن يعم اهللا األمة بغضب منه      

واتقُوا ِفتنةً ال تِصيبن الَِّذين     ﴿ : قال تعاىل  ،ذا باهللا من ذلك    عيا ،يشمل احملسن واملسيء  
إن الناس إذا رأوا املنكـر   " : وقال صلى اهللا عليه وسلم    . اآلية )٢(﴾ظَلَموا ِمنكُم خاصةً  

رواه اإلمام أمحد يف مسنده عـن أيب بكـر           " فلم يغريوه أوشك اهللا أن يعمهم بعقابه      
   )٣(﴾ِإنَّ اللَّه ال يغير ما ِبقَوٍم حتى يغيروا ما ِبأَنفُِسِهم﴿ : سبحانه وقال اهللا،الصديق

وعلى العلماء بالذات مسئولية كبرية أمام اهللا يف تبصري الناس وإرشادهم وبيـان             
 نسأل اهللا أن يوفق املسلمني مجيعا لطاعة رـم          ، والنافع من الضار   ،الصواب من اخلطأ  

  م ويبـصر علمـاءهم        والتمسكدي نبيهم حممد صلى اهللا عليه وسلم وأن يوفق قاد
بطريق الرشاد حىت يسلكوه ويوجهوا األمة إليه وأن يهدي ضال املـسلمني ويـصلح              

   . إنه ويل ذلك والقادر عليه،أحواهلم

  

                                                
 .١٦٨ سورة األعراف اآلية  )١(
 .٢٥ سورة األنفال اآلية  )٢(
 .١١ سورة الرعد اآلية  )٣(
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  واجب العلماء املسلمني حيال كثرة اجلمعيات واجلماعات
رة اجلمعيات واجلماعات يف كـثري مـن        ما واجب علماء املسلمني حيال كث     : ٢س

. الدول اإلسالمية وغريها، واختالفها فيما بينها حىت إن كل مجاعة تضلل األخـرى          
أال ترون من املناسب التدخل يف مثل هذه املسألة بإيضاح وجـه احلـق يف هـذه                 

  اخلالفات، خشية تفاقمها وعواقبها الوخيمة على املسلمني هناك ؟ 
لى اهللا عليه وسلم بني لنا دربا واحدا جيب علـى املـسلمني أن               إن نبينا حممد ص    :٢ج

وأَنَّ هـذَا  ﴿ : يقـول اهللا تعـاىل  ،يسلكوه وهو صراط اهللا املستقيم ومنهج دينه القومي 
ِه ِصراِطي مستِقيما فَاتِبعوه وال تتِبعوا السبلَ فَتفَرق ِبكُم عن سِبيِلِه ذَِلكُم وصاكُم بِ            

 كما ى رب العزة واجلالل أمة حممد صلى اهللا عليه وسـلم عـن               )١(﴾لَعلَّكُم تتقُونَ 
 ألن ذلك من أعظم أسباب الفشل وتسلط العدو كمـا يف            .التفرق واختالف الكلمة  

شـرع  ﴿ : وقوله تعاىل  )٢(﴾واعتِصموا ِبحبِل اللَِّه جِميعا وال تفَرقُوا     ﴿ :قوله جل وعال  
كُم ِمن الديِن ما وصى ِبِه نوحا والَِّذي أَوحينا ِإلَيك وما وصينا ِبِه ِإبراِهيم وموسى               لَ

 )٣(﴾وِعيسى أَنْ أَِقيموا الدين وال تتفَرقُوا ِفيِه كَبر علَى الْمشِرِكني ما تدعوهم ِإلَيـهِ             
 واجلمعيات إذا كثـرت يف أي بلـد   .د الكلمة وتآلف القلوبفهذه دعوة إهلية إىل احتا   

إسالمي من أجل اخلري واملساعدات والتعاون على الرب والتقوى بني املـسلمني دون أن              
 أما إن كانت كـل واحـدة   ،ختتلف أهواء أصحاا فهي خري وبركة وفوائدها عظيمة       

 فالواجـب  .اقب وخيمةتضلل األخرى وتنقد أعماهلا فإن الضرر ا حينئذ عظيم والعو         
  على علماء املسلمني توضيح 

                                                
  .١٥٣ سورة األنعام اآلية  )١(
 .١٠٣ سورة آل عمران اآلية  )٢(
 .١٣سورة الشورى اآلية  )٣(
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احلقيقة ومناقشة كل مجاعة أو مجعية ونصح اجلميع بأن يسريوا يف اخلط الذي رمسه اهللا               
 ومن جتاوز هذا واستمر يف عناده ملصاحل شخصية أو ملقاصد    ،لعباده ودعا إليه نبينا حممد    

 حىت يتجنب ،ير منه ممن عرف احلقيقة فإن الواجب التشهري به والتحذ   ،ال يعلمها إال اهللا   
الناس طريقهم وحىت ال يدخل معهم من ال يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه ويصرفوه عن              

وأَنَّ هذَا ِصراِطي مستِقيما ﴿ :الطريق املستقيم الذي أمرنا اهللا باتباعه يف قوله جل وعال       
م عن سـِبيِلِه ذَِلكُـم وصـاكُم ِبـِه لَعلَّكُـم            فَاتِبعوه وال تتِبعوا السبلَ فَتفَرق ِبكُ     

ومما ال شك فيه أن كثرة الفرق واجلماعات يف اتمع اإلسالمي مما حيـرص          )١(﴾تتقُونَ
 ألن اتفاق كلمة املسلمني ووحدم      :عليه الشيطان أوال وأعداء اإلسالم من اإلنس ثانيا       

يدم جيعلهم ينشطون ملكافحـة ذلـك     وإدراكهم اخلطر الذي يهددهم ويستهدف عق     
والعمل يف صف واحد من أجل مصلحة املسلمني ودرء اخلطر عن دينـهم وبالدهـم               

 فلذا هم حيرصـون علـى   ، وهذا مسلك ال يرضاه األعداء من اإلنس واجلن    ،وإخوام
 نسأل اهللا أن جيمـع      ،تفريق كلمة املسلمني وتشتيت مشلهم وبذر أسباب العداوة بينهم        

 إنـه ويل ذلـك      ، وأن يزيل من جمتمعهم كل فتنة وضاللة       ،سلمني على احلق  كلمة امل 
  .والقادر عليه

  تغلغل أعداء اإلسالم يف ديار املسلمني 
فما اهود الذي . حيرص أعداء اهللا على التغلغل يف ديار اإلسالم بشىت الطرق      : ٣س

  .  ؟ترون بذله للوقوف أمام هذا التيار الذي يهدد اتمعات اإلسالمية
  

 هذا ليس بغريب من الدعاة إىل النصرانية أو اليهودية أو غريمها من ملل الكفـر                :٣ج
   ألن اهللا سبحانه وحبمده قد أخربنا عن ذلك.ومذاهب اهلدم

                                                
 .١٥٣ سورة األنعام اآلية  )١(
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ولَن ترضى عنك الْيهود وال النصارى حتى تتِبع ِملَّتهم قُلْ          ﴿ :بقوله يف حمكم الترتيل   
 دِإنَّ ه               ِمن ا لَكالِْعلِْم م ِمن اَءكالَِّذي ج دعب ماَءهوأَه تعبلَِئِن اتى ودالْه وى اللَِّه ه

وال يزالُونَ يقَاِتلُونكُم حتى يردوكُم عن      ﴿ :وقوله سبحانه )١(﴾اللَِّه ِمن وِلي وال نِصريٍ    
 وهلذا فإم يبذلون كل ما يستطيعون للنفوذ يف ديـار           .اآلية)٢(﴾ِديِنكُم ِإِن استطَاعوا  

 وهم دائبـون    ، التشكيك وزعزعة األفكار   : وهلم طرقهم املختلفة يف هذا منها      ،اإلسالم
 حتركهم الكنيسة واحلقد والبغضاء بالتوجيـه والـدفع         ،على ذلك بدون كلل أو ملل     

ناء املسلمني مـن القـادة       واجلهود اليت جيب أن تبذل هي التوعية والتوجيه ألب         .والبذل
لت أمانة  فأمة اإلسالم أمة قد مح.والعلماء ومقابلة جهود أعداء اإلسالم جبهود معاكسة     

 فإذا حرصنا يف اتمعات اإلسالمية على تـسليح أبنـاء وبنـات             ،هذا الدين وتبليغه  
ننا لن   فإ .املسلمني بالعلم واملعرفة والتفقه يف الدين والتعويد على تطبيق ذلك من الصغر           

خنشى بإذن اهللا عليهم شيئا ما داموا متمسكني بدين اهللا معظمني له متـبعني شـرائعه                
يا ﴿ : ألن اهللا سبحانه وحبمده يقول     . سيخافهم األعداء  ، بل العكس  ،حماربني ملا خيالفه  

        كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصنوا ِإنْ تنآم ا الَِّذينهويقول عـز وجـل    )٣(﴾أَي: 
واآليات )٤(﴾وِإنْ تصِبروا وتتقُوا ال يضركُم كَيدهم شيئًا ِإنَّ اللَّه ِبما يعملُونَ مِحيطٌ     ﴿

 فأهم عامل للوقوف أمام هذا التيار هو يئة جيل عارف حبقيقـة             ،يف هذا املعىن كثرية   
األسرة واملنـاهج التعليميـة ووسـائل    اإلسالم ويتم هذا بالتوجيه والرعاية يف البيت و       

 يضاف إىل هذا دور الرعاية والتوجيه من القيادات اإلسـالمية           .اإلعالم وتنمية اتمع  
  والدأب

                                                
  .١٢٠سورة البقرة اآلية  )١(
 .٢١٧سورة البقرة اآلية  )٢(
 .٧سورة حممد اآلية  )٣(
 .١٢٠سورة آل عمران اآلية  )٤(
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أَال ﴿ :على العمل النافع وتذكري الناس دائما مبا ينفعهم وينمي العقيـدة يف نفوسـهم             
   الْقُلُوب ِئنطْملة من أسباب نفاذ أعداء اإلسـالم إىل        وال ريب أن الغف   )١(﴾ِبِذكِْر اللَِّه ت

ديار اإلسالم بالثقافة والعلوم اليت تباعد املسلمني عن دينهم شيئا فشيئا وبذلك يكثـر              
الشر بينهم ويتأثرون بأفكار أعدائهم واهللا سبحانه وتعاىل يأمر الفئة املؤمنـة بالـصرب              

ا أَيها الَّـِذين آمنـوا      ي﴿ :واملصابرة وااهدة يف سبيله بكل وسيلة يف قوله جل وعال         
والَّـِذين  ﴿ :وقوله سبحانه )٢(﴾اصِبروا وصاِبروا وراِبطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفِْلحونَ      
     ِسِننيحالْم علَم ِإنَّ اللَّها ولَنبس مهنِديها لَنوا ِفينداهوأسأل اهللا بأمسائه احلـسىن   )٣(﴾ج

 وأن جيمع كلمة قـادم      ،العلى أن يصلح أحوال املسلمني ويفقههم يف الدين       وصفاته  
 وصلى اهللا على سيدنا ونبينا حممد وعلى        ، إنه جواد كرمي   ،على احلق ويصلح هلم البطانة    

  .آله وصحبه وسلم تسليما كثرياً

   

   

  

   

  

    
                                                

 .٢٨سورة الرعد اآلية  )١(
 .٢٠٠سورة آل عمران اآلية  )٢(
 .٦٩ة العنكبوت اآلية سور )٣(
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  )١( جيب تكذيبها ..خرافة
   : أما بعد. بعدهاحلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب

 الـصادر يف يـوم   )٥٩٧٧ :رقم(فقد اطلعت على ما نشرته جريدة عكاظ يف عددها     
 نقال عن صحيفة السياسة الكويتيـة       )٢٠(هـ ص   ١٤٠٢ / ١٢ / ٢٤االثنني املوافق   

عن الرجل املدعو حممد املصري الذي يزعم أنه أغمي عليه يف يوم األربعاء وظـن أنـه      
وأخرج من قربه يـوم اجلمعـة ومـا رأى مـن العجائـب         ميت ودفن يوم األربعاء     

 ونظرا إىل كون هذه احلكاية قد تروج على بعـض النـاس ويظـن             . إخل ...والغرائب
صحتها رأيت التنبيه على بطالا وأا خرافة ال تروج على عاقل بل هي كذب حبـت           

ـ  ،زورها من مسى نفسه حممد املصري أو غريه ألغراض خسيسة محلته على ذلك             ن  وم
املعلوم أن من يسمع كالم أهله وكالم الطبيب وكالم املشيعني جلنازته ال ختفى حياتـه       

 مث كيف يكون مغمى عليه وهـو        ،ال على الطبيب وال على غريه ممن ينظر إليه ويقلبه         
 ومن املعلوم أيضا أن سنة اهللا يف عباده أن من جعـل يف              ،يعي وحيفظ كل ما دار حوله     
 مث من املعلوم شرعا أن ملكي القرب ال يأتيان          ،ثل هذه املدة  حمل مكتوم ضيق ال يعيش م     

إىل احلي إذا وضع يف القرب وإمنا يأتيان إىل امليت واهللا سبحانه يعلم األحياء واألمـوات                
 مث هذا الرجل الكذاب وصف امللكني مبـا         ،وهو الذي يرسل امللكني إىل امليت لسؤاله      

ن ال خيربان امليت ال حبسناته وال بسيئاته وإمنا    مث امللكا  ،يدل على أما رجالن ال ملكان     
 فإن أجاب جوابا صحيحا فاز بالنعيم وإن أجاب بالشك          ،يسأالنه عن ربه ودينه ونبيه    

 مث ما ذكره بعد ذلك من املناظر الغريبة إمنا قصد بذلك ترويج باطلـه وإيهـام              ،عذب
هم أو يعطفوا عليه بدون     الناس أنه من الناجني حىت يعطفوا عليه ويساعدوه مبا يطلب من          

   وقد يكون من قصده الشهرة بني الناس،طلب
                                                

 .هـ١٥/١/١٤٠٣يوم االثنني . ٨٦٦ نشرت مبجلة الدعوة العدد  )١(
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 : ومن جهله قوله   ،حىت يطلب يف كل مكان ليسأل عما رأى وحيصل له بعض ما يريد            
 ومثل هذا الكـالم ال جيـوز        ،)وتشاء الصدف أن كان أهلي قد جاءوا لزيارة قربي        (

واخلالصة أن هذه احلكاية     ،ا ألن الصدف ال مشيئة هل     ؛)ويشاء اهللا (والصواب أن يقال    
موضوعة مكذوبة ال أساس هلا من الصحة كما يتضح ذلك من سياقها وواقعهـا وال               

 ونسأل اهللا   ،ينبغي لصحفنا وال للصحف اليت حتترم نفسها أن تنشر مثل هذه اخلرافات           
 وأن يكبت اخلـداعني واملـاكرين       ،أن يطهر صحفنا وصحف املسلمني من كل باطل       

 وأن يوفق مجيع املسلمني للفقه يف دينه والثبـات          ، املسلمني شرهم  ويفضحهم ويكفي 
   . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه،نه سبحانه خري مسئولإ ،عليه
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  كثريا ما نقرأ يف الصحف ونرى إعالنات تشجب األمية

  واهللا تعاىل وصف هذه األمة باألمية أرجو أن توضحوا ذلك 

ما نقرأ يف الصحف ونرى إعالنات يف الشوارع تشجب األميـة           كثريا  : سؤال
هو الَِّذي  ﴿: وتعدها من عالمات التخلف واهللا تعاىل وصف هذه األمة باألمية فقال          

مهولًا ِمنسر نييثَ ِفي الْأُمعفأرجو أن توضحوا ذلك ؟ )١(﴾ب  

م ال يقرءون وال     كانت أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم من العرب والعج          :اجلواب
 وكان الذين يكتبون ويقرءون منهم قليلني جدا بالنـسبة إىل           ،يكتبون وهلذا مسوا أميني   

وما كُنت  ﴿ : وكان نبينا حممدا ال يقرأ الكتابة وال يكتب كما قال اهللا سبحانه            ،غريهم
         ابتِإذًا الر ِميِنكِبي طُّهخال تاٍب وِكت ِلِه ِمنقَب لُو ِمنتِطلُونَ تبوكان ذلك من   )٢(﴾ الْم

دالئل صدق رسالته ونبوته عليه الصالة والسالم ألنه أتى إىل الناس بكتاب عظيم أعجز         
به العرب والعجم أوحاه اهللا إليه ونزل به عليه الروح األمني جربائيل عليـه الـصالة                

 وأخـربه    وأوحى إليه سبحانه السنة املطهرة وعلوما كثرية من علوم األولني          ،والسالم
سبحانه بأشياء كثرية مما كان يف غابر الزمان ومما يكون يف آخر الزمان ومما يكـون يف        

 كما أخربه بأحوال اجلنة والنار وأهلهما وكان ذلك مما فضله اهللا به علـى           ،يوم القيامة 
وليس وصف ،غريه وأرشد به الناس إىل مرتلته العالية وصفة رسالته عليه الصالة والسالم 

 عـن واقعهـم     خباراإلباألمية املقصود منه ترغيبهم يف البقاء عليها وإمنا املقصود          األمة  
وحاهلم حني بعث اهللا إليهم حممدا صلى اهللا عليه وسلم وقد دل الكتاب والسنة علـى                

  الترغيب يف التعلم 
                                                

 .٢ سورة اجلمعة اآلية )١(
 .٤٨سورة العنكبوت اآلية  )٢(
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مونَ قُلْ هلْ يستِوي الَِّذين يعلَ ﴿ :والكتابة واخلروج من وصف األمية فقال اهللا سبحانه       
يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا ِقيلَ لَكُم تفَسحوا ِفي         ﴿ :وقال سبحانه )١(﴾والَِّذين ال يعلَمونَ  

الْمجاِلِس فَافْسحوا يفْسِح اللَّه لَكُم وِإذَا ِقيلَ انشزوا فَانشزوا يرفَِع اللَّه الَِّذين آمنوا             
الَِّذينو كُماٍتِمنجرد وا الِْعلْماآلية)٢(﴾ أُوت.   

 وقال النيب صـلى     .اآلية)٣(﴾ِإنما يخشى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَماءُ     ﴿ :وقال سبحانه 
 رواه  )من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة            ( :اهللا عليه وسلم  

من يرد اهللا به خريا يفقهه      ( :ة والسالم  وقال أيضا عليه الصال    .اإلمام مسلم يف صحيحه   
  . متفق على صحته واآليات واألحاديث يف هذا املعىن كثرية وباهللا التوفيق)يف الدين

   

   

  

   

  

  

  
                                                

 .٩ سورة الزمر اآلية )١(
 .١١ سورة اادلة اآلية )٢(
 .٢٨ سورة فاطر اآلية )٣(
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  حكم البكاء بسبب املرض والتحدث عنه مع اآلخرين 

 ع من الرياض تقول يف سـؤاهلا أنـا          -أ  : األخت اليت رمزت المسها ب    : س
ملا صارت إليه حاليت بعد مرضي فهل هـذا البكـاء معنـاه             مريضة وأحيانا أبكي    

اعتراض على اهللا عز وجل وعدم الرضا بقضائه وهذا الفعل خـارج عـن إراديت               
  وكذلك هل التحدث مع املقربني عن املرض يدخل يف ذلك ؟ 

 ال حرج عليك يف البكاء إذا كان بدمع العني فقط ال بصوت لقول النيب صلى                :ج
العني تدمع والقلب حيزن وال نقول إال ما يرضي         ( :ا مات ابنه إبراهيم   اهللا عليه وسلم مل   

 واألحاديث يف هذا املعىن كثرية وال حرج عليك       )الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم حملزونون     
أيضا يف إخبار األقارب واألصدقاء مبرضك مع محد اهللا وشكره والثناء عليه وسـؤاله              

 باخلري لقول اهللا    وأبشريصيك بالصرب واالحتساب    العافية وتعاطي األسباب املباحة نو    
وبـشِر  ﴿ :له تعاىل  )١(﴾ِإنما يوفَّى الصاِبرونَ أَجرهم ِبغيِر ِحسابٍ     ﴿ :سبحانه وتعاىل 

  اِبِرينونَ           * الصاِجعِه را ِإلَيِإنا ِللَِّه وةٌ قَالُوا ِإنِصيبم مهتابِإذَا أَص الَِّذين *  ِهملَيع أُولَِئك
ولقول النيب صـلى اهللا عليـه       )٢(﴾صلَوات ِمن ربِهم ورحمةٌ وأُولَِئك هم الْمهتدونَ      

ال يصيب املسلم هم وال غم وال نصب وال وصب وهو املرض وال أذى حىت               ( :وسلم
د اهللا به خريا    من ير ( : وقوله عليه الصالة والسالم    )الشوكة إال كفر اهللا ا من خطاياه      

  نسأل اهللا أن مين عليك بالشفاء والعافية وصالح القلب والعمل إنه مسيـع               )يصب منه 
   .جميب

   
                                                

 .١٠ سورة الزمر اآلية )١(
 .١٥٧-١٥٥ سورة البقرة اآلية )٢(
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  حكم من حلف ثالث مرات على التوبة

أنا شاب حلفت باهللا أكثر من ثالث مرات على أن أتوب من فعـل              : السؤال
  حمرم، سؤايل هل علي كفارة واحدة أم ثالث وما هي كفاريت ؟ 

   املدينة املنورة -ح  .أ

 عليك كفارة واحدة وهي إطعام عشرة مساكني أو كسوم أو عتق رقبة     :اجلواب
ال يؤاِخذُكُم اللَّه ِباللَّغِو ِفي أَيماِنكُم      ﴿ :فإن مل جتد فصيام ثالثة أيام لقول اهللا سبحانه        

     انَ فَكَفَّارمالْأَي متقَّدا عِبم اِخذُكُمؤي لَِكنـا         وـِط مسأَو ِمن اِكنيسِة مرشع امِإطْع هت
          ـاٍم ذَِلـكثَالثَِة أَي امفَِصي ِجدي لَم نٍة فَمقَبر ِريرحت أَو مهتوِكس أَو ِليكُمونَ أَهطِْعمت

ائدة وهكذا كـل     اآلية من سورة امل    )١(﴾ أميانكم   كَفَّارةُ أَيماِنكُم ِإذَا حلَفْتم واحفَظُوا    
ميني على فعل واحد أو ترك لشيء واحد ولو تكررت ليس فيها إال كفارة واحـدة إذا          

 أما إذا كفر عن األوىل مث أعاد اليمني فعليه كفارة ثانية            ،كان مل يكفر عن األوىل منهما     
 أما إذا كـرر     .إذا حنث وهكذا لو أعادها ثالثة وقد كفر عن الثانية فعليه كفارة ثالثة            

ميان على أفعال متعددة أو ترك أفعال متعددة فإن عليه عن كل ميني كفارة كما لـو                 األ
قال واهللا ال أكلم فالن واهللا ال آكل طعامه واهللا ال أسافر إىل كذا أو قال واهللا ألكلمن                  
فالنا واهللا ألضربنه وأشباه ذلك فالواجب يف اإلطعام لكل مسكني نصف صاع مـن              

   .قريباقوت البلد وهو كيلو ونصف ت

ويف الكسوة ما جيزئه يف الصالة كالقميص أو إزار ورداء وإن عشاهم أو غـداهم     
  .كفى ذلك لعموم اآلية الكرمية املذكورة آنفا واهللا ويل التوفيق

                                                
 .٨٩سورة املائدة اآلية  )١(
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  احللف بالكعبة ال جيوز

  ما حكم احللف بالكعبة وحنوها وما هي صيغة احللف اجلائز ؟ :  س

   قرية زهرة بين بشري - ق - ح -ع 

   :واباجل

 :ال جيوز احللف بالكعبة وال بغريها من املخلوقات لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم             
   .  متفق على صحته)من كان حالفا فليحلف باهللا أو ليصمت(

  رواه اإلمـام    )من حلف بشيء دون اهللا فقد أشرك      ( :وقوله صلى اهللا عليه وسلم    
صحيح وقوله صلى اهللا عليـه      أمحد من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بإسناد           

  أخرجه أبو داود والترمـذي بإسـناد        )من حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك       ( :وسلم
  .صحيح من حديث عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما

 ء واألحاديث يف ذلك كثرية وفيها يعلم حترمي احللف بالكعبة واألمانـة واألنبيـا            
   .وغريهم من سائر اخللق

 واهللا أو باهللا أو تـاهللا       : الشرعية هي اليمني باهللا وحده وصفتها أن يقول        واليمني
ألفعلن كذا أو ال أفعل كذا وهكذا لو حلف بغري اسم اجلاللة من أمساء اهللا وصـفاته                 

   .كالرمحن والرحيم ومالك امللك وحياة اهللا وعلم اهللا وحنو ذلك

واهللا " والذي نفسي بيـده     "  :وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم حيلف كثريا بقوله        
  .ويل التوفيق
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  استماع األغاين العاطفية

سائلة من العراق تقول أنا أقوم بالواجبات الدينية من الصالة والصوم وقراءة             
القرآن بكل إخالص ومع ذلك استمع لألغاين العاطفية واخلالية من ذكر اخلمر وما             

   اهللا ؟ شابه ذلك من احملرمات هل يصح ذلك أفيدونا أفادكم

 ننصحك بأال تسمعي األغاين مطلقا ألا شر وألا تفضي إىل فساد كبري يف              :اجلواب
 ومساع برنامج نور على     ،القلوب وننصحك بسماع إذاعة القرآن فإن فيها اخلري الكثري        

 أما مساع األغاين فاتركيهـا واحـذريها ألن    ، ومساع األحاديث النافعة املفيدة    ،الدرب
وِمن الناِس من يشتِري لَهو الْحِديِث ِليِضلَّ عـن       ﴿ :ال اهللا سبحانه  شرها كبري وقد ق   

 قال أكثر أهل العلم إن هلو احلديث هو الغناء وقال عبد اهللا بـن               . اآلية )١(﴾سِبيِل اللَّهِ 
وعبد اهللا  )إن الغناء ينبت النفاق يف القلب كما ينبت املاء البقل     ( :مسعود رضي اهللا عنه   

سعود رضي اهللا عنه هو من أصحاب الرسول رضي اهللا عنه ومن علمائهم رضـي    بن م 
ليكونن من أميت أقواما    ( :اهللا عنهم أمجعني وصح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال           

  فأخرب أنه يكون يف آخر الزمان قـوم يـستحلون            )يستحلون احلر واحلرير واملعازف   
  .املعازف وهي املالهي واألغاين

 وأن يثبت اجلميع علـى      ،اهللا أن حيمينا وإياكم ومجيع املسلمني من شرها       فنسأل  
  .اهلدى إنه مسيع قريب

   

                                                
 .٦ سورة لقمان اآلية  )١(



  

 - ١٤٨ -

  ال جتوز اإلعانة يف املعصية
أيب يشرب الدخان وهو يأمرين أن أذهب إىل السوق ألشتري له دخانا فهـل              
 أطيعه؟ وإذا أطعته فهل علي إمث ؟ علما أنين إذا مل أطعه قد حتصل مشاكل أفيـدوين                

  . جزاكم اهللا خريا
   :اجلواب

الواجب على أبيك ترك الدخان ملا فيه من املضار الكثرية هو من اخلبائث اليت حرمهـا                
ويِحلُّ لَهـم الطَّيبـاِت   ﴿ :اهللا سبحانه يف قوله عز وجل عن نبيه صلى اهللا عليه وسلم         

عباده الطيبات كما يف هذه اآلية       واهللا عز وجل إمنا أحل ل      )١(﴾ويحرم علَيِهم الْخباِئثَ  
يسأَلُونك ماذَا أُِحلَّ لَهم    ﴿ :الكرمية من سورة األعراف وكما يف قوله يف سورة املائدة         

   اتبالطَّي والـدخان   ، فأوضح سبحانه أنه مل حيل لعباده إال الطيبات        )٢(﴾قُلْ أُِحلَّ لَكُم 
اجب على أبيك وعلى غـريه ممـن         فالو ،ليس من الطيبات بل هو من اخلبائث الضارة       

يتعاطى التدخني التوبة إىل اهللا سبحانه من ذلك وعدم جمالسة من يتعاطاه وال جيوز لك               
وتعاونوا علَـى الِْبـر     ﴿ :أن تعينه يف ذلك وال يف غريه من املعاصي لقول اهللا سبحانه           

      اِن وودالْعلَى الِْإثِْم ووا عناوعال تى وقْوالتالِْعقَـاِب          و ـِديدش ِإنَّ اللَّـه قُوا اللَّـهات
وعليك وعلى إخوانك وأعمامك إن كان لك إخوان وأعمام مناصحته وحتـذيره            )٣(﴾

 )الدين النـصيحة  ( :من تعاطيه عمال باآلية املذكورة وبقول النيب صلى اهللا عليه وسلم          
  خرجـه    )سلمني وعامتهم هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة امل    ( :قيل ملن يا رسول اهللا قال     
 وأن يعينه على التوبة مـن       ، وأسأل اهللا أن يوفق أباك للخري      .اإلمام مسلم يف صحيحه   

  . إنه مسيع قريب، وأن جيعلك من أعوانه على اخلري،هذه املعصية وغريها
                                                

 .١٥٧ سورة األعراف اآلية )١(
 .٤ سورة املائدة اآلية )٢(
 .٢ سورة املائدة اآلية )٣(



  

 - ١٤٩ -

  الواجب عدم االلتفات إىل قول الساخرين واملستهزئني
سنة نبيه صلى اهللا عليـه       بعض من يدعي اإلسالم إذا رأى شخصا ملتزما ب         -

هذا دين خرافة   : وسلم يف تقصري ثوبه وإطالة حليته واجللوس يف املساجد جتده يقول          
   - حائل- ش -ض     . أرجو نصيحة هؤالء أثابكم اهللا. أو يقول كالما يغضب اهللا

  : اجلواب
الواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة امتثال أمر اهللا ورسوله وترك ما ـى               

نه ورسوله والتواصي بذلك والتعاون عليه وعدم االلتفات إىل قـول الـساخرين             اهللا ع 
 )١(﴾وأَِطيعوا اللَّه والرسولَ لَعلَّكُم ترحمـونَ ﴿ :واملستهزئني عمال بقول اهللا عز وجل 

علَيِه مـا حمـلَ     قُلْ أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ فَِإنْ تولَّوا فَِإنما         ﴿ :وقوله سبحانه 
 وقوله  )٢( املبني﴾ وعلَيكُم ما حملْتم وِإنْ تِطيعوه تهتدوا وما علَى الرسوِل ِإال الْبالغُ          

ِتلْك حدود اللَِّه ومن يِطِع اللَّه ورسولَه يدِخلْـه جنـاٍت   ﴿ :سبحانه يف سورة النساء   
  ِتهحت ِري ِمنجت            ـولَهسرو ِص اللَّهعي نمو ِظيمالْع زالْفَو ذَِلكا وِفيه اِلِدينخ ارها الْأَن

        ِهنيم ذَابع لَها وا ِفيهاِلدا خارن ِخلْهدي هوددح دعتيواآليات يف هـذا املعـىن     )٣(﴾و 
قيل يـا    " جلنة إال من أىب   كل أميت يدخلون ا   ( :كثرية وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      

 رواه اإلمـام    )من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين فقد أىب        " :رسول اهللا ومن يأىب قال    
 ومن طاعة اهللا ورسوله احملافظة على الصلوات يف أوقاـا مـن            .البخاري يف صحيحه  

 وأداؤها يف املساجد مع املسلمني يف حق الرجـال ومـن طاعـة اهللا             ،الرجال والنساء 
 أداء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت مع االستطاعة وبر الوالـدين وصـلة              ورسوله
  الرحم 

                                                
 .١٣٢سورة آل عمران اآلية  )١(
 . ٥٤سورة النور اآلية  )٢(
 .١٤-١٣سورة النساء اآليتان  )٣(



  

 - ١٥٠ -

 ، والتواصـي بـاحلق    ، والتناصـح  ،وحفظ اللسان واجلوارح عمل حرم اهللا عز وجل       
 ومن طاعة اهللا ورسوله ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر   ،والتعاون على الرب والتقوى   

 واحلذر من إسبال املالبس حتت      ،حية وتوفريها  وإعفاء الل  ،يف حق الرجل قص الشارب    
قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا     ( :الكعبني ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال       

ما أسفل من الكعبني مـن    ( : عليه الصالة والسالم   .  متفق على صحته وقال     )املشركني
ار مجيع املالبـس     خرجه اإلمام البخاري يف صحيحه ويلحق باإلز        )اإلزار فهو يف النار   

ال ثالثـة   ( :من السراويل والقميص والبشت وحنو ذلك وقال عليه الصالة والـسالم          
يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم املسبل إزاره واملنان         

 واهللا ويل   . خرجه اإلمام مسلم يف صحيحه     )فيما أعطى واملنفق سلعته باحللف الكاذب     
  ق التوفي
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  )١(حكم التصفيق يف احلفالت

  ما حكم التصفيق للرجال يف املناسبات واالحتفاالت ؟ : ١س

 واألظهر  ، التصفيق يف احلفالت من أعمال اجلاهلية وأقل ما يقال فيه الكراهة           :١ج
يف الدليل حترميه ألن املسلمني منهيون عن التشبه بالكفرة وقـد قـال اهللا سـبحانه يف      

 )٢(﴾وما كَانَ صالتهم ِعند الْبيِت ِإال مكَاًء وتـصِديةً        ﴿ من أهل مكة     وصف الكفار 
قال العلماء املكاء الصفري والتصدية التصفيق والسنة للمؤمن إذا رأى أو مسع ما يعجبـه        

 اهللا أكرب كما صح ذلك عن النيب صلى اهللا          : سبحان اهللا أو يقول    :أو ما ينكره أن يقول    
 ويشرع التصفيق للنساء خاصة إذا نان شيء يف الصالة          ، أحاديث كثرية  عليه وسلم يف  

أو كن مع الرجال فسهى اإلمام يف الصالة فإنه يشرع هلن التنبيه بالتصفيق أما الرجـال   
فينبهونه بالتسبيح كما صحت بذلك السنة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وذا يعلم أن               

 واهللا ويل   .رة وبالنساء وكال ذلـك منـهي عنـه        التصفيق من الرجال فيه تشبه بالكف     
   .التوفيق

  

  

   

  
                                                

 اليت تصدر من مساحته بالة العربية – اسألوا أهل الذكر – صفحة  نشرت يف فتاوى مساحته ضمن )١(
 . شهريا

 .٣٥ سورة األنفال اآلية )٢(
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  مجيع ما يفعله الناس بقدر

 هل ما يصيبنا من شـر قـد         ﴾قُلْ لَن يِصيبنا ِإال ما كَتب اللَّه لَنا       ﴿: قال تعاىل 
ما أَصابك ِمن حـسنٍة     ﴿: كتبه اهللا لنا ؟ وإذا كان اجلواب بنعم فما معىن قوله تعاىل           

   - عفيف - . غ، خ.ع                ؟﴾ِمن اللَِّه وما أَصابك ِمن سيئٍَة فَِمن نفِْسكفَ
   :اجلواب

ِإنا كُلَّ ﴿ :مجيع ما يفعله العباد من حسنات وسيئات كله بقدر كما قال عز وجل      
ي الْـأَرِض وال ِفـي      ما أَصاب ِمن مِصيبٍة فِ    ﴿ : وقال سبحانه  )١(﴾شيٍء خلَقْناه ِبقَدرٍ  

قُلْ لَن يِصيبنا ِإال مـا  ﴿ :وقال سبحانه)٢(﴾أَنفُِسكُم ِإال ِفي ِكتاٍب ِمن قَبِل أَنْ نبرأَها        
 ومع ذلك فاحلسنات من فضل اهللا ألنه هو الذي كتبها ووفق العبد             )٣(﴾كَتب اللَّه لَنا  

ـ          در اهللا وأسـباا أفعـال العبـاد        لفعلها فله احلمد على ذلك وأما السيئات فهي بق
وما أَصابكُم ِمن مِصيبٍة فَِبما كَسبت أَيِديكُم ويعفُو        ﴿ :ومعاصيهم كما قال عز وجل    

 )٥(﴾ِإنَّ اللَّه ال يغير ما ِبقَوٍم حتى يغيروا ما ِبأَنفُِسِهم         ﴿ : وقال عز وجل   )٤(﴾عن كَِثريٍ 
  .اآلية

 ومل يوفـق    ، ووفق العبد لفعل احلسنات    ،انه قدر احلسنات والسيئات    وهو سبح 
 وهو سبحانه احملمود علـى    ، حلكمة بالغة وأسباب حيدثها العباد     ،العصاة لترك السيئات  

  .كل حال لكمال علمه وكمال حكمته وعدله
                                                

  .٤٩ سورة القمر اآلية )١(
 .٢٢ سورة احلديد اآلية )٢(
 .٥١ سورة التوبة اآلية )٣(
 .٣٠ سورة الشورى اآلية )٤(
 .١١ سورة الرعد اآلية )٥(



  

 - ١٥٣ -

  تغيري االسم بعد اعتناق اإلسالم
 ل وفقـه اهللا  - م -كرم  ح من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ امل         

   : وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

هـ املتضمن سؤالكم عـن     ١٤٠٩ / ٩ / ١٣فجوابا لكتابكم الكرمي املؤرخ يف      
حكم تغيري اسم من يعتنق اإلسالم حديثا من امسه القدمي إىل اسم إسالمي وهل يلـزم                

ضي وجوب تغيري من هـداه اهللا  ذلك أم ال ؟ أخربكم أنه ليس يف األدلة الشرعية ما يقت    
إىل اإلسالم امسه إال أن يكون هناك ما يقتضي ذلك شرعا كتعبيده لغـري اهللا كعبـد                 

 أو يكون امسا ال يستحسن التسمي به وغريه أفضل منه كحزن يبدل           ،املسيح وحنو ذلك  
   . وكذا ما أشبهه من األمساء اليت ال يستحسن التسمي ا،بسهل

 لغري اهللا لكون واجبا أما ما سواه فهو من باب االستحسان            لكن التغيري فيما عبد   
 ويدخل يف القسم الثاين األمساء اليت اشتهر النصارى بالتسمي ا ويتوهم من             .واألفضلية

   . فالتغيري فيها مناسب جدا.مسعها أن صاحبها نصراين

 . عليـه   ومنحنا وإياكم الفقه يف الدين والثبـات       ،وفق اهللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه     
   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

   

   

  



  

 - ١٥٤ -

   ؟)١(مم خلق اهللا املالئكة وإبليس

لقد خلق اهللا آدم من طني وخلق قبله املالئكة وكان ضمن املالئكة إبليس             : س
  وخلقه من النار، فلماذا خلقه من النار ومن أي شيء خلق اهللا املالئكة ؟ 

م من حديث عائشة رضي اهللا عنـها         ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل        :ج
خلقت املالئكة من النور وخلق اجلان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف               " :قالت
 خرجه مسلم يف صحيحه أما احلكمة يف ذلك فـاهللا سـبحانه     )يعين من الطني  ( " لكم

وتعاىل أعلم ا وهو احلكيم العليم يف كل ما خيلقه ويشرع ال معقب حلكمـه وال راد                 
   . وهو على كل شيء قدير.ائهلقض

  

  

   

  

   

  

  

                                                
 ." فاسألوا أهل الذكر " اب  نشرت بالة العربية يف ب )١(



  

 - ١٥٥ -

  ال جيوز للمسلم أن يكره ما مل يكره اهللا

ترك املباح تقربا إىل اهللا عز وجل هل يعترب من البدع الشركية أم ال ؟ حيـث                 
يوجد أناس يلتزمون ذلك ويرون أنه من الورع وقد يطلقون التحرمي أو الكراهـة              

ان ومـن مث جيتنبوـا وقـد يعـادون          على بعض األشياء املباح بال دليل وال بره       
   - القصيم - ص -ع    .أرجو التوضيح بارك اهللا فيهم. وخياصمون من أجل ذلك

  :اجلواب

 ال جيوز للمسلم أن حيرم ما أحل اهللا وال أن يكره ما مل يكره اهللا وال أن حيل ما حـرم       
 الْكَِذب هذَا حـاللٌ وهـذَا     وال تقُولُوا ِلما تِصف أَلِْسنتكُم    ﴿ :اهللا لقول اهللا سبحانه   

    لَى اللَِّه الْكَِذبوا عرفْتِلت امروقال سبحانه  . اآلية )١(﴾ح : ﴿       ـيبر مـرـا حمقُلْ ِإن
               ا لَـمِركُوا ِباللَِّه مشأَنْ تو قِر الْحيِبغ يغالْبو الِْإثْمو طَنا بما وهِمن را ظَهم اِحشالْفَو 

فجعل سبحانه يف هذه اآليـة       )٢(﴾ينزلْ ِبِه سلْطَانا وأَنْ تقُولُوا علَى اللَِّه ما ال تعلَمونَ         
   .الكرمية القول عليه بغري علم فوق مرتبة الشرك ملا يترتب عليه من الفساد العظيم

وأخرب سبحانه يف آية أخرى من سورة البقرة أن ذلك من أمر الشيطان حيث قال               
يا أَيها الناس كُلُوا ِمما ِفي الْأَرِض حاللًا طَيبا وال تتِبعوا خطُواِت الشيطَاِن             ﴿حانه  سب

ِإنه لَكُم عدو مِبني ِإنما يأْمركُم ِبالسوِء والْفَحشاِء وأَنْ تقُولُوا علَـى اللَّـِه مـا ال                 
   .)٣(﴾تعلَمونَ

                                                
 .١١٦ سورة النحل اآلية )١(
 .٣٣ سورة األعراف اآلية )٢(
 .١٦٩-١٦٨ سورة البقرة اآليتان )٣(
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 املباحات تقربا إىل اهللا سبحانه ليستعني بذلك على طاعة اهللا ورسوله من             أما ترك 
غري أن حيرم ذلك على نفسه أو على الناس كترك املالبس الرفيعة بعض األحيان تواضعا               
وحذرا من الكرب وكسرا للنفس عما خيشى عليها من الفخر واخليالء والتكـرب علـى               

  .ن شاء اهللالناس فهذا شيء ال بأس به ويؤجر عليه إ
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  )١(نشرات مكذوبة يروجها بعض الناس

وردتنا رسالة من معلمة باملدرسة الثانوية الثالثة بالرياض تسأل فيها عن نـشرات             
بِل اللَّه فَاعبد وكُـن     ﴿ : قال اهللا تعاىل   : ونص تلك النشرات   ،توزع يف بعض املدارس   

 اِكِرينالش وا      ﴿ ).٩٦ر آية   سورة الزم ( ﴾  ِمنعباتو وهرصنو وهرزعوا ِبِه ونآم فَالَِّذين
لَهـم  ﴿ ).١٠٧سورة األعراف آيـة  ( ﴾النور الَِّذي أُنِزلَ معه أُولَِئك هم الْمفِْلحونَ     

 ذَِلك هو الْفَوز الْعِظيم     الْبشرى ِفي الْحياِة الدنيا وِفي الْآِخرِة ال تبِديلَ ِلكَِلماِت اللَّهِ         
يثَبت اللَّه الَِّذين آمنوا ِبالْقَوِل الثَّاِبِت ِفي الْحياِة الـدنيا          ﴿ )٦٤سورة يونس آية    (﴾

 قم  ).٢٧سورة إبراهيم آية    ( ﴾وِفي الْآِخرِة ويِضلُّ اللَّه الظَّاِلِمني ويفْعلُ اللَّه ما يشاءُ        
 فقم بتوزيعها حول العامل     ،ذه اآليات لتكون جالبة خري وحسن طالع وفالح       بإرسال ه 

 وليس األمـر بلـهو   ،تسع مرات وستجلب لك اخلري والفالح بعد أربعة أيام بإذن اهللا          
 . وسترى ما يصلك خالل أربعـة أيـام        ،ولعب أو الختاذ آيات اهللا الكرمية هزوا بك       

 أن وصلت هذه الرسـالة إىل أحـد      فعليك أن ترسل نسخا من هذه الرسالة وقد سبق        
رجال األعمال فوزعها فورا فجاءته أخبار جناح صفقة جتارية بسبعة آالف دينار زيادة             

 ووصلت إىل طبيب وأمهلها فلقي مصرعه يف حادث سيارة أدى إىل            ،عما كان متوقعا  
   .تشويهه كامال وبقي جثة هامدة مبعثرة حتدث عنها اجلميع

 ، وفوجئ أحد املقاولني بإحالة عطاء جمـز إليـه         ،رسالةوذلك ألنه أمهل توزيع ال    
   لذا.ولكنه أمهل توزيعها فتويف ابنه األكرب يف حادث سيارة يف بلد عريب شقيق

                                                
 .هـ١٥/٧/١٤٠٤ يف ٩٣٨العدد ) الدعوة( نشرت يف  )١(
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 فهنـاك  ، وإياك أن ملها. نسخة وستبشر مبا يصلك يف اليوم الرابع ٢٥ يرجى إرسال   
 وفقنـا اهللا  .ه وأمواله وأما من أمهل كان خطرا على حيات  ،من ربح اآلالف لدى التزامه    

   ).وإياكم لتبليغ هذه الرسالة واهللا ويل التوفيق

 هذه النشرة وما يترتب عليها مـن        :وملا اطلعت على هذه الرسالة كتبت ما يأيت       
الفوائد بزعم من كتبها وما يترتب على إمهاهلا من اخلطر كذب ال أسـاس لـه مـن                  

 جيوز توزيعها ال يف الداخل وال يف         وال ، بل هي من مفتريات الكذابني اللعابني      ،الصحة
   . بل ذلك منكر يأمث من فعله ويستحق عليه العقوبة العاجلة واآلجلة،اخلارج

 وهذه النشرة على هذا الوجه من البدع        ،ألن البدع شرها عظيم وعواقبها وخيمة     
ـ    ﴿ :املنكرة ومن الكذب على اهللا سبحانه وقد قال اهللا سبحانه          ِذب ِإنما يفْتـِري الْكَ

 وقال النيب صـلى اهللا عليـه        )١(﴾الَِّذين ال يؤِمنونَ ِبآياِت اللَِّه وأُولَِئك هم الْكَاِذبونَ       
 وقال عليه الصالة    ،متفق عليه  " من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد          " :وسلم

  ..رواه مسلم يف صحيحه " من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد " :والسالم

واجب على مجيع املسلمني الذين تقع يف أيديهم أمثال هذه النـشرة متزيقهـا              فال
 وقد أمهلناها وأمهلها غرينا من أهل اإلميان فما رأينـا إال            ،وإتالفها وحتذير الناس منها   

ونشرة أخرى مثل النـشرة     ، ومثلها النشرة اليت ينسبوا إىل خادم احلجرة النبوية        ،خريا
قُلْ هو الرحمن آمنـا ِبـِه وعلَيـِه         ﴿ءة بقول اهللا سبحانه     املذكورة آنفا لكنها مبدو   

 وكلها  )١(﴾بِل اللَّه فَاعبد وكُن ِمن الشاِكِرين     ﴿ بدال من قول اهللا سبحانه       )٢(﴾توكَّلْنا
  نشرات مكذوبة ال أساس هلا من الصحة وال يترتب

                                                
 .١٠٥سورة النحل اآلية  )١(
 .٢٩سورة امللك اآلية  )٢(
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وزعها ومن دعا إليها ومن روجها بني        ولكن يأمث من افتراها ومن       ، عليها خري وال شر   
 ومن باب تـرويج البـدع   ،الناس؛ ألن ذلك كله من باب التعاون على اإلمث والعدوان 

   .والترغيب يف األخذ ا

 ونسأل  ،نسأل اهللا لنا وللمسلمني العافية من كل شر وحسبنا اهللا على من وضعها            
ذب وإشغاله الناس مبا يضرهم وال      اهللا أن يعامله مبا يستحق لكذبه على اهللا وتروجيه الك         

   . وللنصيحة هللا ولعباده جرى التنبيه على ذلك،ينفعهم
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  )١(مع الصحف واإلذاعة

نشرت بعض الصحف لبعض الكتاب والكاتبات كلمات ال ـدف إىل صـاحل             
 وقد يكون ذلك الكاتب وتلك الكاتبة       ،اتمع بل تضره وتفضي به إىل أسوأ العواقب       

شعران مبدى خطورة ما كتبا وال يعلمان عظيم جنايتهما على اتمـع اإلسـالمي       ال ي 
الذي يعيشان فيه وال سيما يف هذا العصر الرهيب الذي استحكمت فيه غربة اإلسالم               

 تارة باسم التقدم والرقـي  ،وظهر فيه اإلحلاد واإلباحية وانتشر أنصارمها والدعاة إليهما  
 شعارات براقة   ، وطورا بأمساء أخرى   ،م احلرية واالشتراكية   وتارة باس  ،والقومية العربية 

 يغتـر ـا     ،وأساليب خداعة ال متت إىل اخلري بصلة وال دف إىل احلق بأدىن وسيلة            
   .السذج والسفهاء وخيدع ا اجلهال واحلمقى ويربح من ورائها األعداء

 يكتبـون وأن  وكان الواجب على كتابنا من الرجال والنساء أن يتحروا احلق فيما  
 الشريعة اإلسالمية الكاملـة     .يزنوا كلمام وأهدافهم بامليزان الذي ال جيور وهو ميزان        
 وأن ال يغتروا بالـشعارات      ،املعروف من كتاب اهللا وسنة رسوله عليه الصالة والسالم        

املضللة والدعايات اجلوفاء واألساليب الساحرة اليت انتحلها أعداؤهم وقـصدوا مـن            
يل املسلمني وتلبيس دينهم عليهم ودعوم إىل التملص منه واخلروج علـى            ورائها تضل 

   .أحكامه بشىت األساليب وأنواع املغريات

وهكذا وسائل اإلعالم جيب على القائمني عليها أن يتحروا اخلري فيما يوجهونـه             
دة  وأن يزودوها باملقاالت النافعة البناءة واألحاديث اهلادفة والتوجيهات الـسدي   ،للناس

اليت تنفع اتمع يف دينه ودنياه وتأخذ بيده إىل الطريق القومي وتنبهـه علـى أخطائـه           
   حىت يرجع ،ومواضع الزلل من سريته

                                                
 .هـ ١٣٨٣حمللية يف عام  نشرت يف الصحف ا)١(
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 وبذلك تؤدي واجبها وتساهم يف اإلصالح       .عن اخلطأ ويستقيم على سواء السبيل     
ارق واملغارب  الديين والدنيوي ويتحقق ا نفع األمة وتوجيهها إىل الصاحل العام يف املش           

وتكون بذلك قد استغلت الوقت فيما يفيد وأحسنت مسعة بلدها وأخـذت بأيـدي              
مستمعيها إىل أسباب الرقي الصاحل والتقدم السليم واحلضارة الكرمية اليت تـصان ـا              
الكرامة وحتفظ ا احلقوق وتزكى ا النفوس وترشد ا العقول إىل طـرق الـسالمة               

   .واالبتعاد عن أسباب الغي والضالل والتخريب واإلفسادووسائل البناء واإلصالح 

ولقد كان مما أخذ على اإلذاعات واستاء له كل مسلم غيور ما متليه على النـاس                
عرب األثري ليل ار من األغنيات اخلليعة وما يـضاف إىل ذلـك مـن آالت العـزف        

عن ذكر اهللا   ومعلوم ما يترتب على ذلك من إفساد القلوب ومرضها وصدها            ،والطرب
وعن الصالة وإشغاهلا بأغنية فالن وفالنة وصوت عالن وعالنة عن اسـتماع القـرآن       
الكرمي وأحاديث النيب األمني واملواعظ املفيدة واملقاالت البناءة إىل غري ذلك من أنواع             

 وال ريب أن ذلك كله من هلو احلديث الذي أخرب اهللا يف كتابه أنه               ،الفساد والتخريب 
وِمـن  ﴿ :عن سبيل اهللا ويفضي م إىل اختاذ آيات اهللا هزوا كما قال تعاىل            يضل أهله   

    ا أُولَِئكوزا هِخذَهتيِر ِعلٍْم ويِبيِل اللَِّه ِبغس نِضلَّ عِديِث ِليالْح وِري لَهتشي ناِس مالن
  ِهنيم ذَابع مليكونن  " : عليه وسلم   ويف احلديث الصحيح يقول النيب صلى اهللا       )١(﴾لَه

 ،أخرجه البخاري يف صحيحه    " من أميت أقوام يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف       
 وأما احلرير واخلمـر     ، باحلاء والراء املهملتني هو الفرج احلرام يعين بذلك الزىن         :واحلر

 وأما املعازف فهي آالت اللهو كلها كالطنبور والعود والكمـان والطبـل             ،فمعروفان
   فقد، وقد ظهر مصداق هذا احلديث الشريف يف العصور املتأخرة.وشبه ذلك

                                                
 .٦ سورة لقمان اآلية )١(
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 واستحل الكـثري مـن      ، استحل الكثري من الناس الفرج احلرام واخلمر واملعازف       
 وكل ذلك يدل على ضعف يف اإلميان وقلة يف العلم وفـساد يف              ،الرجال لبس احلرير  

ه يف الشريعة اإلسالمية والعمـل    املقصد وإقبال على الشهوات وإعراض عظيم عن التفق       
 وقد حاربوها وابتعدوا عن تعاليمها      ، وهذا كله يف املنتسبني إليها واحملسوبني عليها       ،ا

   .واستهزءوا مبن متسك ا أو دعا إليها إال من شاء اهللا وهم القليل

وال ريب أن بالدنا من أحسن البالد اإلسالمية وأقومها بشعائر اهللا على ما فيهـا               
 فالواجب علينا مجيعا من مسئولني ومذيعني وكتاب وكاتبـات أن           ، نقص وضعف  من

 وأن نتكاتف ونتعاون على نصر دينه ومحاية شريعته         ،نتقي اهللا مجيعا يف أنفسنا وجمتمعنا     
 ،وترك ما خالف ذلك حىت نكون أسوة صاحلة ومثاال أعلى جلميع البلدان اإلسـالمية             

 مشس الرسالة وقبلـة املـسلمني يف املـشارق    وال سيما وحنن يف مهبط الوحي ومطلع     
 وال ، وال ريب أن هذا كله يقتضي مضاعفة اجلهود والعناية بعظم املـسئولية  ،واملغارب

 ويقتضي كرب اجلرمية وشدة اخلطـر       ،خيفى ما يف ذلك من جزيل املثوبة إذا قمنا بواجبنا         
علم كل ذي بصرية وعلـم       وقد   .إذا ختلينا عنه وتساهلنا باملسئولية امللقاة على عواتقنا       

بأحوال الناس أن فشو الغناء واملالهي يف اتمع من أعظم األسباب لزوال النعم وحلول             
 فاجلد اجلد والبـدار  .النقم وخراب الدولة وزوال امللك وكثرة الفوضى والتباس األمور     

ال تـصيب   وقبل أن ترتل بنا فتنـة  ، طاقة لنا به  البدار قبل أن حيل بنا من أمر اهللا ما ال         
الذين ظلموا منا خاصة بل تعم الصاحل والطاحل ويهلك ا احلرث والنسل وال حول وال               

 ولقد استنكر أهل العلم واإلميان ما تنشره الصحف وغريها وما تسري عليه             .قوة إال باهللا  
اإلذاعات حاليا مما أشرنا إليه آنفا وكتبوا يف ذلك ما شاء اهللا أن يكتبوا مما نشر بعـضه   

   حفزهم إىل ذلك.لصحف وأكثره مل ينشريف ا
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الغرية هللا والنصيحة له ولعباده وما أوجب عليهم موالهم سبحانه من إنكـار املنكـر               
 وممن كتب يف ذلك أخونا العالمة الناصح هللا ولعباده الشيخ حممـد             ،واألمر باملعروف 

هـ ١٣٨٣ / ٢ / ٢٠ فقد نشرت له صحيفة الندوة يف عددها الصادر يف  ،أمحد بامشيل 
 أنكر فيها ما كتبه بعض من قل علمه       ،)اضربوا على أيدي السفهاء   ( :كلمة قيمة بعنوان  

وضعفت بصريته من الدعوة إىل السفور والغناء والعـزف والطـرب وبـروز املـرأة              
 وأوضح ما يترتب علـى      .واختالطها مع الرجل يف املصنع واملتجر واملكتب وحنو ذلك        

 وال ريب أن هذا هو      .إىل الضرب على أيدي السفهاء     ودعا املسئولني    .ذلك من الفساد  
الواجب عليه وعلى غريه من أهل العلم أن ينصحوا هللا ولعباده وأن ينكروا املنكر علـى    

 وال شك أن .من فعله وأن حيذروا الناس من مغبة ظهور املنكرات والتساهل يف إنكارها     
ب غـضب اهللا علـيهم      من دعا الناس إىل ما يفسد جمتمعهم ويضرهم يف دينهم ويوج          

 حقيق بأن يسمى سفيها وأن يطلب من املسئولني من والة األمر            .ويسبب حلول النقم  
وغريهم من أعيان الناس وأرباب الغرية والدين أن يضربوا على يديه وأن مينعـوه مـن             

 وهذا هو الواجب عليهم     ، وأن يوقفوه عند حده ويبصروه بعيبه وخطئه       ،أسباب اخلطر 
" كلكم راع وكلكم مـسئول عـن رعيتـه           " :لى اهللا عليه وسلم   كما قال النيب ص   

 فعلى السلطان واجبه مع الرعية بتقومي أخالقهم وإلزامهم باحلق ومنعهم ممـا             ،احلديث
 وعلى كل إنسان من والد وزوج وأمري وكبري عشرية وحنوهم           ،حرم اهللا حسب الطاقة   

 وإذا كان اهللا سـبحانه  ،قةواجبهم من إنكار املنكر واألخذ على يد السفيه حسب الطا    
 : ولو كان شيخا كبريا يف قوله سـبحانه .قد مسى من ال حيسن التصرف يف ماله سفيها    

 فالذي ال حيـسن     ، اآلية )١(﴾وال تؤتوا السفَهاَء أَموالَكُم الَِّتي جعلَ اللَّه لَكُم ِقياما        ﴿
  وىل ذهالتصرف يف دينه وال يقف عند احلد الذي حده اهللا له أ

                                                
 .٥ سورة النساء اآلية  )١(
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 وال ريب أن سفور النساء حبضرة الرجال غري احملارم          ، التسمية وأحق ذا اللقب   
وإبدائهن مفاتنهن من أعظم السفه سواء كان ذلك يف الطريق أو الطائرة أو السيارة أو               

 وهكذا إعـالن األغـاين وآالت       ،املتجر أو املكتب أو املصنع أو القطار أو غري ذلك         
 فيجب علـى والة األمـر   .إىل ذلك وحتبيذه هلم من أعظم السفه      العزف ودعوة الناس    

 وبذلك تصلح   ،القضاء على ذلك واملنع منه والضرب على أيدي من يدعو إليه أو يفعله            
 وقد جاء يف احلـديث      ،األحوال ويؤدي الواجب ويزول املنكر ويؤخذ على يد السفيه        

لُِعن ﴿رمية من قول اهللا عز وجل       الشريف عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه تال اآلية الك          
الَِّذين كَفَروا ِمن بِني ِإسراِئيلَ علَى ِلساِن داود وِعيسى ابِن مريم ذَِلك ِبما عـصوا               

 : مث قال  )١(﴾وكَانوا يعتدونَ كَانوا ال يتناهونَ عن منكٍَر فَعلُوه لَِبئْس ما كَانوا يفْعلُونَ           
والذي نفسي بيده لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر ولتأخذن على يـد الـسفيه              (

ولتأطرنه على احلق أطرا أو ليضربن اهللا بقلوب بعضكم على بعض مث يلعـنكم كمـا                
إن الناس إذا رأوا املنكر فلم يغـريوه        ( : وصح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        )لعنهم

ين ألعجب كثريا من استنكار بعض كتابنا كلمة أخينا          وإ )أوشك أن يعمهم اهللا بعقابه    
الشيخ حممد أمحد بامشيل اليت أشرنا إليها وغضبهم منها ومناقشتهم إياها وهم يعلمـون    

 فما كان ينبغي هلم أن يغضبوا من كلمة         ،نصح الرجل وغريته العظيمة وكتاباته املفيدة     
دع بـاحلق والـدعوة إليـه    احلق بل كان الواجب عليهم أن يؤيدوه ويؤازروه يف الص        

 والواجب أيضا أن حيملوا كالمه على أحسن احملامـل وأن  ،وإنكار املنكر والتحذير منه  
 فاملؤمنون أخوة وجسد واحد وبنـاء  ،يظنوا به الظن احلسن وأن ال يرموه مبا ال يليق به      

 واحد سواء كانوا عربا أو عجما وسواء نبتوا يف هذه البالد وعاشوا فوق أرضها وحتت              
   فكل مسلم يعبد اهللا وحده وينقاد.مسائها أو هاجروا إليها من بعيد

                                                
 .٧٩-٧٨ سورة املائدة اآليتان )١(
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 وسواء كان عربيـا أو      ، سواء كان يف املشرق أو املغرب      ، لشريعته أخونا وحبيبنا  
 هكذا علمنا ربنا وأدبنا أحسن      ، وسواء جتنس باجلنسية الرمسية أم مل يتجنس ا        ،عجميا
 قال اهللا عز    ،ه وسلم ووجهنا أكمل توجيه     وهكذا أرشدنا رسوله صلى اهللا علي      ،تأديب
املـسلم أخـو     " : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم      )١(﴾ِإنما الْمؤِمنونَ ِإخوةٌ  ﴿ :وجل

   . "املسلم ال يظلمه وال يسلمه

 ،فاتقوا اهللا يا إخواين وأنصفوا من أنفسكم وحققوا األخوة اإلميانية اليت أمر اهللا ا             
 أسأت  : وقولوا للمسيء  ،ت وأمجلت ووجهوه واشكروه وأعينوه     أحسن :وقولوا للمحق 

 وبذلك تستحقون الثواب اجلزيل مـن اهللا  ،وأخطأت برفق وحكمة ووجهوه وأرشدوه    
 واحذروا طاعـة    ،سبحانه والثناء احلسن من الناس والسمعة الطيبة يف الداخل واخلارج         

   .زوا بالعاقبة احلميدةاهلوى والتعصب املقيت والتقليد األعمى ترحبوا وتسلموا وتفو

 وأن يوفق حكومتنا ووالة أمرنا ملا فيـه         ،واهللا أسأل أن يهدينا مجيعا سواء السبيل      
 وأن جيعلنا مجيعا ممن يقول احلق ويعمل به         ، يف الدنيا واآلخرة   .صالح اتمع وسعادته  

 اهللا   وصلى ، واحلمد هللا رب العاملني    .ال خياف يف اهللا لومة الئم إنه على كل شيء قدير          
  .وسلم على عبده ورسوله وآله وصحبه ومن اهتدى داه إىل يوم الدين

   

   

  

                                                
 .١٠ سورة احلجرات اآلية )١(
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  لقاء مع صحيفة الراية السودانية
أسئلة مقدمة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز من مندويب صحيفة              [ 

ـ   ي واألستاذ حممد وق   ، األستاذ مهدي إبراهيم حممد    :الراية السودانية ومها    .١دع اهللا أمح
   ] :وقد تفضل مساحته فأجاب عليها مبا يلي

هل لسماحتكم مذهب فقهي خاص وما هـو منـهجكم يف الفتـوى             : ١س
  .واألدلة؟
 مذهيب يف الفقه هو مذهب اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا وليس على سبيل               :١ج

 أمـا مـسائل اخلـالف       .التقليد ولكن على سبيل االتباع يف األصول اليت سار عليها         
جي فيها هو ترجيح ما يقتضي الدليل ترجيحه والفتوى بذلك سواء وافق ذلـك              فمنه

يـا أَيهـا   ﴿ : وقد قال اهللا عز وجل. ألن احلق أحق باالتباع  .مذهب احلنابلة أم خالفه   
          متعازنفَِإنْ ت كُمِر ِمنأُوِلي الْأَمولَ وسوا الرأَِطيعو وا اللَّهوا أَِطيعنآم ٍء    الَِّذينـيِفي ش 

             نـسأَحو ـريخ ِم الْآِخِر ذَِلكوالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤت متوِل ِإنْ كُنسالرِإلَى اللَِّه و وهدفَر
  .)٢(﴾تأِْويلًا

لقد قامت يف السودان جبهة إسالمية بني خمتلف االجتاهـات احلركيـة            : ٢س
واسعة مع الشيوعية والتغـريبيني     والصوفية والسلفية وقامت بعمل سياسي وجماة       

. هل ميكن أن نعرف رأيكم يف مثل هذا العمل الذي يضم تيارات مثل هذه؟       . عموما
   ال ريب أن التعاون بني املسلمني يف حماربة املذاهب اهلدامة:٢ج 

                                                
 وقد حذف السؤال األول ألنه يتعرض لنبذة عن ٣١٥-٣٠٥ ص ٢٠ جملة البحوث اإلسالمية العدد  )١(

 نبذة عن حياة ١٢-٩اوى لسماحة الشيخ قد جاء يف مقدمته صحياة الشيخ واجلزء األول من جمموع الفت
 . مساحته

 .٥٩ سورة النساء اآلية  )٢(
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 والدعوات املضللة والنشاط التنصريي والشيوعي واإلباحي من أهم الواجبـات          
وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى وال     ﴿ : لقول اهللا عز وجل    ،ل اهللا ومن أعظم اجلهاد يف سبي    

 : وقوله سـبحانه   )١(﴾تعاونوا علَى الِْإثِْم والْعدواِن واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَابِ         
 )٢(﴾ وجاِدلْهم ِبالَِّتي ِهي أَحسن    ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحسنةِ      ﴿

ومن أَحسن قَولًا ِممن دعا ِإلَى اللَِّه وعِملَ صاِلحا وقَالَ ِإنِني ِمـن             ﴿ :وقال عز وجل  
ِلِمنيسويف الصحيحني عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه               )٣(﴾الْم

ب رضي اهللا عنه إىل اليهود يف خيرب وأمره أن يدعوهم إىل            وسلم بعث علي ابن أيب طال     
 : وقال له صلى اهللا عليـه وسـلم  ،اإلسالم وأن خيربهم مبا جيب عليهم من حق اهللا فيه        

 ويف صحيح مسلم عن     )فواهللا ألن يهدي اهللا بك رجال واحدا خري لك من محر النعم           (
من دل على خري فله مثل ( :قالأيب مسعود األنصاري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه         

 ويف صحيحه أيضا عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صـلى اهللا عليـه           )أجر فاعله 
من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك               ( :وسلم أنه قال  

من أجورهم شيئا ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آثام من تبعه ال يـنقص                  
 وروى اإلمام أمحد والنسائي وصححه احلاكم عن أنس رضـي           )ك من آثامهم شيئا   ذل

جاهدوا املشركني بأموالكم وأنفسكم    ( :اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         
 فنسأل اهللا أن يوفق اجلبهة ملا فيه        .واآليات واألحاديث يف هذا املعىن كثرية     ، )وألسنتكم

 ونصيحيت للجبهـة  .واه وقمع الباطل وخذالن الدعاة إليهنصر احلق وظهوره على ما س   
  أن تنقي صفوفها من كل ما خيالف شرع اهللا املطهر

                                                
 . ٢ سورة املائدة اآلية )١(
 .١٢٥ سورة النحل اآلية )٢(
 .٣٣ سورة فصلت اآلية )٣(
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 ورد ما تنازعوا فيه إىل      ،وأن تتناصح وتتواصى باالستقامة على شرع اهللا والثبات عليه        
لَّه وأَِطيعوا الرسولَ   يا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا ال     ﴿ :اهللا والرسول كما قال اهللا سبحانه     

وأُوِلي الْأَمِر ِمنكُم فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه والرسوِل ِإنْ كُنتم تؤِمنـونَ     
 ِفيـِه   وما اختلَفْتم ﴿ : وقال سبحانه  )١(﴾ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويلًا      

ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفـي    * والْعصِر  ﴿ : وقال عز وجل   . اآلية )٢(﴾ِمن شيٍء فَحكْمه ِإلَى اللَّهِ    
  )٣(﴾ِإال الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالـصبرِ         * خسٍر  

 أسباب الربح والسعادة والسالمة من اخلسران       يبني سبحانه يف هذه السورة العظيمة أن      
 ، اإلميان الصادق باهللا ورسوله    :هي هذه األمور األربعة املذكورة يف هذه السورة وهي        

 فنسأل اهللا أن مينح أعضاء اجلبهـة  . والتواصي بالصرب  ، والتواصي باحلق  ،والعمل الصاحل 
املبني والربح العظيم والعاقبة    التخلق ذه األخالق واالستقامة عليها حىت يفوزوا بالنصر         

   .احلميدة

هذه قولة فقهية شجاعة، أي أن السابقني هلـم          السابقون رجال وحنن رجال   : ٣س
أال ترى أن الذين يقفون ضد الدعوة إىل        . قضايا عصرهم وحنن لنا قضايانا املتجددة     

  .. التجديد للفقه جينون على هذا األدب األصويل نفسه ؟

 فإن أريد ا أن الواجب على املتـأخرين   ،ها إمجال واحتمال   هذه العبارة في   :٣ج  
 وتأييد ما عليه السلف الصاحل من العقيدة        ،أن جيتهدوا يف نصر دين اهللا وحتكيم شريعته       

   والواجب على مجيع .واألخالق فهذا حق

                                                
 .٥٩سورة النساء اآلية  )١(
 . ١٠سورة الشورى اآلية  )٢(
 .سورة العصر كاملة )٣(
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املسلمني أن يسريوا على ج سلفهم الصاحل يف اتباع الكتاب والسنة وحتكيمهمـا يف              
فَِإنْ تنازعتم ِفي   ﴿ : عمال بقول اهللا سبحانه    ، ورد ما تنازع فيه الناس إليهما      ،كل شيء 

وما اختلَفْتم ِفيِه ِمن شيٍء ﴿ : وقوله سبحانه  ،اآلية )١(﴾شيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه والرسولِ    
تأخرين هلم أن جيددوا يف دين       اآلية أما إن أريد ذه العبارة أن امل        )٢(﴾فَحكْمه ِإلَى اللَّهِ  

 فهذا أمر منكر    :اهللا ما خيالف ما عليه سلف األمة يف العقيدة واألخالق أو يف األحكام            
واعتِصموا ِبحبِل اللَّـِه جِميعـا وال       ﴿ :ال جيوز فعله ألنه خمالف لقول اهللا عز وجل        

ِمن بعِد ما تبين لَه الْهدى ويتِبع       ومن يشاِقِق الرسولَ    ﴿ : وقوله عز وجل   )٣(﴾تفَرقُوا
 : وقوله سـبحانه  )٤(﴾غَير سِبيِل الْمؤِمِنني نولِِّه ما تولَّى ونصِلِه جهنم وساَءت مِصريا         

﴿        موهعبات الَِّذيناِر وصالْأَنو اِجِرينهالْم لُونَ ِمناِبقُونَ الْأَوالسو    اللَّـه ِضياٍن رسِبِإح
               ا ذَِلـكـدا أَبِفيه اِلِدينخ ارها الْأَنهتحِري تجاٍت تنج ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنع

زفال يدخل يف    ، مل يتبعهم بإحسان   ، ومن خالفهم وسلك غري سبيلهم     )٥(﴾ العظيم الْفَو 
   .خرين أن خيالفوا ما أمجع عليه العلماء قبلهم ألنه ليس للمتأ.أتباعهم املرضي عنهم

 وال جتوز خمالفتها    ، وهو أحد األصول الثالثة اليت جيب الرجوع إليها        ،ألن اإلمجاع حق  
وهي الكتاب والسنة واإلمجاع؛ وألن العلماء إذا أمجعوا على شيء دخلت فيهم الطائفة             

  .زال على احلقاملنصورة اليت أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أا ال ت
أما التفقه يف الدين والتماس حل املشكالت بالطرق الشرعية يف املسائل اليت جدت بني              

  املسلمني ومل يتكلم فيها األوائل

                                                
 .٥٩ اآلية سورة النساء )١(
 .١٠سورة النساء اآلية  )٢(
 .١٠٣سورة آل عمران اآلية  )٣(
 .١١٥سورة النساء اآلية  )٤(
 .١٠٠ سورة التوبة اآلية )٥(
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فهذا حق وليس فيه خمالفة للسابقني؛ ألن العلماء السابقني والالحقني كلهم يوصـون             
فيما يعرض مـن املـسائل       واالجتهاد   ،بتدبر الكتاب والسنة واستنباط األحكام منهما     

 ولكنه جتديـد    ، وليس هذا جتديدا خمالفا للسابقني     .املشكلة على ضوء الكتاب والسنة    
 وقد صح يف هذا املعىن قول النيب صـلى اهللا           ،سائر على منهج السابقني وعلى أصوهلم     

 وقوله صـلى اهللا     ، متفق على صحته   )من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين       ( :عليه وسلم 
 رواه )من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا له به طريقـا إىل اجلنـة              (وسلم  عليه  

   . واهللا ويل التوفيق.اإلمام مسلم يف صحيحه
تنشب بني الدعاة بعض االختالفات اليت تكاد تطغى على نقاط االلتقاء           : ٤س

الكثرية، وكثريا ما تؤدي إىل تعطيل العمل اإلسـالمي وإىل أنـواع مـن الفـنت                
  . ما هو تعليقكم ونصيحتكم للدعاة حول هذا األمر ؟. قاقات واخلصوماتواالنش
 نصيحيت للدعاة أن خيلصوا أعماهلم هللا وحده وأن يتعاونوا على الرب والتقوى             :٤ج

فَـِإنْ  ﴿ :وأن يتفقوا على حتكيم الكتاب والسنة فيما شجر بينهم عمال بقول اهللا تعاىل            
     وهدٍء فَريِفي ش متعازنت          ِم الْآِخِر ذَِلكوالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤت متوِل ِإنْ كُنسالرِإلَى اللَِّه و

 وبذلك يتحد اهلدف وجتتمع اجلهود وينصر احلـق ويهـزم           )١(﴾خير وأَحسن تأِْويلًا  
 واحلذر مـن    ، وال يتم هذا كله إال باالستعانة باهللا والتوجه إليه بطلب التوفيق           ،الباطل

فَِإنْ لَم يستِجيبوا لَك فَاعلَم أَنما يتِبعونَ أَهواَءهم        ﴿ : وقال اهللا عز وجل    ،باع اهلوى ات
 وقال عز وجل خياطب نبيـه   ، اآلية )٢(﴾ومن أَضلُّ ِممن اتبع هواه ِبغيِر هدى ِمن اللَّهِ        

نا جعلْناك خِليفَةً ِفي الْأَرِض فَـاحكُم       يا داود إِ  ﴿ :ورسوله داود عليه الصالة والسالم    
   . اآلية)٣(﴾بين الناِس ِبالْحق وال تتِبِع الْهوى فَيِضلَّك عن سِبيِل اللَِّه

                                                
 .٥٩ سورة النساء اآلية )١(
 .٥٠ سورة القصص اآلية )٢(
 .٢٦ سورة ص اآلية )٣(
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وما هي نصيحتكم عموما لتيار الصحوة اإلسالمية الشبابية املتعالية اآلن يف العـامل             : ٥س
  .اإلسالمي ؟

ة اليت تسر كل مؤمن ويصح أن تسمى حركة إسالمية وجتديدا إسـالميا             هذه الصحو : ٥ج
 جيب أن تشجع وأن توجه إىل االعتصام بالكتاب والسنة وأن حيذر قادا             -ونشاطا إسالميا   

يا أَهلَ الِْكتـاِب ال تغلُـوا ِفـي         ﴿: وأفرادها من الغلو واإلفراط عمال بقول اهللا عز وجل        
إياكم والغلو يف الدين فإمنا أهلك من كـان     : "  صلى اهللا عليه وسلم     وقول النيب  )١(﴾ِديِنكُم

هلك املتنطعون هلك املتنطعون هلـك   " : وقوله صلى اهللا عليه وسلم   )قبلكم الغلو يف الدين   
وجيب عليهم أن يتوجهوا إىل اهللا دائما بطلب التوفيـق وصـالح القلـوب               ". املتنطعون

وا عناية تامة بالقرآن الكرمي تالوة وتدبرا وتعقـال،         واألعمال، والثبات على احلق، وأن يعن     
: وألا املفسرة لكتاب اهللا كما قال اهللا عز وجل        . ألا األصل الثاين  . وعمال بالسنة املطهرة  

:  وجـل   وقال عـز   ٢﴾وأَنزلْنا ِإلَيك الذِّكْر ِلتبين ِللناِس ما نزلَ ِإلَيِهم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ         ﴿
الَِّذي اختلَفُوا ِفيـِه وهـدى ورحمـةً ِلقَـوٍم           وما أَنزلْنا علَيك الِْكتاب ِإال ِلتبين لَهم      ﴿

 كما جيب على الدعاة إىل اهللا أن يستغلوا هذه احلركة اإلسالمية بالتعاون مـع               )٣(﴾يؤِمنونَ
 الشبه اليت قد تعرض لبعضهم عمال بقول        القائمني عليها واملذاكرة معهم واحلرص على إزالة      

  )٤(﴾وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى وال تعاونوا علَى الِْإثِْم والْعدواِن﴿: اهللا عز وجل
  
ما رأيكم يف جمتمع إسالمي طبقت فيه احلدود لفترة عام وأكثر مث تراجع عن              : ٦س

  ربية ؟هذه احلدود ليطبق القوانني الوضعية الغ
  الواجب على مجيع حكام املسلمني هو تطبيق شريعة اهللا بني عباده : ٦ج

                                                
 .١٧١سورة النساء اآلية  )١(
 .٤٤سورة النحل اآلية  )٢(
 .٦٤حل اآلية سورة الن )٣(
 .٢سورة املائدة اآلية ) ٤(
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لقول اهللا سبحانه خياطب نبيه صلى اهللا عليـه         . والثبات على ذلك والدعوة إليه واإللزام به      
 :قال سبحانه .  والواجب على أمته تنفيذ ذلك     )١(﴾وأَِن احكُم بينهم ِبما أَنزلَ اللَّه     ﴿: وسلم

فَال وربك ال يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم ال يِجدوا ِفي أَنفُِسِهم حرجـا      ﴿
أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحسن     ﴿:  وقال عز وجل   )٢(﴾ِمما قَضيت ويسلِّموا تسِليما   

ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئـك   ﴿ :وقال عز وجل   )٣(﴾وٍم يوِقنونَ ِمن اللَِّه حكْما ِلقَ   
ومن لَـم   ﴿ )٥(﴾ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ        ﴿ )٤(﴾هم الْكَاِفرونَ 

       مه فَأُولَِئك لَ اللَّهزا أَنِبم كُمحفال جيوز حلكام املسلمني أن خيالفوا هـذه         )٦(﴾الْفَاِسقُونَي
اآليات الكرميات، بل عليهم أن يلتزموا مبا دلت عليه، ويلزموا شعوم به، وهلم يف ذلـك                 
العزة والكرامة والنصر والتأييد وحسن العاقبة والفوز بالسعادة يف الدنيا واآلخرة كما قال اهللا 

:  وقال تعاىل)٧(﴾ِذين آمنوا ِإنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم      يا أَيها الَّ  ﴿: عز وجل 
﴿         ِزيزع لَقَِوي ِإنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيوا        * وِض أَقَـامِفي الْـأَر ماهكَّنِإنْ م الَِّذين

   أَمكَاةَ وا الزوآتالةَ وورِ       الصةُ الْأُماِقبِللَِّه عكَِر ونِن الْما عوهنوِف ورعوا ِبالْموقال عز   )٨(﴾ر 
وعد اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاِت لَيستخِلفَنهم ِفي الْأَرِض كَمـا            ﴿: وجل

    كِّنملَيو ِلِهمقَب ِمن الَِّذين لَفختـِد           اسعب ِمـن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَِّذي ار مهِدين ملَه ن
  .  اآلية)٩(﴾خوِفِهم أَمنا يعبدونِني ال يشِركُونَ ِبي شيئًا

                                                
 .٤٩سورة املائدة اآلية  )١(
 .٦٥سورة النساء اآلية  )٢(
 .٥٠سورة املائدة اآلية  )٣(
 .٤٤سورة املائدة اآلية ) ٤(
 .٤٥ سورة املائدة اآلية )٥(
 .٤٧ سورة املائدة اآلية )٦(
 .٧ سورة حممد اآلية )٧(
 ٤١-٤٠ سورة احلج اآليتان )٨(
 .٥٥سورة النور اآلية   )٩(
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 ومن األمر باملعروف    ،وال ريب أن حتكيم شريعة اهللا يف شئون عباده من مجلة النصر هللا            
ميان والعمل الصاحل اللذين وعد اهللا أهلهما االسـتخالف يف          والنهي عن املنكر ومن اإل    

 فنسأل اهللا أن يوفـق حكـام        ،األرض والتمكني يف دينهم ومنحهم األمن بعد اخلوف       
 إنـه ويل ذلـك      ،املسلمني للتمسك بشريعته واحلكم ا والرضى ا وترك ما خالفها         

   .والقادر عليه

 تعتقد أن االنتساب إىل العنصر أو اللغة        ما رأيكم يف الدعوة إىل القومية اليت      : ٧س  
ادي الدين ولكنها   عمقدم على االنتساب إىل الدين، وهذه اجلماعات تدعي أا ال ت          

  ما رأيكم يف هذه الدعوى ؟ . تقدم القومية عليه
 بـل جيـب     ، هذه دعوة جاهلية ال جيوز االنتساب إليها وال تشجيع القائمني ا           :٧ج

 وتفنيد شـبههم    ،يعة اإلسالمية جاءت مبحاربتها والتنفري منها      ألن الشر  .القضاء عليها 
 ألن اإلسالم وحده هو الذي خيلـد        .ومزاعمهم والرد عليها مبا يوضح احلقيقة لطالبها      

 وأن التنكر هلذا الدين معناه القضاء احلقيقي على العروبـة يف            ،العروبة لغة وأدبا وخلقا   
 اة أن يستميتوا يف إبراز الدعوة إىل اإلسالم         ولذلك جيب على الدع    ،ا وخلقها لغتها وأد

  .بقدر ما يستميت االستعمار يف إخفائه
ومن املعلوم من دين اإلسالم بالضرورة أن الدعوة إىل القومية العربية أو غريها من              

 ،القوميات دعوة باطلة وخطأ عظيم ومنكر ظاهر وجاهلية نكراء وكيد لإلسالم وأهله           
نقد القومية العربية على ضـوء      ( : كتاب مستقل مسيته   وذلك لوجوه قد أوضحناها يف    

 وإليكم نسخة منه لتنقلوا منه ما شئتم وأسأل اهللا أن يوفق اجلميـع   )١( )اإلسالم والواقع 
   .ملا فيه رضاه

  .وصلى اهللا على سيدنا ونبينا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما كثريا
                                                

 .٣٢٧ إىل ص٢٨٤ نص هذه الرسالة طبعت يف اجلزء األول من جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة ص )١(
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  هاوشعب نداء جلميع املسلمني وغريهم ملساعدة السودان
  بالدعم واملواساة

  )١(بسبب الكارثة العظيمة اليت نزلت م
 بن باز إىل من يطلع عليه من املـسلمني وغريهـم يف             من عبد العزيز بن عبد اهللا     
 وفقين اهللا وإياهم لفعل اخلريات وجعلنا مجيعـا مـن          ،اململكة العربية السعودية وغريها   
   .املسارعني إىل الباقيات الصاحلات

 فال خيفى على اجلميع ما حل حبكومـة         : وبعد .رمحة اهللا وبركاته  سالم عليكم و  
السودان وشعبها من الكارثة العظيمة بسبب األمطار والفيضانات الغزيرة اليت تـسببت           

 مما تسبب يف    ،يف أضرار عظيمة على العاصمة السودانية وما جاورها من املدن والقرى          
 وموت العديـد مـن   ،ن من املواطنني وتشريد أكثر من مليو   ،إتالف الكثري من أمواهلم   

 . وقد أصبح أهلها يعيشون يف العراء بدون مـأوى         ، ودم اآلالف من املساكن    ،الناس
 ،وقد تناقلت وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة أنباء هذه الكارثـة العظيمـة            

 كمـا   ،وشاهد الكثري من الناس على شاشة التلفاز اخلراب والدمار الذي حل ببالدهم           
 وال شك أن ،شوهد املشردون وهم يف العراء ال شيء يكنهم من الشمس واملطر والريح         

 فيه عظـة    ،ما حصل هلم من االبتالء واالمتحان الذي يبتلي اهللا به من يشاء من عباده             
ونبلُوكُم ِبالـشر والْخيـِر ِفتنـةً وِإلَينـا         ﴿ :وذكرى واختبار وامتحان قال سبحانه    

جرونَتوقال سبحانه  )٢(﴾ع : ﴿      قْـٍص ِمـننوِع والْجِف ووالْخ ٍء ِمنيِبش كُمنلُوبلَنو
      اِبِرينِر الصشباِت ورالثَّمفُِس والْأَناِل ووا ِللَِّه      * الْأَمةٌ قَالُوا ِإنِصيبم مهتابِإذَا أَص الَِّذين

  أُولَِئك علَيِهم صلَوات ِمن ربِهم ورحمةٌ وأُولَِئك هم * وِإنا ِإلَيِه راِجعونَ 
                                                

   .هـ٨/١/١٤٠٩ نصيحة صدرت من مكتب مساحته يف )١(
 .٣٥ سورة األنبياء اآلية )٢(
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أَحِسب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا       * امل  ﴿ : وقال جل وعال   )١(﴾الْمهتدونَ
 اللَّه الَِّذين صـدقُوا ولَـيعلَمن      ولَقَد فَتنا الَِّذين ِمن قَبِلِهم فَلَيعلَمن     * وهم ال يفْتنونَ    

