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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  )١(نصيحة مهمة إلى عامة األمة

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل من يراه من إخواننا املسلمني سلك اهللا                
   . آمني، وأعاذنا وإياهم من أسباب اخلزي والندامة،يب وم سبيل االستقامة

 فاملوجب هلـذا هـو النـصيحة        : أما بعد  ،م ورمحة اهللا وبركاته   سالم عليك 
 وقـول   )٢(﴾وذَكِّر فَِإنَّ الذِّكْرى تنفَع الْمؤِمِنني    ﴿ :والتذكري عمال بقوله سبحانه   

هللا (( : ملن يا رسول اهللا؟ قـال : قيل))الدين النصيحة(( :النيب صلى اهللا عليه وسلم   
 إذا علم هذا فالذي أوصيكم بـه        )٣())وعامتهمولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني     

 والزاد النـافع يف     ، وأساس السعادة  ، فإا مجاع اخلري   ، تقوى اهللا سبحانه   :ونفسي
وتزودوا فَِإنَّ خير الزاِد التقْوى واتقُوِن يا أُوِلي        ﴿ : قال اهللا تعاىل   .الدنيا واآلخرة 

يها الناس اتقُوا ربكُم ِإنَّ زلْزلَةَ الـساعِة شـيٌء          يا أَ ﴿ : وقال تعاىل  )٤(﴾الْأَلْباِب
ِظيموقال تعاىل  )٥(﴾ع : ﴿           تما قَـدم فْسن ظُرنلْتو قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَِّذينها أَيي

         كُونال تلُونَ ومعا تِبم ِبريخ ِإنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتٍد وِلغ     ماهسفَأَن وا اللَّهسن وا كَالَِّذين
   : وقال تعاىل)٦(﴾أَنفُسهم أُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ

                                                
 . هـ١٣٧٢ / ١٠ / ٨رى يوم اجلمعة  نشرت يف جريدة أم الق- ١
 .٥٥ سورة الذاريات اآلية - ٢
 .٨٢ رواه مسلم يف كتاب اإلميان حديث رقم - ٣
 .١٩٧ سورة البقرة من اآلية - ٤
 .١ سورة احلج اآلية - ٥
 .١٩ – ١٨ سورة احلشر اآليتان - ٦
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ومن يتِق اللَّه يجعلْ لَه     ﴿ : وقال تعاىل  )١(﴾ِإنَّ ِللْمتِقني ِعند ربِهم جناِت النِعيمِ     ﴿
     ثُ ال ييح ِمن قْهزريا وجرخمِسبتـلْ     ﴿ : وقال تعاىل  )٢(﴾حعجي قُوا اللَّهتِإنْ ت

لَكُم ِفرغيو ئَاِتكُميس كُمنع كَفِّريا وقَانفُر ٣(﴾لَكُم(.   

 وبيان  ، والتحريض على التخلق ا    ،ففي هذه اآليات الكرميات األمر بالتقوى     
 والفوز ، وغفران السيئات،وب وتفريج الكر،ما وعد اهللا به أهلها من تيسري األمور    

 وحيـذر  ، ويدعو إليها ، فحقيق بالعبد الناصح لنفسه أن يلزم التقوى       ،بنعيم اجلنات 
   .الناس من تركها

 واجتناب ما حـرم     ،وحقيقة التقوى أداء ما أوجبه اهللا على العبد من الطاعة         
   .عليه من املعصية

 وليس املراد   ، رسول اهللا  وأصلها وأساسها شهادة أن ال اهللا إال اهللا وأن حممدا         
 فيخلص العبد عباداته هللا وحده      ،جمرد لفظ الشهادة وإمنا املراد معناها علما وعمال       

 ويتربأ من عبادة غـري      ،مؤمنا بأن اهللا ربه ومعبوده احلق ال إله غريه وال رب سواه           
ي  ويعتقد بطالا ويؤمن بأن حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب اهلامش            ،اهللا ويكفر ا  

 فمـن   ،صلى اهللا عليه وسلم هو عبد اهللا ورسوله حقا أرسله اهللا إىل مجيع الثقلني             
 ال  ل ورسـو  ، ويؤمن بأنه عبد ال يعبد     ، ومن عصاه دخل النار    ،أطاعه دخل اجلنة  

   . ويقدم حمبة اهللا ورسوله على ما سوامها،ع ويتبعايكذب بل يط

                                                
 .٣٤ سورة القلم اآلية - ١
 .٣ – ٢ سورة الطالق اآليتان - ٢
 .٢٩نفال اآلية  سورة األ- ٣
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 ،ما يكره أن يقـذف يف النـار   ويكره الشرك ك،وحيب املرء املسلم ال حيبه إال هللا   
وبذلك جيد حالوة اإلميان كمل جاء يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه               

ن حالوة اإلميان أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه         ثالث من كن فيه وجد      (( :قال
مما سوامها وأن حيب املرء ال حيبه إال هللا وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد إذ أنقذه                  

ال يـؤمن   (( : وقال صلى اهللا عليه وسلم     )١()) منه كما يكره أن يقذف يف النار       اهللا
   .)٢())أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني

هذا يوجب على املسلم أن يتمسك بشريعة الرسول صلى اهللا عليه وسـلم             و
 علـى   ومىت آثر هوى نفسه، وعلى طاعة كل أحد،ويقدم طاعته على هوى نفسه 

 ، ونقصا يف شهادته أن ال إلـه إال اهللا ،طاعة اهللا ورسوله كان ذلك ضعفا يف إميانه       
ِإنَّ زلْزلَـةَ الـساعِة شـيٌء    ﴿ : ويف قول الرب سـبحانه   .وأن حممدا رسول اهللا   

ِظيموحتـذير مـن أهواهلـا       ، تذكري باآلخرة وحتريض على االستعداد هلا      )٣(﴾ع 
   .وشدائدها

 األمـر بلـزوم   )٤(﴾اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمت ِلغٍد﴿ :ويف قوله تعاىل 
 واحملاسبة للنفس على ما قدمت آلخرا فإن كان خريا فالواجب محد اهللا             ،التقوى

   ،عليه وسؤاله الثبات واالستقامة

                                                
 ورواه مسلم يف كتاب اإلميـان  ،١٥ رواه البخاري يف كتاب اإلميان باب حالوة اإلميان حديث رقم     - ١

 . واللفظ له٦٠حديث رقم 
 ورواه مـسلم يف     ،١٤ رقم   صلى اهللا عليه وسلم    رواه البخاري يف كتاب اإلميان باب حب الرسول          - ٢

 . واللفظ له٦٣كتاب اإلميان حديث رقم 
 .١ سورة احلج اآلية - ٣
 .١٨ سورة احلشر اآلية - ٤
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مل  واستقبال باقي العمر بع ،إن كان شرا فالواجب التوبة منه والندم على التفريط        و
وِإني لَغفَّار ِلمن تـاب وآمـن وعِمـلَ صـاِلحا ثُـم      ﴿ : قال اهللا تعاىل   ،صاحل
   .)١(﴾اهتدى

وال تكُونوا كَالَِّذين نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَِئـك         ﴿ :ويف قوله تعاىل  
 واإلعراض عما جاء به الرسول  التحذير من نسيان أمر اهللا ويه)٢(﴾هم الْفَاِسقُونَ 

 ونسي حقه أنساه اهللا مصاحل      ، والداللة على أن من أعرض عن أمر اهللا        ،من اهلدى 
 أسباب جناا وخالصها من عذاب اهللا حىت تكون أموالـه وجاهـه             ي وه ،نفسه

 فنـسأل اهللا العافيـة   .وطول حياته من أعظم األسباب يف شدة عذابه وخـسرانه    
   .طهوالسالمة من كل ما يسخ

 ، واالمتثال ألوامره  ، وتدبر القرآن الكرمي   ،ومن أعظم التقوى التفقه يف الدين     
 والسؤال عن كل ما أشـكل مـن         ، والوقوف عند حدوده   ،واالنتهاء عن نواهيه  

 : وقـال تعـاىل  )٣(﴾ِإنَّ هذَا الْقُرآنَ يهِدي ِللَِّتي ِهي أَقْوم ﴿ : قال اهللا تعاىل   .ذلك
﴿  ِللَِّذين وِشفَاءٌ   قُلْ هى ودوا هنوقال تعاىل  )٤(﴾ آم : ﴿  كاربم كِإلَي اهلْنزأَن ابِكت

أَفَال يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم    ﴿ : وقال تعاىل  )٥(﴾ِليدبروا آياِتِه وِليتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ    
هـلَ الـذِّكِْر ِإنْ كُنـتم ال        فَاسـأَلُوا أَ  ﴿ : وقال تعاىل  )٦(﴾علَى قُلُوٍب أَقْفَالُها  

   وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم )٧(﴾تعلَمونَ
                                                

 .٨٢ سورة طه اآلية - ١
 .١٩ سورة احلشر اآلية - ٢
 .٩ سورة اإلسراء اآلية - ٣
 .٤٤ سورة فصلت اآلية - ٤
 .٢٩ سورة ص اآلية - ٥
 .٢٤ سورة حممد اآلية - ٦
 .٤٣ سورة النحل اآلية - ٧
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 فتدبروا رمحكـم اهللا كتـاب ربكـم         )١())من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين       ((
 واعمروا به االس وعاجلوا بـه أمـراض القلـوب           ،وأكثروا من تالوته ومساعه   

   .ليحصل لكم الشفاء من مجيع أنواع البالء

 وميـزان  ، بل ذلك هو عمود الدين؛ومن أهم التقوى إقامة الصلوات اخلمس  
 والفارق بني املسلم والكافر وقد جاء يف احلديث الصحيح أن النيب صلى             ،األعمال

 وقال صلى اهللا عليه     )٢())بني العبد وبني الكفر ترك الصالة     (( :اهللا عليه وسلم قال   
   .)٣())ة فمن تركها فقد كفرالعهد الذي بيننا وبينهم الصال(( :وسلم

 بل ذلك من    .من أهم واجباا يف حق الرجال أداؤها يف اجلماعة يف املساجد          و
 وقد صح عن النيب صـلى       ،أعظم شعائر اإلسالم الظاهرة اليت ال جيوز اإلخالل ا        

لقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام مث آمر رجال فيـصلي           (( :اهللا عليه وسلم أنه قال    
نطلق معي برجال معهم حزم من حطب إىل قوم ال يشهدون الـصالة             بالناس مث أ  

 وصح عنه صلى اهللا عليه وسلم أيضا أن رجـال           )٤())فأحرق عليهم بيوم بالنار   
أعمى قال له يا رسول اهللا إنه ليس يل قائد يقودين إىل املسجد فهل يل من رخصة                 

   : فقال صلى اهللا عليه وسلم؟أن أصلي يف بييت

                                                
 واللفظ متفـق    ١٧٢١ و   ١٧١٩مسلم يف الزكاة     و ٦٩ رواه البخاري يف كتاب العلم حديث رقم         - ١

 .عليه
 ١٤٤٥١ وأمحد يف كتاب باقي مسند املكثرين حـديث          ١١٦ رواه مسلم يف كتاب اإلميان حديث        - ٢

 . واللفظ له٢٥٤٤والترمذي يف كتاب اإلميان 
 وابـن ماجـه يف   ،٤٥٩ والنسائي يف كتاب الصالة  ٢٥٤٠ رواه الترمذي يف كتاب اإلميان حديث        - ٣
 .١٠٦٩اب إقامة الصالة والسنة فيها كت
 ورواه ،٢٢٤٢ وكتاب اخلصومات حديث رقـم     ٦٠٨ رواه البخاري يف كتاب األذان حديث رقم         - ٤

 . واللفظ له١٠٤١مسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة حديث 
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ال أجـد   (( : ويف رواية  )١())فأجب((؟ قال نعم قال     ))لنداء بالصالة هل تسمع ا  ((
من مسع النداء فلم يأته فال صالة له        (( : وقال صلى اهللا عليه وسلم     )٢())لك رخصة 
لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق قد علم         (( وقال ابن مسعود     )٣())إال من عذر  

  .)٤())نفاقه أو مريض
 واحـذروا مـا     ،حافظوا على الصلوات يف املـساجد      و ،فاتقوا اهللا عباد اهللا   

 ومساع  ، والقيل والقال  ، ويلهيكم عن ذكر اهللا من جمالس اللهو       ،يصدكم عن ذلك  
   . وأشباه ذلك مما يصد عن احلق،األغاين

وكثري من الناس يظن أن املقصود من األمر بالصالة يف املساجد أداء الـصالة           
 رجل أو أكثر قال حنن مجاعة فال بـأس أن   فإذا وجد عنده يف بيته،يف مجاعة فقط 
  .  وهذا خطأ وقول على اهللا بال علم،نصلي يف البيت

 اجتماع املسلمني يف بيت     : منها ،واهللا أوجب الصالة يف املساجد حلكم كثرية      
اهللا على هذه العبادة العظيمة خاضعني ذليلني بني يدي اهللا سبحانه يرجون رمحتـه    

 فـإذا رأى املـسلم      ،ارف والتعاون على الرب والتقوى     ومنها التع  ،وخيافون عقابه 
 األمري والـشريف والغـين      ؛إخوانه يؤدون الصالة يف املسجد اقتدى م يف ذلك        

 ، والتعارف ،والفقري وغريهم يف هذا سواء فيحصل هلم بذلك االجتماع على احلق          
 ،النفـاق  ومنها أن ذلك خمالفة ألهل       ، واألمري لرعيته  ،ومشاهدة الغين حلال الفقري   

   واملنافق ، ألن الشيطان يكره ظهور شرائع اإلسالم؛وإرغاما للشيطان

                                                
مة  ورواه النسائي يف كتاب اإلقا     ١٠٤٤ رواه مسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة حديث رقم           - ١

 .٨٤١حديث رقم 
 .٧٨٤ رواه ابن ماجه يف كتاب املساجد واجلماعات حديث - ٢
 .٧٨٥ رواه ابن ماجه يف كتاب املساجد واجلماعات حديث رقم - ٣
 .١٠٤٥ رواه مسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة حديث رقم - ٤
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 فاحملافظ علـى الـصلوات يف       ، وال يأتيها إال دبارا    ،يتثاقل عن الصالة يف املساجد    
 وسلم مـن  ، وأرغم شيطانه ، وخالف هواه  ، وأطاع رسوله  ،املساجد قد أطاع ربه   
   . واملتخلف عنها بضد ذلك،مشاة أهل النفاق

   .نسأل اهللا السالمة من طاعة النفس واهلوى ونوائب الشيطان
 لهومن أهم التقوى أداء الزكاة اليت أوجبها اهللا على املسلمني يف أمواهلم شكر        

 ومل ، وهو سبحانه أعطى الكـثري     ، ومواساة إلخوام احملاويج   ،سبحانه على إنعامه  
   .يطلب إال القليل

 وهو سبحانه   ، وخيلفه عليه  ،اهللا يأجره عليه   ف ،مث هذا املطلوب منفعته لصاحبه    
 )١(﴾من عِملَ صاِلحا فَِلنفِْسِه ومن أَساَء فَعلَيها      ﴿ :غين عن طاعة العباد قال تعاىل     

 )٢(﴾وما أَنفَقْتم ِمن شيٍء فَهو يخِلفُه وهو خير الـراِزِقني         ﴿ :وقد قال اهللا تعاىل   
 فأنت أيها املـسلم  )٣())ما نقص مال عبد من صدقة  (( :ه وسلم وقال صلى اهللا علي   

اخلائف من ربه املصدق خبربه إياك أن تظن أن الزكاة تنقص مالك بل هي تزيـده               
 ومع ذلك تؤجر عليها أجرا جـزيال        ، وربح التجارة  ،وتنميه وتكون سببا للربكة   

ف واألجـر    وأبشر باخلل  ،فبادر إىل أداء ما أوجب اهللا عليك وأحسن ظنك بربك         
 ومـرض  ، وال ريب أن منع الزكاة من أعظم األسباب حللول العقوبـات         ،اجلزيل
 وقد توعـد اهللا مـن خبـل       ، وحبس الغيث من السماء    ، ونزع الربكات  ،القلوب

  بالزكاة بالعذاب األليم 

                                                
 .١٥ سورة اجلاثية اآلية - ١
 .٣٩ سورة سبأ اآلية - ٢
 ورواه اإلمام أمحد يف كتاب مـسند الـشاميني          ٢٢٤٧ كتاب الزهد حديث رقم       رواه الترمذي يف   - ٣

 .١٧٣٣٩حديث رقم 
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يِل اللَّـِه   والَِّذين يكِْنزونَ الذَّهب والِْفضةَ وال ينِفقُونها ِفي سبِ       ﴿ :كما قال تعاىل  
يوم يحمى علَيها ِفي ناِر جهنم فَتكْوى ِبهـا ِجبـاههم           * فَبشرهم ِبعذَاٍب أَِليٍم    

   .)١(﴾وجنوبهم وظُهورهم هذَا ما كَنزتم ِلأَنفُِسكُم فَذُوقُوا ما كُنتم تكِْنزونَ

 وقد جاءت   ،ذب به صاحبه يوم القيامة    وكل مال ال تؤدى زكاته فهو كرت يع       
األحاديث الكثرية الصحيحة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم تدل علـى أن أهـل               
األموال الذين ال يؤدون زكاا يعذبون ا يوم القيامة يف يوم كان مقداره مخسني              

 وسارعوا إىل إخراج    ، فاحذروا رمحكم اهللا البخل مبا أوجب اهللا عليكم        ،ألف سنة 
اة من أموالكم كلما حال حوهلا سواء كانت ذهبا أو فضة أو عروض جتـارة             الزك

 أو  ،وهي السلع املعدة للبيع سواء كانت أراضي أو بيوتا أو دكـاكني أو خنـيال              
 فقد جاء احلـديث عـن   ، أو غري ذلك، أو حبوبا  ، أو سيارات أو أخشابا    ،أقمشة

  .)٢() الذي نعده للبيعأمرنا رسول اهللا أن خنرج الصدقة من( :مسرة بن جندب قال

وصفة إخراج زكاة العروض أن تقوم عند متام احلول مث خيرج ربـع عـشر               
   .قيمتها قلت أو كثرت إذا بلغت النصاب

 ، ومن أموال الزكاة أيـضا التمـر       . والغنم ، والبقر ،ومن أموال الزكاة اإلبل   
ويـسأل   ، فالواجب على املسلم أن يهتم بأمر الزكاة       ، والشعري ، واحلنطة ،والعنب

 ويسلم من إمث    ،عن كل ما أشكل عليه حىت يؤدي ما أوجب اهللا عليه على بصرية            
   .التفريط والبخل الذميم الوخيم

                                                
 .٣٥ – ٣٤ سورة التوبة اآليتان - ١
 .١٣٣٥ رواه أبو داود يف كتاب الزكاة حديث رقم - ٢
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ومما قد خيفى وحيصل فيه التفريط أن بعض الناس قد يكون عنده عنب كـثري   
 وبعض الناس يكون عنده زرع مبكر       ،يبلغ النصاب فال يزكيه جهال منه وتفريطا      

الزكاة فيه واجبة إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إىل الزرع الذي قـد               و ،فال يزكيه 
 واملقصود نصيحتكم وتنبيهكم على ما جيب حمبة لكم وخوفـا        .زرع معه يف سنته   

   . وحذرا من إمث السكوت،عليكم وبراءة للذمة

 وأن مين علينـا مجيعـا بـصالح         ،واهللا املسؤول أن يوفقنا وإياكم ملا يرضيه      
 وأن يوفـق    ، وأن ينصر دينه ويعلي كلمتـه      ، والفقه يف الدين   ،لالقلوب واألعما 

 ، إنه على كل شيء قـدير ،حكومتنا ملا فيه اخلري والصالح للعباد يف املعاش واملعاد    
   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه
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  )١()القرآن الكريم(الوصية بكتاب اهللا 

 والصالة والسالم على عبده ورسوله      ، والعاقبة للمتقني  ، رب العاملني  احلمد هللا 
وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا حممد بن عبد اهللا              

   .وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى داه إىل يوم الدين

 ، وصراطه املستقيم   وهو حبله املتني   ، فإن كتاب اهللا فيه اهلدى والنور      :أما بعد 
 يقول اهللا عز وجـل يف   . من متسك به جنا ومن حاد عنه هلك        ،وهو ذكره احلكيم  

ِإنَّ هذَا الْقُرآنَ يهِدي ِللَِّتي ِهي أَقْوم ويبـشر الْمـؤِمِنني           ﴿ :هذا الكتاب العظيم  
وأَنَّ الَِّذين ال يؤِمنونَ ِبالْـآِخرِة      * الَِّذين يعملُونَ الصاِلحاِت أَنَّ لَهم أَجرا كَِبريا        

   .)٢(﴾أَعتدنا لَهم عذَابا أَِليما

 واملـسلك   ، للطريقة اليت هي أقوم    : يعين ،هذا كتاب اهللا يهدي لليت هي أقوم      
 يرشد  : يعين ،الذي هو أقوم الذي هو خري الطرق وأقومها وأهداها فهو يهدي إليه           

 وترك معصيته والوقوف عند  ، وهو توحيد اهللا وطاعته    ،ه ويدعو إلي  ،إليه ويدل عليه  
 وهو املسلك الذي به النجاة أنزله اهللا جل وعـال     ، هذا هو الطريق األقوم    ،حدوده

  تبيانا لكل شيء 

                                                
 حماضرة لسماحة الشيخ عبد العزبز يف مسجد مسو األمري متعب بن عبد العزيز جبدة مساء اخلمـيس                  - ١

 . هـ١٤١٦ / ٨ / ١٣
 .١٠ – ٩ سورة اإلسراء اآليتان - ٢
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ونزلْنـا  ﴿ : كما قال سبحانه يف سورة النحل      .وهدى ورمحة وبشرى للمسلمني   
   .)١(﴾ وهدى ورحمةً وبشرى ِللْمسِلِمنيعلَيك الِْكتاب ِتبيانا ِلكُلِّ شيٍء

 يقول جـل    ، وهدى إىل طريق السعادة ورمحة وبشرى      ،فهو تبيان لكل شيء   
 هدى لقلـوم للحـق وشـفاء        )٢(﴾قُلْ هو ِللَِّذين آمنوا هدى وِشفَاءٌ     ﴿ :وعال

فاء لألبدان  وش ،لقلوم من أمراض الشرك واملعاصي والبدع واالحنرافات عن احلق        
   .من كثري من األمراض

وهو بشرى لإلنس واجلن لكنه سبحانه ذكر املؤمنني ألم هم الذين اهتدوا             
ونزلْنا علَيك الِْكتاب ﴿ :به وانتفعوا به وإال فهو شفاء للجميع كما قال جل وعال          

      ِلِمنيسى ِللْمرشبةً ومحرى ودهٍء ويا ِلكُلِّ شانيـذَا   ﴿ : وقال سبحانه  ﴾ِتبِإنَّ ه
مأَقْو ِدي ِللَِّتي ِهيهآنَ يالْقُر﴾.  

 ، أدواء الـشرك   ؛فالقرآن شفاء ودواء للقلوب من مجيـع األدواء املتنوعـة         
 وهو شفاء ألمراض األبـدان أيـضا وأمـراض          ، واملخالفات ، والبدع ،واملعاصي
حت نيتـه وأراد اهللا   وأمراض البدن ملـن صـل   ، شفاء ألمراض اتمع   .اتمعات

ِكتاب أَنزلْناه ِإلَيك ِلتخِرج الناس ِمن الظُّلُماِت ِإلَى        ﴿ : ويقول جل وعال   ،شفاءه
 فهو كتاب خيرج اهللا به النـاس        )٣(﴾النوِر ِبِإذِْن ربِهم ِإلَى ِصراِط الْعِزيِز الْحِميدِ      

  من 

                                                
 .٨٩ سورة النحل اآلية - ١
 .٤٤ سورة فصلت اآلية - ٢
 .١ سورة إبراهيم اآلية - ٣
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 والفرقة واالختالف إىل نـور      ،بدع وال ، واملعاصي ، من ظلمات الشرك   ؛الظلمات
 وهذا هو صراط    ، والتعاون على الرب والتقوى    ،احلق واهلدى واالجتماع على اخلري    

 والتواصي حبقه واحلذر    ، وترك حمارمه  ، وأداء فرائضه  ،اهللا املستقيم وهو توحيد اهللا    
 وهـذا هـو النـور       ، هذا هو صراط اهللا املستقيم     . ومن خمالفة أمره   ،من معاصيه 

   . وهذا هو الطريق األقوم،ىواهلد

وهذَا ِذكْر مبارك أَنزلْنـاه أَفَـأَنتم لَـه         ﴿ :وقال سبحانه يف سورة األنبياء    
ِلينِذر * ِإنْ هو ِإال ِذكْر وقُرآنٌ مِبني       ﴿ : وقال سبحانه يف سورة يس     )١(﴾منِكرونَ

 واملقصود أن اهللا جل وعال جعـل        )٢(﴾كَاِفِرينمن كَانَ حيا ويِحق الْقَولُ علَى الْ      
 فالواجب علـى مجيـع      ، وجعله هدى  ، وجعله شفاء  ، وجعله نذارة  ،كتابه ذكرا 

 . وأن حيذروا خمالفته   ، وأن يستقيموا عليه   ،املكلفني من اجلن واإلنس أن يهتدوا به      
آياِتـِه وِليتـذَكَّر أُولُـو      ِكتاب أَنزلْناه ِإلَيك مبارك ِليدبروا      ﴿ :قال جل وعال  

وهذَا ِكتاب أَنزلْناه مبارك فَاتِبعوه واتقُوا لَعلَّكُـم        ﴿ : وقال سبحانه  )٣(﴾الْأَلْباِب
 )٥(﴾أَفَال يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوٍب أَقْفَالُها      ﴿ : وقال جل وعال   )٤(﴾ترحمونَ

 يا أم املؤمنني ماذا كان خلق النيب صـلى          :اهللا عنها فقيل هلا   وسئلت عائشة رضي    
  ).كان خلقه القرآن( : قالت؟اهللا عليه وسلم

                                                
 .٥٠ سورة األنبياء اآلية- ١
 .٧٠ – ٦٩ سورة يس اآليتان - ٢
 .٢٩ سورة ص اآلية - ٣
 .١٥٥ سورة األنعام اآلية - ٤
 .٢٤ سورة حممد اآلية - ٥
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 واملعىن أنه صلى اهللا عليه وسلم كـان         )١(﴾وِإنك لَعلى خلٍُق عِظيمٍ   ﴿ :قال تعاىل 
 ،را فكان خلقه القرآن تالوة وتدب     ، ويعمل مبا فيه   ، ويكثر من تالوته   ،يتدبر القرآن 

 ، ودعوة إىل اخلـري    ، وترغيبا يف طاعة اهللا ورسوله     ، وتركا لنواهيه  ،وعمال بأوامره 
   . إىل غري ذلك من وجوه اخلري،ونصيحة هللا ولعباده

 فالقرآن هو أحـسن     )٢(﴾نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ    ﴿ :وقال تعاىل 
   . وهو خلق النيب صلى اهللا عليه وسلم،القصص

 علمـاء   ، عربا وعجما  ، جنا وإنسا  ،ميع املسلمني رجاال ونساء   ونصيحيت جل 
 نصيحيت للجميع أن يعتنوا بالقرآن الكرمي وأن يكثروا من تالوته بالتدبر          ،ومتعلمني

 وال سيما يف األوقات املناسبة اليت فيها القلـوب حاضـرة    ،والتعقل بالليل والنهار  
 والذي ال حيفظ إال الـبعض  ، والذي ال حيفظه يقرؤه من املصحف ،للتدبر والتعقل 

   .)٣(﴾فَاقْرُءوا ما تيسر ِمن الْقُرآِن﴿ قال تعاىل .يقرأ ما تيسر منه

 ،وإذا كان يعرف احلروف يتهجى ويقرأ من املصحف حىت يـتعلم زيـادة            
 ، أو زوجته إن كانت أعلم منـه       ، أو ولده  ، أو أبيه  ،والذي ال يعلم يتعلم من أمه     

 وهكذا  . أو غريهم  ، أو أختها  ، أو زوجها  ، أو أخوها  ،أبوهاواليت ال تعرف يعلمها     
 واألب  ، والزوجة تعني زوجهـا    ، الزوج يعني زوجته   . ويتعاونون ،يتواصى الناس 

 وهكـذا الكـل     ، واخلال واخلالة  ، واألخ يعني أخاه   ، والولد يعني أباه   ،يعني ولده 
   ويتواصون ذا الكتاب العظيم ،يتعاونون

                                                
 .٤ سورة القلم اآلية - ١
 .٣ سورة يوسف اآلية - ٢
 .٢ سورة املزمل اآلية - ٣
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 )١(﴾وتعاونوا علَى الِْبر والتقْـوى    ﴿ :لقول اهللا عز وجل    ، وعمال ، وتعقال ،تدبرا
ِإال الَِّذين آمنوا وعِملُـوا     * ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خِسر     * والْعصِر  ﴿ :وقوله سبحانه 

   .)٢(﴾الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالصبِر

ن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أن الـنيب           وملا رواه مسلم يف صحيحه ع     
إين تـارك  (( :صلى اهللا عليه وسلم قال للناس يف خطبته يوم عرفة يف حجة الوداع      

 هكذا يوصيهم عليـه الـصالة       )٣())فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب اهللا        
خـر   ويف اللفـظ اآل    .والسالم بكتاب اهللا وخيربهم أم لن يضلوا إذا اعتصموا به         

 ألن اهللا ، وسنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم من كتاب اهللا    )٤())كتاب اهللا وسنيت  ((
 فكتاب اهللا يأمر بطاعـة اهللا       )٥(﴾وأَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ   ﴿ :سبحانه يقول 
 فَِإنمـا   قُلْ أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ فَِإنْ تولَّوا      ﴿ : قال تعاىل  .وطاعة رسوله 

علَيِه ما حملَ وعلَيكُم ما حملْتم وِإنْ تِطيعوه تهتدوا وما علَـى الرسـوِل ِإال               
 ِبنيالغُ الْمـولَ        ﴿ : ويقول جل وعال   )٦(﴾الْبسـوا الرأَِطيعو ـوا اللَّـهأَِطيعو

   .)٨(﴾ أَطَاع اللَّهمن يِطِع الرسولَ فَقَد﴿ : ويقول)٧(﴾واحذَروا

  فالرسول صلى اهللا عليه وسلم أوصى بالقرآن فوصيته بالقرآن وصية بالسنة 
                                                

 .٢ سورة املائدة اآلية - ١
 . سورة العصر كاملة- ٢
 .٣٧١٨ ورواه الترمذي يف املناقب برقم ،٢١٣٧ رواه مسلم يف احلج برقم - ٣
 كـرت  ،٣٢٨٢ / ٣  عن أيب هريرة ويف فيض القـدير للمنـاوي     ٩٣ / ١ رواه احلاكم يف املستدرك      - ٤

 .٨٧٦العمال برقم 
 .١٢ سورة التغابن اآلية - ٥
 .٥٤ سورة النور اآلية - ٦
 .٩٢ سورة املائدة اآلية - ٧
 .٨٠ سورة النساء اآلية - ٨
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   . أقواله وأفعاله وتقريراته كما تقدميوه

 :ويروى عن علي رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم أنـه قـال                
 اهللا فيه نبأ ما     كتاب(( : فقيل له يا رسول اهللا فما املخرج منها؟ قال         ))تكون فنت ((

   . احلديث)١(...))كان قبلكم وخرب ما بعدكم وحكم ما بينكم

 وهو املرشـد إىل     ، وهو الدال على سبيل النجاة     ،فهو املخرج من مجيع الفنت    
 وهو الداعي إىل مجع الكلمة وهو احملذر     ،أسباب السعادة واحملذر من أسباب اهلالك     

لَِّذين فَرقُوا ِدينهم وكَانوا ِشيعا لَـست       ِإنَّ ا ﴿ : قال تعاىل  .من الفرقة واالختالف  
وال تكُونـوا   ﴿ : ويقول جل وعال يف هذا الكتاب العظـيم        )٢(﴾ِمنهم ِفي شيءٍ  

       اتنيالْب ماَءها جِد معب لَفُوا ِمنتاخقُوا وفَرت ويقول سبحانه وتعاىل   )٣(﴾كَالَِّذين : 
   .)٤(﴾ اللَِّه جِميعا وال تفَرقُواواعتِصموا ِبحبِل﴿

 : كما قـال سـبحانه     . والتواصي باحلق  ،فهو يدعو إىل االجتماع على احلق     
والْعصِر ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خِسر ِإال الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصوا           ﴿

سورة العظيمة القصرية قد مجعت اخلري كله ما         وهذه ال  ٥﴾ِبالصبِر ِبالْحق وتواصوا 
   .أبقت شيئا من اخلري إال ذكرته وال شيئا من الشر إال وحذرت منه

  

                                                
 .٣١٩٧ والدارمي يف فضائل القرآن برقم ،٢٨٣١ رواه الترمذي يف فضائل القرآن برقم - ١
 .١٥٩ سورة األنعام اآلية - ٢
 .١٠٥ عمران اآلية  سورة آل- ٣
 .١٠٣ سورة آل عمران اآلية - ٤
 . سورة العصر كاملة- ٥
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 ، من اجلن واإلنس من الذكور واإلنـاث     ؛وهؤالء املستثنون فيها هم الراحبون    
 هم الراحبون وهـم     ، من األمراء وغريهم   ، من التجار والفقراء   ،من العرب والعجم  

 والعمـل  ، وهي اإلميـان : وهم الذين اتصفوا بأربع صفات   ،ن اخلسران الناجون م 
 وهؤالء هم الساملون من اخلـسران       . والتواصي بالصرب  ، والتواصي باحلق  ،الصاحل

   .ومن عداهم خاسر على حسب ما فاته من هذه الصفات األربع

صلى اهللا عليه     وصدق الرسول  ،فمن آمن باهللا ورسوله وصدق اهللا يف أخباره       
 وآمن بكل ما أخرب اهللا به ورسوله من أمر اآلخـرة واجلنـة    ،م فيما صح عنه   وسل

 وآمن بأن اهللا سبحانه هو املستحق للعبـادة         ،والنار واحلساب واجلزاء وغري ذلك    
 وأنه ال جتوز العبادة لغريه وصدق ـذا         ،وأنه واحد ال شريك له وأن العبادة حقه       

فَاعبِد اللَّـه مخِلـصا لَـه       ﴿ :حانهكما أخرب اهللا يف كتابه العظيم حيث قال سب        
ين١(﴾الد(  وقال تعاىل : ﴿     اهوا ِإال ِإيدبعأَال ت كبى رقَضو﴾)وقـال سـبحانه    )٢ : 
﴿  ِعنيتسن اكِإيو دبعن اكوقال تعاىل)٣(﴾ِإي : ﴿     وا اللَّـهـدبعوا ِإال ِليـا أُِمـرمو

   ح ينالد لَه ِلِصنيخفَاَءموقال تعاىل  )٤(﴾ن : ﴿        ـوِإال ه ال ِإلَـه اِحدو ِإلَه كُمِإلَهو
ِحيمالر نمح٥(﴾الر(.  

                                                
 .٢ سورة الزمر اآلية - ١
 .٢٣ سورة اإلسراء اآلية - ٢
 .٥ سورة الفاحتة اآلية - ٣
 .٥ سورة البينة اآلية - ٤
 .١٦٣ سورة البقرة اآلية - ٥
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 وقـال   )١(﴾اللَّه خاِلق كُلِّ شيٍء وهو علَى كُلِّ شيٍء وِكيـلٌ         ﴿ :وقال سبحانه 
يا أَيها  ﴿ : وقال عز وجل   )٢(﴾وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإال ِليعبدونِ     ﴿ :سبحانه

كُمبوا ردباع اس٣(﴾الن(.   

فهذا هو أصل الدين وأساس امللة أن تؤمن بأن اهللا هو اخلالق والرازق وأنه هو            
 وال كفو   ، وأنه سبحانه له األمساء احلسىن والصفات العلى ال شبيه له          ،املعبود باحلق 

   .والتدبري وال يف امللك ، وال شريك له يف العبادة،له

قُلْ ﴿ : وقال سبحانه)٤(﴾اللَّه ال ِإلَه ِإال هو الْحي الْقَيوم    ﴿ :كما قال سبحانه  
         ـدا أَحكُفُو لَه كُني لَمو ولَدي لَمو ِلدي لَم دمالص اللَّه دأَح اللَّه ووقـال  )٥(﴾ه 

 وقال سبحانه يف سـورة      )٦(﴾يع الْبِصري لَيس كَِمثِْلِه شيٌء وهو السمِ    ﴿ :سبحانه
 وقـال  )٧(﴾ذَِلك ِبأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ ِمن دوِنِه هو الْباِطلُ          ﴿ :احلج

 واآليات يف هذا املعىن     )٨(﴾وأَنَّ الْمساِجد ِللَِّه فَال تدعوا مع اللَِّه أَحدا       ﴿ :سبحانه
   .كثرية

صة أن الواجب على كل مكلف من اجلـن واإلنـس أن خيـص اهللا               واخلال
   ال خالق إال، وأن يؤمن إميانا قاطعا بأنه اخلالق الرزاق،بالعبادة

                                                
 .٦٢ سورة الزمر اآلية - ١
 .٥٦ سورة الذاريات اآلية - ٢
 .٢١ورة البقرة اآلية  س- ٣
 .٢٥٥ سورة البقرة اآلية - ٤
 . سورة اإلخالص كاملة- ٥
 .١١ سورة الشورى اآلية - ٦
 .٦٢ سورة احلج اآلية - ٧
 .١٨ سورة اجلن اآلية - ٨
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 وهـو   ، وأنه سبحانه املستحق للعبادة ال يستحقها أحد سواه        ، وال رب سواه   ،اهللا
نـذر   والذبح وال  ، والصالة والصوم  ، واخلوف والرجاء  ،املستحق ألن يعبد بالدعاء   

فَأَِقم وجهك ِللـديِن حِنيفًـا      ﴿ : قال تعاىل  ، كل هللا وحده ال شريك له      ،وغريها
وما أُِمروا ِإال ِليعبدوا اللَّـه      ﴿ : وقال تعاىل  )١(﴾ِفطْرةَ اللَِّه الَِّتي فَطَر الناس علَيها     

  ينالد لَه ِلِصنيخعناها ال معبود حبق إال اهللا     فإن م  ، وهذا هو معىن ال إله إال اهللا       ﴾م
 فاعلم أنه ال معبود حبـق إال  : يعين)٢(﴾فَاعلَم أَنه ال ِإلَه ِإال اللَّه  ﴿ :كما قال تعاىل  

  . اهللا فهو املستحق أن يعبد

 أو  ، أو األحجـار   ، أو األشـجار   ، أو أصحاب القبـور    ،ومن عبد األصنام  
 وقـد   ،قول ال إله إال اهللا وخالفها      فقد أشرك باهللا وقد نقض       ، أو األنبياء  ،املالئكة

 وخالف قوله ﴾وما أُِمروا ِإال ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين       ﴿ :خالف قوله تعاىل  
   .﴾وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإال ِليعبدوِن﴿ :تعاىل

 ،جـار  واألح ، واألشـجار  ، واألصنام ،فصار من مجلة املشركني عباد القبور     
 أو يطوفـون    ، ويـدعوم  ، ويتربكون بقبورهم  ،الذين يستغيثون بأصحاب القبور   
 أو يطلبون منهم الولد أو املدد       ، أو يستغيثون م   ،بقبورهم يرجون نفعهم وثوام   

 أو  ، وعباد األصنام أو يستغيثون بـالنجوم      ،أو ما أشبه ذلك مما يفعله عباد القبور       
  ء أو بغريهم من املخلوقات كل هذا نقض لقول  أو باملالئكة أو باألنبيا،باجلن

                                                
 .٣٠ سورة الروم اآلية - ١
 .١٩ سورة حممد اآلية - ٢
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 : وخمالف لقول اهللا جل وعـال      ، وشرك باهللا ينايف التوحيد ويضاده     ،ال إله إال اهللا   
﴿ينالد لَه ِلِصنيخم وا اللَّهدبعوا ِإال ِليا أُِمرم١(﴾و(.   

 : ولقوله تعاىل)٢(﴾عملُونَولَو أَشركُوا لَحِبطَ عنهم ما كَانوا ي     ﴿ :وقوله تعاىل 
﴿              لُـكمع طَنـبحلَي كْتـرأَش لَِئن ِلكقَب ِمن ِإلَى الَِّذينو كِإلَي أُوِحي لَقَدو

    اِسِرينالْخ ِمن نكُونلَتو *     اِكِرينالش ِمن كُنو دبفَاع ِل اللَّهوقوله سبحانه  )٣(﴾ب : 
 : وقوله تعاىل  )٤(﴾ر أَنْ يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاءُ         ِإنَّ اللَّه ال يغفِ   ﴿
﴿ِظيمع لَظُلْم كر٥(﴾ِإنَّ الش(.   

 ، وسائر عباداتك  ، وصومك ،فال بد من توحيد اهللا واإلخالص له يف صالتك        
 ال بد يف كل ذلك من ترك اإلشـراك          ، ورجائك ، وخوفك ،. ونذرك ،ويف ذحبك 

 واحلذر منه مع اإلميان باهللا ربك وأنه خالقك ال خالق غريه وال رب سواه مع                باهللا
 وأنه سبحانه ذو الصفات العلى واألمساء احلسىن ال شبيه له           ،اإلميان بأمسائه وصفاته  

وِللَِّه الْأَسماُء الْحسنى فَادعوه    ﴿ :وال كفو له وال ند له كما قال سبحانه وتعاىل         
  .)٧(﴾فَال تجعلُوا ِللَِّه أَندادا﴿ :تعاىل وقال )٦(﴾ِبها

                                                
 .٥ سورة البينة اآلية - ١
 .٨٨ سورة األنعام اآلية - ٢
 .٦٦ – ٦٥الزمر اآليتان  سورة - ٣
 .٤٨ سورة النساء اآلية - ٤
 .١٣ سورة لقمان اآلية - ٥
 .١٨ سورة األعراف اآلية - ٦
 .٢٢ سورة البقرة اآلية - ٧
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 )١(﴾لَيس كَِمثِْلِه شيٌء وهو السِميع الْبـِصري ﴿ : وقال تعاىل،واملراد أشباه ونظراء 
لَم يِلد ولَم يولَد ولَم يكُن لَـه        * اللَّه الصمد   * قُلْ هو اللَّه أَحد     ﴿ :وقال تعاىل 

   .)٢(﴾أَحدكُفُوا 

وعليه أيضا أن يؤمن بأن كل إنسان مكلف جيب أن يؤمن بأن اهللا سـبحانه               
 ، وأنه خالق كل شيء ومالكه وأنه هو املستحق أن يعبـده           ،دهج ومو ،هو خالقه 

 وال يكون املرء مؤمنا إميانا كـامال إال إذا          ، وهو املعبود باحلق   ،وأنه هو اإلله احلق   
 وأن أمساءه كلـها حـسىن       ،حلسىن والصفات العلى  اعتقد أنه سبحانه له األمساء ا     

 : وال كفؤ له كما قال سـبحانه       ، وال مثل له   ،وصفاته كلها على وأنه ال شبيه له      
﴿   دأَح اللَّه وقُلْ ه*   دمالص اللَّه *       ولَدي لَمو ِلدي لَم  *    دا أَحكُفُو لَه كُني لَمو﴾ 

 . وال شريك له   ، وال كفؤ له   ، يعين ال مسي له    )٣(﴾ سِميا هلْ تعلَم لَه  ﴿ :قال تعاىل 
 واملعىن ال جتعلوا له أشباها   )٤(﴾فَال تجعلُوا ِللَِّه أَندادا وأَنتم تعلَمونَ     ﴿ :وقال تعاىل 

   .ونظراء تدعوم معه

هو يسمع   ف ﴾لَيس كَِمثِْلِه شيٌء وهو السِميع الْبِصري     ﴿ :وقال سبحانه وتعاىل  
 وال يف أمسائـه     ،أقوال عباده ويسمع دعاءهم ويراهم ومع ذلك ال شبيه له يف ذاته           

 وال يف مجيع صفاته فهو الكامل يف كل شيء وخلقـه هلـم              ،وال يف مسعه وبصره   
   . أما الكمال فهو له سبحانه وتعاىل يف كل األمور،النقص

                                                
 .١١ سورة الشورى اآلية - ١
 . سورة اإلخالص كاملة- ٢
 .٦٥ سورة مرمي من اآلية - ٣
 .٢٢ سورة البقرة من اآلية - ٤



  

 - ٢٥ -

من أوله إىل آخره من     تدبر القرآن    ،فعليك بتدبر القرآن حىت تعرف هذا املعىن      
قُلْ (الفاحتة وهي أعظم سورة يف القرآن وأفضل سورة فيه إىل آخر ما يف املصحف              

  .)هو اللَّه أَحد واملعوذتني

 ال تقرأه بقلـب     ، ورغبة يف العمل والفائدة    ،تدبر القرآن واقرأه بتدبر وتعقل    
سـأل أهـل    ا، واسأل عما أشكل عليك، اقرأه بقلب حاضر بتفهم وبتعقل  ،غافل

العلم عما أشكل عليك مع أن أكثره حبمد اهللا واضح للعامة واخلاصة ممن يعـرف               
حاِفظُوا علَى الصلَواِت والصالِة الْوسـطَى      ﴿ :اللغة العربية مثل قوله جل وعال     

  وا ِللَِّه قَاِنِتنيقُومأَ     ﴿ : وقوله تعاىل  )١(﴾وكَـاةَ ووا الزآتالةَ ووا الصأَِقيمـوا  وِطيع
من يِطِع الرسولَ فَقَـد أَطَـاع       ﴿ : وقوله سبحانه  )٢(﴾الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ  

٣(﴾اللَّه(   وقوله عز وجل : ﴿     اِكِعنيالر عوا مكَعاركَاةَ ووا الزآتالةَ ووا الصأَِقيمو﴾)٤( 
وِللَِّه علَى النـاِس ِحـج      ﴿ :سبحانه وقوله   )٥(﴾كُِتب علَيكُم الصيام  ﴿ :وقوله تعاىل 

يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنمـا الْخمـر        ﴿ : وقوله تعاىل  )٦(﴾الْبيِت مِن استطَاع ِإلَيِه سِبيلًا    
         ت لَّكُملَع وهِنبتطَاِن فَاجيِل الشمع ِمن سِرج المالْأَزو ابصالْأَنو ِسريالْمونَو٧(﴾فِْلح( 

 فكله آيات واضـحات بـني اهللا   )٨(﴾وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا  ﴿ :وقوله عز وجل  
   . وما اهم عنه،سبحانه وتعاىل فيها ما حرم على عباده وما أحل هلم وما آمرهم به

                                                
 .٢٣٨ سورة البقرة اآلية - ١
 .٥٦ سورة النور اآلية - ٢
 .٨٠ سورة النساء اآلية - ٣
 .٤٣ سورة البقرة اآلية - ٤
 .١٨٣ سورة البقرة من اآلية - ٥
 .٩٧ سورة آل عمران اآلية - ٦
 .٩٠ سورة املائدة اآلية - ٧
 .٢٧٥ سورة البقرة من اآلية - ٨
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 )١(﴾ وال نـِصريٍ والظَّاِلمونَ ما لَهم ِمن وِلي   ﴿ :وهكذا حرم اهللا الظلم فقال تعاىل     
 فعليك يا عبد اهللا أن ال       )٢(﴾ومن يظِْلم ِمنكُم نِذقْه عذَابا كَِبريا     ﴿ :وقال سبحانه 

 احذر الظلم فعاقبتـه     . ال يف أنفسهم وال يف أعراضهم وال يف أمواهلم         ،تظلم الناس 
ـ       (( : يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ،وخيمة ه كل املسلم على املسلم حـرام دم
   .)٣())وماله

 اتـق الظلـم يف      ،فاحذر ال تعتد على الفقري أو ختونه أو ختون غري الفقـري           
 أو عنـدك    ، ال تظلم عماال إذا كنت صاحب شـركة        ،املعامالت ويف كل شيء   

 فشروطهم أعطهم إياهـا     ، وأوف هلم بالشروط   ،عمال يف بيتك أعطهم حقوقهم    
 مزرعتك فاتق اهللا فيهم  أو يف، أو صاحب عمال يف بيتك ،سواء كنت مدير شركة   
 وهكذا يف مجيع شئونك ال تكن خائنـا وال غـشاشا يف      ،ال تستضعفهم فتخوم  

 )٤())من غـشنا فلـيس منـا   (( : يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ،بيعك وشرائك 
ويقول  )٥(﴾ِإنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناِت ِإلَى أَهِلها       ﴿ :ويقول اهللا جل وعال   

 ويقول  )٦(﴾والَِّذين هم ِلأَماناِتِهم وعهِدِهم راعونَ    ﴿ :سبحانه يف وصف املؤمنني   
   :جل وعال

                                                
  .٨ سورة الشورى اآلية - ١
 .١٩ سورة الفرقان اآلية - ٢
 واللفظ له ورواه الترمذي يف الرب والـصلة بـرقم           ٤٦٥٠ه مسلم يف الرب والصلة واآلداب برقم         روا - ٣

١٨٥٠  
وأمحد يف مسند املكثرين . ٢٢١٦ ورواه ابن ماجه يف التجارات برقم        ،١٤٦رواه مسلم يف اإلميان برقم       ٤

 .٩٠٢٧ و ٤٨٦٧برقم 
 .٥٨ سورة النساء اآلية - ٥
 .٨ سورة املؤمنون اآلية - ٦
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﴿             مـتأَنو ـاِتكُمانـوا أَمونختـولَ وسالرو وا اللَّهونخوا ال تنآم ا الَِّذينها أَيي
 ،رعة أو شركة أو غري ذلك فال ختنه       فإذا كنت وكيال إلنسان يف مز     ،  )١(﴾تعلَمونَ

 وهكذا يف مجيـع األشـياء       ،انصح وأد الواجب وال تأخذ من حقه شيئا إال بإذنه         
 يف اإلجارة انـصح وال      ،كالوكيل يف البيع أو الشراء جيب عليه أن ينصح يف ذلك          

والَِّذين هم ﴿ : قال تعاىل. يف أي شيء انصح    ، يف بيع مثار النخل    ،ختن يف أي شيء   
   .)٢(﴾أَماناِتِهم وعهِدِهم راعونَِل

وإذا كان عليك دين فاتق اهللا يف أداء الدين ال تقل إنين ال أسـتطيع وأنـت                 
 اتق اهللا وأد الدين ملستحقه فأنت مأمور بذلك مأمور أن تؤدي احلقـوق              ،تكذب

ين هـم ِفـي     الَِّذ* قَد أَفْلَح الْمؤِمنونَ    ﴿ :وأن تويف بالعقود يقول اهللا جل وعال      
والَّـِذين هـم ِللزكَـاِة      * والَِّذين هم عِن اللَّغِو معِرضونَ      * صالِتِهم خاِشعونَ   

والَِّذين هم ِلفُروِجِهم حاِفظُونَ ِإال     ﴿زكاة نفوسهم وزكاة أمواهلم     ،  )٣(﴾فَاِعلُونَ
 أي حيفظون الفروج    )٤(﴾نهم غَير ملُوِمني  علَى أَزواِجِهم أو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِ      

ِإال علَى أَزواِجِهم أو ما ملَكَت أَيمانهم فَِإنهم         واللواط وسائر املعاصي     ،من الزنا 
   لُوِمنيم رـاتِ    ﴿غَيانِلأَم مه الَِّذينونَ وادالْع مه فَأُولَِئك اَء ذَِلكرى وغتِن ابفَم ِهم

   يرعون )٥(﴾وعهِدِهم راعونَ

                                                
 .٢٧ سورة األنفال اآلية - ١
 .٣٢ سورة املعارج اآلية - ٢
 .٤ -١يات  سورة املؤمنون اآل- ٣
 .٦ – ٥ سورة املؤمنون اآليتان - ٤
 .٨ – ٧ سورة املؤمنون اآليتان - ٥
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   .األمانات والعهود حىت يؤدوها كما شرع اهللا

 ومـن  ، فال تتكلم به وال تفش السر      ،وهكذا الكالم السري هو من األمانات     
 فإن ذلك يكون سرا بينك وبينه فال ختنـه          ،قال افعل كذا وكذا وال خترب به أحدا       
 أو ، ومن أوصاك علـى عيالـه  ،ر على أحدوال ختن أمانة السر اليت ليس فيها ضر   

 ، وراقب اهللا يف ذلك فإن اهللا سبحانه رقيب عليك         ،أوصاك على مزرعته فأد احلق    
 واتق اهللا وأعطه    ،وإذا اقترضت من إنسان حاجات فأد حقه إليه وال ختنه يف ذلك           

 وال جتحد مـا     ، أو مثنها إن كنت أخذا بالشراء      ،مجيع احلاجات اليت أخذا منه    
 بل أعطه إياه وقل إن هذا لك عندي مثن كذا ومثـن             ،دك له إذا كان قد نسيه     عن

   .كذا

والَِّذين هم ِلأَماناِتِهم وعهِدِهم راعونَ والَّـِذين هـم علَـى           ﴿ :قال تعاىل 
 ، فالصالة أعظم الواجبات وأهم الفرائض بعد التوحيـد        )١(﴾صلَواِتِهم يحاِفظُونَ 

 فاتق اهللا فيها    ،سالم وهي أعظم ركن وأعظم فريضة بعد الشهادتني       وهي عمود اإل  
 ولقولـه   ﴾حاِفظُوا علَى الـصلَواتِ   ﴿ :وحافظ عليها يف اجلماعة لقول اهللا تعاىل      

وأَِقِم الـصالةَ ِإنَّ    ﴿ : ولقوله سبحانه  ﴾وأَِقيموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ   ﴿ :سبحانه
   : ولقوله سبحانه)٢(﴾فَحشاِء والْمنكَِرالصالةَ تنهى عِن الْ

                                                
 .٩ – ٨ سورة املؤمنون اآليتان - ١
 .٤٥ سورة العنكبوت اآلية - ٢
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 ولقوله  )١(﴾أُولَِئك ِفي جناٍت مكْرمونَ   * والَِّذين هم علَى صالِتِهم يحاِفظُونَ      ﴿
ِإنَّ الْمناِفِقني يخاِدعونَ اللَّه وهو خاِدعهم وِإذَا قَاموا ِإلَى         ﴿ :سبحانه عن املنافقني  

   .)٢(﴾ قَاموا كُسالَىالصالِة

فال ترض لنفسك مبشاتهم وال تكن مثلهم متثاقال عن الصلوات كأنك جتر            
 فال تقـدم    ، لكن كن نشيطا قويا مسارعا إليها يف صالة الفجر وغريها          ،إليها جرا 

النوم على صالة الفجر وال على غريها بل كن صابرا مسارعا ومراقبا اهللا يف مجيع               
 ، وهكذا أوالدك كن قويا يف هذا األمر مـع الزوجـة   ،تك وهكذا زوج  ،األوقات

 كن مسارعا وكن قدوة يف اخلري إذا مسعت         ، وأنت أوهلم  ،ومع األوالد ومع اخلدم   
 كما أمرك ، والعشاء، واملغرب ، والعصر ، والظهر ،النداء فبادر إىل الصالة يف الفجر     

حاِفظُوا علَى  ﴿ :هصلى اهللا عليه وسلم يقول اهللا سبحان       اهللا سبحانه بذلك ورسوله   
 والصالة الوسطى هي صالة العصر خـصها اهللا         )٣(﴾الصلَواِت والصالِة الْوسطَى  

وأَِقيموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ واركَعوا مع  ﴿ : ويقول سبحانه  ،بالذكر لعظم شأا  
اِكِعنيأداؤها كما أمر اهللا: وإقامتها)٤(﴾الر .   

 فاألموال الـيت عنـدك أد       ،هو أداؤها ملستحقيها كما أمر اهللا      :وإيتاء الزكاة 
 وجاهد نفسك يف إخراج الزكاة حىت تؤديهـا         ، ال تبخل  ،زكاا كما أوجب اهللا   

   من هذا املال الذي عندك من نقود ،إىل أهلها

                                                
 .٣٥ – ٣٤ سورة املعارج اآليتان - ١
 .١٤٢نساء اآلية  سورة ال- ٢
 .٢٣٨ سورة البقرة اآلية - ٣
 .٤٣ سورة البقرة اآلية - ٤
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 وعـروض التجـارة     ، أو غري ذلك من أموال الزكـاة       ، أو بقر  ، أو إبل  ،أو غنم 
 فعليك أن تؤدي عن     ،السيارات إىل غري ذلك مما يعد للبيع       و ، واألواين ،كاملالبس

كل مال زكوي كلما حال عليه احلول يف املائة من الدراهم والدنانري وغريها مـن      
 ويف مائة ألـف  ، ويف األلف مخسة وعشرون  ،العمل اثنان ونصف ومها ربع العشر     

أو أكثره   وهكذا يف غنمك إذا كانت سائمة ترعى مجيع احلول           ،ألفان ومخسمائة 
 ويف ،يف األربعني إىل مائة وعشرين واحدة وهي جذع من الضأن أو ثين من املعـز   

 ويف املائتني وواحدة ثالث شياه مث تـستقر  ،املائة إحدى وعشرين إىل مائتني اثنتان   
 ويف اخلمسمائة مخس ، ففي أربعمائة من الغنم أربع شياه  ؛الفريضة يف كل مائة شاة    

   .شياه وهكذا

اإلبل فقد فصلها النيب صلى اهللا عليه وسلم فجعل يف اخلمس مـن          وأما زكاة   
 ويف مخـس    ، ويف العشر شاتان   ،اإلبل اليت ترعى مجيع احلول أو غالبه شاة واحدة        

 فـإذا   ، ويف العشرين أربع شياه إىل مخس وعـشرين        ،عشرة من اإلبل ثالث شياه    
 توجد لـدى   فإن مل- أنثى قد مت هلا سنة-بلغت مخسا وعشرين ففيها بنت خماض     

 فإذا  ، إىل مخس وثالثني   - ذكر قد مت له سنتان     -صاحب املال أجزأ عنها ابن لبون     
 ، إىل مخس وأربعـني    - أنثى قد مت هلا سنتان     -بلغت ستا وثالثني ففيها بنت لبون     
 فإذا بلغت   ، إىل ستني  - قد مت هلا ثالث سنني     -فإذا بلغت ستا وأربعني ففيها حقة     

 فإذا بلغت   ، إىل مخس وسبعني   - مت هلا أربع سنني     قد -واحدة وستني ففيها جذعة   
 فإذا بلغت إحدى وتسعني ففيها      ،ستا وسبعني ففيها بنتا لبون إىل إحدى وتسعني       

   فإذا ،حقتان طروقتا اجلمل إىل مائة وعشرين
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   .زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعني بنت لبون ويف كل مخسني حقة

ى مجيع احلول أو أغلبه ففي كـل        وهكذا يف البقر إذا كانت سائمة ترع      
 ويف األربعني مـسنة قـد مت هلـا    ،ثالثني تبيع أو تبيعة قد مت لكل منهما سنة    

 ويف الثمـانني  ، ويف السبعني تبيع ومسنة، ويف الستني تبيعان أو تبيعتان  ،سنتان
 ويف املائة تبيعان أو تبيعتان      ، ويف التسعني ثالثة أتباع أو ثالث تبيعات       ،مسنتان
 مث تستقر الفريضة    ،عا ويف املائة والعشرين ثالث مسنات أو أربعة أتب        ،ومسنة

   .ففي كل ثالثني تبيع أو تبيعة ويف كل أربعني مسنة

أما احلبوب والثمار اليت تكال وتدخر ففيها نصف العشر إذا كانت تسقى     
 أما إذا كانت تسقى باملطر أو األار وحنو ذلـك           ،مبؤونة كالسواين واملكائن  

فيمـا  (( :العشر إذا بلغت مخسة أوسق لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم          ففيها  
 أخرجـه   )١())سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر        

ليس فيما دون مخـسة     (( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم     .البخاري يف الصحيح  
   . متفق على صحته)٢())أوساق من متر وال حب صدقة

                                                
 والترمذي يف الزكاة بـرقم      ،١٦٣٠ ومسلم يف الزكاة برقم      ،١٣٨٨ رواه البخاري يف الزكاة برقم       - ١

 . واللفظ له٥٧٨
 .واللفظ له ، ١٦٢٧ ومسلم يف الزكاة برقم ،١٣٦٦ رواه البخاري يف الزكاة برقم - ٢
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 الركن الرابع من أركان اإلسالم جيب أن تتقي اهللا          أما صيام رمضان فهو   
 وحتفظ صومك   ، فإذا جاء رمضان عليك أن تصوم مع الناس كما أمر اهللا           ،فيه

 ،عن اللغو وعن الغيبة والنميمة وسائر املعاصي وال جترح صومك بشيء منها           
بل الواجب أن تصون صيامك عن كل املعاصي لقول النيب صـلى اهللا عليـه               

 مل يدع قول الزور والعمل به واجلهل فليس هللا حاجة يف أن يدع          من(( :وسلم
   . أخرجه البخاري يف صحيحه)١())طعامه وشرابه

 ، حتر احلالل من مكسب طيب واحذر احلـرام        ،وعليك بالكسب احلالل  
 ، فإذا صمت فلتصم جوارحك عن كل مـا حـرم اهللا        ،وصم صوما صحيحا  

ام والشراب وأن يصوم عن كـل  هكذا الصوم الكامل أن يصوم املرء عن الطع  
 فإذا حججـت فـصن      ، ال ترفث وال تفسق    ، وهكذا يف حجك   ،ما حرم اهللا  

 احذر ذلك يف مجيع األحوال لقول النيب صـلى اهللا  ،حجك عن مجيع املعاصي  
 )٢())من حج هللا فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمـه           (( :عليه وسلم 

العمرة إىل العمرة كفارة ملا     (( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم     .متفق على صحته  
   . متفق على صحته)٣())بينهما واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة

  

                                                
 وأمحـد يف بـاقي      ٦٤١ واللفظ له والترمذي يف الصوم برقم        ٥٥٩٧اه البخاري يف الصوم برقم       رو - ١

 . ٩٤٦٣مسند املكثرين برقم 
 وأمحد يف بـاقي     ،٢٤٠٤ واللفظ له ورواه مسلم يف احلج برقم         ١٤٢٤ رواه البخاري يف احلج برقم       - ٢

 .٧٠٧٧مسند املكثرين برقم 
  . واللفظ متفق عليه٢٤٠٣ ومسلم يف احلج برقم ،١٦٥٠ رواه البخاري يف احلج برقم - ٣
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  .واحلج املربور هو الذي ليس فيه رفث وال فسوق

وهكذا جيب عليك يف مجيع املعامالت احلذر من الغش واخليانة والكذب فقد            
 طعام يف الـسوق فكأنـه   مر النيب صلى اهللا عليه وسلم على رجل عنده صربة من     

ما هذا يا صـاحب     (( :أحس بشيء فيها فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلال فقال         
أفال جعلته فوق الطعام كـي      (( :؟ قال أصابته السماء يا رسول اهللا فقال       ))الطعام

   . أخرجه مسلم يف صحيحه)١()) من غش فليس مين؟يراه الناس

 وفيـه  ، وفيه الدعوة إىل كل خـري ،رواملقصود أن كتاب اهللا فيه اهلدى والنو 
 وهكذا سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيها الدعوة إىل            ،التحذير من كل شر   

   .كل خري والتحذير من كل شر

فوصييت لنفسي وجلميع إخواين املسلمني هي تقوى اهللا سـبحانه يف مجيـع             
هي مـع    هي طاعته سبحانه بفعل األوامـر وتـرك النـوا          : وتقوى اهللا  ،األحوال

 ومن تقوى اهللا سـبحانه      ،اإلخالص له جل وعال يف ذلك والوقوف عند حدوده        
العناية بالقرآن وتدبر معانيه واإلكثار من تالوته حفظا أو نظرا مع التدبر والتعقـل    

 أُولُو ِكتاب أَنزلْناه ِإلَيك مبارك ِليدبروا آياِتِه وِليتذَكَّر    ﴿ :والعمل قال اهللا سبحانه   
   .)٢(﴾الْأَلْباِب

   ، أو احلفظ وإمنا نزل ليقرأ،فهو مل يرتل جلعله يف الدواليب وال رد القراءة

                                                
 .١٤٧ رواه مسلم يف اإلميان برقم - ١
 .٢٩ سورة ص اآلية - ٢
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ِكتاب أَنزلْناه ِإلَيك ِلتخِرج الناس ِمن الظُّلُمـاِت  ﴿ : ويعمل به قال تعاىل    ،ويتدبر
لْناه مبارك فَاتِبعوه واتقُوا لَعلَّكُـم      وهذَا ِكتاب أَنز  ﴿ : وقال تعاىل  )١(﴾ِإلَى النورِ 
   .)٢(﴾ترحمونَ

إين تارك  (( :وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم للناس يوم عرفة يف حجة الوداع           
 ويقول صلى اهللا عليـه وسـلم    )٣())فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب اهللا        

هللا فيه اهلدى والنور فخذوا بكتاب اهللا   إين تارك فيكم ثقلني أوهلما كتاب ا      (( :أيضا
 يعـين ـم     )٤())وأهل بييت أذكركم اهللا يف أهل بييت      (( : مث قال  ))واستمسكوا به 

 وأن  ، يذكر الناس باهللا يف أهل بيته بأن يرفقوا م         ،زوجاته وقراباته من بين هاشم    
اموا  ويعطوهم حقوقهم ما د    ، ويوصوهم باحلق  ، ويكفوا األذى عنهم   ،حيسنوا إليهم 

 وصح عن عبد اهللا بـن  ،مستقيمني على دينه متبعني لشريعته علية الصالة والسالم     
 :أيب أوىف رضي اهللا عنه أنه سئل عما أوصى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال               

 فالقرآن وصية اهللا ووصية رسوله عليـه        ، يعين أوصى بالقرآن   ،أوصى بكتاب اهللا  
وهذَا ِكتاب أَنزلْنـاه  ﴿ :نا ذا الكتاب فقالالصالة والسالم فاهللا جل وعال أوصا    

 وهِبعفَات كاربوقال عـز  . فهذه وصيته وأمره سبحانه باتباع كتابه والتمسك به ﴾م 
اللَّه نزلَ أَحسن الْحِديِث ِكتابا متشاِبها مثَاِني تقْشِعر ِمنه جلُود الَِّذين           ﴿ :وجل

   . اآلية)٥(﴾ربهم ثُم تِلني جلُودهم وقُلُوبهم ِإلَى ِذكِْر اللَِّهيخشونَ 

                                                
 .١ سورة إبراهيم اآلية - ١
 .١٥٥ سورة األنعام اآلية - ٢
 .٣٧١٨ ورواه الترمذي يف املناقب برقم ،٢١٣٧ رواه مسلم يف احلج برقم - ٣
 .١٨٤٦٤ ورواه أمحد يف مسند الكوفيني برقم ٤٤٢٥قم  رواه مسلم يف فضائل الصحابة بر- ٤
 .٢٣ سورة الزمر اآلية - ٥
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 وهو أحسن القصص كما قال سـبحانه        ،فهذا كتاب اهللا هو أحسن احلديث     
نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصِص ِبما أَوحينا ِإلَيـك هـذَا        ﴿ :يف سورة يوسف  
   .)١(﴾نت ِمن قَبِلِه لَِمن الْغاِفِلنيالْقُرآنَ وِإنْ كُ

 وأخبار  ، قص اهللا علينا فيه أخبار املاضني من أخبار آدم         ،فهو أحسن القصص  
 وقص علينا أخبار    ، وغريهم من الرسل املذكورين يف القرآن      ، وصاحل ، وهود ،نوح

قبـة   وما جرى للمتقني من النصر والتأييد والعا     ،أممهم وما جرى هلم من العقوبات     
 كما قص علينا صفات أهل اجلنة والنـار         ،احلميدة وليس هناك قصص أحسن منه     

وأنواع النعيم والعذاب وأخبار يوم القيامة واجلزاء واحلساب إىل غري ذلـك مـن              
   .األخبار العظيمة

 جنا وإنسا هـي العنايـة بكتـاب اهللا          ، رجاال ونساء  :فالوصية أيها اإلخوة  
 ، وبسنة الرسول ألا داخلة يف ذلـك       ،عمل مبا فيه  واإلكثار من تالوته وتدبره وال    

 ألن اهللا سـبحانه  ؛فسنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم داخلة يف الوصية بكتاب اهللا   
 ما ضلَّ صاِحبكُم     *والنجِم ِإذَا هوى  ﴿ :أوحى إليه القرآن والسنة قال جل وعال      

 : وقال سـبحانه )٢(﴾ هو ِإال وحي يوحى  ِإنْ  *وما ينِطق عِن الْهوى   * وما غَوى   
يا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي الْـأَمِر ِمـنكُم فَـِإنْ             ﴿

           الْيونَ ِباللَِّه وِمنؤت متوِل ِإنْ كُنسالرِإلَى اللَِّه و وهدٍء فَريِفي ش متعازنِم الْآِخِر  تو
   .)٣(﴾ذَِلك خير وأَحسن تأِْويلًا

                                                
 .٣  سورة يوسف اآلية - ١
 .٤ – ١ سورة النجم اآليات - ٢
 .٥٩ سورة النساء اآلية - ٣
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   .)١())أال إين أوتيت القرآن ومثله معه(( :وقال صلى اهللا عليه وسلم
فالوصية بالقرآن وصية بالسنة فالواجب على مجيع املـسلمني هـو العمـل             

   .بالكتاب والسنة وحتكيمهما يف كل شيء
 واالسـتفادة   ، أحاديثه الصحيحة  :هيوسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

منها وحفظ ما تيسر منها أيضا والسؤال عما أشكل منها ألن اهللا أوصى ا قـال                
فَلْيحذَِر ﴿ : وقال جل وعال   )٢(﴾وأَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ واحذَروا    ﴿ :تعاىل

أَنْ تِصيبهم  ﴿لى اهللا عليه وسلم      يعين عن أمر النيب ص     ﴾الَِّذين يخاِلفُونَ عن أَمِرهِ   
    أَِليم ذَابع مهِصيبي ةٌ أَونِطِع     ﴿ : وقال جل وعال   ،)٣(﴾ِفتي نماللَِّه و وددح ِتلْك

             زالْفَـو ذَِلكا وِفيه اِلِدينخ ارها الْأَنِتهحت ِري ِمنجاٍت تنج ِخلْهدي ولَهسرو اللَّه
ومن يعِص اللَّه ورسولَه ويتعد حدوده يدِخلْه نارا خاِلدا ِفيهـا ولَـه             * م  الْعِظي

ِهنيم ذَابنسأل اهللا العافية)٤(﴾ع .   
 الوصـية  ،الوصية لنفسي ولكم وجلميع املسلمني وجلميع من بلغه هذا الكالم       

 ،اصي بذلك قوال وعمال ومذاكرة     والعناية بكتاب اهللا الكرمي والتو     ،هي تقوى اهللا  
   .ومن ضيع ذلك فهو خاسر

ِإال الَِّذين آمنوا وعِملُـوا     *  ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خِسر       *والْعصِر﴿ :قال تعاىل 
 فهؤالء هم أهل السعادة وهم      )٥(﴾الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالصبرِ    

  منوا باهللا وبرسوله أهل الربح الذين آ
                                                

 ورواه أبو داود يف كتـاب الـسنة بـرقم           ، واللفظ له  ١٦٥٤٦ رواه أمحد يف مسند الشاميني برقم        - ١
٣٩٨٨. 

 .٩٢ائدة اآلية  سورة امل- ٢
 .٦٣ سورة النور اآلية - ٣
 .١٤ – ١٣ سورة النساء اآليتان - ٤
 . سورة العصر كاملة- ٥
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 أي  : وتواصوا باحلق  ، وتركوا حمارمه  ، وأخلصوا هللا العبادة وأدوا فرائضه     ،ووحدوه
 مث مع ذلك صـربوا ومل       ، وأمروا باملعروف ووا عن املنكر     ،تناصحوا فيما بينهم  

والْمؤِمنـونَ  ﴿ : وهـم املـذكورون يف قولـه تعـاىل    ،جيزعوا حىت حلقوا برم   
  اتِمنؤالْمكَـِر           ونـِن الْمنَ عـوهنيوِف ورعونَ ِبالْمرأْمٍض يعاُء بِليأَو مهضعب

           مهمحرـيس أُولَِئـك ـولَهسرو ونَ اللَّهِطيعيكَاةَ وونَ الزتؤيالةَ وونَ الصِقيميو
١(﴾اللَّه(.   

 :رمحة فقـال تعـاىل     وقد وعدهم اهللا بال    ، وهذا شأن املؤمنني   ،هذا هو شأم  
أُولَِئك سيرحمهم اللَّه وهذا جزاؤهم يف الدنيا بالتوفيق واهلدايـة والتـسديد ويف             

والْعصِر ﴿ : وهم املذكورون يف قوله تعاىل     ، والنجاة من النار   ،اآلخرة بدخول اجلنة  
 *     ِسرانَ لَِفي خسِإنَّ الِْإن *    ِملُوا الصعوا ونآم ِإال الَِّذين   قا ِبالْحواصوتاِت واِلح

 ﴾وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى   ﴿ : ويقول سبحانه يف هذا املعىن     ﴾وتواصوا ِبالصبرِ 
وال تعـاونوا   ﴿ : مث يقول سبحانه   ،الرب والتقوى هو أداء فرائض اهللا وترك حمارمه       

   .)٢(﴾لَّه ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَاِبعلَى الِْإثِْم والْعدواِن واتقُوا ال

 ))الدين النـصيحة  (( :ويقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح        
 ٣))هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتـهم      (( :قلنا ملن يا رسول اهللا؟ قال     
   ،رواه مسلم يف الصحيح

                                                
 . ٧١ سورة التوبة اآلية - ١
 .٢ سورة املائدة اآلية - ٢
 .٤١٢٦ والنسائي يف البيعة برقم ، واللفظ له٨٢ رواه مسلم يف اإلميان برقم - ٣
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 وشـبك   )١())لبنيان يشد بعضه بعضا   املؤمن للمؤمن كا  (( :ويقول صلى اهللا عليه وسلم    
مثل املؤمنني يف تـوادهم وتـرامحهم       (( :بني أصابعه ويقول النيب صلى اهللا عليه وسلم       

وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر اجلـسد بالـسهر    
  هكذا كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وأتباعهم بإحسان متعاونني           )٢())واحلمى

 دعاة للخري حمـذرين مـن   ، متواصني باحلق والصرب عليه ،على الرب والتقوى متناصحني   
 ومع  ، ومع أوالدكم  ،الشر صرب يف مجيع األحوال وعليكم أن تكونوا كذلك مع أهلكم          

 ويف ، ويف الطائرة، ومع مجيع املسلمني أينما كانوا يف الباخرة      ، ومع جلسائكم  ،جريانكم
 فعليكم أيها اإلخوة أن تكونوا متواصـني        ،حر ويف أي مكان    ويف الب  ، يف الرب  ،السيارة

 معتـنني   ، حمذرين من الشر   ، دعاة للخري  ،باحلق متناصحني متعاونني على الرب والتقوى     
   .بكتاب اهللا تالوة وتدبرا وتعقال وعمال

 ، وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للفقـه يف دينـه          ،واهللا املسئول بأمسائه احلسىن   
 ومـن سـيئات     ، وأن يعيذنا وإياكم وسائر املسلمني من شرور أنفسنا        ،والثبات عليه 

 واالهتـداء ـا   ، وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وأن يوفقنا للعناية بكتابه ،أعمالنا
 وأن يكون كتاب اهللا سبحانه خلقا لنا كما كان خلقا لرسولنا الكرمي             ،والعمل مبا فيها  

 ومـن   ،اكم وسائر املسلمني من مضالت الفـنت       وأن يعيذنا وإي   ،صلى اهللا عليه وسلم   
 وأن جيعلنا وإياكم من أنـصار دينـه         ، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته     ،نزغات الشيطان 

والدعاة إليه على بصرية إنه مسيع قريب وصلى اهللا وسلم على عبده ونبينا حممد وعلـى          
   .آله وصحبه وأتباعه بإحسان إىل يوم الدين وال حول وال قوة إال باهللا

                                                
 ٤٦٨٤ ومسلم يف الرب والـصلة واآلداب بـرقم          ، ٢٢٦٦ب برقم    رواه البخاري يف املظامل والغص     - ١

 .واللفظ متفق عليه
 و  ١٧٦٤٨ وأمحد يف مـسند الكـوفيني بـرقم          ،٤٦٨٥ رواه مسلم يف الرب والصلة واآلداب برقم         - ٢

١٧٦٥٤. 
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  )١(اإلجابة عن أسئلة متفرقة بعد المحاضرة

 وأشعر بالثبات إذا ، استقمت حبمد اهللا على دين اهللا منذ شهر تقريبا      :١س  
 وعندما أفارقهم بسبب انشغايل وأعمايل أجد       ،كنت مع بعض اإلخوة الصاحلني    

   ؟ مباذا تنصحوين،نقصا يف اإلميان

ا فارقتهم لبعض أشغالك     وإذ ، نوصيك باالستقامة على صحبة األخيار     :١ج  
ِإنَّ اللَّـه  ﴿ : قال تعاىل ،فاتق اهللا وتذكر أنه سبحانه رقيب عليك وهو أعظم منهم         

الَِّذي يراك ِحني تقُوم الساعة وتقَلُّبـك       ﴿ : وقال سبحانه  )٢(﴾كَانَ علَيكُم رِقيبا  
اِجِدين٣(﴾ِفي الس(وقال تعاىل : ﴿ نْ ِإنَّ اللَّهزحاال تنعم﴾)٤(.   

 وتذكر أنك بني يديه وأنه يراك على الطاعة واملعـصية  ،فاهللا مراقبك فاتق اهللا  
 : وقال جل وعـال    . واحذر أن تعمل ما يغضبه سبحانه      ، فاحذر عقاب اهللا   ،مجيعا
﴿هفْسن اللَّه كُمذِّرحي٥(﴾و(وِن﴿ : وقال سبحانهبهفَار ايِإيو﴾)٦(.  

                                                
  أسئلة موجهة إىل مساحته بعد احملاضرة اليت ألقاها مبسجد مسو األمري متعب بن عبد العزيز يف جـدة                   - ١

 . هـ١٤١٦ / ٨ / ١٣يف " الوصية بكتاب اهللا القرآن الكرمي " حتت عنوان 
 .١ سورة النساء من اآلية - ٢
 .٢١٩ ،٢١٨ سورة الشعراء اآليتان - ٣
 .٤٠ سورة التوبة من اآلية - ٤
 .٣٠ – ٢٨ سورة آل عمران من اآليتني - ٥
 .٤٠ سورة البقرة من اآلية - ٦
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 واالستقامة على دين اهللا سبحانه يف خلوتـك ومـع      ،فعليك بالصدق مع اهللا   
 يـسمع كالمـك     ،أصحابك ويف كل مكان فأنت يف مسمع من اهللا ومرأى         

 فعليك أن تستحي من اهللا جل وعال أعظم من حيائـك مـن              ،ويرى فعالك 
   .أهلك ومن غري أهلك

   ما حكم من مات على الشرك وهو ال يعلم أنه من الشرك؟ :٢س 

 : الشرك فهو على خطر عظيم لقـول اهللا سـبحانه       من مات على   :٢ج  
مـا كَـانَ   ﴿ : وقال تعاىل  )١(﴾ولَو أَشركُوا لَحِبطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ      ﴿

           ِبالْكُفِْر أُولَِئـك فُِسِهملَى أَنع اِهِديناللَِّه ش اِجدسوا مرمعأَنْ ي ِرِكنيشِللْم
  و مالُهمأَع ِبطَتونَ   حاِلدخ ماِر هـا    ﴿ : وقال تعاىل  )٢(﴾ِفي النا ِإلَى منقَِدمو

ِإنَّ اللَّه ال يغِفـر     ﴿ : وقال سبحانه  )٣(﴾عِملُوا ِمن عمٍل فَجعلْناه هباًء منثُورا     
   .)٤(﴾أَنْ يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاُء

 وحكمهم يف الدنيا    ،سائر الكفرة الكفر األكرب   فهذا وعيدهم ومصريهم ك   
 أما إن كان    ،أم ال يغسلون وال يصلى عليهم وال يدفنون يف مقابر املسلمني          

 فهذا أمره إىل اهللا سـبحانه       - أعين القرآن والسنة   -أحد منهم مل تبلغه الدعوة    
  يوم 

                                                
 .٨٨ سورة األنعام من اآلية - ١
 .١٧ سورة التوبة اآلية - ٢
 .٢٣ سورة الفرقان اآلية - ٣
 .٤٨ سورة النساء اآلية - ٤
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أم  واألرجح عند أهل العلم يف ذلك يف حكمهم          ،القيامة كسائر أهل الفترة   
  .  فمن أجاب دخل اجلنة ومن عصى دخل النار،ميتحنون يوم القيامة

يف "وقد بسط الكالم يف ذلك العالمة ابن القيم رمحه اهللا يف آخر كتابـه               
 أم ميتحنـون يف عرصـات       )املذهب الثامن ( ": حيث قال  ."طريق اهلجرتني 

 أطـاع  القيامة ويرسل إليهم هناك رسول وإىل كل من مل تبلغه الدعوة فمـن       
 وعلى هذا فيكون بعضهم يف اجلنة ،الرسول دخل اجلنة ومن عصاه أدخله النار      

 أما إن كان أحد منهم عنده       ." وذا يتألف مشل األدلة كلها     ،وبعضهم يف النار  
 ، واحلكم على الظاهر   ،جهل فيما وقع فيه من الشرك فأمره إىل اهللا جل وعال          

مره إىل اهللا جل وعال الذي      فمن كان ظاهره الشرك حكمه حكم املشركني وأ       
   .يعلم كل شيء سبحانه وتعاىل

 هذه أيام امتحانات فهل من نصيحة إىل الطالب يـا مساحـة             :٣س  
  الشيخ؟ 

 ننصح الطالب مجيعا باجلد والعناية واملذاكرة يف الـدروس لـيال            :٣ج  
 ، وسؤال اهللا التوفيق والعـون     ، والتعاون فيما بينهم يف حل املشكالت      ،وارا
 صالة  ، واحلرص على الصالة واحملافظة عليها يف اجلماعة       ،ذر من املعاصي  واحل

 وأداء حق الزوجة إىل غـري       ، وصلة الرحم  ، وعلى بر الوالدين   ،الفجر وغريها 
   .ذلك
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 واالستقامة على دينه واحملافظة على ما أوجـب         ،فنوصي الطالب بتقوى اهللا   
 كل واحد عليه أن     ، دروسهم  وهذا يعينهم على النجاح يف     ، وترك ما حرم اهللا    ،اهللا

   .يتقي اهللا وأن حيافظ على ما أوجب اهللا من صالة وغريها

 لعطائهـا   ، وإعطائهم حقوقهم وإنصاف الزوجـة     ،وأن جيتهد يف بر والديه    
 وحفظ الوقت من القيل والقال الذي ال فائـدة فيـه            ،حقوقها إن كان له زوجة    

   . أو مع إخوانه،وذلك باملذاكرة وحده

 فكيف يكون الرد على قوله      ،قيد وتكلف عإن العقيدة ت  :  يقول  قائل :٤س  
   ؟هذا

 فهـذه  ، هذا كالم شنيع إذا قصد القائل عقيدة التوحيد عقيدة املؤمنني      :٤ج  
 وأـا  ،الكلمة ردة عن اإلسالم وكفر باهللا ألن معناها أا ليس فيها فائدة معلومة           

 ويتقـي  ،يراجع القائل نفسه   فهذا كالم قبيح وردة عن اإلسالم فال بد أن           ،معقدة
 فالعقيدة هي أصل الدين وهي اإلميان باهللا ورسوله وتوحيـد اهللا            ،اهللا ويتوب إليه  

 ألن معناها ال معبود حق إال اهللا وذلك هو        ،واإلخالص له وهي معىن ال إله إال اهللا       
 وطاعـة   ، وترك اإلشراك به واإلميان بأمسائه وصـفاته       ،توحيد اهللا واإلخالص له   

 وليس يف ذلك تعقيد بل ذلك كله واضح ملن      ، وترك نواهيه  ، سبحانه وتعاىل  أوامره
   .هداه اهللا وأهلمه رشده ووفقه لطلب احلق

والَِّذين كَفَروا أََوِلياؤهم الطَّاغُوت يخِرجونهم من      ﴿ : قال اهللا تعاىل   :٥س  
   .؟ يف اآلية﴾ورالن﴿ ـ اآلية ما املقصود ب)١(﴾النوِر ِإلَى الظُّلُماِت

                                                
 .٢٥٧ سورة البقرة اآلية - ١
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 خيرجهم مـن  ، وموفقهم، ومعينهم، وناصرهم، إن اهللا ويل الذين آمنوا   :٥ج  
 إىل نور التوحيد واحلـق      ، والبدع ، وظلمات املعاصي  ، ظلمات الشرك  ؛الظلمات
 وكفار بـين    ، فكفار قريش  ، وبواسطة كتبه املرتلة   ، بواسطة الرسل  : يعين ،واإلميان

 والطاغوت الشيطان مـن اإلنـس واجلـن       ،إسرائيل وغريهم أولياؤهم الطاغوت   
فالشياطني من اإلنس واجلن هم أولياء الكفرة خيرجوم من نور التوحيد واحلق إىل         

 التوحيد : فالنور يف هذه اآلية املقصود به  ،ظلمات الشرك واجلهل واملعاصي والبدع    
   . نسأل اهللا العافية، الشرك واملعاصي والبدع: والظلمات،واإلميان واهلدى

بالنسبة للنساء ألنه انتـشر يف هـذه        .  ما رأيكم يف لبس البنطلون     :٦س  
  األزمنة؟ 

 ننصح أن ال يلبس البنطلون ألنه من لباس الكفرة فينبغي تركه وأن ال              :٦ج  
 وحتـرص علـى     ، وال تشذ عنه   ، بنات بلدها  ،تلبس املرأة إال لباس بنات جنسها     

 وال  ، بل يستر من غري ضيق     ،قة وال ر  ،اللباس الساتر املتوسط الذي ليس فيه ضيق      
   . وال بالرجال وال تلبس مالبس الشهرة، وليس فيه تشبه بالكفار،يصف البدن

   ؟ ما حكم السفر إىل بالد الكفار للدراسة:٧س 
 يـدعو   ، الوصية احلذر من ذلك إال إذا كان املسافر عنده علم وبصرية           :٧ج  

حب علم وبصرية يقول الـنيب       وال خيشى على دينه ألنه صا      ،إىل اهللا ويعلم الناس   
أنا بريء منهم من كـل مـسلم يقـيم بـني أظهـر              (( :صلى اهللا عليه وسلم   

   )١())املشركني

                                                
 .٢٢٧٤ وأبو داود يف اجلهاد برقم ،١٥٣٠ رواه الترمذي يف كتاب السري برقم - ١



  

 - ٤٤ -

واهللا جل وعال قال يف كتابه الكرمي عن املسلمني املقيمني بـني املـشركني وهـم ال                 
ِسِهم قَالُوا ِفيم كُنتم    ِإنَّ الَِّذين توفَّاهم الْمالِئكَةُ ظَاِلِمي أَنفُ     ﴿ :يستطيعون إظهار دينهم  

قَالُوا كُنا مستضعِفني ِفي الْأَرِض قَالُوا أَلَم تكُن أَرض اللَِّه واِسعةً فَتهـاِجروا ِفيهـا               
فَأُولَِئك مأْواهم جهنم وساَءت مِصريا ِإال الْمستـضعِفني ِمـن الرجـاِل والنـساِء        

ال يقبل اهللا عز وجل من مشرك بعـدما         (( : ويف احلديث الصحيح   . اآلية )١(﴾لْداِنوالِْو
  .  واملعىن حىت يفارق املشركني)٢())أسلم عمال أو يفارق املشركني

 واجللوس بينهم ،فالوصية مين جلميع املسلمني احلذر من الذهاب إىل بالد املشركني      
 وبصرية ليدعو إىل اهللا ويتعلم ، وهدى ،م إال من كان عنده عل     ، وال للدراسة  ،ال للتجارة 

 ويظهر دينه فهذا ال بأس به كما فعل جعفر بن أيب طالب             ،أشياء أخرى حتتاجها بالده   
رضي اهللا عنه ومن معه من الصحابة ملا هاجروا إىل احلبشة من مكة املكرمة بسبب ظلم             

اهللا عليـه   وعجزهم عن إظهار دينهم مبكة حني كان رسول اهللا صـلى       ،املشركني هلم 
   .وسلم مبكة قبل اهلجرة

 أنا موظف يف صيدلية وقد جعل صاحب احملل الرئيسة علينـا امـرأة              :٨س  
  فبماذا تنصحونين؟ 

 واحذر واحبث عن عمـل آخـر        ، ننصحك بأن ال تبقى يف هذه الصيدلية       :٨ج  
جا ويرزقْـه ِمـن     ومن يتِق اللَّه يجعلْ لَه مخر     ﴿ :وأبشر باخلري ألن اهللا سبحانه يقول     

  ِسبتحثُ ال ييإن تيسر لك أن تنصح صاحب الصيدلية حىت يعـني رئيـسا            و )٣(﴾ح
 وفـق اهللا    )٤())الدين النـصيحة  (( :رجال فافعل ذلك لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم        

   .اجلميع
                                                

 .٩٨ – ٩٧ سورة النساء اآليتان - ١
 . ٢٥٢١ رواه النسائي يف الزكاة برقم - ٢
 .٣ – ٢سورة الطالق من اآليتني  - ٣
 .٤١٢٦ واللفظ له والنسائي يف البيعة برقم ٨٢ رواه مسلم يف اإلميان برقم - ٤
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  ١التواصي بالحق

عبده ورسوله   والعاقبة للمتقني والصالة والسالم على       ،احلمد هللا رب العاملني   
 وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا حممد بن عبد اهللا              ،وخليله

 ومن سلك سبيله واهتدى ـداه إىل يـوم          ،بن عبد املطلب وعلى آله وأصحابه     
   : أما بعد،الدين

 يف بيت   ،فإنين أشكر اهللا عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة يف اهللا              
 والتعاون على   ، للتواصي باحلق والتناصح   ، يف رحاب بيت اهللا العتيق     من بيوت اهللا  
 وأن ، نسأل اهللا سبحانه أن جيعله لقاء مباركـا     ، والتذكري باهللا وحبقه   ،الرب والتقوى 

 وأن  ، وأن مينحنا الفقه فيه    ،يصلح قلوبنا وأعمالنا مجيعا وأن يثبتنا وإياكم على دينه        
 كمـا   ، سيئات أعمالنا ومن مضالت الفنت     يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن     

 وأن يعلي كلمته وأن يصلح أحوال املسلمني يف كل          ،أسأله سبحانه أن ينصر دينه    
 ، وأن يصلح قـادم    ، وأن مينحهم الفقه يف الدين وأن يويل عليهم خيارهم         ،مكان

 وأن يـصلح    ، وأن يعينهم على كل خري     ،كما أسأله أن يوفق والة أمرنا لكل خري       
 وأن ينصر م احلق وجيعلنـا وإيـاكم         ، وأن يعيذهم من بطانة السوء     ،بطانةهلم ال 

   .وإياهم من اهلداة املهتدين

  

                                                
 ١٦ حماضرة لسماحة الشيخ عبد العزيز يف مكة املكرمة مبسجد األمري أمحد حبي الرصيفة مساء األحد              - ١
 . هـ١٤١٦ / ٨/ 
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 إن اهللا جل وعال خلق الثقلني ليعبدوه وأرسل الرسل هلذا           :أيها اإلخوة يف اهللا   
 وما خلَقْت الِْجن والِْإنس   ﴿ :األمر العظيم وأنزل الكتب هلذا األمر قال جل وعال        

 هلذا األمر خلق اهللا الناس جنهم وإنسهم رجاهلم ونسائهم عرم           )١(﴾ِإال ِليعبدونِ 
 . مل خيلقوا عبثا وال سدى     ، أغنيائهم وفقرائهم كلهم خلقوا ليعبدوا اهللا      ،وعجمهم

 إنكارا )٢(﴾أَفَحِسبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم ِإلَينا ال ترجعونَ  ﴿ :قال جل وعال  
 يعىن  )٣(﴾أَيحسب الِْإنسانُ أَنْ يترك سدى    ﴿ : وقال جل وعال   .على من ظن ذلك   

وما خلَقْنا السماَء والْـأَرض ومـا      ﴿ : وقال جل وعال   .مهمال ال يؤمر وال ينهى    
   .)٤(﴾بينهما باِطلًا

 خلقهم ألمـر    ، سدى  ما خلقهم باطال وال عبثا وال      ،فاهللا خلق اخللق ليعبدوه   
 أن يعبدوه بطاعة أمره وترك نواهيه واإلخالص له يف مجيع العبـادات            :عظيم وهو 

 كما قال سبحانه يف سورة      . هذه هي العبادة اليت خلقوا هلا      ،والوقوف عند حدوده  
ِرزٍق وما  ما أُِريد ِمنهم ِمن     * وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإال ِليعبدوِن       ﴿ :الذاريات

   .)٥(﴾ِإنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوِة الْمِتني* أُِريد أَنْ يطِْعموِن 

 وهي اإلسـالم    ،وهذه العبادة هي توحيده وطاعته بأداء فرائضه وترك حمارمه        
   وهي اإلميان )٦(﴾ِإنَّ الدين ِعند اللَِّه الِْإسالم﴿ :الذي قال اهللا فيه

                                                
 .٥٦ سورة الذاريات اآلية - ١
 .١١٥ن اآلية  سورة املؤمنو- ٢
 .٣٦ سورة القيامة اآلية - ٣
 .٢٧ سورة ص اآلية - ٤
 .٥٨ – ٥٦ سورة الذاريات - ٥
 .١٩ سورة آل عمران من اآلية - ٦
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أَيهـا  ﴿ : وقال تعـاىل   )١(﴾ولَقَد جاَءهم ِمن ربِهم الْهدى    ﴿ : قال تعاىل  .ىواهلد
   .)٢(﴾الَِّذين آمنوا آِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه

اإلميـان  (( : وهي اليت قال فيها صلى اهللا عليه وسلم        ،فهذه العبادة هي اإلميان   
له إال اهللا وأدناهـا إماطـة     بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول ال إ         

 فاإلميان هو عبادة اهللا وهو اإلسالم       )٣())األذى عن الطريق واحلياء شعبة من اإلميان      
وهو اهلدى وهو الرب والتقوى وهو طاعة اهللا ورسوله وهو توحيد اهللا واإلخـالص      

 وهذا هو   ، هذه هي العبادة   ،له والقيام بأوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده       
ولَقَد جاَءهم  ﴿ :الم واإلميان وهذا هو التقوى وهذا هو الرب واهلدى قال تعاىل          اإلس

ِإنَّ ﴿ : وقال سـبحانه   )٤(﴾ولَِكن الِْبر مِن اتقَى   ﴿ : وقال تعاىل  ﴾ِمن ربِهم الْهدى  
   .)٥(﴾الْأَبرار لَِفي نِعيٍم

يا ﴿ : وخلقهم هلا قال تعاىل    وهذا هو معىن العبادة اليت أمر اهللا ا الناس مجيعا         
 )٦(﴾أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَِّذي خلَقَكُم والَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُـم تتقُـونَ            

أمرهم ذه العبادة اليت خلقوا هلا وأرسل ا الرسل عليهم الصالة والسالم قـال               
 )٧(﴾ٍة رسولًا أَِن اُعبدوا اللَّه واجتِنبوا الطَّـاغُوت       ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُم    ﴿ :تعاىل

  ومعىن قوله سبحانه اعبدوا اللَّه يعين وحدوا اهللا 

                                                
 .٢٣ سورة النجم اآلية - ١
 .١٣٦ سورة النساء اآلية - ٢
 .٤٩١٩ والنسائي يف اإلميان وشرائعه برقم ، واللفظ له٥١ رواه مسلم يف اإلميان برقم - ٣
 .١٨٩ سورة البقرة من اآلية - ٤
 .١٣ سورة االنفطار اآلية - ٥
 .٢١ سورة البقرة اآلية - ٦
 .٣٦ سورة النحل اآلية - ٧
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   اجتنبوا الشرك واملعاصي : يعين﴾واجتِنبوا الطَّاغُوت﴿وأطيعوا أوامره 

والسالم فاهللا أرسل الرسل مجيعا من أوهلم نوح إىل آخرهم حممد عليه الصالة             
كلهم أرسلوا ليدعوا الناس لعبادة اهللا وأن يوحدوا اهللا وخيصوه بالعبادة وأن يطيعوا             
أوامره وينتهوا عن نواهيه ويقفوا عند حدوده ويرجوا ثوابه وخيشوا عقابه سبحانه            

 : ذا األمر بعث اهللا الرسل وبه أرسلوا قال ابن عباس رضي اهللا عنـهما              ،وتعاىل
 حىت وقع   ، الصالة والسالم وذريته على اإلسالم عشرة قرون       كان آدم أبونا عليه   (

 ودعاهم إىل اهللا    ،الشرك يف قوم نوح فأرسل اهللا إليهم نوحا عليه الصالة والسالم          
 وقص اهللا لنا قصتهم يف مواضع كثرية يـأمرهم بتوحيـد اهللا             ،ووجههم إىل اخلري  

لَى قَوِمِه فَقَالَ يا قَوِم اعبدوا اللَّـه    ولَقَد أَرسلْنا نوحا إِ   ﴿ :وطاعته يقول اهللا تعاىل   
    هرِإلٍَه غَي ِمن ا لَكُمفلما استكربوا وأصروا على الباطل أخذهم اهللا بـالغرق          )١(﴾م 

ولَقَد أَرسلْنا نوحا ِإلَى قَوِمِه فَلَِبثَ ِفيِهم أَلْف سنٍة ِإال خمِسني           ﴿ :كما قال تعاىل  
 فَأَنجيناه وأَصحاب السِفينِة وجعلْناها آيةً    *هم الطُّوفَانُ وهم ظَاِلمونَ   عاما فَأَخذَ 
الَِمنيفلما  ، مكث فيهم ألف سنة إال مخسني عاما يدعوهم إىل اهللا سبحانه           )٢(﴾ِللْع 

 ،استكربوا وعتوا أخذهم اهللا بالطوفان باملاء النازل من السماء والنابع مـن األرض     
ولَقَـد  ﴿ :حىت غرقوا عن آخرهم إال من كان مع نوح يف السفينة كما قال تعاىل             

أَرسلْنا نوحا ِإلَى قَوِمِه فَلَِبثَ ِفيِهم أَلْف سنٍة ِإال خمِسني عاما فَأَخذَهم الطُّوفَانُ             
 وهكـذا   ﴾اها آيةً ِللْعالَِمني   فَأَنجيناه وأَصحاب السِفينِة وجعلْن     *وهم ظَاِلمونَ 

   من ،غريهم

                                                
 .٢٣ سورة املؤمنون اآلية - ١
 .١٥ – ١٤ سورة العنكبوت اآليتان - ٢
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 وآخرهم وخـامتهم نبينـا      ،مل يستجب للرسل فهو اهلالك يف الدنيا واآلخرة       
مـا  ﴿ :حممد عليه الصالة والسالم هو آخرهم وأفضلهم كما قال اهللا جل وعـال      

 وقال عليه   )١(﴾تم النِبيني كَانَ محمد أَبا أَحٍد ِمن ِرجاِلكُم ولَِكن رسولَ اللَِّه وخا         
 : قال تعاىل  )٣())بعثت للناس عامة  (( : وقال )٢())إنه ال نيب بعدي   ((الصالة والسالم   

وما أَرسلْناك  ﴿ : وقال تعاىل  )٤(﴾قُلْ يا أَيها الناس ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم جِميعا        ﴿
    نا وِشرياِس باِإال كَافَّةً ِللنفالواجب علـى    ، عليه من ربه الصالة والسالم     )٥(﴾ِذير 

مجيع املكلفني من اجلن واإلنس اتباعه وطاعته والسري على منهاجه عليه الـصالة             
قُلْ ِإنْ كُنتم تِحبونَ اللَّه فَاتِبعوِني يحِببكُم اللَّه ويغِفر لَكُم          ﴿ :والسالم قال تعاىل  

كُموبقل يا حممد للناس جنهم وإنسهم إن كنتم حتبون اهللا يعـين             :عىن وامل )٦(﴾ذُن 
  . صادقني فاتبعوين حيببكم اهللا

فمن كان حيب اهللا فليتبع حممدا عليه الصالة والسالم بطاعة أوامره واجتناب            
 ومـن ذلـك     ،نواهيه وذلك بتوحيد اهللا واإلخالص له وأداء حقه وترك معصيته         

 وبـر   ، وحج البيت احلـرام    ، وصوم رمضان  ،كاة وأداء الز  ،احملافظة على الصالة  
 ، وترك مجيع املعاصـي ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر   ،الوالدين وصلة الرحم  

 ، وترك مجيع املعاصـي مـن الزنـا        ،وترك الشرك باهللا الذي هو أعظم الذنوب      
 ، والغيبة والنميمة وعقوق الوالدين    ، وشرب املسكرات  ، والربا ، واللواط ،والسرقة

   .يعة الرحم إىل غري ذلكوقط
                                                

 .٤٠ سورة األحزاب اآلية - ١
 .٣٤٢٩ اإلمارة برقم  ورواه مسلم يف،٣١٩٦ رواه البخاري يف أحاديث األنبياء برقم - ٢
 .١٣٧٤٥ وأمحد يف باقي مسند املكثرين برقم ،٣٢٣ رواه البخاري يف التيمم برقم - ٣
 .١٥٨ سورة األعراف اآلية - ٤
 .٢٨ سورة سبأ اآلية - ٥
 .٣١ سورة آل عمران اآلية - ٦



  

 - ٥٠ -

 ، وأن يطيع أوامـره  ،جيب على كل مكلف من الرجال أو النساء أن يعبد اهللا          
 وأن يقف عند حدود اهللا يرجو ثوابه وخيشى عقابه سبحانه           ،وأن ينتهي عن نواهيه   

ما علَيِه  قُلْ أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ فَِإنْ تولَّوا فَِإن       ﴿ :وتعاىل يقول جل وعال   
ما حملَ وعلَيكُم ما حملْتم وِإنْ تِطيعوه تهتدوا وما علَى الرسوِل ِإال الْـبالغُ              

ِبني١(﴾الْم(   ويقول جل وعال : ﴿      اللَّـه أَطَاع ولَ فَقَدسِطِع الري نم﴾)ويقـول   )٢ 
ن أَمِرِه أَنْ تِصيبهم ِفتنةٌ أَو يِصيبهم عذَاب        فَلْيحذَِر الَِّذين يخاِلفُونَ ع   ﴿ :سبحانه
٣(﴾أَِليم(.   