وقال سبحانه  )٢(﴾الْكَاِذِبني : ﴿          ثَلُ الَّـِذينم أِْتكُما يلَمةَ ونلُوا الْجخدأَنْ ت متِسبح أَم
 والَِّذين آمنوا   خلَوا ِمن قَبِلكُم مستهم الْبأْساُء والضراُء وزلِْزلُوا حتى يقُولَ الرسولُ         

        اللَِّه قَِريب رصاللَِّه أَال ِإنَّ ن رصى نتم هعوكل هذه اآليات وغريها كثري يبني اهللا        )٣(﴾م 
 فإذا صربوا علـى     ،سبحانه فيها أنه ال بد أن يبتلي عباده وميتحنهم يف هذه احلياة الدنيا            

 وتابوا إليه مـن سـيئات       ،ما يصيبهم هذا االبتالء وأنابوا إىل اهللا ورجعوا إليه يف كل          
 وعوضهم ، وأحسن هلم العاقبة، أثام اهللا رضاه ومغفرته وكشف عنهم الكربة     ،أعماهلم

 وما ترتب عليها من ، ونظرا لعظم املصيبة اليت حلت بإخواننا يف السودان       .خريا مما فام  
هم من األمـراء    اخلسائر العظيمة يف النفوس واألموال فإين أهيب جبميع املسلمني وغري         

والوزراء واألغنياء وغريهم ممن حيب اخلري ويعني عليه يف اململكة العربيـة الـسعودية              
 وأن تكون ،وغريها من سائر املعمورة أن يبادروا إىل مد يد العون إلخوام يف السودان            

املساعدة عامة لكل ما حيتاجون إليه من نقود وأطعمة ومالبس وخيام وأدويـة وغـري            
ا أهيب جبميع العلماء والدعاة إىل اهللا سبحانه ومجيع األمراء وأئمة املـساجد           كم .ذلك

ومجيع األعيان أن حيثوا املسلمني على الوقوف جبنب إخـوام يف الـسودان بالـدعم         
واملساعدة استجابة ألوامر اهللا سبحانه وأوامر رسوله صلى اهللا عليه وسلم باحلث على             

 قال  ، واملساعدة يف ختفيف املصائب    ، على الرب والتقوى   اإلنفاق يف وجوه اخلري والتعاون    
  آِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه وأَنِفقُوا ِمما جعلَكُم﴿ :اهللا عز وجل

                                                
  .١٥٧-١٥٥ سورة البقرة اآلية )١(
 .٣-١ سورة العنكبوت اآلية )٢(
 .٢١٤اآلية  سورة البقرة )٣(
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        كَِبري رأَج مفَقُوا لَهأَنو كُموا ِمننآم ِفيِه فَالَِّذين لَِفنيختسا  ﴿ :وقال سبحانه )١(﴾مها أَيي
 آم ةٌ                الَِّذينفَاعال شلَّةٌ وال خِفيِه و عيال ب موي أِْتيِل أَنْ يقَب ِمن اكُمقْنزا رِفقُوا ِمموا أَنن

وما أَنفَقْتم ِمن شيٍء فَهو يخِلفُه وهـو     ﴿ وقال سبحانه    )٢(﴾والْكَاِفرونَ هم الظَّاِلمونَ  
 اِزِقنيالر رياللَِّه        ﴿ :عال وقال جل و   )٣(﴾خ دِعن وهِجدٍر تيخ ِمن فُِسكُموا ِلأَنمقَدا تمو

الَِّذين ينِفقُـونَ أَمـوالَهم ِباللَّيـِل       ﴿ : وقال تبارك وتعاىل   )٤(﴾هو خيرا وأَعظَم أَجرا   
        ال خو ِهمبر دِعن مهرأَج مةً فَلَهالِنيعا واِر ِسرهالنونَ    ونزحي مال هو ِهملَيع ف٥(﴾و( 

وتعاونوا علَى  ﴿ : وقال تعاىل  )٦(﴾وأَحِسنوا ِإنَّ اللَّه يِحب الْمحِسِنني    ﴿وقال عز وجل    
 وقال صـلى اهللا عليـه       )٨(﴾ِإنما الْمؤِمنونَ ِإخوةٌ  ﴿ : وقال سبحانه  )٧(﴾الِْبر والتقْوى 

ني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه           مثل املؤمن ( :وسلم
 وقال عليـه الـصالة     ، متفق على صحته   )عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى      

وقال عليـه    " املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بني أصابعه         " :والسالم
نيا نفس اهللا عنه كربة مـن       من نفس عن مؤمن كربة من كرب الد       ( :الصالة والسالم 

كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر اهللا عليه يف الدنيا واآلخـرة ومـن سـتر     
 رواه  )مسلما ستره اهللا يف الدنيا واآلخرة واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه               

من كان يف حاجة أخيه كـان اهللا يف         ( : وقال عليه الصالة والسالم    ،مسلم يف صحيحه  
   متفق )حاجته

                                                
 .٧ سورة احلديد اآلية )١(
 .٢٥٤ سورة البقرة اآلية )٢(
 .٣٩ سورة سبأ اآلية )٣(
 .٢٠ سورة املزمل اآلية )٤(
 .٢٧٤ سورة البقرة اآلية )٥(
 .١٩٥ سورة البقرة اآلية  )٦(
 .٢سورة املائدة اآلية  )٧(
 .١٠سورة احلجرات اآلية  )٨(
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وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يهتم غاية االهتمام بأمر احملتـاجني وذوي              . على صحته 
الفاقة، ويستاء حلاجتهم ويبادر ملساعدم، وهكذا ينبغي ألتباعه أن يتأسوا بـه يف ذلـك               
صلوات اهللا وسالمه عليه، فعن جرير بن عبد اهللا البجلي رضي اهللا عنه قال كنا يف صـدر                  
النهار عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجاءه قوم عراة جمتايب النمار أو العباء، متقلـدي     
السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                

يا أَيها ﴿: ملا رأى م من الفاقة، فدخل مث خرج فأمر بالال فأذن وأقام فصلى مث خطب فقال    
الًـا               النا ِرجمهثَّ ِمنبا وهجوا زهِمن لَقخٍة واِحدفٍْس ون ِمن لَقَكُمالَِّذي خ كُمبقُوا رات اس

 واآلية  )١(﴾كَِثريا وِنساًء واتقُوا اللَّه الَِّذي تساَءلُونَ ِبِه والْأَرحام ِإنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رِقيبا            
يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمت ِلغٍد واتقُوا اللَّـه ِإنَّ      ﴿:  احلشر  يف يتال

حىت  " تصدق رجل من ديناره من درمهه من ثوبه من صاع بره  " )٢(﴾اللَّه خِبري ِبما تعملُونَ   
األنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد        فجاء رجل من    : قال " ولو بشق مترة  : " قال

عجزت، مث تتابع الناس حىت رأيت كومني من طعام وثياب حىت رأيت وجه رسول اهللا صلى          
من سن يف اإلسالم " اهللا عليه وسلم لل كأنه مذهبة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

قص من أجورهم شيء ومن     سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ا من بعده من غري أن ين             
سن يف اإلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل ا من بعده من غري أن ينقص من 

قال رسـول  :  أخرجه مسلم يف صحيحه، وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال   )أوزارهم شيء 
وعن أيب هريرة   .  رواه مسلم والترمذي   )ما نقص مال من صدقة    (: اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثل البخيل واملتصدق كمثـل            (: رضي اهللا عنه قال   
هما وتراقيهما فجعل املتـصدق  يِدرجلني عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إىل ثُ      

  كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه

                                                
 .١ سورة النساء اآلية  )١(
 .١٨احلشر اآلية  سورة  )٢(
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حىت تغشى أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخـذت كـل               
فأنا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ( : قال أبو هريرة رضي اهللا عنه      )قة مكاا حل

 .خرجه البخاري ومـسلم أ ) فلقد رأيته يوسعها وال تتسع،يقول بأصبعه هكذا يف جيبه  
فعلينا مجيعا أيها املسلمون املبادرة مبد يد العون واملـساعدة إلخواننـا املنكـوبني يف               

ع مما أنعم اهللا به علينا لنحقق معىن األخوة اإلسـالمية الـيت             السودان وبذل ما نستطي   
ذكرها اهللا سبحانه يف كتابه الكرمي وذكرها رسوله صلى اهللا عليه وسلم يف األحاديث              

 : وحنقق معىن االستجابة هللا ورسوله اليت أمرنا ا اهللا يف قوله سبحانه        ،الصحيحة الكثرية 
﴿    وا اسنآم ا الَِّذينها أَيي      ِييكُمحا يِلم اكُمعوِل ِإذَا دسِللروا ِللَِّه وِجيبويف  ، اآلية )١(﴾ت 

وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى وال تعاونوا علَى الِْإثِْم والْعدواِن واتقُوا          ﴿ :قوله عز وجل  
وأَحـِسنوا ِإنَّ اللَّـه يِحـب       ﴿ : ويف قوله سـبحانه    )٢(﴾اللَّه ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَابِ    

ِسِننيحمن كان يف حاجـة     ( : ودعا إليها رسوله صلى اهللا عليه وسلم يف قوله         )٣(﴾الْم
واهللا يف عون العبد ما كان العبد       ( وقوله صلى اهللا عليه وسلم       )أخيه كان اهللا يف حاجته    

يف أحاديث كثرية    " حممن ال يرحم ال ير    "  وقوله صلى اهللا عليه وسلم       )يف عون أخيه  
 رغبة  ، وجرب مصام  ،حتث املؤمنني على التعاون على اخلري ودعم املنكوبني ومواسام        

 وبـذلك تتحقـق األخـوة    . وإحسانا إليهم ،فيما عند اهللا ورجاء لثوابه ورمحة لعباده      
واعلمـوا  . وعظيم إحسانه  ، ولفوز اجلميع جبزيل ثواب اهللا     ،اإلميانية والتعاون على اخلري   

أيها اإلخوة يف اهللا أنه كلما كانت احلاجة إىل املساعدة أشد كان األجر عليها مـن اهللا      
 تستدعى منا املبـادرة     ، وال شك أن حاجة إخواننا يف السودان شديدة وعظيمة         ،أعظم

   والوقوف،واملسارعة إىل مساعدم

                                                
 .٢٤ سورة األنفال اآلية  )١(
 . ٢ سورة املائدة اآلية  )٢(
 .١٩٥سورة البقرة اآلية  )٣(



  

 - ١٧٩ -

   . وختفيف آالمهم، جبانبهم

 ،ان خصوصا للـصرب واالحتـساب     وفق اهللا املسلمني عموما وإخواننا يف السود      
 وأنزل على املصابني السكينة والطمأنينة      ، وضاعف لنا وهلم األجر    ،والتعاون على اخلري  

 واالسـتقامة   ، ووفق اجلميع للتوبة النصوح    ،وأحسن للجميع العاقبة يف الدنيا واآلخرة     
   . إنه ويل ذلك والقادر عليه، واحلذر من أسباب غضب اهللا وعقابه،على احلق

 يفوتين يف ختام كلميت هذه أن أشكر حكومة اململكة العربية السعودية وعلى             وال
رأسها خادم احلرمني الشريفني على مبادرا مبد يد العون واملساعدة للسودان حكومة            

 كما أشكر كل من بادر مبساعدم من حكام         ، للتخفيف من آثار هذه الكارثة     ،وشعبا
   .يف ختفيف هذه املصيبة بالعون واإلحساناملسلمني وشعوم وغريهم ممن ساهم 

 وأن يثقل به موازين اجلميع      ،وأسأل اهللا أن جيعل ذلك عمال خالصا لوجهه الكرمي        
 ، وخيلف عليهم ما أنفقوا خبري منه وأفضل      ،يوم القيامة ويرفع به درجام يف دار الكرامة       

   .ه وسلم وصحبوآله وصلى اهللا على نبينا حممد ،إنه ويل ذلك والقادر عليه

  

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
  رئيس الس التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة
  والرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة

  واإلرشاد باململكة العربية السعودية
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  "اإلهابة باملسلمني ملساعدة إخوام يف أفريقيا " 
  هـ ١٤٠٥ / ٣ / ٢٥ تاريخ وهي نصيحة صدرت مين يف

 وعلى آله   ،احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على من بعثه اهللا رمحة للعاملني           
   : بعدأما .وصحبه أمجعني

فيا معشر إخواين املسلمني هذه كلمة أوجهها إليكم للحث والترغيب يف مساعدة            
 طاعة هللا سـبحانه     .وعإخوانكم املسلمني يف أفريقيا املنكوبني باجلفاف واجلدب واجل       

 وطاعة لرسوله صلى اهللا عليه وسلم وتعاونا معكم على الرب والتقـوى عمـال             ،وتعاىل
يا أَيها الَّـِذين    ﴿ : وقوله سبحانه  )١(﴾وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى   ﴿ :بقول اهللا تعاىل  

أَخرجنا لَكُم ِمن الْأَرِض وال تيمموا الْخِبيثَ  آمنوا أَنِفقُوا ِمن طَيباِت ما كَسبتم وِمما        
                 ِميـدح غَِنـي وا أَنَّ اللَّـهلَماعوا ِفيِه وِمضغِبآِخِذيِه ِإال أَنْ ت متلَسِفقُونَ ونت هِمن *

م مغِفرةً ِمنه وفَـضلًا واللَّـه       الشيطَانُ يِعدكُم الْفَقْر ويأْمركُم ِبالْفَحشاِء واللَّه يِعدكُ      
 ِليمع اِسعوقوله جل وعال   )٢(﴾و : ﴿         كُمـدأَح أِْتيِل أَنْ يقَب ِمن اكُمقْنزِفقُوا مما رأَنو

            اِلِحنيالـص ِمن أَكُنو قدٍل قَِريٍب فَأَصِني ِإلَى أَجترال أَخلَو بقُولَ رفَي تو٣(﴾الْم( 
وتعلمون بارك اهللا فيكم ما حل بالكثري من إخوانكم املسلمني يف أفريقيا ويف السودان               
بوجه خاص منذ سنوات من جفاف وقحط الحتباس األمطار عنهم مما جعل املنظمات             

 وهـي   ، خفية ومعلنة  ،التبشريية تتحرك حنوهم باسم اإلنسانية مع أن هلا أهدافا أخرى         
ل عن دينهم إىل النصرانية استغالال حلاجتهم وعـوزهم         دعوة املسلمني هناك إىل التحو    

   ألنكم تسمعون. وأنتم أيها املسلمون أوىل الناس مبد يد العون إليهم.وجوعهم

                                                
  .٢ سورة املائدة اآلية )١(
  .٢٦٨-٢٦٧سورة البقرة اآليتان ) ٢(
  .١٠سورة املنافقون اآلية  )٣(
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 وعن عـدد    ،وتقرأون كما أمسع وأقرأ عن أخبار جفاف وهالك احملاصيل واحليوانات         
ـ   ،الذين ميوتون جوعا كل يوم من الرجال واألطفال والنساء          ،ن املـسلمني   وأغلبهم م

 وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه         ،وهؤالء إخوة لنا يف الدين وجريان لنا يف األوطان        
املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه من كان يف حاجة أخيه كـان اهللا يف                " :وسلم

حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهللا عنه ا كربة من كرب يوم القيامـة ومـن          
 مث اعلموا بارك اهللا فيكم أن املال        . متفق على صحته   "هللا يوم القيامة  ستر مسلما ستره ا   

 وقـد أمـركم اهللا     ،الذي يف أيديكم إمنا هو مال اهللا عز وجل وأنتم مستخلفون فيـه            
آِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه وأَنِفقُوا ِمما جعلَكُم      ﴿ :باإلنفاق منه ووعدكم باخللف فقال تعاىل     

لَِفنيختسم       كَِبري رأَج مفَقُوا لَهأَنو كُموا ِمننآم ـا  ﴿ : وقال سبحانه)١(﴾ ِفيِه فَالَِّذينمو
       اِزِقنيالر ريخ وهو ِلفُهخي وٍء فَهيش ِمن مفَقْتأو  ، ومن خبل أيها اإلخوة مبالـه      )٢(﴾أَن 

 به ما حل بإخوانـه يف    وقد حيل  ،ن من عقاب اهللا   م فليس مبأ  ،استغىن عن األجر من ربه    
 : وما ذلك على اهللا بعزيز فهو القائل وقوله احلـق      ،أفريقيا والعياذ باهللا من فجاءة نقمته     

هاأَنتم هؤالِء تدعونَ ِلتنِفقُوا ِفي سِبيِل اللَِّه فَِمنكُم من يبخلُ ومن يبخـلْ فَِإنمـا               ﴿
    اللَّهفِْسِه ون نلُ عخبال   ي ثُـم كُمـرا غَيمِدلْ قَوبتسا يلَّووتِإنْ تاُء والْفُقَر متأَنو ِنيالْغ

 ثَالَكُموا أَمكُونوابذلوا من أمـوالكم يف      ،فيا أيها املسلمون استجيبوا لنداء ربكم      )٣(﴾ي 
 وهو حق   ، ومن حقها إنقاذ األنفس املؤمنة     ، واشكروا نعم اهللا عليكم بأداء حقها      ،سبيله

 فقد روى جرير بن عبد اهللا البجلي رضي اهللا عنه واقعة حـدثت يف             ،لو تعلمون عظيم  
  عهد رسول اهللا يب باملسلم إىل املبادرة

                                                
  ٧ سورة احلديد اآلية  )١(
  ٣٩سورة سبأ اآلية  )٢(
  .٣٨سورة حممد اآلية  )٣(
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كنا يف صدر النهار عنـد       " :ملواساة إخوانه الفقراء ورمحتهم حيث قال رضي اهللا عنه        
ار أو العباء متقلدي السيوف     رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجاء قوم عراة جمتايب النم          

عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ملـا             
يا ﴿ : فصلى مث خطب فقال    ، فدخل مث خرج فأمر بالال فأذن وأقام       ،رأى م من الفاقة   

 واآلية األخرى اليت    ، اآلية )١(﴾أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَِّذي خلَقَكُم ِمن نفٍْس واِحدةٍ        
 )٢(﴾ يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَـدمت ِلغـدٍ             ﴿ :يف آخر احلشر  

 :حىت قـال  "  من صاع بره من صاع متره        ،تصدق رجل من ديناره من درمهه من ثوبه       
 بـل   ،كادت كفه تعجز عنها   رة من فضة    صفجاء رجل من األنصار ب     " ولو بشق مترة  "

قد عجزت مث تتابع الناس حىت رأيت كومني من طعام وثياب حىت رأيت وجه رسـول    
من " : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ،اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة       

سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ا من بعده من غري أن ينقص من            
شيء ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة كان عليه وزها ووزر من عمل ا مـن                أجورهم  

 وأنتم أيها املسلمون قد رأيـتم   . رواه مسلم  "بعده من غري أن ينقص من أوزارهم شيء       
بأعينكم وقرأمت بأنفسكم ما يقال عن هذه احملنة القاسية وااعة األليمة اليت تتعرض هلا              

 فتصدقوا عليهم مما أفـاء اهللا علـيكم أسـوة          ،يقياأنفس من إخوانكم املسلمني يف أفر     
 وأسوة بأصحابه رضي    ، وإنفاقه يف سبيل اهللا    ،برسول اهللا يف حبه للخري ودعوته للصدقة      

 وال حيقرن ، ففي كل نفس رطبة صدقة ،اهللا عنهم يف مسارعتهم لإلنفاق يف وجوه اخلري       
عوا مبسارعتكم طريـق    أحدكم ما يبذل يف نفع إخوانه من نقد أو متاع أو طعام واقط            

الرجعة على الكفار الذين انتهزوا هذه ااعة لغزو املسلمني يف عقر دارهـم بالتنـصري         
   وذلك مبا تبذلونه وتنفقونه ،والتضليل

                                                
  .١ سورة النساء اآلية  )١(
  .١٨سورة احلشر اآلية  )٢(
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يف سبيل اهللا ملواساة إخوانكم واإلحسان إليهم وإغنائهم عن عـدوهم املتـربص ـم      
 كمـا   ، وتطفئ اخلطيئـة   ،هب البالء  واعلموا أن الصدقة تدفع ميتة السوء وتذ       .الدوائر

ما ِعندكُم ينفَـد    ﴿ : وكما قال تعاىل   ،روي ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
﴿وما تقَدموا ِلأَنفُِسكُم ِمن خيٍر تِجـدوه        :وقد قال سبحانه   )١(﴾وما ِعند اللَِّه باٍق     

وإا ملبادرة كرمية ومباركة إن شاء اهللا تلك اليت         . )٢(﴾جراِعند اللَِّه هو خيرا وأَعظَم أَ     
 إذ أمهه ما يلقـاه      ،قام ا خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز حفظه اهللا           

 -إخوانه املسلمون وغريهم يف أفريقيا من جوع وعري وعطش وموت فأمر جاللتـه              
كة إلغاثة اجلياع ومـساعدة احملتـاجني        بتشكيل جلان يف سائر أحناء اململ      -حفظه اهللا   

 ولقد نشرت الصحف ووسائل     . فجزاه اهللا خريا وضاعف مثوبته ونصر به احلق        ،هناك
 وهي أهداف جليلة حيـث      ،اإلعالم أخبار هذه اللجان اليت نرجو هلا التوفيق بإذن اهللا         

نفوس طـاليب   مبا جتود به ، واملساعدة الجتياز احملنة ،تعمل على إنقاذ األنفس من اهلالك     
 للمساعدة والتعـاون مـع   - أيها اإلخوة يف اهللا - فأهيب بكم .األجر واملثوبة من اهللا   

 واهللا يف عون العبد ما كان العبـد يف        ،هذه اللجان يف مجع املساعدات والتشجيع عليها      
املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعـضه      " :عون أخيه وقد صح عن رسول اهللا يف أنه قال         

مثـل املـسلمني يف تـوادهم    " : وقال صلى اهللا عليه وسلم، أصابعه وشبك بني  "بعضا
وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلـسد              

   "بالسهر واحلمى

  "اتقوا النار ولو بشق مترة" :وقال صلى اهللا عليه وسلم

                                                
  .٩٦ سورة النحل اآلية  )١(
  .٢٠سورة املزمل اآلية   )٢(
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 ويف  "املـاء النـار   الصدقة تطفئ اخلطيئة كمـا يطفـئ        " :وقال صلى اهللا عليه وسلم    
 " : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        :الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال       

من تصدق بعدل مترة من كسب طيب وال يقبل اهللا إال الطيب فإن اهللا يتقبلها بيمينه مث                 
واآليات  " يربيها لصاحبها كما يريب أحدكم فلوه أو فصيله حىت تكون أعظم من اجلبل           

 وأسأل .ديث يف فضل الصدقة ومساعدة فقراء املسلمني ومواسام كثرية معلومة         واألحا
 وأن جيزل مثـوبتكم     ، وأن يتقبل منا ومنكم    ،اهللا أن يوفقنا وإياكم للمسابقة ملا يرضيه      

 وأن يرحم إخواننا املسلمني يف      ،وخيلف عليكم ما تنفقون يف سبيل اخلري بأحسن اخللف        
 إنـه   . ويرفع عنهم ما نزل م من بالء ومصيبة        ،من فضله  وأن يغيثهم    ،أفريقيا وغريها 

  . وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم،جواد كرمي وباإلجابة جدير

   

   

  

   

  

  

  

    



  

 - ١٨٥ -

  )١(نئة حلكومة الباكستان إلعالا تطبيق الشريعة اإلسالمية
 سالم ،ينه نصر اهللا به د.فخامة رئيس حكومة باكستان اإلسالمية حممد ضياء احلق 

 لقد مسعنا ما تناقلته اإلذاعات والـصحف مـن إعـالن            .عليكم ورمحة اهللا وبركاته   
فخامتكم حتكيم الشريعة اإلسالمية يف باكستان فسرنا ذلك كثريا كما سر كل مسلم             

 وإنه ليسرين أن أعرب لفخامتكم عن شكري وعظيم تقديري هلـذا   ،على وجه األرض  
رسوله ويرضاه كل مسلم وهو الواجب عليكم وعلـى         العمل اجلليل الذي يرضاه اهللا و     

مجيع حكام املسلمني فجزاكم اهللا خريا وأمدكم بتوفيقه ونصركم باحلق ونصر احلـق             
   .بكم

وإنا ومجيع املسلمني نشارك الشعب الباكستاين بالفرحة العظيمة والسرور البـالغ           
اؤها املخلصون ينتظرون    ومل يزل أبن   ،ذا النبأ العظيم الذي أنشئت من أجله الباكستان       

 أمكنهم من الوسائل حىت يسره اهللا على يد فخـامتكم           كلماذلك ويبذلون يف حتقيقه     
 وحيق لنا مجيعا أن نفرح بذلك ونسر به         ،مهنئا لكم ذه املنحة العظيمة والنعمة الكربى      

ِبذَِلك فَلْيفْرحوا   قُلْ ِبفَضِل اللَِّه وِبرحمِتِه فَ     ﴿:ونشكر اهللا عليه عمال بقول اهللا سبحانه      
 فسريوا على بركة اهللا واهللا ناصركم ومؤيدكم مـا دمـتم            )٢(﴾هو خير ِمما يجمعونَ   

يا أَيهـا الَّـِذين آمنـوا ِإنْ        ﴿ :تنصرون دينه وحتكمون شريعته كما قال اهللا سبحانه       
    كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصنوقال عز وجل   )٣(﴾ت : ﴿     ـنم نَّ اللَّـهرصنلَيو

 ِزيزع لَقَِوي ِإنَّ اللَّه هرصنالةَ* يوا الصِض أَقَامِفي الْأَر ماهكَّنِإنْ م الَِّذين  

                                                
  .هـ١٤٠٠ سنة ٢٧٠-٢٦٩ جملة البحوث اإلسالميه العدد اخلامس ص )١(
  .٥٨ سورة يونس اآلية )٢(
  .٧ سورة حممد اآلية )٣(
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 وال شـيء    )١(﴾وآتوا الزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الْأُمورِ         
أحسن من حكم اهللا العامل بأحوال عباده ومصاحلهم يف العاجل واآلجل كما قـال اهللا               

 )٢(﴾أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحسن ِمن اللَِّه حكْما ِلقَوٍم يوِقنـونَ          ﴿ :عز وجل 
والـسالم علـيكم     .وفقكم اهللا وثبتكم على احلق وأكثر أعوانكم فيه إنه مسيع قريب          

   .ورمحة اهللا وبركاته

  

  

   

  

   

  

  

  

    

                                                
  .٤١-٤٠سورة احلج اآليتان  )١(
  .٥٠ئدة اآلية سورة املا )٢(
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  )١(كلمة يف مناسبة إجازة الربيع

 وعلى آله وأصحابه ومـن اهتـدى       ، وصلى اهللا وسلم على رسول اهللا      ،احلمد هللا 
   : أما بعد،داه

 فإين أوصي مجيع أبنائي الطلبة والطالبات       - إجازة الربيع    -فبمناسبة هذه اإلجازة    
 وحفظ األوقات عما يغضب اهللا ، بتقوى اهللا عز وجل يف مجيع األحوال       ومجيع املسلمني 

 ومن ذلك شـغلها حبلقـات   ،سبحانه وتعاىل وشغلها مبا يرضيه عز وجل ويقرب لديه  
العلم وكتابة العلم واملذاكرة يف العلم ومطالعة الكتب املفيدة فإن هذا كله مما ينفـع اهللا      

 وأخص مجيـع أبنـائي الطلبـة        ،وقته مما يضره  به العبد يف دنياه وأخراه وحيفظ عليه        
 ألن ذلك يضرهم يف العقيدة واألخالق       ؛والطالبات بالتحذير من السفر إىل بالد الكفرة      

ويف سائر أحواهلم وال خيفى على كل من له أدىن بصرية بأحوال العامل أن الـسفر إىل                 
 ،يدته وأخالقـه   وقل من يسلم من هذه األسفار يف عق        ،اخلارج خيشى منه الشر الكثري    

اللهم إال من كان من أهل العلم والبصرية واالستقامة وسافر للدعوة إىل اهللا عز وجـل                
 فهذا لـه  ،وتوجيه الناس إىل اخلري وإرشاد الناس إىل ما خلقوا له من توحيد اهللا وطاعته     

أما من كان ليس ذه الصفة      . والدعوة إىل اهللا مطلوبة يف كل زمان ومكان        ،شأن آخر 
 فإن يف   ،لواجب عليه احلذر من السفر إىل بالد الكفر والضالل والفساد واإلفساد          فإن ا 

أنا بـريء   " : وقد قال النيب عليه الصالة والسالم      ،ذلك خطرا عليه يف عقيدته وأخالقه     
من جامع  " : وروي عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        "من كل مسلم يقيم بني املشركني     

ال يقبل اهللا من مشرك     " :ال أيضا عليه الصالة والسام     وق "املشرك وسكن معه فهو مثله    
   واملعىن حىت يفارق"عمال بعد ما أسلم أو يفارق املشركني

                                                
  .٥٢٢٣هـ العدد ١٤٠٧ مجادى األوىل ١٦ نشرت يف جريدة اجلزيرة يف  )١(
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 وهذه األحاديث وما جاء يف معناها حممولة عند أهل العلم على من لـيس               .املشركني
 ومق وحبيث ي  ، حبيث يأمن على نفسه الوقوع فيما حرم اهللا        ،عنده علم وبصرية واستقامة   

 :بالدعوة إىل اهللا والتوجيه إليه وإرشاد الناس إىل أسباب النجاة عمال بقولـه سـبحانه       
﴿            نسأَح ِبالَِّتي ِهي ماِدلْهجِة ونسِعظَِة الْحوالْمِة وِبالِْحكْم كبِبيِل رِإلَى س ع١(﴾اد( 

ِه علَـى بـِصريٍة أَنـا ومـِن         قُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَّ     ﴿ :وعمال بقوله سبحانه  
 ومـا يترتـب علـى    ، وحرصا على ما وعد اهللا به الدعاة من األجر، اآلية )٢(﴾اتبعِني

ومن أَحسن قَولًا ِممن دعا ِإلَـى اللَّـِه         ﴿ :دعوم من اخلري العظيم كما قال سبحانه      
    ِلِمنيسالْم ِني ِمنقَالَ ِإنا واِلحِملَ صعوقال عليه الصالة والسالم ملا بعث عليـا  )٣(﴾و 

 "فواهللا ألن يهدي اهللا بك رجال واحدا خري لك من محر النعم          " :رضي اهللا عنه إىل خيرب    
 فالـدعاة إىل اهللا     "من دل على خري فله مثل أجر فاعلـه        " :وقال عليه الصالة والسالم   

 إن شاء اهللا يف السفر إىل       الذين قد تفقهوا يف الدين وعرفوا وجه الدعوة ال خطر عليهم          
 أمـا  ،بالد الكافرين لدعوم إىل اهللا وتوجيههم إىل اخلري وإرشادهم إىل ما خلقوا لـه             

عامة الناس وأشباه العامة من الشباب والطلبة الذين مل يتفقهوا يف الدين ومل يتخرجـوا               
هم وما ينبغي   من اجلامعات والكليات الدينية اليت تبصروا فيها وتعلموا فيها ما جيب علي           

هلم من الدعوة إىل اهللا وااللتزام مبا أوجب اهللا عليهم فهؤالء عليهم يف سفرهم خطـر                
 .نفا من أهل العلم واإلميان    آ فنصيحيت هلم ولغريهم ممن ليس بالصفة اليت ذكرنا          ،عظيم

 وأن تكون إجازم    ،وصييت هلم مجيعا أن ال يسافروا إىل بالد الكفرة وأن حيذروا ذلك           
   وذلك، إىل قوة إميام وكثرة علمهموسيلة

                                                
  .١٢٥ سورة النحل اآلية )١(
  .١٠٨سورة يوسف اآلية  )٢(
  . ٣٣سورة فصلت اآلية  )٣(
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بصرفها يف حلقات العلم واملذاكرة يف العلم يف بالدهم ويف ااالت البعيدة عن اخلطـر       
حىت تكون هذه اإلجازة فرصة هلم يف املزيد من العلم واملذاكرة والـدعوة إىل اهللا عـز          

   .وجل والسالمة مما يضيع عليهم هذا الوقت الثمني

 وأعاذنا ومجيع إخواننا املسلمني مـن مـضالت   ،يع التوفيق واهلدايةرزق اهللا اجلم  
 ووفق اجلميع ملا فيه صالح القلوب وصـالح األعمـال           ،الفنت ومن نزغات الشيطان   

   . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه،وحسن العاقبة
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  )١(الشباب واإلجازة

 وعلى آله وأصحابه ومـن اهتـدى   ،رسول اهللا والصالة والسالم على    ،احلمد هللا 
فبمناسبة اإلجازة احلالية فإنه يـسرين أن أوصـي الـشباب خاصـة      ،  أما بعد .داه

واملسلمني عامة بتقوى اهللا عز وجل أينما كانوا واستغالل هذه اإلجازة فيما يرضي اهللا              
مبراجعـة   ومن ذلك شغل هذه اإلجـازة        ،عنهم ويعينهم على أسباب السعادة والنجاة     

الدروس املاضية واملذاكرة فيها مع الزمالء لتثبيتها واالستفادة منها يف العقيدة واألخالق            
 كما أوصي مجيع الشباب بشغل هذه اإلجازة باالستكثار من قـراءة القـرآن     ،والعمل

الكرمي بالتدبر والتعقل وحفظ ما تيسر منه؛ ألن هذا الكتاب العظيم هو أصل الـسعادة   
 أنزله اهللا سبحانه تبيانا لكـل شـيء         ، وهو ينبوع اخلري ومنبع اهلدى     ،منيجلميع املسل 

 وجعله سبحانه هاديا لليت هي أقوم ورغب عباده يف          ،وهدى ورمحة وبشرى للمسلمني   
أَفَال يتـدبرونَ الْقُـرآنَ أَم علَـى قُلُـوٍب        ﴿ :تالوته وتدبر معانيه كما قال سبحانه     

ِكتاب أَنزلْناه ِإلَيك مبارك ِليدبروا آياِتِه وِليتـذَكَّر أُولُـو          ﴿ : وقال تعاىل  )٢(﴾أَقْفَالُها
فنـصيحيت  )٤(﴾﴿ِإنَّ هذَا الْقُرآنَ يهِدي ِللَِّتي ِهي أَقْوم         : وقال عز وجل   )٣(﴾الْأَلْباِب

 بينهم للعلم   للشباب وجلميع املسلمني أن يكثروا من تالوته وتدبر معانيه وأن يتدارسوه          
 كما أوصي الشباب ومجيع املـسلمني بالعنايـة     ،واالستفادة وأن يعملوا به أينما كانوا     

بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحفظ ما تيسر منها وال سيما يف هذه اإلجـازة                 
   . ألا الوحي الثاين واألصل الثاين من أصول الشريعة.مع العمل مبقتضاها

                                                
  .هـ١٤٠٦ ربيع الثاين ٢٥ االثنني ١٠٢٣ نشرت مبجلة الدعوة العدد )١(
  . ٢٤ سورة حممد اآلية )٢(
  .٢٩آلية  سورة ص ا)٣(
  .٩ سورة اإلسراء اآلية )٤(
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اب باحلذر من السفر إىل بالد غري املسلمني ملا يف ذلك من            كما أوصي مجيع الشب   
 وألن بالد املسلمني يف أشد احلاجة إىل بقـائهم فيهـا        .اخلطر على عقيدم وأخالقهم   

للتوجيه واإلرشاد والتناصح والتعاون على الرب والتقوى والتواصي بينهم باحلق والـصرب     
   .عليه

ستغالهلا يف إقامة احللقات العلميـة يف       وأوصي مجيع املدرسني يف هذه اإلجازة با      
 كما أوصيهم مجيعا بـالتجول      ،املساجد واحملاضرات والندوات لشدة احلاجة إىل ذلك      

 وزيارة املراكـز اإلسـالمية      ،للدعوة إىل اهللا يف البلدان احملتاجة لذلك حسب اإلمكان        
جيهلون من دينهم    وتعليم املسلمني ما     ،واألقليات اإلسالمية يف اخلارج للدعوة والتوجيه     

 وتـشجيع الطلبـة     ،وتشجيعهم على التعاون فيما بينهم والتواصي باحلق والصرب عليه        
املوجودين هناك على التمسك بدينهم والعناية مبا ابتعثوا من أجله واحلذر من أسـباب              

 وعمـال بالـسنة     ، مع وصيتهم بالعناية بالقرآن الكرمي حفظا وتالوة وتدبرا        ،االحنراف
   .ا ومذاكرة وعمال مبقتضاهااملطهرة حفظ

 وطالبا وعلماء وعامة لكل ما      .وأسأل اهللا أن يوفق املسلمني شيبا وشبابا وأساتذة       
 وصـلى اهللا وسـلم   .فيه صالحهم وسعادم وجنام يف الدنيا واآلخرة إنه جواد كرمي    
   .على عبده ورسوله وصفوته من خلقه نبينا حممد وآله وصحبه
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   بالد الكفرة وخطرهلتحذير من السفر إىل
  )١(على العقيدة واألخالق

 والصالة والسالم على من ال نيب بعده نبينا حممد وعلـى آلـه              ،احلمد هللا وحده  
 فقد أنعم اهللا على هذه األمة بـنعم كـثرية           : أما بعد  .وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدين    

نهى عن املنكـر  وخصها مبزايا فريدة وجعلها خري أمة أخرجت للناس تأمر باملعروف وت   
 وأعظم هذه النعم نعمة اإلسالم الذي ارتضاه اهللا لعباده شـريعة ومنـهج         ،وتؤمن باهللا 

الْيوم أَكْملْت لَكُـم    ﴿ :حياة وأمت به على عباده النعمة وأكمل هلم به الدين قال تعاىل           
 ولكن أعداء اإلسـالم  )٢(﴾يناِدينكُم وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي ورِضيت لَكُم الِْإسالم دِ       

قد حسدوا املسلمني على هذه النعمة الكربى فامتألت قلوم حقدا وغيظا وفاضـت             
نفوسهم بالعداوة والبغضاء هلذا الدين وأهله وودوا لو يسلبون املسلمني هذه النعمـة أو    

ـ   ﴿ : كما قال تعاىل يف وصف ما ختتلج به نفوسهم         ،خيرجوم منها  رونَ ودوا لَو تكْفُ
 يا أَيها الَِّذين آمنوا ال تتِخذُوا ِبطَانةً        ﴿ . وقال تعاىل  )٣(﴾كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواءً   

ِمن دوِنكُم ال يأْلُونكُم خبالًا ودوا ما عِنتم قَد بدِت الْبغضاُء ِمن أَفْواِهِهم وما تخِفي               
 أَكْب مهوردِقلُونَ    صعت متاِت ِإنْ كُنالْآي ا لَكُمنيب قَد ِإنْ : وقـال عـز وجـل   )٤(﴾ر﴿ 

لـو  يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم أَعداًء ويبسطُوا ِإلَيكُم أَيِديهم وأَلْـِسنتهم ِبالـسوِء وودوا             
  كُم حتى يردوكُم عن ِديِنكُم ِإِن وال يزالُونَ يقَاِتلُون﴿ :وقال جل وعال)٥(﴾تكفرون

                                                
 وصدر بنشرة ضمن مطبوعات الرئاسة العامة ١٠-٧ ص ١٦ جملة البحوث اإلسالميه العدد  )١(

   .هـ١٤٠٤إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد عام 
  .٣ سورة املائدة اآلية  )٢(
  .٨٩ سورة النساء اآلية  )٣(
  .١١٨  سورة آل عمران اآلية )٤(
  .٢ سورة املمتحنه اآلية  )٥(
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واملقصود أم  .  واآليات الدالة على عداوة الكفار للمسلمني كثرية       )١(﴾استطَاعوا
ال يألون جهدا وال يتركون سبيال للوصول إىل أغراضهم وحتقيق أهدافهم يف النيل مـن      

ية وظاهرة، فمن ذلك ما     املسلمني إال سلكوه وهلم يف ذلك أساليب عديدة ووسائل خف         
تقوم به بني وقت وآخر بعض مؤسسات السفر والسياحة من توزيع نشرات دعائيـة              
تتضمن دعوة أبناء هذا البلد لقضاء العطلة الصيفية يف ربوع أوربا وأمريكا حبجة تعلـم       

وهذه الربامج تـشتمل علـى   . اللغة اإلجنليزية ووضع برامج شاملة جلميع وقت املسافر   
  : دة منها ما يليفقرات عدي

  .اختيار عائلة كافرة إلقامة الطالب لديها مع ما يف ذلك من احملاذير الكثرية -أ
  .  حفالت موسيقية ومسارح وعروض مسرحية يف املدينة اليت يقيم فيها-ب 
 ممارسة رقصة الديسكو مع فتيات كـافرات        -د.  زيارة أماكن الرقص والترفيه    -جـ

 يف ذكر املالهي املوجودة يف إحدى املدن الكافرة ما           جاء -ومسابقات يف الرقص هـ     
. املوسيقى احلديثة . حفالت موسيقى اجلاز والروك   . مراقص ديسكو . أندية ليلية : (يأيت

، ودف هذه النشرات إىل حتقيق عـدد        )مسارح ودور سينما وحانات كافرة تقليدية     
  : من األغراض اخلطرية منها ما يلي

  . املسلمني وإضالهلم اب العمل على احنراف شب- ١
  . اليد عن طريق يئة أسباب الفساد وجعلها يف متناول. إفساد األخالق والوقوع يف الرذيلة -٢
  .  تشكيك املسلم يف عقيدته-٣
  . تنمية روح اإلعجاب واالنبهار حبضارة الكفرة-٤
  . دفع املسلم للتخلق بالكثري من تقاليد الكفار وعادام السيئة-٥
  .د على عدم االكتراث بالدين وعدم االلتفات آلدابه وأوامره التعو-٦
   جتنيد الشباب املسلم ليكونوا من دعاة السفر إىل بلد الكفر بعد -٧

                                                
   .٢١٧ سورة البقره اآلية )١(
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 إىل  .عودم من هذه الرحلة وتشبعهم بأفكار الكفرة وعادام وطرق معيـشتهم          
قها بكل مـا    غري ذلك من األغراض واملقاصد اخلطرية اليت يعمل أعداء اإلسالم لتحقي          

أوتوا من قوة وبشىت الطرق واألساليب الظاهرة واخلفية وقد يتسترون ويعملون بأمساء             
عربية ومؤسسات وطنية إمعانا يف الكيد وإبعادا للشبهة وتـضليال للمـسلمني عمـا              

لذلك فإين أحذر إخواين املسلمني يف هذا البلـد          .يرومونه من أغراض يف بالد اإلسالم     
د املسلمني عامة من االخنداع مبثل هذه النـشرات والتـأثر ـا             خاصة ويف مجيع بال   

وأدعوهم إىل أخذ احليطة واحلذر وعدم االستجابة لشيء منها فإـا سـم زعـاف               
وخمططات من أعداء اإلسالم تفضي إىل إخراج املسلمني من دينـهم وتـشكيكهم يف              

ولَـن  ﴿ :ال تعـاىل   ق ،عقيدم وبث الفنت بينهم كما ذكر اهللا عنهم يف حمكم الترتيل          
       مهِملَّت ِبعتى تتى حارصال النو ودهالْي كنى عضراآلية كما أنصح أولياء أمور الطلبة       )١(﴾ت 

خاصة باحملافظة على أبنائهم وعدم االستجابة لطلبهم السفر إىل اخلارج ملا يف ذلـك مـن                
أسلفنا، ويف بالدنا حبمـد اهللا مـن        األضرار واملفاسد على دينهم وأخالقهم وبالدهم كما        

التعليم لسائر أنواع العلوم ما يغين عن ذلك، وإن إرشادهم إىل أماكن الرتهة واالصطياف يف         
مما يتحقق بذلك املطلـوب وحتـصل   . بالدنا وهي كثرية حبمد اهللا واالستغناء ا عن غريها     

وبات اليت يتعرضون هلـا يف  السالمة لشبابنا من األخطار واملتاعب والعواقب الوخيمة والصع  
هذا وأسأل اهللا جل وعال أن حيمي بالدنا وسائر بالد املـسلمني وأبنـاءهم           . البالد األجنبية 

وبنام من كل سوء ومكروه وأن جينبهم مكايد األعداء ومكرهم وأن يـرد كيـدهم يف                
مـا فيـه    حنورهم، كما أسأله سبحانه أن يوفق والة أمرنا ومجيع والة أمور املسلمني لكل              

القضاء على هذه الدعايات الضارة والنشرات اخلطرية، وأن يوفقهم لكل ما فيه صالح العباد     
وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله . والبالد، إنه ويل ذلك والقادر عليه

  . وصحبه وأتباعه بإحسان إىل يوم الدين
                                                

   .١٢٠ سورة البقرة اآلية )١(
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  حكم السفر خارج الدول اإلسالمية
الناس ابتلي باألسفار خارج الدول اإلسالمية اليت ال تبايل بارتكاب          كثري من   : ١س

. املعصية فيها وال سيما أولئك الذين يسافرون من أجل ما يسمونه شـهر العـسل              
أرجو من مساحة الشيخ أن يتفضل بنصيحة إىل أبنائه وإخوانه املـسلمني وإىل والة              

  . األمر كيما يتنبهوا هلذا املوضوع
 والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وأصحابه ومـن اهتـدى            ، احلمد هللا  :١ج

 فال ريب أن السفر إىل بالد الكفر فيه خطر عظيم ال يف وقت الـزواج                : أما بعد  ،داه
 فالواجب على املؤمن أن يتقـي اهللا        ،وما يسمى بشهر العسل وال يف غريه من األوقات        
إىل البالد اليت فيها احلرية وعدم إنكار       وحيذر أسباب اخلطر فالسفر إىل بالد املشركني و       

 ،املنكر فيه خطر عظيم على دينه وأخالقه وعلى دين زوجته أيـضا إذا كانـت معـه           
فالواجب على مجيع شبابنا وعلى مجيع إخواننا ترك هذا السفر وصرف النظـر عنـه               
والبقاء يف بالدهم وقت الزواج ويف غريه لعل اهللا جل وعال يكفـيهم شـر نزغـات                 

 أما السفر إىل تلك البالد اليت فيها الكفر والضالل واحلرية وانتشار الفساد من       .طانالشي
 ، ففيه خطر عظيم على الرجـل واملـرأة  -الزىن وشرب اخلمر وأنواع الكفر والضالل       

 هـذا الـسفر    ر فخط ، وكم من مسلم رجع كافرا     ،وكم من صاحل سافر ورجع فاسدا     
أنا بريء من كل مـسلم يقـيم بـني          " :-لم وقد قال النيب صلى اهللا عليه وس       ،عظيم

ال يقبل اهللا من مشرك عمال بعد ما أسـلم أو           " : وقال عليه الصالة والسالم    "املشركني
 فالواجب احلذر من السفر إىل بالدهم       . حىت يفارق املشركني   : واملعىن "يفارق املشركني 

 ،تحذير منـه   وقد صرح أهل العلم بالنهي عن ذلك وال        ،ال يف شهر العسل وال يف غريه      
اللهم إال رجل عنده علم وبصرية فيذهب إىل هناك للدعوة إىل اهللا وإخراج الناس مـن                

  الظلمات إىل النور وشرح حماسن اإلسالم هلم 
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 فهـذا   ،وتعليم املسلمني هناك أحكام دينهم مع تبصريهم وتوجيههم إىل أنواع اخلـري           
 الغالب ال خطر عليه ملا عنده من         وهو يف  ،وأمثاله يرجى له األجر الكبري واخلري العظيم      

 فإن خاف على دينه الفتنة فليس له السفر إىل بالد املـشركني     ،العلم والتقوى والبصرية  
حفاظا على دينه وطلبا للسالمة من أسباب الفتنة والردة وأما الـذهاب مـن أجـل                

 ملا  ،وزالشهوات وقضاء األوطار الدنيوية يف بالد الكفر يف أوروبا أو غريها فهذا ال جي             
فيه من اخلطر الدنيوية والعواقب الوخيمة واملخالفة لألحاديث الصحيحة اليت أسـلفنا            

   .بعضها نسأل اهللا السالمة والعافية

وهكذا السفر إىل بالد الشرك من أجل السياحة أو التجارة أو زيارة بعض الناس أو ما                
لسنة الرسول صلى اهللا عليه     أشبه ذلك فكله ال جيوز ملا فيه من اخلطر العظيم واملخالفة            

 فنصيحيت لكل مسلم هو احلذر من السفر إىل بالد الكفر وإىل            ،وسلم الناهية عن ذلك   
 وأن يبقى يف بـالده      ،كل بالد فيها احلرية الظاهرة والفساد الظاهر وعدم إنكار املنكر         

   . وفيها قلة املنكرات فإنه خري له وأسلم وأحفظ لدينه،اليت فيها السالمة

  . املوفق واهلادي إىل سواء السبيلواهللا
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  )١( هلذه الرحالت:ال
 ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده نبينا حممد وآله وصحبه           ،احلمد هللا وحده  

 ١٣٩٩ / ٧ / ١ وتـاريخ    ٢٥٠٨ فقد نشرت إحدى الصحف يف عددها رقم         :وبعد
الـذين تتـراوح     إعالنا من مؤسسة أمريكية يتضمن دعوة الشباب         )٨(هـ الصفحة   

 سنة إىل االشتراك يف رحلة صيفية ملدة ستة وستني يومـا        ١٨ - ١٠أعمارهم بني سن    
   .لزيارة كل من إجنلترا والواليات املتحدة األمريكية واملكسيك

وأداء لواجب املسئولية وقياما بواجب النصح لألمة نوضح إلخواننـا املـسلمني            
لرحالت من اخلطر العظيم علـى أخـالق        وكافة املواطنني ما تنطوي عليه مثل هذه ا       

 فإن القائمني على هذه الرحالت هم من الكفار الذين ال يراعون خلقا             ،أبنائهم ودينهم 
 هذا إذا خلوا من أهـداف تبـشريية أو أغـراض سـيئة     ،وال دينا إال الكسب املادي    

كما أن هذه الرحالت إىل بالد انتشرت فيها كل أنواع الرذائـل واألخـالق              .أخرى
 والذين وجهت إليهم الدعوة لالشتراك هم أطفال وشـباب       .سافلة والدعوات اهلدامة  ال

يف سن املراهقة ومرحلة التأثر بالتوجيه والقدوة واالنبهار باملظاهر مع قلة العلم وضعف             
 وإن دلوا على الشر أسرعوا      ، إن دلوا على اخلري سلكوا طريقه      ،التمييز بني اخلري والشر   

 ابتعاد االبن عـن     : فمنها ، والناتج عن ذلك من األضرار ال حيصى       .إليه إال من شاء اهللا    
 مـا  : ومنها،إشراف أبيه وتوجيهه يف سن هو يف أمس احلاجة إىل الرعاية والتأديب فيه         

 إذ أن .خيشى من هجره لفرائض الدين وتركه ألدائها ويف مقدمتها الـصالة والـصيام           
 وكيـف   ، مسلم بالغ صيامه   موعد الرحلة يصادف شهر رمضان الذي جيب على كل        

  يصوم هذا الفىت وهو جير إىل املالهي

                                                
   .هـ١٤٠ ربيع األول عام – صفر – حمرم ٢٦٦-٢٦٤جملة البحوث اإلسالمية العدد اخلامس ص ) ١(
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 التأثر باألخالق الفاسدة اليت يعايشها ويشاهدها مما يـضعف يف           :ومنها! والشهوات ؟ 
 : ومنها ،نفسه االلتزام باألخالق اإلسالمية ويؤدي به إىل االستهانة ا وعدم احترامها          

 واحلكم يف هذه احلالة أنـه ال جيـوز          .هموقوعه حتت توجيه الكفار وإشرافهم وواليت     
للمسلم السفر إىل بالد املشركني أو اإلقامة بني ظهرانيهم من غري ضرورة إال لعـارف               
بدينه بأدلته الشرعية يستطيع الدعوة إليه والذب عن الشبه اليت ترد عليه ويقوم بـأداء               

ِذين توفَّـاهم الْمالِئكَـةُ   ِإنَّ الَّ﴿ : ومنها قوله تعاىل ، وعموم األدلة يؤيد ذلك    ،واجباته
              ضأَر كُنت ِض قَالُوا أَلَمِفي الْأَر ِفنيعضتسا مقَالُوا كُن متكُن قَالُوا ِفيم فُِسِهمظَاِلِمي أَن

      سا ِإال الْمِصريم اَءتسو منهج ماهأْوم ا فَأُولَِئكوا ِفيهاِجرهةً فَتاِسعاللَِّه و ِمن ِفنيعضت
             ى اللَّهسع ِبيلًا فَأُولَِئكونَ سدتهال يونَ ِحيلَةً وِطيعتساِن ال يالِْولْداِء وسالناِل وجالر

أنا بريء من   "وقوله صلى اهللا عليه وسلم       )١(أَنْ يعفُو عنهم وكَانَ اللَّه عفُوا غَفُورا ﴾       
ال يقبل اهللا من مشرك عمال بعد ما أسـلم أو           " : وقوله "ركنيكل مسلم يقيم بني املش    

 وألن يف ذلك وسيلة إىل ارتكاب احملرم وترك الواجب ومـا أفـضى              "يزايل املشركني 
 واخلالصة أن هذه الرحلة ال جتوز مـن شـبابنا وأوليـائهم             .إليهما فحكمه التحرمي  

مجيع الوسائل املمكنة لعدم    االستجابة إليها بل جيب على والة األمور وعلى اآلباء بذل           
اشتراك الشباب يف مثل هذه الرحالت وإحباطها وعدم إنفاذها محاية لشباب املسلمني            

 وال يفوتين هنا أن أنبه إخواين املسلمني إىل ما حييكه هلـم      .مما يهدد عقيدم وأخالقهم   
مهم به  أعداؤهم من الدسائس واملؤامرات لفتنهم عن دينهم وإبعادهم عنه وإضعاف التزا          

اليت تبينها خطط التبشري اليت كشفها الكثري من علماء املسلمني ومفكريهم ويف محالت             
 فأمامنا مـن    ، ويغلط غلطا عظيما من ينفي ذلك وحيسن الظن م         .التشكيك املستمرة 

  الرباهني اجللية ما ال ينكره إال مغفل أو

                                                
  .٩٩-٩٧سورة النساء  )١(
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لـى بـالد املـسلمني يف     وما الغزوات واحلمالت التبشريية املركزة ع،فاسق أو مكابر 
أندونيسيا والفلبني وبنغالدش وأوغندا والسودان وغريها من البالد إال بـراهني علـى             

 ومن الوسائل اليت يسلكها أعداء اإلسالم إىل ذلك إنشاء املستشفيات واملـدارس   ،ذلك
 وغايتهم يف ذلك تـدمري      ،واملالجئ وإقامة االجتماعات الترفيهية واجلمعيات اإلنسانية     

ق املسلمني وعقوهلم وقطع صلتهم باهللا وإطالق شهوام وهل هناك أجنـح مـن              أخال
 .حضنهم للمراهقني يف مثل هذه الرحالت وغسل أدمغتهم مبا يلقونه عليهم من توجيه            

فتيقظوا أيها اإلخوان هلذه اخلطط اخلبيثة وال تسلموا أوالدكم ألعدائكم فتلقوا م إىل             
﴿يا أَيها الَِّذين آمنوا قُوا أَنفُـسكُم        : قال تعاىل  ،لالتهلكة وتدفعوهم إىل طرق الضال    

وأَهِليكُم نارا وقُودها الناس والِْحجارةُ علَيها مالِئكَةٌ ِغالظٌ ِشداد ال يعصونَ اللَّه ما             
جبهم جتاه أبنائهم من    كما نذكر إخواننا املسلمني بوا     )١(﴾أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ   

تربيتهم التربية الصاحلة وأمرهم بأداء الشعائر والتحلي باآلداب اإلسالمية ويهم عـن            
احملرمات وعن الرذائل ووسائلها وغرس األخالق الفاضلة يف نفوسهم وصيانتهم عـن            

  وننبه القائمني على الصحف احمللية إىل املزيد من        .رفقاء السوء وعن اتمعات الفاسدة    
 وعدم نشر مثل هذه اإلعالنات الضارة اليت ختـدم          ،التيقظ والغرية على الدين واتمع    

 بـل   ،أعداء الدين وتعود بالضرر على اتمع وأبنائه يف دينهم وعقيدم وأخالقهـم           
رزق  .الواجب عليهم أن يكونوا وسائل مساعدة يف اإلصالح والتوجيه إىل اخلري واحلق           

 وأرانا الباطل باطال ، وأرانا احلق حقا ورزقنا اتباعه     ،الدين والدنيا اهللا اجلميع السالمة يف     
 وكتب جلميع املـسلمني يف  ، وأصلح والة أمر املسلمني ونصر م احلق     ،ورزقنا اجتنابه 

 وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى        .كل مكان أسباب اخلري والعزة إنه مسيع جميب       
   .آله وصحبه وسلم

                                                
   .٦ من سورة التحرمي اآلية )١(
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  )١(وشرب املسكر وبيوع الغررالتحذير من القمار 
  :أما بعداحلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وآله وصحبه، 

فإن اهللا سبحانه أحل لعباده الطيبات من املطاعم واملشارب واملالبس واملعامالت حلاجة       
العباد إليها وعظيم نفعها وسالمتها من الضرر، وحرم عليهم عز وجل مجيع اخلبائث مـن               

 واملشارب واملالبس واملعامالت لعظم ضررها وعدم نفعها أو قلته يف جنب املـضرة       املطاعم
 )٢(﴾يسأَلُونك ماذَا أُِحلَّ لَهم قُلْ أُِحلَّ لَكُم الطَّيبـات  ﴿: الغالبة، قال تعاىل يف سورة املائدة     

 الْخمر والْميـِسر والْأَنـصاب    يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنما    ﴿: وقال تعاىل يف السورة املذكورة    
              وِقـعطَانُ أَنْ ييالش ِريدا يمونَ ِإنفِْلحت لَّكُملَع وهِنبتطَاِن فَاجيِل الشمع ِمن سِرج المالْأَزو

كِْر اللَِّه وعِن الصالِة فَهـلْ      بينكُم الْعداوةَ والْبغضاَء ِفي الْخمِر والْميِسِر ويصدكُم عن ذِ        
أَنتم منتهونَ وأَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ واحذَروا فَِإنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنما علَى رسوِلنا             

 ِبنيالغُ الْمبـن    وقال تعاىل يف سورة األعراف يف وصف نبينا وسيدنا وإمامنا حممد           )٣(﴾الْب 
الَِّذين يتِبعونَ الرسولَ النِبي الْأُمي الَِّذي يِجدونه مكْتوبـا         ﴿: عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

ِعندهم ِفي التوراِة والِْإنِجيِل يأْمرهم ِبالْمعروِف وينهاهم عِن الْمنكَِر ويِحلُّ لَهم الطَّيباِت            
وا ِبِه             ونآم فَالَِّذين ِهملَيع تالْأَغْاللَ الَِّتي كَانو مهرِإص مهنع عضياِئثَ وبالْخ ِهملَيع مرحي

 أوضـح اهللا    )٤(﴾وعزروه ونصروه واتبعوا النور الَِّذي أُنِزلَ معه أُولَِئك هم الْمفِْلحـونَ          
ذه اآليات أنه أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم اخلبائث، وبني سبحانه أن من             سبحانه يف ه  

مجلة اخلبائث اخلمر لعظم مضرا وسلبها العقول وجلبها الشحناء والعداوة بني املتعاطني هلا             
  وغريهم وصدها عن ذكر اهللا وعن الصالة، فهي أم اخلبائث ووسيلة

                                                
  .هـ٨/١/١٤٠٨نشرة صدرت يف تاريخ  )١(
  . ٤سورة املائدة اآلية  )٢(
  .٩٢-٩٠سورة املائدة اآليات  )٣(
  .١٥٧سورة األعراف اآلية  )٤(
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 وقد وعد اهللا من مات عليها أن يسقيه         ،ائم وهي من أقبح الكبائر وأعظم اجلر      ،الرذائل
 ومن مجلـة اخلبائـث      .من طينة اخلبال وهي عصارة أهل النار نستجري باهللا من ذلك          

 امليسر وهو القمار وما ذاك إال ملا يترتب عليه من األضرار العظيمة اليت منـها         :الكسبية
ن ذكر اهللا وعن    سلب الثروات وأكل املال بغري حق وجلب الشحناء والعداوة والصد ع          

 وكثري من الناس اليوم يتعاطى امليسر وال يبايل مبا قاله اهللا ورسوله يف حترميـه                ،الصالة
والنهي عنه وال مبا يترتب عليه من املفاسد واألضرار وذلك ملا جبلت عليه القلوب من               
اجلشع والطمع واحلرص على استحصال املال بكل وسيلة ولو كان يف ذلك غضب اهللا              

 بل ولو كان يف ذلك ذهاب ماله وتلف نفسه يف العاقبة إال من شاء اهللا مـن                  ،وعقابه
 وما ذاك إال لسكر القلوب حبب املال واحلرص عليه ونسيان ما يترتـب علـى                ،العباد

 وقد صـح    ،وسائله احملرمة كالقمار وبيع الغرر من العواقب الوخيمة يف الدنيا واآلخرة          
        ى عن بيع الغرر ومن املعاملة الداخلة يف القمار ويف          عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه

بيع الغرر ما حدث يف هذا العصر من وضع بعض الشركات والتجار جوائز خفيـة يف                
بعض السلع اليت يراد بيعها طمعا يف استرتاف ثروات املسلمني وترغيبا هلـم يف شـراء              

رجـاء  .ثار من تلك الـسلع السلع املشتملة على اجلوائز بأغلى من مثنها املعتاد واالستك    
 وال ريب أن هذه املعامالت من امليسر ومـن بيـع الغـرر؛ ألن               ،الظفر بتلك اجلوائز  

املشتري يبذل ماله الكثري رجاء مال جمهول ال يدري هل يظفر به أم ال وهذا من امليسر                 
 وهكذا بيع البطاقات ذوات األرقـام ليفـوز         ،وبيع الغرر الذي حذر اهللا ورسوله منه      

 وال شك أن هذا العمـل مـن         ،ها ببعض اجلوائز إذا حصل على الرقم املطلوب       مشتري
فـاتقوا اهللا أيهـا     .امليسر الذي حرمه اهللا ملا فيه من املخاطرة وأكل األموال بالباطـل           

املسلمون واحذروا هذه املعامالت احملرمة وحذروا منها إخوانكم واحرصوا على حفظ           
 وإيـاكم  ، منفعته وسالمته مما خيالف شرع اهللاأموالكم وعدم صرفها إال فيما تتحققون 

  أن تساعدوا
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 أعداءكم وأرباب اجلشع من التجار والشركات مبا يسلب أمـوالكم ويغـضب اهللا             
 وجيب على احلكومة وفقها اهللا لكل خري أن متنع هذه املعامالت وأن متنع ورود               ،عليكم

ار وتسلب األمـوال وتـضر      هذه السلع املشتملة على اجلوائز اليت توقع الناس يف القم         
 نسأل اهللا أن يوفق احلكومة واملسلمني ملا فيه صالح البالد والعباد وأن يهـدينا            ،اتمع

وجتارنا وشركاتنا وسائر املسلمني ملا يرضي اهللا ويقرب لديه وينفع املسلمني إنه علـى              
  .كل شيء قدير

   . وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وآله وصحبه
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  )١(هذه املعاملة من القمار
يف مدينتنا مجعية تعاونية قامت بعرض سيارة أمام مدخلها حبيث من يشتري            : السؤال

" ادي مبائة درهم فأكثر تصرف له جمانا قسيمة مرقمة مطبوعا فيها          عمنها بضائع بالسعر ال   
كمـا   -ويتم فيما بعد سحب يفوز فيه صاحب احلظ الـسعيد           " قيمتها عشرة دراهم    

  : وسؤايل هو.  بتلك السيارة املعروضة-يقولون
 ما حكم االشتراك يف هذا السحب بتلك القسيمة املصروفة بدون مقابـل وال              -١

  خيسر املشترك شيئا يف حالة عدم الفوز ؟ 
 ما حكم الشراء من تلك اجلمعية بغرض احلصول على القـسيمة املـذكورة              -٢

أن الناس هنا مبا فيهم املثقفون مترددون وحمتارون        للتمكن من االشتراك يف القرعة ؟ ومبا        
قبل هذا األمر، أرجو من مساحتكم اإلجابة على السؤالني املرفقني مبا تيسر مـن الـدليل       

جزاكم اهللا خريا، والـسالم علـيكم ورمحـة اهللا          . ليكون املسلمون على بينة يف دينهم     
  مارات العربية املتحدة اإل- د الفجرية . ع .  م                   . وبركاته
  
  : اجلواب

يا ﴿: هذه املعاملة تعترب من القمار وهو امليسر الذي حرمه اهللا واملذكور يف قوله تعاىل             
أَيها الَِّذين آمنوا ِإنما الْخمر والْميِسر والْأَنصاب والْأَزالم ِرجس ِمـن عمـِل الـشيطَاِن        

 لَع وهِنبتِر            فَاجماَء ِفي الْخضغالْبةَ واودالْع كُمنيب وِقعطَانُ أَنْ ييالش ِريدا يمونَ ِإنفِْلحت لَّكُم
 فالواجب على والة    )٢(﴾والْميِسِر ويصدكُم عن ِذكِْر اللَِّه وعِن الصالِة فَهلْ أَنتم منتهونَ         

ة وغريها إنكار هذه املعاملة والتحذير منها، ملا يف ذلك من خمالفة   األمر وأهل العلم يف الفجري    
  . كتاب اهللا العزيز وأكل أموال الناس بالباطل، رزق اهللا اجلميع اهلداية واالستقامة على احلق

                                                
  .هـ٢٩/١٠/١٤٠٨ يف ١١٤٥ جملة الدعوة العدد  )١(
  .٩١-٩٠سورة املائده اآليتان  ) ٢(
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تعليق موجز على ما كتبه بعض الكتاب يف جملة اليمامة 
   هـ إليضاح احلق١٤٠٢ / ٣ / ٢٠ وتاريخ ٦٨٤الصادرة بعدد 

 وعلـى آلـه     ،احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على رسوله األمني حممد         
  : أما بعد،وأصحابه أمجعني

 فقد اطلعت على القصة املنقولة من تاريخ ابن جرير الطربي رمحه اهللا عن أمـري               
  :املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حيث قال ما نصه

أذنت وسلمت فأذن يل فدخلت عليه فإذا       فاتبعته فدخل دارا مث دخل حجرة فاست      (
 فنبـذ إيل  ، متكئ على وسادتني من أدم حمشوتني ليفـا       )بساط(هو جالس على مسح     

 يـا أم كلثـوم   :بإحدامها فجلست عليها وإذا و يف صفة فيها بيت عليه ستري فقـال   
 يـا أم كلثـوم أال       : فقال ، فأخرجت إليه خبزة بزيت يف عرضها ملح مل يدق         ،غداءنا
 نعم وال أراه    : إين امسع عندك حس رجل قال      : قالت .ني إلينا تأكلني معنا من هذا     خترج

 لو أردت أن أخرج إىل الرجال لكسوتين كما كسا ابن جعفـر             : قالت ،من أهل البلد  
 : أو ما يكفيك أن يقال: قال، وكما كسا طلحة امرأته، وكما كسا الزبري امرأته  ،امرأته

 كل فلـو كانـت      : فقال .امرأة أمري املؤمنني عمر   أم كلثوم بنت علي بن أيب طالب و       
ـ )راضية ألطعمتك أطيب من هذا      . وهذه القصة باطلة ال تثبت رواية وال درايـة         . اه

 فألن مدارها على مجاعة من الضعفاء وبعضهم متهم بالكذب وتنتهي القصة     :أما الرواية 
ـ             ذلك يعلـم  إىل مبهم ال يعرف من هو وال تعرف حاله وهو الذي رواها عن عمر وب

  .بطالا من حيث الرواية
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   :وأما من حيث الدراية فمن وجوه

 شذوذها وخمالفتها ملا هو معلوم من سرية عمر رضي اهللا عنـه وشـدته يف                -١
احلجاب وغريته العظيمة وحرصه على أن حيجب النيب صلى اهللا عليه وسلم نساءه حىت              

   .أنزل اهللا آية احلجاب

 وقد  ،اليت ال ختفى على عمر وال غريه من أهل العلم          خمالفتها ألحكام اإلسالم     -٢
دل القرآن والسنة النبوية على وجوب االحتجاب وحترمي االختالط بني الرجال والنساء            

   .على وجه يسبب الفتنة ودواعيها

 وبكـل حـال     . ما يف متنها من النكارة الشديدة اليت تتضح لكل من تأملها           -٣
تشويه من مسعته أو للدعوة إىل الفساد بـسفور         فالقصة موضوعة على عمر بال شك لل      
   . نسأل اهللا العافية. أو ملقاصد أخرى سيئة،النساء للرجال األجانب واختالطهن م

 والـدكتور   ، والشيخ حممد أمحد حساين    ،ولقد أحسن الشيخ أبو تراب الظاهري     
لها عـن  هاشم بكر حبشي فيما كتبوه يف رد هذه القصة وبيان بطالا وأنه ال يصح مث    

 جزاهم اهللا خريا وضاعف مثوبتهم وزادنا       ،أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه       
 وللمشاركة يف بيان .وإياهم علما وتوفيقا وجعلنا وإياهم وسائر إخواننا من أنصار احلق      

احلق وإبطال الباطل رأيت حترير هذه الكلمة املوجزة ليزداد القراء علما ببطالن هـذه              
 واهللا املسئول أن يهدينا     ،ا يف غاية السقوط للوجوه السالف ذكرها وغريها        وأ ،القصة

 وأن يعيذنا وسائر إخواننا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه          ،مجيعا إىل سواء السبيل   
  . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد.مسيع قريب
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  )١(احذروا الصحف اخلليعة
اجلزيرة العربية خاصـة بـسيل مـن        لقد أصيب العامل اإلسالمي عامة وسكان       

 اجلالبة ، املثرية للشهوات،ل بني طياا أشكاال كثرية من الصور اخلليعة مالصحف اليت حت  
 وكم حصل يف ضمن ذلك مـن        ، الفاتنة للشباب والشابات   ، الداعية للدعارة  ،للفساد

باب  وكم شغف ا من الش   ،أنواع الفساد لكل من يطالع تلك الصور العارية وأشباهها        
 وكم هلك بسمومها من شباب وفتيات استحسنوها ومالوا إليهـا      ،من ال حيصى كثرة   

 وكم يف طيات تلك الصحف من مقاالت إحلادية تنشر األفكار املسمومة     ،وقلدوا أهلها 
 وإن من أقبح تلك الصحف ،والقصائد الباطلة وتدعو إىل إنكار األديان وحماربة اإلسالم   

 وجملـة   ، وصباح اخلري  ، وروز اليوسف  ، واجليل ،ر ساعة  وآخ ، املصور :وأكثرها ضررا 
 منع هذه الصحف منعا باتا ملا فيها من - وفقها اهللا - فالواجب على حكومتنا   )..العريب(

وال ريب أن والة     ،الضرر الكبري على املسلمني يف عقائدهم وأخالقهم ودينهم ودنياهم        
 أن هذه الـصحف ممـا        وال شك  ،األمر أول مسئول عن حفظ دين الرعية وأخالقهم       

 ويضر املسلمني ضررا ظاهرا يف الدين والدنيا ويزلزل عقائدهم          ،يفسد الدين واألخالق  
ولَينصرنَّ اللَّـه  ﴿ :وحيدث الشكوك واملشاكل الكثرية بينهم واهللا سبحانه وتعاىل يقول 

       اهكَّنِإنْ م الَِّذين ِزيزع لَقَِوي ِإنَّ اللَّه هرصني نا   مـوآتالةَ ووا الـصِض أَقَامِفي الْأَر م
يا أَيها الَِّذين آمنوا    ﴿ : ويقول تعاىل  )٢(﴾الزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَر     

     كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصنف وال ريب أن القضاء على هذه الصح    )٣(﴾ِإنْ ت
 ويف احلديث الصحيح يقول الـنيب       ،ومنع دخوهلا البالد من أعظم نصر اهللا ومحاية دينه        

  كلكم راع" :صلى اهللا عليه وسلم
                                                

  .هـ١٣٨٠اليت كانت تصدر بالرياض، العدد السابع، مجادى الثاين ) راية اإلسالم( نشرت يف جملة- ١
  .٤١-٤٠ سورة احلج اآليتان - ٢
  .٧ سورة حممد اآلية - ٣
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وكلكم مسئول عن رعيته فاإلمام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع يف أهل              
بيته ومسئول عن رعيته واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها والعبـد راع              

ما من أمري يلـي أمـر   ":  وقال صلى اهللا عليه وسلم    "يف مال سيده ومسئول عن رعيته     
   . رواه مسلم"املسلمني مث ال جيهد هلم وينصح إال مل يدخل معهم اجلنة

فيا والة أمر املسلمني اتقوا اهللا يف املسلمني وحاربوا هذه الصحف اهلدامة وخذوا             
تفوزوا بالنجاة والسعادة وتنتشلوا بـذلك       وأغلقوا أبواب الفساد     ،على أيدي السفهاء  

 هذا التيار اجلارف ومحأة هذه الصحف اخلبيثة        دةمجا غفريا من الفتيان والفتيات من وه      
 وال تشتروها بقليـل     ، ويا معشر املسلمني حاربوا هذه الصحف اخلبيثة املدمرة        ،املدمرة

 وجدت دفعـا لـضررها      وإمنا الواجب إتالفها أينما    ، فإن بيعها ومثنها حرام    ،وال كثري 
 أراح اهللا منها العباد والبالد ووفق والة أمر املسلمني ملا فيه       ،ومحاية للمسلمني من شرها   

   . إنه على كل شيء قدير، وأخالقهم،صالح دينهم ودنياهم وسالمة عقائدهم
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  )١(جواب حول إصدار االت اخلليعة
  

   :يسأل قارئ من جدة قائال* 
الت تظهر فيها النساء سافرات وبطريقة مغرية وتم بأخبار         ما حكم إصدار جم   

. املمثلني واملمثالت ؟ وما حكم من يعمل يف هذه الة ومن يساعد على توزيعهـا              
  . ومن يشتريها ؟

  
  : اجلواب

ال جيوز إصدار االت والصحف اليت تشتمل على نشر الصور النسائية أو الداعية             
اط أو شرب املسكرات أو حنو ذلك مما يـدعو إىل الباطـل   إىل الزنا والفواحش أو اللو    

 ملا يف ذلك    . وال جيوز العمل يف مثل هذه االت ال بالكتابة وال بالترويج           ،ويعني عليه 
من التعاون على اإلمث والعدوان ونشر الفساد يف األرض والدعوة إىل إفـساد اتمـع               

وتعاونوا علَى الِْبر والتقْـوى     ﴿ :بني وقد قال اهللا عز وجل يف كتابه امل        ،ونشر الرذائل 
وقال الـنيب    )٢(﴾وال تعاونوا علَى الِْإثِْم والْعدواِن واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَاِب            

من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور مـن تبعـه ال               " :صلى اهللا عليه وسلم   
يئا ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آثام من تبعه             ينقص ذلك من أجورهم ش    

 وقال صلى اهللا عليه وسلم      . خرجه مسلم يف صحيحه    "ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا     
صنفان من أهل النار مل أرمها رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون ـا           " :أيضا

  الناس ونساء كاسيات عاريات مائالت  

                                                
   .هـ١٤٠٦ مجادى اآلخرة سنة ٢٩ االثنني ١٠٣٢ الدعوة العدد  )١(
  .٢ سورة املائدة آلية  )٢(
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كأسنمة البخت املائلة ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها وإن رحيها  مميالت رءوسهن   
 واآليات واألحاديث يف    . خرجه مسلم يف صحيحه أيضا     "ليوجد من مسرية كذا وكذا    

   .هذا املعىن كثرية

 وأن يهدي القائمني علـى      ،نسأل اهللا أن يوفق املسلمني ملا فيه صالحهم وجنام        
 وأن يعيذهم من ،لكل ما فيه سالمة اتمع وجناته وسائل اإلعالم وعلى شئون الصحافة      

   .شرور أنفسهم ومن مكايد الشيطان إنه جواد كرمي
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  )١(حكم التصوير

ما قولكم يف حكم التصوير الذي قد عمت به البلوى وامك فيـه             : السؤال
  . الناس؟  تفضلوا باجلواب الشايف عما حيل منه وما حيرم، أثابكم اهللا تعاىل

  : واباجل

 فقـد جـاءت   : أما بعد،ه والصالة والسالم على من ال نيب بعد    ،احلمد هللا وحده  
األحاديث الكثرية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الصحاح واملسانيد والـسنن دالـة           

 ، وهتك الستور اليت فيها الصور     ، آدميا كان أو غريه    ،على حترمي تصوير كل ذي روح     
 وأنـا   . وبيان أم أشد الناس عذابا يوم القيامة       ،رينواألمر بطمس الصور ولعن املصو    

ذكر بعـض كـالم     أ و ،أذكر لك مجلة من األحاديث الصحيحة الواردة يف هذا الباب         
 ففي الصحيحني عـن     . وأبني ما هو الصواب يف هذه املسألة إن شاء اهللا          ،العلماء عليها 

 :ليه وسلم قال اهللا تعاىل     قال رسول اهللا صلى اهللا ع      :أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال      
ومن أظلم ممن ذهب خيلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبـة أو ليخلقـوا               "

 قال رسـول اهللا     : وفيهما أيضا عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال         . لفظ مسلم  "شعرية
  " إن أشد الناس عذابا يوم القيامة املصورون" :صلى اهللا عليه وسلم

 : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلما        :اهللا عنهما قال  وهلما عن ابن عمر رضي      
    إن الذين"

                                                
هـ يف باب ١٣٩٥ نشرت مبجلة اجلامعة اإلسالمية العدد الرابع السنة السابعة ربيع اآلخر سنة )١(

ذو القعدة، ذو : لة البحوث اإلسالمية العدد السابع عشر، األشهر األربعةالفتاوى، ونشرت أيضا يف جم
 وصدر ضمن املطبوعات من رئاسة ٣٧٤إىل ص ٣٦٢هـ ص١٤٠٧/هـ ١٤٠٦احلجة، حمرم، صفر، 

   .هـ١٤٠٦إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد عام 
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  . لفظ البخاري"يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال هلم أحيوا ما خلقتم

 أن النيب صـلى اهللا      : وروى البخاري يف الصحيح عن أيب جحيفة رضي اهللا عنه         
عن آكـل الربـا وموكلـه    عليه وسلم ى عن مثن الدم ومثن الكلب وكسب البغي ول 

 وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما مسعت رسول اهللا صلى           .والوامشة واملستومشة واملصور  
من صور صورة يف الدنيا كلف أن ينفخ فيها الـروح ولـيس             " :اهللا عليه وسلم يقول   

 جاء رجل إىل ابن عباس    : وخرج مسلم عن سعيد بن أيب احلسن قال        .متفق عليه  "بنافخ
ادن ( : مث قال، فدنا منه)ادن مين( : فقال ، أصور هذه الصور فأفتين فيها      إين رجل  :فقال
 أنبئك مبا مسعت من رسول اهللا صـلى         : حىت وضع يده على رأسه فقال      ، فدنا منه  )مين

كل مـصور يف النـار      " : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول        ،اهللا عليه وسلم  
إن كنت ال بد فاعال فاصنع    ( : وقال "مجيعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه يف جهن        

 إخل يف آخـر     .. إن كنت ال بد فـاعال      :وخرج البخاري قوله   )الشجر وما ال نفس له    
 حـسن   : وخرجه الترمذي يف جامعه وقـال      .احلديث الذي قبل بنحو ما ذكره مسلم      

 ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        :صحيح عن أيب الزبري عن جابر رضي اهللا عنه قال         
 دخل علي :الصورة يف البيت وى أن يصنع ذلك وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت    عن  

النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد سترت سهوة يل بقرام فيه متاثيل فلما رآه هتكه وتلـون               
قالت  " يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون خبلق اهللا           " :وجهه وقال 

   .وسادة أو وسادتني رواه مسلمعائشة فقطعناه فجعلنا منه 
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 قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من سـفر     :وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت     
وقد سترت بقرام يل على سهوة يل فيه متاثيل فلما رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                 

نـاه  قالت فجعل  " أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون خبلق اهللا         " :هتكه وقال 
وتلـون  ( ):هتكه( : وزاد مسلم بعد قوله    ،وسادة أو وسادتني خرجه البخاري ومسلم     

   . اهـ).وجهه

 قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم من سفر وعلقت درنوكا فيه متاثيـل              :وعنها قالت 
 وقد سـترت علـى بـايب    : ورواه مسلم بلفظ،فأمرين أن أنزعه فرتعته رواه البخاري  

وعن القاسم بن حممد عن عائشة أيضا        ألجنحة فأمرين فرتعته  درنوكا فيه اخليل ذوات ا    
 اشتريت منرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام علـى                :قالت

الباب فلم يدخل فعرفت يف وجهه الكراهية قالت يا رسـول اهللا أتـوب إىل اهللا وإىل                 
لت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها فقا"  ؟ ما بال هذه النمرقة  " رسوله ما أذنبت ؟ قال      

إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامـة        " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
 رواه  "إن البيت الذي فيه الصور ال تدخله املالئكة       " : وقال "ويقال هلم أحيوا ما خلقتم    

 ،قتني فأخذته فجعلته مـرف    : زاد مسلم من رواية ابن املاجشون قالت       ،البخاري ومسلم 
 قال رسول اهللا صلى     : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال       .فكان يرتفق ما يف البيت    

 متفق عليـه واللفـظ       "ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال صورة       "  :اهللا عليه وسلم  
ال تدخل املالئكـة   ": وخرج مسلم عن زيد بن خالد عن أيب طلحة مرفوعا قال    .ملسلم

  "  بيتا فيه كلب وال متاثيل

ويف صحيح البخاري عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم               
 وخرج مسلم عـن     )إنا ال ندخل بيتا فيه كلب وال صورة        (أن جربيل عليه السالم قال    

   .عائشة وميمونة مثله
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أال ( قال يل علي رضي اهللا عنـه         :وخرج مسلم أيضا عن أيب اهلياج األسدي قال       
ين عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ال تدع صورة إال طمستها         أبعثك على ما بعث   

 وخرج أبو داود بسند جيد عن جابر رضي اهللا عنه أن النيب             )وال قربا مشرفا إال سويته    
صلى اهللا عليه وسلم أمر عمر بن اخلطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يـأيت الكعبـة             

ى اهللا عليه وسلم حىت حميت كل صـورة      فلم يدخلها النيب صل    ،فيمحو كل صورة فيها   
   .فيها

 دخلت على رسول اهللا صلى      :وخرج أبو داود الطيالسي يف مسنده عن أسامة قال        
 فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعـل ميحوهـا           ،اهللا عليه وسلم يف الكعبة ورأى صورا      

 وخرج  : قال . إسناده جيد  : قال احلافظ  "قاتل اهللا قوما يصورون ما ال خيلقون      " :ويقول
عمر بن شبه من طريق عبد الرمحن ابن مهران عن عمري موىل ابن عباس عن أسـامة أن       
النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل الكعبة فأمرين فأتيته مباء يف دلو فجعل يبـل الثـوب                 

   . اهـ"قاتل اهللا قوما يصورون ما ال خيلقون" :ويضرب به على الصور ويقول

ة أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم مل يكـن           وخرج البخاري يف صحيحه عن عائش     
وتـرجم   " تصاوير"  ورواه الكشميهين بلفظ     .يترك يف بيته شيئا فيه تصاليب إال نقضه       

 ويف الصحيحني   .وساق هذا احلديث  " باب نقض الصور    " عليه البخاري رمحه اهللا بـ      
 :م قـال عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أيب طلحة أن النيب صلى اهللا عليه وسل           

 مث اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابـه         : قال بسر  "إن املالئكة ال تدخل بيتا فيه صورة      "
 : فقلت لعبيد اهللا اخلوالين ربيب ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم          ،ستر فيه صورة  

 إال رقما يف    : أمل تسمعه حني قال    :أمل خيربنا زيد عن الصور يوم األول ؟ فقال عبيد اهللا          
 فقلـت   :ويف رواية هلما من طريق عمرو بن احلارث عن بكري األشج عن بسر            ثوب ؟   

  لعبيد اهللا 
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 إال رقما يف ثوب أمل تـسمعه ؟         : أمل حيدثنا يف التصاوير ؟ قال إنه قال        :اخلوالين
 ويف املسند وسنن النسائي عن عبيد اهللا بن عبـد اهللا            . قال بلى قد ذكر ذلك     . ال :قلت

 فأمر أبو طلحة    ،صاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف      أنه دخل على أيب طلحة األن     
 ألنه فيه تصاوير وقد قال فيهـا        : مل ترتع ؟ قال    : فقال له سهل   ،إنسانا يرتع منطا حتته   

 أمل يقل إال رقما يف ثوب ؟ قـال          : قال .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما قد علمت        
 حسن  :ذا اللفظ وقال   وأخرجه الترمذي    ، اهـ وسنده جيد   .بلى ولكنه أطيب لنفسي   

 قـال   : وخرج أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد جيد عن أيب هريرة قـال            .صحيح
أتاين جربيل فقال يل أتيتك البارحة فلـم ميـنعين أن        " :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

أكون دخلت إال أنه كان على الباب متاثيل وكان يف البيت قرام ستر فيه متاثيل وكـان      
ت كلب فمر برأس التمثال الذي يف البيت يقطع فيصري كهيئة الـشجرة ومـر               يف البي 

 ففعـل   "بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن ومر بالكلب فليخـرج          
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإذا الكلب حلسن أو حلسني كان حتت نضد هلما فأمر                

 استأذن جربيل على  : ولفظ النسائي  .ه ولفظ الترمذي حنو   ،به فأخرج هذا لفظ أيب داود     
كيف أدخل ويف بيتك ستر فيه تصاوير       " : فقال "ادخل"النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال       

؟ فإما أن تقطع رءوسها أو جتعل بساطا يوطأ فإنا معشر املالئكة ال ندخل بيتـا فيـه                  
  . اهـ"تصاوير

  . ويف الباب من األحاديث غري ما ذكرنا كثري

 وما جاء يف معناها دالة داللة ظاهرة على حترمي التصوير لكل ذي             وهذة األحاديث 
  . وأن ذلك من كبائر الذنوب املتوعد عليها بالنار،روح

   وسواء كان،وهي عامة ألنواع التصوير سواء كان للصورة ظل أم ال
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يص أو مرآة أو قرطاس أو غري ذلك؛ ألن النيب صلى اهللا مالتصوير يف حائط أو ستر أو ق     
 بل لعـن    ، وال بني ما جعل يف ستر أو غريه        ، وسلم مل يفرق بني ما له ظل وغريه        عليه

 ، وأن كل مصور يف النـار      ، وأخرب أن املصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة        ،املصور
  .وأطلق ذلك ومل يستثن شيئا

 ويؤيد العموم أنه ملا رأى التصاوير يف الستر الذي عند عائشة هتكه وتلون وجهه              
 ويف لفظ أنـه قـال       "إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خبلق اهللا         " :وقال

إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال هلم أحيوا مـا            " :عندما رأى الستر  
 فهذا اللفظ وحنوه صريح يف دخول املصور للصور يف الستور وحنوها يف عموم              "خلقتم
 إال رقما يف ثـوب فهـذا        : وسهل بن حنيف    وأما قوله يف حديث أيب طلحة      .الوعيد

 وذلك واضح من سـياق      ،استثناء من الصور املانعة من دخول املالئكة ال من التصوير         
 ومثلـه الوسـادة     ، واملراد بذلك إذا كان الرقم يف ثوب وحنوه يبسط وميتهن          ،احلديث

 املمتهنة كما يدل عليه حديث عائشة املتقدم يف قطعهـا الـستر وجعلـه وسـادة أو      
فمـر بـرأس     ": وحديث أيب هريرة وقول جربيل للنيب صلى اهللا عليه وسلم          .وسادتني

التمثال الذي يف البيت يقطع فيصري كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعـل منـه               
 ففعل ذلك النيب صلى اهللا عليه وسـلم وال جيـوز محـل              "وسادتان منبوذتان توطآن  

 .أو املنصوب على باب أو جدار أو حنو ذلـك         االستثناء على الصورة يف الثوب املعلق       
 ووجوب إزالته أو هتكه كما تقدم       ،ألن أحاديث عائشة صرحية يف منع مثل هذا الستر        

 وحديث أيب هريرة صريح يف أن مثل هذا الستر مانع مـن دخـول               .ذكرها بألفاظها 
ديثـه   وأحا، حىت يبسط أو يقطع رأس التمثال الذي فيه فيكون كهيئة الشجرة ،املالئكة

  عليه الصالة والسالم ال تتناقض بل يصدق بعضها
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 ومهما أمكن اجلمع بينها بوجه مناسب ليس فيه تعسف وجب وقـدم علـى               ،بعضا
 وقـد  ،مسلكي الترجيح والنسخ كما هو مقرر يف علمي األصول ومصطلح احلـديث         

   .أمكن اجلمع بينها هنا مبا ذكرناه فلله احلمد

قـال  ( :ع بني األحاديث مبا ذكرته آنفـا وقـال  وقد رجح احلافظ يف الفتح اجلم  
 وهو مـا  ، والصورة اليت ال تدخل املالئكة البيت الذي هي فيه ما حيرم اقتناؤه           :اخلطايب

 وقال اخلطـايب  . اهـ).يكون من الصور اليت فيها الروح مما مل يقطع رأسه أو مل ميتهن         
 كانت تعبد من دون اهللا؛      إمنا عظمت عقوبة املصور ألن الصور     ( :أيضا رمحه اهللا تعاىل   

 وقال النووي رمحه اهللا يف شرح . اهـ).وألن النظر إليها يفنت وبعض النفوس إليها متيل       
باب حترمي تصوير صورة احليوان وحترمي اختاذ ما فيه صورة غري ممتهنة بالفرش              " :مسلم
  ." وإن املالئكة عليهم السالم ال يدخلون بيتا فيه صورة أو كلب ،وحنوه

 ، تصوير صورة احليوان حرام شديد التحـرمي       : أصحابنا وغريهم من العلماء    قال(
 ألنه متوعد عليه ذا الوعيد الشديد املذكور يف األحاديـث وسـواء   .وهو من الكبائر  

 ،صنعه مبا ميتهن أو بغريه فصنعته حرام بكل حال؛ ألن فيه مضاهاة خللـق اهللا تعـاىل                
 ،أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غريهاوسواء ما كان يف ثوب أو بساط أو درهم          

وأما تصوير صورة الشجرة ورحال اإلبل وغري ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فلـيس               
 وأما اختاذ املصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقـا           . هذا حكم نفس التصوير    .حبرام

 وإن كـان  ،معلى حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة وحنو ذلك مما ال يعد ممتهنا فهو حرا       
 وال فرق يف : إىل أن قال...يف بساط يداس وخمدة ووسادة وحنوها مما ميتهن فليس حبرام        

   .هذا كله بني ما له ظل وما ال ظل له
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 ومبعناه قال مجاهري العلماء من الصحابة والتـابعني  ،هذا تلخيص مذهبنا يف املسألة    
  . وهو مذهب الثوري ومالك وأيب حنيفة وغريهم،ومن بعدهم

 وال بأس بالصور اليت لـيس هلـا   ، إمنا ينهى عما كان له ظل:وقال بعض السلف  
 فإن الستر الذي أنكر النيب صلى اهللا عليه وسلم الصورة فيـه        ، وهذا مذهب باطل   ،ظل

 مع باقي األحاديـث املطلقـة يف كـل    ، وليس لصورته ظل،ال يشك أحد أنه مذموم  
   . اهـ).صورة

 ويؤيد التعميم فيما لـه      :قلت( :الم النووي هذا  قال احلافظ بعد ذكره مللخص ك     
ظل وما ال ظل له ما أخرجه أمحد من حديث علي رضي اهللا عنه أن الـنيب صـلى اهللا        

أيكم ينطلق إىل املدينة فال يدع ا وثنا إال كسره وال صـورة إال              "   :عليه وسلم قال  
قد كفر مبا أنزل وفيه من عاد إىل صنعة شيء من هذا ف        " . احلديث . أي طمسها  "لطخها

   . اهـ"على حممد صلى اهللا عليه وسلم

 وعـدم  ، ومن تأمل األحاديث املتقدمة تبني له داللتها على تعميم التحـرمي      :قلت
 قد تقدم يف حديث زيد      : فإن قيل  .الفرق بني ما له ظل وغريه كما تقدم توضيح ذلك         

 ،تكى زيد فعدناه   مث اش  :بن خالد عن أيب طلحة أن بسر بن سعيد الراوي عن زيد قال            
 فظاهر هذا يدل على أن زيدا يرى جواز تعليق الـستور            ،فإذا على بابه ستر فيه صورة     

 أن أحاديث عائشة املتقدمة وما جاء يف معناها دالة علـى            : فاجلواب .اليت فيها الصور  
 وعلى أـا متنـع دخـول       ،حترمي تعليق الستور اليت فيها الصور وعلى وجوب هتكها        

   صحت األحاديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل جتز وإذا،املالئكة
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 ووجب علـى املـؤمن   ، معارضتها بقول أحد من الناس وال فعله كائنا من كان         
ومـا آتـاكُم    ﴿ : ورفض ما خالفه كما قال تعـاىل       ،اتباعها والتمسك مبا دلت عليه    

قُلْ أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعـوا     ﴿ :وقال تعاىل  )١(﴾الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا     
الرسولَ فَِإنْ تولَّوا فَِإنما علَيِه ما حملَ وعلَيكُم ما حملْتم وِإنْ تِطيعوه تهتدوا ومـا               

    ِبنيالغُ الْموِل ِإال الْبسلَى الردايـة ملـن    فقد ضمن اهللا سبحانه يف هذه اآلية اهل  )٢(﴾ع
فَلْيحذَِر الَِّذين يخاِلفُونَ عن أَمِرِه أَنْ تِصيبهم ِفتنـةٌ أَو          ﴿ : وقال تعاىل  ،أطاع الرسول 

  أَِليم ذَابع مهِصيبأو مل تبلغه    ، ولعل زيدا رضي اهللا عنه مل يعلم الستر املذكور          )٣(﴾ي 
 فأخذ بظاهر قول النيب صلى      ،الصوراألحاديث الدالة على حترمي تعليق الستور اليت فيها         

 وأمـا مـن علـم    . فيكون معذورا لعدم علمه ا     "إال رقما يف ثوب   " :اهللا عليه وسلم  
األحاديث الصحيحة الدالة على حترمي نصب الستور اليت فيها الصور فال عـذر لـه يف      

ألحد  أو تقليدا    ، ومىت خالف العبد األحاديث الصحيحة الصرحية اتباعا للهوى        .خمالفتها
 كما حذر   ، وخيف عليه من زيغ القلب وفتنته      ،من الناس استوجب غضب الرب ومقته     

فَلْيحذَِر الَِّذين يخاِلفُونَ عن أَمِرِه أَنْ تـِصيبهم        ﴿ :اهللا سبحانه من ذلك يف قوله تعاىل      
 : وقولـه تعـاىل    )٥(﴾مفَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُوبه    ﴿ : ويف قوله تعاىل   . اآلية )٤(﴾ِفتنةٌ
﴿   ِنفَاقًا ِفي قُلُوِبِهم مهقَبوتقدم يف حديث أيب هريرة الداللـة علـى أن        . اآلية )٦(﴾فَأَع 

 وذلك يـدل  ،الصورة إذا قطع رأسها جاز تركها يف البيت؛ ألا تكون كهيئة الشجرة    
  على أن تصوير

                                                
 .٧سورة احلشر اآلية  )١(
 .٥٤سورة النور اآلية  )٢(
 .٦٣سورة النور اآلية  )٣(
 .٦٣سورة النور اآلية  )٤(
 .٥سورة الصف اآلية  )٥(
 .٧٧سورة التوبة اآلية  )٦(
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واية الشيخني عن ابن     كما تقدم ذلك صرحيا من ر      ،الشجر وحنوه مما ال روح فيه جائز      
 ويستدل باحلديث املذكور أيضا على أن قطع غـري الـرأس مـن              .عباس موقوفا عليه  

 وال يزول به املـانع      ،الصورة كقطع نصفها األسفل وحنوه ال يكفي وال يبيح استعماهلا         
 ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر تك الصور وحموها وأخرب أا             ،من دخول املالئكة  

 فمن ادعـى مـسوغا لبقـاء    ،دخول املالئكة إال ما امتهن منها أو قطع رأسه  متنع من   
الصورة يف البيت غري هذين األمرين فعليه الدليل من كتاب اهللا أو سنة رسـوله عليـه              

 وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أخرب أن الصورة إذا قطع رأسها كان              .الصالة والسالم 
أن املسوغ لبقائها خروجها عن شـكل ذوات         وذلك يدل على     ،باقيها كهيئة الشجرة  

 والصورة إذا قطع أسفلها وبقي رأسها مل تكـن ـذه     ،األرواح ومشاتها للجمادات  
 فال  ، وألن يف الوجه من بديع اخللقة والتصوير ما ليس يف بقية البدن            ،املثابة لبقاء الوجه  

  .جيوز قياس غريه عليه عند من عقل عن اهللا ورسوله مراده

يتبني لطالب احلق أن تصوير الرأس وما يليه من احليوان داخـل يف التحـرمي                وبذلك  
 وليس ألحد أن يستثين من عمومها إال        ،واملنع؛ ألن األحاديث الصحيحة املتقدمة تعمه     

 وال فرق يف هذا بني الصور اسدة وغريها من املنقوشة يف ستر أو              .ما استثناه الشارع  
 وال بني صـور     ،اآلدميني وغريها من كل ذي روح      وال بني صور     ،قرطاس أو حنومها  

 بل التحرمي يف صور امللوك والعلماء وحنوهم مـن املعظمـني            ،امللوك والعلماء وغريهم  
أشد؛ ألن الفتنة م أعظم ونصب صورهم يف االس وحنوها وتعظيمها مـن أعظـم               

وتقدم يف   ، كما وقع ذلك لقوم نوح     ،وسائل الشرك وعبادة أرباب الصور من دون اهللا       
   .كالم اخلطايب اإلشارة إىل هذا

  وقد كانت الصور يف عهد اجلاهلية كثرية معظمة معبودة من دون اهللا
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 وحما الصور وأزال اهللا به      ،حىت بعث اهللا نبيه حممدا صلى اهللا عليه وسلم فكسر األصنام          
 فكل من صور صورة أو نصبها أو عظمها فقد شابه الكفـار فيمـا               ،الشرك ووسائله 

 ومن أمر بالتصوير أو رضي بـه فحكمـه          ، وفتح للناس باب الشرك ووسائله     ،نعواص
حكم فاعله يف املنع واستحقاق الوعيد؛ ألنه قد تقرر يف الكتاب والسنة وكالم أهـل               

وِإذَا رأَيت  ﴿ :العلم حترمي األمر باملعصية والرضا ا كما حيرم فعلها وقد قال اهللا تعاىل            
 ِفي آياِتنا فَأَعِرض عنهم حتى يخوضوا ِفي حـِديٍث غَيـِرِه وِإمـا              الَِّذين يخوضونَ 

        ِم الظَّاِلِمنيالْقَو عى مالذِّكْر دعب دقْعطَانُ فَال تيالش كنِسينوقال تعاىل  )١(﴾ي : ﴿  قَدو 
 اللَِّه يكْفَر ِبها ويستهزأُ ِبها فَال تقْعدوا        نزلَ علَيكُم ِفي الِْكتاِب أَنْ ِإذَا سِمعتم آياتِ       

        مِإذًا ِمثْلُه كُمِرِه ِإنِديٍث غَيوا ِفي حوضخى يتح مهعفدلت اآلية على أن مـن       )٢(﴾م 
 فإذا كان الساكت عن املنكر مع القـدرة   .حضر املنكر ومل يعرض عن أهله فهو مثلهم       

 فاألمر باملنكر أو الراضي به يكون أعظم جرمـا          ،رقة مثل من فعله   على اإلنكار أو املفا   
 واألدلة يف هذا املعىن كثرية      . وأحق بأن يكون مثل من فعله      ، وأسوأ حاال  ،من الساكت 

 ومبا ذكرناه يف هذا اجلواب من األحاديث وكالم أهل العلم          .جيدها من طلبها يف مظاا    
ر ذوات األرواح يف الكتب واالت واجلرائد       يتبني ملريد احلق أن توسع الناس يف تصوي       

والرسائل خطأ بني ومعصية ظاهرة جيب على من نصح نفسه احلذر منها وحتذير إخوانه             
   . بعد التوبة النصوح مما قد سلف،من ذلك

ويتبني له أيضا مما سلف من األدلة أنه ال جيوز بقاء هذه التصاوير املشار إليها على حاهلا     
  ها أو طمسها ما مل تكن يف بساطبل جيب قطع رأس

                                                
 .٦٨ سورة األنعام اآلية  )١(
 .١٤٠سورة النساء من اآلية )٢(
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وحنوه مما يداس وميتهن فإنه ال بأس بتركها على حاهلا كما تقدم الدليل على ذلـك يف                 
 وأما اللعب املصورة على صورة شيء من ذوات األرواح          ،أحاديث عائشة وأيب هريرة   

   .فقد اختلف العلماء يف جواز اختاذها للبنات وعدمه

ئشة قالت كنت ألعب بالبنات عند النيب صلى اهللا         وقد ثبت يف الصحيحني عن عا     
عليه وسلم وكان يل صواحب يلعنب معي فكان رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم إذا     

استدل ذا احلـديث    ( :دخل يتقمعن منه فيسرن إيل يلعنب معي قال احلافظ يف الفتح          
ك من عموم  وخص ذل،على جواز اختاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات ن        

 وأم أجازوا بيع اللعب     ، ونقله عن اجلمهور   ، وبه جزم عياض   ،النهي عن اختاذ الصور   
 وذهب بعضهم إىل أنـه  : قال ،للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيون وأوالدهن       

 وحكى عن ابن أيب زيد عن مالك أنه كره أن يـشتري             ، وإليه مال ابن بطال    ،منسوخ
   . مث رجح الداودي أنه منسوخ ومن،الرجل البنته الصور

 :وترجم له النسائي" اإلباحة لصغار النساء اللعب باللعب       " :وقد ترجم ابن حبان   
  . وفيه نظر،فلم يقيد بالصغر" إباحة الرجل لزوجته اللعب بالبنات " 

 فيحمل علـى أن  ، ثبت النهي عن اختاذ الصور  :قال البيهقي بعد ختريج األحاديث    
 : إىل أن قـال    ... وبه جزم ابن اجلـوزي     ،لك كانت قبل التحرمي   الرخصة لعائشة يف ذ   

 قدم رسول اهللا صـلى اهللا       :وأخرج أبو داود والنسائي من وجه آخر عن عائشة قالت         
عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيرب فذكر احلديث يف هتكه الستر الذي نـصبته علـى              

ما هذا يا عائشة    " ل   فقا - لعب - فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة        : قالت ،باا
؟ قلت فرس " ما هذا " ؟ قالت بنايت قالت ورأى فيها فرسا مربوطا له جناحان فقال     " 

  له جناحان قلت أمل
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 يف  : قال اخلطـايب   : إىل أن قال   ...تسمع أنه كان لسليمان خيل هلا أجنحة  ؟ فضحك         
 وإمنا  ، الوعيد هذا احلديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور اليت جاء فيها           

   .أرخص لعائشة فيها ألا إذ ذاك كانت غري بالغة

 ألن عائشة كانت يف غزوة خيرب بنـت أربـع           . لكنه حمتمل  ، ويف اجلزم به نظر    :قلت
 وأما يف غزوة تبوك فكانت قد بلغـت       ، إما أكملتها أو جاوزا أو قاربتها      ،عشرة سنة 

مبا قال اخلطايب؛ ألن ذلك أوىل مـن    وجيمع  " يف خيرب    " : فيترجح رواية من قال    ،قطعا
   . انتهى املقصود من كالم احلافظ).التعارض

 .إذا عرفت ما ذكره احلافظ رمحه اهللا تعاىل فاألحوط ترك اختاذ اللعب املـصورة             
ألن يف حلها شكا الحتمال أن يكون إقرار النيب صلى اهللا عليه وسلم لعائشة على اختاذ                

 فيكون ذلك منسوخا باألحاديث اليت فيهـا        ،الصوراللعب املصورة قبل األمر بطمس      
األمر مبحو الصور وطمسها إال ما قطع رأسه أو كان ممتهنا كما ذهب إليـه البيهقـي      

 وحيتمل أا خمصوصة من النهي كما قاله اجلمهور         ، ومال إليه ابن بطال    ،وابن اجلوزي 
تمال املذكور والشك    ومع االح  ، وألن يف لعب البنات ا نوع امتهان       ،ملصلحة التمرين 

 ومترين البنات بلعب غري مصورة حسما ملـادة بقـاء           ،يف حلها يكون األحوط تركها    
 "دع ما يريبك إىل ما ال يريبـك       " : وعمال بقوله صلى اهللا عليه وسلم      ،الصور اسدة 

احلالل بني واحلرام   " :وقوله يف حديث النعمان بن بشري املخرج يف الصحيحني مرفوعا         
 أمور مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس فمن اتقى الشبهات فقد اسـتربأ       بني وبينهما 

لدينه وعرضه ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام كالراعي يرعى حول احلمى يوشك              
  ."أن يقع فيه واهللا أعلم

  . وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وسلم
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  حكم تعليق الصور
   )١(ريها ؟ما حكم تعليق الصور يف املنازل ويف غ: ١س 

   : احلمد هللا وحده وبعد    :اجلواب
حكم ذلك التحرمي إذا كانت الصور من ذوات األرواح من بين آدم أو غريهـم               

أال تدع صورة إال طمـستها وال  " :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم لعلي رضي اهللا عنه    
 عنها أا    وملا ثبت عن عائشة رضي اهللا      ، رواه مسلم يف صحيحه    "قربا مشرفا إال سويته   

علقت على سهوة هلا سترا فيه تصاوير فلما رآه النيب صلى اهللا عليه وسلم هتكه وتغري                
يا عائشة إن أصحاب هذه الصور يعـذبون يـوم          " :وجهه صلى اهللا عليه وسلم وقال     
 لكن إذا كانت الـصورة يف       ، أخرجه مسلم وغريه   "القيامة ويقال هلم أحيوا ما خلقتم     

 يرتفق ا فال حرج يف ذلك؛ ملا ثبت عن النيب صلى اهللا عليـه               بساط ميتهن أو وسادة   
وسلم أنه كان على موعد من جربائيل فلما جاء جربائيل امتنع عن دخول البيت فسأله               

إن يف البيت متثاال وسترا فيه تصاوير وكلبا فمر برأس          " :النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال     
 "دتان منتبذتان توطآن ومر بالكلب أن خيرجالتمثال أن يقطع وبالستر أن يتخذ منه وسا      

 أخرجـه النـسائي     .ففعل ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فدخل جربائيل عليه السالم          
 ويف احلديث املذكور أن الكلب كان جرو للحسن أو احلسني حتت            ،وغريه بإسناد جيد  

ملالئكة بيتا  ال تدخل ا  " : وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال          ،نضد يف البيت  
 وقصة جربائيل هذه تدل على أن الصورة يف البساط          ، متفق عليه  "فيه صورة وال كلب   

 ومثل ذلك ما ثبت يف الصحيح عن عائشة رضي اهللا           ،وحنوه ال متنع من دخول املالئكة     
   .عنها أا اختذت من الستر املذكور وسادة يرتفق ا النيب صلى اهللا عليه وسلم

  
                                                

  .١٩ كتاب الدعوة ص)١(
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  :الصور والتماثيل

   )١( ؟حكم التماثيل اليت توضع يف البيت للزينة

  ما حكم التماثيل اليت توضع يف املنازل للزينة فقط وليس لعبادا : ٢ سؤال 

 ال جيوز تعليق التصاوير وال احليوانات احملنطة يف املنازل وال يف املكاتـب        :اجلواب
 عليه وسلم الدالة علـى  وال يف االس لعموم األحاديث الثابتة عن رسول اهللا صلى اهللا       

 ، ألن ذلك وسيلة للشرك بـاهللا      .حترمي تعليق الصور وإقامة التماثيل يف البيوت وغريها       
 وملا يف تعليق احليوانات احملنطة من       ،وألن يف ذلك مضاهاة خللق اهللا وتشبها بأعداء اهللا        

جاءت الشريعة  إضاعة املال والتشبه بأعداء اهللا وفتح الباب لتعليق التماثيل املصورة وقد            
وقد وقع الشرك يف قـوم   اإلسالمية الكاملة بسد الذرائع املفضية إىل الشرك أو املعاصي       

 كما  ،نوح بأسباب تصوير مخسة من الصاحلني يف زمام ونصب صورهم يف جمالسهم           
 وقَالُوا ال تذَرنَّ آِلهتكُم وال    ﴿ :بني اهللا سبحانه ذلك يف كتابه املبني حيث قال سبحانه         

 فوجب  ، اآلية )٢(﴾ كثريا تذَرنَّ ودا وال سواعا وال يغوثَ ويعوق ونسرا وقَد أَضلُّوا         
   .احلذر من مشاة هؤالء يف عملهم املنكر الذي وقع بسببه الشرك

وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال لعلي بن أيب طالب رضي اهللا        
 خرجـه مـسلم يف      "رة إال طمستها وال قربا مشرفا إال سـويته        أال تدع صو  "   :عنه

 متفـق   "أشد الناس عذابا يوم القيامة املصورون     " : وقال صلى اهللا عليه وسلم     ،صحيحه
   . واهللا ويل التوفيق، واألحاديث يف ذلك كثرية،على صحته

                                                
 .١٨ كتاب الدعوة ص )١(
 .٢٤-٢٣ سورة نوح اآليتان  )٢(
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   )١(؟حكم مجع الصور بقصد الذكرى

   ؟ هل جيوز مجع الصور بقصد الذكرى أم ال: ٣سؤال 

  :اجلواب

 ال جيوز ألي مسلم ذكرا كان أم أنثى مجع الصور للذكرى أعين صـور ذوات               
األرواح من بين آدم وغريهم بل جيب إتالفها؛ ملا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه             

  "ال تدع صورة إال طمستها وال قربا مشرفا إال سويته" :قال لعلي رضي اهللا عنه

 وملا دخل الكعبة    ، والسالم أنه ى عن الصورة يف البيت         وثبت عنه عليه الصالة   
 أما  ،عليه الصالة والسالم يوم الفتح رأى يف جدراا صورا فطلب ماء وثوبا مث مسحها             

   .صور اجلمادات كاجلبل والشجر وحنو ذلك فال بأس به

  

  

   

  

   

  
                                                

  .٢٤٢ كتاب الدعوة ص )١(
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

وأن اهللا خلق آدم كلمة عن تقبيح الوجه : )١(أسئلة مهمة وأجوبتها
  على صورته

ورد حديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ينهي فيه عن تقبيح الوجـه، وأن   : ١س  
  . فما االعتقاد السليم حنو هذا احلديث ؟.. اهللا سبحانه خلق آدم على صورته

إذا ضرب أحدكم فليتـق     "   : احلديث ثابت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال          :ج
 وهـذا ال    "على صورة الرمحن  " : ويف لفظ آخر   " خلق آدم على صورته    الوجه فإن اهللا  

 متكلمـا  ، واملعىن عند أهل العلم أن اهللا خلق آدم مسيعا بصريا .يلزم منه التشبيه والتمثيل   
 . وله وجه جـل وعـال      ، وهذا هو وصف اهللا فإنه مسيع بصري متكلم إذا شاء          ،إذا شاء 

 وإمنا املعىن   ،رة اليت هللا غري الصورة اليت للمخلوق       بل الصو  ،وليس املعىن التشبيه والتمثيل   
 ذا وجـه    ، مسيعا بصريا  ، وهكذا خلق اهللا آدم    ،أنه مسيع بصري متكلم إذا شاء ومىت شاء       

 ولـيس املـتكلم     ، وليس البصر كالبصر   ، ولكن ليس السمع كالسمع    ،وذا يد وذا قدم   
 ،للعبد صفاته اليت تليق به     و ، بل هللا صفاته جل وعال اليت تليق جبالله وعظمته         ،كاملتكلم

وال زوال   وصفات اهللا سبحانه كاملة ال يعتريها نقـص  ،صفات يعتريها الفناء والنقص   
 وقـال  )٢(﴾لَيس كَِمثِْلِه شيٌء وهو السِميع الْبـِصري ﴿ : وهلذا قال عز وجل    ،وال فناء 
   . وال تقبيح الوجه،لوجهفال جيوز ضرب ا )٣(﴾ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد ﴿ :سبحانه

                                                
 .٣٠ذه األسئلة وأجوبتها من برنامج نور على الدرب يف الشريط رقم ه )١(
 .١١سورة الشورى اآلية  )٢(
 .٤سورة اإلخالص اآلية  )٣(
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   :التعزية يف أهل املعاصي
أحيان حتدث وفاة شخص إما متعمد لالنتحار، أو شخص سـكري شـرب             : ٢س  

مسكرا حيتوي على كمية كبرية من السكر املؤدية للوفاة، أو شخص اعتدى عليـه              
فهل جيوز مواساة والدة املتويف بسبب من هـذه األسـباب، أو         . للخالص من شره  

  ممن ميت له بصلة حيت أنين أتردد كثريا هل أذهب أم ال ؟ غريها 
 كما  ، ال بأس بالتعزية بل تستحب وإن كان الفقيد عاصيا بانتحار أو غريه            :٢ج  

 وهكذا من شرب املسكر حىت      ،تستحب ألسرة من قتل قصاصا أو حدا كالزاين احملصن        
 له وألمثاله من العصاة      وال مانع من الدعاء    ،مات بسبب ذلك ال مانع يف تعزية أهله فيه        

 لكن ال يصلي عليه أعيـان املـسلمني مثـل           ، ويغسل ويصلى عليه   ،باملغفرة والرمحة 
 بل يصلي عليه بعض الناس من باب الزجر عن عملـه            ،السلطان والقاضي وحنو ذلك   

 أما من مات بعدوان غريه عليه فهذا مظلوم يصلى عليه ويدعى لـه إذا كـان      ..السيئ
 فهذا يصلى عليه ويدعى له ويعزى أهله        - كما تقدم  -ت قصاصا  وكذا من ما   ،مسلما

   . واهللا ويل التوفيق..يف ذلك إذا كان مسلما ومل حيصل منه ما يوجب ردته
   :صالة التوبة

يف فترة الشباب املبكر من العمر ارتكبت بعض املعاصي،         : شاب يقول : ٣س  
سي شيء، ومسعت عـن     وقد تبت إىل اهللا وهللا احلمد والشكر، ولكن ال زال يف نف           
  صالة التوبة، أرجو أن تفيدوين حنو هذا جزاكم اهللا خريا ؟ 

 فال ينبغي أن يبقى يف قلبك شـيء  ، التوبة جتب ما قبلها ومتحوه واحلمد هللا :٣ج  
   وأن تعتقد أن اهللا تاب، والواجب أن حتسن الظن بربك،من ذلك
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وا ِإلَى اللَِّه جِميعا أَيهـا  وتوب﴿ : ألن اهللا يقول : عليك إن كنت صادقا يف توبتك     
 وقـال   ، فمن تاب فقـد أفلـح      ، فعلق الفالح بالتوبة   )١(﴾الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ  

 وهو الـصادق    )٢(﴾وِإني لَغفَّار ِلمن تاب وآمن وعِملَ صاِلحا ثُم اهتدى        ﴿ :سبحانه
يا أَيها الَِّذين آمنوا توبوا ِإلَى اللَّـِه        ﴿ :بحانه وقال س  ،سبحانه وتعاىل يف خربه ووعده    

توبةً نصوحا عسى ربكُم أَنْ يكَفِّر عنكُم سيئَاِتكُم ويدِخلَكُم جناٍت تجِري ِمن تحِتها   
ارهبتك وأنه قبل تو   ، فعليك أن حتسن ظنك بربك     . من اهللا واجبة   )عسى( و   )٣(﴾الْأَن، 

 وإياك  ، عازما أال تعود فيه    ، مقلعا منه  ،إذا كنت صادقا يف توبتك نادما على ما عملت        
 فينبغي  "أنا عند ظن عبدي يب    " : واهللا جل وعال يقول يف احلديث القدسي       ،والوساوس

ال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن ظنـه        " : وقال صلى اهللا عليه وسلم     ،أن تظن باهللا خريا   
 أما صالة التوبة فقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم   .صحيحه خرجه مسلم يف     "باهللا

ما من عبد يذنب ذنبا مث يتطهر فيحسن        "   :من حديث الصديق رضي اهللا عنه أنه قال       
   . عليه وباهللا التوفيق"الطهور مث يصلي ركعتني مث يتوب هللا من ذنبه إال تاب اهللا

  السبيل األمثل يف الدعوة إىل اهللا 
ان عن السبيل األمثل للدعوة هللا عز وجل، وعن السبيل األمثـل           رسالت: ٤س  

أـم يالحظـون    : الرسالتان يذكر أصحاما  .. لألمر باملعروف والنهي عن املنكر    
أخطاء كثرية من املسلمني ويتأملون ملا يرون ويتمنون أن لو كان يف أيـديهم شـيء               

  . لتغيري املنكر ويرجون التوجيه ؟

   فقال ، وماذا ينبغي للداعي،بني طريق الدعوة اهللا عز وجل قد :٤ج 

                                                
 .٣١ سورة النور اآلية - ١
 .٨٢ سورة طه اآلية - ٢
 .٨سورة التحرمي اآليه- ٣



  

 - ٢٢٩ -

   )١(﴾قُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني﴿ :سبحانه وتعاىل

 ، وفيما ينهى عنـه ،فالداعي إىل اهللا جيب أن يكون على علم وبصرية مبا يدعو إليه   
 وال إىل   ، ال إىل مذهب   ،جيب اإلخالص هللا يف ذلك     و ،حىت ال يقول على اهللا بغري علم      

 فـال  ، ويريد صالح الناس، ولكنه يدعو إىل اهللا يريد ثوابه ومغفرته .رأي فالن أو فالن   
ادع ِإلَـى سـِبيِل ربـك       ﴿ . وقال عز وجل   ،بد أن يكون على إخالص وعلى علم      

فهـذا بيـان كيفيـة       )٢(﴾الَِّتي ِهي أَحسن    ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحسنِة وجاِدلْهم بِ    
 : مسي العلم باحلكمـة ) وقال الرسول،قال اهللا( وأا تكون باحلكمة أي بالعلم   ،الدعوة

 وجدال  ، ويكون مع العلم موعظة حسنة     . ويعني على اتباع احلق    ،ألنه يردع عن الباطل   
 ، بيان احلق بأدلتـه     عند احلاجة إىل ذلك؛ ألن بعض الناس قد يكفيه         ،باليت هي أحسن  

 وبعض النـاس    ، فال يكون يف حاجة إىل املوعظة      ،لكونه يطلب احلق فمىت ظهر له قبله      
 فالداعي إىل اهللا    . فيحتاج إىل املوعظة احلسنة    ،يكون عنده بعض التوقف وبعض اجلفاء     

 ومع املتساهلني حىت يقتنعوا     ،يعظ ويذكر باهللا مىت احتاج إىل ذلك مع اجلهال والغافلني         
 ويريـد   ، فيجادل يف ذلـك    ، وقد يكون املدعو عنده بعض الشبهات      ،لتزموا باحلق وي

 إلزاحـة  . وجيادله باليت هي أحسن، فالداعي إىل اهللا يوضح احلق بأدلته      ،كشف الشبهة 
 ، ال بعنف وشـدة   ، ورفق ، وأسلوب حسن  ، لكن بكالم طيب   ،الشبهة باألدلة الشرعية  

فَِبما رحمٍة ِمـن  ﴿ : قال اهللا عز وجل،باطل ويصر على ال،حىت ال ينفر املدعو من احلق   
وا ِمنفَضا غَِليظَ الْقَلِْب النفَظ تكُن لَوو ملَه تاللَِّه ِلن   

                                                
 . ١٠٨ سورة يوسف اآلية  )١(
 .١٢٥سورة النحل اآلية  )٢(
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ِلكوا    ﴿ : ، وقال اهللا ملا بعث موسى وهارون إىل فرعون         )١(﴾حنلًا لَيقَو فَقُوال لَه
 :ول الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح          ويق  )٢(لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى﴾   

 ويقول صلى اهللا عليه   "إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه وال يرتع من شيء إال شانه             "
 فالداعي إىل اهللا عز وجل عليه أن يتحـرى          .. "من حيرم الرفق حيرم اخلري كله     " :وسلم
ألمور بالطريقة اليت رمسها اهللا      وعالج ا  ، وجيتهد يف اإلخالص هللا    ، ويرفق باملدعو  ،احلق

 وأن يكـون يف     ،وهي الدعوة إليه باحلكمة واملوعظة احلسنة واجلدال باليت هي أحسن         
 وحىت يزيح الـشبهة ملـن عنـده    ،هذا كله على علم وبصرية حىت يقنع الطالب للحق  

 فإن القلوب تلني بالـدعوة  ، وحىت يلني القلوب ملن عنده جفاء وإعراض وقسوة        ،شبهة
 ، وما عليه من اخلطر    ، واملوعظة احلسنة وبيان ما عند اهللا من اخلري ملن قبل احلق           ،اهللاإىل  

   . إىل غري هذا من وجوه املوعظة،إذا رد الدعوة اليت جاءت باحلق

وأما أصحاب احلسبة وهم الذين يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر فعلـيهم أن      
 ويتخلقوا مبا يتخلق به الدعاة إىل اهللا        ،لهم وخيلصوا هللا يف عم    ،يلتزموا باآلداب الشرعية  

 إال إذا دعت احلاجة إىل غري ذلك من الظلمة واملكابرين           ،من حيث الرفق وعدم العنف    
وال تجاِدلُوا أَهـلَ   ﴿ :واملعاندين فحينئذ تستعمل معهم القوة الرادعة لقول اهللا سبحانه        

  ِمنهم وقوله صلى اهللا عليه وسـلم  )٣(﴾ِذين ظَلَمواالِْكتاِب ِإال ِبالَِّتي ِهي أَحسن ِإال الَّ  
من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلـك             "

 أما غريهم فيعامل يف إنكار املنكر والـدعوة   . اإلميان خرجه مسلم يف صحيحه     "أضعف
 ويقيم احلجة على ذلك     ،فق واحلكمة  ينكر املنكر بالر   :إىل املعروف مبثل ما يفعل الداعي     

  حىت يلتزم 
                                                

 .١٥٩اآلية سورة آل عمران  )١(
 .٤٤سورة طه اآلية  )٢(
 .٤٦سورة العنكبوت اآلية  )٣(
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 ، وذلك على حسب االستطاعة    ، وينتهي عما هو عليه من الباطل      ،صاحب املنكر باحلق  
  وكما قال الرسول صلى اهللا عليه        )١(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم   ﴿ :كما قال اهللا سبحانه   

 ومن اآليات اجلامعة يف     .احلديث" ...من رأى منكم منكرا   " :وسلم يف احلديث السابق   
والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِليـاُء بعـٍض يـأْمرونَ         ﴿ :ذلك قول اهللا عز وجل    

كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللنـاِس      ﴿ :  وقوله تعاىل   )٢(﴾ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَرِ   
ونَ ِبالْمرأْمونَ ِباللَِّه تِمنؤتكَِر ونِن الْمنَ عوهنتوِف ور٣(﴾ع(.  

 حيث  ، ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مرمي       ،وقد توعد اهللا سبحانه من ترك ذلك       
لُِعن الَِّذين كَفَروا ِمن بِني ِإسراِئيلَ علَى ِلساِن        ﴿ :قال يف كتابه الكرمي يف سورة املائدة      

يسى ابِن مريم ذَِلك ِبما عصوا وكَانوا يعتدونَ كَانوا ال يتناهونَ عن منكٍَر             داود وعِ 
  .)٤(﴾فَعلُوه لَِبئْس ما كَانوا يفْعلُونَ 

 فيجب على أهل اإلميان وأهل القـدرة مـن الـوالة            ،فاألمر عظيم واملسئولية كبرية    
ني الذين عندهم قدرة وعلم أن ينكروا املنكر ويأمروا         والعلماء وغريهم من أعيان املسلم    

 ، وإن كانت الطائفة املعينة عليها واجبها اخلـاص        ، وليس هذا لطائفة معينة    ،باملعروف
 بل جيـب علـى غريهـا        ، لكن ال يلزم من ذلك سقوطه عن غريها        ،والعبء األكرب 

 يكثر اخلري ويقـل      واألمر باملعروف حىت   ، وأن يكونوا معها يف إنكار املنكر      ،مساعدا
 بـل   ، وال سيما إذا كانت الطائفة املعينة مل تقم باملطلوب ومل حيصل ا املقصود             ،الشر

   . فإن مساعدا من القادرين واجبة بكل حال، والشر أكثر،األمر أوسع

                                                
 .١٦سورة التغابن اآلية  )١(
 .٧١سورة التوبة اآلية )٢(
 .١١٠سورة آل عمران اآلية  )٣(
 .٧٩-٧٨سورة املائدة اآلية  )٤(
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أما لو قامت باملطلوب وحصل ا الكفاية فإنه يسقط ا الوجوب عن غريها يف ذلك               
 فـإذا   ، البلد املعني؛ ألن األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض كفاية          املكان املعني أو  

حصل باملعينني أو املتطوعني املطلوب من إزالة املنكر واألمر باملعروف صـار يف حـق          
 أما املنكر الذي ال يستطيع أن يزيله غريك ألنك املوجود يف القرية أو القبيلة       ،الباقني سنة 

 باملعروف فإنه يتعني عليك إنكار املنكر واألمر بـاملعروف       أو احلي وليس فيها من يأمر     
 ومىت وجد معك    ، فإنه يلزمك  ، وأنت الذي تستطيع إنكاره    ،ما دمت أنت الذي علمته    

 فإن تركتماه مجيعا أمثتما     ، من قام به منكما حصل به املقصود       ،غريك صار فرض كفاية   
ام به من اتمع أو القبيلـة        فمىت ق  ، فاحلاصل أنه فرض على اجلميع فرض كفاية       .مجيعا

 ، وهكذا الدعوة إىل اهللا مىت تركها اجلميع أمثوا        .من حيصل به املقصود سقط عن الباقني      
ومىت قام ا من يكفي دعوة وتوجيها وإنكارا للمنكر صارت يف حق البـاقني سـنة                

  .عظيمة؛ ألنه اشتراك يف اخلري وتعاون على الرب والتقوى

   :عيالعلم الذي حيتاجه الدا

ما هو العلم الذي حيتاجه الداعي إىل اهللا، واآلمر باملعروف والنـاهي عـن              : ٥س  
  . املنكر؟

 ال بد يف حق الداعي إىل اهللا واآلمر باملعروف والناهي عن املنكر من العلـم  :٥ج  
  )١(﴾عِنـي قُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومـِن اتب           ﴿ :لقوله سبحانه 

 أو قاله الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف سـنته           ،والعلم هو ما قاله اهللا يف كتابه الكرمي       
 وذلك بأن يعتين كل منهما بالقرآن الكرمي والسنة املطهرة؛ ليعرف ما أمـر              ،الصحيحة

   ويعرف طريقة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف،اهللا به وما ى اهللا عنه
                                                

   .١٠٨ سورة يوسف اآلية )١(
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 ويتبصر يف هذا مبراجعة     ، وطريقة أصحابه رضي اهللا عنهم     ،كاره املنكر دعوته إىل اهللا وإن   
 فقـد   ، ومراجعة أقوال العلماء يف هذا الباب      ، مع العناية بالقرآن الكرمي    ،كتب احلديث 

   .توسعوا يف الكالم على هذا وبينوا ما جيب

 والذي ينتصب هلذا األمر جيب عليه أن يعىن ذا األمر حىت يكون على بصرية من              
 ليضع األمور يف مواضعها؛ فيضع الدعوة       ،كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم       

 على بصرية وعلم حىت ال يقع منـه   ، واألمر باملعروف يف موضعه    ،إىل اخلري يف موضعها   
 وحىت ال يقع منه األمر باملعروف على وجـه يوجـب            ، مبا هو أنكر منه    ،إنكار املنكر 

   .املعروف الذي يدعو إليهحدوث منكر أخطر من ترك ذلك 

   .واملقصود أنه ال بد أن يكون لديه علم حىت يضع األمور يف مواضعها

  إنكار املنكر على األقارب 

إذا رأت املؤمنة أحدا من أقارا يرتكب بعض املنكرات كيف يكـون            : ٦س  
  . موقفها ؟

لعطـف   والكالم الطيب والرفق وا    ، عليها أن تنكر املنكر باألسلوب احلسن      :٦ج  
 فعند اإلنكـار  ، وقد يكون شرس األخالق   ،على صاحب املنكر؛ ألنه قد يكون جاهال      

 والدليل  ،عليه بشدة يزداد شره فعليها أن تنكر املنكر باألسلوب احلسن والكالم الطيب           
 هكـذا   ،الواضح مما قاله اهللا وقاله رسوله مع الدعاء له بالتوفيق حىت ال حتصل النفـرة              

 عنده من العلم والبصرية والرفق والتحمل ما        ، والناهي عن املنكر   يكون اآلمر باملعروف  
 فيجتهد اآلمر باملعروف والنـاهي عـن        ،جيعل من ينكر عليه يتقبل فال ينفر وال يعاند        

   .املنكر يف استعمال األلفاظ اليت يرجى بسببها قبول احلق
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   :نصح املؤمنة ألختها
االختالط وعدم احلجـاب،    : ةإذا كان املنكر الذي تراه األخت املؤمن      : ٧س  

  فكيف تنصحهم ؟ 
 وعـدم   ، تقول ألختها يف اهللا الواجب عليك عدم االخـتالط         ، تنصحهم :٧ج  

 : قال اهللا تعـاىل    ،السفور واالهتمام بأمر التحجب عن الرجال الذين ليسوا حمارم لك         
كُـم أَطْهـر ِلقُلُـوِبكُم    وِإذَا سأَلْتموهن متاعا فَاسأَلُوهن ِمـن وراِء ِحجـاٍب ذَلِ       ﴿

قُلُوِبِهن١(﴾و(   وقال تعاىل  : ﴿ ولَِتِهنعِإال ِلب نهتِزين ِدينبال يو﴾)فتأيت باآليات .  اآلية)٢ 
 ، وفيها إيضاح املطلوب والتحذير مما خيالف الشرع املطهـر         ،واألحاديث اليت يف املقام   

 ونتعاون على الرب    ،مجيعا أن حنذر مما حرم اهللا     وتوضح ألخواا يف اهللا أن الواجب علينا        
   . ونتواصى باحلق والصرب عليه،والتقوى

   :مقاطعة مرتكب اجلرمية
مقاطعة مرتكب اجلرمية، ما موقف الداعية منها، وال سـيما إن كـان مـن      : ٨س  

  األقارب؟ 
 يشرع هجره ومقاطعته إذا أعلن املنكر وأصر ومل ينفع فيه           : هذا فيه تفصيل   :٨ج  

 حـىت   ، وعدم السالم عليـه    ، وعدم إجابة دعوته   ،النصح شرع لقريبه أو جاره هجره     
   .يتوب هللا من هذا املنكر

هكذا فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم والصحابة ملا ختلف كعب بن مالك وصاحباه      
 أمر النيب صلى اهللا عليه وسـلم بـأن ال يكلمـوا             ،عن غزوة تبوك بغري عذر شرعي     

  .ويهجروا
                                                

 .٥٣سورة األحزاب اآلية  )١(
                .       ٣١سورة النور اآلية  )٢(
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   .يعا حىت تابوا وتاب اهللا عليهمفهجروا مج

أما إن كان هجر الشخص قد يترتب عليه ما هو أنكر من فعله؛ ألنه ذو شأن يف                 
 فيترك هجره ويعامل باليت هي أحسن ويرفق به حـىت ال            ،الدولة أو ذو شأن يف قبيلته     

 أنه  : والدليل على ذلك   ،يترتب على هجره ما هو شر من منكره وما هو أقبح من عمله            
ى اهللا عليه وسلم مل يعامل رأس املنافقني عبد اهللا بن أيب بن سلول مبثل ما عامل بـه        صل

 وخيشى من   ، بل تلطف به ومل يهجره؛ ألنه رئيس قومه        ، كعب وصاحباه  :الثالثة وهم 
 فلهذا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يرفق بـه           ،سجنه وهجره فتنة جلماعته يف املدينة     

   .اهللا العافية نسأل ،حىت مات على نفاقه

 مل  ،وهنا مواضع أخرى جرت للرسول صلى اهللا عليه وسلم على بعـض النـاس             
   . وباهللا التوفيق. فالرفق يف الدعوة من ألزم أمورها.يهجرهم بل رفق م حىت هداهم اهللا

   :ثقافة الداعية

ماذا ينبغي للداعية أن يفعله جتاه ثقافته، ومم يستمدها حىت تكـون دعوتـه   : ٩س  
  ة ومستجابة بإذن اهللا ؟ مؤثر

 والناس  ، ومن أعظم الفرائض   ، إن الدعوة إىل اهللا عز وجل من أهم املهمات         :٩ج  
 فاتمع املسلم حباجـة     .يف أشد احلاجة إليها سواء كان جمتمعا مسلما أو جمتمعا كافرا          

 ، حىت يتدارك ما وقع مـن ذلـك        ،إىل التنبيه على ما قد يقع فيه من أخطاء ومنكرات         
 .. وحىت ينتهي عن ما ى اهللا عنـه ورسـوله          ،يستقيم على طاعة اهللا ورسوله    وحىت  

 وأن الواجب عليـه الـدخول يف   ، ويبني له أن اهللا خلقه لعبادته،والكافر يدعى إىل اهللا 
   .اإلسالم واألخذ مبا جاء به نيب اهلدى عليه أفضل الصالة والسالم
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 ، الدعوة حىت تكون دعوته ناجحـة      ولكن الداعي إىل اهللا يلزمه مراعاة أمور مهمة يف        
 والعلم إمنـا    ، فال بد أن يكون لديه العلم      ، أعظمها وأمهها العلم   ،وتكون عاقبتها محيدة  

 كما قال عـز     ، وسنة رسوله الكرمي صلى اهللا عليه وسلم       ،يؤخذ من كتاب اهللا العظيم    
 علـى   : قال أهل العلم معناه     )١(﴾قُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريةٍ       ﴿ :وجل

 فيجب على العامل أن     ،علم؛ ألن العلم بالنسبة إىل املعلومات كالبصر بالنسبة للمرئيات        
 كالبصري الذي يرى أمامـه مـا   ، وكيف يدعو إىل اهللا    ، وكيف ينهى  ،يعلم كيف يأمر  

   .يضره من حفر وأشواك وحنو ذلك فيتجنبه

لديه من العلـم والبـصرية والثقافـة        فاحلاصل أن الداعي إىل اهللا جيب أن يكون         
 ما  ،اإلسالمية املستنبطة من كتاب اهللا وسنة رسوله عليه من ربه أفضل الصالة والسالم            

 وينبغي أن يستعني بكتب أهـل       . وحتذيرهم من الشر   ،ميكنه من توجيه الناس إىل اخلري     
يما يدعو   حىت يكون على بصرية ف     ،العلم املعروفني باالستقامة والفضل وحسن العقيدة     

   . وينهى عنه،إليه

 فإن كان املـدعو ميكـن أن        ،مث أمر آخر وهو أن يتحرى يف دعوته ويرفق فيها         
يستجيب من غري حاجة إىل موعظة وإىل جدال يوضح له احلـق باألدلـة الـشرعية                

   . فإذا تقبل ذلك انتهى املوضوع وحصل املقصود،واألسلوب احلسن

 وأن يكون يف دعوتـه قاصـدا   ،حيذر الرياء وأن  ،ومما يلزم يف ذلك اإلخالص هللا     
 ، وال يقصد عرضا يف الدنيا     ، ال يقصد محد الناس وال مراءام      ،وجه اهللا والدار اآلخرة   

   وهلذا قال اهللا سبحانه ،إمنا يريد وجه اهللا

                                                
  .١٠٨ سورة يوسف اآلية )١(
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ومن أَحسن قَولًا ِممن دعا   ﴿ :  وقال سبحانه   )١(﴾ادع ِإلَى سِبيِل ربك   ﴿ :وتعاىل
 والرفـق يف   ، وهو اختيار األلفاظ املناسبة    ، وهناك أمر آخر   )٢(﴾ِإلَى اللَِّه وعِملَ صاِلحا   

 : كما أمر اهللا بذلك يف قوله جل وعـال         ، وعدم الغلظة إال عند الضرورة إليها      ،الكالم
 ، )٣(﴾لَِّتي ِهي أَحسنادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحسنِة وجاِدلْهم ِبا        ﴿

  وهم الكفار مـن  )٤(﴾وال تجاِدلُوا أَهلَ الِْكتاِب ِإال ِبالَِّتي ِهي أَحسن       ﴿ :وقوله تعاىل 
   .)٥(﴾ِإال الَِّذين ظَلَموا ِمنهم﴿ :اليهود والنصارى

إن الرفق ال يكون يف شيء إال        " :فال بد من الرفق كما قال عليه الصالة والسالم        
من حيرم الرفـق حيـرم   " : وقال عليه الصالة والسالم"زانه وال يرتع من شيء إال شانه    

 وحىت  ، حىت يستجاب له   ، واألسلوب احلسن  ،  فعلى املسلم يف دعوته الرفق      "اخلري كله 
   .ال يقابل بالرد أو باألسلوب الذي ال يناسبه

والسب الـذي   فإن بعض الناس ملا عنده من الشدة وسوء اخللق قد يقابل بالشتم             
  .يزيد الطني بلة

 حكيما رفيقا فإنه ال يعـدم قبـول         ،فمىت كان الداعي إىل اهللا ذا أسلوب حسن       
 الذي يرجى من الرفق به ،دعوته أو على األقل الكالم احلسن واملقابلة احلسنة من املدعو        

   . واهللا املستعان،أن يتأثر بدعوته ويستجيب هلا

                                                
 .١٢٥ سورة النحل اآلية )١(
 .٣٣ سورة فصلت اآلية )٢(
 .١٢٥ سورة النحل اآلية )٣(
 .٤٦ سورة العنكبوت اآلية )٤(
 .٤٦ سورة العنكبوت اآلية )٥(
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   : اهللالكتب املفيدة يف جمال الدعوة إىل
هل من كتب معينة ينصح ا مساحة الشيخ، إىل كل من يود أن يعمـل يف           : ١٠س  

  . جمال الدعوة إىل اهللا ؟
 أعظم كتاب وأشرف كتاب أنصح به هو كتاب اهللا الذي ال يأتيه الباطل            :١٠ج  

   .من بني يديه وال من خلفه
 ،علم ومدرس ومرشد   وم ، وكل آمر باملعروف وناه عن املنكر      ،فأنصح كل داع إىل اهللا    

 فهو أصـل كـل      . ويكثر من قراءته   ، أن يعتين بكتاب اهللا ويتدبره     ،ذكرا كان أو أنثى   
ِإنَّ هذَا الْقُرآنَ يهـِدي  ﴿ : كما قال عز وجل ، وهو اهلادي إىل اخلري    ، وهو املعلم  ،خري

 مأَقْو ١(﴾ِللَِّتي ِهي(.  
 فالواجب علـى الـدعاة      .ل الرشاد  إىل سبي  ،وهو يهدي داية اهللا إىل الطريق األقوم       

 فـإم بـذلك     ، أن جيتهدوا يف قراءته وتدبر معانيـه       ، واملعلمني ،واآلمرين باملعروف 
 مث  . ويتأهلون بذلك للدعوة والتعليم بتوفيق اهللا عز وجـل         ،يستفيدون الفائدة العظيمة  

مـر   وأن يراجـع الـداعي إىل اهللا واآل    ، وما جاء فيها من العلم واهلدى      ،أنصح بالسنة 
 وما ألفه الناس يف     ، كتب احلديث  ،باملعروف والناهي عن املنكر واملدرس ذكورا وإناثا      

 وصحيح ، صحيح البخاري  ، وأهم كتب احلديث وأصحها    ، حىت يستفيد من ذلك    ،هذا
 ومن بقية كتب احلـديث كالـسنن        ، فليكثر من مراجعتهما واالستفادة منهما     ،مسلم
إلمام مالك وسنن الدارمي وغريها مـن كتـب          وموطأ ا  ، ومسند اإلمام أمحد   ،األربع

 مثل املنتقى للمجد ابـن  ، كما أوصي مبراجعة كتب أهل العلم املفيدة     .احلديث املعروفة 
 وجامع العلم وفضله البن عبد      ، وعمدة احلديث  ، وبلوغ املرام  ، ورياض الصاحلني  ،تيمية
   وزاد، وجامع العلوم واحلكم للحافظ ابن رجب،الرب

                                                
  .٩ سورة اإلسراء اآلية )١(
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 والطرق  ، وطريق اهلجرتني  ، وأعالم املوقعني  ، خري العباد للعالمة ابن القيم     املعاد يف هدي  
   . كلها له أيضا،احلكمية

 وحـول األمـر     ،فقد ذكر رمحه اهللا يف هذه الكتب الشيء الكثري حول الدعوة          
   .باملعروف والنهي عن املنكر

قـدح  فينبغي للمسلم أن يستفيد منها ألا كتب عظيمة من أئمة وعلماء هلـم ال             
 وكذلك ما كتبـه أبـو       . والتجارب الكثرية  ،املعلى يف هذا السبيل مع حسن العقيدة      

 واحلسبة يف الفتـاوى ومنـهاج       ،العباس شيخ اإلسالم ابن تيمية يف السياسة الشرعية       
 ونفع اهللا به األمـة      ، وبرزوا فيه  ، فهو من األئمة العظماء الذين جربوا هذا األمر        ،السنة

 البدع وأهلها فجزاه اهللا وإخوانه العلماء عن صربهم وجهادهم           وأذل به  ،ونصر به احلق  
 وكل معلم وكـل     ، فأنا أنصح كل مسلم    . إنه جواد كرمي   ،أفضل ما جزى به احملسنني    

 وسنة رسوله صلى اهللا عليه      ،مرشد أن يعتين ذه الكتب املفيدة بعد العناية بكتاب اهللا         
ن أئمة العلم واهلـدى يف املـذاهب    كما أوصي بالكتب املؤلفة يف هذا الباب م       .وسلم
 وغري ذلك من كتب احلنابلـة املعـروفني بـالعلم          ، املالكية والشافعية واحلنفية   ،الثالثة
  . وحسن العقيدة،واهلدى

 ألـا   . واملقصود أنه يستعني الداعية بكتب أهل العلم اليت ألفت يف هذا البـاب            
وتزودوا فَِإنَّ خيـر    ﴿ :اهللا تعاىل  قال   ، وتدله على كثري من العلم     ،ترشده إىل ما جيهله   

   .  وال شك أن التعلم والتبصر من التقوى)١(الزاِد التقْوى﴾

  
                                                

  .١٩٧ سورة البقرة اآلية )١(
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     :املرأة والدعوة إىل اهللا
  . عن املرأة والدعوة إىل اهللا ماذا تقولون ؟: ١١س 
ن  هي كالرجل عليها الدعوة إىل اهللا واألمر باملعروف والنهي عن املنكـر؛ أل             :١١ج  

 وكالم أهل العلم صـريح      ، والسنة املطهرة تدل على ذلك     ،النصوص من القرآن الكرمي   
 ، وتأمر باملعروف وتنهي عن املنكر باآلداب الشرعية       ، فعليها أن تدعو إىل اهللا     ،يف ذلك 

 وعليها مع ذلك أن ال يثنيها عن الدعوة إىل اهللا اجلـزع وقلـة               ،اليت تطلب من الرجل   
 بل عليهـا أن تتحمـل       ،اس هلا أو سبهم هلا أو سخريتهم ا        الحتقار بعض الن   ،الصرب
 مث عليها أن ترعـى  ، ولو رأت من الناس ما يعترب نوعا من السخرية واالستهزاء  ،وتصرب

 وتبتعـد عـن     ، وهو أن تكون مثاال للعفة واحلجاب عن الرجال األجانب         ،أمرا آخر 
 فـإن دعـت     ،نكر عليها  بل تكون دعوا مع العناية بالتحفظ من كل ما ي          ،االختالط

 ، وإن دعت النساء دعتهن حبكمة     ،الرجال دعتهم وهي حمتجبة بدون خلوة بأحد منهم       
 ويقلن ملاذا مـا بـدأت       ، حىت ال يعترضن عليها    ،وأن تكون نزيهة يف أخالقها وسريا     

 وأن تكون بعيدة عن كل      ، وعليها أن تبتعد عن اللباس الذي قد تفنت الناس به          .بنفسها
 بل تكون عندها ، مما ينكر عليها، وخضوع يف الكالم، من إظهار احملاسن   ،نةأسباب الفت 

   . وال يضر مسعتها،العناية بالدعوة إىل اهللا على وجه ال يضر دينها
  دعوة املتأثرين بثقافات معينة 

إذا كان املدعوون أو املدعوات متأثرين بثقافات معينـة، أو مبجتمعـات            : ١٢س  
  ! مثل لدعوم ؟ معينة، ما هو السبيل األ

 والطرق  ، يبني هلم الداعي إىل اهللا جل وعال ما يف املذاهب اليت تأثروا ا             :١٢ج  
   من األخطاء، والبيئات اليت عاشوا فيها،اليت انتسبوا إليها
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 وهكذا يبني هلم ما يف اجلمعيات واتمعات اليت عاشوا فيها           ، والبدع وحنو ذلك  
دعوهم إىل أن يعرضوا كل ما أشكل عليهم على امليزان           وي ،من األشياء املخالفة للشرع   

 فما وافقهما أو أحدمها فهو      ، وهو كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم         ،العادل
   . وما خالفهما رد على قائله كائنا من كان،املعترب شرعا

وهكذا كان أهل العلم يعرضون مسائل االختالف على األدلة الشرعية فما وافـق     
 ولو كان قائله عظيمـا؛      ، وما خالف الشرع وجب أن يطرح      ،ع وجب أن يبقى   الشر

 وهكذا العمل فيما خيالف الشرع من العادات واألخالق جيـب     ،ألن احلق فوق اجلميع   
 وأن يتمسك اجلميع ، ولو كان من خلق اآلباء واملشايخ واألسالف وغري ذلك   ،أن يترك 

وأَنَّ ﴿ : كما قال اهللا عز وجل     ، النجاة بكل ما أمر اهللا ورسوله به؛ ألن ذلك هو سبيل         
         اكُمصو ِبيِلِه ذَِلكُمس نع ِبكُم قفَرلَ فَتبوا السِبعتال تو وهِبعا فَاتِقيمتساِطي مذَا ِصره

  .  وباهللا التوفيق)١(﴾ِبِه لَعلَّكُم تتقُونَ

   

   

  

   

  

                                                
 .١٥٣سورة األنعام اآلية  )١(



  

 - ٢٤٢ -

  )١("حترمي التربج والسفور"
 رب العاملني وأصلي وأسلم على خري خلقه أمجعني نبينا حممد وعلى آله              احلمد هللا 

 فإن أعظم نعمة أنعـم      : أما بعد  .وأصحابه ومن اتبع سنته واهتدى ديه إىل يوم الدين        
 وذلـك ملـا   ، واهلداية التباع شريعة خري األنـام ،اهللا ا على عباده هي نعمة اإلسالم  

دة يف الدنيا والفوز والفالح والنجاة يوم القيامـة         تضمنته هذه الشريعة من اخلري والسعا     
ولقد جاء اإلسالم باحملافظة على كرامـة املـرأة   .ملن متسك ا وسار على جها القومي   

 ووضعها يف املقام الالئق ا وحث على إبعادها عمـا يـشينها أو خيـدش               ،وصيانتها
 واها عـن    ،بدون حمرم  لذلك حرم عليها اخللوة باألجنيب واها عن السفر          ،كرامتها

 كما  ،التربج الذي ذم اهللا به اجلاهلية لكونه من أسباب الفتنة بالنساء وظهور الفواحش            
  والتـربج    )٢(﴾وقَرنَ ِفي بيوِتكُن وال تبرجن تبرج الْجاِهِليِة الْأُولَى       ﴿ :قال عز وجل  

 واخلضوع بالقول ،ل األجانب عنها   واها عن االختالط بالرجا    ،إظهار احملاسن واملفاتن  
 :عند خماطبتهم حسما ألسباب الفتنة والطمع يف فعل الفاحشة كما يف قوله سـبحانه             

يا ِنساَء النِبي لَستن كَأَحٍد ِمن النساِء ِإِن اتقَيتن فَال تخضعن ِبالْقَوِل فَيطْمع الَِّذي              ﴿
 كمـا أمرهـا     .  واملرض هنا هو مرض الشهوة      )٣(﴾ن قَولًا معروفًا  ِفي قَلِْبِه مرض وقُلْ   

 وطهارة قلـوب  ،باحلشمة يف لباسها وفرض عليها احلجاب ملا يف ذلك من الصيانة هلن      
ن يا أَيها النِبي قُلْ ِلأَزواِجك وبناِتك وِنساِء الْمؤِمِنني يدِنني علَيهِ     ﴿ :اجلميع فقال تعاىل  

  )٤(﴾ِمن جالِبيِبِهن ذَِلك أَدنى أَنْ يعرفْن فَال يؤذَين وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما

                                                
 .هـ١٣/٢/١٤٠٩نشرة صدرت من مكتب مساحته بتاريخ  )١(
 .٣٣سورة األحزاب اآلية  )٢(
 .٣٢سورة األحزاب اآلية  )٣(
 .٥٩سورة األحزاب اآلية  )٤(
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وِإذَا سأَلْتموهن متاعا فَاسأَلُوهن ِمن وراِء ِحجاٍب ذَِلكُم أَطْهر ِلقُلُـوِبكُم      ﴿: وقال سبحانه 
قُلُوِبِهنامتثلن رضي اهللا عنهن ألمر اهللا ورسـوله فبـادرن إىل احلجـاب    وقد.  اآلية )١(﴾و 

والتستر عن الرجال األجانب، فقد روى أبو داود بسند حسن عن أم سلمة رضي اهللا عنها                
ملا نزلت هذه اآلية خرج نساء األنصار كأن على رءوسهن الغربان مـن األكـسية        : (قالت

وأبو داود وابن ماجة عـن أم املـؤمنني         ، وروى اإلمام أمحد     )وعليهن أكسية سود يلبسنها   
كان الركبان ميرون بنا وحنن حمرمات مع رسول اهللا صلى اهللا           : (عائشة رضي اهللا عنها قالت    

عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلباا على وجهها من رأسـها فـإذا جاوزونـا                
لما وخلقا وأدبا، قال  وأم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها هي أكمل النساء دينا وع          ). كشفناه

فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر  : " يف حقها املصطفى صلى اهللا عليه وسلم      
وقد ثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا أمر بـإخراج         . اللحم واخلبز : والثريد هو  " الطعام

 النيب صـلى اهللا     إحدانا ال يكون هلا جلباب فقال     : النساء إىل مصلى العيد قلن يا رسول اهللا       
رواه البخاري ومسلم، فيؤخذ من هذا احلديث أن  " لتلبسها أختها من جلباا: " عليه وسلم

املعتاد عند نساء الصحابة أن ال خترج املرأة إال جبلباب فلم يأذن هلن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
طهـريا لقلـوب    وسلم باخلروج بغري جلباب درءا للفتنة ومحاية هلن من أسباب الفساد، وت           

اجلميع، مع أن يعشن يف خري القرون ورجاله ونساؤه من أهل اإلميان من أبعد الناس عـن                 
كان رسـول اهللا  : (التهم والريب، وقد ثبت يف الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها قالت      

صلى اهللا عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من املؤمنات متلفعـات مبـروطهن مث                
، فدل هذا احلديث على أن حجاب والتـستر  ) بيون ما يعرفهن أحد من الغلس      يرجعن إىل 

كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خري القرون وأكرمها على اهللا عز وجـل وأعالهـا         
  أخالقا

                                                
  .٥٣ سورة األحزاب اآلية )١(
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 فهم القدوة الصاحلة يف سلوكهم وأعماهلم       ، وآدابا وأكملها إميانا وأصلحها عمال    
   .لغريهم ممن يأيت بعدهم

علم هذا تبني أن ما يفعله بعض نساء هذا الزمان من التربج بالزينة والتـساهل          إذا  
يف أمر احلجاب وإبراز حماسنهن لألجانب وخروجهن لألسواق متجمالت متعطـرات           

 وأنه منكر جيب على والة األمر من      ،أمر خمالف لألدلة الشرعية وملا عليه السلف الصاحل       
ه وعدم إقراره كل على حسب طاقته ومقدرته وما    األمراء والعلماء ورجال احلسبة تغيري    

 ومحل النساء على التحجب ،ميلكه من الوسائل واألسباب اليت تؤدي إىل منع هذا املنكر        
 ومـن   . وأن ال يزامحن الرجال يف األسواق      ، وأن يلبسن لباس احلشمة والوقار     ،والتستر

ة للعروس بـني النـساء      األمور املنكرة اليت استحدثها الناس يف هذا الزمان وضع منص         
جيلس إليها زوجها حبضرة النساء السافرات املتربجات ورمبا حضر معه غريه من أقاربه             

 وال خيفى على ذوي الفطر السليمة والغرية الدينية مـا يف هـذا            ،أو أقارا من الرجال   
 مـشاهدة النـساء الفاتنـات       مـن العمل من الفساد الكبري ومتكن الرجال األجانب        

 فالواجب منع ذلك والقـضاء      ، وما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة       ،املتربجات
وإين .عليه حسما ألسباب الفتنة وصيانة للمجتمعات النسائية مما خيالف الشرع املطهـر  

أنصح مجيع إخواين املسلمني يف هذه البالد وغريها بأن يتقوا اهللا ويلتزموا شرعه يف كل               
يهم وأن يبتعدوا عن أسباب الـشر والفـساد يف          شيء وأن حيذروا كل ما حرم اهللا عل       

 .األعراس وغريها التماسا لرضا اهللا سبحانه وتعاىل وجتنبا ألسباب سـخطه وعقابـه            
 والتمـسك  ،وأسأل اهللا الكرمي أن مين علينا وعلى مجيع املسلمني باتباع كتابه الكـرمي        

 شـهوات    وأن يعصمنا من مضالت الفـنت واتبـاع        ،دي نبيه صلى اهللا عليه وسلم     
 إنـه خـري     ، وأن يرينا احلق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطال ويرزقنا اجتنابه          ،النفوس
   . وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حممد وآله وصحبه.مسئول
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  )١(الطـ لالخت..ال

   حترمي الدعوة إىل االختالط

 ٣٧٥٤ بعـددها رقـم     اطلعت على ما كتبه األستاذ سعد البواردي يف جريدة اجلزيرة         
 هـ الذي اقترح فيه اختالط الذكور واإلناث يف الدراسـة           ١٤٠٣ / ٤ / ١٥وتاريخ  

   .باملرحلة االبتدائية وملا يترتب على اقتراحه من عواقب وخيمة رأيت التنبيه على ذلك

 وقد قال الـنيب     . إن االختالط وسيلة لشر كثري وفساد كبري ال جيوز فعله          :فأقول
مروا أبناءكم بالصالة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم         " : وسلم صلى اهللا عليه  
وإمنا أمر صلى اهللا عليه وسلم بالتفريق بينهم يف املـضاجع؛ ألن قـرب              " يف املضاجع   

أحدمها من اآلخر يف سن العاشرة وما بعدها وسيلة لوقوع الفاحشة بسبب اخـتالط              
 كما  .رحلة االبتدائية كل يوم وسيلة لذلك      وال شك أن اجتماعهم يف امل      .البنني والبنات 

 وبكل حال فاختالط البنني والبنات يف       .أنه وسيلة لالختالط فيما بعد ذلك من املراحل       
املراحل االبتدائية منكر ال جيوز فعله ملا يترتب عليه من أنواع الشرور وقـد جـاءت                

 دل علـى ذلـك     وقد .الشريعة الكاملة بوجوب سد الذرائع املفضية للشرك واملعاصي       
 ولوال ما يف ذلك من اإلطالة لـذكرت كـثريا    . .دالئل كثرية من اآليات واألحاديث    

 وقد ذكر العالمة ابن القيم رمحه اهللا يف كتابه أعالم املوقعني منها تسعة وتـسعني     .منها
 ونصيحيت لألستاذ سعد وغريه أال يقترحوا ما يفتح على املسلمني أبواب شر قد              ..دليال

   .سأل اهللا للجميع اهلداية والتوفيق ن.أغلقت

  ويكفي العاقل ما جرى يف الدول ااورة وغريها من الفساد الكبري
                                                

  . جملة الدعوة)١(
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 وأما ما يتعلق باحلاجة إىل معرفة اخلاطب خمطوبته فقد شرع الـنيب             . بسبب االختالط 
 إذا خطب أحدكم    :صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك ما يشفي بقوله صلى اهللا عليه وسلم            

ن استطاع أن ينظر إىل ما يدعوه إىل نكاحها فليفعل فيشرع له أن ينظر إليهـا                امرأة فإ 
بدون خلوة قبل عقد النكاح إذا تيسر ذلك فإن مل يتيسر بعث من يثق به من النـساء                  

 وقد درج املسلمون على هذا يف القرون املاضـية          ،للنظر إليها مث إخباره خبلقها وخلقها     
ظر إىل املخطوبة أو وصف اخلاطبة هلا ما يكفـي          وما ضرهم ذلك بل حصل هلم من الن       

 واهللا املسئول أن يوفق املسلمني ملا فيـه صـالحهم           .والنادر خالف ذلك ال حكم له     
 وأن يغلق عنهم أبواب الـشر       ، وأن حيفظ عليهم دينهم    ،وسعادم يف العاجل واآلجل   

ـ        ،ويكفيهم مكايد األعداء إنه جواد كرمي      د وآلـه    وصلى اهللا وسلم على نبينـا حمم
   .وصحبه

  الرئيس العام إلدارات البحوث
   العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
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  )١(حكم مصافحة الطالب لزميلته
ما حكم مصافحة الطالب لزميلته يف الدراسة ؟ وماذا يفعل لو مـدت             : ١س 

   ؟يدها للسالم عليه 
لطة مع الفتيات يف حمل واحد أو يف مدرسة واحـدة،  ال جتوز الدراسة املخت : ١ج  

أو يف كراس واحدة بل هذا من أعظم أسباب الفتنة فال جيوز للطالب وال للطالبة هـذا           
وليس للمسلم أن يصافح املرأة األجنبية عنه ولو مدت يدها          . االشتراك ملا فيه من الفنت    

ا ثبت عن النيب صلى اهللا عليـه         وخيربها أن املصافحة ال جتوز للرجال األجانب؛ مل        .إليه
 إين ال أصافح النساء وثبت عن عائشة رضي اهللا عنها           :وسلم أنه قال حني بيعته للنساء     

 ما كـان    ،واهللا ما مست يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يد امرأة قط            ( :أا قالت 
وِل اللَّـِه أُسـوةٌ   لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رس  ﴿ : وقد قال اهللا عز وجل     )يبايعهن إال بالكالم  

  وألن املصافحة للنساء    )٢(﴾حسنةٌ ِلمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآِخر وذَكَر اللَّه كَِثريا         
 أما السالم الشرعي الـذي      .من غري حمارمهن من وسائل الفتنة للطرفني فوجب تركها        
ول ومع احلجـاب وعـدم      ليس فيه فتنة ومن دون مصافحة وال ريبة وال خضوع بالق          

يا ِنساَء النِبي لَستن كَأَحٍد ِمن النـساِء ِإِن         ﴿ : لقول اهللا عز وجل    ،اخللوة فال بأس به   
  وألن   )٣(﴾اتقَيتن فَال تخضعن ِبالْقَوِل فَيطْمع الَِّذي ِفي قَلِْبِه مرض وقُلْن قَولًا معروفًا           

يب صلى اهللا عليه وسلم كن يسلمن عليه ويـستفتينه فيمـا يـشكل         النساء يف عهد الن   
 وهكذا كانت النساء يستفتني أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيمـا              ،عليهن

 أما مصافحة املرأة للنساء وحملارمها من الرجال كأبيها وأخيها وعمهـا            .يشكل عليهن 
   .يق واهللا ويل التوف،وغريهم من احملارم فليس يف ذلك بأس

                                                
 ".فاسألوا أهل الذكر" نشرت بالة العربية يف باب )١(
 .٢١سورة األحزاب اآلية  )٢(
 .٣٢سورة األحزاب اآلية) ٣(
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  )١(حكم االختالط يف التعليم 
   : والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه أما بعد،احلمد هللا

 هــ  ١٤٠٤ / ٧ / ٢٤فقد اطلعت على ما نشرته جريدة السياسة الصادرة يوم  
 منسوبا إىل مدير جامعة صنعاء عبد العزيز املقاحل الذي زعـم فيـه أن              ٥٦٤٤بعددها  

 وقد استدل على جواز االخـتالط       ،طالبات عن الطالب خمالفة للشريعة    املطالبة بعزل ال  
بأن املسلمني من عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم كانوا يؤدون الصالة يف مـسجد               

 وقد  ،)ولذلك فإن التعليم ال بد أن يكون يف مكان واحد         ( وقال   ، الرجل واملرأة  ،واحد
ية يف بلد إسالمي يطلب منـه أن        استغربت صدور هذا الكالم من مدير جلامعة إسالم       

يوجه شعبه من الرجال والنساء إىل ما فيه السعادة والنجاة يف الدنيا واآلخرة فإنا هللا وإنا     
   .إليه راجعون وال حول وال قوة إال باهللا

 ألن الشريعة مل    .وال شك أن هذا الكالم فيه جناية عظيمة على الشريعة اإلسالمية          
 بل هي متنعه وتـشدد يف ذلـك   ، املطالبة مبنعه خمالفة هلا تدع إىل االختالط حىت تكون    

 ، اآلية )٢(﴾ وقَرنَ ِفي بيوِتكُن وال تبرجن تبرج الْجاِهِليِة الْأُولَى        ﴿:كما قال اهللا تعاىل   
 يدِنني علَيِهن ِمـن     يا أَيها النِبي قُلْ ِلأَزواِجك وبناِتك وِنساِء الْمؤِمِنني       ﴿ :وقال تعاىل 

    فْنرعى أَنْ ينأَد ذَِلك الِبيِبِهنوقال سبحانه)٣(﴾ فال يؤذين وكان اهللا غفورا رحيما  ج : 
وقُلْ ِللْمؤِمناِت يغضضن ِمن أَبصاِرِهن ويحفَظْن فُروجهن وال يبِدين ِزينتهن ِإال ما            ﴿

ولْيضِربن ِبخمِرِهن علَى جيوِبِهن وال يبِدين ِزينتهن ِإال ِلبعولَِتِهن أَو آباِئِهن          ظَهر ِمنها   
أَو اِئِهننأَب أَو ولَِتِهنعاِء بآب أَو  

                                                
 ربيع األول ربيع الثاين مجادى األوىل مجادى الثانية ١١ إىل ٦ ص ١٥ جملة البحوث اإلسالميه العدد  )١(

  .هـ١٤٠٦عام 
  .٣٣ سورة األحزاب اآلية  )٢(
  .٥٩سورة األحزاب اآلية )٣(
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ِتِهن أَو ِنساِئِهن أَو ما ملَكَت      أَبناِء بعولَِتِهن أَو ِإخواِنِهن أَو بِني ِإخواِنِهن أَو بِني أَخوا         
نهانمإىل أن قال سبحانه    .)١(﴾أَي : ﴿        ِتِهنِزين ِمن ِفنيخا يم لَمعِلي ِلِهنجِبأَر نِربضال يو

وِإذَا ﴿ : وقـال تعـاىل    )٢(﴾وتوبوا ِإلَى اللَِّه جِميعا أَيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحـونَ        
           قُلُـوِبِهنو ِلقُلُـوِبكُم رأَطْه اٍب ذَِلكُماِء ِحجرو ِمن نأَلُوها فَاساعتم نوهمأَلْت٣(﴾س( 

 ويف هذه اآليات الكرميات الداللة الظاهرة على شرعية لزوم النساء لبيون حذرا             ،اآلية
ن سبحانه من التربج تـربج       مث حذره  ، إال من حاجة تدعو إىل اخلروج      ،من الفتنة ن  

 وقد صح عن رسول اهللا صـلى        ، وهو إظهار حماسنهن ومفاتنهن بني الرجال      ،اجلاهلية
متفق عليه  " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء        " :اهللا عليه وسلم أنه قال    

من حديث أسامة بن زيد رضي إله عنه وخرجه مسلم يف صحيحه عن أسامة وسـعيد          
 ويف صحيح مسلم عـن أيب سـعيد   ،رو بن نفيل رضي اهللا عنهما مجيعا     بن زيد بن عم   

إن الدنيا حلوة خـضرة  " :اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال          
وإن اهللا مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنـة              

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإن الفتنـة          ولقد صدق ر   "بين إسرائيل كانت يف النساء    
 وتـربجن فيـه     ، وال سيما يف هذا العصر الذي خلع فيه أكثرهن احلجاب          ،ن عظيمة 

 وكثرت بسبب ذلك الفواحش واملنكرات وعزوف الكثري من الـشباب      ،تربج اجلاهلية 
احلجاب  وقد بني اهللا سبحانه أن     ،والفتيات عما شرع اهللا من الزواج يف كثري من البالد         

أطهر لقلوب اجلميع فدل ذلك على أن زواله أقرب إىل جناسة قلوب اجلميع واحنرافهم              
    ومعلوم أن جلوس الطالبة مع الطالب يف كرسي الدراسة،عن طريق احلق

                                                
  .٣١ سورة النور من اآلية  )١(
  .٣١سورة النور من اآلية  )٢(
  .٥٣ألحزاب من اآلية سورة ا )٣(
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من أعظم أسباب الفتنة، ومن أسباب ترك احلجاب الذي شرعه اهللا للمؤمنات واهن عن أن 
هللا سبحانه يف اآلية السابقة من سورة النور، ومن زعم أن األمر          يبدين زينتهن لغري من بينهم ا     

باحلجاب خاص بأمهات املؤمنني فقد أبعد النجعة وخالف األدلة الكثرية الدالة على التعميم             
فإنه ال جيوز أن يقال إن احلجاب        )١(ذَِلكُم أَطْهر ِلقُلُوِبكُم وقُلُوِبِهن﴾   ﴿: وخالف قوله تعاىل  

أمهات املؤمنني ورجال الصحابة دون من بعدهم وال شك أن مـن بعـدهم              أطهر لقلوب   
أحوج إىل احلجاب من أمهات املؤمنني ورجال الصحابة رضي اهللا عنهم ملا بينهم من الفرق               
العظيم يف قوة اإلميان والبصرية باحلق، فإن الصحابة رضي اهللا عنهم رجاال ونساء ومنـهن               

األنبياء وأفضل القرون بنص الرسول صلى اهللا عليه وسلم   أمهات املؤمنني هم خري الناس بعد       
املخرج يف الصحيحني، فإذا كان احلجاب أطهر لقلوم فمن بعدهم أحوج إىل هذه الطهارة          
وأشد افتقارا إليها ممن قبلهم؛ وألن النصوص الواردة يف الكتاب والسنة ال جيوز أن خيص ا                

تخصيص، فهي عامة جلميع األمة يف عهده صلى       أحد من األمة إال بدليل صحيح يدل على ال        
اهللا عليه وسلم وبعده إيل يوم القيامة؛ ألنه سبحانه بعث رسوله صلى اهللا عليـه وسـلم إىل     

قُلْ يا أَيها الناس ِإني رسولُ اللَِّه ﴿: الثقلني يف عصره وبعده إىل يوم القيامة كما قال عز وجل
 وهكذا  )٣(﴾وما أَرسلْناك ِإال كَافَّةً ِللناِس بِشريا ونِذيرا      ﴿:  سبحانه  وقال )٢(﴾ِإلَيكُم جِميعا 

القرآن الكرمي مل يرتل ألهل عصر النيب صلى اهللا عليه وسلم وإمنا أنزل هلم وملن بعدهم ممـن          
وا أَنما هو ِإلَه واِحد   هذَا بالغٌ ِللناِس وِلينذَروا ِبِه وِليعلَم     ﴿: يبلغه كتاب اهللا كما قال تعاىل     

وأُوِحي ِإلَي هذَا الْقُرآنُ ِلأُنِذركُم ِبـِه ومـن   ﴿:  وقال عز وجل  )٤(﴾وِليذَّكَّر أُولُو الْأَلْبابِ  
   اآلية، وكان النساء يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم ال خيتلطن بالرجال ال )٥(﴾بلَغَ

                                                
  .٥٣ سورة األحزاب من اآلية )١(
  .١٥٨ سورة األعراف من اآلية )٢(
  .٢٨ سورة سبأ من اآلية )٣(
  .٥٢ سورة إبراهيم اآلية )٤(
  .١٩سورة األنعام من اآلية  )٥(
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اق االختالط الذي ينهي عنه املصلحون اليوم ويرشد القـرآن          يف املساجد وال يف األسو    
 بل كان النساء يف مسجده صلى       ،والسنة وعلماء األمة إىل التحذير منه حذرا من فتنته        

اهللا عليه وسلم يصلني خلف الرجال يف صفوف متأخرة عن الرجال وكان يقول صلى              
 صفوف النساء آخرها    خري صفوف الرجال أوهلا وشره آخرها وخري      " :اهللا عليه وسلم  

 وكـان  ، حذرا من افتتان آخر صفوف الرجال بأول صـفوف النـساء      "وشرها أوهلا 
الرجال يف عهده صلى اهللا عليه وسلم يؤمرون بالتريث يف االنصراف حىت ميضي النساء              
وخيرجن من املسجد لئال خيتلط ن الرجال يف أبواب املساجد مع ما هم عليه مجيعـا                

 وكانت النـساء ينـهني أن   ،إلميان والتقوى فكيف حبال من بعدهم رجاال ونساء من ا   
يتحققن الطريق ويؤمرن بلزوم حافات الطريق حذرا من االحتكاك بالرجـال والفتنـة           

 وأمر اهللا سبحانه نساء املؤمنني أن يـدنني         ،مبماسة بعضهم بعضا عند السري يف الطريق      
 واهن سبحانه عـن     ،الفتنة ن عليهن من جالبيبهن حىت يغطني ا زينتهن حذرا من          

إبداء زينتهن لغري من مسى اهللا سبحانه يف كتابه العظيم حسما ألسباب الفتنة وترغيبا يف               
 - فكيف يسوغ ملدير جامعة صنعاء     ،أسباب العفة والبعد عن مظاهر الفساد واالختالط      

سالم دعـا   أن يدعو إىل االختالط ويزعم أن اإل      ، بعد هذا كله   -هداه اهللا وأهلمه رشده   
 ومعلوم أن   ، وأن ساعات الدراسة كساعات الصالة     ،إليه وأن احلرم اجلامعي كاملسجد    