فالواجب على مجيع املكلفني من اجلن واإلنس من الرجال والنساء أن يعبدوا            
 وال بد من التواصي يف ذلـك والتناصـح          ،اهللا وأن يتقوه وأن يعظموا أمره ويه      

 ال  ،لنساء والعرب والعجم ومجيع الناس    والتعاون على الرب والتقوى من الرجال وا      
وتعاونوا علَى الِْبـر والتقْـوى وال       ﴿ :بد من التواصي والتناصح قال جل وعال      

   .)٤(﴾تعاونوا علَى الِْإثِْم والْعدواِن واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَاِب

ِإال الَِّذين آمنوا وعِملُوا    * ِإنسانَ لَِفي خِسر     ِإنَّ الْ   *والْعصِر﴿وقال سبحانه   
 يقسم سبحانه يف هذه السورة      )٥(﴾الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالصبرِ    

 واهللا سبحانه وتعاىل يقسم مبا يشاء من        ، هو الزمان الليل والنهار    : والعصر ،بالعصر
  خلقه كما أقسم 

                                                
 .٥٤ سورة النور اآلية - ١
 .٨٠ سورة النساء اآلية - ٢
 .٦٣ سورة النور اآلية - ٣
 . ٢ سورة املائدة اآلية - ٤
 . سورة العصر كاملة- ٥



  

 - ٥١ -

 ، والـشمس وضـحاها    ، والليل إذا يغشى   ، والنجم إذا هوى   ،لذاريات وا ،بالطور
 وهذه خملوقات يقسم ا سبحانه ألا دالـة علـى   ،والتني والزيتون إىل غري ذلك    

عظمة اهللا ودالة على أنه رب العاملني وأنه سبحانه هو املستحق ألن يعبـد فهـو                
باهللا وال جيوز لـه أن       أما املخلوق فليس له أن حيلف إال         ،سبحانه يقسم مبا يشاء   

 وال بغري ذلك من املخلوقات لقول النيب صـلى     ،حيلف بالنيب وال باألمانة وال بأبيه     
 ولقولـه عليـه     )١())من كان حالفا فليحلف باهللا أو ليصمت      (( :اهللا عليه وسلم  
 أخرجه اإلمام أمحـد  )٢())من حلف بشيء دون اهللا فقد أشرك(( :الصالة والسالم 

رضي اهللا عنه بإسناد صحيح فال جيوز ألحد أن حيلف بأبيـه  عن عمر بن اخلطاب     
 وغريهـا   ...أو بأمه أو بالنيب أو بفالن إمنا احللف باهللا وحده كواهللا وباهللا وتـاهللا             

ال حتلفوا بآبائكم وال بأمهاتكم وال باألنـداد وال         (( :ويقول صلى اهللا عليه وسلم    
  .)٣())حتلفوا باهللا إال وأنتم صادقون

 الرجـال   ،ال يف هذه السورة العظيمة أن اإلنسان يف خـسران         ويبني جل وع  
 ِإال الَِّذين آمنوا وعِملُـوا الـصاِلحاِت        ،والنساء واجلن واإلنس كلهم يف خسارة     

 الذين آمنـوا بـاهللا     ،وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالصبِر هؤالء هم الراحبون السعداء       
 وأنه فوق السماوات وفوق العـرش       ،م ومعبودهم احلق   آمنوا بأن اهللا ر    ،ورسوله

 آمنوا بعلو اهللا وأنه سبحانه فوق العرش بائن من         ،وفوق مجيع اخللق سبحانه وتعاىل    
  .)٤(﴾الرحمن علَى الْعرِش استوى﴿ :خلقه كما قال جل وعال

                                                
 . واللفظ متفق عليه٣١٠٥ ومسلم يف األميان برقم ،٢٤٨٢ رواه البخاري يف الشهادات برقم - ١
 .٣١١ رواه أمحد يف مسند العشرة املبشرين باجلنة برقم - ٢
 .٢٨٢٧نذور برقم  وأبو داود يف األميان وال٣٧٠٩ رواه النسائي يف األميان والنذور برقم - ٣
 .٥ سورة طه اآلية - ٤



  

 - ٥٢ -

 والْأَرض ِفي ِستِة أَياٍم ثُـم  ِإنَّ ربكُم اللَّه الَِّذي خلَق السماواتِ    ﴿ :وقال سبحانه 
           ـومجالنو رالْقَمو سمالشِثيثًا وح هطْلُبي ارهلَ النِشي اللَّيغِش يرلَى الْعى عوتاس

الَِمنيالْع بر اللَّه كاربت رالْأَمو لْقالْخ ِرِه أَال لَهاٍت ِبأَمرخس١(﴾م(.   
و ربنا سبحانه وتعاىل له اخللق واألمر وهو فوق العرش وعلمه يف كـل    هذا ه 

 : وهو العلي العظيم قال تعـاىل      ، ترفع األيدي إليه بالدعاء سبحانه وتعاىل      ،مكان
﴿      هفَعري اِلحلُ الصمالْعو بالطَّي الْكَِلم دعصِه يوقال سبحانه  )٢(﴾ِإلَي : ﴿  جـرعت

 وهـو جـل     )٣(﴾روح ِإلَيِه ِفي يوٍم كَانَ ِمقْداره خمِسني أَلْف سنةٍ        الْمالِئكَةُ وال 
وعال فوق العرش استوى عليه استواء يليق جبالله وعظمته ال يشابه خلقه يف شيء              

   .)٤(﴾لَيس كَِمثِْلِه شيٌء وهو السِميع الْبِصري﴿ : كما قال سبحانه.من صفاته
 فربنا سبحانه وتعاىل هـو      ،فاته سبحانه وتعاىل أحد سواه    وال يعلم كيفية ص   
 وهو الرؤوف   ، وهو العزيز احلكيم   ، وهو الرمحن الرحيم   ،العلي األعلى فوق اخللق   

 فالواجب علينا مجيعـا     ، وهو املستحق ألن يعبد    ، والقادر على كل شيء    ،الرحيم
خـالص لـه يف      واإل ، وبترك نواهيه  ، مباذا؟ بطاعة أوامره   ،رجاال ونساء أن نعبده   

 ونسجد ، ونصلي له، ونستعني به وننذر له ، ونرجوه ، فندعوه وحده  ،العبادة وحده 
 : يقول اهللا جـل وعـال      ، ونصوم له ونصرف مجيع العبادة له وحده سبحانه        ،له
﴿     اهوا ِإال ِإيدبعأَال ت كبى رقَضويقول سبحانه  )٥(﴾و : ﴿      ـاكِإيو ـدبعن ـاكِإي

ِعنيتس٦(﴾ن(   
                                                

 .٥٤ سورة األعراف اآلية - ١
 .١٠ سورة فاطر اآلية - ٢
 .٤ سورة املعارج اآلية - ٣
 .١١ سورة الشورى اآلية - ٤
 .٢٣ سورة اإلسراء من اآلية - ٥
 .٥ سورة الفاحتة اآلية - ٦



  

 - ٥٣ -

 )١(﴾وما أُِمروا ِإال ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين حنفَاءَ        ﴿ :ويقول سبحانه 
 )٢(﴾فَاعبِد اللَّه مخِلصا لَه الدين أَال ِللَِّه الـدين الْخـاِلص          ﴿ :ويقول جل وعال  

دوه وال يشركوا به    حق اهللا على العباد أن يعب     (( :ويقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     
أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال      (( : ويقول عليه الصالة والسالم    )٣())شيئا

إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلـوا ذلـك                
 متفق علـى    )٤())عصموا مين دمائهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحسام على اهللا         

يع املكلفني أن يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن يعلموا أنه ال معبـود    فعلى مج ،  صحته
 وأن يؤمنوا بأنه سبحانه وتعاىل فوق العرش وأنه سبحانه     ،حق سواه سبحانه وتعاىل   

لَـيس  ﴿ ال شريك له وال كفء له وال ند له           ،له األمساء احلسىن والصفات العلى    
وعليهم أن يؤمنوا بأنه سبحانه هو اخلـالق         ﴾ريكَِمثِْلِه شيٌء وهو السِميع الْبصِ    

 ،الرزاق كما أنه املستحق للعبادة فهو اخلالق الرزاق ال خالق غريه وال رب سواه             
وِللَِّه الْأَسماُء الْحسنى   ﴿ :وله األمساء احلسىن والصفات العلى كما قال جل وعال        

   .)٥(﴾فَادعوه ِبها

 احلكـيم والعلـيم والـرمحن       : يدعى ا مثل   فهو سبحانه له األمساء احلسىن    
والرحيم والعزيز والرؤوف والعليم والقادر على كل شيء والسميع والبـصري إىل            
غري ذلك من أمسائه احلسىن الواردة يف كتابه العظيم ويف سنة نبيه األمـني عليـه                

   .الصالة والسالم
                                                

 . ٥ سورة البينة اآلية - ١
 .٣ – ٢ سورة الزمر اآليتان - ٢
 . واللفظ متفق عليه٤٤ ومسلم يف اإلميان برقم ،٢٦٤٤رواه البخاري يف اجلهاد والسري برقم  - ٣
 . واللفظ متفق عليه٣٣ ومسلم يف اإلميان برقم ٢٤ رواه البخاري يف اإلميان برقم - ٤
 .١٨٠ سورة األعراف اآلية - ٥



  

 - ٥٤ -

قـال جـل    والواجب على مجيع املكلفني التناصح يف ذلك والتواصي ذان          
 ِإال الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت       * ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خِسر     *والْعصِر﴿ :وعال

  .﴾وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالصبِر

 إال الذين آمنوا باهللا يعين آمنـوا بـأن اهللا هـو             ،فالناس يف خسران وهالك   
 آمنوا بذلك وصدقوا بذلك فهم يؤمنون أن ،الرزاق وهو رم وهو    ،معبودهم احلق 

 ، وهو فوق العرش وفوق مجيع املخلوقـات       ،اهللا سبحانه هو خالقهم وهو رازقهم     
ويؤمنون مبا أخرب اهللا به يف كتابه من أمر اآلخرة واجلنة والنار والصراط وامليـزان               

أخرب به رسوله    ويصدقون مبا أخرب اهللا به يف كتابه العظيم القرآن ومبا            ،وغري ذلك 
 ويؤمنون باهللا ويصدقون ما قاله سبحانه       ،صلى اهللا عليه وسلم يصدقون بكل ذلك      

 فهـم   ،وتعاىل ويؤمنون بالرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم ويصدقون مبا جاء به           
 ويصدقون بكل ما أخرب اهللا به ورسوله عما كـان وعمـا           ،يؤمنون باهللا وبرسوله  

 وسوف جيازينـا    ، وسوف يبعثنا  ،ا يوم القيامة   ويؤمنون بأنه سوف يعيدن    ،سيكون
   .ن خريا فخري وإن شرا فشرإبأعمالنا 

يوم يبعثُهم اللَّه جِميعا فَينبئُهم ِبمـا عِملُـوا أَحـصاه اللَّـه             ﴿ :قال تعاىل 
وهسن١(﴾و(  وقال سبحانه : ﴿       موي ِع ذَِلكمِم الْجوِلي كُمعمجي مونِ يـابغالت﴾)٢( 
 فعلى العبـد أن     ، يوم القيامة فإم جمموعون ليوم القيامة وجمزيون بأعماهلم        :يعين

  يؤمن بذلك وأن يصدق بكل ذلك وأن يعد العدة لذلك اليوم وهو يوم القيامة 

                                                
 .٦ سورة اادلة اآلية - ١
 .٩ سورة التغابن اآلية - ٢



  

 - ٥٥ -

ِإال ﴿ :بتوحيد اهللا وطاعته وترك معصيته والقيام حبقه فلهذا قال سبحانه وتعـاىل           
 يعين الذين آمنوا باهللا ورسوله وصـدقوا اهللا ورسـوله مث عملـوا              ﴾الَِّذين آمنوا 
 أي أدوا الصلوات اخلمس وحافظوا عليها كمـا أمـر اهللا وأدوهـا              :الصاحلات

 وبـروا  ، وحجـوا البيـت   ، وصاموا رمضان  ، وأدوا الزكاة  ،بالطمأنينة واخلشوع 
دوا يف سبيل    وجاه ، وأمروا باملعروف ووا عن املنكر     ، ووصلوا األرحام  ،الوالدين

 وخصوه سـبحانه    ،اهللا إىل غري ذلك مما أوجب اهللا ورسوله وتركوا اإلشراك باهللا          
 وال يأتون شيئا مما اهم عنه من مجيع املعاصي    ،وحده بالعبادة ال يشركون به شيئا     

 وهكذا املؤمنة حتذر    ، وجيب على املؤمن أن حيذر مما حرم اهللا نبيه         ،اليت اهم عنها  
   .يمن سائر املعاص

 اإلخالص هللا يف العمل وطاعة األوامر وتـرك         :فعبادة اهللا واإلميان باهللا معناه    
النواهي على املنهج الذي جاء به النيب صلى اهللا عليه وسلم فاملؤمن يصلي كما أمر               

 وجياهد كمـا  ، وحيج كما أمر اهللا، ويزكي كما أمر اهللا، ويصوم كما أمر اهللا    ،اهللا
 وينصح ويوصي إخوانه ، ويدعو إىل اهللا،وينهى عن املنكر   ويأمر باملعروف    ،أمر اهللا 
 مـع   : يعـين  ﴾وتواصوا ِبالْحق ﴿ هكذا باهللا وباليوم اآلخر مث قال بعدها         ،باخلري

 ، وينتهوا عن حمـارم اهللا     ، ويؤدوا فرائض اهللا   ،العمل تواصوا فيما بينهم أن يعملوا     
 يتواصون بالصرب فكـل      مث ، وخيافون عقابه عن صدق وعن إخالص      ،يرجون ثوابه 

 ،واحد ينصح أخاه إذا رأى منه تقصريا ينصحه يوضح له اخلـري ويـدعوه إىل اهللا       
   يا أخي اتق اهللا يا أخي فعلت كذا يا أخي تركت كذا :ويقول
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 ، يا أخـي اتـق اهللا  :يوصيه باخلري إذا رآه يتكاسل عن الصالة نصحه قال له        
فظة عليها يف الفجر ويف الظهر والعصر    والواجب عليك احملا   ،الصالة عمود اإلسالم  

 بـادر   ، ويف مجيع األوقات جيب أن تنهض إليها إذا أذن املؤذن          ،واملغرب والعشاء 
 واملـرأة تؤديهـا يف البيـت        ، الرجل يؤديها يف اجلماعة    ،إليها يف مجيع األوقات   

 ، وهكذا يزكي كما أمـر اهللا ،بإخالص وصدق وخشوع وطمأنينة وإحضار قلب     
 ويشتري كما أمـره     ، يبيع كما أمره اهللا    ، وحيج كما أمر اهللا    ،مر اهللا ويصوم كما أ  

 ويف مجيع أحواله يراقـب اهللا  ، ويأمر باملعروف وينهى عن املنكر إىل غري ذلك ،اهللا
 ويف كل مكان يراقب     ، ويف أهله  ، ويف صومه  ، ويف صالته  ، ويف العمل  ،يف املزرعة 

 وهذا هـو  ،يرجو ثوابه وخيشى عقابه    ،اهللا ويتقيه ويطيع أوامره وينتهي عن نواهيه      
ِإال الَِّذين آمنوا وعِملُوا الـصاِلحاِت وتواصـوا ِبـالْحق       ﴿ :معىن قوله سبحانه  
   .)١(﴾وتواصوا ِبالصبِر

 ، وينصح زوجتـه وينـصح أوالده      ،مث هو مع هذا يوصي إخوانه وأهل بيته       
ـ ،ويوصيهم بطاعة اهللا يوصي جريانه  ساءه وزمـالءه وينـصح هلـم     ويوصي جل

 ويصرب أيضا ويوصي بالصرب إذ ال بد من الصرب ألن هذه ،وحيذرهم من معاصي اهللا   
 فاإلميان حيتاج إىل صرب والعمل حيتاج إىل صرب والتواصي          ،األعمال حتتاج إىل صرب   

 والدعوة إىل اهللا واألمر باملعروف والنهي عـن         ،باحلق والصرب عليه حيتاج إىل صرب     
   .تاج إىل صرباملنكر حي

  

                                                
 .صر كاملة سورة الع- ١
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وِإذْ قَـالَ   ﴿ :وقد مسعتم ما قرأ إمامنا عن وصية لقمان البنه يقول اهللا تعاىل           
            ِظيمع لَظُلْم كرِباللَِّه ِإنَّ الش ِركشال ت ينا بي ِعظُهي وهِنِه وانُ ِلابمث ذكر   )١(﴾لُقْم 

 كافرين بأن حيـسن إليهمـا       اهللا الوصية بالوالدين وأوصى الولد بوالديه وإن كانا       
يا بنـي  ﴿ مث يقول لقمان البنه    ،ويصحبهما باملعروف لعل اهللا أن يهديهما بأسبابه      

              ِإنَّ ذَِلـك كابا أَصلَى مع ِبراصكَِر ونِن الْمع هانوِف ورعِبالْم رأْمالةَ وأَِقِم الص
     دخ رعصال توِر وِم الْأُمزع ا    ِمنحرِض مِش ِفي الْأَرمال تاِس وِللن يعىن إياك )٢(﴾ك 

  .  وعليك بالتواضع وعدم التكرب،والتكرب والتعاظم يف نفسك والعجب

 ويترك ما   ، فيؤدي ما أوجب اهللا    ،فاملؤمن يتقي اهللا ويراقب اهللا يف مجيع أموره       
 وينهاهم عـن    ، ويأمرهم باملعروف  ،حرم اهللا وينصح إلخوانه ويوصيهم بطاعة اهللا      

ِإال الَّـِذين   *  ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خـِسر        *والْعصِر﴿ : قال تعاىل  .املنكر وال يفعله  
   .﴾آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالصبِر

دق  اإلميان الـصا :وهذه الصفات األربع هي صفات الراحبني الناجني السعداء    
 مث العمـل بـأداء      ،باهللا ورسوله ومبا أخرب اهللا به ورسوله عما كان وعما سيكون          

 فال بد مـن عمـل القلـب         ، وال يكفي القول فقط    ،فرائض اهللا وترك حمارم اهللا    
 ومـع   : فالقلب يعمل وخياف اهللا ويرجوه وحيبه وخيشاه سبحانه وتعاىل         ،واجلوارح

 ويقف عند حدود    ،هي عن حمارم اهللا    وينت ،ذلك يعمل باجلوارح فيؤدي فرائض اهللا     
   ويتناصح مع ،اهللا

                                                
 .١٣ سورة لقمان من اآلية - ١
 .١٨ – ١٧ سورة لقمان اآليتان - ٢
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 يف  ، يف الرب  ، يف البحر  ، يف أي مكان   ،إخوانه يوصي إخوانه وينصح هلم أينما كان      
 إذا رأى املنكـر     ، يف جملس عام   ، يف جملس خاص   ، يف الطائرة يف الباخرة    ،السيارة

 ،حيذر من الشر   و ، يوصي باخلري وينصح باخلري    ،أنكره إذا رأى تقصريا وعظ وذكر     
 ومـع   ، ومع زوجهـا   ، وهكذا املؤمنة مع أخواا يف اهللا      ،هكذا املؤمن مع إخوانه   

 يقول  ، واملرأة تنصح  ، فالرجل ينصح  ، ومع قراباا ومع جرياا تنصح هلم      ،أوالدها
 : ويقول النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم         )١(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم   ﴿ :اهللا تعاىل 

 : قالوا ملن يا رسول اهللا؟ قـال       ))النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة    الدين  ((
 ويقول جرير بـن عبـد اهللا    )٢())هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم     ((

بايعت النيب صلى اهللا عليه وسلم على إقام        ( :البجلي رضي اهللا عنه الصحايب اجلليل     
 فاملؤمن ينـصح إلخوانـه إذا رأى        )٣()الصالة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم     

والْمؤِمنـونَ  ﴿ : يقول اهللا جـل وعـال      ،تقصريا ال يغفل مع اجلريان ومع غريهم      
والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعٍض يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهـونَ عـِن الْمنكَـِر            

ويِطيعونَ اللَّه ورسولَه أُولَِئك سيرحمهم اللَّـه       ويِقيمونَ الصالةَ ويؤتونَ الزكَاةَ     
ِكيمح ِزيزع ٤(﴾ِإنَّ اللَّه(.   

 واملؤمنـون   ،هذه صفات املؤمنني وهذه أخالقهم يف هذه اآليـة العظيمـة          
  واملؤمنات بعضهم 

                                                
 .١٦ سورة التغابن اآلية - ١
 .١٨٤٩ والترمذي يف الرب والصلة برقم ١٦٣٣٧ رواه أمحد يف مسند الشاميني برقم - ٢
 .٨٣ واللفظ له ومسلم يف اإلميان برقم ١٣١٣ رواه البخاري يف الزكاة برقم - ٣
 .٧١التوبة اآلية  سورة - ٤



  

 - ٥٩ -

 ال أولياء بعض ضد أعداء اهللا فاملؤمنون أولياء يتحابون يف اهللا ويتناصـحون يف اهللا        
يغش املؤمن أخاه وال خيونه وال يكذب عليه فاملؤمن أخو املـؤمن ال غـش وال                

 فالذي يغش أخاه أو يكذب عليه أو يظلمه قـد خـان   ، أولياء فيما بينهم   ،خداع
 فال بد من احملافظة     ، وعصى ربه يف ذلك    ، وقد خرقها وقصر فيها    ،األخوة اإلميانية 

 ،ارم مع األمر باملعروف والنهي عن املنكر      على هذا اإلميان بأداء الفرائض وترك احمل      
والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعـٍض يـأْمرونَ        ﴿ :حتقيقا لقوله سبحانه  

           ونَ اللَّـهِطيعيكَاةَ وونَ الزتؤيالةَ وونَ الصِقيميكَِر ونِن الْمنَ عوهنيوِف ورعِبالْم
رو       ِكيمح ِزيزع ِإنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَِئك ولَههكذا املؤمنون يترامحـون     ﴾س 

ويتناصحون ويتعاطفون ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ويرشدون إىل اخلري          
 : كما قال اهللا جل وعـال      ،مع أهل بيتهم ومع إخوام ومع جريام ومع غريهم        

ولًا ِممن دعا ِإلَى اللَِّه وعِمـلَ صـاِلحا وقَـالَ ِإنِنـي ِمـن               ومن أَحسن قَ  ﴿
ِلِمنيسِعظَـِة         ﴿ : وقال سبحانه  )١(﴾الْموالْمـِة وِبالِْحكْم ـكبِبيِل رِإلَى س عاد

    نسأَح ِبالَِّتي ِهي ماِدلْهجِة ونسِبيِلي أَ   ﴿ : وقال جل وعال   )٢(﴾الْحِذِه سو قُلْ هعد
ِرِكنيشالْم ا ِمنا أَنمانَ اللَِّه وحبسِني وعبِن اتما وٍة أَنِصريلَى ب٣(﴾ِإلَى اللَِّه ع(.  

فالعلماء أهل البصائر يدعون إىل اهللا وإىل اتباع الرسول صلى اهللا عليه وسلم             
  وهم أهل البصائر وأهل 

                                                
 .٣٣ سورة فصلت اآلية - ١
 .١٢٥ سورة النحل اآلية - ٢
 .١٠٨ سورة يوسف اآلية - ٣
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ري على بصرية وعلى علـم يرجـون        العلم يدعون إىل اهللا ويرشدون الناس إىل اخل       
 فالواجب على كل مؤمن وكل مؤمنة الـدعوة إىل اهللا           ،ثواب اهللا وخيشون عقابه   

 بل يدعو ، فال جيوز ألحد أن يقول على اهللا بغري علم  ،حسب العلم وحسب الطاقة   
 فإذا رأى املؤمن أو املؤمنة مـن        ،إىل اهللا حسب علمه وحسب البصرية اليت عنده       

ة أو يتساهل أو يتكاسل فلينصحه وليأمره باملعروف وليحذره مـن  يقصر يف الصال 
 وهكذا إذا رأى منه عقوقا للوالدين أو قطيعـة          ،التساهل بالصالة والتكاسل عنها   

 فاملسلم ،للرحم أو رآه يكذب ويغش يف معاملته فعليه أن ينصحه ويقول له اتق اهللا       
نصحه ووجهه إىل اخلـري يف       ومىت رأى منه خلال      ،أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله     

 واهللا املسئول أن يوفقنا ومجيع املسلمني للعلم النافع والعمل الصاحل           ،مجيع األحوال 
   .وأن يعيذنا مجيعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا

ومن النصح والتواصي باحلق يف االختبارات أداء األمانة وعـدم الغـش يف             
 تنصح زميلك وترشده إىل ما   ، ولعباده  وال شك أن هذا من النصح هللا       ،االختبارات

،  واحلذر من اخليانـة والغـش      ،تعلم وتعينه على مهمته يف احلق واملذاكرة بينكما       
 من النصيحة عدم الغش يف املعاملة تبيع وتـشتري ولكـن            ،وهكذا يف املعامالت  

 وهكذا الذين جيلبون احلاجات من املزارع عليهم أن ينصحوا وال يغـشوا             ،بأمانة
   .لوا املبيع ظاهره كباطنهوأن جيع

 ،وهكذا كل مسلم ينصح يف وظيفته اليت عنده ويؤدي حقها حسب الطاقـة            
  مع مالحظة األمانة وعدم تقدمي من ال يستحق على 
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 عدم أخذ الرشوة بل جيب أن يؤدي عمله باألمانة كما أمر اهللا             ،من يستحق 
 ويعطل  ، هذا دون هذا    وال حيايب  ،على الوجه الذي جيب عليه فيبدأ باألهم فاألهم       

 هللا ويؤدي األمانة كما أمـر        بل جيب أن ينصح    ،هذا ويقدم هذا هلدية أو لصداقة     
وهكذا الزوج مع زوجته جيب أن ينصحها وأن يعلمها ويرشدها وأن يكون            ،  اهللا

طيبا رقيقا حسن العشرة طليق الوجه طيب االبتسامة وال جيوز أن يكون معبـسا              
كون طيب العشرة طيب الكالم حسن احملادثـة مـع   عند أهله مكفهر الوجه بل ي    

 ومع ذلك يأمر باملعروف وينهى عن       ،زوجته ومع أهل بيته ومع والديه ومع أوالده       
 وهكذا الزوجة مع زوجها تكون طيبة األخـالق      ،املنكر حبسن خلق وطيب كالم    

وهكذا األب مع   ،  حسنة احملادثة صبورة والرجل كذلك    وتكون ناصحة له وتكون     
 يتقي اهللا فيهم وينصح هلم واألم مع أوالدها تتقي اهللا فيهم وتنـصح هلـم                أوالده

وتأمرهم باملعروف وتنهاهم عن املنكر وهكذا مع اجلريان ينصح هلم وحيب هلـم             
اخلري ويأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر فإذا رآهم يتخلفون عن صالة الفجر             

ة اهللا والصالة عمود اإلسالم     أو غريها نصحهم وأنكر عليهم ويقول هلم هذه فريض        
بني الرجل وبني الكفر والشرك     ((من تركها كفر يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم          

رأس األمر اإلسـالم وعمـوده      (( : ويقول صلى اهللا عليه وسلم     )١())ترك الصالة 
العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمـن       (( : ويقول صلى اهللا عليه وسلم     )٢())الصالة

   .)٣())فرتركها فقد ك

                                                
 ١٤٤٥١ وأمحد يف كتاب باقي مسند املكثرين حديث         )١١٦( رواه مسلم يف كتاب اإلميان حديث        - ١

 .والترمذي يف كتاب اإلميان
 .٢٥٤١ رواه الترمذي يف اإلميان برقم - ٢
 وابن ماجه يف    )٤٥٩( والنسائي يف كتاب الصالة      )٢٥٤٥(ذي يف كتاب اإلميان حديث       رواه الترم  - ٣

 ).١٠٦٩(كتاب إقامة الصالة والسنة فيها 
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 وهكذا  ،وبذلك يعلم أن الصالة شأا عظيم فيجب احلذر من التساهل فيها          
 والتعاون على الرب والتقوى وعلى      ،يف مجيع األمور جيب التناصح والتواصي باحلق      

  .ترك الباطل

 وأن يثبتنا مجيعا علـى      ،وأسأل اهللا أن يوفقنا ومجيع املسلمني ملا حيبه ويرضاه        
ئر املسلمني من شرور أنفسنا ومن سـيئات أعمالنـا ومـن            دينه وأن يعيذنا وسا   

 وأن حيسن لنا مجيعا اخلتام ونـسأله أن        ، وأن مينحنا الفقه يف الدين     ،مضالت الفنت 
 ، وأن يعلي كلمته وأن جيعلنا مجيعا من اهلداة املهتدين إنه مسيع قريـب             ،ينصر دينه 

   . بإحسانوصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه وأتباعه
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  )١(أقسام التوحيد

موضوع عظيم هو أساس امللة وأساس مجيع ما جاءت بـه الرسـل             التوحيد  
   .عليهم الصالة والسالم من أوهلم إىل آخرهم

 وإمنا ضل من ضل وهلك من هلـك         ،وال ريب أن هذا املقام جدير بالعناية      
ون قـد    وكان املـشرك   ،بسبب إعراضه عن هذا األصل وجهله به وعمله خبالفه        

جهلوا هذا األمر من توحيد العبادة الذي هو األساس الذي بعثـت بـه الرسـل                
وظنوا أن ما هم عليـه  "  واإلنس،اجلن"وأنزلت به الكتب وخلق من أجله الثقالن  

من الشرك دين صاحل وقربة يتقربون ا إىل اهللا مع أنه أعظم اجلرائم وأكرب الذنوب        
بائهم ومن قبلهم من الضالني أنه دين وقربة        وظنوا جبهلهم وإعراضهم وتقليدهم آل    

 :وحق وأنكروا على الرسل وقاتلوهم على هذا األساس الباطل كما قال سـبحانه            
 وقال  )٢(﴾ِإنهم اتخذُوا الشياِطني أَوِلياَء ِمن دوِن اللَِّه ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ         ﴿

 اللَِّه ما ال يضرهم وال ينفَعهم ويقُولُونَ هـؤالِء          ويعبدونَ ِمن دونِ  ﴿ :جل وعال 
والَِّذين اتخذُوا ِمن دوِنـِه أَوِليـاَء مـا        ﴿ : وقال سبحانه  )٣(﴾شفَعاؤنا ِعند اللَّهِ  

   مهنيب كُمحي لْفَى ِإنَّ اللَّها ِإلَى اللَِّه زونبقَرِإال ِلي مهدبعِلفُـونَ  نتخِفيِه ي ما هِفي م
كَفَّار كَاِذب وه نِدي مهال ي وأول من وقع )٤(﴾ِإنَّ اللَّه   
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يف هذا البالء واعتقد هذا الشرك قوم نوح عليه الصالة والسالم فإم أول األمـم               
 الغلو يف الصاحلني وأم : وكان سبب ذلك   ، وقلدهم من بعدهم   ،الواقعة يف الشرك  

 وكان هؤالء رجاال صـاحلني فـيهم        ،يف ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا     غلوا  
فماتوا يف زمن متقارب فأسفوا عليهم أسفا عظيما وحزنوا عليهم حزنـا شـديدا         
فزين هلم الشيطان الغلو فيهم وتصويرهم ونصب صورهم يف جمالسهم وقال لعلكم            

ا طال عليهم   هم وهالك من بعدهم فلم    هالكذا تسريون على طريقتهم ويف ذلك       
 فلما هلك أولئك وجاء من بعدهم عبدت : وقال مجاعة من السلف    .األمر عبدوهم 

وقَالُوا ال تذَرنَّ آِلهـتكُم     ﴿ :هذه األصنام وأنزل اهللا فيهم جل وعال قوله سبحانه        
ريا وال تـِزِد    وال تذَرنَّ ودا وال سواعا وال يغوثَ ويعوق ونسرا وقَد أَضلُّوا كَثِ           

الظَّاِلِمني ِإال ضاللًا ِمما خِطيئَاِتِهم أُغِْرقُوا فَأُدِخلُوا نارا فَلَم يِجدوا لَهم ِمن دوِن             
   .)١(﴾اللَِّه أَنصارا

فالغلو يف الصاحلني من البشر ويف املالئكة واألنبياء واجلن واألصنام هو أصل            
يدي الرسل أن الواجب عبادته وحده سبحانه وأنه اإلله          واهللا بني على أ    ،هذا البالء 

 بل جيب أن يعبد وحده مباشرة       ،احلق وأنه ال جيوز اختاذ الوسائط بينه وبني عباده        
من دون واسطة وأرسل الرسل وأنزل الكتب بذلك وخلق الثقلني لـذلك قـال              

يـا أَيهـا    ﴿ : وقال سبحانه  )٢(﴾وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإال ِليعبدونِ     ﴿ :تعاىل
ِلكُمقَب ِمن الَِّذينو لَقَكُمالَِّذي خ كُمبوا ردباع اس٣(﴾الن(.   

                                                
 .٢٥ – ٢٣ سورة نوح اآليات - ١
 .٥٦ سورة الذاريات اآلية - ٢
 .٢١ سورة البقرة اآلية - ٣



  

 - ٦٥ -

 وقـال   )١(﴾وقَضى ربك أَال تعبدوا ِإال ِإياه وِبالْواِلديِن ِإحـسانا        ﴿ :وقال عز وجل  
ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمـٍة      ﴿ : وقال عز وجل   )٢(﴾نيِإياك نعبد وِإياك نستعِ   ﴿ :سبحانه

     وا الطَّاغُوتِنبتاجو وا اللَّهدبولًا أَِن اُعسأعين مقـام التوحيـد     - وهذا املقام  ،)٣(﴾ر - 
دائما وأبدا حيتاج إىل مزيد العناية بتوجيه الناس إىل دين اهللا وتوحيده وإخالص العبادة              

 فالواجب بيانه ،أعظم الذنوب وقد وقع فيه أكثر الناس قدميا وحديثا    ألن الشرك هو     ؛له
للناس والتحذير منه يف كل وقت وذلك بالدعوة إىل توحيد اهللا سبحانه والنـهي عـن     

 وقد قام خامت األنبياء حممد صـلى اهللا عليـه           ،الشرك وبيان أنواعه للناس حىت حيذروه     
ذا فقد ملئت الدنيا من هـذا الـشرك         وسلم بذلك أكمل قيام يف مكة واملدينة ومع ه        

عراض األكثر عن دين اهللا وعدم تفقههم يف الدين    إبسبب علماء السوء ودعاة الضاللة و     
 ،وعدم إقباهلم على احلق وحسن ظنهم بدعاة الباطل ودعاة الشرك إال مـن رحـم اهللا          

 : وقـال تعـاىل    )٤(﴾نيوما أَكْثَر الناِس ولَو حرصت ِبمؤِمنِ     ﴿ :كما قال اهللا سبحانه   
﴿         ِمِننيؤالْم ِإال فَِريقًا ِمن وهعبفَات هظَن ِليسِإب ِهملَيع قدص لَقَدوقال عز وجل   )٥(﴾و : 
﴿    ـمِإنْ هو ونَ ِإال الظَّنِبعتِبيِل اللَِّه ِإنْ يس نع ِضلُّوكِض يِفي الْأَر نم أَكْثَر ِطعِإنْ تو

فلهذا انتشر الشرك يف األمم بعد نوح يف عاد ومثود وقوم إبراهيم وقوم             ،  )٦(﴾يخرصونَِإال  
ِإنـا  ﴿ :شعيب وقوم لوط ومن بعدهم من سائر األمم وصاروا يقلد بعضهم بعضا يقولون             

  قد عم وطم وإذا كان هذا البالء  )٧(﴾وجدنا آباَءنا علَى أُمٍة وِإنا علَى آثَاِرِهم مهتدونَ
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 أعـين   - فالواجب على أهل العلم أن يقدموه على غريه        ،ومل يسلم منه إال القليل    
 وأن تكون عنايتهم به أكثر من كل نوع من أنواع العلـم             -بيان التوحيد وضده  

 كما  .ألنه األساس فإذا فسد هذا األساس وخرب بالشرك بطل غريه من األعمال           
 : وقال سـبحانه   )١(﴾ِبطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ    ولَو أَشركُوا لَح  ﴿ :قال سبحانه 

﴿              لُـكمع طَنـبحلَي كْتـرأَش لَِئن ِلكقَب ِمن ِإلَى الَِّذينو كِإلَي أُوِحي لَقَدو
        اِكِرينالش ِمن كُنو دبفَاع ِل اللَّهب اِسِرينالْخ ِمن نكُونلَتوالصوم واحلـج    )٢(﴾و 

   .وغري ذلك من العبادات ال تنفع

 باالستقراء والنظر والتأمل يف اآليات واألحاديث ومـا  ،وأقسام التوحيد ثالثة  
 والثالـث   ، اثنان أقر ما املشركون    ،كان عليه أهل الشرك اتضح أا ثالثة أقسام       

 والقتال والوالء والـرباء  ،جحده املشركون وقام الرتاع بينهم وبني الرسل يف ذلك      
   .عداوة والبغضاءوال

ومن تأمل القرآن الكرمي والسرية النبوية وأحوال الرسـل علـيهم الـصالة             
 توحيـد   " وقد زاد بعضهم قسما رابعا مساه        ،والسالم وأحوال األمم عرف ذلك    

 فليس هناك متبع آخر غري      ،يعين وجوب اتباع الرسول والتمسك بالشريعة     " املتابعة
 فال جيوز اخلروج عن شريعته فهي شـريعة      ،تبعالرسول فهو اإلمام األعظم وهو امل     

واحدة إمامها واحد وهو نبينا عليه الصالة والسالم فليس ألحد اخلـروج عـن              
 وأن يسريوا   ، بل جيب على مجيع الثقلني اجلن واإلنس أن خيضعوا لشريعته          ،شريعته

  على منهاجه يف 
                                                

 .٨٨ سورة األنعام اآلية - ١
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 وهو داخـل  ،موهذا القسم الرابع معلو،  ويف مجيع األوامر والنواهي   ،التوحيد
 وهذا  ، ألن الرب سبحانه أمر عباده باتباع الكتاب والسنة        ،يف قسم توحيد العبادة   

 وقد أمجع العلماء على وجوب اتباع الرسول والـسري علـى            ،هو توحيد املتابعة  
 وأنه ال يسع أحد اخلروج عن شريعته كما وسع اخلضر اخلـروج عـن               ،منهاجه

 وقد كـان  ، الصحيح ليس تابعا ملوسى فإن اخلضر نيب مستقل على ،شريعة موسى 
ِلكُـلٍّ  ﴿ :األنبياء والرسل قبل حممد كثريين كل له شريعة كما قال اهللا سـبحانه            

أما هذه األمة فليس هلا إال نيب واحد وهو حممد          ،  )١(﴾جعلْنا ِمنكُم ِشرعةً وِمنهاجا   
 نبيها حممدا وإىل     فالواجب على هذه األمة من حني بعث اهللا        ،عليه الصالة والسالم  

يومنا هذا إىل يوم القيامة اتباع هذا النيب وحده والسري على شريعته املعلومة مـن               
 ليس  ، وليس ألحد اخلروج عن ذلك     ،كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم       

 وفالنا أو فالنا بل جيب علـى اجلميـع   ،ألحد أن يقول أنا أتبع التوراة أو اإلجنيل      
 ومن زعم أنه جيوز ألحد اخلروج عنـها         ،د صلى اهللا عليه وسلم    اتباع شريعة حمم  

   .فهو كافر ضال بإمجاع املسلمني
 وتوحيـد   ، توحيـد الربوبيـة    :وقد علمنا مما سبق أن أقسام التوحيد ثالثة       

   . وتوحيد األمساء والصفات،األلوهية
ـ  ،فتوحيد الربوبية وهو اإلميان بأفعال الرب سبحانه أنه فعال ملا يريـد            ه  وأن

 وهو يستلزم توحيد    ، وهذا القسم ما أنكره املشركون بل أقروا به        ،اخلالق الرزاق 
 ، الـرزاق  ، فمن كان ذه الصفة من كونه هو اخلـالق         ،العبادة ويلزمهم بذلك  

   ومصرف ، ومدبر األمور، املميت،احمليي

                                                
 .٤٨ سورة املائدة من اآلية - ١
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ـ    ﴿ :األشياء وجب أن يعبد وأن خيضع له فإنه يقول سبحانه          ن قُلْ من يرزقُكُم ِم
السماِء والْأَرِض أَمن يمِلك السمع والْأَبصار ومن يخِرج الْحي ِمـن الْميـِت             

 )١(﴾ويخِرج الْميت ِمن الْحي ومن يدبر الْأَمر فَسيقُولُونَ اللَّه فَقُلْ أَفَال تتقُـونَ            
 وترك  ،هللا أفال تتقون اهللا يف توحيده واإلخالص له       واملعىن ما دمتم تعلمون أن هذا ا      

 ولكنـهم   ، وهم مقرون ذا يعلمون أنه رم وخـالقهم ورازقهـم          ،اإلشراك به 
 كمـا قـال اهللا      ،اعتقدوا أن تقرم إليه بعبادة األوثان واألصنام أنه شيء يرضيه         

ينفَعهم ويقُولُـونَ هـؤالِء   ويعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه ما ال يضرهم وال         ﴿ :سبحانه
ِإنهم اتخذُوا الشياِطني أَوِلياَء ِمن     ﴿ هذا اعتقادهم الباطل     )٢(﴾شفَعاؤنا ِعند اللَّهِ  

 الشياطني زينت هلم السوء وزينت عبادة       )٣(﴾دوِن اللَِّه ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ    
 فاحتج اهللا عليهم    ، واألحجار وغري ذلك   ، واألشجار ،ياء واألنب ، واملالئكة ،األصنام

 واألمساء والصفات على ما أنكروه مـن توحيـد          ،مبا أقروا به من توحيد الربوبية     
 ألن الذي خيلق ويرزق ويدبر األمر وحييي ومييت هو املستحق ألن يعبـد              ،العبادة

ملـستحق  ويطاع سبحانه وتعاىل وهكذا أمساؤه كلها دليل ظاهر على أنـه هـو ا        
 العامل بكل   ، مالك امللك  ، الرزاق العليم املدبر لألمور    ، فهو الرمحن الرحيم   ،للعبادة
بة وجب أن    وهو الفعال ملا يريد فمن كان ذه املثا        ، والقادر على كل شيء    ،شيء

 الرمحن يدل   : على معان عظيمة   دالةوهذه األمساء كلها    ،  يعبد وحده دون ما سواه    
   ،على الرمحة
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 السميع يدل على أنـه يـسمع        ، الرؤوف يدل على الرأفة    ،ل على العزة  العزيز يد 
 فهي ، والبصري الذي يراهم ويشاهد أحواهلم إىل غري ذلك  ،دعوات عباده وكالمهم  

 وكلها ثابتة هللا سبحانه على      ،أمساء عظيمة حسىن دالة على معان عظيمة كلها حق        
لَيس كَِمثِْلـِه   ﴿ :ال تعاىل  كما ق  ، ال شبيه له فيها وال نظري      ،وجه يليق به سبحانه   

ِصريالْب ِميعالس وهٌء وي١(﴾ش(وقال سبحانه : ﴿دا أَحكُفُو لَه كُني لَمو﴾)٢(.   

والصحابة رضوان اهللا عليهم وأتباع الرسول عليه الصالة والـسالم كلـهم            
ليق بـه   وأا حق ثابتة هللا تعاىل على وجه ي       ،جممعون على إثبات األمساء والصفات    

 والـسمع   ، والـرتول  ، وأن االستواء  ،بال حتريف وال تعطيل وال تكييف وال متثيل       
 وهلذا قال   ، وهكذا سائر األمساء حق    ، والكالم وسائر الصفات كلها حق     ،والبصر
 ويسأل  ى أي اسألوه ا فهو يدع     )٣(﴾وِللَِّه الْأَسماُء الْحسنى فَادعوه ِبها    ﴿ :تعاىل
 إىل  ، فرج كـربيت   ، ارمحين ، اغفر يل  ، يا عزيز يا غفور    ،ن يا رحيم   يا رمح  :بأمسائه

ربنا ِإننـا   ﴿ : كما قال تعاىل   ، كما أنه يدعي أيضا بتوحيده واإلميان به       .غري ذلك 
اللهم (( : وكما يف احلديث   )٤(﴾سِمعنا مناِديا يناِدي ِللِْإمياِن أَنْ آِمنوا ِبربكُم فَآمنا       

ين أشهد أنك أنت اهللا ال إله إال أنت األحد الصمد الذي مل يلد ومل               بأك  إين أسأل 
   واعتراف العبد ، فهو يسأل بتوحيده واإلميان به)٥())يولد ومل يكن له كفوا أحد

                                                
 .١١ سورة الشورى اآلية - ١
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 ويتوسل إليـه  ،وهكذا يسأل باألعمال الصاحلات  ،  بأنه ربه اهللا ومعبوده احلق    
اب الغار بأعماهلم الصاحلة وهـم   ا فهذا كله من أسباب اإلجابة كما سأله أصح        

 فأنزل اهللا عليهم صـخرة سـدت      ،قوم دخلوا غارا للمبيت فيه واالتقاء من املطر       
 إنه لن خيلصكم مـن هـذه        : فقالوا فيما بينهم   ، فلم يستطيعوا رفعها   ،الغار عليهم 

 ، فتوسل أحدهم بـربه لوالديـه      ،م الصاحلة كالصخرة إال اهللا بسؤالكم اهللا بأعمال     
 ، ففرج اهللا عنهم الصخرة فخرجوا     ، والثالث بأدائه األمانة   ،فته عن الزنا  واآلخر بع 

كما صح بذلك احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وهذا من آياتـه العظيمـة    
  .  ومن الدالئل على قدرته العظيمة،سبحانه وتعاىل

 أمـا   ،فهو حيب من عباده من يتوسل إليه بأمسائه وصفاته وأعماهلم الطيبـة           
   . فهذا بدعة، أو بذات فالن، أو حبق فالن،ل جباه فالنالتوس

 ،وهلذا ملا تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم وكانوا يتوسلون بدعائه يف حياتـه             
 ويدعو هلم صلى اهللا عليه وسلم كما وقـع يف           ،فيقولون يا رسول اهللا أدع اهللا لنا      

 اهللا هلم واستجاب اهللا      فدعا ، فطلبوا أن يدعو اهللا هلم     ،أيام اجلدب وكان على املنرب    
   . فيصلي ركعتني مث خيطب ويدعو،له ويف بعض األحيان كان خيرج إىل الصحراء

 اللهم إنـا    : فقال ،فلما تويف صلى اهللا عليه وسلم عدل عمر إىل عمه العباس          
 فقام  ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا      ،كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا      

   .أمنوا على دعائه فسقاهم اهللالعباس ودعا ف
  

ولو كان التوسل بالذات أو اجلاه مشروعا ملا عدل عمر والصحابة رضي اهللا             
   ألن، ولتوسل الصحابة بذاته،عنهم إىل العباس
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   .ذاته عظيمة عليه الصالة والسالم حيا وميتا
 ،واملقصود من هذا أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم صان هذا التوحيد ومحاه            

 وأن يتوجهوا إليه جل وعال    ،ني أن الواجب على األمة إخالص العبادة هللا وحده        وب
 وأال يعبدوا معه سواه ال نبيا وال ملكا وال جنيا وال            ،بقلوم وأعماهلم يف عبادم   
   .مشسا وال قمرا وال غري ذلك

 وعلم األمة ذلـك أن      ،واهللا سبحانه أوجب على عباده ذلك يف كتابه الكرمي        
 والرسول صلى اهللا عليه وسلم أكمل ذلـك         ، ويتوجهوا إليه وحده   ،دهيعبدوه وح 

 فوجب علـى    ، وحذر من وسائل الشرك    ، ومحى محى التوحيد   ،وبلغ البالغ املبني  
 كما  ، فالعبادة حق اهللا وحده وليس ألحد فيها نصيب        ،األمة أن ختلص هللا العبادة    

 وقال  )١(﴾ين أَال ِللَِّه الدين الْخاِلص    فَاعبِد اللَّه مخِلصا لَه الد    ﴿ :قال اهللا سبحانه  
 : وقال سبحانه  )٢(﴾فَادعوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين ولَو كَِره الْكَاِفرونَ       ﴿ :سبحانه

﴿     اهوا ِإال ِإيدبعأَال ت كبى رقَضوقـال تعـاىل    )٣(﴾و : ﴿      ـاكِإيو ـدبعن ـاكِإي
ِعنيتسقال جل وعال   و )٤(﴾ن: ﴿     ينالـد لَـه ِلِصنيخم وا اللَّهدبعوا ِإال ِليا أُِمرمو
   . واآليات يف هذا املعىن كثرية)٥(﴾حنفَاَء

حق اهللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا        (( :وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم     
   . متفق على صحته)٦())به شيئا

                                                
 .٣ – ٢ سورة الزمر اآليتان - ١
 .١٤ سورة غافر اآلية - ٢
 .٢٣ سورة اإلسراء اآلية - ٣
 .٥ سورة الفاحتة اآلية - ٤
 .٥ورة البينة اآلية  س- ٥
 واالستئذان باب من أجـاب  ٢٦٤٤ رواه البخاري يف اجلهاد والسري باب اسم الفرس واحلمار برقم          - ٦

 باب الدليل على أن من مات علـى التوحيـد   ٤٣ ومسلم يف اإلميان برقم ،٥٧٩٦بلبيك وسعديك برقم    
 .دخل اجلنة
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 وهلذا جيب علـى   ،تاب والسنة وبالضرورة  وهذا أمر معلوم بالنصوص من الك     
علماء احلق أن يبذلوا وسعهم يف تبيني هذا احلق بالكتـب والرسـائل ووسـائل               

 ألنه أعظم حـق وأعظـم       ؛ وبسائر الوسائل املمكنة   ، واخلطب واملواعظ  ،اإلعالم
 وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله      ، وألنه أصل الدين وأساسه كما تقدم      ،واجب

   .نيوصحبه أمجع

  أسئلة وأجوبتها بعد تعليق مساحته

   . واألذكار وضرب الطبول، ما حكم الذبائح اليت تكون يف املولد:١س 

 ومل توجد يف    ، هذه كلها بدعة جيب تركها كما نص عليها أهل العلم          :١ج  
 ومل يفعلها ال هو وال أصحابه رضي اهللا         ، ومل يأمر ا   ،عهده صلى اهللا عليه وسلم    

 فلم حيتفلوا ، مل يعرفوا هذه البدعة وهي االحتفال باملوالد ، الصاحل عنهم وال السلف  
مبولد النيب صلى اهللا عليه وسلم وال مبولد الصديق وال عمر وال عثمان وال علـي                

 وإمنا هذه بدعة حصلت بسبب الرافضة الفاطميني يف القرن الرابع وما            ،وال غريهم 
 وكثري من الناس    ،ة بسبب اجلهل   فانتشرت هذه البدع   ، مث تبعهم بعض الناس    ،بعده

والواجب االنتبـاه لـذلك   ،  يروجوا وحيثون عليها وهؤالء ممن يعني على الباطل       
 وجيب حتذيرهم من    ، فال جيوز حضورها وال مشاركتهم يف والئمهم       ،واحلذر منه 

 ، وأن االحتفال باملوالد من أسباب الـشرك       ،ذلك وبيان أن هذا خطأ وأا بدعة      
   هذا يدعو ،ينتشر بينهم أنواع الشرك األكربفكثري من هؤالء 
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 وهـذا يـدعو   ، وهذا يدعو احلسني رضي اهللا عنه،النيب صلى اهللا عليه وسلم  
   .البدوي

 ويكون فيها منكرات كـثرية يف       ،فاحلاصل أا بدعة ومن وسائل الشرك     
أَم لَهـم   ﴿ : وقد قال اهللا عز وجل     .كثري من اتمعات ويف كثري من البلدان      

ش         أْذَنْ ِبِه اللَّهي ا لَميِن مالد ِمن موا لَهعركَاُء شوا ﴿ : وقال سبحانه  )١(﴾رِبعات
 )٢(﴾ما أُنِزلَ ِإلَيكُم ِمن ربكُم وال تتِبعوا ِمن دوِنِه أَوِلياَء قَِليلًا ما تـذَكَّرونَ             

ه فَاتِبعوِني يحِببكُم اللَّه ويغِفر لَكُم      قُلْ ِإنْ كُنتم تِحبونَ اللَّ    ﴿ :وقال عز وجل  
كُموب٣(﴾ذُن(.   

من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهـو          (( :وقال صلى اهللا عليه وسلم    
من عمل عمال ليس    (( : وقال عليه الصالة والسالم    . متفق على صحته   )٤())رد

يقول صلى اهللا عليه     وكان   . أخرجه مسلم يف صحيحه    )٥())عليه أمرنا فهو رد   
أما بعد فإن خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلـدي          (( :وسلم يف خطبة اجلمعة   

 أخرجـه مـسلم يف      )٦()) حممد وشر األمور حمدثاا وكل بدعة ضاللة       يهد
   . واألحاديث يف هذا املعىن كثرية،صحيحه

                                                
 .٢١ سورة الشورى اآلية - ١
 .٣ سورة األعراف اآلية - ٢
 .٣١ سورة آل عمران اآلية - ٣
 .٣٢٤٢ ومسلم يف األقضية برقم ،٢٤٩٩ رواه البخاري يف الصلح برقم - ٤
 ٣٢٤٣ رواه مسلم يف األقضية برقم - ٥
 .١٤٣٥ رواه مسلم يف اجلمعة برقم - ٦
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 فإن كان ذحبها لصاحب املولد فهـذا شـرك          ،أما بالنسبة للذبائح فمختلف   
 وأن ، لكن ينبغي أال يؤكل منها، أما إن كان ذحبها لألكل فال شيء يف ذلك       ،أكرب

 إال أن حيضر لنصيحتهم بـدون أن        ؛ال حيضر املسلم إنكارا عليهم بالقول والفعل      
   . واهللا ويل التوفيق.يشاركهم يف أكل أو غريه

   ؟ هل من أمساء اهللا ما جيمع امسا وصفة:٢س 

 فإا تـدل  )اهللا( حىت كلمة اجلاللة ،ت والصفة كل أمساء اهللا على الذا     :٢ج  
 ، فهو سبحانه اإلله الذي يدعي ويعبد وخيـضع لـه          ،على الذات وعلى األلوهية   

ذَِلك ِبأَنَّ اللَّه هو الْحق     ﴿ : كما قال اهللا سبحانه    ،ويستحق العبادة جبميع أنواعها   
وهكذا بقية األمسـاء فكلـها أمسـاء         ،)١(﴾وأَنَّ ما يدعونَ ِمن دوِنِه هو الْباِطلُ      

   .وصفات

 أال يعترب هذا    ، الشيوعيون واملالحدة يف عصرنا ينكرون وجود اهللا       :٣س  
أن أحدا من الكفار مل     ب ،إنكارا لتوحيد الربوبية خالف ما قاله بعض أهل العلم        

   .ينكر توحيد الربوبية؟

 وإمنا أنكره   ،مم ذكر العلماء أن توحيد الربوبية أمر معترف به عند األ          :٣ج  
 إن هنـاك إهلـني النـور        : منهم اوس حيث قالوا    ،شواذ من الناس ال عربة م     

   ، وأن النور أعظم من الظلمة وأنه خلق اخلري،والظلمة

                                                
 .٦٢ سورة احلج اآلية - ١
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،  وأما إنكار اآلهلة بالكلية فهذا قد قاله مكابرة فرعـون          ،وأن الظلمة خالقة الشر   
 وأن هلـا    ، بأم يرون األفالك آهلة    وهكذا الفالسفة األقدمون واملالحدة معروفون    

 وأن هناك ربـا     ، لكن مجهور املشركني وعامتهم يقرون بالرب      ،حركتها املعروفة 
   . وإمنا تقربوا إليه مبا فعلوا من الشركيات،خلق ورزق وهو يف العلو

 ولكنـهم   ، وهم يقرون بأن اهللا رم وخـالقهم       ،وكفار قريش أنكروا املعاد   
 ، ما هي إال حياتنا الدنيا منـوت وحنيـا         : وقالوا .كروا املعاد أشركوا يف العبادة وأن   

وأنكروا اجلنة والنار فبعث اهللا حممدا صلى اهللا عليه وسلم إليهم وإىل غريهم مـن               
 فاتبعه مـن أراد  ، وإنكار ما هم عليه من الباطل     ،اجلن واإلنس بإرشادهم إىل احلق    

 كما  ، عليهم الصالة والسالم    وكفر به األكثرون كغريه من الرسل      ،اهللا له السعادة  
ولَقَد ﴿ : وقال تعاىل  )١(﴾وما أَكْثَر الناِس ولَو حرصت ِبمؤِمِنني     ﴿ :قال اهللا تعاىل  

        ِمِننيؤالْم ِإال فَِريقًا ِمن وهعبفَات هظَن ِليسِإب ِهملَيع قدواآليـات يف هـذا      )٢(﴾ص 
   .املعىن كثرية

 إنكم تقولون أن اهللا يرتل إىل السماء الدنيا :على من قال   كيف نرد    :٤س  
 ألن ثلث الليل األخري     ؛بالثلث األخري من الليل فإن ذلك يقتضي تركه العرش        

   .ليس يف وقت واحد على أهل األرض؟

  

                                                
 .١٠٣ سورة يوسف اآلية - ١
 .٢٠ سورة سبأ اآلية - ٢
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 هذا كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهو القائل عليه الصالة             :٤ج  
ايل إىل السماء الدنيا كل ليلة حني يبقي ثلث         يرتل ربنا تبارك وتع   (( :والسالم

الليل اآلخر فيقول من يدعوين فأستجيب له من يسألين فأعطيه من يستغفرين             
 وقد بني العلماء أنه نـزول       ، متفق على صحته   ١))فأغفر له حىت ينفجر الفجر    
 ال يعلم كيفيته إال هو سبحانه وتعاىل فهو يـرتل           ،يليق باهللا وليس مثل نزولنا    

 ،يشاء وال يلزم من ذلك خلو العرش فهو نزول يليق بـه جـل جاللـه     كما  
والثلث خيتلف يف أحناء الدنيا وهذا شيء خيتص به تعاىل ال يـشابه خلقـه يف         

لَيس كَِمثِْلِه شـيٌء وهـو الـسِميع        ﴿ :شيء من صفاته كما قال سبحانه     
ِصريدِ   ﴿ : وقال جل وعال   )٢(﴾الْبأَي نيا بم لَمعِحيطُونَ     يال يو ملْفَها خمو يِهم

وال يِحيطُونَ ِبشيٍء ِمن ِعلِْمِه     ﴿ : وقال عز وجل يف آية الكرسي      )٣(﴾ِبِه ِعلْما 
 وهو سبحانه أعلـم بكيفيـة       ، واآليات يف هذا املعىن كثرية     )٤(﴾ِإال ِبما شاءَ  

كونه اسـتوى   ومع   ، فعلينا أن نثبت الرتول على الوجه الذي يليق باهللا         ،نزوله
 فهو يرتل كما يليق به عز وجل ليس كرتولنا إذا نزل فالن مـن               ،على العرش 

 وإذا نزل من السيارة خلت منه السيارة فهذا قيـاس       ،السطح خال منه السطح   
   . وال يشبه خلقه يف شيء من صفاته، ألنه سبحانه ال يقاس خبلقه،فاسد له

  
                                                

 ومسلم ،٦٩٤٠ ويف التوحيد برقم     ٥٨٤٦ ويف الدعوات برقم     ١٠٧٧ اجلمعة برقم     رواه البخاري يف   - ١
 .٧٢٧٥ وأمحد يف باقي مسند املكثرين برقم ،١٢٦٢ و ١٢٦١يف كتاب صالة املسافرين وقصرها برقم 

 .١١ سورة الشورى اآلية - ٢
 .١١٠ سورة طه اآلية - ٣
 .٢٥٥ سورة البقرة اآلية - ٤
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ذي يليق به سبحانه وال نعلم      كما أننا نقول استوى على العرش على الوجه ال        
كيفية استوائه فال نشبهه باخللق وال منثله وإمنا نقول استوى استواء يليـق جباللـه          
وعظمته وملا خاض املتكلمون يف هذا املقام بغري حق حصل هلم بذلك حرية عظيمة             
 حىت آل م الكالم إىل إنكار اهللا بالكلية حىت قالوا ال داخل العامل وال خارج العامل       
وال كذا وال كذا حىت وصفوه بصفات معناها العدم وإنكار وجـوده سـبحانه              

ة وهلذا ذهب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأهل السنة واجلماعة             يبالكل
تبعا هلم فأقروا مبا جاءت به النصوص من الكتاب والسنة وقالوا ال يعلـم كيفيـة            

 ،االسـتواء معلـوم   ( :محـه اهللا   ومن هذا ما قاله مالك ر      ،صفاته إال هو سبحانه   
 ومثل  - يعين عن الكيفية   ) والسؤال عنه بدعة   ،جبا واإلميان به و   ،والكيف جمهول 

ذلك ما يروى عن أم سلمة رضي اهللا عنها عن ربيعه بن أيب عبد الـرمحن شـيخ             
 واإلميـان بـذلك   ، والكيف غري معقول،االستواء غري جمهول( :مالك رمحهما اهللا  

   ).واجب

ذا األمر سلم من شبهات كثرية ومن اعتقادات ألهـل الباطـل            ومن التزم   
زيـد علـى ذلـك    ن وحسبنا أن نثبت ما جاء يف النصوص وأن ال       ،كثرية عديدة 

 - ويغضب ويرضى على وجه يليق به سبحانه       ،هكذا نقول يسمع ويتكلم ويبصر    و
 وطريـق  ، وهذا هو طريق السالمة وطريق النجـاة ،وال يعلم كيفية صفاته إال هو 

 وبذلك  ،العلم وهو مذهب السلف الصاحل وهو املذهب األسلم واألعلم واألحكم         
م بالسنة والكتاب   ص ويعت ، وضالالت املضللني  ،يسلم املؤمن من شبهات املشبهني    

   . واهللا سبحانه ويل التوفيق. ويرد علم الكيفية إىل ربه سبحانه وتعاىل،املبني
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  )١(التوحيـد أوال

 األول شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا           هل يكفي النطق بالركن    :س
   .؟رسول اهللا أم ال بد من أشياء أخرى حىت يكتمل إسالم املرء

 إذا شهد الكافر أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا عـن صـدق          :ج
بذلك ويقني وعلم مبا دلت عليه وعمل بذلك دخل يف اإلسـالم مث يطالـب               

ملا بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم معـاذا إىل           وهلذا   ،بالصالة وباقي األحكام  
 رسول اهللا   ادعهم إىل أن يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممداً          (( :اليمن قال له  

فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم مخس صلوات يف اليـوم              
والليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن اهللا فرض عليهم صدقة يف أمواهلم             

 فلم يأمرهم بالصالة والزكاة إال بعد       )٢())خذ من أغنيائهم فترد إىل فقرائهم     تؤ
 فإذا فعل الكافر ذلك صار له       ،التوحيد واإلميان بالرسول صلى اهللا عليه وسلم      

 مث يطالب بالصالة وبقية أمور الدين وإذا امتنع عـن ذلـك             ،حكم املسلمني 
 األمر فإن تـاب وإال       فإن ترك الصالة استتابه ويل     ،صارت له أحكام أخرى   

   .قتل وهكذا بقية األحكام يعامل فيها مبا يستحق

  

                                                
 . هـ١٤١٦ / ٥ / ٤ يف  ١٥١٠دد  نشر يف جملة الدعوة ع- ١
 والترمذي يف الزكـاة بـرقم    ٢٨ هـ ومسلم يف اإلميان برقم       ١٤٠١ رواه البخاري يف الزكاة برقم       - ٢

٥٦٧. 



  

 - ٧٩ -

  )١(ال عذر فيها. .أمور التوحيد

 هل هناك عذر باجلهل يف أمور التوحيد اليت هي صلب الـدين ومـا               :س
   .حكم تكفري املعني ملن يقع يف األمور الشركية جبهله؟

 أما من كـان     ، املسلمني  أمور التوحيد ليس فيها عذر ما دام موجودا بني         :ج
 وحكمه حكم أهل الفتـرات  ،بعيدا عن املسلمني وجاهال بذلك فهذا أمره إىل اهللا 

 ، أما من كان بني املسلمني ويسمع قال اهللا وقال رسوله          ، حيث ميتحن  ،يوم القيامة 
 يكفر  ، ويعبد القبور ويستغيث ا أو يسب الدين فهذا كافر         ،وال يبايل وال يلتفت   

 وعلى والة األمور من حكام املسلمني أن يستتيبوه فإن          ، فالن كافر   كقولك ،بعينه
 كـأن   : أو يستحل ما حرم اهللا     ، وهكذا من يستهزئ بالدين    ،تاب وإال قتل كافرا   

 أو احلكـم    ، أو حتكيم القوانني الوضعية حالل     ،يقول الزىن حالل أو اخلمر حالل     
هذه ردة عـن اإلسـالم    كل ، أو أنه أفضل من حكم اهللا  ،بغري ما أنزل اهللا حالل    

 وأن  ، فالواجب على كل حكومة إسالمية أن حتكم بشرع اهللا         ،نعوذ باهللا من ذلك   
تستتيب من وجد منه ناقض من نواقض اإلسالم من رعيتها فإن تاب وإال وجـب   

 أخرجه البخـاري  ))من بدل دينه فاقتلوه(( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ،قتله
ن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أنه أمر بعض الوالة            ويف الصحيحني ع   ،يف صحيحه 

  .)إنه قضاء اهللا ورسوله(بقتل املرتد إذا مل يتب وقال 
والواجب أن يكون ذلك بواسطة ويل األمر بواسطة احملاكم الـشرعية حـىت      
ينفذ حكم اهللا على علم وبصرية بواسطة والة األمر أصلح اهللا حال اجلميـع إنـه         

   .مسيع قريب
                                                

 .٩ من برنامج نور على الدرب شريط رقم - ١
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  هية في الدورة الرابعة والثالثينكلمة توجي
  للمجلس التأسيسي لرابطة العالم اإلسالمي

  )١() هـ١٤١٦(بمكة المكرمة عام 

 والـصالة  ، والعاقبة للمتقني، واحلمد هللا رب العاملني،بسم اهللا الرمحن الرحيم   
والسالم على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا حممد بن عبد اهللا         

 فـإنين   :ى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى داه إىل يوم الدين أما بعد            وعل
أشكر اهللا عز وجل على ما من به علينا يف هذا الس إلاء أعمالنا املهمة العظيمة              

 ونسأل اهللا عز وجل أن يتقبل منا ما بذلنا          ،املتعلقة مبصاحل املسلمني عموما ودوهلم    
 وأن  ،ذه اجلهود مجيع املسلمني يف كـل مكـان         وأن ينفع    ،من اجلهود يف ذلك   

 وأن يوفق املسلمني يف كل مكان يف الفقه يف الدين وأن            ،ينصر دينه ويعلي كلمته   
 كما أسأله سبحانه أن يضاعف األجر جلميع        ،يويل عليهم خيارهم ويصلح قادم    

   .تدينأعضاء هذا الس وأن يعينهم على كل خري وأن جيعلنا مجيعا من اهلداة امله

وإنين ذه املناسبة أوصي مجيع دول املسلمني ورؤساء حكومام أوصـيهم           
مجيعا بتقوى اهللا وأن حيكموا شريعة اهللا يف عبـاد اهللا وأن حيـسنوا إىل شـعوم       

 ألن هذا هو أهم     ، ويأمروهم باملعروف وينهوهم عن املنكر     ،ويوجهوهم إىل اخلري  
  واجب على الرؤساء واألعيان ألن اهللا 

                                                
 . هـ١٤١٦ / ٨ / ١٣ نشرت يف الصحف احمللية ومنها البالد يف - ١
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كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللنـاِس تـأْمرونَ ِبـالْمعروِف          ﴿ :جل وعال يقول  
 : ويقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم       )١(﴾وتنهونَ عِن الْمنكَِر وتؤِمنونَ ِباللَّهِ    

 ،)٢())كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فاإلمام راع ومسئول عن رعيته          ((
 سواء كانوا ملوكـا أو رؤسـاء        ، فاألمراء هم قادة الناس    ،ونفالرعاة مسئول 

 ورؤساء  ،مجهوريات وهكذا غريهم من الرؤساء واألعيان حىت رؤساء العشائر        
الشعوب ومديري الشركات كلهم مسئولون جيب عليهم أن يتقـوا اهللا وأن            

 حتكيم   وعلى األمراء والرؤساء أن يتقوا اهللا يف       ،يؤدوا األمانة اليت اؤمتنوا عليها    
الشريعة بني الناس والتزامهم بأحكامها وأخذهم ا وأمرهم باملعروف والنهي          

  .   عن املنكر

 فعليهم أن يتقوا اهللا وأن يقيموا دين اهللا بينهم وأن ،هذا هو واجبهم مجيعا   
 وهكذا جيب أن    ، هكذا تكون الدول اإلسالمية    ،يقيموا حدود اهللا يف رعاياهم    

يتقوا اهللا وينفذوا أحكام اهللا يف عباد اهللا وأن يأمروهم  يكون أمراء املسلمني أن     
باملعروف وينهوهم عن املنكر وأن يعينوا العلماء ويشجعوهم على تبليغ رسالة           
اهللا ودعوة اهللا وتعليم الناس اخلري وتفقيههم يف الدين حىت يكـون العلمـاء              

 يف توجيه   عاواألمراء متعاونني على الرب والتقوى متناصحني باذلني كل مستط        
 ونسأل اهللا عز وجل أن يوفق العلماء يف كل مكان          ،الناس وإرشادهم إىل اخلري   

  ملا يرضيه وأن 

                                                
 .١١٠ سورة آل عمران من اآلية - ١
 .٣٤٠٨ ورواه مسلم يف كتاب اإلمارة برقم ،٨٤٤ رواه البخاري يف كتاب اجلمعة برقم - ٢
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يعينهم على تبليغ رسالة اهللا إىل عباد اهللا وأن مينحهم املزيد من الفقه يف الدين               
والعلم النافع وأن ينصر م احلق وخيذل م الباطل وأن يعينهم على كل ما فيـه                

مة وجناا وسعادا يف الدنيا واآلخرة كما أسأله سبحانه أن يوفق مجيع            صالح األ 
املسلمني شبابا وشيبا رجاال ونساء لكل ما يرضيه وأن مينحهم الفقه يف الدين وأن              

 ومـن شـرور     ،يعينهم على كل خري وأن يعيذنا وإياهم وإياكم من شرور الفنت          
   . وسيئات العمل إنه جل وعال جواد كرمي،النفس

وال يفوتين يف هذا املقام أن أشكر خلادم احلرمني الشريفني امللك الكرمي فهـد    
بن عبد العزيز أعماله املباركة لدعم هذه الرابطة وإعانتها على تبليـغ رسـالتها              

 كما أشـكره أيـضا      ،ودعمها بكل ما يعينها على أداء املهمة اليت أوكلت إليها         
صاحل املسلمني ودعم قـضاياهم يف      وحكومته على جهودهم العظيمة فيما يتعلق مب      

 ،كل مكان وإعانتهم على ما يرضي اهللا ويقرب إليه فنسأل اهللا أن يزيده من اخلري              
 وأن ينصر بـه احلـق وأن   ،وأن مين على خادم احلرمني الشريفني بالشفاء والعافية 

 ولكل ما فيـه     ،يوفق مجيع املسئولني يف حكومته لكل ما يرضي اهللا ويقرب لديه          
   .ألمة وجناا وسعادا يف الدنيا واآلخرةصالح ا

 نـشكرهم مجيعـا   ،مث ال يفوتين أن أشكر هذه الرابطة وأمينها والعاملني معه   
 ونسأل اهللا هلم املزيد من كل خري واإلعانة      ،على جهودهم الطيبة وأعماهلم املباركة    

على أداء  على كل خري ونسأل اهللا أن مينحهم الفقه يف الدين والبصرية وأن يعينهم              
   .مهمتهم على الوجه الذي يرضي اهللا وينفع عباده
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 وأسأل اهللا له املزيد من ،وأشكر األمني اجلديد على أعماله يف هذه الدورة       
 وأن يعينه على مهمته على الوجه الذي        ،كل خري وأن جيعله مباركا أينما كان      

   .يرضيه سبحانه وتعاىل

 أمحد حممد علي علـى      . د /ابقكما ال يفوتين أن أشكر األمني العام الس       
 وأسأل اهللا أن يعينه على مهمته يف البنك اليت          ،جهوده الطيبة وأعماله املباركة   

 وأن  ، وأن ينفع به املسلمني وأن يوفقنا مجيعا لكل ما يرضيه          ،سار إليها أخريا  
 وأن يعيذنا مجيعا من كل ما يغـضبه ويقـرب مـن             ،حيسن لنا مجيعا اخلتام   

هلداية والتوفيق والصالح يف القول والعمل إنـه مسيـع           وأن مينحنا ا   ،سخطه
 وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلـى آلـه               ،قريب

   .وأصحابه
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  )١(الحث على العناية بكتاب اهللا وتعلمه

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

كر اهللا سبحانه على هذا اللقاء بأبنائي الكرام على تعلم القرآن الكرمي            فإين أش 
 وال ريب أن القرآن كالم اهللا مرتل غري خملـوق    ، والدعوة إليه والعمل به    ،وحفظه

 أوحاه إىل عبده ورسوله وخامت أنبيائه حممد بن عبد اهللا عليـه             ،منه بدأ وإليه يعود   
ِكتاب أَنزلْناه ِإلَيـك    ﴿ : قال تعاىل  ،عباده وفيه احلجة على مجيع      ،الصالة والسالم 

 )٢(﴾ِلتخِرج الناس ِمن الظُّلُماِت ِإلَى النوِر ِبِإذِْن ربِهم ِإلَى ِصراِط الْعِزيِز الْحِميدِ           
الَّـِذين  ِإنَّ هذَا الْقُرآنَ يهِدي ِللَِّتي ِهي أَقْوم ويبـشر الْمـؤِمِنني     ﴿ :وقال تعاىل 

قُلْ هو ِللَِّذين آمنـوا     ﴿ : وقال تعاىل  )٣(﴾يعملُونَ الصاِلحاِت أَنَّ لَهم أَجرا كَِبريا     
وِإنه لَتنِزيلُ رب الْعالَِمني نزلَ ِبِه الروح الْأَِمني        ﴿ : وقال تعاىل  )٤(﴾هدى وِشفَاءٌ 

 نالْم كُونَ ِمنِلت لَى قَلِْبكِبٍنيعم ِبيراٍن عِبِلس وقال تعـاىل )٥(﴾ِذِرين : ﴿  ـابِكت
 : وقال عـز وجـل    )٦(﴾أَنزلْناه ِإلَيك مبارك ِليدبروا آياِتِه وِليتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ       

﴿محرت لَّكُمقُوا لَعاتو وهِبعفَات كاربم اهلْنزأَن ابذَا ِكته٧(﴾ونَو(.   

                                                
 كلمة لسماحته ألقاها يف حفل مدارس اجليل األهلية للمسابقة العامة للقرآن الكرمي وجتويده ونشرت               - ١

 . هـ١٤١٦ / ١٢ / ٣ وتاريخ ٨٦٠٦يف جريدة اجلزيرة عدد رقم 
 .١ سورة إبراهيم اآلية - ٢
 .٩ سورة اإلسراء اآلية - ٣
 .٤٤ سورة فصلت اآلية - ٤
 .١٩٥ – ١٩٢ سورة الشعراء اآليات - ٥
 .٢٩ سورة ص اآلية - ٦
 .١٥٥ سورة األنعام اآلية - ٧
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فالواجب على مجيع املكلفني العمل ذا الكتاب والسري على توجيهه وما بين            
 كما جيب عليهم أيضا العمـل بـسنة         ، واحلذر من خمالفة ذلك    ،اهللا فيه سبحانه  

قُلْ أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ     ﴿ :الرسول صلى اهللا عليه وسلم كما قال تعاىل       
 لَّوولَـى             فَِإنْ تا عموا ودتهت وهِطيعِإنْ تو ملْتما حم كُملَيعلَ وما حِه ملَيا عما فَِإن

   ِبنيالغُ الْموِل ِإال الْبسـولُ     ﴿ :وقال سبحانه وتعاىل  ،  )١(﴾الرسالر ـاكُما آتمو
أنه أرسله إىل مجيـع النـاس        وأخرب سبحانه    )٢(﴾فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا    

قُلْ يا أَيها الناس ِإني رسولُ اللَِّه       ﴿ : قال تعاىل  . عرم وعجمهم  ،جنهم وإنسهم 
           ِميـتيِيـي وحي وِإال ه ِض ال ِإلَهالْأَراِت واومالس لْكم ا الَِّذي لَهِميعج كُمِإلَي

ي الْأُمي الَِّذي يؤِمن ِباللَِّه وكَِلماِتـِه واتِبعـوه لَعلَّكُـم      فَآِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه النبِ   
  .)٣(﴾تهتدونَ

 ،فاهلداية باتباعه صلى اهللا عليه وسلم واتباع ما جاء يف كتاب اهللا عز وجـل              
 : وقال تعاىل  )٤(﴾وما أَرسلْناك ِإال كَافَّةً ِللناِس بِشريا ونِذيرا      ﴿ :فقد قال سبحانه  

﴿    الَِمنيةً ِللْعمحِإال ر اكلْنسا أَرموقال النيب الكرمي عليه الصالة والـسالم       )٥(﴾و : 
  .)٦())بعثت إىل الناس عامة((

                                                
 .٥٤ سورة النور اآلية - ١
 .٧ سورة احلشر اآلية - ٢
 .١٥٨ سورة األعراف اآلية - ٣
 .٢٨ سورة سبأ اآلية - ٤
 .١٠٧  سورة األنبياء اآلية- ٥
 .٣٢٣ رواه البخاري يف التيمم برقم - ٦
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فالواجب على مجيع املكلفني التمسك بكتاب اهللا وسنة رسوله عليه الـصالة            
تاب اهللا عز وجـل     وإين تارك فيكم ثقلني أوهلما ك     (( : ويف حديث آخر   .والسالم

  .)١())فيه اهلدى والنور فخذوا بكتاب اهللا تعاىل واستمسكوا به

ومـا خلَقْـت الِْجـن والْـِإنس ِإال         ﴿ :واهللا خلق اخللق ليعبدوه قال تعاىل     
 )٣(﴾يا أَيها النـاس اعبـدوا ربكُـم     ﴿ : قال تعاىل  . وأمرهم بذلك  )٢(﴾ِليعبدوِن

ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسولًا أَِن اُعبـدوا         ﴿ : قال جل وعال   وأرسل رسله بذلك  
وا الطَّاغُوتِنبتاجو ٤(﴾اللَّه(.   

 وهـي الـرب   ، وهي توحيد اهللا وهي تقـوى اهللا ،وهذه العبادة هي طاعة اهللا  
 بد من تعلـم      فال )٥(﴾ولَقَد جاَءهم ِمن ربِهم الْهدى    ﴿ : كما قال تعاىل   ،واهلدى

 وهي دين اإلسالم فأنت خملوق للعبادة فعليـك أيهـا           ،هذه العبادة والتبصر فيها   
الرجل وعليك أيتها املرأة عليكما مجيعا أن تتعلما هذه العبادة وأن تعرفاها جيـدا              

 ، وهي احلـق واهلـدى     ، وهذه العبادة هي دين اإلسالم     ،حىت تؤدياها على بصرية   
   . وطاعته واتباع شريعتهوهي تقوى اهللا وتوحيد اهللا

 ألن العبد يؤديها يف     ، مسى اهللا دينه عبادة    .هذه هي العبادة اليت أنت خملوق هلا      
   فدين اإلسالم ،الدنيا خبضوع هللا وانكسار

                                                
 .١٨٤٦٤ وأمحد يف مسند الكوفيني برقم ،٤٤٢٥ رواه مسلم يف كتاب فضائل الصحابة برقم - ١
 .٥٦ سورة الذاريات اآلية - ٢
 .٢١ سورة البقرة اآلية - ٣
 .٣٦ سورة النحل اآلية - ٤
 .٢٣ سورة النجم اآلية - ٥
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 واحلـج   ، والصوم عبـادة   ، والزكاة عبادة  ، والصالة عبادة  ،كله عبادة وتقوى هللا   
 ، علينا عبادة تؤدى هللا وطاعة هللا       وهكذا مجيع ما فرض اهللا     ، واجلهاد عبادة  ،عبادة

 ، وهي التقـوى   ، هو العبادة اليت أنت خملوق هلا      :فهذا الدين العظيم دين اإلسالم    
 ذكورهم وإنـاثهم    ، فالواجب على مجيع الثقلني جنهم وإنسهم      ،وهي الرب واهلدى  

 وعدم عبادة   ،أن يتقوا اهللا وأن يعبدوه بطاعة أوامره واجتناب نواهيه واإلخالص له          
 وهذا معىن ال إله إال      ، فيجب على كل مكلف أن يصرف عبادته هللا وحده         ،اهسو
ذَِلك ِبـأَنَّ   ﴿ : فإن معناها ال معبود حق إال اهللا كما قال تعاىل يف سورة احلج             ،اهللا

 )١(﴾كَِبرياللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ ِمن دوِنِه هو الْباِطلُ وأَنَّ اللَّه هو الْعِلي الْ              
 وقـال   )٢(﴾وِإلَهكُم ِإلَه واِحد ال ِإلَه ِإال هو الرحمن الرِحيم        ﴿ :وقال جل وعال  

   .)٣(﴾فَاعلَم أَنه ال ِإلَه ِإال اللَّه واستغِفر ِلذَنِبك﴿ :سبحانه

 ،ع العبادة واإلله هو الذي تأهله القلوب وتعظمه بأنوا     ،فهذا معىن ال إله إال اهللا     
 فيجب على أهل األرض     ، وال تصح العبادة لغريه    ،وال يستحق ذلك إال اهللا وحده     

 جيب على اجلميع ،اجلن واإلنس ومجيع املكلفني من ذكور وإناث من عرب وعجم    
 وأن يقفـوا    ، وأن ينتهوا عن نواهيه    ، وأن يطيعوا أوامره   ،أن يعبدوا اهللا وأن يتقوه    

 وخلقوا  ، ألم خلقوا هلذه العبادة    ،ة ورهبة عند حدوده عن إخالص وصدق ورغب     
   وخلقوا لدين اإلسالم الذي هو عبادة ،ليتقوه ويطيعوه

                                                
 .٦٢ سورة احلج اآلية - ١
 .١٦٣ سورة البقرة اآلية - ٢
 .١٩ سورة حممد اآلية - ٣
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ومن ﴿ : وقال تعاىل)١(﴾ِإنَّ الدين ِعند اللَِّه الِْإسالم  ﴿ :اهللا وأمروا بذلك قال تعاىل    
 وقـال   )٢(﴾ي الْآِخرِة ِمن الْخاِسِرين   يبتِغ غَير الِْإسالِم ِدينا فَلَن يقْبلَ ِمنه وهو فِ        

الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَيكُم ِنعمِتـي ورِضـيت لَكُـم            ﴿ :تعاىل
   .)٣(﴾الِْإسالم ِدينا

هذا اإلسالم الذي رضيه اهللا لنا ولن يقبل منا سواه هو عبادة اهللا وتوحيد اهللا               
ِإنَّ الدين ِعنـد اللَّـِه      ﴿ : قال تعاىل  .ته قوال وعمال وعقيدة   وطاعته واتباع شريع  

الموال سبيل إىل هذا العلم ومعرفة هذه العبادة إال باهللا مث بالتعلم والتفقـه               ﴾الِْإس 
والدراسة حىت تعلم دين اهللا الذي خلقت له وهو ديـن اإلسـالم وتوحيـد اهللا                

قرآن الكرمي والسنة حىت تعلم هذه العبادة   فيجب التعلم والتفقه والعناية بال     ،وطاعته
 وحىت تقوم بذلك وتعمل بذلك عن إخالص هللا وحمبة هللا وعن          ،اليت أنت خملوق هلا   

 جيب أن تستقيم على توحيده وطاعته واتباع شريعته         ،تعظيم هللا يف مجيع األحوال    
يـه   قال تعاىل لنب   . وأينما كنت حىت متوت على ذلك      ، أبدا أبدا  :وترك ما ى عنه   

 أي املـوت وقـال      )٤(﴾واعبد ربك حتى يأِْتيك الْيِقني    ﴿ :صلى اهللا عليه وسلم   
* يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاِتِه وال تموتن ِإال وأَنتم مسِلمونَ              ﴿ :تعاىل

هذه هي العبادة اليت أنت خملـوق       . )٥(﴾رقُواواعتِصموا ِبحبِل اللَِّه جِميعا وال تفَ     
   ، تقوى اهللا،هلا

                                                
 .١٩ سورة آل عمران اآلية - ١
 .٨٥ سورة آل عمران اآلية - ٢
 .٣ سورة املائدة اآلية - ٣
 .٩٩ سورة احلجر اآلية - ٤
 .١٠٣ – ١٠٢ سورة آل عمران اآليتان - ٥
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 ، ومن وسائلها أن تعىن بكتـاب اهللا       . واالستقامة على دينه   ،واالعتصام حببله 
وأن تدرس كتاب اهللا وأن تتفقه فيه ويف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم               

 ١))قهـه يف الـدين    من يرد اهللا به خريا يف     (( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     
 ، وأنا أهنئ القائمني على مدارس اجليل لعنايتهم بكتاب اهللا         ،متفق على صحته  

 فإن ، وتعليمه لألجيال،وإين أشكرهم على ما يقومون به حنو تعظيم كتاب اهللا         
 نسأل اهللا أن    ، وأخلص يف ذلك   ،هذا هو طريق السعادة ملن استقام على ذلك       

 وما فيه تـوفيقهم للفقـه يف        ،فيه سعادم يعينهم على ما فيه رضاه وعلى ما        
   .الدين

وإنين أهيب جبميع الدارسني واملدرسني إىل أن يعنوا بكتاب اهللا أسـتاذا            
 وأنصح اجلميع أن يعنوا بكتاب اهللا تالوة وتـدبرا وتعقـال            ،وطالبا وموظفا 
ِإنَّ هـذَا   ﴿ : ففي كتاب اهللا اهلدى والنور كما قال سبحانه        .وعمال وحفظا 

الْقُر    مأَقْو ِدي ِللَِّتي ِهيهى     ﴿ : وقال سبحانه  )٢(﴾آنَ يدوا هنآم ِللَِّذين وقُلْ ه
وهذَا ِكتاب أَنزلْناه مبـارك فَـاتِبعوه واتقُـوا    ﴿ : وقال سبحانه  )٣(﴾وِشفَاٌء

   .)٤(﴾لَعلَّكُم ترحمونَ

 وكـل مـن   ، حبسنة وكل حرف،فهذا الكتاب العظيم فيه اهلدى والنور   
   .تعلم حرفا فله حسنة واحلسنة بعشر أمثاهلا

                                                
 . واللفظ متفق عليه،١٧١٩ ومسلم يف الزكاة برقم ٦٩ رواه البخاري يف كتاب العلم برقم - ١
 .٩ سورة اإلسراء اآلية - ٢
 .٤٤ سورة فصلت اآلية - ٣
 .١٥٥ سورة األنعام اآلية - ٤
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وأوصي اجلميع بالعناية بكتاب اهللا عز وجل دراسة وتالوة وتدبرا وحرصـا            
 وهـو أعظـم    ، مع احلفظ ملا تيسر من كتاب اهللا       ،على معرفة املعىن وعمال بذلك    

 وجعـل   ، فقد أنزله اهللا رمحة للناس وشفاء ملا يف الصدور         ،كتاب وأصدق كتاب  
يا أَيها النـاس قَـد      ﴿ :الرسول أيضا رمحة للعاملني وهداية للبشر كما قال تعاىل        

          ِمِننيؤةٌ ِللْممحرى ودهوِر ودا ِفي الصِشفَاٌء ِلمو كُمبر ِعظَةٌ ِمنوم كُماَءت١(﴾ج( 
لِّ شيٍء وهدى ورحمةً وبـشرى      ونزلْنا علَيك الِْكتاب ِتبيانا ِلكُ    ﴿ :وقال تعاىل 
ِلِمنيس٢(﴾ِللْم(وقال تعاىل : ﴿الَِمنيةً ِللْعمحِإال ر اكلْنسا أَرمو﴾)٣(.  