 وعرف حكمته سـبحانه يف      ، ملن عقل عن اهللا أمره ويه      ، والبون شاسع  ،الفرق عظيم 
 وكيف  ، وما بني يف كتابه العظيم من األحكام يف شأن الرجال والنساء           ،تشريعه لعباده 

ن جلوس الطالبة حبذاء الطالب يف كرسي الدراسة مثل جلوسـها  جيوز ملؤمن أن يقول إ   
 هذا ال يقوله من له أدىن مـسكة مـن إميـان         ،مع أخواا يف صفوفهن خلف الرجال     

 فكيـف إذا كـان      ، هذا لو سلمنا وجود احلجاب الـشرعي       ،وبصرية يعقل ما يقول   
  رات الفاتنةجلوسها مع الطالب يف كرسي الدراسة مع التربج وإظهار احملاسن والنظ
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 قـال اهللا عـز      ، فاهللا املستعان وال حول وال قوة إال باهللا        ،األحاديث اليت جتر إىل الفتنة    
 :وأما قوله )١(﴾فَِإنها ال تعمى الْأَبصار ولَِكن تعمى الْقُلُوب الَِّتي ِفي الصدورِ     ﴿ :وجل

ة يف مسجد واحد الرجـل      والواقع أن املسلمني منذ عهد الرسول كانوا يؤدون الصال        (
 :فاجلواب عن ذلك أن يقال     )واملرأة ولذلك فإن التعليم ال بد أن يكون يف مكان واحد          

 لكن كان النساء يف مؤخرة املساجد مع احلجاب والعناية والتحفظ ممـا             ،هذا صحيح 
 فيسمعن املواعظ واخلطـب ويـشاركن يف        ، والرجال يف مقدم املسجد    ،يسبب الفتنة 

 وكان النيب صلى اهللا عليه وسـلم  ،ن أحكام دينهن مما يسمعن ويشاهدن الصالة ويتعلم 
يف يوم العيد يذهب إليهن بعد ما يعظ الرجال فيعظهن ويذكرهن لبعدهن عن مسـاع               

 وهذا كله ال إشكال فيه وال حرج فيه وإمنا اإلشكال يف قول مـدير جامعـة                 ،خطبته
لك فإن التعليم ال بد أن يكون يف        ولذ( :- هداه اهللا وأصلح قلبه وفقهه يف دينه       -صنعاء

 فكيف جيوز له أن يشبه التعليم يف عصرنا بصالة النساء خلف الرجال يف              )مكان واحد 
 مع أن الفرق شاسع بني واقع التعليم املعروف اليوم وبني واقـع صـالة    ،مسجد واحد 

  وهلذا دعا املـصلحون إىل إفـراد       ،النساء خلف الرجال يف عهده صلى اهللا عليه وسلم        
 حـىت   ، وأن يكن على حدة والشباب على حـدة        ،النساء عن الرجال يف دور التعليم     

يتمكن من تلقي العلم من املدرسات بكل راحة من غري حجاب وال مشقة؛ ألن زمـن      
التعليم يطول خبالف زمن الصالة؛ وألن تلقي العلوم من املدرسات يف حمـل خـاص               

 وألن انفراد   ،م للشباب من الفتنة ن     وأسل ،أصون للجميع وأبعد هلن من أسباب الفتنة      
الشباب يف دور التعليم عن الفتيات مع كونه أسلم هلم من الفتنة فهو أقرب إىل عنايتهم                
بدروسهم وشغلهم ا وحسن االستماع إىل األساتذة وتلقي العلم عنهم بعيدين عـن             

اعيـة إىل    وتبادل النظرات املسمومة والكلمـات الد      ،مالحظة الفتيات واالنشغال ن   
   .الفجور

                                                
   .٤٦سورة احلج من اآلية ) ١(
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 أن الدعوة إىل عزل الطالبات عن الطلبة تزمت وخمالف          - أصلحه اهللا  -وأما زعمه 
 بل ذلك هو عني النصح هللا ولعباده واحليطة لدينـه           ، فهي دعوى غري مسلمة    ،للشريعة

 ونصيحيت ملدير جامعة صنعاء     ،والعمل مبا سبق من اآليات القرآنية واحلديثني الشريفني       
 وأن يرجـع إىل الـصواب   ، عز وجل وأن يتوب إليه سبحانه مما صدر منه أن يتقي اهللا  

 فإن الرجوع إىل ذلك هو عني الفضيلة والدليل على حتري طالب العلم للحـق               ،واحلق
 واهللا املسئول سبحانه أن يهدينا مجيعا سبيل الرشاد وأن يعيـذنا وسـائر              .واإلنصاف

 كما أسـأله  ،الفنت ونزغات الشيطان ومن مضالت    ،املسلمني من القول عليه بغري علم     
سبحانه أن يوفق علماء املسلمني وقادم يف كل مكان ملا فيه صالح البالد والعبـاد يف          

 وصلى اهللا وسـلم     ، وأن يهدي اجلميع صراطه املستقيم إنه جواد كرمي        ،املعاش واملعاد 
  .على نبينا حممد وآله وصحبه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين
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   )١(االختالط والسفور
 ،من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل من يراه ويطلع عليه من إخواين املـسلمني                

 الـسالم علـيكم     .وفقين اهللا وإياهم لفعل الطاعات وجنبين وإياهم البدع واملنكرات        
 فمن واجب النصح والتذكري أن أنبه على أمر ال ينبغـي            : أما بعد  ،ورمحة اهللا وبركاته  

لسكوت عليه بل جيب احلذر منه واالبتعاد عنه وهو االختالط احلاصل من بعض اجلهلة     ا
 حبجة أن هذا عادة آبائهم ،يف بعض األماكن والقرى مع غري احملارم ال يرون بذلك بأسا   

 فتجد املرأة مثال جتلس مع أخي زوجها أو زوج أختـها أو  ،وأجدادهم وأن نيام طيبة 
 ومـن املعلـوم أن     ، األقارب بدون حتجب وبدون مبـاالة      مع أبناء عمها وحنوهم من    

احتجاب املرأة املسلمة عن الرجال األجانب وتغطية وجهها وسائر مفاتنها أمر واجب            
وقُلْ ﴿ :دل على وجوبه الكتاب والسنة وإمجاع السلف الصاحل قال اهللا سبحانه وتعاىل           

    حيو اِرِهنصأَب ِمن نضضغاِت يِمنؤِللْم         ـرا ظَهِإال م نهتِزين ِدينبال يو نهوجفُر فَظْن
         أَو ـاِئِهنآب أَو ولَِتِهنعِإال ِلب نهتِزين ِدينبال يو وِبِهنيلَى جع ِرِهنمِبخ نِربضلْيا وهِمن

 ولَِتِهنعاِء بوقال تعاىل  ، اآلية )٢(﴾آب : ﴿ مأَلْتِإذَا ساِء       ورو ِمـن نـأَلُوها فَاساعتم نوه
    قُلُوِبِهنو ِلقُلُوِبكُم رأَطْه اٍب ذَِلكُمقُـلْ      ﴿ : اآلية وقال تعاىل   )٣(﴾ِحج ِبـيا النها أَيي

    أَد ذَِلك الِبيِبِهنج ِمن ِهنلَيع ِننيدي ِمِننيؤاِء الْمِنسو اِتكنبو اِجكوِلأَز  فْنـرعى أَنْ ين
   . واجللباب هو الرداء فوق اخلمار مبرتلة العباءة)٤(﴾فَال يؤذَين وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما

  
                                                

  . نشرة صدرت من مكتب مساحته بالرياض )١(
  .٣١سورة النور اآلية  )٢(
  .٥٣سورة األحزاب اآلية  )٣(
  .٥٩سورة األحزاب اآلية  )٤(
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ملا نزلت هذه اآلية خرج نساء األنصار كـأن علـى           ( :قالت أم سلمة رضي اهللا عنها     
اآليات الكرميات  ويف هذه ).رءوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها     

دليل واضح على أن رأس املرأة وشعرها وعنقها وحنرها ووجهها مما جيب عليها سـتره           
 ومن أدلة السنة أن النيب صلى       .عن كل من ليس مبحرم هلا وأن كشفه لغري احملارم حرام          

 يا رسـول اهللا إحـدانا ال        :اهللا عليه وسلم ملا أمر بإخراج النساء إىل مصلى العيد قلن          
لتلبسها أختها من جلباا رواه      " : النيب صلى اهللا عليه وسلم     :ا جلباب ؟ فقال   يكون هل 

البخاري ومسلم فهذا احلديث يدل على أن املعتاد عند نساء الصحابة أال خترج املـرأة               
 . فلم يأذن هلن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسلم باخلروج بغري جلباب             .إال جبلباب 

 كان رسول اهللا صـلى اهللا       :ائشة رضي اهللا عنها قالت    وقد ثبت يف الصحيحني عن ع     
عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء متلفعات مبروطهن مث يرجعن إىل بيون مـا               

 لو رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من النساء مـا  :يعرفهن أحد من الغلس وقالت 
ذا احلـديث علـى أن    رأينا ملنعهن من املساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها فدل ه          

احلجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خري القرون وأكرمها على اهللا              
 وأعالها أخالقا وأدبا وأكملها إميانا وأصلحها عمال فهم القدوة الـصاحلة            ،عز وجل 
 كان الركبان ميرون بنا وحنن حمرمات مـع         : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت      .لغريهم

لى اهللا عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلباا على وجههـا مـن         رسول اهللا ص  
 )فإذا حاذونا ( :رأسها فإذا جاوزونا كشفناه رواه أمحد وأبو داود وابن ماجة ففي قوهلا           

 ألن  . سدلت إحدانا جلباا على وجهها دليل على وجوب ستر الوجه          )الركبان(تعين  
ع قوي من كشفه حينئذ لوجـب بقـاؤه         املشروع يف اإلحرام كشفه فلوال وجود مان      

 وإذا تأملنا السفور وكشف املرأة وجهها للرجال األجانب وجدناه يـشتمل            .مكشوفا
   الفتنة اليت حتصل مبظهر وجهها وهي من أكرب:على مفاسد كثرية منها
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 فبهذا يتبني أنـه  . ومنها زوال احلياء عن املرأة وافتتان الرجال ا        ،دواعي الشر والفساد  
 على املرأة أن تكشف وجهها حبضور الرجال األجانب وحيـرم عليهـا كـشف           حيرم

صدرها أو حنرها أو ذراعيها أو ساقيها وحنو ذلك من جـسمها حبـضور الرجـال                 
 وكذا حيرم عليها اخللوة بغري حمارمها من الرجال وكذا االختالط بغري احملارم             ،األجانب

 للرجل يف كشف الوجـه والتجـول         فإن املرأة إذا رأت نفسها مساوية      ،من غري تستر  
سافرة مل حيصل منها حياء وال خجل من مزامحة الرجال ويف ذلك فتنة كبرية وفـساد                
عظيم وقد خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم من املسجد وقد اختلط النساء مع                

استأخرن فإنه ليس لكن أن حتتضن      "الرجال يف الطريق فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم          
 فكانت املرأة تلصق باجلدار حىت أن ثوا ليتعلق به من           " الطريق حبافاتالطريق عليكن   

وقُلْ ِللْمؤِمنـاِت يغضـضن ِمـن       ﴿ : ذكره ابن كثري عند تفسري قوله تعاىل       .لصوقها
اِرِهنصفيحرم على املرأة أن تكشف وجهها لغري حمارمها بل جيب عليها سـتره         )١(﴾أَب

يها اخللوة م أو االختالط م أو وضع يدها للسالم يف يد غري حمرمهـا               كما حيرم عل  
وال يبِدين ِزينـتهن ِإال     ﴿ :وقد بني سبحانه وتعاىل من جيوز له النظر إىل زينتها بقوله          
          اِء بنأَب أَو اِئِهننأَب أَو ولَِتِهنعاِء بآب أَو اِئِهنآب أَو ولَِتِهنعِني     ِلبب أَو اِنِهنوِإخ أَو ولَِتِهنع

ِإخواِنِهن أَو بِني أَخواِتِهن أَو ِنساِئِهن أَو ما ملَكَت أَيمانهن أَِو التاِبِعني غَيـِر أُوِلـي                
نـساِء وال يـضِربن   الِْإربِة ِمن الرجاِل أَِو الطِّفِْل الَِّذين لَم يظْهروا علَى عـوراِت ال      

              لَّكُـمونَ لَعِمنؤا الْمها أَيِميعوا ِإلَى اللَِّه جوبتو ِتِهنِزين ِمن ِفنيخا يم لَمعِلي ِلِهنجِبأَر
  أما أخو الزوج أو زوج األخت أو أبناء العم وأبناء اخلال واخلالة وحنوهم )٢(﴾تفِْلحونَ 
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م وليس هلم النظر إىل وجه املرأة وال جيوز هلا أن ترفع جلباا عندهم ملا               فليسوا من احملار  
يف ذلك من افتتام ا فعن عقبه بن عامر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه                   

  فقال رجل من األنـصار يـا رسـول اهللا       "إياكم والدخول على النساء   " :وسلم قال 
 واملراد باحلمو أخو الـزوج وعمـه        .متفق عليه  "احلمو املوت " أفرأيت احلمو ؟ قال     

وحنومها وذلك ألم يدخلون البيت بدون ريبة ولكنهم ليسوا مبحارم مبجرد قرابتـهم             
لزوجها وعلى ذلك ال جيوز هلا أن تكشف هلم عن زينتها ولو كانوا صاحلني موثوقـا                

ة وليس أخو الزوج    م؛ ألن اهللا حصر جواز إبداء الزينة يف أناس بينهم يف اآلية السابق            
 وقال صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث املتفق عليه          ،وال عمه وال ابن عمه وحنوهم منهم      

ال خيلون رجل بامرأة إال مع ذي حمرم واملراد بذي احملرم من حيرم عليه نكاحها علـى                 
 .التأبيد لنسب أو مصاهرة أو رضاع كاألب واالبن واألخ والعم ومن جيري جمـراهم             

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك لئال يرخي هلم الشيطان عنان الغواية               وإمنا ى 
 وقد ثبت عنه صلى اهللا عليـه        .وميشي بينهم بالفساد ويوسوس هلم ويزين هلم املعصية       

  رواه اإلمام أمحد بإسـناد  "ال خيلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما     " :وسلم أنه قال  
 ومن جرت العادة يف بالدهم خبالف ذلك        .هللا عنه صحيح عن عمر بن اخلطاب رضي ا      

حبجة أن ذلك عادة أهلهم أو أهل بلدهم فعليهم أن جياهدوا أنفسهم يف إزالـة هـذه                 
 والتخلص من شرها حمافظة على األعراض وتعاونا        .العادة وأن يتعاونوا يف القضاء عليها     

 وأن يتوبـوا  .عليه وسلمعلى الرب والتقوى وتنفيذا ألمر اهللا عز وجل ورسوله صلى اهللا    
إىل اهللا سبحانه وتعاىل مما سلف منها وأن جيتهدوا يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر               
ويستمروا عليه وال تأخذهم يف نصرة احلق وإبطال الباطل لومة الئم وال يردهم عـن                
ذلك سخرية أو استهزاء من بعض الناس فإن الواجب على املسلم اتباع شرع اهللا برضا               

 ولو خالفه يف ذلـك أقـرب النـاس    .وطواعية ورغبة فيما عند اهللا وخوف من عقابه 
   وال جيوز اتباع.وأحب الناس إليه
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 ألن اإلسالم هو دين احلق      ، األهواء والعادات اليت مل يشرعها اهللا سبحانه وتعاىل       
 وفيه الدعوة إىل مكارم األخالق وحماسـن األعمـال          ،واهلدى والعدالة يف كل شيء    

   .هي عما خيالفهاوالن

 وأن يعيذنا مجيعا مـن شـرور   ،واهللا املسئول أن يوفقنا وسائر املسلمني ملا يرضيه    
 وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلـى آلـه          .أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه جواد كرمي     

   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.وصحبه
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مور اإلجابة عن سؤال قدمه أحد اإلخوان حول بعض األ
  البدعية والشركية

يقولون يف األذان   : ما حكم اهللا ورسوله يف قوم يفعلون األشياء التالية        : السؤال
علـي خـري    (و  ) عترة حممد (و  ) حي على خري العمل   (و  ) أشهد أن عليا ويل اهللا    (

، وإذا تويف أحد منهم قام أقرباؤه بذبح شاة يسموا العقيقة وال يكسرون من              )العتر
، مث بعد ذلك يقربون عظامها وفرثها ويزعمون أن ذلك حسنة وجيـب             عظامها شيئا 

هـل  . العمل به، فما موقف املسلم الذي علي السنة احملمدية وله م رابطة نسب ؟           
جيوز له شرعا أن يوادهم ويكرمهم ويقبل كرامتهم ويتزوج منهم ويزوجهم ؟ علما             

وأم على احلق وحنـن علـى       بأم جياهرون بعقيدم ويقولون إم الفرقة الناجية        
  . الباطل

 قد بني اهللا سبحانه وتعاىل على لسان نبيه حممد صلى اهللا عليه وسـلم               :واجلواب
 وقد رأى عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه األنصاري يف النوم األذان              ،ألفاظ األذان واإلقامة  

إا رؤيـا   " م   له النيب صلى اهللا عليه وسل      :فعرضه على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال       
 فكان بالل يـؤذن     ، أن يلقيه على بالل لكونه أندى صوتا منه ليؤذن به          .وأمره " حق

 ومل يكـن يف     ،بذلك بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت توفاه اهللا عز وجل             
 وهكذا عبد اهللا بن أم مكتوم كان يـؤذن          .أذانه شيء من األلفاظ املذكورة يف السؤال      

 ، عليه وسلم يف بعض األوقات ومل يكن يف أذانه شيء من هذه األلفـاظ      للنيب صلى اهللا  
وأحاديث أذان بالل بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثابتـة يف الـصحيحني                

 وهكذا أذان أيب حمذورة مبكة ليس فيه شيء مـن هـذه   ،وغريمها من كتب أهل السنة    
 ،ه مل يعلمه شيئا من هذه األلفـاظ        وقد علمه النيب صلى اهللا عليه وسلم ألفاظ        ،األلفاظ

  وألفاظ أذانه ثابتة يف صحيح مسلم وغريه
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  . من كتب أهل السنة
وبذلك يعلم أن ذكر هذه األلفاظ يف األذان بدعة جيب تركها لقول النيب صـلى اهللا عليـه               

  متفق على صحته، ويف رواية أخرى        "من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد         ": وسلم
وثبت عنه صـلى اهللا  ..   خرجه مسلم يف صحيحه"عمال ليس عليه أمرنا فهو رد   من عمل   "

أما بعد فإن خري احلديث كتـاب اهللا وخـري          ": عليه وسلم أنه كان يقول يف خطبة اجلمعة       
  وقد درج    "اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم وشر األمور حمدثاا وكل بدعة ضاللة            

هللا عنه وهكذا بقية الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعـني          خلفاؤه الراشدون ومنهم علي رضي ا     
. على ما درج عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف صفة األذان ومل حيدثوا هذه األلفاظ                

 قريبا من مخس سـنني وكـان   - وهو أمري املؤمنني-وقد أقام علي رضي اهللا عنه يف الكوفة    
ت هذه األلفاظ املـذكورة يف الـسؤال        يؤذن بني يديه بأذان بالل رضي اهللا عنه، ولو كان         

موجودة يف األذان مل خيف عليه ذلك؛ لكونه رضي اهللا عنه من أعلم الصحابة بسنة رسـول    
اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسريته، وأما ما يرويه بعض الناس عن علي رضي اهللا عنه أنه كان                  

 ما روي عن ابن عمر      فال أساس له من الصحة، وأما     ) حي على خري العمل   (يقول يف األذان    
رضي اهللا عنهما وعن علي بن احلسني زين العابدين رضي اهللا عنه وعن أبيه أمـا كـان                  

فهذا يف صحته عنهما نظر، وإن صححه بعض أهل     ) حي على خري العمل   (يقوالن يف األذان    
العلم عنهما لكن ما قد علم من علمهما وفقههما يف الدين يوجب التوقف عن القول بصحة    

 عنهما؛ ألن مثلهما ال خيفى عليه أذان بالل وال أذان أيب حمذورة، وابن عمر رضي اهللا                 ذلك
 من أفقه الناس فال ينبغـي أن        - رمحه اهللا  -عنهما قد مسع ذلك وحضره، وعلي بن احلسني         

يظن ما أن خيالفا سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املعلومة املستفيضة يف األذان، ولـو                 
ذلك عنهما فهو موقوف عليهما، وال جيوز أن تعـارض الـسنة الـصحيحة              فرضنا صحة   

بأقواهلما وال أقوال غريمها، ألن السنة هي احلاكمة مع كتاب اهللا العزيز على مجيع الناس كما 
  ِمنكُميا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي الْأَمِر ﴿:قال اهللا عز وجل



  

 - ٢٦١ -

 ،)١(﴾فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه والرسوِل ِإنْ كُنتم تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخرِ             
يف األذان إىل السنة    " حي على خري العمل     " وقد رددنا هذا اللفظ املنقول عنهما وهو عبارة         

 صلى اهللا عليه وسلم من ألفاظ األذان، وأما قول علي بن فلم جندها فيما صح عن رسول اهللا  
احلسني رضي اهللا عنه فيما روي عنه أا يف األذان األول فهذا حيتمل أنه أراد به األذان بـني   
يدي الرسول صلى اهللا عليه وسلم أول ما شرع، فإن كان أراد ذلك فقد نسخ مبا اسـتقر                  

ه وسلم وبعدها من ألفاظ أذان بالل وابن أم مكتـوم           عليه األمر يف حياة النيب صلى اهللا علي       
إن : وأيب حمذورة وليس فيها هذا اللفظ وال غريه من األلفاظ املذكورة يف السؤال، مث يقـال           

القول بأن هذه اجلملة موجودة يف األذان األول إذا محلناه على األذان بني يدي رسـول اهللا                 
 األذان من حني شرع حمفوظة يف األحاديـث        ألن ألفاظ . صلى اهللا عليه وسلم غري مسلم به      

الصحيحة وليس فيها هذه اجلملة، فعلم بطالا وأا بدعة، مث يقال أيضا علي بن احلـسني                
رضي اهللا عنه من مجلة التابعني فخربه هذا لو صرح فيه بالرفع فهو يف حكم املرسل، واملرسل 

ام أبو عمر بن عبد الرب يف كتاب        ليس حبجة عند مجاهري أهل العلم كما نقل ذلك عنهم اإلم          
التمهيد هذا لو مل يوجد يف السنة الصحيحة ما خيالفه، فكيف وقد وجـد يف األحاديـث                 

. الصحيحة الواردة يف صفة األذان ما يدل على بطالن هذا املرسل وعدم اعتباره واهللا املوفق              
ح شاة يسموا العقيقـة     وأما ما تفعله الطائفة املذكورة إذا تويف أحد منهم قامت قرابته بذب           

. وال يكسرون عظمها ويدفنون عظامها وفرثها ويزعمون أن ذلك حسنة جيب العمل ـا             
أن هذا العمل بدعة وال أساس له يف الشريعة اإلسالمية، فالواجب تركه            : فاجلواب عن ذلك  

ـ       ها وهـي  والتوبة إىل اهللا منه كسائر البدع واملعاصي فإن التوبة إىل اهللا سبحانه جتب ما قبل
  وتوبوا ِإلَى اللَِّه ﴿: واجبة من مجيع الذنوب واملعاصي ومن مجيع البدع، كما قال عز وجل
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يا أَيها الَِّذين آمنوا توبوا ِإلَى اللَِّه       ﴿:  وقال تعاىل  )١(﴾جِميعا أَيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ    
ا العقيقة املشروعة اليت جاءت ا السنة الصحيحة عن رسول اهللا       اآلية، وإمن  )٢(﴾توبةً نصوحا 

صلى اهللا عليه وسلم هي ما يذبح عن املولود يف يوم سابعه وهي شاتان عن الذكر وشـاة                  
واحدة عن األنثى، وقد عق النيب صلى اهللا عليه وسلم عن احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما،        

ألقارب واألصحاب والفقراء وإن شاء طبخها ودعا       وصاحبها خمري إن شاء وزعها حلما بني ا       
إليها من شاء من األقارب واجلريان والفقراء، هذه هي العقيقة املشروعة، وهي سنة مؤكدة              

وأما قول السائل ما موقف املسلم الذي على السنة احملمدية ولـه            . ومن تركها فال إمث عليه    
يكرمونه ويتزوج منهم ويزوجهم مـع  ذه الطائفة رابطة نسب هل يوادهم مبعىن يكرمهم و        

العلم بأم جياهرون بعقيدم ويقولون إم الفرقة الناجية وأم على احلـق وحنـن علـى                
  ؟ .. الباطل

إذا كانت عقيدم هي ما تقدم يف األسئلة مع موافقة أهل السنة يف توحيـد اهللا                : واجلواب
بيت وال بغريهم فال مانع من تزوجيهم سبحانه وإخالص العبادة هللا وعدم الشرك به ال بأهل ال  

والتزوج منهم وأكل ذبائحهم واملشاركة يف والئمهم وموادم على قدر ما معهم من احلق              
وبغضهم على قدر ما معهم من الباطل؛ ألم مسلمون قد اقترفوا أشياء من البدع واملعاصي               

 واحلق وحتذيرهم مـن     ال خترجهم من دائرة اإلسالم، وجتب نصيحتهم وتوجيههم إىل السنة         
البدع واملعاصي فإن استقاموا وقبلوا النصيحة فاحلمد هللا وهذا هو املطلوب، أما إن أصـروا            
على البدع املذكورة يف األسئلة فإنه جيب هجرهم وعدم املشاركة يف والئمهم حىت يتوبـوا             

 مالـك   إىل اهللا ويتركوا البدع واملنكرات كما هجر النيب صلى اهللا عليه وسلم كعب بـن              
األنصاري وصاحبيه ملا ختلفوا عن غزوة تبوك بغري عذر شرعي، وإذا رأى قريبهم أو جماورهم 

  أكثر فائدة يف الدين وأقربأن عدم اهلجر أصلح وأن االختالط م ونصيحتهم 

                                                
 .٣١سورة النور من اآلية  )١(
 .٨سورة التحرمي من اآلية  )٢(
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إىل قبوهلم احلق فال مانع من ترك اهلجر؛ ألن املقصود من اهلجر هو تـوجيههم إىل اخلـري                  
رضا مبا هم عليه من املنكر لريجعوا عن ذلك فإذا كان اهلجر يضر املصلحة  وإشعارهم بعدم ال  

اإلسالمية ويزيدهم متسكا بباطلهم ونفرة من أهل احلق كان تركه أصلح كما تـرك الـنيب              
صلى اهللا عليه وسلم هجر عبد اهللا بن أيب بن سلول رأس املنافقني ملا كان ترك هجره أصلح                  

لطائفة تعبد أهل البيت كعلي وفاطمة واحلسن واحلسني رضي أما إن كانت هذه ا للمسلمني،
اهللا عنهم أو غريهم من أهل البيت بدعائهم واالستغاثة م وطلبهم املدد وحنـو ذلـك، أو                 
كانت تعتقد أم يعلمون الغيب أو حنو ذلك مما يوجب خروجهم من اإلسالم، فإم واحلال       

ل ذبائحهم بل جيب بغضهم والرباءة منهم حىت ما ذكر ال جيوز مناكحتهم وال مودم وال أك
قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ ِفي ِإبراِهيم والَِّذين معه    ﴿: يؤمنوا باهللا وحده كما قال اهللا سبحانه      

كُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ ِإذْ قَالُوا ِلقَوِمِهم ِإنا برآُء ِمنكُم وِمما تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه كَفَرنا ِب
     هدحوا ِباللَِّه وِمنؤى تتا حداُء أَبضغالْبال        ﴿:  وقال عز وجل   )١(﴾و ـرا آخاللَِّه ِإلَه عم عدي نمو

ذَِلكُم اللَّه ربكُم ﴿:  وقال عز وجل)٢(﴾رونَبرهانَ لَه ِبِه فَِإنما ِحسابه ِعند ربِه ِإنه ال يفِْلح الْكَافِ        
ِإنْ تدعوهم ال يسمعوا دعاَءكُم ولَو * لَه الْملْك والَِّذين تدعونَ ِمن دوِنِه ما يمِلكُونَ ِمن ِقطِْمٍري   

       ونَ ِبِشركْفُرِة يامالِْقي مويو وا لَكُمابجتا اسوا مِمعِبٍري﴾    سِمثْلُ خ ئُكبنال يو وقال تعاىل  )٣(ِككُم  :
 وقـال   )٤(﴾قُلْ ال يعلَم من ِفي السماواِت والْأَرِض الْغيب ِإال اللَّه وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ             ﴿

قُلْ ال أَمِلك ِلنفِْسي    ﴿: وقال تعاىل  اآلية،   )٥(﴾وِعنده مفَاِتح الْغيِب ال يعلَمها ِإال هو      ﴿: سبحانه
نفْعا وال ضرا ِإال ما شاَء اللَّه ولَو كُنت أَعلَم الْغيب الستكْثَرت ِمن الْخيِر وما مسِني السوُء ِإنْ       

   )٦(﴾أَنا ِإال نِذير وبِشري ِلقَوٍم يؤِمنونَ

                                                
 .٤سورة املمتحنه اآلية  )١(
 .١١٧ سورة املؤمنون اآلية ) ٢(
 .١٤-١٣سورة فاطر اآليتان  )٣(
 .٦٥سورة النمل اآلية  )٤(
 .٥٩ سورة األنعام اآلية )٥(
 .١١٨ سورة األعراف اآلية  )٦(
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 " : وصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنـه قـال         ،ةواآليات يف هذا املعىن كثري    
ِإنَّ اللَّه ِعنـده ِعلْـم   ﴿ :مفاتح الغيب مخس ال يعلمهن إال اهللا مث تال قول اهللا سبحانه           

الساعِة وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما ِفي الْأَرحاِم وما تدِري نفْس ماذَا تكِْسب غَدا ومـا               
ت        ِبريخ ِليمع ِإنَّ اللَّه وتمٍض تأَر ِبأَي فْسِري نوصح عن رسول اهللا صلى اهللا       )١(﴾د 

  ويف الصحيحني عنه صلى "من مات وهو يدعو هللا ندا دخل النار       " :عليه وسلم أنه قال   
 "أن جتعل هللا ندا وهـو خلقـك        " :أي الذنب أعظم فقال   " :اهللا عليه وسلم أنه سئل    

يف صحيح مسلم عن أمري املؤمنني علي ابن أيب طالب رضي اهللا عنه عن النيب         و .احلديث
  واألحاديث الدالـة علـى       "لعن اهللا من ذبح لغري اهللا     " :صلى اهللا عليه وسلم أنه قال     

وجوب إخالص العبادة هللا وحده وعلى حترمي الشرك به وعلى أنه سبحانه خمتص بعلم              
 واهللا ويل   ،وكفاية لطالب احلـق إن شـاء اهللا        وفيما ذكرناه مقنع     .الغيب كثرية جدا  

 أما قول هذه الطائفة أم الفرقة الناجية        .التوفيق وهو اهلادي ملن يشاء إىل سواء السبيل       
 ليس كل من ادعى شـيئا       :وأم على احلق وغريهم على الباطل فاجلواب عنه أن يقال         

قُـلْ  ﴿ :ل اهللا سبحانه  تسلم له دعواه بل ال بد من الربهان الذي يصدق دعواه كما قا            
    اِدِقنيص متِإنْ كُن كُمانهروا باتلو يعطى الناس  " : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم      )٢(﴾ه

 احلديث متفق على صحته من حديث       "بدعواهم هم الدعى أناس دماء رجال وأمواهلم      
عدة أحاديث  وقد ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم يف       ،عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما      

افترقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة، وافترقت النصارى علـى اثنـتني            " :أنه قال 
 " وسبعني فرقة، وستفترق هذه األمة على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة             

من كان على مثل مـا أنـا    " : من هي يا رسول اهللا ؟ فقال صلى اهللا عليه وسلم     :قيل
   ."عليه وأصحايب

                                                
 .٣٤ سورة لقمان اآلية  )١(
 .٦٤ سورة النمل اآلية )٢(
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: ا احلديث وما جاء يف معناه من األحاديث الصحيحة مثل قوله صلى اهللا عليه وسـلم               فهذ
من أطاعين دخل   : " قال. من يأىب : يا رسول اهللا  : قيل " كل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب      "

 كلها تدل على أن الفرقة الناجية من هذه األمة هم املتمسكون - "اجلنة ومن عصاين فقد أىب   
قواهلم وأعماهلم مبا كان عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضي             يف عقيدم وأ  

وقد دل كتاب اهللا الكرمي على ما دلت عليه سنة رسوله األمني عليه من ربه أفضل . اهللا عنهم
الصالة والتسليم من أن الفرقة الناجية هم املتبعون لكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليـه                

قُـلْ ِإنْ   ﴿: لى ج أصحابه بإحسان رضي اهللا عنهم، قال اهللا عز وجل          وسلم والسائرون ع  
          كُمـوبذُن لَكُـم ِفرغيو اللَّه كُمِببحوِني يِبعفَات ونَ اللَّهِحبت متوقـال سـبحانه    )١(﴾كُن  :

﴿      ات الَِّذيناِر وصالْأَنو اِجِرينهالْم لُونَ ِمناِبقُونَ الْأَوالسو     مهنع اللَّه ِضياٍن رسِبِإح موهعب
                 زالْفَـو ا ذَِلـكـدـا أَبِفيه اِلِدينخ ارها الْأَنهتحِري تجاٍت تنج ملَه دأَعو هنوا عضرو

ِظيمفهاتان اآليتان الكرميتان دالتان على أن الدليل على حب اهللا هو اتباع رسـوله               )٢(﴾الْع 
 صلى اهللا عليه وسلم يف العقيدة والقول والعمل، وعلى أن اتباع أصحابه من املهاجرين          حممد

واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان يف العقيدة والقول والعمل هم أهل اجلنة والكرامة وهـم             
الفائزون برضى اهللا عنهم ورضاهم عنه ودخوهلم يف اجلنات أبد اآلباد، وهذا حبمد اهللا واضح 

 من علم ودين، واهللا املسئول أن يهدينا وسائر إخواننـا           )٣(سكٍَةلى من له أدىن م    ال خيفى ع  
املسلمني صراطه املستقيم صراط الذين أنعم عليهم مـن النبـيني والـصديقني والـشهداء           
والصاحلني، وأن جيعلنا من اتباع نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه بإحسان، إنه ويل               

وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا حممد            ذلك والقادر عليه،    
  .وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إىل يوم الدين

   
                                                

 .٣١سورة آل عمران اآلية )١(
 .١٠٠سورة التوبة اآلية )٢(
 .بقيه:  مسكة)٣(
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  )١(واجب املسلم جتاه الكافر                             

ما الواجب على املسلم جتاه غري املسلم سواء كـان ذميـا يف بـالد               : ١س 
ده واملسلم يسكن يف بالد ذلك الشخص غـري املـسلم ؟            املسلمني أو كان يف بال    

والواجب الذي أريد توضيحه هو املعامالت بأنواعها ابتداء مـن إلقـاء الـسالم،            
  . أفيدونا جزاكم اهللا خريا. وانتهاء باالحتفال معه يف أعياده

 الـدعوة   : أوال : إن واجب املسلم بالنسبة إىل غري املسلم أمور متعددة منها          :١ج  
 وهي أن يدعوه إىل اهللا ويبني له حقيقة اإلسالم حيث أمكنه ذلـك              ،اهللا عز وجل  إىل  

وحيث كانت لديه البصرية؛ ألن هذا أعظم وأكرب إحسان يهديه إىل مواطنه وإىل مـن               
اجتمع به من اليهود أو النصارى أو غريهم من املشركني لقول النيب صـلى اهللا عليـه                 

  وقوله عليه الصالة والسالم لعلي رضي        "اعلهمن دل على خري فله مثل أجر ف       " :وسلم
واهللا ألن يهدي اهللا    ف" :اهللا عنه ملا بعثه إىل خيرب وأمره أن يدعو اليهود إىل اإلسالم قال            

مـن دعـا إىل   " :  وقال صلى اهللا عليه وسلم"بك رجال واحدا خري لك من محر النعم     
  فدعوته   "ورهم شيئا هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أج             

 :ثانيـا .إىل اهللا وتبليغه اإلسالم ونصيحته يف ذلك من أهم املهمات ومن أفضل القربات       
 فإنه  ، إذا كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا       ،ال يظلمه يف نفس وال يف مال وال يف عرض         

  فال يظلمه يف ماله ال بالسرقة وال باخليانة وال بالغش وال يظلمـه يف              ،يؤدي إليه حقه  
 :ثالثا. ألن كونه معاهدا أو ذميا يف البلد أو مستأمنا يعصمه          .البدن بالضرب وال بالقتل   

 فقد صح عن رسول اهللا صلى       ،ال مانع يف معاملته يف البيع والشراء والتأجري وحنو ذلك         
  اهللا عليه وسلم أنه اشترى من الكفار عباد األوثان واشترى من 

                                                
 ".فاسألوا أهل الذكر" اب  نشرت بالة العربية يف ب)١(
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الصالة والسالم ودرعه مرهونة عند يهودي       وقد تويف عليه     ،وهذه معاملة  ،اليهود
  .يف طعام ألهله

ال تبـدؤوا   " : ال يبدؤه بالسالم ولكن يرد لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم           :رابعا
إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا      " : وقال . رواه مسلم  "اليهود وال النصارى بالسالم   

 ولكن مىت سلم عليه اليهودي أو       ، فاملسلم ال يبدأ الكافر بالسالم     ، متفق عليه  "وعليكم
 ،النصراين أو غريمها من الكفار يقول وعليكم كما أمر به النيب عليه الصالة والـسالم              

 فإذا كان جارا    ، ومن ذلك حسن اجلوار    ،فهذا من احلقوق املشروعة بني املسلم والكافر      
إن كـان   لك حتسن إليه وال تؤذه يف جواره وتتصدق عليه إن كان فقريا أو دي إليه                

 وألن ،غنيا وتنصح له فيما ينفعه؛ ألن هذا مما يسبب رغبته يف اإلسالم ودخولـه فيـه       
ما زال جربيل يوصيين باجلار حىت      " :اجلار له حق عظيم لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم         

ال ينهاكُم اللَّه عِن الَِّذين لَم      ﴿ : ولعموم قوله عز وجل    ، متفق عليه  "ظننت أنه سيورثه  
             ِإنَّ اللَّـه ِهمقِْسطُوا ِإلَيتو موهربأَنْ ت اِركُمِدي ِمن وكُمِرجخي لَميِن وِفي الد قَاِتلُوكُمي

 قِْسِطنيالْم ِحبويف احلديث الصحيح عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنها أن             )١(﴾ي 
 النيب صـلى اهللا عليـه       أمها وفدت عليها وهي مشركة يف فترة الصلح الذي عقد بني          

وسلم وبني أهل مكة تريد املساعدة فاستأذنت أمساء النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك               
 وليس للمسلم مـشاركتهم يف  "صليها " :هل تصلها ؟ فقال النيب عليه الصالة والسالم     

  لكن ال بأس أن يعزيهم يف ميتهم إذا رأى املصلحة الشرعية يف            ،احتفاالم أو أعيادهم  
 وما أشبهه من الكـالم      ، جرب اهللا مصيبتك أو أحسن لك اخللف خبري        :ذلك بأن يقول  

 وال يقول رمحه اهللا إذا كان كافرا أي ال يدعو للميـت             ، وال يقول غفر اهللا له     ،الطيب
   .وإمنا يدعو للحي باهلداية وبالعوض الصاحل وحنو ذلك

                                                
 .٨ سورة املمتحنه اآلية )١(



  

 - ٢٦٨ -

   )١(جواب عن أربع مسائل مهمة                   
   : والصالة والسالم على من ال نيب بعده أما بعد، هللا وحدهاحلمد

   : وهذا نص السؤال واجلواب،فقد سألين بعض اإلخوان عن أربع مسائل
   . ما حكم ذبائح أهل الكتاب:األوىل
   . ما حكم نكاح نسائهم:الثانية
   . من هم أهل الكتاب:الثالثة
 وهذا نص   .صلى اهللا عليه وسلم    من هم اخللفاء الراشدون بعد رسول اهللا         :الرابعة

   . واهللا املوفق سبحانه ال إله غريه وال رب سواه وهو حسبنا ونعم الوكيل.اجلواب
  ما حكم ذبائح أهل الكتاب : املسألة األوىل
 حكمها احلل واإلباحة باإلمجاع ما مل يعلم أا ذحبت على غري الوجـه              :اجلواب

الْيوم أُِحلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعـام الَّـِذين    ﴿ :الشرعي كاخلنق وحنوه؛ لقول اهللا سبحانه     
      مِحلٌّ لَه كُمامطَعو ِحلٌّ لَكُم ابوا الِْكتقال احلافظ بـن    . اآلية من سورة املائدة    )٢(﴾أُوت
ملا ذكر تعاىل ما حرمه على عبادة املؤمنني        ( :كثري رمحه اهللا يف تفسري هذه اآلية ما نصه        

 مث ذكر   ﴾الْيوم أُِحلَّ لَكُم الطَّيبات   ﴿ :ا أحله هلم من الطيبات قال بعده      من اخلبائث وم  
وطَعام الَِّذين أُوتوا الِْكتـاب     ﴿ :حكم ذبائح أهل الكتابني من اليهود والنصارى فقال       

 قال ابن عباس وأبو أمامة وجماهد وسعيد بن جبري وعكرمة وعطاء واحلسن             ﴾ِحلٌّ لَكُم 
براهيم النخعي والسدي ومقاتل بن حيان يعين ذبائحهم وهذا أمر جممـع            ومكحول وإ 

 للمسلمني؛ وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل بـن        لعليه بني العلماء أن ذبائحهم حال     
   للمسلمني؛لحيان يعين ذبائحهم وهذا أمر جممع عليه بني العلماء أن ذبائحهم حال

                                                
 .هـ١٠/٨/١٤٠٧ نشرت من مكتب مساحته بتاريخ  )١(
  .٥سورة املائدة اآلية   )٢(
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كرون على ذبائحهم إال اسم اهللا وإن اعتقدوا        ألم يعتقدون حترمي الذبح لغري اهللا وال يذ       
 وقد ثبت يف الصحيح عن عبد اهللا بن مغفـل           ،فيه تعاىل ما هو مرته عنه تعاىل وتقدس       

أديل جبراب من شحم يوم خيرب فحضنته وقلت ال أعطي اليوم من            ( :رضي اهللا عنه قال   
الفقهاء على أنـه     فاستدل به    )هذا أحدا والتفت فإذا النيب صلى اهللا عليه وسلم يبتسم         

 ، وهـذا ظـاهر  ،جيوز تناول ما حيتاج إليه من األطعمة وحنوها من الغنيمة قبل القسمة        
واستدل به الفقهاء احلنفية والشافعية واحلنابلة على أصحاب مالك يف منعهم أكل مـا              

 فاملالكية ال جيوزون    ،يعتقد اليهود حترميه من ذبائحهم كالشحوم وحنوها مما حرم عليهم         
 وهـذا  : قـالوا ﴾وطَعام الَِّذين أُوتوا الِْكتاب ِحلٌّ لَكُم﴿ :مني أكله لقوله تعاىل  للمسل

 ويف ذلك نظر؛ ألنـه قـضية        ،ليس من طعامهم واستدل عليهم اجلمهور ذا احلديث       
 ،وحيتمل أن يكون شحما يعتقدون حله كشحم الظهر واحلوايا وحنومها واهللا أعلم        ،عني

 ما ثبت يف الصحيح أن أهل خيرب أهدوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه          وأجود منه يف الداللة   
وسلم شاة مصلية وقد مسوا ذراعها وكان يعجبه الذراع فتناوله فنهش منه شة فأخربه              

 ،الذراع أنه مسموم فلفظه وأثر ذلك يف ثنايا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف أره               
 فمات فقتل اليهودية اليت مستها وكان امسهـا         وأكل معه منها بشر بن الرباء بن معرور       

 ووجه الداللة منه أنه عزم على أكلها ومن معه ومل يسأهلم    ،زينب فقتلت ببشر بن الرباء    
هل نزعوا منها ما يعتقدون حترميه من شحمها أم ال ؟ ويف احلديث اآلخر أن رسول اهللا                 

 انتهى )ة يعين ودكا زخناصلى اهللا عليه وسلم أضافه يهودي على خبز شعري وإهالة سنخ    
 وفيه الداللة على أن ذبائح أهل الكتـاب         ،املقصود من كالم احلافظ بن كثري رمحه اهللا       

 وهكذا شحم ذبائحهم وإن كان حمرما عليهم فهو حل لنا           ،حالل للمسلمني باإلمجاع  
 وهو قول مجهور أهل العلم خالفا ألصحاب مالك رمحهـم           ،لألحاديث املذكورة آنفا  

   .عااهللا مجي
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  ؟ ما حكم نكاح نسائهم: املسألة الثانية
 حكم ذلك احلل واإلباحة عند مجهور أهل العلم؛ لقول اهللا سـبحانه يف          :اجلواب

والْمحصنات ِمن الْمؤِمناِت والْمحصنات ِمن الَِّذين      ﴿ :اآلية السابقة من سورة املائدة    
آتيتموهن أُجورهن محِصِنني غَير مساِفِحني وال متِخِذي      أُوتوا الِْكتاب ِمن قَبِلكُم ِإذَا      

              اِسـِرينالْخ ِة ِمـنِفي الْـآِخر وهو لُهمِبطَ عح اِن فَقَدِبالِْإمي كْفُري نماٍن ود١(﴾أَخ( 
ثري رمحـه    قال احلافظ ابن ك    ، هي احلرة العفيفة يف أصح أقوال علماء التفسري        :واحملصنة

 أي وأحـل    ﴾والْمحصنات ِمن الْمؤِمناتِ  ﴿ : وقوله :اهللا يف تفسري هذه اآلية ما نصه      
لكم نكاح احلرائر العفائف من النساء املؤمنات وذكر هذا توطئة ملا بعده وهـو قولـه       

 أراد باحملصنات   : فقيل )٢(﴾والْمحصنات ِمن الَِّذين أُوتوا الِْكتاب ِمن قَبِلكُم      ﴿ :تعاىل
 وإمنا قال جماهد احملـصنات احلرائـر        ، حكاه ابن جرير عن جماهد     ،احلرائر دون اإلماء  

 وحيتمل أن يكون أراد باحلرة العفيفـة كمـا يف        ،فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه      
الرواية األخرى عنه وهو قول اجلمهور ههنا وهو األشبه لئال جيتمع فيها أن تكون ذمية               

لك غري عفيفة فيفسد حاهلا بالكلية ويتحصل زوجها على ما قيل يف املثـل              وهي مع ذ  
 العفيفات عن الزىن كما     : والظاهر من اآلية أن املراد باحملصنات      ).حشف وسوء كيل  (

 مث  )٣(﴾محصناٍت غَير مساِفحاٍت وال متِخذَاِت أَخدانٍ     ﴿ :قال تعاىل يف اآلية األخرى    
والْمحصنات ِمن الَِّذين أُوتوا الِْكتاب ِمن      ﴿ :لماء يف قوله تعاىل   اختلف املفسرون والع  

ِلكُمحكاه ابن جريـر عـن       ، هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة          ﴾قَب 
 وقيل املراد بأهل الكتاب ههنا اإلسرائيليات ،طائفة من السلف ممن فسر احملصنة بالعفيفة      

   املراد بذلك الذميات دون احلربيات  وقيل،وهو مذهب الشافعي
                                                

 .٥ سورة املائدة اآلية  )١(
 . ٥سورة املائدة اآلية  )٢(
 .٢٥سورة النساء اآلية  )٣(
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 وقد كان ، اآلية)١(﴾قَاِتلُوا الَِّذين ال يؤِمنونَ ِباللَِّه وال ِبالْيوِم الْآِخرِ     ﴿ :لقوله تعاىل 
عبد اهللا بن عمر ال يرى التزويج بالنصرانية ويقول ال أعلم شركا أعظم من أن تقول إن              

وقال ، اآلية )٢(﴾تنِكحوا الْمشِركَاِت حتى يؤِمن   وال  ﴿ :را عيسى وقد قال اهللا تعاىل     
 حدثنا أيب حدثنا حممد بن حامت بن سليمان املؤدب حدثنا القاسـم بـن               :ابن أيب حامت  

 نزلت هذه اآليـة  :مالك يعين املزين حدثنا إمساعيل بن مسيع عن أيب مالك الغفاري قال         
    ؤى يتِركَاِت حشوا الْمِكحنال تو﴿فحجز الناس عنهن حىت نزلت اآلية اليت        : قال ﴾ِمن 

 فنكح الناس نساء أهـل      ﴾والْمحصنات ِمن الَِّذين أُوتوا الِْكتاب ِمن قَبِلكُم      ﴿بعدها  
 وقد تزوج مجاعة من الصحابة من نساء النصارى ومل يروا بذلك بأسا أخـذا           ،الكتاب

 فجعلوا هـذه    ﴾ن الَِّذين أُوتوا الِْكتاب ِمن قَبِلكُم     والْمحصنات مِ ﴿ذه اآلية الكرمية    
خمصصة لليت يف سورة البقرة وال تنِكحوا الْمشِركَاِت حتى يـؤِمن إن قيـل بـدخول           
الكتابيات يف عمومها وإال فال معارضة بينها وبينها؛ ألن أهل الكتاب قد انفـصلوا يف               

لَم يكُِن الَِّذين كَفَروا ِمن أَهـِل       ﴿ :كقوله تعاىل ذكرهم عن املشركني يف غري موضع       
وقُلْ ِللَّـِذين أُوتـوا     ﴿ : وكقوله )٣(﴾الِْكتاِب والْمشِرِكني منفَكِّني حتى تأِْتيهم الْبينةُ     

ية انتهى املقصود من كالم      اآل )٤(﴾الِْكتاب والْأُميني أَأَسلَمتم فَِإنْ أَسلَموا فَقَِد اهتدوا      
 وقال أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بـن قدامـة              ،احلافظ ابن كثري رمحه اهللا    

ليس بني أهل العلم حبمد اهللا اختالف يف حل       ( :احلنبلي رمحه اهللا يف كتابه املغين ما نصه       
  ة وممن روي عنه ذلك عمر وعثمان وطلح،حرائر نساء أهل الكتاب

                                                
 .٢٩ سورة التوبة اآلية  )١(
 .٢٢١ سورة البقرة اآلية  )٢(
 . ١ سورة البينة اآلية  )٣(
 .٢٠ سورة آل عمران اآلية  )٤(
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 قال ابن املنذر وال يصح عن أحد من األوائـل أنـه             ،ان وجابر وغريهم  وحذيفة وسلم 
 وروى اخلالل بإسناده أن حذيفة وطلحة واجلارود بن املعلى وأذينة العبدي            ،حرم ذلك 

 وحرمته اإلمامية متسكا بقولـه  ،تزوجوا نساء من أهل الكتاب وبه قال سائر أهل العلم   
 )٢(﴾وال تمِسكُوا ِبِعصِم الْكَواِفرِ   ﴿ )١(﴾تى يؤِمن   وال تنِكحوا الْمشِركَاِت ح   ﴿تعاىل  

والْمحـصنات ِمـن    ﴿ : إىل قوله  )٣(﴾لْيوم أُِحلَّ لَكُم الطَّيبات   ﴿ :ولنا قول اهللا تعاىل   
       نهورأُج نوهمتيِإذَا آت ِلكُمقَب ِمن ابوا الِْكتأُوت فأمـا   ،ابة وإمجاع الصح  )٤(﴾الَِّذين 

 فروي عن ابن عباس رضي اهللا عنـهما         )٥(﴾وال تنِكحوا الْمشِركَاتِ  ﴿ :قوله سبحانه 
أا نسخت باآلية اليت يف سورة املائدة وكذلك ينبغي أن يكون ذلك يف اآلية األخرى؛               

 وقال آخرون ليس هذا نسخا فإن       ،ألما متقدمتان واآلية اليت يف املائدة متأخرة عنهما       
لَم يكُـِن الَّـِذين     ﴿ :ملشركني بإطالقه ال يتناول أهل الكتاب بدليل قوله سبحانه        لفظ ا 

     فَكِّنينم ِرِكنيشالْماِب وِل الِْكتأَه وا ِمنِل     ﴿:  وقوله تعاىل  )٦(﴾كَفَرأَه وا ِمنكَفَر ِإنَّ الَِّذين
 ِرِكنيشالْماِب ونَّ أَ ﴿:  وقوله عز وجل   )٧(﴾الِْكتِجدلَت      ودهوا الْينآم ةً ِللَِّذيناوداِس عالن دش

ما يود الَّـِذين كَفَـروا ِمـن أَهـِل الِْكتـاِب وال             ﴿: وقوله تعاىل  )٨(﴾والَِّذين أَشركُوا 
ِرِكنيشاملشركني بإطالقها غري    وسائر آي القرآن يفصل بينهما، فدل على أن لفظة        )٩(﴾الْم

   وهذا معىن قول سعيد بن جبري وقتادة؛ وألن،كتابمتناولة ألهل ال

                                                
 .٢٢١ سورة البقرة اآلية )١(
 .١٠ سورة املمتحنة اآلية )٢(
 .٥ سورة املائدة اآلية )٣(
 .٥ سورة املائدة اآلية )٤(
 .٢٢١ سورة البقرة اآلية )٥(
 .١ سورة البينة اآلية )٦(
 .٦ سورة البينة اآلية )٧(
 .٨٢ئدة اآلية  سورة املا)٨(
 .١٠٥ سورة البقرة اآلية )٩(
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 وأيتنا خاصة يف حل نساء أهل الكتاب واخلاص جيب          ،ما احتجوا به عام يف كل كافرة      
 إذا ثبت هذا فاألوىل أن ال يتزوج كتابية؛ ألن عمر رضي اهللا عنه قال للـذين                 ،تقدميه

 )طلقها( :فقال له عمر ، فطلقوهن إال حذيفة،)طلقوهن(تزوجوا من نساء أهل الكتاب    
هـي  ( : قـال  )تشهد أا حرام  ( : قال )هي مخرة طلقها  ( : قال )تشهد أا حرام  ( :قال
 أال  :قد علمت أا مخرة ولكنها يل حالل فلما كان بعد طلقها فقيل لـه             ( : قال )مخرة

 ، كرهت أن يرى الناس أين ركبت أمـرا ال ينبغـي يل       :طلقتها حني أمرك عمر ؟ قال     
 انتهى كالم صاحب  ) ورمبا كان بينهما ولد فيميل إليها      ،ال إليها قلبه فتفتنه   وألنه رمبا م  

 واخلالصة مما ذكره احلافظ ابن كثري وصاحب املغين رمحة اهللا عليهمـا          .املغين رمحه اهللا  
وال تنِكحـوا الْمـشِركَاِت حتـى       ﴿ :أنه ال تعارض بني قوله سبحانه يف سورة البقرة        

ِمنؤة، وبني قوله عز وجل يف سورة املائدة        اآلي )١(﴾ي :      ـامطَعو اتبالطَّي أُِحلَّ لَكُم موالْي﴿
الَِّذين أُوتوا الِْكتاب ِحلٌّ لَكُم وطَعامكُم ِحـلٌّ لَهـم والْمحـصنات ِمـن الْمؤِمنـاِت                

أن أهـل   : أحـدمها :  اآلية، لوجهني  )٢(﴾موالْمحصنات ِمن الَِّذين أُوتوا الِْكتاب ِمن قَبِلكُ      
ألن اهللا سبحانه فـصل بينـهم يف آيـات          . الكتاب غري داخلني يف املشركني عند اإلطالق      

لَم يكُِن الَِّذين كَفَروا ِمن أَهـِل الِْكتـاِب والْمـشِرِكني           ﴿: كثريات مثل قوله عز وجل    
فَكِّنيناِر        ِإنَّ  ﴿:  اآلية، وقوله سبحانه   )٣(﴾مِفي ن ِرِكنيشالْماِب وِل الِْكتأَه وا ِمنكَفَر الَِّذين

ما يود الَِّذين كَفَروا ِمن أَهِل الِْكتاِب وال ﴿:  اآلية، وقوله عز وجل  )٤(﴾جهنم خاِلِدين ِفيها  
       كُمبر ٍر ِمنيخ ِمن كُملَيلَ عزنأَنْ ي ِرِكنيشمن اآليات املفرقة    ية، إىل غري ذلك    اآل )٥(﴾الْم 

  بني أهل الكتاب واملشركني وعلى هذا الوجه ال تكون احملصنات من أهل الكتاب

                                                
 .٢٢١سورة البقرة اآلية  )١(
 .٥سورة املائدة اآلية  )٢(
 .١سورة البينة اآلية  )٣(
 .٦سورة البينة اآلية  )٤(
 .١٠٥ سورة البقرة اآلية )٥(
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 فال يبقـى بـني اآليـتني    ،داخالت يف املشركات املنهي عن نكاحهن يف سورة البقرة  
 واألقرب أن أهـل الكتـاب داخلـون يف املـشركني         ، وهذا القول فيه نظر    ،تعارض
 وهلـذا   ،ت عند اإلطالق رجاهلم ونساؤهم؛ ألم كفار مشركون بال شك         واملشركا

يا أَيهـا الَّـِذين آمنـوا ِإنمـا         ﴿ :نعون من دخول املسجد احلرام لقوله عز وجل       مي
ولو كـان    ، اآلية )١(﴾الْمشِركُونَ نجس فَال يقْربوا الْمسِجد الْحرام بعد عاِمِهم هذَا        

 وملـا  ،تاب ال يدخلون يف اسم املشركني عند اإلطالق مل تشملهم هذه اآليـة         أهل الك 
 وما أُِمـروا ِإال  ﴿ :ذكر سبحانه عقيدة اليهود والنصارى يف سورة براءة قال بعد ذلك  

 . فوصفهم مجيعا بالشرك    )٢(﴾ِليعبدوا ِإلَها واِحدا ال ِإلَه ِإال هو سبحانه عما يشِركُونَ         
 وألم مجيعا اختـذوا     ، املسيح ابن اهللا   : والنصارى قالوا  ، عزير ابن اهللا   :ألن اليهود قالوا  

أحبارهم ورهبام أربابا من دون اهللا وهذا كله من أقبح الشرك واآليات يف هذا املعىن               
 واخلاص يقضي علـى العـام       ، أن آية املائدة خمصصة آلية البقرة      : والوجه الثاين  ،كثرية

 ، وهذا هو الصواب، كما هو معروف يف األصول وهو جممع عليه يف اجلملة          ويقدم عليه 
وبذلك يتضح أن احملصنات من أهل الكتاب حل للمسلمني غري داخالت يف املشركات             
املنهى عن نكاحهن عند مجهور أهل العلم بل هو كاإلمجاع منهم ملا تقـدم يف كـالم           

باحملصنات مـن املؤمنـات أوىل       ولكن ترك نكاحهن واالستغناء عنهن       ،صاحب املغين 
وأفضل ملا جاء يف ذلك عن أمري املؤمنني عمر ابن اخلطاب رضي اهللا عنه وابنه عبد اهللا                 

 وألن نكاح نساء أهل الكتاب فيه خطـر         ،ومجاعة من السلف الصاحل رضي اهللا عنهم      
وال سيما يف هذا العصر الذي استحكمت فيه غربة اإلسالم وقل فيه الرجال الصاحلون              
الفقهاء يف الدين وكثر فيه امليل إىل النساء والسمع والطاعة هلن يف كل شيء إال ما شاء             

    فيخشى على الزوج أن جتره زوجته الكتابية إىل دينها وأخالقها كما،اهللا
                                                

  . ٢٨ سورة التوبة اآلية )١(
 .٣١ سورة التوبة اآلية )٢(
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 فإن قيل فما وجه احلكمـة يف إباحـة   .خيشى على أوالده منها من ذلك واهللا املستعان 
 ،مني وعدم إباحة املسلمات للرجال من أهل الكتاب       احملصنات من أهل الكتاب للمسل    

 إن املسلمني ملا آمنوا باهللا وبرسله وما أنـزل  : أن يقال - واهللا أعلم  -فاجلواب عن ذلك  
عليهم ومن مجلتهم موسى بن عمران وعيسى بن مرمي عليهما الصالة والـسالم ومـن     

 ملا آمن   ،ملرتل على عيسى  مجلة ما أنزل على الرسل التوراة املرتلة على موسى واإلجنيل ا          
املسلمون ذا كله أباح اهللا هلم نساء أهل الكتاب احملصنات فضال منه عليهم وإكماال              

 وملا كفر أهل الكتاب مبحمد صلى اهللا عليه وسلم وما أنزل عليه مـن               ،إلحسانه إليهم 
له الكتاب العظيم وهو القرآن حرم اهللا عليهم نساء املسلمني حىت يؤمنوا بنبيه ورسـو             

 فإذا آمنوا به حل هلم نساؤنا وصار        ،حممد صلى اهللا عليه وسلم خامت األنبياء واملرسلني       
هلم ما لنا وعليهم ما علينا واهللا سبحانه هو احلكم العدل البصري بأحوال عباده العليم مبا                
يصلحهم احلكيم يف كل شيء تعاىل وتقدس وترته عن قول الضالني والكافرين وسـائر         

 أن املرأة ضعيفة سريعة االنقياد للـزوج فلـو          :ناك حكمة أخرى وهي    وه .املشركني
أبيحت املسلمة لرجال أهل الكتاب ألفضى ا ذلك غالبا إىل دين زوجها فاقتـضت              

   .حكمة اهللا سبحانه حترمي ذلك
   ؟.من هم أهل الكتاب :املسألة الثالثة

 أما  ،وغريهم كما نص على ذلك علماء التفسري        ، هم اليهود والنصارى   :واجلواب
اوس فليسوا من أهل الكتاب عند اإلطالق ولكنهم يعاملون معاملتهم يف أخذ اجلزية             

 أما نساؤهم وذبائحهم فحـرام      ،منهم؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أخذها منهم        
 ويف حلـهما    ،على املسلمني عند األئمة األربعة وغريهم وهو كاإلمجاع من أهل العلم          

 وممن نص على ما ذكرنا من العلماء أبو حممـد       ،عليه عند أهل العلم   قول شاذ ال يعول     
 وأهل الكتـاب الـذين هـذا        :فصل( :بن قدامة رمحه اهللا يف كتابه املغين قال ما نصه         

  حكمهم هم أهل التوراة واإلجنيل قال
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 فأهل التـوراة     )١(﴾ِلناأَنْ تقُولُوا ِإنما أُنِزلَ الِْكتاب علَى طَاِئفَتيِن ِمن قَب        ﴿ :اهللا تعاىل 
اليهود والسامرة وأهل اإلجنيل النصارى ومن وافقهم يف أصل دينـهم مـن اإلفـرنج               

 وليس للمجوس كتـاب وال حتـل        : فصل : إىل أن قال رمحه اهللا     ...واألرمن وغريهم 
ذبائحهم وال نكاح نسائهم نص عليه أمحد وهو قول عامة العلماء إال أبا ثور فإنه أباح                

 وألنـه روي أن     ؛"سنوا م سنة أهل الكتاب    " :النيب صلى اهللا عليه وسلم    ذلك لقول   
 ولنا قـول اهللا     . وألم يقرون باجلزية فأشبهوا اليهود والنصارى      ،حذيفة تزوج جموسية  

 فرخص  ﴾وال تمِسكُوا ِبِعصِم الْكَواِفرِ   ﴿ : وقوله ﴾وال تنِكحوا الْمشِركَاتِ  ﴿ :تعاىل
 ،ب فمن عداهم يبقى على العموم ومل يثبت أن للمجوس كتابـا    من ذلك يف أهل الكتا    

 ، هذا باطل واستعظمه جـدا     : أيصح عن علي أن للمجوس كتابا ؟ فقال        :وسئل أمحد 
 وقوله  ،ولو ثبت أن هلم كتابا فقد بينا أن حكم أهل الكتاب ال يثبت لغري أهل الكتابني               

 كتاب هلم وإمنا أراد به الـنيب     سنوا م سنة أهل الكتاب دليل على أنه ال         :عليه السالم 
يف حقن دمائهم وإقرارهم باجلزية ال غري، وذلك أم ملا كانت هلـم             صلى اهللا عليه وسلم     

شبهة كتاب غلب ذلك يف حترمي دمائهم فيجب أن يغلب حكم التحرمي لنسائهم وذبائحهم،              
يف التحـرمي أوىل، ومل     فإننا إذا غلبنا الشبهة يف التحرمي فتغليب الدليل الذي عارضته الشبهة            

يثبت أن حذيفة تزوج جموسية وضعف أمحد رواية من روى عن حذيفة أنه تزوج جموسـية،        
يقول تزوج يهودية وهو أوثق ممن روي عنه أنه تزوج جموسية، وقال ابـن              : وقال أبو وائل  

سريين كانت امرأة حذيفة نصرانية، ومع تعارض الروايات ال يثبت حكـم إحـداهن إال                
 على أنه لو ثبت ذلك عن حذيفة فال جيوز االحتجاج به مع خمالفة الكتاب وقـول          بترجيح،

سائر العلماء، وأما إقرارهم باجلزية فألننا غلبنا حكم التحرمي لدمائهم فيجب أن يغلب حكم            
  . واهللا أعلم. انتهى املقصود من كالم صاحب املغين رمحه اهللا) التحرمي يف ذبائحهم ونسائهم

                                                
 .١٥٦ سورة األنعام اآلية )١(
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من هو اخلليفة األول بعد رسول اهللا صـلى اهللا عليـه            : بعةاملسألة الرا 
     ؟وسلم ومن يتلوه بالتسلسل إخل

 قد أمجع أهل السنة واجلماعة على أن اخلليفة بعد رسول اهللا صلى اهللا               :واجلواب
 مث علي بن أيب ، مث عثمان بن عفان ،عليه وسلم هو أبو بكر الصديق مث عمر بن اخلطاب         

 وقد فضل بعض أهـل      ،مجيعا وهذه مراتبهم يف الفضل واخلالفة     طالب رضي اهللا عنهم     
 ولكن مجهور أهل السنة قدموا عثمان علـى         ،السنة عليا على عثمان رضي اهللا عنهما      

 وجاءت آثار كـثرية عـن   ،علي؛ ألن الصحابة رضي اهللا عنهم قدموه عليه يف اخلالفة  
أبو جعفر الطحاوي رمحه     وقال اإلمام    ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تدل على ذلك        

وحنـب  ( :اهللا يف عقيدته املشهورة اليت نقل فيها عقيدة أهل السنة واجلماعة ما نـصه             
 وال نتربأ مـن     ،أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال نفرط يف حب أحد منهم            

 وحبهم دين ، ونبغض من يبغضهم وبغري اخلري يذكرهم وال نذكرهم إال خبري         ،أحد منهم 
 ونثبت اخلالفة بعد رسول اهللا صلى اهللا        ، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان    ،إحسانوإميان و 

 مث  ،عليه وسلم أوال أليب بكر الصديق رضي اهللا عنه تفضيال له وتقدميا على مجيع األمة              
 مث لعلي بن أيب طالب رضي       ، مث لعثمان رضي اهللا عنه     ،لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه     

قال اإلمام أبو احلسن األشعري . انتهى)ن واألئمة املهديون  وهم اخللفاء الراشدو   ،اهللا عنه 
 : ما نصه  )باملقاالت يف حكاية مذهب أهل السنة واجلماعة      (رمحه اهللا يف كتابه املسمى      

ومجلة ما عليه أصحاب احلديث وأهل السنة اإلقرار باهللا ومالئكته ورسله وما جاء من          (
 ،هللا عليه وسلم ال يردون من ذلك شيئا       عند اهللا وما رواه الثقات عن رسول اهللا صلى ا         

 وأن  ،وأن اهللا إله واحد فرد صمد مل يتخذ صاحبة وال ولدا وأن حممدا عبده ورسـوله               
   ، وأن اهللا يبعث من يف القبور، وأن الساعة آتية ال ريب فيها، وأن النار حق،اجلنة حق
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 وأن له عينني    )١(﴾ استوى الرحمن علَى الْعرشِ  ﴿ :وأن اهللا تعاىل على عرشه كما قال      
 وأن له يدين بال كيف كمـا قـال       )٢(﴾تجِري ِبأَعيِننا ﴿ :بال كيف كما قال سبحانه    

بـلْ يـداه   ﴿ : وقولـه )٣(﴾ما منعك أَنْ تسجد ِلمـا خلَقْـت ِبيـدي      ﴿ :سبحانه
 وجـه ربـك ذُو      ويبقَى﴿ : وأن له وجها جل ذكره كما قال تعاىل        )٤(﴾مبسوطَتاِن

 إىل أن قال رمحه اهللا ويعرفون حق السلف الذين اختـارهم اهللا             )٥(﴾الْجالِل والِْإكْرامِ 
لصحبة نبيه صلى اهللا عليه وسلم ويأخذون بفضائلهم وميسكون عما شـجر بينـهم               
صغريهم وكبريهم ويقدمون أبا بكر مث عمر مث عثمان مث عليا رضي اهللا تعـاىل عنـهم             

 أم اخللفاء الراشدون املهديون وأم أفضل الناس كلهم بعد النيب صـلى اهللا              ويقرون
 انتهى املقصود من كالمه رمحه اهللا وبه يعلم أن أصحاب احلديث وأهـل             ).عليه وسلم 

السنة مجيعهم يقدمون أبا بكر مث عمر مث عثمان مث عليا رضي اهللا عنهم مجيعا يف الفضل                 
ابن تيمية رمحه اهللا يف العقيدة الواسطية اليت ذكـر فيهـا       وقال شيخ اإلسالم     .واخلالفة

ومن أصول أهل السنة واجلماعة سالمة قلـوم        ( :عقيدة أهل السنة واجلماعة ما نصه     
وألسنتهم ألصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما وصفهم اهللا بذلك يف قولـه               

 ربنا اغِْفر لَنا وِلِإخواِننا الَِّذين سـبقُونا        والَِّذين جاُءوا ِمن بعِدِهم يقُولُونَ    ﴿ :سبحانه
           ِحيمر ُءوفر كا ِإننبوا رنآم ا ِللَِّذينا ِغللْ ِفي قُلُوِبنعجال تاِن وويقبلون ما   )٦(﴾ِبالِْإمي 

 تواتر  ويقرون مبا: إىل أن قال رمحه اهللا ...جاء به الكتاب والسنة من فضائلهم ومراتبهم      
  به

                                                
 .٥ سورة طه اآلية )١(
 .١٤ سورة القمر اآلية )٢(
 .٧٥ سورة ص اآلية )٣(
 .٦٤ سورة املائدة اآلية )٤(
 .٢٧ سورة الرمحن اآلية )٥(
 .١٠سورة احلشر اآلية  )٦(
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النقل عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وعن غريه من أن خـري هـذه           
 ، ويربعون بعلي رضـي اهللا عنـهم  ، ويثلثون بعثمان، مث عمر، أبو بكر ،األمة بعد نبيها  

كما دلت عليه اآلثار وكما أمجع الصحابة على تقدمي عثمان يف البيعة مع أن بعض أهل               
 اختلفوا يف عثمان وعلي رضي اهللا عنهما بعد اتفاقهم على تقـدمي أيب              السنة كانوا قد  

 وقوم  ، وقدم قوم عليا   ، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي      ،بكر وعمر أيهما أفضل   
 - وإن كانت هذه املسألة    ، لكن استقر أمر أهل السنة على تقدمي عثمان مث علي          ،توقفوا

يضلل املخالف فيها عند مجهـور أهـل       ليست من األصول اليت      -مسألة عثمان وعلي  
 وذلك أم يؤمنون أن اخلليفـة بعـد         ، لكن اليت يضلل فيها هي مسألة اخلالفة       ،السنة

 ومن طعن يف خالفة     ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو بكر مث عمر مث عثمان مث علي             
ـ         )أحد من هؤالء فهو أضل من محار أهله        ثرية  والنقول عن أهل السنة يف هذا الباب ك

   .ونرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية لطالب احلق

 وأن ،واسأل اهللا أن يوفقنا وإياكم وسائر املسلمني للفقه يف دينه والثبـات عليـه             
 وصـلى اهللا    . وأن يهدينا صراطه املستقيم إنه جواد كرمي       ،يصلح قلوبنا وأعمالنا مجيعا   

  .وسلم على حممد وآله وصحبه أمجعني
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  )١("ت باملوالد وحنوهاحكم االحتفاال"
أحدث بعض املشايخ احتفاالت، ال أعرف هلا وجها يف الشرع، كاالحتفال    : السؤال

نرجو أن  . مبولد النيب صلى اهللا عليه وسلم، وبليلة اإلسراء واملعراج واهلجرة النبوية          
  توضحوا لنا ما دل عليه الشرع يف هذه املسائل حىت نكون على بينة ؟ 

  :اجلواب
 كما قال اهللا    ،أن اهللا سبحانه قد أكمل هلذه األمة دينها وأمت عليها النعمة           ال ريب   

الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي ورِضيت لَكُم الِْإسالم          ﴿ :سبحانه
ملبني وأكمـل    وقد توىف اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم بعدما بلغ البالغ ا            . اآلية )٢(﴾ِدينا

 كما قال   ،اهللا به شرائع الدين فليس ألحد أن حيدث يف دينه ما مل يشرعه اهللا عز وجل               
  متفـق علـى   "من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهـو رد      " :صلى اهللا عليه وسلم   

 رضـي اهللا  ، وأخرج مسلم يف صحيحه عنها،صحته من حديث عائشة رضي اهللا عنها      
  "من عمل عمال ليس عليه أمرنـا فهـو رد         " :يه وسلم قال  عنها أن النيب صلى اهللا عل     

 ألنه زيادة يف الدين مل يأذن اهللا        . ال جيوز العمل به    ،أي مردود  " فهو رد  " :ومعىن قوله 
 فقال عز وجـل يف سـورة        ، وقد أنكر سبحانه يف كتابه املبني على من فعل ذلك          ،ا

 ويف صحيح   )٣(﴾ن الديِن ما لَم يأْذَنْ ِبِه اللَّه      أَم لَهم شركَاُء شرعوا لَهم مِ     ﴿ :الشورى
مسلم عن جابر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كـان يقـول يف خطبـة                   

أما بعد فإن خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليـه               " :اجلمعة
   . "وسلم وشر األمور حمدثاا وكل بدعة ضاللة

                                                
 نشرت يف جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة، ركن الفتاوى، العدد األول السنة الثانية رجب عام  )١(

 .هـ١٣٨٩
 . ٣ئدة اآلية سورة املا )٢(
 .٢١سورة الشورى اآلية  )٣(
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 ال يتـسع هـذا اجلـواب        ،ث واآلثار يف إنكار البدع والتحذير منها كثرية       واألحادي
   .لذكرها

 ،وهذه االحتفاالت اليت ذكرت يف السؤال مل يفعلها الرسول صلى اهللا عليه وسلم            
 وأحرصهم على هداية األمة وإرشادها إىل مـا         ،وهو أنصح الناس وأعلمهم بشرع اهللا     

 وهم خري النـاس     ،لها أصحابه رضي اهللا عنهم     ومل يفع  ،ينفعها ويرضي موالها سبحانه   
 ومل يفعلها أئمة اهلـدى يف القـرون         ، وأحرصهم على كل خري    ،وأعلمهم بعد األنبياء  

 ، بعضهم عن اجتهاد واستحسان من غري حجـة ، وإمنا أحدثها بعض املتأخرين   ،املفضلة
مني هـو    والواجب على مجيع املسل    ،وأغلبهم عن تقليد ملن سبقهم يف هذه االحتفاالت       

 ،السري على ما درج عليه الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصـحابه رضـي اهللا عنـهم     
 ، فذلك هو الصراط املستقيم واملنهج القومي      ،واحلذر مما أحدثه الناس يف دين اهللا بعدهم       

لَ فَتفَرق  وأَنَّ هذَا ِصراِطي مستِقيما فَاتِبعوه وال تتِبعوا السب       ﴿ :كما قال اهللا عز وجل    
 وثبت يف احلديث الصحيح عـن       )١(﴾ِبكُم عن سِبيِلِه ذَِلكُم وصاكُم ِبِه لَعلَّكُم تتقُونَ       

عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تال على أصحابه هـذه                  
 ، ميينه ومشاله  مث خط خطوطا عن   " هذا سبيل اهللا     " : فقال ، مث خط خطا مستطيال    ،اآلية
وأَنَّ ﴿ :مث تال هذه اآليـة    " هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه           " :وقال

  وقال اهللا    )٢(﴾هذَا ِصراِطي مستِقيما فَاتِبعوه وال تتِبعوا السبلَ فَتفَرق ِبكُم عن سِبيِلهِ          
 وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّـه          وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه   ﴿ :عز وجل 

 ،  ومما ذكرنا من األدلة يتضح لك أن هذه االحتفاالت كلها بدعة            )٣(﴾شِديد الِْعقَابِ 
   واملشروع للمسلمني هو التفقه ،جيب على املسلمني تركها واحلذر منها

                                                
 .١٥٣سورة األنعام اآلية  )١(
 .١٥٣سورة األنعام اآلية  )٢(
 .٧سورة احلشر اآلية  )٣(
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 ، والعمل ا يف مجيع الزمان     ،لى اهللا عليه وسلم    والعناية بدراسة سرية النيب ص     ،يف الدين 
   . وفيما شرع اهللا سبحانه غنية وكفاية عما أحدث من البدع،ال يف وقت املولد خاصة

 ومـا ورد يف     ،أما ليلة اإلسراء واملعراج فالصحيح من أهل العلم أا ال تعـرف           
 ، عليه وسـلم   تعيينها من األحاديث فكلها أحاديث ضعيفة ال تصح عن النيب صلى اهللا           

 ، من رجب فقد غلط؛ ألنه ليس معه حجة شرعية تؤيد ذلـك            ٢٧ إا ليلة    :ومن قال 
 ولـو   ،ولو فرضنا أا معلومة فاالحتفال ا بدعة؛ ألنه زيادة يف الدين مل يأذن اهللا ا              

كان ذلك مشروعا لكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا عنـهم                
 لو كان االحتفال به مشروعا      ، وهكذا زمن اهلجرة   ،عليه ممن بعدهم  أسبق إليه وأحرص    

 فلما مل ينقل دل ذلك     ، ولو فعلوه لنقل   ،لفعله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه       
   .على أنه بدعة

 وأن  ،وأسأل اهللا عز وجل أن يصلح أحوال املسلمني ومينحهم الفقـه يف الـدين             
 ، وأن يسلك باجلميع صراطه املستقيم     ،دع واحملدثات يعيذنا وإياكم وإياهم من مجيع الب     

 وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله نبينا حممد وآله وأصحابه           ،إنه على كل شيء قدير    
   .ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
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  حكم االحتفال مبرور سنة أو سنتني لوالدة الشخص

 أكثر أو اقل مـن الـسنني   ما حكم االحتفال مبرور سنة أو سنتني مثال أو      : السؤال
لوالدة الشخص وهو ما يسمى بعيد امليالد، أو إطفاء الشمعة ؟ وما حكم حـضور               
والئم هذه االحتفاالت ؟ وهل إذا دعي الشخص إليها جييب الدعوة أم ال ؟ أفيدونا               

  . أثابكم اهللا

  قد دلت األدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن االحتفال باملوالد من            :اجلواب
 ملـا  ، وال جتوز إجابة الدعوة إليها،البدع احملدثة يف الدين وال أصل هلا يف الشرع املطهر  

أَم لَهـم   ﴿ : وقد قال اهللا سبحانه وتعـاىل      ..يف ذلك من تأييد للبدع والتشجيع عليها      
         أْذَنْ ِبِه اللَّهي ا لَميِن مالد ِمن موا لَهعركَاُء شروقال سبحانه   )١(﴾ش  : ﴿   ـاكلْنعج ثُم

ِإنهم لَن يغنوا عنك ِمن     * علَى شِريعٍة ِمن الْأَمِر فَاتِبعها وال تتِبع أَهواَء الَِّذين ال يعلَمونَ            
         ِقنيتالْم ِليو اللَّهٍض وعاُء بِليأَو مهضعب ِإنَّ الظَّاِلِمنيئًا ويوقـال سـبحانه     )٢(﴾اللَِّه ش: 

 وصح  )٣(﴾اتِبعوا ما أُنِزلَ ِإلَيكُم ِمن ربكُم وال تتِبعوا ِمن دوِنِه أَوِلياَء قَِليلًا ما تذَكَّرونَ             ﴿
  "من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد       " :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        

خري احلديث كتاب اهللا وخري     " :والسالم وقال عليه الصالة     ،أخرجه مسلم يف صحيحه   
 "اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم وشر األمور حمدثاا وكـل بدعـة ضـاللة               

   .واألحاديث يف هذا املعىن كثرية

  

                                                
 .٢١ سورة الشورى اآلية  )١(
 .١٩-١٨سورة اجلاثية اآليتان  )٢(
 .٣سورة األعراف اآلية  )٣(
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مث إن هذه االحتفاالت مع كوا بدعة منكرة ال أصل هلا يف الشرع هي مع ذلك                
 وقد قال عليه الصالة والسالم حمذرا من        فيها تشبه باليهود والنصارى الحتفاهلم باملوالد     

لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حىت لو دخلوا جحر             ":سنتهم وطريقتهم 
   أخرجـاه يف  " فمـن "قالوا يا رسول اهللا اليهود والنصارى ؟ قال          " ضب لدخلتموه 

هللا عليـه    وقال صلى ا   .أي هم املعنيون ذا الكالم    " فمن   " : ومعىن قوله  ..الصحيحني
 وفـق اهللا    .  واألحاديث يف هذا املعىن معلومة كثرية       "من تشبه بقوم فهو منهم    " :وسلم

  .اجلميع ملا يرضيه
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    )١(حكم إقامة أعياد امليالد                              

  ما حكم إقامة أعياد امليالد ؟ : السؤال

 له يف الشرع املطهر بل هو بدعة لقـول           االحتفال بأعياد امليالد ال أصل     :اجلواب
  متفق علـى  "من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد    " :النيب صلى اهللا عليه وسلم    

مـن عمـل   " : ويف لفظ ملسلم وعلقه البخاري رمحه اهللا يف صحيحه جازما به      .صحته
مبولـده  ومعلوم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل حيتفل          " عمال ليس عليه أمرنا فهو رد     

 ومجيع أصحابه   ، وال علمه أصحابه وهكذا خلفاؤه الراشدون      ،مدة حياته وال أمر بذلك    
مل يفعلوا ذلك وهم أعلم الناس بسنته وهم أحب الناس لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           
وأحرصهم على اتباع ما جاء به فلو كان االحتفال مبولده صلى اهللا عليه وسلم مشروعا       

 فعلـم   .كذا العلماء يف القرون املفضلة مل يفعله أحد منهم ومل يأمر به            وه ،لبادروا إليه 
 وحنن نـشهد    ،بذلك أنه ليس من الشرع الذي بعث اهللا به حممدا صلى اهللا عليه وسلم             

اهللا سبحانه ومجيع املسلمني أنه صلى اهللا عليه وسلم لو فعله أو أمر به أو فعله أصحابه                 
 ألننا واحلمد هللا من أحرص الناس على اتبـاع          .ا إليه رضي اهللا عنهم لبادرنا إليه ودعون     

 ونسأل اهللا لنا وجلميع إخواننا املسلمني الثبات علـى احلـق            .سنته وتعظيم أمره ويه   
   .والعافية من كل ما خيالف شرع اهللا املطهر إنه جواد كرمي

   

   

                                                
 .٢٨٥ جملة البحوث اإلسالمية العدد اخلامس عشر ص  )١(
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١(كم االحتفال باملوالدح(  
على آله وأصحابه ومـن اهتـدى        والسالم على رسول اهللا و     ،احلمد هللا والصالة  

 فقد اطلعت على كلمة نشرا جريدة املدينة بعددها الـصادر يف يـوم           : أما بعد  ،داه
 هـ مضموا أن األخ مجال حممد القاضي رأى يف          ١٤٠١ / ١٢ / ٢٨االثنني املوافق   

برنامج أبناء اإلسالم الذي يبث من التلفاز السعودي حلقة تشتمل على االحتفال بعيد             
   . إخل.. ويسأل مجال هل عيد امليالد جييزه اإلسالم ؟.مليالدا

 ال ريب أن اهللا سبحانه وتعاىل شرع للمسلمني عيدين جيتمعون فيهما            :واجلواب
 وشـرع أعيـادا    ، عيد الفطر واألضحى بدال من أعياد اجلاهلية       : ومها ،للذكر والصالة 

 ومل  ،رفة وأيـام التـشريق    تشتمل على أنواع من الذكر والعبادة كيوم اجلمعة ويوم ع         
 بل  ،يشرع لنا سبحانه وتعاىل عيدا للميالد ال ميالد النيب صلى اهللا عليه وسلم وال غريه              

قد دلت األدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن االحتفال باملوالد من البدع احملدثـة    
ـ   ،يف الدين ومن التشبه بأعداء اهللا من اليهود والنصارى وغريهم          ى أهـل    فالواجب عل

 وإنكاره على من فعله وعدم نشر أو بث ما يشجع على       ،اإلسالم ترك ذلك واحلذر منه    
ذلك أو يوهم إباحته يف اإلذاعة أو الصحافة أو التلفاز لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم                

 وقوله  ، متفق عليه  "من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد         " :يف احلديث الصحيح  
 أخرجـه مـسلم يف      "من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهـو رد        "م  صلى اهللا عليه وسل   

 ويف صحيح مسلم عن جابر رضي اهللا عنه عن النيب   ،صحيحه وعلقه البخاري جازما به    
أما بعد فإن خري احلديث كتاب      " :صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقول يف خطبة اجلمعة         