فيجب أن نتعلم هذا الكتاب ونتفقه فيه حىت نعلم ما خلقنا له فنعلم العبـادة               
لى اهللا عليه وسلم     وهكذا السنة سنة الرسول ص     ،اليت خلقنا هلا حىت نستقيم عليها     

 ونسأل عما أشكل علينا والطالب يسأل عما أشكل         ،نتعلمها وحنفظها ونتفقه فيها   
   .عليه من كتاب اهللا وسنة رسوله

 فتعلم كتـاب اهللا     )٤(﴾فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكِْر ِإنْ كُنتم ال تعلَمونَ      ﴿ :قال تعاىل 
 ،اهللا تالوة وتدبرا وتعقال وعمال     فهنيئا لكل طالب يعىن بكتاب       ،من أعظم نعم اهللا   
 وسـؤال اهللا    ، وإين أوصيكم باالستقامة على هذا اخلري العظيم       .وهذه نعمة عظيمة  

  التوفيق واإلخالص يف ذلك هللا عز وجل والعناية 

                                                
 .٥٧ سورة يونس اآلية - ١
 .٨٩ سورة النحل اآلية - ٢
 .١٠٧ سورة األنبياء اآلية - ٣
 .٤٣ سورة النحل اآلية - ٤
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بالتفقه يف كتاب اهللا والتفقه يف سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم مع العمـل               
ملسارعة إىل كل خري واحلذر من كل شـر         بأداء فرائض اهللا وترك حمارم اهللا وا      

 ومراجعة كتب التفسري    ،مع اإلكثار من تالوة كتاب اهللا ومدارسته والتفقه فيه        
 وغريهم ملعرفة احلق وملعرفـة      ، والبغوي ، وابن كثري  ،املفيدة كتفسري ابن جرير   

 وينبغي للطالب أن يسأل أستاذه عما أشكل عليه عن قصد           ،ما أشكل عليكم  
 وعلى األستاذ أن يعىن بذلك للتالميـذ  ،كي يتفقه يف كتاب اهللا  ،صاحل ورغبة 

 وأن يكونـوا شـبابا صـاحلني        ،من جهة توجيههم وتعليمهم اخلري والعمل     
 فأهم شيء بعد الشهادتني هو أداء    ،يتعلمون ويعلمون ويسارعون إىل كل خري     

   . واحملافظة عليها يف مساجد اهللا يف اجلماعة،الصلوات اخلمس

 العامل وطالب العلم جيب     ،هل العلم أن يكونوا قدوة يف ذلك      وجيب على أ  
 وأن يكونوا مسارعني إىل أدائها يف اجلماعة حىت يتأسى م           ،أن يكونوا قدوة  

 فالعلماء ورثة األنبياء وعلى رأسهم الرسـل  .غريهم وحيتذي حذوهم يف ذلك  
ن إىل   يدعو ، والعلماء بعد الرسل هم خلفاؤهم     .عليهم أفضل الصالة والتسليم   

 جيب علـيهم أن     - طلبة العلم    - والطلبة كذلك    .اهللا بالقول والعمل والسرية   
 وأن يكونوا قدوة لغريهم وأن تظهر عليهم آثار العلم والتعلم           ،يعلموا ويعملوا 

   .والتفقه يف دين اهللا ويف كتاب اهللا
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 وأن  ،نسأل اهللا بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن يوفق اجلميع ملا يرضـيه           
 وأن يرزقنا العناية بكتابه وسنة رسوله عليه الصالة  ،حنا مجيعا الفقه يف الدين    مين

 والتواصي ما قوال وعمال وعقيـدة       ، والدعوة إليهما  ،والسالم والعمل ما  
 كمـا نـسأله     ، وأن يعيذنا من مضالت الفنت ومن نزغات الشيطان        ،وتفقها

 يف كـل    ،ملـسلمني  وأن يصلح أحوال ا    ،سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته     
 وأن يوفق حكام املسلمني وأمراءهم ملا فيه        ، وأن مينحهم الفقه يف الدين     ،مكان
 كمـا   . ويصلح أحواهلم ومينحهم االستقامة على دينه وحتكيم شريعته        ،رضاه

 وأن  ،نسأله سبحانه أن يوفق والة أمرنا يف اململكة العربية السعودية لكل خري           
 ،م البطانة وأن جيعلهم من اهلداة املهتدين       وأن يصلح هل   ،يعينهم على كل خري   

 وأن  ،وأن يعيذنا وإياهم وسائر املسلمني من مضالت الفنت ونزغات الشيطان         
 وصـلى اهللا    ،جيعلنا مجيعا من عباده الصاحلني وحزبه املفلحني إنه مسيع قريب         

   .وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وأتباعه إىل يوم الدين
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  ١حقوق والة األمور على األمةبيان 

أوضح مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز مفيت عـام اململكـة العربيـة              [ 
 ووجوب طاعتهم يف غـري معـصية اهللا تعـاىل           ،السعودية حقوق والة األمور   

مستشهدا مبا جاء يف ذلك من اآليات واألحاديث النبوية وأشـار مساحتـه إىل              
سعودية حمذرا مـن الـدعوات الباطلـة        أصول الدعوة اإلسالمية يف الدولة ال     

والضالة واصفا أصحاا بأم دعاة شر عظيم وجاء ذلك خالل ندوة عقـدت          
 هـ حتت   ١٤١٧ / ٥ / ١باجلامع الكبري بالرياض مساء اخلميس ليلة اجلمعة        

 وبيان  ،بيان حقوق والة األمور على األمة باألدلة من الكتاب والسنة          " :عنوان
   ] :حيث قال" ل بذلك ما يترتب على اإلخال

 والصالة والسالم على نبيه ورسوله      ، والعاقبة للمتقني  ،احلمد هللا رب العاملني   
وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا حممد بـن عبـد اهللا وعلـى آلـه                 

   : أما بعد، واهتدى داه إىل يوم الدين، ومن سلك سبيله،وأصحابه

اعة والة األمر والتعاون معهم علـى الـرب         فال ريب أن اهللا جل وعال أمر بط       
  : فقال جل وعال، والتواصي باحلق والصرب عليه،والتقوى

                                                
ـ  ١٤١٧ / ٥  /١ كلمة لسماحته ألقاها يف اجلامع الكبري بالرياض يف          - ١  ونـشرت يف جريـدة   . هـ

 .٦٠٧ : يف عددها الصادر برقم. هـ١٤١٧ / ٥ / ٨املسلمون يوم اجلمعة 
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يا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي الْـأَمِر ِمـنكُم فَـِإنْ             ﴿
      سالرِإلَى اللَِّه و وهدٍء فَريِفي ش متعازنِم الْآِخِر       توالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤت متوِل ِإنْ كُن

   .)١(﴾ذَِلك خير وأَحسن تأِْويلًا

 وهو طاعة اهللا ورسـوله يف       ، وطريق اهلداية  ، طريق السعادة  ؛هذا هو الطريق  
 وهلذا قال جـل  ، وطاعة والة األمور يف املعروف من طاعة اهللا ورسوله    ،كل شيء 

 فطاعة ويل األمـر     )٢(﴾وا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي الْأَمِر ِمنكُم      أَِطيع﴿ :وعال
 والواجب طاعتـهم    ، فإن أويل األمر هم األمراء والعلماء      ،تابعة لطاعة اهللا ورسوله   

 أو رئـيس  ، أما إذا أمروا مبعصية اهللا سواء كان أمريا أو ملكا أو عاملا        ،يف املعروف 
 : فال طاعة له يف ذلك كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم            ،ك أو غري ذل   ،مجهورية

 )٤(﴾وال يعـِصينك ِفـي معـروفٍ      ﴿ : واهللا يقول  )٣())إمنا الطاعة يف املعروف   ((
فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم    ﴿ : ويقول اهللا عز وجل    ،خياطب النيب عليه الصالة والسالم    

 ، والـسمع  ، فاهللا أمـر بـالتقوى     )٥(﴾قُوا خيرا ِلأَنفُِسكُم  واسمعوا وأَِطيعوا وأَنفِ  
 ويدل بعضها   ، لذا فإن النصوص يشرح بعضها بعضا      ، يف املعروف  : يعين ،والطاعة

  على بعض فالواجب على مجيع املكلفني التعاون مع والة 

                                                
 .٥٩ سورة النساء اآلية - ١
 .٥٩ سورة النساء اآلية - ٢
 والنسائي يف البيعة    ،٣٤٢٤ ومسلم يف اإلمارة برقم      ،٦٦١٢ رواه البخاري يف كتاب األحكام برقم        - ٣

 .٦٨٦ وأمحد يف مسند العشرة املبشرين باجلنة برقم ،٢٢٥٦ يف اجلهاد برقم  وأبو داود،٤١٣٤برقم 
 .١٢ سورة املمتحنة من اآلية - ٤
 .١٦ سورة التغابن من اآلية - ٥
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 ، والشر ، وحفظ األلسنة عن أسباب الفساد     ، والطاعة يف املعروف   ،األمور يف اخلري  
فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَـردوه      ﴿ : وهلذا يقول اهللا جل وعال     ، واالحنالل ،الفرقةو

 وإىل سنة رسوله    ، ردوا احلكم يف ذلك إىل كتاب اهللا       : أي )١(﴾ِإلَى اللَِّه والرسولِ  
 هذا هو ،صلى اهللا عليه وسلم يف اتباع احلق والتالقي على اخلري والتحذير من الشر          

   . وهذا هو طريق املؤمنني، اهلدىطريق أهل

 والشر ونشر كل ما يقال مما فيه الفسادأما من أراد دفن الفضائل والدعوة إىل     
 أما أهل   ، وطريق الفنت  ، وطريق الشقاق  ،قدح حبق أو باطل فهذا هو طريق الفساد       

اخلري والتقوى فينشرون اخلري ويدعون إليه ويتناصحون بينهم فيما خيالف ذلـك             
 اخلري وحيصل الوفاق واالجتماع والتعاون على الرب والتقـوى ألن اهللا            حىت حيصل 

وتعاونوا علَى الِْبر والتقْـوى وال تعـاونوا علَـى الْـِإثِْم            ﴿ :جل وعال يقول  
ِإال الَّـِذين   * ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خسٍر     * والْعصِر  ﴿ : ويقول سبحانه  )٢(﴾والْعدواِن

نِرآمبا ِبالصواصوتو قا ِبالْحواصوتاِت واِلحِملُوا الصع٣(﴾وا و(.   

 .ومعلوم ما حيصل من والة األمر املسلمني من اخلري واهلدى واملنفعة العظيمة            
 ، وإقامـة احلـدود    ، ونصر املظلوم وحل املشاكل    ، ونصر احلق  ،من إقامة احلدود  

 إىل غري هذا من     ،األخذ على يد السفيه والظامل    والقصاص والعناية بأسباب األمن و    
   وليس احلاكم معصوما إمنا العصمة للرسل عليهم الصالة ،املصاحل العظيمة

                                                
 .٥٩ سورة النساء من اآلية - ١
 .٢ سورة املائدة من اآلية - ٢
 . سورة العصر كاملة- ٣
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 لكن الواجب التعـاون مـع   ،والسالم فيما يبلغون عن اهللا عليهم الصالة والسالم    
 هكـذا فهـم     ،والة األمور يف اخلري والنصيحة فيما قد يقع من الشر والـنقص           

 أمر بالسمع والطاعة لـوالة      . وهكذا أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم       ،منوناملؤ
إن اهللا يرضى   (( : كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ، والنصيحة هلم  ،األمور

لكم ثالثا ويسخط لكم ثالثا يرضى لكم أن تعبدوه وال تشركوا بـه شـيئا وأن                
 )١())ا مـن واله اهللا أمـركم      تعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا وأن تناصـحو        

الدين النصيحة الدين النـصيحة الـدين    (( : ويقول عليه الصالة والسالم    ،احلديث
هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املـسلمني      (( : قالوا يا رسول اهللا ملن؟ قال      ))النصيحة
من ويل عليه واٍل فرآه يأت شيئا من        (( : وقال عليه الصالة والسالم    )٢())وعامتهم
 وملا سـئل    )٣())هللا فليكره ما يأيت من معصية اهللا وال يرتعن يدا من طاعة           معصية ا 

أدوا احلـق   (( :عن والة األمر الذين ال يؤدون ما عليهم قال صلى اهللا عليه وسلم            
 فكيف إذا كان والة األمور حريـصني  )٤())الذي عليكم هلم وسلوا اهللا الذي لكم 

 واحلـرص علـى     ، وردع الظـامل   ،م ونصر املظلو  ، وإقامة العدل  ،على إقامة احلق  
 فيجب  ، وعلى حفظ نفوس املسلمني ودينهم وأمواهلم وأعراضهم       ،استتباب األمن 
  التعاون معهم 

                                                
 ومالك يف املوطأ يف كتاب اجلـامع بـرقم          ، ٨٤٤٤م   رواه اإلمام أمحد يف باقي مسند املكثرين برق        - ١

١٥٧٢. 
 وأبـو داود يف األدب      ،٤١٢٨ والنسائي يف البيعة برقم      ،١٨٤٩ رواه الترمذي يف الرب والصلة برقم        - ٢

 .٤٢٩٣برقم 
 .٢٢٨٥٦ وأمحد يف باقي مسند األنصار برقم ،٣٤٤٨ رواه مسلم يف اإلمارة برقم - ٣
ورواه أمحـد يف  " أدوا إليهم حقهم وسلوا اهللا الذي لكـم "  بلفظ  ٢١١٦  رواه مسلم يف الفنت برقم     - ٤

 .٣٤٥٨مسند املكثرين من الصحابة برقم 
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على اخلري وعلى ترك الشر وجيب احلرص على التناصح والتواصي باحلق حىت يقل             
   .الشر ويكثر اخلري

د الوهاب رمحة   وقد من اهللا على هذه البالد بدعوة الشيخ اإلمام حممد بن عب           
 ،اهللا عليه ومناصرة جد هذه األسرة اإلمام حممد بن سعود رمحه اهللا هلذه الـدعوة              

 والقضاء علـى    ، ونشر اهلدى  ،وحصل بذلك من اخلري العظيم ونشر العلم واحلق       
 وعلى قمع أنواع الفساد من البدع والضالالت ما         ، وعلى وسائل الشرك   ،الشرك

   . وناصر أهلها، وشارك فيها،رب هذه الدعوةيعلمه أهل العلم واإلميان ممن س

 والبعد عـن    ،فصارت هذه البالد مضرب املثل يف توحيد اهللا واإلخالص له         
 ووسائل الشرك حىت جرى ما جرى من الفتنة املعلومة الـيت            ،البدع والضالالت 

 مث مجع اهللا الشمل علـى يـدي         ،حصل بسببها العدوان على هذه الدعوة وأهلها      
ن عبد اهللا بن حممد بن سعود والد اإلمام فيصل بن تركي رمحة اهللا              اإلمام تركي ب  

 مث على يد ابن ابنه عبد اهللا بن فيصل ، مث على يد ابنه فيصل بن تركي    ،على اجلميع 
بن تركي مث حصلت فجوة بعد موت اإلمام عبد اهللا بن فيصل رمحه اهللا فجاء اهللا                

 ، ورفع به مقام احلق    ،ع اهللا به الكلمة    ومج ،بامللك عبد العزيز ونفع اهللا به املسلمني      
 وحصل به من العلـم      ، وأقام به األمر باملعروف والنهي عن املنكر       ،ونصر به دينه  

 ونشر الدعوة إىل اهللا سـبحانه       ، ونصر احلق  ، وإقامة العدل  ،العظيم والنعم الكثرية  
قامـة   مث سار على ذلك أبناؤه من بعده يف إ         ،وتعاىل ما ال حيصيه إال اهللا عز وجل       

   . واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، ونشر العدل،احلق
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فالواجب على مجيع املسلمني يف هذه اململكة التعاون مع هذه الدولـة يف        
كل خري وهكذا كل من يقوم بالدعوة إىل اهللا ونشر اإلسالم والدعوة إىل احلق           

وتدعو إىل   ، فكل دولة تدعو للحق    ،جيب التعاون معه يف املشارق ويف املغارب      
   . وتنصر دين اهللا جيب التعاون معها أينما كانت،حتكيم شريعة اهللا

 ، ونصر ا الـدين    ،وهذه الدولة السعودية دولة مباركة نصر اهللا ا احلق        
 وحصل  ، وقضى ا على أسباب الفساد وأمن اهللا ا البالد         ،ومجع ا الكلمة  

 ، وليست كاملـة ،يست معصومة  ول ،ا من النعم العظيمة ما ال حيصيه إال اهللا        
 ، وعلى إزالة النقص   ،كلٌّ فيه نقص فالواجب التعاون معها على إكمال النقص        

 والزيـارة   ،وعلى سد اخللل بالتناصح والتواصي باحلق واملكاتبـة الـصاحلة         
 بل جيب على    ؛ وال بنقل ما يقال من الباطل      ، ال بنشر الشر والكذب    ،الصاحلة

 وأن يسعى يف إزالة النقص بـالطرق        ،يدعو إليه من أراد احلق أن يبني احلق و      
السليمة وبالطرق الطيبة وبالتناصح والتواصي باحلق هكذا كان طريق املؤمنني          

 أن يبني اخلري    ، وهكذا طريق من يريد اخلري هلذه األمة       ،وهكذا حكم اإلسالم  
 وإزالـة   ، وأن يتعاون مع والة األمور يف إزالة الـنقص         ،واحلق وأن يدعو إليه   

وتعـاونوا علَـى الِْبـر     ﴿ : هكذا أوصى اهللا جل وعال بقوله سبحانه       ،للاخل
      ـِديدش ِإنَّ اللَّـه قُـوا اللَّـهاتاِن وودالْعلَى الِْإثِْم ووا عناوعال تى وقْوالتو

  : ويقول سبحانه)١(﴾الِْعقَاِب

                                                
 .٢ سورة املائدة من اآلية - ١
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 الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت     ِإال* ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خِسر     * والْعصِر  ﴿ 
 فمن أهم  ، الدين النصيحة  ، فالدين النصيحة  )١(﴾وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالصبرِ   

 وقمـع الباطـل     ، والدعوة إليه  ،الواجبات التعاون مع والة األمور يف إظهار احلق       
   .الطرق الشرعيةوالقضاء عليه ويف نشر الفضيلة وحماربة الرذيلة ب

 ومع كـل داع إىل      ، ومع اهليئات  ،وجيب على الرعية التعاون مع والة األمور      
 وعلى تـرك الفـساد      ، جيب التعاون على احلق وعلى إظهاره والدعوة إليه        ،احلق

 بالطرق اليت شـرعها اهللا يف       ، هذا هو الواجب على مجيع املسلمني      ،والقضاء عليه 
يِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحـسنِة وجـاِدلْهم        ادع ِإلَى سبِ  ﴿ :قوله سبحانه 

  نسأَح ا ِإلَى اللَّـِه        ﴿ : ويف قوله سبحانه   )٢(﴾ِبالَِّتي ِهيعد نلًا ِممقَو نسأَح نمو
   .)٣(﴾وعِملَ صاِلحا

ي ِهـي أَحـسن ِإال      وال تجاِدلُوا أَهلَ الِْكتاِب ِإال ِبالَّتِ     ﴿ :ويف قوله سبحانه  
  مهوا ِمنظَلَم ويف قوله سبحانه   )٤(﴾الَِّذين : ﴿        لَـوو ملَه تاللَِّه ِلن ٍة ِمنمحا رفَِبم

      ِلكوح وا ِمنفَضا غَِليظَ الْقَلِْب النفَظ تويف قوله عز وجل ملوسى      . اآلية )٥(﴾كُن 
   )٦(﴾قَولًا لَينا لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشىفَقُوال لَه ﴿ :وهارون ملا بعثهما إىل فرعون

                                                
 . سورة العصر كاملة- ١
 .١٢٥ سورة النحل من اآلية - ٢
 .٣٣ سورة فصلت من اآلية - ٣
 .٤٦ سورة العنكبوت من اآلية - ٤
 .١٥٩من اآلية  سورة آل عمران - ٥
 .٤٤ سورة طه اآلية - ٦
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أما ما يقوم به اآلن حممد املسعري وسعد الفقيه وأشـباههما مـن ناشـري             
 وفـساد  ، وهم دعاة شر عظيم،الدعوات الفاسدة الضالة فهذا بال شك شر عظيم     

اون معهم   وعدم التع  ، وإتالفها ، والقضاء عليها  ، والواجب احلذر من نشرام    ،كبري
 ألن اهللا أمر بالتعاون على الرب ؛يف أي شيء يدعو إىل الفساد والشر والباطل والفنت      

 ونشر الدعوات الباطلـة     ، ونشر الكذب  ،والتقوى ال بالتعاون على الفساد والشر     
   .اليت تسبب الفرقة واختالل األمن إىل غري ذلك

 غريمها من دعـاة   أو من املسعري أو من   ،هذه النشرات اليت تصدر من الفقيه     
 ،الباطل ودعاة الشر والفرقة جيب القضاء عليها وإتالفها وعدم االلتفـات إليهـا            

 وال جيوز ألحد أن     ، وحتذيرهم من هذا الباطل    ،وجيب نصيحتهم وإرشادهم للحق   
 وأن  ، وأن يعـودوا إىل رشـدهم      ، وجيب أن ينصحوا   ،يتعاون معهم يف هذا الشر    

حيت للمسعري والفقيه وابن الدن ومجيع مـن         ونصي .يدعوا هذا الباطل ويتركوه   
 وأن يتقـوا اهللا وحيـذروا نقمتـه         ،يسلك سبيلهم أن يدعوا هذا الطريق الوخيم      

 واهللا سبحانه   ، وأن يتوبوا إىل اهللا مما سلف منهم       ، وأن يعودوا إىل رشدهم    ،وغضبه
يـا  قُلْ  ﴿ : كما قال سبحانه   ، واإلحسان إليهم  ،وعد عباده التائبني بقبول توبتهم    

                ِفـرغي ِة اللَّـِه ِإنَّ اللَّـهمحر طُوا ِمنقْنال ت فُِسِهملَى أَنفُوا عرأَس الَِّذين اِديِعب
       ِحيمالر فُورالْغ وه ها ِإنِميعج وبـِل       * الذُّنقَب ِمن وا لَهِلمأَسو كُمبوا ِإلَى رأَِنيبو

  ذَابالْع كُمأِْتيونَ   أَنْ يرصنال ت ـا     ﴿ : وقال سبحانه  )١(﴾ ثُمِميعوا ِإلَى اللَِّه جوبتو
   . واآليات يف هذا املعىن كثرية)٢(﴾أَيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ

                                                
 .٥٤ – ٥٣ سورة الزمر اآليتان - ١
 .٣١ سورة النور من اآلية - ٢
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واملقصود أن الواجب على مجيع املسلمني التعاون مع والة األمور يف اخلري           
 ، وحىت يقضى على الظلم    ،ستتب األمن واهلدى والصالح حىت حيصل اخلري وي     

 هذا هو الواجب على املـسلمني       ، وحىت تؤدى احلقوق   ،وحىت ينصر املظلوم  
 ومع كل مصلح يف إجياد      ، ومع الدعاة إىل اهللا    ، ومع القضاة  ،التعاون مع الوالة  

 ويف األمـر  ، وردع الظامل وإقامة أمر اهللا، والدعوة إليه ويف نصر املظلوم    ،احلق
 وجيـب   ،لنهي عن املنكر والدعوة إىل اخلري والتخلص من الباطل        باملعروف وا 

التعاون والتناصح ملن حاد عن اخلري فينصح ويوجه إىل اخلري وأسباب النجـاة             
 وحىت يقضى على الفساد والـشر       ، واملصاحل العامة  ،حىت حيصل اخلري العظيم   

ى الـرب    والناس يف خري ما تناصحوا وتعاونوا عل       ،واالختالف بالطرق الشرعية  
 فإذا تعاونوا على الباطل وعلى الشر والفساد ساد البالء ونزع األمن            ،والتقوى

 ودفن احلق وهذا هو الذي حيبه الشيطان والذي يدعو إليـه            ،وانتصر الباطل 
 ، فالواجب احلذر مما يدعو إليه شياطني اإلنس واجلـن         ،شياطني اإلنس واجلن  

 والتواصي بالتعاون   ، واهلدى  وبكل أسباب اخلري   ،والتواصي بكل أسباب األمن   
 ، وإقامة أمـر اهللا    ، ومع كل من يدعو إىل اخلري      ، يف كل خري   ،مع والة األمور  

 والتعاون مع كل مصلح فيمـا يـدحض         ،ويف نصر احلق ويف إقامة املعروف     
   . والتحذير من أسباب الفرقة واالختالف،الباطل ويف التحذير من الباطل
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وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى وال    ﴿: ه وتعاىل هذا هو الواجب كما قال سبحان     
 وقال جـل    )١(﴾تعاونوا علَى الِْإثِْم والْعدواِن واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَابِ         

صاِلحاِت ِإال الَِّذين آمنوا وعِملُوا ال    * ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خِسر     * والْعصِر  ﴿: وعال
واعتِصموا ِبحبِل اللَّـِه    ﴿:  وقال سبحانه  )٢(﴾وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالصبرِ   

 هذا هو الذي فيه النجاة واإلميان الصادق والعمل الـصاحل           )٣(﴾جِميعا وال تفَرقُوا  
 ويـدحض   ،وى وذا يكثر اخلري وحيصل التعاون على الرب والتق        ،والعاقبة احلميدة 

 ويرتدع الـسفيه    ، وحيصل التعاون على اخلري    ، ويستتب األمن  ، وتأمن البالد  ،الشر
 وصفاته  ، ونسأل اهللا بأمسائه احلسىن    .املفسد وينتصر صاحب احلق وصاحب اهلدى     

 وأن يـصلح أحـوال      ،العلى أن يوفق اجلميع للخري وأن مينحهم الفقه يف الـدين          
 وسيئات األعمال واتبـاع     ، من شرور النفس    وأن يعيذنا وإياهم   ،املسلمني مجيعا 

 كما نسأله سـبحانه أن يوفـق والة     ، وأن يعيذنا مجيعا من مضالت الفنت      ،اهلوى
 وأن مينحهم الفقـه  ،أمرنا لكل خري وأن يعينهم على كل خري وأن ينصر م احلق           

 وأن  ، وأن يوفق أعوام للخري وأن يعيذهم من كل ما خيالف شرع اهللا            ،يف الدين 
لنا وإياكم وإياهم من اهلداة املهتدين كما نسأله سبحانه أن يـصلح أحـوال              جيع

 ، وأن يويل عليهم خيـارهم     ، وأن مينحهم الفقه يف الدين     ،املسلمني يف كل مكان   
 وأن جيمع كلمة املسلمني على احلق واهلدى إنه مسيع قريب وصلى            ،ويصلح قادم 
  . نبينا حممد وآله وصحبهىاهللا وسلم عل

   
                                                

 .٢ سورة املائدة اآلية - ١
 . سورة العصر كاملة- ٢
 .١٠٣ سورة آل عمران من اآلية - ٣
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  )١(اعة األميرحول ط

طاعة األمري واجبة ومـن  (( : ورد أكثر من سؤال حول قول مساحتكم     :س
  ولكن هل نطيع األمري ىف كل شيء؟ ) )أطاع األمري فقد أطاعين

 هذا حديث رواه الشيخان يف الصحيحني عن أيب هريرة عن النيب صـلى              :ج
ألمـري فقـد    من أطاع األمري فقد أطاعين ومن عصى ا       (( :اهللا عليه وسلم أنه قال    

يا أَيها الَِّذين آمنـوا أَِطيعـوا اللَّـه         ﴿ : واهللا يقول يف كتابه العظيم     )٢())عصاين
كُمِر ِمنأُوِلي الْأَمولَ وسوا الرأَِطيعاآلية)٣(﴾و .   

 فـاملطلق يف    ، فالسنة والقرآن يقيد بعضهما بعـضا      ،لكن هذا مطلق قيدته السنة    
 وهذا من املواضع    ،هكذا املطلق يف السنة يقيده القرآن والسنة       و ،كتاب اهللا تقيده السنة   

إمنـا  (( : وجاء يف السنة الصحيحة    ﴾وأُوِلي الْأَمِر ِمنكُم  ﴿ :اليت قيدت بالسنة فاهللا قال    
 ، والزوج ، وهكذا الوالد  ، فال يطاع والة األمور إال يف املعروف       )٤())الطاعة يف املعروف  

 ، وهكذا شيخ القبيلة ال يطـاع إال يف املعـروف          ،عروفوغريمها ال يطاعون إال يف امل     
ال طاعة ملخلـوق  (( : ولقوله صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث اآلخر      ،للحديث املذكور 
 وملا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للـصحابة رضـي اهللا              )٥())يف معصية اخلالق  

  ،))نإنه سيلي عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرو(( :عنهم

                                                
 " اإلسالم السنة ومكانتها يف "  من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته بعد حماضرة ألقاها بعنوان - ١
وأمحـد يف بـاقي      ، ٣٤١٨ ومسلم يف اإلمارة برقم      ،٢٧٣٧ رواه البخاري يف اجلهاد والسري برقم        - ٢

 . واللفظ له٩٦٥٥مسند املكثرين برقم 
 .٥٩ سورة النساء اآلية - ٣
 .٣٤٢٤ ومسلم يف اإلمارة برقم ،٦٦١٢ رواه البخاري يف األحكام برقم - ٤
 مـن   ١٧٧ / ٢ والسيوطي يف الدر املنثـور       ،١٥٥٦٤ه يف اجلهاد برقم      رواه ابن أيب شيبة يف مصنف      - ٥

 .طريق ابن أيب شيبة
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ال أدوا إليهم حقهـم     (( : أفال ننابذهم بالسيف قال    ا فما تأمرنا يا رسول اهللا     قالو
وا هلم مبا عليكم واسألوا اهللا   فُ(( : ويف اللفظ اآلخر قال    ،)١())واسألوا اهللا الذي لكم   

ال إال أن تروا كفرا بواحا عندكم من اهللا         (( : ويف اللفظ اآلخر قال    )٢())الذي لكم 
 فالـسمع  )٤())ما أقاموا فـيكم الـصالة   (( : اآلخر قال   ويف اللفظ  )٣())فيه برهان 

   .والطاعة لوالة األمور مقيدة يف األحاديث الصحيحة باملعروف

                                                
 .٣٤٥٨ رواه أمحد يف مسند املكثرين برقم - ١
 .٢١١٦ والترمذي يف الفنت برقم ،٦٥٢٩ رواه البخاري يف الفنت برقم - ٢
 .٣٤٢٧ ومسلم يف اإلمارة برقم ،٦٥٣٢ رواه البخاري يف الفنت برقم - ٣
 .١٠٧٩٢رواه أمحد يف باقي مسند املكثرين برقم  - ٤
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  )١(حكم التبرك بآثار النبي صلى اهللا عليه وسلم والتوسل به

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة املكرم الشيخ حممد واعـظ زاده   
 وأعاذنا مجيعا من طريـق املغـضوب        ،إياه الفقه يف الدين    منحين اهللا و   ،اخلراساين

   .عليهم والضالني آمني
 فقد وصلين كتابكم وصـلكم اهللا       : أما بعد  ،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    

   .حببل اهلدى والتوفيق ومجيع ما شرحتم كان معلوما
 وإزالة ما قد وقع لكم      ،وقد وقع يف كتابكم أمور حتتاج إىل كشف وإيضاح        

 وقولـه   )٢())الدين النصيحة (( :ن الشبهة عمال بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم        م
 وغريمهـا مـن     )٣())من دل على خري فله مثل أجر فاعله       (( :صلى اهللا عليه وسلم   

   .األحاديث الكثرية يف هذا الباب
وتعاونوا علَى الِْبـر    ﴿ :وقد أرشد إىل ذلك موالنا سبحانه يف قوله عز وجل         

التىوِة       ﴿ : وقوله سبحانه  )٤(﴾قْونسِعظَِة الْحوالْمِة وِبالِْحكْم كبِبيِل رِإلَى س عاد
   نسأَح ِبالَِّتي ِهي ماِدلْهجومع احترامي   (: ذكرمت يف كتابكم ما نصه     : فأقول )٥(﴾و

 أحببت أن أبديها    ،وتقديري جلهودكم يف هذا السبيل خطر ببايل بعض املالحظات        
 واالعتصام حببل اهللا املـتني يف       ،م راجيا أن يكون فيها خري اإلسالم واملسلمني       لك

   . ووحدة صفوفهم يف جمال العقيدة والشريعة،سبيل تقارب املسلمني
                                                

 .٣٧٥ هـ عدد ١٤١٦ / ٧ / ٢٠ نشرت يف جريدة املسلمون ونشرت أيضا يف جريدة النور املغربية يف - ١
 . ٨٢ رواه مسلم يف كتاب اإلميان برقم - ٢
 ،٢٥٩٥قم   ورواه الترمذي يف كتاب العلم بر      ، واللفظ له  ٥٣٠٩ رواه مسلم يف كتاب اإلمارة برقم        - ٣

 .٤٤٦٤وأبو داود يف األدب برقم 
 .٢ سورة املائدة من اآلية - ٤
 .١٢٥ سورة النحل اآلية - ٥
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 الحظتكم تعربون دائما عن بعض ما شاع بني املسلمني من التربك بآثار             :أوال
 واألبـواب يف    ،اجلدران وبعض األولياء كمسح     ، وآله ،النيب صلى اهللا عليه وسلم    

 وكذلك طلب احلاجات منه     . وعبادة لغري اهللا   ،احلرم النبوي الشريف وغريه شركا    
 فطلب احلاجات   ، هناك فرق بني ذلك    : إين أقول  . ودعاؤهم وما إىل ذلك    ،ومنهم

 فهـذا  ، باعتبارهم يقضون احلاجات من دون اهللا أو مع اهللا       ،من النيب ومن األولياء   
 واليت ال ينهاهم عنها     ، لكن األعمال الشائعة بني املسلمني     ،شرك جلي ال شك فيه    

 ليست هي   ، من غري فرق بني مذهب وآخر      .العلماء يف شىت أحناء العامل اإلسالمي     
 بل  ، وال اختاذهم أربابا من دون اهللا      ،يف جوهرها طلبا للحاجات من النيب واألولياء      

 التربك : إىل أحد أمرين-  لو استثنينا عمل بعض اجلهال من العوام-مرد ذلك كله   
  .  أو بغريه من املقربني إىل اهللا عز وجل،والتوسل بالنيب وآثاره

 وال دعائه فمنـشأه احلـب       ،أما التربك بآثار النيب من غري طلب احلاجة منه        
 ، رجاء أن يعطيهم اهللا اخلري بالتقرب إىل نبيه وإظهار احملبـة لـه             ،كيداألوالشوق  

   .بني عند اهللاوكذلك بآثار غريه من املقر

 وال أن الـنيب  ،وإين ال أجد مسلما يعتقد أن الباب واجلدار يقضيان احلاجات      
 أن  ، إكراما لنبيه أو ألحد من أوليائه      ، بل ال يرجو بذلك إال اهللا      ،أو الويل يقضيها  

يفيض اهللا علمه من بركاته والتربك بآثار النيب كما تعلمون ويعلمه كل من اطلـع              
 فكـانوا   ، كان معموال به يف عهـد الـنيب        ، اهللا عليه وسلم   على سرية النيب صلى   
   وثوبه وطعامه ،يتربكون مباء وضوئه
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 أجـل   : ولعلكم تقولون  ، وكل شيء منه ومل ينههم النيب عنه       ،وشرابه وشعره 
 وهو معمول به اآلن بالنسبة إىل األحياء من األولياء واألتقيـاء لكنـه              ،كان هذا 

 وجود دليل على جوازه إال يف حـال احليـاة           خاص باألحياء دون األموات لعدم    
 هناك بعض اآلثار تدل على أن الصحابة قد تربكوا بآثار النيب بعد             :بالذات فأقول 

   . فعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أنه كان ميسح منرب النيب تربكا به،مماته

 كمـا كـان اخللفـاء       ،وهناك شواهد على أم كانوا حيتفظون بشعر النيب       
 حيتفظون بثوب النيب تربكا بـه وال سـيما يف           ،عباسيون ومن بعدهم العثمانيون   ال

 ومل مينعهم أحد من العلماء الكبار والفقهاء املعترف بفقههـم ودينـهم             ،احلروب
   .انتهى املقصود من كالمكم

 فأما التربك مبا مس جـسده عليـه         : ما ذكرمت فيه تفصيل    :واجلواب أن يقال  
 فهذا أمر معروف وجائز     ، أو عرق أو شعر وحنو ذلك      الصالة والسالم من وضوء   

 . وأتباعهم بإحسان ملا يف ذلك من اخلري والربكـة         ،عند الصحابة رضي اهللا عنهم    
وهذا أقرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم عليه فأما التمـسح بـاألبواب واجلـدران      

ـ       ،والشبابيك وحنوها يف املسجد احلرام أو املسجد النبوي         ،ا فبدعـة ال أصـل هل
والواجب تركها ألن العبادات توقيفية ال جيوز منها إال ما أقره الشرع لقول الـنيب   

 متفـق   )١())من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد         (( :صلى اهللا عليه وسلم   
  على 

                                                
 واللفظ متفق   ٣٢٤٢ ومسلم يف كتاب األقضية برقم       ،٢٤٩٩ رواه البخاري يف كتاب الصلح برقم        - ١

 .عليه
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 : وعلقها البخاري رمحه اهللا يف صحيحه جازما ـا         ، ويف رواية ملسلم   .صحته
   .)١())و ردمن عمل عمال ليس عليه أمرنا فه((

 قال كان النيب صلى اهللا عليه       ،ويف صحيح مسلم عن جابر رضي اهللا عنه       
أما بعد فإن خري احلـديث كتـاب اهللا         (( :وسلم يقول يف خطبته يوم اجلمعة     

صلى اهللا عليه وسلم وشر األمور حمدثاا وكل بدعة          وخري اهلدي هدي حممد   
 املسلمني التقيد يف ذلك      فالواجب على  . واألحاديث يف ذلك كثرية    )٢())ضاللة

   . واستالم الركن اليماين،مبا شرعه اهللا كاستالم احلجر األسود وتقبيله

وهلذا صح عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال ملا قبـل احلجـر                
إين أعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع ولوال أين رأيت النيب صلى اهللا               (:األسود

 ،بذلك يعلم أن استالم بقية أركان الكعبـة   و .)٣()عليه وسلم يقبلك ما قبلتك    
وبقية اجلدران واألعمدة غري مشروع ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يفعلـه   

 وهكذا اجلـدران واألعمـدة      .ومل يرشد إليه وألن ذلك من وسائل الشرك       
والشبابيك وجدران احلجرة النبوية من باب أوىل ألن النيب صـلى اهللا عليـه              

   . ومل يرشد إليه ومل يفعله أصحابه رضي اهللا عنهموسلم مل يشرع ذلك

  

                                                
  .٣٢٤٣ رواه مسلم يف كتاب األقضية برقم - ١
  .١٥٦٠ والنسائي يف العيدين برقم ،١٤٣٥ رواه مسلم يف اجلمعة برقم - ٢
  .٢٢٣٠ ورواه مسلم يف كتاب احلج برقم ، واللفظ له١٤٩٤ رواه البخاري يف كتاب احلج برقم - ٣
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وأما ما نقل عن ابن عمر رضي اهللا عنهما من تتبع آثار النيب صلى اهللا عليـه                 
وسلم واستالمه املنرب فهذا اجتهاد منه رضي اهللا عنه مل يوافقه عليه أبوه وال غـريه          

 وعلمهم موافق   ،مر وهم أعلم منه ذا األ     .من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم      
   .ملا دلت عليه األحاديث الصحيحة

وقد قطع عمر رضي اهللا عنه الشجرة اليت بويع حتتها النيب صـلى اهللا عليـه                
وسلم يف احلديبية ملا بلغه أن بعض الناس يذهبون إليها ويصلون عندها خوفا مـن               

   .الفتنة ا وسدا للذريعة
 م والنذر هلم وحنو ذلك فهو الشرك         وأما دعاء األنبياء واألولياء واالستغاثة    

 وهكـذا بقيـة   ، وهو الذي كان يفعله كفار قريش مع أصنامهم وأوثام         ،األكرب
 ومل يعتقدوا   ، وتقرم إليه زلفى   ،املشركني يقصدون بذلك أا تشفع هلم عند اهللا       

 كما بـني    ،أا هي اليت تقضي حاجام وتشفي مرضاهم وتنصرهم على عدوهم         
ويعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه ما ال يـضرهم  ﴿ :ه ذلك عنهم يف قوله سبحانه  اهللا سبحان 

قُلْ ﴿ : فرد عليهم سبحانه بقوله    ﴾وال ينفَعهم ويقُولُونَ هؤالِء شفَعاؤنا ِعند اللَّهِ      
 سبحانه وتعـالَى عمـا      أَتنبئُونَ اللَّه ِبما ال يعلَم ِفي السماواِت وال ِفي الْأَرضِ         

فَاعبِد اللَّه مخِلصا لَه الدين أَال      ﴿ : وقال عز وجل يف سورة الزمر      )١(﴾يشِركُونَ
ِللَِّه الدين الْخاِلص والَِّذين اتخذُوا ِمن دوِنِه أَوِلياَء ما نعبدهم ِإال ِليقَربونا ِإلَـى              

ى ِإنَّ اللَّه يحكُم بينهم ِفي ما هم ِفيِه يختِلفُونَ ِإنَّ اللَّه ال يهِدي من هو                اللَِّه زلْفَ 
كَفَّار ٢(﴾كَاِذب(.   
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 أن الكفار مل يقصدوا من آهلتهم أم يـشفون  :فأبان سبحانه يف هذه اآلية الكرمية   
 ،م إىل اهللا زلفـى     أو يقضون حوائجهم وإمنا أرادوا منهم أم يقربـو         ،مرضاهم

ِإنَّ اللَّه ال يهِدي مـن هـو        ﴿ :فأكذم سبحانه ورد عليهم قوهلم بقوله سبحانه      
كَفَّار ذا األمر﴾كَاِذب فسماهم كذبة وكفارا .  

 ويـدل   ،فالواجب على مثلكم تدبر هذا املقام وإعطاءه ما يستحق من العناية          
ومن يدع مع اللَِّه ِإلَها آخر ال       ﴿ :نه قوله سبحا  ،على كفرهم أيضا ذا االعتقاد    

 فسماهم يف هـذه     )١(﴾برهانَ لَه ِبِه فَِإنما ِحسابه ِعند ربِه ِإنه ال يفِْلح الْكَاِفرونَ          
اآلية كفارا وحكم عليهم بذلك رد الدعاء لغري اهللا من األنبياء واملالئكة واجلـن          

  .وغريهم

ذَِلكُم اللَّه ربكُم لَـه     ﴿ : أيضا قوله سبحانه يف سورة فاطر      ويدل على ذلك  
الْملْك والَِّذين تدعونَ ِمن دوِنِه ما يمِلكُونَ ِمن ِقطِْمٍري ِإنْ تدعوهم ال يـسمعوا            

 ِبـِشرِككُم وال    دعاَءكُم ولَو سِمعوا ما استجابوا لَكُم ويوم الِْقيامِة يكْفُـرونَ         
 ، فحكم سبحانه ذه اآلية على أن دعاء املشركني لغـري اهللا        )٢(﴾ينبئُك ِمثْلُ خِبريٍ  

 ، أو األصنام أو غري ذلك بأنـه شـرك         ، أو املالئكة أو اجلن    ،من األنبياء واألولياء  
   .واآليات يف هذا املعىن ملن تدبر كتاب اهللا كثرية

                                                
  .١١٧ سورة املؤمنون اآلية - ١
  .١٤ – ١٣ سورة فاطر اآليتان - ٢



  

 - ١١١ -

 اإلسالم ابن تيمية رمحـه اهللا يف الفتـاوى ص          وننقل لك هنا من كالم شيخ     
واملشركون الذين وصفهم اهللا ورسوله بالـشرك أصـلهم         ( : ما نصه  ١ ج   ١٥٧
 فقوم نوح كان أصل شركهم العكـوف علـى   . وقوم إبراهيم ، قوم نوح  :صنفان

 وقوم إبراهيم كان أصل شـركهم       ، مث عبدوهم  ،قبور الصاحلني مث صوروا متاثيلهم    
 فإن الشياطني قد    ،الشمس والقمر وكل من هؤالء يعبدون اجلن      عبادة الكواكب و  

 وإن كـانوا يف     ، وقد يعتقدون أم يعبدون املالئكة     ، وتعينهم على أشياء   ،ختاطبهم
 ويرضون بشركهم قال اهللا     ، فإن اجلن هم الذين يعينوم     ،احلقيقة إمنا يعبدون اجلن   

* ولُ ِللْمالِئكَِة أَهؤالِء ِإياكُم كَانوا يعبدونَ      ويوم يحشرهم جِميعا ثُم يقُ    ﴿ :تعاىل
             ِبِهـم مهأَكْثَـر ونَ الِْجـندبعوا يلْ كَانب وِنِهمد ا ِمننِليو تأَن كانحبقَالُوا س

   .)١(﴾مؤِمنونَ

 ،ذلكواملالئكة ال تعينهم على الشرك ال يف احمليا وال يف املمات وال يرضون ب             
 فريوم بأعينهم ويقول    ،ولكن الشياطني قد تعينهم وتتصور هلم يف صور اآلدميني        

 أنا عثمان   ، أنا حممد أنا اخلضر أنا أبو بكر أنا عمر         ، أنا إبراهيم أنا املسيح    :أحدهم
 أو هذا   ، هذا هو النيب فالن    : وقد يقول بعضهم عن بعض     ،أنا علي أنا الشيخ فالن    

 واجلـن كـاإلنس     ، يشهد بعضهم لبعض   ،لهم جنا  ويكون أولئك ك   ،هو اخلضر 
 فمنهم من حيب شيخا فيتزيا      ، ومنهم العابد اجلاهل   ، ومنهم الفاسق  ،فمنهم الكافر 

  يف 
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 فـيطعم ذلـك     ، ويكون ذلك يف برية ومكان قفر      ، أنا فالن  :صورته ويقول 
 أو خيربه ببعض األمـور      ، أو يدله على الطريق    ،الشخص طعاما ويسقيه شرابا   

 فيظن ذلك الرجل أن نفس الشيخ امليت أو احلي فعل ذلك وقد         ،لغائبةالواقعة ا 
 أو هذا ملك جاء علـى       ، وهذه حقيقته  ، هذا سر الشيخ وهذه رقيقته     :يقول

 ، فإن املالئكة ال تعني على الشرك واإلفـك        ، وإمنا يكون ذلك جنيا    ،صورته
عمتم ِمن دوِنِه فَال    قُِل ادعوا الَِّذين ز   ﴿ : وقد قال اهللا تعاىل    .واإلمث والعدوان 

 أُولَِئك الَِّذين يدعونَ يبتغونَ ِإلَى       *يمِلكُونَ كَشف الضر عنكُم وال تحِويلًا     
           كبر ذَابِإنَّ ع هذَابافُونَ عخيو هتمحونَ رجريو بأَقْر مهِسيلَةَ أَيالْو ِهمبر

 كان أقوام يدعون املالئكة واألنبياء      ، قال طائفة من السلف    )١(﴾كَانَ محذُورا 
 فبني اهللا تعاىل أن املالئكة واألنبياء عباد اهللا كما أن الـذين             ،وعزير واملسيح 

 وبني أم يرجون رمحته وخيافون عذابه ويتقربون إليه كما          ،يعبدوم عباد اهللا  
 إنـا نستـشفع   : يقولونيفعل سائر عباده الصاحلني واملشركون من هؤالء قد  

 أي نطلب من املالئكة واألنبياء أن يشفعوا فإذا أتينا قرب أحدهم طلبنا منه              ،م
 والتماثيل إما جمسدة وإما متاثيل مصورة كما        -أن يشفع لنا فإذا صورنا متثاله       
 فمقصودنا ـذه التماثيـل تـذكر        : قالوا -يصورها النصارى يف كنائسهم     

  طب هذه التماثيل ومقصودنا خطاب أصحاا وسريهم وحنن خنا
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 أو يا سيدي    ، يا سيدي فالن   :أصحاا ليشفعوا لنا إىل اهللا فيقول أحدهم      
 أو يا سيت احلنونة مرمي أو يا سيدي اخلليل أو موسى بـن             ،جرجس أو بطرس  

   . إىل ربكعمران أو غري ذلك اشفع يل

هو غائب   أو خياطبون احلي و    ، سل يل ربك   :وقد خياطبون امليت عند قربه    
 يـا   :كما خياطبونه لو كان حاضرا حيا وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها          

 سـل اهللا لنـا أن       ،سيدي فالن أنا يف حسبك أنا يف جوارك اشفع يل إىل اهللا           
 سل اهللا أن يكشف عنا هذه الشدة أشكو إليـك كـذا             ،ينصرنا على عدونا  

 أن يغفر يل     سل اهللا  : فسل اهللا أن يكشف هذه الكربة أو يقول أحدهم         ،وكذا
ولَو أَنهـم ِإذْ ظَلَمـوا أَنفُـسهم جـاُءوك          ﴿ :ومنهم من يتأول قوله تعاىل    

 )١(﴾فَاستغفَروا اللَّه واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدوا اللَّـه توابـا رِحيمـا           
ا االسـتغفار    إذا طلبنا منه االستغفار بعد موته كنا مبرتلة الذين طلبو          :ويقولون

   .من الصحابة

 ، وسائر املسلمني  ،وخيالفون بذلك إمجاع الصحابة والتابعني هلم بإحسان      
 ،فإن أحدا منهم مل يطلب من النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد موته أن يشفع له               

 وال ذكر ذلك أحد من أئمة املسلمني يف كتبهم إمنا ذكر ذلك             ،وال سأله شيئا  
 وحكوا حكاية مكذوبة على مالك رضي اهللا        ،ءمن ذكره من متأخري الفقها    

   . وبسط الكالم عليها إن شاء اهللا تعاىل، سيأيت ذكرها،عنه
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فهذه األنواع من خطاب املالئكة واألنبياء والصاحلني بعد مـوم عنـد          
 هو من أعظم أنواع الشرك املوجـود        ، وخطاب متاثيلهم  ،قبورهم ويف مغيبهم  

 ويف مبتدعة أهل الكتاب واملسلمني الذين       ،ب من غري أهل الكتا    ،يف املشركني 
أَم لَهـم   ﴿ :أحدثوا من الشرك والعبادات ما مل يأذن به اهللا تعاىل قال تعـاىل            

         أْذَنْ ِبِه اللَّهي ا لَميِن مالد ِمن موا لَهعركَاُء شرإىل آخر ما ذكره     ...))١(﴾ش 
قـد  ) جلليلة يف التوسل والوسيلة   رمحه اهللا يف رسالته اجلليلة املسماة القاعدة ا       
   .أوضح فيها أنواع الشرك فراجعها إن شئت

 يف رسالته إىل اتباع الشيخ عدي بن مسافر ص          - رمحه اهللا    -وقال أيضا   
 ، وكذلك الغلو يف بعض املشايخ إما يف الـشيخ عـدي          :فصل (: ما نصه  ٣١

ي اهللا عنه  بل الغلو يف علي بن أيب طالب رض       ،ويونس القين أو احلالج وغريهم    
 بل الغلو يف املسيح عليه السالم وحنوه فكل من غال يف حـي أو يف                ،وحنوهم

 أو يف من يعتقد فيـه       ،رجل صاحل كمثل علي رضي اهللا عنه أو عدي أو حنوه          
 وجعل  .الصالح كاحلالج أو احلاكم الذي كان مبصر أو يونس القين وحنوهم          

رزقنيه الشيخ فـالن مـا       كل رزق ال ي    :فيه نوعا من األلوهية مثل أن يقول      
 أو يعبده بالسجود له أو لغـريه أو     . أو يقول إذا ذبح شاة باسم سيدي       ،أريده

 يا سيدي فالن اغفر يل أو ارمحين أو         :يدعوه من دون اهللا تعاىل مثل أن يقول       
  انصرين أو ارزقين أو أغثين أو أجرين أو توكلت عليك أو أنت حسيب 
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واألفعال اليت هي من خصائص الربوبيـة       أو أنا حسبك أو حنو هذه األقوال        
 فكل هذا شرك وضالل يستتاب صاحبه فإن تاب وإال          ،اليت ال تصلح إال هللا تعاىل     

 فإن اهللا إمنا أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد اهللا وحده ال شـريك لـه وال                 .قتل
   .جنعل مع اهللا إهلا آخر

ـ           ر والكواكـب   والذين كانوا يدعون مع اهللا آهلة أخرى مثل الشمس والقم
وعزير واملسيح واملالئكة والالت والعزى ومناة الثالثة األخرى ويغـوث ويعـوق          

 وغري ذلك مل يكونوا يعتقدون أا ختلق اخلالئق أو أا ترتل املطر أو أـا                ،ونسرا
تنبت النبات إمنا كانوا يعبدون األنبياء واملالئكة والكواكب واجلـن والتماثيـل            

 . ويقولون إمنا نعبدهم ليقربونا إىل اهللا زلفـى        ،بدون قبورهم  أو يع  ،املصورة هلؤالء 
 فأرسل اهللا رسله تنهى أن يدعى أحد من دونـه ال  ،ويقولون هم شفعاؤنا عند اهللا    
   .دعاء عبادة وال دعاء استغاثة

ِل ادعوا الَِّذين زعمتم ِمن دوِنِه فَال يمِلكُونَ كَشف الـضر           قُُ﴿ :قال تعاىل 
نِويلًا    عحال تو كُم *         بأَقْر مهِسيلَةَ أَيالْو ِهمبونَ ِإلَى رغتبونَ يعدي الَِّذين أُولَِئك

   .)١(﴾ويرجونَ رحمته ويخافُونَ عذَابه ِإنَّ عذَاب ربك كَانَ محذُورا

املالئكة فقـال اهللا     كان أقوام يدعون املسيح وعزيرا و      :قال طائفة من السلف   
 ويرجون رمحيت كما ترجون     ، هؤالء الذين تدعوم يتقربون إيل كما تتقربون       :هلم

   . وخيافون عذايب كما ختافون عذايب،رمحيت
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قُِل ادعوا الَِّذين زعمتم ِمن دوِن اللَِّه ال يمِلكُونَ ِمثْقَالَ ذَرٍة           ﴿ :وقال تعاىل 
* ي الْأَرِض وما لَهم ِفيِهما ِمن ِشرٍك وما لَه ِمنهم ِمن ظَِهٍري             ِفي السماواِت وال فِ   

       أَِذنَ لَه نِإال ِلم هدةُ ِعنفَاعالش فَعنال تفأخرب سبحانه أن ما يدعى من دون        )١(﴾و 
اهللا ليس له مثقال ذرة يف امللك وال شريك يف امللك وأنه ليس له يف اخللق عـون                  

وعبادة  (: إىل أن قال رمحه اهللا     ..). به وأنه ال تنفع الشفاعة عنده إال بإذنه        يستعني
 وهو التوحيد الذي بعث اهللا به الرسـل وأنـزل بـه             ،اهللا وحده هي أصل الدين    

واسأَلْ من أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسِلنا أَجعلْنا ِمـن دوِن           ﴿ : فقال تعاىل  ،الكتب
ولَقَد بعثْنا ِفي كُـلِّ أُمـٍة رسـولًا أَِن    ﴿ : وقال تعاىل )٢(﴾هةً يعبدونَ الرحمِن آلِ 

   وا الطَّاغُوتِنبتاجو وا اللَّهدبوقال تعاىل  )٣(﴾اُع : ﴿       ِمـن ِلـكقَب ا ِمنلْنسا أَرمو
   .)٤(﴾رسوٍل ِإال نوِحي ِإلَيِه أَنه ال ِإلَه ِإال أَنا فَاعبدوِن

 :وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم حيقق التوحيد ويعلمه أمته حىت قال له رجل             
ال (( : وقال )٥())أجعلتين هللا ندا بل ما شاء اهللا وحده       (( : فقال .ما شاء اهللا وشئت   

 وـى   )٦())تقولوا ما شاء اهللا وشاء حممد ولكن قولوا ما شاء اهللا مث ما شاء حممد              
   )٧())من كان حالفا فليحلف باهللا أو ليصمت(( : فقالعن احللف بغري اهللا تعاىل
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  .))أجعلتين واهللا عدال( (: ولفظه١٧٤٢ام أمحد يف مسند بين هاشم برقم  رواه اإلم- ٥
  . واللفظ له٢٥٨٣ والدارمي يف االستئذان برقم ٢١٠٩ رواه ابن ماجه يف الكفارات برقم - ٦
  .٣١٠٥ واللفظ له ورواه مسلم يف األميان برقم ٢٤٨٢ رواه البخاري يف كتاب الشهادات برقم - ٧
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ال تطـروين كمـا أطـرت       (( : وقال )١())من حلف بغري اهللا فقد أشرك     (( :وقال
  .)٢())النصارى عيسى ابن مرمي وإمنا أنا عبد اهللا فقولوا عبد اهللا ورسوله

   . وهلذا اتفق العلماء على أنه ليس ألحد أن حيلف مبخلوق كالكعبة وحنوها

 وملا سجد بعض أصحابه له      ،وى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن السجود له        
لو كنت آمرا أحدا    (( : وقال )٣())ال يصلح السجود إال هللا    (( :ى عن ذلك وقال   

 وقال ملعاذ بن جبل رضي اهللا  )٤())أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها       
 )٥())فال تفعلوا (( :ال ال قال   ق ))أرأيت لو مررت بقربي أكنت ساجدا له      (( :عنه

 :وى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اختاذ القبور مساجد وقال يف مـرض موتـه               
 قال رمحه   أن إىل   )٦(...))لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبياءهم مساجد       ((
وهلذا اتفق أئمة اإلسالم على أنه ال يشرع بناء املساجد علـى القبـور وال                (:اهللا

   ....). بل كثري من العلماء يقول الصالة عندها باطلة، الصالة عند القبورتشرع

وذلك أن من أكرب أسباب عبادة األوثان كانت         (:إىل أن قال رمحه اهللا تعاىل     
   قال اهللا تعاىل يف ،تعظيم القبور بالعبادة وحنوها

                                                
  .٥١٢٠ وأمحد يف مسند املكثرين برقم ،٢٨٢٩ كتاب األميان والنذور برقم  رواه أبو داود يف- ١
  .٣٦٨ وأمحد يف مسند العشرة املبشرين باجلنة برقم ،٣١٨٩ رواه البخاري يف كتاب األنبياء برقم - ٢
  .))ال يصلح لبشر أن يسجد لبشر(( بلفظ ١٢١٥٣ رواه أمحد يف باقي مسند املكثرين برقم - ٣
  .١٠٧٩ذي يف الرضاع برقم  رواه الترم- ٤
  .١٨٢٨ رواه أبو داود يف النكاح برقم - ٥
 ومسلم يف كتاب املساجد ومواضع الـصالة  ١٣٠١ متفق عليه رواه البخاري يف كتاب اجلنائز برقم        - ٦

  .٨٢٣برقم 



  

 - ١١٨ -

ال سواعا وال يغوثَ ويعـوق      وقَالُوا ال تذَرنَّ آِلهتكُم وال تذَرنَّ ودا و       ﴿ :كتابه
 كانت هذه األمساء لقوم صاحلني فلما مـاتوا         : قال طائفة من السلف    )١(﴾ونسرا

   .عكفوا على قبورهم مث صوروا متاثيلهم وعبدوها

وهلذا اتفق العلماء على أن من سلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم عند قـربه      
   .انتهى املقصود من كالمه رمحه اهللا) أنه ال يتمسح حبجرته وال يقبلها

 :فصل (: ما نصه  ١٥٦وقال العالمة ابن القيم رمحه اهللا يف اجلواب الكايف ص           
ويتبع هذا الشرك به سبحانه يف األفعال واألقوال واإلرادات والنيات فالـشرك يف             
األفعال كالسجود لغريه والطواف بغري بيته وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغـريه            

يل األحجار غري احلجر األسود الذي هو ميني اهللا يف األرض وتقبيـل القبـور    وتقب
 وقد لعن النيب صلى اهللا عليه وسلم من اختذ قبور األنبياء            ،واستالمها والسجود هلا  

 فكيف مبن اختذ القبور أوثانا يعبدها مـن دون          ،والصاحلني مساجد يصلي هللا فيها    
   .اهللا

لعـن اهللا اليهـود     (( :ه وسلم أنـه قـال     ففي الصحيحني عنه صلى اهللا علي     
إن من أشـرار    (( : ويف الصحيح عنه   )٢())والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد    

 ويف  )٣())الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مـساجد          
   :الصحيح أيضا عنه

                                                
  .٢٣ سورة نوح اآلية - ١
ع الـصالة بـرقم      ومسلم يف كتاب املساجد ومواض     ،١٣٠١ رواه البخاري يف كتاب اجلنائز برقم        - ٢

٣٢٨.  
  .٤١١٣ رواه أمحد يف مسند املكثرين من الصحابة برقم - ٣



  

 - ١١٩ -

ـ             (( ور إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد أال فال تتخـذوا القب
   .)١())مساجد فإين أاكم عن ذلك

 : وصحيح ابن حبان عنه أنه قـال       ،ويف مسند اإلمام أمحد رضي اهللا عنه      
 : وقـال  )٢())لعن اهللا زوارات القبور واملتخذين عليها املساجد والـسرج        ((
إن من  (( : وقال )٣())اشتد غضب اهللا على قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد        ((

ات فيهم الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجدا وصوروا         كان قبلكم كانوا إذا م    
 فهذا حال مـن     )٤())فيه تلك الصور وأولئك شرار اخللق عند اهللا يوم القيامة         

 وقد قال النيب    ،سجد هللا يف مسجد على قرب فكيف حال من سجد للقرب نفسه           
  انتهى كالمه رمحه   )٥())اللهم ال جتعل قربي وثنا يعبد     (( :صلى اهللا عليه وسلم   

   .اهللا

 ومبا نقلناه عن شيخ اإلسالم ابن تيمية        ،ومبا ذكرنا يف صدر هذا اجلواب     
 وتلميذه العالمة ابن القيم رمحه اهللا يتضح لكم ولغريكم من القـراء        ،رمحه اهللا 

أن ما يفعله اجلهال من الشيعة وغريهم عند القبور من دعاء أهلها واالسـتغاثة    
 .لهالقبور طلبا لشفاعتهم أو نفعهم ملن قب م والنذر هلم والسجود هلم وتقبيل ا      

  كل ذلك من الشرك األكرب لكونه 
                                                

  .٨٢٧ رواه مسلم يف املساجد ومواضع الصالة برقم - ١
  .١٩٢٦ وأمحد يف مسند بين هاشم برقم ،٢٩٤ رواه الترمذي يف الصالة برقم - ٢
  .٣٧٦ رواه مالك يف املوطأ برقم - ٣
وأمحـد يف  . ٨٢٢ ومسلم يف املساجد ومواضع الصالة برقم        ،٣٥٨٤قم   رواه البخاري يف املناقب بر     - ٤

  .٢٣١١٨باقي مسند األنصار برقم 
  .٣٧٦ ومالك يف املوطأ برقم ،٧٠٥٤ رواه أمحد يف باقي مسند املكثرين برقم - ٥



  

 - ١٢٠ -

واعبـدوا اللَّـه وال     ﴿ :عبادة هلم والعبادة حق هللا وحده كما قال اهللا سـبحانه          
وما أُِمروا ِإال ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَـه        ﴿ : وقال سبحانه  )١(﴾تشِركُوا ِبِه شيئًا  

ينفَاءَ الدنِإال       ﴿ : وقال عز وجل   . اآلية )٢(﴾ ح سالْـِإنو الِْجـن لَقْـتـا خمو
   . إىل غري ذلك من اآليات اليت سبق بعضها)٣(﴾ِليعبدوِن

 ال من   ، واعتقاد أن ذلك عبادة هللا     ، أو الشبابيك أو غريها    ،أما تقبيل اجلدران  
كونه تقربا مل يشرعه اهللا      فإن ذلك يسمى بدعة ل     .أجل التقرب بذلك إىل املخلوق    

من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس (( :فدخل يف عموم قول النيب صلى اهللا عليه وسلم      
إياكم وحمدثات األمور فإن كل     (( : ويف قوله صلى اهللا عليه وسلم      )٤())منه فهو رد  

   .)٥())حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة

يماين فكل ذلك عبادة     واستالمه واستالم الركن ال    ،وأما تقبيل احلجر األسود   
هللا وحده واقتداء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم لكونه فعل ذلك يف حجـة الـوداع                

لَقَد كَانَ لَكُم ِفـي     ﴿ : وقد قال اهللا عز وجل     )٦())خذوا عين مناسككم  (( :وقال
   . اآلية)٧(﴾رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ

  

                                                
  .٣٦ سورة النساء اآلية - ١
  .٥ سورة البينة اآلية - ٢
  .٥٦ سورة الذاريات اآلية - ٣
  . واللفظ متفق عليه٣٢٤٢ ومسلم يف األقضية برقم ،٢٤٩٩ي يف الصلح برقم  رواه البخار- ٤
  .٤٦٣٩ رواه أبو داود يف كتاب السنة برقم - ٥
  .٢٠٥٤٦ وأمحد يف مسند األنصار برقم ،٤٥٢٠ رواه مسلم يف فضائل الصحابة برقم - ٦
  .٢١ سورة األحزاب اآلية - ٧
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 فال حرج يف ذلـك      ،ه ووضوئه وأما التربك بشعره صلى اهللا عليه وسلم وعرق       
 ،كما تقدم ألنه عليه الصالة والسالم أقر الصحابة عليه وملا جعل اهللا فيه من الربكة   

 وهكذا ما جعل اهللا يف ماء زمزم من الربكة حيث قال صلى             ، من اهللا سبحانه   يوه
   .)١())إا مباركة وإا طعام طعم وشفاء سقم(( :اهللا عليه وسلم عن زمزم

 واحلذر من البدع القوليـة      ،لى املسلمني االتباع والتقيد بالشرع    والواجب ع 
 أو  ،والعملية وهلذا مل يتربك الصحابة رضي اهللا عنهم بشعر الصديق رضي اهللا عنه            
 وال  .عرقه أو وضوئه وال بشعر عمر أو عثمان أو علي أو عـرقهم أو وضـوئهم               

خاص بالنيب صلى   بعرق غريهم من الصحابة وشعره ووضوئه لعلمهم بأن هذا أمر           
والساِبقُونَ ﴿ : وقد قال اهللا عز وجل     ، عليه غريه يف ذلك    ساهللا عليه وسلم وال يقا    

            مهـنع اللَّـه ِضياٍن رسِبِإح موهعبات الَِّذيناِر وصالْأَنو اِجِرينهالْم لُونَ ِمنالْأَو
 تحتها الْأَنهار خاِلِدين ِفيها أَبدا ذَِلك الْفَوز        ورضوا عنه وأَعد لَهم جناٍت تجِري     

ِظيم٢(﴾الْع(.   

   . اتبعوا وال تبتدعوا فقد كفيتم:وقال كثري من الصحابة رضي اهللا عنهم

 وهكذا ،وأما توسل عمر رضي اهللا عنه والصحابة بدعاء العباس يف االستسقاء       
  ء بدعاء توسل معاوية رضي اهللا عنه يف االستسقا

                                                
  .١٤٧ / ٥ رواه البيهقي يف سننه  - ١
  .١٠٠ التوبة اآلية  سورة- ٢
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 فذلك ال بأس به ألنه توسل بدعائهما وشفاعتهما وال حـرج يف  ،يزيد بن األسود 
   .ذلك

 وذلك دليل من عمل عمـر     ، ادع اهللا يل   :وهلذا جيوز للمسلم أن يقول ألخيه     
والصحابة رضي اهللا عنهم ومعاوية رضي اهللا عنه على أنه ال يتوسل بالنيب صـلى               

 ولو كان ذلك جائزا ملا عـدل        ، غريه بعد وفاته   اهللا عليه وسلم يف االستسقاء وال     
عمر الفاروق والصحابة رضي اهللا عنهم عن التوسل به صلى اهللا عليه وسـلم إىل               
التوسل بدعاء العباس وملا عدل معاوية رضي اهللا عنه عن التوسل به صلى اهللا عليه               

   . وهذا شيء واضح حبمد اهللا،وسلم إىل التوسل بيزيد بن األسود

يكون التوسل باإلميان به صلى اهللا عليه وسلم وحمبته والسري على منهاجه      وإمنا  
 هذا هو التوسل الشرعي به صلى اهللا        ، وترك نواهيه  ،وحتكيم شريعته وطاعة أوامره   

لَقَد كَانَ  ﴿ :عليه وسلم بإمجاع أهل السنة واجلماعة وهو املراد بقول اهللا سبحانه          
 ومبا ذكرنا يعلم أن التوسل جباهه صلى اهللا         )١(﴾ حسنةٌ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ    

عليه وسلم أو بذاته من البدع اليت أحدثها الناس ولو كان ذلك خريا لسبقنا إليـه                
أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ألم أعلم الناس بدينه وحبقه صلى اهللا عليـه               

   .وسلم ورضي اهللا عنهم

ليه وسلم يف رد بصره إليه فـذلك توسـل    توسل األعمى به صلى اهللا ع اوأم
بدعائه وشفاعته حال حياته صلى اهللا عليه وسلم وهلذا شفع له النيب صلى اهللا عليه               

   .وسلم ودعا له
                                                

  .٢١ سورة األحزاب اآلية - ١
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واهللا املسئول بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن مينحين وإياكم وسائر إخواننـا            
 مكان وأن مينحهم    الفقه يف دينه والثبات عليه وأن يصلح أحوال املسلمني يف كل          

 وأن يوفق مجيـع حكـام   ،الفقه يف الدين وأن يويل عليهم خيارهم ويصلح قادم  
املسلمني للفقه يف الدين واحلكم بشريعة اهللا سبحانه والتحـاكم إليهـا وإلـزام              

فَال وربك ال يؤِمنونَ    ﴿ :الشعوب ا واحلذر مما خيالفها عمال بقول اهللا عز وجل         
موك ِفيما شجر بينهم ثُم ال يِجدوا ِفي أَنفُِسِهم حرجا ِمما قَـضيت             حتى يحكِّ 

أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحسن ِمن      ﴿ : وبقوله سبحانه  )١(﴾ويسلِّموا تسِليما 
   .قادر عليه إنه سبحانه ويل ذلك وال)٢(﴾اللَِّه حكْما ِلقَوٍم يوِقنونَ

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  

  مفيت عام اململكة العربية السعودية
  ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء

   

   

                                                
  .٦٥ سورة النساء اآلية - ١
  .٥٠ سورة املائدة اآلية - ٢
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  تعليق على الكلمة الطيبة التي تفضل بها صاحب
  )١(محمد ناصر الدين األلباني/ الفضيلة الشيخ

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

 الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ       ،فقد اطلعت على اجلواب املفيد القيم     
الذي أجاب به   ) املسلمون( املنشور يف صحيفة     ،حممد ناصر الدين األلباين وفقه اهللا     

   ."ري تفصيل تكفري من حكم بغري ما أنزل اهللا من غ" فضيلته من سأله عن 

 وسلك فيها سبيل املؤمنني وأوضح      ، قد أصاب فيها احلق    ،فألفيتها كلمة قيمة  
 أنه ال جيوز ألحد من الناس أن يكفر من حكم بغري مـا أنـزل اهللا         - وفقه اهللا    -

 واحتج مبا جاء يف ذلك عن       .مبجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه         
   .ريه من سلف األمةابن عباس رضي اهللا عنهما وعن غ

ومن لَم يحكُم ِبمـا     ﴿ :وال شك أن ما ذكره يف جوابه يف تفسري قوله تعاىل          
ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم        ﴿ )٢(﴾أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الْكَاِفرونَ    

 هـو   )٤(﴾نزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ    ومن لَم يحكُم ِبما أَ    ﴿ )٣(﴾الظَّاِلمونَ
   أن الكفر - وفقه اهللا - وقد أوضح .الصواب

                                                
  .٥٥٧ هـ عدد ١٤١٦ / ٥ /١٢ نشر يف جريدة املسلمون يف - ١
  .٤٤ سورة املائدة من اآلية - ٢
  .٤٥ سورة املائدة من اآلية - ٣
  .٤٧ سورة املائدة من اآلية - ٤



  

 - ١٢٥ -

 . وهكذا الفسق فسقان أكرب وأصـغر   ، كما أن الظلم ظلمان    ،كفران أكرب وأصغر  
فمن استحل احلكم بغري ما أنزل اهللا أو الزنا أو الربا أو غريها من احملرمات امع                

   . وفسق فسقا أكرب، وظلم ظلما أكرب،فقد كفر كفرا أكربعلى حترميها 

ومن فعلها بدون استحالل كان كفره كفرا أصغر وظلمه ظلما أصغر وهكذا            
 : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث ابن مسعود رضـي اهللا عنـه               .فسقه

 الفـسق   : أراد ذا صلى اهللا عليه وسـلم       )١())سباب املسلم فسوق وقتاله كفر    ((
 وهكذا قولـه    . وأطلق العبارة تنفريا من هذا العمل املنكر       .ألصغر والكفر األصغر  ا

اثنتان يف الناس مها م كفر الطعن يف النسب والنياحـة           (( :صلى اهللا عليه وسلم   
ال (( : وقوله صلى اهللا عليـه وسـلم       . أخرجه مسلم يف صحيحه    )٢())على امليت 

 واألحاديث يف هذا املعـىن      )٣())ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض      
  .كثرية

 واحلكم فيها   ،فالواجب على كل مسلم وال سيما أهل العلم التثبت يف األمور          
 وطريق سلف األمة واحلذر من السبيل الوخيم الـذي          ،على ضوء الكتاب والسنة   

سلكه الكثري من الناس إلطالق األحكام وعدم التفصيل وعلى أهل العلم أن يعتنوا             
اهللا سبحانه بالتفصيل وإيضاح اإلسالم للناس بأدلتـه مـن الكتـاب        بالدعوة إىل   

 مع الترهيب من    ، وترغيبهم يف االستقامة عليه والتواصي والنصح يف ذلك        ،والسنة
 وبذلك يكونون قد سلكوا مسلك النيب صـلى اهللا       .كل ما خيالف أحكام اإلسالم    

   ،عليه وسلم
                                                

  . واللفظ متفق عليه٩٧ ومسلم يف اإلميان برقم ،٤٦اري يف اإلميان برقم  رواه البخ- ١
  .١٠٠٣٠ وأمحد يف باقي مسند املكثرين برقم ،١٠٠ رواه مسلم يف كتاب اإلميان برقم - ٢
  . واللفظ متفق عليه٩٨ ورواه مسلم يف اإلميان برقم ،١١٨ رواه البخاري يف كتاب العلم برقم - ٣



  

 - ١٢٦ -

 ، واإلرشاد إليه،يضاح سبيل احلقومسلك خلفائه الراشدين وصحابته املرضيني يف إ   
ومن أَحسن قَولًا ِممن دعا ِإلَى اللَِّه    ﴿ :والتحذير مما خيالفه عمال بقول اهللا سبحانه      

  ِلِمنيسالْم ِني ِمنقَالَ ِإنا واِلحِملَ صعـِبيِلي  ﴿ : وقوله عز وجل)١(﴾وِذِه سقُلْ ه
    ِصريلَى بو ِإلَى اللَِّه ععأَد        ـا ِمـنـا أَنمانَ اللَّـِه وحـبسِنـي وعبِن اتما وٍة أَن

ِرِكنيشِعظَـِة        ﴿ : وقوله سبحانه  )٢(﴾الْموالْمـِة وِبالِْحكْم كبِبيِل رِإلَى س عاد
    نسأَح ِبالَِّتي ِهي ماِدلْهجِة ونسمـن  (( : وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      )٣(﴾الْح

من دعـا إىل    (( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم     )٤())ري فله مثل أجر فاعله    دل على خ  
هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن                
دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك مـن آثـامهم              

يه وسلم لعلي رضـي      أخرجه مسلم يف صحيحه وقول النيب صلى اهللا عل         )٥())شيئا
ادعهم إىل اإلسالم وأخربهم مبا جيب عليهم       (( :اهللا عنه ملا بعثه إىل اليهود يف خيرب       

من حق اهللا فيه فواهللا ألن يهدي اهللا بك رجال واحدا خري لك من أن يكون لـك          
   . متفق على صحته٦))محر النعم

  

                                                
  .٣٣ سورة فصلت اآلية - ١
  .١٠٨ سورة يوسف اآلية - ٢
  .١٢٥ سورة النحل اآلية - ٣
 ٢٥٩٥ ورواه الترمذي يف كتاب العلم بـرقم   ، واللفظ له  ٣٥٠٩ رواه مسلم يف كتاب اإلمارة برقم        - ٤

  .٤٤٦٤وأبو داود يف األدب برقم 
 ٣٩٩٣برقم  وأبو داود يف السنة ٢٥٩٨ والترمذي يف العلم برقم      ،٤٨٣١  رواه مسلم يف العلم برقم        - ٥

  .٨٧٩٥وأمحد يف باقي مسند املكثرين برقم 
 واللفظ متفـق    ٤٤٢٣ ورواه مسلم يف فضائل الصحابة برقم        ٣٤٢٥ رواه البخاري يف املناقب برقم       - ٦

  .عليه



  

 - ١٢٧ -

عو الناس   يد ،وقد مكث النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مكة ثالث عشرة سنة           
 ، والدخول يف اإلسالم بالنصح واحلكمة والصرب واألسلوب احلسن        ،إىل توحيد اهللا  

   .حىت هدى اهللا على يديه وعلى يد أصحابه من سبقت له السعادة

 ، واستمر يف دعوته إىل اهللا سبحانه      ،مث هاجر إىل املدينة عليه الصالة والسالم      
احلسنة والصرب واجلدال باليت هي     هو وأصحابه رضي اهللا عنهم باحلكمة واملوعظة        

 فقام بذلك عليه الصالة والسالم      ، حىت شرع اهللا له اجلهاد بالسيف للكفار       ،أحسن
ونصرهم وجعل هلم العاقبـة   فأيدهم اهللا  ،هو وأصحابه رضي اهللا عنهم أكمل قيام      

  .احلميدة

 وسار على جهم إىل    ،وهكذا يكون النصر وحسن العاقبة ملن تبعهم بإحسان       
 وأن  ، القيامة واهللا املسئول أن جيعلنا وسائر إخواننا يف اهللا من أتباعهم بإحسان            يوم

 والصرب علـى    ،يرزقنا ومجيع إخواننا الدعاة إىل اهللا البصرية النافذة والعمل الصاحل         
 وصلى اهللا وسلم على نبينـا       ، إنه ويل ذلك والقادر عليه     ،احلق حىت نلقاه سبحانه   

   .هم بإحسان إىل يوم الدينحممد وآله وأصحابه ومن تبع

  

  عبد العزيز ين عبد اهللا بن باز
  مفيت عام اململكة العربية السعودية

  ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء

  



  

 - ١٢٨ -

  )١(بيان أهمية الفقه اإلسالمي

 ، والصالة والسالم على نبينا حممد الصادق األمني       ،احلمد هللا رب العاملني   
   : أما بعد،صحابه ومن سلك سبيله واهتدى داه إىل يوم الدينوعلى آله وأ

 ومعرفة فقهاء اإلسالم الـذين      ،فإن معرفة الفقه اإلسالمي وأدلة األحكام     
يرجع إليهم يف هذا الباب من األمور املهمة اليت ينبغي ألهل العلم العناية ـا               

ميكن أن تعـرف     ألن اهللا سبحانه خلق الثقلني لعبادته وال         ،وإيضاحها للناس 
 وأحكام اإلسـالم وأدلتـه وال       ،هذه العبادة إال مبعرفة الفقه اإلسالمي وأدلته      

يكون ذلك إال مبعرفة العلماء الذين يعتمد عليهم يف هذا الباب مـن أئمـة                
   .احلديث والفقه اإلسالمي

 واألنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها وإمنا ورثوا         ،فالعلماء هم ورثة األنبياء   
 ومن عالمـات    ، ومن أسباب السعادة للعبد    ،لم فمن أخذه أخذ حبظ وافر     الع

 بصريا بـدين    ،النجاة والفوز أن يفقه يف دين اهللا وأن يكون فقيها يف اإلسالم           
اهللا على ما جاء يف كتاب اهللا الكرمي وسنة رسوله األمـني عليـه الـصالة                

   .والسالم

  

                                                
ـ ١٤٠٠ / ٤ / ٢٧ كلمة ألقاها مساحته يف اجلامع الكبري بالرياض يوم          - ١  وقد وضعت نسخة منها     . ه

  .يضا أ)الصالة(يف كتاب الفقه 



  

 - ١٢٩ -

 ،هل العلم بـاهللا وبـشريعته      وهم أ  ،والعلماء قد بني اهللا شأم ورفع قدرهم      
 ، وهم علمـاء اهلـدى     ،والعاملون مبا جاء عن اهللا وعن نبيه عليه الصالة والسالم         

 ،ومصابيح الدجى وهم العاملون بكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليـه وسـلم      
أُولُـو  شِهد اللَّه أَنه ال ِإلَه ِإال هو والْمالِئكَةُ و       ﴿ :وهم الذين قال فيهم جل وعال     

        ِكيمالْح ِزيزالْع وِإال ه ِط ال ِإلَها ِبالِْقسوقال فيهم جـل وعـال      )١(﴾الِْعلِْم قَاِئم : 
 وقـال فـيهم     )٢(﴾يرفَِع اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم والَِّذين أُوتوا الِْعلْم درجاتٍ        ﴿

 وقد صح عن رسول اهللا صلى       )٣(﴾لَماُءِإنما يخشى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْع     ﴿ :سبحانه
 متفـق علـى     )٤())من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين       (( :اهللا عليه وسلم أنه قال    

   .صحته فهذا احلديث العظيم يدلنا على فضل الفقه يف الدين

 والفقه يف سنة رسول اهللا      ، الفقه يف كتاب اهللا عز وجل      :والفقه يف الدين هو   
 ومن جهـة    ، وهو الفقه يف اإلسالم من جهة أصل الشريعة        ،صلى اهللا عليه وسلم   

 ومن جهة البصرية    ، ومن جهة ما انا عنه سبحانه وتعاىل       ،أحكام اهللا اليت أمرنا ا    
 ومن جهـة خـشية اهللا وتعظيمـه         ،مبا جيب على العبد من حق اهللا وحق عباده        

ه ومراقبته عـز     فإن رأس العلم خشية اهللا سبحانه وتعاىل وتعظيم حرمات         .ومراقبته
 إمنا العلم   ، فمن فقد خشية اهللا ومراقبته فال قيمة لعلمه        ،وجل فيما يأيت العبد ويذر    

   والفقه ،النافع

                                                
  .١٨ سورة آل عمران اآلية - ١
  .١١ سورة اادلة اآلية - ٢
  .٢٨ سورة فاطر اآلية - ٣
  .١٧١٩ ومسلم يف الزكاة برقم ٦٩ رواه البخاري يف العلم برقم - ٤



  

 - ١٣٠ -

 ،يف الدين الذي هو عالمة السعادة هو العلم الذي يؤثر يف صـاحبه خـشية اهللا               
  ويدفعه إىل أداء فرائض اهللا وإىل ترك حمـارم         ،ويورثه تعظيم حرمات اهللا ومراقبته    

 فمن رزق الفقه يف الدين      ، وبيان شرعه لعباده   ، وإىل الدعوة إىل اهللا عز وجل      ،اهللا
 ومن حـرم    ،على هذا الوجه فذلك هو الدليل والعالمة على أن اهللا أراد به خريا            

 وعـن   ، املعرضني عن الفقه يف الدين     ،ذلك وصار مع اجلهلة والضالني عن السبيل      
 فيما حرم اهللا عليه فذلك من الدالئل على          وعن البصرية  ،تعلم ما أوجب اهللا عليه    

 وقد وصف اهللا الكفار باإلعراض عما خلقوا لـه وعمـا            ،أن اهللا مل يرد به خريا     
 وأن يتفقه   ، تنبيها لنا على أن الواجب على املسلم أن يقبل على دين اهللا            ،أنذروا به 

ـ ﴿ : قال عز وجـل    ، وأن يسأل عما أشكل عليه وأن يتبصر       ،يف دين اهللا   ِذين والَّ
ومن أَظْلَم ِممن ذُكِّر ِبآيـاِت  ﴿ : وقال سبحانه  )١(﴾كَفَروا عما أُنِذروا معِرضونَ   

اهدي تما قَدم ِسينا وهنع ضرِه فَأَعب٢(﴾ر(.   

 والعناية بكتـاب اهللا  ، والتبصر،فمن شأن املؤمن طلب العلم والتفقه يف الدين    
 واالستفادة منه والعناية بسنة رسول اهللا صـلى اهللا عليـه            ،تدبره عليه و  .واإلقبال
 فمن أعرض عـن هـذين       ، والعمل ا وحفظ ما تيسر منها      ، والتفقه فيها  ،وسلم

األصلني وغفل عنهما فذلك دليل وعالمة على أن اهللا سبحانه مل يرد بـه خـريا                
   .دى وعالمة فساد القلب واحنرافه عن اهل،وذلك عالمة اهلالك والدمار

  

                                                
  .٣ سورة األحقاف  من اآلية - ١
  .٥٧ سورة الكهف من اآلية - ٢



  

 - ١٣١ -

 فجدير بنا معشر املـسلمني أن       ،نسأل اهللا السالمة والعافية من كل ما يغضبه       
 وأن حنرص على العناية بكتاب اهللا       ،نتفقه يف دين اهللا وأن نتعلم ما جيب علينا        

 وأن نعىن بسنة رسول اهللا عليه       ، وعمال بذلك  ، واستفادة ،تدبرا وتعقال وتالوة  
 وأن نعىن أيضا بالـسؤال عمـا        ، فيها الصالة والسالم حفظا وعمال وتفقها    

 فاإلنسان يسأل عما أشكل عليه ويسأل من هـو أعلـم منـه              .أشكل علينا 
فَاسـأَلُوا أَهـلَ الـذِّكِْر ِإنْ كُنـتم ال        ﴿ : عمال بقول اهللا سبحانه    ،ليستفيد
 ويتذاكر مع إخوانه الذين     ، وعليه أن حيضر حلقات العلم ليستفيد      )١(﴾تعلَمونَ

 وحىت يضم ما لديهم من ،يكون عندهم علم حىت يستفيد من علمهم يرجو أن   
 فيحصل له بذلك خري كثري وحيـصل لـه   ،العلوم النافعة إىل ما لديه من العلم    

 ،بذلك الفقه يف الدين وحيصل له بذلك البعد عن صفات املعرضني والغـافلني          
 ومبا  )٢())ينمن يرد اهللا به خريا يفقهه يف الد       (( :وقد قال صلى اهللا عليه وسلم     

 وقـد  ، وأم قد أوتوا خريا كـثريا    ،ذكرنا يعرف املؤمن فضل فقهاء اإلسالم     
 ألن العلم النـافع مـن       . من أسباب السعادة وطرق اهلداية     ،فازوا حبظ عظيم  

 ومن رزق العلم النافع فقـد       ، ومن حرم العلم حرم خريا كثريا      ،أسباب اهلداية 
   .هللا يف ذلكرزق أسباب السعادة إذا عمل بذلك واتقى ا

  

                                                
  .٤٣ سورة النحل اآلية - ١
  .١٧١٩ ومسلم يف الزكاة برقم ،٦٩رقم  رواه البخاري يف العلم ب- ٢



  

 - ١٣٢ -

 فإم  ،وعلى رأس العلماء بعد الرسل أصحاب الرسول عليه الصالة والسالم         
 ،هم الفقهاء على الكمال الذين تلقوا العلم عن رسول اهللا عليه الصالة والـسالم             

 ونقلوا ذلك إىل مـن      ، وسنة نبيهم عليه الصالة والسالم     ،وتفقهوا يف كتاب رم   
 نقلـوا   ، ونقلوا العلم إىل من بعدهم من التابعني       ،بعدهم غضا طريا تفقهوا وعملوا    

 ونقلـوا إىل مـن      ، إىل غري ذلك   ، وقراءة ،كتاب اهللا إىل من بعدهم لفظا وتفسريا      
 ،بعدهم أيضا ما بينه هلم نبيهم عليه الصالة والسالم من معىن كالم اهللا عز وجـل              

 ،عوها منـه  ونقلوا أيضا ملن بعدهم أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم اليت مس           
 نقلوها إىل من بعـدهم      ،واليت رأوها منه عليه الصالة والسالم واليت أقرهم عليها        

 نقلوها إىل األمة بواسطة الثقات من التابعني حىت نقلت إلينا         ،بغاية األمانة والصدق  
 ، نقلها الثقات عـن الثقـات      ،بالطرق احملفوظة الثابتة اليت ال يتطرق إليها الشك       

 وهذا من إقامة احلجة     ، حىت وصلت إىل هذا القرن وما بعده       ،والثقات عن الثقات  
 فإن نقل العلم من طرق الثقات عن الرسول صلى اهللا       ،من اهللا عز وجل على عباده     

 ودعوة  ،عليه وسلم مث عن الصحابة إىل من بعدهم إقامة للحجة وإيضاح للمحجة           
بادة اهللا وطاعته جل     وحتذير من الباطل وتبصري للعباد مبا خلقوا له من ع          ،إىل احلق 

 وذا يعلم أن هلم من احلق على من بعدهم الدعاء هلم بالرمحـة واملغفـرة                ،وعال
 وما مجعوه وألفوه من العلوم النافعة       ،والرضا واحلرص على االستفادة من علومهم     

 سبقوا إىل الفقـه يف كتـاب اهللا وإىل          ، وإىل علم جم   ،فإم سبقوا إىل خري عظيم    
  ل اهللا عليه الصالة والسالم الفقه يف سنة رسو
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ونقلوا إلينا ما وصل إليهم من علم باهللا وبكتابه وبسنة رسوله عليه الـصالة              
 وأن نشكرهم علـى علمهـم       ، فوجب علينا أن نعرف هلم قدرهم      ،والسالم
 وأن  ، وعلى ما قاموا به من حفظ رسالة اهللا وتفقيه الناس يف دين اهللا             ،العظيم

لفوه من الكتب املفيدة والعلوم النافعة حىت نعـرف          وما خ  ،نستعني مبا دونوه  
   . ومعاين كالم رسوله عليه الصالة والسالم،بذلك معاين كالم اهللا

وإن من أعظم الفائدة ومن أكرب اخلري الذي نقلوه إلينا أن حفظوا علينـا              
 وفيها  ، ونقلوها إلينا طرية غضة سليمة حمفوظة      ،سنة نبينا عليه الصالة والسالم    

 وفيها بيان األحكام اليت     ، وفيها بيان ما أمجل يف كتاب اهللا       ،كتاب اهللا تفسري  
 وهو الوحي من اهللا     ،جاء ا الوحي الثاين إىل رسول اهللا عليه الصالة والسالم         

 فإن اهللا جل وعال أعطى نبيه صلى اهللا عليه وسلم  ،إىل النيب وهو السنة املطهرة    
أال وإين  (( :ليه الـصالة والـسالم    القرآن ومثله معه كما قال النيب الكرمي ع       

 ،فعلى أهل العلم أن ينقلوا ما جاءت به الـسنة      ،  )١())أوتيت القرآن ومثله معه   
وأن يوضحوا ذلك للناس وأن يرشدوهم إىل معاين كالم رم وسـنة نبـيهم     

 وغـري   ، يف اخلطب واملواعظ والدروس وحلقات العلم      ،عليه الصالة والسالم  
  .لتعليم واإلرشادأسباب التوجيه واهذا من 

                                                
  .١٦٥٤٦ رواه أمحد يف مسند الشاميني برقم - ١
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 واتصلوا بالعلماء يف كـل قطـر للفائـدة          ،وهلذا ارحتل العلماء إىل األمصار    
 ففي عهد الصحابة سافر بعض الصحابة من املدينة إىل مصر والـشام وإىل      ،والعلم

 فتجد الصحابة رضي اهللا عنهم      ، ولنقل العلم  ،العراق واليمن وإىل غري ذلك للفائدة     
نبياء ينتقلون من بالد إىل بالد ليسألوا عن سنة من سـنن  وهم أفضل الناس بعد األ  

 فبلغهم ذلك عـن صـحايب    ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاتتهم ومل حيفظوها        
آخر فيسافر أحدهم إليه ليسمع ذلك منه ولينتفع بذلك ولينقله إىل غريه من إخوانه   

   .يف اهللا التابعني هلم بإحسان

 ارحتلوا يف العلم وسـاروا يف       ، هكذا فعلوا  ،بعنيمث جاء العلماء بعدهم من التا     
 وتبصروا يف دين اهللا وتفقهوا على الصحابة وسألوهم رضي اهللا عنهم            ،طلب العلم 

 مث ألفوا   ، وعملوا بذلك مث نقلوا ذلك إىل من بعدهم        ،وأرضاهم عما أشكل عليهم   
لوم الشرعية  كتبا عظيمة يف احلديث والتفسري واللغة العربية وغري هذا من أنواع الع           

حىت بصروا الناس وحىت أرشدوا إىل الطريق السوي وحـىت علمـوهم القواعـد              
 وا حتفظ السنة وـا تعلـم   ، وا تعلم معانيه،الشرعية اليت ا يعرف كتاب اهللا  

 وبذلك حيصل العمل بكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم علـى            ،معانيها
 ، اهللا عن ذلك خريا وضاعف هلم األجـور  فجزاهم،بصرية وعلى هدى وعلى نور  

 وأعاذنا مجيعا من شرور أنفـسنا       ، ونفعنا بعلومهم مجيعا   ،وضاعف هلم احلسنات  
ومن سيئات أعمالنا ومما يتعلق ذا حضور حلقات العلم ألا من طريـق أهـل               

   : ويف احلديث الصحيح،العلم
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حلق (( :وما رياض اجلنة قال    قالوا يا رسول اهللا      ))إذا مررمت برياض اجلنة فارتعوا    ((
من سلك طريقا يلتمس فيه علما سـهل  (( : وقال عليه الصالة والسالم  )١())الذكر
فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكِْر ِإنْ كُنـتم ال      ﴿ : وقال عز وجل   )٢()) طريقا إىل اجلنة    به اهللا له 
 ،يف املـساجد   وبطلب العلم    ، فهذه أشياء مهمة تتعلق بالفقه والفقهاء      )٣(﴾تعلَمونَ

وبالرحلة إىل البلدان اليت فيها العلماء املعروفون باالستقامة كل هذا من أسـباب             
 وصاحبها يدخل يف قوله صلى اهللا عليه        ،حتصيل العلم ومن الطرق اليت توصل إليه      

   .)) طريقا إىل اجلنة بهمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا له(( :وسلم

افر إليهم يف بالدهـم أو زارهـم يف بيـوم ويف     أو س،فإذا سأل أهل العلم  
 وذكر أهل العلم أن من الطرق املعينة        ،املساجد فقد سلك طريقا يلتمس فيه علما      

 كما فعل سلفنا الصاحل رمحهم اهللا ومـن         ، كتابته والعناية حبفظه   :على حفظ العلم  
 ، إليه  ومن الطرق املوصلة   ، كل هذا من وسائل حتصيل العلم      ،بعدهم من أهل العلم   

 ومن حلقة إىل    ، ومن مسجد إىل مسجد    ،كما أن الرحلة واالنتقال من بلد إىل بلد       
 كل ذلك أنواع ، ومن بيت عامل إىل بيت عامل لطلب العلم وللتفقه يف الدين          ،حلقة

مـن  (( :وطرق من طرق حتصيل العلم وهي داخلة يف قوله صلى اهللا عليه وسـلم      
   . احلديث...))سلك طريقا يلتمس فيه علما

   .واهللا ويل التوفيق وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه

                                                
  .١٢٠٦٥ وأمحد يف باقي مسند املكثرين برقم ،٣٤٣٢ رواه الترمذي يف الدعوات برقم - ١
  .٤٨٦٧ رواه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار برقم - ٢
  .٤٣ سورة النحل اآلية - ٣
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  )١(وجوب وقاية النفس واألهل من النار

 فيقـول اهللا جـل      : أما بعد  ، والصالة والسالم على رسول اهللا     ،بسم اهللا 
ا يا أَيها الَِّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهِلـيكُم نـار         ﴿ :وعال يف كتابه الكرمي   

وقُودها الناس والِْحجارةُ علَيها مالِئكَةٌ ِغالظٌ ِشداد ال يعصونَ اللَّـه مـا             
 يأمر اهللا سبحانه عباده املؤمنني بـأن يقـوا          )٢(﴾أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ   

 فالوقاية مـن    ،أنفسهم وأهليهم عذاب اهللا وذلك بتقوى اهللا وإلزام األهل ا         
 وهكذا مع أهلـك توصـيهم       ، واالستقامة على دينه   ،لنار تكون بتقوى اهللا   ا

 ،بتقوى اهللا واالستقامة على دينه من والدين وأوالد وإخوة وسائر األقـارب           
 وبالتناصـح واألمـر     ، والتعاون على الرب والتقـوى     ،وذلك بالتواصي باحلق  

 املؤمنني ومع    هكذا املؤمن مع أهله ومع إخوانه      -باملعروف والنهي عن املنكر     
 ويف وقاية غريه من     ، يسعى يف وقاية نفسه    ، بالدعوة إىل اهللا عز وجل     -غريهم  

 فأحق  ، ومداومة ، وإخالص هللا وصدق   ، وهذا األمر حيتاج إىل صرب     ،عذاب اهللا 
 :الناس بربك وإحسانك أهلك وقراباتك كما قال صـلى اهللا عليـه وسـلم             

ع ومسئول عـن رعيتـه      كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فاإلمام را       ((
 وأعظم الرعاية العناية مبا يتعلق ٣))والرجل راع يف أهله وهو مسئول عن رعيته       

   بأن توصيهم بتقوى اهللا وأن ،بنجام من عذاب اهللا

                                                
  . هـ١٤١٥ / ٦ / ٦ ألقاها مساحته يف مسجد اإلفتاء بالرياض يوم األربعاء  كلمة- ١
  .٦ سورة التحرمي اآلية - ٢
  .٣٤٠٨ ومسلم يف باب اإلمارة برقم ،٨٤٤ رواه البخاري يف باب اجلمعة برقم - ٣
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 وأن تستمر يف هذا اخلري العظـيم        ،تلزمهم بأمر اهللا وأن حتذرهم من حمارم اهللا       
واعبدوا اللَّـه وال    ﴿ :الكرميحىت تلقى ربك كما قال اهللا عز وجل يف كتابه           

وِبالْواِلديِن ِإحسانا وِبِذي الْقُربـى     ﴿ : مث قال سبحانه   )١(﴾تشِركُوا ِبِه شيئًا  
 فأمر سبحانه بعد حقه وهو توحيده واإلخالص له         )٢(﴾والْيتامى والْمساِكنيِ 

األقارب وهم أهـل    أمر بعد ذلك باإلحسان إىل الوالدين و       ،وترك اإلشراك به  
 وأن حيرص أن يكون     ، فالواجب على كل مسلم أن يهتم ذا املوضوع        ،بيتك

سببا لنجام يوم القيامة بسبب نصيحته هلم وقيامه عليهم وأمرهم بـاملعروف         
 وهكذا جيب على املسلم أن يكون كذلك مـع إخوانـه            ،ويهم عن املنكر  

ري يرجو ثواب اهللا وخيشى      وأن يكون ناصحا مبصرا موجها إىل اخل       ،املسلمني
والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِليـاُء بعـٍض       ﴿ :عقابه كما قال سبحانه   

   .)٣(﴾يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَِر

 يقومون بالواجب مـع أهلـيهم       ،هكذا املؤمنون فيما بينهم ومع أهليهم     
إخوام املسلمني يرجون ثواب اهللا وخيشون عقـاب        ويقومون بالواجب مع    

وأْمر أَهلَك ِبالصالِة واصطَِبر    ﴿ : وقد قال اهللا لنبيه عليه الصالة والسالم       ،اهللا
 وذكر سبحانه عن نبيه ورسوله إمساعيل عليه الصالة والسالم أنـه            )٤(﴾علَيها

   وكان يأمر أهله ،كان صادق الوعد وكان رسوال نبيا

                                                
  .٣٦ سورة النساء من اآلية - ١
  .٣٦ سورة النساء من اآلية - ٢
  .٧١ سورة التوبة اآلية - ٣
  .١٣٢سورة طه من اآلية  - ٤
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 :بالصالة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وذلك يف قوله تعاىل يف سورة مـرمي             
واذْكُر ِفي الِْكتاِب ِإسماِعيلَ ِإنه كَانَ صاِدق الْوعِد وكَانَ رسـولًا نِبيـا             ﴿

هلـك   فأ )١(﴾وكَانَ يأْمر أَهلَه ِبالصالِة والزكَاِة وكَانَ ِعند ربـِه مرِضـيا          
 وبالسعي خلالصهم من النار     ،وأوالدك وقراباتك أحق الناس بربك وإحسانك     

يا أَيها  ﴿ :فهذا من أعظم اإلحسان إليهم عمال باآلية السابقة وهي قوله تعاىل          
 فهذا األمر العظيم أهم مـن أن        )٢(﴾الَِّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهِليكُم نارا     

 فالسعي يف خالصهم من   ،انري وما حيتاجون إليه يف الدنيا     تعطيهم الدراهم والدن  
 واإلحـسان   ،عذاب اهللا وجنام من غضب اهللا يوم القيامة أمر مهم وعظـيم           

 ولكن األهم من    ،إليهم بالصدقات وبالنفقة من مجلة اخلري الذي أنت مأمور به         
 ،ذلك أن توصيهم بطاعة اهللا وأن تلزمهم مبا أوجب اهللا عليهم حسب طاقتك            

 ، وأن تستقيم يف ذلك وأن تكون أسوة حسنة        ،وأن متنعهم مما حرم اهللا عليهم     
 حىت يتأسوا بك يف كل خـري ومـن   ، فتبدأ بنفسك،وقدوة طيبة يف كل خري    

ذلك املسارعة إىل الصالة واحملافظة عليها يف اجلماعة ويف حفظ لسانك عما ال             
 والنهي عن املنكر ويف     ينبغي ويف إكرام األقارب واجلريان ويف األمر باملعروف       

 تكون قدوة حسنة ألهل بيتـك  .الدعوة إىل اهللا ويف غري ذلك من وجوه اخلري     
 وهذا املقام حيتاج إىل صرب وإىل إخـالص هللا      ،وجللسائك ولزمالئك وجريانك  

  وصدق فهو 

                                                
  .٥٥ – ٥٤ سورة مرمي اآليتان - ١
  .٦ سورة التحرمي من اآلية - ٢
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 مقام سعي يف خالصك وأهلك من النار        ، ونصح ، لرشاد ، مقام دعوة  :مقام عظيم 
يا أَيها الَِّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهِليكُم نارا وقُودها        ﴿ :نهعمال بقول اهللا سبحا   