ر حمدثاا وكـل بدعـة      اهللا وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم وشر األمو          
   ويف مسند أمحد بإسناد جيد عن، واألحاديث يف هذا املعىن كثرية"ضاللة

                                                
 . جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة)١(
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 "من تشبه بقوم فهو منهم    " :ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال           
 :ويف الصحيحني عن أيب سعيد رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنـه قـال      

 كان قبلكم حذو القذة بالقذة ويف لفظ شربا بشرب وذراعا بذراع حىت             لتتبعن سنن من  "
ويف  "فمن" قالوا يا رسول اهللا اليهود والنصارى ؟ قال    "لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه    

هذا املعين أحاديث أخرى كلها تدل على وجوب احلذر مـن مـشاة أعـداء اهللا يف        
د صلى اهللا عليه وسـلم مل حيتفـل          وأشرف اخللق وأفضلهم نبينا حمم     ،أعيادهم وغريها 
 ومل حيتفل به أصحابه بعده رضي اهللا عنهم وال التابعون هلم بإحـسان     ،مبولده يف حياته  

 ولو كان االحتفال مبولده صلى اهللا عليه وسلم أو مولد غريه            ،يف القرون الثالثة املفضلة   
 أمته وحثهم عليه أو      ولعلمه النيب صلى اهللا عليه وسلم      ،خريا لسبقنا إليه أولئك األخيار    

 فلما مل يقع شيء من ذلك علمنا أن االحتفال باملوالد من البدع احملدثة يف               ،فعله بنفسه 
الدين اليت جيب تركها واحلذر منها امتثاال ألمر اهللا سبحانه وأمر رسول اهللا صـلى اهللا                

  وذكر بعض أهل العلم أن أول من أحدث االحتفال باملوالد هـم الـشيعة   .عليه وسلم 
 مث تبعهم بعض املنتسبني إىل السنة يف هذه البدعـة جهـال             ،الفاطميون يف املائة الرابعة   

 والواجب على علماء    ، مث انتشرت هذه البدعة يف الناس      ،وتقليدا هلم ولليهود والنصارى   
 ملـا يترتـب علـى       ،املسلمني بيان حكم اهللا يف هذه البدع وإنكارها والتحذير منها         

 وملا يف ذلك مـن التـشبه        ،ري وانتشار البدع واختفاء السنن    وجودها من الفساد الكب   
بأعداء اهللا من اليهود والنصارى وغريهم من أصناف الكفرة الذين يعتادون مثل هـذه              

 وبينوا حكـم اهللا يف هـذه        ، وقد كتب أهل العلم يف ذلك قدميا وحديثا        ،االحتفاالت
   . وجعلنا من أتباعهم بإحسان،البدع فجزاهم اهللا خريا

  هذه الكلمة املوجزة أردنا ا التنبيه للقراء على هذه البدعة ليكونوا علىو
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 وال  ، وقد كتبت يف ذلك كتابة مطولة نشرت يف الصحف احمللية وغريها غري مرة             ،بينة
ريب أن الواجب على املسئولني يف حكومتنا ويف وزارة اإلعالم بوجه أخـص وعلـى      

 نشر هذه البدع والدعوة إليها أو نشر ما يوهم          مجيع املسئولني يف الدول اإلسالمية منع     
 ، وقياما مبا أوجب اهللا من إنكار املنكـر        ،الناس إباحتها أداء لواجب النصح هللا ولعباده      

 واهللا املسئول   ،ومسامهة يف إصالح أوضاع املسلمني وتطهريها مما خيالف الشرع املطهر         
 وأن يوفقهم للتمسك بكتابـه  ،بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن يصلح أحوال املسلمني      

 وأن يـصلح قـادم      ، واحلذر من كل ما خيالفهمـا      ،وسنة نبيه عليه الصالة والسالم    
   .ويوفقهم لتحكيم شريعة اهللا يف عباده وحماربة ما خالفها إنه ويل ذلك والقادر عليه

   .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه
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  ١وا باملولد النبوي ؟هل حيل للمسلمني أن حيتفل
 هل حيل للمسلمني أن حيتفلوا يف املسجد ليتذكروا السرية النبوية الشريفة            :السؤال
 ربيع األول مبناسبة املولد النبوي الشريف بدون أن يعطلوا اره كالعيد            ١٢يف ليلة   

   وقيل بدعة غري حسنة ؟ ، قيل بدعة حسنة،؟ واختلفنا فيه
 ١٢يموا احتفاال مبولد النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ليلة        ليس للمسلمني أن يق    :اجلواب

ربيع األول وال يف غريها، كما أنه ليس هلم أن يقيموا أي احتفال مبولد غريه عليه الـصالة                  
ألن االحتفال باملوالد من البدع احملدثة يف الدين؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل               . والسالم

هللا عليه وسلم وهو املبلغ للدين واملشرع للشرائع عـن ربـه            حيتفل مبولده يف حياته صلى ا     
سبحانه وال أمر بذلك ومل يفعله خلفاؤه الراشدون وال أصحابه مجيعا وال التـابعون هلـم                

من أحـدث يف    ": فعلم أنه بدعة وقد قال صلى اهللا عليه وسلم        . بإحسان يف القرون املفضلة   
، ويف رواية ملسلم وعلقها البخاري جازما        متفق على صحته   "أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد      

واالحتفال باملوالد ليس عليه أمر النيب صلى اهللا    " من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد        "ا
عليه وسلم بل هو مما أحدثه الناس يف دينه يف القرون املتأخرة فيكون مردودا، وكان عليـه                 

فإن خري احلديث كتـاب اهللا وخـري   : عدأما ب"الصالة والسالم يقول يف خطبته يوم اجلمعة     
 مسلم  ه روا "اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم وشر األمور حمدثاا وكل بدعة ضاللة            

 ويغين عن االحتفـال  "وكل ضاللة يف النار"يف صحيحه وأخرجه النسائي بإسناد جيد وزاد       
ته عليه الصالة والسالم    مبولده تدريس األخبار املتعلقة باملولد ضمن الدروس اليت تتعلق بسري         

وتاريخ حياته يف اجلاهلية واإلسالم يف املدارس واملساجد وغري ذلك، من غـري حاجـة إىل                
. إحداث احتفال مل يشرعه اهللا وال رسوله صلى اهللا عليه وسلم ومل يقم عليه دليل شـرعي                

ة واحلذر مـن    ونسأل اهللا جلميع املسلمني اهلداية والتوفيق لالكتفاء بالسن        واهللا املستعان 
   .البدعة

                                                
 . ٢٤٠ ص ١ كتاب الدعوة ج)١(
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وصية مبناسبة تعيني الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن عويشز 
  يف رئاسة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم عبد العزيز بن عبـد اهللا                  
كم الكـرمي وصـل      كتـاب  ، سالم اهللا عليكم ورمحة اهللا وبركاته      .بن عويشز وفقه اهللا   

 وما تـضمنه مـن      ،وصلكم اهللا داه ونظمين وإياكم يف سلك من خافه واتقاه آمني          
اإلفادة عن تعيينكم يف رئاسة األمر باملعروف والنهي عن املنكر بالظهران كان معلومـا         
وقد كنت عازما على مكاتبتكم من حني بلغين ذلك ولكن كثرة الـشواغل أوجبـت          

 والذي أوصيكم به ونفسي تقوى      . أحسن اهللا للجميع العاقبة    التأخري حىت جاء كتابكم   
اهللا وخشيته يف مجيع األحوال وتقدمي حقه على ما سواه والصدق يف معاملته والنصح له               
ولعباده حسب الطاقة وأوصيكم برعاية القاعدة الشرعية القدرية عند تعارض املـصاحل            

ع املفاسد وهي حتـصيل أعلـى       واملفاسد وعدم إمكان حتصيل مجيع املصاحل ودرء مجي       
املصلحتني أو املصاحل ولو بتفويت الدنيا منهما أو منها ودرء وتعطيل كربى املفسدتني             

 وأنتم يف حمل حيتاج إىل عناية وسياسـة         ،أو املفاسد ولو بارتكاب الدنيا منهما أو منها       
ـ        ،شرعية وقوة يف أمر اهللا ولني عند احلاجة        جعوا  فاتقوا اهللا واصـربوا وصـابروا وش

أنفسكم وإخوانكم األعضاء واهليئات األخرى اليت يف الدمام واخلرب والثقبـة وغريهـا             
 وتذكر حال النيب صلى اهللا عليـه وسـلم          ،بالثقة باهللا واالعتماد عليه واالستنصار به     

هم على ذلك حىت بلغهم     ربوالسلف الصاحل وما حصل عليهم من األذى يف الدعوة وص         
 األعداء ونصر م حزب اإلميان وخذل م حزب الـشيطان           اهللا املىن وأبطل م كيد    

   ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره ِإنَّ اللَّه لَقَِوي﴿ :وذلك من تأويل قوله تعاىل
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ِزيز١(﴾ع(   وقوله سبحانه  : ﴿       كُمامأَقْـد ـتثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصنِإنْ ت﴾)٢(  
  )٣(﴾الَِّذين جاهدوا ِفينا لَنهِدينهم سبلَنا وِإنَّ اللَّه لَمع الْمحِسِنني        و﴿ :وقوله عز وجل  

وأوصيكم أيضا أن تكونوا واألعضاء أسرع الناس إىل كل خري ومن أبعدهم عن كـل               
شر؛ ألن هذا هو الذي ينبغي لكل مسلم عموما وهو يف حق الـداعي إىل اهللا واآلمـر      

 ، ونفع ذلك عظيم ال خيفـى ، وهو من الدعوة إىل اهللا بالفعل مع القول     ،باملعروف آكد 
وقد تكون الدعوة بالفعل يف بعض األزمان واألماكن أنفع من الدعوة بـالقول ولـئال            

أَتأْمرونَ الناس ِبـالِْبر    ﴿ : ويكفي يف هذا املعىن قوله تعاىل      ،يصري للسفهاء عليكم حجة   
 كُمفُسنَ أَنوسنتِقلُونَ     وعأَفَال ت ابلُونَ الِْكتتت متأَنـا   ﴿ :  وقوله سبحانه   )٤(﴾ وها أَيي

كَبر مقْتـا ِعنـد اللَّـِه أَنْ تقُولُـوا مـا ال      * الَِّذين آمنوا ِلم تقُولُونَ ما ال تفْعلُونَ       
نه والدعاة إليـه علـى        واهللا املسئول أن جيعلنا وإياكم من الفقهاء يف دي          )٥(﴾تفْعلُونَ
 وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا مجيعا وأن يعيذنا وإياكم ومجيع إخواننا املسلمني من             ،بصرية

 وأرجو إبالغ السالم الشيخ سليمان      .مضالت الفنت ونزغات الشيطان إنه مسيع قريب      
والشيخ إبراهيم العمود ومن لديكم من املشايخ وخواص اإلخوان واألعضاء كما أننـا             

  .الد واملشايخ واإلخوان خبري وعافية واهللا يتوالكم والسالمواألو

                                                
 .٤٠سورة احلج اآلية  )١(
 .٧سورة حممد اآلية  )٢(
 .٦٩سورة العنكبوت اآلية  )٣(
 .٤٤سورة البقرة األية  )٤(
 .٣-٢سورة الصف اآليتان  )٥(
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  )١(معىن نقص العقل والدين عند النساء                        

ويأيت به  ) النساء ناقصات عقل ودين   (دائما نسمع احلديث الشريف     : السؤال
  نرجو من فضيلتكم توضيح معىن هذا احلديث؟ . بعض الرجال لإلساءة للمرأة

ما رأيت من ناقـصات     ": معىن حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        :اباجلو
 فقيل يا رسول اهللا ما نقصان عقلها؟    "عقل ودين أغلب للب الرجل احلازم من إحداكن       

 : ؟ قيل يا رسول اهللا ما نقصان دينها ؟ قال     "أليست شهادة املرأتني بشهادة رجل    " :قال
يه الصالة والسالم أن نقصان عقلها من        بني عل  "أليست إذا حاضت مل تصل ومل تصم      "

جهة ضعف حفظها وأن شهادا جترب بشهادة امرأة أخرى؛ وذلك لـضبط الـشهادة              
واستـشِهدوا  ﴿ :بسبب أا قد تنسى فتزيد يف الشهادة أو تنقصها كما قال سبحانه           

   املٌ وجِن فَرلَيجا ركُوني فَِإنْ لَم اِلكُمِرج ِن ِمنيِهيداِء شدهالش نَ ِمنوضرت ناِن ِممأَتر
 وأما نقصان دينها؛ فألـا يف     ،  اآلية  )٢(﴾أَنْ تِضلَّ ِإحداهما فَتذَكِّر ِإحداهما الْأُخرى     

 فهذا من نقـصان     ،حال احليض والنفاس تدع الصالة وتدع الصوم وال تقضي الصالة         
 وإمنا هو نقص حاصل بشرع اهللا عـز         ،ليه ولكن هذا النقص ليست مؤاخذة ع      ،الدين
 هو الذي شرعه عز وجل رفقا ا وتيسريا عليها ألا إذا صامت مـع وجـود                 ،وجل

 فمن رمحة اهللا شرع هلا ترك الصيام وقت احليض والنفاس    ،احليض والنفاس يضرها ذلك   
 فمن  ، وأما الصالة فإا حال احليض قد وجد منها ما مينع الطهارة           .والقضاء بعد ذلك  

 مث شرع هلـا أـا ال   ، وهكذا يف النفاس،رمحة اهللا جل وعال أن شرع هلا ترك الصالة    
   ألن الصالة تتكرر يف اليوم .تقضي؛ ألن يف القضاء مشقة كبرية

                                                
 ). أهل الذكرفاسألوا(  نشرت يف الة العربية ضمن اإلجابات يف باب )١(
 .٢٨٢ سورة البقرة اآلية  )٢(
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 ، فتبلغ سبعة أيام أو مثانية أيـام أو أكثـر      ، واحليض قد تكثر أيامه    ،والليلة مخس مرات  
ن رمحة اهللا هلا وإحسانه إليها أن أسـقط عنـها           والنفاس قد يبلغ أربعني يوما فكان م      

 وال يلزم من هذا أن يكون نقص عقلها يف كل شيء ونقص دينها              ،الصالة أداء وقضاء  
 وإمنا بني الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن نقص عقلها من جهة ما قـد                ،يف كل شيء  

ـ           ،حيصل من عدم الضبط للشهادة     صالة  ونقص دينها من جهة ما حيصل هلا من ترك ال
 وال يلزم من هذا أن تكون أيضا دون الرجل يف كل            ،والصوم يف حال احليض والنفاس    

 نعم جنس الرجال أفضل من جنس النـساء  ،شيء وأن الرجل أفضل منها يف كل شيء    
﴿الرجالُ قَوامونَ علَى النساِء     : كما قال اهللا سبحانه وتعاىل     ،يف اجلملة ألسباب كثرية   

 لكن قد تفوقه يف بعض   )١(﴾للَّه بعضهم علَى بعٍض وِبما أَنفَقُوا ِمن أَمواِلِهم       ِبما فَضلَ ا  
 فكم هللا من امرأة فوق كثري من الرجال يف عقلـها ودينـها              ،األحيان يف أشياء كثرية   

 وإمنا ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن جنس النساء دون جنس الرجال               ،وضبطها
 وقـد  . الدين من هاتني احليثيتني اللتني بينهما النيب صلى اهللا عليه وسـلم     يف العقل ويف  

تكثر منها األعمال الصاحلات فتربو على كثري من الرجال يف عملها الصاحل ويف تقواها              
 وقد تكون هلا عناية يف بعض األمور فتضبط ضبطا          ،هللا عز وجل ويف مرتلتها يف اآلخرة      

يف كثري من املسائل اليت تعىن ا وجتتهد يف حفظها          كثريا أكثر من ضبط بعض الرجال       
 وهذا واضح ملن تأمـل      ، فتكون مرجعا يف التاريخ اإلسالمي ويف أمور كثرية        ،وضبطها

 وذا يعلم أن هذا النقص      ،أحوال النساء يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وبعد ذلك          
 وال  ، إذ اجنربت بامرأة أخـرى     ال مينع من االعتماد عليها يف الرواية وهكذا يف الشهادة         

  مينع أيضا تقواها هللا وكوا من خرية عباد اهللا ومن خرية إماء اهللا إذا استقامت

                                                
  .٣٤ سورة النساء اآلية )١(
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 وإن سقطت عنـها     ،يف دينها وإن سقط عنها الصوم يف احليض والنفاس أداء ال قضاء           
  ومن ، فإن هذا ال يلزم منه نقصها يف كل شيء من جهة تقواها هللا             ،الصالة أداء وقضاء  
 فهو نقص خاص يف العقل      ، ومن جهة ضبطها ملا تعتين به من األمور        ،جهة قيامها بأمره  

 فال ينبغي للمؤمن أن يرميها بالنقص يف كل    ،والدين كما بينه النيب صلى اهللا عليه وسلم       
 وضعف يف عقلـها     ، وإمنا هو ضعف خاص بدينها     ،شيء وضعف الدين يف كل شيء     
 فينبغي إيضاحها ومحل كالم النيب صلى اهللا عليه         ،كفيما يتعلق بضبط الشهادة وحنو ذل     
   . واهللا تعاىل أعلم،وسلم على خري احملامل وأحسنها
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  )١(نوعية جهاد الفلسطينيني
ما تقول الشريعة اإلسالمية يف جهاد الفلسطينيني احلايل، هـل هـو            : السؤال

هاد من أجل   جهاد يف سبيل اهللا، أم جهاد يف سبيل األرض واحلرية ؟ وهل يعترب اجل             
  ختليص األرض جهادا سبيل اهللا ؟ 

 لقد ثبت لدينا بشهادة العدول الثقات أن االنتفاضة الفلسطينية والقائمني          :اجلواب
ا من خواص املسلمني هناك وأن جهادهم إسالمي؛ ألم مظلومون من اليهود؛ وألن             

ـ       دوهم مـن  الواجب عليهم الدفاع عن دينهم وأنفسهم وأهليهم وأوالدهم وإخراج ع
 وقد أخربنا الثقات الذين خـالطوهم يف جهـادهم   .أرضهم بكل ما استطاعوا من قوة   

وشاركوهم يف ذلك عن محاسهم اإلسالمي وحرصهم على تطبيق الشريعة اإلسـالمية            
 فالواجب على الدول اإلسالمية وعلى بقية املسلمني تأييـدهم ودعمهـم            ،فيما بينهم 

 يا أَيها الَّـِذين  ﴿:الدهم عمال بقول اهللا عز وجل     ليتخلصوا من عدوهم ولريجعوا إىل ب     
               ـعم وا أَنَّ اللَّـهلَماعِغلْظَةً و وا ِفيكُمِجدلْيالْكُفَّاِر و ِمن كُملُوني وا قَاِتلُوا الَِّذيننآم

ِقنيتالِ    ﴿ :وقوله سبحانه )٢(﴾الْمووا ِبأَماِهدجِثقَالًا ووا ِخفَافًا وِفرِفـي    ان فُِسكُمأَنو كُم
يا أَيهـا   ﴿ :  اآليات وقوله عز وجل     )٣(﴾سِبيِل اللَِّه ذَِلكُم خير لَكُم ِإنْ كُنتم تعلَمونَ       

تؤِمنونَ ِباللَِّه ورسوِلِه   * الَِّذين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى ِتجارٍة تنِجيكُم ِمن عذَاٍب أَِليٍم           
* ِهدونَ ِفي سِبيِل اللَِّه ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ذَِلكُم خير لَكُم ِإنْ كُنتم تعلَمـونَ              وتجا

يغِفر لَكُم ذُنوبكُم ويدِخلْكُم جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار ومساِكن طَيبـةً ِفـي              
زالْفَو ٍن ذَِلكداِت عنج ِظيمى*  الْعرأُخو  

                                                
 .هـ٩/٨/١٤٠٩جملة الدعوة الصادرة يف  )١(
 .١٢٣سورة التوبة اآلية )٢(
 .٤١سورة التوبة اآلية  )٣(
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       ِمِننيؤِر الْمشبو قَِريب حفَتاللَِّه و ِمن رصا نهونِحبواآليات يف هذا املعىن كثرية     ،)١(﴾ت ، 
جاهـدوا املـشركني بـأموالكم    " :وصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        

م املسلمني نصرهم على     فالواجب على إخوا   ، وألم مظلومون  "وأنفسكم وألسنتكم 
 "املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يـسلمه       "من ظلمهم لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم         

قالوا يا   " انصر أخاك ظاملا أو مظلوما    " : وقوله صلى اهللا عليه وسلم     ،متفق على صحته  
   "حتجزه عن الظلم فذلك نصرك إياه: "رسول اهللا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظاملا قال

   .واألحاديث يف وجوب اجلهاد يف سبيل اهللا ونصر املظلوم وردع الظامل كثرية جدا

 ،فنسأل اهللا أن ينصر إخواننا ااهدين يف سبيل اهللا يف فلسطني ويف غريها على عدوهم              
 وأن يوفق املسلمني مجيعا ملساعدم والوقوف يف صفهم         ،وأن جيمع كلمتهم على احلق    

اء اإلسالم أينما كانوا ويرتل م بأسه الذي ال يرد عـن             وأن خيذل أعد   ،ضد عدوهم 
  .القوم ارمني إنه مسيع قريب

  

  

  

  

  

                                                
 . ١٣-١٠ سورة الصف اآليات  )١(
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  )١(وجوب الرفق باحليوان                             

 سالم عليكم ورمحة اهللا     .من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل جناب األخ املكرم           
 م  ١٩٨٢ / ١٠ / ٢٤املؤرخـة يف     فقد اطلعت علـى رسـالتكم        :وبركاته أما بعد  

خبصوص ما رغبتم يف كتابته منا يف موضوع نقل احليوان من بالدكـم باسـتراليا إىل                
الشرق األوسط وما يتعرض له من ظروف الشحن السيئة وأحوال السفن الـيت ينقـل           

 وإذ ندعو اهللا أن يسلك بنا وبكم وإخواننـا          .عليها وما ينتج من الزحام وما إىل ذلك       
 كمـا تـسرنا     ،ني صراطه املستقيم لنشكركم على اهتمامكم ذا اجلانب املهم        املسلم

إجابتكم على ضوء نصوص الكتاب الكرمي والسنة املطهرة الـواردة باحلـث علـى              
اإلحسان الشامل للحيوان مأكول اللحم وغري مأكولة مع طائفة من األحاديث مما صح             

 فممـا   .إمهال يف حالة نقل أو سواه     يف الوعيد ملعذبه سواء كان ذلك نتيجة جتويع أو          
وأَحِسنوا ِإنَّ اللَّـه    ﴿ :جاء يف احلث على اإلحسان الشامل للحيوان وسواه قوله تعاىل         

 ِسِننيحالْم ِحب٢(﴾ي(   انِ     ﴿ :  وقوله تعاىلـسالِْإحِل ودِبالْع رأْمي ِإنَّ اللَّه﴾)اآليـة   )٣  ، 
 إن اهللا كتـب   :رواه مسلم وأصـحاب الـسنن     وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما        

اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة وليحـد              
أحدكم شفرته ولريح ذبيحته ويف رواية فأحسنوا الذحبة وليحد أحدكم شفرته ولـريح      

 وشـكر    ويف إغاثة امللهوف منه صح اخلرب بعظيم األجر ملغيثه وغفران ذنبـه            "ذبيحته
  بينما "  : فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال،صنيعه

                                                
 . ١١ -١٠هـ ص ١٤٠٣ شهر ذي احلجة عام ٩١٠ نشرت مبجلة الدعوة العدد  )١(
 .١٩٥ سورة البقرة اآلية  )٢(
 .٩٠ سورة النحل اآلية  )٣(
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رجل ميشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فرتل فيها فشرب مث خرج فإذا كلـب       
يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الـذي        

فه ماء مث أمسكه بفيه حىت رقى فسقى الكلب فشكر اهللا لـه   بلغ مين فرتل البئر فمأل خ     
 "يف كل كبد رطبة أجـر     " : فقالوا يا رسول اهللا إن لنا يف البهائم أجرا فقال          " فغفر له 

بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله " : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     :وعنه قال 
ت موقها فاستقت له به فسقته فغفر هلـا  العطش إذ رأته بغي من بغايا بين إسرائيل فرتع   

 وكما حث اإلسالم على اإلحسان وأوجبه ملن يـستحقه          ، رواه مسلم يف صحيحه    "به
وال تعتـدوا ِإنَّ اللَّـه ال يِحـب: ﴿         ى عن خالفه من الظلم والتعدي فقال تعـاىل        

ِدينتع١(﴾الْم(  وقال تعاىل : ﴿     ِذقْهن كُمِمن ظِْلمي نما وا كَـِبريذَابع﴾)ويف صـحيح  )٢  
 فلما رأوا ابـن   ،مسلم أن ابن عمر رضي اهللا عنهما مر بنفر قد نصبوا دجاجة يتراموا            

 فقال ابن عمر من فعل هذا ؟ إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعن                ،عمر تفرقوا عنها  
 أي حتبس   -  وفيه عن أنس رضي اهللا عنه ى رسول اهللا أن تصرب البهائم            .من فعل هذا  
ال تتخذوا شـيئا فيـه   ( : ويف رواية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال          -حىت متوت 

ى عـن  ( وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  )الروح غرضا 
 . رواه أبو داود بإسناد صـحيح      )قتل أربع من الدواب النحلة والنملة واهلدهد والصرد       

عـذبت امـرأة يف هـرة    " :ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالويف صحيح مسلم أ  
سجنتها حىت ماتت فدخلت فيها النار ال هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها وال هي               

 : ويف سنن أيب داود عن أيب واقد رضي اهللا عنه قال           "تركتها تأكل من خشاش األرض    
 وأخرجه  "هي حية فهو ميت   ما قطع من البهيمة و    "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

   ."ما قطع من احلي فهو ميت" :الترمذي بلفظ
                                                

  .١٩٠سورة البقرة اآلية  )١(
 .١٩سورة الفرقان اآلية  )٢(
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 كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر فانطلق حلاجتـه      :وعن أيب مسعود قال   
 رة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت احلمرة تعرش فجاء النيب صلى اهللا عليه             فرأينا مح

 ورأى قرية منل قد حرقناها فقال       "لدها إليها من فجع هذه بولدها ردوا و     "وسلم فقال   
 رواه أبو   "إنه ال ينبغي أن يعذب بالنار إال رب النار         ": حنن قال  : ؟ قلنا  "من حرق هذه  "

ما من  " : وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال              .داود
 قيل يا رسول اهللا    "جل عنها إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغري حقها إال سأله اهللا عز و           

 رواه النسائي واحلاكم    "أن يذحبها فيأكلها وال يقطع رأسها فريمي ا       "وما حقها ؟ قال     
 وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر على محار                .وصححه

ول ى رس ( : مسلم ويف رواية له    ه روا "لعن اهللا الذي ومسه   "  :قد وسم يف وجهه فقال    
 وهـذا شـامل     )اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الضرب يف الوجه وعن الوسم يف الوجه            

 فهذه النصوص وما جاء يف معناها دالة على حترمي تعذيب احليـوان             .لإلنسان واحليوان 
 ومنطوق هذه األدلة ومفهومها الداللة علـى        ،جبميع أنواعه حىت ما ورد الشرع بقتله      

 فالواجب جعل مـا     ،ما جيلب له النفع أو يدرأ عنه األذى       عناية اإلسالم باحليوان سواء     
ورد من ترغيب يف العناية به وما ورد من ترهيب يف تعذيبه يف أي جانب يتصل به أن                  

 وال سيما النوع املشار إليه من األنعام لكونـه          ،يكون نصب األعني وموضع االهتمام    
يف وجوه الطاعات والقربات     ويتعلق به أحكام شرعية      ،حمترما يف حد ذاته أكال ومالية     

 ومن أخرى لكونه عرضة ألنواع كثرية من املتاعب عنـد شـحنه ونقلـه               ،من جهة 
 وجـوع  ، رمبا ينتج عنها تزاحم مهلك لضعيفها،بكميات كبرية خالل مسافات طويلة    

 وحاالت أخرى مضرة تستوجب النظـر الـسريع        ،وعطش وتفشي أمراض فيما بينها    
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 األمور بوضع ترتيبات مرحية شاملة لوسائل النقل والترحيل          والدراسة اجلادة من أولياء   
 وفصل الضعيف عن القـوي  ، من إطعام وسقي وغري ذلك من وية وعالج       ،واإلعاشة

 وهو اليـوم  ، والسقيم عن الصحيح يف كل املراحل حىت تسويقها قدر املستطاع       ،اخلطر
ملستوردة وهو مـن    شيء ممكن للمؤسسات املستثمرة واألفراد والشركات املصدرة وا       

 ومما يؤسف له ويـستوجب      .واجب نفقتها على مالكها ومن هي حتت يده باملعروف        
 الطرق املستخدمة اليوم يف ذبح احليوان مأكول اللحم يف أكثـر            :اإلنكار والتحذير منه  

بلدان العامل األجنيب وما ميهد له عند الذبح بأنواع من التعذيب كالصدمات الكهربائية             
ماغ لتخديره مث مروره بكالليب ختطفه وتعلقه منكسا وهو حي مارا بسري            يف مركز الد  

 ومنها نتـف    ،كهربائي حىت موضع من يتوىل ذحبه لدى بعض مصانع الذبح والتعليب          
ريش الدجاج والطيور وهي حية أو تغطيسها يف ماء شديد احلرارة وهي حية أو تسليط           

 حسبما هو معلـوم    ،راد ذحبه من احليوان   خبار عليها إلزالة الريش زاعمني أنه أرفق مبا ي        
 وهذا فيه من التعذيب ما ال خيفى خمالفته لنصوص األمر           ،عن بعض تلك الطرق للذبح    

باإلحسان إليه واحلث على ذلك يف الشريعة اإلسالمية السمحاء وكل عمل خمالف هلا             
إن اهللا  " : وملا صح يف احلديث    ، ملا سلف ذكره   ، قاصده .يعترب تعديا وظلما حياسب عليه    

 فكيف مبن يعقل الظلم ونتائجه السيئة مث يقدم         "ليقتص للشاة اجللحاء من الشاة القرناء     
 وبناء على النصوص الشرعية ومقتضياا بوب فقهاء التشريع اإلسالمي ملا جيـب       .عليه

ويستحب أو حيرم ويكره خبصوص احليوان بوجه عام ومبا يتعلق بالذكاة ملباح األكـل              
 : ومنـه ، نسوق طائفة مما يتعلق جبانب اإلحسان إليه عند تذكيته،صبوجه تفصيلي خا  
   :املستحبات اآلتية
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إن اهللا كتب اإلحسان على كل      " : عرض املاء على ما يراد ذحبه للحديث السابق        -١
   . احلديث"شيء

 وأن ميرها الذابح على حمل الـذكاة بقـوة   ، أن تكون آلة الذبح حادة وجيدة    -٢
   . من اإلبل واحللق من غريها من املقدور على تذكيته وحمله اللبة،وسرعة

   أن تنحر اإلبل قائمة معقولة يدها اليسرى إن تيسر ذلك موجهة إىل القبلة -٣

 وذبح غري اإلبل مضجعة على جنبها األيسر موجهه إىل القبلة ويضع رجلـه              -٤
رة قبل  على صفحة عنقها غري مشدودة األيدي أو األرجل وبدون يل شيء منها أو كس             

 أو أن تذبح وأخـرى      ، ويكره خنع رقبتها قبل ذلك     ،زهوق روحها وسكون حركتها   
   .تنظر

هذه املذكورات مما يستحب عند التذكية للحيوان رمحة به وإحسانا إليه ويكـره             
 فقد روى عبد الرزاق موقوفا أن ابن عمر ،خالفها وكل ما ال إحسان فيه كجره برجله     

 أو أن ).ويلك قدها إىل املوت قودا مجيال( :حبها فقال له  رأى رجال جير شاة برجلها ليذ     
 ملا ثبت يف مسند اإلمام أمحد عن ابن عمـر           .حيد الشفرة واحليوان يبصره وقت الذبح     

أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن حتد الشفار وأن توارى            ( :رضي اهللا عنهما قال   
وسط ورجاله رجال الصحيح عن      وما ثبت يف معجمي الطرباين الكبري واأل       )عن البهائم 

 مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على رجل          :عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال       
قبل أفال  " :واضع رجله على صفحة شاة وهو حيد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال            

 أما غري املقدور على تذكيتـه كالـصيد الوحـشي أو            "هذا ؟ أتريد أن متيتها موتتني     
   وكالبعري يند ،حشاملتو
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فلم يقدر عليه فيجوز رميه بسهم أو حنوه بعد التسمية عليه مما يسيل الدم غـري عظـم    
 ومىت قتله السهم جاز أكله ألن قتله بذلك يف حكم تذكية املقدور عليه تذكية                ،وظفر

   .شرعية ما مل حيتمل موته بغري السهم أو معه

 ملـا   ،بة طلبكم ال على سبيل احلصر     وهذا جرى ذكره منا على سبيل اإلفادة مبناس       
 فاإلسالم دين الرمحـة وشـريعة       ،ورد وصح نقله بشأن احليوان على اختالف أنواعه       

 فالواجـب   ،اإلحسان ومنهاج احلياة املتكامل والطريق املوصلة إىل اهللا ودار كرامتـه          
 مبـا   الدعوة له والتحاكم إليه والسعي يف نشره بني من ال يعرفه وتذكري عامة املسلمني             

 فمقاصد التشريع اإلسـالمي يف غايـة        ،جيهلون من أحكامه ومقاصده ابتغاء وجه اهللا      
 وال إباحة لكل    ، فال حترمي من كل نافع حيواين خالفا ملا عليه البوذيون          ،العدل واحلكمة 

 وال  ،ضار منه خالفا ملا عليه أكلة اخلبائث من اخلرتير والسباع املفترسة وما يف حكمها             
 فنشكر اهللا على نعمه اليت      ، حلرمة كل حمترم من نفس أو مال أو عرض         ظلم وال إهدار  

أجلها نعمة اإلسالم مع االبتهال إليه أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن ال جيعلنا بـسبب                
تقصرينا فتنة للقوم الكافرين وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد املبلغ البالغ املبني وعلـى          

   . يوم الدينآله وصحبه ومن اهتدى ديه إىل

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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  أسئلة مهمة واجلواب عليها
  )١("حكم الصالة مع املتمسكني بالبدعة"

ما حكم املقيم يف بلد أهله متمسكون بالبدعة هل يصح له أن            : السؤال األول 
يصلي معهم صالة اجلمعة واجلماعة أو يصلي وحده أو تسقط عنـه اجلمعـة، وإذا          

  السنة ببلد أقل من اثين عشر فهل تصح هلم اجلمعة أم ال ؟ كان أهل 
إن إقامة صالة اجلمعة واجبة خلف كل إمام بر أو فاجر، فإذا كان اإلمام يف                :اجلواب

اجلمعة ال خترجه بدعته عن اإلسالم فإنه يصلى خلفه، قال اإلمام أبو جعفر الطحاوي رمحه               
 كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات          ونرى الصالة خلف  : (اهللا يف عقيدته املشهورة   

قـال  : انتهى، قال الشارح هلذه العقيدة وهو من العلماء احملققني يف شرح هذه اجلملة  ) منهم
 رواه مكحول عن أيب هريرة رضي اهللا عنه "صلوا خلف كل بر وفاجر"صلى اهللا عليه وسلم 

اده معاوية بن صاحل متكلم فيه      مكحول مل يلق أبا هريرة، ويف إسن      : وأخرجه الدارقطين وقال  
وقد احتج به مسلم يف صحيحه، وخرجه الدارقطين أيضا وأبو داود عن مكحول عـن أيب                

الصالة واجبة عليكم مع كل "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هريرة رضي اهللا عنه قال  
را كـان أو  مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل بالكبائر واجلهاد واجب عليكم مع كل أمري ب   

   ويف صحيح البخاري أن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما كـان  "فاجرا وإن عمل الكبائر   
يصلي خلف احلجاج بن يوسف الثقفي وكذا أنس بن مالك، وكان احلجاج فاسقا ظاملـا،               

يصلون لكم فإن أصابوا فلكـم وإن       ": ويف صحيحه أيضا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال         
 وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   "عليهمأخطئوا فلكم و 

  ،صلوا خلف من قال ال إله إال اهللا": وسلم قال

                                                
هـ ص ١٣٩٢ نشرت مبجلة اجلامعة اإلسالمية باملدينة العدد الرابع السنة الرابعة ربيع الثاين سنة  )١(

 .معة اإلسالمية على أسئلة القراء يف باب يستفتونك الذي يرد فيه مساحة رئيس اجلا١٤٠-١٣٣
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  . أخرجه الدارقطين من طرق وضعفها"وصلوا على من مات من أهل ال إله إال اهللا

 اعلم رمحك اهللا وإيانا أنه جيوز للرجل أن يصلي خلف من مل يعلم منه بدعـة وال            
فسقا باتفاق األئمة وليس من شرط االئتمام أن يعلم املأموم اعتقاد إمامه وال أن ميتحنه               

 ولو صلى خلف مبتدع يدعو إىل       ، ماذا تعتقد ؟ بل يصلي خلف املستور احلال        :فيقول
بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو اإلمام الراتب الذي ال ميكنه الصالة إال خلفه كإمام                

 فإن املأموم يصلي خلفه عند      -مام يف صالة احلج بعرفة وحنو ذلك        اجلمعة والعيدين واإل  
 ومن ترك اجلمعة واجلماعة خلف اإلمام الفاجر فهو مبتدع عند           ،عامة السلف واخللف  

 فإن الصحابة رضي اهللا عنهم كـانوا        ، والصحيح أنه يصليها وال يعيدها     ،أكثر العلماء 
 كما كان عبد اهللا بن عمـر  ، يعيدونيصلون اجلمعة واجلماعة خلف األئمة الفجار وال 

رضي اهللا عنه يصلي خلف احلجاج بن يوسف وكذلك أنس بن مالك رضي اهللا عنـه                
 وكذلك عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه وغريه يصلون خلف الوليد بـن               ،كما تقدم 

 : حىت إنه صلى م الصبح مرة أربعا مث قـال          ،عقبة بن أيب معيط وكان يشرب اخلمر      
 ويف الـصحيح أن     )ما زلنا معك منذ اليوم يف زيـادة       ( :فقال له ابن مسعود    .أزيدكم

 فسأل سائل عثمان إنك إمام عامة       ،عثمان رضي اهللا عنه ملا حصر صلى بالناس شخص        
يا ابن أخي إن الصالة من أحسن ما يعمـل          ( :وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة فقال      

   ).فاجتنب إساءم فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا ،الناس

 فإذا صلى املأموم خلفـه مل تبطـل         ،والفاسق واملبتدع صالته يف نفسها صحيحة     
 ألن األمر باملعروف والنهي عن املنكـر        . لكن إمنا كره من كره الصالة خلفه       ،صالته
   .واجب

   أن من أظهر بدعة وفجورا ال يرتب إماما للمسلمني فإنه:ومن ذلك
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ن أمكن هجره حىت يتوب كان حسنا وإذا كان بعـض            فإ ،يستحق التعزير حىت يتوب   
الناس إذا ترك الصالة خلفه وصلى خلف غريه أثر ذلك يف إنكار املنكر حىت يتـوب أو   

 فمثل هذا إذا ترك الصالة خلفه كـان يف ذلـك            ،يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه      
   .مصلحة شرعية ومل تفت املأموم مجعة وال مجاعة

صالة خلفه يفوت املأموم اجلمعة واجلماعة فهنـا ال يتـرك           وأما إذا كان ترك ال    
 وكذلك إذا كان اإلمام قـد       ،الصالة خلفه إال مبتدع خمالف للصحابة رضي اهللا عنهم        

رتبه والة األمور وليس يف ترك الصالة خلفه مصلحة شرعية فهنا ال يترك الصالة خلفه               
   .بل الصالة خلفه أفضل

 لكـن  ،مظهرا للمنكر يف اإلمامة وجب عليه ذلك  فإذا أمكن لإلنسان أن ال يقدم       
 أو كان ال يتمكن من صرفه عن اإلمامة إال          ،إذا واله غريه ومل ميكنه صرفه عن اإلمامة       

بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من املنكر فال جيوز دفع الفساد القليـل بالفـساد                 
تحصيل املصاحل   فإن الشرائع جاءت ب    ،الكثري وال دفع أخف الضررين حبصول أعظمهما      

 فتفويت اجلمع واجلماعات أعظم     ،وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها حبسب اإلمكان     
 ال سيما إذا كان التخلف عنها ال يدفع فجورا          ،فسادا من االقتداء فيهما باإلمام الفاجر     

 وأما إذا أمكن فعـل اجلمعـة        .فيبقى تعطيل املصلحة الشرعية بدون دفع تلك املفسدة       
 وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر      ،لف الرب فهذا أوىل من فعلها خلف الفاجر       واجلماعة خ 

 ، ومنهم من قال ال يعيـد ، منهم من قال يعيد    ،من غري عذر فهو موضع اجتهاد العلماء      
 واألقرب يف هذه املـسألة      . انتهى كالم الشارح   .وموضع بسط ذلك يف كتب الفروع     

صل عدم وجوب اإلعادة فال جيوز اإللزام        وألن األ  .األخرية عدم اإلعادة لألدلة السابقة    
   . وال نعلم وجوده واهللا املوفق،ا إال بدليل خاص يقتضي ذلك
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 هذه املسألة فيها خالف مشهور بني أهـل         : فجوابه أن يقال   :وأما السؤال الثاين  
 جواز إقامة اجلمعة بثالثة فأكثر إذا كانوا مستوطنني يف قرية           : والصواب يف ذلك   ،العلم
 أما اشتراط أربعني أو اثين عشر أو أقل أو أكثر إلقامة اجلمعة فليس  ،ام فيها اجلمعة  ال تق 

 وإمنا الواجب أن تقام يف مجاعة وأقلها ثالثة وهو قول           ،عليه دليل يعتمد عليه فيما نعلم     
مجاعة من أهل العلم واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا وهو الـصواب كمـا                

   .تقدم
   :كسب املصور
لقد اكتسبت من عمل التصوير ماال وأنا مستعد للتنازل عنه          : السؤال الثالث 

  إرضاء هللا ورسوله، فما حكم ذلك املال هل هو حرام أم ماذا أصنع فيه ؟ 
 أرجو أن ال يكون عليكم فيه حرج ألنكم حني اكتـسابه مل تكونـوا               :اجلواب

 وقد قال   ،تصوير الشمسي متأكدين حترميه جهال باحلكم الشرعي أو لشبهة من أجاز ال         
 فَمن جاَءه موِعظَةٌ ِمن ربِه فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره ِإلَى            ﴿:اهللا سبحانه يف أهل الربا    

 ،  أعاذنا اهللا وإياكم منها     )١(﴾اللَِّه ومن عاد فَأُولَِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ        
ة يستفاد منها حل الكسب املاضي من العمل غري املشروع إذا تـاب             فهذه اآلية الكرمي  

 لقول النيب   .العبد إىل اهللا ورجع عن ذلك وإن تصدقتم به أو بشيء منه احتياطا فحسن             
 أما وجوب الصدقة "من اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه     ":صلى اهللا عليه وسلم   

   .به فال أعلم دليال واضحا يدل عليه
  ا ال روح فيه تصوير م

إذا كان تصوير ما ال روح فيه مباحـا شـرعا فهـل جيـوز               : السؤال الرابع 
  االستمرار على ذلك ؟ 

                                                
 .٢٧٥ سورة البقرة اآلية )١(
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 نعم جيوز ذلك كما أفىت بذلك ترمجان القرآن وحرب األمة عبد اهللا بن عبـاس      :اجلواب
رضي اهللا عنهما ودل عليه حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه الذي ذكرنـا يف اجلـواب        

 وهو أن جربيل عليه السالم أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن             )١( حكم التصوير  املفيد يف 
 وذلك يدل على جواز تصوير الـشجر        ،يقطع رأس التمثال حىت يكون كهيئة الشجرة      

 لكن إذا تيسر لإلنسان عمل آخر مـن         ، وقد أمجع العلماء على ذلك حبمد اهللا       ،وحنوه
   .ل التصوير ملا ال روح فيهاألعمال الطيبة املباحة فهو أحسن من عم

 رزقنـا  ،ألنه قد جير إىل تصوير ما له روح والبعد عن وسائل الشر مطلوب شرعا        
   .اهللا وإياكم العافية من أسباب غضبه
   :ترك العمل واالجتاة للدراسة

أرغب ترك العمل واالجتاه للدراسة فهل هذا حسن ؟ وهـل           : السؤال اخلامس 
  إلسالمية والدراسة والتفقه يف الدين ؟ يف اإلمكان إحلاقي باجلامعة ا

 وقد جيب ذلك    ، إن االجتاه للدراسة والتفقه يف الدين من أفضل األعمال         :اجلواب
 فطلب  ،إذا كان املسلم مل يتمكن من معرفة األمور اليت ال يسعه جهلها أعين أمور دينه              
ـ      ه علـى  العلم حينئذ واجب حىت يعرف ما أوجب اهللا عليه وما حرم عليه ويعبـد رب

من يرد اهللا به خـريا       " : وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال           ،بصرية
من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل        " :وقال عليه الصالة والسالم    " يفقهه يف الدين  

واجلامعة اإلسالمية ترحب بأمثالكم إذا كان لديكم مؤهل          " اهللا له به طريقا إىل اجلنة     
 فإذا رأيتم إرسال صورة من مؤهالتكم للنظر فيها وإفادتكم فـال            ،اعةغري دبلوم الصن  

 رياال لطالب )٢٥٠(بأس مع العلم بأن الطالب يف اجلامعة يعطى مكافأة نقدية مقدارها     
   رياال لطالب املرحلة اجلامعية مع إعداد)٣٠٠(املرحلة املتوسطة والثانوية و 

                                                
 هـ١٤٠٦نشر يف رسالة طبعتها الرئاسة عام   )١(
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 .امعة إىل املدينة ومن املدينـة إىل اجلامعـة       اهز مبا يلزم ووسائط النقل من اجل       نالسك
  حكم عمل املرأة 

 ما حكم اإلسالم يف عمل املرأة وخروجها بزيها الذي نـراه            :السؤال السادس 
   وعمل املرأة الريفية مع زوجها يف احلقل ؟ .يف الشارع واملدرسة والبيت هكذا

ا وصيانتها عن ذئاب  ال ريب أن اإلسالم جاء بإكرام املرأة واحلفاظ عليه        :اجلواب
 فجعلها شريكة الذكر يف املـرياث وحـرم         ، وحفظ حقوقها ورفع شأا    ،بين اإلنسان 

وأدها وأوجب استئذاا يف النكاح وجعل هلا مطلق التصرف يف ماهلا إذا كانت رشيدة              
وأوجب هلا على زوجها حقوقا كثرية وأوجب على أبيها وقراباا اإلنفاق عليها عنـد             

 عليها احلجاب عن نظر األجانب إليها لئال تكون سلعة رخيصة يتمتع            حاجتها وأوجب 
وِإذَا سأَلْتموهن متاعا فَاسأَلُوهن ِمن وراِء      ﴿ : قال تعاىل يف سورة األحزاب     ،ا كل أحد  

    قُلُوِبِهنو ِلقُلُوِبكُم رأَطْه اٍب ذَِلكُما ﴿: ذكورة  اآلية، وقال سبحانه يف السورة امل       )١(﴾ِحجي
أَيها النِبي قُلْ ِلأَزواِجك وبناِتك وِنساِء الْمؤِمِنني يدِنني علَيِهن ِمن جالِبيِبِهن ذَِلك أَدنى أَنْ              

ؤِمِنني قُلْ ِللْم﴿:   وقال تعاىل يف سورة النور)٢(﴾يعرفْن فَال يؤذَين وكَانَ اللَّه غَفُورا  رِحيما
وقُلْ * يغضوا ِمن أَبصاِرِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَِلك أَزكَى لَهم ِإنَّ اللَّه خِبري ِبما يصنعونَ              

            ِمن را ظَهِإال م نهتِزين ِدينبال يو نهوجفُر فَظْنحيو اِرِهنصأَب ِمن نضضغاِت يِمنؤـا  ِللْمه
ولْيضِربن ِبخمِرِهن علَى جيوِبِهن وال يبِدين ِزينتهن ِإال ِلبعـولَِتِهن أَو آبـاِئِهن أَو آبـاِء                

ولَِتِهنعا   ﴿فقوله سبحانه   ..   اآلية  )٣(﴾بهِمن را ظَهفسرة الصحايب اجلليل عبد اهللا بن       ﴾ِإال م 
ألن ذلك ال ميكن ستره إال حبـرج        . راد بذلك املالبس الظاهرة   مسعود رضي اهللا عنه بأن امل     

  كبري، وفسره ابن عباس رضي اهللا

                                                
 .٥٣ سورة األحزاب اآلية )١(
 .٥٩ سورة األحزاب اآلية )٢(
 .٣١-٣٠ سورة النور اآليتان )٣(
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 واألرجح يف ذلك قول ابن مسعود ألن آيـة          ، عنهما يف املشهور عنه بالوجه والكفني     
احلجاب املتقدمة تدل على وجوب سترمها ولكوما من أعظم الزينة فـسترمها مهـم              

 كان كشفهما يف أول اإلسالم مث نزلـت  :بن تيمية رمحه اهللا  وقال شيخ اإلسالم ا    ،جدا
 وألن كشفهما لدى غري احملارم من أعظم أسباب الفتنة          ،آية احلجاب بوجوب سترمها   

 وإذا كان الوجه والكفـان مـزينني بالكحـل          ،ومن أعظم األسباب لكشف غريمها    
 والغالب على   ،واألصباغ وحنو ذلك من أنواع التجميل كان كشفهما حمرما باإلمجاع         

 وأما مـا  ، فتحرمي كشفهما متعني على القولني مجيعا     ،النساء اليوم حتسينهما وجتميلهما   
يفعله النساء اليوم من كشف الرأس والعنق والصدر والـذراعني والـساقني وبعـض              
الفخذين فهذا منكر بإمجاع املسلمني ال يرتاب فيه من له أدىن بصرية والفتنة يف ذلـك                

 فنسأل اهللا أن يوفق قادة املسلمني ملنع ذلـك          .املترتب عليه كبري جدا   عظيمة والفساد   
والقضاء عليه والرجوع باملرأة إىل ما أوجب اهللا عليها من احلجاب والبعد عن أسباب              

وقَرنَ ِفي بيوِتكُن وال تبـرجن تبـرج   ﴿ : ومما ورد يف هذا الباب قوله سبحانه      .الفتنة
والْقَواِعد ِمن النساِء الالِتي ال يرجونَ ِنكَاحا       ﴿ :  وقوله سبحانه   )١(﴾الْأُولَىالْجاِهِليِة  

              ـنلَه ريخ ِففْنعتسأَنْ يٍة واٍت ِبِزينجربتم رغَي نهابِثي نعضأَنْ ي احنج ِهنلَيع سفَلَي
  ِليمع ِميعس اللَّهألن  . سبحانه النساء يف اآلية األوىل بلـزوم البيـوت           فأمر اهللا   )٢(﴾و 

 وقد دلت األدلة الشرعية على جواز اخلروج للحاجة         ،خروجهن غالبا من أسباب الفتنة    
 ولكن لزومهن للبيوت هو األصل وهو خري هلن         ،مع احلجاب والبعد عن أسباب الريبة     

هار احملاسـن واملفـاتن    مث اهن عن تربج اجلاهلية وذلك بإظ    ،وأصلح وأبعد عن الفتنة   
وأباح يف اآلية الثانية للقواعد وهن العجائز الاليت ال يرجون نكاحا وضع الثياب مبعـىن     

  عدم
                                                

 .٣٣ سورة األحزاب اآلية  )١(
 .٦٠ سورة النور اآلية  )٢(



  

 - ٣١٠ -

 وإذا كان العجائز يلزمن باحلجاب عنـد وجـود          ،احلجاب بشرط عدم تربجهن بزينة    
الزينة وال يسمح هلن بتركه إال عند عدمها وهن ال يفنت وال مطمـع فـيهن فكيـف                

 مث أخرب سبحانه أن استعفاف القواعد باحلجاب خري هلن ولـو مل             ، الفاتنات بالشابات
يتربجن بالزينة وهذا كله واضح يف حث النساء على احلجاب والبعد عـن الـسفور               

 أما عمل املرأة مع زوجها يف احلقل واملصنع والبيت فـال          .وأسباب الفتنة واهللا املستعان   
 ، وهكذا مع النـساء    ،كن معهم أجنيب منها   حرج يف ذلك وهكذا مع حمارمها إذا مل ي        
 ألن ذلك يفضي إىل فساد كبري وفتنة عظيمة        .وإمنا احملرم عملها مع الرجال غري حمارمها      

 والشريعة اإلسـالمية الكاملـة   ،كما أنه يفضي إىل اخللوة ا وإىل رؤية بعض حماسنها     
ئع املوصلة إىل مـا     جاءت بتحصيل املصاحل وتكميلها ودرء املفاسد وتقليلها وسد الذرا        

 وال سبيل إىل السعادة والعزة والكراهة والنجـاة يف الـدنيا      ،حرم اهللا يف مواضع كثرية    
واآلخرة إال بالتمسك بالشريعة والتقيد بأحكامها واحلذر مما خالفهما والدعوة إىل ذلك      

ـ     ، وفقنا اهللا وإياكم وسائر إخواننا إىل ما فيه رضاه         .والصرب عليه  ن  وأعاذنا مجيعـا م
   .مضالت الفنت إنه جواد كرمي

  العمل يف البنوك ووضع األموال فيها 
ما حكم اإلسالم فيمن يعملون يف البنوك ويضعون أمـواهلم          : السؤال السابع 

  فيها دون أخذ فوائد هلا ؟ 
 ألن ذلك إعانة    . ال ريب أن العمل يف البنوك اليت تتعامل بالربا غري جائز           :اجلواب

وتعاونوا علَى الِْبـر والتقْـوى وال       ﴿ : وقد قال اهللا سبحانه    ،نهلم على اإلمث والعدوا   
    )١(﴾تعاونوا علَى الِْإثِْم والْعدواِن واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَاِب

                                                
 .٢دة اآلية  سورة املائ )١(
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 :وثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال              
   .أخرجه مسلم يف صحيحه " م سواءه" 

أما وضع املال يف البنوك بالفائدة الشهرية أو السنوية فذلك من الربا احملرم بإمجاع              
 أما وضعه بدون فائدة فاألحوط تركه إال عند الضرورة إذا كان البنك يعامـل      ،العلماء

ربوية فيخـشى   بالربا ألن وضع املال عنده ولو بدون فائدة فيه إعانة له على أعماله ال             
 فالواجب  ،على صاحبه أن يكون من مجلة املعينني على اإلمث والعدوان وإن مل يرد ذلك             

 وفق اهللا املسلمني    ،احلذر مما حرم اهللا والتماس الطرق السليمة حلفظ األموال وتصريفها         
 ويسر هلم العمل السريع إلجياد بنوك إسالمية سليمة من    ،ملا فيه سعادم وعزهم وجنام    

  . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه،مال الربا إنه ويل ذلك والقادر عليهأع
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  )١(حكم الصالة خلف من عرف بالغلو يف األنبياء والصاحلني
   : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه،احلمد هللا

 هــ  ١٣٩٥ عام فقد سبق أن سألين أعضاء اهليئة التعليمية السعودية يف اليمن يف     
 هــ بـأين ال أرى   ١٣٩٥ / ٩ / ٣عن حكم الصالة خلف الزيدية فأجبتهم بتاريخ     

 ألن الغالب عليهم الغلو يف أهل البيت باالستغاثة م ودعائهم والنـذر     .الصالة خلفهم 
 وذلك مبين على ما بلغين من طرق كثرية أن          ، هذا هو الذي صدر مين     ،هلم وحنو ذلك  

 مث  ، البيت بأنواع من الشرك كدعائهم واالستغاثة م وحنو ذلك         الزيدية يغلون يف أهل   
 هـ استغراب كثري من أهل العلـم  ١٣٩٦بلغين يف هذه األيام أعين يف شعبان من عام          

يف اليمن هذه الفتوى واتصل يب مجاعة منهم ومن خرجيي اجلامعة اإلسالمية باملدينة ممن              
 أن الغالب على علماء الزيدية هو عدم        :نيأثق بعلمه ودينه مستغربني هذه الفتوى وقائل      
 وإمنا يقع هذا الغلو يف بعض العامة ومن         ،الغلو يف أهل البيت هذا هو الذي نعلمه منهم        

بعض الزيدية الذين ليس عندهم من العلم والبصرية ما يعرفون بـه حقيقـة التوحيـد                
 أهـل البيـت      وذكروا أم يعلمون من علماء الزيدية إنكار الغلو يف         ،وحقيقة الشرك 

وإنكار الشرك وال جيوز أن يكون وقوع الشرك من بعضهم أو من بعض العامة مسوغا               
 . وبناء على هذا وجب علي أن أعيد النظر يف هذه الفتـوى ،لتهمة األغلبية منهم بذلك 

 إن  : فأقول ، ألن احلق هو ضالة املؤمن مىت وجده أخذه        .ألن الواجب هو األخذ باحلق    
ق ذكرها قد رجعت عنها بالنسبة إىل مـا فيهـا مـن التعمـيم               هذة الفتوى اليت سب   

 ألن اهلدف هو األخذ باحلق والدعوة إليه وأعوذ باهللا أن أكفر مـسلما أو               .واإلطالق
 والواجب أن يؤخذ كل إنسان بذنبه       ،أمنع من الصالة خلف مسلم بغري مسوغ شرعي       

ه ما يدل على أنه يغلو يف        فكل إمام علم من    ،وأن حيكم عليه مبا ظهر من أقواله وأعماله       
  أهل

                                                
 .هـ٢٤/٩/١٣٩٦ صدرت اإلجابة من مكتب مساحته بتاريخ - ١
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البيت أو يف غريهم سواء كان من الزيدية أو من غريهم وسواء كان يف اليمن أو غـري                  
 ومن مل يعرف بذلك من الزيدية أو غريهم من املسلمني فإنه            ،اليمن فإنه ال يصلى خلفه    

 كمـا أن األصـل      ، واألصل سالمة املسلم مما يوجب منع الصالة خلفه        ،يصلى خلفه 
المة املسلم من احلكم عليه بالشرك حىت يوجد بأمر واضح وبينة عادلة ما يدل على                س

 هذا هو الذي أعتقده وأعلنه اآلن إلخواننا يف الـيمن        ،أنه يفعل الشرك أو يعتقد جوازه     
 ومعلـوم أن العـصمة هللا   ، وقد تقدم أن احلق ضالة املؤمن مىت وجده أخـذه     ،وغريها

 وكل مفت وكل عامل وكل طالب علم قد يقع          ،عز وجل ولرسله فيما يبلغونه عن اهللا      
 مث بعد وضوح احلق وظهوره يرجع إليه ويف ذلـك           ،منه بعض اخلطأ أو بعض اإلمجال     

شرف وفضل وهذه طريقة أهل العلم يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل يومنا هـذا         
هذا هو الذي   وقد أثىن عليهم أهل العلم بذلك وشكروهم على هذه الطريقة احلميدة و           

 وأسأل اهللا عز وجل     ،جيب علينا وعلى غرينا الرجوع إليه واألخذ به يف مجيع األحوال          
أن يوفقنا ملا فيه رضاه وأن مينحنا وإخواننا مجيعا يف اليمن وغريه إصابة احلق يف القـول   

   . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه،والعمل إنه سبحانه وتعاىل مسيع قريب
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    )١(حكم الصالة خلف من يستغيث بغري اهللا                   

هل يصح أن أصلي خلف من يستغيث بغري اهللا ويتلفظ مبثل هذه الكلمات             : السؤال
  ؟ فهل يل أن أصلي يف بييت هوإذا مل أجد غري" أغثنا يا غوث مدد يا جيالين " 

غيث بغـري اهللا     جتوز الصالة خلف مجيع املشركني ومنهم من يـست         ال:   اجلواب
وغري ذلك من   "  ألن االستغاثة بغري اهللا من األموات واألصنام واجلن          .ويطلب منه املدد  

 أما االستغاثة باملخلوق احلي احلاضر الذي يقدر على إغاثتك فال           ،الشرك باهللا سبحانه  
ى الَّـِذي   فَاستغاثَه الَِّذي ِمن ِشيعِتِه علَ    ﴿ : لقول اهللا عز وجل يف قصة موسى       ،بأس ا 

 وإن  ،  وإذا مل جتد إماما مسلما تصلي خلفه جاز لك أن تصلي يف بيتك              )٢(﴾ِمن عدوهِ 
وجدت مجاعة مسلمني يستطيعون الصالة يف املسجد قبل اإلمام املشرك أو بعدة فصل             

 وإن استطاع املسلمون عزل اإلمام املشرك وتعيني إمام مسلم يـصلي بالنـاس              ،معهم
ن ذلك من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر وإقامة شـرع            وجب عليهم ذلك أل   

﴿والْمؤِمنـونَ والْمؤِمنـات     : لقول اهللا تعاىل   .اهللا يف أرضه إذا أمكن ذلك بدون فتنة       
 وقولـه   ،  اآليـة   )٣(بعضهم أَوِلياُء بعٍض يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَـِر﴾        

  وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه           )٤(﴾﴿فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم    :سبحانه
من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبـه   " وسلم  

  .رواه مسلم يف صحيحه " وذلك أضعف اإلميان

                                                
  .هـ١٣/١٠/١٤٠٩ جملة الدعوة يف  )١(
 .١٥سورة القصص اآلية  )٢(
 ٧١سورة التوبة األية  )٣(
 .١٦سورة التغابن اآلية  )٤(
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  )١(التوسل باجلاه
 ن وفقـه    . ح . ش . س :از إىل حضرة األخ املكرم    من عبد العزيز بن عبد اهللا بن ب       

 فقد وصلين كتابكم وما تـضمنه كـان         : سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد      .اهللا
 وسؤالكم عن قول بعض الشباب لديكم أنه ال يسأل اهللا جباه الرسول فهـذا               .معلوما
حـد مـن     ألنه مل يرد يف األدلة الشرعية ما يدل على مشروعية التوسل جباه أ             .صحيح

 بل هو من البدع     ، ولكن ليس ذلك من الشرك     ،الناس وال حبق أحد من الناس وال بذاته       
 والنيب صلى اهللا عليه وسلم له حـق عظـيم           ،ومن وسائل الشرك عند أكثر أهل العلم      

 وال إسالم ألحد وال إميان إال بشهادة أن ال إلـه         .ومرتلة عظيمة عند اهللا وعند املؤمنني     
 ولكن ال جيوز التقرب إىل اهللا سبحانه وال التوسل إليه إال        ، رسول اهللا  إال اهللا وأن حممدا   

من عمل عمال ليس عليه      " :مبا شرع من القول والعمل لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم          
 فالواجب على املسلمني مجيعا تعظيم النيب صلى اهللا عليه وسـلم مبـا              . "أمرنا فهو رد  

ه وتعظيم سنته والدعوة إليها والتحذير مما خيالفها مع         شرعه اهللا يف حقه من اتباعه وحمبت      
 وقد وقع يف رسالتكم أخطاء      . عليه الصالة والسالم   ،اإلكثار من الصالة والسالم عليه    

 اليد اليـسرى عـضو يف       :ويقول اهللا سبحانه  ( :وهي نسبتكم إىل اهللا سبحانه ما نصه      
   . وهذا ليس من كالم اهللا).جسم اإلنسان مثلها مثل اليمىن

 وهذا أيضا ليس من كالم اهللا وإمنـا         ،)وجعلنا من فوق كل علم عليم     ( :وقولكم
 فنوصيك باحلذر من القول علـى اهللا        )٢(﴾وفَوق كُلِّ ِذي ِعلٍْم عِليم    ﴿نص كالم اهللا    

  بغري علم أصلح اهللا قلبك وعملك 

                                                
  .١٤٨٣/١هـ برقم ٣/٦/١٤٠٩ صدرت من مكتب مساحته يف  )١(
  .٧٦ سورة يوسف اآلية  )٢(
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تعمال الـيمىن   وقد شرع اهللا سبحانه اس ،أما اليد اليسرى فلها أعمال غري أعمال اليمىن       
 أما اليد اليسرى فتـستعمل يف إزالـة         ،للمصافحة واألكل واألخذ والعطاء وحنو ذلك     

 وال مانع من االستعانة ـا       ،األذى كاالستنجاء وغسل النجاسة واالستنثار وحنو ذلك      
مع اليمىن يف محل الثقيل وعالج احلاجات األخرى كما أا تستعمل مـع الـيمىن يف                

 وتستعمل  ، وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد األول         رفعهما عند اإلحرام  
 وفقنا اهللا وإيـاكم ومجيـع       .يف الركوع والسجود وهذا أمر معلوم من الشرع املطهر        

 وأعاذ اجلميع من مضالت الفـنت       ،الشباب ومجيع املسلمني للفقه يف دينه والثبات عليه       
   .اتهإنه مسيع قريب والسالم عليكم ورمحة اهللا وبرك
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  )١(التوسل بعبارة جارية على ألسنة الناس
من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة صاحب السمو امللكي األمري املكـرم    

 سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته أمـا  .نواف بن عبد العزيز وفقه اهللا ملا فيه رضاه آمني       
 اإلفادة عـن التوسـل      د عن رغبتكم يف   ي فقد أخربين األخ علي بن حسني بن ع        :بعد

 )اللهم إين أسألك مبعاقد العز مـن عرشـك  ( :اجلاري على ألسنة كثري من الناس وهو     
 هذا الدعاء ليس له أصل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وال عن أحـد مـن         :واجلواب

 )نصب الرايـة  ( وقد ذكر العالمة الزيلعي يف كتابه        ،أصحابه رضي اهللا عنهم فيما نعلم     
ن احلافظ البيهقي رمحه اهللا رواه يف كتابه الدعوات الكبري عن ابـن        أ ٤ جـ   ٢٧٢ص  

مسعود رضي اهللا عنه وأن احلافظ ابن اجلوزي رمحه اهللا ذكره يف املوضـوعات علـى               
 وبـذلك   ، عليه الصالة والسالم   ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعين املكذوبات عليه        

 وألنه جممل . النيب صلى اهللا عليه وسلم  يعلم أنه ال يشرع التوسل به لكونه مكذوبا على        
 وقد زاد بعضهم يف روايته كما ذكره البيهقي يف كتابه بعد قوله             ،حمتمل ال يعرف معناة   
 وهذه )ومنتهى الرمحة من كتابك وبامسك األعظم وكلماتك التامة(من عرشك ما نصه   

 ولكن  ،ما نعلم الزيادة ليس هلا أصل من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه ذا اللفظ في             
قد دلت األدلة الشرعية على شرعية التوسل بأمساء اهللا وصفاته ويدخل فيهـا االسـم               

 )٢(﴾وِللَِّه الْأَسماُء الْحـسنى   ﴿ :األعظم وكلمات اهللا التامات كما قال اهللا عز وجل        
ل من نزل مرتال فقـا    " :فَادعوه ِبها وثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال           

 " أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق مل يضره شيء حىت يرحتل من مرتله ذلك               
 وروى مسلم يف صحيحه أيضا عن عائشة رضـي اهللا           ،رواه اإلمام مسلم يف صحيحه    

  عنها أا مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يدعو يف
                                                

  .هـ٢٠/٦/١٤٠٩ صدر اخلطاب اجلوايب من مكتب مساحته يف  )١(
  .١٠٨ سورة األعراف اآلية  )٢(
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ك وأعوذ بك   اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك ومبعافاتك من عقوبت        " :سجوده بقوله 
 وخرج اإلمام أمحـد بـسند       "منك ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك         

صحيح عن عبد الرمحن بن خنبش التميمي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يتعـوذ                
أعوذ بكلمات اهللا التامات اليت ال جياوزهن بر وال فاجر من شر ما خلق وذرأ               " :فيقول

سماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر مـا ذرأ يف األرض             وبرأ ومن شر ما يرتل من ال      
ومن شر ما خيرج منها ومن شر فنت الليل والنهار ومن شر كل طارق إال طارقا يطرق                 

 وقد ثبت يف الصحيحني ، واألحاديث يف التوسل بأمساء اهللا وصفاته كثرية  "خبري يا رمحن  
اهم املبيت إىل غار فانطبقـت      عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن ثالثة ممن كان قبلنا أو           

عليهم صخرة فسدت عليهم فم الغار فقالوا فيما بينهم إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة           
إال أن تدعوا اهللا بصاحل أعمالكم فدعوا اهللا سبحانه وتوسل أحدهم إىل اهللا سبحانه بربه               

قدرة عليه  لوالديه فانفرجت الصخرة بعض الشيء مث توسل الثاين بعفته عن الزنا بعد ال            
فانفرجت الصخرة أكثر لكنهم ال يستطيعون اخلروج مث توسل الثالث بأدائـه األمانـة     
ألهلها فانفرجت الصخرة فخرجوا وهذا احلديث يدل على شـرعية التوسـل إىل اهللا              

 ومن ذلك التوسل بدعاء احلي وشفاعته كما كان الـصحابة           ،سبحانه بصاحل األعمال  
 وملا أجدبوا سـألوا  ، صلى اهللا عليه وسلم أن يدعو هلمرضي اهللا عنهم يطلبون من النيب  

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يستسقي هلم فدعا اهللا سبحانه يف خطبـة اجلمعـة                 
فأنزل اهللا املطر يف احلال، ومـرة        " اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا     : " ورفع يديه وقال  

بهم واستغاث اهللا سبحانه وتضرع إليه وأحل       خرج م إىل الصحراء فصلى م ركعتني وخط       
وملا وقع اجلدب يف عهد عمر بن اخلطاب رضي         . يف الدعاء ورفع يديه فأغاثهم اهللا سبحانه      

اهللا عنه أمر العباس بن عبد املطلب عم النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يستغيث بالناس فـدعا                  
  . اهللالعباس رضي اهللا عنه وأمن املسلمون على دعاءه فأغاثهم
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 أما التوسل جباه فالن أو حق فالن أو ذات فـالن         . فهذه هي التوسالت الشرعية   
   .فهو توسل غري مشروع بل بدعة عند مجهور أهل العلم

 وأن يصلح قلوبنا وأعمالنـا      ،وأسأل اهللا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل به        
ا ومجيع والة أمر املسلمني لكل       وأن يوفق والة أمرن    ،مجيعا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته     

 والسالم  ، إنه ويل ذلك والقادر عليه     ،ما فيه رضاه وصالح أمر عباده يف الدنيا واآلخرة        
   .عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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  )١(التعريف بالدين
: والـسؤال هـو   كل ما يدين به الناس ويتعبدون به يسمى دينا وإن كان باطال             

 هـ برنامج العامل الفطري والـذي       ١٤٠٣  صفر ٤عرض التلفزيون مساء اجلمعة     
حقـا إن   : يقدمه إبراهيم الراشد وكانت احللقة عن اهلند، ويف مستهل مقدمته قال          

إخل، فأرجو منك   .. اهلندوسية، البوذية، السيخ  : اهلند تسمى بالد األديان ففيها جند     
  : إيضاح اآليت

  ؟ هل األديان اليت ذكرها مقدم الربنامج كما يدعي حقا أديان 
  وهل هي مرتلة ومرسلة من عند اهللا ؟ 

  . وفقكم اهللا لتصحيح املفاهيم 
 كل ما يدين به الناس ويتعبدون به يسمى دينا وإن كان باطال كالبوذية              :اجلواب

 قال اهللا سبحانه يف     .والوثنية واليهودية واهلندوسية والنصرانية وغريها من األديان الباطلة       
 والدين ، فسمى ما عليه عباد األوثان دينا)٢(﴾كُم وِلي ِدينِ  لَكُم ِدين ﴿ :سورة الكافرون 

 )٣(﴾ِإنَّ الدين ِعند اللَّـِه الِْإسـالم      ﴿ :احلق هو اإلسالم وحدة كما قال اهللا عز وجل        
ومن يبتِغ غَير الِْإسالِم ِدينا فَلَن يقْبلَ ِمنه وهـو ِفـي الْـآِخرِة ِمـن                ﴿ :وقال تعاىل 

الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَـيكُم ِنعمِتـي         ﴿ : وقال تعاىل  )٤(﴾لْخاِسِرينا
 ، واإلسالم هو عبادة اهللا وحده دون كل مـا سـواه           )٥(﴾ورِضيت لَكُم الِْإسالم ِدينا   

  وطاعة أوامره وترك

                                                
  .١٥ ص ١ صدر يف كتاب الدعوة ج )١(
  .٦ سورة الكافرون اآلية )٢(
  .١٩ سورة آل عمران اآلية )٣(
  .٨٥ سورة آل عمران اآلية )٤(
  .٣ سورة املائدة اآلية )٥(
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به ورسوله مما كان وما يكـون  نواهيه والوقوف عند حدوده واإلميان بكل ما أخرب اهللا     
 بل كلها حمدثـة غـري   ،وليس شيء من األديان الباطلة مرتال من عند اهللا وال مرضيا له 

 وإمنا اختلفت شـرائعهم لقـول اهللا        ،مرتلة من عند اهللا واإلسالم هو دين الرسل مجيعا        
  )١(﴾ِلكُلٍّ جعلْنا ِمنكُم ِشرعةً وِمنهاجا ﴿ :سبحانه

   اهللا شركالذبح لغري
التقرب بذبح اخلرفان يف أضرحة األولياء الصاحلني ما زال موجود يف           : السؤال

حنن : إنه شرك باهللا، قالوا   : يت عنه، لكنهم مل يزدادوا إال عنادا قلت هلم        .. عشرييت
حبق وليك : (نعبد اهللا حق عبادته، لكن ما ذنبنا إن زرنا أولياءه وقلنا هللا يف تضرعاتنا           

ليس ديننا ديـن واسـطة      : قلت..) بعد عنا الكرب الفالين   أ اشفنا أو    الصاحل فالن 
  . اتركنا وحالنا: قالوا
ما احلل الذي تراه صاحلا لعالج هؤالء ؟ماذا أعمل جتاههم ؟ وكيـف أحـارب                  

  . البدعة ؟ وشكرا
 من املعلوم باألدلة من الكتاب والسنة أن التقرب بالذبح لغـري اهللا مـن          :اجلواب

 اجلن أو األصنام أو غري ذلك من املخلوقات شرك باهللا ومن أعمال اجلاهلية              األولياء أو 
قُلْ ِإنَّ صالِتي ونسِكي ومحياي وممـاِتي ِللَّـِه رب     ﴿ :واملشركني قال اهللا عز وجل    

        ِلِمنيسلُ الْما أَوأَنو تأُِمر ِبذَِلكو لَه ِريكال ش الَِمنيهو الذبح وبني    والنسك   )٢(﴾الْع
ِإنا ﴿ : وقال تعاىل  .سبحانه يف هذه اآلية أن الذبح لغري اهللا شرك باهللا كالصالة لغري اهللا            

 ثَرالْكَو اكنطَيأَع *رحانو كبلِّ ِلر٣(﴾فَص(  

                                                
  .٤٨ سورة املائدة اآلية )١(
  .١٦٢ورة األنعام اآلية  س )٢(
  .١،٢ سورة الكوثر اآليتان  )٣(
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 أمر اهللا سبحانه نبيه يف هذه السورة الكرمية أن يصلي لربه وينحر له خالفا ألهل               
 وقَضى ربك أَال تعبدوا     ﴿: وقال تعاىل  ،ون لغري اهللا ويذحبون لغريه    الشرك الذين يسجد  

 اه١(﴾ِإال ِإي(  فَاءَ   ﴿ : وقال سبحانهنح ينالد لَه ِلِصنيخم وا اللَّهدبعوا ِإال ِليا أُِمرمو﴾)٢( 
يف صحيح  و ، والذبح من العبادة فيجب إخالصه هللا وحده       ،واآليات يف هذا املعىن كثرية    

 قال رسول اهللا صلى اهللا      :مسلم عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال           
 أسأل اهللا حبق أوليائـه أو       : وأما قول القائل   .. "لعن اهللا من ذبح لغري اهللا     " عليه وسلم   

جباه أوليائه أو حبق النيب أو جباه النيب فهذا ليس من الشرك ولكنه بدعة عند مجهور أهل                 
علم ومن وسائل الشرك ألن الدعاء عبادة وكيفيته من األمور التوقيفية ومل يثبت عـن          ال

نبينا صلى اهللا عليه وسلم ما يدل على شرعية أو إباحة التوسل حبق أو جاه أحد مـن                  
اخللق فال جيوز للمسلم أن حيدث توسال مل يشرعه اهللا سبحانه وتعاىل لقـول اهللا عـز             

 وقـول الـنيب   )٣(﴾ شرعوا لَهم ِمن الديِن ما لَم يأْذَنْ ِبِه اللَّه        أَم لَهم شركَاءُ  ﴿ :وجل
متفـق علـى     " من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد          " :صلى اهللا عليه وسلم   

من عمل عمال ليس    "  ويف رواية ملسلم وعلقها البخاري يف صحيحه جازما ا           ،صحته
 ،أي مردود علـى صـاحبه ال يقبـل         " فهو رد "  :ومعىن قوله  " عليه أمرنا فهو رد   

 أما  ،فالواجب على أهل اإلسالم التقيد مبا شرعه اهللا واحلذر مما أحدثه الناس من البدع             
التوسل املشروع فهو التوسل بأمساء اهللا وصفاته وبتوحيـده وباألعمـال الـصاحلات             

 واهللا ويل ، واخلـري واإلميان باهللا ورسوله وحمبة اهللا ورسوله وحنو ذلك من أعمال الـرب        
   .التوفيق

                                                
  .٢٣ سورة اإلسراء اآلية  )١(
  .٥ سورة البينة اآلية  )٢(
  .٢١ سورة الشورى اآلية  )٣(
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  التحذير من اختاذ املساجد على القبور ودعوة أهلها
من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرات املشايخ املكرمني مقادمـة بيـت                

محيـد والـشيخ   االقرزات الشيخ عبود بن سعيد والشيخ سامل بن سعيد والشيخ سامل ب   
   .فيه رضاه وأصلح يل وهلم أمر الدنيا واآلخرة آمنيعبود بن حممد الدخل وفقهم اهللا ملا 

 بلغين أن سعيد بن مبارك القـرزي قـد          : وبعد :سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    
سجن بطرفكم بأسباب قيامه بالدعوة اإلسالمية والتحذير من عبادة األولياء واالستغاثة           

ليت على األضرحة لكوـا     م والنذر هلم وحنو ذلك والدعوة إىل هدم القباب واألبنية ا          
 وقد كدرين ذلك وكدر من بلغه ذلك مـن          ،من أسباب الفتنة باملقبورين والغلو فيهم     

 وما ذاك إال ألن اهللا سبحانه أنزل القرآن الكرمي وبعث الرسول العظيم حممد              ،املسلمني
دة بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم لدعوة الناس إىل عبادة اهللا وحده وحتذيرهم من عبا               

 وقد صدع الرسول صـلى اهللا عليـه         ،املخلوقني كاملالئكة واألنبياء واألولياء وغريهم    
وسلم لذلك وأنذر الناس من الشرك وأمر بإخالص العبادة هللا وحده كمـا قـال اهللا                

ا وما أُِمروا ِإال ِليعبدو   ﴿ : وقال تعاىل  )١(﴾وقَضى ربك أَال تعبدوا ِإال ِإياه     ﴿ :سبحانه
وأن املساجد هللا فال تدعوا مـع اهللا  ﴿ : وقال تعاىل )٢(اللَّه مخِلِصني لَه الدين حنفَاَء﴾    

ذَِلكُم اللَّه ربكُم لَه الْملْك والَِّذين تدعونَ ِمن دوِنـِه مـا            ﴿ : وقال تعاىل   )٣(﴾أحدا
      عمسال ي موهعدِقطِْمٍري ِإنْ ت ِلكُونَ ِمنمي        وا لَكُـمابجتا اسوا مِمعس لَوو اَءكُمعوا د

ومن أَضـلُّ   ﴿ وقال تعاىل    )٤(﴾ويوم الِْقيامِة يكْفُرونَ ِبِشرِككُم وال ينبئُك ِمثْلُ خِبريٍ       
ِجيبتسال ي نوِن اللَِّه مد و ِمنعدي نِمم  

                                                
  .٢٣سورة اإلسراء اآلية  )١(
  .٥سورة البينة اآلية  )٢(
  .١٨سورة اجلن اآلية )٣(
  .١٤، ١٣سورة فاطر اآليتان  )٤(
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    هِة وامِم الِْقيوِإلَى ي وا             لَهكَـاناًء ودأَع موا لَهكَان اسالن ِشرِإذَا حغَاِفلُونَ و اِئِهمعد نع م
 كَاِفِرين ِتِهمادِكي     ﴿ : وقال اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم        )١(﴾ِبِعبسنالِتي وقُلْ ِإنَّ ص 

      الَِمنيالْع باِتي ِللَِّه رممو اييحمو * ِريكال ش        ِلِمنيسلُ الْما أَوأَنو تأُِمر ِبذَِلكو ٢(﴾ لَه( 
ألن إسالم كل نيب    .  أي من هذه األمة    ﴾وأَنا أَولُ الْمسِلِمني  ﴿: والنسك الذبح، ومعىن قوله   

حق اهللا على العبـاد  : " يكون قبل أمته وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح       
 " كوا به شيئا وحق العباد على اهللا أن ال يعذب من ال يشرك بـه شـيئا    أن يعبدوه وال يشر   

وقال عليه الـصالة     " من مات وهو يدعو هللا ندا دخل النار       : " وقال صلى اهللا عليه وسلم    
لعـن اهللا اليهـود     : " وقال صلى اهللا عليه وسـلم      " لعن اهللا من ذبح لغري اهللا     : " والسالم

: " ويف صحيح مسلم عن جابر رضي اهللا عنه قال         " مساجدوالنصارى اختذوا قبور أنبيائهم     
فهـذه    "ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن جيصص القرب وأن يقعد عليه وأن يبىن عليه               

 تدل على وجوب إخالص العبادة هللا وحـده وأنـه           - أيها املشايخ    -اآليات واألحاديث   
غاثة والذبح والنذر والصالة والصوم     سبحانه هو املستحق جلميع العبادات من الدعاء واالست       

وغري ذلك من العبادات، وأن صرف ذلك أو شيء منه لغري اهللا شرك باهللا وعبادة لغريه وتدل 
األحاديث املذكورة أنه ال جيوز اختاذ املساجد على القبور وال البناء عليها وال جتصيصها، وما 

 وعبادم من دون اهللا، كما قد وقـع  ذاك إال ألن هذه األعمال وسيلة إىل الغلو يف األموات 
ذلك من بعض جهال الناس يف دول كثرية، إذا علمتم ذلك فالواجب عليكم مساعدة الدعاة      

ألن ذلك من نصر دين اهللا واجلهاد       . إىل اهللا والقيام معهم ومحايتهم ممن يريد التعدي عليهم        
 آمنوا ِإنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت يا أَيها الَِّذين ﴿: يف سبيله، واهللا سبحانه وتعاىل يقول     

كُماموقال تعاىل)٣(﴾أَقْد  :﴿ِإنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيو  

                                                
  .٦-٥اآليتان سورة األحقاف  )١(
  . ١٦٣-١٦٢سورة األنعام اآليتان  )٢(
  .٧ سورة حممد اآلية  )٣(



  

 - ٣٢٥ -

 لَقَِوي عِزيز الَِّذين ِإنْ مكَّناهم ِفي الْأَرِض أَقَاموا الصالةَ وآتـوا الزكَـاةَ وأَمـروا              
"  وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم        )١(﴾ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الْأُمورِ      

من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلـك                
 البـدع   وأعظم املنكرات هو الشرك باهللا سبحانه ووسائله وذرائعه مث         " أضعف اإلميان 

روا ما أنكر اهللا ورسوله وأن تنهوا عما ى اهللا عنه           ك فالواجب عليكم أن تن    ،واملعاصي
 وذلك هو طريق السعادة والنجاة وسـبيل        ،ورسوله وأن تأمروا مبا أمر اهللا به ورسوله       

 أسأل اهللا أن جيعلنا وإياكم من أنصار احلق ودعـاة           .العزة والكرامة يف الدنيا واآلخرة    
 والذي أرجوه منكم هو البـدار بالـشفاعة     . اهلداة املهتدين إنه مسيع قريب     اهلدى ومن 

 ،لدى املسئولني يف إطالق سراح سعيد بن مبارك إن كان ما بلغين عن سجنه صحيحا              
وبذل الوسع يف مساعدة اإلخوان القائمني بالدعوة إىل اإلسالم الصحيح السليم مـن              

بدع اليت جاء اإلسـالم بالنـهي عنـها          والتحذير من الشرك واخلرافات وال     ،الشوائب
 وإذا كان قد أشكل عليكم شيء من كالم سعيد أو غريه فأفيدونا عن ذلك               ،وحماربتها

حىت نوضح لكم اإلشكال باألدلة من القرآن الكرمي وأحاديث الرسول األمني عليه من             
احلـق   مع بيان خطأ سعيد أو غريه ألن املقصود هو إظهار    ،ربه أفضل الصالة والتسليم   

 ،الذي بعث اهللا به حممدا صلى اهللا عليه وسلم والدعوة إليه وبيان الباطل والتحذير منه              
ادع ِإلَى سِبيِل ربـك ِبالِْحكْمـِة والْموِعظَـِة الْحـسنِة         ﴿ :عمال بقول اهللا سبحانه   

   نسأَح ِبالَِّتي ِهي ماِدلْهجِبيلِ  ﴿ : وقوله سبحانه  )٢(﴾وِذِه سلَى     قُلْ هو ِإلَى اللَِّه ععي أَد
ِرِكنيشالْم ا ِمنا أَنمانَ اللَِّه وحبسِني وعبِن اتما وٍة أَنِصريواهللا املسئول)٣(﴾ب   

                                                
  .٤١-٤٠ سورة احلج اآليتان )١(
  .١٢٥ سورة النحل اآلية )٢(
  . ١٠٨سورة يوسف اآلية  )٣(
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أن يصلح قلوبنا مجيعا وأن يعمرها خبشيته وحمبته وحمبة رسوله صلى اهللا عليـه وسـلم              
 وأن يهدينا وإياكم إىل صراطه      ،رك واخلرافات وحمبة عباده املؤمنني احملبة الربيئة من الش      

 وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله إمامنا وسـيدنا  ، إنه على كل شيء قدير     ،املستقيم
   . والسالم عليكم ورمحة اهللا و بركاته.حممد بن عبد اهللا وعلى آله وأصحابه أمجعني



  

 - ٣٢٧ -

  )١(عدم جواز توجيه الطلب إىل امليت
إذا حتريمت يف األمور    (طلب إىل امليت يف القرب جائز بدليل        إن ال : يقول الناس : السؤال

  فهل هذا احلديث صحيح أم ال ؟ ) فاستعينوا بأهل القبور
 هذا احلديث من األحاديث املكذوبة على رسول اهللا صـلى اهللا عليـه              :اجلواب

 منهم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحة       ،وسلم كما نبه على ذلك غري واحد من أهل العلم         
 بعدما ذكره  ٣٥٦ حيث قال رمحه اهللا يف جمموع الفتاوى اجلزء األول صفحة            ، عليه اهللا

هذا احلديث كذب مفترى على النيب صلى اهللا عليه وسلم بإمجاع العـارفني             (ما نصه   
 )حبديثه مل يروه أحد من العلماء بذلك وال يوجد يف شيء من كتب احلديث املعتمـدة               

وب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مضاد ملـا       وهذا املكذ  .انتهى كالمه رمحه اهللا   
 وال  ، وحده وحترمي اإلشراك بـه     جاء به الكتاب والسنة من وجوب إخالص العبادة هللا        

ريب أن دعاء األموات واالستغاثة م والفزع إليهم يف النائبات والكروب من أعظـم              
 وقـد كـان     . كما أن دعاءهم يف الرخاء شرك باهللا سـبحانه         ،الشرك باهللا عز وجل   

 وإذا زالـت الـشدائد   ،املشركون األولون إذا اشتدت م الكروب أخلصوا هللا العبادة      
فَِإذَا رِكبوا ِفي الْفُلِْك دعوا اللَّه مخِلِصني لَـه         ﴿:أشركوا باهللا كما قاله اهللا عز وجل      

 أمـا   ،واآليات يف هذا املعىن كثرية    )٢(﴾الدين فَلَما نجاهم ِإلَى الْبر ِإذَا هم يشِركُونَ         
املشركون املتأخرون فشركهم دائم يف الرخاء والشدة بل يزداد شـركهم يف الـشدة              

 وقد  ،والعياذ باهللا وذلك يبني أن كفرهم أعظم وأشد من كفر األولني من هذه الناحية             
 وقـال   )٣(﴾ه الدين حنفَاءَ  وما أُِمروا ِإال ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَ      ﴿ :قال اهللا عز وجل   

  فَادعوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين﴿ :سبحانه
                                                

  .هـ٢٢/٧/١٤٠٤ يف ٩٣٩جملة الدعوة العدد  )١(
  .٦٥سورة العنكبوت اآلية  )٢(
  .٥سورة البينة اآلية  )٣(
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فَاعبِد اللَّه مخِلصا لَه الدين أَال ِللَِّه       ﴿ : وقال عز وجل   )١(﴾ ولَو كَِره الْكَاِفرونَ  
 اِلصالْخ ينوقال سبحانه  )٢(﴾الد : ﴿ لَه كُمبر اللَّه ذَِلكُم  ونَ ِمـنعدت الَِّذينو لْكالْم 

دوِنِه ما يمِلكُونَ ِمن ِقطِْمٍري ِإنْ تدعوهم ال يسمعوا دعاَءكُم ولَو سِمعوا ما استجابوا              
م مجيـع   وهذه اآلية تع)٣(﴾لَكُم ويوم الِْقيامِة يكْفُرونَ ِبِشرِككُم وال ينبئُك ِمثْلُ خِبريٍ  

 وقد أوضح سـبحانه أن دعـاء        ،من يعبد من دون اهللا من األنبياء والصاحلني وغريهم        
ومن ﴿ :املشركني هلم شرك به سبحانه كما بني أن ذلك كفر به سبحانه يف قوله تعاىل              

ـ                  ـِه ِإنبر ـدِعن هابا ِحـسمِبِه فَِإن انَ لَههرال ب را آخاللَِّه ِإلَه عم عدي    فِْلـحال ي ه
 واآليات الدالة على وجوب إخالص العبادة هللا وحده وتوجيه الـدعاء            )٤(﴾الْكَاِفرونَ

 وعلى حترمي عبادة غريه سـبحانه مـن األمـوات واألصـنام             ،إليه دون كل ما سواه    
واألشجار واألحجار وحنو ذلك كثرية جدا يعلمها من تدبر كتاب اهللا وقصد االهتداء             

   .تعان وال حول وال قوة إال باهللا واهللا املس.به

                                                
  .١٤ة غافر اآلية  سور )١(
  .٣-٢ سورة الزمر اآليتان  )٢(
  .١٤-١٣ سورة فاطر اآليتان  )٣(
  .١١٧ سورة املؤمنون اآلية  )٤(
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  )١( القبورىحكم البناء عل
الحظت عندنا على بعض القبور عمل صبة باألمسنت بقدر متر طوال           : السؤال

اللـهم  (يف نصف متر عرضا مع كتابة اسم امليت عليها وتاريخ وفاته وبعض اجلمل             
  وهكذا، فما حكم مثل هذا العمل ؟..) ارحم فالن بن فالن

ملا ثبت  .  ال جيوز البناء على القبور ال بصبة وال بغريها وال جتوز الكتابة عليها             :اجلواب
عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من النهي عن البناء عليها والكتابة عليها، فقد روى مـسلم                 

ى رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم أن          : (رمحه اهللا من حديث جابر رضي اهللا عنه قال        
وخرجه الترمذي وغريه بإسـناد صـحيح وزاد   ) د عليه وأن يبىن عليهجيصص القرب وأن يقع  

وألن الكتابة رمبا أفضت إىل . وألن ذلك نوع من أنواع الغلو فوجب منعه) وأن يكتب عليه(
عواقب وخيمة من الغلو وغريه من احملظورات الشرعية، وإمنا يعاد تراب القرب عليه ويرفع قدر 

هذه هي السنة يف القبور اليت درج عليها رسول اهللا صلى اهللا            شرب تقريبا حىت يعرف أنه قرب،       
عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا عنهم، وال جيوز اختاذ املساجد عليها وال كسوا وال وضع               

لعن اهللا اليهود والنصارى اختـذوا قبـور        : " القباب عليها لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم       
ا روى مسلم يف صحيحه عن جندب بن عبـد اهللا           ومل. متفق على صحته   " أنبيائهم مساجد 

إن اهللا قد   " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل أن ميوت خبمس يقول             : البجلي قال 
اختذين خليال كما اختذ إبراهيم خليال ولو كنت متخذا من أميت خليال الختذت أبا بكر خليال    

احليهم مساجد أال فـال تتخـذوا       أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وص         
ونسأل اهللا أن يوفق    . واألحاديث يف هذا املعىن كثرية     " القبور مساجد فإين أاكم عن ذلك     

املسلمني للتمسك بسنة نبيهم عليه الصالة والسالم والثبات عليها واحلذر مما خيالفها إنه مسيع    
  . قريب والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

                                                
  .هـ٢٢/٧/١٤٠٤ يف ٩٣٩ جملة الدعوة العدد  )١(
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  )١( باألمواتال جيوز التربك

مات عندنا يف البلد رجل وجاء خرب وفاته يف النهار ورأينا نساء مـسنات              : السؤال
من البلد يذهنب إىل بيته وهو مسجى بعد تكفينه وسط النساء وهن حوله فسألناهن              

   ، فما حكم عملهن هذا ؟ وهل هو سنة ؟)نتبارك به: (مل تذهنب عنده قلن

 ألنه ال جيوز ألحد أن يتربك باألموات        .و منكر  هذا العمل ال جيوز بل ه      :اجلواب
أو قبورهم وال أن يدعوهم من دون اهللا ويسأهلم قضاء حاجة أو شفاء مريض أو حنـو                 

 ألن العبادة حق اهللا وحده ومنه تطلب الربكة وهو سـبحانه هـو املوصـوف                .ذلك
لْفُرقَانَ علَى عبـِدِه  تبارك الَِّذي نزلَ ا﴿ :بالتبارك كما قال عز وجل يف سورة الفرقان    

 ومعـىن   )٣(﴾تبارك الَِّذي ِبيِدِه الْملْـك    ﴿ : وقال سبحانه  )٢(﴾ِليكُونَ ِللْعالَِمني نِذيرا  
 إذا - بفتح الراء- أما العبد فهو مبارك ، أنه سبحانه بلغ النهاية يف العظمة والربكة   :ذلك

 عز وجل عن عبده ورسوله عيسى ابـن   كما قال اهللا،هداه اهللا وأصلحه ونفع به العباد   
وجعلَِني * قَالَ ِإني عبد اللَِّه آتاِني الِْكتاب وجعلَِني نِبيا         ﴿ :مرمي عليه الصالة والسالم   

تا كُنم نكًا أَيارب٤(﴾م(.  

   . واهللا ويل التوفيق

  

                                                
  .هـ٢/٤/١٤٠٨ تاريخ ١١١٧ نشر يف جملة الدعوة العدد )١(
  .١ سورة الفرقان اآلية )٢(
  .١ سورة امللك اآلية )٣(
  .٣١-٣٠ورة مرمي اآليتان  س)٤(
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  )١(حكم الدعاء بربكة الصاحلني وحكم احلجب واحملو

إنه جيوز لإلنسان أن يسأل اهللا بربكة       : ام للمسجد الذي نصلي فيه يقول     إم: السؤال
أليس هذا نوع من    . فالن أحد الصاحلني، مثال اغفر يل يا رب بربكة فالن، وسؤايل          

الشرك، كما أن هذا اإلمام يكتب احلجب ويعطي احملو للناس كعالج فهل نـصلي              
   ؟ خلفه، وهل كالمه وفعله جائز، أفيدوين أفادكم اهللا

 فإذا  ، التوسل جباه فالن أو بربكة فالن أو حبق فالن بدعة وليست من الشرك             :اجلواب
 اللهم إين أسألك جباه أنبيائك أو جباه وليك فالن أو بعبدك فالن أو حبق فالن أو                 :قال

 ألنه مل يرد عـن الـنيب   .بركة فالن فذلك ال جيوز وهو من البدع ومن وسائل الشرك       
وِللَِّه ﴿ : واهللا سبحانه وتعاىل يقول    ،ال عن الصحابة فيكون بدعة    صلى اهللا عليه وسلم و    

 وقد صح عن رسول اهللا      ، بربكة فالن أو جاه فالن     )٢(﴾الْأَسماُء الْحسنى فَادعوه ِبها   
 فالتوسـل   )٣( "من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد        " :صلى اهللا عليه وسلم أنه قال     
اللهم إين أسألك    " :توحيده كما جاء يف احلديث الصحيح     يكون بأمساء اهللا وبصفاته وب    

بأين أشهد أنك أنت اهللا ال إله إال أنت األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له                   
 كسؤال أهل الغار ملا انطبقت علـيهم        ، ويكون أيضا باألعمال الصاحلة    )٤( "كفوا أحد 

 سأل  : والثاين ،سأل برب الوالدين   : أحدهم ، سألوا رم  ،الصخرة ومل يستطيعوا اخلروج   
 فدل ذلـك علـى أن       ، ففرج اهللا عنهم   ، سأل بأدائه األمانة   : والثالث ،بعفته عن الزنا  

  التوسل باألعمال الصاحلة كأن
                                                

  ). فاسألوا أهل الذكر( نشرت يف الة العربية يف باب )١(
  .١٨٠سورة األعراف اآلية  )٢(
  . متفق عليه)٣(
  .رواه أبو داود وابن ماجه )٤(



  

 - ٣٣٢ -

 أو  ، أو باتباعي شـرعك    ، اللهم إين أسألك بصحبيت لنبيك صلى اهللا عليه وسلم         :يقول
ح أما ما يتعلق بعمله اآلخر       توسل شرعي وصحي   ، أو حنو ذلك   ،بعفيت عما حرمت علي   

من تعلـق    " : ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال       .من كتابته احلجب فهذا ال جيوز     
 " : وقال صلى اهللا عليه وسلم     ،)١("متيمة فال أمت اهللا له، ومن تعلق ودعة فال ودع اهللا له           

وال  فال جيوز كتـب التمـائم        ، هي التمائم  :واحلجب )٢( "من تعلق متيمة فقد أشرك    
 والذي يعلقها ينكر عليه والذي يكتبها للناس ينكر عليه حىت ولو كانت مـن               ،تعليقها
 سواء  ، كان عبد اهللا بن مسعود ومجاعة غريه من السلف الصاحل ينكرون ذلك            ،القرآن

 لألحاديث العامة السابقة يف ذلك ولقوله صـلى اهللا عليـه     .كانت من القرآن أو غريه    
 ، الرقى اهولـة : واملراد بالرقى املصنوعة  )٣( "م والتولة شرك  إن الرقى والتمائ   " :وسلم

 لقول النيب صلى اهللا عليه      . أما اليت جتوز فالرقى الشرعية فقط      ،أو الرقى اليت فيها شرك    
   . وألنه رقى ورقي)٤("ال بأس بالرقى ما مل تكن شركا  " :وسلم

 والتمائم  ،نوعة وتسمى الصرف والعطف وهي مم     ، فهي نوع من السحر    :أما التولة 
 ألن الرسول صـلى اهللا  . وهي احلجب وتسمى اجلوامع وتسمى احلروز      ،كذلك ممنوعة 

 وألن . ودعا على من تعلقها، ومل يستثن منها شيئا ومساها شركا   ،عليه وسلم زجر عنها   
القول جبواز ما كان من القرآن أو األدعية املباحة واألذكار الشرعية استثناء بغري حجة              

 تعليق التمائم األخرى الشركية ومعلوم أن األخذ بالعموم متعني ما مل يـرد          ووسيلة إىل 
 كما أن من املعلوم من الشريعة املطهرة وجوب سد الـذرائع املفـضية إىل               ،ما خيصه 

   وألا إذا علقت صارت.الشرك أو إىل ما دونه من املعاصي
                                                

  . رواه اإلمام أمحد وأبو يعلى– فتح ايد  )١(
  . رواه أمحد واحلاكم بنحوه ورواته ثقات )٢(
  ).فتح ايد شرح كتاب التوحيد(أبو داود  رواه أمحد و )٣(
  ).فتح ايد( رواه مسلم من حديث عوف بن مالك  )٤(
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 فمـن   ،انه وتعـاىل  وسيلة إىل تعلق القلوب ا واالعتماد عليها ونسيان اهللا سبح         
حكمة اهللا يف هذا أنه سبحانه وتعاىل ى عنها حىت تكون القلوب معلقة به سبحانه ال                

 فلهذا وجب منع اجلميع وأن ال يعلق شـيء          ، وتعليق القرآن وسيلة لتعليق غريه     ،بغرية
 بل يعلم الـدعاء الـشرعي       ، وال على الصيب ال من القرآن وال من غريه         ،على املريض 
لمات اهللا التامات من شر ما خلق وقراءة آية الكرسـي وقـراءة سـورة               كالتعوذ بك 

 فهذا اإلمام ينكر عليه ويعلم أن       ،اإلخالص واملعوذتني عند النوم وبعد الصلوات اخلمس      
   . فإن استقام وإال وجب السعي يف عزله،هذا ال جيوز

غسل  فهو أن يكتب آيات بالزعفران يف صحن نظيف أو يف قرطاس مث ت             :أما احملو 
 وهذا فعله كثري من السلف واخللف وال حرج فيه إذا كـان القـائم               ،ويشرا املريض 

   .لذلك من املعروفني بالعلم والفضل وحسن العقيدة
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  )١(حكم الطواف وختم القرآن لألموات

أقوم أحيانا بالطواف ألحد أقاريب أو والدي أو أجدادي املتوفني، مـا          : السؤال
  م القرآن هلم، جزاكم اهللا خريا ؟ حكم ذلك، وأيضا ما حكم خت

 لكن يشرع لك الصدقة عن مـن        ، األفضل ترك ذلك لعدم الدليل عليه      :اجلواب
 أمـا  ، واحلج والعمرة عنهم،أحببت من أقاربك وغريهم إذا كانوا مسلمني والدعاء هلم   

 وقد أجـاز  ،الصالة عنهم والطواف عنهم والقراءة هلم فاألفضل تركه لعدم الدليل عليه    
   . وباهللا التوفيق)٢(ك بعض أهل العلم قياسا على الصدقة والدعاء واألحوط ترك ذلكذل

                                                
  ).فاسألوا أهل الذكر( نشرت بالة العربية يف باب  )١(
  . ألن األصل يف العبادات التوقيف وعدم القياس )٢(
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  )١(ال جيوز وصف امليت بأنه مغفور له أو مرحوم 

 أما ،احلمد هللا والصالة والسالم على عبد اهللا ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه       
  :بعد

 كثـر نـشر التعـازي        كما ، فقد كثر اإلعالن يف اجلرائد عن وفاة بعض الناس        
 وهم يصفون امليت فيها بأنه مغفور له أو مرحوم أو ما أشبه ذلك من               ،ألقارب املتوفني 

 وال خيفى على كل من له إملام بأمور اإلسالم وعقيدته بأن ذلـك              ،كونه من أهل اجلنة   
  وأن عقيدة أهل السنة واجلماعة أنه ال جيوز أن يشهد          ،من األمور اليت ال يعلمها إال اهللا      

ألحد جبنة أو نار إال من نص عليه القرآن الكرمي كأيب هلب أو شهد له رسول اهللا صلى               
 ومثل ذلك يف املعىن الشهادة لـه     ،اهللا عليه وسلم بذلك كالعشرة من الصحابة وحنوهم       

 أو  )رمحه اهللا ( أو   )غفر اهللا له  ( : لذا ينبغي أن يقال بدال منها      ،بأنه مغفور له أو مرحوم    
   .ات الدعاء للميتحنو ذلك من كلم

 وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد       ،وأسأل اهللا سبحانه أن يهدينا مجيعا سواء السبيل       
  وعلى آله وصحبه 

                                                
   .  صدرت  نشرة من مكتب مساحته بالرياض)١(
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  )١(وجوب احترام قبور املسلمني وعدم امتهاا
 نبينا حممد وعلـى آلـه       ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده       ،احلمد هللا وحده  

سائل كثرية مضموا استنكار ما يقع من بعض الناس          فقد ورد إيل ر    : أما بعد  ،وصحبه
من االستهانة بالقبور وعدم احترامها فرأيت أن أكتب يف ذلك هذه الكلمـة للتنبيـه               

 قد دلت األحاديث الصحيحة عن النيب صـلى اهللا          : فأقول ،والتحذير نصحا هللا ولعباده   
 وال شك أن املرور     ،عليه وسلم على وجوب احترام املوتى من املسلمني وعدم إيذاءهم         

عليها بالسيارات والتركتالت واملواشي وإلقاء القمامات عليها كل ذلك من االستهانة           
 وكل ذلك منكر ومعصية هللا ولرسوله وظلم لألمـوات واعتـداء            ،ا وعدم احترامها  

 وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم النهي والتحذير عما هو أقل من هـذا                 ،عليهم
ىل إال تصلوا    " : فقال عليه الصالة والسالم    .القرب أو االتكاء عليه وحنوه    كاجللوس على   

 " : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم      ،رواه مسلم يف صحيحه    " القبور وال جتلسوا عليها   
ألن جيلس أحدكم على مجرة فتحرق ثيابه وختلص إىل جلده خري له من أن جيلس على                

رآين رسول اهللا صلى اهللا عليـه        " :زم قال  وعن عمرو بن ح    ، خرجه مسلم أيضا   "قرب
 .رواه أمحـد  " ال تـؤذه " أو  " ال تؤذ صاحب هذا القرب" وسلم متكئا على قرب فقال      

فالواجب على مجيع املسلمني احترام قبور موتاهم وعدم التعرض هلا بشيء مـن األذى              
 وأشباه ذلـك   كاجللوس عليها واملرور عليها بالسيارات وحنوها وإلقاء القمامات عليها        

 ،من األذى وفق اهللا املسلمني مجيعا ملا فيه صالح أحيائهم وسالمة أموام مـن األذى              
ورزق اهللا اجلميع الفقه يف الدين والوقوف عند احلدود الشرعية إنه مسيع قريب وصلى               

   .اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

                                                
  .احته بالرياض صدرت نشرة من مكتب مس )١(
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  )١(حكم الكتابة على القبور
على قرب امليت مكتوب عليها     " الفتة  "  قطعة من احلديد أو      هل جيوز وضع  : السؤال

  إخل ؟ .. آيات قرآنية باإلضافة إىل اسم امليت وتاريخ وفاته
 ال يف   ، ال جيوز أن يكتب على قرب امليت ال آيات قرآنيـة وال غريهـا              :اجلواب

ث  ملا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من حـدي           .حديدة وال يف لوح وال يف غريمها      
ى أن جيصص القرب وأن يقعد عليه وأن  " :جابر رضي اهللا عنه أنه صلى اهللا عليه وسلم       

 " : زاد الترمذي والنسائي بإسناد صـحيح ، رواه اإلمام مسلم يف صحيحه  .يبىن عليه له  
  " وأن يكتب عليه 

  )٢(؟احلكمة من إدخال قرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد
نه ال جيوز دفن األموات يف املساجد، وأميا مسجد فيه قـرب ال             من املعلوم أ  : السؤال

جتوز الصالة فيه، فما احلكمة من إدخال قرب الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم وبعـض                 
  صحابته يف املسجد النبوي ؟ 

لعـن اهللا اليهـود   " :  قد ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال       :اجلواب
متفق على صحته، وثبت عن عائشة رضي اهللا عنها  " ئهم مساجدوالنصارى اختذوا قبور أنبيا

أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض احلبـشة                 
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاحل بنـوا        : " وما فيها من الصور فقال صلى اهللا عليه وسلم        
وروى . متفق عليه  " ولئك شرار اخللق عند اهللا    على قربه مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أ       

مسلم يف صحيحه عن جندب بن عبد اهللا البجلي قال مسعت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه                  
إن اهللا قد اختذين خليال كما اختذ إبراهيم خليال ولو كنت متخذا من أميت خلـيال                : " وسلم

  قبور الختذت أبا بكر خليال، أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون 

                                                
  .٢٦ – ٢٥ - ٢٤ ص ١ كتاب الدعوة ج  )١(
 .٢٦-٢٥-٢٤ ص ١ كتاب الدعوة ج  )٢(
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  . "أنبيائهم وصاحليهم مساجد، أال فال تتخذوا القبور مساجد فإين أاكم عن ذلك

أنه ى " وروى مسلم أيضا عن جابر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم        
فهذه األحاديث الصحيحة وما جاء يف        "أن جيصص القرب وأن يقعد عليه وأن يبىن عليه        

 كما تـدل   ، اختاذ املساجد على القبور ولعن من فعل ذلك        معناها كلها تدل على حترمي    
 ألن ذلك مـن أسـباب       ؛على حترمي البناء على القبور واختاذ القباب عليها وجتصيصها        

 فالواجب على   ،الشرك ا وعبادة سكاا من دون اهللا كما قد وقع ذلك قدميا وحديثا            
 اهللا عليه وسلم عنه وأال يغتروا       املسلمني أينما كانوا أن حيذروا مما ى رسول اهللا صلى         

 واحلق يعـرف    ، فإن احلق هو ضالة املؤمن مىت وجدها أخذها        ،مبا فعله كثري من الناس    
 والرسول حممد صـلى اهللا عليـه        ،بالدليل من الكتاب والسنة ال بآراء الناس وأعماهلم       

 ولكن  ،ةوسلم وصاحباه رضي اهللا عنهما مل يدفنوا يف املسجد وإمنا دفنوا يف بيت عائش             
ملا وسع املسجد يف عهد الوليد بن عبد امللك أدخل احلجرة يف املسجد يف آخر القـرن                 

 ألن الرسول صـلى اهللا عليـه        ؛وال يعترب عمله هنا يف حكم الدفن يف املسجد         .األول
وسلم وصاحبيه مل ينقلوا إىل أرض املسجد وإمنا أدخلت احلجرة اليت هم ا يف املسجد               

 يكون يف ذلك حجة ألحد على جواز البناء على القبور أو اختـاذ      من أجل التوسعة فال   
 ،املساجد عليها أو الدفن فيها ملا ذكرته آنفا من األحاديث الصحيحة املانعة من ذلـك              

وعمل الوليد ليس فيه حجة على ما خيالف السنة الثابتة عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه                 
  . واهللا ويل التوفيق،وسلم
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  )١( القرآن للميت يف داره ؟ما حكم قراءة

هل قراءة القرآن للميت بأن نضع يف مرتل امليت أو داره مـصاحف             : السؤال
ويأيت بعض اجلريان واملعارف من املسلمني فيقرأ كل واحد منهم جزء مثال مث ينطلق              

وبعد انتهائه من القراءة يدعو للميت      . إىل عمله وال يعطى يف ذلك أي أجر من املال         
فهل تصل هذه القراءة والدعاء إىل امليت ويثاب عليها أم          . واب القرآن ويهدي له ث  

علما بأين مسعت بعض العلماء يقول باحلرمة مطلقا        . ال ؟ أرجو اإلفادة وشكرا لكم     
  . والبعض بالكراهة والبعض باجلواز

 ومل حيفظ عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم  ، هذا العمل وأمثاله ال أصل له    :اجلواب
 بل قال النيب صلى اهللا عليه  ،حابه رضي اهللا عنهم أم كانوا يقرءون للموتى       وال عن أص  

 من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد  أخرجه مـسلم يف صـحيحه وعلقـه      :وسلم
 ويف الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها عن الـنيب           ،البخاري يف الصحيح جازما به    

ويف  " نا هذا ما ليس منـه فهـو رد   من أحدث يف أمر    " :صلى اهللا عليه وسلم أنه قال     
صحيح مسلم عن جابر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كـان يقـول يف                  
خطبته يوم اجلمعة أما بعد فإن خري احلديث كتاب هللا وخري اهلدي هدي حممد صـلى                

 :اهللا عليه وسلم وشر األمور حمدثاا وكل بدعة ضاللة زاد النسائي بإسـناد صـحيح             
لة يف النار أما الصدقة للموتى والدعاء هلم فهو ينفعهم ويصل إليهم بإمجـاع           وكل ضال 
   .املسلمني

   .وباهللا التوفيق واهللا املستعان

                                                
  .٢١٥ ص ١ كتاب الدعوة ج)١(
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  حكم قراءة القرآن على األموات
 ىأرجو من مساحة الشيخ أن ينبه املسلمني إىل حكم قراءة القرآن عل           : السؤال

  ث الواردة يف ذلك ؟ م ال، وما حكم األحاديأاألموات هل هو جائز 
 وإمنـا   ، القراءة على األموات ليس هلا أصل يعتمد عليـه وال تـشريع            :اجلواب

 أما القراءة علـى     ،املشروع القراءة بني األحياء ليستفيدوا ويتدبروا كتاب اهللا ويتعقلوه        
امليت عند قربه أو بعد وفاته قبل أن يقرب أو القراءة له يف أي مكان حىت دى له فهـذا    

 وقد صنف العلماء يف ذلك وكتبوا يف هذا كتابات كثرية منهم مـن              .نعلم له أصال  ال  
 ،أجاز القراءة ورغب يف أن يقرأ للميت ختمات وجعل ذلك من جنس الصدقة باملـال     

 هذه أمور توقيفية يعين أا من العبادات فال جيوز أن يفعل منها    :ومن أهل العلم من قال    
من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو " :اهللا عليه وسلم قال   إال ما أقره الشرع والنيب صلى       

 . وليس هناك دليل يف هذا الباب فيما نعلمه يدل على شرعية القـراءة للمـوتى               " رد
 فال تفعل لألموات خبالف الـصدقة       ،فينبغي البقاء على األصل وهو أا عبادة توقيفية       

 وقد جـاءت   ،األمور تنفعهم  فإن هذه    ،عنهم والدعاء هلم واحلج والعمرة وقضاء الدين      
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال       " :ا النصوص وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         

 : وقال اهللا سـبحانه  "صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له          : من ثالث 
﴿   ِدِهمعب اُءوا ِمنج الَِّذينأي بعد الصحابة   - [و - [ نبقُولُونَ رـا     ياِننوِلِإخا ولَن ا اغِْفر

      ُءوفر ـكـا ِإننبـوا رنآم ا ِللَّـِذينا ِغللْ ِفي قُلُوِبنعجال تاِن وا ِبالِْإميقُونبس الَِّذين
ِحيمفقد أثىن اهللا سبحانه على هؤالء املتأخرين بدعائهم ملن سبقهم وذلك يدل              )١(﴾ر 

   وهكذا الصدقة تنفعهم للحديث، املسلمني وأنه ينفعهمعلى شرعية الدعاء لألموات من

                                                
  .١٠ سورة احلشر اآلية )١(
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 ويف اإلمكان أن يتصدق باملال الذي يستأجر به من يقرأ لألموات على             . املذكور
 وقـد   ، فينتفع امليت ذا املال ويسلم باذله من البدعة        ،الفقراء واحملاويج بنية هلذا امليت    
 ماتت ومل تـوص وأظنـها لـو     يا رسول اهللا إن أمي:ثبت يف الصحيح أن رجال قال   

نعـم  " تكلمت لتصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال النيب صلى اهللا عليه وسلم               
 وهكـذا احلـج عنـه    ،فبني الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن الصدقة عن امليت تنفعه   "

 أما كونه يتلو لـه      ، وهكذا قضاء الدين ينفعه    ، وقد جاءت األحاديث بذلك    ،والعمرة
 ،صـل لـه   أبه له أو يهديه له أو يصلي له أو يصوم له تطوعا فهذا كله ال                القرآن ويثو 

   .والصواب أنه غري مشروع
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  حكم قراءة الفاحتة للميت وذبح املواشي له
من شخص سوداين يقيم يف الكويت يقول فيه ما حكم قراءة الفاحتـة    : السؤال

  للميت وذبح املواشي ودفع الفلوس إىل أهل امليت ؟ 
تقرب إىل األموات بالذبائح أو بالفلوس أو بالنذور وغري ذلـك مـن              ال :اجلواب

العبادات كطلب الشفاء منهم أو الغوث أو املدد شرك أكرب ال جيوز ألحد فعلـه ألن                
ِإنَّ اللَّه ال يغِفر أَنْ يشرك      ﴿ : لقول اهللا عز وجل    .الشرك أعظم الذنوب وأكرب اجلرائم    

ِإنه من يشِرك ِباللَّـِه فَقَـد   ﴿  : وقوله سبحانه )١(﴾ك ِلمن يشاءُ  ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَلِ    
     ارالن اهأْومةَ ونِه الْجلَيع اللَّه مراآلية وقوله تعاىل   )٢(﴾ح : ﴿    مهنِبطَ عكُوا لَحرأَش لَوو

واجب إخـالص العبـادة هللا       فال ،واآليات يف هذا املعىن كثرية     )٣(﴾ما كَانوا يعملُونَ    
 ،وحده سواء كانت ذحبا أو نذرا أو دعاء أو صالة أو صوما أو غري ذلك من العبادات                

ومن ذلك التقرب إىل أصحاب القبور بالنذور أو بالطعام لآليات الـسابقة ولقولـه              
ال شِريك لَه * ِمني  قُلْ ِإنَّ صالِتي ونسِكي ومحياي ومماِتي ِللَِّه رب الْعالَ        ﴿ :سبحانه

      ِلِمنيسلُ الْما أَوأَنو تأُِمر ِبذَِلكأما إهداء الفاحتة أو غريها مـن القـرآن إىل           )٤(﴾و
 ألنه مل ينقل عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم           .األموات فليس عليه دليل فالواجب تركه     

اء لألمـوات   لكن يـشرع الـدع  ،وال عن أصحابه رضي اهللا عنهم ما يدل على ذلك 
 يتقرب العبـد بـذلك إىل اهللا       ،والصدقة عنهم وذلك باإلحسان إىل الفقراء واملساكني      

 .سبحانه ويسأله أن جيعل ثواب ذلك ألبيه أو أمه أو غريمها من األموات أو األحيـاء               
  إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من :لقول النيب عليه الصالة والسالم

                                                
  . ٤٨ سورة النساء اآلية )١(
  .٧٢ سورة املائدة اآلية )٢(
  . ٨٨ سورة األنعام اآلية )٣(
  . ١٦٣-١٦٢ سورة األنعام اآليتان )٤(
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وألنه ثبت عنه صلى اهللا عليه "تفع به أو ولد صاحل يدعو لهثالث صدقة جارية أو علم ين    
 يا رسول اهللا إن أمي ماتت ومل توص وأظنها لـو تكلمـت              :وسلم أن رجال قال له    

   .متفق على صحته " نعم " لتصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال 

وهكذا احلج عن امليت والعمرة عنه وقضاء دينه كل ذلك ينفعه حسب ما ورد يف               
 أما إن كان السائل يقصد اإلحسان إىل أهل امليت والصدقة بـالنقود             ،ألدلة الشرعية ا

 واألفضل أن يصنع اجلريان واألقارب الطعـام  ،والذبائح فهذا ال بأس به إذا كانوا فقراء    
 ألنه ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ملا بلغـه       .يف بيوم مث يهدوه إىل أهل امليت      

ر بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف غزوة مؤتة أمر أهله أن يـصنعوا               موت ابن عمه جعف   
 وأما كون أهل امليت يـصنعون       "ألنه قد أتاهم ما يشغلهم    " :ألهل جعفر طعاما وقال   

طعاما للناس من أجل امليت فهذا ال جيوز وهو من عمل اجلاهلية سواء كان ذلك يـوم              
 ملا ثبت عـن  .سنة كل ذلك ال جيوز    املوت أو يف اليوم الرابع أو العاشر أو على رأس ال          

 كنـا نعـد   :جرير بن عبد اهللا البجلي أحد أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال      
االجتماع إىل أهل امليت وصناعة الطعام بعد الدفن من النياحة أما إن نزل بأهل امليـت            

ال حرج   كما أنه    ،ضيوف زمن العزاء فال بأس أن يصنعوا هلم الطعام من أجل الضيافة           
على أهل امليت أن يدعوا من شاءوا من اجلريان واألقارب ليتناولوا معهم ما أهدي هلم               

  . واهللا ويل التوفيق.من الطعام
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  زيارة القبور والتوسل باألضرحة وأخذ أموال التوسل
ما حكم الدين اإلسالمي يف زيارة : من مجهورية مصر العربية يقول فيه    : السؤال

ضرحة وأخذ خروف وأموال للتوسل ا كزيارة السيد البدوي         القبور والتوسل باأل  
  . واحلسني والسيدة زينب أفيدونا أفادكم اهللا

   : زيارة القبور نوعان:اجلواب
 مشروع ومطلوب ألجل الدعاء لألموات والترحم عليهم وألجل تذكر املوت           :أحدمها

 "ر فإا تذكركم اآلخرةزوروا القبو" لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم        .واإلعداد لآلخرة 
 وهـذا الفـرع     ، وهكذا أصحابه رضي اهللا عنهم     ،وكان يزورها صلى اهللا عليه وسلم     

 أما النساء فال يشرع هلن زيارة القبور بل جيب يهن عـن             ،للرجال خاصة ال للنساء   
 ، ألنه قد ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعن زائرات القبور من النساء               ؛ذلك

رن للقبور قد حيصل ا فتنة هلن أو ن مع قلة الصرب وكثرة اجلـزع الـذي      وألن زيا 
 ملا ثبت يف الصحيح عن أم       . وهكذا ال يشرع هلن اتباع اجلنائز إىل املقربة        ،يغلب عليهن 

 فدل ذلك على أن     )ينا عن اتباع اجلنائز ومل يعزم علينا      (:عطية رضي اهللا عنها قالت    
 ، وقلة الصرب  ، إىل املقربة ملا خيشى يف ذلك من الفتنة هلن ون          نوعات من اتباع اجلنائز   مم

وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم      ﴿ : التحرمي لقول اهللا سبحانه    :واألصل يف النهي  
أما الصالة على امليت فمشروعة للرجال والنساء كما صحت بـذلك         )١(﴾عنه فَانتهوا 

 ، صلى اهللا عليه وسلم وعن الصحابة رضي اهللا عنهم يف ذلك           األحاديث عن رسول اهللا   
 فهذا ال يدل على جواز اتباع اجلنـائز         )مل يعزم علينا  (أما قول أم عطية رضي اهللا عنها        

مل يعزم  ( : وأما قوهلا  ،ألن صدور النهي عنه صلى اهللا عليه وسلم كاف يف املنع          .للنساء
  تهادها ال يعارض به السنة  واج، فهو مبين على اجتهادها وظنها)علينا

                                                
 .٧سورة احلشر اآلية  )١(
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 زيارة القبور لدعاء أهلها واالستغاثة م أو للذبح هلم أو         : بدعي وهو  :النوع الثاين 
 ويلتحق بذلك أن يزوروها للدعاء      ، وهذا منكر وشرك أكرب نسأل اهللا العافية       ،للنذر هلم 

 ،ك وهذا بدعة غري مشروع ومن وسائل الـشر        ،عندها والصالة عندها والقراءة عندها    
   :فصارت يف احلقيقة ثالثة أنواع

   . وهو أن يزوروها للدعاء ألهلها أو لتذكر اآلخرة، مشروع:النوع األول

 أن تزار للقراءة عندها أو للصالة عندها أو للذبح عندها فهذه بدعة ومـن               :الثاين
   .وسائل الشرك

ـ     ، أن يزوروها للذبح للميت والتقرب إليه بذلك       :الثالث ن دون  أو لدعاء امليت م
 فيجـب   ،اهللا أو لطلب املدد منه أو الغوث أو النصر فهذا شرك أكرب نسأل اهللا العافية              

 ، وال فرق بني كون املدعو نبيا أو صاحلا أو غريمهـا           ،احلذر من هذه الزيارات املبتدعة    
ويدخل يف ذلك ما يفعله بعض اجلهال عند قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم مـن دعائـه       

 ،و عند قرب احلسني أو البدوي أو الشيخ عبد القادر اجليالين أو غريهـم  أ،واالستغاثة به 
  .واهللا املستعان
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  حكم أخذ أجرة قراءة القرآن على األموات
أناس عندنا يقرءون القرآن على األموات ويأخذون   : سائل من اليمن يقول   : السؤال

رءون القرآن ثالثة   عليه أجرة، فهل يستفيد منه األموات شيئا ؟ وإذا مات واحد منهم يق            
  أيام ويعملون ذبائح ووالئم، فهل هذا من الشرع ؟ 

 القراءة على األموات بدعة وأخذ األجرة على ذلك ال جيوز ألنه مل يـرد يف                :اجلواب
لقـول  . الشرع املطهر ما يدل على ذلك، والعبادات توقيفية ال جيوز منها إال ما شرعه اهللا              

 متفق على صحته، "دث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من أح ": النيب صلى اهللا عليه وسلم    
وهكذا ذبح الذبائح وإعداد الطعام من أجل امليت كله بدعة منكرة ال جيوز سواء كان ذلك                

ملا ثبت عن رسول . ألن الشرع املطهر مل يرد بذلك بل هو من عمل اجلاهلية  . يف يوم أو أيام   
 أميت من أمـر اجلاهليـة ال يتركـون الفخـر     أربع يف": اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال    

النائحة إذا مل تتـب     ":  وقال "باألحساب والطعن يف األنساب واالستسقاء بالنجوم والنياحة      
 رواه مـسلم يف     "قبل موا تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع مـن جـرب             

عد االجتماع إىل أهـل     كنا ن (: وعن جرير بن عبد اهللا البجلي رضي اهللا عنه قال         . صحيحه
 رواة اإلمام أمحد بإسناد حسن، ومنها قوله عليه         )امليت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة      

 احلديث املذكور آنفا، ومل يكن "أربع يف أميت من أمر اجلاهلية ال يتركون": الصالة والسالم
هم أنه إذا مات امليت من عمل النيب صلى اهللا عليه وسلم وال من عمل الصحابة رضي اهللا عن          

يقرؤون له القرآن أو يقرؤون عليه القرآن أو يذحبون الذبائح أو يقيمون املـآمت واألطعمـة                
وعلى العلماء بوجه   . واحلفالت، كل هذا بدعة فالواجب احلذر من ذلك وحتذير الناس منه          

اء حـىت  أخص أن ينهوا الناس عن ما حرم اهللا عليهم وأن يأخذوا على أيدي اجلهلة والسفه           
 وبـذلك تـصلح األحـوال       ،على الطريق السوي الذي شرعه اهللا لعبـاده       يستقيموا  

 نسأل اهللا للجميـع اهلدايـة       ،واتمعات ويظهر حكم اإلسالم وختتفي أمور اجلاهلية      
  .والتوفيق
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  )١(فما حكم ذلك ؟ إقامة الوالئم عند موت امليت من تركته

وت بعض أقارم وتصرف قيمة  يقيم بعض الناس والئم وذبائح عند م      : السؤال
هذه الوالئم من مال املتوىف ما حكم ذلك وإذا وصى امليت بإقامة مثل هذه الوالئم               

  بعد موته هل يلزم الشرع الورثة بإنفاذ هذه الوصية ؟ 

 وهكذا عمل   ، الوصية بإقامة الوالئم بعد املوت بدعة ومن عمل اجلاهلية         :اجلواب
 بدون وصية منكر ال جيوز ملا ثبت عن جرير بن عبـد             أهل امليت للوالئم املذكورة ولو    

 كنا نعد االجتماع إىل أهل امليت وصنعة الطعـام بعـد   :اهللا البجلي رضي اهللا عنه قال     
 وألن ذلك خالف ما شرعه اهللا من        ،الدفن من النياحة خرجه اإلمام أمحد بإسناد حسن       

 ملا ثبت عن النيب صلى      ،ةإسعاف أهل امليت بصنعة الطعام هلم لكوم مشغولني باملصيب        
اهللا عليه وسلم أنه ملا بلغه استشهاد جعفر بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف غزوة مؤتـة                  

  " اصنعوا آلل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم" :قال ألهله

                                                
  .٢٣٧ ص ١كتاب الدعوة ج  )١(
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  حكم قراءة القرآن آلخر حيا أو ميتا

أجعل ثوابه  يل والدة ال تقرأ وأحب أن أبرها وكثريا ما أقرأ القرآن و           : السؤال
هلا، وملا مسعت أنه ال جيوز عدلت عن ذلك وأخذت أتصدق عنها بـدراهم، وهـي     
اآلن حية على قيد احلياة، فهل يصل ثواب الصدقة من مال وغريه إليها سواء كانت            

إذا ": حية أو ميتة، أم ال يصل إال الدعاء، حيث مل يرد إال ذلك كمـا يف احلـديث          
 ؟، وهل اإلنـسان  "ولد صاحل يدعو له: الث وذكرمات العبد انقطع عمله إال من ث    

إذا كان كثري الدعاء لوالديه يف الصالة وغريها قائما وقاعدا يشهد له احلديث بأنـه     
  . صاحل ويرجى له خري عند اهللا ؟ أرجو اإلفادة ولكم من اهللا الثواب اجلزيل

يـت علـى     أما قراءة القرآن فقد اختلف العلماء يف وصول ثواا إىل امل           :اجلواب
 ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم . واألرجح أا ال تصل لعدم الدليل      ،قولني ألهل العلم  

 ومل  ، منت يف حياته عليه الصالة والـسالم       ،مل يفعلها ألمواته من املسلمني كبناته الاليت      
 فاألوىل للمؤمن أن يترك ذلـك       ،يفعلها الصحابة رضي اهللا عنهم وأرضاهم فيما علمنا       

 ألن ذلـك  . وهكذا التطوع بالصوم عنهم ، للموتى وال لألحياء وال يصلي هلم      وال يقرأ 
 واألصل يف العبادات التوقيف إال ما ثبت عن اهللا سـبحانه أو عـن       ،كله ال دليل عليه   

 ، أما الصدقة فتنفع احلي وامليت بإمجاع املـسلمني   .رسوله صلى اهللا عليه وسلم شرعيته     
 . وإمنا جاء احلديث مبا يتعلق بامليت      ،مجاع املسلمني وهكذا الدعاء ينفع احلي وامليت بإ     

 هل يلحقه أم ال يلحقه فلهذا جاء احلديث عن رسول اهللا صلى             :ألنه هو حمل اإلشكال   
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية أو علم ينتفع              " :اهللا عليه وسلم  

ت تنقطع به األعمال بني الرسـول   ملا كان من املعلوم أن املو     "به أو ولد صاحل يدعو له     
   وأما احلي فال شك فيه أنه،صلى اهللا عليه وسلم أن هذا ال ينقطع
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 فالذي يدعو لوالديه وهم أحياء ينتفعـون  ،ينتفع بالصدقة منه ومن غريه وينتفع بالدعاء    
 وهكذا احلج عنهم إذا كانوا عاجزين       . وهكذا الصدقة عنهم وهم أحياء تنفعهم      ،بدعائه

 : وهلذا ثبت عنه صلى اهللا عليه وسـلم      ، مرض ال يرجى برؤه فإنه ينفعهم ذلك       لكرب أو 
 إن فريضة اهللا يف احلج أدركت أيب شيخا كبريا ال يثبـت          :أن امرأة قالت يا رسول اهللا     

  ." حجي عنه " : قال. أفأحج عنه،على الراحلة

ال الظعـن    إن أيب شيخ كبري ال يستطيع احلج و        : يا رسول اهللا   :وجاءه رجل آخر فقال   
فهذا يدل على أن احلـج عـن        "  حج عن أبيك واعتمر    " : قال ،أفأحج عنه وأعتمر ؟   

 فالصدقة والـدعاء    ،امليت أو احلي العاجز لكرب سنه أو املرأة العاجزة لكرب سنها جائز           
 .واحلج عن امليت أو العمرة عنه وكذلك عن العاجز كل هذا ينفعه عند مجيع أهل العلم            

يت إذا كان عليه صوم واجب سواء كان عن نذر أو كفـارة أو              وهكذا الصوم عن امل   
من مات وعليه صيام صام عنـه       " :عن صوم رمضان لعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم        

 لكن من تأخر يف صوم رمـضان        ، وألحاديث أخرى يف املعىن    ، متفق على صحته   "وليه
عنـه وال  بعذر شرعي كمرض أو سفر مث مات قبل أن يتمكن من القضاء فال قـضاء                

   .إطعام لكونه معذورا

وأنت أيها السائل على خري إن شاء اهللا يف إحسانك إىل والديك بالصدقة عنـهما    
 لذلك قال   ، فهو أقرب إىل إجابة الدعاء     ، وال سيما إذا كان الولد صاحلا      ،والدعاء هلما 

أن  ألن الولد الصاحل أقـرب إىل  "أو ولد صاحل يدعو له  " :الرسول صلى اهللا عليه وسلم    
 ولكن إذا كـان     ، وإن كان الدعاء مطلوبا من اجلميع للوالدين       ،جياب من الولد الفاجر   

  .الولد صاحلا صار أقرب يف إجابة دعوته لوالديه
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  ذرـاء النـوف
إنين شاب أبلغ من العمر السادسة والعشرين عاما، قدر اهللا علي حبـصول      : السؤال

وج ويل ثالثـة مـن األبنـاء        غمامة من غمامات الدهر اليت تعترض كل شاب متز        
يعيشون حتت رعاييت بعد اهللا ووالديت طاعنة يف السن، وحجبتين األقدار اإلهلية عن             

 -رؤيتهم ما يقارب سنة وستة أشهر، فنذرت هللا أنه عند عوديت ملـرتيل وأطفـايل                
 أن أصوم هللا تعاىل سـتة أيـام         -الذين أصبحوا بعد فترة غيايب حتت بر املتصدقني         

تني من الذبائح هللا تعاىل وأزور مكة واملدينة أنا ووالدي وأقوم حبمل والديت           وأذبح اثن 
على أكتايف وأطوف ا وأسعى، وعندما اجنلت تلك الغمامة ولسوء حاليت املاديـة             
وحالة أسريت قمت بذبح ذبيحة واحدة ومل أستطع إحـضار األخـرى، كـذلك مل           

وذلك لـسوء حـاليت    . فاء بنذري أستطع الذهاب بأسريت أو والديت ملكة واملدينة و       
املادية، حىت الصيام مل أستطع القيام به وخوفا من وقوعي يف الذنب والوزر بعثـت               

  . برساليت ألجد احلل مبا يرضي اهللا
 احلمد هللا الذي يسر لك االجتماع بوالديك وأوالدك ونسأله جل وعال            :اجلواب

أما النذر فالواجـب عليـك    ،أن يصلح حالكم مجيعا وأن يعينك على ما حيبه ويرضاه      
يوفُـونَ  ﴿ :الوفاء به حسب الطاقة وقد مدح اهللا املؤمنني املوفني بالنذر يف قوله تعاىل            

من نذر أن يطيع اهللا فليطعه   " : وقال النيب  )١(﴾ِبالنذِْر ويخافُونَ يوما كَانَ شره مستِطريا     
  "يعصهومن نذر أن يعصي اهللا فال 

 فعليك أن تـؤدي  ،بخاري يف صحيحه عن عائشة رضي اهللا عنها  أخرجه اإلمام ال  
  ال يكَلِّف اللَّه﴿ :الذبيحة الثانية عند القدرة لقوله سبحانه

                                                
 .٧ سورة اإلنسان اآلية )١(
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 فمىت استطعت وتيسر    .)٢(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم   ﴿: وقوله عز وجل   )١(﴾نفْسا ِإال وسعها  
واذحبها وتصدق ا على الفقراء إال أن تكون نويت         لك ما تشتري به الذبيحة الثانية فافعل        

إمنا األعمال بالنيات   ": أن تأكلها مع أهلك فأنت على نيتك لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم            
 متفق عليه، أما إن كنت نذرت الذبح ومل تقصد أن تأكلها مـع              "وإمنا لكل امرئ ما نوى    

ام ألا طاعة هللا فعليك أن تصومها مىت       أهلك فإنك تعطيها الفقراء، وعليك أن تصوم ستة أي        
لقول الـنيب   . استطعت ولو متفرقة، إال إن كنت نويت أن تصومها متتابعة فأنت على نيتك            

.  إن كنت نويت صيامها متتابعة فصمها متتابعة       "إمنا األعمال بالنيات  ": صلى اهللا عليه وسلم   
نة كما نـذرت إن كنـت       وعليك أيضا أن حتج بوالديك وتذهب بوالديك إىل مكة واملدي         

         كَلِّفأردت العمرة فعمرة وإن كنت أردت احلج فحج على حسب نيتك مىت استطعت، ال ي
  وعليك أن تذهب ما      )٣(فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم﴾   ﴿: اللَّه نفْسا ِإال وسعها ويقول سبحانه     

 مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم سنة   ألن شد الرحال إىل املدينة للصالة يف      . إىل املدينة أيضا  
وقربة، وإذا زرت املدينة فسلم على الرسول صلى اهللا عليه وسلم وعلى صاحبيه، وهذا هو               

. األفضل لك، فإن زيارة قربه صلى اهللا عليه وسلم وقرب صاحبيه ملن كان يف املدينة مشروعة               
ال رد زيارة قربه صلى اهللا      وهكذا من وفد إليها من الرجال، إمنا الذي ينهى عنه شد الرح           

عليه وسلم فقط، أما شد الرحل للمسجد والزيارة داخلة يف ذلك فال بأس بذلك، وتـسلم                
على النيب صلى اهللا عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي اهللا عنهما، أما النساء فال يزرن القبـور     

صلني يف مسجد  لكن أنت وأبوك ومن معك من الرجال، أما النساء فال يزرن القبور ولكن ي             
صـلى اهللا   (الرسول صلى اهللا عليه وسلم ويصلني عليه يف املسجد ويف البيوت ويف الطريق              

  ، )عليه وعلى آله وسلم

                                                
 .٢٨٦ سورة البقرة اآلية  )١(
 .١٦ سورة التغابن اآلية )٢(
 .١٦ سورة التغابن اآلية  )٣(
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 كل هذا مشروع ،ويشرع لك أنت ومن معك من الرجال زيارة البقيع وزيارة الشهداء        
صالة للرجال ويستحب أيضا لك ومن معك من الرجال والنساء زيارة مسجد قباء وال            

 ألنه مسجد فاضل تستحب الزيارة له والصالة فيه ملن كان يف املدينة وملن وفـد                .فيه
 أما محلك ألمك أو ألبيك حني حتج ما وقت الطواف والسعي فال حرج عليك             .إليها

 أما إن   ،يف ذلك إذا كانا عاجزين عن املشي يف الطواف والسعي وأنت قادر على ذلك             
عيا بأنفسهما وال حرج أن يسعيا راكبني كغريمهـا مـن           قدرا فعليهما أن يطوفا ويس    

 أما محلك هلما فال جيـب عليـك     ، واألمر يف ذلك واسع واحلمد هللا      ،احلجاج والعمار 
 وعليك أن تكفر عن نذرك هـذا        ،محلهما ملا فيه من املشقة ولعدم الدليل على شرعيته        

 تعطي كل واحـد      وهي إطعام عشرة مساكني أو كسوم      .كفارة ميني إذا مل حتملهما    
نصف صاع من التمر أو الرب أو األرز أو تكسو كل واحد كسوة جتزئـه يف الـصالة                  

 كما  - بل يطوفان ويسعيان بأنفسهما      ، وليس عليك محلهما   ،كالقميص أو إزار ورداء   
 . واحلمـد هللا   ، أما إن كانا عاجزين فيطاف ما ويسعى ما        ، إذا كانا قادرين   -تقدم  

 على الوفاء بنذرك وأن يتقبل منا ومنك ومن سـائر املـسلمني             ونسأل اهللا أن يعينك   
ال تنـذروا    ": ألن الرسول عليه الصالة والسالم قال      .ونوصيك بعدم النذر يف املستقبل    

 فنوصيك يف املـستقبل  "فإن النذر ال يرد من قدر اهللا شيئا وإمنا يستخرج به من البخيل         
عليها وأطعه وامحده وال حاجـة إىل       أن ال تنذر أبدا مىت حصلت لك نعم فاشكر اهللا           

 : فاألفضل أن تقول يف مثل هـذا       )ولكن حجبتين األقدار  ( :النذر وقد قلت يف سؤالك    
 ألن األقدار ليس هلا تصرف إمنا التصرف هللا وحده فتقول           ).ولكن قدر اهللا كذا وكذا    (

حانه  فتنسب األمـر إىل اهللا سـب       )شاء اهللا كذا  ( أو   )قدر اهللا علي كذا   ( :يف مثل هذا  
   . واهللا ويل التوفيق،وتعاىل
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  )١(ةـات مهمـتنبيه
من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل فضيلة األخ املكرم الدكتور حممد سعيد رمـضان              

 فقد تأملت ما ذكرمت يف      : أما بعد  ، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته     .البوطي وفقه اهللا  
ـ ١٤٠٦ / ٦ / ٧ هـ ويف    ١٤٠٦ ربيع اآلخر سنة     ٢٠رسالتيكم املؤرختني يف      ، ه

 وال شـك أن     ،وقد سرين كثريا حرصكم على البحث عن احلق الذي هو ضالة املؤمن           
   . كما أنه ال يعرف بالرجال وإمنا الرجال يعرفون به،احلق ال يرتبط باملذهبية

   :أما املالحظات اليت استشكلتموها وهي
  ): املالحظة األوىل(

ال مانع من أن نلتمس منـهم الربكـة         (وهو   من الكتاب    ١٤٤ما ذكرمت يف ص     
 ، وقصدكم بذلك أمحد البدوي وأمحد الرفاعي وعبد القادر اجليالين وأمثـاهلم           )واخلري

وقد أشكل عليكم أن يكون هذا من الشرك األكرب وذكرمت ما فعلته أم سليم وأم سلمة                
ك خـاص   وال شك أن هذا ترب،وأبو أيوب األنصاري من التماس الربكة يف جسد النيب   
   - :بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وال يقاس عليه غريه؛ ألمرين

   . ما جعله اهللا سبحانه يف جسده وشعره من الربكة اليت ال يلحقه فيها غريه:األول
 أن الصحابة رضي اهللا عنهم مل يفعلوا ذلك مع غريه كأيب بكـر وعمـر                :الثاين

ه يقاس عليه لفعله الصحابة مع       ولو كان غري   ،وعثمان وعلي وغريهم من كبار الصحابة     
كبارهم الذين ثبت أم من أولياء اهللا املتقني بشهادة النيب صلى اهللا عليه وسـلم هلـم                 

   دليال على واليتهم وصدقهم وقد اجتمعت، وهذا يكفي،باجلنة

                                                
 .٣١٢٧/١هـ برقم ٢٦/٢٢/١٤٠٦صدرت من مكتب مساحته بالرياض يف  )١(
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 كما أن من عقيدة أهل ،األمة على أن أفضل هذه األمة بعد نبيها أبو بكر رضي اهللا عنه          
ماعة عدم الشهادة ألحد جبنة وال نار إال من شهد له النيب صـلى اهللا عليـه      السنة واجل 

 وما دام ال يدري ما يفعـل اهللا بـه   ، ألم ال يعلمون حقيقة أمره وخامتة عمله       ،وسلم
كيف يطلب منه الربكة واخلري كما أن الصحابة رضي اهللا عنهم مل يفعلوا ذلك مع النيب            

مع أنه سيد ولد آدم وجاء باخلري كله من اهللا سـبحانه            صلى اهللا عليه وسلم بعد وفاته       
 قال الشيخ عبد الرمحن بن      .وملزيد الفائدة أذكر بعض ما قاله أهل العلم يف هذه املسألة          

وأما ما ادعاه بعض املتأخرين من أنه جيـوز التـربك   (" فتح ايد  " حسن رمحه اهللا يف     
بقني األولني من الصحابة ومن بعدهم       أن السا  : منها :بآثار الصاحلني فممنوع من وجوه    

 ،مل يكونوا يفعلون ذلك مع غري النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يف حياته وال بعد موتـه                 
 وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضـي اهللا       ،ولو كان خريا لسبقونا إليه    

 فعله أحد   عنهم وقد شهد هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيمن شهد له باجلنة وما              
من الصحابة والتابعني مع أحد من هؤالء السادة وال فعله التابعون مع سادم يف العلم               

 فال جيوز أن يقاس على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحد مـن    ،والدين وهم األسوة  
 وللنيب صلى اهللا عليه وسلم يف حال احلياة خصائص كثرية ال يصلح أن يشاركه               ،األمة

   . اهـ). أن يف املنع من ذلك سدا لذريعة الشرك كما ال خيفى:منها و.فيها غريه

وال شك أن الشرك خطره عظيم والنفوس ضعيفة والشيطان حريص على التلبيس            
 ولذلك دعـا  ،عليها وجرها إىل الشرك كما ذكر اهللا سبحانه ذلك عنه يف آيات كثرية       

ملا يعلم من عظيم خطره ودقتـه       إبراهيم عليه السالم ربه أن جينبه وبنيه عبادة األصنام          
وضعف النفس أو غفلتها وأنه حيبط العمل مع أن اهللا سبحانه برأه منـه وشـهد لـه                  

  باإلخالص واختذه خليال واختار ملته
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 كما أن الـشرك     ،هلذه األمة وهي إخالص العبادة هللا وحده والرباءة من الشرك بأنواعه          
 ففـي صـحيح     ،لتربك بالـصاحلني  أول ما نشأ يف قوم نوح عليه السالم هو بسبب ا          

وقَالُوا ال تـذَرنَّ  ﴿ :البخاري رمحه اهللا عن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف قوله سبحانه     
هذه أمساء رجال صاحلني من قوم      ( : قال ،  اآلية  )١(﴾آِلهتكُم وال تذَرنَّ ودا وال سواعا     

 جمالسهم اليت كانوا جيلسون     نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إىل قومهم أن انصبوا إىل         
فيها أنصابا ومسوها بأمسائهم ففعلوا فلم تعبد حىت إذا هلك أولئـك ونـسخ العلـم                

   ).عبدت

وقد روى الترمذي رمحه اهللا وغريه بسند صحيح من حديث أيب واقـد الليثـي               
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل حنني وحنن حديثو عهـد بكفـر            (:قال

 سدرة يعكفون حوهلا وينوطون ا أسلحتهم يقال هلا ذات أنواط فمررنـا           وللمشركني
 لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط فقال النيب صـلى            اجعلبسدرة فقلنا يا رسول اهللا      

اجعلْ لَنـا   ﴿ :اهللا أكرب إا السنن قلتم كما قالت بنو إسرائيل ملوسى          ":اهللا عليه وسلم  
قال ابن "  لتركنب سنن من كان قبلكم        )٢(﴾ قَالَ ِإنكُم قَوم تجهلُونَ    ِإلَها كَما لَهم آِلهةٌ   

فإذا كان اختـاذ  (" إغاثة اللهفان " القيم رمحه اهللا يف تعليقه على هذا احلديث يف كتابه         
هذه الشجرة لتعليق األسلحة والعكوف حوهلا اختاذ إله مع اهللا تعاىل مع أم ال يعبدوا             

ما الظن بالعكوف حول القرب والدعاء به ودعائه والدعاء عنده فأي نسبة            وال يسألوا ف  
 وهذا . انتهى حبروفه)للفتنة بشجرة إىل الفتنة بالقرب لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون       

 ومن ذلك التربك    -هو األصل األصيل يف منع التربك باملخلوقات إال ما استثناه الشارع            
   . من هذا-لم وعرقه وغريمها مما مس جسده استثناء بشعر النيب صلى اهللا عليه وس

                                                
 .٢٣ سورة نوح اآلية  )١(
 .١٣٨عراف اآلية  سورة األ )٢(
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وقد مسى اهللا سبحانه وتعاىل الذين يطيعون من جادهلم من أهل الباطل يف حل ما               
وال تأْكُلُوا ِمما لَم يذْكَِر اسم      ﴿ :مل يذكر اسم اهللا عليه مشركني وذلك يف قوله تعاىل         

 الشياِطني لَيوحونَ ِإلَى أَوِلياِئِهم ِليجاِدلُوكُم وِإنْ أَطَعتموهم        اللَِّه علَيِه وِإنه لَِفسق وِإنَّ    
  وليس هذا عبادة هلم وال دعاء هلـم مـن دون اهللا ولكنـهم                )١(﴾ِإنكُم لَمشِركُونَ 

 فكيف مبن يرجو الربكة من      ،طاعوهم يف حتليل ما حرم اهللا فكانوا بذلك من املشركني         أ
 واملقصود أن الشرك باهللا أمره عظيم  .ويدعوهم من دون اهللا أو مع اهللا سبحانه       األموات  

 ي : مثل،وخطره جسيم ولذلك جاءت الشريعة بسد الذرائع املوصلة إليه من أي باب        
 وجتصيص  ، وشد الرحال لزيارة املقابر    ،النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الصالة يف املقربة        

 واختاذ  -يارا يف أوقات حمددة متكررة كما يتكرر العيد          أي ز  -القبور واختاذها عيدا    
   .السرج عليها إىل غري ذلك

أما ما يتعلق بعلم الغيب فال شك أن املراقبني حني انتقدوا ما ذكره             ): املالحظة الثانية (
 ألنا نعلـم نزاهتـهم حبمـد اهللا    ،فضيلتكم عن الغيب مل يكن هلم هوى أو قصد سيئ     

أحدا بضرر أو سوء ظن وإمنا هو ظاهر عبارتكم حني قلتم ما            وبعدهم عن أن يقصدوا     
فلنالحظ كيف أن القرآن سلب اإلنسان الوصول إىل مفاتح الغيب ولكنـه مل             ( :نصه

 ومل توضحوا بعد ذلك أن الغيب يف اجلملة علمه إىل        ، إخل )يسلب عنه معرفة الغيب ذاته    
يت أباحها اهللا كالتنقيب عـن    وإمنا اإلنسان يستخرج بعض الغيب بالطرق ال       ،اهللا وحده 

كنوز األرض وما يف البحار وكاحلساب للكسوفات وحنوها حىت تربءوا مما نسبه إليكم             
 وال خيفى أن اهللا سبحانه كما أنه جعل مفاتح الغيب عنده نفى علم الغيـب                ،املراقبون

 والْـأَرِض   قُلْ ال يعلَم من ِفي الـسماواتِ      ﴿ :عن غريه فقال سبحانه يف سورة النمل      
ِإال اللَّه بياِت ﴿ :  وقال عز وجل يف آخر سورة هود)٢(﴾الْغاومالس بِللَِّه غَيو  

                                                
 .١٢١ سورة األنعام اآلية  )١(
 .٦٥ سورة النمل اآلية  )٢(
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 فاتضح من اآليتني وما     . اآلية )١(﴾والْأَرِض وِإلَيِه يرجع الْأَمر كُلُّه فَاعبده وتوكَّلْ علَيهِ       
م الغيب على اإلطالق إىل اهللا وحده وإمنا يعلم         جاء يف معنامها يف الكتاب والسنة أن عل       

منه ما نص عليه الكتاب العزيز أو صحت به السنة أو استخرجه اإلنسان يف الطرق اليت             
علمه إياها مواله سبحانه وهداه إليها مما وقع يف هذا العصر أو قبله وممـا سـيقع يف                  

لكم ليتـضح لكـم خطـأ        فأرجو تأمل ما ذكرته      ،املستقبل مما ال يعلمه الناس اليوم     
 ولعلكم يف املستقبل توضحون مـا يزيـل         ،عبارتكم وداللتها على ما ذكره املراقبون     

 واهلدف هو التناصح والتعاون على اخلري والتحذير ممـا خيـالف            ،الشك ويوضح احلق  
 وأما ما ذكرمت عن الفناء بشهود  .الكتاب والسنة واحلق ضالة املؤمن مىت وجدها أخذها       

 وما نقلتموه عن شيخ اإلسالم ابن تيمية يف ذلك مـن ذم هـذه               ،كواناملكون عن األ  
 ولكن ما ذكرته الرقابة يف ذلك مـن  ،احلال لكنها ال تصل إىل الكفر البواح فقد فهمته 

أنه كفر بواح وجيه وصحيح إذا كان الفاين معه عقله ونطق مبثل ما نقل عن أيب يزيـد      
 أما إذا كـان     ،)أنا احلق أو سبحاين   ( :عضهم وكقول ب  )ما يف اجلبة إال اهللا    (البسطامي  

الناطق ملثل هذان حمكوما عليه بزوال العقل كما أشار إليه أبو العباس مبا نقلتم عنه فإن                
 وقد ذكر هذا املعىن العالمة ابن القيم رمحـه          .عذره وجيه لرفع القلم عن من زال عقله       

 وأسـأل اهللا أن     ،١٥٨ىل   إ ١٥٥من ص   " مدارج السالكني   " اهللا يف الد األول من      
مينحنا وإياكم الفقه يف دينه والبصرية يف حقه وأن يعيذنا وإياكم من مـضالت الفـنت           

 وأما ما أشرمت إليه من جهة االحتفال باملوالد وأنه ال       .ونزغات الشيطان إنه خري مسئول    
والد  ال ريب أن املقيمني حلفالت امل      : إخل فأقول  ...شك أا بدعة إذا فهمت أا عبادة      

 ألن  . وبذلك يعلم أا بدعة بـال شـك        ،يعتقدون أا عبادة ويتقربون إىل اهللا بذلك      
  املصطفى صلى اهللا عليه وسلم مل يفعلها ومل يأذن فيها ومل يقرها ومل يفعلها

                                                
 .١٢٣ سورة هود اآلية - ١
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 أصحابه رضي اهللا عنهم وهم خري القرون وأكمل الناس حبا لرسول اهللا صلى اهللا عليه               
 هـذا لـو     ، وهكذا من بعدهم يف القرون املفضلة      ،املطهروسلم وأعلم الناس بالشرع     

سلمت من املنكرات األخرى وأىن هلا السالمة مع ما غلب على أكثر النفوس من اجلهل           
 ولـو   . وقد يقع فيها من الشرك األكرب وكبائر الذنوب ما ال خيفى على مثلكم             ،والغلو

 بـذلك تعتـرب تـشبها بـاليهود     فرضنا أن احملتفلني باملوالد مل يقصدوا ا القربة فإا      
والنصارى يف إقامة األعياد ألنبيائهم وعظمائهم والتشبه م ممنوع بـالنص واإلمجـاع    

اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصـحاب      " كما أوضح ذلك أبو العباس ابن تيمية يف         
 ما خرجه اإلمام أمحد بسند جيد عن ابن         :اجلحيم ال عمال باألحاديث الصحيحة ومنها     

 فأرجو تدبر هذا املوضـوع      "من تشبه بقوم فهو منهم    " :مر رضي اهللا عنهما مرفوعا    ع
 واهللا  .كثريا طلبا للحق وحرصا على براءة الذمة وحذرا من الوقوع فيمـا حرمـه اهللا              

 أما دراسة سريته صلى اهللا عليه وسلم يف املدارس واملعاهـد والكليـات ويف           .املستعان
 وهكذا وعـظ النـاس      ،القربات ومن نشر العلم   اخلطب فال بأس بذلك بل ذلك من        

وتذكريهم بسريته وسنته بني وقت وآخر كل ذلك مما يعلم من الدين بالضرورة أنـه               
 رزقين اهللا وإياكم وسائر إخواننا املزيد من العلم النـافع والعمـل             ،مطلوب ومشروع 

   .ولالصاحل مع حسن الفهم عن اهللا وعن رسوله صلى اهللا عليه وسلم إنه خري مسئ
اطلعت على الفصل الذي أشرمت إليه يف رسالتكم وقرأته بتدبر فوجدتـه            :  خامتة

 ضاعف اهللا مثوبتكم وزادين وإياكم من العلم واهلدى وقد الحظت           ،فصال مفيدا نافعا  
    :عليه باإلضافة إىل ما سبق ما يلي

ا وقد أمجعت األمة على أن اإلكثار من الصالة علـى سـيدن  ( ٢١٨ قلتم يف ص   -١  
 : ولو قلت  ، اهـ هذا القول فيه نظر     ، إخل )حممد خري جالء للقلب وأفضل طهور للنفس      

   على أن اإلكثار من الصالة على سيدنا(
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 إخل لكـان    )حممد صلى اهللا عليه وسلم من خري جالء للقلب ومن أفضل طهور للنفس            
 أن خـري جـالء    : والـصواب  ، فال يظهر يل وجهه    )خري جالء ( أما كون ذلك     ،أوىل

 وإذا انضم إىل ذلك اإلكثـار مـن         ،لقلوب هو ذكر اهللا سبحانه وتالوة كتابه الكرمي       ل
 ومما يدل على ذلك قوله عز       ،الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم كان خريا إىل خري          

   )١(﴾لْقُلُـوب الَِّذين آمنوا وتطْمِئن قُلُوبهم ِبِذكِْر اللَِّه أَال ِبِذكِْر اللَِّه تطْمِئن ا          ﴿ :وجل
وقوله صلى اهللا عليه وسلم اإلميان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قـول ال إلـه إال اهللا                  

 وخري ما   : وهكذا حديث عبد اهللا بن عمرو      ، رواه الشيخان وهذا لفظ مسلم     ،احلديث
 واآليات واألحاديث يف هذا املعـىن       ،احلديث )ال إله إال اهللا   (قلت أنا والنبيون من قبلي    

  . وإمنا القصد اإلشارة والتذكري ،كثرية
الدر املنضود   " : ذكر ابن حجر اهليثمي يف كتابه      ٢١٩ قولكم يف اهلامش ص      -٢      

 ليس جبيـد بـل      . إخل )أن املسلم إذا فقد املرشد الكامل     ( :نقال عن بعض أهل العلم    " 
  فإن اإلكثار من الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يغـين عـن              ،وليس بصحيح 

 فالواجب على من فقد  ،طلب العلم بل وال اإلكثار من ذكر اهللا ال يغين عن طلب العلم            
املرشد أن ال خيضع للكسل وترك طلب العلم بل جيب عليه أن يطلب العلم من مظانـه           

 ألن اهللا سبحانه يعينه     .مع اإلكثار من ذكر اهللا والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم           
 وسبق أن نبهنا أنه ليس هناك مرشد كامـل علـى        ،يل املطلوب ذا اإلكثار على حتص   

 بل كل عامل وكل داع إىل اهللا ال بد فيـه     ،احلقيقة سوى الرسل عليهم الصالة والسالم     
   . وذا يعلم فضيلتكم أن األوىل حذف هذا التعليق،من نقص واهللا املستعان

قلت لواحد من   ( : وهو :- التعليق   -٢٢٠ يظهر من سياق كالمكم يف ص        -٣       
 ...)هؤالء بعد أن انتهينا ذات ليلة من صالة التراويح فلندع اهللا يف ختام صالتنا هـذه               

   أنكم أردمت الدعاء اجلماعي وهلذا رفض ذلك-إخل 
                                                

 .٢٨ سورة الرعد اآلية )١(
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 ألنـه مل  . والذي يظهر يل أن الصواب معه يف هذا الـشيء     ،الشخص الذي أشرمت إليه   
أصحابه رضي اهللا عنهم فيما أعلم أـم        حيفظ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وال عن          

 أما الدعاء بني العبد وبني ربه       .دعوا بعد الصلوات اخلمس أو بعد التراويح دعاء مجاعيا        
 ولكنه قبل السالم    ،بعد صالته أو يف آخر التحيات قبل السالم فهذا مما جاءت به السنة            

ل العلم كـشيخ    لكثرة األحاديث يف ذلك كما نبه على ذلك غري واحد من أه           . أفضل
اإلسالم ابن تيمية والعالمة ابن القيم رمحة اهللا عليهما والدعاء الذي ذكرمت عن سـعد               
أخرب رضي اهللا عنه أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يدعو به يف دبر كل صـالة                  

 وعلى كل حال فليس فيه حجـة   ،فيحتمل أنه كان قبل السالم وحيتمل أنه بعد السالم        
   . فأرجو تدبر املوضوع ومراجعة كالم أهل العلم يف ذلك،اعيعلى الدعاء اجلم

 .هذا ما تيسر يل من اجلواب عما أشكل عليكم رغم كثرة املشاغل وضيق الوقت          
 وأن يعيـذنا  ،وأسأل اهللا أن مينحين وإياكم وسائر إخواننا الفقه يف دينه والثبات عليـه        

  . إنه خري مسئول،مجيعا من مضالت الفنت



  

 - ٣٦١ -

  )١(اتـات كرميـر آيـتفسي                            
  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أرجو شرح معىن هذه اآلية وبيان القول الراجح يف تفسريها، يقـول اهللا   : ١س
ين ِفيها مـا دامـِت      فَأَما الَِّذين شقُوا فَِفي الناِر لَهم ِفيها زِفري وشِهيق خاِلدِ         ﴿:تعاىل

السماوات والْأَرض ِإال ما شاَء ربك ِإنَّ ربك فَعالٌ ِلما يِريد وأَما الَِّذين سِعدوا فَِفي               
ٍذ الْجنِة خاِلِدين ِفيها ما دامِت السماوات والْأَرض ِإال ما شاَء ربك عطَاًء غَير مجذُو             

﴾)٢(  
هل يفهم من هذا أن من دخل اجلنة خيرج منها إذا شاء اهللا ؟ وهل نسخت هاتان                   

   .اآليتان بشيء من القرآن إذ أما وردتا يف سورة مكية ؟
 وعلى آله وصحبه ومن اهتدى      ، احلمد هللا وصلى اهللا وسلم على رسول اهللا        :١ج
ِإال ما  ﴿ : وقوله جل وعال   ،متان  فاآليتان ليستا منسوختني بل مها حمك       : أما بعد  .داه

 كباَء رمع إمجاعهم بأن نعيم أهل اجلنة دائم     ، اختلف أهل العلم يف بيان معىن ذلك       ﴾ش 
عطَـاًء غَيـر    ﴿ : وهلذا قال بعده سبحانه    ،أبدا ال ينقضي وال يزول وال خيرجون منها       

 ،دون فيها أبـدا    فهم خال  ، إلزالة ما قد يتوهم بعض الناس أن هناك خروجا         ﴾مجذُوٍذ
 وهلذا يف اآليات األخرى يبني هذا املعـىن         ،وأن هذا العطاء غري جمذوذ أي غري مقطوع       

 فـبني   )٣(﴾ِإنَّ الْمتِقني ِفي جناٍت وعيوٍن ادخلُوها ِبسالٍم آِمـِنني          ﴿ :فيقول سبحانه 
األمـراض   أي آمنون من املوت وآمنون من اخلروج وآمنون من           -سبحانه أم آمنون    

  : مث قال سبحانه وتعاىل-واألحزان وكل كدر 

                                                
 ).٢٢( من برنامج نور على الدرب رقم الشريط )١(
 .١٠٨-١٠٦ سورة هود اآليات )٢(
 .٤٦-٤٥ سورة احلجر اآليتان )٣(
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﴿            بـصا نِفيه مهسمال ي قَاِبِلنيتٍر مرلَى سا عانوِغلٍّ ِإخ ِمن وِرِهمدا ِفي صا منعزنو
   ِجنيرخا ِبمهِمن ما همم فيها دائمون ال خيرجون وقـال عـز             )١(﴾وفبني سبحانه أ  

نَّ الْمتِقني ِفي مقَاٍم أَِمٍني ِفي جناٍت وعيوٍن يلْبسونَ ِمن سندٍس وِإسـتبرٍق         ﴿ِإ  :وجل
متقَاِبِلني كَذَِلك وزوجناهم ِبحوٍر ِعٍني يدعونَ ِفيها ِبكُلِّ فَاِكهٍة آِمِنني ال يذُوقُونَ ِفيها            

ى ووقَاهم عذَاب الْجِحيِم فَضلًا ِمن ربك ذَِلك هـو الْفَـوز          الْموت ِإال الْموتةَ الْأُولَ   
ِظيمفأخرب سبحانه أن أهل اجلنة يف مقام أمني ال يعترضهم خـوف وال زوال                )٢(﴾الْع  

 فال خطر عليهم من موت وال مرض وال خـروج منـها وال              ،نعمة وأم آمنون أيضا   
 ومعىن ذلك أن أهـل اجلنـة        ،أم ال ميوتون أبدا    و ،حزن وال غري ذلك من املكدرات     

 : قال بعض أهل العلم معنـاه      )٣(﴾ِإال ما شاَء ربك     ﴿ :  وقوله  .خيلدون فيها أبد اآلباد   
 لكن ذلك   ،مدة بقائهم بالقبور وإن كان املؤمن يف روضة من رياضها ونعيم من نعيمها            

ؤمن يف قربه باب إىل اجلنة يأتيه        فيفتح على امل   ، ولكن هو شيء من اجلنة     ،ليس هو اجلنة  
من رحيها وطيبها ونعيمها ولينه ليس احملل اجلنة بل ينقل إليها بعد ذلك إىل اجلنة فـوق          

  أي مدة مقامهم     )٤(﴾ِإال ما شاَء ربك   ﴿ : وقال بعضهم معىن   ،السموات يف أعلى شيء   
 بعد ذلـك إىل     يف موقف القيامة للحساب واجلزاء بعد خروجهم من القبور مث ينقلون          

 وقال بعضهم املراد مجيع األمرين مدة مقامهم يف القبور ومدة مقامهم يف املوقف              .اجلنة
ومرورهم على الصراط كل هذه األوقات هم فيها ليسوا يف اجلنة لكن ينقلون منها إىل               

 وإال وقـت    ،  يعين إال وقت مقامهم يف القبـور        )٥(﴾ِإال ما شاَء ربك   ﴿ :اجلنة وقوله 
  مهم يف املوقف وإال وقت مرورهم على الصراطمقا

                                                
 .٤٨-٤٧ سورة احلجر اآليتان  )١(
 .٥٧-٥١ سورة الدخان اآليات  )٢(
 .١٠٨ سورة هود اآلية )٣(
 .١٠٨ سورة هود اآلية  )٤(
 .١٠٨سورة هود اآلية  )٥(
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 وذا يعلم أن   ، وسائرون إليها  ،فهم يف هذه احلالة ليسوا يف اجلنة ولكنهم منقولون إليها         
 فأهل اجلنة ينعمون فيهـل      .األمر واضح ليس فيه شبهة وال شك وال ريب فاحلمد هللا          

 وال ،ال حـزن  و، وال كـدر ، وال خـروج ، ال موت وال مرض  .وخالدون أبد اآلباد  
        . بـل يف نعـيم دائـم وخـري دائـم           ، وال شيء من األذى أبدا     ، وال نفاس  ،حيض

وهكذا أهل النار خملدون فيها أبد اآلباد وال خيرجون منها وال خترب أيضا هي بل تبقى               
 أو مـدة  ، قيل مدة مقامهم يف املقـابر    )١(﴾ِإال ما شاَء ربك   ﴿ :وهم باقون فيها وقوله   

 وهم بعد ذلك يساقون إىل النار وخيلـدون      ، املوقف كما تقدم يف أهل اجلنة      مقامهم يف 
كَذَِلك يِريِهم ﴿ : وكما قال عز وجل يف سورة البقرة      ،فيها أبد اآلباد ونسأل اهللا العافية     

 سورة  وقال عز وجل يف)٢(﴾اللَّه أَعمالَهم حسراٍت علَيِهم وما هم ِبخاِرِجني ِمن النارِ      
يِريدونَ أَنْ يخرجوا ِمن الناِر وما هم ِبخاِرِجني ِمنها ولَهـم           ﴿ :املائدة يف حق الكفرة   

 ِقيمم ذَاباية بعد ما ميضي عليهـا آالف               )٣(﴾ع وقال بعض السلف إن النار هلا أمد وهلا
ل ليس بشيء عند مجهور     السنني واألحقاب الكثرية وأم ميوتون أو خيرجون منها وهذا قو         

أهل السنة واجلماعة بل هو باطل ترده األدلة الكثرية من الكتاب والسنة كما تقـدم وقـد                 
استقر قول أهل السنة واجلماعة إا باقية أبد اآلباد وأم ال خيرجون منها وأـا ال ختـرب      

ة عن الـنيب عليـه      أيضا، بل هي باقية أبد اآلباد يف ظاهر القرآن الكرمي وظاهر السنة الثابت            
كُلَّمـا  ﴿: الصالة والسالم، ومن األدلة على ذلك مع ما تقدم قوله سبحانه يف شأن النـار              

فَذُوقُوا فَلَـن   ﴿ : النار  وقوله سبحانه يف سورة النبأ خياطب أهل       )٤(﴾خبت ِزدناهم سِعريا  
  .ن حال أهلها نسأل اهللا السالمة والعافية منها وم)٥(﴾نِزيدكُم ِإال عذَابا

                                                
 . ١٠٨سورة هود اآلية  )١(
 .١٦٧سورة البقرة اآلية  )٢(
 .٣٧سورة املائدة اآلية  )٣(
 .٩٧سورة اإلسراء اآلية  )٤(
 .٣٠سورة النبأ اآلية  )٥(
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         . )١(﴾ِإنما يخشى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَماُء﴿: أرجو تفسري قوله تعاىل: ٢س

 هذه اآلية عظيمة وهي تدل على أن العلماء وهم العلماء باهللا وبدينـه وبكتابـه                :٢ج
 هؤالء هم أكمل الناس خشية هللا وأكملـهم تقـوى هللا            ،العظيم وسنة رسوله الكرمي   

   .طاعة له سبحانه وعلى رأسهم الرسل واألنبياء عليهم الصالة والسالمو

 وهم الذين عرفوا    ، أي اخلشية الكاملة من عباده العلماء      )٢(﴾ِإنما يخشى اللَّه  ﴿فمعىن  
رم بأمسائه وصفاته وعظيم حقه سبحانه وتعاىل وتبصروا يف شريعته وآمنوا مبا عنـده              

 فهم لكمال علمهـم   ،نده من العذاب ملن عصاه وخالف أمره      من النعيم ملن اتقاه وما ع     
باهللا وكمال معرفتهم باحلق كانوا أشد الناس خشية هللا وأكثر الناس خوفـا مـن اهللا                

 فـإن كـل     ، وليس معىن اآلية أنه ال خيشى اهللا إال العلماء         ،وتعظيما له سبحانه وتعاىل   
 لكن اخلـوف    ،ه سبحانه مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة خيشى اهللا عز وجل وخياف         

 فكل ما كان املؤمن أعلم باهللا وأفقه يف دينه كان خوفه            ،متفاوت ليسوا على حد سواء    
 وهكذا املؤمنة كلما كانت أعلم باهللا وأعلـم بـصفاته           ،من اهللا أكثر وخشيته أكمل    

 وكلما قل ،وعظيم حقه كان خوفها من اهللا أعظم وكانت خشيتها هللا أكمل من غريها         
 البصرية قل اخلوف من اهللا وقلت اخلشية له سبحانه فالناس متفـاوتون يف              العلم وقلت 

 فكل ما كان العامل أعلم باهللا وكلما كان العامل أقوم حبقـه   ،هذا حىت العلماء متفاوتون   
 ،وبدينه وأعلم بأمسائه وصفاته كانت خشيته هللا أكمل ممن دونه يف هـذه الـصفات              