 ناداهم اهللا سبحانه بوصف اإلميان ألن اإلميان يأمرهم         ، اآلية )١(﴾الناس والِْحجارةُ 
  . ذا األمر ويدعوهم إليه وإن كان األمر واجبا على اجلميع

يتقـوا اهللا وأن جيتهـدوا يف خالصـهم    فكل املكلفني واجب عليهم أن  
 لكن  ، فكل مكلف مأمور بذلك    ،وخالص أهليهم وكل الناس من عذاب اهللا      

 ألم آمنوا باهللا وعرفوا     ،أهل اإلميان أخص ذا األمر والواجب عليهم أعظم       
يا أَيها  ﴿ : وهلذا خاطبهم سبحانه بقوله    ،ما جيب عليهم فالواجب عليهم أعظم     

 نآم ةُ          الَِّذينـارالِْحجو ـاسـا النهقُودا وارن ِليكُمأَهو كُمفُس٢(﴾وا قُوا أَن( 
علَيها مالِئكَـةٌ ِغـالظٌ     ﴿ : مث قال سبحانه   ،فاحذروا أن تكونوا من وقودها    

 املعىن أم ينفذون    )٣(﴾ِشداد ال يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ        
 أما هؤالء ،روا به ليسوا مثل أهل الدنيا قد خيونون وقد تنفع فيهم الرشوة          ما أم 

املالئكة فال ميكن أن يتركوا ما أمروا به بل ينفذون ما أمروا به من إدخالـك                
 فاحذر أن تلقى ربك وأنت على حال تغضب اهللا سبحانه           ،النار أنت وغريك  

 وصـدق   ،ذا األمر  وال بد من عناية مستمرة       ،عليك وتوجب دخولك النار   
 وجيـب أن    ، وأن مينحك التوفيق   ، وسؤال هللا جل وعال بأن يعينك      ،وإخالص

   ،تكون قدوة صاحلة ألهلك
                                                

  .٦ سورة التحرمي اآلية - ١
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 وال بد أن    ،لريوا منك املسارعة واملسابقة إىل اخلريات حىت يتأسوا بك يف اخلري          
 ،يروا منك أيضا احلذر من السيئات والبعد عنها حىت يتأسوا بك يف ترك الشر             

 ودار صرب وتعاون على الرب والتقوى وتواص بـاحلق          ،ار دار جماهدة  وهذه الد 
 ، أما الدار األخرى فهي دار اجلزاء عما عملت من خري أو شـر             ،والصرب عليه 

 : وهلذا يقول سبحانه ، ودار اإلعداد  ،وهذه الدار أعين دار الدنيا هي دار العمل       
الَِّذين آمنوا وعِملُوا الـصاِلحاِت      ِإال    * ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خسرٍ     *والْعصِر﴿

وتعاونوا علَى الِْبر   ﴿ : ويقول سبحانه  )١(﴾وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالصبرِ   
 ويقول النيب صلى اهللا عليـه       )٢(﴾والتقْوى وال تعاونوا علَى الِْإثِْم والْعدوانِ     

 قيل ملن يا رسـول      ))ين النصيحة الدين النصيحة   الدين النصيحة الد  (( :وسلم
 فال بد مـن     )٣())هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم     (( :اهللا؟ قال 

 والصرب حىت تلقى ربك وأنـت صـابر         ، والتناصح والصدق  ،التواصي باحلق 
 سبلَنا  والَِّذين جاهدوا ِفينا لَنهِدينهم   ﴿ : وهلذا يقول جل وعال    ،حمتسب جماهد 

   ِسِننيحالْم علَم ِإنَّ اللَّهاهد يف اهللا الـصادق يهديـه اهللا ويعينـه           )٤(﴾وفا 
 ، يعين جاهـدوا أنفـسهم     ﴾والَِّذين جاهدوا ِفينا  ﴿ : فقوله سبحانه  ،ويسدده

 وجاهدوا الشهوات وهلـذا أطلـق       ، وجاهدوا الشيطان  ،وجاهدوا أعداء اهللا  
  سبحانه اجلهاد يف 

                                                
  . سورة العصر كاملة- ١
  .٢ سورة املائدة من اآلية - ٢
  .٤١٢٨لنسائي يف البيعة برقم  وا،١٨٤٩ رواه الترمذي يف الرب والصلة برقم - ٣
  .٦٩ سورة العنكبوت اآلية - ٤
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 أي يف اهللا    ﴾والَِّذين جاهدوا ِفينـا   ﴿ :ة املذكورة ليعم أنواع اجلهاد فقال     اآلي
﴿     ِسِننيحالْم علَم ِإنَّ اللَّها ولَنبس مهنِديهفاجتهد يف طاعة ربك وجاهد      ﴾لَن 

والَِّذين ﴿ : وجاهد من حتت يدك حىت يستقيم واهللا معك        ،نفسك حىت تستقيم  
 نسأل اهللا أن جيعلنـا      ﴾لَنهِدينهم سبلَنا وِإنَّ اللَّه لَمع الْمحِسِنني     جاهدوا ِفينا   

 ونسأل اهللا أن جيعلنا مجيعا من دعـاة         ،ومجيع املسلمني من ااهدين يف سبيله     
 وأن مينحنا التوفيق واملسارعة إىل كل خري واحلذر مـن           ،اهلدى وأنصار احلق  

   . وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابهكل شر إنه مسيع قريب وصلى اهللا
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  دةــــــــــو في قصيـلــــع من الغـه على ما وقــتنبي
  ورة فيـــــــــد بدر الدين المنشــــــحمـم/ وـــــالمدع

   في شهر جمادى اآلخرة٣٦٨مجلة الرابطة عدد 
  )١( هـ١٤١٦من عام 

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

فقد اطلعت على ما نشرته جملة الرابطة يف عددها املذكور الصادر يف شـهر              
مجادى اآلخرة من هذا العام من األبيات املنسوبة إىل حممد املذكور نسأل اهللا لنـا               

 ا  وله اهلداية وقد اشتملت على كلمات شركية وجب علي التنبيه عليها لئال يغتر            
   :أحد من الناس وهي قوله

     كي ينال العبد عتقا   فاسأل الرمحن واشفع 
   : وقوله

     فامتداد البعد شقا     فامنح األحباب قربا 
 ففي هذين البيتني يسأل الشاعر من النيب صلى اهللا عليـه وسـلم الـدعاء               

بعد املوت  والشفاعة وأن مينح األحباب قربا ومعلوم أن األنبياء وغريهم ال يسألون            
   . بل سؤاهلم ودعاؤهم من الشرك األكرب وإمنا يكون الطلب من اهللا عز وجل،شيئا

فيطلب املؤمن من اهللا سبحانه أن يشفع فيه نبيه صلى اهللا عليـه وسـلم وأن          
  مينحه القرب لديه وحسن اخلتام وغري ذلك مما حيتاجه العبد من أمور 

                                                
ـ  ١٤١٦ / ٩ / ٢٥ خطاب وجهه مساحته إىل األمني العام لرابطة العامل اإلسالمي يف            - ١  بـرقم   . هـ

  .خ / ٢٠٨٩
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مادات فال جيوز سؤاهلم شـيئا ألن اهللا        الدنيا واآلخرة أما األموات والغائبون واجل     
 : ويقول سبحانه  )١(﴾وأَنَّ الْمساِجد ِللَِّه فَال تدعوا مع اللَِّه أَحدا       ﴿ :سبحانه يقول 

ومن يدع مع اللَِّه ِإلَها آخر ال       ﴿ : ويقول سبحانه  )٢(﴾قُلْ ِللَِّه الشفَاعةُ جِميعا   ﴿
 وكل من دعا ميتا     )٣(﴾نما ِحسابه ِعند ربِه ِإنه ال يفِْلح الْكَاِفرونَ       برهانَ لَه ِبِه فَإِ   

أو غائبا أو مجادا فقد اختذه إهلا مع اهللا كما كان عباد األصنام من كفار قـريش                 
 ويسألوا ويتربكون ا    ،وغريهم يعبدون األصنام واألشجار والالت والعزى ومناة      

 وحكم عليهم بالكفر يف هذه اآلية الكرمية وبالـشرك يف           ،فأنكر اهللا عليهم ذلك   
ويعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه ما ال يضرهم وال ينفَعهم ويقُولُونَ هؤالِء       ﴿ :قوله سبحانه 

ـ           ي الْـأَرِض  شفَعاؤنا ِعند اللَِّه قُلْ أَتنبئُونَ اللَّه ِبما ال يعلَم ِفي السماواِت وال ِف
 فأوضح سبحانه أن عملهم شرك ونزه نفـسه         )٤(﴾سبحانه وتعالَى عما يشِركُونَ   

 أَال ِللَِّه الدين الْخاِلص      *فَاعبِد اللَّه مخِلصا لَه الدين    ﴿ :عن ذلك وقال سبحانه   
      مهدبعا ناَء مِليوِنِه أَود ذُوا ِمنخات الَِّذينو         لْفَى ِإنَّ اللَّـها ِإلَى اللَِّه زونبقَرِإال ِلي 

              كَفَّار كَاِذب وه نِدي مهال ي ِلفُونَ ِإنَّ اللَّهتخِفيِه ي ما هِفي م مهنيب كُمح٥(﴾ي( 
  أخرب اهللا سبحانه يف هذه اآلية من سورة الزمر أن 

                                                
  .١٨ سورة اجلن اآلية - ١
  .٤٤ سورة الزمر من اآلية - ٢
  .١١٧ سورة املؤمنون اآلية - ٣
  .١٨ سورة يونس اآلية - ٤
  .٣ – ٢ سورة الزمر اآليتان - ٥



  

 - ١٤٤ -

 مث  ﴾هم ِإال ِليقَربونا ِإلَى اللَِّه زلْفَـى      ما نعبد ﴿ :املشركني يقولون عن آهلتهم   
 فهي ال تقرم إىل اهللا بل تبعـدهم         ،إم ذه العبادة وذا القول كذبة كفار      

 فيعلم بذلك أم مل يعبدوهم ألم يتصرفون يف الكون          ،منه وهم بذلك كفار   
   .أو ألم خيلقون أو يرزقون

أن ذلك هللا وحده وإمنا عبـدوهم       فاملشركون من قريش وغريهم يعلمون      
بالدعاء والذبح والنذر والتربك ليشفعوا هلم عند اهللا وليقربوهم لديه كما دلت            

ويعبدونَ ِمـن   ﴿ :على ذلك اآلية األوىل من سورة يونس وهي قوله سبحانه         
         اؤفَعالِء شؤقُولُونَ هيو مهفَعنال يو مهرضا ال يوِن اللَِّه ماللَّـهِ   د دا ِعن١(﴾ن( 

ذَِلكُـم اللَّـه    ﴿ : وقال سبحانه يف سورة فاطر     ،واآلية الثانية من سورة الزمر    
 ِإنْ   *ربكُم لَه الْملْك والَِّذين تدعونَ ِمن دوِنِه ما يمِلكُـونَ ِمـن ِقطِْمـريٍ             

       ا اسوا مِمعس لَوو اَءكُمعوا دعمسال ي موهعدـِة      تامالِْقي مـويو وا لَكُمابجت
 فأوضح سبحانه أن املـشركني      )٢(﴾يكْفُرونَ ِبِشرِككُم وال ينبئُك ِمثْلُ خِبريٍ     

من األموات واألصنام واألشجار واألحجار والكواكب وغريها ال يـسمعون          
 ،مدعاء داعيهم ولو مسعوا ما استجابوا له وأم يوم القيامة يكفرون بـشركه            

وإمنا قد حتصل هلم بعض مطالبهم عند األصنام بواسطة الشياطني اليت تضلهم            
وتقضي بعض حوائجهم حىت يظنوا أن ذلك من أصنامهم وآهلتهم ومن هـذا             

  قوله 

                                                
  .١٨ سورة يونس  من اآلية - ١
  .١٤ – ١٣ سورة فاطر اآليتان - ٢
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ويوم يحشرهم جِميعا ثُم يقُولُ ِللْمالِئكَـِة أَهـؤالِء         ﴿ :تعاىل يف سورة سبأ   
  بعوا يكَان اكُمونَ  ِإيوا           * دـلْ كَـانب وِنِهـمد ا ِمننِليو تأَن كانحبقَالُوا س

 واآليات يف هذا املعىن كثرية وكلها       )١(﴾يعبدونَ الِْجن أَكْثَرهم ِبِهم مؤِمنونَ    
تدل على أن دعاء األموات والغائبني مـن املالئكـة وغريهـم واألشـجار              

ادات كله شرك باهللا عز وجل وإن كـان         واألحجار والكواكب وسائر اجلم   
قصد الداعي من دعائه إياها أن تشفع له وأن تقربه إىل اهللا ألن هذا هو قصد                
املشركني األولني وقد كفرهم اهللا بذلك وأمر نبيه صـلى اهللا عليـه وسـلم               
واملسلمني أن يقاتلوهم حىت يدعوا هذا الشرك وخيلصوا هللا العبادة كما قال يف             

   .)٢(﴾وقَاِتلُوهم حتى ال تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه ِللَِّه﴿ :سورة األنفال

وقد أخرب اهللا سبحانه يف مواضع كثرية من كتابه أن املشركني يقرون بأن             
اهللا سبحانه هو اخلالق الرازق احمليي املميت املدبر للكون ومل يدخلهم ذلك يف             

ولَِئن سـأَلْتهم  ﴿ : وحده كما قال اهللا سبحانه    اإلسالم حىت خيلصوا العبادة هللا    
   اللَّه قُولُنلَي ملَقَهخ ناِء      ﴿ : وقال عز وجل   )٣(﴾ممالـس ِمن قُكُمزري نقُلْ م

           ِرجخيِت ويالْم ِمن يالْح ِرجخي نمو ارصالْأَبو عمالس ِلكمي نِض أَمالْأَرو
قُونَالْمتفَقُلْ أَفَال ت قُولُونَ اللَّهيفَس رالْأَم ربدي نمو يالْح ِمن ت٤(﴾ي(.  
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حق اهللا على العباد أن يعبـدوه وال        (( : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم     
 ويف  . متفق على صحته من حديث معاذ رضي اهللا عنـه          )١())يشركوا به شيئا  

 يا رسـول اهللا أي      : مسعود رضي اهللا عنه أنه قال      الصحيحني عن عبد اهللا بن    
 قلت يا رسـول اهللا مث       ))أن جتعل هللا ندا وهو خلقك     (( :الذنب أعظم؟ فقال  

أن (( : قلت مث أي؟ قـال     ))أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك      (( :أي؟ قال 
والَِّذين ال يدعونَ   ﴿ : فأنزل اهللا يف ذلك قوله سبحانه      )٢())تزاين حبليلة جارك  

مع اللَِّه ِإلَها آخر وال يقْتلُونَ النفْس الَِّتي حرم اللَّه ِإال ِبالْحق وال يزنـونَ               
  يضاعف لَه الْعذَاب يوم الِْقيامِة ويخلُد ِفيِه مهانا        *ومن يفْعلْ ذَِلك يلْق أَثَاما    

 عملًا صاِلحا فَأُولَِئك يبـدلُ اللَّـه سـيئَاِتِهم           ِإال من تاب وآمن وعِملَ     *
 ويف صحيح مسلم عن أمري املـؤمنني        )٣(﴾حسناٍت وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما    

لعن (( :علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال           
يث يف هذا املعىن كثرية والـشفاعة        واآليات واألحاد  )٤())اهللا من ذبح لغري اهللا    

والدعاء إمنا يطلبان من احلي احلاضر القادر كما كان الصحابة رضي اهللا عنهم             
 وأن  :يطلبون من النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يشفع هلم لدى رم عز وجل             

  يدعو هلم وأن يستسقي هلم عند اجلدب وأن يستغيث هلم 

                                                
  .٤٣ه مسلم يف اإلميان برقم  وروا،٢٦٤٤ رواه البخاري يف اجلهاد والسري برقم - ١
 ورواه مسلم يف اإلميان برقم ،٥٥٤٢ ويف األدب برقم  ،٤٣٨٩  رواه البخاري يف تفسري القرآن برقم         - ٢

١٢٥.  
  .٧٠ – ٦٨ سورة الفرقان اآليات - ٣
  .٤٣٤٦ ورواه النسائي يف الضحايا برقم ،٣٦٥٨ رواه مسلم يف كتاب األضاحي برقم - ٤
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ل أعمى أن يشفع له أن يرد اهللا عليـه بـصره             وكما سأله رج   ،فاستغاث هلم فأمطروا  
 وهكذا يف يوم    ،فشفع له صلى اهللا عليه وسلم ودعا له حال حياته صلى اهللا عليه وسلم             

القيامة يسأله أهل املوقف أن يشفع هلم إىل اهللا سبحانه حىت يقضي بينهم فيجيبـهم إىل          
له املؤمنون أن يشفع     وهكذا يسأ  ، ألنه حي موجود بينهم    ،ذلك بعد إذن اهللا له يف ذلك      

 وهكذا يـشفع عليـه      ،هلم يف دخول اجلنة فيشفع هلم بعد إذن اهللا سبحانه له يف ذلك            
الصالة والسالم يوم القيامة لكثري من عصاة املسلمني الذين دخلوا النار مبعاصيهم بعـد            

 أما بعد املـوت وقبـل البعـث         .إذن اهللا له يف ذلك فيخرجهم اهللا من النار بشفاعته         
ور فال جيوز سؤاله الشفاعة وال غريها وال جيوز سؤال غريه ذلك من األنبياء وال               والنش

غريهم من األموات والغائبني واجلمادات كما تقدم بيان ذلك أما احلي احلاضر القـادر        
 كما أخرب اهللا سـبحانه عـن        ،فال بأس أن يسأل ما يقدر عليه مما جييزه الشرع املطهر          

غاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكما سأل          موسى يف سورة القصص أنه است     
 ،بعض الصحابة النيب صلى اهللا عليه وسلم ودعا له حال حياته صلى اهللا عليـه وسـلم    

وهكذا جيوز للمسلم أن يقول ألخيه احلاضر القادر أعين على كذا كسقي الزرع وبناء              
 ذلك من الطـرق     البيت وحنو ذلك أو يكاتبه إن كان غائبا أو من طريق اهلاتف وحنو            

   .احلسية فهذا كله ال بأس به بإمجاع املسلمني
واهللا املسئول أن يوفق املسلمني مجيعا للفقه يف دينه والثبات عليه وأن يـويل              
عليهم خيارهم وأن يصلح قادم وأن يعيذنا ومجيع املسلمني من مضالت الفـنت             

وصلى اهللا وسلم   ونزغات الشيطان ومن شر دعاة الضالل والبدع إنه جواد كرمي           
   .على نبينا حممد وآله وأتباعه بإحسان

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
  مفيت عام اململكة العربية السعودية

  ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء



  

 - ١٤٨ -

  )١(نصيحة حول الزالزل

هتدى  وعلى آله وصحابته ومن ا     ، والصالة والسالم على رسول اهللا     ،احلمد هللا 
   : أما بعد،داه

 كما أنه حكيم عليم     ،فإن اهللا سبحانه وتعاىل حكيم عليم فيما يقضيه ويقدره        
 ويقدرها ختويفا لعباده    ،فيما شرعه وأمر به وهو سبحانه خيلق ما يشاء من اآليات          

وتذكريا هلم مبا جيب عليهم من حقه وحتذيرا هلم من الشرك بـه وخمالفـة أمـره                
 وقـال   )٢(﴾وما نرِسلُ ِبالْآياِت ِإال تخِويفًا    ﴿ :ل اهللا سبحانه  وارتكاب يه كما قا   

سنِريِهم آياِتنا ِفي الْآفَاِق وِفي أَنفُِسِهم حتى يتبين لَهم أَنـه الْحـق       ﴿ :عز وجل 
لَمأَو       ِهيدٍء شيلَى كُلِّ شع هأَن كبكِْف ِبرقُلْ﴿ : وقال تعاىل)٣(﴾ي   الْقَـاِدر ـوه 

علَى أَنْ يبعثَ علَيكُم عذَابا ِمن فَوِقكُم أَو ِمن تحِت أَرجِلكُم أَو يلِْبسكُم ِشيعا              
   . اآلية)٤(﴾ويِذيق بعضكُم بأْس بعٍض

وروى البخاري يف صحيحه عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما عن الـنيب    
قُلْ هو الْقَـاِدر علَـى أَنْ       ﴿ ملا نزل قول اهللا تعاىل       : وسلم أنه قال   صلى اهللا عليه  

    ِقكُمفَو ا ِمنذَابع كُملَيثَ ععبأعـوذ  (( : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ﴾ي
   .)٥())أعوذ بوجهك(( : قال﴾أَو ِمن تحِت أَرجِلكُم﴿ : قال،))بوجهك

                                                
 – واملدينـة  – اجلزيـرة  – الريـاض  : هـ منـها ١٤١٦ / ٧ / ١٣لية يف  نشرت يف الصحف احمل - ١

  .وعكاظ
  .٥٩ سورة اإلسراء اآلية - ٢
  .٥٣ سورة فصلت اآلية - ٣
  .٦٥ سورة األنعام اآلية - ٤
  .٢٩٩١ ورواه الترمذي يف تفسري القرآن برقم ،٤٢٦٢ رواه البخاري يف كتاب تفسري القرآن برقم - ٥



  

 - ١٤٩ -

قُلْ هو الْقَاِدر   ﴿ : جماهد يف تفسري هذه اآلية     وروى أبو الشيخ األصبهاين عن    
     ِقكُمفَو ا ِمنذَابع كُملَيثَ ععبلَى أَنْ يالصيحة واحلجارة والـريح : قال﴾ع . ﴿ أَو

ِلكُمجِت أَرحت الرجفة واخلسف: قال﴾ِمن .   

وال شك أن ما حصل من الزالزل يف هذه األيام يف جهات كثرية هـو مـن          
 وكل ما حيدث يف الوجـود مـن         .آليات اليت خيوف اهللا ا سبحانه عباده      مجلة ا 

 كله بأسباب الشرك    ،الزالزل وغريها مما يضر العباد ويسبب هلم أنواعا من األذى         
وما أَصابكُم ِمن مِصيبٍة فَِبما كَسبت أَيِديكُم ﴿ : كما قال اهللا عز وجل     ،واملعاصي

ما أَصابك ِمن حسنٍة فَِمن اللَِّه وما أَصـابك       ﴿ : وقال تعاىل  )١(﴾ويعفُو عن كَِثريٍ  
   فِْسكن ئٍَة فَِمنيس ِبـِه     ﴿ : وقال تعاىل عن األمم املاضية     )٢(﴾ِمنا ِبذَنـذْنا أَخفَكُل

         ةُ وحيالص هذَتأَخ نم مهِمنا واِصبِه حلَيا علْنسأَر نم مها ِبـِه     فَِمنفْنسخ نم مهِمن
               مهفُـسوا أَنكَـان لَِكـنو مهظِْلمِلـي ا كَانَ اللَّهما وقْنأَغْر نم مهِمنو ضالْأَر

   .)٣(﴾يظِْلمونَ

 ، التوبة إىل اهللا سـبحانه     ،فالواجب على مجيع املكلفني من املسلمني وغريهم      
 حـىت   ،ا ى عنه من الشرك واملعاصـي       واحلذر من كل م    ،واالستقامة على دينه  

 وحـىت يـدفع اهللا      ،حتصل هلم العافية والنجاة يف الدنيا واآلخرة من مجيع الشرور         
   ومينحهم كل خري ،عنهم كل بالء

                                                
 .٣٠ة  سورة الشورى اآلي- ١
 .٧٩ سورة النساء اآلية - ٢
 .٤٠ سورة العنكبوت اآلية - ٣



  

 - ١٥٠ -

ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنـا علَـيِهم          ﴿ :كما قال سبحانه  
لْأَرِض ولَِكـن كَـذَّبوا فَأَخـذْناهم ِبمـا كَـانوا           بركَاٍت ِمن السماِء وا   

ولَو أَنهـم أَقَـاموا التـوراةَ       ﴿ : وقال تعاىل يف أهل الكتاب     )١(﴾يكِْسبونَ
والِْإنِجيلَ وما أُنِزلَ ِإلَيِهم ِمن ربِهم لَـأَكَلُوا ِمـن فَـوِقِهم وِمـن تحـِت              

ِلِهمجقال تعاىل  و )٢(﴾أَر: ﴿          ـمهـا واتيا بنأْسب مهأِْتيى أَنْ يلُ الْقُرأَه أَفَأَِمن
         كْـروا مونَ أَفَأَِمنبلْعي مهى وحا ضنأْسب مهأِْتيى أَنْ يلُ الْقُرأَه أَِمنونَ أَواِئمن

       اِسرالْخ ماللَِّه ِإال الْقَو كْرم نأْموقال العالمة ابن القـيم       )٣(﴾ونَاللَِّه فَال ي - 
وقد يأذن اهللا سبحانه لألرض يف بعض األحيان بالتنفس          (: ما نصه  -رمحه اهللا   

 ، فيحدث من ذلك لعباده اخلـوف واخلـشية        ،فتحدث فيها الزالزل العظام   
 والندم كمـا قـال      ،واإلنابة واإلقالع عن املعاصي والتضرع إىل اهللا سبحانه       

   .)إن ربكم يستعتبكم (:األرض وقد زلزلت ،بعض السلف

 فخطبـهم   ،وقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وقد زلزلـت املدينـة           
   .انتهى كالمه رمحه اهللا) لئن عادت ال أساكنكم فيها (: وقال،.ووعظهم

   .واآلثار يف هذا املقام عن السلف كثرية

فالواجب عند الزالزل وغريها من اآليات والكسوف والرياح الـشديدة          
   والضراعة إليه وسؤاله ،ياضانات البدار بالتوبة إىل اهللا سبحانهوالف

                                                
 . ٩٦ سورة األعراف اآلية - ١
 .٦٦  سورة املائدة من اآلية - ٢
 .٩٩ – ٩٧ سورة األعراف اآليات - ٣



  

 - ١٥١ -

 واإلكثار من ذكره واستغفاره كما قال صـلى اهللا عليـه وسـلم عنـد                ،العافية
 )١())فإذا رأيتم ذلك فـافزعوا إىل ذكـر اهللا ودعائـه واسـتغفاره           (( :الكسوف

 صلى اهللا عليه    ويستحب أيضا رمحة الفقراء واملساكني والصدقة عليهم لقول النيب        
الرامحون يرمحهم الرمحن ارمحـوا مـن يف األرض         (( )٢())ارمحوا ترمحوا (( :وسلم

مـن ال يـرحم ال      (( : وقوله صلى اهللا عليه وسـلم      )٣())يرمحكم من يف السماء   
وروي عن عمر بن عبد لعزيز رمحه اهللا أنه كان يكتب إىل أمرائه عند              ،  )٤())يرحم

   .واقوجود الزلزلة أن يتصد

 مبادرة والة األمور باألخذ على      ، أسباب العافية والسالمة من كل سوء      ومن
 وإلزامهم باحلق وحتكيم شرع اهللا فيهم واألمر باملعروف والنـهي           ،أيدي السفهاء 

والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِليـاُء بعـٍض      ﴿ :عن املنكر كما قال عز وجل     
وينهونَ عِن الْمنكَِر ويِقيمونَ الـصالةَ ويؤتـونَ الزكَـاةَ          يأْمرونَ ِبالْمعروِف   

         ِكيمح ِزيزع ِإنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَِئك ولَهسرو ونَ اللَّهِطيعيوقال عز   )٥(﴾و 
الَِّذين ِإنْ مكَّناهم ِفـي     * ِزيز  ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره ِإنَّ اللَّه لَقَِوي ع       ﴿ :وجل
أَقَاموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر وِللَّـِه            الْأَرِض

   : وقال سبحانه)٦(﴾عاِقبةُ الْأُموِر

                                                
 . ١٥١٨ ومسلم يف الكسوف برقم ،٩٩٩ رواه البخاري يف اجلمعة برقم - ١
 .٦٢٥٥ رواه أمحد يف مسند املكثرين برقم - ٢
 .١٨٤٧ رواه الترمذي يف الرب والصلة برقم - ٣
 .١٨٣٤ ورواه الترمذي يف الرب والصلة برقم ،٥٥٣٨  رواه البخاري يف األدب برقم - ٤
 .٧١ سورة التوبة اآلية - ٥
 .٤١ – ٤٠ سورة احلج اآليتان - ٦



  

 - ١٥٢ -

ن حيثُ ال يحتِسب ومن يتوكَّلْ علَى      ومن يتِق اللَّه يجعلْ لَه مخرجا ويرزقْه مِ       ﴿
  هبسح ووقال صلى اهللا عليـه وسـلم      ، واآليات يف هذا املعىن كثرية     )١(﴾اللَِّه فَه : 

   . متفق على صحته)٢())من كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته((

فس من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ن    (( :وقال عليه الصالة والسالم   
اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر اهللا عليه يف الـدنيا                 
واآلخرة ومن ستر مسلما ستره اهللا يف الدنيا واآلخرة واهللا يف عون العبد ما كـان                

   . واألحاديث يف هذا املعىن كثرية. رواه مسلم يف صحيحه)٣())العبد يف عون أخيه

 وأن مينحهم الفقه يف الـدين       ،املسلمني مجيعا واهللا املسئول أن يصلح أحوال      
 والتوبة إىل اهللا من مجيع الذنوب وأن يصلح والة أمر           ،وأن مينحهم االستقامة عليه   

 وأن يوفقهم لتحكيم    ، وأن خيذل م الباطل    ، وأن ينصر م احلق    ،املسلمني مجيعا 
ونزغـات   ، وأن يعيذهم ومجيع املسلمني من مضالت الفنت       ،شريعة اهللا يف عباده   

 وصلى اهللا وسلم على نبينـا حممـد وآلـه           .الشيطان إنه ويل ذلك والقادر عليه     
   . ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين،وصحبه

  مفيت عام اململكة العربية السعودية
  ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية اإلفتاء

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

                                                
 .٣ – ٢ سورة الطالق اآليتان - ١
 واللفظ ٤٦٧٧ ومسلم يف الرب والصلة واألدب برقم     ،٢٢٦٢ رواه البخاري يف املظامل والغصب برقم        - ٢

 .متفق عليه
 ١٨٥٣ ورواه الترمذي يف الرب والصلة برقم ،٤٨٦٧ رواه مسلم يف الذكر والدعاء والتوبة برقم - ٣



  

 - ١٥٣ -

  تالء العبادمن حكمة اهللا تعالى اب
  )١( منها الزالزل،بالمصائب والفتن

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل كافة إخواين املسلمني وفقـين اهللا               
 آمـني سـالم     ،وإياهم لفعل ما يرضيه وجنبين وإياهم أسباب سخطه وعقابه        

   : أما بعد،عليكم ورمحة اهللا وبركاته

رية وخريات وفـرية أمههـا      فلقد أنعم اهللا علينا معشر املسلمني بنعم كث       
 من عقلـها    ،وأعظمها نعمة اإلسالم تلكم النعمة الكربى اليت ال يعادهلا شيء         

وشكرها واستقام عليها قوال وعمال فاز بسعادة الدنيا واآلخـرة يقـول اهللا             
 )٢(﴾وِإنْ تعدوا ِنعمةَ اللَِّه ال تحصوها ِإنَّ الِْإنسانَ لَظَلُـوم كَفَّـار           ﴿ :تعاىل

وما ِبكُم ِمن ِنعمٍة فَِمن اللَِّه ثُم ِإذَا مسكُم الـضر           ﴿ :ويقول سبحانه وتعاىل  
 فالواجب على اجلميع شكر اهللا سبحانه وتعاىل على هـذه           )٣(﴾فَِإلَيِه تجأَرونَ 

واللَّه أَخـرجكُم   ﴿ : قال تعاىل ممتنا على عباده     ،النعم واحلذر من عدم الشكر    
ةَ            ِمنالْأَفِْئـدو ارصالْأَبو عمالس لَ لَكُمعجئًا ويونَ شلَمعال ت اِتكُمهطُوِن أُمب 

   فشكر اهللا على نعمه مجلة وتفصيال قيد هلا )٤(﴾لَعلَّكُم تشكُرونَ

                                                
 . هـ١٤٠٢  / ٣ / ١٤ يف ٩١ مقال صدر من مكتب مساحته برقم - ١
 .٣٤ سورة إبراهيم اآلية - ٢
 .٥٣  سورة النحل اآلية - ٣
 .٧٨ سورة النحل اآلية - ٤
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 شكَرتم  وِإذْ تأَذَّنَ ربكُم لَِئن   ﴿ :ووسيلة لدوامها وسبب للمزيد منها قال اهللا تعاىل       
     ِديدذَاِبي لَشِإنَّ ع متكَفَر لَِئنو كُمنوقال تعاىل  )١(﴾لَأَِزيد : ﴿    كُنو دبفَاع ِل اللَّهب

 اِكِرينالش ال         ﴿ : وقال تعاىل  )٢(﴾ِمنوا ِلـي وـكُراشو كُموِني أَذْكُـرفَـاذْكُر
 شـكْرا وقَِليـلٌ ِمـن ِعبـاِدي         اعملُوا آلَ داود  ﴿ : وقال تعاىل  )٣(﴾تكْفُروِن
كُوروقد أوصى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معاذ بن جبل رضي اهللا              )٤(﴾الش 

اللهم أعين على ذكـرك وشـكرك       ((عنه أن يدعو ذا الدعاء يف دبر كل صالة          
 وبشكر اهللا على نعمه واستعماهلا فيما يرضيه تستقيم األمور          )٥())وحسن عبادتك 

   .روروتقل الش

وإن من خري ما حتلى به أنبياء اهللا ورسله عليهم الصالة والسالم وأتباعهم من              
 قال اهللا تعاىل عن نبيه      ،الصفات الفاضلة هو شكرهم للنعمة وطلبهم التوفيق لذلك       

رب أَوِزعِني أَنْ أَشكُر ِنعمتك الَِّتي أَنعمت علَي        ﴿ :سليمان عليه الصالة والسالم   
عو              ـاِدكِفـي ِعب ِتـكمحِخلِْنـي ِبرأَدو اهضرا تاِلحلَ صمأَنْ أَعو ياِلدلَى و

اِلِحنيا    ﴿ : وقال مثنيا على نبيه نوح عليه الصالة والسالم        )٦(﴾الصـدبكَانَ ع هِإن
   )٧(﴾شكُورا

  
                                                

 . ٧ سورة إبراهيم اآلية - ١
 .٦٦ سورة الزمر اآلية - ٢
 .١٥٢ سورة البقرة اآلية - ٣
 .١٣  سورة سبأ من اآلية - ٤
 .١٣٠١ وأبو داود يف الصالة برقم ،١٢٨٦ رواه النسائي يف السهو برقم - ٥
 .١٩ سورة النمل من اآلية - ٦
 .٣ سورة اإلسراء من اآلية - ٧



  

 - ١٥٥ -

 ومن عالمات شكر النعمة استعماهلا يف طاعة اهللا سـبحانه وتعـاىل وعـدم             
 وكذا التحدث ا على وجه االعتـراف        ،االستعانة ا على شيء من معاصيه     

 وعلى  ، وال رياء ومسعة   ، ال تطاوال وفخرا على من حرمها      ،ا هللا والثناء عليه   
العكس من ذلك كفران النعمة وعدم شكرها فهو نكران للجميـل وجحـد         

وهو ظلم للنفس   لفضل املنعم وعامل من عوامل زواهلا عمن أنعم اهللا ا عليه            
 وقَد   *قَد أَفْلَح من زكَّاها   ﴿ :جير عليها أسوأ العواقب قال اهللا سبحانه وتعاىل       

 وبتقـوى اهللا سـبحانه وتعـاىل        ، أي دنسها باملعاصي   )١(﴾خاب من دساها  
وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه حتصل اخلـريات وتنـدفع الـشرور            

ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا      ﴿ : قال اهللا تعاىل   ،واملكروهات وتدوم النعم  
لَفَتحنا علَيِهم بركَاٍت ِمن السماِء والْأَرِض ولَِكن كَذَّبوا فَأَخـذْناهم ِبمـا            

غيروا مـا   ِإنَّ اللَّه ال يغير ما ِبقَوٍم حتى ي       ﴿ : وقال تعاىل  )٢(﴾كَانوا يكِْسبونَ 
فُِسِهمومن حكمة اهللا سبحانه وتعاىل أنه خيترب عباده فيبتليهم بـاخلري            )٣(﴾ِبأَن 

تارة وبالشر أخرى فيزداد املؤمنون إميانا على إميام وتعلقا باهللا وجلوءا إليـه             
سبحانه وتعاىل ويصربون على ما قدره اهللا وقضاه ليتـضاعف هلـم األجـر              

 قـال اهللا    ،ا من سوء عاقبة الذنوب فيكفـوا عنـها        والثواب من اهللا وليخافو   
  :سبحانه وتعاىل

                                                
 . ١٠ – ٩ سورة الشمس اآليتان - ١
 .٩٦ سورة األعراف اآلية - ٢
 .١١ سورة الرعد اآلية - ٣
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ولَنبلُونكُم ِبشيٍء ِمن الْخوِف والْجوِع ونقٍْص ِمن الْـأَمواِل والْـأَنفُِس           ﴿
    اِبِرينِر الصشباِت ورالثَّما ِللَّ   * وةٌ قَالُوا ِإنِصيبم مهتابِإذَا أَص ِه الَِّذينا ِإلَيِإنِه و

أُولَِئك علَيِهم صلَوات ِمـن ربِهـم ورحمـةٌ وأُولَِئـك هـم             * راِجعونَ  
أَم حِسبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأِْتكُم مثَـلُ         ﴿ : وقال تعاىل  )١(﴾الْمهتدونَ

    مهتسم ِلكُمقَب ا ِمنلَوخ ولُ       الَِّذينسقُولَ الرى يتلِْزلُوا حزاُء ورالضاُء وأْسالْب 
          اللَِّه قَِريب رصاللَِّه أَال ِإنَّ ن رصى نتم هعوا منآم الَِّذينوقال تعـاىل   )٢(﴾و : 

ِمنكُم ويعلَـم   أَم حِسبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يعلَِم اللَّه الَِّذين جاهدوا           ﴿
اِبِرينكُـوا أَنْ        ﴿ : وقال سبحانه وتعاىل   )٣(﴾الصرتأَنْ ي ـاسالن ِسبامل أَح

              الَّـِذين اللَّه نلَمعفَلَي ِلِهمقَب ِمن ا الَِّذيننفَت لَقَدونَ ونفْتال ي مها ونقُولُوا آمي
  الْكَاِذِبني نلَمعلَيقُوا ودـوا      ﴿ : وقال تعاىل  )٤(﴾صنآم الَّـِذين اللَّه نلَمعلَيو

 اِفِقنينالْم نلَمعلَيـا     ﴿ : وقال تعاىل  )٥(﴾ونِإلَيـةً ونِر ِفتيالْخو رِبالش لُوكُمبنو
 وكل هذه اآليات يبني اهللا سبحانه وتعاىل فيها أنـه ال بـد أن               )٦(﴾ترجعونَ

تحنهم كما فعل بالذين من قبلهم من األمم فإذا صربوا علـى            يبتلي عباده ومي  
هذا االبتالء وأنابوا إىل اهللا ورجعوا إليه يف كل ما يصيبهم عند ذلك يثيبهم اهللا       

   وما ،رضاه ومغفرته ويسكنهم جنته ويعوضهم خريا مما فام

                                                
 . ١٥٧ – ١٥٥ سورة البقرة اآليات - ١
 .٢١٤ سورة البقرة اآلية - ٢
 .١٤٢ سورة آل عمران اآلية - ٣
 .٣ – ١يات  سورة العنكبوت اآل- ٤
 .١١ سورة العنكبوت اآلية - ٥
 .٣٥آلية  سورة األنبياء ا- ٦
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حيصل يف هذا الكون من آيات ز املشاعر واألبدان كالـصواعق والريـاح             
ديدة والفيضانات املهلكة للحرث والنسل والزالزل وما يسقط بـسببها مـن            الش

شامخ البنيان وكبار الشجر وما يهلك بسببها من األنفس واألموال وما يقـع يف              
بعض األماكن من الرباكني اليت تتسبب يف هالك ما حوهلا ودماره وما يقـع مـن      

 به عباده هو ختويف     خسوف وكسوف يف الشمس والقمر وحنو ذلك مما يبتلي اهللا         
منه سبحانه وتعاىل وحتذير لعباده من التمادي يف الطغيان وحث هلم على الرجوع             
واإلنابة إليه واختبار ملدى صربهم على قضاء اهللا وقدره ولعذاب اآلخـرة أكـرب              

   .وألمر اهللا أعظم

وملا كذبت قريش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخرب اهللا نبيه أنه قد أهلك          
وكَم أَهلَكْنا قَبلَهم   ﴿ :مم املكذبة لألنبياء واملرسلني السابقني عليه يف قوله تعاىل        األ

 وأنزل بعدها   )١(﴾ِمن قَرٍن هم أَشد ِمنهم بطْشا فَنقَّبوا ِفي الِْبالِد هلْ ِمن مِحيصٍ           
 أَو أَلْقَـى الـسمع وهـو    ِإنَّ ِفي ذَِلك لَِذكْرى ِلمن كَانَ لَه قَلْب      ﴿ :قوله تعاىل 
ِهيدفعلى املؤمنني مجيعا أن يتقوا اهللا ويراقبوه بامتثال أوامـره واجتنـاب             )٢(﴾ش 

نواهيه وإذا ما حلت م نازلة من النوازل فعليهم أن ينيبوا إىل اهللا ويرجعوا إليـه                
 ِمـن   وما أَصـابكُم  ﴿ :ويفتشوا يف أنفسهم عن أسباب ما حصل ألن اهللا يقول         

 وعليهم أن يتوبـوا إىل اهللا ممـا   )٣(﴾مِصيبٍة فَِبما كَسبت أَيِديكُم ويعفُو عن كَِثريٍ   
  حصل منهم من 

                                                
 .٣٦ سورة ق اآلية - ١
  .٣٧ سورة ق اآلية - ٢
 .٣٠ سورة الشورى اآلية - ٣
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 ،نقص يف الطاعات أو اقتراف للسيئات فإن التوبة من أسـباب رفـع املـصائب              
 :وعليهم أن يصربوا وحيتسبوا أجر ما حصل هلم من مصائب عند اهللا قال تعـاىل              

﴿بـونَ              واِجعـِه را ِإلَيِإنا ِللَِّه وةٌ قَالُوا ِإنِصيبم مهتابِإذَا أَص الَِّذين اِبِرينِر الصش
 : وقال تعاىل  )١(﴾أُولَِئك علَيِهم صلَوات ِمن ربِهم ورحمةٌ وأُولَِئك هم الْمهتدونَ        

ِن اللَِّه ومن يؤِمن ِباللَِّه يهِد قَلْبه واللَّه ِبكُلِّ شيٍء          ما أَصاب ِمن مِصيبٍة ِإال ِبِإذْ     ﴿
ِليما بقضاء اهللا وقدره فـصرب واحتـسب              )٢(﴾عاملعىن من أصابته مصيبة فعلم أ 

 فيعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئه وما         ،نيقواستسلم لقضاء اهللا هدى اهللا قلبه للي      
أن اهللا سيعوضه عما فاته يف الدنيا هـدى يف قلبـه            أخطأه مل يكن ليصيبه ويؤمن      

 وكون بعض احلقائق    ، وقد خيلف عليه ما كان أخذ منه أو خريا منه          ،ويقينا صادقا 
قد تبني أن شيئا من الكسوف أو اخلسوف وما أشبههما يعـرف باحلـساب أو               

  فهذا ال ينايف قدرة اهللا سبحانه وتعاىل وختويف عبـاده ،ببعض األمارات قد حيصل  
ما أَصاب ِمن مِصيبٍة ِفي الْأَرِض وال ِفـي         ﴿ : قال اهللا تعاىل   ،فهو يوقعها مىت شاء   

               ـِسريلَى اللَِّه يع ا ِإنَّ ذَِلكأَهربِل أَنْ نقَب اٍب ِمنِإال ِفي ِكت فُِسكُمال   * أَن ِلكَـي
        و اكُما آتوا ِبمحفْرال تو كُما فَاتلَى ما عوأْسـاٍل         تتخكُـلَّ م ِحـبال ي اللَّـه

   .)٣(﴾فَخوٍر

وحينما كسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصـلى             
   خطب ،بأصحابه صالة الكسوف

                                                
 .١٥٧ – ١٥٥ سورة البقرة اآليات - ١
 .١١ سورة التغابن اآلية - ٢
 .٢٣ – ٢٢ سورة احلديد اآليتان - ٣
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فيهم خطبة بليغة أخربهم فيها أن الشمس والقمر آيتـان مـن آيـات اهللا ال       
          وأمرهم  ،ما عباده ينخسفان ملوت أحد وال حلياته ولكن اهللا يرسلهما خيوف 

يـا  (( : وقال يف خطبته   ،بالصالة والصدقة والتكبري والذكر واالستغفار والعتق     
يـا أمـة    ، أمة حممد واهللا ما من أحد أغري من اهللا أن يزين عبده أو تزين أمته                

 ، احلـديث  )١())حممد واهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا         
وم يدل على استخفافهم حبق اهللا وما جيـب مـن           وإن واقع أكثر املسلمني الي    

 تارة  ،طاعته وتقواه واملتأمل يسمع ويرى كثريا من العقوبات لألمم والشعوب         
بالفيضانات وتارة باألعاصري وتارة باهلزات األرضية وتارة بااعات وتـارة          

 كما بني سـبحانه وتعـاىل يف        ،باحلروب الطاحنة اليت تأكل الرطب واليابس     
عزيز بعض أنواع العقوبات اليت أنزهلا بالعاصني واملنحرفني عن الصراط          كتابه ال 

 ،املستقيم من األمم السابقة املكذبني لرسلهم ليتعظ الناس وحيذروا أعمـاهلم          
فَكُلا أَخذْنا ِبذَنِبِه فَِمنهم من أَرسلْنا علَيِه حاِصبا وِمـنهم مـن         ﴿ :قال تعاىل 

 الص هذَتأَخ            ا كَانَ اللَّهما وقْنأَغْر نم مهِمنو ضا ِبِه الْأَرفْنسخ نم مهِمنةُ وحي
  .)٢(﴾ِليظِْلمهم ولَِكن كَانوا أَنفُسهم يظِْلمونَ

وإن للمعاصي والذنوب من اآلثار القبيحة املضرة بالقلب والبدن واتمع          
 ،الدنيا واآلخرة ما ال يعلم تفاصيله إال اهللا تعاىل        واملسببة لغضب اهللا وعقابه يف      

  فهي حتدث يف 

                                                
 .١٤٩٩ ومسلم يف الكسوف برقم ،٩٨٦ رواه البخاري يف اجلمعة برقم - ١
 .٤٠ية  سورة العنكبوت اآل- ٢
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ظَهر ﴿ : قال تعاىل  ،األرض أنواعا من الفساد يف املاء واهلواء والثمار واملساكن        
الْفَساد ِفي الْبر والْبحِر ِبما كَسبت أَيِدي الناِس ِليِذيقَهم بعض الَِّذي عِملُوا            

لَّهونَ لَعِجعري قْـٍص       ﴿ : وقال تعاىل  )١(﴾منو ِننينَ ِبالسوعا آلَ ِفرذْنأَخ لَقَدو
 وإن فيما يقع من هذه الكـوارث عظـة          )٢(﴾ِمن الثَّمراِت لَعلَّهم يذَّكَّرونَ   

 وباجلملة فإن مجيع الشرور والعقوبات الـيت        ، والسعيد من وعظ بغريه    ،وعربة
 وإن مـن    ، الدنيا واآلخرة أسباا الـذنوب واملعاصـي       يتعرض هلا العباد يف   

عالمات قساوة القلوب وطمسها والعياذ باهللا أن يسمع الناس قوارع اآليات           
وزواجر العرب والعظات اليت ختشع هلا اجلبال لو عقلت مث يـستمرون علـى              
طغيام ومعاصيهم مغترين بإمهال رم هلم عاكفني على اتبـاع أهـوائهم             

ويلٌ ِلكُلِّ أَفَّاٍك ﴿ :ري عابئني بوعيد وال منصاعني لتهديد قال تعاىل       وشهوام غ 
يسمع آياِت اللَِّه تتلَى علَيِه ثُم يِصر مستكِْبرا كَأَنْ لَم يسمعها فَبشره         * أَِثيٍم  

   .)٣(﴾ِبعذَاٍب أَِليٍم

عقوبات عليهـا   كما أن االستمرار على معاصي اهللا مع حدوث بعض ال         
ِإنَّ الَِّذين حقَّت علَيِهم كَِلمةُ     ﴿ : قال تعاىل  ،دليل على ضعف اإلميان أو عدمه     

الْأَِليم ذَابا الْعورى يتٍة حكُلُّ آي مهاَءتج لَوونَ وِمنؤال ي كب٤(﴾ر(.  

                                                
 .٤١ سورة الروم اآلية - ١
 .١٣ سورة األعراف اآلية - ٢
 .٨ – ٧ سورة اجلاثية اآليتان - ٣
 .٩٧ – ٩٦ سورة يونس اآليتان - ٤
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رِض وما تغِنـي الْآيـات      قُِل انظُروا ماذَا ِفي السماواِت والْأَ     ﴿ :وقال تعاىل 
كَال بلْ رانَ علَى قُلُوِبِهم مـا       ﴿ : وقال تعاىل  )١(﴾والنذُر عن قَوٍم ال يؤِمنونَ    

 اثُم ِإنهم لَصالُو  *  كَال ِإنهم عن ربِهم يومِئٍذ لَمحجوبونَ         *كَانوا يكِْسبونَ 
 أيها اإلخوة يف اهللا لقد      )٢(﴾هذَا الَِّذي كُنتم ِبِه تكَذِّبونَ     ثُم يقَالُ     * الْجِحيِم

حدث يف األيام القريبة املاضية حدث عظيم فيه عظة وعربة ملن اعتـرب ومـن             
فَاعتِبروا يـا   ﴿ :واجب املؤمنني أن يعتربوا مبا حيدث يف هذا الكون قال تعاىل          

عنه يف اإلذاعـة وقرأنـا عنـه يف          ما حدث هو ما مسعنا       )٣(﴾أُوِلي الْأَبصارِ 
الصحف واالت وما شاهده الناس على شاشة التلفاز وحتدث به القريـب            
والبعيد ذلك هو ما تعرض له اليمن الشمايل من الـزالزل واهلـزات الـيت               

 وما نتج عن ذلك من ذهاب كثري من األنفس          ،اجتاحت كثريا من مدنه وقراه    
من املساكن وجرح الكثري وبقاء أسـر       واألموال واملمتلكات وخراب الكثري     

   .كثرية فاقدة أمواهلا ومساكنها

 فترمل الكثري من النساء وتيتم الكثري مـن األطفـال           ،وأبناءها وأزواجها 
 وأن العباد   ،وكل هذا حصل يف وقت قصري وهو دليل على عظمة اهللا وقدرته           

ام قـدرة   مهما متكنوا يف هذه الدنيا وكانت هلم قدرة وقوة وعظمة ضعفاء أم           
   وإن من الواجب ..اهللا تبارك وتعاىل

                                                
 .١٠١ سورة يونس اآلية - ١
 .١٧ – ١٤ سورة املطففني اآليات - ٢
 .٢ سورة احلشر من اآلية - ٣
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على مجيع املسلمني أن يأخذوا العظة والعربة مما حصل وأن يتوبوا إىل اهللا وينيبـوا               
 وندعو اهللا ملوتى إخواننا اليمنـيني بـاملغفرة         ،إليه وحيذروا أسباب غضبه ونقمته    

 هلـم مكفـرا     والرمحة وألحيائهم بالسكينة وحسن العزاء وأن جيعل اهللا ما حصل         
 كما جيب علينـا أن  ،لسيئام ورافعا لدرجام وموقظا لقلوب الغافلني منا ومنهم  

نواسيهم بالتعاون معهم والعطف عليهم ببذل ما ينفعهم من أموالنا إحسانا إلـيهم           
وما تقَدموا  ﴿ : قال تعاىل  ،وصدقة عليهم جربا ملصيبتهم وختفيفا من عظمها عليهم       

وما ﴿ : وقال تعاىل)١(﴾ن خيٍر تِجدوه ِعند اللَِّه هو خيرا وأَعظَم أَجرا       ِلأَنفُِسكُم مِ 
       اِزِقنيالر ريخ وهو ِلفُهخي وٍء فَهيش ِمن مفَقْتوا  ﴿ : وقال سبحانه  )٢(﴾أَنـِسنأَحو

   ِسِننيحالْم ِحبي من نفس عن مـؤمن     (( :م وقال صلى اهللا عليه وسل     )٣(﴾ِإنَّ اللَّه
كربة من كرب الدنيا نفس اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يـسر علـى    
معسر يسر اهللا عليه يف الدنيا واآلخرة ومن ستر مسلما ستره اهللا يف الدنيا واآلخرة               

 وقال صـلى اهللا     ، رواه مسلم  )٤())واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه         
 وقال صلى اهللا عليه   )٥()) كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته        من(( :عليه وسلم 

  .)٦( وشبك بني أصابعه))املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا(( :وسلم

                                                
 .٢٠ سورة املزمل من اآلية - ١
 .٣٩ية  سورة سبأ من اآل- ٢
 .١٩٥ سورة البقرة من اآلية - ٣
 .١٨٥٣ والترمذي يف الرب والصلة برقم ،٤٨٦٧ رواه مسلم يف الذكر والدعاء والتوبة برقم - ٤
 ٤٦٧٧ ومسلم يف الـرب والـصلة واآلداب بـرقم      ،٢٢٦٢ رواه البخاري يف املظامل والغصب برقم        - ٥

 .واللفظ متفق عليه
 وأمحد يف مـسند  ٤٦٨٤ ومسلم يف الرب والصلة واآلداب برقم ،٤٥٩  رواه البخاري يف الصالة برقم   - ٦

 .١٨٧٩٩الكوفيني برقم 
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مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثـل        (( :وقال صلى اهللا عليه وسلم    
 )١())ر واحلمـى  اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسه          

 فعلينا مجيعا املبادرة إىل مد يد العون إلخواننا يف الـيمن وبـذل مـا                ،متفق عليه 
نستطيع ليتحقق معىن األخوة اإلسالمية اليت أشار إليها الرسول يف هذه األحاديث            

 وفق  ، ولنحصل على األجر العظيم الذي وعد اهللا به املنفقني واحملسنني          ،الصحيحة
 وضاعف لنا   ،ا وإخواننا يف اليمن خصوصا للصرب واالحتساب      اهللا املسلمني عموم  

 ومن  ، وأنزل على املصابني السكينة والطمأنينة وحسن العزاء       ،وهلم األجر والثواب  
على اجلميع بالتوبة النصوح واالستقامة على احلق واحلذر من أسباب غـضب اهللا             

   .وعقابه إنه ويل ذلك والقادر عليه

   وبركاته والسالم عليكم ورمحة اهللا

  

  الرئيس العام
  إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

   

                                                
 . واللفظ له٤٦٨٥ ومسلم يف الرب والصلة واآلداب برقم ،٥٥٥٢ رواه البخاري يف األدب برقم - ١
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)١(  

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

 ٥ / ١٠ يف   ١١٨٦٩عدد  فقد نشرت صحيفة املدينة يف ملحقها األسبوعي ال       
 ملن مسى نفـسه     - أتيت أزف أشعاري     - قصيدة بعنوان    ٢٢ هـ ص    ١٤١٦/ 

   وقد قال يف هذه القصيدة . نسأل اهللا لنا وله اهلداية.عبده حممد درويش
   خفيفا بأشواقي ثقيال بأوزاري     حبييب رسول اهللا جئتك خاشعا 

  تقبل أعذاري وهل يا حبيب اهللا     حبييب رسول اهللا هل من شفاعة 
مـن صـرف    " جئتك خاشعا "  وال خيفى على كل ذي بصرية ما يف قوله          

   .اخلشوع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ما يدل على طلبه ختفيف األوزار من رسول اهللا         " ثقيال بأوزاري    " :ويف قوله 

   .صلى اهللا عليه وسلم
ة من رسـول اهللا     طلب الشفاع " حبييب رسول اهللا هل من شفاعة      " :ويف قوله 

   .صلى اهللا عليه وسلم بعد وفاته
الطلب من الرسول صلى اهللا عليـه       " وهل يا حبيب اهللا تقبل أعذاري     " ويف قوله   

 ومن تأمل هذين البيتني من أهل العلم والبصرية علم أن نشرمها            .وسلم أن يقبل أعذاره   
من صـرف     اإلسالمية  وخمالفة العقيدة  ،وأمثاهلما غري جائز ملا اشتمال عليه من الشرك       

اخلشوع للرسول صلى اهللا عليه وسلم وطلب ختفيف األوزار منه وطلب الشفاعة منـه          
   . وذلك كله مما جيب طلبه من اهللا سبحانه، وقبول األعذار،بعد موته

                                                
 .١١٩٦٦ هـ بعدد ١٤١٦ / ٨ / ١٨ نشر يف جريدة املدينة يف ملحقها األسبوعي يف - ١
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 :كما أن الواجب اخلشوع له سبحانه كما قال عز وجل عن الرسل وأتباعهم            
الْخيراِت ويدعوننا رغَبـا ورهبـا وكَـانوا لَنـا          ِإنهم كَانوا يساِرعونَ ِفي     ﴿

اِشِعني١(﴾خ(  ا   ﴿ : وقال سبحانهِميعةُ جفَاعقُلْ ِللَِّه الش﴾)فَـال  ﴿ : وقال سبحانه  )٢
   . واآليات يف هذا املعىن كثرية)٣(﴾تدعوا مع اللَِّه أَحدا

فع شـكواه إىل اهللا عـز       فالواجب على كل من ينوبه حاجة أو ضائقة أن ير         
وجل ال إىل األنبياء وال غريهم من سائر املخلوقات مـن األمـوات واألصـنام               
والكواكب واجلن وغريهم من سائر اخللق ألن اهللا سبحانه وتعاىل هو الذي بيـده             

 وال مانع من استعانة     ،الضر والنفع والعطاء واملنع وكشف الكروب وإجابة املضطر       
 احلاضر القادر فيما يستطيع مشافهة أو مكاملة أو مكاتبة أو          املخلوق باملخلوق احلي  

فَاستغاثَه الَِّذي ِمن ِشيعِتِه علَـى  ﴿ :حنو ذلك كما قال اهللا سبحانه يف قصة موسى 
 ، اآلية من سورة القصص أما األموات من األنبياء وغريهـم          )٤(﴾الَِّذي ِمن عدوهِ  

 وغريها وهكذا الغائبون مـن املالئكـة        وهكذا اجلمادات من األصنام واألشجار    
 فال جتوز االستعانة م وال الشكوى إليهم ألن امليت انقطع عمله            ،واجلن وغريهم 

 :إال من ثالث كما جاء بذلك احلديث عن نبينا حممد عليه الصالة والسالم أنه قال     
ولد إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو             ((

   . رواه مسلم٥))صاحل يدعو له

                                                
 .٩٠بياء اآلية  سورة األن- ١
 .٤٤ سورة الزمر اآلية - ٢
 .١٨ سورة اجلن اآلية - ٣
 .١٥ سورة القصص اآلية - ٤
 والدارمي يف املقدمـة  ،١٢٩٧ ورواه الترمذي يف األحكام برقم ،٣٠٨٤ رواه مسلم يف الوصية برقم   - ٥

 .٥٥٨برقم 



  

 - ١٦٦ -

ومعلوم أن نبينا حممد عليه أفضل الصالة وأمت التسليم أفضل اخللق وأشـرفهم       
 ومع ذلك فال جيوز عبادته ال يف حياته وال بعد وفاته ألن العبـادة               ،أحياء وأمواتا 

 كما أمر اهللا تعاىل بذلك يف كثري من آيات القـرآن            ،ختتص باهللا وحده دون غريه    
 وى عن دعاء غريه     )١(﴾فَاعبِد اللَّه مخِلصا لَه الدين    ﴿ :رمي ومنها قوله تعاىل   الك

 وقـال عـز     )٢(﴾وأَنَّ الْمساِجد ِللَِّه فَال تدعوا مع اللَِّه أَحدا       ﴿ :كما قال تعاىل  
 واآليـات يف    )٣(﴾فَاَءوما أُِمروا ِإال ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين حن        ﴿ :وجل

هذا املعىن كثرية ويف الصحيحني عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه عن النيب صـلى                
 )٤())حق اهللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا         (( :اهللا عليه وسلم أنه قال    

 قلت يا رسـول     :ويف الصحيحني أيضا عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال           
 واألحاديث . احلديث)٥())أن جتعل هللا ندا وهو خلقك(( :ظم قالاهللا أي الذنب أع   

   .يف هذا الباب كثرية

فالواجب على الكاتب أن يتوب إىل اهللا سبحانه مما صدر منـه وأن حيـذر               
 كما أن الواجب على مجيع املسلمني احلذر من الشرك باهللا           ،الشرك دقيقه وجليله  

   .لناس والتحذير منهعز وجل ووسائله والتواصي بتركه مع بيانه ل

                                                
 .٢ سورة الزمر اآلية - ١
 .١٨ سورة اجلن اآلية - ٢
 .٥ية  سورة البينة اآل- ٣
 .٤٣ ومسلم يف اإلميان برقم ،٥٧٩٦ رواه البخاري يف االستئذان برقم - ٤
 ومسلم يف اإلميـان     ، واللفظ له  ،٥٥٤٢ واألدب برقم    ٤١١٧ رواه البخاري يف تفسري القرآن برقم        - ٥

 .١٢٤برقم 
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كما أنه جيب على مجيع القائمني على الصحف واملسئولني عن اإلعالم مـن             
أهل اإلسالم أال ينشروا ما خيالف شرع اهللا عز وجل وأن يتحروا فيما ينشرونه ما               
ينفع األمة وال يضرهم يف دينهم وال دنياهم وأعظم ذلك خطرا ما يوقع يف الشرك               

 أحوال املسلمني ووفقهم ومجيع القائمني علـى وسـائل          وأنواع الكفر أصلح اهللا   
اإلعالم للفقه يف الدين ولكل ما فيه صالح العباد وجنام وسالمة أمـر دينـهم               

 وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه وأتباعـه           ،ودنياهم إنه جواد كرمي   
   .بإحسان

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
  السعوديةمفيت عام اململكة العربية 

  ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء
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  )١(تقريظ وتحبيذ
  على قصيدة الشيخ راشد بن صالح الخنين
  العالمة الورع التقي الغيور على الحق

   : أما بعد، والصالة والسالم على من ال نيب بعده،احلمد هللا وحده

نشأها الفهم األديـب واللـوذعي      فإين ملا قرأت هذه القصيدة السديدة اليت أ       
 الشاب الفاضل راشد بن صاحل بن خنني زاده اهللا علما وفهما وجدا قد              ،األريب

 وزيفت كثريا من أضـاليل هـذا        ،وافقت احلق الذي جيب اعتقاده يف هذا الباب       
   .الزائغ املرتاب

 من أنواع الـضالل والكفـر       )٢(فإن هذا الضال القصيمي قد أكثر يف كتابه       
 ليضل ا الناس عن احلق واهلدى ويدعوهم ا إىل نبذ الـدين وسـلوك     ،ادواإلحل

 وطلبها بكل طريق ،مسلك أعداء اهللا الكافرين يف حب الدنيا وإيثارها على اآلخرة        
 ومن أكرب األضاليل واملنكـرات الـيت        .أوصل إليها سواء أباحه الشرع أو حظره      

ن باهللا وقدرته التامة على كل       أن اإلميا  ، منه ٣١٥سطر يف كتابه زعمه يف صفحة       
إن البشر عاجزون فيما يبدو لنا  (: منه٣٢٦ وقوله يف صفحة ،شيء مشكلة مل حتل  

  حىت اليوم 

                                                
 ١٣٦٧ نشر هذا التقريظ ضمن كتاب تشخيص أخطاء صاحب األغالل الرئيسية املطبـوع عـام                - ١

  هـ١٣٠٨ صـمبصر . .مبطبعة أنصار السنة احملمدية.هـ
 ).هذه هي األغالل( : كتابه هو- ٢
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 بل هم إما    ،وفهمه وتصوره على وجهه النافع املفيد     " أي الدين   " عن أخذه   
 ،ن كما أثبت هذا مجلة تاريخ اإلنسا      ،أن يبقوا غري متدينني أو متدينني تدينا باطال       

والدين هو أحد    (: إىل أن قال   ...وال بد من استثناء فترات أو ومضات قليلة خافتة        
هذه األمور اجلميلة اليت عجز الناس عن تصورها تصورا صحيحا ألا جاءت قبل             

 إىل أن قال يف     ... فراحوا ضحايا هذا التصور الباطل     ،استيفاء استعدادهم املوقوت  
زة إال فيما ندر عن فهمه على وجهـه          ولكن ثبت أن البشرية عاج     ٣٢٨صفحة  

   .)الصحيح هذه هي املشكلة اليت مل حتل
فهذا الكالم ال يصدر إال من شخص عدو هللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم             

 ألن القرآن   ، وكافر بأن القرآن حق ورسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم حق           ،اآلخر
 وصار ذلك عند ،ين احلق أعظم بيان وحقيقة الد  ،والسنة قد بينا حقيقة اإلميان باهللا     

   .املؤمنني باهللا حقا أوضح من الشمس يف رابعة النهار
وقد فهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان حقيقـة   

 وجـاءت األحاديـث   ، ودرجوا عليه ودعـوا إليـه      ،اإلميان وحقيقة الدين احلق   
سلم مبشرة بأنه ال تزال طائفة مـن  الصحيحة املستفيضة عن النيب صلى اهللا عليه و      

حىت يـأيت أمـر     (( : ويف بعضها  ،األمة على احلق منصورة ظاهرة إىل قيام الساعة       
 قليلة  . فكيف يكون الدين واحلالة هذه مل يفهم إال من ومضات أو فترات            )١())اهللا

خافتة؟ وكيف يكون البشر عاجزين عن فهمه وتصوره تـصورا صـحيحا مـع              
 وكيف جيوز نسبة اهللا سبحانه إىل أنه كلف البشر مـا ال             وضوحه وظهور أدلته؟  

   وأمرهم ،يستطيعون فهمه
                                                

 ،٣٥٤٤ ومـسلم يف اإلمـارة بـرقم       ،٦٧٦٧ رواه البخاري يف االعتصام بالكتاب والسنة بـرقم          - ١
 .٢١٥٥والترمذي يف الفنت برقم 
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 فراحوا ضحايا هذا التصور الباطل؟ هذا الكالم يف غاية ،بشرائع قبل استعدادهم هلا  
 ما أعظم جرأته علـى اهللا  ، فقاتل اهللا هذا الرجل اخلبيث     ،الكفر والضالل واإلحلاد  

 ومقصده من هذا الكالم دعوة النـاس        ، عن اهلدى   وما أشد تلبيسه وأبعده    ،ودينه
 ، ألم إذا مسعوا أم عاجزون عن تصوره تـصورا صـحيحا    ،إىل نبذ الدين مجلة   

وأم إن أخذوه أخذوه على غري وجهه فكان ضارا هلم كرهوه ورفضوه واعتنقوا             
ىل  ال سيما إن عرفوا أن هذا املفتون اخلبيث قد كان قبل هذا يظهر الدعوة إ               ،سواه

 وأما من لـه     ، وإمنا يغتر مبثل هذا ضعفاء البصائر      ،الدين احلق ويرد على من خالفه     
 فإنه ال يغتر مبثل هـذا الزائـغ         ، وعلم نافع صحيح   ،أدىن مسكة من عقل صحيح    

 ،وأضاليله للعلم بأن القلوب بني أصبعني من أصابع الرمحن يقلبها كيـف يـشاء             
   .ثبات على دينه نسأل اهللا العافية وال.وضح خطئه وزيغهلو

إن الدعاء أضعف    (:٢٩ومن مجلة أضاليل هذا الزائغ املفتون قوله يف صفحة          
 وليس له من فائدة سوى أنه يقوم      ، بل إنه ليس بوسيلة    ،وسيلة يلقى ا عدو عدوه    

كانت اخلطـب    (:١٨٠وقوله يف صفحة    ) بعملية تعويض وتصريف خبيثة ضارة    
ا لتكررها كل أسبوع استطاعت أن جتعل        وذلك أ  ،أيام اجلمعات إحدى النكبات   

 يعين بذلك حتذيرها عن االماك يف طلب الدنيا        ،ختديرها مستمرا مضمونا متجددا   
 ألا لتكررها ال تترك فرصة النطالق معىن طيـب         : إىل أن قال   ....والتنافس فيها 

   ولكن هذا :١٨٢ة ح إىل أن قال يف صف....من معاين اإلنسان
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 وهذه اخلطب مفروضة على هذا االجتمـاع        ، مفروض فرضا  االجتماع األسبوعي 
 :فانظر أيها القارئ هذا الكالم وتأمـل      )  وكيف الفرار؟  ، فأين النجاة  ،فرضا أيضا 

 إمنا يصدر من شخص     ، ال واهللا  ،هل مثله يصدر من مسلم يعقل ما يقول؟ ال واهللا         
ـ ، ومعاداة حزب الرمحن  ،قد ملئ قلبه من بغض األديان       ،رعه اهللا ألن من ذم ما ش

 . وعملية مضرة ال شك يف كفره وبغضه للحق وأهلـه ،وزعم أنه نكبة على العباد    
ذَِلك ِبأَنهم كَِرهوا ما أَنـزلَ اللَّـه        ﴿ :وقد دل على أن مثل هذا كفر قوله تعاىل        

 مالَهمطَ أَعبويف كتاب هذا املفتري امللحد من الترهات واألضاليل غري ما          )١(﴾فَأَح 
 ، جـزاه اهللا خـريا     . وبني خطأه فيها   ، قد أشار الناظم إىل مجلة منها      ،نا كثري ذكر

وجعلنا وإياه ومجيع إخواننا من أنصار احلق ودعاة اهلدى وباجلملة فمـن تأمـل              
 ، عرف أنه ال يدين إال بعبادة الطبيعة       ،كتاب هذا الزائغ املفتون من أوله إىل آخره       

ـ       و .وال يدعو يف كتابه إال إىل عبادا        ويـسعد   ،يأما اإلله احلق الذي مييت وحيي
   . فال يؤمن به وال يدعو إىل عبادته،ويشقي ويفعل ما يشاء وحيكم ما يريد

كما يدل على ذلك كالمه يف مبحث القضاء والقدر واألسباب واملشكلة اليت           
 ويف مواضع كثرية من كتابه ومن عظيم إحلاده ودعوته إىل عبادة الطبيعـة            ،مل حتل 

لقـد بـدأ رسـالته     (: يف وصف النيب صلى اهللا عليه وسلم١٥٨صفحة  قوله يف   
 وختمها مبناجاا أيضا وهو يف حجرة       ، ومبناجاا فوق غار حراء    ،باخللوة بالطبيعة 

   بينما كان ،عائشة

                                                
 .٩ سورة حممد اآلية - ١
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جيود بأنفاسه فلقد كان يف تلك الساعة شاخصا ببصره إىل السماء ال حيوله عنـها           
 فنسبة النيب صـلى اهللا عليـه        )) الرفيق األعلى  اللهم يف (( : ويقول ،هول وال أهل  

 وخمالفة ملا فهمه املؤمنون من      ،وسلم إىل مناجاة الطبيعة كذب ظاهر وكفر واضح       
 ، وقد أقذع هذا الضال يف ذم الدين والـسلف الـصاحلني          ،هذا احلديث الشريف  

 وحرف آيات كثرية وأحاديث ليقودهـا إىل مذهبـه          ،وحذر من سلوك سبيلهم   
 وأكثر من   ،رد أحاديث أخرى صحيحة ملا مل توافقه على مذهبه العاطل          و ،الباطل

 وشابه يف ،التلبيس والتدليس واخلداع ليغري بذلك دين من ال بصرية له بالدين احلق          
  .ذلك إخوانه من اليهود واملنافقني

 وأساله  ، ونعوذ به من زيغ القلوب ورين الذنوب       ،فنسأل اهللا الثبات على دينه    
 وأن يعيـذنا    ،ا الضال باهلداية والرجوع إىل احلق والتوبة النصوح       أن مين على هذ   

 ولقصد تأييد ما دلت عليـه  .واملسلمني مما ابتاله به إنه مسيع الدعاء قريب اإلجابة       
هذه القصيدة من احلق وتزييف أباطيل هذا املارق والتحذير من خطئه لئال يغتر به              

 ، عبد العزيز بن عبد اهللا بـن بـاز   وأنا الفقري إىل اهللا تعاىل   ،حررت هذه األحرف  
   .قاضي اخلرج ساحمين اهللا وغفر يل ولوالدي ومشاخيي ومجيع املسلمني

 ١٣٦٦وصلى اهللا على حممد عبد اهللا ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم سنة             
  هـ 
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  الشيـخ صالح بن حسـين العلي / تقريظ على قصيدة
   : أما بعد: بعده والصالة والسالم على من ال نيب،احلمد هللا وحده

 والفاضل األريب صاحل    ،فإين ملا قرأت هذه القصيدة اليت نظمها االبن األديب        
 وجدا قد اشتملت على إيضاح كثري من أضاليل هذا القصيمي           ،بن حسني العلي  

 ، ورد مجل كثرية من أخطائه ردا صحيحا مستندا إىل اآليـات القرآنيـة             ،الزائغ
 مع اإلشارة إىل بعض ما يقـضي        ،مجاع سلف األمة  واألحاديث الشريفة النبوية وإ   

   .ومروقه من دين اإلسالم" األغالل " بردة القصيمي صاحب 

 وجعلنا دليلـه ومجيـع      ،فجزى اهللا هذا الناظم خريا وزاده من العلم والعمل        
 ونـسأل اهللا أن يهـدي       .إخواننا من أنصار دينه والدعاة إىل سبيله على بـصرية         

 وأن يعيذنا ومجيع املسلمني مـن       ، عليه بالتوبة النصوح   ومين" األغالل  " صاحب  
   . وصلى اهللا على حممد وآله وصحبه وسلم.مضالت الفنت آمني

قاله الفقري إىل ربه عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز قاضي اخلرج عفا اهللا عنـه                 
 مـن شـهور سـنة       ، حرر يف احلادي عشر من شهر ذي القعدة احلرام         .وغفر له 
   .)١(جرة النيب عليه الصالة وأزكى السالم هـ من ه١٣٦٧

  

  
                                                

 املطبـوع عـام     )األغالل الرئيسية (حب كتاب    نشر هذا التقريظ ضمن كتاب تشخيص أخطاء صا        - ١
 .٤٨ هـ مبطبعة أنصار السنة احملمدية مبصر صـ ١٣٦٧
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  )١(الفرق بين الكفر والشرك

 ما هو الفرق يني :تقول يف سؤاهلا  ،  ع من الرياض     . س . األخت ن  :س
   .الكفر  والشرك أفتونا مأجورين

 كالذي جيحد وجوب الصالة أو وجـوب  ، الكفر جحد احلق وستره   :ج
 االستطاعة أو وجوب بر     الزكاة أو وجوب صوم رمضان أو وجوب احلج مع        

   ..الوالدين وحنو هذا

وكالذي جيحد حترمي الزنا أو حترمي شرب املسكر أو حترمي عقوق الوالدين            
   .أو حنو ذلك

 صرف بعض العبادة لغري اهللا كمن يستغيث باألموات أو          :أما الشرك فهو  
ـ       ،الغائبني أو اجلن أو األصنام أو النجوم وحنو ذلك         م  أو يذبح هلم أو ينذر هل

 :ويطلق على الكافر أنه مشرك وعلى املشرك أنه كافر كما قال اهللا عز وجل             
﴿ عدي نمال                و ـهِه ِإنبر دِعن هابا ِحسمِبِه فَِإن انَ لَههرال ب را آخاللَِّه ِإلَه عم

فَقَد حرم اللَّه علَيِه    ِإنه من يشِرك ِباللَِّه     ﴿ : وقال سبحانه  )٢(﴾يفِْلح الْكَاِفرونَ 
ارالن اهأْومةَ ونوقال )٣(﴾الْج   

                                                
 . من ضمن األسئلة املقدمة من الة العربية- ١
 .١١٧ سورة املؤمنون من اآلية - ٢
 .٧٢ سورة املائدة من اآلية - ٣
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ذَِلكُم اللَّه ربكُم لَه الْملْك والَِّذين تدعونَ ِمن دوِنِه         ﴿ :جل وعال يف سورة فاطر    
 سـِمعوا مـا      ِإنْ تدعوهم ال يسمعوا دعاَءكُم ولَـو        *ما يمِلكُونَ ِمن ِقطِْمريٍ   

 فسمى  )١(﴾استجابوا لَكُم ويوم الِْقيامِة يكْفُرونَ ِبِشرِككُم وال ينبئُك ِمثْلُ خِبريٍ         
   . ويف سورة قد أفلح املؤمنون مساه كفراً،دعاءهم غري اهللا شركا يف هذه السورة

ور اللَِّه ِبأَفْواِهِهم ويأْبى    يِريدونَ أَنْ يطِْفئُوا ن   ﴿ :وقال سبحانه يف سورة التوبة    
اللَّه ِإال أَنْ يِتم نوره ولَو كَِره الْكَاِفرونَ هو الَِّذي أَرسلَ رسولَه ِبالْهدى وِديـِن               

 فسمى الكفار به كفارا     )٢(﴾الْحق ِليظِْهره علَى الديِن كُلِِّه ولَو كَِره الْمشِركُونَ       
 واملشرك يسمى كافرا ، فدل ذلك على أن الكافر يسمى مشركا   . مشركني ومساهم

   .واآليات واألحاديث يف ذلك كثرية

بني الرجل وبني الشرك والكفر     (( :ومن ذلك قول النيب صلى اهللا عليه وسلم       
 أخرجه مسلم يف صحيحه عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما             )٣())ترك الصالة 

العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقـد         (( :لموقوله صلى اهللا عليه وس    
 أخرجه اإلمام أمحد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجـة بإسـناد     )٤())كفر

   . واهللا ويل التوفيق،صحيح عن بريدة بن احلصيب رضي اهللا عنه

  

                                                
 .١٤ – ١٣ سورة فاطر اآليتان - ١
 .٣٣ – ٣٢ سورة التوبة اآليتان - ٢
 .١١٧ رواه مسلم يف كتاب اإلميان برقم - ٣
 والنسائي  ٢٥٤٥ والترمذي يف اإلميان برقم      ،٢١٨٥٩ رواه اإلمام أمحد يف باقي مسند األنصار برقم          - ٤

 .٤٥٩يف الصالة برقم 
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  )١(السنة ومكانتها في اإلسالم وفي أصول التشريع

ة والسالم على سيد املرسلني ومن اهتدى داه         والصال ،احلمد هللا رب العاملني   
   : أما بعد،إىل يوم الدين

فهذا حبث مهم يتعلق بالسنة وأا األصل الثاين من أصول اإلسـالم جيـب              
 :األخذ ا واالعتماد عليها إذا صحت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأقول             

 وأن ،لثاين من أصول اإلسالممن املعلوم عند مجيع أهل العلم أن السنة هي األصل ا          
 فهي األصل املعتمـد بعـد   ،مكانتها يف اإلسالم الصدارة بعد كتاب اهللا عز وجل     

 وهي حجة قائمة مستقلة على مجيع       ،كتاب اهللا عز وجل بإمجاع أهل العلم قاطبة       
 من جحدها أو أنكرها أو زعم أنه جيوز اإلعراض عنها واالكتفاء بـالقرآن              ،األمة

 فإنه  ، وارتد عن اإلسالم ذا املقال     ، وكفر كفرا أكرب   ،ال بعيدا فقط فقد ضل ضال   
 وأنكر مـا أمـر اهللا بـه         ،ذا املقال وذا االعتقاد يكون قد كذب اهللا ورسوله        

 ، وجحد أصال عظيما فرض اهللا الرجوع إليه واالعتماد عليه واألخذ بـه       ،ورسوله
ع علماء اإلسالم على     وقد أمج  ، وجحده ، وكذب به  ،وأنكر إمجاع أهل العلم عليه    
   :أن األصول امع عليها ثالثة

   . كتاب اهللا:األصل األول

   . سنة رسول اهللا عليه الصالة والسالم:واألصل الثاين

   إمجاع أهل العلم وتنازع أهل العلم يف :واألصل الثالث
                                                

 . أصل هذا البحث حماضرة ألقاها مساحته يف خميم أقامته جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية- ١
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 واجلمهور على أنه أصل رابع إذا استوىف شـروطه          ، القياس : أمهها ،أصول أخرى 
   .املعتربة

 فال نزاع وال خالف يف أا أصل مستقل وأا هي األصل الثـاين              :أما السنة 
 بل على مجيع األمة األخـذ       ،من أصول اإلسالم وأن الواجب على مجيع املسلمني       

 واالعتماد عليها واالحتجاج ا إذا صح السند عن رسول اهللا عليه الـصالة              ،ا
 وأحاديـث   ،ت مـن كتـاب اهللا      وقد دل على هذا املعىن آيات كثريا       .والسالم

 كما دل على هذا املعىن إمجاع أهل        ،صحيحة عن رسول اهللا عليه الصالة والسالم      
   . واإلنكار على من أعرض عنها أو خالفها، على وجوب األخذ ا.العلم قاطبة

وقد نبغت نابغة يف صدر اإلسالم أنكرت السنة بسبب متها للصحابة رضي            
 وفـسقوا   ،وارج فإن اخلوارج كفروا كثريا من الصحابة       كاخل ،اهللا عنهم وأرضاهم  

 لـسوء ظنـهم     . وصاروا ال يعتمدون بزعمهم إال على كتـاب اهللا         ،كثريا منهم 
 ال حجـة إال  : وتابعتهم الرافضة فقالوا،بأصحاب رسول اهللا عليه الصالة والسالم    

   . وما سوى ذلك ال حجة فيه،فيما جاء من طريق أهل البيت فقط

 ، وال يزال هذا القول يذكر فيما بني وقـت وآخـر           ، بعد ذلك  ونبغت نابغة 
 وأم حيتجـون    ، ويزعمون أم أهل القرآن    ،وتسمى هذه النابغة األخرية القرآنية    

 وأن السنة ال حيتج ا ألا إمنا كتبت بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم               ،بالقرآن فقط 
 ،لكتب قد يقع فيها غلـط      وألن ا  ، وألن اإلنسان قد ينسى وقد يغلط      ،مبدة طويلة 

   ،إىل غري هذا مما قالوا من الترهات
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 وزعموا أم بذلك حيتاطون لدينهم فال يأخذون    ، واآلراء الفاسدة  ،واخلرافات
 وكفروا بذلك كفرا أكرب     ، وكذبوا ، وقد ضلوا عن سواء السبيل     .إال بالقرآن فقط  

   .بواحاً

 واتباع ما جاء بـه      ،لسالمفإن اهللا عز وجل أمر بطاعة رسوله عليه الصالة وا         
 ما ضلَّ صاِحبكُم ومـا       *والنجِم ِإذَا هوى  ﴿ :ومسى كالمه وحيا يف قوله تعاىل     

 ولو كـان رسـوله    )١(﴾ ِإنْ هو ِإال وحي يوحى      * وما ينِطق عِن الْهوى     *غَوى
   .يمةصلى اهللا عليه وسلم ال يتبع وال يطاع مل يكن ألوامره ونواهيه ق

 فكان إذا خطب أمـر أن تبلـغ       ،وقد أمر صلى اهللا عليه وسلم أن تبلغ سنته        
 فدل ذلك على أن سنته صلى اهللا عليه وسلم واجبة االتباع وعلى أن طاعته           ،السنة

 كما جتب طاعة اهللا جتب طاعة رسـوله عليـه الـصالة             ،واجبة على مجيع األمة   
حا قال تعاىل يف كتابه الكرمي يف   ومن تدبر القرآن العظيم وجد ذلك واض       ،والسالم

 وأَِطيعوا اللَّه والرسولَ     *واتقُوا النار الَِّتي أُِعدت ِللْكَاِفِرين    ﴿ :سورة آل عمران  
 وأَِطيعوا﴿ : وقال تعاىل  ، فقرن طاعة الرسول بطاعته سبحانه     )٢(﴾لَعلَّكُم ترحمونَ 

   ت لَّكُمولَ لَعسالرو ونَاللَّهمحفعلق الرمحة بطاعة اهللا ورسوله وقال سـبحانه         ﴾ر 
قُلْ ِإنْ كُنتم تِحبونَ اللَّه فَاتِبعوِني يحِبـبكُم اللَّـه          ﴿ :أيضا يف سورة آل عمران    

       ِحيمر غَفُور اللَّهو كُموبذُن لَكُم ِفرغيو *     وولَ فَِإنْ تسالرو وا اللَّها فَِإنَّ  قُلْ أَِطيعلَّو
الْكَاِفِرين ِحبال ي ٣(﴾اللَّه(   

                                                
 .٤ – ١النجم اآليات  سورة - ١
 .١٣٢ – ١٣١ سورة آل عمران اآليتان - ٢
 .٣٢ – ٣١ سورة آل عمران اآليتان - ٣
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يا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعـوا        ﴿ :وقال سبحانه يف سورة النساء    
الرسولَ وأُوِلي الْأَمِر ِمنكُم فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه والرسوِل            

 فـأمر   )١(﴾ كُنتم تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويلًـا          ِإنْ
أَِطيعوا اللَّه  ﴿سبحانه بطاعته وطاعة رسوله أمرا مستقال وكرر الفعل يف ذلك           

ن طاعة  ومل يكرر الفعل أل﴾وأُوِلي الْأَمِر ِمنكُم  ﴿ : ثُم قَال  ﴾وأَِطيعوا الرسولَ 
أويل األمر تابعة لطاعة اهللا ورسوله وإمنا جتب يف املعروف حيث كان ما أمروا              

 مث بني أن العمـدة يف  ،به من طاعة اهللا ورسوله ومما ال خيالف أمر اهللا ورسوله    
 ﴾فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه والرسولِ       ﴿ :طاعة اهللا ورسوله فقال   

 فدل ذلك على    ﴾ِإلَى اللَِّه والرسولِ  ﴿ : إىل أويل األمر منكم بل قال      ومل يقل 
 قال العلماء معـىن     ،أن الرد يف مسائل الرتاع واخلالف إمنا يكون هللا ولرسوله         

 وإىل  ، ومعىن والرسول الرد إىل الرسول يف حياته       ، الرد إىل كتاب اهللا    :إىل اهللا 
م بذلك أن سنته مستقلة وأا أصل        فعل .سنته بعد وفاته عليه الصالة والسالم     

 : وقال سبحانه  )٢(﴾من يِطِع الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه     ﴿ : وقال جل وعال   ،متبع
   : وقبلها قوله جل وعال)٣(﴾قُلْ يا أَيها الناس ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم جِميعا﴿

                                                
 .٥٩ سورة النساء اآلية - ١
 .٨٠ سورة النساء اآلية - ٢
 .١٥٨ سورة األعراف من اآلية - ٣
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﴿    نو وهرزعوا ِبِه ونآم فَالَِّذين         ـمه أُولَِئك هعِزلَ مالَِّذي أُن وروا النعباتو وهرص
 فجعل الفالح ملن اتبعه عليه الصالة والسالم ألن السياق فيه عليه            )١(﴾الْمفِْلحونَ

فَالَِّذين آمنوا ِبِه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الَِّذي أُنـِزلَ          ﴿الصالة والسالم   
 فذكر أن الفالح هلؤالء املتبعني لنيب اهللا عليه الصالة          ﴾معه أُولَِئك هم الْمفِْلحونَ   

 فدل ذلك على أن من أنكر سنته ومل يتبعه فإنه ليس مبفلـح  ،والسالم دون غريهم  
يـا  ﴿ : يعين قل يا حممد    ﴾قُلْ يا أَيها الناس   ﴿ : مث قال بعدها   ،وليس من املفلحني  

لناس ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم جِميعا الَِّذي لَه ملْك السماواِت والْـأَرِض ال             أَيها ا 
ِإلَه ِإال هو يحِيي ويِميت فَآِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه النِبي الْأُمي الَِّذي يـؤِمن ِباللَّـِه               

لَّكُملَع وهِبعاتاِتِه وكَِلمونَودته٢(﴾ ت(.   

 ،فعلق اهلداية باتباعه عليه الصالة والسالم فدل ذلك على وجـوب طاعتـه            
 وقال عـز وجـل يف       ،واتباع ما جاء به من الكتاب والسنة عليه الصالة والسالم         

مـلَ  قُلْ أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ فَِإنْ تولَّوا فَِإنما علَيِه ما ح      ﴿ :آيات أخرى 
            ـِبنيالغُ الْموِل ِإال الْبسلَى الرا عموا ودتهت وهِطيعِإنْ تو ملْتما حم كُملَيع٣﴾و 

وأَِقيموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ ﴿ :وقال جل وعال أيضا يف هذه السورة سورة النور      
وأَِطيعـوا  ﴿ :د طاعته وحدها بقولـه    فأفر )٤(﴾وأَِطيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ   

  ﴾الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ

                                                
 .١٥٧ سورة األعراف من اآلية - ١
 .١٥٨ سورة األعراف اآلية - ٢
 .٥٤ سورة النور اآلية - ٣
 .٥٦ سورة النور اآلية - ٤
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فَلْيحذَِر الَِّذين يخاِلفُونَ عن أَمـِرِه أَنْ       ﴿ :وقال يف آخر السورة سورة النور     
     أَِليم ذَابع مهِصيبي ةٌ أَونِفت مهِصيبفذكر جل وعال أن املخالف ألمـر       )١(﴾ت 

هللا عليه وسلم على خطر عظيم من أن تصيبه فتنة بالزيغ والـشرك  النيب صلى ا  
 : وقال عز وجل يف سورة احلشر      ، نعوذ باهللا من ذلك    ،والضالل أو عذاب أليم   

﴿              ِإنَّ اللَّـه قُوا اللَّـهاتوا وهتفَان هنع اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُما آتمو
ذه اآليات وما جاء يف معناها كلها دالة على وجـوب            فه )٢(﴾شِديد الِْعقَابِ 

اتباعه وطاعته عليه الصالة والسالم وأن اهلداية والرمحة والـسعادة والعاقبـة            
 فمن أنكر ذلك فقـد      ،احلميدة كلها يف اتباعه وطاعته عليه الصالة والسالم       

 ومن قال إنه يتبع كتاب اهللا دون السنة فقد كذب وغلـط             ،أنكر كتاب اهللا  
 فمن مل يتبعه فإنه     ، فإن القرآن أمر باتباع الرسول صلى اهللا عليه وسلم         ،روكف

 إذ كتـاب اهللا  ، ومل ينفذ كتاب اهللا،مل يعمل بكتاب اهللا ومل يؤمن بكتاب اهللا 
 وحذر من خمالفته عليه     ،أمر بطاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأمر باتباعه        

 ،تبعا للقرآن بدون اتباع السنة     وال ميكن أن يكون اإلنسان م      ،الصالة والسالم 
وال يكون متبعا للسنة بدون اتباع القرآن فهما متالزمان ال ينفك أحدمها عن             

   .اآلخر

ومما جاء يف السنة عن رسول اهللا عليه الصالة والسالم وما رواه الشيخان             
  البخاري ومسلم رمحة اهللا عليهما يف

                                                
 .٦٣ سورة النور من اآلية - ١
 .٧ سورة احلشر من اآلية - ٢
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لنيب صلى اهللا عليه وسلم     الصحيحني من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن ا         
من أطاعين فقد أطاع اهللا ومن عصاين فقد عصى اهللا ومن أطاع األمري             (( :قال

 ويف صحيح البخاري رمحة اهللا      )١())فقد أطاعين ومن عصى األمري فقد عصاين      
كـل  (( :عليه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال             

مـن  (( : يا رسول اهللا ومن يأىب قـال       : قيل ))أىبأميت يدخلون اجلنة إال من      
 وهذا واضح يف أن من عصاه فقد        )٢())أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين فقد أىب      

 ويف املسند وأيب داود     ، ومن عصاه فقد أىب دخول اجلنة والعياذ باهللا        ،عصى اهللا 
وصحيح احلاكم بإسناد جيد عن املقداد بن معدي كرب الكندي رضـي اهللا             

أال وإنين أوتيت الكتاب ومثله معـه       (( :لنيب صلى اهللا عليه وسلم قال     عنه أن ا  
أال يوشك  (( السنة وهي الوحي الثاين      : ومثله معه يعين   ،))والكتاب هو القرآن  

رجل شبعان يتكئ على أريكته حيدث حبديث من حديثي فيقول بيننا وبينهم            
ـ          رام كتاب اهللا ما وجدنا فيه من حالل حللناه ومـا وجـدنا فيـه مـن ح

يوشك رجل شبعان على أريكته حيدث باألمر مـن         (( : ويف لفظ  )٣())حرمناه
أمري مما أمرت به ويت عنه يقول بيننا وبينهم كتاب اهللا ما وجـدنا فيـه                

 واألحاديث يف هـذا     )٤())اتبعناه أال وإن ما حرم رسول اهللا مثل ما حرم اهللا          
   .املعىن كثرية

                                                
 .٣٤١٧ ومسلم يف اإلمارة برقم ،٢٧٣٧ رواه البخاري يف اجلهاد والسري برقم - ١
 .٨٣٧٣ وأمحد يف باقي مسند املكثرين برقم ٦٧٣٧ رواه البخاري يف االعتصام بالسنة برقم - ٢
 .١٦٥٤٦ وأمحد يف مسند الشاميني برقم ٣٩٨٨ود يف السنة برقم  رواه أبو دا- ٣
 .١٦٥٦٤ ورواه أمحد يف مسند الشاميني برقم ٢٥٨٨ رواه الترمذي يف العلم برقم - ٤
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 ، الرسول عليه الصالة والـسالم     فالواجب على مجيع األمة أن تعظم سنة      
 فهي الـشارحة واملفـسرة      ، وتسري عليها  ، وأن تأخذ ا   ،وأن تعرف قدرها  

 واملقيدة ملا قـد  ، والدالة على ما قد خيفى من كتاب اهللا        ،لكتاب اهللا عز وجل   
 ومن تدبر كتـاب  ، واملخصصة ملا قد يعم من كتاب اهللا       ،يطلق من كتاب اهللا   

وأَنزلْنا ِإلَيك الـذِّكْر  ﴿ : ألن اهللا يقول جل وعال  اهللا وتدبر السنة عرف ذلك    
 فهو املبني للناس مـا نـزل      )١(﴾ِلتبين ِللناِس ما نزلَ ِإلَيِهم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ      

 فإذا كانت سنته غري معتربة وال حيتج ا فكيـف           ،إليهم عليه الصالة والسالم   
    هذا من أبطل الباطل فعلم بذلك أنه املبني ملا          ،ميبني للناس دينهم وكتاب ر 

 وقال يف آية أخرى يف سورة       ، وأنه الشارح ملا قد خيفى من كتاب اهللا        ،قاله اهللا 
وما أَنزلْنا علَيك الِْكتاب ِإال ِلتبين لَهم الَِّذي اختلَفُوا ِفيِه وهـدى         ﴿ :النحل

  .)٢(﴾ورحمةً ِلقَوٍم يؤِمنونَ

فبني جل وعال أنه أنزل الكتاب عليه ليبني للناس ما اختلفوا فيـه فـإذا               
 فهو سبحانه وتعاىل بني     ،كانت سنته ال تبني للناس وال تعتمد بطل هذا املعىن         

 وأنه عليه الصالة    ،أنه صلى اهللا عليه وسلم هو الذي يبني للناس ما نزل إليهم           
 فدل ذلك على أن ،فيما اختلفوا فيه  والسالم هو الذي يفصل الرتاع بني الناس        

   . وواجبة االتباع،سنته الزمة االتباع

  
                                                

 .٤٤ سورة النحل من اآلية - ١
 .٦٤ سورة النحل من اآلية - ٢
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وليس هذا خاصا بأهل زمانه وصحابته رضي اهللا عنهم بل هو هلم وملـن           
جييء بعدهم إىل يوم القيامة فإن الشريعة شريعة ألهل زمانه وملن يـأيت بعـد               

 ،هللا إىل الناس عامـة     فهو رسول ا   ،زمانه عليه الصالة والسالم إىل يوم القيامة      
ومـا  ﴿ : وقال سـبحانه   )١(﴾وما أَرسلْناك ِإال رحمةً ِللْعالَِمني    ﴿ :قال تعاىل 

 فهو رسول اهللا إىل مجيع العـامل        )٢(﴾أَرسلْناك ِإال كَافَّةً ِللناِس بِشريا ونِذيرا     
 الرجال  ،ومني احلكام واحملك  ، األغنياء والفقراء  ، العرب والعجم  ،اجلن واإلنس 

 ليس بعده نيب وال رسول بل هـو خـامت األنبيـاء             ،والنساء إىل يوم القيامة   
   .واملرسلني عليه الصالة والسالم

 ودالـة   ،فوجب أن تكون سنته موضحة لكتاب اهللا وشارحة لكتاب اهللا         
 وسنته أيضا جاءت بأحكام مل يأت ا كتاب         ،على ما قد خيفى من كتاب اهللا      

م مستقلة شرعها اهللا عز وجـل مل تـذكر يف كتـاب اهللا        جاءت بأحكا  ،اهللا
 وتفصيل أحكام   ، تفصيل الصلوات وعدد الركعات    : من ذلك  ،سبحانه وتعاىل 

 فليس يف كتاب اهللا إال األمهات واألخوات        ، وتفصيل أحكام الرضاع   ،الزكاة
 فقال صـلى اهللا عليـه       ،من الرضاع وجاءت السنة ببقية احملرمات بالرضاع      

 وجاءت الـسنة حبكـم      )٣())م من الرضاع ما حيرم من النسب      حير(( :وسلم
 وجاءت بأحكـام    ، واملرأة وخالتها  ،مستقل يف حترمي اجلمع بني املرأة وعمتها      

   مستقلة مل تذكر يف كتاب اهللا يف
                                                

 .١٠٧ سورة األنبياء اآلية - ١
 .٢٨ سورة سبأ من اآلية - ٢
 .٢٦٢١ ومسلم يف الرضاع برقم ،٢٤٥١خاري يف الشهادات برقم  رواه الب- ٣
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 وأحكام الصوم   ، وأحكام الزكوات  ، والنفقات ، يف اجلنايات والديات   ،أشياء كثرية 
   .واحلج إىل غري ذلك

دعنا من   (:عض الناس يف جملس عمران بن حصني رضي اهللا عنهما         وملا قال ب  
 واشـتد   ،غضب عمران رضي اهللا عنه وأرضـاه      ) احلديث وحدثنا عن كتاب هللا    

لوال السنة كيف نعرف أن الظهر أربع والعصر أربع والعشاء           (:إنكاره عليه وقال  
   .إىل آخره) أربع واملغرب ثالث

 ومل يـزل الـصحابة   ،وتفاصيل األحكام - ،فالسنة بينت لنا تفاصيل الصالة 
 وملا  ،رضي اهللا عنهم وأرضاهم يرجعون إىل السنة ويتحاكمون إليها وحيتجون ا          

ارتد من العرب من ارتد وقام الصديق رضي اهللا عنه وأرضاه ودعا إىل جهـادهم               
 : وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسـلم        ، كيف نقاتلهم  : وقال ،توقف عمر يف ذلك   

أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوها عصموا مين دمـاءهم   أمرت أن   ((
 من  -أليست الزكاة من حقها     ( : قال الصديق رضي اهللا عنه     ))وأمواهلم إال حبقها  
 واهللا لو منعوين عناقا كانوا يؤدوا إىل رسول اهللا صـلى اهللا             -حق ال إله إال اهللا      

فما هو إال أن عرفت      (:ل عمر رضي اهللا عنه     قا )١()عليه وسلم لقاتلتهم على منعها    
 ووافق  ،مث وافق املسلمون  ) أن اهللا قد شرح صدر أيب بكر لقتاهلم فعرفت أنه احلق          

   .الصحابة واجتمع رأيهم على قتال املرتدين فقاتلوهم بأمر اهللا ورسوله
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 ا م :وملا جاءت اجلدة إىل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه تسأله عن إرثها قال             
 وال يف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولكـن            ،علم لك شيئا يف كتاب اهللا     أ

 فسأل الناس فـأخرب أن رسـول اهللا        ، يعين عما جاء يف السنة     ،سوف أسال الناس  
 فقضى هلا بالـسدس رضـي اهللا عنـه          ،صلى اهللا عليه وسلم قضى هلا بالسدس      

 وهـو   :ص املـرأة   وهكذا عمر رضي اهللا عنه ملا أشكل عليه حكم إمال          ،وأرضاه
 فـشهد   ،خروج اجلنني ميتا باجلناية على أمه ما حكمه؟ توقف حىت سأل النـاس            

عنده حممد بن مسلمة واملغرية بن شعبة بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قضى فيـه                
   . فقضى بذلك،بغرة عبد أو أمة

 هل تكون يف بيت زوجها أو       ،وملا أشكل على عثمان حكم املعتدة من الوفاة       
ل إىل أهلها؟ فشهدت عنده فريعه بنت مالك اخلدرية أخـت أيب سـعيد أن               تنتق

 فقـضى بـذلك     ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرها أن تعتد يف بيت زوجها           
عثمان رضي اهللا عنه وأرضاه وملا مسع علي رضي اهللا عنه عثمان يف بعض حجاته               

 : والعمرة مجيعا وقال   ينهى عن املتعة ويأمر بإفراد احلج أحرم علي رضي عنه باحلج          
 وملا مسع ابـن     ،ال أدع سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقول أحد من الناس            

عباس بعض الناس ينكر عليه الفتوى باملتعة وحيتج عليه بقول أيب بكر وعمر أما              
 قـال   :يوشك أن ترتل عليكم حجارة من السماء أقـول         (:يريان إفراد احلج قال   

 وملا ذكر ألمحـد     ،) وتقولون قال أبو بكر وعمر     ،ليه وسلم رسول اهللا صلى اهللا ع    
رمحه اهللا مجاعة يتركون احلديث ويذهبون إىل رأي سفيان الثوري ويسألونه عما            

 يعين عن   -عجبت لقوم عرفوا اإلسناد وصحته       (: تعجب وقال  ،لديه وعما يقول  
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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فَلْيحذَِر الَِّذين يخاِلفُونَ   ﴿ :وتعاىل يقول يذهبون إىل رأي سفيان واهللا سبحانه       
أَِليم ذَابع مهِصيبي ةٌ أَونِفت مهِصيبِرِه أَنْ تأَم ن١(﴾ع(.   