كن مجيع املؤمنني واملؤمنات كلهم خيشون اهللا        ول ،وكلما نقص العلم نقصت اخلشية هللا     
  سبحانه وتعاىل

                                                
 .٢٨سورة فاطر اآلية  )١(
 .٢٨ سورة فاطر اآلية )٢(
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ِإنَّ الَِّذين آمنـوا    ﴿ : وهلذا يقول جل وعال    ،على حسب علمهم ودرجام يف اإلميان     
         ِري ِمنجٍن تدع اتنج ِهمبر دِعن مهاؤزِة جِريالْب ريخ مه اِت أُولَِئكاِلحِملُوا الصعو
                ـِشيخ ـنِلم ذَِلـك هنوا عضرو مهنع اللَّه ِضيا ردا أَبِفيه اِلِدينخ ارها الْأَنِتهحت

هب١(﴾ر(  وقال تعاىل : ﴿         كَـِبري رأَجةٌ وِفرغم مِب لَهيِبالْغ مهبنَ روشخي ِإنَّ الَِّذين﴾)٢( 
 فهم مأجورون على خشيتهم هللا وإن       )٣(﴾م ربِه جنتانِ  وِلمن خاف مقَا  ﴿ :وقال تعاىل 

 لكن كمال اخلشية يكون للعلماء لكمال بصريم        ،كانوا غري علماء وكانوا من العامة     
 وذا يتضح معىن اآلية ويـزول مـا         ، فتكون خشيتهم هللا أعظم    ،وكمال علمهم باهللا  

   .لتوفيق واهللا ويل ا.يتوهم بعض الناس من اإلشكال يف معناها
أَفَأَِمنوا مكْر اللَِّه فَال يأْمن مكْـر اللَّـِه ِإال   ﴿: ما معىن قول احلق تبارك وتعاىل    : ٣س

  )٤(﴾الْقَوم الْخاِسرونَ

 هذه اآلية العظيمة حيذر اهللا فيها سبحانه عباده من األمن مـن مكـره فيقـول              :٣ ج
 املقصود من   )٥(﴾ن مكْر اللَِّه ِإال الْقَوم الْخاِسرونَ     أَفَأَِمنوا مكْر اللَِّه فَال يأْم    ﴿ :سبحانه

 واملراد مـن    ،هذا حتذير العباد من األمن من مكره باإلقامة على معاصيه والتهاون حبقه           
مكر اهللا م كونه ميلي هلم ويزيدهم من النعم واخلريات وهم مقيمون علـى معاصـيه            

غفلتهم ويعاقبوا على غـرم بـسبب        فهم جديرون بأن يؤخذوا على       ،وخالف أمره 
سنستدِرجهم ِمن  ﴿ : كما قال سبحانه   ،إقامتهم على معاصيه وأمنهم من عقابه وغضبه      
ِتنيِدي مِإنَّ كَي مِلي لَهأُمونَ ولَمعثُ ال ييوقال عز وجل)٦(﴾ح : ﴿مهتأَفِْئد قَلِّبنو  

                                                
 .٨-٧ سورة البينة اآليتان  )١(
  .١٢ سورة امللك اآلية  )٢(
 .٤٦ سورة الرمحن اآلية  )٣(
 .٩٩ سورة األعراف اآلية  )٤(
 .٩٩ سورة األعراف اآلية  )٥(
 .١٨٣ -١٨٢ سورة األعراف اآليتان  )٦(
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   ِمنؤي ا لَمكَم مهارصأَبـونَ     وهمعي ـاِنِهميِفي طُغ مهذَرنٍة ورلَ موقـال  )١(﴾وا ِبِه أَو 
فَلَما نسوا ما ذُكِّروا ِبِه فَتحنا علَيِهم أَبواب كُلِّ شيٍء حتى ِإذَا فَِرحوا ِبما         ﴿ :سبحانه

 فالواجب علـى    .يسون من كل خري    أي آ  )٢(﴾أُوتوا أَخذْناهم بغتةً فَِإذَا هم مبِلسونَ     
 بل جيب علـى كـل       ،املسلمني أال يقنطوا من رمحة اهللا وال يأمنوا من مكره وعقوبته          

 فيـذكر  ،مسلم أن يسري إىل اهللا سبحانه يف هذه الدنيا الدار الفانية بني اخلوف والرجاء         
 ويـذكر رمحتـه وعفـوه       ،عظمته وشدة عقابه إذا خالف أمره فيخافه وخيشى عقابه        

 واهللا املوفق سـبحانه ال  ،غفرته وجوده وكرمه فيحسن به الظن ويرجو كرمه وعفوه   وم
  .إله غريه وال رب سواه

والَِّذين ال يدعونَ مع اللَِّه ِإلَها آخـر وال         ﴿: ما معىن قول احلق تبارك وتعاىل     : ٤س
        ال يو قِإال ِبالْح اللَّه مرالَِّتي ح فْسلُونَ النقْتي  فاعضا يأَثَام لْقي لْ ذَِلكفْعي نمونَ ونز

هل املقصود يف اآلية أن يفعل اإلنـسان     )٣(﴾لَه الْعذَاب يوم الِْقيامِة ويخلُد ِفيِه مهانا      
الكبائر الثالث مث خيلد يف النار ؟ أم املقصود إذا ارتكب إحدى هذه الكبائر خيلد يف                

رتكب جرمية القتل هل خيلد يف النـار أم ال ؟ نرجـو أن تتفـضلوا    ا: النار ؟ فمثال 
  بالتفسري املفصل هلذه اآلية الكرمية ؟ 

 هذه اآلية العظيمة فيها التحذير من الشرك والقتل والزنا والوعيد ألصحاب هذه             :٤ج  
ـ     ﴿ :اجلرائم مبا ذكره اهللا سبحانه وتعاىل يف قوله        أَثَام لْقي لْ ذَِلكفْعي نمقـال   )٤(﴾او 

 أنه إمثا كبريا عظيما فسره : وقال آخرون معىن ذلك، إنه جب يف جهنم    :بعض املفسرين 
  يضاعف لَه الْعذَاب يوم﴿ :سبحانه بقوله

                                                
 .١١٠ سورة األنعام اآلية )١(
 .٤٤ سورة األنعام اآلية )٢(
 .٦٩-٦٨ سورةالفرقان اآليتان )٣(
 .٦٨ سورة الفرقان اآلية )٤(
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نه يضاعف له   أ فهذا جزاء من اقترف هذه اجلرائم الثالث         )١(﴾الِْقيامِة ويخلُد ِفيِه مهانا   
 فجرميـة   ، وهذه اجلرائم الثالث خمتلفة يف املراتـب       ، مكرما العذاب وخيلد فيه مهانا ال    

 هي أعظم اجلرائم وأعظم الذنوب وصاحبها خملد يف النار أبد اآلباد ال خيـرج               :الشرك
مـا كَـانَ   ﴿ :من النار أبدا بإمجاع أهل العلم كما قال اهللا تعاىل يف كتابـه العظـيم             

ِه شاِهِدين علَى أَنفُِسِهم ِبالْكُفِْر أُولَِئـك حِبطَـت         ِللْمشِرِكني أَنْ يعمروا مساِجد اللَّ    
ولَو أَشركُوا لَحِبطَ عنهم ما كَانوا ﴿ : وقال تعاىل  )٢(﴾أَعمالُهم وِفي الناِر هم خاِلدونَ    

ِلك لَـِئن أَشـركْت   ولَقَد أُوِحي ِإلَيك وِإلَى الَِّذين ِمن قَب﴿ : وقال سبحانه  )٣(﴾يعملُونَ
    اِسِرينالْخ ِمن نكُونلَتو لُكمع طَنبحـوا    ﴿ : وقال يف حقهم   )٤(﴾لَيجرخونَ أَنْ يِريدي

    ِقيمم ذَابع ملَها وهِمن اِرِجنيِبخ ما هماِر والن واآليـات يف هـذا كـثرية   )٥(﴾ِمن ، 
 واجلنة عليه حرام واملغفـرة      ، فإنه خملد يف النار    فاملشرك إذا مات على شركه ومل يتب      

ِإنه من يشِرك ِباللَِّه فَقَد حرم اللَّـه علَيـِه          ﴿ : قال تعاىل  ،عليه حرام بإمجاع املسلمني   
  ارالن اهأْومةَ ونوقال سبحانه  )٦(﴾الْج : ﴿         ِفرغيِبِه و كرشأَنْ ي ِفرغال ي ونَ  ِإنَّ اللَّها دم

    فجعل املغفرة حراما على املشرك)٧(﴾ذَِلك ِلمن يشاُء

                                                
 .٦٩ سورة الفرقان اآلية )١(
 .١٧ سورة التوبة اآلية )٢(
 .٨٨ سورة األنعام اآلية )٣(
 .٦٥ سورة الزمر اآلية )٤(
 .٣٧ سورة املائدة اآلية )٥(
 .٧٢ سوة املائدة اآلية )٦(
 .٤٨ سورة النساء اآلية )٧(
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 أن املشرك   :واخلالصة.    أما ما دون الشرك فهو حتت مشيئة اهللا        ،إذا مات على الشرك   
 وذلك مثل الـذي     ،إذا مات على شركه فهو خملد يف النار أبد اآلباد بإمجاع أهل العلم            

 أو  ،ار أو الكواكب أو الشمس أو القمر أو األنبياء        يعبد األصنام أو األحجار أو األشج     
يعبد األموات ومن يسموم باألولياء أو يستغيث م ويطلب منهم املدد أو العون عند              

 يا سيدي البدوي    ، يا سيدي فالن املدد املدد     : مثل قول بعضهم   ،قبورهم أو بعيدا منها   
 ،اهللا املدد املدد الغوث الغـوث  أو يا سيدي عبد القادر أو يا سيدي رسول         ،املدد املدد 

 ،أو يا سيدي احلسني أو يا فاطمة أو يا ست زينب أو غري ذلك ممن يدعوه املشركون                
 - فإذا مات عليه صاحبه صار من أهل النار          ،وهذا كله من الشرك األكرب والعياذ باهللا      

 فهاتـان  :ي الزنا  والثالثة وه  ، القتل : ما اجلرمية الثانية وهي    . واخللود فيها  -والعياذ باهللا   
اجلرميتان دون الشرك ومها أكرب املعاصي وأخطرها إذا كان من تعاطامها مل يستحلهما              
بل يعلم أما حمرمتان ولكن محله الغضب أو اهلوى أو غري ذلك على اإلقدام على القتل             
ومحله اهلوى والشيطان على الزنا وهو يعلم أن القتل بغري حق حمرم وأن الزنـا حمـرم                 

ب هاتني اجلرميتني متوعدون بالعقوبة املذكورة إال أن يعفو اهللا عنـهم أو ميـن               فأصحا
 ولعظم هاتني اجلرميتني وكثرة ما حيصل مـا مـن           ،عليهم بالتوبة النصوح قبل املوت    

 وتوعد أهل هذه اجلرائم الثالث مبضاعفة       ،الفساد قرما اهللا جبرمية الشرك يف هذه اآلية       
 ودلت النـصوص    ،ا منها وحتذيرا للعباد من عواقبها الوخيمة      العذاب واخللود فيه تنفري   

األخرى من الكتاب والسنة على أن القتل والزنا دون الشرك يف حق من مل يستحلهما               
 أما من اسـتحلها    )١(﴾ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاءُ     ﴿ :وأما داخالن يف قوله تعاىل    

 نـسأل العافيـة   .يف العذاب يـوم القيامـة     فهو كافر حكمه حكم الكفرة يف اخللود        
  .والسالمة

                                                
 .٤٨اء اآلية  سورة النس )١(
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 ويبـدل  ،أما من تاب من أهل هذه اجلرائم الثالث وغريها توبة نصوحا فإن اهللا يغفر له 
تبع التوبة باإلميان والعمل الصاحل كما قال سبحانه بعدما ذكر هذه           أسيئاته حسنات إذا    

آمن وعِملَ عملًا صاِلحا فَأُولَِئـك      ِإال من تاب و   ﴿ :اجلرائم الثالث وعقوبة أصحاا   
 فاهللا سبحانه يغفـر ألهـل   )١(﴾يبدلُ اللَّه سيئَاِتِهم حسناٍت وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما   

 أو يعذم يف النار علـى قـدر معاصـيهم مث    ،املعاصي اليت دون الشرك إذا شاء ذلك      
النيب صلى اهللا عليه وسلم وشـفاعة املالئكـة         خيرجهم منها بشفاعة الشفعاء كشفاعة      

 ويبقى يف النار أقوام من أهل التوحيد ال تناهلم الشفاعة من أحـد              ،واألفراط واملؤمنني 
فيخرجهم اهللا سبحانه وتعاىل برمحته ألم ماتوا على التوحيد واإلميان ولكن هلم أعمال             

ملدة اليت كتـب اهللا علـيهم      فإذا طهروا منها ومضت ا     ،خبيثة ومعاصي دخلوا ا النار    
 من أـار    )ر احلياة (أخرجوا من النار برمحة من اهللا عز وجل ويلقون يف ر يقال له              

.           فإذا مت خلقهـم أدخلـهم اهللا اجلنـة       ،اجلنة ينبتون فيه كما تنبت احلبة يف محأ السيل        
فار بل له خلود خاص     وذا يعلم أن العاصي كالقاتل والزاين ال خيلد يف النار خلود الك           

 فخلود الشرك خلود دائم ليس له منه حمـيص          ،على حسب جرميته ال كخلود الكفار     
كَذَِلك يِريِهم اللَّـه    ﴿ :وليس له اية كما قال تعاىل يف سورة البقرة يف حق املشركني           

 :ل تعاىل يف سورة املائدة     وقا )٢(﴾أَعمالَهم حسراٍت علَيِهم وما هم ِبخاِرِجني ِمن النارِ       
ِإنَّ الَِّذين كَفَروا لَو أَنَّ لَهم ما ِفي الْأَرِض جِميعا وِمثْلَه معه ِليفْتدوا ِبِه ِمن عذَاِب يوِم                 ﴿

            اِر والن وا ِمنجرخونَ أَنْ يِريدي أَِليم ذَابع ملَهو مهلَ ِمنقُبا تِة مامالِْقي   اِرِجنيِبخ ما هم
   ِقيمم ذَابع ملَها وهم خيرجون منها إذا متـت     )٣(﴾ِمنأما من دخل النار من العصاة فإ 

  ،املدة اليت كتب اهللا عليهم

                                                
 .٧٠ سورة الفرقان اآلية )١(
 .١٦٧ سورة البقرة اآلية )٢(
 .٣٧ -٣٦ سورة املائدة اآليتان )٣(
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إما بشفاعة الشفعاء وإما برمحة اهللا سبحانه وتعاىل من دون شفاعة أحد كما جاء ذلك               
 صلى اهللا عليه وسلم فإن فيها أنه يبقـى يف  يف أحاديث الشفاعة املتواترة عن رسول اهللا     

النار أقوام مل خيرجوا بشفاعة الشفعاء فيخرجهم سبحانه منها بدون شفاعة أحد بـل              
 وخلود من خيلد من العصاة يف النـار         ،مبجرد رمحته سبحانه لكوم ماتوا على التوحيد      

ال بعض الـشعراء     كما ق  ، والعرب تسمي اإلقامة الطويلة خلودا     ،خلود مؤقت له اية   
 فال خيلد يف النار اخللود الدائم إال أهلها     ،أقاموا فأخلدوا أي طولوا اإلقامة      :يصف قوما 

والَّـِذين كَفَـروا   ﴿ : الكفرة فتطبق عليهم وال خيرجون منها كما قال سبحانه  -وهم  
ِإنهـا علَـيِهم    ﴿ :ل سبحانه  وقا )١(﴾ِبآياِتنا هم أَصحاب الْمشأَمِة علَيِهم نار مؤصدةٌ      

   . نسأل اهللا العافية والسالمة)٢(﴾مؤصدةٌ ِفي عمٍد ممددٍة
   :مىت يعرف العبد أن هذا االبتالء امتحان أو عذاب

إذا ابتلي أحد مبرض أو بالء سيئ يف النفس أو املال، فكيف يعرف أن ذلـك    : ٥س
  االبتالء امتحان أو غضب من عند اهللا ؟ 

 وقد يبتليهم ا لرفع     ، اهللا عز وجل يبتلي عباده بالسراء والضراء وبالشدة والرخاء         :٥ج
درجام وإعالء ذكرهم ومضاعفة حسنام كما يفعل باألنبياء والرسل عليهم الصالة           

 أشد الناس بـالء  : كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم    ،والسالم والصلحاء من عباد اهللا    
 فتكون  ،فاألمثل   وتارة يفعل ذلك سبحانه بسبب املعاصي والذنوب         األنبياء مث األمثل    

وما أَصابكُم ِمن مِصيبٍة فَِبما كَـسبت أَيـِديكُم         ﴿ :العقوبة معجلة كما قال سبحانه    
 فما أصـابه  ، فالغالب على اإلنسان التقصري وعدم القيام بالواجب)٣(﴾ويعفُو عن كَِثريٍ  

   فإذا ابتلي أحد من عباد اهللا الصاحلني بشيء من،قصريه بأمر اهللافهو بسبب ذنوبه وت

                                                
 .٢٠ -١٩ سورة البلد اآليتان )١(
 .٩ -٨سورة اهلمزة اآليتان  )٢(
 .٣٠سورة الشورى اآلية  )٣(
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األمراض أو حنوها فإن هذا يكون من جنس ابتالء األنبياء والرسل رفعا يف الـدرجات               
 فاحلاصل أنه قـد يكـون   ،وتعظيما لألجور وليكون قدوة لغريه يف الصرب واالحتساب  

 وقـد   ،هللا باألنبياء وبعض األخيـار    البالء لرفع الدرجات وإعظام األجور كما يفعل ا       
 ِبِه وقول الـنيب     )١(﴾من يعملْ سوًءا يجز   ﴿ :يكون لتكفري السيئات كما يف قوله تعاىل      

ما أصاب املسلم من هم وال غم وال نـصب وال وصـب وال              ( :صلى اهللا عليه وسلم   
 اهللا عليه     وقوله صلى   )حزن وال أذى إال كفر اهللا به من خطاياه حىت الشوكة يشاكها           

  وقد يكون ذلك عقوبة معجلة بسبب املعاصي         )من يرد اهللا به خريا يصب منه      (وسلم  
إذا أراد اهللا   ( :وعدم املبادرة للتوبة كما يف احلديث عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال             

بعبده اخلري عجل له العقوبة يف الدنيا وإذا أراد اهللا بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حـىت                 
  . خرجه الترمذي وحسنه)ه يوم القيامةيوايف ب

                                                
 .١٢٣ سورة النساء اآلية )١(
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  )١(اإلجابة عن أسئلة متفرقة
من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ـا إىل يـوم              (: صحة احلديث 

  ). القيامة
 هل هـذا    )من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ا إىل يوم القيامة            (: ١س

سلم ترك شـيئا ألحـد   وهل إذا كان حديثا فهل الرسول صلى اهللا عليه و    . حديث
  . حىت يسن به سنة يف اإلسالم نرجو أن توضحوا لنا هذا املقام بالتفصيل

 وهو يدل على شرعية إحياء السنن والدعوة إليها والتحذير          ، هذا احلديث صحيح   :١ج
من سن يف اإلسالم سنة حـسنة       ( :من البدع والشرور ألنه صلى اهللا عليه وسلم يقول        

ل ا من بعده ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن سـن  كان له أجرها وأجر من عم    
يف اإلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل ا من بعده ال ينقص ذلك مـن   

  ومثل هذا احلديث ما رواه أبو هريرة رضي          . خرجه مسلم يف صححيه    )أوزارهم شيئا 
 كان له من األجـر      من دعا إىل هدى   " :اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         

مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من                 
   وهكذا حديث أيب مـسعود        "اإلمث مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا          

من دل على خري فله مثـل  " : يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ،األنصاري رضي اهللا عنه   
  .جهما مسلم يف صحيحه  خر"أجر فاعله
 ، أحيا سنة وأظهرها وأبرزها مما قد خيفى على الناس         :يعين" سن يف اإلسالم    "  ومعىن  

 فيكون له من األجر مثل أجور أتباعه فيها وليس معناها           ،فيدعو إليها ويظهرها ويبينها   
   ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ى عن.االبتداع يف الدين

                                                
 .٢٦ من برنامج نور على الدرب رقم الشريط )١(
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 وال  ، وكالمه صلى اهللا عليه وسلم يصدق بعضه بعضا        ) ضاللة كل بدعة ( :البدع وقال 
 فعلم بذلك أن املقصود من احلديث إحياء السنة         ،يناقض بعضه بعضا بإمجاع أهل العلم     

 أن يكون العامل يف بالد ما يكون عندهم تعليم للقرآن الكرمي أو             : مثال ذلك  ،وإظهارها
بأن جيلس للنـاس يعلمهـم القـرآن        ما عندهم تعليم للسنة النبوية فيحيي هذه السنة         

 أو يف بالد حيلقون حلاهم أو يقصوا فيأمر هو بإعفـاء  ،ويعلمهم السنة أو يأيت مبعلمني  
 فيكون بذلك قد أحيا هذه السنة العظيمة يف هذا البلد اليت مل تعرفها              ،اللحى وإرخائها 

لى اهللا عليـه     وقد قال الرسول ص    ،ويكون له من األجر مثل أجر من هداه اهللا بأسبابه         
 متفق على صحته من حديث      )قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا املشركني     (:وسلم

 والناس ملا رأوا هذا العامل قد وفر حليتـه ودعـا إىل ذلـك     ،ابن عمر رضي اهللا عنهما    
 عمال باحلديث املذكور وما     ، وهي سنة واجبة ال جيوز تركها      ، فأحيا م السنة   ،تابعوه

 وقد يكون يف بالد جيهلون صالة اجلمعـة وال          .كون له مثل أجورهم    في ،جاء يف معناه  
 وهكذا لو كان يف بـالد      ،يصلوا فيعلمهم ويصلي م اجلمعة فيكون له مثل أجورهم        

 أو ما أشبه ذلك من العبادات واألحكام ،جيهلون الوتر فيعلمهم إياه ويتابعونه على ذلك     
 فالذي حيييها بينهم    ،و بعض القبائل جهلها    فيطرأ على بعض البالد أ     ،املعلومة من الدين  

 ، سن يف اإلسالم سنة حسنة مبعىن أنه أظهر حكـم اإلسـالم            :وينشرها ويبينها يقال  
 وليس املراد أن يبتدع يف الـدين مـا مل   .فيكون بذلك ممن سن يف اإلسالم سنة حسنة      

 وحمـدثات   وإياكم( : فالبدع كلها ضاللة لقول النيب يف احلديث الصحيح        ،يأذن به اهللا  
 ويقول صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث        )األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة       

مـن  ( :   ويف اللفظ اآلخـر      )من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد       ( :الصحيح أيضا 
   ويقول يف خطبة اجلمعة عليـه  .  متفق عليه)أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد       

  فإن خري( :د أما بع:الصالة والسالم
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 كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم، وشر األمور حمدثاا              احلديث
  فالعبادة اليت مل يـشرعها اهللا ال جتـوز    . خرجه مسلم يف صحيحه    )وكل بدعة ضاللة  

 وبـذلك   ، بل يكون فعله هلا ودعوته إليها من البدع        ، وال يؤجر صاحبها   ،الدعوة إليها 
 : وقد ذم اهللا من فعل ذلك بقوله سـبحانه         ،ها من الدعاة إىل الضاللة    يكون الداعي إلي  

﴿أْذَنْ ِبِه اللَّهي ا لَميِن مالد ِمن موا لَهعركَاُء شرش ملَه اآلية)١(﴾أَم .   

   األخطاء اليت ارتكبت قبل اهلدايحكم

ان قبل ذلـك    إنه كان جاهليا ولقد من اهللا عليه باإلسالم، وك        : يقول السائل : ٢س
: مسعت حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : قد ارتكب بعض األخطاء، ويقول    

من كانت عنده مظلمة ألخيه من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن ال يكون        
  دينار وال درهم كيف تنصحونين واحلالة هذه ؟ 

توبوا ِإلَـى اللَّـِه     و﴿ : فقال سبحانه  ، قد شرع اهللا سبحانه وتعاىل لعباده التوبة       :٢ج
يا أَيها الَِّذين آمنوا توبوا     ﴿ : وقال سبحانه  )٢(﴾جِميعا أَيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ    

وِإني لَغفَّار ِلمن تاب وآمـن وعِمـلَ        ﴿ : وقال جل وعال   )٣(﴾ِإلَى اللَِّه توبةً نصوحا   
  اه ا ثُماِلحىصدالتائب من الذنب كمن ال ذنـب       ( : وقال صلى اهللا عليه وسلم     )٤(﴾ت

 فمن اقترف شيئا من املعاصي فعليه بالبدار بالتوبة والندم واإلقالع واحلذر والعزم أن       )له
  . ال يعود يف ذلك واهللا يتوب على التائبني سبحانه وتعاىل

                                                
 .٢١سورة الشورى اآلية  )١(
 .٣١ سورة النور اآلية )٢(
 .٨سورة التحرمي اآلية  )٣(
 .٨٢سورة طه اآلية  )٤(
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 وأقلـع منـها   ،ى أن ال يعودفمىت صدق العبد يف التوبة بالندم على ما مضى والعزم عل 
 وميحو اهللا عنه ما مضى من الذنوب فـضال          ،تعظيما هللا وخوفا من اهللا فإنه يتاب عليه       

 فذلك حيتـاج إىل     ،لكن إن كانت املعصية ظلما للعباد     .  منه وإحسانا سبحانه وتعاىل   
مع ذلك   وعليه   ،أداء احلق الذي عليه بالتوبة مما وقع والندم واإلقالع والعزم أن ال يعود            

 أو  )اعف عين ( أو   ،)ساحمين يا أخي  ( : يقول أن ك ،أداء احلق ملستحقه أو حتلله من ذلك      
 وغـريه مـن األحاديـث    ، أو يعطيه حقه للحديث الذي ذكره السائل    ،ما أشبه ذلك  

من كان عنده ألخيه مظلمة فليتحلله      ( . والرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول      .واآليات
 وال درهم إن كان له عمل صاحل أخذ من حسناته بقـدر             اليوم قبل أن ال يكون دينار     

 خرجه البخاري   )مظلمته فإن مل يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه           
 فإمـا أن  ، فينبغي للمؤمن أن حيرص على الرباءة والسالمة من حق أخيـه    ،يف صحيحه 

 فإن مل يـستطع  ، وإذا كان عرضا فال بد من حتلله إن استطاع،يؤديه إليه أو يتحلله منه 
أو خاف من مغبة ذلك وأن يترتب على إخباره شر أكثر فإنه يستغفر له ويـدعو لـه                

 يعين عليه أن يغسل السيئة      ،ويذكره باحملاسن اليت يعرفها عنه بدال من ما ذكره بالسوء         
 وينشر حماسنه ضد الـسيئات  ،األوىل باحلسنات األخرية فيذكره باخلري الذي يعلمه عنه    

   . وذا ينتهي من املشكلة، سابقا ويستغفر له ويدعو لهاليت نشرها
  تربية ثالث بنات

من كانت له ثالت بنات فصرب عليهن       (: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : ٣س
 لوالدهن فقـط  )وسقاهن وكساهن كن له حجابا من النار هل يكن حجابا من النار  

  . ثالث بناتأم حىت األم شريكة يف ذلك ؟ وأنا عندي وله احلمد
من كان له ابنتان فأحسن     ( . احلديث عام لألب واألم بقوله صلى اهللا عليه وسلم         :٣ج

   وهكذا لو كان له أخوات أو عمات أو خاالت)إليهما كن له سترا من النار
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 فإنه مىت أحسن إليهن فإنه بـذلك        ،أو حنوهن فأحسن إليهن فإنا نرجو له بذلك اجلنة        
.          من النار وحيال بينـه وبـني النـار لعملـه الطيـب       يستحق األجر العظيم وحيجب   

 فاملسلم إذا عمل هذه اخلريات ابتغاء وجه اهللا يكون قد تسبب            ،وهذا خيتص باملسلمني  
 فينبغي للمؤمن   ، والنجاة من النار والدخول يف اجلنة هلا أسباب كثرية         ،يف جناته من النار   
وحيد وهو السبب األساسي لدخول اجلنة  واإلسالم نفسه هو األصل ال  ،أن يستكثر منها  
 مثـل   ،وهناك أعمال إذا عملها املسلم دخل ن اجلنة وجنا من النار          .  والنجاة من النار  

 وهكذا من مـات لـه   ،من رزق بنات أو أخوات فأحسن إليهن كن له سترا من النار   
 : قال . واثنان : قالوا يا رسول اهللا    ،ثالثة أفراط مل يبلغوا احلنث كانوا له حجابا من النار         

يقول اهللا  ( : وصح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        ،ومل يسألوه عن الواحد   " واثنان  " 
 )عز وجل ما لعبدي املؤمن جزاء إذا أخذت صفيه من أهل الدنيا فاحتسب إال اجلنـة               

 من  - أي حمبوبه    -فبني سبحانه وتعاىل أن ليس للعبد املؤمن عنده جزاء إذا أخذ صفيه             
 فالواحد من أفراطنا يدخل يف هـذا احلـديث إذا       ،نيا فصرب واحتسب إال اجلنة    أهل الد 

أخذه اهللا وقبضه إليه فصرب أبوه أو أمه أو كالمها واحتسبا فلهما اجلنة وهذا فضل مـن          
اهللا عظيم وهكذا الزوج والزوجة وسائر األقرباء واألصدقاء إذا صربوا واحتسبوا دخلوا            

متهم مما قد مينع ذلك من املوت على شيء من كبـائر            يف هذا احلديث مع مراعاة سال     
   . نسأل اهللا السالمة،الذنوب

  معىن اإلحسان
  ما هو هذا اإلحسان املذكور يف احلديث ؟ : ٤س

 وتعليمهن وتنـشئتهن  ، اإلحسان للبنات وحنوهن يكون بتربيتهن التربية اإلسالمية   :٤ج
  على احلق واحلرص على عفتهن وبعدهن عن ما حرم اهللا
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 وهكذا تربية األخوات واألوالد الذكور إىل غري ذلك مـن وجـوه             ،من التربج وغريه  
 حىت يترىب اجلميع على طاعة اهللا ورسوله والبعد عن حمارم اهللا والقيام حبـق               ،اإلحسان

 وبذلك يعلم أنه ليس املقصود جمرد اإلحسان باألكـل والـشرب            ،اهللا سبحانه وتعاىل  
 أعم من ذلك من اإلحسان إلـيهن يف عمـل الـدين              بل املراد ما هو    ،والكسوة فقط 

  .والدنيا

  اجتناب الكبائر حلصول الوعد

  هل يشترط اجتناب الكبائر كما هو معلوم يف احلصول على هذا الوعد ؟ : ٥س

 وهي أن الوعد من الرب      ، وهذه قاعدة عظيمة جممع عليها عند أهل السنة        ، نعم :٥ج  
ملغفرة أو اجلنة أو النجاة من النار مقيد        اسلم ب جل وعال أو من الرسول صلى اهللا عليه و        

ِإنْ تجتِنبوا كَباِئر ما تنهونَ عنـه نكَفِّـر         ﴿ : ألن اهللا سبحانه يقول    .باجتناب الكبائر 
 بني سبحانه أن من شرط دخول اجلنـة         )١(﴾عنكُم سيئَاِتكُم وندِخلْكُم مدخلًا كَِرميا    

ِإنْ تجتِنبوا كَباِئر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم        ﴿ :جتناب الكبائر فقال  وتكفري السيئات ا  
 فدل ذلك على أن من مل جيتنبها ال حيصل له هذا       )٢(﴾سيئَاِتكُم وندِخلْكُم مدخلًا كَِرميا   

ـ   ﴿ : واجلـواب  ، شـرط  ﴾ِإنْ تجتِنبوا ﴿ : وذلك ألن كلمة   .اجلواب ع كَفِّـرن كُمن
ئَاِتكُميفمىت وجـد الـشرط وجـد    ، وهذه قاعدة أن اجلواب مرتب على الشرط ﴾س 

 . وكذلك املؤمنة  ، فعلى املؤمن أن يبتعد عن الكبائر وحيذرها       ، وإال فال  ،اجلواب واجلزاء 
 أو اليت جاء فيها     ، املعاصي العظام اليت جاء فيها الوعيد بلعنة أو غضب أو نار           :والكبائر

  يا مثل الزنا والسرقة والعقوق للوالدين وقطيعة حد يف الدن
                                                

 .٣١ سورة النساء اآلية  )١(
 .٣١ سورة النساء اآلية  )٢(
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 إىل غري هـذا مـن       ...الرحم والربا وأكل مال اليتيم والغيبة والنميمة والسب والشتم        
 ومن هذا مـا ورد يف       ، فالواجب احلذر منها غاية احلذر والتوبة مما سلف منها         ،الكبائر

س واجلمعة إىل اجلمعـة  الصلوات اخلم( : يقول عليه الصالة والسالم   :احلديث الصحيح 
إذا ( آخـر    ، ويف لفـظ   )ورمضان إىل رمضان مكفرات ملا بينهن ما مل تغش الكبـائر          

 فدل ذلك على أن هذه العبادات العظيمة        ،  خرجه مسلم يف صحيحه     )اجتنبت الكبائر 
وملا توضأ النيب   ، فهذا احلديث يطابق اآلية الكرمية     ،تكفر ا السيئات إن اجتنبت الكبائر     

 عليه وسلم ذات مرة الوضوء الشرعي ذكر أنه من توضأ فأحسن وضوءه غفر              صلى اهللا 
فينبغي للمؤمن وهكذا املؤمنـة أن   .له ما تقدم من ذنبه ما مل تصب املقتلة وهي الكبرية         

 مع احلـذر مـن   ،جيتهد كل منهما يف اكتساب اخلريات واملنافسة يف األعمال الصاحلة    
 فإن خطرها عظيم مـا مل يعـف اهللا عـن            ،ائرالسيئات وعدم تعاطيها وال سيما الكب     

ِإنَّ اللَّه ال يغِفر أَنْ يـشرك ِبـِه         ﴿ : لقوله عز وجل   . إذا كانت دون الشرك    ،صاحبها
   . اآلية)١(﴾ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاُء

  تبادل الزيارات بني املسلمات وغري املسلمات
ات ومسلمات أيضا، لكن يل عليهن بعض       لدي بعض اجلارات من غري املسلم     : ٦س

  املالحظات، ما حكم تبادل الزيارات فيما بيننا ؟ 
 تبادل الزيارات يف مثل هذا إذا كان للتوجيه والنصح والتعاون علـى الـرب               :٦ج

يقـول اهللا عـز وجـل    (   : يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم،والتقوى طيب مأمور به   
 أخرجه اإلمام   )ورين يف واملتجالسني يف واملتباذلني يف     وجبت حمبيت للمتحابني يف واملتزا    

  سبعة ( : ويقول النيب صلى اهللا عليه وسلم،مالك رمحه اهللا بإسناد صحيح

                                                
 .٤٨ سورة النساء اآلية )١(
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 حتابا يف اهللا اجتمعـا عليـه        نيرجل: يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله وذكر منهم          
 فإذا كانت الزيارة ملسلمة     ، واحلكم يعم الرجلني واملرأتني    ،  مثل بالرجلني   )وتفرقا عليه 

أو نصرانية أو غريمها لقصد الدعوة إىل اهللا وتعليم اخلري واإلرشاد إىل اخلري ال لقـصد                
 فإذا زارت املسلمة أختـها يف اهللا        ،الطمع يف الدنيا والتساهل بأمر اهللا فهذا كله طيب        

 أو زارت ،ونصحتها عن التربج والسفور وعن التساهل مبا حرم اهللا من سائر املعاصـي  
جارة هلا نصرانية أو غري نصرانية كبوذية أو حنو ذلك لتنصحها وتعلمها وترشدها فهذا              

الدين النصيحة الدين النصيحة الدين     ( :شيء طيب ويدخل يف قوله صلى اهللا عليه وسلم        
 .  فإن قبلت فاحلمد هللا وإن مل تقبل تركت الزيارة اليت مل حيصل منها فائـدة              )النصيحة

 - من أجل الدنيا أو اللعب أو األحاديث الفارغة أو األكل أو حنـو ذلـك                أما الزيارة 
 ألن هذا قد جيـر الزائـرة إىل   .فهذه الزيارة ال جتوز للكافرات من النصارى أو غريهن     

 فال ينبغي أن نتخذهم بطانـة       ، ألن الكفار أعداء لنا وبغضاء لنا      .فساد دينها وأخالقها  
 للدعوة إىل اهللا والترغيب يف اخلري والتحذير مـن           لكن إذا كانت الزيارة    ،وال أصحابا 

 : وقد قال اهللا سبحانه وتعاىل يف سورة املمتحنـة         ، كما تقدم  ،الشر فهذا أمر مطلوب   
﴿               كُمآُء ِمنرا بِإن ِمِهمِإذْ قَالُوا ِلقَو هعم الَِّذينو اِهيمرةٌ ِفي ِإبنسةٌ حوأُس لَكُم تكَان قَد

 تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه كَفَرنا ِبكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاُء أَبدا حتى              وِمما
هدحوا ِباللَِّه وِمنؤاآلية)١(﴾ت .   

  قطع األشجار املؤذية من املقابر
   هل جيوز قطع األشجار املؤذية من املقابر ؟ :٧س

   وهكذا ما يوجد فيها من الشوك ،ا ألا تؤذي الزوار ينبغي قطعه:٧ج

                                                
 .٤سورة املمتحنة اآلية  )١(
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 وال يشرع ألحد أن يغرس على القبور شـيئا مـن   ،ينبغي إزالته إراحة للزوار من شره     
 والنيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا غرس        .الشجر أو اجلريد ألن اهللا سبحانه مل يشرع ذلك        

 ،لى قبور املدينة وقبور البقيـع  ومل يغرس ع،جريدتني على قربين عرفهما وأما معذبان  
 فعلم أن ذلك خاص بصاحيب القربين املعذبني نـسأل          ،وهكذا الصحابة مل يفعلوا ذلك    

   .اهللا السالمة
  الشجرة النابتة على القرب

أالحظ أن بعض الناس إذا رأى شجرا نبت على قرب ما يصف صـاحب              : ٨س
ألشجار علـى القبـور   القرب بأنه كان على صفات مقدارها كذا وكذا، هل لنبات ا   

  . شيء من العالقة
 وليس نبات الشجر واحلشيش على القبور دليال على صـالح          ، ال أصل هلذا   :٨ج
 والشجر ينبت على قبور الصاحلني والطاحلني وال خيتص         ، بل ذلك ظن باطل    ،أصحاا
 فينبغي عدم االغترار بقول من يزعم خالف ذلك من املنحرفني وأصـحاب     ،بالصاحلني
   . واهللا املستعان، الباطلةالعقائد

  )١(وجوب العدل بني العامل املسلم وغريه
يوجد لدي عامالن أحدمها مسلم والثاين كافر، ومها متكافئان يف العمل،        : ١س

  . ومطلوب مين أن أقوم عملهما، فهل جيوز أن أغمط الكافر حقه بسبب ديانته

 ألن املسلم   ؛ان أنشط  ولكن جيب إبعاد الكافر ولو ك      ، الواجب العدل بينهما   :١ج
 فما بالك إذا كان مساويا له وقد صح عن النيب صـلى اهللا  ، ولو كان أقل كفاءة ،أبرك

عليه وسلم أنه أوصى بإخراج الكفار من هذه اجلزيرة وأن ال يبقى فيها دينان واهللا ويل                
   .التوفيق

                                                
 ."كر فاسألوا أهل الذ"  نشرت بالة العربية يف باب )١(
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  حكم السكن مع العوائل يف اخلارج
 إىل اخلـارج للدراسـة ألجـل        ما حكم السكن مع العوائل ملن سافر      : ٢س 

    ؟االستفادة من اللغة أكثر
 ال جيوز السكن مع العوائل ملا يف ذلك من تعرض الطالب للفتنة بـأخالق               :٣ج

 وهذا كله   ، والواجب أن يكون سكن الطالب بعيدا عن أسباب الفتنة         ،الكفرة ونسائهم 
نه ال جيوز السفر إىل      والصواب أ  ،على القول جبواز سفر الطالب إىل بالد الكفرة للتعلم        

 بشرط أن يكون ذا علم وبـصرية وأن         ،بالد الكفار للتعلم إال عند الضرورة القصوى      
ال يقبل اهللا مـن     ( : وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       ،يكون بعيدا عن أسباب الفتنة    

 : ومعنـاه  . أخرجه النسائي بإسناد جيـد     )مشرك عمال بعدما أسلم أو يزايل املشركني      
أنا بريء من كل مسلم يقيم بـني        ( :ل صلى اهللا عليه وسلم    ا وق ،ل املشركني حىت يزاي 
 واألحاديث يف هذا املعىن     ، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح       )املشركني

 فالواجب على املسلمني احلذر من السفر إىل بالد أهل الشرك إال عند الضرورة              .كثرية
لم وبصرية ويريد الدعوة إىل اهللا والتوجيه إليه فهـذا       إال إذا كان املسافر ذا ع      ،القصوى

 ألنه يدعو املشركني إىل توحيد اهللا ويعلمهم شـريعة  . وهذا فيه خري عظيم    ،أمر مستثىن 
   . فهو حمسن وبعيد عن اخلطر ملا عنده من العلم والبصرية واهللا املستعان،اهللا

  حكم تغيري االسم بعد اإلسالم
مه أن يغري امسه السابق مثل جورج وجوزيـف         هل يلزم من أعلن إسال    : ٣س

  وغريمها ؟ 

 ، ولكن حتـسينه مـشروع     ، إال إن كان معبدا لغري اهللا      ، ال يلزمه تغيري امسه    :٣ج
  فكونه حيسن امسه من أمساء أعجمية إىل أمساء إسالمية فهذا



  

 - ٣٨٢ -

 أو إن كان امسه عبد املسيح وأشباهه مـن األمسـاء      ، أما الوجوب فال   ،مناسب وطيب 
 كما نقـل    ، ألنه من التعبيد لغري اهللا بإمجاع أهل العلم        .دة لغري اهللا فالواجب تغيريه    املعب

  . وباهللا التوفيق.ذلك أبو حممد بن حزم رمحه اهللا
  )١(؟..هل يف القرآن جماز

كثريا ما أقرأ يف كتب التفاسري وغريها       : سائل من القصيم بعث إيل رسالة يقول فيها       
لَيس كَِمثِْلـِه شـيٌء وهـو الـسِميع         ﴿: وله تعاىل بأن هذا احلرف زائد كما يف ق      

ِصريزائدة، وقد قال يل أحد املدرسـني       " كمثله  " يف  ) الكاف( فيقولون بأن    )٢(﴾الْب
بأنه ليس يف القرآن شيء امسه زائد أو ناقص أو جماز، فإذا كان األمر كذلك فمـا                 

وأُشـِربوا ِفـي قُلُـوِبِهم      ﴿: وقوله تعاىل  )٣(﴾واسأَِل الْقَريةَ ﴿: القول يف قوله تعاىل   
  . )٤(﴾الِْعجلَ
 الصحيح الذي عليه احملققون أنه ليس يف القرآن جماز على احلد الذي يعرفـه               :اجلواب

أصحاب فن البالغة وكل ما فيه فهو حقيقة يف حمله ومعىن قول بعض املفسرين أن هذا                
 بل لـه معنـاه     ،ئدا من جهة املعىن   احلرف زائد يعين من جهة قواعد اإلعراب وليس زا        

 : ألن القرآن الكرمي نزل بلغتهم كقوله سـبحانه  .املعروف عند املتخاطبني باللغة العربية    
لـيس مثلـه   ( :ك وهو أبلغ من قول، يفيد املبالغة يف نفي املثل)٥(﴾لَيس كَِمثِْلِه شيءٌ ﴿

   )٦(﴾نا ِفيها والِْعري الَِّتي أَقْبلْنا ِفيهاواسأَِل الْقَريةَ الَِّتي كُ﴿ : وهكذا قوله سبحانه)شيء

                                                
 .هـ١٤٠٦ ربيع األول سنة ٦ االثنني ١٠١٦ الدعوة العدد )١(
 .١١ سورة الشورى اآلية )٢(
 .٨٢سورة النساء اآلية  )٣(
 .٩٣سورة البقرة اآلية  )٤(
 .١١ سورة الشورى اآلية )٥(
 .٨٢ سورة النساء اآلية )٦(
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 وعادة العرب تطلق القرية على أهلـها        ،فإن املراد بذلك سكان القرية وأصحاب العري      
 وليس من   ، وذلك من سعة اللغة العربية وكثرة تصرفها يف الكالم         ،والعري على أصحاا  

ذلك من جماز اللغة أي مما جيوز فيها باب ااز املعروف يف اصطالح أهل البالغة ولكن         
 :وهكـذا قولـه سـبحانه   " املقـال   " و  " املقام  "  فهو مصدر ميمي كـ      ،وال ميتنع 

 وأطلق ذلك ألن هذا اللفظ يفيد املعـىن         ، يعين حبه  )١(﴾وأُشِربوا ِفي قُلُوِبِهم الِْعجلَ   ﴿
 واهللا ويل   .ظهور املعىن  وهو من باب اإلجياز واالختصار ل      ،عند أهل اللغة املتخاطبني ا    

   .التوفيق
  حكم مس املصحف بغري وضوء

ما حكم مس املصحف بدون وضوء أو نقله من مكان آلخر، ومـا احلكـم يف       : س
  .. القراءة على الصورة اليت ذكرت

ال جيوز للمسلم مس املصيف وهو على غري وضوء عند مجهور أهل العلم وهو الـذي                : ج
 عنهم وهو الذي كان يفيت به أصحاب النيب عليـه الـصالة             عليه األئمة األربعة رضي اهللا    

والسالم، قد ورد يف ذلك حديث صحيح ال بأس به من حديث عمرو بن حزم رضـي اهللا                  
  وهو   )أن ال ميس القرآن إال طاهر     (: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كتب إىل أهل اليمن         : عنه

 جيوز مس املصحف للمسلم إال      حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضا، وبذلك يعلم أنه ال          
على طهارة من احلدثني األكرب واألصغر، وهكذا نقله من مكان إىل مكان إذا كان الناقـل                
على غري طهارة لكن إذا كان مسه أو نقله بواسطة كأن يأخذه يف لفافـة أو يف جرابـة أو                

صحيح الذي عليه بعالقته فال بأس، أما أن ميسه مباشرة وهو على غري طهارة فال جيوز على ال
مجهور أهل العلم ملا تقدم وأما القراءة فال بأس أن يقرأ وهو حمدث عن ظهر قلب أو يقـرأ                   

  وميسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فال بأس بذلك لكن اجلنب صاحب احلدث

                                                
 .٩٣ سورة البقرة اآلية  )١(
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 ألنه ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان ال حيجبه شـيء عـن     .األكرب ال يقرأ  
 أن النيب صـلى اهللا  : وروى أمحد بإسناد جيد عن علي رضي اهللا عنه  ،إال اجلنابة القراءة  

هذا ملن ليس جبنب أما اجلنب      (عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئا من القرآن وقال           
 واملقصود أن ذا اجلنابة ال يقرأ ال من املصحف وال عن ظهر قلـب حـىت     )فال وال آية  

ليس جبنب فله أن يقرأ عن ظهر قلـب وال ميـس             وأما احملدث حدثا أصغر و     ،يغتسل
 وهنا مسألة تتعلق ذا األمر وهي مسألة احلائض والنفساء هل تقـرآن أم ال         ،املصحف
 ، منهم من قال ال تقرآن وأحلقهمـا باجلنـب         ، يف ذلك خالف بني أهل العلم      ،تقرآن

والنفاس  ألن مدة احليض     . أما تقرآن عن ظهر قلب دون مس املصحف        :والقول الثاين 
 أمـا احلـائض     ، ألن اجلنب يستطيع أن يغتسل يف احلال ويقرأ        .تطول وليستا كاجلنب  

 فال يصح قياسهما على اجلنب ملا تقـدم         ،والنفساء فال تستطيعان ذلك إال بعد طهرمها      
 ألنه ليس يف األدلة    . هذا هو األرجح   ، أنه ال مانع من قراءما عن ظهر قلب        :فالصواب

 فقد ثبت يف الصحيحني عن الـنيب صـلى اهللا   ، ما يدل على ذلكما مينع ذلك بل فيها  
افعلي ما يفعل احلاج غري أال تطـويف  ( :عليه وسلم  أنه قال لعائشة ملا حاضت يف احلج      

 واحلاج يقرأ القرآن ومل يستثنه النيب صلى اهللا عليه وسـلم فـدل     )بالبيت حىت تطهري  
ت عميس ملا ولدت حممد بن أيب بكر         وهكذا قال ألمساء بن    ،ذلك على جواز القراءة هلا    
 فهذا يدل على أن احلائض والنفساء هلما قراءة القرآن لكن           ،يف امليقات يف حجة الوداع    

 ال  : وأما حديث ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال            ،من غري مس املصحف   
يل بـن    يف إسناده إمساع   ،تقرأ احلائض وال اجلنب شيئا من القرآن  فهو حديث ضعيف          

 وأهل العلم باحلديث يضعفون رواية إمساعيل عن احلجازيني         ،عياش عن موسى بن عقبة    
 لكنه ضعيف يف روايته عن أهل       ، إنه جيد يف روايته عن أهل الشام أهل بالدة         :ويقولون
  . وهذا احلديث من روايته عن أهل احلجاز فهو ضعيف،احلجاز



  

 - ٣٨٥ -

  )١(تأييد وشكر
ى رسول اهللا وعلى آله وأصحابه ومـن اهتـدى           والصالة والسالم عل   ،احلمد هللا 

 يف  )أمحد حممد مجـال   ( فقد اطلعت على ما كتبه أخونا العالمة الشيخ          : أما بعد  ،داه
 هـ  ١٣٩٥ / ١١ / ١١مقاالته األسبوعية املنشورة يف صحيفة املدينة الصادرة بتاريخ         

ستنكار  هـ من املقاالت املتضمنة ا     ١٣٩٥ / ١١ / ٢٥ هـ و    ١٣٩٥ / ١١ / ١٨و  
 وما وقع مـن     ،ما اقترحه بعض الكتاب من إجياد دور سينمائية يف البالد حتت املراقبة           

بعض الشركات وغريها من توظيف النساء يف ااالت الرجاليـة مـن سـكرتريات              
أمحـد  ( وإين ألشكر ألخينا العالمة . واإلعالن يف بعض الصحف لطلب ذلك    ،وغريهن

 ويفـسد  ، واحلرص على سالمة هذه البالد مما يشينها هذه الغرية اإلسالمية   )حممد مجال 
 واختالل  ، واحنراف األخالق  ، ويعرضها ملا أصاب غريها من التحلل والفساد       ،جمتمعها
 وإين أؤيده   ، فجزاه اهللا خريا وضاعف مثوبته     ، واختفاء الفضيلة  ، وظهور الرذيلة  ،األمن

 والقضاء على مجيع وسائل     ،فسادكل التأييد فيما دعا إليه من سد الذرائع املفضية إىل ال          
الشر يف مهدها محاية لديننا وصونا تمعاتنا وتنفيذا ألحكام شرعنا الذي جاء بتحصيل             

 ودعا إىل مكارم األخالق وحماسن األعمـال        ،املصاحل وتكميلها ودرء املفاسد وتقليلها    
قـال   كما   -وإن هذه البالد   ،وبالغ يف التحذير من سفاسف األخالق وسيئ األعمال       

 فيجب علـى حكامهـا      ، هي قبلة املسلمني وأستاذهم وقدوم     -أخونا األستاذ أمحد    
ومجيع املسئولني فيها أن يتكاتفوا على مجيع ما يصوا ويصون جمتمعاا مـن عوامـل       

 وأن ، وأن يشجعوا فيها الفضيلة ويقضوا على أسباب الرذيلة   ،الفساد وأسباب االحنطاط  
   وأن، يف كل الشئونحيافظوا على مجيع أحكام اهللا

                                                
 -٣هـ ص ١٣٩٦ينة العدد الرابع السنة الثامنة ربيع األول عام  نشرت مبجلة اجلامعة اإلسالمية باملد)١(
٥. 
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 وأن  ، وأن يدعوا جمتمعات الرجال للرجال     ، مينعوا توظيف املرأة يف غري حميطها النسوي      
 وال  ،مينعوا منعا باتا كل ما يفضي إىل االختالط بني اجلنسني يف التعليم والعمل وغريمها             

 :وجـل  وحسبنا يف هذا الباب قوله عـز  ،فرق يف هذا كله بني املرأة السعودية وغريها 
 : اآلية وقولـه سـبحانه     )١(﴾وقَرنَ ِفي بيوِتكُن وال تبرجن تبرج الْجاِهِليِة الْأُولَى       ﴿
﴿           ِلقُلُـوِبكُم ـرأَطْه ـاٍب ذَِلكُـماِء ِحجرو ِمـن نأَلُوها فَاساعتم نوهمأَلْتِإذَا سو

قُلُوِبِهنا﴿ : وقوله تعاىل  ، اآلية )٢(﴾واِء          يِنـسو اِتـكنبو اِجـكوقُلْ ِلأَز ِبيا النهأَي 
 وقوله ،اآلية )٣(﴾يؤذينالْمؤِمِنني يدِنني علَيِهن ِمن جالِبيِبِهن ذَِلك أَدنى أَنْ يعرفْن فَال           

هم ذَِلك أَزكَى لَهم ِإنَّ قُلْ ِللْمؤِمِنني يغضوا ِمن أَبصاِرِهم ويحفَظُوا فُروج      ﴿ :عز وجل 
اللَّه خِبري ِبما يصنعونَ وقُلْ ِللْمؤِمناِت يغضضن ِمن أَبصاِرِهن ويحفَظْن فُروجهن وال            

    بال يو وِبِهنيلَى جع ِرِهنمِبخ نِربضلْيا وهِمن را ظَهِإال م نهتِزين ِدينبِإال ي نهتِزين ِدين
ِلبعولَِتِهن أَو آباِئِهن أَو آباِء بعولَِتِهن أَو أَبناِئِهن أَو أَبناِء بعولَِتِهن أَو ِإخواِنِهن أَو بِني               

         نهانمأَي لَكَتا مم أَو اِئِهنِنس أَو اِتِهنوِني أَخب أَو اِنِهنوـِر أُوِلـي       ِإخغَي اِبِعنيأَِو الت 
         نِربـضال ياِء وـساِت النرـولَى عوا عرظْهي لَم اِل أَِو الطِّفِْل الَِّذينجالر ِة ِمنبالِْإر

           ؤا الْمها أَيِميعوا ِإلَى اللَِّه جوبتو ِتِهنِزين ِمن ِفنيخا يم لَمعِلي ِلِهنجِبأَر   لَّكُـمونَ لَعِمن
  ففي هذه اآليات الكرميات وما جاء يف معناها األمر باحلجاب وغـض              )٤(﴾تفِْلحونَ

 فكيف ميكن تنفيذ هذه     ،النظر وإخفاء الزينة سدا لباب الفتنة وحتذيرا مما ال حتمد عقباه          
  .األوامر مع وجود املرأة بني الرجال يف املكاتب واملعارض وميادين األعمال

                                                
 .٣٣ سورة األحزاب اآلية )١(
 .٥٣ سورة األحزاب اآلية )٢(
 .٥٩ سورة األحزاب اآلية )٣(
 .٣١ -٣٠ سورة النور اآليتان )٤(
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إن (:نا أيضا يف هذا املعىن قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح             وحسب
الدنيا حلوة خضرة وإن اهللا مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقـوا              

  وقوله صلى اهللا عليه وسلم أيضا يف         )النساء فإن أول فتنة بين إسرائيل كانت يف النساء        
  فكيف تتقـى     ) بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء       ما تركت ( :احلديث الصحيح 

 ويكفينا عظة وعربة ما وقع يف غرينـا         .هذه الفتنة مع توظيف النساء يف ميدان الرجال       
 ،من الفساد الكبري والشر العظيم بسبب السماح بعمل الفتيـات يف ميـدان الرجـال            

اقب وحيسم وسـائل     والعاقل احلكيم هو الذي ينظر يف العو       )والسعيد من وعظ بغريه   (
 ومما ذكرناه من األدلة يتضح لذوي البـصائر ورواد          ،الفساد ويسد الذرائع املفضية إليه    

الفضيلة والغيورين على اإلسالم أن الواجب على حكام هذه البالد واملـسئولني فيهـا              
 ملا يترتب علـى الـسماح   .نعوا منعا باتا فتح دور السينما مطلقاوفقهم اهللا مجيعا أن مي 

 والرقابة يف مثل هذه األمور ال حيصل ـا  ،ك من الفساد العظيم والعواقب الوخيمة  بذل
 وأن الواجب سد الذرائع وحسم مواد       ، ومعلوم أن الوقاية مقدمة على العالج      ،املقصود
 كما جيب تطهري اإلذاعة والتلفاز من مجيع        ، ويف واقع غرينا عربة لنا كما سلف       ،الفساد

 ويتضح أيضا أن الواجب     .يفضي إىل فساد األخالق واألسر    ما خيالف الشرع املطهر و    
 ويف  ،على املسئولني منع توظيف النساء يف غري حميطهن سواء كن سعوديات أو غريهن            

 وليس هناك ما    ،ذوي الكفاية من الرجال ما يغين عن توظيف النساء يف ميادين الرجال           
 ينا عن التأسي ـم مـن        يدعو إىل توظيفهن يف ميدان أعمال الرجال إال التأسي مبن         

 أو قصد إفساد هذا اتمع الذي جيب أن حيافظ عليه وأن حيمـي              ،أعداء اهللا عز وجل   
 وجيب على محلة األقالم من ذوي الغرية اإلسالمية وعلـى أعيـان     ،من أسباب الفساد  

الشعب أن يتكاتفوا مع احلكومة واملسئولني يف كل ما حيمي بالدهم وجمـتمعهم مـن               
  واعتِصموا﴿ : لقول اهللا عز وجل.ر والفسادوسائل الش
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وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى    ﴿ : وقوله سبحانه  )١(﴾ ِبحبِل اللَِّه جِميعا وال تفَرقُوا    
         ِديدش ِإنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتاِن وودالْعلَى الِْإثِْم ووا عناوعال تعـز    وقوله )٢(﴾ العقاب   و 

ِإال الَِّذين آمنوا وعِملُـوا الـصاِلحاِت       * ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خِسر     * والْعصِر  ﴿ :وجل
 واهللا املسئول أن يوفق حكومتنا وسائر املسئولني        )٣(﴾وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالصبرِ   

 وأن مينحهم   ،ملسلمني مجيعا  أحوال ا  . وأن يصلح  ،فيها لكل ما فيه رضاه وصالح عباده      
الفقه يف دينه وأن يوفق علماءهم وكتام للتمسك بدينه والغرية له واحلفـاظ عليـه               

 وأن يعيذ اجلميع من مضالت الفنت ونزغات الشيطان إنه ويل           ،والدعوة إليه على بصرية   
  .ذلك والقادر عليه وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه

                                                
 .١٠٣ سورة آل عمران اآلية )١(
 .٢ سورة املائدة اآلية )٢(
 . سورة العصر كاملة)٣(
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  العالج الشرعي
 سالم علـيكم    . سلمه اهللا  ... عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم           من

 فأشري إىل استفتائك املقيد بإدارة البحوث العلمية واإلفتـاء          : وبعد .ورمحة اهللا وبركاته  
 هـ الذي تذكر فيه ما أصاب والـدتك مـن           ١٤٠٧ / ٧ / ٤ وتاريخ   ٢٦١٠برقم  

 وطلبك أن ندلك على عالج شرعي ملـا أصـاا           ،ارةالنسيان بعد إجرائها لعملية املر    
 وعلى املسلم أن يـصرب      ،وأفيدك بأن ما حصل على والدتك إمنا هو بقضاء اهللا وقدره          

الَِّذين ِإذَا  * وبشِر الصاِبِرين   ﴿ :وحيتسب ما عند اهللا من األجر عمال بقول اهللا سبحانه         
أُولَِئك علَيِهم صلَوات ِمن ربِهـم      * ِه وِإنا ِإلَيِه راِجعونَ     أَصابتهم مِصيبةٌ قَالُوا ِإنا ِللَّ    

ما أَصاب ِمن مِصيبٍة ِإال ِبـِإذِْن    ﴿ : وقوله سبحانه  )١(﴾ورحمةٌ وأُولَِئك هم الْمهتدونَ   
        يِبكُلِّ ش اللَّهو هِد قَلْبهِباللَِّه ي ِمنؤي نماللَِّه و ِليموقال النيب صلى اهللا عليـه       )٢(﴾ٍء ع 

إن عظم اجلزاء مع عظم البالء وإن اهللا إذا أحب قوما ابتالهم فمن رضي فلـه                (وسلم  
ونوصيك بأن تقـرأ عليهـا بفاحتـة     . الترمذي)الرضا ومن سخط فله السخط حسنه    

الْفَلَِق  و قُلْ أَعوذُ ِبرب   و قُلْ أَعوذُ ِبرب ﴾قُلْ هو اللَّه أَحد   ﴿الكتاب وآية الكرسي و     
 وتكرر ذلك يف كل صباح ومـساء ألن اهللا  ،الناِس  وغري ذلك من آيات القرآن العزيز    

قُلْ هو ِللَِّذين آمنوا هدى ﴿ : كما قال سبحانه،سبحانه أنزل كتابه شفاء من كل سوء     
اللهم رب النـاس    ( : كما نوصيك مع ذلك بالدعاء الصحيح املشهور مثل        )٣(﴾وِشفَاٌء

   أذهب البأس واشف أنت الشايف ال شفاء إال شفاؤك شفاء

                                                
 .١٥٧ -١٥٥ورة البقرة اآليات  س )١(
 .١١ سورة التغابن اآلية  )٢(
 .٤٤ سورة فصلت اآلية  )٣(
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باسم اهللا أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفـس  "    و   )ال يغادر سقما  
تكرر هذين الدعاءين ثالث مرات وتدعو       " أو عني حاسد اهللا يشفيك باسم اهللا أرقيك       
مما ورد عن النيب صـلى اهللا عليـه          وكونه   ،هلا أيضا مبا أحببت من الدعاء سوى ذلك       

 كما نوصيك بعرضها على األطباء املختصني وال سيما الذين أجروا هلـا             ،وسلم أفضل 
 ، وشفى والدتك مما أصاا،العملية لعلهم جيدون هلا عالجا وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه        

   . وبركاته والسالم عليكم ورمحة اهللا.ومتع اجلميع بالصحة والعافية إنه مسيع جميب
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اهللا سبحانه غين بذاته عمن سواه وهو املمسك للعرش 
  والسموات واألرض

 من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حـضرة األخ             :رسالة موجزة يف املوضوع   
   : سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد. وفقه اهللا...املكرم

   .يتإجابة عن سؤالك عن محلة العرش وعزرائيل تسأل عن ما يأ
بعد أن يأخذ عزرائيل أرواح اخللق مجيعا واملالئكة أمجعني ويأخذ أرواح جربيل            : س

بعد أخذ أرواح محلة العرش وهم الثمانية كيف        : وإسرافيل ومحلة العرش واملهم هو    
حيمل العرش بعدهم ؟ وبعد عزرائيل أن يقبض روحه بنفسه بأمر اهللا ماذا حيدث بعد             

  ذلك ؟ 
ِه رب الْعالَِمني والصالة والسالم على من بعثه اهللا رمحة للعاملني ومبلغـا        الْحمد ِللَّ  :١ج

 فاهللا سبحانه هو الذي أقام العرش والـسموات واألرض          : وبعد ،للثقلني وآله وصحبه  
وأمسك اجلميع بقدرته العظيمة وليس هو سبحانه يف حاجة إىل محلة العرش وال غريهم              

 وقـال   . اآلية )١(﴾ يمِسك السماواِت والْأَرض أَنْ تزوال     ِإنَّ اللَّه ﴿ :كما قال سبحانه  
 أما عزرائيـل فـاهللا      . اآلية )٢(﴾وِمن آياِتِه أَنْ تقُوم السماُء والْأَرض ِبأَمِرهِ      ﴿ :سبحانه

مييته بقدرته العظيمة كما يشاء كما مييت غريه واملوت ليس هو عزرائيل بل هو شـيء        
قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموِت    ﴿ :رائيل ملك موكل باملوت كما قال سبحانه       وإمنا عز  ،آخر

  كِّلَ ِبكُمفهو سبحانه على كل شيء قدير      . اآلية فإذا أراد اهللا إماتة الوكيل      )٣(﴾الَِّذي و 
  . وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.يدبر األمور كما يشاء

                                                
 .٤١ سورة فاطر اآلية )١(
 .٢٥ سورة الروم اآلية )٢(
 .١١ سورة السجدة اآلية )٣(
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  )١(ائقني واخلدمظاهرة الس

 والصالة والسالم على أشرف األنبيـاء       ،احلمد هللا رب العاملني، والعاقبة للمتقني     
واملرسلني نبينا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا حممد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى ديـه إىل              

 وأن  ، فقد شكا إيل الكثري من الناس ظاهرة كثرة السائقني واخلـدم           :يوم الدين أما بعد   
ستخدمهم من غري ضرورة ملحة أو حاجة ماسة والبعض منهم على غري ديـن           البعض ي 

اإلسالم وحيصل منهم فساد كبري على عقيدة املسلمني وأخالقهم وأمنهم إال من شـاء              
 ورغب إيل البعض أن أكتب يف هذا الشأن نـصيحة للمـسلمني تتـضمن               ،اهللا منهم 

 ال شك أن كثـرة      :تعينا باهللا  فأقول مس  .حتذيرهم من التمادي والتساهل يف هذا األمر      
اخلدم والسائقني والعمال بني املسلمني ويف بيوم وبني أسرهم وأوالدهم لـه نتـائج              

 وأنا ال أحصي من يتذمر ويتضجر منـهم         ،خطرية وعواقب وخيمة ال ختفى على عاقل      
 وقد متادى   ،وما حيصل من بعضهم من املخالفات لقيم هذه البالد وأخالقها اإلسالمية          

 وأخطرها اخللـوة    ،س وتساهلوا يف جلبهم من اخلارج ومتكينهم من بعض األعمال         النا
 هذا  ،بالنساء والسفر ن إىل مكان بعيد أو قريب ودخوهلم البيوت واختالطهم بالنساء           

 أما اخلادمات فال يقل خطرهن عـن أولئـك بـسبب            ،بالنسبة إىل السائقني واخلدم   
 ،ب والتستر وخلون بالرجل داخل البيوت     اختالطهن بالرجال وعدم التزامهن باحلجا    

 ملا اعتادته يف بالدها من احلرية املطلقة        . وقد تكون غري عفيفة    ،ورمبا تكون شابة ومجيلة   
والسفور ودخول أماكن العهر والدعارة وما ألفته من عشق الصور ومشاهدة األفـالم             

املذاهب الـضالة   ضاف إىل ذلك ما يتصف به بعضهن من األفكار املنحرفة و          ي ،اخلليعة
   ومن املعلوم أن هذه اجلزيرة ال جيوز أن يقيم ا ،واألزياء املخالفة لتعاليم اإلسالم

                                                
 . هـ١٤٠٨ /٨ /٢٤ يف ١١٣٧ جملة الدعوة العدد )١(



  

 - ٣٩٣ -

 فال  ، ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار من اجلزيرة           .غري املسلمني 
 فاحلاصل أن   ، فال جيوز استقدامهم وال السماح هلم بذلك       ،يدخلوها إال حلاجة عارضة   

 ، ألا معقل اإلسالم ومنبعه ومهبط الـوحي      .زيرة العربية ال جيوز أن يقر فيها دينان       اجل
فال جيوز أن يقر فيها املشركون إال بصفة مؤقتة حلاجة يراها ويل األمر كـالربد وهـم          

 وكباعة املرية وحنوها ممن جيلب إىل بالد        ،الرسل الذين يقدمون من دول كافرة ملهمات      
 إليه ويقيم أياما لذلك مث يرجع إىل بالده حسب التعليمات الـيت             املسلمني ما حيتاجون  

 فوجود غري املسلمني يف هذه اجلزيرة العربية فيه خطر عظـيم علـى       .يضعها ويل األمر  
املسلمني يف عقائدهم وأخالقهم وحمارمهم وقد يفضي إىل مـواالة الكفـار وحمبتـهم      

مة فالواجب أن يتحرى األفضل      ومن اضطر إىل خادم أو سائق أو خاد        ،والتزيي بزيهم 
 وأن جيتهد يف اختيار من كان أقـرب إىل اخلـري      ،فاألفضل من املسلمني ال من الكفار     

 وألن بعض املسلمني يدعي اإلسالم وهو غري ملتزم         ،وأبعد عن مظاهر الفسق والفساد    
 فنسأل اهللا أن يصلح أحوال املـسلمني        ،بأحكامه فيحصل به ضرر عظيم وفساد كبري      

 وأن يوفـق  ،عليهم دينهم وأخالقهم وأن يغنيهم مبا أحل هلم عن ما حرم عليهم   وحيفظ  
 إنـه   ،والة األمر لكل ما فيه صالح العباد والبالد والقضاء على أسباب الشر والفساد            

   .جواد كرمي وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه
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  حكم القيام للقادم
حلاضرون، ولكين مل أقم، فهل يلزمين القيام،       دخل رجل وأنا يف جملس فقام له ا       : س

   ؟وهل على القائمني إمث
 من قام إليه ليصافحه ويأخـذ       ، وإمنا هو من مكارم األخالق     ، ال يلزم القيام للقادم    :ج

 وقد قام النيب صلى     ، فهذا من مكارم األخالق    ، وال سيما صاحب البيت واألعيان     ،بيده
 وقام الصحابة رضي اهللا عنهم بأمره       ، اهللا عنها   وقامت له رضي   ،اهللا عليه وسلم لفاطمة   

 وقام طلحة بـن عبيـد اهللا     ،لسعد بن معاذ رضي اهللا عنه ملا قدم ليحكم يف بين قريظة           
رضي اهللا عنه من بني يدي النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا جاء كعب بن مالك رضي اهللا                  

كارم األخالق واألمر    وهذا من باب م    ،عنه حني تاب اهللا عليه فصافحه وهنأه مث جلس        
 أما كونه يقوم ليقابل الضيف إلكرامه أو        ، وإمنا املنكر أن يقوم واقفا للتعظيم      ،فيه واسع 

 أو يقف   ، وأما كونه يقف والناس جلوس للتعظيم      ،مصافحته أو حتيته فهذا أمر مشروع     
 وأشد من ذلك الوقـوف      ، فهذا ما ال ينبغي    ،عند الدخول من دون مقابلة أو مصافحة      

   .ما له وهو قاعد ال من أجل احلراسة بل من أجل التعظيم فقطتعظي
   :والقيام ثالثة أقسام كما قال العلماء

 كما تعظم العجـم ملوكهـا       ، أن يقوم عليه وهو جالس للتعظيم      :القسم األول 
 وهلذا أمر النيب صلى اهللا      ، فهذا ال جيوز   ، كما بينه النيب صلى اهللا عليه وسلم       ،وعظماءها

 وملـا   ، أمرهم أن جيلسوا ويصلوا معه قعودا      ،ن جيلسوا ملا صلى م قاعدا     عليه وسلم أ  
   . كدمت أن تعظموين كما تعظم األعاجم رؤساءها:قاموا قال

 أن يقوم لغريه واقفا لدخوله أو خروجـه مـن دون مقابلـة وال               :القسم الثاين 
   وكان، فهذا أقل أحواله أنه مكروه، بل رد التعظيم،مصافحة
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 ملـا   ،رضي اهللا عنهم ال يقومون للنيب صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل علـيهم             الصحابة  
   .يعلمون من كراهيته لذلك عليه الصالة والسالم

 أن يقوم مقابال للقادم ليصافحه أو يأخذ بيده ليضعه يف مكـان أو            :القسم الثالث 
   .قدم بل هو من السنة كما ت، فهذا ال بأس به، أو ما أشبه ذلك،ليجلسه يف مكانه
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اإلجابة عن سؤال عن األوراد واألدعية املتنوعة يف جمالس 
  )١(الذكر وبعد الصلوات

  : ح من اليمن يقول فيه. م. ع: ل من األخاسؤ
يوجد يف بالدنا أناس متمسكون بأوراد ما أنزل اهللا ا من سلطان، منها ما هـو بـدعي         

 أيب طالب رضـي اهللا عنـه     وينسبون ذلك إىل أمري املؤمنني علي بن       يومنها ما هو شرك   
وغريه، ويقرءون تلك األوراد يف جمالس الذكر أو يف املساجد بعد صالة املغرب زاعمني              

حبق اهللا رجال اهللا أعينونا بعون اهللا وكونـوا عوننـا بـاهللا،             : أا قربة إىل اهللا، كقوهلم    
عوا هللا هـذا    يا أقطاب ويا أوتاد ويا أسياد أجيبوا يا ذوي األمداد فينا واشـف            : وكقوهلم

عبدكم واقف وعلى بابكم عاكف، ومن تقصريه خائف، أغثنا يـا رسـول اهللا ومـا يل     
غريكم مذهب ومنكم حيصل املطلب وأنتم خري أهل اهللا حبمزة سيد الشهداء ومن منكم              

اللهم صل على من جعلته سببا النشقاق أسرارك       : لنا مددا، أغثنا يا رسول اهللا، وكقوهلم      
ا ألنوارك الرمحانية فصار نائبا عن احلضرة الربانية وخليفـة أسـرارك            اجلربوتية وانفالق 

  . الذاتية
نرجو بيان ما هو بدعة وما هو شرك وهل تصح الصالة خلف اإلمام الذي يدعو ـذا                 

  . الدعاء
 احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصـحبه              :واجلواب

خلق اخللـق   إمنا  فاعلم وفقك اهللا أن اهللا سبحانه       : دين، أما بعد  ومن اهتدى داه إىل يوم ال     
: وأرسل الرسل عليهم الصالة والسالم ليعبد وحده ال شريك له دون ما سواه كما قال تعاىل

  )٢(﴾وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإال ِليعبدوِن﴿

                                                
 .هـ١٣٩٤ السنة السادسة حمرم نشرت مبجلة اجلامعة اإلسالمية باملدينة العدد الثالث )١(
 .٥٦ سورة الذاريات اآلية )٢(
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يه وسلم بفعل ما أمـر اهللا بـه   والعبادة هي طاعته سبحانه وطاعة رسوله حممد صلى اهللا عل       
ل كمـا   عمورسوله وترك ما ى اهللا عنه ورسوله، عن إميان باهللا ورسوله وإخالص هللا يف ال              

 أي أمر وأوصى بأن يعبد وحده، وقـال         )١(﴾وقَضى ربك أَال تعبدوا ِإال ِإياه     ﴿: قال تعاىل 
ِإياك نعبد وِإياك   * ماِلِك يوِم الديِن    * حمِن الرِحيِم   الر* الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني     ﴿: تعاىل

ِعنيتسذه اآليات أنه هو املستحق ألن يعبد وحده ويستعان به وحـده،     )٢(﴾ن أبان سبحانه 
: وقال سـبحانه   )٣(﴾فَاعبِد اللَّه مخِلصا لَه الدين أَال ِللَِّه الدين الْخاِلص        ﴿: وقال عز وجل  

وأَنَّ الْمساِجد ِللَِّه   ﴿:  وقال تعاىل  )٤(﴾فَادعوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين ولَو كَِره الْكَاِفرونَ       ﴿
 واآليات يف هذا املعىن كثرية وكلها تدل على وجوب إفراد اهللا            )٥(﴾فَال تدعوا مع اللَِّه أَحدا    

بأنواعه من العبادة، فال جيوز ألحد من الناس أن يدعو إال ربه وال بالعبادة، ومعلوم أن الدعاء 
يستعني وال يستغيث إال به عمال ذه اآليات الكرميات وما جاء يف معناها، وهذا فيما عدا                
األمور العادية واألسباب احلسية اليت يقدر عليها املخلوق احلي احلاضر، فإن تلك ليست من              

إلمجاع أن يستعني اإلنسان باإلنسان احلي القادر يف األمور العادية         العبادة، بل جيوز بالنص وا    
كأن يستعني به أو يستغيث به يف دفع شر ولده أو خادمه أو كلبه وما أشبه      . اليت يقدر عليها  

ذلك، وكأن يستعني اإلنسان باإلنسان احلي احلاضر القادر أو الغائب بواسـطة األسـباب              
 ومن هذا الباب قول اء بيته أو إصالح سيارته أو ما أشبه ذلك،احلسية كاملكاتبة وحنوها يف بن

فَاستغاثَه الَِّذي ِمن ِشيعِتِه علَـى      ﴿ :اهللا عز وجل يف قصة موسى عليه الصالة والسالم        
  .)٦(﴾الَِّذي ِمن عدوِه

                                                
 .٢٣ سورة اإلسراء اآلية )١(
 .٥-٢ سورة الفاحتة اآليات )٢(
 .٣-٢ سورة الزمر اآليتان )٣(
 .١٤ سورة غافر اآلية )٤(
 .١٨ سورة اجلن اآلية )٥(
 .١٥ سورة القصص اآلية )٦(
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 فأمـا االسـتغاثة     ،ومن ذلك استغاثة اإلنسان بأصحابه يف اجلهاد واحلرب وحنو ذلك         
وات واجلن واملالئكة واألشجار واألحجار فذلك من الشرك األكرب وهو من جنس    باألم

 وهكـذا االسـتغاثة     ،عمل املشركني األولني مع آهلتهم كالعزى والـالت وغريمهـا         
واالستعانة مبن يعتقد فيهم الوالية من األحياء فيما ال يقدر عليه إال اهللا كشفاء املرضى               

 واآليات السابقات ومـا     ،اة من النار وأشباه ذلك    وهداية القلوب ودخول اجلنة والنج    
 تدل على وجوب توجيه القلـوب إىل اهللا  .جاء يف معناها من اآليات واألحاديث كلها  
 ألن العباد خلقوا لذلك وبه أمـروا كمـا          .يف مجيع األمور وإخالص العبادة هللا وحده      

 وقوله )١(﴾ تشِركُوا ِبِه شيئًاواعبدوا اللَّه وال﴿ :سبق يف اآليات وكما يف قوله سبحانه     
 وقول النيب صلى    ، اآلية )٢(﴾وما أُِمروا ِإال ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين       ﴿ :سبحانه

حق اهللا على العبـاد أن يعبـدوه وال         ( :اهللا عليه وسلم يف حديث معاذ رضي اهللا عنه        
 عليه وسلم يف حديث ابن مسعود        وقوله صلى اهللا   ، متفق على صحته   )يشركوا به شيئا  

 ويف الصحيحني   ، رواه البخاري  )من مات وهو يدعو هللا ندا دخل النار       ( :رضي اهللا عنه  
من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا بعث معـاذا إىل    

أن ال إله    تأيت قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة            ،إنك( :اليمن قال له  
 ويف رواية   )فادعهم إىل أن يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا           ( : ويف لفظ  )إال اهللا 

 ويف صحيح مسلم عن طـارق بـن أشـيم           )فادعهم إىل أن يوحدوا اهللا    ( :للبخاري
من وحد اهللا وكفر مبا يعبد ( :األشجعي رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال         

 واألحاديث يف هـذا املعـىن       )حرم ماله ودمه وحسابه على اهللا عز وجل       من دون اهللا    
 وهذا التوحيد هو أصل دين اإلسالم وهو أساس امللة وهو رأس األمر وهو أهم               ،كثرية

  الفرائض وهو احلكمة يف خلق الثقلني واحلكمة يف إرسال الرسل مجيعا
                                                

 .٣٦ سورة النساء اآلية  )١(
 .٥ اآلية  سورة البينة )٢(
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 :ومنها قولـه سـبحانه     ،عليهم الصالة والسالم كما تقدمت اآليات الدالة على ذلك        
 ومن األدلة على ذلك أيضا قولـه عـز          )١(﴾وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإال ِليعبدونِ     ﴿

 وقوله  )٢(﴾ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسولًا أَِن اُعبدوا اللَّه واجتِنبوا الطَّاغُوت          ﴿ :وجل
بِلك ِمن رسوٍل ِإال نوِحي ِإلَيـِه أَنـه ال ِإلَـه ِإال أَنـا               وما أَرسلْنا ِمن قَ   ﴿ :سبحانه

 وقال عز وجل عن نوح وهود وصاحل وشعيب عليهم الصالة والـسالم             )٣(﴾فَاعبدوِن
 وهذه دعوة الرسل مجيعـا      )٤(﴾اعبدوا اللَّه ما لَكُم ِمن ِإلٍَه غَيره      ﴿ :أم قالوا لقومهم  

 وقد اعترف أعداء الرسل بأن الرسل أمـروهم         . اآليتان السابقتان  كما دلت على ذلك   
 كما قال عز وجل يف قصة عاد أـم          ،بإفراد اهللا بالعبادة وخلع اآلهلة املعبودة من دونه       

أَِجئْتنا ِلنعبد اللَّه وحده ونذَر مـا كَـانَ يعبـد           ﴿ :قالوا هلود عليه الصالة والسالم    
وقال سبحانه وتعاىل عن قريش ملا دعاهم نبينا حممد صلى اهللا عليه وسـلم               )٥(﴾آباؤنا

إىل إفراد اهللا بالعبادة وترك ما يعبدون من دونه مـن املالئكـة واألوليـاء واألصـنام         
 وقـال   )٦(﴾أَجعلَ الْآِلهةَ ِإلَها واِحدا ِإنَّ هذَا لَشيٌء عجاب       ﴿ :واألشجار وغري ذلك  

ِإنهم كَانوا ِإذَا ِقيلَ لَهم ال ِإلَه ِإال اللَّه يستكِْبرونَ        ﴿ :ورة الصافات عنهم سبحانه يف س   
 واآليات الدالة على هـذا املعـىن        )٧(﴾ويقُولُونَ أَِئنا لَتاِركُو آِلهِتنا ِلشاِعٍر مجنونٍ     * 

فقه يف الـدين   ومما ذكرناه من اآليات واألحاديث يتضح لك وفقين اهللا وإياك لل       .كثرية
  :والبصرية حبق رب العاملني

                                                
 .٥٦سورة الذاريات اآلية  )١(
 .٣٦سورة النحل اآلية  )٢(
 .٢٥سورة األنبياء اآلية  )٣(
 .٨٥سورة األعراف اآلية  )٤(
 .٧٠سورة األعراف اآلية  )٥(
 .٥سورة ص اآلية  )٦(
 .٣٦ -٣٥سورة الصافات اآليتان  )٧(
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أن هذه األدعية وأنواع االستغاثة اليت بينتها يف سؤالك كلها من أنـواع الـشرك        
 ، ألا عبادة لغري اهللا وطلب ألمور ال يقدر عليها سواه من األموات والغـائبني              .األكرب

 وأما يف حال    ،ء ألن األولني إمنا يشركون يف حال الرخا       .وذلك أقبح من شرك األولني    
 ألم يعلمون أنه سبحانه هو القادر على ختليصهم مـن           .الشدائد فيخلصون هللا العبادة   

فَِإذَا رِكبوا ِفي ﴿ : كما قال تعاىل يف كتابه املبني عن أولئك املشركني     ،الشدة دون غريه  
 وقال  )١(﴾ى الْبر ِإذَا هم يشِركُونَ    الْفُلِْك دعوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين فَلَما نجاهم ِإلَ        

وِإذَا مسكُم الضر ِفـي     ﴿ ):سبحان(سبحانه وتعاىل خياطبهم يف آية أخرى يف سورة         
الْبحِر ضلَّ من تدعونَ ِإال ِإياه فَلَما نجاكُم ِإلَى الْبـر أَعرضـتم وكَـانَ الِْإنـسانُ            

 إنا ال نقصد أن أولئك ينفعون       : قال قائل من هؤالء املشركني املتأخرين       فإن )٢(﴾كَفُورا
بأنفسهم ويشفون مرضانا أو يعينونا بأنفسهم أو يضرون عدوا بأنفسهم وإمنا نقـصد             

   .شفاعتهم إىل اهللا يف ذلك
 وليس مرادهم   ، إن هذا هو مقصد الكفار األولني ومرادهم       :فاجلواب أن يقال هلم   

 ترزق أو تنفع أو تضر بنفسها فإن ذلك يبطله ما ذكره اهللا عنـه يف                أن آهلتهم ختلق أو   
 كما قال سبحانه وتعاىل ، وإمنا أرادوا شفاعتهم وجاههم وتقريبهم إىل اهللا زلفى      ،القرآن

ويعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه مـا ال يـضرهم وال      ﴿ :يف سورة يونس عليه الصالة والسالم     
 : فرد اهللا عليهم ذلك بقولـه سـبحانه        )٣(﴾لُونَ هؤالِء شفَعاؤنا ِعند اللَّهِ    ينفَعهم ويقُو 

قُلْ أَتنبئُونَ اللَّه ِبما ال يعلَم ِفي السماواِت وال ِفي الْأَرِض سبحانه وتعـالَى عمـا              ﴿
   فأبان سبحانه أنه ال يعلم يف)٤(﴾يشِركُونَ

                                                
 .٦٥ سورة العنكبوت اآلية )١(
 .٦٧ اآلية) اإلسراء( سورة سبحان )٢(
 .١٨سورة يونس اآلية  )٣(
 .١٨ سورة يونس اآلية )٤(
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رض شفيعا عنده على الوجه الذي يقصده املشركون، وما ال يعلـم اهللا        السموات وال يف األ   
تنِزيلُ ﴿: وجوده ال وجود له؛ ألنه سبحانه ال خيفى عليه شيء، وقال تعاىل يف سورة الزمر              