وملا ذكر عند أيوب السختياين رمحه اهللا رجل يدعو إىل القرآن ويثبط عن             
 هـذا   واملقصود أن السلف الصاحل قد عرفـوا      ) دعوه فإنه ضال   (:السنة قال 

 فاشـتد نكريهـم   ، ونبغت عندهم نوابغ بسبب اخلوارج يف هذا الباب   ،األمر
 مع أنه إنكار ليس مثل اإلنكار املوجـود         ، وحذروا منهم  ، وضللوهم ،عليهم

األخري ألنه إنكار له شبهة بالنسبة إىل اخلوارج وما اعتقدوه يف الصحابة رضي             
   .اهللا عنهم وأرضاهم يف بعضهم دون بعض

 ،املتأخرون فجاءوا بداهية كربى ومنكر عظيم وبـالء كـبري         أما هؤالء   
 إن السنة برمتها ال حيتج ا بالكلية ال من هنا وال            :ومصيبة عظمى حيث قالوا   

 وساروا على هذا النهج الـوخيم       ، وطعنوا فيها ويف رواا ويف كتبها      ،من هنا 
هكذا مجاعة   و ،وأعلنه كثريا العقيد القذايف الرئيس اللييب املعروف فضل وأضل        

 ، وغري مصر قالوا هذه املقالة فضلوا وأضلوا ومسوا أنفسهم بالقرآنيني          ،يف مصر 
وقد كذبوا وجهلوا ما قام به علماء السنة ألم لو عملوا بـالقرآن لعظمـوا               

 ولكنهم جهلوا ما دل عليه كتاب اهللا وسنة رسوله صـلى            ،السنة وأخذوا ا  
   .اهللا عليه وسلم فضلوا وأضلوا
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حتاط أهل السنة كثريا للسنة حيث تلقوها أوال عن الـصحابة حفظـا             وقد ا 
 ، ونقلوها إىل من بعدهم    ، وحفظا دقيقا حرفيا   ، وحفظوها حفظا كامال   ،ودرسوها

مث ألف العلماء على رأس القرن األول ويف أثناء القرن الثاين مث كثر ذلك يف القرن                
ى بقائها وحفظها وصيانتها   ومجعوا فيها األحاديث حرصا عل     ، ألفوا الكتب  ،الثالث

فانتقلت من الصدور إىل الكتب احملفوظة املتداولة املتناقلة اليت ال ريب فيهـا وال              
 ومن هو سيئ    ، وعرفوا ثقام من كذابيهم وضعفائهم     ، مث نقبوا عن الرجال    ،شك

 ومن ال يـصلح  ، وبينوا من يصلح للرواية،احلفظ منهم حىت حرروا ذلك أمت حترير  
 وأوضحوا ما وقع من بعض النـاس مـن          ،ن حيتج به ومن ال حيتج به       وم ،للرواية

 وألفـوا فـيهم     ، وعرفوا الكذابني والوضاعني   ، وسجلوها عليهم  ،أوهام وأغالط 
 وزال  ، وقطع م املعذرة   ، وأقام م احلجة   ، فأيد اهللا م السنة    ،وأوضحوا أمساءهم 

 اهللا جلية واضحة ال      فبقيت السنة حبمد   ، وانكشف ضالل الضالني   ،تلبيس امللبسني 
 وإذا رأوا من أحد     ، وكان األئمة يعظمون ذلك كثريا     ، وال غبار عليها   ،شبهة فيها 

   .أي تساهل بالسنة أو إعراض أنكروا عليه

ث ذات يوم عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما بقول النيب صلى اهللا عليـه             حد
 - واهللا لنمـنعهن     :أبنائه فقال بعض    )١())وال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا     (( :وسلم

 ولـيس   ، وأن قد يتساهلن يف اخلروج     ، ومقصوده أن تغرين   -عن اجتهاد منه    
 قال رسـول    : أقول : فأقبل عليه عبد اهللا وسبه سبا سيئا وقال        ،قصده إنكار السنة  

   . واهللا لنمنعهن:اهللا وتقول
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 إن  :ال له  فق ،ورأى عبد اهللا بن مغفل املزين رضي اهللا عنه بعض أقاربه خيذف           
إنه ال يصيد صـيدا وال      (( :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن اخلذف وقال         

 أقول إن الرسول ى عن هذا مث        : فقال ، مث رآه يف وقت آخر خيذف      ))ينكأ عدوا 
   . ال كلمتك أبدا،ختذف

فالصحابة رضي اهللا عنهم وأرضاهم كانوا يعظمون هذا األمر جدا وحيذرون           
 بالسنة أو اإلعراض عنها أو اإلنكار هلا بـرأي مـن اآلراء أو              الناس من التساهل  

إذا  (: وقال أبو حنيفة يف هذا املعىن رضي اهللا عنه ورمحه          ،اجتهاد من االجتهادات  
جاء احلديث عن رسول اهللا فعلى العني والرأس وإذا جاء عن الصحابة رضـي اهللا              

   .إىل آخر كالمه) عنهم فعلى العني والرأس
) ما منا إال راد ومردود عليه إال صاحب هذا القـرب           (:ه اهللا وقال مالك رمح  

لن يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح    (:يعين النيب عليه الصالة والسالم وقال أيضا      
   .) وهو اتباع الكتاب والسنة،أوهلا

إذا رويت عن الرسول حديثا صحيحا مث رأيتموين         (:وقال الشافعي رمحه اهللا   
إذا جاء احلديث عـن      (: قال ،ويف لفظ آخر  ) لي قد ذهب  خالفته فاعلموا أن عق   

وقال أمحـد   ) رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقويل خيالفه فاضربوا بقويل احلائط          
) ال تقلدوين وال تقلدوا مالكا وال الشافعي وخذوا من حيث أخـذنا            (:رمحه اهللا 

 رأي  عجبت لقوم عرفوا اإلسناد وصـحته يـذهبون إىل         (:وسبق قوله رمحه اهللا   
فَلْيحذَِر الَِّذين يخـاِلفُونَ عـن أَمـِرِه أَنْ         ﴿ : واهللا سبحانه وتعاىل يقول    ،سفيان

أَِليم ذَابع مهِصيبي ةٌ أَونِفت مهِصيب١(﴾ت((   
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 وكالم أهل العلم يف هذا جلي ومتداول عنـد أهـل            ،فاألمر يف هذا واضح   
 كالما كثريا كأيب العباس ابن تيمية وابن         وقد تكلم املتأخرون يف هذا املقام      ،العلم

 ،القيم وابن كثري وغريهم وأوضحوا أن من أنكر السنة فقد زاغ عن سواء السبيل             
 وأن الواجـب    ،وأن من عظم آراء الرجال وآثرها على السنة فقد ضل وأخطـأ           

عرض آراء الرجال مهما عظموا على كتاب اهللا وسنة الرسـول عليـه الـصالة               
 ومـن  ، وما ال فإنه يرد على قائلـه ،دا له أو أحدمها بالقبول قبل    والسالم فما شه  

 :آخر من كتب يف هذا احلافظ السيوطي رمحه اهللا حيث كتـب رسـالة مساهـا           
وذكر يف أوهلا أن من أنكر السنة وزعم أنـه ال           ) السنةبمفتاح اجلنة يف االحتفاء     (

   . ونقل كثريا من كالم السلف يف ذلك،حيتج ا فقد كفر إمجاعا

 وهذه مكانتها من الشريعة وأا األصل الثـاين  ،فهذه مرتلة السنة من اإلسالم    
 جيب األخذ ا والرجـوع      ، وأا حجة مستقلة قائمة بنفسها     ،من أصول اإلسالم  

 وأنه مىت صح السند إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجب األخذ بـه                ،إليها
أو مشهورا أو مستفيضا أو بعدد كذا  وال يشترط يف ذلك أن يكون متواترا      ،مطلقا

   .من الطرق

 مىت استقام اإلسـناد     ،بل جيب أن يؤخذ بالسنة ولو كانت من طريق واحدة         
 سـواء   ، أو بأكثر  ،وجب األخذ باحلديث مطلقا بسند واحد أو بسندين أو بثالثة         

 ، جيب األخذ ـا    ، كلها حجة  ، ال فرق يف ذلك    ، أو خرب آحاد   ،مسي خربا متواترا  
 أو الظين إذا اسـتقام  ،الف ما تقتضيه من العلم الضروري أو العلم النظري   مع اخت 

   واألخذ ا ،اإلسناد وسلم من العلة فالعمل ا واجب
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 أمـا كونـه     ، مىت صح اإلسناد وسلم من العلة عند أهل العلم ذا الشأن           ،متعني
 أو  ، أو مستفيضا أو آحادا غري مستفيض وال مـشهور         ، أو كونه مشهورا   ،متواترا
 فهذه أشياء اصطلح عليها أهل احلديث يف علـم احلـديث            ، أو غري ذلك   ،غريبا

 وأحكامها عندهم معلومة والعلم ا خيتلف حبسب        ،وبينوها يف أصول الفقه أيضا    
 فإنه قد يكون هذا احلديث متواترا عند زيد وعمرو وليس متواترا            ،اختالف الناس 

 واتساع املعرفة فقد يـروي زيـد   ،لعلم ملا بينهما من الفرق يف ا     ،عند خالد وبكر  
 أو من ستة أو مخسة ويقطع هو        ، أو من سبعة   ، عشرة طرق أو من مثانية     منحديثا  

 وقد يروي ،أنه ذا متواتر ملا اتصف به رواته من العدالة واحلفظ واإلتقان واجلاللة           
 وال حيصل له ما حصل لذلك من العلـم اليقـيين         ،اآلخر حديثا من عشرين سندا    

   .طعي بأنه عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أو بأنه متواترالق

 ،فهذه أمور ختتلف حبسب ما حيصل للناس من العلم بأحوال الرواة وعدالتهم           
 هذا شيء يتفـاوت فيـه   . وغري ذلك، وحفظهم، وصدقهم،ومرتلتهم يف اإلسالم  

ق  وطـر ، وصفام،الرجال حسب ما أعطاهم اهللا من العلم بأحوال رواة احلديث       
 لكن أهل العلم أمجعوا على أنه مىت صح السند وسلم مـن            ،احلديث إىل غري ذلك   
 وبينوا أن اإلسناد الصحيح هو ما ينقله العدل الضابط عـن   ،العلة وجب األخذ به   

 عن مثله إىل الصحابة رضي اهللا عنهم إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم        ، عن مثله  ،مثله
  يث ذا املعىن متصال ال شذوذ فيه وال علة من دون شذوذ وال علة فمىت جاء احلد
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وجب األخذ به واالحتجاج به على املسائل اليت يتنازع فيها النـاس سـواء              
 أو غري ذلك إذ االعتبار      ، غريب أو عزيز أو مشهور أو متواتر       -حكمنا عليه بأنه    

باستقامة السند وصالحه وسالمته من الشذوذ والعلة سواء تعددت أسـانيده أم مل    
   .تعددت

هذا وأسال اهللا عز وجل أن يوفقنا ومجيع املسلمني للعلـم النـافع والعمـل         
 وأن يعيذنا من    ، واالستقامة على ما يرضيه    ، وأن مينحنا مجيعا الفقه يف دينه      ،الصاحل

نه جل وعال جـواد كـرمي واحلمـد هللا رب         إشرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا      
مد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان        وصلى اهللا وسلم على نبينا حم      ،العاملني

   .إىل يوم الدين
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  بيان حكم الشرع
  )١(في الجارودي على ضوء المقابلة معه في مجلة المجلة

 والصالة والسالم على رسوله نبينا حممد وآله وصحبه         ،احلمد هللا رب العاملني   
   : أما بعد،أمجعني

لكالم عن الرجل املسمى     ا ، واالت ،فقد كثر يف اآلونة األخرية يف الصحف      
 الذي ادعى أنه دخل اإلسالم عن اقتنـاع         ،الشيوعي الفرنسي ) روجيه جارودي (

 ، وأظهروا حفاوة به وأكرموه ومنحوه الثقـة       ، ففرح بذلك بعض املسلمني    ،وحمبة
 وصار ،وجعلوه عضوا يف الس األعلى العاملي للمساجد يف رابطة العامل اإلسالمي        

ات اليت تعقد يف العامل اإلسالمي عـن اإلسـالم متحـدثا            حيضر الندوات واللقاء  
 وبان ما كان خيفيـه يف       ، وافتضح أمره  ، مث مل يلبث أن تكشفت حقيقته      .ومناظرا

 فانضم  ، وأنه مل يزل على كفره وإحلاده      ،صدره من حقد على اإلسالم واملسلمني     
قَالُوا آمنا وِإذَا خلَوا    وِإذَا لَقُوكُم   ﴿ :إىل أشكاله من املنافقني الذين قال اهللا فيهم       

 وآخر ما نشر عنه احلوار الذي أجرته معـه          )٢(﴾عضوا علَيكُم الْأَناِملَ ِمن الْغيظِ    
 وأنه ،حيث جاء فيه أنه مل يتخل عن اعتقاداته اخلاصة      ) ٨٣٩(جملة الة يف عددها     

 زعـم  ،ر ختيله بذهنه وإمنا اعتنق إسالما آخ،مل يعتنق اإلسالم الذي عليه املسلمون     
 ومن اإلسالم الذي ختيله هو ال اإلسالم ، اليهودية والنصرانية:أنه خليط من األديان   

   :الذي بعث اهللا به نبيه حممدا صلى اهللا عليه وسلم وقال
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 فإبراهيم بزعمه هو أول    ،ن هذا اإلسالم املزعوم هو دين إبراهيم عليه السالم        إ
 وال  ، ومل يكـن إبـراهيم يهوديـا       :إبراهيم قال  فاإلسالم بدأ من عهد      ،املسلمني
   . وال مسلما باإلسالم التارخيي للكلمة أي الذي عليه املسلمون اليوم،مسيحيا

 فإن اإلسالم الذي هو توحيد اهللا بالعبادة وترك عبادة مـا            ،وكذب يف ذلك  
سواه هو موجود من قبل إبراهيم من عهد آدم ونوح والنبيني من بعده وهو ديـن                

 وهو الذي بعث اهللا به نبيه حممدا صلى اهللا عليه وسلم كمـا قـال                .الرسلمجيع  
 )١(﴾ثُم أَوحينا ِإلَيك أَِن اتِبع ِملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفًا وما كَانَ ِمن الْمشِرِكني           ﴿ :تعاىل

ِإنَّ ﴿ :وهو دين املسلمني اليوم من أتباع حممد صلى اهللا عليه وسلم قـال تعـاىل              
قُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَـى        ﴿ : وقال تعاىل  )٢(﴾لدين ِعند اللَِّه الِْإسالم   ا

        ِرِكنيشالْم ا ِمنا أَنمانَ اللَِّه وحبسِني وعبِن اتما وٍة أَنِصريقُلْ ﴿ : وقال تعاىل)٣(﴾ب
 ومل يكن دين    )٤(﴾م حِنيفًا وما كَانَ ِمن الْمشِرِكني     صدق اللَّه فَاتِبعوا ِملَّةَ ِإبراِهي    

إبراهيم عليه الصالة والسالم خليطا من احلق والباطل كما زعم هذا الضال بـل              
قَد ﴿ :كان دينه التوحيد اخلالص هللا عز وجل والرباءة من الشرك وأهله قال تعاىل            

     اِهيمرةٌ ِفي ِإبنسةٌ حوأُس لَكُم تكَان         كُمآُء ِمنرا بِإن ِمِهمِإذْ قَالُوا ِلقَو هعم الَِّذينو 
وِمما تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه كَفَرنا ِبكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاُء أَبدا             

هدحوا ِباللَِّه وِمنؤى تتوهو الدين الذي بعث )٥(﴾ح   

                                                
 .١٢٣ سورة النحل اآلية - ١
 .١٩ سورة آل عمران اآلية - ٢
 .١٠٨ سورة يوسف اآلية - ٣
 .٩٥ سورة آل عمران اآلية - ٤
 .٤ سورة املمتحنة اآلية - ٥
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 ويرى هذا الضال أن الرباءة من الكفر والشرك         ، صلى اهللا عليه وسلم    اهللا به حممداً  
 ألن  .وما عليه اليهود والنصارى من الوثنيات والتحريفات الباطلة ديـن تفرقـة           

 يريـد   ، وغري املـسلمني   ،اإلسالم يف خميلته معناه التوحيد والتقارب بني املسلمني       
   .ادات ويكفر املسلمني الذين خيالفونه يف ذلكإسالما جيمع بني املتناقضات واملتض

أن سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأن الفقـه اإلسـالمي            " ويرى أيضا   
 ألما كانا لزمان    ،املستنبط من الكتاب والسنة انتهت صالحيتهما يف هذا الزمان        

 وأنه جيب إحداث فقه جديد وهذا معناه ترك دين الرسول صلى اهللا عليـه               ،معني
م ألنه ال يصلح هلذا الزمان وإحداث دين جديد وهذا كفر بعمـوم رسـالة               وسل

 وكفر ، ولكل البشرية إىل أن تقوم الساعة، ولكل جيل،الرسول لكل زمان ومكان  
 وكفر بصالحية رسالته لكل ،خبتم الرسالة مبحمد صلى اهللا عليه وسلم خامت النبيني     

قُلْ يـا   ﴿ :ول اهللا سبحانه   وقول قبيح مناقض لق    ، وهذا كفر صريح   ،زمان ومكان 
وما أَرسلْناك ِإال   ﴿ : وقوله سبحانه  )١(﴾أَيها الناس ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم جِميعا      

ومـا أَرسـلْناك ِإال رحمـةً       ﴿ : وقوله عز وجل   )٢(﴾كَافَّةً ِللناِس بِشريا ونِذيرا   
الَِمنيكُـونَ         ﴿ : وقوله سبحانه  )٣(﴾ِللْعـِدِه ِليبلَى عقَانَ علَ الْفُرزالَِّذي ن كاربت

كان النيب يبعث إىل قومه     (( : وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      )٤(﴾ِللْعالَِمني نِذيرا 
   : وقوله صلى اهللا عليه وسلم. متفق على صحته)٥())خاصة وبعثت إىل الناس عامة

                                                
 .١٥٨ سورة األعراف من اآلية - ١
 .٢٨ سورة سبأ من اآلية - ٢
 .١٠٧ سورة األنبياء من اآلية - ٣
 .١ سورة الفرقان اآلية - ٤
 ورواه مسلم يف املساجد ومواضـع الـصالة بـرقم     ، واللفظ له  ٣٢٣ رواه البخاري يف التيمم برقم       - ٥

٨١٠. 
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 من هذه األمة يهودي وال نصراين مث ميوت         والذي نفسي بيده ال يسمع يب أحد      ((
 أخرجه اإلمـام مـسلم يف   )١())ومل يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أهل النار 

 وقد أمجع العلماء رمحهـم اهللا  . واآليات واألحاديث يف هذا املعىن كثرية     .صحيحه
  على أن حممد بن عبـد اهللا     قطعياً من الصحابة رضي اهللا عنهم ومن بعدهم إمجاعاً       

بن عبد املطلب صلى اهللا عليه وسلم هو رسول اهللا إىل مجيع الثقلني اإلنس واجلن               
 مث يتناول هذا امللحد الركن الثاين من أركان اإلسالم .وهو خامت النبيني ال نيب بعده    

اخلمسة وهو الصلوات اخلمس الثابت بالكتاب والـسنة واملعلـوم مـن الـدين              
وات يف اليوم والليلة ال مخـس صـلوات    فريى أن الصلوات ثالث صل    ،بالضرورة

   .ويزعم أن هذا هو ما يدل عليه القرآن

وهذا القول الباطل بل الكفر الصريح ناتج عن كفره بالسنة اليت بينت األوامر             
 فقد بينت السنة الصحيحة املتواترة أا       ،اليت جاءت يف القرآن ومن ذلك الصلوات      
 مث بني هـذا الـضال       .ن على ذلك  وممخس صلوات يف اليوم والليلة وأمجع املسل      

 وأا ليست احلركات اليت هي عبارة عـن القيـام والقـراءة             ،الصالة اليت يعنيها  
 وذلك يـستغرق    ، وإمنا هي التفكري العميق يف الذات اإلهلية       ،والركوع والسجود 

   .لليل والنهار األربع والعشرين ساعةاعنده ساعات 

 وهذا القول كفـر     ، األنبياء وأتباعهم  وهذه صالة الباطنية املالحدة ال صالة     
  صريح وردة عن اإلسالم عند مجيع أهل العلم 

                                                
 .٢١٨ رواه مسلم يف اإلميان برقم - ١
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 إنه ليس هو االمتناع     :مث تناول الركن الرابع من أركان اإلسالم وهو الصيام وقال         
 مث إنه أعفى سكان املنـاطق       ،عن األكل والشرب وإمنا هو معاين الصيام وأهدافه       

 تطبيقه يف مناطقهم ألنه ليس عندهم طلوع فجر          ألنه ال ميكن   ،القطبية من الصيام  
وال غروب مشس وهذا تكذيب هللا ولرسوله وإلمجاع املسلمني يف أن الصيام ترك             

وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُـم      ﴿ :األكل والشرب وسائر املفطرات قال تعاىل     
 )١(﴾فَجِر ثُم أَِتموا الصيام ِإلَـى اللَّيـلِ       الْخيطُ الْأَبيض ِمن الْخيِط الْأَسوِد ِمن الْ      

إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت يـؤذن       (( :وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم     
   . متفق على صحته)٢())ابن أم مكتوم

فمن أعظم منافيات الصيام األكل والشرب وأما االقتصار على معاين الصيام           
 وإمنا هو صيام الباطنية الذين يقولون الصيام هو كتم      ،ا فليس صياما شرعي   ،وأهدافه
 وكذلك ال يعفى أحد من الـصيام يف         ، وهذا إحلاد يف دين اهللا عز وجل       ،األسرار

مجيع أقطار األرض ألن أحكام الشريعة عامة للبشرية أينما كانت وإمنـا يـصوم              
علمـاء   وكيفية صيام أهل املناطق القطبية قـد حبثهـا           .املسلم حسب استطاعته  

املسلمني قدميا وحديثا وقرروا فيها رأيهم حسب ما ظهر مـن أدلـة الكتـاب               
   ..والسنة

    مث إن هذا امللحد يجقد عملت معهم عندما كنت      :ل علماء املسلمني فيقول   ه 
   بل ،عضوا يف الس األعلى العاملي للمساجد واكتشفت أم أناس جهلة

                                                
 .١٨٧ سورة البقرة من اآلية - ١
 . واللفظ متفق عليه١٨٢٩ ورواه مسلم يف الصيام برقم ،٥٨٧بخاري يف األذان برقم  رواه ال- ٢



  

 - ١٩٨ -

ق آلية األحاديث النبويـة وآراء فقهـاء        إم من أجهل الناس إطالقا يرددون بطر      
 وال أعتقد أن لدي استعدادا للتعاون       ،القرون الوسطى اليت حفظوها عن ظهر قلب      

 بسبب االنطباعات السيئة الـيت تركوهـا يف         ،مع هؤالء بشأن أي موضوع كان     
   .ذهين

هذا شعوره حنو علماء اإلسالم الذين اغتر الكثري منهم به وأحسنوا به الظـن              
 وإـا ملوعظـة للعلمـاء أن ال         .وه وأشركوه معهم يف مؤمترام وندوام     وأكرم

يتسرعوا مبنح الثقة لكل من تظاهر باإلسالم خصوصا من أمثال جـارودي ممـن              
   .عرفوا باإلحلاد والزندقة والشيوعية قبل ادعاء اإلسالم حىت يتثبتوا يف شأنه

ة وتغيري مقـادير    ومن كفر جارودي الصريح أنه يدعو إىل تعطيل حد السرق         
 وهـذا اـام لإلسـالم       ، فريى أن قطع يد السارق اليوم غري مناسب        ،املواريث

 ، بل هو وصف هللا سبحانه باجلهـل       .بالقصور وعدم صالحيته لكل زمان ومكان     
وأنه ال يعلم ما جيد يف املستقبل وما يناسبه من العقوبة فإن اهللا سبحانه أمر بقطـع             

واللَّـه عِزيـز   ﴿ : كسبا مث ختم اآلية بقوله سبحانهيد السارق والسارقة جزاء مبا   
ِكيم١(﴾ح(.   

فهو سبحانه يشرع لكل ذنب من العقوبة ما يناسبه ومينع وقوعه يف كل زمان         
 لو كنت قاضيا وجاءين أخ وأخت يتنازعان يف قـضية مـرياث             :ومكان مث يقول  

  ىل  وهذا مصادم لقول اهللا تعا،ألعطيت البنت ضعف ما أعطي الذكر

                                                
 .٣٨ سورة املائدة من اآلية - ١
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وِإنْ كَانوا ِإخوةً ِرجالًا وِنساًء فَِللـذَّكَِر       ﴿ :يف شأن اإلخوة يف آخر سورة النساء      
يوِصيكُم اللَّه ِفي أَوالِدكُم    ﴿ : ولقوله تعاىل يف أول السورة     )١(﴾ِمثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ  

 يف حكمه وكفى بذلك كفرا       فهو اعتراض على اهللا    )٢(﴾ِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ   
   .وإحلاداً

مث يدعو علماء اإلسالم أن يتمردوا على شرع اهللا كما مترد املسيحيون علـى      
 فهو يسوي بني الدين احلق الذي هو دين اإلسـالم          ،البابا وثاروا يف وجه الكنيسة    

   .ودين الكفر الذي هو دين البابوات ورجال الكنيسة املغري لشرع اهللا

روجيه جارودي ال حيكم عليه بأنه مرتد عن دين اإلسالم كمـا             فإن   وأخرياً
 وإمنا هو كافر أصلي مل يدخل يف اإلسالم كما اعترف هو بـذلك              ،تومهه بعضهم 
انتهيت إىل اإلسالم دون التخلي عن اعتقادايت اخلاصـة وقناعـايت            (:حيث يقول 

   .)الفكرية
جيتمع مـع اليهوديـة      وال   ،إن دين اإلسالم ال جيتمع مع القناعات اإلحلادية       

 ألما ديانتان حمرفتان ومنسوختان بدين اإلسالم الذي بعث اهللا به نبيه        ،والنصرانية
يا أَيها الناس ِإني رسـولُ اللَّـِه        ﴿ : وأمره أن يقول   ،حممدا صلى اهللا عليه وسلم    

لَه ِإال هو يحِيـي ويِميـت   ِإلَيكُم جِميعا الَِّذي لَه ملْك السماواِت والْأَرِض ال إِ        
         لَّكُـملَع ـوهِبعاتاِتـِه وكَِلمِباللَِّه و ِمنؤالَِّذي ي يالْأُم ِبيوِلِه النسروا ِباللَِّه وفَآِمن

   .)٣(﴾تهتدونَ

                                                
 .١٧٦ سورة النساء من اآلية - ١
 .١١ سورة النساء من اآلية - ٢
 .١٥٨ سورة األعراف اآلية - ٣
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والذي نفس حممد بيده ال يسمع يب أحد من هـذه           (( :وقال صلى اهللا عليه وسلم    
 نصراين مث ميوت ومل يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أهـل              األمة يهودي وال  

 ويف الصحيحني عن جابر بن عبد       ، أخرجه مسلم يف صحيحه كما تقدم      )١())النار
أعطيـت مخـسا مل   (( :اهللا رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسرية شـهر وجعلـت يل األرض مـسجدا              
وطهورا وأحلت يل املغامن ومل حتل ألحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النيب يبعث             

   .)٢())إىل قومه خاصة وبعثت إىل الناس عامة

وبذلك يعلم أنه ال يسع أحدا من هذه األمة جنها وإنسها إال اتبـاع حممـد                
م  ودينه هو اإلسـال    ،صلى اهللا عليه وسلم وال يقبل اهللا من أحد بعد بعثته إال دينه            

الْيوم أَكْملْت  ﴿ :وهو صاحل لكل زمان ومكان إىل أن تقوم الساعة قال اهللا تعاىل           
 : وقال تعاىل  )٣(﴾لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي ورِضيت لَكُم الِْإسالم ِدينا        

﴿    الماللَِّه الِْإس دِعن ينوقال سبحانه  )٤(﴾ِإنَّ الد : ﴿ ي نمـا     والِم ِدينالِْإس رِغ غَيتب
       اِسِرينالْخ ِة ِمنِفي الْآِخر وهو هلَ ِمنقْبي وقال تعاىل  )٥(﴾فَلَن : ﴿    ذَ اللَّـهِإذْ أَخو

     كُمعا مِلم قدصولٌ مسر اَءكُمج ٍة ثُمِحكْماٍب وِكت ِمن كُمتيا آتلَم نيِبيالن ِميثَاق
ؤا قَـالَ             لَتنرِري قَالُوا أَقْرِإص لَى ذَِلكُمع مذْتأَخو مترقَالَ أَأَقْر هنرصنلَتِبِه و نِمن

اِهِدينالش ِمن كُمعا مأَنوا وده٦(﴾فَاش(.   

                                                
 .٢١٨ رواه مسلم يف اإلميان برقم - ١
 .٨١٠ ومسلم يف املساجد ومواضع الصالة برقم ، واللفظ له٣٢٣قم  رواه البخاري يف التيمم بر- ٢
 .٣ سورة املائدة من اآلية - ٣
 .١٩ سورة آل عمران من اآلية - ٤
 .٨٥ سورة آل عمران اآلية - ٥
 .٨١ سورة آل عمران من اآلية - ٦
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والذي نفس حممد بيده ال يسمع يب أحد من         (( :وتقدم قوله صلى اهللا عليه وسلم     
 وال نصراين مث ميوت ومل يؤمن بالذي أرسلت به إال كان مـن              هذه األمة يهودي  

   .)١())أهل النار

وذلك أن اهللا سبحانه أخذ امليثاق على األنبياء كلهم من أوهلم إىل آخـرهم              
 وأنه لو بعث وأحد منهم      ،باإلقرار بنبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم وعموم رسالته        

 فـإن   ،احلكم يتناول أتباعهم أيضا   حي وجب عليه اتباعه وطاعته ومناصرته وهذا        
من زعم أنه يتبع موسى وعيسى جيب عليه أن يؤمن مبحمد صلى اهللا عليه وسـلم          

 ومل  ،بعدما بعثه اهللا ويتبعه ألن رسالته ختمت الرساالت وشريعته نسخت الشرائع          
 ومن يبتغِ ﴿ :يبق دين مقبول عند اهللا سوى الدين الذي بعثه اهللا به كما قال تعاىل             

اِسِرينالْخ ِة ِمنِفي الْآِخر وهو هلَ ِمنقْبي ا فَلَنالِم ِدينالِْإس ر٢(﴾غَي(.   

 كما ،وهذا احلكم واجب على مجيع املكلفني من اجلن واإلنس إىل يوم القيامة       
 :تقدم ذلك يف قوله سبحانه آمرا نبيه حممدا صلى اهللا عليه وسلم أن يقول للنـاس               

﴿  ا أَيا      قُلْ يِميعج كُمولُ اللَِّه ِإلَيسي رِإن اسا الناآلية من سورة األعـراف     )٣(﴾ه . 
 وقوله عز   )٤(﴾وما أَرسلْناك ِإال كَافَّةً ِللناِس بِشريا ونِذيرا      ﴿ :وتقدم قوله سبحانه  

   عليه وسلم  وقول النيب صلى اهللا)٥(﴾وما أَرسلْناك ِإال رحمةً ِللْعالَِمني﴿ :وجل

                                                
 .٢١٨ رواه مسلم يف اإلميان برقم - ١
 .٨٥ سورة آل عمران اآلية - ٢
 .١٥٨ف من اآلية  سورة األعرا- ٣
 .٢٨ سورة سبأ من اآلية - ٤
 .١٠٧ سورة األنبياء من اآلية - ٥



  

 - ٢٠٢ -

 ، متفق على صحته   )١())كان النيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل الناس عامة         ((
والذي نفس حممد بيده ال يسمع يب أحد من هـذه         (( :وقوله صلى اهللا عليه وسلم    

األمة يهودي وال نصراين مث ميوت ومل يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أهـل                
   .)٢())النار

 وأسأل اهللا سـبحانه  ، واألحاديث النبوية يف هذا املعىن كثرية    واآليات القرآنية 
 وأن يثبتنا وإياهم    ، وصفاته العلى أن يصلح أحوال املسلمني مجيعا       ،بأمسائه احلسىن 

 وأن يعيذنا ومجيع املسلمني     ، وأن مينحنا مجيعا الفقه فيه واالستقامة عليه       ،على دينه 
 ،هه من سائر امللحدين والكافرين    من شر أعداء اهللا ومكائدهم كاجلارودي وأشبا      

 وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه ومن تبعهم       ،إنه على كل شيء قدير    
   .بإحسان إىل يوم الدين

  

  مفيت عام اململكة العربية السعودية
  ورئيس إدارة البحوث العلمية واإلفتاء ورئيس الس

  التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة
  بد العزيز بن عبد اهللا بن بازع

   

                                                
 . ٨١٠ ومسلم يف املساجد ومواضع الصالة برقم ، واللفظ له٣٢٣ رواه البخاري يف التيمم برقم - ١
 .٢١٨ رواه مسلم يف اإلميان برقم - ٢



  

 - ٢٠٣ -

  )١(تحذير وبيان عن مؤتمر بكين للمرأة

 ، والصالة والسالم على أشرف األنبيـاء واملرسـلني        ،احلمد هللا رب العاملني   
   : أما بعد،وعلى آله وصحابته ومن اهتدى ديهم واسنت بسنتهم إىل يوم الدين

 مـن  ،يل الرابع املعين باملرأةفقد نشر يف وسائل اإلعالم خرب انعقاد املؤمتر الدو    
 م يف بكـني  ١٩٩٥ سبتمرب عام ١٥ / ٤ هـ املوافق ١٤١٦ عام ٤ / ٢٠ إىل   ٩

 مـادة يف    )٣٦٢( واطلعت على الوثيقة املعدة هلذا املؤمتر املتضمنة         ،عاصمة الصني 
 وعلى ما نشر من عدد من علماء بلدان العامل اإلسالمي يف بيـان  . صفحة )١٧٧(

 وما ينجم عنه من شرور على البشرية عامة وعلـى املـسلمني             ،رخماطر هذا املؤمت  
 وتأكد لنا أن هذا املؤمتر من واقع الوثيقة املذكورة هو امتداد ملؤمتر السكان       ،خاصة

ـ ١٤١٥والتنمية املنعقد يف القاهرة يف شهر ربيع الثاين عام            وقد صدر بشأنه    ، ه
 كالمهـا   ،رابطة العامل اإلسالمي   وقرار الس التأسيسي ل    ،قرار هيئة كبار العلماء   

 وقد تضمن القراران إدانة املؤمتر املذكور بأنه مناقض لـدين           ،برئاسيت واشتراكي 
 ملا فيه من نشر لإلباحية وهتـك  ،اإلسالم وحمادة هللا ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم 

 إىل آخر مـا     .. وحتويل اتمعات إىل قطعان يمية وأنه تتعني مقاطعته        ،للحرمات
   .ضمنه القراران املذكورانت

 ،واآلن يأيت هذا املؤمتر يف نفس املسار والطريق الذي سار عليه املؤمتر املذكور            
متضمنا التركيز على مساواة املرأة بالرجل والقضاء على مجيع أشكال التمييز بني            

   وقد تبنت مسودة ..الرجل واملرأة يف كل شيء
                                                

 . من مكتب مساحتهصدر بيان - ١



  

 - ٢٠٤ -

 وأحكـام   ،ئة األمم املتحدة على مبادئ كفرية     الوثيقة املقدمة من األمانة العامة هلي     
   :ضالة يف سبيل حتقيق ذلك منها

 والدعوة  ،الدعوة إىل إلغاء أي قوانني متيز بني الرجل واملرأة على أساس الدين           
 املمارسة اجلنسية املأمونة وتكوين األسرة عن طريـق األفـراد           :إىل اإلباحية باسم  

 ،ية ومكافحة التمييز بني الرجل واملـرأة      وتثقيف الشباب والشابات باألمور اجلنس    
 وأن  ،ودعوة الشباب والشابات إىل حتطيم هذه الفوارق القائمة على أساس الدين          

 ، إىل آخر ما تضمنته الوثيقة من الكفر والضالل املـبني          .الدين عائق دون املساواة   
 ، واحليـاء  ، بل للبشرية بأمجعها وسلخها من العفـة       ،والكيد لإلسالم وللمسلمني  

   .والكرامة
 ومن بسط اهللا يـده علـى أي مـن           ،هلذا فإنه جيب على والة أمر املسلمني      

 وأن يتخذوا التدابري الالزمة ملنع هذه الشرور عن         ،أمورهم أن يقاطعوا هذا املؤمتر    
 وعلى املسلمني أخـذ  . وأن يقفوا صفا واحدا يف وجه هذا الغزو الفاجر      ،املسلمني

   . وحقد احلاقدين،احليطة واحلذر من كيد الكائدين
 وأن يبطل عملهم    ، أن يرد كيد األعداء إىل حنورهم      ،نسأل اهللا سبحانه وتعاىل   

 وصالح أهليهم رجاال    ، وأن يوفق املسلمني ووالة أمرهم إىل ما فيه صالحهم         ،هذا
 وصلى اهللا   ، وسعادم وجنام يف الدنيا واآلخرة إنه ويل ذلك والقادر عليه          ،ونساء

   .مد وآله وصحبهوسلم على نبينا حم
  رئيس الس التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي

  مبكة املكرمة واملفيت العام للمملكة العربية السعودية
  ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز



  

 - ٢٠٥ -

  )١(معنى تنقض عرى اإلسالم عروة عروة

لتنقضن عرى اإلسالم عـروة   (( : عليه وسلم   قال رسول اهللا صلى اهللا     :س
عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس باليت تليها فـأوهلن نقـضا احلكـم              

   . ما معىن هذا احلديث؟ وما املقصود بنقض احلكم؟))وآخرهن الصالة
 احلديث املذكور أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده والطرباين يف املعجم الكبري            :ج

 بإسناد جيد عن أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه عن الـنيب         وابن حبان يف صحيحه   
لتنقضن عرى اإلسالم عروة عروة فكلما انتقضت       (( :صلى اهللا عليه وسلم أنه قال     

 اهــ   )٢())عروة تشبث الناس باليت تليها وأوهلن نقضا احلكم وآخرهن الـصالة          
 والناقـضون   ومعناه ظاهر وهو أن اإلسالم كلما اشتدت غربته كثر املخالفون له          

بـدأ  (( : كما يف قوله صلى اهللا عليـه وسـلم         ،لعراه يعين بذلك فرائضه وأوامره    
 أخرجـه مـسلم يف      )٣())اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوىب للغربـاء        

   .صحيحه
 معناه ظاهر وهو عدم احلكم      ))وأوهلا نقضا احلكم  (( :ومعىن قوله يف احلديث   

   . يف غالب الدول املنتسبة لإلسالمبشرع اهللا وهذا هو الواقع اليوم
ومعلوم أن الواجب على اجلميع هو احلكم بشريعة اهللا يف كل شيء واحلـذر            

فَال وربك  ﴿ :من احلكم بالقوانني واألعراف املخالفة للشرع املطهر لقوله سبحانه        
 مهنيب رجا شِفيم وككِّمحى يتونَ حِمنؤال ي  

                                                
 .يدة املسلمون ضمن األسئلة املقدمة من جر- ١
 ويف  ٢٥١ / ٥ ريف مسند أمحد     ٦٧١٥ حديث رقم    )١٠( أخرجه ابن حبان يف كتاب التاريخ باب         - ٢

 .٧٤٨٦املعجم الكبري اللطرباين رقم 
 .١٧٦ / ٢ أخرجه مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه - ٣



  

 - ٢٠٦ -

  ِجدال ي ا       ثُمِليمسوا تلِّمسيو تيا قَضا ِممجرح فُِسِهموقال سبحانه )١(﴾وا ِفي أَن : 
﴿              ـنع وكفِْتنأَنْ ي مهذَراحو ماَءهوأَه ِبعتال تو لَ اللَّهزا أَنِبم مهنيب كُمأَِن احو

فَاعلَم أَنما يِريد اللَّـه أَنْ يـِصيبهم ِبـبعِض    بعِض ما أَنزلَ اللَّه ِإلَيك فَِإنْ تولَّوا    
 أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحـسن        *ذُنوِبِهم وِإنَّ كَِثريا ِمن الناِس لَفَاِسقُونَ     

ا أَنزلَ اللَّه   ومن لَم يحكُم ِبم   ﴿ : وقال عز وجل   )٢(﴾ِمن اللَِّه حكْما ِلقَوٍم يوِقنونَ    
ومن لَم يحكُم ِبما أَنـزلَ اللَّـه فَأُولَِئـك هـم            ﴿ )٣(﴾فَأُولَِئك هم الْكَاِفرونَ  

   .)٥(﴾ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ﴿ )٤(﴾الظَّاِلمونَ

ى حكام املسلمني أن حيكمـوا      وقد أوضح العلماء رمحهم اهللا أن الواجب عل       
 عمال ذه اآليات    ، ويف كل ما يتنازعون فيه     ،بشريعة اهللا يف مجيع شئون املسلمني     

 وبينوا أن احلاكم بغري ما أنزل اهللا إذا استحل ذلك كفر كفـرا أكـرب               ،الكرميات
 أما إذا مل يستحل ذلك وإمنا حكم بغري ما أنزل اهللا            ..خمرجا له من امللة اإلسالمية    

 ، وأن الواجب حتكيم شرع اهللا     ،شوة أو غرض آخر مع إميانه بأن ذلك ال جيوز         لر
   . أصغر فسقاً وفاسقاً، وظاملا ظلما أصغر،فإنه بذلك يكون كافرا كفرا أصغر

  

                                                
 .٦٥ سورة النساء اآلية - ١
 .٥٠ – ٤٩ سورة املائدة اآليتان - ٢
 .٤٤ورة املائدة من اآلية  س- ٣
 .٤٥ سورة املائدة من اآلية - ٤
 .٤٧ سورة املائدة من اآلية - ٥



  

 - ٢٠٧ -

فنسأل اهللا سبحانه أن يوفق حكام املسلمني مجيعا للحكم بشريعته والتحاكم           
 وال شك أن يف     ، إنه جواد كرمي   . واحلذر مما خيالف ذلك    ،إليها وإلزام شعوم ا   

 والعمل ا صالح أمر الدنيا واآلخرة وعز الـدنيا          ،حتكيم الشريعة والتحاكم إليها   
   . األعداء واإلعانة على النصر عليهمئد والسالمة من مكا،واآلخرة

 ويثَبت  يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ تنصروا اللَّه ينصركُم       ﴿ :كما قال اهللا سبحانه   
كُمام١(﴾أَقْد(  وقال سبحانه : ﴿    ِمِننيؤالْم رصا ننلَيا عقكَانَ حو﴾)وقـال عـز     )٢ 

الَِّذين ِإنْ مكَّناهم ِفـي     * ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره ِإنَّ اللَّه لَقَِوي عِزيز         ﴿ :وجل
 الزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر وِللَّـِه         الْأَرِض أَقَاموا الصالةَ وآتوا   

ِإنا لَننصر رسلَنا والَِّذين آمنوا ِفي الْحيـاِة        ﴿ : وقال عز وجل   )٣(﴾عاِقبةُ الْأُمورِ 
   ادهالْأَش قُومي مويا وينالد*      عم الظَّاِلِمني فَعنال ي موي      ـملَهةُ وناللَّع ملَهو مهتِذر

   . واآليات يف هذا املعىن كثرية)٤(﴾سوُء الداِر

وآخـرهن  (( :وأما قول النيب صلى اهللا عليه وسـلم يف احلـديث املـذكور    
 وهذا هو الواقع اليوم يف كثري       . فمعناه كثرة التاركني هلا واملتخلفني عنها      ))الصالة

 وأن يوفقهم للثبـات  ،نسأل اهللا أن يصلح أحوال املسلمني    ف .من البلدان اإلسالمية  
   وأن يعينهم على إقام الصالة ،على دينه واالستقامة عليه

                                                
 .٧ سورة حممد اآلية - ١
 .٤٧ سورة الروم اآلية - ٢
 .٤١ – ٤٠ سورة احلج اآليتان - ٣
 .٥٢ – ٥١ سورة غافر اآليتان - ٤



  

 - ٢٠٨ -

 وهي املساجد اليت قال     ، يف بيوت اهللا عز وجل     ،واحملافظة عليها يف أوقاا يف مجاعة     
 ِفيها اسمه يسبح لَه ِفيها ِفي بيوٍت أَِذنَ اللَّه أَنْ ترفَع ويذْكَر    ﴿ :اهللا فيها عز وجل   
 ِرجالٌ ال تلِْهيِهم ِتجارةٌ وال بيع عن ِذكِْر اللَِّه وِإقَاِم الـصالِة        *ِبالْغدو والْآصالِ 

       ارصالْأَبو ِفيِه الْقُلُوب قَلَّبتا تموافُونَ يخكَاِة ياِء الزِإيتاللَّ   *و مهِزيجِلي   نسأَح ه
 والـصالة   )١(﴾ما عِملُوا ويِزيدهم ِمن فَضِلِه واللَّه يرزق من يشاُء ِبغيِر ِحسابٍ          

هي عمود اإلسالم وهي الركن الثاين من أركانه العظام كما يف قول النيب صـلى               
عليـه   وقوله صلى اهللا     )٢())رأس األمر اإلسالم وعموده الصالة    (( :اهللا عليه وسلم  

بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسـول اهللا               (( :وسلم
  .)٣())وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت

 :وقد أمر اهللا عز وجل بإقامتها واحملافظة عليها يف كتابه الكرمي فقال عز وجل             
﴿    كَعاركَاةَ ووا الزآتالةَ ووا الصأَِقيمو   اِكِعنيالـر عوقـال سـبحانه    )٤(﴾وا م : 
 وقال عز   )٥(﴾وأَِقيموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ وأَِطيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ       ﴿

 )٦(﴾حاِفظُوا علَى الصلَواِت والصالِة الْوسطَى وقُومـوا ِللَّـِه قَـاِنِتني          ﴿ :وجل
ا صح بذلك احلديث عن النيب صـلى اهللا عليـه           والوسطى هي صالة العصر كم    

   فأوجب سبحانه ،وسلم

                                                
 .٣٨ – ٣٦ سورة النور اآليات - ١
 .٢١٠٥٤ وأمحد يف مسند األنصار برقم ٢٥٤١قم  رواه الترمذي يف اإلميان بر- ٢
 .٢٢ – ٢١ ومسلم يف اإلميان برقم ٧ رواه البخاري يف اإلميان برقم - ٣
 .٤٣ سورة البقرة اآلية - ٤
 .٥٦ سورة النور اآلية - ٥
 .٢٣٨ سورة البقرة اآلية - ٦
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 وخص الوسـطى مبزيـد      ،احملافظة على الصلوات اخلمس وإقامتها كما شرع اهللا       
 ، ولعل احلكمة يف ذلك أا تقع يف آخر النهار بعد مباشرة الناس لألعمال             ،التأكيد

م اهللا سـبحانه علـى       فحثه ،ورمبا كسلوا عنها أو ناموا عنها بسبب تعب العمل        
اتلُ ما أُوِحي ِإلَيـك ِمـن       ﴿ :احملافظة عليها وحذرهم من إضاعتها وقال سبحانه      

 واآليـات يف    )١(﴾الِْكتاِب وأَِقِم الصالةَ ِإنَّ الصالةَ تنهى عِن الْفَحشاِء والْمنكَرِ        
   .شأن الصالة كثرية

العهد الذي بيننا وبينهم    (( : قال وصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه        
 أخرجه اإلمام أمحد وأهل السنن األربع بإسـناد         )٢())الصالة فمن تركها فقد كفر    

بني الرجل وبني الـشرك والكفـر تـرك         (( :صحيح وقال عليه الصالة والسالم    
   . أخرجه مسلم يف صحيحه عن جابر ابن عبد اهللا رضي اهللا عنهما)٣())الصالة

من سره أن يلقـى     ( : مسعود الصحايب اجلليل رضي اهللا عنه      وقال عبد اهللا بن   
 فـإن اهللا شـرع   ،اهللا غدا مسلما فليحافظ على هؤالء الصلوات حيث ينادى ن  
 ولو أنكم صليتم يف ،لنبيكم صلى اهللا عليه وسلم سنن اهلدى وإن من سنن اهلدى          

 ، عليه وسلم  بيوتكم كما يصلي هذا املتخلف يف بيته لتركتم سنة نبيكم صلى اهللا           
 وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور مث يعمـد إىل         ،ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم    

  مسجد من هذه املساجد إال كتب اهللا له بكل خطوة خيطوها 

                                                
 .٤٥ سورة العنكبوت اآلية - ١
 وأمحد يف باقي مسند األنصار      ٤٥٩سائي يف الصالة برقم      والن ٢٥٤٥ رواه الترمذي يف اإلميان برقم       - ٢

 .٢١٨٥٩برقم 
 ١٤٤٥١وأمحد يف باقي مسند املكثرين برقم . ١١٧ رواه مسلم يف اإلميان برقم - ٣
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 ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق      ،حسنة ويرفعه ا درجة وحيط عنه ا سيئة       
بـني الـرجلني حـىت يقـام يف      ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى    ،معلوم النفاق 

   . أخرجه مسلم يف صحيحه)١()الصف

واألحاديث يف شأن الصالة واحلث عليها والتحذير من تركها والتهاون ـا            
 وقد أخرب اهللا سبحانه يف كتابه العظيم أن التكاسل عنها من صـفات              ،كثرية جدا 

ـ      ،املنافقني املوعودين بالدرك األسفل من النار      ل يف سـورة     كما قال اهللا عز وج
ِإنَّ الْمناِفِقني يخاِدعونَ اللَّه وهو خاِدعهم وِإذَا قَاموا ِإلَى الصالِة قَاموا           ﴿ :النساء

 وقـال سـبحانه بـشأن       )٢(﴾كُسالَى يراُءونَ الناس وال يذْكُرونَ اللَّه ِإال قَِليلًا       
نْ تقْبلَ ِمنهم نفَقَاتهم ِإال أَنهـم كَفَـروا      وما منعهم أَ  ﴿ :املنافقني يف سورة التوبة   

 ِباللَِّه وِبرسوِلِه وال يأْتونَ الصالةَ ِإال وهم كُسالَى وال ينِفقُونَ ِإال وهم كَاِرهونَ            
*         هذِّبعِلي اللَّه ِريدا يمِإن مهالدال أَوو مالُهوأَم كِجبعا      فَال تيناِة الديا ِفي الْحِبه م

   .)٣(﴾وتزهق أَنفُسهم وهم كَاِفرونَ

نسأل اهللا لنا وجلميع املسلمني العافية من صفات الكفار واملنـافقني ونـسأله      
سبحانه أن يوفقنا ومجيع املسلمني للثبات على دينه واالستقامة عليه والسالمة من            

   .لقادر عليهأسباب غضبه إنه ويل ذلك وا

   

                                                
 .١٠٤٦ رواه مسلم يف املساجد ومواضع الصالة برقم - ١
 .١٤٢ سورة النساء اآلية - ٢
 .٥٥ – ٥٤ سورة التوبة اآليتان - ٣
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  )١(اإلمام ابن تيمية لم يستحسن االحتفال بالمولد النبوي

 ذكر أحد العلماء أن اإلمام ابن       : م من الكويت يقول يف سؤاله      . م . األخ أ  :س
تيمية رمحه اهللا يستحسن االحتفال بذكرى املولد النبوي فهل هذا صحيح يا مساحة             

   .الشيخ
حبه أفضل الصالة وأزكى التسليم بدعـة ال         االحتفال باملولد النبوي على صا     :ج

جتوز يف أصح قويل العلماء ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يفعله وهكـذا خلفـاؤه                 
 وصحابته مجيعا رضي اهللا عنهم وهكذا العلماء ووالة األمـور يف القـرون           ،الراشدون

علـه وال    فال جيـوز ف    ،الثالثة املفضلة وإمنا حدث بعد ذلك بسبب الشيعة ومن قلدهم         
 والشيخ تقي الدين أمحد بن تيمية رمحه اهللا ممن ينكر ذلك ويرى أنـه               ،تقليد من فعله  

 ذكر يف حق    )اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم     ( ولكنه يف كتابه     ..بدعة
من فعله جاهال وال ينبغي ألحد أن يغتر مبن فعله من الناس أو حبذ فعله أو دعا إليـه                   

كي وغريه ألن احلجة ليست يف أقوال الرجال وإمنا احلجة فيما قال            كمحمد علوي مال  
 لقول اهللا عز    ،اهللا سبحانه أو قاله رسوله صلى اهللا عليه وسلم أو أمجع عليه سلف األمة             

يا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي الْأَمِر ِمـنكُم فَـِإنْ              ﴿ :وجل
              ِم الْآِخِر ذَِلكوالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤت متوِل ِإنْ كُنسالرِإلَى اللَِّه و وهدٍء فَريِفي ش متعازنت

وما اختلَفْتم ِفيِه ِمن شيٍء فَحكْمـه ِإلَـى         ﴿ : وقوله سبحانه  )٢(﴾خير وأَحسن تأِْويلًا  
لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ ِلمن كَانَ          ﴿ :بحانه وقوله س  . اآلية )٣(﴾اللَِّه

 ذَكَرو الْآِخر موالْيو و اللَّهجري  

                                                
 . هـ١٤١٧ / ٥ / ٢٩ن أسئلة موجهة من الة العربية بإمالء مساحته يف  من ضم- ١
 .٥٩ سورة النساء اآلية - ٢
 .١٠ سورة الشورى اآلية - ٣



  

 - ٢١٢ -

 وقد بلغ البالغ املـبني      ،وهو عليه الصالة والسالم مل يفعل ذلك      ،  )١(﴾اللَّه كَِثريا 
 ولو  ،هللا عنهم مل يفعلوا ذلك     وأصحابه رضي ا   ،بأقواله وأفعاله صلى اهللا عليه وسلم     

من أحدث يف أمرنا    (( : وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       ،كان خريا لسبقونا إليه   
مـن  (( : وقال عليه الصالة والسالم    ، متفق على صحته   ))هذا ما ليس منه فهو رد     

 وكان صلى اهللا    ، أخرجه مسلم يف صحيحه    ))عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد      
أما بعد فإن خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلـدي          (( : يف خطبه  عليه وسلم يقول  

 أخرجه  ))هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم وشر األمور حمدثاا وكل بدعة ضاللة           
   .مسلم يف صحيحه

واألحاديث يف هذا املعىن كثرية وقد كتبت يف ذلك كتابـة مطولـة بعـض      
 وليلة النصف من    ،عراج ويف بدع أخرى كبدع االحتفال بليلة اإلسراء وامل        ،الطول
 وهو يوزع من دار )التحذير من البدع( وقد طبعت كلها يف كتيب بعنوان    ،شعبان

جمموع فتاوى ( وهو موجود يف كتايب بعنوان     ،اإلفتاء ومن وزارة الشئون اإلسالمية    
 ونسأل  . فمن أحب أن يراجع ذلك فليفعل      ٢٢٧ يف الد األول صـ      )ومقاالت

املسلمني ملعرفة احلق واتباعه وأن يعيذنا مجيعا مـن البـدع           اهللا أن يوفقنا ومجيع     
واملنكرات ما ظهر منها وما بطن إنه ويل ذلك والقادر عليه وصلى اهللا وسلم على               

   .نبينا حممد وآله وصحبه

  

  
                                                

 .٢١ سورة األحزاب اآلية - ١
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  )١(كلمة في حفل التوعية اإلسالمية في الحج

 ،رسلني والصالة والسالم على أشرف األنبياء وامل      ،احلمد هللا رب العاملني   
 فإين أشكر اهللا عز وجل على ما من به علينا وعلى حجاج بيـت اهللا         :أما بعد 

 واحلمد هللا جـل     ،احلرام من أداء مناسك احلج يف أمن وعافية وسالمة وهدوء         
 ونسأله سبحانه أن يتقبل منا ومن مجيع حجـاج بيـت اهللا             ،وعال على ذلك  

 وأن جيزيها عما فعلت      كما أسأله سبحانه أن يوفق حكومتنا لكل خري        ،احلرام
 وأن يعينها   ،من التسهيل حلجاج بيت اهللا احلرام ألداء مناسكهم أفضل اجلزاء         

على كل ما فيه صالح العباد والبالد كما أسأله سـبحانه أن جيـزي أيـضا                
العاملني يف هذه الدولة من عسكريني ومدنيني أحسن اجلزاء عما فعلوا مـن             

فعلوه من تيسري وتسهيل وإعانة إلخوام       وأن يضاعف مثوبتهم على ما       ،اخلري
 وأسأله عز وجل أن يتقبـل مـن اجلميـع عملـهم     ،حجاج بيت اهللا احلرام 

   .وحجهم

مث إين أشكر أخي صاحب الفضيلة معايل الرئيس العام لشئون املـسجد            
 ،احلرام واملسجد النبوي الشيخ حممد بن عبد اهللا السبيل على كلمته القيمـة            

   وقد أحسن ، فجزاه اهللا خريا،املفيدةوتوجيهاته السديدة 

                                                
 هــ نـشرت يف      ١٤١٣ كلمة مساحة الشيخ يف حفل التوعية اإلسالمية يف احلج ملوسم احلج عام              - ١

 .هـ١٤١٣ / ١٢ / ٢١ بتاريخ ٩٥١٩جريدة املدينة يف العدد 
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 ووصيتهم مبا ينبغي أن يعتمـدوه يف نـصحهم          ،وأجاد يف نصيحة إخوانه الدعاة    
 وعنايتهم بإخوام حجاج بيت اهللا احلرام وغريهم فإن         ،ودعوم إىل اهللا عز وجل    
 وهي من أهم الفرائض وهي مهمة الرسـل علـيهم           ،الدعوة إىل اهللا شأا عظيم    

 وأن ، والعلماء هم ورثة األنبياء فالواجب عليهم العناية بالـدعوة         ،السالمالصالة و 
 ،تكون األساليب اليت يرجى منها حصول املطلوب والسالمة من النفور عن احلـق    

 وعليهم أن حيذروا األساليب اليت خيشى       ،ويرجى منها اإلفادة للمدعو وقبوله احلق     
   . أو وجود ما هو أنكر منه،منها بقاء املنكر

 وأن يتحرى األساليب اليت     ،فالداعي إىل اهللا جيب أن ينظر يف أسلوب دعوته        
 فجزى اهللا أخانا    ،يرجى من ورائها حصول اخلري والفائدة والسالمة من ضد ذلك         

 كما أشكره أيضا علـى جهـوده        .صاحب الفضيلة الشيخ حممد عن كلمته خريا      
وأسـأل اهللا أن يزيـده      ،العظيمة اإلصالحية يف املسجد احلرام واملسجد النبـوي       

 وأن يبارك يف جهودهم وينفع م عباده مـن          ،والعاملني معه من التوفيق واهلداية    
حجاج بيت اهللا احلرام وزوار هذا املسجد العظيم للعمرة وزواره للـصالة وزوار             

 نسأل اهللا أن يبارك يف جهود القائمني على هذين املسجدين وأن            ،املسجد النبوي 
   .نجيعلهم هداة مهتدي

 على ما يبذلونـه مـن الـدعوة إىل اهللا يف            ،كما أشكره أيضا هو وإخوانه    
 وإفتائهم فيما حيتاجون إليه فجزاهم اهللا مجيعا        ، وتوجيه الناس إىل اخلري    ،املسجدين

   .خرياً
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مث أشكر األمانة العامة للتوعية على جهودها يف هذا السبيل سبيل تسهيل            
 أشكر األمانة والعـاملني فيهـا علـى         ،مأداء املناسك حلجاج بيت اهللا احلرا     

 يف تسهيل أمر احلجيج وإعانتهم على أداء مناسـكهم مبـا            ،جهودهم الطيبة 
 وعلى ترك ما    ، ومبا يعينهم على فهم ما أوجب اهللا عليهم        ،يسهل عليهم ذلك  

   .حرم اهللا عليهم

 ونسأل  ، وهلا فوائد مجة   ،وال شك أن جهود األمانة العامة هلا مثار عظيمة        
 وأن يثيبهم   ، أن يبارك يف هذه اجلهود وأن جيزي العاملني فيها جزاء حسنا           اهللا

 فإن اهللا سبحانه هـو اجلـواد        ، ويزيدهم من فضله   ،ويأجرهم على ما فعلوا   
 وهو الذي جيازي العاملني مبا يستحقون فنسأل اهللا أن جيزي العاملني            ،الكرمي

جيعل هلم مثل ثـواب      وأن   ، وأن يثيبهم على ما قدموا     ،يف سبيله جزاء حسنا   
   . وسهلوا هلم طريق اخلري،إخوام الذين ساعدوهم يف اخلري

 ، وأدعو هلم مبزيد من التوفيـق      ،مث أشكر إخواين الدعاة إىل اهللا عز وجل       
 وأن  ،فقد بذلوا جهودا كبرية وأسأل اهللا أن جيزيهم عـن جهـودهم خـريا             

 أن يتقبـل     ونسأل اهللا  ، وال شك أن الواجب عليهم عظيم      ،يضاعف مثوبتهم 
 قال اهللا عز    . وأن يعطيهم مثل أجور من هداه اهللا على أيديهم         ،منهم جهودهم 

قُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن          ﴿ :وجل يف كتابه العزيز   
   فالدعوة )١(﴾اتبعِني

                                                
 .١٠٨ سورة يوسف اآلية - ١
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هللا أن يوفقنا وإخواننا     فنسأل ا  ، سبيل األنبياء وأتباعهم على بصرية     :إىل اهللا هي  
 وأن جيعلنا مجيعا من الدعاة إليه على        ،الدعاة وسائر علماء املسلمني ملا يرضيه     

   . إنه خري مسئول، وأن يعيننا على أداء الواجب،بصرية

وال شك أن الدعاة إىل اهللا سبحانه يف جهاد عظيم وهم جديرون بـأن              
د أتاح هلم يف هذا املوسـم   ألن اهللا جل وعال ق ،يبذلوا وسعهم يف هذا السبيل    

أمما كثرية من سائر أرجاء الدنيا يف حاجة إىل الدعوة والتوجيه فيمـا يتعلـق               
 فهم جـديرون بـأن      ، وفيما يتعلق بأحكام الدين    ، ومناسك احلج  ،بالعقيدة

يوجهوهم ويرشدوهم إىل ما جيب عليهم وإىل ما حيرم عليهم حىت يفعلوا مـا              
   . ويدعوا ما حرم اهللا،شرع اهللا

 وأن جيـزيهم  ، وأن ينفع ا عباده املسلمني    ،وأسأل اهللا أن يبارك أعماهلم    
 وال ريب أن احلجـاج    ، وأن جيعلهم من اهلداة املهتدين     ،عن ذلك جزاء حسنا   

 فالواجب أن تكون دعـوم      ،يف أشد احلاجة إىل الدعوة والتوجيه واإلرشاد      
 :طل قال اهللا جل وعال    باألساليب احلسنة اليت يرجى منها قبول احلق وترك البا        

﴿            ِبـالَِّتي ِهـي ماِدلْهجِة ونسِعظَِة الْحوالْمِة وِبالِْحكْم كبِبيِل رِإلَى س عاد
نسفيها اخلري العظيم فيها توجيه      ، فهذه الطريقة اليت رمسها اهللا لعباده      )١(﴾أَح 

 بوضع األمور    العلم وذلك  : فإن احلكمة هي   ،الناس وإرشادهم بالعلم واحلكمة   
   مث املوعظة احلسنة ،يف مواضعه عن علم وبصرية

                                                
 .١٢٥ سورة النحل من اآلية - ١
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 . إلزالة الشبه وإيضاح احلق    : مث اجلدال باليت هي أحسن     ،بالترغيب والترهيب 
 فإنه يترتـب    ،وبذلك حيصل املطلوب ويزول املرهوب خبالف الشدة والغلظة       

يقـع   أنه قد : ومنها، عدم قبول احلق   : وعواقب وخيمة منها   ،عليها شر عظيم  
فَِبما رحمٍة ِمن اللَِّه ِلنت لَهـم       ﴿ : قال اهللا جل وعال    .بذلك منكرات أخرى  

       ِلكوح وا ِمنفَضا غَِليظَ الْقَلِْب النفَظ تكُن لَووقال اهللا عـز وجـل      )١(﴾و 
ر أَو  فَقُوال لَه قَولًا لَينا لَعلَّـه يتـذَكَّ       ﴿ :ملوسى وهارون ملا بعثهما إىل فرعون     

   .)٢(﴾يخشى

فالواجب على الدعاة أن يسلكوا املسالك اليت يروا ناجحة مفيدة صاحلة          
 وال شك أن احلكمة يف الدعوة والتبصر     ،إلرشاد املدعوين وتوجيههم إىل اخلري    

 ، والدعوة إىل اهللا أحسن ما يبذله املسلم يف نفع غـريه           ،فيها من أهم املهمات   
 )٣(﴾ أَحسن قَولًا ِممن دعا ِإلَى اللَِّه وعِملَ صاِلحا        ومن﴿ :قال اهللا عز وجل   

 فـاحلج فرصـة للـدعاة إىل اهللا         ،وموسم احلج من أحسن مواضعها وأوقاا     
 ويرشدوا فيه اخللق إىل ما خلقوا له من توحيـد اهللا            ،لينشروا فيه دعوة احلق   

 فهي نعمـة  ،عمال وحيذرهم عما ى اهللا عنه من سائر األخالق واأل         ،وطاعته
من اهللا عظيمة على من دعا إىل اهللا عز وجل ونعمة مـن اهللا عظيمـة علـى     

 وأن  ، وأن يثيبهم عن دعـوم     ، فنسأل اهللا أن جيزي الداعني خريا      .املدعوين
   إىل وخرياً،يزيدهم علما إىل علمهم

                                                
 .١٥٩ سورة آل عمران من اآلية - ١
 .٤٤ سورة طه من اآلية - ٢
 .٣٣ سورة فصلت من اآلية - ٣
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أن  ومبا شاهدوا و   ، وأن ينفع املدعوين مبا مسعوا     ، وأن جيعلهم هداة مهتدين    ،خريهم
 كما أسأله سبحانه أن جيزي والة أمرنا عمـا          ، والفقه يف الدين   ،يرزقهم البصرية 

 ويف إعانة احلجاج على     ، يف إعانة الدعاة على أداء واجبهم      ،فعلوا وبذلوا من اخلري   
 وأن يـضاعف  ، نسأل اهللا أن جيزيهم على ذلك اجلـزاء احلـسن       ،أداء مناسكهم 

   .نهم على إزالة كل شر وأن يزيدهم من كل خري وأن يعي،مثوبتهم

 والنصيحة لوالة األمور باملكاتبـة      ، ولعباده ،وإن واجب العلماء النصيحة هللا    
 أو أمـري    ، أو رئيس مجهورية   ، لكل ويل أمر من ملك     ، والرئيس ،واملشافهة لألمري 
 وكل من لـه شـيء   ، فكل من له رئاسة، أو مجاعة إىل غري ذلك   ،ورئيس عشرية 

 حىت يبذل جهوده يف مـن       ،دير بأن ينصح ويوجه    هو ج  ،يستطيع أن يتصرف فيه   
 هذا واجب العلماء أينما كانوا يف مشارق األرض ومغارا ويف هـذه             ،حتت يديه 

   . ويف بقاع الدنيا عامة، ويف هذه البقعة بصورة خاصة،الدولة

 ويتعاونوا مع   ،والواجب على العلماء أن يرشدوا الناس إىل توحيد اهللا وطاعته         
 والنـصيحة الطيبـة     ، والكالم الطيب  ، واألسلوب احلسن  ،حلكمةوالة األمور با  

 وقد تضر   ، واجتناب األلفاظ والوسائل اليت قد تنفر من احلق        ،وباملشافهة واملكاتبة 
 وأن  ، جيب على العلماء أينما كانوا أن يكونوا بصريين يف أمـر الـدعوة             ،الدعوة

 وأن حيـذروا    ،لوبيتحروا األسباب والوسائل اليت يرجى من ورائها حصول املط        
 أو حـصول    ، وكل وسيلة خيشى من ورائها عدم حصول املطلـوب         ،كل سبب 

   . هذا هو الواجب على اجلميع،ضده
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ويف مكة املكرمة كان نبينا عليه الصالة والسالم يدعو الناس بالكالم الطيب            
 ، ويتابع البعد عن كل ما يضر الدعوة       ،واألسلوب احلسن حسب الطاقة واإلمكان    

 فعنـد  ، وأعطاه قـوة ،ا هاجر إىل املدينة فعل ذلك حىت شرع اهللا اجلهاد   وهكذا مل 
   . وشرع يف قتال الكفار إىل أن يستجيبوا للحق،ذلك جاهد الناس

 وأن ،وعلى الدعاة إىل اهللا أن يسلكوا مسلك األنبياء عليهم الصالة والـسالم  
 .صول املطلوب جيتهدوا يف إيصال الدعوة إىل املدعوين بالطرق اليت يرجى منها ح          

 ، قام على تنفيذ احلق بالقوة بطريقة حيصل ا املطلـوب          ،وإذا قوي من له سلطان    
 وهذا هو الواجب على والة األمور أن يقيموا احلق بالطريقة       .وال حيصل منها ضده   

   .اليت ميكن ا تنفيذه بدون حصول ما هو شر ومنكر

 ، بالوسائل الكتابية  ،ر احلق والواجب على الدعاة إىل اهللا أن يبلغوا والة األمو        
والشفهية حىت حيصل التعاون بني للجميع بني السلطان وبني األمري وبـني كـبري              
القبيلة وبني كبري األسرة حىت حيصل التعاون بني اجلميع باألسلوب احلسن والدعوة          

 وال شك أن الدعوة إىل اهللا عز وجل يدخل فيها األمر باملعروف والنهي              ،املباركة
 كما قال تعـاىل    . كما أن الدعوة تدخل يف األمر والنهي عند اإلطالق         ،كرعن املن 

 )١(﴾ومن أَحسن قَولًا ِممن دعا ِإلَى اللَِّه وعِمـلَ صـاِلحا          ﴿ :يف كتابه العظيم  
 اآلية تعم الدعاة وتعم األمـر       )٢(﴾ادع ِإلَى سِبيِل ربك   ﴿ :وهكذا قوله جل وعال   

  ن باملعروف والنهي ع

                                                
 .٣٣ سورة فصلت من اآلية - ١
 .١٢٥ سورة النحل من اآلية - ٢
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 يف درس أو ، والـدعوة إىل اهللا عـز وجـل     ، وتعم كل من قام باإلصالح     ،املنكر
 كما يف ، إذا أطلق دخلت فيه الدعوة، وهكذا األمر باملعروف   ، أو غري ذلك   ،جملس

كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس تأْمرونَ ِبالْمعروِف وتنهونَ عِن         ﴿ :قوله جل وعال  
ن١(﴾كَِرالْم(.   

 ،فالواجب على كل إنسان أن يبذل وسعه يف تنفيذ احلـق حـسب طاقتـه              
 واألمري يف القرية أو البلد أو القبيلـة         ،فالسلطان عليه واجبه األعظم حسب طاقته     

 وكبري األسرة وصاحب البيت     ،عليه تنفيذ احلق حسب طاقته بالفعل والقول مجيعا       
 وهكـذا كـل     ،قته ومع أوالده وأهله   عليه تنفيذ احلق بالقول وبالعمل حسب طا      

فَـاتقُوا اللَّـه مـا      ﴿ كما قال اهللا عز وجل       ،إنسان عليه أن يعمل حسب طاقته     
متطَعتمن رأى منكم منكرا فلـيغريه      (( : وكما قال عليه الصالة والسالم     )٢(﴾اس

 فمـن   )٣())بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان           
 ، واهليئة فيمـا حـدد هلـا     ،ن يستطيع بيده مثل السلطان واألمري فيما حدد له        كا

 ومن كان بصفة أخـرى نفـذ        ، نفذ األمر بيده   ،وصاحب البيت فيما يقدر عليه    
 وحـىت يـزول   ،بالكالم والتوجيه واإلرشاد وباليت هي أحسن حىت حيصل احلـق  

   وعليه أن يستمر وال ييأس ويرجو ما عند ،الباطل

                                                
 .١١٠ سورة آل عمران من اآلية - ١
 .١٦ سورة التغابن من اآلية - ٢
 والنسائي يف اإلميان    ٢٠٩٨ واللفظ له ورواه الترمذي يف الفنت برقم         ٧٠ رواه مسلم يف اإلميان برقم       - ٣

 .٤٩٢٢وشرائعه برقم 
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ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خِسر    * والْعصِر  ﴿ : كما قال اهللا عز وجل     ،املثوبة فيصرب اهللا من   
 )١(﴾ِإال الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالـصبرِ         * 

ق  وتواٍص بـاحل   ، إميان صادق وعمل صاحل    ، واملؤمنني السعداء  ،هذه صفة الراحبني  
وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى وال تعاونوا علَى الِْإثِْم      ﴿ : وقال تعاىل  ،وتواٍص بالصرب 

من كان يف حاجة أخيه كان اهللا    (( : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم      )٢(﴾والْعدواِن
روا اللَّه ينـصركُم   يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ تنص     ﴿ : ويقول جل وعال   ٣))يف حاجته 

كُمامأَقْد تثَبي٤(﴾و(.   

 واالجتهاد يف ذلك ويـشرع للمـؤمن أن         ،فالواجب نصر اهللا والعناية بأمره    
جيتهد يف أن يكون يف حاجة أخيه الدينية والدنيوية وأن يعينه على اخلري حـسب               

 وكثرة اخلـري    ،هللا وحيصل التعاون والتآلف واحملبة يف ا      ،طاقته وذا جتتمع القلوب   
   .وقلة الشر

فنسأل اهللا أن يوفق املسلمني ملا يرضيه وأن يوفقنا مجيعا لكل ما فيه صـالح               
 كما أسأله سبحانه أن يوفق مجيع املسئولني ملا يرضيه يف           .العباد والبالد أينما كانوا   

  كل مكان وأن يصلح بطانتهم وأن يصلح 

                                                
 . سورة العصر كاملة- ١
 .٢ سورة املائدة من اآلية - ٢
 واللفظ متفـق    ٤٦٧٧صلة برقم    ومسلم يف الرب وال    ٢٢٦٢ رواه البخاري يف املظامل والغصب برقم        - ٣

 .عليه
 .٧ سورة حممد اآلية - ٤
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أله سـبحانه أن يوفـق والة أمـور          كما أس  ،العلماء ويعينهم على أداء الواجب    
 كما أسأله   ، والفقه فيها  ، والتحاكم إليها  ،املسلمني يف كل مكان للحكم بشريعته     

أن يوفق والة أمرنا لكل خري وعلى رأسهم خادم احلرمني الشريفني وأن ينصر م              
 وأن يوفقهم لكل ما فيه صالح العباد والبالد وأن مينحهم الفقه يف الـدين               ،احلق

 وأن يوفق علماءنا ومجيع املسلمني للتعاون على الـرب          ،علهم هداة مهتدين  وأن جي 
   .والتقوى إنه خري مسئول وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
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  )١(موقف الدعاة والعلماء من كثرة انتشار الباطل

 ولكـن  . إن هداية الناس مثرة النتشار العلم الشرعي بني الناس  :س
 وكافـة وسـائل     ،ن الباطل أكثر انتشارا عرب الـصحافة      من املالحظ أ  

   . فما موقف الدعاة والعلماء من هذا؟.اإلعالم ومناهج التدريس

 وحكمة أرادهـا اهللا سـبحانه   ، هذه واقعة منتشرة يف الزمان كله    :ج
 ويقـول   )٢(﴾وما أَكْثَر الناِس ولَو حرصت ِبمـؤِمِنني      ﴿ :كما قال تعاىل  

  .)٣(﴾ِإنْ تِطع أَكْثَر من ِفي الْأَرِض يِضلُّوك عن سِبيِل اللَِّهو﴿ :سبحانه

 ويف ، ويف قبيلة يكثـر ، ففي بالد يكثر ويف بالد يقل :لكن هذا خيتلف  
 ولكن هذا   . وأما بالنسبة إىل الدنيا فأكثر اخللق على غري اهلدى         ،قبيلة يقل 

 وبعـض   ،عض القـرى   وبعض البالد وب   ،يتفاوت بالنسبة إىل بعض الدول    
 وأال يكون أهـل الباطـل       ، فالواجب على أهل العلم أن ينشطوا      ،القبائل

   بل جيب أن يكونوا أنشط من .أنشط منهم

                                                
 الـصادر يـوم   ١١٢٩٣ من ضمن األسئلة املقدمة لسماحته من جريدة الندوة ونشرت يف عـددها     - ١

 . هـ١٤١٦ / ٨ / ١٥السبت 
 .١٠٣ سورة يوسف اآلية - ٢
 .١١٦ سورة األنعام اآلية - ٣
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 ، يف إظهار احلق والدعوة إليه أينما كانوا يف الطريق ويف الـسيارة ،أهل الباطل 
  علـيهم أن ، ويف أي مكـان ، ويف البيـت ،ويف الطائرة ويف املركبة الفضائية    

 باألسلوب الطيـب  ، ويعلموا باليت هي أحسن    ،ينكروا املنكر باليت هي أحسن    
ادع ِإلَـى سـِبيِل ربـك ِبالِْحكْمـِة         ﴿ : يقول اهللا عز وجل    ،والرفق واللني 

     نسأَح ِبالَِّتي ِهي ماِدلْهجِة ونسِعظَِة الْحوالْمـا  ﴿ : ويقول سبحانه  )١(﴾وفَِبم
ِه ِلنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَِلـيظَ الْقَلْـِب النفَـضوا ِمـن              رحمٍة ِمن اللَّ  

ِلكون الرفق ال يكون يف شـيء  إ(( : ويقول النيب صلى اهللا عليه وسلم    )٢(﴾ح
   .)٣())إال زانه وال يرتع من شيء إال شانه

 ،فال جيوز ألهل العلم السكوت وترك الكالم للفاجر واملبتدع واجلاهـل          
 ومن أسباب انتشار الشر والبدع واختفاء اخلري وقلتـه          ، غلط عظيم  فإن هذا 

   .وخفاء السنة
 وأن ينكـروا    ، ويدعوا إليه  ،فالواجب على أهل العلم أن يتكلموا باحلق      

 وجيب أن يكون ذلك عن علم وبصرية كما قال اهللا عز            ،الباطل وحيذروا منه  
 وذلك بعد العنايـة     )٤(﴾لَى بِصريةٍ قُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه ع      ﴿ :وجل

 ، من دراسة على أهل العلم وسـؤاهلم عمـا أشـكل           ،بأسباب حتصيل العلم  
وحضور حلقات العلم واإلكثار من تالوة القرآن الكرمي وتـدبره ومراجعـة            

   حىت تستفيد ،األحاديث الصحيحة
                                                

 .١٢٥ سورة النحل من اآلية - ١
 .١٥٩عمران من اآلية  سورة آل - ٢
 .٢٣٧٩١ وأمحد يف باقي مسند املكثرين برقم ، واللفظ له٤٦٩٨ روراه مسلم يف الرب والصلة برقم - ٣
 .١٠٨ سورة يوسف من اآلية - ٤
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 مع اإلخـالص والنيـة الـصاحلة        ،وتنشر العلم كما أخذته عن أهله بالدليل      
 وأال يكون أهل  ، وجيب أن حترص على نشر العلم بكل نشاط وقوة         ،والتواضع

   . وأن حترص على نفع املسلمني يف دينهم ودنياهم،الباطل أنشط يف باطلهم

 بأن ينشروا احلق باألدلة     ،وهذا واجب العلماء شيوخا وشبابا أينما كانوا      
 عمـال  ،هم منـه  وحيذرو ، وينفروهم من الباطل   ، ويرغبوا الناس فيه   ،الشرعية

 : وقولـه سـبحانه  )١(﴾وتعاونوا علَى الِْبر والتقْـوى   ﴿ :بقول اهللا عز وجل   
ِإال الَِّذين آمنوا وعِملُوا الـصاِلحاِت      *  ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خِسر       *والْعصِر﴿

   .)٢(﴾وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالصبِر

 ويرشدون إىل اخلـري     ،ل العلم أينما كانوا يدعون إىل اهللا      هكذا يكون أه  
وينصحون هللا ولعباده بالرفق فيما يأمرون به وفيما ينهون عنه وفيما يـدعون             

 ويفوز اجلميع بالعاقبة احلميدة والسالمة من كيـد         ، حىت تنجح دعوم   .إليه
   . واهللا املستعان.األعداء

  

  

                                                
 .٢ سورة املائدة من اآلية - ١
 . سورة العصر كاملة- ٢
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  )١(رد على المفترين على العلماء

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم من 
  آمني           وفقه اهللا ملا فيه رضاه 

   :سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 هـ وصل وصـلكم اهللا      ١٣٩٧ / ١٠ / ٢١ كتابكم الكرمي املؤرخ     :بعده

 بـل سـلم     ، وأفيدكم أين مل أطلع على كتابكم السابق الذي أشرمت إليـه           ،داه
 وقد كان فضيلة مدير مكتيب أخربين به وذكـر أنـه      ،قبل أن أطلع عليه   ملندوبكم  

 ، فطلبتموه قبـل ذلـك     ، فأجلت قراءته إىل وقت مناسب خارج املكتب       ،مطول
 ، وقد اطلعت على ما نشرته صحيفة السياسة الكويتية        ..فأمرت بتسليمه ملندوبكم  

سـالمية باملدينـة   فألفيتها قد ذكرت ما أشرمت إليه من زعمها أن مدير اجلامعة اإل       
 ، إن األرض كروية   : أو قال  ،املنورة كفر من قال بوط اإلنسان على سطح القمر        

 وهذا تنقله السياسة عن البيان الذي أصدره كتاب وأدباء التجمـع            ،أو أا تدور  
   .التقدمي يف مصر

 ألين أنا الـذي كتبـت يف        ؛وال شك أم يقصدون مبدير اجلامعة شخصي      
يع خرب الرتول على سطح القمر وكنت ذلك الوقـت رئـيس            املوضوع حينما أذ  

 وال شك أن األمر كما أشرمت إليه من جهة وجود املفترين على العلمـاء               ،اجلامعة
 وما آفة األخبار    : كما يوجد من ينقل األخبار على غري وجهها كما قيل          ،وغريهم
   ومقالكم الذي نشر يف ،إال رواا

                                                
 . هـ١٣٩٧ / ١١ / ٧ يف ١ / ٢٩٢٥ خطاب صدر من مكتب مساحته برقم - ١
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 وكنت كلمـت    ،لة االعتصام هو من هذا الباب     الة األمريكية ونقلت بعضه جم    
 ألن املقال خطري فأردت من ذلك       ،جاللة امللك خالد يف املوضوع حبضرة املشايخ      

 ألن أعـداء اهللا قـد   ،أن يطلع على الواقع ويوعز إليكم أن تكذبوه إن كان كذبا  
 أو تتوبوا منه حىت يعلم ذلك كل من اطلع علـى            ،يكذبون عليكم وعلى غريكم   

 ، وليس يف هذا اإلجراء غرابـة      ، وبذلك ينتهي األمر ويتضح احلق     ، وغريهم املقال
 وحـىت ال    ،ألن املنكر العظيم إذا ظهر وجب أن ينكر ظاهرا حىت ال يغتر به أحد             

   .يلتبس أمره على بعض الناس

ومن هذا الباب قصة حاطب بن أيب بلتعة الصحايب املشهور أحد املهاجرين ملا            
عزم النيب صلى اهللا عليه وسلم على غزوهم عام مثان من           كتب إىل قريش خيربهم ب    

 فأرسل النيب صلى اهللا عليه وسـلم علـي بـن أيب       ، فأخرب اهللا نبيه بذلك    ،اهلجرة
 إىل املرأة اليت حتمل     ، واملقداد بن األسود رضي اهللا عنهم      ، والزبري بن العوام   ،طالب

وا الكتـاب منـها    جتدوا يف روضة خاخ فذهبوا وأدركوها وأخذ:الكتاب وقال 
وسلموه للنيب صلى اهللا عليه وسلم فأحضره النيب صلى اهللا عليه وسـلم وسـأله               

 وقال عمـر    ،حبضرة الناس عما محله على الكتاب فأجاب مبا ال خيفى على مثلكم           
إنه قـد   (( :يف ذلك قوله املشهور وهو طلب قتله فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم            

   . احلديث))شهد بدرا

 ، منا معصوما وإمنا العصمة هللا ولرسله فيما يبلغونه عنه سـبحانه           وليس أحد 
 والواجب عليه عند    ،واملؤمن يبتلى وميتحن بالغلط منه وبالكذب عليه وبغري ذلك        

   .ذلك تكذيب الكذب والتوبة مما زل به لسانه أو قلمه أو غري ذلك من جوارحه
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ـ  " املدينة  " وقد اطلعت على ما كتبتم يف صحيفة          وأسـأل اهللا أن     ،ذيبمن التك
 كما أسأله سبحانه    ،يوفقنا وإياكم للفقه يف دينه والثبات عليه والنصح هللا ولعباده         
 وأن يصلح قلوبنـا     ،أن مين علينا مجيعا بالتوبة النصوح من مجيع ذنوبنا وتقصرينا         

   .وأعمالنا إنه مسيع قريب

كتاب وأدبـاء   نقال عن البيان الذي كتبه      " السياسة  " أما ما نشرته عين جملة      
التجمع التقدمي يف مصر من إنكاري هبوط اإلنسان على سطح القمر وتكفري من             

 فهو كذب حبت ال أساس له من        ، أو تدور  ، أو قال إن األرض كروية     ،قال بذلك 
 ومقـايل   ، وقد يكون الناقل مل يتعمد الكذب ولكن مل يتثبت يف النقـل            ،الصحة

 أنكر هبوط اإلنسان على سـطح  مطبوع ومنشور وقد أوضحت فيه الرد على من 
 وبينت أن الواجب على من ال علم لديه التوقف          ، أو كفر من صدق بذلك     ،القمر

   .وعدم التصديق والتكذيب حىت حيصل له من املعلومات ما يقتضي ذلك

كما أين قد أثبت يف املقال فيما نقلته عن العالمة ابن القيم رمحه اهللا ما يـدل        
أما دوراا فقد أنكرته وبينت األدلة على بطالنه ولكين  ،على إثبات كروية األرض

 وإمنا كفرت من قال إن الشمس ثابتة غري جاريـة ألن هـذا     ،مل أكفر من قال به    
القول مصادم لصريح القرآن الكرمي والسنة املطهرة الصحيحة الـدالني علـى أن             

 يف هـذه     وإليكم نسخة من املقاالت الثالث الصادرة مين       ،الشمس والقمر جيريان  
 وسأكتب إن شاء اهللا كلمة للسياسة أوضح فيها بطالن ما نقلته صحيفة             ،املسائل

السياسة عن البيان املشار إليه فيما يتعلق باملسائل األربع املذكورة وسأنـشره يف             
  غريها من الصحف إن شاء اهللا ليعلم القراء 
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ملـسئول   واهللا ا  ...غلط أو كذب أصحاب البيان املذكور فيما نقلوه عـين         
بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن يرينا وإياكم وسائر إخواننا احلق حقـا ويرزقنـا            

   . إنه جواد كرمي، وأن يرينا الباطل باطال ويرزقنا اجتنابه،اتباعه

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  

  الرئيس العام إلدارات البحوث العامة واإلفتاء
  والدعوة واإلرشاد
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   تناصب آل البيت العداءالوهابية ال
  )١(بل هي على طريقة السلف الصالح

 وأا تنتقص مـن     ، هل صحيح أن الوهابية تناصب آل البيت العداء        :س
   وما حقيقة الدعوة الوهابية؟ وملاذا حتارب ذا الشكل؟،سيد اخللق

 الوهابية منسوبة إىل الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا املتـوىف        :ج
ـ ١٢٠٦ سنة  وأوضح للنـاس  ، وهو الذي قام بالدعوة إىل اهللا سبحانه يف جند ، ه

 ، ودعا الناس إىل توحيد اهللا وإفراد العبادة لـه سـبحانه           ،حقيقة التوحيد والشرك  
 ودعاؤهم مـن دون اهللا      ، ممن يسمون باألولياء   ،وترك التعلق على أصحاب القبور    

كذا من يتعلـق بـاجلن أو بعـض          وه ،واالستغاثة م واالستعاذة م والنذر هلم     
 أن هذا هو الـشرك      : وأوضح للناس هو وأتباعه من العلماء      ،األشجار واألحجار 

 إىل أن تويف رمحـه اهللا  ، وكان ذلك يف منتصف القرن الثاين عشر اهلجري       ،األكرب
 وساعده يف ذلك ونصر دعوته اإلمام حممد بن سعود رمحـه            ،يف التاريخ املذكور  

 وناصر دعوته وقام ا كل من لديـه         ،الكة اليوم من آل سعود     جد األسرة امل   ،اهللا
 ،علم مبا بعث اهللا به نبيه حممدا صلى اهللا عليه وسلم من اهلـدى وديـن احلـق                 

 وأيدها علماء السنة يف جند واحلجاز       ،فانتشرت دعوته رمحه اهللا يف جند وملحقاا      
ا هي الدعوة إىل مـا       وحقيقته . واهلند وغريها  ، ويف مصر والشام والعراق    ،واليمن

  بعث اهللا 

                                                
 . هـ١٤١٧ / ٣ / ١٢ بإمالء مساحته يف ، من أسئلة صحيفة املسلمون- ١
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 وحتقيق شـهادة  ، واإلخالص له  ، صلى اهللا عليه وسلم من توحيد اهللا       به نبيه حممداً  
 وذلك باإلخالص هللا ومتابعة رسوله صلى       ، وأن حممدا رسول اهللا    ،أن ال إله إال اهللا    
غاثة  وترك ما عليه عباد القبور واألولياء من دعوة غري اهللا واالسـت            ،اهللا عليه وسلم  

 وعاداها وأنكرها اجلهال الذين مل يعرفوا ما بعث         ،بغري اهللا والذبح والنذر لغري اهللا     
 أو من نقلت هلم علـى       ،اهللا به رسوله صلى اهللا عليه وسلم من اهلدى ودين احلق          

   .غري حقيقتها ممن جهلها أو تعمد الكذب عليها

 حيبون أهل بيـت   كلهم،والشيخ حممد رمحه اهللا وأتباعه الذين ناصروا دعوته  
 ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذين ساروا على جه عليه الـصالة والـسالم              

 ويتقربون إىل اهللا سبحانه مبحبتهم والدعاء هلم باملغفرة والرمحـة      ،ويعرفون فضلهم 
 ، كالعباس بن عبد املطلب عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم وأبنائـه              ،والرضا

 وأبنائه احلسن واحلسني    ،د علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه       وكاخلليفة الرابع الراش  
 ومن سار على جهم من أهـل البيـت يف توحيـد اهللا             ،وحممد رضي اهللا عنهم   

 كما أن الوهابية يسريون على منهج السلف الصاحل من          ، وتعظيم شريعتيه  ،وطاعته
ويبغضون  ،الصحابة رضي اهللا عنهم وأتباعهم بإحسان يف العقيدة والقول والعمل         

 وهذا هو احلق الـذي      ، وخرج عن جهم من سائر الطوائف      ،من خالف سريم  
 : كما قال اهللا سـبحانه     ، ويعتقده ويدعو إليه   ،مسلم أن يسري عليه    جيب على كل  

﴿       الْـآِخر موالْيو و اللَّهجركَانَ ي نةٌ ِلمنسةٌ حووِل اللَِّه أُسسِفي ر كَانَ لَكُم لَقَد
   .)١(﴾كَر اللَّه كَِثرياوذَ

                                                
 .٢١ سورة األحزاب اآلية - ١
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قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ ِفي ِإبراِهيم والَِّذين معه ِإذْ قَالُوا ِلقَوِمِهم ِإنا برآُء              ﴿
ِمنكُم وِمما تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه كَفَرنا ِبكُم وبـدا بيننـا وبيـنكُم الْعـداوةُ           

     هدحوا ِباللَِّه وِمنؤى تتا حداُء أَبضغالْبلُونَ  ﴿ : وقال سبحانه  )١(﴾واِبقُونَ الْأَوالسو
           هنوا عضرو مهنع اللَّه ِضياٍن رسِبِإح موهعبات الَِّذيناِر وصالْأَنو اِجِرينهالْم ِمن

   .)٢(﴾تحتها الْأَنهار خاِلِدين ِفيها أَبدا ذَِلك الْفَوز الْعِظيموأَعد لَهم جناٍت تجِري 

  خري الناس قرين مث الذين يلوم مث الذين (( :وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

 : احلديث متفق عليه وكان صلى اهللا عليه وسلم يقول يف خطبتـه            )٣())يلوم
هللا وخري اهلدي هدي حممد صـلى اهللا عليـه          أما بعد فإن خري احلديث كتاب ا      ((

 . أخرجه مـسلم يف صـحيحه      )٤())وسلم وشر األمور حمدثاا وكل بدعة ضاللة      
عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني مـن        (( :وقال عليه الصالة والسالم   

بعدي متسكوا ا وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثـة        
 ومما ذكرنـا يعلـم    . واألحاديث يف هذا املعىن كثرية     )٥())كل بدعة ضاللة  بدعة و 