اللَّه مخِلـصا لَـه   ِإنا أَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب ِبالْحق فَاعبِد      * الِْكتاِب ِمن اللَِّه الْعِزيِز الْحِكيِم      
  ينالد *   اِلصالْخ ينفأبان سبحانه أن العبادة له وحده وأنه جيب على العباد           )١(﴾أَال ِللَِّه الد 

إخالصها له جل وعال؛ ألن أمره للنيب صلى اهللا عليه وسلم بإخالص العبادة له أمر للجميع،                
عة رسوله صلى اهللا عليه وسلم كمـا        ومعىن الدين هنا هو العبادة، والعبادة هي طاعته وطا        

سلف ويدخل فيها الدعاء واالستغاثة واخلوف والرجاء والذبح والنذر، كما يـدخل فيهـا           
والَّـِذين  ﴿: الصالة والصوم وغري ذلك مما أمر اهللا به ورسوله، مث قال عز وجل بعد ذلـك           

ربونا ِإلَى اللَِّه زلْفَى أي يقولون ما نعبـدهم ِإال          اتخذُوا ِمن دوِنِه أَوِلياَء ما نعبدهم ِإال ِليقَ       
ِإنَّ اللَّه يحكُم بينهم ِفي ما هم       ﴿: فرد اهللا عليهم بقوله سبحانه     )٢(﴾ِليقَربونا ِإلَى اللَِّه زلْفَى   

         كَفَّار كَاِذب وه نِدي مهال ي ِلفُونَ ِإنَّ اللَّهتخفأوضح سبحانه يف هـذه اآليـة        )٣(﴾ِفيِه ي 
الكرمية أن الكفار ما عبدوا األولياء من دونه إال ليقربوهم إىل اهللا زلفى، وهذا هو مقـصد                 

ِإنَّ اللَّه يحكُم بينهم ِفي ما هـم ِفيـِه          ﴿: الكفار قدميا وحديثا، وقد أبطل اهللا ذلك بقوله       
     نِدي مهال ي ِلفُونَ ِإنَّ اللَّهتخي   كَفَّار كَاِذب وم يف زعمهم أن       )٤(﴾ هفأوضح سبحانه كذ 

آهلتهم تقرم إىل اهللا زلفى وكفرهم مبا صرفوا هلا من العبادة، وبذلك يعلم كل من له أدىن                 
متييز أن الكفار األولني إمنا كان كفرهم باختاذهم األنبياء واألولياء واألشجار واألحجار وغري  

ء بينهم وبني اهللا، واعتقدوا أم يقضون حوائجهم من دون إذنـه       ذلك من املخلوقات شفعا   
سبحانه وال رضاه كما تشفع الوزراء عند امللوك، فقاسوه عز وجل على امللوك والزعمـاء،          

  وقالوا كما أنه من له حاجة إىل امللك والزعيم يتشفع إليه خبواصه 

                                                
 .٣-١ سورة الزمر اآليات )١(
 .٣ سورة الزمر اآلية )٢(
 .٣ سورة الزمر اآلية )٣(
 .٣ سورة الزمر اآلية )٤(
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 وهذا من أبطل الباطل؛ ألنـه  ،ائهووزرائه فهكذا حنن نتقرب إىل اهللا بعبادة أنبيائه وأولي    
سبحانه ال شبيه له وال يقاس خبلقه وال يشفع أحد عنده إال بإذنه وال يأذن يف الشفاعة                 

 وهو سبحانه وتعاىل على كل شيء قدير وبكل شيء علـيم وهـو           ،إال ألهل التوحيد  
تصرف أرحم الرامحني ال خيشى أحدا وال خيافه؛ ألنه سبحانه هو القاهر فوق عباده وامل             

فيهم كيف يشاء خبالف امللوك والزعماء فإم ما يقدرون على كل شيء وال يعلمون              
 فلذلك حيتاجون إىل من يعينهم على ما قد يعجزون عنـه مـن وزرائهـم              ،كل شيء 

 وألن  ، كما حيتاجون إىل تبليغهم حاجات من ال يعلمون حاجته         ،وخواصهم وجنودهم 
 حـق فيحتـاجون إىل مـن يـستعطفهم          امللوك والزعماء قد يظلمون ويغضبون بغري     

 أما الرب عز وجل فهو سبحانه غين عن مجيـع           ،ويسترضيهم من وزرائهم وخواصهم   
خلقه وهو أرحم م من أمهام وهو احلكم العدل يضع األشياء يف مواضـعها علـى                

 وهلـذا   ، فال جيوز أن يقاس خبلقه بوجه من الوجـوه         ،مقتضى حكمته وعلمه وقدرته   
 كتابه أن املشركني قد أقروا بأنه اخلالق الرازق املدبر وأنه هو الـذي      أوضح سبحانه يف  

جييب املضطر ويكشف السوء وحييي ومييت إىل غري ذلك من أفعاله سبحانه، وإمنا اخلصومة              
ولَِئن سأَلْتهم  ﴿: بني املشركني وبني الرسل يف إخالص العبادة هللا وحده كما قال عز وجل            

  لَي ملَقَهخ نم اللَّه وقال تعاىل  )١(﴾قُولُن  :﴿        ِلكمي نِض أَمالْأَراِء ومالس ِمن قُكُمزري نقُلْ م
     رالْـأَم ربدي نمو يالْح ِمن تيالْم ِرجخيِت ويالْم ِمن يالْح ِرجخي نمو ارصالْأَبو عمالس

 واآليات يف هذا املعىن كثرية وسبق ذكر اآليات الدالة           )٢(﴾ تتقون قُلْ أَفَال فَسيقُولُونَ اللَّه فَ  
: على أن الرتاع بني الرسل وبني األمم إمنا هو يف إخالص العبادة هللا وحده كقوله سـبحانه                

﴿          وا الطَّاغُوتِنبتاجو وا اللَّهدبولًا أَِن اُعسٍة را ِفي كُلِّ أُمثْنعب لَقَداآلية، وما جاء يف     )٣(﴾و 
   .معناها من اآليات

                                                
 .٨٧ سورة الزخرف اآلية )١(
 .٣١ سورة يونس اآلية )٢(
 .٣٦سورة النحل اآلية  )٣(
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: وبني سبحانه يف مواضع كثرية من كتابه الكرمي شأن الشفاعة فقال تعاىل يف سورة البقـرة               
وكَم ِمـن ملَـٍك ِفـي    ﴿:  وقال يف سورة النجم)١(﴾من ذَا الَِّذي يشفَع ِعنده ِإال ِبِإذِْنهِ ﴿

   تفَاعِني شغاِت ال تاومى السضرياُء وشي نِلم أْذَنَ اللَّهِد أَنْ يعب ئًا ِإال ِمنيش موقـال  )٢(﴾ه 
وال يشفَعونَ ِإال ِلمِن ارتضى وهم ِمـن خـشيِتِه          ﴿: يف سورة األنبياء يف وصف املالئكة     

ـ               )٣(﴾مشِفقُونَ شكر،  وأخرب عز وجل أنه ال يرضى من عباده الكفر وإمنا يرضى منـهم ال
ِإنْ تكْفُروا فَِإنَّ اللَّه غَِني     ﴿: والشكر هو توحيده والعمل بطاعته فقال تعاىل يف سورة الزمر         

    لَكُم هضروا يكُرشِإنْ تو اِدِه الْكُفْرى ِلِعبضرال يو كُمناآليـة، وروى البخـاري يف   )٤(﴾ع
) ل اهللا من أسعد الناس بشفاعتك ؟      يا رسو : (صحيحه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه قال        

ويف الصحيح عن أنس     " من نفسه : " أو قال  " من قال ال إله إال اهللا خالصا من قلبه        : " قال
لكل نيب دعوة مستجابة فتعجل كل      : " رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال          

ئلة إن شاء اهللا من مات من       نيب دعوته وإين اختبأت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة فهي نا          
واألحاديث يف هذا املعىن كثرية، ومجيع مـا ذكرنـا يف اآليـات     " أميت ال يشرك باهللا شيئا 

واألحاديث كلها تدل على أن العبادة حق اهللا وحده وأنه ال جيوز صرف شيء منها لغري اهللا                 
قُلْ ِللَِّه الشفَاعةُ ﴿: هال لألنبياء وال لغريهم، وأن الشفاعة ملك اهللا عز وجل كما قال سبحان      

وال يستحقها أحد إال بعد إذنه للشافع ورضاه عن املشفوع فيه وهو سبحانه  .اآلية)٥(﴾جِميعا
فَما ﴿:اىلتعال يرضى إال التوحيد كما سبق، أما املشركون فال حظ هلم يف الشفاعة كما قال 

  اِفِعنيةُ الشفَاعش مهفَعن٦(﴾ت( ا﴿:وقال تعاىلم        طَـاعـِفيٍع يال شِميٍم وح ِمن ِللظَّاِلِمني ﴾)٧(

                                                
 .٢٥٥ سورة البقرة آية الكرسي )١(
 .٢٦ سورة النجم اآلية )٢(
 .٢٨ سورة األنبياء اآلية )٣(
 . ٧ سورة الزمر اآلية )٤(
 .٤٤ سورة الزمر اآلية )٥(
 .٤٨ سورة املدثر اآلية )٦(
 .١٨ سورة غافر اآلية )٧(
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والْكَـاِفرونَ هـم    ﴿ : والظلم عند اإلطالق هو الشرك كمـا قـال تعـاىل           . اآلية
 نـشرت مبجلـة اجلامعـة       )٢(﴾ِإنَّ الشرك لَظُلْم عِظيم   ﴿ : وقال تعاىل  )١(﴾الظَّاِلمونَ

 أما مـا ذكرتـه يف       .هـ١٣٩٤دسة حمرم   اإلسالمية باملدينة العدد الثالث السنة السا     
اللهم صل على من جعلته سـببا       ( :السؤال من قول بعض الصوفية يف املساجد وغريها       

النشقاق أسرارك اجلربوتية وانفالقا ألنوارك الرمحانية فصار نائبا عن احلضرة الربانيـة            
  ، إخل..)وخليفة أسرارك الذاتية

ه من مجلة التكلف والتنطع الذي حذر منـه          أن يقال إن هذا الكالم وأشباه      :فاجلواب
نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم فيما رواه مسلم يف الصحيح عن عبد اهللا بن مـسعود                 

قاهلا ثالثا    " هلك املتنطعون  " : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       :رضي اهللا عنه قال   
كلف البحـث عنـه علـى        املتنطع املتعمق يف الشيء املت     :قال اإلمام اخلطايب رمحه اهللا    

 وقال أبـو  .مذاهب أهل الكالم الداخلني فيما ال يعنيهم اخلائضني فيما ال تبلغه عقوهلم       
 هم املتعمقون املغالون يف الكالم املتكلمون بأقصى حلوقهم مأخوذ          :السعادات بن األثري  

  ومبا ذكـره   .من النطع وهو الغار األعلى من الفم مث استعمل يف كل تعمق قوال وفعال             
هذان اإلمامان وغريمها من أئمة اللغة يتضح لك ولكل من له أدىن بـصرية أن هـذه                 
الكيفية يف الصالة والسالم على نبينا وسيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مجلـة           

 واملشروع للمسلم يف هذا الباب أن يتحرى الكيفية الثابتة          ،التكلف والتنطع املنهي عنه   
 عليه وسلم يف صفة الصالة والسالم عليه ويف ذلك غنية عـن             عن رسول اهللا صلى اهللا    

 ومن ذلك ما روى البخاري ومسلم يف الصحيحني واللفظ للبخاري عن كعب             ،غريه
يا رسول اهللا أمرنـا اهللا أن  ( :بن عجرة رضي اهللا عنه أن الصحابة رضي اهللا عنهم قالوا 

   فكيف نصلي،نصلي عليك
                                                

 .٢٥٤ سورة البقرة اآلية )١(
 .١٣ سورة لقمان اآلية )٢(
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صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على         اللهم   " : قولوا : ؟ فقال  ) عليك
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد وبارك على حممد وعلـى آل حممـد كمـا                 

 ويف الصحيحني عن أيب محيد      . "باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد        
قولوا  " : ؟ قال  ) كيف نصلي عليك   :يا رسول اهللا  ( :الساعدي رضي اهللا عنه أم قالوا     

اللهم صل على حممد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك علـى             
ويف صـحيح    " حممد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك محيد جميـد           

يا رسول اهللا   ( : قال بشري بن سعد    :مسلم عن أيب مسعود األنصاري رضي اهللا عنه قال        
قولوا اللهم صـل   " : ؟ فسكت مث قال)لي عليك فكيف نص  ،أمرنا اهللا أن نصلي عليك    

على حممد وعلى آل حممد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على حممد وعلـى آل                
 . "حممد كما باركت على آل إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد، والسالم كما علمتم             

 اليت ينبغـي    فهذه األلفاظ وأشباهها وغريها مما ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم هي            
للمسلم أن يتعلمها ويستعملها يف صالته وسالمه على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛              

 كما أنه   ،ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم هو أعلم الناس مبا يليق أن يستعمل يف حقه              
 أما األلفـاظ املتكلفـة      ،هو أعلم الناس مبا ينبغي أن يستعمل يف حق ربه من األلفاظ           

األلفاظ احملتملة ملعىن غري صحيح كاأللفاظ اليت ذكرت يف الـسؤال فإنـه ال            واحملدثة و 
ينبغي استعماهلا ملا فيها من التكلف ولكوا قد تفسر مبعان باطلة مع كوـا خمالفـة                
لأللفاظ اليت اختارها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأرشد إليها أمته وهو أعلم اخللق               

   . عليه من ربه أفضل الصالة والتسليم،وأنصحهم وأبعدهم عن التكلف

وأرجو أن يكون فيما ذكرناه من األدلة يف بيان حقيقة التوحيد وحقيقة الـشرك              
  والفرق بني ما كان عليه املشركون األولون واملشركون املتأخرون يف
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 ويف بيان كيفية الصالة املشروعة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           ، هذا الباب 
 أما من ال رغبة له يف معرفة احلق فهذا تابع هلواه وقد قـال               ،نع لطالب احلق  كفاية ومق 

فَِإنْ لَم يستِجيبوا لَك فَاعلَم أَنما يتِبعونَ أَهواَءهم ومن أَضلُّ ِممـن            ﴿ :اهللا عز وجل  
 فبني سـبحانه يف     )١(﴾لْقَوم الظَّاِلِمني اتبع هواه ِبغيِر هدى ِمن اللَِّه ِإنَّ اللَّه ال يهِدي ا          

هذه اآلية الكرمية أن الناس بالنسبة إىل ما بعث اهللا به نبيه حممدا صلى اهللا عليه وسـلم                  
 ، تـابع هلـواه    : والثاين ، مستجيب هللا ولرسوله   : أحدمها :من اهلدى ودين احلق قسمان    

 فنسأل اهللا عز وجل العافية      .وأخرب سبحانه أنه ال أضل ممن اتبع هواه بغري هدى من اهللا           
 كما نسأله سبحانه أن جيعلنا وإياكم وسائر إخواننا من املستجيبني هللا            ،من اتباع اهلوى  

ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم واملعظمني لشرعه واحملذرين من كل ما خيالف شرعه من              
 وآلـه    وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله نبينا حممد        ،البدع واألهواء إنه جواد كرمي    

   .وأصحابه وأتباعه بإحسان

  

  نائب رئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

                                                
 .٥٠ سورة القصص اآلية )١(
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  وصية مبناسبة تعيني الدكتور يوسف اهلاجري وزيرا
من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم معايل وزيـر الـصحة                 

ة اهللا وبركاتـه     سالم عليكم ورمح   ،الدكتور يوسف اهلاجري وفقه اهللا لكل خري آمني       
 لقد علمت نبأ تعيينكم وزيرا للصحة فسألت اهللا لكم التوفيق والسداد واإلعانة             :وبعده

 ،على القيام بأعباء ما أسند إليكم على الوجه الذي يرضيه وينفع عباده إنه جميب الدعاء              
طر وال حيسن يب أن أهنئكم ذه الوظيفة ملا ال خيفى عليكم من أن املسئولية عظيمة واخل          

 ولكن حيسن يب أن أهنئكم ا من جهة أخرى وهي ثقة املسئولني بكم وحـسن             ،كبري
ظنهم مبعاليكم وأسأل اهللا عز وجل أن جيعلكم يف اخلري فوق ظنهم وأن حيقـق علـى                 

 وـذه املناسـبة فـإين       .أيديكم ما يرجوه املسلمون من خري وصالح وتقدم وجناح        
 فبالتقوى حيصل كل خري     ، يف كل أموركم   أوصيكم بأمر عظيم وهو تقوى اهللا سبحانه      

 وبالتقوى تصلح أمور الدنيا واآلخرة ويستحق العبد العـون مـن اهللا       ،ويندفع كل شر  
 وبالتقوى تفرج الكروب وتيسر األمور وحتسن العاقبـة  ،والتسديد واملزيد من كل خري 

ويرزقْـه ِمـن حيـثُ ال       ومن يتِق اللَّه يجعلْ لَه مخرجـا        ﴿ :كما قال اهللا سبحانه   
ِسبتح١(﴾ي(  ا      ﴿ : وقال تعاىلرسِرِه يأَم ِمن لْ لَهعجي ِق اللَّهتي نمو﴾)وقال سبحانه)٢ : 

يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ تتقُوا      ﴿ : وقال عز وجل   )٣(﴾وتزودوا فَِإنَّ خير الزاِد التقْوى    ﴿
 ي اللَّه       لَكُم ِفرغيو ئَاِتكُميس كُمنع كَفِّريا وقَانفُر لْ لَكُمعِإنَّ ﴿ : وقال جل وعال   )٤(﴾ج

   واآليات يف هذا املعىن)٥(﴾ِللْمتِقني ِعند ربِهم جناِت النِعيِم

                                                
 .٣-٢  سورة الطالق اآليتان)١(
 .٤ سورة الطالق اآلية )٢(
 .١٩٧ سورة البقرة اآلية )٣(
 .٢٩ سورة األنفال اآلية )٤(
 .٣٤ سورة القلم اآلية )٥(
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واآلخرة  ومسى اهللا دينه تقوى؛ ألنه سبحانه يقي من استقام على دينه شر الدنيا               ،كثرية
 وحقيقة التقوى هي اإلخالص هللا يف كل        .ومينحه السعادة يف الدارين إذا استقام وصرب      

األمور وتعظيمه ومراقبته والرهبة منه والرجاء ملا عنده واالستقامة على طاعته وطاعـة             
 ومن التقوى الشعور باملسئولية وأخـذ       ،رسوله عليه الصالة والسالم يف مجيع األحوال      

 ومـن   ،شاط وحزم وصرب واحلذر من الكسل وامللل والتربم بكثرة العمل         العمل بقوة ون  
التقوى الضراعة إىل اهللا سبحانه دائما واالستعانة به يف كل شيء وإشعار القلب بأنه ال               

 كما يف احلديث الصحيح أن النيب صلى اهللا عليه          ،حول وال قوة للعبد إال باهللا سبحانه      
 بلى يا رسول اهللا     :قلت " لى كرت من كنوز اجلنة    أال أدلك ع   " :وسلم قال أليب موسى   

ومن التقوى غض النظر عن زينـة احليـاة الـدنيا            " ال حول وال قوة إال باهللا      " :قال
 ويف وصية عمر رضي اهللا عنه أليب عبيدة ملا          ،واملنافسة فيها والرغبة يف اآلخرة وإيثارها     

 ويفىن ما   ،قوى اهللا الذي يبقى   أوصيك بت ( :واله اإلمرة على اجليش يف الشام أن قال له        
 الذي هدانا من الضاللة وأخرجنا من الظلمات إىل النور فغض بصرك عن الدنيا              ،سواه

 ،)وأَلِْه قلبك عنها وإياك أن لكك كما أهلكت من كان قبلك فقد رأيت مصارعهم             
ومن التقوى النصح للمسلمني يف مجيع األحوال واألعمال واالستعانة بأهـل الـدين             

مانة والقوة حسب اإلمكان واحلذر من تولية املعروفني بالشر واخليانة ورقة الـدين             واأل
 : ومن يتق اهللا يسدد خطاه ويسهل أمره كما قال تعاىل          ،واملتهمني بذلك حسب الطاقة   

 ومن التقوى إلزام من حتت يدك بـاحلق         )١(﴾ومن يتِق اللَّه يجعلْ لَه ِمن أَمِرِه يسرا       ﴿
هم عليه وترغيبهم فيه وبيان حسن عاقبته وحتذيرهم من خالف ذلك حـسب            وتشجيع
   وأن تكون يف نفسك مثاال عاليا وقدوة حسنة يف األمانة والقوة،القدرة

                                                
 .٤ سورة الطالق اآلية )١(
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 والصدق يف العمل وسائر األخالق الفاضلة حىت يتأسى بك من دونـك ومـن              
 وقولـه   )١(﴾مع الصاِبِرين واصِبروا ِإنَّ اللَّه    ﴿ : واذكر قوله تعاىل   ،فوقك ومن يشاكلك  

 وأسـأل اهللا    )٢(﴾والَِّذين جاهدوا ِفينا لَنهِدينهم سبلَنا وِإنَّ اللَّه لَمع الْمحِسِنني        ﴿ :تعاىل
 وأن  ، وأن يصلح لك البطانة    ،بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن مينحك التوفيق والسداد       

سند إليك على الوجه الذي يرضيه وينفع عباده إنه         يعينك على أداء ما أوجب عليك وأ      
   ،ويل ذلك والقادر عليه

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  

  نائب رئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

                                                
 .٤٦ سورة األنفال اآلية )١(
 .٦٩ سورة العنكبوت اآلية )٢(
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حكم من قُتل يف سبيل مكافحة املخدرات فهو شهيد، ومن 
  )١(أعان على فضح أوكارها فهو مأجور

ة مكافحة املخدرات تسعى جاهدة لسد املنافذ الـيت         ال شك أن إدار   : السؤال
وقـد نـشط    . من طريقها تتسلل تلك السموم من املخدرات إىل هذا البلد الطاهر          

مروجو هذه السموم ولكن بعون اهللا مث بقوة وعزمية رجال مكافحـة املخـدرات              
 هل يعترب شهيدا: أصيبت جهود أولئك املروجني بالشلل وسؤايل يا مساحة الشيخ هو  

من قتل من رجال مكافحة املخدرات عند مدامهة أوكـار متعـاطي املخـدرات               
ومروجيها ؟ مث ما حكم من يديل مبعلومات تساعد رجال املكافحة للوصول إىل تلك        

  . األوكار ؟ أفتونا مأجورين

 ال ريب أن مكافحة املسكرات واملخدرات من أعظم اجلهاد يف سـبيل             :اجلواب
لتعاون بني أفراد اتمع يف مكافحة ذلك؛ ألن مكافحتها يف           ومن أهم الواجبات ا    ،اهللا

مصلحة اجلميع؛ وألن فشوها ورواجها مضرة على اجلميع ومن قتل يف سبيل مكافحة             
 ومن أعان على فضح هذه األوكار وبياا        ،هذا الشر وهو حسن النية فهو من الشهداء       

ويف مصلحة املسلمني ومحاية    للمسئولني فهو مأجور وبذلك يعترب جماهدا يف سبيل احلق          
 فنسأل اهللا أن يهدي أولئك املروجني هلذا البالء وأن يـردهم إىل         ،جمتمعهم مما يضر م   

 وأن يوفق املكافحني    ،رشدهم وأن يعيذهم من شرور أنفسهم ومكائد عدوهم الشيطان        
هلم إلصابة احلق وأن يعينهم على أداء واجبهم ويسدد خطاهم وينصرهم على حـزب              

   .ان إنه خري مسئولالشيط

                                                
 .  هـ١٤٠٧/ ٢/ ١٠ يف ١٠١٦ حملة الدعوة العدد )١(
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  )١(حكم املالكمة ومصارعة الثريان واملصارعة احلرة
سائل من مصر يسأل عن حكم اإلسالم يف املالكمة ومـصارعة الـثريان             : السؤال

  واملصارعة احلرة ؟ 
 املالكمة ومصارعة الثريان من احملرمات املنكرة ملـا يف املالكمـة مـن              :اجلواب

 ، وملا يف مصارعة الثريان من تعذيب للحيوان بغري حق         ،األضرار الكثرية واخلطر العظيم   
أما املصارعة احلرة اليت ليس فيها خطر وال أذى وال كشف للعورات فال حرج فيهـا؛             
حلديث مصارعة النيب صلى اهللا عليه وسلم ليزيد بن ركانة فـصرعه عليـه الـصالة                

 وقد صدر مـن  ،طهر وألن األصل يف مثل هذا اإلباحة إال ما حرمه الشرع امل        ؛والسالم
امع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي قرار بتحرمي املالكمة ومـصارعة            

   :الثريان ملا ذكرنا آنفا وهذا نصه
  القرار الثالث

  )٢() املالكمة واملصارعة احلرة ومصارعة الثريان(بشأن موضوع 
دنا ونبينا حممد صلى اهللا    احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده سي          

  : أما بعد.عليه وعلى آله وصحبه وسلم
فإن جملس امع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي يف دورتـه العاشـرة             

 ١٧ هــ املوافـق   ١٤٠٨ صـفر  ٢٤املنعقدة مبكة املكرمة يف الفترة من يوم السبت   
  ٢١  هـ املوافق١٤٠٨ صفر ٢٨ م إىل يوم األربعاء ١٩٨٧أكتوبر 

                                                
  ."فاسألوا أهل الذكر " عربية يف باب  نشر بالة ال )١(
 أكتوبر ١٧هـ املوافق ١٤٠٨ صفر سنة ٢٤ الدورة العاشرة املنعقدة يف مكة املكرمة يوم السبت  )٢(

 . م١٩٨٧سنة 
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 م قد نظر يف موضوع املالكمة واملصارعة احلرة من حيث عدمها رياضة             ١٩٨٧أكتوبر  
 هل جتـوز يف     ، وكذا يف مصارعة الثريان املعتادة يف بعض البالد األجنبية         ،بدنية جائزة 

 وبعد املداولة يف هذا الشأن من خمتلف جوانبه والنتائج الـيت     .حكم اإلسالم أو ال جتوز    
نواع اليت نسبت إىل الرياضة وأصبحت تعرضـها بـرامج البـث            تسفر عنها هذه األ   

 وبعد االطالع على الدراسات اليت قدمت يف هذا         .التلفازي يف البالد اإلسالمية وغريها    
 ،الشأن بتكليف من جملس امع يف دورته السابقة من قبل األطباء ذوي االختـصاص             

حدث فعال يف العامل نتيجـة      وبعد االطالع على اإلحصائيات اليت قدمها بعضهم عما         
 قـرر جملـس   ،ملمارسة املالكمة وما يشاهد يف التلفزة من بعض مآسي املصارعة احلرة   

   :امع ما يلي
  : املالكمة: أوال

يرى جملس امع باإلمجاع أن املالكمة املذكورة اليت أصبحت متـارس فعـال يف           
رمة يف الشريعة اإلسالمية ألـا  حلبات الرياضة واملسابقة يف بالدنا اليوم هي ممارسة حم        

تقوم على أساس استباحة إيذاء كل من املتغالبني لآلخر إيذاء بالغا يف جسمه قد يـصل     
 دون ، أو إىل املوت،به إىل العمى أو التلف احلاد أو املزمن يف املخ أو إىل الكسور البليغة       

 مبا حصل لآلخـر    واالبتهاج ، مع فرح اجلمهور املؤيد للمنتصر     ،مسئولية على الضارب  
وال ﴿ : وهو عمل حمرم مرفوض كليا وجزئيا يف حكم اإلسالم لقوله تعاىل           ،من األذى 

وال تقْتلُوا أَنفُسكُم ِإنَّ اللَّه كَانَ ِبكُم       ﴿ : وقوله تعاىل  )١(﴾تلْقُوا ِبأَيِديكُم ِإلَى التهلُكَةِ   
 على ذلك فقـد نـص   . " ضرارال ضرر وال"  وقوله صلى اهللا عليه وسلم  )٢(﴾رِحيما

 ولـو   ، أنه ال جيوز له قتله     )اقتلين( :فقهاء الشريعة على أن من أباح دمه آلخر فقال له         
  .فعل كان مسئوال ومستحقا للعقاب

                                                
 .١٩٥ سورة البقرة اآلية )١(
 .٢٩ سورة النساء اآلية )٢(
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وبناء على ذلك يقرر امع أن هذه املالكمة ال جيوز أن تسمى رياضة بدنية وال جتوز                
 وجيـب أن    ،س التمرين دون إيذاء أو ضرر     ممارستها ألن مفهوم الرياضة يقوم على أسا      

 كما يقـرر    ،حتذف من برامج الرياضة احمللية ومن املشاركات فيها يف املباريات العاملية          
الس عدم جواز عرضها يف الربامج التلفازية كي ال تتعلم الناشئة هذا العمل الـسيئ               

   .وحتاول تقليده
  : املصارعة احلرة: ثانيا

 .اليت يستبيح فيها كل من املتصارعني إيذاء اآلخر واإلضرار به      وأما املصارعة احلرة    
فإن الس يرى فيها عمال مشاا متام املشاة للمالكمـة املـذكورة وإن اختلفـت               

 ألن مجيع احملاذير الشرعية اليت أشري إليها يف املالكمة موجودة يف املـصارعة              ،الصورة
 وأما األنواع األخـرى     .حكمها يف التحرمي  احلرة اليت جترى على طريقة املبارزة وتأخذ        

من املصارعة اليت متارس حملض الرياضة البدنية وال يستباح فيها اإليذاء فإا جائزة شرعا              
   .وال يرى الس مانعا منها

  : مصارعة الثريان: ثالثا
 واليت تؤدي إىل قتل الثور برباعة       ،وأما مصارعة الثريان املعتادة يف بعض بالد العامل       

 ألا تؤدي ،استخدام اإلنسان املدرب للسالح فهي أيضا حمرمة شرعا يف حكم اإلسالم        
 وكثريا ما تؤدي هذه املـصارعة       ،إىل قتل احليوان تعذيبا مبا يغرس يف جسمه من سهام         

إىل أن يقتل الثور مصارعه وهذه املصارعة عمل وحشي يأباه الشرع اإلسالمي الـذي              
دخلت امرأة النار يف    " عليه وسلم يف احلديث الصحيح      يقول رسوله املصطفى صلى اهللا      

 وال هي تركتها تأكل من خشاش       ، فال هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها      ،هرة حبستها 
 فإذا كان هذا احلبس للهرة يوجب دخول النار يوم القيامة فكيف حبال مـن   ."األرض  

   ؟يعذب الثور بالسالح حىت املوت
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   :التحريش بني احليوانات: رابعا
ويقرر امع أيضا حترمي ما يقع يف بعض البالد من التحـريش بـني احليوانـات                

 وصـلى اهللا    . حىت يقتل أو يؤذي بعضها بعضا      ، وغريها ، والديكة ،كاجلمال والكباش 
 وقـد   .على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا واحلمد هللا رب العاملني            

   .ر جنم عبد اهللا عبد الواحد من الكويتحضر مناقشة هذا املوضوع سعادة الدكتو
  
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز) رئيس جملس امع](توقيع[
   عبد اهللا عمر نصيف.           د)نائب الرئيس(] توقيع[
  صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان ] توقيع[حممد بن جبري             ] توقيع [
  حممد الشاذيل النيفر] قيعتو[حممد حممود الصواف    ]توقيع[
   بكر عبد اهللا أبو زيد.د] توقيع[حممد احلبيب بن اخلوجة ] توقيع [
  أبو احلسن علي احلسين الندوي] توقيع[حممد بن عبد اهللا بن سبيل ] توقيع [
  حممد سامل بن عبد الودود] توقيع[أبو بكر جومى              ] توقيع[
  العزيز بن عبد اهللا بن باز عبد )رئيس جملس امع(] توقيع [
  مصطفى أمحد الزرقاء ] توقيع[عبد اهللا العبد الرمحن البسام ] توقيع [
   أمحد فهمي أبو سنة.د] توقيع[حممد رشيد راغب قباين   ] توقيع[
   )مقرر جملس امع الفقهي اإلسالمي( طالل عمر بافقيه .د] توقيع [
  

 فـضيلة الـدكتور يوسـف       :وقد ختلف عن احلضور يف هذه الدورة كل مـن         
القرضاوي، وفضيلة الشيخ صاحل بن عثيمني، وفضيلة الشيخ عبد القـدوس اهلـامشي،             
ومعايل اللواء الركن حممود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ حـسنني حممـد خملـوف،             

   .وفضيلة الشيخ مربوك مسعود العوادي



  

 - ٤١٥ -

الرد على من يعترب األحكام الشرعية غري متناسبة مع العصر 
  )١(احلاضر

رجل يقول إن بعض األحكام الشرعية حتتاج إىل إعادة نظـر وأـا             : السؤال
حباجة إىل تعديل لكوا ال تناسب تطور هذا العصر، مثال ذلك يف املرياث للـذكر               

  فما حكم الشرع يف مثل من يقول هذا الكالم ؟ . مثل حظ األنثيني

ه الكرمي أو علـى لـسان    األحكام اليت شرعها اهللا لعباده وبينها يف كتاب       :اجلواب
رسوله األمني عليه من ربه أفضل الصالة والتسليم كأحكام املواريث والصلوات اخلمس     
والزكاة والصيام وحنو ذلك مما أوضحه اهللا لعباده وأمجعت عليه األمة لـيس ألحـد                
االعتراض عليها وال تغيريها؛ ألنه تشريع حمكم لألمة يف زمان النيب صلى اهللا عليه وسلم          

 ومن ذلك تفضيل الذكر على األنثى من األوالد وأوالد البـنني            ،بعده إىل قيام الساعة   و
واإلخوة لألبوين ولألب؛ ألن اهللا سبحانه قد أوضحه يف كتابه الكرمي وأمجـع عليـه               

 ومن زعم أن األصلح خالفه      ، فالواجب العمل بذلك عن اعتقاد وإميان      ،علماء املسلمني 
الفته يعترب كافرا؛ ألنه معترض على اهللا سبحانه وعلـى           وهكذا من أجاز خم    ،فهو كافر 

 وعلى ويل األمر أن يستتيبه إن كـان         ،رسوله صلى اهللا عليه وسلم وعلى إمجاع األمة       
 فإن تاب وإال وجب قتله كافرا مرتدا عن اإلسالم لقول النيب صلى اهللا عليـه                ،مسلما
   .رواه البخاري " من بدل دينه فاقتلوه " :وسلم

   . لنا وجلميع املسلمني العافية من مضالت الفنت ومن خمالفة الشرع املطهرنسأل اهللا

  
                                                

 . هـ١٤٠٨/ ١١/ ٢٧ يف ١١٤٩ جملة الدعوة العدد )١(
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  )١(حكم من حيكم بغري ما أنزل اهللا 

هل يعترب احلكام الذين حيكمون بغري ما أنزل اهللا كفارا وإذا قلنـا إـم               : السؤال
ه فَأُولَِئـك هـم   ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّ ﴿: مسلمون فماذا نقول عن قوله تعاىل     

   ؟ )٢(﴾الْكَاِفرونَ

  :اجلواب

 فمن ، ختتلف أحكامهم حبسب اعتقادهم وأعماهلم، احلكام بغري ما أنزل اهللا أقسام     
 ،حكم بغري ما أنزل اهللا يرى أن ذلك أحسن من شرع اهللا فهو كافر عند مجيع املسلمني       

 : ولو قـال   ،ى أن ذلك جائز   وهكذا من حيكّم القوانني الوضعية بدال من شرع اهللا وير         
  .إن حتكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم اهللا

أما من حكم بغري ما أنزل اهللا اتباعا للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبني احملكوم                
عليه أو ألسباب أخرى وهو يعلم أنه عاص هللا بذلك وأن الواجب عليه حتكيم شـرع                

عاصي والكبائر ويعترب قد أتى كفرا أصغر وظلما أصغر وفسقا          اهللا فهذا يعترب من أهل امل     
أصغر كما جاء هذا املعىن عن ابن عباس رضي اهللا عنهما وعن طاووس ومجاعة مـن                

   . واهللا ويل التوفيق.السلف الصاحل وهو املعروف عند أهل العلم

                                                
 .هـ١٤٠٥/ ٢/ ٥ يف ٩٦٣العدد  جملة الدعوة  )١(
 .٤٤ سورة املائدة اآلية  )٢(
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  )١(فاتقوا اَهللا ما استطعتم
 واحلوار حول أمـور الـدين       كنا جمموعة من األصدقاء جنتمع للنقاش     : سؤال

هل يستطيع املـرء املـسلم أن       : والدنيا، وإذا بأحد احلضور يلقي سؤاال يقول فيه       
مع استمرار تعايشه وتعامله مع جمتمعه مبـا يف         % ١٠٠يعيش حياته مسلما بنسبة     

ذلك من إجيابيات وسلبيات ومؤثرات، أي مبعىن إن أراد البعد عن كل ما حرم اهللا               
 أحله يف كتابه الكرمي وكذلك العمل بسنة نبيـه املـصطفى عليـه     والتمتع بكل ما  

الصالة والسالم مبا تبيحه والبعد عما تنهى عنه ؟ واختلفت اإلجابـات وإن كـان              
الكل قد أجاب بنعم ولكن اختلفت اإلجابات حول النسب ففريق قائل بقدرة املرء             

 يوافق على قدرة    ، وفريق آخر مل   %١٠٠على ذلك أي أن حيىي املرء مسلما بنسبة         
، ووجهة نظر الفريق اآلخر الـذي مل       %١٠٠املرء على أن حيىي حياة مسلم بنسبة        

يوافق على نسبة املائة باملائة أن قوة اتمع ومؤثراته متعددة وأن مـن املمكـن أن                
تكون هناك أمور كثرية غري صحيحة ولكن اتمع مع هذا يقرها، وضـرب هـذا               

تشجيع هذه اللعبة رغم عـدم      ] أي دولة [ حماولة الدولة   الفريق مثال بكرة القدم و    
فائدا للشباب بالقدر الذي لو تدرب الشباب على الفروسية والسباحة والرمايـة            

التصوير والصور اسمة، ومثل آخر يتعلق بغذاء اإلنسان وهـي   . ومثل آخر . مثال
 وأمثلة أخـرى    .ما تستورده الدولة من حلوم من اخلارج، ومثال آخر فوائد البنوك          

رأينا أن  . وملا طال النقاش وامتد واتفقنا يف نقاط واختلفنا يف أخرى         .عديدة ضربت 
  نرسل بسؤالنا عسانا أن جند اجلواب الشايف لديكم ؟ 

   وكل بين آدم خطاء وخري اخلطائني، املسلم غري معصوم:اجلواب

                                                
 .٢٨ ص ١ كتاب الدعوة ج )١(
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 املسلم يف    لكن يف اإلمكان أن يعيش     ، التوابون كما جاء بذلك احلديث الشريف     
فَاتقُوا اللَّه ما ﴿ :جمتمع إسالمي حمافظا على دينه حسب طاقته عمال بقول اهللا عز وجل        

متطَعتوال خيدش يف دينه ما قد يقع منه من األخطاء اليت مل يتعمدها أو ظنـها                 )١(﴾اس 
مل  أو بسؤاله بعض أهل العلم فأفتاه يف ذلك و         ،جائزة باجتهاده وما لديه من معلومات     

 واخلالصة أن الواجب على املسلم أن يتقـي اهللا مـا   ،تكن فتواه مطابقة للشرع املطهر  
 وإذا وقعت منه زلة     ،استطاع وأن حيرم ما حرم اهللا عليه وأن جيتهد فيما فرض اهللا عليه            

   .وجب عليه املبادرة بالتوبة النصوح

                                                
 .١٦ سورة التغابن اآلية )١(
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  )١(ال تعارض بني اآليتني

ِإنَّ اللَّه ال يغِفـر     ﴿: ني هاتني اآليتني  كيف جنمع ب  : سائل يسأل فيقول  : السؤال
وِإني لَغفَّار ِلمن تاب  ﴿:  وقوله تعاىل  )٢(﴾أَنْ يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاءُ        

   وهل بينهما تعارض ؟ )٣(﴾وآمن وعِملَ صاِلحا ثُم اهتدى

األوىل يف حق من مات على الشرك ومل يتب       فاآلية   ، ليس بينهما تعارض   :اجلواب
ِإنه من يشِرك ِباللَِّه فَقَد حرم اللَّه       ﴿ :فإنه ال يغفر له ومأواه النار كما قال اهللا سبحانه         

 ولَو أَشركُوا ﴿ : وقال عز وجل   )٤(﴾علَيِه الْجنةَ ومأْواه النار وما ِللظَّاِلِمني ِمن أَنصارٍ       
   . واآليات يف هذا املعىن كثرية)٥(﴾لَحِبطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ

وِإني لَغفَّار ِلمن تاب وآمن وعِملَ صاِلحا ﴿ :أما اآلية الثانية وهي قوله سبحانه
ن قُلْ يا ِعباِدي الَِّذي﴿ : فهي يف حق التائبني وهكذا قوله سبحانه)٦(﴾ثُم اهتدى

 وه ها ِإنِميعج وبالذُّن ِفرغي ِة اللَِّه ِإنَّ اللَّهمحر طُوا ِمنقْنال ت فُِسِهملَى أَنفُوا عرأَس
ِحيمالر فُورواهللا ويل التوفيق.  أمجع العلماء على أن هذه اآلية يف التائبني)٧(﴾الْغ . 

                                                
 . هـ١٤٠٥ ٦/ ٢٧ يف ٩٨٣ جملة الدعوة العدد )١(
  .٤٨ سورة النساء اآلية )٢(
 .٨٢ سورة طه اآلية )٣(
 ٧٢ سورة املائدة اآلية )٤(
 .٨٨ سورة األنعام اآلية )٥(
 .٨٢ سورة طه اآلية )٦(
 .٥٣ سورة الزمر اآلية )٧(
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  )١(بداية الثلث األخري من الليل وايته
يرتل اهللا سبحانه وتعاىل كل ليلة إىل مساء الدنيا يف الثلث " ورد يف احلديث : سؤالال

  احلديث، مىت يبدأ الثلث األخري ومىت ينتهي ؟ " األخري من الليل 
  :اجلواب

 قد تواترت األحاديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإثبات الرتول وهو قولـه               
ىل مساء الدنيا كل ليلة حني يبقى ثلث الليل اآلخـر           يرتل ربنا إ  " صلى اهللا عليه وسلم     

 وقـد   . "..فيقول من يدعوين فأستجيب له من يسألين فأعطيه من يستغفرين فأغفر له           
أمجع أهل السنة واجلماعة على إثبات صفة الرتول على الوجه الذي يليق باهللا سـبحانه           

اللَّه الصمد  *  اللَّه أَحد    قُلْ هو ﴿ :ال يشابه خلقه يف شيء من صفاته كما قال سبحانه         
 *     ولَدي لَمو ِلدي لَم *    دا أَحكُفُو لَه كُني لَمٌء ﴿ : وقال عز وجل )٢(﴾ويكَِمثِْلِه ش سلَي

  ِصريالْب ِميعالس وهفالواجب عند أهل السنة واجلماعة إمرار آيـات الـصفات           )٣(﴾و 
ف وال تعطيل وال تكييف وال متثيل مع اإلميان ـا           وأحاديثها كما جاءت من غري حتري     

واعتقاد أن ما دلت عليه حق ليس يف شيء منها تشبيه هللا خبلقه وال تكييف لصفته بل                 
 فيما يثبت أهل السنة واجلماعـة ذاتـه         ،القول عندهم يف الصفات كالقول يف الذات      

 والـرتول يف  ، متثيلسبحانه بال كيف وال متثيل فهكذا صفاته جيب إثباا بال كيف وال    
كل بالد حبسبها ألن نزول اهللا سبحانه ال يشبه نزول خلقه وهو سـبحانه يوصـف                
بالرتول يف الثلث األخري من الليل يف مجيع أحناء العامل على الوجه الذي يليـق جباللـه                 

  سبحانه وال يعلم كيفية

                                                
  .هـ١٤٠٨/ ٩/ ٢ يف ١١٣٨جملة الدعوة العدد  )١(
 . سورة اإلخالص كاملة )٢(
 .١١سورة الشورى اآلية  )٣(
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ثِْلِه شيٌء وهو   لَيس كَمِ ﴿ نزوله إال هو كما ال يعلم كيفية ذاته إال هو عز وجل             
 ِصريالْب ِميعال  ﴿ : وقال عز وجل)١(﴾الس مـتأَنو لَمعي ثَالَ ِإنَّ اللَّهوا ِللَِّه الْأَمِربضفَال ت

 وأول الثلث وآخره يعرف يف كل زمان حبسبه فإذا كـان الليـل تـسع                )٢(﴾تعلَمونَ
 وإذا كان الليـل  ، طلوع الفجرساعات كان أول وقت الرتول أول الساعة السابعة إىل        

اثنيت عشرة ساعة كان أول الثلث األخري أول الساعة التاسعة إىل طلوع الفجر وهكذا              
   . واهللا ويل التوفيق.حبسب طول الليل وقصره يف كل مكان

  

                                                
 .١١ سورة الشورى اآلية )١(
 .٣١ سورة النور اآلية )٢(
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  )١(التوبة النصوح ميحو اهللا ا الذنوب

لكـي  يل بعض من الصور عند أصدقائي وطلبت منهم هذه الـصور       : السؤال
أمزقها خوفا من عذاب اهللا، بعضهم أعطاين والبعض رفضوا حبجة أن اإلمث علـيهم              

  . فهل هذا صحيح أرجو أن تفيدوين ؟. وليس علي شيء

  : اجلواب

وتوبـوا  ﴿التوبة النصوح من الذنوب ميحو اهللا ا الذنوب كما قال اهللا سبحانه             
 " : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم      )٢(﴾لَعلَّكُم تفِْلحونَ ِإلَى اللَِّه جِميعا أَيها الْمؤِمنونَ      

وعليك إتالف ما لـديك مـن    " اإلسالم يهدم ما كان قبله والتوبة دم ما كان قبلها 
 ال تدع صورة إال طمستها      :الصور لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم لعلي رضي اهللا عنه          

 أما صورك اليت عند الناس      ،م يف صحيحه  وال قربا مشرفا إال سويته  خرجه اإلمام مسل        
 واإلمث على من ،إذا طلبتها منهم وامتنعوا من تسليمها لك فقد برئت منها وتعمها التوبة           

   . أصلح اهللا اجلميع،اقتناها

  

                                                
 . هـ١٤٠٨ ٨/ ٢ يف ١١٣٨ جملة الدعوة العدد )١(
 .٣١سورة النور اآلية  )٢(
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  حكم اخلتان
  ما حكم اخلتان ؟ :السؤال
 أما اخلتان فهو من سنن الفطرة ومن شعار املسلمني ملا يف الصحيحني من      : اجلواب

الفطـرة   " : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       :حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      
فبدأ صـلى اهللا     " مخس اخلتان واالستحداد وقص الشارب وتقليم األظافر ونتف اإلبط        

 هو قطع القلفة الساترة   : واخلتان الشرعي  .عليه وسلم باخلتان وأخرب أنه من سنن الفطرة       
 يسلخ اجللد الذي حييط بالذكر أو يسلخ الذكر كله كمـا             أما من  ،حلشفة الذكر فقط  

يف بعض البلدان املتوحشة ويزعمون جهال منهم أن هذا هو اخلتان املشروع فما هو إال               
تشريع من الشيطان زينه للجهال وتعذيب للمختون وخمالفة للسنة احملمدية والـشريعة            

 وهو حمرم لعدة وجـوه      .لنفساإلسالمية اليت جاعت باليسر والسهولة واحملافظة على ا       
 أن هذا تعذيب -٢ . أن السنة وردت بقطع القلفة الساترة حلشفة الذكر فقط  -١ :منها

 وقد ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املثلة وعن صرب البـهائم   ،للنفس ومتثيل ا  
   . فالتعذيب لبين آدم من باب أوىل وهو أشد إمثا،والعبث ا أو تقطيع أطرافها

 أن هذا خمالف لإلحسان والرفق الذي حث عليه رسول اهللا صلى اهللا عليـه               -٣
   .احلديث " إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء " :وسلم يف قوله

 : أن هذا قد يؤدي إىل السراية وموت املختون وذلك ال جيوز لقولـه تعـاىل               -٤
وال تقْتلُوا أَنفُسكُم ِإنَّ اللَّـه      ﴿ :حانه وقوله سب  )١(﴾وال تلْقُوا ِبأَيِديكُم ِإلَى التهلُكَةِ    ﴿

 وهلذا نص العلماء على أنه ال جيب اخلتان الشرعي على الكبري إذا        )٢(﴾كَانَ ِبكُم رِحيما  
   أما التجمع رجاال ونساء يف يوم معلوم.خيف عليه من ذلك

                                                
 .١٩٥سورة البقرة اآلية  )١(
 .٢٩سورة النساء اآلية  )٢(
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 العورة   حلضور اخلتان وإيقاف الولد متكشفا أمامهم فهذا حرام ملا فيه من كشف           
   .اليت أمر الدين اإلسالمي بسترها وى عن كشفها

وهكذا االختالط بني الرجال والنساء ذه املناسبة ال جيوز ملا فيه من الفتنة وخمالفة        
   .الشرع املطهر
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  )١(املثل األعلى

يرد سؤال يتكرر دائما يف املقابالت الـصحفية  : سائل من الرياض يقول   : ١س
 مثلك األعلى وختتلف اإلجابة باختالف األشخاص هناك من         من هو : وخالفها وهو 

مـا  . والدي وهكذا: حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهناك من يقول   : يقول
 ٦٠رأي مساحتكم حفظكم اهللا يف هذا السؤال وما عالقته بآية سورة النحل رقـم               

 السوِء وِللَِّه الْمثَلُ الْـأَعلَى وهـو        ِللَِّذين ال يؤِمنونَ ِبالْآِخرِة مثَلُ    ﴿: وهي قوله تعاىل  
 ِكيمالْح ِزيزأُ   ﴿:  وهي قوله تعاىل   ٢٧وكذا آية سورة الروم رقم       ﴾الْعدبالَِّذي ي وهو

              ـوهِض والْـأَراِت واوملَى ِفي السثَلُ الْأَعالْم لَهِه ولَينُ عوأَه وهو هِعيدي ثُم لْقالْخ 
ِزيزأفيدونا أثابكم اهللا.  ؟ احلكيم﴾الْع .  

 املعىن خيتلف فيما أشرت إليه فإذا أريد بيان من هو األحق بالوصف األعلى              :١ج
فاجلواب هو اهللا وحده؛ ألنه سبحانه هو الذي له املثل األعلى يف كل شـيء ومعنـاه                 

ال شبيه لـه وال      وهو سبحانه الكامل يف ذاته وأمسائه وصفاته وأفعاله          ،الوصف األعلى 
 ، وهذا املعىن هو املراد يف اآليتني الكرميتني املذكورتني يف سـؤالك           ،كفو له وال ند له    

ولَـم  * لَم يِلد ولَم يولَد     * اللَّه الصمد   * قُلْ هو اللَّه أَحد     ﴿ :وقد قال اهللا عز وجل    
   دا أَحكُفُو لَه كُن٢(﴾ي(  كَ ﴿ : وقال سبحانه سلَي    ِصريالْب ِميعالس وهٌء ويِمثِْلِه ش﴾)٣( 

أما إن أريد من هو املثل األعلى يف املنهج والسرية فإنه يفسر بالرسول صلى اهللا عليـه                 
وسلم فإنه أكمل الناس هديا وسرية وقوال وعمال وهو املثل األعلى للمؤمنني يف سريم              

  فاضلة كماوأعماهلم وجهادهم وصربهم وغري ذلك من األخالق ال
                                                

  ."فاسألوا أهل الذكر "  الة العربية يف باب  )١(
 .  سورة اإلخالص كاملة )٢(
 .١١ سورة الشورى اآلية  )٣(
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لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ ِلمن كَانَ يرجو اللَّـه             ﴿ :قال اهللا سبحانه  
 وقال عز وجل يف وصف نبيـه صـلى اهللا عليـه      )١(﴾والْيوم الْآِخر وذَكَر اللَّه كَِثريا    

كـان خلقـه   ( :ة رضي اهللا عنـها  قالت عائش  )٢(﴾وِإنك لَعلى خلٍُق عِظيمٍ   ﴿ :وسلم
 واملعىن أنه كان عليه الصالة والسالم يعمل بأوامر القرآن وينتهي عن نواهيـه              )القرآن

 .ويتخلق باألخالق اليت أثىن القرآن على أهلها ويبتعد عن األخالق اليت ذم القرآن أهلها         
   .واهللا ويل التوفيق

  

                                                
 .٢١ سورة األحزاب اآلية )١(
 .٤ سورة القلم اآلية )٢(
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  كيفية التوكل على اهللا

حيصل عندنا نقاش حول    : كركوك بالعراق يقول يف سؤاله    سائل يف مدينة    : السؤال
مسألة التوكل هل يكون التوكل مع األسباب أو بغري األسباب؛ ألننا نعلـم عـن               
توكل بعض الصاحلني كتوكل مرمي واليت تأتيها فاكهة الصيف يف الشتاء والعكـس             

  . ؟ومل تتخذ األسباب بل انقطعت للعبادة فأفيدونا عن ذلك بارك اهللا فيكم 

 االعتماد على اهللا واإلميان بأنـه مـسبب   : أحدمها: التوكل جيمع شيئني   :اجلواب
 : الثـاين  .األسباب وأن قدره نافذ وأنه قدر األمور وأحصاها وكتبها سبحانه وتعـاىل           

تعاطي األسباب فليس من التوكل تعطيل األسباب بل التوكل جيمـع بـني األخـذ               
ا فقد خالف الشرع والعقل؛ ألن اهللا عز وجل         باألسباب واالعتماد على اهللا ومن عطله     

 فال  ،أمر باألسباب وحث عليها سبحانه وأمر رسوله بذلك وفطر العباد على األخذ ا            
 وهلذا ،جيوز للمؤمن أن يعطل األسباب بل ال يكون متوكال حقيقة إال بتعاطي األسباب        

ناس أنا ال أتزوج     فلو قال أحد من ال     ،شرع النكاح للعفة وحصول الولد وأمر باجلماع      
 وكذلك لو جلس ، وليس هذا من أمر العقالء   ،وانتظر الولد بدون زواج لعد من اانني      

يف البيت أو يف املسجد يتحرى الصدقات مل يكن ذلك مشروعا وال توكال بل جيـب                
عليه أن يسعى يف طلب الرزق ويعمل وجيتهد مع القدرة على ذلك ومـرمي رمحـة اهللا           

وهـزي ِإلَيـِك   ﴿ :باب ومن قال ذلك فقد غلط وقد قال اهللا هلـا عليها مل تدع األس  
 وهـذا أمـر هلـا       ، اآلية )١( فكلي واشريب﴾  ِبِجذِْع النخلَِة تساِقطْ علَيِك رطَبا جِنيا     

 حىت وقع الرطب فليس يف سريا ترك        ،باألسباب وقد هزت النخلة وتعاطت األسباب     
   أما وجود الرزق،األسباب

                                                
 .٢٦-٢٥ سورة مرمي اآليتان  )١(
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 وكون اهللا أكرمها به وأتاح هلا بعض األرزاق فال يدل على أا معطلة لألسباب               عندها
 وإذا ساق اهللا لبعض أوليائه من أهل اإلميان شيئا مـن            ،بل هي تتعبد وتأخذ باألسباب    

الكرامات فهذا من فضله سبحانه لكن ال يدل على تعطيلهم األسباب فقد ثبت عـن               
   احرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجـزن            :نبينا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال      

 فشرع لعباده العبادة له واالستعانة بـه        )١(﴾ ِإياك نعبد وِإياك نستِعني   ﴿ :وقال سبحانه 
   . واآليات الدالة على ذلك كثرية،وكلتامها من أسباب السعادة يف الدنيا واآلخرة

   

                                                
  .٥ة، اآلية سورة الفاحت )١(
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  )١(شرح بعض األمور اليت م الدعاة
 سـالم   . وفقـه اهللا   ... عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم           من

 فقد وصلين كتابكم وعلمت ما تضمنه من اإلفـادة          :عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد    
باستالمكم كتبا مرسلة لكم من الرئاسة وكذلك استفساركم عن بعض األمور اليت م             

لى الداعي إىل اهللا أن يتبصر فيما يـدعو إليـه            وأعلمكم أن الواجب ع    .الدعاة إىل اهللا  
 فإذا كان الكـالم يف      ،ويتدبر القرآن والسنة وكالم أهل العلم فيما يريد أن يتكلم فيه          

 وراجع كالم أهل    ، تدبر اآليات واألحاديث اليت حتث على ذلك       ،التوحيد وترك الشرك  
فة حقيقـة التوحيـد     التفسري كابن كثري وابن جرير والبغوي حىت يكون على بينة ملعر          

 ومن أفضل الكتب املعينة على ذلك كتب شيخ اإلسـالم ابـن    .ومعرفة حقيقة الشرك  
 ومن الكتـب    .تيمية وابن القيم والشيخ حممد بن عبد الوهاب وأتباعهم من أهل العلم           

 لـشيخ   )القاعدة اجلليلة يف التوسل والوسيلة    ( البن القيم و     )زاد املعاد (املفيدة يف ذلك    
 للشيخ حممد بن عبد     )التوحيد( له أيضا وكتاب     )العقيدة الواسطية (بن تيمية و    اإلسالم ا 

 وإذا كـان الكـالم يف   . حلفيده الشيخ عبد الرمحن بن حـسن  )فتح ايد (الوهاب و   
الصالة والزكاة أو غريمها من الفروع تأمل النصوص الواردة يف ذلك وأرشد املدعو إىل              

ر واألسلوب احلسن والعبارات اجلامعة حىت يتيسر     ما علمه من ذلك مع مراعاة االختصا      
   .للمدعو فهمها

أما ما يتعلق بالترمجة ففي إمكان طالب العلم أن يستعني مبن يعلم عنهم حـسن               
  العقيدة وجودة العلم مع العلم باللغة األجنبية اليت يريدها 

                                                
 .١٨٧٢/١برقم .  هـ١٤٠٩/ ٧/ ٢٢ صدرت اإلجابة من مكتب مساحته بالرياض يف )١(
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زيـة   وإليك بعض الكتب اإلسـالمية بـاللغتني اإلجنلي        .حىت يترمجوا له املطلوب   
 وأسـأل اهللا    .٢ ،١/ ج )جمموع الفتاوى واملقـاالت   (والفرنسية مع نسخة من كتابنا      

سبحانه أن يهدينا مجيعا إىل سواء السبيل ويوفقنا وإياكم ملا حيبه ويرضاه إنـه مسيـع                
   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.قريب
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  )١(سحر الزوجة للزوج

السالم علـيكم ورمحـة اهللا   ... حضرة املكرممن عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل   
وصلكم اهللا داه وما تضمنه مـن       ) بدون(وصلين كتابكم املؤرخ    : وبركاته، وبعد 

اإلفادة عما أصابكم عندما أردت مجاع زوجتك اجلديدة وعن ذهابك للشيخ ومـا             
أفتاك به وعما عملته الزوجة القدمية من العمل الذي كان سبب ملنعك مـن مجـاع         

  .  اجلديدة وسؤالك عن احلكم يف ذلك كان معلومازوجتك

 إذا كانت الزوجة القدمية قد أقرت ذا العمل أو ثبت عليهـا ذلـك               :واجلواب
 ،بالبينة فقد فعلت منكرا عظيما بل كفرا وضالال؛ ألن عملها هذا هو السحر احملـرم               

اِطني علَى ملِْك سـلَيمانَ  واتبعوا ما تتلُو الشي   ﴿ :والساحر كافر كما قال اهللا سبحانه     
وما كَفَر سلَيمانُ ولَِكن الشياِطني كَفَروا يعلِّمونَ الناس السحر وما أُنـِزلَ علَـى              

    نِفت نحا نمقُوال ِإنى يتٍد حأَح اِن ِمنلِّمعا يمو وتارمو وتاراِبلَ هِن ِببلَكَيةٌ فَـال  الْم
تكْفُر فَيتعلَّمونَ ِمنهما ما يفَرقُونَ ِبِه بين الْمرِء وزوِجِه وما هم ِبضارين ِبِه ِمن أَحـٍد                
ِإال ِبِإذِْن اللَِّه ويتعلَّمونَ ما يضرهم وال ينفَعهم ولَقَد عِلموا لَمِن اشتراه ما لَـه ِفـي                

 فهـذه اآليـة   )٢(﴾الْآِخرِة ِمن خالٍق ولَِبئْس ما شروا ِبِه أَنفُسهم لَو كَانوا يعلَمـونَ     
الكرمية تدل على أن السحر كفر وأن الساحر كافر والسحرة يتعلمون ما يـضرهم وال    
ينفعهم وأن من مقاصدهم التفريق بني املرء وزوجه وأنه ال خالق هلم عنـد اهللا يـوم                 

 ويف احلديث الصحيح عن رسول اهللا صـلى اهللا  - يعين ال حظ هلم يف النجاة     -قيامة  ال
  : قيل)اجتنبوا السبع املوبقات( :عليه وسلم أنه قال

                                                
 .١٣٨٧ / ١١/ ٩ صدرت اإلجابة من مكتب مساحته يف )١(
 .١٠٢ سورة البقرة اآلية )٢(
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قال الشرك باهللا والسحر وقتل النفس اليت حرم اهللا إال بـاحلق     (وما هن يا رسول اهللا ؟       
 )احملصنات الغافالت املؤمنات  وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتويل يوم الزحف وقذف          

أما الشيخ الذي أعطاك الدواء فالظاهر أنه ساحر كاملرأة؛ ألنه ال يطلع علـى أعمـال             
السحر إال السحرة وهو أيضا من العرافني والكهنة املعروفني بادعاء الغيب يف كثري من              

لقـول   والواجب على املسلم أن حيذرهم وأال يصدقهم فيما يدعون من الغيب             ،األمور
  )من أتى عرافا فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعني ليلة         ( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    

من أتى عرافا أو كاهنـا      ( :أخرجه مسلم يف صحيحه وقال صلى اهللا عليه وسلم أيضا         
 فالواجب عليـك    )فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم            

قد حصل منك وإخبار رئيس اهليئة ورئـيس احملكمـة بالـشيخ            التوبة والندم على ما     
 وإذا عرض لك مثـل      ،املذكور وزوجتك القدمية حىت تعمل احملكمة واهليئة ما يردعهم        

 وإذا كـان الـذي   ،هذا احلادث فاسأل علماء الشرع حىت خيربوك بالعالج الـشرعي  
ي رزقنا اهللا وإيـاك     أصابك قد زال فاحلمد هللا وإال فأخربنا حىت خنربك بالعالج الشرع          

   .الفقه يف الدين والثبات عليه والسالمة مما خيالفه إنه جواد كرمي

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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  )١(العمل يف مصانع اخلمر

ما حكم املسلم الذي يبيع اخلمـر أو        : سائل من جامبيا يسأل ويقول    : السؤال
سلم الذي يعمـل يف مـصنع       املخدرات، وهل نسميه مسلما أم ال ؟ وما حكم امل         
  اخلمر، وهل جيب عليه ترك عمله إذا مل جيد سواه ؟ 

 وهكـذا العمـل يف      ، بيع اخلمر وسائر احملرمات من املنكرات العظيمة       :اجلواب
وتعـاونوا علَـى الِْبـر      ﴿ :مصانع اخلمر من احملرمات واملنكرات لقول اهللا عز وجل        

 وال شك أن بيع اخلمـر واملخـدرات         )٢(﴾ى الِْإثِْم والْعدوانِ  والتقْوى وال تعاونوا علَ   
 وهكذا العمل يف مصانع اخلمر من اإلعانـة         ،والدخان من التعاون على اإلمث والعدوان     

يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنما الْخمر والْميِسر       ﴿ :على اإلمث والعدوان وقد قال اهللا عز وجل       
ابصالْأَنونَ          وفِْلحت لَّكُملَع وهِنبتطَاِن فَاجيِل الشمع ِمن سِرج المالْأَزو  *   ِريـدا يمِإن

الشيطَانُ أَنْ يوِقع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاَء ِفي الْخمِر والْميِسِر ويصدكُم عن ِذكْـِر             
 وصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه          )٣(﴾ أَنتم منتهونَ  اللَِّه وعِن الصالِة فَهلْ   

لعن اخلمر وشارا وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها واحملمولـة إليـه وبائعهـا             
   .ومشتريها وآكل مثنها

إن على اهللا عهدا ملن مات وهـو   " :وصح عنه أيضا عليه الصالة والسالم أنه قال   
" قيل يا رسول اهللا وما طينة اخلبال ؟ قـال             " ن طينة اخلبال  يشرب اخلمر أن يسقيه م    

   . "عرق أهل النار" أو قال  " عصارة أهل النار

                                                
 . هـ١٤٠٧/ ١٢/ ٣٠ وتاريخ ١١٠٤ جملة الدعوة العدد  )١(
 .٢سورة املائدة اآلية  )٢(
 .٩١-٩٠اآليتان  سورة املائدة  )٣(
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أما حكمه فهو عاص وفاسق بذلك وناقص اإلميان وهو يوم القيامة حتت مشيئة اهللا إن               
قول شاء غفر له وعفا عنه وإن شاء عاقبه إذا مات قبل التوبة عند أهل السنة واجلماعة ل           

 وهذا  )١(﴾ِإنَّ اللَّه ال يغِفر أَنْ يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاءُ            ﴿ :اهللا سبحانه 
 أما إن استحلها فإنه يكفر بذلك وال يغسل وال يصلى عليه إذا             ،احلكم إذا مل يستحلها   

عز وجل ولرسوله   مات على استحالهلا عند مجيع العلماء؛ ألنه بذلك يكون مكذبا هللا            
   .عليه الصالة والسالم

وهكذا احلكم فيمن استحل الزنا أو اللواط أو الربا أو غري ذلك مـن احملرمـات                
   .امع عليها كعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وقتل النفس بغري حق

أما من فعلها أو شيئا منها وهو يعلم أا حرام ويعلم أنه عاص هللا بذلك فهـذا ال           
 بل هو فاسق حتت مشيئة اهللا سبحانه يف اآلخرة إذا مل يتب قبل املوت كما          يكون كافرا 

   .تقدم يف حكم شارب اخلمر واهللا ويل التوفيق

  

                                                
 .١١٦ سورة النساء اآلية )١(
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  أكل ذبائح الكفار واستعمال أوانيهم

إنين طالب صومايل  : ١سؤال  من طالب صومايل يدرس يف الصني يقول فيه         : س
م عامة واللحوم بـصفة خاصـة       أدرس يف الصني وأواجه صعوبات كثرية يف الطعا       

  : واملشاكل هي
 إنين أمسع قبل جميئي للصني أن احليوانات اليت ذحبها امللحدون أو باألحرى             -١

قتلوها ال جيوز للمسلم أكلها، وعندنا يف اجلامعة مطعم صغري للمسلمني وتوجد فيه             
يف حلوم غري أنين لست على يقني أا مذبوحة على الطريقة اإلسـالمية ومتـشكك     

ذلك، مع العلم أن زمالئي غري متشككني مثلي ويأكلون منها، أهم علـى حـق أم          
  يأكلون حراما ؟ 

 بالنسبة ألواين الطعام ليس هناك متييز بني أواين املسلمني وغريهم، مـاذا             -٢
   ينبغي علي أن أفعل حيال هذه األمور ؟

النصارى سواء   ال جيوز أكل ذبائح الكفار غري أهل الكتاب من اليهود و           :اجلواب
كانوا جموسا أو وثنيني أو شيوعيني أو غريهم من أنواع الكفار وال ما خالط ذبائحهم               
من املرق وغريه؛ ألن اهللا سبحانه مل يبح لنا من أطعمة الكفار إال طعام أهل الكتاب يف                 

ِكتاب ِحـلٌّ لَكُـم     الْيوم أُِحلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَِّذين أُوتوا الْ       ﴿ :قوله عز وجل  
  مِحلٌّ لَه كُمامطَعوطعامهم هو ذبائحهم كما قال ابـن        ، اآلية من سورة املائدة    )٢(﴾و 

 أمـا  ، أما الفواكه وحنوها فال حرج فيها؛ ألا غري داخلة يف الطعام احملرم ،عباس وغريه 
  طعام املسلمني فهو حل للمسلمني

                                                
 . هـ١٤٠٤/ ٢/ ٢٤ يف ٩١٨ نشرت يف جملة الدعوة العدد  )١(
 .٥ سورة املائدة اآلية  )٢(
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ون إال اهللا وال يدعون معه غريه مـن األنبيـاء           وغريهم إذا كانوا مسلمني حقا ال يعبد      
   .واألولياء وأصحاب القبور وغريهم مما يعبده الكفرة

أما األواين فالواجب على املسلمني أن يكون هلم أوان غـري أواين الكفـرة الـيت         
 فإن مل جيدوا وجب على طباخ املسلمني أن         ،يستعمل فيها طعامهم ومخرهم وحنو ذلك     

 يستعملها الكفار مث يضع فيها طعام املسلمني؛ ملا ثبت يف الصحيحني            يغسل األواين اليت  
عن أيب ثعلبة اخلشين رضي اهللا عنه أنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن األكـل يف                  

ال تأكلوا فيها إال أن ال جتـدوا         " : فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم       ،أواين املشركني 
   .لى اهللا وسلم على حممد وآله وصحبه وص. "غريها فاغسلوها وكلوا فيها
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احلكم الشرعي يف فتاة شيعية مينعها املأذون من عقد 
  )١(القران

وفقها اهللا  . ع. ح. من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة املكرمة اآلنسة ف            
سالم عليكم ورمحـة اهللا وبركاتـه،       . ملا فيه رضاه ويسر أمرها وأصلح شأا آمني       

صلين كتابك املتضمن اإلفادة أنك فتاة تبلغني الثالثة والعـشرين مـن            فقد و : وبعد
العمر وأنِك على مذهب الشيعة أتباع داود بوهراوان ممثل مرجع الطائفة املذكورة            
املقيم يف كينيا وأنه مينع مأذون مدينة ممباسا من عقد قرانك ورغبتك يف بيان احلكم               

  . الشرعي يف ذلك

جب على املسئولني يف مجيع الطوائف املنتسبة لإلسالم         ال ريب أن الوا    :واجلواب
أن يلتزموا حكم اإلسالم يف مجيع األمور وأن حيذروا ما خيالف ذلك وقد علـم مـن                 
الشريعة اإلسالمية أن الواجب على األولياء تزويج موليام إذا خطبهن األكفاء لقـول             

اِلِحني ِمن ِعباِدكُم وِإماِئكُم ِإنْ يكُونـوا   وأَنِكحوا الْأَيامى ِمنكُم والص   ﴿ :اهللا سبحانه 
        اِسعو اللَّهِلِه وفَض ِمن اللَّه ِنِهمغاَء يوملا روي عن النيب صلى اهللا عليـه        )٢(﴾عليمفُقَر

إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة             " :وسلم أنه قال  
   . خرجه اإلمام الترمذي وغريه"يف األرض وفساد عريض 

وبناء على ذلك فإذا زوجك األقرب من أوليائك على أحد أكفائك فليس ملمثـل      
  طائفة البهرة اعتراض عليك ويكون النكاح بذلك صحيحا إذا توافرت

                                                
  .هـ١٣٩١ نشرت مبجلة اجلامعة اإلسالمية باملدينة العدد الثاين السنة الرابعة شوال عام )١(
 .٣٢ سورة النور اآلية )٢(
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شروطه وينبغي أن يكون ذلك بواسطة احملكمة الشرعية يف ممباسا حىت ال يتأتى ملمثـل               
 وإذا صدر النكاح على الوجه املذكور فإن أوالدك         ،لى النكاح طائفة البهرة اعتراض ع   

 وإذا امتنـع    .يكونون أوالدا شرعيني ليس لطائفة البهرة وال غريهم حق يف إنكار ذلك           
أقاربك من تزوجيك على الكفء إرضاء ملمثل طائفة البهرة فإن واليتهم تبطل بـذلك              

 لقـول   ،بك من األكفاء  ويكون للقاضي الشرعي إجراء عقد القران لك على من خط         
   . "السلطان ويل من ال ويل له " :النيب صلى اهللا عليه وسلم

 حكمه حكـم    ،والقاضي هو نائب السلطان فيقوم مقامه يف ذلك والويل العاضل         
 هذا ونصيحيت لك وألمثالك ترك االنتساب ملذهب البهرة أو غريه من مذاهب             .املعدوم

حملمدية اإلسالمية من وجوه كـثرية فالواجـب        الشيعة لكوا مذاهب خمالفة للطريقة ا     
تركها واالنتقال عنها إىل مذهب أهل السنة واجلماعة السائرين على مقتضى الكتـاب             
والسنة ومنهج سلف األمة من أصحاب الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم وأتبـاعهم               

 وأسأل اهللا أن يهدي هذه الطائفة وغريها من الطوائف املنحرفة عن طريـق              ،بإحسان
 وأن يوفقنا وإياك وسائر املسلمني ملا فيـه  ، وأن يأخذ بأيديهم إىل طريق احلق    ،الصواب

 والسالم عليكم ورمحـة     ،النجاة والسعادة يف الدنيا واآلخرة إنه ويل ذلك والقادر عليه         
   .اهللا وبركاته
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  )١(توضيح عن فرقة الشيعة
 وفقه اهللا لكل خـري      ...من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم           

 فقد تلقيت كتابكم الكرمي وفهمت ما       : سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته أما بعد       .آمني
 وأفيدكم بأن الشيعة فرق كثرية وكل فرقة لديها أنواع من البدع وأخطرهـا              .تضمنه

فرقة الرافضة اخلمينية االثين عشرية لكثرة الدعاة إليها وملا فيها مـن الـشرك األكـرب          
ستغاثة بأهل البيت واعتقاد أم يعلمون الغيب وال سيما األئمة االثين عشر حسب             كاال

زعمهم ولكوم يكفرون ويسبون غالب الصحابة كأيب بكر وعمر رضي اهللا عنـهما             
 وهذا ال مينع دعوم إىل اهللا وإرشـادهم إىل     .نسأل اهللا السالمة مما هم عليه من الباطل       

وا فيه من الباطل على ضوء األدلة الشرعية من الكتاب          طريق الصواب وحتذيرهم مما وقع    
 وأسأل اهللا لك وإلخوانك من أهل السنة املزيد من التوفيق ملا يرضيه مع اإلعانة          .والسنة

 وأوصيكم بالصرب والصدق واإلخالص والتثبت يف األمـور والعنايـة           ،على كل خري  
وة القرآن الكرمي والتـدبر  باحلكمة واألسلوب احلسن يف ميدان الدعوة واإلكثار من تال   

يف معانيه ومدارسته ومراجعة كتب أهل السنة فيما أشكل من ذلك كتفسري ابن جرير              
 مع العناية حبفظ ما تيسر من السنة كبلوغ املرام للحافظ ابن حجر             ،وابن كثري والبغوي  

  وال خيفى أنـه ،وعمدة األحكام يف احلديث للحافظ عبد الغين بن عبد الواحد املقدسي    
فَاسـأَلُوا  ﴿ :جيب على اإلنسان أن يسأل عما يشكل عليه يف أمر دينه كما قال تعاىل             

 وإليكم برفقه بعض الكتب أسأل اهللا أن يـنفعكم  )٢(﴾أَهلَ الذِّكِْر ِإنْ كُنتم ال تعلَمونَ     
مبا فيها وأن يعم بنفعكم إخوانكم املسلمني كما أسأله سبحانه أن يثبتنا وإياكم علـى               

وأن جيعلنا مجيعا من أنصار دينه ومحاة شريعته والداعني إليه علـى بـصرية إنـه            احلق  
   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.سبحانه ويل ذلك والقادر عليه

                                                
 .١٣٦/١هـ برقم ١٤٠٩/ ١/ ٢٢كتب مساحته يف  صدرت اإلجابة من م)١(
 .٧وسورة األنبياء اآلية . ٤٣ سورة النحل اآلية )٢(



  

 - ٤٤٠ -

  )١(ما حكم اخلجل من اإلنكار على أهل الغيبة والنميمة

ن أحوال  أنا فتاة أكره الغيبة والنميمة وأكون أحيانا يف وسط مجاعة يتحدثون ع           : س
الناس ويدخلون يف الغيبة والنميمة وأنا يف نفسي أكره هذا وأمقته، ولكوين شديدة             
اخلجل فإنين ال أستطيع أن أاهم عن ذلك وكذلك ال يوجد مكان حـىت ابتعـد                
عنهم، ويعلم اهللا أنين أمتىن أن خيوضوا يف حديث غريه، فهل علـي إمث يف جلوسـي      

   .قكم اهللا ملا فيه خري اإلسالم واملسلمنيوما الذي يتوجب فعله ؟ وف معهم؟

 وإال وجب   ، عليك إمث يف ذلك إال أن تنكري املنكر فإن قبلوا منك فاحلمد هللا             :ج
وِإذَا رأَيت الَّـِذين    ﴿ :عليك مفارقتهم وعدم اجللوس معهم؛ لقول اهللا سبحانه وتعاىل        

      خى يتح مهنع ِرضا فَأَعاِتنونَ ِفي آيوضخي        كنـِسينـا يِإمِرِه وِديٍث غَيوا ِفي حوض
       ِم الظَّاِلِمنيالْقَو عى مالذِّكْر دعب دقْعطَانُ فَال تيلَ  ﴿ : وقوله عز وجل   )٢(﴾الشزن قَدو

 فَال تقْعدوا معهم    علَيكُم ِفي الِْكتاِب أَنْ ِإذَا سِمعتم آياِت اللَِّه يكْفَر ِبها ويستهزأُ ِبها           
       مِإذًا ِمثْلُه كُمِرِه ِإنِديٍث غَيوا ِفي حوضخى يتوقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      )٣(﴾ح : 

من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك               " 
األحاديث يف هذا املعـىن      واآليات و  ،خرجه اإلمام مسلم يف صحيحه     " أضعف اإلميان 

   . واهللا ويل التوفيق،كثرية

   

                                                
 ".فاسألوا أهل الذكر "  نشرت بالة العربية يف باب  )١(
 .٦٨ سورة األنعام اآلية  )٢(
 .١٤٠ سورة النساء اآلية  )٣(
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  )١(إجبار الطالب العسكري على حلق حليته
 / ١٠ / ٩سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته بعده يا حمب كتابك الكرمي املؤرخ يف             

 م وصل وصلك اهللا داه وما تضمنه من اإلفادة بأنك قد التحقـت بالكليـة                ١٩٨٨
نقل البحري يف مجهورية مصر العربية وأن النظام لديها جيرب الطالب           األكادميية العربية لل  

 وعليـه   ، إخل كان معلوما   . وطلبك النصيحة والتوجيه حول املوضوع     ..على حلق حليته  
 ونسأل اهللا لنا ولـك      ،نشكرك على حسن عنايتك وسؤالك عما يهمك من أمر دينك         

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        ونفيدك بأنه قد ثبت عن       .الفقه يف دينه والثبات عليه    
متفق على صـحته مـن       " قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا املشركني      " :أنه قال 

 ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن           ،حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما     
 " جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا اـوس       " :النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال      

 على ذلك أوصيك بترك الكلية املذكورة واالنتقال إىل غريها إذا أجـربت علـى           وبناء
ومن يتِق اللَّه يجعلْ    ﴿ :حلق حليتك وسوف جيعل اهللا لك فرجا وخمرجا لقوله سبحانه         

         بسح ولَى اللَِّه فَهكَّلْ عوتي نمو ِسبتحثُ ال ييح ِمن قْهزريا وجرخم لَهوعليك )٢(﴾ه
 ،أن تلتزم التقوى والتوبة من حلق حليتك وأال تعود إىل ذلك ومن تاب تاب اهللا عليـه                

 ونوصيك  )٣(﴾وِإني لَغفَّار ِلمن تاب وآمن وعِملَ صاِلحا ثُم اهتدى        ﴿ :لقوله سبحانه 
ـ         ة املنـورة أو    أيضا بااللتحاق بإحدى اجلامعات السعودية كاجلامعة اإلسالمية باملدين

 أو غريها مـن اجلامعـات       .جامعة امللك عبد العزيز يف جدة أو جامعة أم القرى مبكة          
   .والكليات األخرى يف اململكة

                                                
 .٨٧٢/١. هـ١٤٠٩/ ٣/ ٢٧ صدرت اإلجابة من مكتب مساحته يف )١(
 .٣-٢ سورة الطالق اآليتان )٢(
 .٨٢ سورة طه اآلية  )٣(
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وحنن مستعدون ملساعدتك يف ذلك إذا كتبت إلينا بذلك وأرفقت صـورة مـن              
مؤهالتك وتزكية من صاحب الفضيلة رئيس مجاعة أنصار السنة احملمديـة بالقـاهرة             

   .شيخ حممد علي عبد الرحيمال

هذا ونسأل اهللا لنا ولك وللمسلمني التوفيق ملا يرضيه وحسن العاقبة وصالح النية             
   .والعمل إنه سبحانه خري مسئول
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  حكم من يساوي حليته
  ما حكم من يساوي حليته جيعلها متساوية مع بعضها البعض ؟ : س
 ملا ثبـت عنـه   ،التعرض هلا بشيء الواجب إعفاء اللحية وتوفريها وإرخائها وعدم      :ج

متفق  " قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا املشركني      " :صلى اهللا عليه وسلم أنه قال     
 وروى البخاري يف صحيحه رمحة اهللا عليه        ،على صحته عن ابن عمر رضي اهللا عنهما       

قـصوا الـشوارب    " :عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال            
وروى مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة رضـي اهللا           " وفروا اللحى خالفوا املشركني   و

جزوا الشوارب وأرخـوا اللحـى       " :تعاىل عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         
 وهذه األحاديث كلها تدل على وجوب إعفاء اللحـى وتوفريهـا            . "خالفوا اوس 

شروع وهذا هو الواجـب الـذي        هذا هو امل   ،وإرخائها وعلى وجوب قص الشوارب    
 ويف ذلك تأس به صلى اهللا عليه وسـلم          .أرشد إليه النيب عليه الصالة والسالم وأمر به       

وبأصحابه رضي اهللا عنهم وخمالفة للمشركني وابتعادا عن مشاتهم وعـن مـشاة             
 من  وأما ما رواه الترمذي رمحه اهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يأخذ           ،النساء

حليته من طوهلا وعرضها فهو خرب باطل عند أهل العلم ال يصح عن النيب صلى اهللا عليه                 
 وهو خرب ال يصح؛ ألن يف إسناده عمر ابن هارون           ، وقد تشبث به بعض الناس     ،وسلم

 فال جيوز للمؤمن أن يتعلق ذا احلـديث الباطـل وال أن         .البلخي وهو متهم بالكذب   
من ﴿ :وعال لعلم فإن السنة حاكمة على اجلميع واهللا يقول جليترخص مبا يقوله بعض أهل ا
    اللَّه أَطَاع ولَ فَقَدسِطِع الروا   ﴿:ويقول سبحانه )١(﴾يأَِطيعو وا اللَّهولَ فَـِإنْ    قُلْ أَِطيعسالر

ه تهتدوا وما علَـى الرسـوِل ِإال   تولَّوا فَِإنما علَيِه ما حملَ وعلَيكُم ما حملْتم وِإنْ تِطيعو   
ِبنيالغُ الْم٢(﴾الْب(.  

                                                
 .٨٠ سورة النساء اآلية )١(
 .٥٤ سورة النور اآلية )٢(
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يا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي الْأَمِر          ﴿ :ويقول سبحانه 
نْ كُنتم تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيـوِم  ِمنكُم فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه والرسوِل إِ        

   .ق واهللا ويل التوفي)١(﴾الْآِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويلًا

                                                
 .٥٩ سورة النساء اآلية )١(
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  صحة احلديث من رآين فقد رآين حقا

ما مدى صحة احلديث املروي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والذي             : س
واحلديث اآلخر " ان ال يتمثل يف صوريت معناه من رآين يف املنام فقد رآين فإن الشيط       

  . أرجو إفاديت حول هذين احلديثني" من رآين فقد حرمت عليه النار : " الذي معناه

 " من رآين فقد رآين حقا  " : أما احلديث األول وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم         :ج
نام فقـد   من رآين يف امل:فهذا حديث صحيح وله ألفاظ منها قوله صلى اهللا عليه وسلم          

 مـن رآين   ":ومنها قوله صلى اهللا عليه وسلم  " رآين فإن الشيطان ال يتمثل يف صوريت        
يف عدة ألفاظ وردت عنـه عليـه         " يف املنام فقد رأى احلق فإن الشيطان ال يتمثل يب         

 وقد دلت كلها على أن عدو اهللا الشيطان قد حيل بينه وبني أن يتمثل               ،الصالة والسالم 
 وقد رآه   ،صلى اهللا عليه وسلم فمن رأى النيب يف املنام فقد رأى احلقيقة           يف صورة النيب    

 إذا رآه يف صورته اليت هي معروفة عند أهل العلم وهـو عليـه               ،عليه الصالة والسالم  
الصالة والسالم ربعة من الرجال حسن الصورة أبيض مشرب حبمرة كـث اللحيـة              

 فمن  ،لشيب عليه الصالة والسالم   سوداء ويف آخر حياته حصل فيها شعرات قليلة من ا         
 وأما  ،رآه على صورته احلقيقية فقد رآه فإن الشيطان ال يتمثل به عليه الصالة والسالم             

    .فهذا ال أصل له وليس بصحيح" من رآين فقد حرمت عليه النار  " :احلديث الثاين

   اجلزء الرابع– و  احلمد–مت   
  جمموع فتاوي ومقاالت متنوعةمن 

  لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد ا بن عبد الرمحن بن باز
  .ويليه إن شاء ا اجلزء اخلامس يف التوحيد وما يلحق به