السائل وغريه أن الوهابيني وهم أتباع الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا الذين              
 وليسوا ينـصبون  ، ليسوا مبتدعة، وأوضحوها للناس،ناصروا دعوته وساروا عليها 

  العداوة ألهل البيت 

                                                
 .٤ سورة املمتحنة من اآلية - ١
 .١٠٠ سورة التوبة اآلية - ٢
 .٤٦٠١ ومسلم يف فضائل الصحابة برقم ،٢٤٥٨ رواه البخاري يف الشهادات برقم - ٣
 .١٤٣٥ رواه مسلم يف اجلمعة برقم - ٤
 .١٦٥٢٢الشاميني برقم =  وأمحد يف مسند٣٩٩١ رواه أبو داود يف السنة برقم - ٥
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 ، بل هم على طريقة السلف الصاحل      ،ا عليه الصالة والسالم   أو يتنقصون النيب حممد   
 وهم حيبون رسول اهللا     ،من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وأتباعهم بإحسان        

صلى اهللا عليه وسلم حمبة صادقة أعظم من حمبتهم ألنفسهم ووالـديهم والنـاس              
 أحـب   ال يؤمن أحدكم حىت أكون    (( : عمال بقوله صلى اهللا عليه وسلم      ،أمجعني

   .)١())إليه من ولده ووالده والناس أمجعني

 ، ألنت أحب إيل من كل شيء إال من نفسي         :وملا قال له عمر رضي اهللا عنه      
 فقال له عمر رضـي اهللا       ))ال يا عمر حىت أكون أحب إليك من نفسك        (( :فقال

عنه ألنت أحب إيل من كل شيء حىت من نفسي فقال له صلى اهللا عليه وسـلم                 
 أي قد مت اإلميان وكمل لكونه صلى اهللا عليه وسلم أحب إىل             )٢())مراآلن يا ع  ((

 والتمسك  ، ومن أدلة صدق احملبة اتباعه صلى اهللا عليه وسلم         .كل مؤمن من نفسه   
قُلْ ِإنْ كُنتم تِحبـونَ     ﴿ : لقول اهللا عز وجل    ، واحلذر مما خيالف ذلك    ،مبا جاء به  

   .)٣(﴾لَّه ويغِفر لَكُم ذُنوبكُم واللَّه غَفُور رِحيماللَّه فَاتِبعوِني يحِببكُم ال

 أو أصحاب اهلوى الذين بـاعوا   ،أما الذين عادوا هذه الدعوة فهم اجلهال ا       
 ، إما عن جهل أو عن هـوى       ،آخرم بدنياهم وتابعوا أهل الباطل يف عداء احلق       

 وسلم وما بعثه اهللا بـه مـن         كما فعلت اليهود يف عداء نبينا حممد صلى اهللا عليه         
   . نسأل اهللا العافية والسالمة، حسدا وبغيا واتباعا للهوى،اهلدى

  
                                                

 . واللفظ له٦٣ ومسلم يف اإلميان برقم ،١٤ رواه البخاري يف اإلميان برقم - ١
 .١٧٣٥٥ وأمحد يف مسند الشاميني برقم ،٦١٤٢ رواه البخاري يف األميان والنذور برقم - ٢
 .٣١ سورة آل عمران اآلية - ٣



  

 - ٢٣٤ -

  اإلجابة عن عدة أسئلة لصحيفة المدينة
  رد االفتراء على شيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب

  )١(رحمه اهللا ودعوته
 ما حكم من قام بالتهجم واالفتراء على اإلمام الشيخ حممد بن عبـد              :س

 ، وعلى دعوته ووصفه بأنه مبتدع وقد جاء مبذهب خـامس          ،الوهاب رمحه اهللا  
ووصف أتباعه بالوهابيني وغري ذلك من الصفات اليت قد يلقيها أعداء هـذه              

  الدعوة على اإلمام؟ 
 : قسم على الشرك   : هذا من جهل اجلاهلني؛ فالذين عادوا الشيخ قسمان        :ج

 جهال غـرهم    : وقسم آخر  ، ضالون فعادوه ألنه دعا إىل التوحيد وهم مشركون      
 واملـشركون عـادوا     .. أو قلدوا مغرضني   ، فهم جهال قلدوا جهاال    .دعاة الباطل 

 عن بصرية كاليهود    - وقوة آخرون    ،الرسل وحاربوا دعوة الرسل جهال وضالال     
 عادوا الرسل وعادوا ما جاء به الرسل عن بصرية حسدا وبغيا وطاعة           -وأشباههم  

   .افيةللهوى نسأل اهللا الع

  حـول تفضيل أحد األوالد على اآلخرين في العطاء
 إن بعض الناس ميتاز أحد من أوالده على اآلخر بالرب والعطف علـى              :س
 فهـل مـن     . فيخصه والده بالرب والعطية من أجل ما امتاز به من الرب           ،والديه

   .العدل أن يعطى املتميز بالرب عوضا عن بره؟

                                                
 .١٢ .٢٤ هـ عدد ١٤١٦ / ١٠ / ٢٣ نشرت يف جريدة املدينة يف - ١



  

 - ٢٣٥ -

ن بعض هذا أمر معلوم لكن ليس للوالد         ال شك أن بعض األوالد خري م       :ج
اتقوا (( :أن يفضل بسبب ذلك بل جيب أن يعدل لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم             

 فال جيوز له تفضيل من أجل أن هذا أحسن من هذا            )١())اهللا واعدلوا يف أوالدكم   
 بل جيب أن يعدل بينهم ونصيحة اجلميع حىت يستقيموا على الـرب             ،وأبر من هذا  

 وال  ،عة اهللا ورسوله؛ ولكن ال يفضل بعضهم على بعـض يف العطيـة            وعلى طا 
يوصي لبعضهم دون بعض؛ بل كلهم سواء يف املرياث والعطية على حسب ما جاء         

 يعدل بينهم كما جاء يف الشرع فللرجل مثل حظ          ، والعطية ،به الشرع من املرياث   
 وإذا كـانوا  ،ئة فإذا أعطى الرجل من أوالده ألفا يعطي املـرأة مخـسما          ،األنثيني

 : فإذا قـالوا   . ومسحوا مساحا واضحا   ، أعط أخانا كذا   : وقالوا ،مرشدين وتساحموا 
 ويظهر له أن مساحهم حقيقة ليس جماملـة      ..نسمح أن تعطيه سيارة أو تعطيه كذا      

   . فال بأس،وال خوفا منه
 أكانوا ذكورا   ،واملقصود أن يتحرى العدل إال إذا كان األوالد مرشدين سواء         

   . فاحلق هلم، فال بأس،ناثا ومسحوا لبعضهم أن يعطوا شيئا ألسباب خاصةأو إ
  حول اعتماد طالب العلم أو الداعية على الكتب الفكرية

  والثقافية وعدم قراءة الكتب الشرعية

 بعض الناس يعتمد على الكتب الفكرية والثقافية ويقرأ منها مث بعد             :٣س
 الفقه يف الدين ومل يقرأ يف الكتـب       ذلك يظن أنه عامل وداعية مع أنه ضعيف يف        

   فما هو توجيه مساحتكم ملثل ذلك؟ .الشرعية

                                                
 . عن النعمان بن بشري رضي اهللا عنه٢٣٩٨ رواه البخاري يف كتاب اهلبة برقم - ١



  

 - ٢٣٦ -

 العلم قال اهللا وقـال      ، وليس قال فالن وفالن    ، العلم قال اهللا وقال رسوله     :ج
 وأهل العلم هـم  ، بعد ذلك قول أهل العلم مبا يفسرونه ويوضحونه للناس   ،رسوله

شِهد اللَّه أَنه ال ِإلَـه ِإال هـو         ﴿ :عالخلفاء اهللا يف عباده بعد الرسل قال جل و        
 قـال   ، والعلم هو العلم باهللا وبدينـه      )١(﴾والْمالِئكَةُ وأُولُو الِْعلِْم قَاِئما ِبالِْقسطِ    

 وهم الرسـل وأتبـاعهم أهـل    )٢(﴾ِإنما يخشى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَماءُ     ﴿ :تعاىل
 فالعلماء هم خلفاء الرسـل      ، أهل القرآن والسنة   ،حلق أهل ا  ، أهل الدين  ،البصائر

 وال يكون طالب العلم مـن أهـل   ،وهم املوضحون والدالون على اهللا وعلى دينه  
العلم إال بتدبر وتعلم كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم واألخـذ مـن             

  أن يقبل على الطاعـات والتـدبر والتعقـل         : هذا هو طريق العلم    ،علماء السنة 
 ويتدبر ويتعقل   ، ويقرأ قراءة املستفيد الطالب للعلم من أوله إىل آخره         ،واالستفادة

ويطالع ما أشكل عليه يف كتب التفسري املعتمدة كتفسري ابـن كـثري والبغـوي               
 ويأخذ العلم عـن     ، ويعتين بكتب احلديث الشريف    ،وحنومها من التفاسري املعتمدة   

 وال من علمـاء  ، ال من علماء الكالم،ةعلماء أهل السنة واجلماعة من أهل البصري  
 فالعلم الذي ليس من كتاب اهللا وسنة رسوله ال يـسمى            ، وال من اجلهلة   ،البدع

 لكن املقصود الذي ينفع يف      ، وإن كان علما نافعا يف الدنيا      ،علما بل يسمى جهال   
  ويتبصر به اإلنسان يف الدين ويعرف ما أوجب اهللا عليه          ،اآلخرة وينقذ من اجلهالة   

   .وما حرم عليه هذا هو العلم الشرعي

  

                                                
 .١٨ سورة آل عمران اآلية - ١
 .٢٨ سورة فاطر اآلية - ٢



  

 - ٢٣٧ -

  

  نصيحة للدعاة في عدم استعجال ثمار دعوتهم

 ما هي نصيحتكم للدعاة الذين يستعجلون قطف مثـار الـدعوة            :س
  ونتائجها؟ 

 حىت يفقهوا الناس    ، الواجب على الدعاة التحمل والصرب وعدم العجلة       :ج
وما حـرم علـيهم عـن        فيعلموا ما أوجب اهللا عليهم       ،وحىت يرشدوا الناس  

 وال ، الواجب التأين والتثبت حىت يفقه العامي ويفقه املتعلم ما قيل لـه          ،بصرية
مانع من ترداد الكالم وإيضاحه بأنواع العبارات الـيت توضـح للـسائل أو              

 ألن احلاضرين قد يكون فـيهم مـن ال       .للحاضرين مراد املعلم ومراد املرشد    
 العبارات ويوضـحها بالعبـارات الـيت        يفهم لغة املعلم ولغة املرشد فيكرر     

يفهموا واأللفاظ اليت يفهموا حىت يكون البيان كامال وحىت تقوم احلجـة            
 )١(﴾واصِبروا ِإنَّ اللَّه مع الـصاِبِرين     ﴿ :وال بد من الصرب كما قال اهللا تعاىل       

   . التوفيق واهللا ويل)٢(﴾واصِبر وما صبرك ِإال ِباللَِّه﴿ :وقال سبحانه

  

                                                
 .٤٦ سورة األنفال من اآلية - ١
 .١٢٦ سورة النحل من اآلية - ٢



  

 - ٢٣٨ -

  

  )١(ليس الحنابلة هم السلفيون فقط

 هـل   ، وما حقيقة السلفية   ؟ هل صحيح أن احلنابلة هم السلفيون فقط       :س
  هي قرينة التشدد والتزمت كما يروج البعض؟ 

 وإمنا السلف الصاحل هم الـصحابة رضـي اهللا   . ليس هذا القول بصحيح    :ج
عني من احلنفية واملالكية والشافعية     عنهم ومن سلك سبيلهم من التابعني وأتباع التاب       

 يف  ،واحلنابلة وغريهم ممن سار على احلق ومتسك بالكتاب العزيز والسنة املطهـرة           
 نسأل اهللا أن جيعلنا     ، ويف مجيع أمور الدين    ، وباب األمساء والصفات   ،باب التوحيد 

 وأن يوفق مجيع املسلمني حكومات وشعوبا يف كل مكان للتمسك بكتابـه     ،منهم
 واحلذر من كـل مـا       ، والتحاكم إليهما  ،زيز وسنة رسوله األمني وحتكيمهما    الع

   . واهللا ويل التوفيق.خيالفهما إنه ويل ذلك والقادر عليه

  

  

                                                
 .حيفة املسلمون من أسئلة ص- ١



  

 - ٢٣٩ -

  )١(تحذير من الوقوع في أعراض الناس والغيبة
 ما هي الغيبة؟ وما حكم الوقوع يف أعراض الناس وهل جيوز جمالـسة              :س

  من يغتاب؟ 
 أعراض املسلمني مبا يكرهون منكر عظيم وهو من الغيبـة            إن  الكالم يف    :ج
وال يغتب بعضكُم بعـضا     ﴿ : بل من كبائر الذنوب لقوله سبحانه وتعاىل       ،احملرمة

          ابـوت ِإنَّ اللَّـه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَِرهتيأَِخيِه م مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح ِحبأَي
ِحيموروى مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صـلى          )٢(﴾ر 

 : اهللا ورسوله أعلـم؟ قـال      : فقالوا ))أتدرون ما الغيبة  (( :اهللا عليه وسلم أنه قال    
  كان إن(( : أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول؟ قال        : قيل ))ذكرك أخاك مبا يكره   ((

 رواه مسلم)٣())تهفيه ما تقول فقد اغتبته وإن مل يكن فيه فقد .   
ولقد صح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه ملا عرج به مر على قوم هلم أظافر من                 

يا جربيل من هؤالء؟ فقال هؤالء      (( :حناس خيمشون ا وجوههم وصدورهم فقال     
  .)٤())الذين يأكلون حلوم الناس ويقعون يف أعراضهم

م جمالسة من يغتـاب  فالواجب عليك يا عبد اهللا وعلى غريك من املسلمني عد   
مـن رأى  (( : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم،املسلمني مع نصيحته واإلنكار عليه 

منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف       
   . فإن مل ميتثل بعد ذلك فاترك جمالسته ألن ذلك من متام اإلنكار عليه)٥())اإلميان

                                                
 . هـ١٤١٦ / ١٠ / ٢٧ نشر يف جريدة املدينة يف - ١
 .١٢ سورة احلجرات اآلية - ٢
 .٤٦٩٠ رواه مسلم يف كتاب الرب والصلة برقم - ٣
 .١٣٨٦١ وأمحد يف باقي مسند املكثرين برقم ،٤٢٣٥ رواه أبو داود يف كتاب األدب برقم - ٤
 .١١٠٣٤اللفظ له ورواه أمحد يف باقي مسند املكثرين برقم  و٧٠ رواه مسلم يف كتاب اإلميان برقم - ٥



  

 - ٢٤٠ -

  )١( للمسئولين األفغاننصيحة عامة

 إىل  ،من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز مفيت عام اململكة العربيـة الـسعودية              
حضرة األخ الكرمي فخامة رئيس دولة أفغانستان اإلسالمية الشيخ برهان الـدين            

 وفقهم اهللا ملا فيه رضـاه       ، وإىل مجيع املسئولني يف األفغان واملتحاربني فيها       ،رباين
هم ونصر م احلق وأعاذهم من نزغات الشيطان ومضالت الفـنت           وأهلمهم رشد 

   .آمني

   : أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ما وقع بينكم من الفنت والقتال ومـا         ، وأفرح األعداء  ،فلقد أحزن املسلمني  
حـزان احملـبني   إ و، وتشتيت الشعب  ، وإتالف األموال  ،حصل من إزهاق النفوس   

 ، وأموالكم، وشعبكم، وأنفسكم،تقوا اهللا أيها اإلخوة يف دينكم    فا .وأفراح األعداء 
وارجعوا إىل اهللا سبحانه وتوبوا إليه مما وقع منكم وحلوا مـشاكلكم بالتفـاهم              

 والتشاور بينكم عمال مبا مدح اهللا به املؤمنني يف قوله سبحانه            ،والوسائل السلمية 
ِهم وأَقَاموا الصالةَ وأَمرهم شـورى      والَِّذين استجابوا ِلرب  ﴿ :يف سورة الشورى  

   وهذا السبيل هو السبيل الذي جيب عليكم )٢(﴾بينهم وِمما رزقْناهم ينِفقُونَ

                                                
 . هـ١٤١٦ / ٩ / ٢٠ نشرت بصحيفة اجلزيرة والرياض ليوم - ١
 .٣٨ سورة الشورى اآلية - ٢



  

 - ٢٤١ -

 يف كل خالف مـع العنايـة بطاعـة اهللا           ، والسري عليه  ،وعلى أمثالكم األخذ به   
 ودفـع   ،صال اخلري إليـه    وإي ، ورمحة الشعب  ، واالستقامة على دين اهللا    ،ورسوله

 والتعاون مع خواص إخوانكم من املسلمني الذين يسرهم اجتمـاعكم   ،األذى عنه 
   . وحيزم تفرقكم واختالفكم،وتعاونكم

وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى وال تعاونوا علَى الِْإثِْم        ﴿ :وقد قال اهللا عز وجل    
  قُوا اللَّهاتاِن وودالْعالِْعقَابِ    و ِديدش ِر﴿ : وقال سبحانه  )١(﴾ ِإنَّ اللَّهصالْعِإنَّ   *و 

ِإال الَِّذين آمنوا وعِملُوا الـصاِلحاِت وتواصـوا ِبـالْحق    * الِْإنسانَ لَِفي خسٍر  
ن املؤمن للمؤمن كالبنيا  (( : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم      )٢(﴾وتواصوا ِبالصبرِ 

الـدين  (( : وقال عليه الصالة والـسالم     )٣())يشد بعضه بعضا وشبك بني أصابعه     
هللا (( : ملن يا رسـول اهللا؟ قـال       : قيل ))النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة    

مثل (( : وقال عليه الصالة والسالم    )٤())ئمة املسلمني وعامتهم  ألولكتابه ولرسوله و  
 مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له         املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم    

   .اآليات واألحاديث يف هذا املعىن كثريةو )٥())سائر اجلسد بالسهر واحلمى

                                                
 .٢ سورة املائدة من اآلية - ١
 . سورة العصر كاملة- ٢
 ورواه مـسلم يف  ،ظ له واللف٢٢٦٦ ويف املظامل والغصب برقم      ٤٥٩ رواه البخاري يف الصالة برقم       - ٣

 .٤٦٨٤الرب والصلة برقم 
 وأبو داود يف األدب برقم      ٤١٢٨ والنسائي يف البيعة برقم      ١٨٤٩ رواه الترمذي يف الرب والصلة برقم        - ٤

٤٢٩٣. 
 . واللفـظ لـه    ٤٦٨٥ ومسلم يف الرب والصلة واآلداب برقم        ٥٥٥٢ رواه البخاري يف األدب برقم       - ٥

 .١٧٦٤٨م وأمحد يف مسند الكوفيني برق
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 راقبوا اهللا واذكـروا     ، أيها املتنازعون  ، أيها املسئولون  ،فاتقوا اهللا أيها اإلخوان   
 ،ليـه  وعن الدافع إ   ، وعن أسبابه  ، وأنه سائلكم عما وقع بينكم     ،وقوفكم بني يديه  

عما كَـانوا    فَوربك لَنسأَلَنهم أَجمِعني  ﴿ :كما قال اهللا عز وجل يف سورة احلجر       
كلكم راع وكلكـم مـسئول عـن        (( : وقال عليه الصالة والسالم    )١(﴾يعملُونَ
اللهم من ويل من أمر أمـيت شـيئا   (( : وقال أيضا عليه الصالة والسالم  )٢())رعيته

 )٣())ه اللهم من ويل من أمر أميت شيئا فشق عليهم فاشقق عليـه            فرفق م فارفق ب   
   .واألحاديث يف هذا املعىن كثرية

 وأن ،واهللا املسئول بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن جيمع قلوبكم على التقوى         
 ومن شر  ، وأن يعيذكم من شر أنفسكم     ، وأن يويل عليكم خياركم    ،يصلح شأنكم 

 وأن  ، واألعمـال  ،ن يصلح لنا ولكم النيات واألقوال      وأ ،الشيطان وأعداء اإلسالم  
 والـسالم   . إنه ويل ذلك والقادر عليـه      ،حيسن لنا ولكم وجلميع املسلمني العاقبة     

   .عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  

  

  

  
                                                

 .٩٣ – ٩٢ احلجر اآليتان ةر سو- ١
 .٣٤٠٨ ومسلم يف اإلمارة برقم ،٨٤٤ رواه البخاري يف اجلمعة برقم - ٢
 .٢٥٠١٥ وأمحد يف باقي مسند األنصار برقم ،٣٤٠٧ رواه مسلم يف اإلمارة برقم - ٣
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  دعوة إلى دعم
  )١(الهيئة العليا للبوسنة والهرسك

ململكـة  دعوة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز مفيت عام ا            [
 ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية واإلفتـاء          ،العربية السعودية 

إىل دعم اهليئة العليا جلمع التربعات ملسلمي البوسنة واهلرسك ومساعدا من           
 جاء ذلك يف نصيحة وجهها مساحته    .الزكاة وغريها لتستمر يف نشاطها املبارك     

  ] :فيما يلي نصها

عبد اهللا بن باز إىل من يراه مـن إخـواين املـسلمني             من عبد العزيز بن     
الراغبني يف اإلحسان ومواساة احملتاجني واملسامهة يف تعمري املساجد واملشاريع          

   .اخلريية وفقهم اهللا ونصر م دينه آمني

   : أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

التربعـات إلغاثـة    فيسرين أن أفيد اجلميع مبا تقوم به اهليئة العليا جلمع           
 ، وتعمري املساجد واملدارس   ، ومواساة احملتاجني والفقراء   ،املسلمني يف البوسنة  

 وهذه اهليئة يرأسـها     ، إىل غري ذلك مما حيتاجه املسلمون هناك       ،واملستشفيات
 وقد نفع اهللا ا     ،مسو األمري سلمان بن عبد العزيز أمري منطقة الرياض وفقه اهللا          

   .نفعا كبريا

                                                
  .٨٤٩٥ عدد . هـ١٤١٦ / ٨ / ١٠ نشرت يف جريدة اجلزيرة يوم االثنني املوافق  - ١
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 احتساب األجر يف دعم اهليئة ومساعدا مـن         ،ممن يطلع على كتايب هذا    فأرجو  
 ونـشر   ، وتأليف قلوم  ، لتستمر يف نشاطها املبارك ودعمها للمسلمني      ،الزكاة وغريها 

 ، وتعمري وترميم مـساجدهم    ، وتعليم أبنائهم وعالج مرضاهم    ،الدعوة اإلسالمية بينهم  
   .لعظيم والفضل الكبري وال خيفى ما يف ذلك من األجر ا،ومدارسهم

 : لقـول اهللا عـز وجـل       ، وعظيم املثوبـة   ،ونرجو لكم يف ذلك جزيل اخللف     
 ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خِسر   * والْعصِر  ﴿ : وقوله سبحانه  )١(﴾وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى   ﴿
 وقولـه   )٢(﴾الْحق وتواصوا ِبالصبرِ   ِإال الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصوا بِ       *

فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم واسمعوا وأَِطيعوا وأَنِفقُوا خيرا ِلأَنفُِسكُم ومن يوق           ﴿ :تعاىل
ٍء فَهـو   وما أَنفَقْتم ِمن شي   ﴿ : وقوله عز وجل   )٣(﴾شح نفِْسِه فَأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ    

   اِزِقنيالر ريخ وهو ِلفُهخٍر     ﴿ : وقوله سبحانه وتعاىل   )٤(﴾ييخ ِمن فُِسكُموا ِلأَنمقَدا تمو
   .)٥(﴾تِجدوه ِعند اللَِّه هو خيرا وأَعظَم أَجرا

من تصدق بعدل مترة من كسب طيـب وال         (( :وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     
هللا إال الطيب وإن اهللا يتقبلها بيمينه مث يربيها كما يريب أحدكم فلوه أو فـصيله                يقبل ا 

ما منكم من أحد إال سيكلمه      (( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم     )٦())حىت تكون مثل اجلبل   
ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترمجان فينظر عن ميينه فال يرى إال ما قدم وينظر عـن                  

 قدم وينظر تلقاء وجهه فال يرى إال النار فاتقوا النار ولو بشق مترة             مشاله فال يرى إال ما    
   .)٧())فمن مل جيد فبكلمة طيبة

                                                
  .٢ سورة املائدة من اآلية - ١
  . سورة العصر كاملة- ٢
  .١٦ سورة التغابن اآلية - ٣
  .٣٩ سورة سبأ من اآلية - ٤
  .٢٠ سورة املزمل من اآلية - ٥
  .١٠٥٥٦ وأمحد يف مسند املكثرين برقم ،١٣٢١ رواه البخاري يف الزكاة برقم - ٦
  .١٦٨٨٠زكاة برقم  ومسلم يف ال،٦٩٥٨ رواه البخاري يف التوحيد برقم - ٧
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واآليات واألحاديث يف احلث على الصدقة واإلنفاق يف وجوه اخلري كـثرية            
   . مع العلم بأن اهليئة لديها حساب خاص للزكاة وحساب خاص لغري الزكاة،جدا

 وإياكم لكل ما يرضـيه وأن جيعلنـا وإيـاكم مـن      واهللا املسئول أن يوفقنا   
 وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن          ،املسارعني إىل كل خري   

 وأن يبارك لكم فيما أعطاكم وأن يزيدكم من فضله وأن يوفـق             ،مضالت الفنت 
 وأن  ، وأن يبارك يف جهـودهم     ، وأن يضاعف هلم املثوبة    ،اهليئة ورئيسها لكل خري   

   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،نصر م احلق إنه ويل ذلك والقادر عليهي

  
  مفيت عام اململكة العربية السعودية

  ورئيس هيئة كبار العلماء
  وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء
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 )١(حث المسلمين على التبرع

  ومساعدة إخوانهم المحتاجين
العاملني والعاقبة للمتقني والـصالة      واحلمد هللا رب     ،بسم اهللا الرمحن الرحيم   

والسالم على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا حممد بن عبد             
   : أما بعد، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى داه،اهللا

فإين أشكر إخواين العاملني يف هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية على جهـودهم            
 ، وإغاثة امللـهوفني   ، يف مساعدة املسلمني يف كل مكان      ، املباركة  وأعماهلم ،الطيبة

 ومـا أوجـب اهللا   ، وتعليم الناس ما يلزمهم يف دينهم،ومواساة الفقراء واملساكني 
 ، كما أشكرهم على ما يقومون به من العناية باملـساجد          . وما حرم عليهم   ،عليهم

   .ائر أحناء املعمورة وغري ذلك مما ينفع املسلمني يف س، واملالجئ،واملدارس

وبلغين من أخبارهم وأعماهلم وجهودهم الطيبة ما سرين وسر كل مسلم بلغه            
ذلك وإين ذه املناسبة أوصيهم مبضاعفة اجلهود جلميع املسلمني واإلخالص هللا يف            

 ألن اهللا عز ، وأكمل وجه يف حملها ويف جهتها  ، وأداء األمانة على خري وجه     ،العمل
 ويقول سبحانه   )٢(﴾ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناِت ِإلَى أَهِلها       ِإنَّ﴿ :وجل يقول 

   .)٣(﴾والَِّذين هم ِلأَماناِتِهم وعهِدِهم راعونَ﴿ :يف وصف املؤمنني

                                                
 / ٩ /  ١٥ كلمة ألقاها مساحته يف حفل هيئة اإلغاثة اإلسالمية جلمـع التربعـات يف الريـاض يف                  - ١

  . هـ١٤١٦
  .٥٨ سورة النساء من اآلية - ٢
  .٨ سورة املؤمنون اآلية - ٣
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ا يا أَيها الَِّذين آمنوا ال تخونوا اللَّه والرسـولَ وتخونـو          ﴿ :ويقول جل وعال  
ِإنـا عرضـنا الْأَمانـةَ علَـى        ﴿ : ويقول عز وجل   )١(﴾أَماناِتكُم وأَنتم تعلَمونَ  

السماواِت والْأَرِض والِْجباِل فَأَبين أَنْ يحِملْنها وأَشفَقْن ِمنها وحملَها الِْإنـسانُ   
ِإنَّ الْمـتِقني ِفـي جنـاٍت    ﴿ :عـال  ويقول جـل و  )٢(﴾ِإنه كَانَ ظَلُوما جهولًا   

 واملتقون هم الذين أدوا     )٤(﴾ِإنَّ الْمتِقني ِفي مقَاٍم أَِمنيٍ    ﴿ : وقال تعاىل  )٣(﴾وعيوٍن
 ، وأدوا حـق عبـاده     ، وأدوا حقه  ،األمانة واتقوا اهللا وعظموه وأخلصوا له العبادة      

املؤمنون وهم أصـحاب     وهم   ، هؤالء هم املتقون   ،وابتعدوا عن حمارمه عز وجل    
  .)٥(﴾والَِّذين هم ِلأَماناِتِهم وعهِدِهم راعونَ﴿ :األمانة الذين قال فيهم سبحانه

 والالجـئني املـسلمني والعنايـة       ،كما أوصيهم أيضا بالعناية جبميع الفقراء     
 وال مانع يف إعانة غري املسلمني على وجه الترغيب يف           ،باملسلمني أكثر من غريهم   

 وحقا يف   ، ألن اهللا عز وجل جعل للمؤلفة قلوم حقا يف الزكاة          ،إلسالم والتأليف ا
 . ترغيبا يف اإلسالم وتقوية لإلميان ودعوة إىل إسالم غريهم ممن مل يسلم            ،بيت املال 

 وتعليمهم العقيدة   ، تعليم اجلهال وإرشادهم   ،ومن أهم األمور أيضا العناية بالتعليم     
 وتوزيع الكتب املفيدة    ، والعناية بتفقيههم يف دين اهللا     ،ةالصحيحة العقيدة اإلسالمي  

 فإن توزيع كتاب اهللا بني املسلمني مـن أهـم           ،وأهم ذلك توزيع القرآن العظيم    
 وأصح وأصـدق    ، وهو أشرف كتاب   ، ألن كتاب اهللا فيه اهلدى والنور      ،املهمات
 )٦(﴾ِإنَّ هذَا الْقُرآنَ يهِدي ِللَِّتي ِهي أَقْوم﴿ : يقول اهللا عز وجل،كتاب

                                                
  .٢٧ سورة األنفال اآلية - ١
  .٧٢ سورة األحزاب اآلية - ٢
  .٤٥ سورة احلجر اآلية - ٣
  .٥١ورة الدخان اآلية  س- ٤
  .٨ سورة املؤمنون اآلية - ٥
  .٩ سورة اإلسراء اآلية - ٦
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 )١(﴾وهذَا ِكتاب أَنزلْناه مبارك فَاتِبعوه واتقُوا لَعلَّكُم ترحمـونَ        ﴿ :ويقول تعاىل 
ر أُولُـو   ِكتاب أَنزلْناه ِإلَيك مبارك ِليـدبروا آياِتـِه وِليتـذَكَّ         ﴿ :ويقول تعاىل 

 )٣(﴾أَفَال يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوٍب أَقْفَالُها      ﴿ : ويقول سبحانه  )٢(﴾الْأَلْباِب
الر ِكتاب أَنزلْناه ِإلَيك ِلتخِرج الناس ِمن الظُّلُمـاِت ِإلَـى           ﴿ :ويقول جل وعال  

ونزلْنـا  ﴿ :ويقول جل وعـال ، )٤(﴾يِز الْحِميِدالنوِر ِبِإذِْن ربِهم ِإلَى ِصراِط الْعزِ     
        ِلِمنيسى ِللْمرشبةً ومحرى ودهٍء ويا ِلكُلِّ شانيِتب ابالِْكت كلَيويقـول   )٥(﴾ع 

 وملا خطب النـاس  )٦(﴾وأُوِحي ِإلَي هذَا الْقُرآنُ ِلأُنِذركُم ِبِه ومن بلَغَ ﴿ :سبحانه
إين تارك فـيكم مـا إن       (( :هللا عليه وسلم يف حجة الوداع يوم عرفة       قال صلى ا  

 بين عليه الصالة والـسالم أن  )٧())متسكتم به لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب اهللا 
 ألن  ، واالعتصام بالقرآن اعتصام به وبالسنة     ،الناس لن يضلوا إذا اعتصموا بالقرآن     

 كما أمر بطاعة    .بالتزامها يف القرآن   وقد أمر اهللا سبحانه      ،السنة هي الوحي الثاين   
 )٨(﴾قُلْ أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ    ﴿ : قال تعاىل  ،الرسول واالستقامة على دينه   

يا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه الرسولَ وأُوِلي الْأَمِر ِمـنكُم فَـِإنْ             ﴿ :قال تعاىل 
   فطاعة الرسول )٩(﴾ فَردوه ِإلَى اللَِّه والرسوِلتنازعتم ِفي شيٍء

                                                
  .١٥٥ سورة األنعام اآلية - ١
  . ٢٩ سورة ص اآلية - ٢
  .٢٤ سورة حممد اآلية - ٣
  .١ سورة إبراهيم اآلية - ٤
  .٨٩ سورة النحل اآلية - ٥
  .١٩ سورة األنعام اآلية - ٦
ومالك يف املوطأ يف كتـاب      . ٣٧٢٠والترمذي يف املناقب برقم     . ٢١٣٧ رواه مسلم يف احلج برقم       - ٧

  .١٣٩٥اجلامع برقم 
  .٥٤ سورة النور من اآلية - ٨
  .٥٩ سورة النساء من اآلية - ٩
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 وصية بـه    : والوصية بالقرآن  ، من يطع الرسول فقد أطاع اهللا      ،من طاعة اهللا  
 وال طريق للنجاة وال سبيل للسعادة إال باتباع كتاب اهللا الكرمي            ،وبالسنة املطهرة 

   .وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم قوال وعمال وعقيدة

 وعلى كل مسلم التعاون يف      ، وعلى العلماء أينما كانوا    ،لواجب على اهليئة  فا
 ، وإرشاد الضال  ، وتعليم اجلاهل  ،هذا األمر ويف هذا السبيل بإيصال احلق إىل أهله        

 وهذا  ، وهذا هو سبيل اهللا    ، هذا هو طريق اهللا    ، والنهي عن املنكر   ،واألمر باملعروف 
 )١(﴾اهِدنا الصراطَ الْمـستِقيم   ﴿ :وعالهو الصراط املستقيم الذي قال فيه جل        

 وقال تعاىل يف حق الـنيب       )٢(﴾وأَنَّ هذَا ِصراِطي مستِقيما فَاتِبعوه    ﴿ :وقال تعاىل 
   .)٣(﴾وِإنك لَتهِدي ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم﴿ :صلى اهللا عليه وسلم

 ، ما أوجب اهللا علـيهم      وتعليمهم ،فإصالح عقائد الناس وتوجيههم إىل اخلري     
 أهم من إصالح أبدام وإعاشة أبـدام فـصالح         ،وحتذيرهم مما حرم اهللا عليهم    

 وعلى والة األمـور يف      ، وعلى الدعاة والعلماء   ، فالواجب على اهليئة   .الدين مقدم 
 أن يعنوا بإصالح دين شـعوم       ، وعلى والة أمر املسلم يف كل مكان       ،كل مكان 
وإرشادهم إىل ما خلقوا له من توحيـد اهللا وطاعـة اهللا             ، وتوجيههم ،وبتعليمهم

 هذا هـو  .واالستقامة على دين اهللا واحلذر من حمارم اهللا والوقوف عند حدود اهللا           
 ، وهذا هو احلق الالزم هلم؛ أن يطيعوا اهللا ورسوله     ،الواجب على مجيع والة األمور    

 وأن يأخـذوا    ،هم به  وأن يلزمو  ، وأن يرشدوهم للحق   ،وأن يعلموا الناس دين اهللا    
   هذا هو ،على أيديهم حىت يلتزموا باحلق

                                                
  .٦ سورة الفاحتة اآلية - ١
  .١٥٣ سورة األنعام اآلية - ٢
  .٥٢ سورة الشورى اآلية - ٣



  

 - ٢٥٠ -

 وأن يعينـهم وأن يـصلح    ، نسأل اهللا أن يوفقهم    .الواجب على مجيع والة األمور    
 . وأن يوفق والة أمرنا يف هذه البالد إىل كل خري          ، وأن يصلح هلم البطانة    ،أحواهلم

 العناية التامة بالدين    :ني فيها واملقصود أن على اهليئة وعلى املسئولني باهليئة والعامل       
 وإنقاذ الفقراء واحملتـاجني مـن       ، وذلك أهم من العناية بإصالح األبدان      ،والتعليم

 ويكون االهتمام بالدين وإصـالح الـدين        ، فيهتمون ذا وهذا   ،اجلوع واحلاجة 
 قـال   ،واألخالق أهم وأعظم؛ ألن يف ذلك النجاة والسعادة يف الدنيا واآلخـرة           

 )١(﴾ أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبـت أَقْـدامكُم           يا﴿ :تعاىل
الَّـِذين ِإنْ   * ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره ِإنَّ اللَّه لَقَـِوي عِزيـز           ﴿ :ويقول تعاىل 

لزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عـِن      مكَّناهم ِفي الْأَرِض أَقَاموا الصالةَ وآتوا ا      
   .)٢(﴾الْأُموِر الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ

خريكـم مـن تعلـم القـرآن        (( :ويقول النيب الكرمي عليه الصالة والسالم     
 )٤())اقرءوا القرآن فإنه يأيت شفيعا ألصحابه يوم القيامة       (( : ويقول أيضا  )٣())وعلمه

وهذَا ِكتاب أَنزلْنـاه مبـارك فَـاتِبعوه واتقُـوا لَعلَّكُـم            ﴿ :ويقول جل وعال  
   .)٥(﴾ترحمونَ

فتعليم الناس بكتاب اهللا الكرمي وتعليمهم بالسنة اليت يضطرون إىل معرفتها مما            
   وذلك هو ،أوجب اهللا عليهم

                                                
  .٧ سورة حممد اآلية - ١
  .٤١ – ٤٠ن  سورة احلج اآليتا- ٢
  . ٢٨٣٢ والترمذي يف فضائل القرآن برقم ،٤٦٣٩ رواه البخاري يف فضائل الصحابة برقم - ٣
 وأمحد يف باقي مسند األنصار برقم       ، واللفظ له  ١٣٣٧ رواه مسلم يف صالة املسافرين وقصرها برقم         - ٤

٢١١٦٩.  
  .١٥٥ سورة األنعام اآلية - ٥



  

 - ٢٥١ -

 وعلى مجيـع    ،ور وعلى والة األم   ، وهو الفرض على مجيع العلماء     ،األعز واألعظم 
 عليهم أن يهتموا بأمر الـدين       ، وعلى العاملني يف هذه اهليئة ويف غريها       ،املسئولني

 وتشجيع الدعاة واحلرص على تكثري      ، وهكذا توزيع الكتب املفيدة    ،قبل كل شيء  
 وألن ذلك وسـيلة إىل أن       ،ألن يف ذلك اخلري العظيم    ؛  الدعاة وبثهم بني املسلمني   

 ويف  ، يعرفوا ما جهلوا وأن يتعلموا ما يلـزمهم يف دينـهم            وأن ،يتفقهوا يف الدين  
ذلك هلم السعادة والفضل العظيم والعاقبة احلميدة إذا أخلصوا هللا واستقاموا علـى     

 مع العناية باإلحـسان إىل      ، هذا هو طريق النجاة وطريق السعادة      ،دينه جل وعال  
 ومـن   ،ل وحتري احلق   وتوزيع الطعام واللباس وغري ذلك بالعد      ،الفقراء واملساكني 

رمحة اهللا ونعمة اهللا أن نفع ذه اهليئة ويئات أخرى وباجلهود الكبرية للمسلمني             
   .يف سائر أحناء الدنيا

 مث إين   ،نسأل اهللا ملن قام ذا الواجب التوفيق والعون والتسديد وعظيم األجر          
الشريفني عافاه  ذه املناسبة أشكر حكومتنا وفقها اهللا وعلى رأسها خادم احلرمني           

 وكذلك النائب الثاين مسو     ، ووفقه لكل خري ونائبه مسو األمري عبد اهللا        ،اهللا وشفاه 
 وهكذا الوزراء واملسئولون    ، وهكذا أصحاب السمو األمراء مجيعا     ،األمري سلطان 

 نشكرهم مجيعا على كل ما يبذلونه من جهود طيبة لصاحل اإلسالم واملسلمني             ،فينا
 ،يئة ويف كل سبيل ينفع املسلمني ويعينهم علـى طاعـة اهللا           ويف مساعدة هذه اهل   
   .نشكر هلم جهودهم

 ونـسأل اهللا لنـا وهلـم التوفيـق        ،ونسأل اهللا هلم مجيعا املزيد من كل خري       
   ،واإلخالص يف كل قول وعمل



  

 - ٢٥٢ -

 نشكر هلم جهودهم    ،كما أشكر إخواين الذين سامهوا يف هذه اهليئة قدميا وحديثا         
 قـال  ، وأن خيلف اهللا عليهم ما أنفقوا، أن يضاعف هلم املثوبة  وأعماهلم ونسأل اهللا  

 ويقـول جـل     )١(﴾وما أَنفَقْتم ِمن شيٍء فَهو يخِلفُه وهو خير الراِزِقني        ﴿ :تعاىل
اهم ِسـرا   ِإنَّ الَِّذين يتلُونَ ِكتاب اللَِّه وأَقَاموا الصالةَ وأَنفَقُوا ِمما رزقْن         ﴿ :وعال

    وربت ةً لَنارونَ ِتججرةً يالِنيعو*         غَفُور هِلِه ِإنفَض ِمن مهِزيديو مهورأُج مهفِّيوِلي 
كُوروقال سبحانه  )٢(﴾ش : ﴿            ـريخ ـوهو ِلفُـهخي ـوٍء فَهيش ِمن مفَقْتا أَنمو
اِزِقنيا        ﴿ : ويقول جل وعال   )٣(﴾الرـاِر ِسـرهالنِل وِباللَّي مالَهوِفقُونَ أَمني الَِّذين

 ويقـول  )٤(﴾وعالِنيةً فَلَهم أَجرهم ِعند ربِهم وال خوف علَيِهم وال هم يحزنونَ 
 خيـرا وأَعظَـم     وما تقَدموا ِلأَنفُِسكُم ِمن خيٍر تِجدوه ِعند اللَِّه هو        ﴿ :سبحانه
 وله ، فكل من أنفق يف سبيل اهللا خيلف عليه اهللا عز وجل بأكثر من ذلك             )٥(﴾أَجرا

 ونسأل اهللا أن يصلح أحـوال       ، نسأل اهللا أن يوفقنا مجيعا ملا يرضيه       .األجر واملثوبة 
 ، وأن يويل عليهم خيـارهم     ، وأن مينحهم الفقه يف الدين     ،املسلمني يف كل مكان   

 كما أسأله سبحانه أن يصلح والة أمرنا وأن يعينهم على كل خري     .مويصلح قاد ، 
 وأن جيعلنا وإياكم وإياهم من اهلـداة        ، وأن ينصر م احلق    ،وأن يصلح هلم البطانة   

   .املهتدين الصاحلني املصلحني إنه جل وعال جواد كرمي

م واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسـل             
   .ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

                                                
  .٣٩ سورة سبأ اآلية - ١
  .٣٠- ٢٩ اآليتان  سورة فاطر- ٢
  .٣٩ سورة سبأ اآلية - ٣
  .٢٧٤ سورة البقرة اآلية - ٤
  .٢٠ سورة املزمل اآلية - ٥



  

 - ٢٥٣ -

  حادث التفجير في الرياض
  )١( وفسـاد في األرض وظلم كبير..جريمـة عظيمة

 مفيت عـام اململكـة      -عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز        / أكد مساحة الشيخ    [
 أن -العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية واإلفتـاء        

جري الذي وقع يف مدينة الرياض يوم االثنني املاضي حادث أثيم ومنكر            حادث التف 
 ، وجراحة لآلمنني  ، وفساد يف األرض   ،عظيم وظلم كبري ترتب عليه إزهاق نفوس      
   .وختريب بيوت ودور وسيارات وغري ذلك

وأكد مساحته أن من قاموا بذلك العمل قد امتألت نفوسهم اخلبيثة باحلقـد             
 وأوصى مساحته كل من يعلم      . وعدم اإلميان باهللا ورسوله    واحلسد والشر والفساد  

 ألن هذا من باب التعاون على دفـع اإلمث          ،خربا من أولئك ارمني أن يبلغ عنهم      
   .والعدوان وعلى متكني العدالة من جمازاة أولئك الظاملني

 حول جزاء من يستهدف     )املدينة(جاء ذلك يف إجابة مساحته على سؤال لـ         
الناس اآلمنني كما حدث يف حادث التفجري بالرياض الذي قـام بـه             ترويع أمن   

 وختويف عباد اهللا جل وعال وهذا       ،جمرمون تسببوا يف ترويع اآلمنني وقتل األبرياء      
   .]نصه

  

                                                
  . هـ١٤١٦ / ٥ / ٢٥ نشرت يف جريدة املدينة يف - ١



  

 - ٢٥٤ -

ال شك أن هذا احلادث أثيم ومنكر عظيم يترتب عليه فساد عظيم وشـرور              
 من ال يؤمن باهللا واليـوم        وال شك أن هذا احلادث إمنا يقوم به        ،كثرية وظلم كبري  

 ال جتد من يؤمن باهللا واليوم اآلخر إميانا صـحيحا يعمـل هـذا العمـل            ،اآلخر
 إمنا يفعـل هـذا   ،اإلجرامي اخلبيث الذي حصل به الضرر العظيم والفساد الكبري       

احلادث وأشباهه نفوس خبيثة مملوءة من احلقد واحلسد والشر والفـساد وعـدم             
 ونسأل اهللا أن يعني والة األمـور  ،سأل اهللا العافية والسالمة ن ،اإلميان باهللا ورسوله  

 ألن جرميتهم عظيمة وفسادهم     ؛على كل ما فيه العثور على هؤالء واالنتقام منهم        
 كيف يقدم مؤمن أو مسلم على جرمية عظيمـة          ،كبري وال حول وال قوة إال باهللا      

 ،ن بغري حـق   يترتب عليها ظلم كثري وفساد عظيم وإزهاق نفوس وجراحة آخري         
 فنسأل اهللا أن يعثرهم ويسلط علـيهم      ،كل هذا من الفساد العظيم وجرمية عظيمة      

 ونسأل اهللا أن يوفـق والة       ، ونسأل اهللا أن خييبهم وخييب أنصارهم      ،وميكن منهم 
األمر للعثور عليهم واالنتقام منهم وجمازام على هذا احلدث اخلبيث وهذا اإلجرام      

   .العظيم

 ، عن هؤالء أن يبلغ اجلهات املختصة       كل من يعلم خرباً    وإين أوصي وأحرض  
على كل من علم عن أحواهلم وعلم عنهم أن يبلغ عنهم؛ ألن هـذا مـن بـاب                 

 ،التعاون على دفع اإلمث والعدوان وعلى سالمة الناس من الشر واإلمث والعـدوان             
اههم وعلى متكني العدالة من جمازاة هؤالء الظاملني الذين قـال اهللا فـيهم وأشـب              

ِإنما جزاُء الَِّذين يحاِربونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ ِفي الْأَرِض فَـسادا           ﴿ :سبحانه
  أَنْ 



  

 - ٢٥٥ -

       ِض ذَِلكالْأَر ا ِمنفَوني ِخالٍف أَو ِمن ملُهجأَرو ِديِهمأَي قَطَّعت وا أَولَّبصي لُوا أَوقَتي
   .)١(﴾لدنيا ولَهم ِفي الْآِخرِة عذَاب عِظيملَهم ِخزي ِفي ا

إذا كان من تعرض للناس بأخذ مخسة رياالت أو عشرة رياالت أو مائة ريال              
 فكيف من يتعرض بسفك الدماء وإهالك احلرث والنسل وظلم          ،مفسدا يف األرض  

   . فهذه جرمية عظيمة وفساد كبري،الناس

يف الطرقات أو يف األسواق جرميـة ومنكـر         التعرض للناس بأخذ أمواهلم أو      
 لكن مثل هذا التفجري ترتب عليه إزهاق نفوس وقتل نفـوس وفـساد يف               ،عظيم

 فال شك أن    ،األرض وجراحة لآلمنني وختريب بيوت ودور وسيارات وغري ذلك        
 وأصحابه أحق باجلزاء بالقتل     ،هذا من أعظم اجلرائم ومن أعظم الفساد يف األرض        

 نسأل اهللا أن خييب مسعاهم وأن يعثرهم وأن         .علوا من جرمية عظيمة   والتقطيع مبا ف  
يسلط عليهم وعلى أمثاهلم وأن يكفينا شرهم وشر أمثاهلم وأن يسلط عليهم وأن              

 ونسأل اهللا أن    ،جيعل تدبريهم تدمريا هلم وتدمريا ألمثاهلم إنه جل وعال جواد كرمي          
   . وال حول وال قوة إال باهللا.يوفق الدولة للعثور عليهم وجمازام مبا يستحقون

  

  

   

                                                
  .٣٣ سورة املائدة اآلية - ١



  

 - ٢٥٦ -

 )١(دعوة إلى المساهمة المادية في تحفيظ القرآن الكريم

أشاد مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز مفيت عام اململكة ورئيس هيئة كبـار              [
   .]:العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية واإلفتاء باجلماعة قائال

 مبنطقة الرياض قد أنـشئت منـذ        إن اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي     
سنوات وافتتحت عددا من احللق يف املساجد وامتد نشاطها إىل مناطق واسعة من             
اململكة واحتضنت أعدادا كبرية من أبناء املسلمني وبنام ونفع اهللا ا وظهـرت             
آثارها وقامت بافتتاح معهد خاص لتعليم القرآن ومبـادئ العلـوم اإلسـالمية             

   .يف ظل الرعاية اليت توليها الدولة هلابالرياض وذلك 

إن اجلماعة تعتمد يف أعماهلا على اهللا مث على ما تتلقاه من حكومتنا وفقها اهللا               
 وهلذا  . وما تتلقاه من تربعات احملسنني     ،بواسطة وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف    

دمة لكتاب اهللا   فإن املسامهة املادية يف تعليم القرآن وتيسري ذلك للمسلمني تعترب خ          
 وأجر ال ينقطع ملا ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنـه               - وهو يبقى    -
إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة إال من صدقة جارية أو علـم               (( :قال

 واإلنفاق يف هذا من الصدقة اجلاريـة والعلـم   )٢())ينتفع له أو ولد صاحل يدعو له 
   .النافع

  

                                                
  .٩٨٢٧ هـ عدد ١٤١٥ / ١٢ / ٢٢ نشرت يف جريدة الرياض يف - ١
 ،١٢٩٧ ورواه الترمذي يف األحكـام بـرقم     ، واللفظ له  ٣٠٨٤  رواه مسلم يف كتاب الوصية برقم      - ٢

  ٣٥٩١والنسائي يف الوصايا برقم 



  

 - ٢٥٧ -

   الكهنةتحذير من سؤال
 )١(والعرافين وتصديقهم

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

فقد اطلعت على نشرة من بعض اليهود ممن مسى نفسه إبراهام اليهـودي يف              
 مضموا دعوته الناس إىل مراسلته أو االتصال به هاتفيـا           .مدينة مراكش باملغرب  

سؤال عن مشاكلهم يف أسرهم أو أوالدهم أو بنام الاليت مل حيظني بالزواج أو              لل
   . إىل آخره..يف أعماهلم التجارية أو الصناعية

ويسرين أن أنبه إخواين املسلمني أن هذه الدعايات من أعظم املنكـرات وأن             
صاحبها ال جيوز أن يسأل وال أن يصدق لكونه من الكهان ارمني الذين حـذر               
نبينا صلى اهللا عليه وسلم من سؤاهلم وتصديقهم فقال عليه الصالة والسالم فيمـا              

 وقال  )٢())من أتى عرافا فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعني ليلة           (( :صح عنه 
من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل            (( :عليه الصالة والسالم  

   . واألحاديث يف هذا املعىن كثرية)٣())على حممد صلى اهللا عليه وسلم

  

                                                
  . خطاب صادر من مكتب مساحته- ١
  .٤١٣٧ رواه مسلم يف كتاب السالم برقم - ٢
  .٩١٧١ رواه أمحد يف باقي مسند املكثرين برقم - ٣



  

 - ٢٥٨ -

 كمـا   ،فالواجب على مجيع املسلمني احلذر من سؤال مثل هؤالء أينما كانوا          
 بل جيب التحذير منهم واإلنكار على مـن سـأهلم أو            ،جيب احلذر من تصديقهم   

 وتكذيبا هلؤالء ارمني الـذين  ،صدقهم محاية جلناب التوحيد من الشرك ووسائله      
غيب ويكذبون على الناس ألخذ أمواهلم بالباطل وإيقاعهم فيما حرم          يدعون علم ال  

 واهللا املسئول أن يعايف املسلمني من شرهم وأمثاهلم وأن مينح املسلمني            ،اهللا عليهم 
 وأن يكبت أعداء اإلسالم ودعاة      ،مجيعا الفقه يف الدين والعافية من مضالت الفنت       

اهللا وسلم على نبينا حممـد وآلـه         وصلى   .الكفر والفساد إنه سبحانه جواد كرمي     
   .وصحبه ومن اهتدى داه

  

  مفيت عام اململكة العربية السعودية
  ورئيس إدارة البحوث العلمية واإلفتاء

  وهيئة كبار العلماء باململكة
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

  

  



  

 - ٢٥٩ -

 )١(الكهان يدعون الغيب بواسطة شياطينهم

بقصد العالج إذا كان مضطرا      ما حكم الذهاب للسحرة والكهنة       :س
  إىل ذلك؟ 

 بـل   ، ال جيوز الذهاب إىل الكهان والسحرة واملشعوذين وال سؤاهلم         :ج
 :جيب أن ينبه عليهم ويؤخذ على أيديهم ومينعوا لقوله صلى اهللا عليه وسـلم             

 . رواه مسلم  )٢())من أتى عرافا فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعني ليلة           ((
من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه مبا يقول فقـد          (( :يه وسلم وقال صلى اهللا عل   

 : وسئل عن الكهان فقـال     )٣()) صلى اهللا عليه وسلم    كفر مبا أنزل على حممد    
  .))ال تأتوهم((

والكهان يدعون علم الغيب بواسطة شياطينهم فال جيوز إتيان الكهـان           
 ال   بل جيب أن ينكر عليه وأن يؤدب حـىت         ،والعرافني وال سؤاهلم عن شيء    

يعود لشيء من ذلك لكن يذهب إىل أهل اخلري املعروفني بالرقيـة الـشرعية              
   .فريقونه

  

  
                                                

  . هـ١٤١٥ / ١٠ / ٢ يف ٥٢٦ عدد )املسلمون( نشرت يف جريدة - ١
  .١٦٠٤١ وأمحد يف مسند املدنيني برقم ، واللفظ له٤١٣٧ رواه مسلم يف السالم برقم - ٢
  .٩١٧١ رواه أمحد يف باقي مسند املكثرين برقم - ٣



  

 - ٢٦٠ -

 )١(إتيان الكهان تعلق بخيط العنكبوت

بين مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز مفيت عام اململكـة العربيـة                
 أن رسول   : وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء    ، ورئيس هيئة كبار العلماء    ،السعودية

 واستـشهد مساحتـه   ،اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن إتيان الكهان وعن سؤاهلم   
من أتى عرافا فسأله عـن شـيء مل   (( :بقول الرسول عليه أفضل الصالة والسالم   

 رواه مسلم يف صحيحه كما استشهد مساحته بقول         )٢())تقبل له صالة أربعني ليلة    
 كاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل         من أتى (( :الرسول صلى اهللا عليه وسلم    

  .)) صلى اهللا عليه وسلمعلى حممد

وأشار مساحته إىل أن بعض الناس سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عـن      
 يـا   : فقـالوا  ))ال تأم فليسوا بشيء   (( :إتيان الكهان فقال عليه الصالة والسالم     

 -تلك الكلمة يسمعها الشيطان    (( :رسول اهللا إم يصدقون يف بعض األحيان قال       
 من السماء وهو يسترق السمع فيقرها يف أذن وليه من اإلنس وهو الكاهن   -اجلين  

 )٣())والساحر فيصدق يف تلك الكلمة ولكنهم يكذبون ويزيدون عليها مائة كذبة          
أكثر من مائة كذبة فيقول الناس إنه صدق يوم كذا وكذا فيكـون             (( :ويف رواية 

  . )٤()) تصديقه يف كذبه كلهذلك وسيلة إىل

  

                                                
  . هـ١٤١٦ / ١٢ / ٢١ نشرت يف جريدة عكاظ يوم اخلميس - ١
  .١٦٠٤١ وأمحد يف مسند املدنيني برقم ، واللفظ له٤١٣٧ رواه مسلم يف السالم برقم - ٢
  .٩١٧١ رواه أمحد يف باقي مسند املكثرين برقم - ٣
  .١٩٠ وابن ماجه يف املقدمة برقم ،٤٣٣٢ رواه البخاري يف تفسري القرآن برقم - ٤



  

 - ٢٦١ -

 وفـسر مساحتـه    ،إن الكهان هلم أصحاب من شياطني اجلن ويسمى الرئيس        
 يعين الصاحب من اجلن الذي خيربه عن بعض الغيبيات وعن بعض ما             :ذلك بقوله 

 فيقول لصاحبه من السحرة     ،يقع يف البلدان وهذا معروف يف اجلاهلية ويف اإلسالم        
 ،ذا وليلة كذا؛ ألن اجلن يتناقلون األخبار فيما بينـهم         والكهنة وقع كذا يف بلد ك     

 فلهذا قد يغتر م من يسمع       ،والشياطني منهم كذلك بسرعة هائلة من سائر الدنيا       
 وقد يسترقون السمع فيسمعون     : واسترسل مساحته قائال   ،صدقهم يف بعض املسائل   

 أمور أهل األرض بعض ما يقع يف السماء بني املالئكة مما تكلم اهللا عز وجل به من          
روها يف أذن أصـحام مـن الكهنـة         ق فإذا مسعوا تلك الكلمة      ،وما حيدث فيها  

 وأضاف مساحـة    ، فيقولون سوف يقع كذا وكذا إىل آخره       ،والسحرة واملنجمني 
 وال يكتفي ذا بل يكذب معها الكذب        :مفيت عام اململكة العربية السعودية يقول     

   .وال الناس بالباطل بسبب هذه احلوادث ويأخذ أم،الكثري حىت يروج بضاعته

 واملرضى يتعلقـون    ،والناس بسبب هذا يصدقون الكهنة واملنجمني ويأتوم      
خبيط العنكبوت ويتشبثون بكل شيء بسبب ما قد مسعوا عنهم أم صدقوا يف كذا      

 على أن الواجب عدم إتيام وعدم سـؤاهلم         : وشدد مساحة الشيخ ابن باز     ،وكذا
 ولو قدر أم صدقوا يف بعض الشيء موضحا أن الرسول صـلى             وعدم تصديقهم 

 إن  : وقال مساحتـه   ، وى عن تصديقهم   ،اهللا عليه وسلم ى عن إتيام وسؤاهلم      
 ودعا مساحته املرضى أن يسلكوا يف عالجهـم مـا   ،هذا هو الواجب على اجلميع   

 أن هذه هـي     :حته مبينا مسا  ،شرع اهللا من القراءة والدواء املباح مما يعرفه األطباء        
   .األسباب والوسائل الشرعية وهي مغنية إن شاء اهللا عما حرمه اهللا



  

 - ٢٦٢ -

 )١(أسئلة مهمة وأجوبتها

   األعور الدجال- أ 
 أو ال يكـشف عـن       ، األعور الدجال هل ذكر أنه يكشف عن ساقه        :س
  ساقه؟ 

 إمنا كشف الساق ثابت هللا      ، مل يذكر يف احلديث شيء من هذا فيما أعلم         :ج
يوم يكْـشف عـن سـاٍق       ﴿ : وتعاىل يوم القيامة كما قال اهللا سبحانه       سبحانه

 والواجب إثباته هللا سبحانه وتعاىل على       )٢(﴾ويدعونَ ِإلَى السجوِد فَال يستِطيعونَ    
لَـيس  ﴿ : من غري أن يشبه خلقه يف ذلك كما قال جل وعـال            .الوجه الالئق به  

   .)٣(﴾سِميع الْبِصريكَِمثِْلِه شيٌء وهو ال

أما الدجال فإنه يدعي أشياء أخرى ويعمل أشياء أخرى يلبس ا على الناس             
 ، مثل أمره الـسماء أن متطـر       .وهلذا مسي دجاال لكثرة كذبه وغرائب ما يأيت به        

 وهو يـدعي  ، مث ينكشف أمره   ، وقتله بعض الناس مث يقوم حيا      ،واألرض أن تنبت  
 مث يـرتل  ، وهذا هو أعظم الدجل والكذب،أنه رب العاملني مث يدعي ،أوال أنه نيب  

اهللا عيسى ابن مرمي عليه الصالة والسالم فيقتله بباب لد يف فلسطني مـع اليهـود     
   .كما جاءت بذلك األحاديث املتواترة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  
                                                

  ."الصالة وأمهيتها "  هذه األسلة تابعة حملاضرة لسماحته بعنوان - ١
  .٤٢ سورة القلم اآلية - ٢
  .١١ سورة الشورى من اآلية - ٣



  

 - ٢٦٣ -

   رؤية اهللا وكالمه لخلقه يوم القيامة- ب 
ى بثالثة يوم القيامة فيسأل أحدهم أنك قلت        إنه يؤت (( : جاء يف احلديث   :س

 فهل يرى الكفار رب العـاملني يف ذلـك          ))جاهدت يف سبيلك حىت استشهدت    
   .اليوم؟

 يقول النيب صـلى اهللا      ، الرب يكلم مجيع عباده    ، نعم هذا حديث صحيح    :ج
ما منكم أحد إال سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترمجان فينظر أمين منه             (( :عليه وسلم 

 يرى إال ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فال يرى إال ما قدم وينظر بني يديه                  فال
فال يرى إال النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق مترة فمـن مل جيـد فبكلمـة                  

 الرؤية شـيء والكـالم      . وال يلزم من الكالم الرؤية     . متفق على صحته   )١())طيبة
   . ولكنه ال يراه إال املؤمنون وهو يكلم سبحانه وتعاىل مجيع اخللق.شيء

ثالثة يؤتى م يوم القيامة جماهد وقارئ ومتـصدق         (( :أما نص احلديث فهو   
فيقال للقارئ العامل يف ماذا تعلمت العلم وقرأت القرآن قال قرأت مـن أجلـك               
القرآن وتعلمت من أجلك العلم فيقول اهللا له كذبت وتقول املالئكـة كـذبت              

 وقرأت ليقال قارئ وقد قيل ذلك فيؤمر به فيـسحب           ولكنك تعلمت ليقال عامل   
   :على وجهه إىل النار ويؤتى بااهد فيقال له فيم جاهدت قال

                                                
  .١٦٨٨ ورواه مسلم يف كتاب الزكاة برقم ،٦٩٥٨البخاري يف كتاب التوحيد برقم  رواه - ١



  

 - ٢٦٤ -

جاهدت يف سبيلك أمرت باجلهاد فجاهدت يف سبيلك قال كذبت وتقـول لـه              
 وقـد قيـل     - يعين شجاع    -املالئكة كذبت ولكنك جاهدت ليقال هو جريء        

 النار ويؤتى باملتصدق الذي تـصدق باملـال     ذلك فيؤمر فيسحب على وجهه إىل     
فيقال له فيم تصدقت قال أمرت بالصدقة يف سبيلك فما تركت من سبيل حتب أن        
ينفق فيه إال أنفقت فيه فيقول اهللا له كذبت وتقول املالئكـة كـذبت ولكنـك           

 ويف هذا )١())تصدقت ليقال هو جواد وقد قيل ذلك فيسحب على وجهه إىل النار           
   .مثاله التحذير من الرياء والعمل لغري اهللاحلديث وأ

فَويلٌ ِللْمصلِّني الَِّذين هم عن صالِتِهم ساهونَ الَِّذين        ﴿ :وقد قال اهللا تعاىل   
 اإلشارة إىل شدة العذاب نعوذ      : والويل معناه  )٢(﴾هم يراُءونَ ويمنعونَ الْماعونَ   

ِإنَّ الْمناِفِقني  ﴿ : ومن هذا قول اهللا تعاىل     ،ال باهللا باهللا من ذلك وال حول وال قوة إ       
            اساُءونَ النرالَى يوا كُسالِة قَاموا ِإلَى الصِإذَا قَامو مهاِدعخ وهو ونَ اللَّهاِدعخي

   .)٣(﴾وال يذْكُرونَ اللَّه ِإال قَِليلًا

   لغات سؤال حول ترجمة الكتب المعرفة لإلسالم بعدة-ج 
 إننا نرى كثريا من الكفار الذين يف بالدنا حفظها اهللا إذا كلمناهم عن              :س

 ولكن من املؤسف أنه ال توجد كتب ،اإلسالم حيبون أن يتعرفوا على هذا الدين   
  مترمجة عن 

                                                
 والنسائي يف اجلهاد بـرقم  ،٢٣٠٤ والترمذي يف الزهد برقم    ،٣٥٢٧ رواه البخاري يف اإلمارة برقم       - ١

٣٠٨٦.  
  .٧ – ٤ سورة املاعون اآليات - ٢
  .١٤٢ سورة النساء اآلية - ٣



  

 - ٢٦٥ -

 فحبذا لو قامت دار اإلفتاء بطباعة هـذه الكتـب بلغـات كـثرية               ،اإلسالم
 فهذه الرسـالة    ،ى الشركات وغريها  وجمموعات كثرية توضع يف املساجد ولد     

قوم ا ويستغل وجـود     يالشريفة ملقاة على عاتق هذا البلد األمني فال بد أن           
   .مثل هؤالء يف بالدنا واهللا يوفقهم

 ونسأل اهللا أن يعيننا عليه وهـو        ، هذا صحيح ومهم جدا بارك اهللا فيك       :ج
 ورابطـة   ،ية للـشباب   والندوة العامل  ،واجب علينا وعلى وزارة الشئون اإلسالمية     

 وهـو   . وعلى كل من استطاع ذلك من علماء املسلمني وقادم         ،العامل اإلسالمي 
 )١(﴾ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحـسنةِ       ﴿ :داخل يف قوله تعاىل   

 :ه سبحانه وتعاىل   وقول )٢(﴾وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى   ﴿ :وقوله سبحانه وتعاىل  
﴿    ِسِننيحالْم ِحبي وا ِإنَّ اللَّهِسنأَحمن (( : وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم   ،)٣(﴾و

 وقوله صلى اهللا عليه وسلم لعلي رضـي اهللا          )٤())دل على خري فله مثل أجر فاعله      
 فواهللا ألن يهدي اهللا بك رجـال      (( :عنه ملا بعثه إىل خيرب لدعوة اليهود وجهادهم       
   .)٥())واحدا خري لك من أن يكون لك محر النعم

 وكل جهود تبذل يف هذا الـسبيل        .واآليات واألحاديث يف هذا املعىن كثرية     
   . نسأل اهللا لنا وجلميع املسلمني التوفيق لذلك.فهي نافعة ومفيدة

                                                
  .١٢٥ سورة النحل من اآلية - ١
  .٢ سورة املائدة من اآلية - ٢
  .١٩٥ سورة البقرة من اآلية - ٣
 وأبـو داود يف  ،٢٥٩٥ ورواه الترمذي يف العلم برقم ، واللفظ له٣٥٠٩ رواه مسلم يف اإلمارة برقم    - ٤

  .٤٤٦٤األدب برقم 
 ومسلم يف كتاب فـضائل الـصحابة بـرقم          ،٢٧٨٧ رواه البخاري يف كتاب اجلهاد والسري برقم         - ٥

  . واللفظ متفق عليه،٤٤٢٣



  

 - ٢٦٦ -

 توزع عليهم والدعاة معمدون بأن ميروا علـيهم         ،وهناك كتب مؤلفة يف هذا    
   . نسأل اهللا أن يهدي اجلميع، لعل اهللا ينفع بذلك،يف حمالت العمل

  

  حكم الدخـول بالمصحف إلى الحمـام وحكـم تمـزيق -د 
  األوراق المكتوب فيها آيات قرآنيـة

 إذا كان يف جييب مصحف ألقرأ فيه أينما كنت وأدخـل احلمـام            :س
وهو يف جييب فهل يف ذلك شيء؟ ويف بعض األحيان أكتب اآليات يف ورقة              

 ،بيت حفظها يف ذهين وبعد حفظها أمزقها وأضعها يف صندوق املهمالت          لتث
   .فهل يف ذلك شيء أفيدونا جزاكم اهللا خريا؟

 أما دخول احلمام باملصحف فال جيوز إال عند الـضرورة إذا كنـت              :ج
 إذا مزقتـها    ، وأما متزيق اآليات اليت حفظتها     ،ختشى عليه أن يسرق فال بأس     

 وإال  ، فيه ذكر اهللا أي متزيقا دقيقا فال حرج يف ذلك          متزيقا ما يبقي معها شيء    
 أما التمزيق الذي يبقي معه آيات مل متـزق          ،فادفنها يف أرض طيبة أو أحرقها     

   .فإنه ال يكفي

   



  

 - ٢٦٧ -

 )١(اإلجابة عن أسئلة لجريدة المدينة

أكد مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز مفيت عام اململكة العربيـة               [
رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء أن دعاة الباطل   السعودية و 

 فالواجب احلذر والتثبت وعدم اإلصغاء إىل أهل الباطـل واإلشـاعات            ،كثريون
   . أما الدعاة إىل اخلري املوثوق م فيؤخذ بأخبارهم وينتفع ا،الباطلة

ـ            وأن  .م وتقـوى هللا   وإن القائم باإلصالح بني الناس ينبغي أن يكون ذا حل
   . وهو جدير بأن يساعد ويعان حىت ولو من الزكاة..يكون جوادا كرميا سخيا

 ،وأن التكرب يدعو إىل الظلم والكذب وعدم اإلنصاف يف القـول والعمـل            
 فالواجب على كل مسلم أن يتواضع وأن        ،واملتكربون على خطر أن يقصمهم اهللا     
جاء ذلك يف إجابة لسماحته على عـدة         .حيذر الكرب وأن يتذكر عظمة اهللا تعاىل      

   :]"املدينة " أسئلة لـ 

  

  

                                                
  . هـ١٤١٦ / ٧ / ٦ نشرت يف جريدة املدينة يف - ١
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  اب التواضعكيفية عالج الكبر واكتس - أ 
 تكاثرت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة يف األمـر بالتواضـع      :س

 كمـا تكـاثرت   .للحق واخللق والثناء على املتواضعني وذكر ثوام العاجـل      
 فبـأي   ..لتعاظم وبيان عقوبة املتكربين   النصوص كالنهي عن الكرب والتكرب وا     

     ؟شيء يكون عالج الكرب واكتساب التواضع

من (( ال شك أن الواجب على كل مسلم أن حيذر الكرب وأن يتواضع و               :ج
 - ومن تكرب فهو على خطر أن يقـصمه اهللا        )١())تواضع هللا درجة رفعه اهللا درجة     

 أحب أن يكون ثويب حسنا ونعلي        يا رسول اهللا إين    : قال رجل  -نسأل اهللا العافية    
إن اهللا مجيل حيـب  (( :حسنا أفذلك من الكرب؟ فقال الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

 إذا خالف هواه    ، أي رد احلق   : بطر احلق  )٢())اجلمال الكرب بطر احلق وغمط الناس     
 يرى نفـسه  . حيتقرهم، فالناس يف عينه دونه  ، وغمط الناس أي احتقار الناس     ،رده

 وقـد   ،ا لفصاحته وإما لغناه وإما لوظيفته وإما ألسباب أخرى يتخيلها         فوقهم؛ إم 
ثالثـة ال  (( : يف احلديث الصحيح يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم      ،يكون فقريا 

يكلمهم اهللا يوم القيامة وال يزكيهم وال ينظر إليهم وهلم عذاب ألـيم شـيخ زان          
  .)٣())وملك كذاب وعائل مستكرب

                                                
 واإلمـام   ،٥٦٧٨ وابن حبان يف كتاب احلظر واإلباحة رقم         ،٤١٧٦ رواه ابن ماجه يف الزهد برقم        - ١

  .أمحد يف مسنده
  .٣٦٠٠ ورواه أمحد يف باقي مسند املكثرين برقم ،واللفظ له. ١٣١ رواه مسلم يف اإلميان برقم - ٢
  .٩٨٣٧ ورواه أمحد يف باقي مسند املكثرين برقم ،١٥٦ رواه مسلم يف اإلميان برقم - ٣



  

 - ٢٦٩ -

 فالكرب يـدعو إليـه املـال    ، فقره يستكرب ويبتلى بالكرب    أي فقري ومع   :عائل
 فهو لـني   : أما التواضع  . ومع فقره فهو يستكرب فالكرب سجية له وطبيعة له         ،والغىن

 : كما قال صلى اهللا عليه وسـلم       ،اجلانب وحسن اخللق وعدم الترفع على الناس      
الـرب  (( )١())قاإن من أحبكم إيلَّ وأقربكم مين جملسا يوم القيامة أحاسنكم أخال          ((

   .)٢())حسن اخللق
 ، وأعطاه الوظيفـة   ،فليتذكر عظمة اهللا ويتذكر أن اهللا هو الذي أعطاه املال         

 يتذكر أن من شـكر ذلـك        .. أو غري ذلك   ،وأعطاه اجلاه وأعطاه الوجه احلسن    
 ال يتكرب ملال أو لوظيفة أو لنسب أو جلمال أو لقـوة أو              ..التواضع وعدم التكرب  

 يتذكر أن هذه من نعم اهللا وأن من شكرها أن يتواضع وأن حيقـر             بل ..لغري ذلك 
 فالتكرب يدعو إىل الظلـم والكـذب        ،نفسه وأال يتكرب على إخوانه ويترفع عليهم      

 يرى نفسه فوق أخيه إما ملال وإما جلمال وإما          ،وعدم اإلنصاف يف القول والعمل    
الكـرب  (( : عليه وسلم   وهلذا قال صلى اهللا    ،لوظيفة وإما لنسب وإما ألشياء متومهة     

 وغمـط   ، يعين رد احلق إذا خالف هواه هذا تكـرب         )٣())بطر احلق وغمط الناس   
 احتقار الناس يراهم دونه وأم ليسوا جديرين بأن ينـصفهم أو يبـدأهم              :الناس

   .بالسالم أو جييب دعوم أو ما أشبه ذلك
إىل محـام   وإذا تذكر ضعفه وأنه من نطفة ضعيفة من ماء مهني وأنه حيتـاج              

 وأنه إذا مل يستقم على طاعة اهللا        ،لقضاء احلاجة وأنه يأكل من هنا وخيرج من هنا        
   .صار إىل النار عرف ضعفه وأنه مسكني وال جيوز له أن يتكرب

                                                
  .١٩٤١ رواه الترمذي يف الرب والصلة برقم - ١
  .٢٣١١ والترمذي يف الزهد برقم ،٤٦٣٢ رواه مسلم يف الرب والصلة برقم - ٢
  .٣٦٠٠اقي مسند املكثرين برقم  ورواه أمحد يف ب، واللفظ له١٣١ رواه مسلم يف اإلميان برقم - ٣



  

 - ٢٧٠ -

  إصـالح ذات البين - ب 
 ما الصفات اليت ينبغي أن تتوفر فيمن يريـد أن يقـوم بإصالح ذات             :س
  البني؟ 

لم وتقوى هللا وعمل صاحل وإنصاف للـنفس مـن           ينبغي أن يكون ذا ح     :ج
النفس حىت يتوسط بني الناس مبا أعطاه اهللا مـن العلـم والبـصرية واإلنـصاف         

   .والتواضع حىت يتوسط بني من زين هلم الشيطان االختالف والفرقة
ومن صفاته أن يكون جوادا كرميا سخيا يستطيع أن يبذل املال يف اإلصالح              

 صفاته اخللق احلسن والتواضع واجلود والكـرم وطيـب           فاملصلح من  ،بني الناس 
   .الكالم وحسن الكالم وعدم سوء الكالم 

 إذا دعت احلاجـة     ،يتوسط بكالم طيب وأسلوب حسن ورفق وجود وكرم       
 ومما يتعلق بالصلح أيضا بـذل      ،إىل وليمة أو مساعدة بذل حىت يتمكن من الصلح        

 يقترض من بعض إخوانه ليـصلح        يتحمل محالة  ،املال ولو بطريق السلفة والقرض    
 قـد   ،بني املتنازعني واملختلفني من قبيلتني أو قرابتني أو أخوين أو ما أشبه ذلـك             

 فاملصلح ،حيتاج إىل بذل املال ولو باالقتراض ويعطى من الزكاة إذا حتمل لإلصالح         
 يف احلديث الـصحيح أن      ،بني الناس جدير بأن يساعد ويعان حىت ولو من الزكاة         

 -إن املسألة ال حتل ألحد إال ألحد ثالثـة          (( :صلى اهللا عليه وسلم قال    الرسول  
 رواه  )١()) رجال حتمل محالة فحلت له املسألة حىت يصيبها مث ميسك          -وذكر منهم   

   .مسلم يف صحيحه

                                                
 .١٧٣٠ رواه مسلم يف كتاب الزكاة برقم - ١



  

 - ٢٧١ -

  دعـاة الباطـل - جـ 
 ، للشائعات أثر عظيم يف تفتيت وحدة األمة وتفريق الصف اإلسالمي          :س

ض اإلشاعات فما توجيه مساحتكم ملـن يـسمع هـذه           وقد يسمع اإلنسان بع   
   وماذا جيب عليه أن يقول؟   ..اإلشاعات ماذا عليه أن يعمل جتاهها؟

 ، فدعاة الباطل كثريون واملـشيعون للباطـل كـثريون    .. الواجب احلذر  :ج
 وقد أدب اهللا    ،فالواجب التثبت وعدم اإلصغاء إىل أهل الباطل واإلشاعات الباطلة        

يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ جـاَءكُم فَاِسـق ِبنبـٍإ      ﴿ : إىل اخلري فقال   عباده ووجههم 
   .. أي تثبتوا: تبينوا)١(﴾فَتبينوا

 إذا ،واجلاهل واهول حكمه حكم الفاسق فال بد من التثبت قد يكون فاسقا      
وى يؤخذ  أما إذا كان ثقة معروفا باإلميان والتق ،كنت جتهل حاله فقد يكون فاسقا     
 ، يؤخذ خربه ويعمل مبا فيه بالتوجيه الـشرعي        ،خبربه لكن على الطريقة اإلسالمية    

 إن كـان  ، إن كان مرشدا إىل شيء ينفع أخذ منه،إن كان ناصحا قبلت نصيحته    
 كما نقبل احلديث من رواة األخبار الثقات عن النيب صلى           ،حمذرا قبل منه وهكذا   

 فالـدعاة   ،املؤذن على من مسع إجابة الدعوة      ومن   ،اهللا عليه وسلم ومن املصلحني    
إىل اخلري املوثوق م يؤخذ بأخبارهم وينتفع بأخبارهم وتوضع أخبـارهم علـى             

 أمـا اهـول     ..الطريقة السليمة على الوجه الشرعي مع التثبت يف كل شـيء          
   .والفاسق فيتثبت يف خربه وال يعمل خبربه حىت تقوم الدالئل على صحته وصدقه

                                                
 .٦ سورة احلجرات من اآلية - ١
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  أجوبة من برنامج نور على الدربأسئلة و
  )١(كراالحتفال بضرب النفس بالسيف عمل من

 وهي أنه تقام يف قريتنا بعـض        ، حريين وحري مجيع أهلي قضية رأيناها      :س
االحتفاالت واملوالد وأرى بعض األشخاص يقومون بأعمال غريبة جدا وهي أن   

م يقوم بعض األشخاص بضرب أنفسهم بسيف أو خنجـر وتقطيـع أيـديه            
 هل هذه األفعال معقولة؟ وهل هي من عمل الشيطان؟ ونوع مـن             .وأصابعهم

السحر والشعوذة؟ وإذا كانت من عمل الشيطان كيف نرى أن الشخص الذي     
يقول هلم إن هذا العمل غري صحيح وأنه سحر وشعوذة يصاب يف اليوم التايل              

ا فنت ابتلينـا   وجهوين يف هذا أل،مبرض خطري ال يشفى منه إال إذا اعتذر منهم   
  ا جزاكم اهللا خريا؟ 

 فهذه األشياء الـيت  : احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا أما بعد     :١ج
ذكرها السائل من كون بعض الناس يقيمون أعيادا واحتفاالت ويعملون ا أعماال       
منكرة من تقطيع أيديهم وأصابعهم وحنو ذلك وأن من أنكر عليهم ذلـك قـد               

األمراض كل ذلك من عمل الشيطان وتزيينه للناس حـىت يطيعـوه            تصيبه بعض   
 وهذه األعمال   ،وحىت يعملوا ما يدعوهم إليه من طاعة الشيطان وعصيان الرمحن         

  اليت يفعلها هؤالء 

                                                
 . من برنامج نور على الدرب الشريط احلادي والعشرون- ١



  

 - ٢٧٣ -

ارمون يلبسون ا على الناس ويسحرون أعينهم فيظن الناس أم قطعوا أيديهم            
 كله كذب وكله سحر     ، شيء من ذلك   أو قطعوا أرجلهم أو أصابعهم وليس هناك      

فَلَما أَلْقَـوا سـحروا   ﴿ : كما قال تعاىل يف قصة السحرة مع موسى       ،وكله رج 
 فالساحر قد يسحر النـاس      )١(﴾أَعين الناِس واسترهبوهم وجاُءوا ِبِسحٍر عِظيمٍ     

لْ أَلْقُوا فَِإذَا ِحبالُهم قَالَ ب﴿ :حىت يروا احلبل حية ويروا العصا حية كما قال تعاىل         
 فاملقصود أن هـذه األعمـال       ،)٢(﴾وِعِصيهم يخيلُ ِإلَيِه ِمن ِسحِرِهم أَنها تسعى      

 وعلى احلاكم منعهم    ، والواجب إنكارها على أهلها    ،أعمال سحرية وشعوذة باطلة   
مية وجب عليها   من ذلك ومعاقبتهم مبا يردعهم وأمثاهلم وإذا كانت احلكومة إسال         

 كما أن االحتفال بأعيـاد  ،تنفيذ حكم الشرع فيهم محاية للمسلمني من شرورهم   
امليالد كمولد فالن وفالن كل ذلك ال أصل له وكله من البدع اليت أحدثها الناس               

 عيد النحـر  :فليس يف اإلسالم أعياد ملولد فالن أو فالن وإمنا فيها األعياد الشرعية 
فة وأيام مىن هذه أعياد املسلمني بنص النيب صـلى اهللا عليـه    وعيد الفطر ويوم عر   

 أما مولد النيب عليه الصالة والسالم أو مولد احلسني أو مولد فالن وفـالن         ،وسلم
فاالحتفال ا مما أحدثه الناس بعد القرون املفضلة وكلها من البدع فالواجب على             

لتقـوى والتواصـي بـاحلق      املسلمني ترك ذلك والتوبة منه والتعاون على الرب وا        
 وشرعه رسوله عليه الصالة والسالم فاخلري كلـه يف          ،والرجوع إىل ما شرعه اهللا    

  اتباع النيب عليه الصالة والسالم والشر كله يف خمالفة هديه وما كان 

                                                
 .١١٦ سورة األعراف اآلية - ١
 .٦٦ سورة طه اآلية - ٢
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من أحدث  (( :عليه أصحابه رضي اهللا عنهم فقد صح عنه عليه الصالة والسالم أنه قال            
 : وقال صلى اهللا عليه وسـلم      ، متفق على صحته   )١())منه فهو رد  يف أمرنا هذا ما ليس      

 أخرجه مسلم يف صحيحه ومعىن فهـو        )٢())من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد       ((
 ويف الصحيح عن جابر بن عبد اهللا األنصاري رضي اهللا عنه            . أي مردود على فاعله    :رد
أما بعد فـإن خـري    (( :قول كان النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب يوم اجلمعة وي          :قال

احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم وشر األمور حمـدثاا              
 ويف  )٤())وكل ضاللة يف النـار    (( : وزاد النسائي بإسناد حسن    )٣())وكل بدعة ضاللة  

إياكم وحمدثات (( :حديث العرباض بن سارية رضي اهللا عنه يقول صلى اهللا عليه وسلم         
فوصييت إلخواين املسلمني يف كل      .)٥()) فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة       األمور

 وأن يكتفوا باألعياد ،مكان مبصر والشام والعراق وغريها أن يتركوا هذه األعياد املنكرة        
اإلسالمية وأن تكون اجتماعام يف دروس القرآن واألحاديث النبوية والعلم النـافع يف       

يل والنهار للتعلم والتفقه يف الدين عمال بقول النيب عليه الصالة           األوقات املناسبة من الل   
 وقوله صـلى اهللا     )٦())خريكم من تعلم القرآن وعلمه    (( :والسالم يف احلديث الصحيح   

 : وقوله عليه الـصالة والـسالم  )٧())من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين(( :عليه وسلم 
أما االجتمـاع  ، )٨()) له به طريقا إىل اجلنةمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا ((

  لالحتفال مبولد فالن أو غريه فهذا بدعة جيب احلذر منها 

                                                
 . واللفظ متفق عليه٣٢٤٢م  ومسلم يف األقضة برق،٢٤٩٩ رواه البخاري يف الصلح برقم - ١
 .٣٢٤٣ رواه مسلم يف األقضية برقم - ٢
 .١٥٦٠ والنسائي يف العيدين برقم ،١٤٣٥ رواه مسلم يف اجلمعة برقم - ٣
 .١٥٦٠ رواه النسائي يف كتاب العيدين برقم - ٤
 .٣٩٩١ رواه أبو داود يف السنة برقم - ٥
 .٤٦٣٩ رواه البخاري يف فضائل القرآن برقم - ٦
 . واللفظ متفق عليه،٩٧١٩ ومسلم يف الزكاة برقم ،٦٩ رواه البخاري يف العلم برقم - ٧
 .٤٨٦٧ رواه مسلم يف الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار برقم - ٨
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وتركها والتعاون على ذلك باألسلوب احلسن والنصيحة الطيبة حىت يفهم املـؤمن         
 ويكون االجتماع لطاعة اهللا ورسوله وللعلم والتفقـه يف الـدين           .واملؤمنة احلقيقة 
 ، أما االحتفال مبولد فالن من الناس فهذا بدعة ال جتوز   ،الرب والتقوى والتعاون على   

وأعظم ذلك االحتفال مبولد النيب صلى اهللا عليه وسلم فال جيوز االحتفال مبولـده              
 ،صلى اهللا عليه وسلم؛ ألنه صلى اهللا عليه وسلم مل يشرعه ألمته كما تقدم آنفـا               

 صلى اهللا عليه وسلم وعلَّمه للنـاس        ولو كان االحتفال مبولده مشروعا لفعله النيب      
وعلَّمه أصحابه ولفعله أصحابه من بعده وعلَّموه للناس فلما مل يقع شيء من ذلك              

   . واهللا ويل التوفيق،علم أنه بدعة

  ما يسمى بعصيدة بنت النبي بدعة منكرة - ب 

 إن النساء اعتدن يف بالدنا اليمن أن يطبخن عصيدة عنـد والدة             :س
ت أو الصديقات واجلارات ويفرقنها على البيوت وما يتبقى         إحدى القريبا 

" تدعى القريبات والصديقات ليأكلن من هذه العصيدة الـيت يـسمينها            
العتقادهن أا هي اليت أخرجت املولود ومن يـرفض         " عصيدة بنت النيب    

 إا ال حتب فاطمة بنت النيب صلى اهللا عليه وسـلم وأن             :أكلها يقال عنها  
 ما حكم هذا العمل وهل جيوز األكـل مـن هـذه             .ة عليها فاطمة غاضب 

   ؟العصيدة أم أن أكلها له حكم الذبح لغري اهللا

   هذه العصيدة بدعة منكرة ال أساس هلا وليس لبنت النيب :ج
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صلى اهللا عليه وسلم عصيدة رضي اهللا عنها وليست هي تنفع وتضر؛ تنفـع مـن    
 ولكنها بنـت الـنيب      ،د اهللا عز وجل   واالها وتضر من عاداها؛ بل النفع والضر بي       

 جيب حبها يف اهللا ومواالـا  ،صلى اهللا عليه وسلم وصحابية جليلة رضي اهللا عنها     
 فالواجب على املؤمن    ، لكن ليس هلا من األمر شيء ال تنفع وال تضر أحدا           ،يف اهللا 

 ،ضار ويعبده وحده فهو النافع ال،أن يتقي اهللا وأن يعتصم باهللا وأن يتوكل على اهللا        
فاملؤمن يسأل ربه اإلعانة وصالح أوالده ويسأل اهللا ما أمهه من حاجته وحاجـة              

 أما إجياد عصيدة باسم بنت النيب صلى اهللا عليه وسلم فهذه بدعة ال أساس          ،أوالده
 فالواجب تركها وبنت النيب صلى اهللا عليه وسلم فاطمة وهكذا غريهـا مـن         .هلا

و نفسه صلى اهللا عليه وسلم ال ميلكـون         الصحابة وهكذا ابن عمه علي وهكذا ه      
 وال جيوز دعاؤهم من دون      ،ألنفسهم نفعا وال ضرا وال موتا وال حياة وال نشورا         

 وال طلب املدد وال طلب فاطمة وال طلـب          ، وال االستغاثة م من دون اهللا      ،اهللا
  كمـا  ، فالطلب من اهللا واملدد من اهللا والعون من اهللا         ،علي وال غريه من الصحابة    

قُـلْ ال   ﴿ :قال عز وجل عن نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم يف سورة األعـراف             
            تكْثَرـتالس بيالْغ لَمأَع تكُن لَوو اَء اللَّها شا ِإال مرال ضا وفْعفِْسي نِلن ِلكأَم

 ويقول جل   )١(﴾قَوٍم يؤِمنونَ ِمن الْخيِر وما مسِني السوُء ِإنْ أَنا ِإال نِذير وبِشري لِ          
قُلْ ال أَقُولُ لَكُم ِعنِدي خزاِئن اللَِّه وال أَعلَم         ﴿ :وعال لنبيه صلى اهللا عليه وسلم     

     ى ِإلَيوحا يِإال م ِبعِإنْ أَت لَكي مِإن ال أَقُولُ لَكُمو بيويقول جل وعـال  )٢(﴾الْغ 
   . فاألمر بيد اهللا سبحانه وتعاىل)٣(﴾ك لَكُم ضرا وال رشداقُلْ ِإني ال أَمِل﴿ :لنبيه

                                                
 .١٨٨ سورة األعراف اآلية - ١
 .٥٠ سورة األنعام اآلية - ٢
 .٢١ سورة اجلن اآلية - ٣
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فإذا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ال ميلك ضرا وال رشدا فابنته فاطمة مـن      
باب أوىل أا ال متلك شيئا وقد نزل ا املوت بعد وفاة أبيها لستة أشـهر فمـا                  

حلاصل أن هذه العصيدة بدعة      فا ،دفعت عن نفسها شيئا رضي اهللا عنها وأرضاها       
ومنكرة وال جيوز فعلها وال تعاطيها بل إذا ولدت املرأة يدعى هلا بالعافية والشفاء              

 وتعان إذا كانت فقرية مبا يعينها على حاجاا من النقـود            ،وتنصح مبا حتتاج إليه   
 .والطعام أما هذه العصيدة فيجب تركها واحلذر منها وترك هذا االعتقاد الفاسـد         

   .أل اهللا السالمة والعافية من مضالت الفنت إنه مسيع قريبنس

  ادعاء أن عليا حارب الجن كذب ال أصل له -ج 

 هل صحيح أن اإلمام علي رضي اهللا عنه حارب اجلن حيـث ورد يف               :س
 ،ذلك وأنه حارم حىت أوصلهم األرض السابعة      " غزوات اإلمام علي    " كتاب  

   ؟فما هو رأيكم يف هذا الكتاب

 فلم حيارب اجلن ومل يقع شيء من ذلك بـل هـذا   . كل هذا ال أصل له   :ج
 وقد نص أبو العباس شـيخ       ،باطل ومن الكذب واملوضوعات اليت أحدثها الناس      

 إنه كذب ال أصل لـه وهـو مـن           :اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا على ذلك وقال       
   .األباطيل اليت افتراها الكذابون
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  ام مشعـوذ ودجالال تجـوز الصـالة خلف إم -د 

 هـل جتـوز الصـالة خلف إمام مشعـوذ ودجال علما بأن منهم           :س
     . وجهـونا جـزاكم اهللا خيـرا؟من جييـد قـراءة القـرآن

 إذا كان اإلمام مشعوذا يدعي علم الغيب أو يقوم خبرافات ومنكرات فال             :ج
افر نسأل اهللا جيوز أن يتخذ إماما وال يصلى خلفه ألن من ادعى علم الغيب فهو ك             

قُلْ ال يعلَم من ِفي السماواِت والْأَرِض الْغيـب ِإال          ﴿ : يقول جل وعال   ،العافية
وهكذا من يتعاطى السحر حكمه حكـم الكفـار لقـول اهللا تعـاىل            )١(﴾اللَّه : 
﴿         لَيس ا كَفَرمانَ وملَيلِْك سلَى مع اِطنييلُو الشتا توا معباتو   اِطنييالش لَِكنانُ وم

            وتـارمو وتاراِبلَ هِن ِببلَكَيلَى الْمِزلَ عا أُنمو رحالس اسونَ النلِّمعوا يكَفَر
 اآلية مـن سـورة      )٢(﴾فَال تكْفُر  وما يعلِّماِن ِمن أَحٍد حتى يقُوال ِإنما نحن ِفتنةٌ        

   .البقرة

كان عنده شيء من املعاصي وليس عنده شيء من أعمـال الكفـر             أما إذا   
كالسحر ودعوى علم الغيب ولكن عنده شيء من املعاصـي فالـصالة خلفـه              
صحيحه واألفضل التماس غريه من أهل العدالة واالستقامة احتياطا للدين وخروجا         

   .من خالف العلماء القائلني بعدم جواز الصالة خلفه

  

                                                
 .٦٥ سورة النمل اآلية - ١
 .١٠٢ة اآلية  سورة البقر- ٢
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غي أن يتخذوا أئمة لكن مىت وجدوا أئمة صحت الـصالة           أما العصاة فال ينب   
 أما من يـدعو  .خلفهم ألم قد يبتلى م الناس وقد تدعو احلاجة للصالة خلفهم         

 ألنه  ،غري اهللا أو يستنجد باملوتى ويستغيث م ويطلبهم املدد فهذا ال يصلى خلفه            
ين قاتلهم الـنيب    يكون ذا األمر من مجلة الكفار ألن هذا هو عمل املشركني الذ           

 ونسأل اهللا أن يصلح أحوال املـسلمني وأن         .صلى اهللا عليه وسلم يف مكة وغريها      
   .مينحهم الفقه يف الدين وأن يويل عليهم خيارهم إنه مسيع قريب

   من سـورة البقـرة)٢٥٨(تفسيـر اآلية  -هـ 

راِهيم ِفـي   أَلَم تر ِإلَى الَِّذي حاج ِإب     ﴿  فسروا لنا قول احلق جل وعال      :س
ربِه أَنْ آتاه اللَّه الْملْك ِإذْ قَالَ ِإبراِهيم ربي الَِّذي يحِيي ويِميت قَالَ أَنا أُحِيـي                
وأُِميت قَالَ ِإبراِهيم فَِإنَّ اللَّه يأِْتي ِبالشمِس ِمن الْمشِرِق فَأِْت ِبها ِمن الْمغـِرِب         

   .)١(﴾ي كَفَر واللَّه ال يهِدي الْقَوم الظَّاِلِمنيفَبِهت الَِّذ

 هذه اآلية واضحة ملن تأملها فإبراهيم عليه الصالة والسالم خليل الرمحن            :ج
 وكان يف زمانه    ،قد بعثه اهللا إىل قومه يدعوهم إىل توحيد اهللا وينذرهم الشرك باهللا           

 العاملني وقد منح ملك األرض      يدعي أنه الرب وأنه رب    " النمروذ  " ملك يقال له    
" هـذا   " النمـروذ    " : فإن األرض قد ملكها أربعة كافران ومهـا        .فيما ذكروا 
عليهما السالم  " سليمان بن داود    " و  " ذو القرنني    " :ومسلمان ومها " وخبتنصر  
  فاحلاصل 

                                                
 .٢٥٨ سورة البقرة اآلية - ١
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 امللك ويدعي أنه رب العاملني      يأن هذا النمروذ كان جبارا عنيدا وكان يدع       
 قال اخلبيث   . ريب الذي حييي ومييت    : فلهذا قال له إبراهيم    ،أنه حييي ومييت  ويدعي  
 وذكر املفسرون أنه ذكـر إلبـراهيم أنـه يـؤتى            )أنا أحيي وأميت  ( :النمروذ

بالشخصني يستحقان القتل فيعفو عن واحد ويقتل اآلخر ويزعم أن هذا هو معىن             
 وهذه مكابرة وتلبـيس     ،ه يعفو عمن استحق القتل فيقول أحييت      ،اإلحياء واإلماتة 

 وإمنا املقصود أن خيرج من احلجر ومن النطفة ومن األرض          ،فليس هذا هو املقصود   
 فهو الذي خيرج النبـات      ،حيا بعد موت وهذا ال يستطيعه إال اهللا سبحانه وتعاىل         

 فاملقصود أن هذا ال يستطيعه إال اهللا ولكنـه          .وحييي النطف حىت تكون حيوانات    
 معه إبراهيم إىل حجة أوضح للناس وأبني للناس حىت ال يستطيع     كابر ولبس فانتقل  

أن يقول شيئا يف ذلك فبني له عليه الصالة والسالم أن اهللا يأيت بالـشمس مـن                 
املشرق فإن كنت ربا فأت ا من املغرب فبهت واتضح للناس بطالن كيده وأنـه      

شرق واتـضح   ضعيف خملوق ال يستطيع أن يأيت بالشمس من املغرب بدال من امل           
   .للناس ضالله ومكابرته وصحة ما قاله إبراهيم عليه الصالة والسالم

  حكـم صيـام مـن ال يصـلي إال في رمضـان -و 

 ما حكـم صيـام مـن ال يصلي إال يف رمضـان بل رمبا صـام ومل            :س
   ؟يصل

   : كل من حِكم بكفره بطلت أعماله قال تعاىل:ج
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ومـن يكْفُـر    ﴿ : وقال تعاىل  )١(﴾عنهم ما كَانوا يعملُونَ   ولَو أَشركُوا لَحِبطَ    ﴿
اِسِرينالْخ ِة ِمنِفي الْآِخر وهو لُهمِبطَ عح اِن فَقَد٢(﴾ِبالِْإمي(.   

وذهب مجع من أهل العلم إىل أنه ال يكفر كفرا أكرب إذا كان مقرا بالوجوب              
 هذا أقبح وأشنع من عمـل الـزاين         ولكنه يكون كافرا كفرا أصغر ويكون عمله      

 وحجه عندهم إذا أداها على وجـه        ، ومع هذا يصح صيامه    ،والسارق وحنو ذلك  
شرعي ولكن تكون جرميته عدم احملافظة على الصالة وهو على خطر عظيم مـن              

 وحكى بعضهم قول األكثرين أنه ،وقوعه يف الشرك األكرب عند مجع من أهل العلم     
ن تركها تكاسال واونا وإمنا يكون بذلك قد أتى كفـرا           ال يكفر الكفر األكرب إ    

 ومنكرا شنيعا أعظم من الزنا والسرقة والعقوق وأعظم من          ، وجرمية عظيمة  ،أصغر
شرب اخلمر نسأل اهللا السالمة ولكن الصواب والصحيح من قويل العلمـاء أنـه              

صام وهـو مل     ملا تقدم من األدلة الشرعية فمن        ،يكفر كفرا أكرب نسأل اهللا العافية     
   .يصل فال صيام له وال حج له

  

                                                
 .٨٨ سورة األنعام اآلية - ١
 .٥ سورة املائدة اآلية - ٢
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  حكـم زيارة النسـاء للقبـور -ز 

 تويف والد خاليت وزارت قربه مرة وتريد أن تزوره مرة أخرى ومسعت             :س
 فهل هذا احلديث صـحيح وإذا كـان         ،حديثا معناه حترمي زيارة املرأة للقبور     

  صحيحا فهل عليها إمث يستوجب الكفارة؟ 

ارة النساء للقبور ال جتوز للحديث املذكور وقد ثبت عنه           الصحيح أن زي   :ج
صلى اهللا عليه وسلم أنه لعن زائرات القبور فالواجب على النساء ترك زيارة القبور           
واليت زارت القرب جهال منها فال حرج عليها وعليها أن ال تعود فإن فعلت فعليها               

 قـال صـلى اهللا   ،رجال خاصة فالزيارة لل.التوبة واالستغفار والتوبة جتب ما قبلها  
   .)١())زوروا القبور فإا تذكركم اآلخرة(( :عليه وسلم

وكانت الزيارة يف أول األمر ممنوعة على الرجال والنساء ألن املسلمني حدثاء            
عهد بعبادة األموات والتعلق باألموات فمنعوا من زيارة القبور سدا لذريعة الـشر             

سالم وعرفوا اإلسالم شرع اهللا هلـم زيـارة          فلما استقر اإل   ،وحسما ملادة الشرك  
القبور ملا فيها من العظة والذكرى من ذكر املوت واآلخـرة والـدعاء للمـوتى               
والترحم عليهم مث منع اهللا النساء من ذلك يف أصح قويل العلماء ألن يفنت الرجال         

 إليهن  ورمبا فُِتن يف أنفسهن ولقلة صربهن وكثرة جزعهن فمن رمحة اهللا وإحسانه           
 ويف ذلك أيضا إحسان للرجال ألن اجتماع اجلميع         ،أن حرم عليهن زيارة القبور    

   .عند القبور قد يسبب فتنة فمن رمحة اهللا أن منعن من زيارة القبور
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 فتصلي النساء على امليت وإمنا النهي عن زيارة القبـور           ،أما الصالة فال بأس   
 .اء لألحاديث الدالة على منع ذلـك   فليس للمرأة زيارة القبور يف أصح قويل العلم       

   .وليس عليها كفارة وإمنا عليها التوبة فقط

  )١(أسـئلة متفـرقة واإلجـابة عنها
  هـذا الحديث غير صحـيح

 زيارة القبور أمثال اإلمام علي رضي اهللا عنـه واحلـسني والعبـاس          -س
 قال   وهل ؟ وهل الزيارة إليهم تعدل سبعني حجا من بيت اهللا احلـرام          .وغريهم

من زار أهل بييت بعـد وفايت كُتبـت لـه          (( :الرسول صلى اهللا عليه وسـلم    
   ؟ نرجـو أن تفيدونا جزاكم اهللا خيـرا))سبعـون حجة

 وإذا كانت القبـور مـن قبـور         ، زيارة القبور سنة وفيها عظة وذكرى      :ج
 ، وكان النيب عليه الصالة والسالم يزور القبور ويدعو للموتى         ..املسلمني دعا هلم  

زوروا (( : ويقول الرسول عليه الصالة والـسالم      .وكذا أصحابه رضي اهللا عنهم    
 : وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا        )٢())القبور فإا تذكركم باآلخرة   

السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني وإنا إن شاء اهللا بكم الحقـون        ((
   .)٣())نسأل اهللا لنا ولكم العافية
 ويف حديث   )٤())يرحم اهللا املستقدمني منا واملستأخرين    (( :ويف حديث عائشة  

   يغفر اهللا لنا ولكم(( :ابن عباس
                                                

 .٨ شريط رقم ، من برنامج نور على الدرب- ١
 .١٥٥٨ رواه ابن ماجه يف اجلنائز برقم - ٢
 .١٥٣٦ وابن ماجه يف اجلنائز برقم ١٦٢٠ رواه مسلم يف اجلنائز برقم - ٣
 .٢٠١٠ رواه النسائي يف اجلنائز برقم - ٤
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 ويف الزيـارة  ، فالدعاء هلم ذا وأشباهه كله طيـب )١())أنتم سلفنا وحنن يف األثر 
 فإنه سوف يرتل به ما نـزل        ،ذكرى وعظة ليستعد املؤمن ملا نزل م وهو املوت        

 فليعد العدة وجيتهد يف طاعة اهللا وطاعة رسوله صلى اهللا عليه وسلم ويبتعـد               ،م
 هكذا ،عما حرم اهللا ورسوله من سائر املعاصي ويلزم التوبة عما سلف من التقصري        

 أما ما ذكرت من زيارة القبور لعلي رضـي اهللا عنـه     ..يستفيد املؤمن من الزيارة   
 فهذا باطل ومكذوب علـى  - حجة واحلسن واحلسني أو غريهم أا تعدل سبعني 

 وليست الزيارة لقرب النيب صـلى اهللا        ، ليس له أصل   ،الرسول صلى اهللا عليه وسلم    
 الزيارة هلا حاهلا وفضلها لكن      ، الذي هو أفضل اجلميع ال تعدل حجة       :عليه وسلم 

 وهكذا ، فكيف بزيارة غريه عليه الصالة والسالم؟ هذا من الكذب     ،ال تعدل حجة  
زار أهل بييت بعد وفايت كتبت له سبعون حجة كل هذا ال أصـل لـه         من   :قوهلم

 فيجب على املؤمن احلذر من هذه األشياء        ، وكله مما كذبه الكذابون    ،وكله باطل 
   .املوضوعة املكذوبة على الرسول صلى اهللا عليه وسلم

وإمنا تسن الزيارة للقبور سواء كانت قبور أهل البيت أو من غريهـم مـن               
 أما إن كانـت القبـور       .زورهم ويدعو هلم ويترحم عليهم وينصرف      ي ،املسلمني
 كما زار النيب صلى     ، فإن زيارا للعظة والذكرى من دون أن يدعو هلم         -للكفار  

 زارها للعظة والذكرى ومل ،اهللا عليه وسلم قرب أمه واه ربه سبحانه أن يستغفر هلا          
إذا زارها املـؤمن للعظـة       - قبور الكفرة    - وهكذا القبور األخرى     ،يستغفر هلا 

   .والذكرى فال بأس ولكن ال يسلم عليهم وال يستغفر هلم ألم ليسوا أهال لذلك
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  حول أعمـال الدراويش الخادعـة
ويطعنـون  " بالدراويش  "  ما رأيكم يف هؤالء الذين يسمون أنفسهم         :س

 :ول يا اهللا يق: وهم يف ذلك قبل أن يقول    ،أنفسهم باخلناجر والسكاكني وغريها   
 ؟هـل يوجـد دليـل على عملهــم ؟ فما رأي الشـرع يف ذلك   .يا رفاعي 

   .وجـزاكم اهللا خيـرا

 ليس لعملهم أصل بل هم كذبـة يـستعملون          ، هؤالء كذابون وحمتالون   :ج
 .أشياء تلبس على الناس حىت يظن الناس أم يطعنون أنفسهم وليس األمر كذلك            

لناس كما قال اهللا عن سحرة فرعون       وإمنا هو تلبيس وتزوير على العيون وسحر ل       
 مـن   -أم استرهبوا الناس وسحروا أعينهم فاملقصود أن هذا الصنف من الناس            

 بل هم كاذبون    ، الذي ال أصل ملا يفعلون وال جيوز أن يصدقوا         -الفجرة واحملتالني   
 فهـذا   ، أو غري الرفاعي   -حمتالون ملبسون على الناس وإذا كانوا يدعون الرفاعي         

 يا رفاعي أو يا رسول اهللا انصرنا أو اشفع لنا أو يا علي              :أكرب كالذي يقول  شرك  
 أو كذا فكـل     ، أو يا حسني أو يا فالن أو يا سيدي البدوي          - يا سيدي علي     -

 وكل هذا من جنس عمـل       ، كل هذا من العبادة لغري اهللا      ..هذا من الشرك األكرب   
   .و شرك أكرب نعوذ باهللا من ذلك فه. وعباد الالت والعزى وأشباههم،عباد القبور

وهؤالء الذين يطعنون أنفسهم باخلناجر والسكاكني كله تلبيس وخداع ليس          
 جيب على والة األمور إذا كان هناك ويل أمـر           ،له أصل بل هم ذا كذبة فجرة      

مسلم يف بلدهم أن يأخذ على أيديهم وأن يعزرهم ويؤدم حىت يتوبوا من أعماهلم        
   .اخلبيثة
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  )١(ج الثعابين من البيت بالكالم الطيب ليس بسحـرإخـرا

 إن يف بييت ثعبانا وإنـه يـستطيع أن خيرجـه            : جاءين رجل وقال يل    :س
 ذهب إىل إحدى الغرف وطرق بعصاه على جدارها فخرج له ثعبـان           :وبالفعل

عظيم كما أنه أخرج من بيت جاري عدة ثعابني وال أدري هل هذا نوع مـن                
  ص اهللا ا بعضا من عباده؟ السحر أم أا مزية خي

 ال أعلم يف هذا شيئا إن كان قد جرب إخراجه للثعابني ألنه يتكلم بدعاء               :ج
 أو عمل واضح ظاهر ليس فيه شبهة        ،يدعو به اهللا عز وجل ويسأل اهللا أن خيرجها        

 أو من املزرعة وحنوها فـال حـرج يف          ،يفعله مع الثعابني حىت خيرجها من البيت      
   .ذلك

ان يتهم بالشعوذة أو السحر أو طاعة اجلن واستخدامهم فهذا مينـع            أما إذا ك  
وال يستعان به يف هذه األشياء أما إن كان عمله بارزا ظاهرا فيدعو اهللا أمـامهم                

 إخل من الكلمات اليت يعقل منها       ..." اللهم أخرجهن اللهم اكفنا شرهن       " :ويقول
الف ذلك فال بأس بـذلك ألن       أنه ال حمذور يف كالمه وال يرى الناس منه شيئا خي          

اهللا قد يعني بعض الناس يف مثل هذه األمور بدعائه هللا فال مانع من ذلـك إال أن                  
   .يرى منه شيء يدل على الريبة فيمنع
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  الخضـر مات قبـل بعثة النبي صـلى اهللا عليه وسـلم
 يف قرييت رجل يدعي أنه قابل اخلضر عليه السالم يف املدينـة املنـورة       :س
اه مترا كما يدعي أنه يعاجل املرضى وهلذا فالناس يتوافدون عليه ليل ـار              وأعط

ليعاجلهم عن طريق املسح على مكان األمل مقابل بعض النقود هل هذا صـحيح   
  أم أنه نوع من الشعوذة واستغالل السذج والبسطاء؟ 

 أما اخلضر فالصحيح أنه مات من دهر طويل قبل مبعث النيب عليه الصالة              :ج
 وهـذا هـو   ،سالم وليس لوجوده حقيقة بل هذا كله باطل وليس له وجـود    وال

 فاخلضر عليه السالم مات قبل مبعث       ،الصحيح الذي عليه احملققون من أهل العلم      
النيب عليه الصالة والسالم بل قبل مبعث عيسى عليه السالم والصحيح أن اخلضر             

الة والسالم يف احلـديث     نيب كما دل عليه ظاهر القرآن الكرمي وقد قال عليه الص          
أنا أوىل الناس بابن مرمي واألنبياء أوالد عالت ولـيس بـيين وبينـه              (( :الصحيح

 فدل على أن اخلضر قد مات قبل ذلك ولو فرضنا أنه ليس نبيا وأنه رجل                )١())نيب
   .صاحل لكان اتصل بالنيب صلى اهللا عليه وسلم

نة كما قال عليه الصالة      لو فرضنا أنه مل يتصل لكان مات على رأس مائة س          
أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منـها ال           (( :والسالم يف آخر حياته   

    فدل ذلك على أن من كان موجوداً)٢())يبقى ممن هو على ظهر األرض أحد

                                                
 .٤٣٦٠م  ومسلم يف الفضائل برق،٣١٨٦ رواه البخاري يف كتاب األنبياء برقم - ١
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يف ذلك الوقت ال يبقى بعد مائة سنة بنص النيب عليه الصالة والسالم أـم               
 فاحلاصل أن اخلضر قد مات وليس مبوجود والذي يـزعم       ،ميوتون قبل اخنرام املائة   

أنه رآه إما أنه كاذب وإما أن الذي قال إنه اخلضر قد كذب عليه وليس باخلضر                 
 أما هذا الذي يعاجل الناس بأن ميسح        ،وإمنا هو شيطان من شياطني اإلنس أو اجلن       

وفني باالستقامة على حمل املرض فهذا ينظر يف أمره فإن كان من الناس الطيبني املعر         
 ،ويدعو اهللا هلم فال بأس وإن أخذ شيئا من األجرة        ،واإلميان وأنه يقرأ عليهم القرآن    

أما إن كان ال يعرف باخلري بل يتهم بالسوء فإنه مينع وال يؤتى ومينـع بواسـطة                 
املسئولني يف البلد ألن مثل هذا يف الغالب يكون خرافيا أو مشعوذا أو يـستخدم               

   . نسأل اهللا السالمة والعافية.أكل أموال الناس بالباطلاجلن أو كذابا ي

  )١(حكـم وضـع القـرآن الكـريم على األرض

 ما حكـم وضـع القـرآن الكـرمي على األرض لفترة قصيـرة أو           :س
طويلة وهـل جيب وضعـه يف مكان مرتفع عـن األرض مبقــدار شبــر        

   ؟على األقـل

رسي أو الرف يف اجلدار وحنو ذلك        وضعه على حمل مرتفع أفضل مثل الك       :ج
مما يكون مرفوعا به عن األرض وإن وضعه على األرض للحاجة ال لقصد االمتهان       
على أرض طاهرة بسبب احلاجة لذلك ككونه يصلي وليس عنده حمل مرتفـع أو              

  أراد السجود للتالوة فال حرج 
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كرسي أو علـى   لكنه إذا وضعه على ،يف ذلك إن شاء اهللا وال أعلم بأسا يف ذلك    
 فقد ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم  ،وسادة وحنو ذلك أو يف رف كان ذلك أحوط        

عندما طلب التوراة ملراجعتها بسبب إنكار اليهود حد الرجم طلب التوراة وطلب            
كرسيا ووضعت التوراة عليه وأمر من يراجع التوراة حىت وجدوا اآلية الدالة على             

   .الرجم وعلى كذب اليهود

كانت التوراة يشرع وضعها على كرسي ملا فيها من كالم اهللا سـبحانه             فإذا  
 أن وضع   : واخلالصة .فالقرآن أوىل بأن يوضع على الكرسي ألنه أفضل من التوراة         

 أو رف ، أو بشت جمموع ملفوف يوضع فوقـه    ،القرآن على حمل مرتفع ككرسي    
ظيم له واحتـرام     وفيه رفع للقرآن وتع    ،يف جدار أو فرجة هو األوىل والذي ينبغي       

 وال نعلم دليال مينع من وضع القرآن فوق األرض الطاهرة الطيبة عنـد              ،لكالم اهللا 
   .احلاجة لذلك

  حكـم تقبيـل المصحف
   ؟ ما حـكم تقبيـل املصحف عنـد سقـوطه مـن مكان مـرتفع:س

 ولكن لو قبله اإلنسان فال بـأس ألنـه    ، ال نعلم دليال على شرعية تقبيله      :ج
كرمة بن أيب جهل الصحايب اجلليل رضي اهللا تعاىل عنه أنه كان يقبل             يروى عن ع  

 وبكل حال التقبيل ال حرج فيه ولكـن لـيس           ،املصحف ويقول هذا كالم ريب    
   ،مبشروع وليس هناك دليل على شرعيته
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ولكن لو قبله اإلنسان تعظيما واحتراما عند سقوطه من يده أو من مكان مرتفـع               
   . إن شاء اهللافال حرج يف ذلك وال بأس

  حكـم قـراءة القـرآن على طريقة المغنين
 ماذا يقـول مساحتكم يف قارئ القـرآن بواسطة مقامات هي أشـبه            :س

   ؟باملقامات الغنائية بل هي مأخـوذة منها أفيدونا بذلك جـزاكم اهللا خيـرا

  ال جيوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بأحلان الغناء وطريقة املغنيني بل جيب أن             :ج
يقرأه كما قرأه سلفنا الصاحل من أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأتباعهم             

 فيقرأه مرتال متحزنا متخشعا حىت يؤثر يف القلوب اليت تـسمعه وحـىت       ،بإحسان
   . أما أن يقرأه على صفة املغنيني وعلى طريقتهم فهذا ال جيوز.يتأثر هو بذلك

  كلمـة سيـد فالن

وذلـك لكونـه    " سيـد فـالن    "  بكلمـة    تكثـر عنـدنا املناداة   :س
   ؟يرجـع يف النسب إىل أسـر معينة هـل يصـح هـذا

 وعلى  ، تطلق على رئيس القوم    )السيد( إذا عرف ذا فال بأس ألن كلمة         :ج
 كـل   ، وعلى من كان من ذرية فاطمة من أوالد احلسن واحلسني          ، والعامل ،الفقيه

   .هذا اصطالح بني الناس معروف
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 ،سيد بين فـالن   " " سادة  " ب تسمي رؤساء القبائل والكرباء      وكانت العر 
من سيدكم  (( :ومثلما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا سأل بعض العرب          " فالن  

   أي من رئيسكم؟ )١())يا بين فالن؟ من سيدكم يا بين فالن

إن ابين هذا سيد ولعل اهللا أن يصلح        (( :وقال صلى اهللا عليه وسلم يف احلسن      
يـا  "  وإمنا يكره أن خياطب اإلنسان بـ        )٢())ني فئتني عظيمتني من املسلمني    به ب 

 :ألنه ملا قيل للرسول صلى اهللا عليه وسلم أنت سيدنا قـال      " يا سيدنا   " " سيدي  
 وألن هذا قد يكسبه غرورا وتكربا وتعاظما فينبغـي    ٣ ))السيد اهللا تبارك وتعاىل   ((

   . باألمساء والكىن واأللقاب اليت تعرف،الن أو يا أبا ف، يا فالن: فيقال،ترك ذلك

   . فإن ترك هذا هو األوىل، يا سيدنا، يا سيدي:وأما التعبري عند املخاطبة له

  

                                                
 ويف كـرت  ،١٩٧ / ٦ وأخرجه السيوطي يف الدر املنثـور      ،٣١٥ / ٩ رواه اهليثمي يف جممع الزوائد       - ١

 .٣٦٨٥٩ ،٣٦٨٥٨العمال برقم 
 .٣٧٠٦ والترمذي يف املناقب برقم ، واللفظ له٢٥٠٥لصلح برقم  رواه البخاري يف ا- ٢
 .٤١٧٢ رواه أبو داود يف األدب برقم - ٣



  

 - ٢٩٢ -

  رفـع اليدين يف الدعـاء

 هـل كان النيب صـلى اهللا عليه وسـلم يرفع يديه يف الدعــاء يف    :س
  مجيع األحـوال؟ 

 مواضع حمدودة وعنـد الـدعاء        كان صلى اهللا عليه وسلم يرفع يديه يف        :ج
 فقد ثبت   ، وهناك مواضع يدعو فيها ومل يرفع يديه عليه الصالة والسالم          ،العارض

 ، ملا استسقى للمسلمني يوم اجلمعة يف اخلطبة رفع يديه    ،أنه رفع يديه يف االستسقاء    
 رفع يديه عليه    ،وهكذا ملا خرج إىل الصحراء وصلى ركعتني وخطب الناس ودعا         

 وثبت هذا ، وكذلك إذا دعا ألحد رفع يديه عليه الصالة والسالم،سالمالصالة وال
يف أحاديث كثرية رفع اليدين وهو من السنة ومن أسباب االستجابة ومن ذلك ما              
ثبت يف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم                

أمر املؤمنني مبا أمر به املرسـلني  إن اهللا طيب وال يقبل إال طيبا وإن اهللا       (( :أنه قال 
 )١(﴾يا أَيها الَِّذين آمنوا كُلُوا ِمن طَيباِت ما رزقْناكُم واشكُروا ِللَّهِ          ﴿ فقال تعاىل 

مث ذكـر    )٢(﴾يا أَيها الرسلُ كُلُوا ِمن الطَّيباِت واعملُوا صاِلحا       ﴿وقال سبحانه   
 أغرب ميد يديه إىل السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام            الرجل يطيل السفر أشعث   

 .)٣())ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي باحلرام فأىن يستجاب لذلك

                                                
 .١٧٢ سورة البقرة اآلية - ١
 .٥١ سورة املؤمنون اآلية - ٢
 .٢٩١٥ والترمذي يف تفسري القرآن برقم ،١٦٨٦ رواه مسلم يف الزكاة برقم - ٣



  

 - ٢٩٣ -

   . فذكر عليه الصالة والسالم أن من أسباب االستجابة مد اليدين إىل السماء

ولكن ملا أن الداعي تلبس باحلرام من وجوه كثرية اسـتبعد عليـه الـصالة               
 فعلم ذا أن رفع اليدين من أسباب        ،ن يستجاب له بسبب تعاطيه احلرام     والسالم أ 
إن ربكـم تبـارك     (( : ويف احلديث اآلخر يقول عليه الصالة والسالم       .االستجابة

 : أي )١())وتعاىل حيي كرمي يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردمها صـفرا             
وأنه من أسباب االسـتجابة      فهذا يدل على شرعية رفع اليدين يف الدعاء          .خاليتني

لكن ثبت يف مواضع أخرى أنه مل يرفع فيها عليه الصالة والسالم يديه مثل الدعاء               
 هكذا الدعاء بعد الفـرائض      ،بني السجدتني والدعاء يف آخر الصالة قبل السالم       

 ما كان صـلى اهللا      ) والفجر - والعشاء   - واملغرب   - والعصر   -الظهر  (اخلمس  
 فالسنة يف مثل هذا أال ترفع األيدي بل الرفع     ،ه بعد شيء منها   عليه وسلم يرفع يدي   

 ألنه مل يثبت عنه عليه الصالة والسالم وال عن أصحابه رضـي اهللا              ،يف هذا بدعة  
 ومعلوم أنه صلى اهللا عليه وسلم ال خري إال دل األمة عليـه وال شـر إال                  ،عنهم

زل شرع له رفع اليـدين   لكن إذا قنت يف النوا     . عليه الصالة والسالم   ،حذرها منه 
بعد الركوع يف الركعة األخرية فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم فعل ذلك ملا دعـا                
على القبائل اليت اعتدت على املسلمني من القراء وألنه صلى اهللا عليه وسلم دعـا               
بعد الركوع من الركعة األخرية على كفار قريش قبل الفتح وهكذا رفع اليدين يف              

   .اهللا ويل التوفيق و.قنوت الوتر

  
                                                

 واللفظ له وابن ماجـه  ،١٢٧٣ وأبو داود يف الصالة برقم      ،٣٤٧٩ رواه الترمذي يف الدعوات برقم       - ١
 .٣٨٥٥يف الدعاء برقم 



  

 - ٢٩٤ -

  دعـاء الصبـاح والمسـاء
من قال حني يصبح وحـني ميـسي   (( : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم :س

حسيب اهللا ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه               
هــل هــذا احلــديث       ))اهللا تعاىل ما أمهه من أمـور الدنيا واآلخـرة       

   ؟صحـيح أم ال
 احلديث جاء موقوفا على أيب الدرداء رضي اهللا عنه من روايـة أيب               هذا :ج

من قال إذا أصبح وإذا أمسى حـسيب اهللا ال          (( : ولفظه ،داود يف سننه بإسناد جيد    
 )١())إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه اهللا ما أمهه              

 وهو حديث   ).لدنيا واآلخرة من أمر ا  ( : وليست فيه الزيادة املذكورة وهي     ،انتهى
موقوف على أيب الدرداء وليس حديثا مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ولكنه              

   . واهللا ويل التوفيق،يف حكم املرفوع ألن مثله ما يقال من جهة الرأي
 قـل ألمتـك     : يقول اهللا عز وجـل     : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم      :س
 ،باهللا عشرا عند الصباح وعشرا عند املساء       ال حـول وال قـوة إال       :يقـولوا

 يدفع عنهم عند النـوم بلوى الدنيا وعند املساء مكايـد     .وعشرا عند النـوم  
   ما مـدى صحـة هـذا احلـديث؟ . وعند الصباح أسوأ غضبه،الشيطان
 ال أعرف هلذا احلديث أصال وال أذكره يف شيء من الكتب املعتمدة ولكـن               :ج
 كلمة عظيمة قال فيها النيب صلى اهللا عليه وسلم أليب           )ة إال باهللا  ال حول وال قو   (كلمة  

أال أدلك على كرت من كنوز اجلنة ال حول وال قوة           (( :موسى األشعري رضي اهللا عنه    
   . فينبغي اإلكثار منها كل وقت يف الصباح واملساء وغريمها)٢())إال باهللا

                                                
 .٤٤١٨ رواه أبو داود يف كتاب األدب برقم - ١
 .٤٨٧٥ ورواه مسلم يف الذكر والدعاء برقم ،٥٩٠٥ رواه البخاري يف الدعوات برقم - ٢



  

 - ٢٩٥ -

  كيفيـة بـر الوالـدين بعـد مـوتهما
  )١(ي بعـد مـوا؟ كيف أبـر أم:س

   السعودية- م جنران .من س

 هل : ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه سأله سائل فقال يا رسول اهللا       :ج
الصالة (( :بقي من بر أبوي شيء أبرمها به بعد موما فقال عليه الصالة والسالم            

الرحم عليهما واالستغفار هلما وإنفاذ عهدمها من بعدمها وإكرام صديقهما وصلة            
   . هذا كله من بر الوالدين بعد وفاما)٢())اليت ال توصل إال ما

فنوصيك بالدعاء للوالدة واالستغفار هلا وتنفيذ وصيتها الـشرعية وإكـرام           
 وفقك اهللا ويسر    .أصدقائها وصلة أخوالك وخاالتك وسائر أقاربك من جهة األم        

   . واهللا املوفق. وتقبل منا ومنك ومن كل مسلم.أمرك

  )٣(خروج النسـاء للدعـوة

 يف أوقـات    ، هناك جمموعة من أهل الدعوة خترج من مدينة ألخـرى          :س
 كما أم خيرجون مرة يف      ، ويستمر ذلك لعدة أيام أو أسبوع      ،خمتلقة من السنة  

   وتعليم املسلمني ، يوما للدعوة لإلسالم)٤٠(السنة إىل باكستان ملدة 

                                                
 . من ضمن األسئلة املقدمة من الة العربية- ١
 .١٥٤٧٩ وأمحد يف مسند املكيني برقم ،٤٤٧٦داود يف األدب برقم  رواه أبو - ٢
 . هـ١٤١٦ / ٨ / ١٣ من جملة الدعوة يف - ٣



  

 - ٢٩٦ -

حد املساجد وجتلس النـساء يف بيـت         حبيث جيلس الرجال يف أ     ،تعاليم دينهم 
 مع العلم أن يتركن أطفـاهلن       ، فهل يستحب خروج النساء للدعوة     ،أحدهم

عند أحد األقارب وأحيانا يتركوم عند إحدى النـساء الـاليت ال يـستطعن      
   أ . م.اخلروج بسبب عدم وجود حمرم؟ ع

كتـاب   إذا كان اخلارجون للدعوة عندهم علم وبصرية مبا دل عليـه ال            :ج
والسنة يف شأن العقيدة وغريها من األحكام الشرعية فعملهم طيب وقد أحـسنوا             

ومن أَحسن قَولًا   ﴿ :يف ذلك سواء كانت املدة قليلة أو كثرية لقول اهللا عز وجل           
         ِلِمنيسالْم ِني ِمنقَالَ ِإنا واِلحِملَ صعا ِإلَى اللَِّه وعد نولقوله سبحانه  )١(﴾ِمم : 

﴿       ِبـالَِّتي ِهـي مـاِدلْهجِة ونـسِعظَِة الْحوالْمِة وِبالِْحكْم كبِبيِل رِإلَى س عاد
نسـا          ﴿ : ولقوله عز وجل   )٢(﴾أَحٍة أَنِصريلَى بو ِإلَى اللَِّه ععِبيِلي أَدِذِه سقُلْ ه

الْم ا ِمنا أَنمانَ اللَِّه وحبسِني وعبِن اتموِرِكني٣(﴾ش(.   

وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم لعلي رضي اهللا عنه ملا بعثه إىل خيرب لـدعوة                
فواهللا ألن يهدي اهللا بك رجال واحدا خري لك من أن يكون         (( :اليهود إىل اإلسالم  

 وقد بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم الدعاة         ، متفق على صحته   )٤())لك محر النعم  
 وال مـانع أن يـصطحب       ، اليمن وإىل كثري من قبائل العرب      إىل اهللا سبحانه إىل   
   . واهللا ويل التوفيق،الرجل معه زوجته

                                                
 .٣٣ سورة فصلت اآلية - ١
 .١٢٥ سورة النحل اآلية - ٢
 .١٠٨ سورة يوسف اآلية - ٣
 ٤٤٢٣  ومسلم يف كتاب فضائل الصحابة برقم،٢٧٨٧ رواه البخاري يف كتاب اجلهاد والسري برقم         - ٤

 .واللفظ متفق عليه



  

 - ٢٩٧ -

  )١(ال يغيـر اهللا ما بقـوم حتى يغيـروا ما بأنفسـهم

ِإنَّ ﴿ : ما تفسيـر قـول احلق تبارك وتعـاىل يف سـورة الرعــد          :س
   ؟)٢(﴾ِبأَنفُِسِهماللَّه ال يغير ما ِبقَوٍم حتى يغيروا ما 

 اآلية الكرمية آية عظيمة تدل على أن اهللا تبارك وتعاىل بكمـال عدلـه               :ج
 ومن شر إىل خري ومن رخاء إىل        ،وكمال حكمته ال يغري ما بقوم من خري إىل شر         

 فإذا كانوا يف صالح واستقامة      ، ومن شدة إىل رخاء حىت يغريوا ما بأنفسهم        ،شدة
 والتفرق  ،العقوبات والنكبات والشدائد واجلدب والقحط    وغريوا غري اهللا عليهم ب    

ومـا ربـك ِبظَـالٍم      ﴿ :وغري هذا من أنواع العقوبات جزاء وفاقا قال سبحانه        
   )٣(﴾ِللْعِبيِد

وقد ميهلهم سبحانه وميلي هلم ويستدرجهم لعلهم يرجعون مث يؤخذون على           
 ِبِه فَتحنا علَيِهم أَبواب كُلِّ شيٍء       فَلَما نسوا ما ذُكِّروا   ﴿ :غرة كما قال سبحانه   

 يعين آيسون مـن     )٤(﴾حتى ِإذَا فَِرحوا ِبما أُوتوا أَخذْناهم بغتةً فَِإذَا هم مبِلسونَ         
 وقد يؤجلون إىل يوم القيامة فيكـون        ، نعوذ باهللا من عذاب اهللا ونقمته      ،كل خري 

 تحسبن اللَّه غَاِفلًا عما يعملُ الظَّاِلمونَ ِإنما        وال﴿ :عذام أشد كما قال سبحانه    
ارصِفيِه الْأَب صخشٍم توِلي مهرخؤم يؤجلون )٥(﴾يواملعىن أ   

                                                
 . من برنامج نور على الدرب الشريط الثالث عشر- ١
 .١١ سورة الرعد اآلية - ٢
 .٤٦ سورة فصلت اآلية - ٣
 .٤٤ سورة األنعام اآلية - ٤
 .٤٢ سورة إبراهيم اآلية - ٥



  

 - ٢٩٨ -

   . فيكون ذلك أعظم يف العقوبة وأشد نقمة،وميهلون إىل ما بعد املوت

هللا ويرجعون إليه ويندمون    وقد يكونون يف شر وبالء ومعاصي مث يتوبون إىل ا         
ويستقيمون على الطاعة فيغري اهللا ما م من بؤس وفرقة ومن شدة وفقر إىل رخاء               
ونعمة واجتماع كلمة وصالح حال بأسباب أعمـاهلم الطيبـة وتوبتـهم إىل اهللا     

ـ       ﴿ :سبحانه وتعاىل وقد جاء يف اآلية األخرى       ما ِنعريغم كي لَم ِبأَنَّ اللَّه ةً ذَِلك
      فُِسِهما ِبأَنوا مريغى يتٍم حلَى قَوا عهمعم إذا كـانوا         )١(﴾أَنفهذه اآلية تبني لنا أ 

 - وال حول وال قوة إال باهللا -يف نعمة ورخاء وخري مث غريوا باملعاصي غري عليهم          
 أو كفـر    ،وقد ميهلون كما تقدم والعكس كذلك إذا كانوا يف سـوء ومعـاص            

ابوا وندموا واستقاموا على طاعة اهللا غير اهللا حاهلم من احلالة الـسيئة             وضالل مث ت  
 وغري شدم إىل نعمة وعافيـة       ، غري تفرقهم إىل اجتماع ووئام     ،إىل احلالة احلسنة  

 وغري حاهلم من جدب وقحط وقلة مياه وحنو ذلـك إىل إنـزال الغيـث      ،ورخاء
   .ونبات األرض وغري ذلك من أنواع اخلري

  

  

                                                
 .٥٣ سورة األنفال من اآلية - ١



  

 - ٢٩٩ -

  )١(السفـر إلى بالد المشـركينحـكم 

   ؟ ما حـكم السفـر لبالد املشـركني ومـرافقة الزوجـة لزوجها:س

 نصيحيت لكل مسلم ومسلمة عدم السفر إىل بالد املشركني ال للدراسـة             :ج
 وعلى كل واحد    .وال للسياحة ملا يف ذلك من اخلطر العظيم على دينهم وأخالقهم          

الدراسة ببلده أو يف بلد إسالمي يأمن فيه على دينه          من الطلبة والطالبات االكتفاء ب    
أنا بريء مـن    (( : وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال           ،وأخالقه

 وقد أخرب اهللا سبحانه عمن مل يهاجر من         )٢())كل مسلم يقيم بني أظهر املشركني     
 يف قولـه     وتوعده بعذاب جهنم   ،بالد الشرك إىل بالد اإلسالم بأنه قد ظلم نفسه        

ِإنَّ الَِّذين توفَّاهم الْمالِئكَةُ ظَاِلِمي أَنفُِسِهم قَالُوا ِفيم كُنتم قَالُوا كُنا           ﴿ :سبحانه
             ا فَأُولَِئـكوا ِفيهاِجرهةً فَتاِسعاللَِّه و ضأَر كُنت ِض قَالُوا أَلَمِفي الْأَر ِفنيعضتسم

  سو منهج ماهأْوا مِصريم اِن        *اَءتالِْولْداِء وسالناِل وجالر ِمن ِفنيعضتسِإال الْم 
ال يستِطيعونَ ِحيلَةً وال يهتدونَ سِبيلًا فَأُولَِئك عسى اللَّه أَنْ يعفُو عنهم وكَـانَ              

الئكة تقول ملن تويف مـن       فأخرب سبحانه يف هذه اآلية أن امل       )٣(﴾اللَّه عفُوا غَفُورا  
 أمل تكن أرض اهللا واسعة فتهاجروا فيهـا؟         :املسلمني يف بالد الشرك ومل يهاجروا     

  بعدما أخرب سبحانه أم قد ظلموا أنفسهم 

                                                
 . هـ١٤١٦ / ١١ / ١٠سلمون يف  إجابة عن سؤال وجهه إىل مساحته مندوب من صحيفة امل- ١
 .٢٢٧٤ وأبو داود يف اجلهاد برقم ،١٥٣٠ رواه الترمذي يف السري برقم - ٢
 .٩٩ – ٩٧ سورة النساء اآليات - ٣
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 فدل ذلك على حترمي الـسفر إىل        ،بإقامتهم بني الكفار وهم قادرون على اهلجرة      
   . ملن استطاع اهلجرة وعلى حترمي اإلقامة بني ظهرانيهم،بالد املشركني

ويستثىن من ذلك عند أهل العلم من سافر للدعوة إىل اهللا من أهـل العلـم                
 آمن من الوقوع فيما هم عليه من الـشرك          ، وهو قادر على إظهار دينه     ،والبصرية
 فهذا ال حرج عليه يف السفر إىل بالد املـشركني للـدعوة والتوجيـه             .واملعاصي

   . واهللا ويل التوفيق،بالشروط املذكورةوإبالغ رسالة اهللا إىل عباده 

  )١(حـكم الرجـوع في عطيـة الوالـد البنه

   ؟هـل جيـوز للوالـد استعـادة ما سبـق وأعطـاه البنـه: س

 واستطاع االبن ردها على والـده       ، جيوز ذلك إذا رأى املصلحة يف ذلك       :ج
لعطية مث يرجـع  ال حيل لرجل مسلم أن يعطي ا(( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     
رواه اإلمام أمحد وأبو داود والترمذي والنـسائي    ))فيها إال الوالد فيما يعطي ولده     

   .وابن ماجة وصححه الترمذي وابن حبان واحلاكم

 هل جيوز للولد أن يطالب والده بإنفاذ عطائه له مكرها والده علـى              :س
  ذلك؟ 

  كور   ليس له ذلك ألن ذلك خيالف ما دل عليه احلديث املذ:ج

                                                
 . هـ١٤١٦ / ٧ / ٩ من أسئلة صحيفة املسلمون يف - ١
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وألن ذلك من العقوق واهللا سبحانه قد حرم العقوق وجعله من أكرب الكبائر ملـا               
صـلى اهللا عليـه   ثبت يف الصحيحني عن أيب بكرة الثقفي رضي اهللا عنه عن النيب   

 : قـال ، بلـى يـا رسـول اهللا   : قلنا ))أال أنبئكم بأكرب الكبائر   (( : أنه قال  وسلم
أال وقول الـزور    (( :كان متكئا فجلس فقال    و ))اإلشراط باهللا وعقوق الوالدين   ((

  .)١())أال وشهادة الزور
فالواجب على الولد ذكرا كان أو أنثى أن حيذر عقوق والديه وأن جيتهد يف              

وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا ِإلَّا ِإياه      ﴿ :برمها هلذا احلديث الصحيح ولقول اهللا سبحانه      
أَِن اشـكُر ِلـي وِلواِلـديك ِإلَـي         ﴿ :وقوله سبحانه  )٢(﴾اوِبالْواِلديِن ِإحسان 

ِصريواألدلة من الكتاب والسنة يف هذا كثرية)٣(﴾الْم .  
  حكـم مساعـدة العاق لـوالديه

   ؟ما حـكم اإلسـالم فيمن يساعـد العاق لوالـده على عقـوقه: س
ـ               :ج  :ل حكمه التحرمي وأنه عاص هللا سبحانه يف ذلك لقـول اهللا عـز وج

وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى وال تعاونوا علَى الِْإثِْم والْعدواِن واتقُوا اللَّـه ِإنَّ             ﴿
 واحلذر  ، فالواجب على من فعل ذلك التوبة إىل اهللا سبحانه         ٤﴾اللَّه شِديد الِْعقَابِ  

وا ِإلَى اللَِّه جِميعا أَيهـا  وتوب﴿ :من العود إىل مثل هذه املعصية لقول اهللا عز وجل 
   . واهللا ويل التوفيق)٥(﴾الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ

                                                
 يف البيوع بـرقم   وأبو داود٣٦٤٣ والنسائي يف اهلبة برقم    ٢٠٥٨رواه الترمذي يف الوالء واهلبة برقم        -١

٣٠٧٢. 
  .٢٣ سورة اإلسراء من اآلية -٢
 .١٤ سورة لقمان من اآلية  -٣
 .٢ سورة املائدة من اآلية - ٤
 .٣١ سورة النور من اآلية - ٥
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  )١(عـالج الوسـاوس والشـك في العبـادة

   :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد

 مثل  ، فإين أشكو من اضطراب يف عقيديت وعدم مباالة من ناحيتها          :س
 أقول ملاذا أسبح وما معىن سبحان اهللا ومـا معـىن            التسبيح والتحميد كأن  

 فكثريا ما أفكر يف ترك الصالة       ،احلمد هللا وغريها من أمور العقيدة والعبادة      
والزكاة وعند صاليت أحس بأنين مل أصل وأحس بأين خالية مـن اإلميـان              
فأترك التسبيح علما بأين كنت يف فترة مضت أحس يف خشوع وتـزود يف            

دات وذات يوم رأيت امرأة يف منكر فنصحتها وقالـت يل           الطاعات والعبا 
 ومن ذلك اليوم أحس باضطراب حىت إنـين ال أبـايل            ،أخذت الدين عين  

 وال زوجي وال أهتم بأي شيء من أمور ديين وال أبايل            ، وال بأمي  ،بأوالدي
باملنكرات اليت حتصل من غريي وأحس عند قراءة القرآن بأين ال أدري ما             

 يف القراءة والعبادات األخرى حىت إنين ال أريد أن يقوم           قرأت وال أخشع  
زوجي مبا فرض اهللا عليه وأريد اخلالص مما أنا فيه وأن أرجع إىل ديين وحيب         

 ومـا هـو     .للخري والتزود من الطاعات أرشدوين جزاكم اهللا خري اجلزاء        
العمل الذي خيلصين مما أنا فيه حيث أحس بأنين خرجت عـن اإلسـالم              

احة لذلك؟ وهل حصل ذلك ألحد غريي مث شفاه اهللا من ذلك            ولست مرت 
  أم ال؟ 

                                                
 . هـ١٤١٢ / ٩ / ٣ إجابة لسماحته على رسائل يف - ١
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   : بعده، وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته:ج

كل ما ذكرت من الوساوس والكراهة والشك كله من الشيطان والواجـب            
عليك عند ذلك أن تقويل آمنت باهللا ورسله أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم وبذلك    

وس والشكوك وترجعني إىل حالك األوىل هكذا أمر الـنيب          تزول عنك هذه الوسا   
 ونسأل اهللا أن يعافيـك  ..صلى اهللا عليه وسلم من وجد هذه الوساوس والشكوك       

   . والسالم عليك ورمحة اهللا وبركاته.من ذلك وأن يعيذك من الشيطان الرجيم

  الرئيس العـام
  إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

  العزيـز بن عبد اهللا بن بازعبد 

  )١(الدليـل على قتل المـرتد عن اإلسـالم
 مسعت يف أحد الربامج اإلذاعية يف مقابلة مع أحد األشخاص بأنـه ال              :س

يوجد أي دليل يف القـرآن الكـرمي أو حديث شـريف أو فتــوى دينيـة        
   ؟بإجازة قتل املـرتد عن اإلسالم أرجـو إفاديت عـن صحـة هـذا

 على قتل املرتد إذا مل يتب يف قوله         ، دل القرآن الكرمي والسنة املطهرة      قد :ج
فَِإنْ تابوا وأَقَاموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ فَخلُّوا سِبيلَهم        ﴿ :سبحانه يف سورة التوبة   

   ِحيمر غَفُور فدلت هذه اآلية الكرمية على أن من مل يتـب ال خيلـى         )٢(﴾ِإنَّ اللَّه 
   .لهسبي

                                                
 . هـ١٤١٦ / ٦ / ٣ من أسئلة الة العربية بإمالء مساحته يف - ١
 .٥لتوبة من اآلية  سورة ا- ٢
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ويف صحيح البخاري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه              
 ويف الصحيحني عن معاذ رضي اهللا عنه        )١())من بدل دينه فاقتلوه   (( :وسلم أنه قال  

 - يعين من دابتـه    -ال أنزل ( :أنه قال ملرتد رآه عند أيب موسى األشعري يف اليمن         
  .)٢()حىت يقتل قضاء اهللا ورسوله

دلة يف هذا كثرية وقد أوضحها أهل العلم يف باب حكم املرتد يف مجيـع               واأل
  .املذاهب األربعة فمن أحب أن يعلمها فلرياجع الباب املذكور

فمن أنكر ذلك فهو جاهل أو ضال ال جيوز االلتفات إىل قوله بل جيـب أن                
   . واهللا ويل التوفيق. لعله يهتدي،ينصح ويعلم

  

  

                                                
 .١٣٧٨ والترمذي يف احلدود برقم ، واللفظ له٢٧٩٤ رواه البخاري يف اجلهاد والسري برقم - ١
 .٣٩٩٨ والنسائي يف كتاب حترمي الدم برقم ،٣٩٩٦ رواه البخاري يف املغازي برقم - ٢
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  )١(ـىحـول صحـف إبراهيـم وموس

 - الزبـور  - املعروف أن الكتب السماوية املرتلة هي أربعة التـوراة         :س
 فماذا عن صحف إبراهيم وموسى اليت جاء ذكرها يف القرآن          . القرآن -اإلجنيل

  .  من سورة األعلى١٩ و ١٨الكرمي اآليتان رقم 

   ؟أرجـو إعطائـي نبـذة وتعـريفا عـن هـذه الصحـف املطهـرة

 : كما قال عز وجل،بحانه أنه أرسل رسله بالبينات والزبر  قد أخرب اهللا س     :ج
وما أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِإال ِرجالًا نوِحي ِإلَيِهم فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكِْر ِإنْ كُنـتم ال               ﴿

 وقـال  . والزبر هي الكتـب ، اآلية من سورة النحل    )٢(﴾تعلَمونَ ِبالْبيناِت والزبرِ  
لَقَد أَرسلْنا رسلَنا ِبالْبيناِت وأَنزلْنا معهـم الِْكتـاب   ﴿ :ه يف سورة احلديد   سبحان

 اآلية ونص سبحانه على صـحف إبـراهيم         )٣(﴾والِْميزانَ ِليقُوم الناس ِبالِْقسطِ   
 وبني سـبحانه مـن هـذه الكتـب     ، سبح اسم ربك األعلى:وموسى يف سورة 

 واإلجنيل املرتل على    ،ملرتلة على موسى والزبور املرتل على داود      والصحف التوراة ا  
   .عيسى والقرآن املرتل على حممد صلى اهللا عليه وسلم

وليس للعباد من العلم إال ما علمهم اهللا إياه يف كتابه أو على لسان رسـوله                
   .صلى اهللا عليه وسلم واهللا ويل التوفيق

                                                
 . من ضمن األسئلة واألجوبة اليت نشرت يف الة العربية- ١
 .٤٤ – ٤٣يتان  سورة النحل اآل- ٢
 .٢٥ سورة احلديد من اآلية - ٣
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  حول دعـاء الركوب في المصعـد
 هل يسن أن نقول     : أ من مكة املكرمة تقول يف سؤاهلا       . م .ت س  األخ :س

دعاء الركوب عندما نركب يف املصعد املوجود يف املباين والذي يصعد بالنـاس   
 .من طابق إىل طابق وهل هناك حصر للحاالت اليت يقال فيها هـذا الـدعاء؟              

   .أرشدونا جزاكم اهللا خريا

بد للدابة أو السيارة أو الطائرة   دعاء الركوب إمنا يستحب عند ركوب الع       :ج
 أما الركوب العادي يف البلد أو يف املصعد فـال    .أو الباخرة أو غريها لقصد السفر     

   .أعلم يف األدلة الشرعية ما يدل على شرعية قراءة دعاء السفر

 ال يشرع منها إال مـا دل        ،ومعلوم عند أهل العلم أن العبادات كلها توقيفية       
   . واهللا ويل التوفيق،اب أو السنة أو اإلمجاع الصحيحعليه الدليل من الكت

  ل كلمـة منـة اهللا وال منة خلقـهحـو
منة ( : ع من الرياض تقول يف سؤاهلا أمسع هذه العبارة         . س . األخت ن  :س

 تتردد كثريا على ألسنة بعض األخوات عند حتقق ما يـردن            )اهللا وال منة خلقه   
  بدون مساعدة 



  

 - ٣٠٧ -

ة الشيخ هو ما مدى صحة هذه العبارة مـن الناحيـة        من أحد وسؤايل يا مساح    
   . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.الشرعية؟ أفتونا مأجورين

 ال أعلم حرجا يف ذلك ألن املنة هللا سبحانه يف كل شيء كما قال عـز                 :ج
 يمنونَ علَيك أَنْ أَسلَموا قُلْ ال تمنـوا علَـي         ﴿ :وجل يف آخر سورة احلجرات    

   اِدِقنيص متاِن ِإنْ كُنِللِْإمي اكُمدأَنْ ه كُملَيع نمي ِل اللَّهب كُمالمفاملنـة هللا  )١(﴾ِإس 
   .وحده يف كل شيء من نعم الدنيا واآلخرة

  

  )٢(الخـروج مـع جماعـة التبليـغ

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه اهللا تعاىل السالم عليكم ورمحة اهللا             
 حنن سكان يف البادية منا من هو مستقر يف هجرة ومنا من هـو   : وبعد .وبركاته

 ويأتينا مجاعة الدعوة للتبليغ منهم من نعرفه شخصيا ونثق بـصدق           ،يتبع حالله 
نيته إال أم ليسوا علماء ومنهم علماء ويدعوننا للخروج للهجر اليت حولنـا             

أن حلق الذكر اليت تعمـل      وحيددون لذلك أيام وأسابيع وأشهر مع مالحظتنا        
  عندنا ليس عليها أي اشتباه هل جيوز االستماع هلم 

                                                
 .١٧ سورة احلجرات اآلية - ١
 . هـ١٤١٦ / ٥ / ٢٤ فتوى صدرت من مكتب مساحته يف - ٢
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أو اخلروج معهم للهجر ااورة أو خارج اململكة؟ نرجـو مـن فـضيلتكم              
التوضيح عن ذلك والكتابة يل لكوين مرسول مـن مجـاعيت وال يقتنعـون إال        

   .زاءخبطاب من فضيلتكم جزاكم اهللا عنا وعن كافة املسلمني خري اجل

   د. ص.ف/ مقدمه 

   : بعده،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

إذا كان املذكورون معروفني بالعقيدة الطيبة والعلم والفضل وحسن الـسرية           
فال بأس بالتعاون معهم يف الدعوة إىل اهللا سبحانه والتعليم والنصيحة لقول اهللا عز              

من (( : وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      )١(﴾ىوتعاونوا علَى الِْبر والتقْو   ﴿ :وجل
   . وفق اهللا اجلميع)٢())دل على خري فله مثل أجر فاعله

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  

  مفتـي عـام اململكة
  عبد العزيـز بن عبـد اهللا بن باز

  

                                                
 .٢ سورة املائدة من اآلية - ١
 وأبـو داود يف  .٢٥٩٥ ورواه الترمذي يف العلم برقم ، واللفظ له٣٥٠٩ رواه مسلم يف اإلمارة برقم    - ٢

 .٤٤٦٤األدب برقم 
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  )١(ليس فـي نسيـان اآليـات إثـم

حفظت جزءا كامال من     : ع من صنعاء تقول يف سؤاهلا      . م . األخت م  :س
القرآن الكريـم ولعـدم وجـود من يسمـع يل باستمرار نسيته فهـل علي      

   .ذنب؟ وهل أعيـد حفظه؟

ولَقَد عِهدنا ِإلَـى  ﴿ : لقول اهللا تعاىل، ليس عليك إمث إن شاء اهللا يف ذلك  :ج
إمنا (( :ى اهللا عليه وسلم    وقول النيب صل   )٢(﴾آدم ِمن قَبلُ فَنِسي ولَم نِجد لَه عزما       

 وألن النسيان يغلـب     )٣())أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروين        
   .على اإلنسان وال يستطيع السالمة منه

 .أما ما ورد يف ذلك من الوعيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فهو ضـعيف               
زب املفصل   وال سيما ح   ،ويشرع لك أن جتتهدي يف حفظ ما تيسر من كتاب اهللا          

 أمـا الفاحتـة   ،حىت تستطيعي بذلك القراءة يف صالتك مبا تيسر منه بعد الفاحتـة      
فحفظها واجب ألا ركن يف الصالة يف كل ركعة لقول النيب صـلى اهللا عليـه                

 وبذلك يعلم   . متفق على صحته   )٤())ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب      (( :وسلم
   .ضة والنافلة يف حق اإلمام واملنفردأن قراءا ركن يف الصالة يف الفري

  
                                                

 . هـ١٤١٧ / ٥ / ٢٩ ضمن أسئلة الة العربية يف - ١
 .١١٥ سورة طه اآلية - ٢
 ورواه مسلم يف املساجد ومواضـع الـصالة   ، واللفظ له٣٨٦ رواه البخاري يف كتاب الصالة برقم      - ٣

 .٨٩٣ و ٨٩١ و ٨٨٩برقم 
 .٥٩٥ ومسلم يف الصالة برقم ،٧١٤ رواه البخاري يف األذان برقم - ٤



  

 - ٣١٠ -

 وتسقط يف حقـه     ،أما املأموم فهي واجبة يف حقه على الصحيح من أقوال العلماء          
بالنسيان واجلهل وفيما إذا أدرك اإلمام راكعا أو عند الركوع ومل يـتمكن مـن               

 قلنا نعم   ))لعلكم تقرأون خلف إمامكم   (( :قراءا لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      
 أخرجه اإلمام   )١())ال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب فإنه ال صالة ملن مل يقرأ ا           (( :الق

 عن عبادة ابـن الـصامت       ،أمحد وأبو داود والترمذي وابن حبان بإسناد صحيح       
 وملا ثبت يف صحيح البخاري عن أيب بكرة رضي اهللا عنه أنه أتـى               .رضي اهللا عنه  

 راكع فركع قبل أن يصل إىل الـصف مث          إىل املسجد والنيب صلى اهللا عليه وسلم      
دخل يف الصف فلما سلم النيب صلى اهللا عليه وسلم ذكر له ذلك فقال له عليـه                 

 ومل يأمره بقضاء الركعة فـدل       )٢())زادك اهللا حرصا وال تعد    (( :الصالة والسالم 
ذلك على أن املأموم إذا مل يدرك القراءة مع اإلمام لكونه أتى قرب الركوع فـإن                

ة جتزئه ومثل ذلك من نسيها أو جهلها من املأمومني كسائر الواجبـات يف              الركع
   . واهللا ويل التوفيق،الصالة

  لم يمد الرسول صلى اهللا عليه وسلم يده ألحد من قبره

 ما القول احلق فيما يـروى       : أ من درعا يف سوريا يسأل      . ج . األخ ج  :س
 من أنه زار مسجد  ).فاعيالسيد أمحد الر  (عن أحد أئمة الصوفية املعروفني وهو       

املصطفى صلى اهللا عليه وسلم باملدينة ودعا عند القرب فمـد الرسـول يـده               
   ، وقبلها.الشريفة له

                                                
 ويف مسند البصريني    .١٧٣٧٦ وأمحد يف مسند الشاميني برقم       ،٧٠١ه أبو داود يف الصالة برقم        روا - ١

 .١٩٦٩٠برقم 
 وأمحد يف مسند البصريني برقم      ٨٦١ والنسائي يف اإلمامة برقم      ،٧٤١ رواه البخاري يف األذان برقم       - ٢

١٩٥١٠. 



  

 - ٣١١ -

وهذا مستفيض عند أتباع طريقته ويف حكم اجلزم عندهم مع أنه عاش يف القرن       
  السادس اهلجري فما مدى صحة ذلك؟ 

ى اهللا عليه وسـلم قـد    ألنه صل، هذا أمر باطل وال أساس له من الصحة  :ج
 )١(﴾ِإنك ميت وِإنهم ميتـونَ    ﴿ :تويف املوتة اليت كتبها اهللا عليه كما قال سبحانه        

إن هللا مالئكة سـياحني يف      (( :وقد قال عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح       
ما مـن أحـد     (( : وقال صلى اهللا عليه وسلم     )٢())األرض يبلغوين من أميت السالم    

 وقال عليـه الـصالة   )٣())يسلم علي إال رد اهللا علي روحي حىت أرد عليه السالم 
إن خري أيامكم يوم اجلمعة فأكثروا علي من الصالة فيه فإن صالتكم            (( :والسالم

إن (( : يا رسول اهللا وكيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال         : قالوا ))معروضة علي 
 واألحاديث يف هـذا املعـىن       )٤())اهللا حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبياء       

   .كثرية

 ، فدل ذلك على بطالن هذه احلكاية      ،ومل يقل يف شيء منها أنه يصافح أحدا       
 ،ولو فرضنا صحة ذلك فإن ذلك حيمل على أنه شيطان صافحه ليلبس عليه أمـره   

ويفتنه ومن بعد فالواجب على مجيع املسلمني أن يتقوا اهللا وأن يتمسكوا بـشرعه              
 وأن حيذروا ما خيالف ذلك أصلح ، كتابه الكرمي وسنة رسوله األمنيالذي دل عليه  

   .اهللا أحوال املسلمني ومنحهم الفقه يف دينه والتمسك بشريعته إنه جواد كرمي
                                                

 .٣٠ سورة الزمر اآلية - ١
 ٤٠٩٣ و   ٣٩٩٣ و   ٣٤٨٤ وأمحد يف مسند املكثرين بـرقم        ،١٢٦٥ رواه النسائي يف السهو برقم       - ٢

 .٢٦٥٥والدارمي يف كتاب الرقائق برقم 
 .١٠٣٩٥ وأمحد يف باقي مسند املكثرين برقم ،١٧٤٥ رواه أبو داود يف املناسك برقم - ٣
 وأمحـد يف مـسند   ١٣٠٨ و ٨٨٣ وأبو داود يف الصالة برقم  ١٣٥٧ رواه النسائي يف اجلمعة برقم       - ٤
 .١٥٥٧٥دنيني برقم امل



  

 - ٣١٢ -

  )١(يأجـوج ومأجـوج مـن بني آدم

 مسعنا عـن قـوم يأجـوج ومأجـوج يف القـرآن الكـرمي فمـا           :س
   ؟ ومـا دورهـم فيهموقعهـم احلايل فـي عاملنـا املعاصـر

 وكـان   ، وخيرجون يف آخر الزمان وهم يف جهة الشرق        ، هم من بين آدم    :ج
 واألتراك كانوا   ،الترك منهم فتركوا دون السد وبقي يأجوج ومأجوج وراء السد         

 وهـم   ،)الشرق األقصى ( ويأجوج ومأجوج من الشعوب الشرقية       .خارج السد 
ا حوهلا بعد خروج الدجال ونـزول  خيرجون يف آخر الزمان من الصني الشعبية وم      

عيسى بن مرمي عليه الصالة والسالم ألم تركوا هناك حني بىن ذو القرنني الـسد   
   .وصاروا من ورائه من الداخل وصار األتراك والتتر من اخلارج

واهللا جل وعال إذا شاء خروجهم على الناس خرجوا من حملهم وانتـشروا يف        
سل اهللا عليهم نغفا يف رقام فيموتون موتة نفـس          األرض وعثوا فيها فسادا مث ير     

 كما صحت بذلك األحاديث عن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه             ،واحدة يف احلال  
 ؛وسلم ويتحصن منهم نيب اهللا عيسى ابن مرمي عليه الصالة والسالم واملـسلمون            

   .ألن خروجهم يف وقت عيسى عليه الصالة والسالم بعد خروج الدجال

  

  

                                                
 . هـ١٤١٦ / ٥ / ٤ يف ١٥١٠ نشرت يف جملة الدعوة عدد رقم - ١



  

 - ٣١٣ -

  لد الذي يرتكب المعاصينصيحة الوا

 إن والـدي كثيـر املعاصي وال يقبـل مـين النـصيحة فمــاذا             :س
   ؟أفعـل

 ونوصـيك بـالرفق بـه       ، نسأل اهللا لوالدك اهلداية وأن مين عليه بالتوبة        :ج
ووصينا ﴿ :ونصيحته باألسلوب احلسن وعدم اليأس من هدايته لقول اهللا سبحانه         

حملَته أُمه وهنا علَى وهٍن وِفصالُه ِفي عاميِن أَِن اشـكُر ِلـي             الِْإنسانَ ِبواِلديِه   
    ِصريالْم ِإلَي كياِلدِلوو *            ِبِه ِعلْـم لَك سا لَيِبي م ِركشلى أَنْ تع اكداهِإنْ جو

ِبعاتوفًا ورعا مينا ِفي الدمهاِحبصا ومهِطعفَال تِإلَي ابأَن نِبيلَ ماآلية)١(﴾ س .   

 وأمر الولد أن يصاحبهما يف الدنيا     ،فأوصى سبحانه بشكر الوالدين مع شكره     
 وبذلك تعلم أن املشروع لك أن تـصحب         ،معروفا وإن جاهداه على الكفر باهللا     

والدك باملعروف وأن حتسن إليه وإن أساء إليك وأن جتتهد يف دعوته إىل احلق لعل               
 ونوصيك أيضا بأن تستعني  ، وال جيوز لك أن تطيعه يف معصية       .هللا يهديه بأسبابك  ا

على هدايته باهللا عز وجل مث بأهل اخلري من أقاربك كأعمامـك وغريهـم ممـن                
 نسأل اهللا لنا ولـك ولـه اهلدايـة          .يقدرهم وحيترمهم أبوك لعله يقبل نصيحتهم     

   .والتوفيق للتوبة النصوح إنه مسيع قريب

  

                                                
 .١٥ – ١٤ سورة لقمان اآليتان - ١



  

 - ٣١٤ -

  القب الثبات على الحق وعدم الطاعة في معصية الخالواج

 أنا مسلمة واحلمد هللا وأعمل كل ما يرضي اهللا وملتزمـة باحلجـاب              :س
الشرعي ولكن والديت ساحمها اهللا ال تريد مين أن ألتزم باحلجاب وتـأمرين أن              

 إذا مل تتمتعي وتنـشرحي تكـونني        : وتقول يل  ، إخل ..أشاهد السينما والفيديو  
  بيض شعرك؟ عجوزا وي

 الواجب عليك أن ترفقي بالوالدة وأن حتسين إليها وأن ختاطبيها باليت هي             :ج
 لقـول  ؛ ولكن ليس لك طاعتها يف غري املعروف، ألن الوالدة حقها عظيم    ؛أحسن

 وقولـه عليـه الـصالة    )١())إمنا الطاعة يف املعروف  (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    
وهكذا األب والزوج وغريمها     )٢())صية اخلالق ال طاعة ملخلوق يف مع    (( :والسالم

 ولكن ينبغي للزوجة والولد وحنومها      ،ال يطاعون يف معاصي اهللا للحديث املذكور      
أن يستعملوا الرفق واألسلوب احلسن يف حل املشاكل وذلك ببيان األدلة الشرعية            

ـ              ق ووجوب طاعة اهللا ورسوله واحلذر من معصية اهللا ورسوله مع الثبات على احل
   .وعدم طاعة من أمر مبخالفته من زوج أو أب أو أم أو غريهم

وال مانع من مشاهدة ما ال منكر فيه من التلفاز والفيديو ومسـاع النـدوات             
 كمـا ال    ،العلمية والدروس املفيدة واحلذر من مشاهدة ما يعرض فيهما من املنكر          

   .جيوز مشاهدة السينما ملا فيها من أنواع الباطل

                                                
 .٣٤٢٤ ومسلم يف اإلمارة برقم ،٦٦١٢ رواه البخاري يف األحكام برقم - ١
 / ٢نثـور   ، والسيوطي يف الدر امل    ١٥٥٦٤ رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه يف آخر كتاب اجلهاد برقم             - ٢

 . من طريق ابن أيب شيبة١٧٧



  

 - ٣١٥ -

  )١(الةاهللا الحبشي ضطائفة عبد 

 م سـلمه اهللا     .من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم ت            
 فأشري إىل استفتائك املقيد بإدارة البحوث       : وبعد ،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    

 هـ الذي تسأل فيه عـن       ١٤٠٦ / ١ / ٢٥ وتاريخ   ٣١٣العلمية واإلفتاء برقم    
   .هم املدعو عبد اهللا احلبشيالطائفة املنتسبني لرئيس

وأفيدك أن هذه الطائفة معروفة لدينا فهي طائفة ضالة ورئيسهم املدعو عبـد           
اهللا احلبشي معروف باحنرافه وضالله فالواجب مقاطعتهم وإنكار عقيدم الباطلـة    
وحتذير الناس منهم ومن االستماع هلم أو قبول ما يقولون وال شك أن من أنكـر                

أَأَِمنتم من ِفي   ﴿ :ماء فهو جهمي ضال كافر مكذب لقول اهللا تعاىل        أن اهللا يف الس   
 وما جاء يف معناها من اآليات واألحاديث الصحيحة عن رسـول اهللا       )٢(﴾السماِء

صلى اهللا عليه وسلم وال ريب أن ما ذكره ابن بطوطة عن شيخ اإلسالم ابن تيمية                
ملنرب أمر مفترى ال أساس له مـن        من تشبيه نزول اهللا عز وجل برتوله من درجة ا         

الصحة ومؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا كلها تدل على كذب ذلـك              
 أما رغبتك يف إرسال فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية وبعض كتـب     .واهللا املستعان 

العقائد فنرى أن تكتب لنا رسالة مستقلة بذلك مشفوعة بصورة من مؤهلـك أو              
علم العارفني بك وعلى ضوء ذلك نرسل لك ما يناسبك إن        تزكية من بعض أهل ال    

 والسالم عليكم ورمحـة اهللا      .شاء اهللا وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه إنه مسيع جميب          
   .وبركاته

                                                
 .٢ / ٢٣٩٢ هـ برقم ١٤٠٦ / ١٠ / ٣٠ صدر الرد على االستفتاء من مكتب مساحته يف - ١
 .١٦ سورة امللك من اآلية - ٢



  

 - ٣١٦ -

  دور المراكز اإلسالمية وكراسي الدراسات
  )١(اإلسالمية في خدمة اإلسالم

 من املراكـز     أنشأت حكومة خادم احلرمني الشريفني حفظه اهللا عددا        :س
 كيف تـرون مسـاحتكم      ،اإلسالمية وكراسي للدراسات اإلسالمية يف الغرب     

مردود هذه املراكز؟وكيف ميكن استثمارها مبا يعود بـاخلري علـى الـدعوة             
  اإلسالمية يف تلك البالد؟ 

 ميكن استثمار هذه املراكز بواسطة أهل العلم مثـل أن تعـني وزارة              :ج
 من يقوم على مراقبة هذه املراكز ويعـتين ـا           الشئون اإلسالمية من العلماء   

 ،ويتفقدها ويويل عليها الناس الطيبني حىت تقوم بالدعوة والتوجيه واإلرشـاد          
وال بد أن يعني من قبل احلكومة أناس من أهل العلم املعروفني بالثقة واألمانة              
حىت يالحظوها ويراقبوها ويوجهوها عن طريق وزارة الـشئون اإلسـالمية           

ات حكومة خادم احلرمني الشريفني يف هذه البلدان حىت تستقيم علـى          وسفار
الطريق السوي وحىت توجه الناس إىل العقيدة السلفية اليت دل عليها الكتـاب             
والسنة ولكي متنع أية أشياء أو تصرفات قد تقع من املركز خمالفـة للقـرآن               

 سـريم   والسنة كما ينبغي مالحظة املسئولني عن هذه املراكز حىت تكـون          
   .مستقيمة

  
                                                

 . هـ١٤١٦ / ١١ / ٢٤ ضمن أسئلة وأجوبة أجاب عليها مساحته يف - ١



  

 - ٣١٧ -

  

  حول كلمة الوالء للوطن
 يبالغ البعض بالقول أن كلمة الوالء للوطن من التوثني يف بلد إسالمي             :س

  ء هللا فما ترون مساحتكم يف ذلك؟يدين أهله بالوال

 الواجب الوالء هللا ولرسوله مبعىن أن يوايل العبد يف اهللا ويعادي يف اهللا وقد           :ج
فكيف يوايل وطنه أما إن كان وطنه إسالميا فعليـه أن      يكون وطنه ليس بإسالمي     

حيب له اخلري ويسعى إليه لكن الوالء هللا ألن من كان من املسلمني مطيعا هللا فهو                 
وليه ومن كان خمالفا لدين اهللا فهو عدوه وإن كان من أهل وطنه وإن كان أخـاه        

   .أو عمه أو أباه أو حنو ذلك فاملواالة يف اهللا واملعاداة يف اهللا

أما الوطن فيحب إن كان إسالميا وعلى اإلنسان أن يشجع علـى اخلـري يف    
وطنه وعلى بقائه إسالميا وأن يسعى الستقرار أوضاعه وأهله وهذا هو الواجـب             
على كل املسلمني نسأل اهللا لنا ولكم وجلميع املسلمني التوفيق واهلداية وصـالح             

   .وعلى آله وصحبهالنية والعمل وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد 
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  بدع في العزاء
 من الوالئم وقراءة القرآن واألربعينيـات  ، ما حكم العادات يف العزاء    :س

  والسنوات وما شاكل ذلك؟ 

 هذه العادات ال أصل هلا يف الشرع املطهر وال أساس هلا بل هـي مـن                 :ج
 واألقـارب  البدع ومن أمر اجلاهلية فإقامة وليمة إذا مات امليت يدعو إليها اجلريان  

 وهكذا إقامة هذه األمور كل أسبوع أو على         ،وغريهم ألجل العزاء بدعة ال جتوز     
رأس السنة كلها من البدع اجلاهلية وإمنا املشروع ألهل امليت الصرب واالحتساب            

 وقد وعدهم اهللا خريا كثريا      . إنا هللا وإنا إليه راجعون     :والقول كما قال الصابرون   
 علَيِهم صلَوات ِمن ربِهـم ورحمـةٌ وأُولَِئـك هـم            أُولَِئك﴿ :فقال سبحانه 
 وال حرج عليهم أن يصنعوا ألنفسهم الطعام العـادي ألكلـهم             )١(﴾الْمهتدونَ

وحاجام وهكذا إذا نزل م ضيف ال حرج عليهم أن يصنعوا له طعاما يناسـبه               
نعوا هلم طعامـا يرسـلونه   لعموم األدلة يف ذلك ويشرع ألقارم وجريام أن يص  

إليهم ألنه قد ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه ملا أتى نعي جعفر بـن                  
اصـنعوا آلل  (( :أيب طالب رضي اهللا عنه حني قتل يف مؤتة يف الشام أنه قال ألهله  

 فدل ذلك على مشروعية إرسال الطعام إىل  )٢())جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم     
   .ن أقارم أو غريهم أيام املصيبةأهل امليت م

                                                
 .١٥٧ سورة البقرة اآلية - ١
 وابن ماجه يف اجلنائز بـرقم   ،٢٧٢٥ وأبو داود يف اجلنائز برقم       ،٩١٩ برقم    رواه الترمذي يف اجلنائز    - ٢

 .١٦٦٠ واللفظ له وأمحد يف مسند أهل البيت برقم ١٥٩٩
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  حكم قراءة القرآن على قبر الميت
 بعض الناس يف قريتنا يقومون بإحضار جمموعة من املشايخ ممـن هلـم           :س

 ،دراية بقراءة القرآن فيقرءون القرآن حبجة أن هذا القرآن ينفع امليت ويرمحـه      
 ، هـذا امليـت    والبعض اآلخر يستدعي شيخا أو اثنني لقراءة القرآن على قرب         

والبعض اآلخر يقيمون حمفال كبريا يدعون فيه واحدا من القراء املشاهري عـرب             
مكربات الصوت ليحيي الذكرى السنوية لوفاة عزيزه فما حكـم الـدين يف             

 وما هي الطريقة املثلى     ،ذلك؟ وهل قراءة القرآن تنفع امليت على القرب أو غريه         
خري اجلزاء ولكـم منـا جزيـل الـشكر          ملنفعة امليت؟ أفتونا جزاكم اهللا عنا       

   .واالمتنان

 هذا العمل بدعة ال جيوز لقول الـنيب صـلى اهللا عليـه         : احلمد هللا وبعد   :ج
 ، متفق علـى صـحته     )١())من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد         (( :وسلم

 أخرجه  )٢())من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد       (( :وقوله صلى اهللا عليه وسلم    
   . واألحاديث يف هذا املعىن كثرية، صحيحهمسلم يف

ومل يكن من سنته صلى اهللا عليه وسلم وال من سنة خلفائه الراشدين رضـي            
 واخلري كله يف    . أو االحتفال باملوتى وذكرى وفام     ،اهللا عنهم القراءة على القبور    

 وخلفائه الراشدين ومن سلك سبيلهم كمـا        ،اتباع الرسول صلى اهللا عليه وسلم     
  والساِبقُونَ الْأَولُونَ ِمن الْمهاِجِرين والْأَنصاِر ﴿ :ل اهللا عز وجلقا

                                                
 . واللفظ متفق عليه٣٢٤٢ ومسلم يف األقضية برقم ٢٤٩٩ رواه البخاري يف الصلح برقم - ١
 .٣٢٤٣ رواه مسلم يف األقضية برقم - ٢
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والَِّذين اتبعوهم ِبِإحساٍن رِضي اللَّه عنهم ورضوا عنه وأَعد لَهم جناٍت تجِري            
 وقال النيب صلى اهللا عليه      )١(﴾وز الْعِظيم تحتها الْأَنهار خاِلِدين ِفيها أَبدا ذَِلك الْفَ      

عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي متـسكوا ـا            (( :وسلم
وعضوا عليها بالنواجذ إياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعـة             

 : وصح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقول يف خطبته يوم اجلمعـة          )٢())ضاللة
أما بعد فإن خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممـد وشـر األمـور                ((

   .واألحاديث يف هذا املعىن كثرية )٣())حمدثاا وكل بدعة ضاللة

وقد أوضح النيب صلى اهللا عليه وسلم يف األحاديث الصحيحة ما ينفع املسلم             
ه عمله إال مـن  إذا مات اإلنسان انقطع عن (( :بعد موته فقال صلى اهللا عليه وسلم      

 أخرجـه   )٤())ثالثة إال من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو لـه              
 وسأله صلى اهللا عليه وسلم رجل فقال يا رسول اهللا هل بقـي    ،مسلم يف صحيحه  

نعم الصالة  (( :من بر أبوي شيء أبرمها به بعد موما؟ فقال صلى اهللا عليه وسلم            
اذ عهدمها من بعدمها وإكرام صديقهما وصلة الرحم        عليهما واالستغفار هلما وإنف   

 فمن بـره    ، واملراد بالعهد الوصية اليت يوصي ا امليت       )٥())اليت ال توصل إال ما    
 ومن بر الوالدين الصدقة عنهما والدعاء       .إنفاذها إذا كانت موافقة للشرع املطهر     

   . واهللا ويل التوفيق،هلما واحلج والعمرة عنهما

                                                
 .١٠٠ة  سورة التوبة اآلي- ١
 .٣٩٩١ رواه أبو داود يف السنة برقم - ٢
 .١٥٦٠ والنسائي يف العيدين برقم .١٤٣٥ رواه مسلم يف اجلمعة برقم - ٣
 ،١٢٩٧ ورواه الترمذي يف األحكـام بـرقم    ، واللفظ له  ٣٠٨٤ رواه مسلم يف كتاب الوصية برقم        - ٤

 .٣٥٩١والنسائي يف الوصايا برقم 
 .١٥٤٧٩ وأمحد يف مسند املكيني برقم ،٤٤٧٦رقم  رواه أبو داود يف األدب ب- ٥
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 )١(لصالة للغيرحكم إهداء ا

 فهل جيوز يل قراءة القـرآن الكـرمي         ، والديت أمية ال تقرأ وال تكتب      :س
 فما هي األمور اليت     ، وإذا كان ال جيوز    ،وصالة النوافل وإهداء ثواب ذلك هلا     

   ) ح.ع( .ميكن أن أهدي ثواا إليها؟ جزاكم اهللا خريا

ة عن الغري سواء     ليس هناك دليل شرعي على شرعية إهداء الصالة والقراء         :ج
 ، والعبادة توقيفية ال يشرع منها إال ما دل الشرع على شـرعيته    ،كان حيا أو ميتا   

 واحلج عنها والعمرة إذا كانت كبرية       ،ولكن يشرع لك الدعاء هلا والصدقة عنها      
   .السن ال تستطيع احلج والعمرة

  القراءة على األموات

 فهل  ،خذون عليه أجرة   أناس عندنا يقرءون القرآن على األموات ويأ       :س
يستفيد منه األموات شيئا؟ وإذا مات واحد منهم يقرءون القرآن ثالثـة أيـام          

   . فهل هذا من الشرع؟،ويذحبون ذبائح ويعملون والئم

 القراءة على األموات بدعة وأخذ األجرة على ذلك ال جيوز ألنه مل يرد يف    :ج
 جيوز منها إال ما شـرعه اهللا  الشرع املطهر ما يدل على ذلك والعبادات توقيفية ال       

   :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

                                                
  . هـ١٤١٦ / ١١ / ٢ يف ١٥٣٤ نشرت يف جملة الدعوة عدد - ١
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 وهكذا  . متفق على صحته   )١())من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد         ((
ذبح الذبائح وإعداد الطعام من أجل امليت كله بدعة منكرة ال جيـوز سـواء             

ن عمـل    بل هو م   ،كان ذلك يف يوم أو أيام ألن الشرع املطهر مل يرد بذلك           
أربع يف أمـيت  (( :اجلاهلية ملا ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال           

من أمر اجلاهلية ال يتركون الفخر يف األحـساب والطعـن يف األنـساب              
النائحة إذا مل تتب قبل موا تقام يوم        (( : وقال ))واالستسقاء بالنجوم والنياحة  

 رواه مـسلم يف     )٢())جـرب القيامة وعليها سربال من قطران ودرع مـن         
   .صحيحه

كنا نعد االجتمـاع إىل     ( :وعن جرير بن عبد اهللا البجلي رضي اهللا عنه قال         
   . رواه اإلمام أمحد بإسناد حسن.)٣()أهل امليت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة

ومل يكن من عمل النيب صلى اهللا عليه وسلم وال من عمل الصحابة رضي             
ا مات امليت يقرءون له القرآن أو يقرءون عليـه القـرآن أو             اهللا عنهم أنه إذ   

 فالواجب ،يذحبون الذبائح أو يقيمون املآمت واألطعمة واحلفالت كل هذا بدعة      
احلذر من ذلك وحتذير الناس منه وعلى العلماء بوجه أخص أن ينهوا النـاس              

موا عما حرم اهللا عليهم وأن يأخذوا علي أيدي اجلهلة والسفهاء حىت يـستقي            
  على الطريق السوي الذي شرعه اهللا لعباده وبذلك تصلح 

                                                
 . واللفظ متفق عليه،٣٢٤٢ ومسلم يف األقضية برقم ٢٤٩٩ رواه البخاري يف الصلح برقم - ١
 .١٥٥٠ رواه مسلم يف اجلنائز برقم - ٢
 .٦٦١١ة برقم  رواه أمحد يف مسند املكثرين من الصحاب- ٣
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األحوال واتمعات ويظهر حكم اإلسالم وختتفي أمور اجلاهلية وإمنا املشروع          
أن يصنع ألهل امليت طعام يبعث إليهم من جريام أو أقارم ألن النيب صلى              

 :قـال ألهلـه   اهللا عليه وسلم ملا جاء نعي جعفر بن أيب طالب رضي اهللا عنه              
 أخرجه اإلمـام أمحـد      )١())اصنعوا آلل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم       ((

 واسأل اهللا لنا وجلميع املسلمني اهلداية والتوفيـق      .وأهل السنن بإسناد صحيح   
   .إنه جواد كرمي

  

                                                
 وابن ماجه يف اجلنائز بـرقم   ،٢٧٢٥ وأبو داود يف اجلنائز برقم       ،٩١٩ رواه الترمذي يف اجلنائز برقم       - ١

 .١٦٦٠ وأمحد يف مسند أهل البيت برقم ، واللفظ له١٥٩٩
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  )١(هذا العمل شرك أكبر

 ودفع الفلوس إىل أهل     ، وذبح املواشي  ، ما حكم قراءة الفاحتة للميت     :س
  مليت؟ ا

 التقرب إىل األموات بالذبائح أو بالفلوس أو بالنذور وغري ذلـك مـن              :ج
 ؛العبادات كطلب الشفاء منهم أو الغوث أو املدد شرك أكرب ال جيوز ألحد فعلـه             

ِإنَّ اللَّه ال يغِفر أَنْ     ﴿ :ألن الشرك أعظم الذنوب وأكرب اجلرائم لقول اهللا عز وجل         
   م ِفرغيِبِه و كرشاءُ    يشي نِلم ونَ ذَِلكولقوله سبحانه  )٢(﴾ا د : ﴿    ِركـشي نم هِإن

       ارالن اهأْومةَ ونِه الْجلَيع اللَّه مرح كُوا    ﴿ : وقوله تعاىل  )٣(﴾ِباللَِّه فَقَدـرأَش لَـوو
 فالواجـب   ، واآليات يف هذا املعـىن كـثرية       )٤(﴾لَحِبطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ    

إخالص العبادات هللا وحده سواء كانت ذحبا أو نذرا أو دعاء أو صالة أو صـوما          
ر أو  و ومن ذلك التقرب إىل أصحاب القبـور بالنـذ         ،أو غري ذلك من العبادات    

قُلْ ِإنَّ صالِتي ونـسِكي ومحيـاي       ﴿ : لآليات السابقة ولقوله سبحانه    ،بالطعام
   .)٥(﴾ ال شِريك لَه وِبذَِلك أُِمرت وأَنا أَولُ الْمسِلِمني *عالَِمنيومماِتي ِللَِّه رب الْ

أما إهداء الفاحتة أو غريها من القرآن إىل األموات فليس عليه دليل فالواجب             
   ألنه مل ينقل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وال عن أصحابه ؛تركه

                                                
 . هـ١٤١٦ / ١١ / ٩ يف ١٥٣٥ نشرت يف جملة الدعوة عدد - ١
 .٤٨ سورة النساء من اآلية - ٢
 .٧٢ئدة من اآلية  سورة املا- ٣
 .٨٨ سورة األنعام من اآلية - ٤
 .١٦٣ – ١٦٢ سورة األنعام اآليتان - ٥
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شرع الدعاء لألمـوات املـسلمني      رضي اهللا عنهم ما يدل على ذلك لكن ي        
 يتقرب العبد بـذلك     ،والصدقة عنهم وذلك باإلحسان إىل الفقراء واملساكني      

إىل اهللا سبحانه ويسأله أن جيعل ثواب ذلك ألبيه أو أمه أو غريمها من األموات          
إذا مات اإلنسان انقطع عنـه      (( : لقول النيب عليه الصالة والسالم     ؛أو األحياء 

ثة إال من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يـدعو              عمله إال من ثال   
 وألنه ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أن رجال قال له يا رسول اهللا إن                 )١())له

أمي ماتت ومل توص وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها             
 وهكذا احلج عن امليـت والعمـرة عنـه    . متفق على صحته   )٢())نعم(( :قال
 أمـا إن كـان   ،اء دينه كل ذلك ينفعه حسبما ورد يف األدلة الـشرعية  وقض

السائل يقصد اإلحسان إىل أهل امليت والصدقة بالنقود والذبائح فهذا ال بأس            
 واألفضل أن يصنع اجلريان واألقارب الطعام يف بيـوم مث           ،به إذا كانوا فقراء   

ه وسلم أنه ملـا بلغـه        ألنه ثبت عن النيب صلى اهللا علي       .يهدوه إىل أهل امليت   
موت ابن عمه جعفر ابن أيب طالب رضي اهللا عنه يف غزوة مؤتة أمر أهلـه أن      

 وأما كون   )٣())ألم قد أتاهم ما يشغلهم    (( :يصنعوا ألهل جعفر طعاما وقال    
  أهل امليت يصنعون طعاما للناس من أجل 

                                                
 ،١٢٩٧ ورواه الترمذي يف األحكـام بـرقم    ، واللفظ له  ٣٠٨٤ رواه مسلم يف كتاب الوصية برقم        - ١

 .٣٥٩١والنسائي يف الوصايا برقم 
 .٣٥٩٤وصايا برقم  والنسائي يف ال،٦٠٥ رواه الترمذي يف كتاب الزكاة برقم - ٢
 وابن ماجه يف اجلنائز بـرقم   ،٢٧٢٥ وأبو داود يف اجلنائز برقم       ،٩١٩ رواه الترمذي يف اجلنائز برقم       - ٣

 . ١٦٦٠ وأمحد يف مسند أهل البيت برقم ،١٥٩٩
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ت أو يف اليوم    امليت فهذا ال جيوز وهو من عمل اجلاهلية سواء كان ذلك يوم املو            
 كل ذلك ال جيوز ملا ثبت عن جرير بن عبد           ،الرابع أو العاشر أو على رأس السنة      

كنـا نعـد    ( : أنه قـال   - أحد أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم       -اهللا البجلي 
 أما إن نزل بأهل )١()االجتماع إىل أهل امليت وصناعة الطعام بعد الدفن من النياحة        

 كما أنه ، بأس أن يصنعوا هلم الطعام من أجل الضيافة      امليت ضيوف زمن العزاء فال    
ال حرج على أهل امليت أن يدعوا من شاءوا من اجلريان واألقارب ليتناولوا معهم              

   . واهللا ويل التوفيق،ما أهدي هلم من الطعام

  

                                                
 .٦٦١١ رواه أمحد يف مسند املكثرين من الصحابة برقم - ١
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  )١( ال يجوز)بحق محمد(الدعاء بقول 

  يك؟  هل جيوز للذي يدعو رب العاملني أن يقول حبق حممد عل:س

 وال حبـق    ، وال جباه حممـد    ، حبق حممد  : ال جيوز يف السؤال أن يقال      :ج
 ألن ذلك بدعة مل يرد يف األدلة الشرعية ما يرشـد إليـه              ؛األنبياء وال غريهم  

والعبادات توقيفية ال جيوز منها إال ما دل عليه الشرع املطهر لقول النيب صلى              
 متفق على   )٢())يس منه فهو رد   من أحدث يف أمرنا هذا ما ل      (( :اهللا عليه وسلم  

 وألن  )٣())من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد       (( :صحته ويف رواية ملسلم   
 وإمنا املشروع التوسـل إىل اهللا       ،ذلك من وسائل الشرك والغلو يف املتوسل به       

وِللَِّه الْأَسماُء الْحسنى فَـادعوه     ﴿ :سبحانه بأمسائه وصفاته لقول اهللا سبحانه     
كاإلميان باهللا ورسوله وتوحيد اهللا      ؛ وهكذا التوسل باألعمال الصاحلة    )٤(﴾اِبه 

 وأداء األمانـة    ، والعفة عما حرم اهللا    ، وحمبة اهللا ورسوله وبر الوالدين     ،سبحانه
ِإنَّ ِفـي خلْـِق     ﴿ :وحنو ذلك من األعمال الصاحلات لقول اهللا عز وجـل         

 ِتالِف اللَّياخِض والْأَراِت واومالس   ـاِب الَّـِذيناٍت ِلأُوِلي الْأَلْباِر لَآيهالنِل و
يذْكُرونَ اللَّه ِقياما وقُعودا وعلَى جنوِبِهم ويتفَكَّرونَ ِفي خلِْق الـسماواِت           

  والْأَرِض ربنا ما خلَقْت هذَا باِطلًا 
                                                

مكانة اجلمعـة يف    " جلامع الكبري بالرياض بعنوان      ضمن أسئلة وأجوبة بعد تعليق مساحته على ندوة ا         - ١
 . هـ١٤٠٢ / ٥ / ١٦يف " اإلسالم 

 . واللفظ متفق عليه٣٢٤٢ ومسلم يف األقضية برقم ،٢٤٩٩ رواه البخاري يف الصلح برقم - ٢
 .٣٢٤٣ رواه مسلم يف األقضية برقم - ٣
 .١٨٠ سورة األعراف من اآلية - ٤
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 ِإنك من تدِخِل النار فَقَـد أَخزيتـه ومـا           سبحانك فَِقنا عذَاب الناِر ربنا    
            كُمبـوا ِبـراِن أَنْ آِمناِدي ِللِْإمينا ياِدينا منِمعا سنا ِإننباٍر رصأَن ِمن ِللظَّاِلِمني

  وقول النيب صـلى اهللا عليـه      )١(﴾ِإنك ال تخِلف الِْميعاد   ﴿ : إىل قوله  ﴾فَآمنا
اللهم إين أسألك بأين أشهد أنك أنت اهللا ال إله إال أنـت األحـد               (( :وسلم

 وقوله صلى اهللا عليه     )٢())الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد          
اللهم إين أسألك بأن لك احلمد ال إله إال أنت املنان بديع السماوات        (( :وسلم

 وللحـديث الـصحيح يف     )٣())واألرض يا ذا اجلالل واإلكرام يا حي يا قيوم        
ار وهم ثالثة ممن كان قبلنا آواهم املبيت واملطـر إىل غـار             غقصة أصحاب ال  

فاحندرت عليهم صخرة وسدت عليهم الغار فلم يستطيعوا دفعها فقالوا فيمـا   
بينهم لن ينجيكم من هذه الصخرة إال أن تسألوا اهللا بصاحل أعمالكم فـسأل              

صخرة بربه لوالديه وتوسل اآلخر إىل ربـه        أحدهم ربه أن يفرج عنهم هذه ال      
بعفته عن الزنا بعد قدرته عليه وتوسل الثالث بأدائه األمانة إىل صاحبها بعدما             

 أخرجـه الـشيخان يف      )٤()رباها ومناها ففرج اهللا عنهم الصخرة وخرجـوا       
   .الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  

                                                
 .١٩٤ – ١٩٠ سورة آل عمران اآليات - ١
 .١٢٧٦ وأبو داود يف الصالة برقم ،٣٣٩٧ رواه الترمذي يف الدعوات برقم - ٢
 واللفظ له وأبـو داود يف      ١٢٨٣ والنسائي يف السهو برقم      ،٣٤٦٧ رواه الترمذي يف الدعوات برقم       - ٣

 .١٢٧٧الصالة برقم 
وأمحـد يف مـسند      ،٤٩٢٦ ومسلم يف الذكر والدعاء برقم       ،٢٠٦٣ رواه البخاري يف البيوع برقم       - ٤

 .٥٧٠٢املكثرين من الصحابة برقم 



  

 - ٣٢٩ -

  

  حكم أكل المسلم مع الكافر
 املسلم مع نصراين أو غريه من الكفرة أو شرب معه يعترب             هل إذا أكل   :س

وطَعام الَِّذين  ﴿ :ذلك حراما؟ وإذا كان ذلك حراما فما نقول يف قول اهللا تعايل           
مِحلٌّ لَه كُمامطَعو ِحلٌّ لَكُم ابوا الِْكت؟)١(﴾أُوت   

لحة  ليس األكل مع الكافر حراما إذا دعت احلاجة إىل ذلـك أو املـص              :ج
 لكن ال تتخذهم أصحابا فتأكل معهم من غري سبب شرعي أو مصلحة             ،الشرعية

 ولكن إذا دعت إىل ذلك حاجة كأكل مع         ، وتضحك معهم  ،شرعية وال تؤانسهم  
الضيف أو ليدعوهم إىل اهللا ويرشدهم إىل احلق أو ألسباب أخرى شـرعية فـال               

   .بأس

ابا وجلساء وال تقتضي    وإباحة طعام أهل الكتاب لنا ال تقتضي اختاذهم أصح        
مشاركتهم يف األكل والشرب من دون حاجـة وال مـصلحة شـرعية واهللا ويل        

   .التوفيق

   

                                                
 .٥ سورة املائدة من اآلية - ١
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  المملكة تنفذ األحكام الشرعية
 )١(ولو لم ترض الحكومات

أوضح مساحة مفيت عام اململكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء           [ 
 عبد العزيز بن عبد اهللا ابن باز بأن حكومة          وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء الشيخ    

 تنفذ حكم حد الـشرع علـى املـواطنني    - وفقها اهللا  -اململكة العربية السعودية  
   .والوافدين إىل اململكة حبق مهريب املخدرات

 وحول اهلجوم الذي تواجهه اململكة من بعض الدول بسبب          :وأضاف مساحته 
 تطلب من اململكة بأن توقف عملية تنفيذ        تطبيق األحكام الشرعية اإلسالمية واليت    
إن األحكام الشرعية اليت تـصدر       ] : قال .هذه األحكام حبق املهربني للمخدرات    

جيب على احلكومة تنفيذها حىت لو مل ترض أي حكومة من احلكومـات بتنفيـذ          
 والواجب على كل مـسلم      ، ألن تنفيذ الشرع مقدم على اجلميع      ،األمر الشرعي 

ذ احلكم الشرعي الصادر من احملاكم الشرعية ويف ذلـك اخلـري            الرضى به وتنفي  
 مع العلم بأن احلد كفارة ملن أقـيم         ،والسعادة والعاقبة احلميدة لإلسالم واملسلمني    

   .عليه كما صح بذلك احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

قامة وطالب الشيخ ابن باز مجيع احلكومات اإلسالمية تنفيذ حكم اهللا واالست          
  على ذلك والعناية ذا األمر ألن ذلك هو واجب اجلميع لقول 

                                                
  .٢٤/٣/١٤١٦ تصريح خاص جلريدة اجلزيرة اليوم يف - ١
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وأَِن احكُم بينهم ِبما أَنـزلَ      ﴿ :اهللا سبحانه وتعاىل لرسوله صلى اهللا عليه وسلم       
وقوله تعاىل  )١(﴾اللَّه : ﴿           رـجـا شِفيم ـوككِّمحى يتونَ حِمنؤال ي كبرفَال و
مهنيواآليات الكرميات يف هذا الباب كثرية تدل على أنه من استحل احلكم             )٢(﴾ب

 واختتم مساحة املفيت تصرحيه بأن الواجب على مجيع         .بغري ما أنزل اهللا يكون كافرا     
 ،رؤساء الدول اإلسالمية أن يتقوا اهللا وأن حيكموا الشريعة اإلسالمية يف شـعوم           

   .ح النية والعملونسأل اهللا لنا وهلم التوفيق واهلداية وصال

  )٣(حكم التوسل بذات النبي صلى اهللا عليه وسلم

 حنن جمموعة من املغتربني يف اخلارج ويصلي بنا صالة التراويح أحيانـا     :س
إننا نتوسل ( : وعند دعاء القنوت يذكر بعض األلفاظ واجلمل مثل     ،أحد اإلخوة 

ا حكم هـذا     فم )بصاحب الوسيلة والشفاعة سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم        
   .العمل جزاكم اهللا خريا

 ال جيوز التوسل بذات النيب صلى اهللا عليه وسلم وال غريه مـن األنبيـاء              :ج
 وال جيوز أيضا التوسل جباهه وال بغريه ألن ذلك بدعة مل ينقل عنـه               ،والصاحلني

 وقد قال عليـه الـصالة       .صلى اهللا عليه وسلم وال عن أصحابه رضي اهللا عنهم         
   متفق على )٤())ن أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردم(( :والسالم

                                                
 .٤٩ سورة املائدة اآلية - ١
 .٦٥ سورة النساء اآلية - ٢
 . هـ١٤١٦ / ١٠ / ١٨ يف ١٥٣٢ مما نشر يف جملة الدعوة عدد - ٣
 . واللفظ متفق عليه٣٢٤٢ ومسلم يف األقضية برقم ،٢٤٩٩صلح برقم  رواه البخاري يف ال- ٤
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 )١())من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد       (( : وقال عليه الصالة والسالم    .صحته
 وإمنا املشروع للمسلمني التوسل مبحبته صلى اهللا عليه         ،أخرجه مسلم يف صحيحه   

 عليه وسلم لقـول     وسلم واإلميان به واتباع شريعته يف حياته وبعد وفاته صلى اهللا          
قُلْ ِإنْ كُنتم تِحبونَ اللَّه فَاتِبعوِني يحِببكُم اللَّه ويغِفـر لَكُـم            ﴿ :اهللا عز وجل  

كُموبـِتالِف        ﴿ : وقوله جل وعال   )٢(﴾ذُناخِض والْـأَراِت واوملِْق السِإنَّ ِفي خ
لْباِب الَِّذين يذْكُرونَ اللَّه ِقياما وقُعـودا وعلَـى         اللَّيِل والنهاِر لَآياٍت ِلأُوِلي الْأَ    

جنوِبِهم ويتفَكَّرونَ ِفي خلِْق السماواِت والْأَرِض ربنا ما خلَقْت هـذَا باِطلًـا             
 مناِديا يناِدي   ربنا ِإننا سِمعنا  ﴿ : إىل قوله سبحانه   )٣(﴾سبحانك فَِقنا عذَاب النارِ   
   . اآلية﴾ِللِْإمياِن أَنْ آِمنوا ِبربكُم فَآمنا

ـ وملا ثبت يف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قصة أصـحاب ال               ار غ
 ، والثاين بالعفة عن الزنا بعد القدرة عليه       ،الثالثة الذين توسل أحدهم إىل اهللا برب والديه       

 وهكذا التوسل بدعائه صلى  ، وفرج كربتهم  ،فأجاب اهللا دعاءهم   .والثالث بأداء األمانة  
اهللا عليه وسلم يف حياته ويوم القيامة وذلك بأن يطلب منه املسلم أن يدعو له كما ثبت          

اللـهم  ( :يف احلديث الصحيح عن عمر رضي اهللا عنه أنه قال على املنرب يوم االستسقاء            
 فيسقون وهذا   )٤()وسل إليك بعم نبينا فاسقنا    إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نت       

 فلما تويف عليه الصالة والـسالم تركـوا   ،توسل من الصحابة بدعاء النيب هلم يف حياته  
ذلك لعلمهم بأنه ال جيوز واستسقوا بدعاء العباس ألنه حي حاضر يدعو هلم ويؤمنون              

   .على دعائه
                                                

 .٣٢٤٣ رواه مسلم يف األقضية برقم - ١
 .٣١ سورة آل عمران اآلية - ٢
 .١٩٣ – ١٩٠ سورة آل عمران اآليات - ٣
 .٩٥٤ رواه البخاري يف اجلمعة برقم - ٤
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وح مث إىل إبـراهيم مث إىل       وهكذا يوم القيامة يفزع املؤمنون إىل آدم مث إىل ن         
 : فيقول هلم عيسى عليه الصالة والـسالم       ، فكلهم يعتذرون  ،موسى مث إىل عيسى   

اذهبوا إىل حممد عبد قد غفر اهللا ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتونه عليه الـصالة                 
 فيتقدم عليه   ،والسالم فيسألونه أن يشفع هلم إىل اهللا حىت يرحيهم من كرب املوقف           

رفع رأسك  ا(( : فيقول اهللا سبحانه له    ، ويسجد بني يديه   ،لسالم إىل ربه  الصالة وا 
وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فريفع رأسـه ويـشفع عليـه الـصالة                

 واألحاديث يف هذا املعىن ثابتة ومتواترة وهكذا يشرع التوسل بأمساء           )١())والسالم
 )٢(﴾ماُء الْحسنى فَادعوه ِبهـا وِللَِّه الْأَس﴿ : لقول اهللا عز وجل،اهللا تعاىل وصفاته  
   .واهللا ويل التوفيق

  

                                                
 .٢٨٦ يف اإلميان برقم  ورواه مسلم، واللفظ له٦٩٥٦ رواه البخاري يف التوحيد برقم - ١
 .١٨٠ سورة األعراف اآلية - ٢
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  )١(هذا الكالم بدعة ومنكر وال أصل له

 وكهـيعص  ،بـني سـقفنا  ( ما حكم قول بعض الناس يف القنوت   :س
   . إخل وهل جيوز الصالة خلف مثل هؤالء؟ جزاكم اهللا خريا..)تكفينا

  ) بريطانيا- مجاعة مسلمة(

 والواجـب علـى     ،منكر وال أصل له يف الشرع      هذا العمل بدعة و    :ج
اجلهات املسئولة عزل هذا اإلمام وإبداله خبري منه إذا مل يتـب ويـدع هـذه     

والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِليـاُء بعـٍض       ﴿ : لقول اهللا سبحانه   ،البدع
 ولقول النيب صلى اهللا عليه      ، اآلية )٢(﴾يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَرِ    

من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلـسانه فـإن مل              (( :وسلم
   . رواه اإلمام مسلم يف صحيحه)٣())يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان

                                                
 .١٥٣٤ عدد . هـ١٤١٦ / ١١ / ٢ نشرت يف جملة الدعوة بتاريخ - ١
 .٧١ سورة التوبة من اآلية - ٢
 .١١٠٣٤ وأمحد يف باقي مسند املكثرين برقم ، واللفظ له٧٠ رواه مسلم يف كتاب اإلميان برقم - ٣



  

 - ٣٣٥ -

  على الشباب سلوك الطريق
  )١(الصحيح في التفقه في الدين

 بن باز مفيت عام اململكـة العربيـة         دعا مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا       
السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية واإلفتاء شباب           

 ،األمة اإلسالمية إىل سلوك الطريق الصحيح يف التفقه يف دينهم والـدعوة إليـه             
   .مؤكدا أن ذلك هو النهج القومي

والسنة املطهـرة وأبـدى     وأهاب مساحته بالشباب أن يعتنوا بالقرآن الكرمي        
نصحه هلم بصحبة األخيار والزمالء الطيبني من العلماء املعروفني باالستقامة حـىت        

   .يستفيدوا منهم ومن أخالقهم

كما حث مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز الشباب على املبـادرة               
يـا معـشر    (( :بالزواج واحلرص على الزوجة الصاحلة لقوله صلى اهللا عليه وسلم         

الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن مل             
   .)٢())يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

وأكد مساحته أن ما تقدم من النصح يشكل املدخل لكي يتجنـب الـشباب           
   .الوقوع يف املوبقات حتت وطأة مغريات هذا العصر ويتجه الوجهة الصحيحة

   
                                                

 . هـ١٤١٦ / ١٠ / ١٧ الصادر يف ١٢٠١٨املدينة بعددها رقم  نشر هذا التوجيه يف جريدة - ١
 . واللفظ متفق عليه٢٤٨٥ ومسلم يف النكاح برقم ،٤٦٧٨ رواه البخاري يف النكاح برقم - ٢



  

 - ٣٣٦ -

  )١(تكاليف على األصم واألبكموجوب ال

أوضح مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز مفيت عام اململكة العربيـة               
 أن :السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلميـة واإلفتـاء    

الولد األبكم األصم إذا كان قد بلغ احللم يعترب مكلفا بأنواع التكليف من الصالة              
 وأضاف أنه يعلم ما يلزمه بالكتابة واإلشارة لعموم األدلة الشرعية الدالة            .وغريها

 وحيصل البلـوغ بإكمـال    .على وجوب التكاليف على من يبلغ احللم وهو عاقل        
أو بإنزال مين عن شهوة يف االحتالم أو غريه وبإنبـات الـشعر              مخسة عشر عاما  

   .حليضاخلشن من حول الفرج وتزيد املرأة أمرا رابعا وهو ا

ودعا مساحته ويل أمر األصم األبكم إىل أن يؤدي عنه ما يلزمه مـن زكـاة                
 عليه بالطرق املمكنة حىت يفهم      ىوغريها من احلقوق املالية وعليه أن يعلمه ما خيف        

   .ما أوجب اهللا عليه وما حرم عليه

 ويقـول   )٢(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم   ﴿ :واستشهد مساحته بقول اهللا سبحانه    
 وبـني   )٣()) أمرتكم بأمر فأتوا منه ما اسـتطعتم       اإذ(( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    

مساحته أن املكلف الذي ال يسمع أو ال ينطق أو قد أصيب بالصمم والبكم عليـه        
 إن عليه أن يتفقه يف الدين       .أن يتقي اهللا ما استطاع بفعل الواجبات وترك احملرمات        

   .تابة واإلشارة حىت يفهم املطلوبحسب قدرته باملشاهدة والك

                                                
 . هـ١٤١٦ / ١٠ / ١٦ نشرت النصيحة يف جريدة املدينة يف - ١
 .١٦ سورة التغابن اآلية - ٢
 .٢٣٨٠ ورواه مسلم يف احلج برقم ، واللفظ له٦٧٤٤والسنة  رواه البخاري يف االعتصام بالكتاب - ٣



  

 - ٣٣٧ -

  )١(التعلم والتفقه في الدين واجب إذا تيسر في المدرسة
   تركت الدراسة ووالديت غري راضية هل أكون آمثة؟ :س
 والواجب على املسلم واملـسلمة      ، الدراسة فيها خري عظيم وفائدة كبرية      :ج

 دينه ويتعلم ما ال يسعه       ألنه جيب على املسلم أن يتفقه يف       ،التعلم والتفقه يف الدين   
من (( : كما قال صلى اهللا عليه وسلم      ، ومن أسباب السعادة التفقه يف الدين      ،جهله

 فمن عالمات اخلري والسعادة التفقه يف ديـن         )٢())يرد اهللا به خري يفقهه يف الدين      
 وحـىت   ، وما حيرم عليه   ، والتفقه يف الشريعة حىت يعرف املسلم ما جيب عليه         ،اهللا

من سلك طريقا يلـتمس فيـه   (( : على بصرية يقول صلى اهللا عليه وسلم  يعبد اهللا 
  .)٣())علما سهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة

فالواجب عليك التعلم والتفقه يف الدين إذا تيسر ذلك يف مدارس إسـالمية             
 وإذا أكدت عليك أمك فهذا مما يوجب مزيد العناية واحلرص علـى             ،طيبة أمينة 

 فال ينبغي منك أن    ، ألا تريد لك اخلري واملصلحة العاجلة واآلجلة       ،التفقه يف الدين  
 إال أن تكون املدرسة فيها اختالط أو فيها أمور أخرى تـضرك             ،تعصيها يف ذلك  

 ألن الرسول عليه الصالة ، ولو مل ترض أمك  ،يف دينك فال بأس بترك الدراسة فيها      
ال طاعة ملخلوق يف معـصية      (( : وقال )٤())إمنا الطاعة يف املعروف   (( :والسالم قال 

   .)٥())اخلالق
                                                

 .١٢ من برنامج نور على الدرب شريط رقم - ١
 .١٧١٩ ومسلم يف الزكاة برقم ،٦٩ رواه البخاري يف العلم برقم - ٢
 رواه البخاري يف باب العلم قبل القول والعمل ورواه مسلم يف الذكر والدعاء واالسـتغفار بـرقم                  - ٣

 .٢٥٧رمذي يف العلم برقم  والت٤٨٦٧
 .٣٤٢٤ ومسلم يف اإلمارة برقم ٦٦١٢ رواه البخاري يف األحكام برقم - ٤
 مـن   ١٧٧ / ٢ والسيوطي يف الدر املنثـور       ،١٥٥٦٤ رواه ابن أيب شيبه يف مصنفه يف اجلهاد برقم           - ٥

 .طريق ابن أيب شيبة



  

 - ٣٣٨ -

  أسئلة متفرقة واإلجابة عنها
  )١(ال تجوز النياحة على الميت

 وال تذيعوا بامليكرفون وأنـا   ، إين قلت ألخي إذا توفيت ال تبكوا علي        :س
   فما توجيهكم هلم جزاكم اهللا خريا؟ ،أخاف أن يفعلوا ذلك

 ، وعدم النياحة  ،الصرب واالحتساب  الواجب على املسلمني يف هذه األمور        :ج
 : وحنو ذلك لقول الرسول صلى اهللا عليه وسـلم         ، ولطم اخلد  ،وعدم شق الثوب  

 ولقوله عليـه  )٢())ليس منا من لطم اخلدود وشق اجليوب ودعا بدعوى اجلاهلية   ((
أربع يف أميت من أمر اجلاهلية ال يتركون        (( :الصالة والسالم يف احلديث الصحيح    

 :وقـال  ))حساب والطعن يف األنساب واالستسقاء بالنجوم والنياحـة       الفخر باأل 
النائحة إذا مل تتب قبل موا تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطـران ودرع               ((

 والنياحة هي رفع الصوت بالبكاء علـى        . رواه مسلم يف الصحيح    )٣())من جرب 
 )٤())احلالقة والـشاقة  أنا بريء من الصالقة و    (( : وقال صلى اهللا عليه وسلم     .امليت

 هي اليت تشق ثوا     : والشاقة . أو تنتفه  ، هي اليت حتلق شعرها عند املصيبة      :واحلالقة
   .عند املصيبة

   وكل هذا من اجلزع . هي اليت ترفع صوا عند املصيبة:والصالقة

                                                
 .ر على الدرب الوجه األول من برنامج نو١٢ هذا السؤال واإلجابة عنه تابع لشريط رقم - ١
 .١٤٨ واللفظ له ورواه مسلم يف اإلميان برقم ١٢١٢رواه البخاري يف اجلنائز برقم - ٢
 .١٥٥٠ رواه مسلم يف اجلنائز برقم - ٣
 .١٤٩ ومسلم يف اإلميان برقم ، رواه البخاري يف اجلنائز باب ما ينهى من احللق عند املصيبة- ٤



  

 - ٣٣٩ -

 والواجب على أهلك أيتها السائلة  ،فال جيوز للمرأة وال للرجل فعل شيء من ذلك        
 وحيذروا من النياحة عليك ألن النياحة تـضرهم وتـضر           ،ا هذه الوصية  أن يقبلو 
 فال جيوز )١())امليت يعذب يف قربه مبا نيح عليه (( : كما يف احلديث الصحيح    ،امليت

 إمنـا   ، وحزن القلب فال حرج فيه     ، أما البكاء بدمع العني    ،هلم النياحة على امليت   
 عليه وسلم ملـا مـات ابنـه         املمنوع رفع الصوت بالصياح لقول النيب صلى اهللا       

العني تدمع والقلب حيزن وال نقول إال ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يـا              (( :إبراهيم
إن اهللا ال يعذب بدمع العـني       (( : وقال عليه الصالة والسالم    )٢())إبراهيم حملزونون 

   .)٣()) أو يرحم- وأشار إىل لسانه-وال حبزن القلب ولكن يعذب ذا

                                                
 .١٥٣٧ ومسلم يف اجلنائز برقم ،١٢١٠ برقم  رواه البخاري يف اجلنائز- ١
 .٤٢٦٩ واللفظ له ومسلم يف الفضائل برقم ١٢٢٠ رواه البخاري يف اجلنائز برقم - ٢
 .١٥٣٢ ومسلم يف اجلنائز برقم ،١٢٢١ رواه البخاري يف اجلنائز برقم - ٣



  

 - ٣٤٠ -

  )١(ألنساب والنياحة على الميتن في احكم الطع

سئل مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز مفيت عام اململكة العربيـة          [ 
 ما هو   :السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارات البحوث العلمية واإلفتاء عن         

اثنتان يف الناس مها م كفر الطعن يف األنساب والنياحـة علـى             ((شرح حديث   
   . وما معىن الكفر يف هذا احلديث)٢())امليت

هذا حديث صحيح رواه مسلم يف الصحيح عن أيب          ] :فأجاب مساحته بقوله  
   .هريرة رضي اهللا عنه

التنقص ألنساب الناس وعيبها علـى   ] :وفسر مساحته الطعن يف النسب بأنه  [
   .قصد االحتقار هلم والذم

 متيم ومن أوصـافهم      فالن من بين   ، أما إن كان من باب اخلرب      :وقال مساحته 
 خيرب عن أوصافهم من غـري       ، أو من بين هاشم    ، أو من قريش   ، ومن قحطان  ،كذا

   .طعن يف أنسام فذلك ليس من الطعن يف األنساب
 وقـال   . رفع الصوت بالبكاء على امليـت      :]كما فسر مساحته النياحة مبعىن    [
   . إا حمرمة:مساحته

 وليس هـو    ، كفر دون كفر   :لكفر هنا وبني مساحة الشيخ ابن باز أن املراد با       
بني الرجـل   (( : كقوله عليه الصالة والسالم    :الكفر املطلق املعرف بأداة التعريف    

   أخرجه مسلم يف )٣())وبني الشرك والكفر ترك الصالة

                                                
 . هـ١٤١٦ / ١٢ / ٢٦ نشرت يف جريدة اجلزيرة بتاريخ - ١
 . واللفظ له١٠٠ ومسلم يف اإلميان برقم ،٣٥٦١ملناقب برقم  رواه البخاري يف ا- ٢
 .٢٥٤٣ والترمذي يف اإلميان برقم ، واللفظ له١١٧ رواه مسلم يف اإلميان برقم - ٣



  

 - ٣٤١ -

 وأشـار   ، وهذا هو الكفر األكرب يف أصح قويل العلمـاء         : وقال مساحته  .صحيحه
   . والفسق فسقان، ظلمان، والظلم،كفر كفران إىل أن العلماء ذكروا أن ال:مساحته

 فالشرك أكرب   ، أكرب وأصغر  : وهكذا الشرك شركان   :واسترسل مساحته قائال  
 أو  ، واالستغاثة ـم والنـذر هلـم       ، دعاء األموات  : فالشرك األكرب مثل   ؛وأصغر

 ، لوال اهللا وفالن   : والشرك األصغر مثل   ،لألصنام واألشجار واألحجار والكواكب   
 لوال اهللا مث فالن وما شاء اهللا مث شاء          : والواجب أن يقول   ،اهللا وشاء فالن  وما شاء   

   .فالن

 أو ؛ أو حيـاة فـالن  ، وكذا احللف بغري اهللا كاحللف بالنيب    ،وأضاف مساحته 
   .باألمانة فهذا من الشرك األصغر

 وهكذا الرياء مثـل كونـه       :وقال مساحة مفيت عام اململكة العربية السعودية      
 ومضى مساحتـه    . أو يقرأ لريائي الناس فهو شرك أصغر       ، ليسمع الناس  يستغفر اهللا 

والْكَـاِفرونَ هـم    ﴿ : كقوله تعاىل  ، أكرب وهو الشرك باهللا    : الظلم ظلمان  :يقول
الَِّذين آمنوا ولَم يلِْبسوا ِإميانهم ِبظُلٍْم أُولَِئك       ﴿ : وكقوله سبحانه  )١(﴾الظَّاِلمونَ

 نالْأَم مونَلَهدتهم مه٢(﴾و(.   

 أنه مثل ظلم النـاس يف      :أما الظلم األصغر فقد قال عنه مساحة الشيخ ابن باز         
 نعوذ ، كالزنا وشرب املسكر وحنوها   : وظلم العبد نفسه باملعاصي    ،دمائهم وأمواهلم 
   .باهللا من ذلك

                                                
 .٢٥٤ سورة البقرة اآلية - ١
 .٨٢ سورة األنعام اآلية - ٢



  

 - ٣٤٢ -

  )١(يجوز الضرب الخفيف للتأديب

 لكننا نتأمل نفـسيا مـن     ،ا لنا أخت مريضة وأحيانا نضرا ضربا خفيف       :س
   فهل علينا يف ذلك شيء؟ ،ذلك

 وإذا كانت ال    ، وعدم فعل ما يزيد مرضها     ، الواجب عليكم مراعاة حاهلا    :ج
 وأما إن كان املرض خفيفا وهـي ختطـئ          ،تتحمل الضرب مل جيز لكم الضرب     

   .وتعمل بعض األشياء اليت تستحق عليها التأديب اخلفيف فال بأس

 أمـا إذا    ، فإن كان الضرب يضرها فال تضربوها      ،عوا حاهلا لكن جيب أن ترا   
كانت ال يضرها هذا الضرب الذي تعملونه معها ألن مرضها خفيـف واحلاجـة        

   .ماسة إىل تأديبها حىت ترتدع عما ال ينبغي فال حرج يف ذلك

  

  حول كلمة صدق اهللا العظيم
ء من قـراءة     إنين كثريا ما أمسع أن قول صدق اهللا العظيم عند االنتها           :س

 : إا جائزة واستدلوا بقوله تعـاىل      : وقال يل بعض الناس    .القرآن الكرمي بدعة  
   وكذلك قال يل بعض )٢(﴾قُلْ صدق اللَّه فَاتِبعوا ِملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفًا﴿

                                                
 .١٢ من برنامج نور على الدرب شريط رقم - ١
 .٩٥ سورة آل عمران اآلية - ٢



  

 - ٣٤٣ -

 حسبك  :إذا أراد أن يوقف القارئ قال     النيب صلى اهللا عليه وسلم       إن   :املثقفني
 هل قول صدق اهللا العظيم جائز عند :اهللا العظيم؟ وسؤايل هو   صدق   :وال يقول 

   .االنتهاء من قراءة القرآن الكرمي؟ أرجو أن تتفضلوا بالتفصيل يف هذا

 عند االنتهاء من قـراءة      )صدق اهللا العظيم  ( : اعتياد الناس أن يأتوا بقوهلم     :ج
لقاعدة الشرعية من    بل هو على ا    ،القرآن الكرمي ال نعلم له أصال وال ينبغي اعتياده        

   . وأن ال يعتاد ذلك،قبيل البدع إذا اعتقد أحد أنه سنة فينبغي ترك ذلك

 وإمنا أمره اهللا أن يبني ، فليست يف هذا الشأن)١(﴾قُلْ صدق اللَّه﴿ :وأما اآلية 
 وأنه صادق فيما بـني  ،هلم صدق اهللا فيما بينه يف كتبه العظيمة من التوراة وغريها     

   .توراة واإلجنيل وسائر الكتب املرتلةلعباده يف ال

 ولكن ليس   ،كما أنه صادق سبحانه فيما بينه لعباده يف كتابه العظيم القرآن          
 أو ،هذا دليال على أنه مستحب أن يقول ذلك بعد قراءة القرآن أو بعد قراءة آيات 

 وليس هذا ثابتا وال معروفا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وال عـن               ،قراءة سورة 
 وملا قرأ ابن مسعود على النيب صلى اهللا عليه وسـلم            .حابته رضوان اهللا عليهم   ص

فَكَيف ِإذَا ِجئْنا ِمن كُلِّ أُمٍة ِبشِهيٍد وِجئْنا       ﴿أول سورة النساء حىت بلغ قوله تعاىل        
   قال له النيب )٢(﴾ِبك علَى هؤالِء شِهيدا

                                                
 .٩٥ سورة آل عمران من اآلية - ١
 .٤١ سورة النساء اآلية - ٢



  

 - ٣٤٤ -

سعود فالتفـت إليـه فـإذا عينـاه          قال ابن م   ))حسبك(( :صلى اهللا عليه وسلم   
 أي يبكي ملا تذكر هذا املقام العظيم يوم القيامة          ، عليه الصالة والسالم   )١()تذرفان

فَكَيف ِإذَا ِجئْنا ِمن كُلِّ     ﴿ :وهو املذكور يف هذه اآلية العظيمة وهي قوله سبحانه        
   ا ِبكِجئْنِهيٍد وٍة ِبشيا حممد    : أي ﴾أُم ﴿  الِء شؤلَى هاععلى أمته عليه    : أي ﴾ِهيد 

   .الصالة والسالم

 عند اية القراءة ليس هلا أصـل    )صدق اهللا العظيم  ( :املقصود أن زيادة كلمة   
 فاملشروع تركها تأسيا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا            .يف الشرع 

 صادق   فإن اهللا  ، أما إذا فعلها اإلنسان بعض األحيان من غري قصد فال يضر           ،عنهم
 لكن اعتياد ذلك بعد كل قراءة كما يفعله كثري من           .يف كل شيء سبحانه وتعاىل    

   .الناس اليوم ليس له أصل كما تقدم

  

                                                
 ومسلم يف كتاب صالة املـسافرين وقـصرها بـرقم          ٤٦٦٢ رواه البخاري يف فضائل القرآن برقم        - ١

١٣٣٣ – ١٣٣٢. 



  

 - ٣٤٥ -

  ال يجوز الحلف بالصالة وال بالذمة
صالتك أو بقوله أنت حبرج     ب هل جيوز التذميم بقوله ألخيه بذمتك أو         :س

 نرجو التوجيه   ،اء واألطفال  فمثل هذه العادات منتشرة بني النس      ،إن فعلت كذا  
  جزاكم اهللا خريا؟ 

 ال جيوز احللف ال بالصالة وال بالذمة وال باحلرج وال بغري ذلـك مـن                :ج
 بذميت ما فعلت كذا وال بذمـة        : فال يقول  . فاحللف يكون باهللا وحده    ،املخلوقات

 ، وال بـصاليت   ، قل بذميت  : وال أطالبه فأقول   ، وال بصاليت  ، وال حبياة فالن   ،فالن
 وأفعال ، والزكاة فعل العباد   ، ألن الصالة فعل العباد    ؛ كل هذا ال أصل له     ،وبزكايت

 لقول الـنيب    ،العباد ال حيلف ا وإمنا احللف باهللا وحده سبحانه وتعاىل أو بصفاته           
 متفق علـى    )١())من كان حالفا فليحلف باهللا أو ليصمت      (( :صلى اهللا عليه وسلم   

 )٢())من حلف بشيء دون اهللا فقد أشرك      (( :م ولقوله عليه الصالة والسال    .صحته
أخرجه اإلمام أمحد بإسناد صحيح عن عمر رضي اهللا عنه وأخرجه الترمذي وأبو             
داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما عن النيب صلى اهللا عليـه                

 وقال عليـه الـصالة      )٣())من حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك       (( :وسلم بلفظ 
 فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن       )٤())من حلف باألمانة فليس منا    (( :موالسال

  حيذر ذلك وأال 
                                                

 .٣١٠٥ ومسلم يف األميان برقم ،٢٤٨٢ رواه البخاري يف الشهادات برقم - ١
 .٣١١ن باجلنة برقم  رواه أمحد يف مسند العشرة املبشري- ٢
 وأمحد يف مـسند     ،٢٨٢٩ وأبو داود يف األميان برقم       ،١٤٥٥ رواه الترمذي يف النذور واألميان برقم        - ٣

 .٥١٢٠املكثرين من الصحابة برقم 
 وأمحد يف باقي مـسند األنـصار بـرقم     ، واللفظ له  ،٢٨٣١ رواه أبو داود يف األميان والنذور برقم         - ٤

٢١٩٠٢. 



  

 - ٣٤٦ -

 واهللا ما فعلـت     ، باهللا ما فعلت كذا    : فيقول ،حيلف إال باهللا وحده سبحانه وتعاىل     
 : قال تعاىل. وال حيلف إال حلاجة  ، واملشروع أن حيفظ ميينه    . إذا دعت احلاجة   ،كذا
 واهللا ما فعلت كذا     : لكن إذا دعت احلاجة حيلف فيقول      )١(﴾مواحفَظُوا أَيمانكُ ﴿

 فـإذا كـان     ، تاهللا ما ذهبت إىل فالن     ، واهللا ما ذهبت إىل فالن     ،إذا كان صادقا  
 . ألن هذا حلف باهللا سبحانه وتعاىل عند احلاجة إىل ذلـك      ،صادقا فال حرج عليه   

 ، أو بصاليت،و بشرف فالن أ،أما احللف باألمانة أو بالنيب أو بالكعبة أو حبياة فالن       
   .أو بذميت فال جيوز كما تقدم لألحاديث السابقة

 أما إذا . يعين هذا الشيء يف ذميت أمانة، فهذا ليس بيمني، يف ذميت  :أما إذا قال  
 ألنه حلف بغري اهللا ؛ فهذا ال جيوز  ،قال بذميت أو بصاليت أو بزكايت أو حبياة والدي        

   . اهلداية نسأل اهللا للجميع،سبحانه وتعاىل

                                                
 .٨٩ة اآلية  سورة املائد- ١



  

 - ٣٤٧ -

  الكيفية الصحيحة لألمر بالمعروف
  والنهي عن المنكر

 وما هـي  ، ما هي الكيفية الصحيحة لألمر باملعروف والنهي عن املنكر  :س
  احلكمة املقصودة يف مثل هذا املقام؟ 

 ألن األمر باملعروف والنهي عن املنكر       ؛ هذا سؤال عظيم وجدير بالعناية     :ج
 وألن القيام بذلك من أهل العلم واإلميان        ،اإلسالممن أهم الواجبات ومن فرائض      

والبصرية من أعظم األسباب لصالح اتمع وسالمته مـن عقـاب اهللا سـبحانه       
كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت    ﴿ : وهلذا يقول سبحانه   ،واستقامته على الصراط املستقيم   

 فجعلهم خـري    )١(﴾الْمنكَِر وتؤِمنونَ ِباللَّهِ  ِللناِس تأْمرونَ ِبالْمعروِف وتنهونَ عِن      
ولْتكُن ِمنكُم أُمةٌ يدعونَ ِإلَـى      ﴿ : وقال سبحانه  .أمة بسبب هذه األعمال الطيبة    

 )٢(﴾الْخيِر ويأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَِر وأُولَِئك هـم الْمفِْلحـونَ          
الفالح هلذا األمر العظيم بدعوم إىل اخلري وأمرهم باملعروف ويهم          فوصفهم اهللا ب  

 ، هو احلصول على كل خري: والفالح، فجعلهم مفلحني بعملهم الطيب    ،عن املنكر 
والْمؤِمنـونَ والْمؤِمنـات    ﴿ : وقال عز وجـل    .واحلصول على أسباب السعادة   
لْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَِر ويِقيمونَ الـصالةَ       بعضهم أَوِلياُء بعٍض يأْمرونَ ِبا    

             ِزيـزع ِإنَّ اللَّـه اللَّه مهمحريس أُولَِئك ولَهسرو ونَ اللَّهِطيعيكَاةَ وونَ الزتؤيو
ِكيمفوعدهم الرمحة على أعماهلم الطيبة اليت منها )٣(﴾ح   

                                                
 .١١٠ سورة آل عمران اآلية - ١
 .١٠٤ سورة آل عمران اآلية - ٢
 .٧١ سورة التوبة اآلية - ٣



  

 - ٣٤٨ -

 وهذا يدل على أن هذا هـو الواجـب علـى    ، املنكراألمر باملعروف والنهي عن 
 وهـو مـن صـفام العظيمـة     ،املؤمنني واملؤمنات وليس خاصا بأحد عن أحد   

 ، وال بالعنف والـشدة ، ال باجلهل، لكن يكون باحلكمة والعلم  ،وأخالقهم الكرمية 
 واملنكر هو ما    ،فينهي ويأمر عن علم وبصرية فاملعروف هو ما أمر اهللا به ورسوله           

              ى عنه اهللا ورسوله فالواجب على اآلمر الناهي أن يكون على بصرية وعلى علم
 عـن   ى وإال فليمسك حىت ال يأمر بـاملنكر أو ينـه          ،سواء كان رجال أو امرأة    

قُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بـِصريٍة أَنـا ومـِن             ﴿ : قال تعاىل  .املعروف
   . أي على علم﴾علَى بِصريٍة﴿ :ىل فقوله تعا)١(﴾اتبعِني

ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمـِة والْموِعظَـِة الْحـسنِة          ﴿ :ويقول سبحانه 
   نسأَح ِبالَِّتي ِهي ماِدلْهجووضع األمـور يف     ، واحلكمة هي العلم والبصرية    )٢(﴾و 

 ؛املعروف والنهي عن املنكر    والدعوة إىل اهللا من جنس األمر ب       ،مواضعها الالئقة ا  
 ، والناهي كذلك  ، واآلمر كذلك يدعو إىل اهللا     . وإظهار له للناس   ،ألا بيان للحق  

 ويلزم  ،إال أن اآلمر والناهي قد يكون عنده من السلطة ما يردع به صاحب املنكر             
 والداعي إىل اهللا مهمته أوسع من ذلك يبني للناس ويرشدهم إىل احلـق        ،باملعروف
 فاحلاصل أن الواجب علـى الـداعي واآلمـر       .كون عنده سلطة لإللزام   وقد ال ت  

  باملعروف والناهي عن املنكر أن يكون على علم وعلى بينة 

                                                
 .١٠٨ سورة يوسف اآلية - ١
 .١٢٥ سورة النحل اآلية - ٢



  

 - ٣٤٩ -

 وحىت ال ينهى عما هو موافق للشرع        ،وعلى بصرية حىت ال يأمر مبا خيالف الشرع       
 وعدم كلمات بذيئة بل يكون بكالم       ،والواجب أيضا أن يكون برفق وعدم عنف      

فَِبما رحمٍة ِمن اللَِّه ِلنـت      ﴿ : وأسلوب حسن ورفق كما قال اهللا عز وجل        طيب
        ِلكوح وا ِمنفَضا غَِليظَ الْقَلِْب النفَظ تكُن لَوو موقال سبحانه وتعـاىل     )١(﴾لَه 

ر أَو  فَقُوال لَه قَولًا لَينـا لَعلَّـه يتـذَكَّ        ﴿ :ملوسى وهارون ملا بعثهما إىل فرعون     
 فاملشروع لآلمر الناهي أن يرفق بالناس ويأمرهم باأللفـاظ احلـسنة            )٢(﴾يخشى

وينهاهم باأللفاظ احلسنة حىت يكون ذلك أقرب لقبول أمره ويه واالستفادة منه            
وال تجاِدلُوا  ﴿ : كما قال سبحانه   ، فهذا له أسلوب آخر    ،إال من ظلم وتعدى وأىب    

 فالتعنيف والتأديب   )٣(﴾الَِّتي ِهي أَحسن ِإال الَِّذين ظَلَموا ِمنهم      أَهلَ الِْكتاِب ِإال بِ   
 أما يف أول األمر فـإن اآلمـر         .يكونان إذا مل يلتزم باملعروف ومل ينته عن املنكر        

 فمن عاند وأىب فله حال أخرى من جهة         ،والناهي خياطب الناس باليت هي أحسن     
   .ذلك مما يقتضيه الشرع املطهرأنه يستحق التعنيف والتشديد أو غري 

  

                                                
 .١٥٩ سورة آل عمران اآلية - ١
 .٤٤ سورة طه اآلية - ٢
 .٤٦ سورة العنكبوت اآلية - ٣



  

 - ٣٥٠ -

  )١(إنكار المنكر واجب على الجميع دون استثناء

 أنكرت منكرا رأيته يف عملي كان ذلك سـببا       :يف سؤال وجهته سائلة تقول    
 وأصبحت أى أوالدي عـن      ،لطردي من العمل وسببا لتعاسيت ومتاعيب النفسية      

   . أرجو التوجيه أثابكم اهللا؟،إنكار أي منكر

مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز مفيت عام اململكـة العربيـة               قال  
 ال شك أن    : وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء    ، ورئيس هيئة كبار العلماء    ،السعودية

الذي حصل عليك خطأ كبري ممن فعله إذا كنت قد أنكرت املنكـر عـن علـم                 
دت مـن العمـل      والواجب عليك إنكار املنكر وال يضرك كونك طـر         .وبصرية

 وأوضـح   .واستغين عنك فقد أرضيت ربك عز وجل وفعلت ما جيب عليك فعله           
 لقد صح عن رسول اهللا      : وقال مساحته  . أن األمور مجيعها بيد اهللا سبحانه      :مساحته

من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يـستطع        (( :صلى اهللا عليه وسلم أنه قال     
 واهللا جل وعال يقـول يف       )٢()) أضعف اإلميان  فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك     

والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعٍض يأْمرونَ ِبالْمعروِف       ﴿ :كتابه العزيز 
كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللنـاِس      ﴿ : ويقول عز من قائل    )٣(﴾وينهونَ عِن الْمنكَرِ  

  .)٤(﴾ ِبالْمعروِف وتنهونَ عِن الْمنكَِر وتؤِمنونَ ِباللَِّهتأْمرونَ

                                                
 . هـ١٤١٦ / ١٢/  ٢٣ نشرت يف جريدة عكاظ يوم - ١
 .٢٠٩٨ واللفظ له ورواه الترمذي يف الفنت برقم ٧٠ رواه مسلم يف اإلميان برقم - ٢
 .٧١ سورة التوبة اآلية - ٣
 .١١٠ سورة آل عمران اآلية - ٤



  

 - ٣٥١ -

 فإذا فعلـت ذلـك طاعـة هللا    :وخاطب مساحة الشيخ ابن باز السائلة بقوله    
 وسـوف   ،والتماسا ملرضاته فإن العاقبة تكون لك محيدة وال يضرك ما حـصل           

 : كله وهو القائل سبحانه     وبيده اخلري  ، واهللا الرزاق جل وعال    ،يغنيك اهللا عن ذلك   
﴿          ِسبتحثُ ال ييح ِمن قْهزريا وجرخم لْ لَهعجي ِق اللَّهتي نمِق  ﴿ )١(﴾وتي نمو

 أن على املؤمن تقـوى اهللا عـز         : وبني مساحته  )٢(﴾اللَّه يجعلْ لَه ِمن أَمِرِه يسرا     
   .هي عن املنكر وعلى اجلميع األمر باملعروف والن،وجل

واختتم مساحته إجابته خماطبا السائلة وقد أخطأت يف يك أوالدك عن إنكار            
   . وأوصيهم مبا أوجب اهللا عليهم، فاتقي اهللا وتويب إليه من ذلك،املنكر

  

                                                
 .٣ – ٢ سورة الطالق اآليتان - ١
 .٤ سورة الطالق من اآلية - ٢



  

 - ٣٥٢ -

  

  )١(كيفية إنكار البدع الظاهرة

 عندما ننكر األخطاء والبدع اليت يقع فيها من له تأثري علـى النـاس               :س
 عندما ننكر بدعة يتـصدى هلـا        . فيها  بدعته خصوصا العقيدة ويغاىل    وتنتشر

 وأن جهاده يف الدعوة .البعض بدعوى أن احلق يتطلب ذكر احلسنات والعيوب      
 ، هل يلزم ذكر احلسنات    . نرجو بيان املنهج احلق    .وقدمه حيول دون نقده علنا    

   بني الناس؟ وهل السابقة يف الدعوة تعفي من ذكر أخطائه املشتهرة واملترددة

  .قارئ من مصر

 ، الواجب على أهل العلم إنكار البدع واملعاصي الظاهرة باألدلة الشرعية          :ج
 وال يلزم عند ذلـك ذكـر حـسنات          ،وبالترغيب والترهيب واألسلوب احلسن   

 ولكن مىت ذكرها اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر ملن وقعت البدعة أو             ،املبتدع
 ومـن   ، وترغيبا له يف التوبة فذلك حـسن       ،بأعماله الطيبة  تذكريا له    ،املنكر منه 

   . وفق اهللا اجلميع.أسباب قبول الدعوة والرجوع إىل التوبة

  

                                                
 " املسلمون "  من أسئلة جريدة - ١



  

 - ٣٥٣ -

  )١(األوقات التي تجاب فيها الدعوات
   . ما هي األوقات اليت جتاب فيها الدعوات؟:س
   : أوقات اإلجابة عديدة جاء يف السنة بياا منها:ج
الدعاء ال يـرد    (( : فقد قال عليه الصالة والسالم     ،قامة ما بني األذان واإل    -١

  .)٢())بني األذان واإلقامة
 فالليل فيه ساعة ال يرد فيها سائل أحراها         ، منها جوف الليل وآخر الليل     -٢

 وقد ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنـه          - الثلث األخري  -جوف الليل وآخر الليل   
يلة حني يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول مـن         يرتل ربنا إىل مساء الدنيا كل ل      (( :قال

يدعوين فأستجيب له من يسألين فأعطيه من يستغفرين فأغفر لـه حـىت ينفجـر               
ينبغي للمؤمن واملؤمنة حتري هذه األوقات واحلرص على الـدعوة           )٣(..)).الفجر

 لكن الثلـث    ،الطيبة اجلامعة يف وسط الليل ويف آخر الليل ويف أي ساعة من الليل            
وجوف الليل أحرى باإلجابة مع سؤال اهللا بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن           األخري  

 فاإلحلاح يف ذلك وحسن الظـن بـاهللا         ،جييب الدعوة مع اإلحلاح وتكرار الدعاء     
 فعلى املرء أن يلح يف الدعاء وحيسن الظن         ،وعدم اليأس من أعظم أسباب اإلجابة     

جابة حلكمة وقد يؤخرها حلكمة     باهللا عز وجل ويعلم أنه حكيم عليم قد يعجل اإل         
 : كما ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال          ،وقد يعطي السائل خريا مما سأل     

   ما من مسلم((
                                                

 .١٢ر على الدرب شريط رقم  من برنامج نو- ١
 وأمحد يف باقي مسند املكثرين      ٤٣٧ وأبو داود يف الصالة برقم       ،١٩٦ رواه الترمذي يف الصالة برقم       - ٢

 .١٧٧٥٥برقم 
 ١٢٦٢ و   ،١٢٦١ ومسلم يف صالة املسافرين وقصرها برقم        ،١٠٧٧ رواه البخاري يف اجلمعة برقم       - ٣
 . ٤٠٨والترمذي يف الصالة برقم ، 



  

 - ٣٥٤ -

يدعو اهللا بدعوة ليس فيها إمث وال قطيعة رحم إال أعطاه اهللا ا إحدى ثالث إمـا                 
يصرف عنه من أن تعجل له دعوته يف الدنيا وإما أن يدخرها له يف اآلخرة وإما أن              

 وعليه أن يرجو    )١())اهللا أكثر (( : يا رسول اهللا إذا نكثر؟ قال      : قالوا ))السوء مثلها 
من ربه اإلجابة ويكثر من توسله بأمسائه وصفاته سبحانه وتعاىل مع احلـذر مـن               

 ألن الكسب اخلبيث من أسـباب   ؛ واحلرص على الكسب الطيب    ،الكسب احلرام 
   . إال باهللاحرمان اإلجابة وال حول وال قوة

أقرب مـا   (( : يقول عليه الصالة والسالم    ، ترجى فيه اإلجابة   ، السجود -٣
 : ويقول صلى اهللا عليه وسلم     )٢())يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء       

أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء فقمن             ((
   . رواه مسلم يف صحيحه،اب لكم أي حري أن يستج)٣())أن يستجاب لكم

 ، حني جيلس اإلمام يوم اجلمعة على املنرب للخطبة إىل أن تقضي الـصالة             -٤
   .فهو حمل إجابة

 وهذا الوقت ترجى فيـه      ، آخر كل صالة قبل السالم يشرع فيه الدعاء        -٥
مث ليختـر مـن     (( :اإلجابة ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا علمهم التشهد قال          

  .)٤())أعجبه إليه فيدعوالدعاء 

                                                
 .١٠٧٠٩اه اإلمام أمحد يف باقي مسند املكثرين برقم  رو- ١
 وأبـو داود يف  ،١١٢٥ والنسائي يف التطبيـق بـرقم     ، واللفظ له  ٧٤٤ رواه مسلم يف الصالة برقم       - ٢

 .٩٠٨٣ وأمحد يف باقي مسند املكثرين برقم ،٧٤١الصالة برقم 
 وأمحد يف مـسند  ،٧٤٢صالة برقم  واللفظ له ورواه أبو داود يف ال٧٣٨ رواه مسلم يف الصالة برقم    - ٣

 .١٨٠١بين هاشم برقم 
 .١٢٨١ والنسائي يف السهو برقم ،٧٣١ رواه البخاري يف األذان برقم - ٤



  

 - ٣٥٥ -

آخر ار اجلمعة بعد العصر إىل غروب الشمس هو من أوقات اإلجابة             - ٦
 فينبغي اإلكثار من الدعاء بـني  ،يف حق من جلس على طهارة ينتظر صالة املغرب  

 ألن ، وأن يكون جالسا ينتظر الصالة،صالة العصر إىل غروب الشمس يوم اجلمعة     
يف يوم (( :د صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        وق .املنتظر يف حكم املصلي   

 )١())اجلمعة ساعة ال يسأل اهللا أحد فيها شيئا وهو قائم يصلي إال أعطاه اهللا إيـاه               
ال يسأل اهللا فيها شـيئا      (( : فقوله صلى اهللا عليه وسلم     ،وأشار إىل أا ساعة قليلة    

 ،إن املنتظر له حكم املـصلي      ف ، يعين ينتظر الصالة   : قال العلماء  ))وهو قائم يصلي  
   .ألن وقت العصر ليس وقت صالة

 فينبغي أن يكثـر مـن       ،فاحلاصل أن املنتظر لصالة املغرب يف حكم املصلي       
 إن كان يف املسجد ففي املسجد وإن كان امـرأة أو            ،الدعاء قبل غروب الشمس   

 ،مريضا يف البيت شرع له أن يفعل ذلك وذلك بأن يتطهر وينتظر صالة املغـرب              
هذه األوقات كلها أوقات إجابة ينبغي فيها حتري الدعاء واإلكثـار منـه مـع               

 ،اإلخالص هللا والضراعة واالنكسار بني يدي اهللا واالفتقار بني يديه سبحانه وتعاىل     
واإلكثار من الثناء عليه وأن يبدأ الدعاء حبمد اهللا والصالة على النيب صلى اهللا عليه               

 والثناء عليه والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسـلم           وسلم فإن البداءة باحلمد هللا    
 كما صح بذلك احلديث عن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه             ،من أسباب االستجابة  

   .وسلم

  

                                                
 .١٤٠٧ ومسلم يف كتاب اجلمعة برقم ،٨٨٣ رواه البخاري يف كتاب اجلمعة برقم - ١



  

 - ٣٥٦ -

  )١(حكم قول المسلم للمسلم يا غبي يا خبل

 وما حكم قوله    ، وأمثاهلا )يا غيب يا خبل   ( : ما حكم قول املسلم ألخيه     :س
  ء اإلميان وإذا كانت هذه األقوال تنطبق عليهم؟  يا ضعفا:جلماعة من الناس

  . ع.ف

 املشروع للمؤمن أن خياطب إخوانه املسلمني باأللفاظ احلسنة وأمسـائهم           :ج
 ألن ذلك أقـرب  ، مث ينصحهم يف ما ينتقده عليهم باألسلوب احلسن،اليت مسوا ا 

مؤِمنـونَ  والْ﴿ :إىل قبول النصيحة وبقاء األخوة اإلميانيـة لقـول اهللا سـبحانه           
 ومن صفات الـويل أن      ، والويل ضد العدو   )٢(﴾والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعضٍ   
الرب حسن  (( : ولقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ،خياطب أخاه مبا يسره ال مبا يكره      

إنكم ال  (( : وقال أيضا عليه الصالة والسالم     . أخرجه مسلم يف صحيحه    )٣())اخللق
أخرجه  ))ناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن اخللق        تسعون ال 

   .أبو يعلى وصححه احلاكم

ليس املؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال     (( :وقال صلى اهللا عليه وسلم    
   . أخرجه الترمذي وصححه احلاكم وإسناده جيد)٤())البذيء

  
                                                

 . هـ١٤١٦ / ٨ / ٦ نشرت يف جملة الدعوة يف - ١
 .٧١ سورة التوبة اآلية - ٢
 .٢٣١١ والترمذي يف الزهد برقم ،٤٦٣٢ رواه مسلم يف الرب والصلة برقم - ٣
 .٣٧٥٢ وأمحد يف مسند املكثرين برقم ، واللفظ له١٩٠٠ رواه الترمذي يف الرب والصلة برقم - ٤



  

 - ٣٥٧ -

  )١(قبول التوبة وشروطها األربعة

 السالم عليكم ورمحة اهللا كنت أول عمـري         :ائر تقول  سائلة من اجلز   :س
 مث تغريت أخالقي واتبعت أصحاب اللهو والشهوات تزوجت         .ملتزمة متحجبة 

ولكين قمت باخليانة الزوجية وأقمت عالقة مع عدد من الرجال عالقـة غـري             
 وأنا حائرة هل يغفر اهللا      ، مث ندمت على ما فعلت من اخليانة والفواحش        .شرعية
 وما هي األشياء اليت جيب علي عملها حىت يغفـر اهللا يل             ،يب ويقبل توبيت  يل ذنو 

  ويقبل توبيت؟ 

   ن.ص

   :وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

قُلْ يا ِعباِدي الَِّذين أَسرفُوا علَـى أَنفُـِسِهم ال          ﴿ : يقول اهللا سبحانه   :بعده
      ي ِة اللَِّه ِإنَّ اللَّهمحر طُوا ِمنقْنت       ِحيمالـر فُورالْغ وه ها ِإنِميعج وبالذُّن ِفر٢(﴾غ( 

قُلْ ِللَّـِذين كَفَـروا ِإنْ      ﴿ :أمجع العلماء على أن هذه اآلية يف التائبني فقال تعاىل         
     لَفس ا قَدم ملَه فَرغوا يهتنا    ﴿ : وقال سبحانه  . اآلية )٣(﴾يِميعوا ِإلَى اللَِّه جوبتو

ونَ   أَيفِْلحت لَّكُمونَ لَعِمنؤا الْماإلسـالم  (( : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم      )٤(﴾ه
   .فنوصيك ))يهدم ما كان قبله والتوبة دم ما كان قبلها

                                                
 . هـ١٤١٦ / ١٠ / ١٧ش يف  / ١ / ١٩٠٧ صدر اجلواب من مكتب مساحته برقم - ١
 .٥٣ سورة الزمر اآلية - ٢
 .٣٨ سورة األنفال اآلية - ٣
 .٣١ سورة النور اآلية - ٤



  

 - ٣٥٨ -

 والعـزم   -٣ . وترك املعاصـي   -٢ . الندم على ما مضى    -١ :بلزوم التوبة وهي  
 إذا  ،ا مضى وهناك شرط رابـع      وبذلك يغفر اهللا مجيع م     .الصادق أال تعودي فيها   

 فإذا كان عندك ألحد حق من دين أو قـرض أو            ،كانت املعصية تتعلق حبق الغري    
 وبذلك تتم التوبة مع مراعاة الشروط       ، فأعطيه حقه  ،سرقة أو غصب أو حنو ذلك     

 وأبشري باخلري وعليك حبسن الظن باهللا وصحبة النساء الطيبـات           .الثالثة السابقة 
   . القرآن الكرمي واألحاديث الصحيحةواإلكثار من قراءة

نسأل اهللا لنا ولك وجلميع املسلمني الثبات على احلق والعافية مـن شـرور              
   . ومن نزغات الشيطان إنه جواد كرمي،النفس وسيئات العمل

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  

  مفيت عام اململكة العربية السعودية ورئيس هيئة
   البحوث العلمية واإلفتاءكبار العلماء وإدارة

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز



  

 - ٣٥٩ -

  )١(من شروط الدعاء الثقة باهللا واإلتيان باألسباب

قال مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز مفيت عام اململكـة العربيـة                
 من أعظـم    :السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء        

 واإلميان بأن اهللا هو احلق وال يقول ،عاء الثقة باهللا والتصديق له ولرسوله     شروط الد 
 واإلخالص هللا سبحانه واملتابعة لرسوله صلى اهللا عليه وسلم مع اإلميـان         ،إال احلق 

   .بأن الرسول عليه الصالة والسالم بلغ احلق وهو الصادق فيما يقول

 وأنـه  ،هللا ورغبة فيما عنده وأن يأيت بذلك عن إميان وثقة با     :وأضاف مساحته 
 : وأنه القادر على كل شيء سبحانه وتعاىل      ،سبحانه مدبر األمور ومصرف األشياء    

 وأنه مـىت ختلـف      ،ال عن شك وال عن سوء ظن بل عن حسن ظن باهللا وثقة به             
 ، واهللا مسبب األسـباب    ، فالعبد عليه أن يأيت باألسباب     ،املطلوب فلعلة من العلل   

   ).وهو احلكيم العليم

 وقد حيصل الدواء ولكن ال يزول الداء ألسباب أخرى جهلها           :وقال مساحته 
 احلسي  ؛ وهذا يشمل الدواء احلسي واملعنوي     ،العبد وهللا فيها حكم سبحانه وتعاىل     

 واملعنـوي الـذي حيـصل    ،الذي يقوم به األطباء من أدوية وعمليات وحنو ذلك    
مع هذا كله قـد يتخلـف        و ،بالدعاء والقراءة وحنو ذلك من األسباب الشرعية      

 املعاصي وال سـيما  : ومنها ، الغفلة عن اهللا سبحانه    : منها ،املطلوب ألسباب كثرية  
   ).أكل احلرام

                                                
 . هـ١٤١٦ / ١٢ / ٢٥ نشرت يف جريدة الرياض بتاريخ - ١



  

 - ٣٦٠ -

واستشهد مساحة مفيت عام اململكة العربية السعودية مبا صح عن رسـول اهللا             
ما من عبد يدعو اهللا بدعوة لـيس فيهـا إمث وال            (( :صلى اهللا عليه وسلم أنه قال     

 رحم إال أعطاه اهللا ا إحدى ثالث إما أن تعجل له دعوته يف الدنيا وإما أن              قطيعة
 يا رسول اهللا    : قالوا ))تدخر له يف اآلخرة وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك           

   .)١())اهللا أكثر(( :إذا نكثر قال

 وبذلك يعلم املؤمن أن إجابته قـد تؤجـل إىل           :واختتم مساحته إجابته بقوله   
 وقد يصرف عنه بأسباب الدعاء شر       ،سباب اقتضتها حكمة اهللا سبحانه    اآلخرة أل 
 واهللا سبحانه وتعاىل هو احلكيم العلـيم يف أفعالـه           ،من أن يعطى طلبه    كثري بدال 

  .)٢(﴾ِإنَّ ربك عِليم حِكيم﴿ :وأقواله وشرعه وقدره كما قال عز وجل

                                                
 .١٠٧٠٩ رواه اإلمام أمحد يف باقي مسند املكثرين برقم - ١
 .٦ سورة يوسف اآلية - ٢



  

 - ٣٦١ -

  )١(ال يجوز تعطيل األسباب ألحد مهما بلغ
املمكن أن ال يأخذ املؤمن باألسباب إذا وصل إىل درجة معينة            هل من    :س

  من اإلميان لقوة يقينه؟ 
 بل ال بد من األخذ باألسباب مهما كان املرء مؤمنا حىت            ، ليس األمر كذلك   :ج

الرسل عليهم الصالة والسالم وهم أفضل اخللق وأرفع الناس درجة يف اإلميان كـانوا              
 ومع هذا   ،اس إميانا وأرجحهم ميزانا وأكملهم عقوال     يأخذون باألسباب وهم أكمل الن    

 فالنيب صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد أخذ باألسباب فحمل السالح            ،يأخذون باألسباب 
وجعل على رأسه البيضة تقيه السالح وظاهر بني درعني أي لبس درعني وهو سيد ولد           

 الصالة والسالم وكان    آدم وأفضل اخللق وأكملهم إميانا وأكملهم توكال على اهللا عليه         
 فال جيوز تعطيل األسباب ألي أحد من  .يأكل ويشرب وجيامع النساء ويأخذ باألسباب     

 كما  ، بل على كل أحد وإن بلغ القمة يف اإلميان أن يأخذ باألسباب            ،الناس مع القدرة  
   .أن أفضل الناس وهم الرسل يأخذون باألسباب

  جمع المصحف على حرف واحد
مان رضي اهللا عنه عندما مجع القرآن يف مـصحف           هل صحيح أن عث    :س

  واحد حذف بعض األحرف أم أنه أثبت بعض القراءات دون بعض؟ 
إن هذا القرآن أنـزل     (( : ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوله         :ج

 إـا   : وقال احملققون من أهل العلـم      )٢())على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه      
   .لفة يف األلفاظمتقاربة يف املعىن خمت

                                                
 ).٢٠( من برنامج نور على الدرب شريط رقم - ١
 ومـسلم يف صـالة   ،٤٦٥٣ ويف فضائل القرآن بـرقم  ،٢٢٤١ رواه البخاري يف اخلصومات برقم   - ٢

 .٢٨٦٧ والترمذي يف القرآءات برقم ،١٣٥٤املسافرين برقم 
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وعثمان رضي اهللا عنه ملا بلغه اختالف الناس وجاءه حذيفة رضي اهللا عنـه              
 استشار الصحابة املوجودين يف زمانه كعلي وطلحة والـزبري          . أدرك الناس  :وقال

وغريهم فأشاروا جبمع القرآن على حرف واحد حىت ال خيتلف النـاس فجمعـه              
 ، ويرأسهم زيد بن ثابت رضـي اهللا عنـه  ، وكون جلنة رباعية هلذا،رضي اهللا عنه 

فجمعوا القرآن على حرف واحد وكتبه ووزعه يف األقاليم حىت يعتمـده النـاس              
 أما القراءات السبع أو القراءات العشر فهي موجودة يف نفس           .وحىت ينقطع الرتاع  

ما مجعه عثمان رضي اهللا عنه يف زيادة حرف أو نقص حرف أو مـد أو شـكل                  
 .داخل يف احلرف الواحد الذي مجعه عثمـان رضـي اهللا عنـه    كل هذا   ،للقرآن

واملقصود من ذلك حفظ كالم اهللا ومنع الناس من االختالف الذي قد يـضرهم              
 بل قـال  ؛ واهللا جل وعال مل يوجب القراءة باألحرف السبعة  .ويسبب الفتنة بينهم  

لى حـرف    فجمع الناس ع   )١())فاقرأوا ما تيسر منه   (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    
واحد عمل طيب ويشكر عليه عثمان والصحابة رضي اهللا عنهم وأرضاهم ملا فيه             

   .من التيسري والتسهيل وحسم مادة اخلالف بني املسلمني

  كيفية التكفير عن المعاصي
 وأبلغ اآلن احلادية والعشرين سـنة       ، إين طالب يف معهد    : سائل يقول  :س

أكفر عما كنت عليه بـأن أتزهـد        وقد من اهللا علي بنعمة اإلميان وقررت أن         
   جزاكم اهللا خريا؟ ، ما هو أحسن طريق ترشدوين إليه؛واستغفر اهللا

  
                                                

 .٣٦١ سبق خترجيه يف ص - ١
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 نرشدك إىل لزوم التوبة عما سلف من سيئاتك والندم على مـا مـضى               :ج
واالستقامة على طاعة اهللا ورسوله والعزم الـصادق أن ال تعـود إىل الـذنوب               

تاب اهللا وتدبر معانيه واإلكثار من حفظ        ونوصيك باإلكثار من قراءة ك     ،واملعاصي
 وعمدة احلديث للحافظ عبد     ، مثل بلوغ املرام للحافظ ابن حجر      ،احلديث النبوي 
 ، فهذه كتب مفيدة ونافعـة ، واألربعني النووية وتتمتها البن رجب،الغين املقدسي 

 والعقيدة الواسطية لشيخ اإلسـالم      ،وكتاب التوحيد للشيخ حممد بن عبد الوهاب      
   . وكشف الشبهات للشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا،ن تيميةاب

وننصحك مبراجعة كتاب زاد املعاد يف هدي خري العباد البن القيم فهو كتاب            
 وكذلك فتح ايد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الـرمحن بـن           ،عظيم الفائدة 

   .حسن
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  )١(توبة الزاني

نا وأنا أعلم أا جرميـة بـشعة    لقد أغواين الشيطان وفعلت جرمية الز  :س
 علما أنين كنت أقـول      ، فهل يتوب اهللا علي    ،وأريد أن أتوب إىل اهللا عز وجل      

   فهل يل من توبة؟ ،سوف أفعلها مث أتوب

 فمن تاب إىل اهللا توبة      ، التوبة باا مفتوح إىل أن تطلع الشمس من مغرا         :ج
   .نصوحا من الشرك فما دونه تاب اهللا عليه

 والندم على ما فـات  ،النصوح هي املشتملة على اإلقالع من الذنوب  والتوبة  
 وتعظيما له ورجاء ، خوفا من اهللا سبحانه ، والعزم الصادق على أال يعود فيها      ،منها

يا أَيها الَِّذين آمنوا توبوا ِإلَى اللَِّه توبـةً         ﴿ : كما قال اهللا سبحانه    ،لعفوه ومغفرته 
وتوبوا ِإلَى اللَِّه جِميعا أَيهـا الْمؤِمنـونَ لَعلَّكُـم       ﴿ :حانه وقال سب  )٢(﴾نصوحا
وِإني لَغفَّار ِلمن تاب وآمن وعِمـلَ صـاِلحا ثُـم           ﴿ : وقال تعاىل  )٣(﴾تفِْلحونَ
ال قُلْ يا ِعباِدي الَِّذين أَسرفُوا علَـى أَنفُـِسِهم          ﴿ : وقال عز وجل   )٤(﴾اهتدى

ِحيمالر فُورالْغ وه ها ِإنِميعج وبالذُّن ِفرغي ِة اللَِّه ِإنَّ اللَّهمحر طُوا ِمنقْن٥(﴾ت(   

                                                
 . هـ١٤١٣ / ٥ / ١١ يف ،١٣٦٥ نشرت يف جملة الدعوة بعدد - ١
 .٨ سورة التحرمي من اآلية - ٢
 .٣١ سورة النور من اآلية - ٣
 .٨٢ية  سورة طه من اآل- ٤
 .٥٣ سورة الزمر اآلية - ٥
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 ويزاد على الـشروط     ،وقد أمجع العلماء على أن هذه اآلية نزلت يف التائبني         
 وهـو  ،الثالثة املذكورة يف صحة التوبة شرط رابع فيما إذا كانت احلقوق آلدميني 

أن يؤدي إليهم حقوقهم من مال أو غريه أو يستحلهم منها لقول النيب صـلى اهللا                
من كان عنده ألخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله اليوم قبل            (( :عليه وسلم 

أال يكون دينار وال درهم إن كان له عمل صاحل أخذ من حسناته بقدر مظلمتـه                
 أخرجه البخاري   )١()) فحمل عليه  فإن مل يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه        

 والواجب على املسلم أن حيذر الشرك ووسائله ومجيع املعاصي ألنـه          .يف صحيحه 
 فتعني عليه أن حيذر كل ما حـرم اهللا  ، مث ال يوفق للتوبة،قد يبتلى بشيء من ذلك    

 وأال يتساهل مع الشيطان فيقدم على املعاصي   ،عليه وأن يسال ربه العافية من ذلك      
 وال شك أن ذلك خداع من الشيطان وتزيني منـه للوقـوع يف              ،لتوبة منها بنية ا 

 فيندم  ، وقد يعاقب العبد فيحال بينه وبني ذلك       ،املعاصي بدعوى أنه سيتوب منها    
   . وتعظم حسرته حني ال ينفعه الندم،غاية الندامة

ركُم اللَّه ويحذِّ﴿ : وقال سبحانه)٢(﴾وِإياي فَارهبوِن﴿ :وقد قال اهللا سبحانه   
هفْسـاةُ    ﴿ : وقال عز وجل   )٣(﴾نيالْح كُمنرغفَال ت قاللَِّه ح دعِإنَّ و اسا النها أَيي

الدنيا وال يغرنكُم ِباللَِّه الْغرور ِإنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو فَاتِخذُوه عدوا ِإنما يدعو             
هبِعِريِحزاِب السحأَص وا ِمنكُونواآليات يف هذا املعىن كثرية)٤(﴾ ِلي .   

  
                                                

 .١٠١٦٩ وأمحد يف باقي مسند املكثرين برقم ،٢٢٦٩ رواه البخاري يف املظامل والغصب برقم - ١
 .٤٠ سورة البقرة من اآلية - ٢
 .٢٨ سورة آل عمران من اآلية - ٣
 .٦ – ٥ سورة فاطر اآليتان - ٤



  

 - ٣٦٦ -

  الحفظ والتفقه في الدين لتعليم أهل القرية
  )١(والصالة بهم عمل صالح تشكر وتؤجر عليه

 إذا حفظ اإلنسان علما من علوم الدين لكي يقوم بدوره يف القريـة              :س
 هـل   ،باب صالة قيام رمـضان     وحفظ القرآن لكي يصلي بالش     .اليت يسكنها 

  يكون هناك نوع من الشرك األصغر؟ 

 من املعلوم باألدلة الشرعية أن طلب العلم والتفقه يف الدين مـن أفـضل           :ج
 وهكذا دراسة القرآن الكرمي والعناية باإلكثار مـن تالوتـه           ،القربات والطاعات 

ذا قمت   فإ ، القربات - كل ذلك من أفضل      ،واحلرص على حفظه أو ما تيسر منه      
مبا ينبغي من تعليم أهل قريتك وتوجيههم والصالة م والصالة بالشباب وغريهم            

 وليس مـن  ، وليس ذلك من الرياء    ،فكل هذا عمل صاحل تشكر عليه وتؤجر عليه       
 ، وال محدهم  ، ومل ترد رياء الناس    ،الشرك إذا كان قصدك وجه اهللا والدار اآلخرة       

 .هم وأن تتزود من العلم والفقه يف الـدين         وإمنا أردت بذلك أن تنفع     ،وال ثناءهم 
 كما قال   ، وطلبا لثنائهم  ،وإمنا يكون ذلك شركا أصغر إذا فعلت ذلك رياء للناس         

 فسئل  ))إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر      (( :النيب عليه الصالة والسالم   
اس يقوم الرجل فيصلي فيزين صالته ملا يرى من نظر الن         (( )٢())الرياء(( :عنه فقال 

 .)٣())إليه

                                                
 .١٢ من برنامج نور على الدرب شريط رقم - ١
 .٢٢٥٢٨ و ٢٢٥٢٣ه أمحد يف باقي مسند األنصار  روا- ٢
 .٤١٩٤ رواه ابن ماجه يف الزهد برقم - ٣
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اذهبوا إىل من كنتم تـراءون يف الـدنيا         (( :يقول اهللا سبحانه يوم القيامة للمرائني     
 فالرياء أن تعمل العمل وتقصد الناس أن        )١())فانظروا هل جتدون عندهم من جزاء     

 كان تقرأ ليثنـوا عليـك       ، ومن ذلك السمعة   ،يشاهدوك ويثنوا عليك وميدحوك   
 :وحيسن القراءة أو تكثر من ذكر اهللا ليثنوا عليك ويقولوا         إنه جيد القراءة     :ويقولوا

 وهذا هو ، أو تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر لتمدح ويثىن عليك    ،يكثر من الذكر  
 وأن تعمـل أعمالـك هللا       ، فالواجب احلذر من ذلك    . وهو الشرك األصغر   ،الرياء
 وتعلـم   اة الناس ومحدهم وثنائهم ولكنك تـتعلم لتعمـل        ء ال ألجل مرا   ،وحده

إخوانك وتصلي م وترجو ما عند اهللا من املثوبة وتقصد بذلك نفعهم ال رياء وال              
 وإذا قرأت من املصحف فال بأس أن تصلي بإخوانك مـن املـصحف يف               ،مسعة

 فال حرج على    ،رمضان فكان موىل عائشة رضي اهللا عنها يصلي ا من املصحف          
 وإن كان حيفـظ     ،كان ال حيفظ  املصلي أن يقرأ من املصحف يف قيام رمضان إذا          

عن ظهر قلب وقرأه حفظا فهو أفضل وأحسن ولكن ال حرج يف القـراءة مـن                
   .املصحف عند احلاجة إىل ذلك

  

                                                
 .٢٢٥٢٨ و ٢٢٥٢٣ رواه أمحد يف باقي مسند األنصار برقم - ١
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  الواجب على العاق لوالديه االستغفار
  والدعاء لهما بعد موتهما

 قال  : ما صحة هذا احلديث عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال            :س
إن العبد ليموت والداه أو أحدمها وإنه       (( :ليه وسلم رسول اهللا صلى اهللا ع    

   ؟))هلما لعاق فال يزال يدعو هلما ويستغفر هلما حىت يكتب عند اهللا بارا

 وال أدري عن صحته ولكـن املعـىن         ، ال أعرف حال هذا احلديث     :ج
 . فإن الدعاء للوالدين واالستغفار هلما والصدقة عنهما من مجلة الـرب           ،صحيح

 سبق منه من عقـوق مـع التوبـة    العل اهللا خيفف عنه بذلك م      و ،بعد املوت 
 وعليه أن يتوب إىل اهللا ويندم على ما فعل ويكثر مـن االسـتغفار               ،الصادقة

 فإن هـذا  ،والدعاء هلما بالرمحة والعفو واملغفرة مع اإلكثار من الصدقة عنهما    
 عليـه   فقد ثبت عنه صـلى اهللا :كله مما شرعه اهللا تعاىل يف حق الولد لوالديه       

 يا رسول اهللا هل بقي لوالدي شيء أبرمها به بعد           :وسلم أنه سأله سائل فقال    
نعم والصالة عليهما واالستغفار هلمـا      (( :موما؟ فقال عليه الصالة والسالم    

وإنفاذ عهدمها من بعدمها وإكرام صديقهما وصلة الرحم اليت ال توصـل إال             
  .)١())ما

                                                
 .١٥٤٧٩ وأمحد يف مسند املكيني برقم ٤٤٧٦ رواه أبو داود يف األدب برقم - ١
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 : واالستغفار هلما  ، ومن ذلك صالة اجلنازة    ؛هلما يعين الدعاء    :والصالة عليهما 
 يعين وصايامها إذا أوصيا بـشيء ال        : وإنفاذ عهدمها  ،أي طلب املغفرة من اهللا هلما     

 أي  : وإكرام صـديقهما   ، فمن برمها تنفيذ الوصية املوافقة للشرع      ،خيالف الشرع 
 ،والديهأصدقاء والديه يكرمهم وحيسن إليهم ويراعي حقوق الصداقة بينهم وبني           

 وإن كان غري فقري اتصل به للسالم عليه والسؤال          ،وإن كان الصديق فقريا واساه    
عن حاله استصحابا للصداقة اليت بينهم وبني والديه إذا كان ذلك الصديق لـيس              

 كذلك صلة الرحم اليت ال توصل إال مـا كاإلحـسان إىل             ،ممن يستحق اهلجر  
   . فكل هذا من بر الوالدين،مهأخواله وأعمامه وأقاربه من جهة أبيه وأ

  

 وهل الشيطان يتناسل من ذكر وأنثى؟       ، ما الفرق بني الشيطان واجلن     :س
 فلمـاذا ال    ،وإذا كان أبوهم طرد من اجلنة ألنه عصى ربه وتوعده اهللا بالنـار            

ينصح أبناءه لينجوا من النار؟ وهل الشيطان يتعامل مع اإلنسان بـأن خيدمـه              
به؟ وهل هناك جن مـسلمون خيـدمون املـسلمني          مقابل عصيان اإلنسان لر   

كخدمتهم لسيدنا سليمان عليه السالم؟ وإذا كان الشيطان أو اجلن باستطاعته           
خدمة اإلنسان فلماذا ال يساعد املسلمون من اجلن املسلمني مـن اإلنـس يف              

  حرم مع الكفار 
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ر من   ونصرة اإلسالم؟ وملاذا ال يساعد الكفار منهم الكفا        ،ونقل أسرارهم 
 وإذا نويت ،اإلنس بأي شكل من األشكال أرجو التوجيه حول هذه األمور         

عمل خري يف قليب هل يعلم به الشيطان وحياول صريف عنه؟ وإذا كان هـذا      
كله يوجد فهل هناك دليل من القرآن والسنة؟ وهل حصلت أمثلة يف زمن             

سائل الرسول صلى اهللا عليه وسلم وإذا كان يوجد كتاب فيه مثل هذه امل             
 جناين اهللا وإياكم مـن      ،دلوين عليه حىت أستطيع أن أجنو من شر الشياطني        

   .شرورهم

 وهم املتمردون منهم وأشرارهم كما أن شياطني        ، الشياطني من اجلن   :ج
 فاجلن واإلنس منهم شـياطني وهـم        ،اإلنس هم متمردو اإلنس وأشرارهم    

 من األخيار الطيبني    متمردوهم وأشرارهم من الكفرة والفسقة وفيهم املسلمون      
وكَذَِلك جعلْنا ِلكُلِّ نِبي عدوا     ﴿ : قال تعاىل  .كما يف اإلنس األخيار الطيبون    

            لَـوا وورِل غُرالْقَو فرخٍض زعِإلَى ب مهضعوِحي بي الِْجنِس والِْإن اِطنييش
      فْتا يمو مهفَذَر لُوها فَعم كباَء رونَشوالشيطان هو أبو اجلن عند مجع       )١(﴾ر 

 فطـرده اهللا    ، وهو الذي عصى ربه واستكرب عن السجود آلدم        ،من أهل العلم  
 إن الشيطان من طائفة من املالئكة يقال        : وقال آخرون من أهل العلم     .وأبعده

 وكل  ، وصار قائدا لكل شر    ،هلم اجلن استكرب عن السجود فطرده اهللا وأبعده       
   وكل إنسان معه شيطان ومعه ،فر وظامل وكل كا،خبيث

                                                
 .١١٢ سورة األنعام اآلية - ١
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ما منكم من أحد إال ومعه قرينه من        (( : كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       ،ملك
وأنا إال أن اهللا أعانين    (( : وأنت يا رسول اهللا؟ قال     : قالوا ))اجلن وقرينه من املالئكة   

إلنسان الـشر   وأخرب صلى اهللا عليه وسلم أن الشيطان ميلي على ا         )١())عليه فأسلم 
ويدعوه إىل الشر وله ملة يف قلبه وله اطالع بتقدير اهللا على ما يريده العبد وينويـه          

 وامللك كذلك له ملة بقلبه ميلي عليه اخلري ويدعوه إىل اخلري         ،من أعمال اخلري والشر   
 أي مكن القرينني القرين من اجلـن والقـرين مـن            :فهذه أشياء مكنهم اهللا منها    

 النيب صلى اهللا عليه وسلم معه شيطان وهو القرين من اجلن كمـا               وحىت ،املالئكة
ما منكم من أحد إال     (( :تقدم وهو احلديث بذلك قول النيب عليه الصالة والسالم        

وأنـا إال أن  (( : وأنت يا رسول اهللا قال: قالوا))ومعه قرينه من املالئكة ومن اجلن    
 واملقصود أن كل إنسان معه قـرين        )٢())اهللا أعانين عليه فأسلم فال يأمرين إال خبري       

 فاملؤمن يقهر شيطانه بطاعة اهللا واالستقامة على        ،من املالئكة وقرين من الشياطني    
 ويذل شيطانه حىت يكون ضعيفا ال يستطيع أن مينع املؤمن من اخلـري وال أن         ،دينه

ـ ،يوقعه يف الشر إال ما شاء اهللا     وى  والعاصي مبعاصيه وسيئاته يعني شيطانه حىت يق
 فعلـى  . وعلى تثبيطه عن اخلري ، وتشجيعه على الباطل   ،على مساعدته على الباطل   

املؤمن أن يتقي اهللا وأن حيرص على جهاد شيطانه بطاعة اهللا ورسوله والتعوذ باهللا              
 وعلى أن حيرص يف مساعدة ملكه على طاعة اهللا ورسوله والقيـام             ،من الشيطان 

  بأوامر اهللا سبحانه وتعاىل 

                                                
 .٢٦١٨ والدارمي يف الرقائق برقم ،٣٥٩١ املكثرين من الصحابة برقم  رواه أمحد يف مسند- ١
 .٣٥٩١ رواه أمحد يف مسند املكثرين من الصحابة برقم - ٢
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ن يعينون إخوام من اجلن على طاعة اهللا ورسوله كاإلنس وقد يعينـهم             واملسلمو
 فقد يعينوم علـى طاعـة اهللا   ،اإلنس يف بعض املسائل وإن مل يعلم بذلك اإلنس  

 وقد حيضر اجلن دروس اإلنس يف املـساجد         ،ورسوله بالتعليم والتذكري مع اإلنس    
 ،الشيء الذي ينفعهم   وقد يسمع اإلنس منهم بعض       .وغريها فيستفيدون من ذلك   

 فكل  . وقد ينبهوم على أشياء تنفعهم وعن أشياء تضرهم        ،وقد يوقظوم للصالة  
 وقد يتمثل اجلين لبعض النـاس يف داللتـه   .هذا واقع وإن كانوا ال يتمثلون للناس 

 والغالـب أـم ال      ، فقد يقع هذا ولكنه قليل     ،على اخلري أو يف داللته على الشر      
 مسع صوم يف بعض األحيان يوقظونه للصالة أو خيربونـه           يظهرون لإلنسان وإن  

 فاحلاصل أن اجلن من املؤمنني هلم مساعدة للمؤمنني وإن مل يعلـم           .ببعض األخبار 
 وهكذا املؤمنون من اإلنس حيبون إلخـوام    . وحيبون هلم كل خري    ،املؤمنون ذلك 

 وحيبون  ، الدروس  وقد حيضرون  .املؤمنني من اجلن كل خري ويسألون اهللا هلم اخلري        
 يف  ،مساع القرآن والعلم كما تقدم فاملؤمنون من اجلن حيـضرون دروس اإلنـس            

 كل هـذا واقـع      ، ويستفيدون من دروس اإلنس    ،بعض األحيان ويف بعض البالد    
 . وقد صرح به كثري من أهل العلم ممن اتصل به اجلن وسألوه عن بعـض               .ومعلوم

 ، كل هذا أمر معلوم واهللا املستعان      ،وسهاملسائل العلمية وأخربوه أم حيضرون در     
وقد أخرب اهللا سبحانه عن مساع اجلن للقرآن من النيب صلى اهللا عليه وسلم يف آخر                

  وِإذْ صرفْنا ِإلَيك نفَرا ِمن الِْجن ﴿ :سورة األحقاف حيث قال سبحانه
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 فَلَما قُِضي ولَّوا ِإلَى قَوِمِهم منِذِرين       يستِمعونَ الْقُرآنَ فَلَما حضروه قَالُوا أَنِصتوا     
قَالُوا يا قَومنا ِإنا سِمعنا ِكتابا أُنِزلَ ِمن بعِد موسى مصدقًا ِلما بين يديِه يهِدي               * 

سورة  واآليتني بعدها وأنزل سبحانه يف ذلك        )١(﴾ِإلَى الْحق وِإلَى طَِريٍق مستِقيمٍ    
قُلْ أُوِحي ِإلَي أَنه استمع نفَر ِمن الِْجن فَقَالُوا ِإنا سـِمعنا      ﴿ :مستقلة وهي سورة  

   . السورة)٢(﴾قُرآنا عجبا

 وابن القيم رمحه اهللا يف كتبه قد ذكر    ،وهناك كتب كثرية ألفت يف هذا الباب      
رجان يف بيان أحكام اجلان ملؤلفه       وفيه كتاب لبعض العلماء مساه امل      ،كثريا من هذا  

 وبإمكـان   ، وهو كتاب مفيد وهناك كتب أخرى صنفت يف هذا الباب          ،الشبلي
 وبإمكانه أن يستفيد مـن      ،اإلنسان أن يلتمسها ويسأل عنها يف املكتبات التجارية       

كتب تفسري سورة اجلن واآليات األخرى من سورة األحقاف وغريها اليت فيهـا             
عة التفاسري يستفيد اإلنسان من ذلك ومما قاله املفسرون رمحهم           ومبراج ،أخبار اجلن 

   .اهللا يف أخبار اجلن أشرارهم وأخيارهم

  )٣(حكم الصالة خلف من يتبرك بالقبور

 ، ما حكم الصالة خلف من يذهب إىل قبور الـصاحلني للتـربك ـا          :س
  وتالوة القرآن يف املوالد وغريها بأجر على ذلك؟ 

  
                                                

 .٣٠ – ٢٩ سورة األحقاف اآليتان - ١
 .١ سورة اجلن اآلية - ٢
 .٢٠ من برنامج نور على الدرب شريط رقم - ٣
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 إن كان جمرد االحتفال باملوالد من دون شـرك فهـذا            : هذا فيه تفصيل   :ج
 فينبغي أن ال يكون إماما ملا ثبت يف احلديث الصحيح عن النيب صـلى اهللا          ،مبتدع

إياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكـل بدعـة         (( :عليه وسلم أنه قال   
يـستغيث   أما إذا كان يدعو األموات و      ، واالحتفال باملوالد من البدع    )١())ةضالل
 يا رسول اهللا انصرين أو اشـف        : أو غريهم من املخلوقات فيقول     ، أو باجلن  ،م

 أو غريهـم مـن      ، أو يا سيدي البـدوي     ، يا سيدي احلسني   : أو يقول  ،مريضي
 فهذا مشرك شركا أكرب ال يـصلى        ، املدد املدد  ، أو اجلمادات كاألصنام   ،األموات

أما إذا كان يرتكب بدعـة كـأن         - نسأل اهللا العافية     - وال تصح إمامته     ،خلفه
 وال ، أو يصلي عندها، أو يقرأ القرآن عند القبور،حيضر املولد ولكن ال يأيت بشرك  

 فيعلم ويوجه إىل اخلري وصالته صحيحة إذا   ، فهذا يكون قد ابتدع يف الدين      ،يأيت بشرك 
 :ليه وسـلم  أما الصالة يف املقربة فال تصح لقول النيب صلى اهللا ع         .مل يفعلها عند القبور   

   . متفق عليه)٢())لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد((

  )٣(الصالة خلف المبتدع

 هل يصح له أن يصلي      ، ما حكم املقيم يف بلد أهله متمسكون بالدعة        :س
معهم صالة اجلمعة واجلماعة أو يصلي وحده أو تسقط عنه اجلمعة؟ وإذا كان             

  اثين عشر فهل تصح هلم اجلمعة أم ال؟ أهل السنة ببلد أقل من 

                                                
 .١٦٥٢٢وأمحد يف مسند الشاميني برقم ، ظ له  واللف٣٩٩١ رواه أبو داود يف السنة برقم - ١
 واللفظ متفـق  ٨٢٣ ومسلم يف املساجد ومواضع الصالة برقم ١٣٠١ رواه البخاري يف اجلنائز برقم  - ٢

 .عليه
 . هـ١٤١٦ / ٩ / ٢٥ مما نشر يف الدعوة يف - ٣
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 فإذا كان اإلمام يف اجلمعة      ، إن إقامة اجلمعة واجبة مع كل مسلم أو فاجر         :ج
ال خترجه بدعته عن اإلسالم فإنه يصلى خلفه قال اإلمام أبو جعفر الطحاوي رمحه              

ونرى الصالة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى          ( :اهللا يف عقيدته املشهورة   
   . انتهى) مات منهممن

 قال  . وهو من العلماء احملققني يف شرح هذه اجلملة        ،قال الشارح هلذه العقيدة   
 رواه مكحـول عـن أيب       )١())صلوا خلف كل بر وفاجر    (( :صلى اهللا عليه وسلم   
 ويف  ، مكحول مل يلق أبا هريـرة      : وأخرجه الدارقطين وقال   ،هريرة رضي اهللا عنه   

 وأخـرج   ، وقد احتج به مسلم يف صـحيحه       ،فيهإسناده معاوية بن صاحل متكلم      
 قـال   :الدارقطين أيضا وأبو داود عن مكحول عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قـال             

الصالة واجبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو         (( :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     
فاجرا وإن عمل الكبائر واجلهاد واجب عليكم مع كل أمري برا كان أو فاجرا وإن               

 ويف صحيح البخاري أن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه كـان              )٢()) الكبائر عمل
 وكـان احلجـاج   ، وكذا أنس بن مالك  ،يصلي خلف احلجاج بن يوسف الثقفي     

يصلون لكم  (( : ويف صحيحه أيضا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال          ،اً ظامل اًفاسق
 عبد اهللا بن عمر رضي       وعن )٣())فإن أصابوا فلكم وهلم وإن أخطئوا فلكم وعليهم       

صلوا على من قال ال إله إال اهللا       (( :اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         
   . أخرجه الدارقطين من طرق وضعفها)٤())وصلوا خلف من قال ال إله إال اهللا

                                                
لـصالة معـه     باب صفة من جتوز ا     ١٠ يف كتاب العيدين حديث      ٥٧ / ٢ رواه الدارقطين يف سننه      - ١

 . كتاب اجلنائز١٩ / ٤والبيهقي يف السنن الكربى 
 . يف كتاب العيدين٥٦ / ٢ والدارقطين يف سننه ،٢١٧١ رواه أبو داود يف اجلهاد برقم - ٢
 .٨٣٠٩ وأمحد يف باقي مسند املكثرين برقم ،٦٥٣ رواه البخاري يف األذان برقم - ٣
لعيدين باب صفة من جتوز الصالة معه والـصالة عليـه    يف كتاب ا٥٦ / ٢قطين يف سننه ر رواه الدا  - ٤

 .٤،٣حديث 
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اعلم رمحك اهللا وإيانا أنه جيوز للرجل أن يصلي خلف من مل يعلم منه بدعـة   
 وليس من شرط االئتمام أن يعلم املأموم اعتقاد إمامه وال           ،األئمةوال فسقا باتفاق    

 ولو صـلى خلـف      ،أن ميتحنه فيقول ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف املستور احلال         
مبتدع يدعو إىل بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو اإلمام الراتب الذي ال ميكنـه               

 ،حلج بعرفة وحنو ذلـك الصالة إال خلفه كإمام اجلمعة والعيدين واإلمام يف صالة ا    
 ومن ترك اجلمعـة واجلماعـة   ،فإن املأموم يصلي خلفه عند عامة السلف واخللف   
 والصحيح أنـه يـصليها وال       ،خلف اإلمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء       

 فإن الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا يصلون اجلمعة واجلماعة خلف الفجار           ،يعيدها
 ،هللا بن عمر يصلي خلف احلجـاج بـن يوسـف           كما كان عبد ا    ،وال يعيدون 

 وكذلك عبد اهللا بـن مـسعود     ،وكذلك أنس بن مالك رضي اهللا عنه كما تقدم        
رضي اهللا عنه وغريه يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أيب معيط وكـان يـشرب                

 : أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود     : حىت أنه صلى م الصبح مرة أربعا مث قال         ،اخلمر
 ويف الصحيح أن عثمان رضي اهللا عنه ملا حـصر       . اليوم يف زيادة   ما زلنا معك منذ   

 إنك إمام عامة وهذا الذي صلى بالناس        : فسأل سائل عثمان   ،صلى بالناس شخص  
 فإذا أحـسنوا  ، إن الصالة من أحسن ما يعمل الناس  ، يا ابن أخي   :إمام فتنة؟ فقال  

   .فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءم

 فإذا صلى املأموم خلفه مل تبطل       ، صالته يف نفسها صحيحة    والفاسق واملبتدع 
 لكن إمنا كره من كره الصالة خلفه ألن األمر باملعروف والنهي عن املنكر              ،صالته
 فإنـه   ، ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا ال يرتب إماما للمـسلمني            .واجب

   فإن أمكن ،يستحق التعزير حىت يتوب
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الصالة خلفه وصـلى  ترك كان بعض الناس إذا هجره حىت يتوب كان حسنا وإذا   
خلف غريه أثر ذلك يف إنكار املنكر حىت يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثـل     

 فمثل هذا إذا ترك الصالة خلفه كان يف ذلك مصلحة شـرعية ومل تفـت                ،ذنبه
   .املأموم مجعة وال مجاعة

اعة فهنا ال يتـرك  وأما إذا كان ترك الصالة خلفه يفوت املأموم اجلمعة واجلم        
 وكذلك إذا كان اإلمام     .الصالة خلفه إال مبتدع خمالف للصحابة رضي اهللا عنهم        

قد رتبه والة األمور وليس يف ترك الصالة خلفه مصلحة شرعية فهنـا ال يتـرك                
 فإذا أمكن لإلنسان أال يقدم مظهرا للمنكر        ، بل الصالة خلفه أفضل    ،الصالة خلفه 

لكن إذا واله غريه ومل ميكنه صرفه عن اإلمامة أو كان  يف اإلمامة وجب عليه ذلك      
ال يتمكن من صرفه عن اإلمامة إال بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من املنكر                

 وال دفع أخف الـضررين حبـصول        ،فال جيوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثري      
وتقليلها  فإن الشرائع جاءت بتحصيل املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد          ،أعظمهما

 فتفويت اجلمع واجلماعات أعظم فسادا من االقتداء فيهما باإلمام          ،حبسب اإلمكان 
 فيبقى تعطيـل املـصلحة   ،الفاجر وال سيما إذا كان التخلف عنها ال يدفع فجورا 

   .الشرعية بدون دفع تلك املفسدة

وأما إذا أمكن فعل اجلمعة واجلماعة خلف الرب فهذا أوىل من فعلـها خلـف     
 ، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غري عذر فهو موضع اجتهاد العلماء            .رالفاج

   . ومنهم من قال ال يعيد،منهم من قال يعيد

  



  

 - ٣٧٨ -

 واألقرب يف هذه    . انتهى كالم الشارح   .وموضع بسط ذلك يف كتب الفروع     
املسألة األخرية عدم اإلعادة لألدلة السابقة وألن األصل عدم وجوب اإلعادة فـال      

   . واهللا املوفق، وال نعلم وجوده،ام ا إال بدليل خاص يقتضي ذلكجيوز اإللز

 هذه املسألة فيها خالف مشهور بـني        : فجوابه أن يقال   :وأما السؤال الثاين  
 والصواب يف ذلك جواز إقامة اجلمعة بثالثة فأكثر إذا كانوا مستوطنني            ،أهل العلم 

 اثين عشر أو أقل أو أكثر إلقامة         أما اشتراط أربعني أو    ،يف قرية ال تقام فيها اجلمعة     
 وإمنا الواجب أن تقـام يف مجاعـة       ،اجلمعة فليس عليه دليل يعتمد عليه فيما نعلم       

 واختاره شيخ اإلسالم ابـن تيميـة        ، وهو قول مجاعة من أهل العلم      ،وأقلها ثالثة 
   . وهو الصواب كما تقدم،رمحه اهللا

  )١(الكتابة على القبور
احلديد أو الفتة على قرب امليت مكتوب عليها         هل جيوز وضع قطعة من       :س

   إخل؟ .. باإلضافة إىل اسم امليت وتاريخ وفاته.آيات قرآنية
 ال يف حديدة   ، ال جيوز أن يكتب على قرب امليت ال آيات قرآنية وال غريها            :ج

 ملا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من حديث جابر           ،وال يف لوح وال يف غريمها     
ى أن جيصص القرب وأن يقعد عليه وأن        (( :ه أنه صلى اهللا عليه وسلم     رضي اهللا عن  

 زاد الترمـذي والنـسائي بإسـناد        ، رواه اإلمام مسلم يف صحيحه     )٢())يبىن عليه 
  .))وأن يكتب عليه(( :صحيح

                                                
 .١٥٣٣ : هـ العدد١٤١٦ / ١٠ / ٢٥ مما نشر يف جملة الدعوة يف - ١
 والنـسائي يف  ،٩٧٢ واللفظ له ورواه الترمذي يف اجلنائز بـرقم  ١٦١٠ رواه مسلم يف اجلنائز برقم       - ٢

 .٢٠٠٠اجلنائز برقم 
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  )١(الفتنة بالمال أكثر وأشد

 سئل مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز عن احلكمة من              :س
 رغم أن األوالد أغلى لدى ،ل مقدما على األوالد يف القرآن الكرمي     ذكر املا 

   .األب من ماله

 فأجاب مساحة مفيت عام اململكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبـار        :ج
 إن املال يعني على حتصيل      :العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية واإلفتاء قائال      

ان قد يفنت م ويعـصي اهللا مـن         الشهوات احملرمة خبالف األوالد فإن اإلنس     
   .أجلهم

 وهلذا بدأ سبحانه باألموال قبل      ،وبني مساحته أن الفتنة باملال أكثر وأشد      
وما أَموالُكُم وال أَوالدكُم ِبالَِّتي تقَربكُم ِعندنا    ﴿ : كما يف قوله تعاىل    ،األوالد
 وقولـه عـز     )٣(﴾ وأَوالدكُم ِفتنةٌ  ِإنما أَموالُكُم ﴿ : وقوله سبحانه  )٢(﴾زلْفَى
يا أَيها الَِّذين آمنوا ال تلِْهكُم أَموالُكُم وال أَوالدكُم عن ِذكِْر اللَِّه            ﴿ :وجل

  .)٤(﴾ومن يفْعلْ ذَِلك فَأُولَِئك هم الْخاِسرونَ

                                                
  . هـ١٤١٦ / ١٠ / ٢٠يف  مما نشر يف جريدة اليوم - ١
 .٣٧ سورة سبأ اآلية - ٢
 .١٥ سورة التغابن اآلية - ٣
 .٩ سورة املنافقون اآلية - ٤
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  )١(معنى الخلود في النار

ال يغِفر أَنْ يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن         ِإنَّ اللَّه   ﴿ : قال عز وجل   :س
 ِفيها  )٣(﴾ومن يقْتلْ مؤِمنا متعمدا فَجزاؤه جهنم خاِلدا      ﴿ :وقال تعاىل  )٢(﴾يشاُء

   اآلية أرجو من فضيلة الشيخ أن يذكر اجلمع بني اآليتني الكرميتني؟

 فاآلية األوىل فيها بيانـه سـبحانه        ، بينهما اختالف   ليس هناك حبمد اهللا    :ج
 وقد يعاقب من ،لعباده أن ما دون الشرك حتت مشيئته قد يغفره فضال منه سبحانه           

مات على معصية بقدر معصيته النتهاكه حرمات اهللا ولتعاطيه ما يوجب غـضب           
إذا مات على ذلك     أما املشرك فإنه ال يغفر له بل له النار خملدا فيها أبد اآلباد               ،اهللا
   : وأما اآلية الثانية- نعوذ باهللا من ذلك -

 .ففيها الوعيد ملن قتل نفسا بغري حق وأنه يعذب وأن اهللا يغضب عليه بذلك             
ومن يقْتلْ مؤِمنا متعمدا فَجزاؤه جهنم خاِلدا ِفيها وغَـِضب          ﴿ :وهلذا قال تعاىل  
  نلَعِه ولَيع ا    اللَّهِظيما عذَابع لَه دأَعو أن هذا هـو جـزاؤه إن        : معىن ذلك  )٤(﴾ه 

جازاه سبحانه وهو مستحق لذلك وإن عفا سبحانه فهو أهل العفو وأهل املغفـرة           
 ، وقد يعذب مبا ذكر اهللا مدة من الزمن يف النار مث خيرجه اهللا من النـار   ،جل وعال 

   : فإن اخللود خلودان، ليس كخلود الكفار،وهذا اخللود خلود مؤقت

                                                
 .١١ من برنامج نور على الدرب شريط رقم - ١
 .٤٨ سورة النساء اآلية - ٢
 .٩٣ سورة النساء اآلية - ٣
 .٩٣ سورة النساء اآلية - ٤



  

 - ٣٨١ -

 كما قال اهللا سـبحانه      ، وهذا هو خلود الكفار يف النار      ،خلود دائم أبدا ال ينتهي    
كَذَِلك يِريِهم اللَّه أَعمالَهم حسراٍت علَيِهم وما هم ِبخاِرِجني ِمـن           ﴿ :يف شأم 

  .هكذا يف سورة البقرة )١(﴾الناِر

يِريدونَ أَنْ يخرجوا ِمن الناِر وما هم ِبخـاِرِجني         ﴿ :وقال يف سورة املائدة   
   ِقيمم ذَابع ملَها وهكقاتل النفس بغري حق والزاين والعـاق        : أما العصاة  )٢(﴾ِمن 

 ،لوالديه وآكل الربا وشارب املسكر إذا ماتوا على هذه املعاصي وهم مـسلمون            
ويغِفر ما دونَ ذَِلـك     ﴿ :قال سبحانه وهكذا أشباههم هم حتت مشيئة اهللا كما        

 فإن شاء جل وعال عفا عنهم ألعماهلم الصاحلة اليت ماتوا عليهـا             )٣(﴾ِلمن يشاءُ 
وهي توحيده وإخالصهم هللا وكوم مسلمني أو بشفاعة الـشفعاء فـيهم مـع              

   .توحيدهم وإخالصهم

النار وتعذيبـهم   وقد يعاقبهم سبحانه وال حيصل هلم عفو فيعاقبون بإدخاهلم          
 كما تواترت بذلك األحاديـث عـن        ،فيها على قدر معاصيهم مث خيرجون منها      

 وأن اهللا حيد له حدا يف       ،رسول اهللا عليه الصالة والسالم أنه يشفع للعصاة من أمته         
 مث ، مث يعود فيشفع ، يشفع وخيرج مجاعة بإذن اهللا مث يعود فيشفع        ،ذلك عدة مرات  

 وهكذا املالئكة وهكذا املؤمنون     ،)أربع مرات (السالم  يعود فيشفع عليه الصالة و    
وهكذا األفراط كلهم يشفعون وخيرج اهللا سبحانه من النار بشفاعتهم من شـاء             

  سبحانه وتعاىل 

                                                
 .١٦٧ سورة البقرة اآلية -١
 .٣٧ائدة اآلية   سورة امل-٢
 .٤٨ سورة النساء اآلية -٣
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ويبقي يف النار بقية من العصاة من أهل التوحيد واإلسالم فيخرجهم الـرب             
إال من حكم عليـه      وال يبقى يف النار      ،سبحانه بفضله ورمحته بدون شفاعة أحد     

   .خللود األبدي وهم الكفارباالقرآن 

وذا تعلم السائلة اجلمع بني اآليتني وما جاء يف معنامها من النـصوص وأن              
أحاديث الوعد باجلنة ملن مات على اإلسالم على عمومها إال من أراد اهللا تعذيبـه          

 يريـد جـل   مبعصيته فهو سبحانه احلكيم العدل يف ذلك حيكم ما يشاء ويفعل ما          
   .وعال

ومنهم من ال يعذب فضال من اهللا ألسباب كثرية من أعمال صـاحلة ومـن               
   . وفوق ذلك رمحته وفضله سبحانه وتعاىل،شفاعة الشفعاء
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  )١(حول شرعية نوادي النساء

 وهل علـى    ، ما رأي مساحتكم بنوادي النساء اليت ال يدخلها الرجال         :س
  املرأة من ضرر يف حضورها؟ 

 سألين مندوب اجلزيرة يف أيام مضت عن مسائل         ،عن هذه املسألة   سئلت   :ج
 ال أرى مانعا من نوادي النـساء إذا كانـت           : فقلت له  ،منها النوادي اليت للنساء   

 وهي أن تكـون بـني   ،مصونة ال يغشاها إال النساء فال بأس بذلك ذه الشريطة  
النوادي الـيت اعتادهـا    مث بلغين أا محلت على    ،النساء وأن ال يغشاها إال النساء     

 فأعقبت املقال مبقال آخر نشر يف       ، النوادي اخلارجية اليت يذهبون إليها     -الشباب  
 وأنه ليس مرادي بالنوادي نوادي الرجال أو        ،اجلزيرة أيضا بينت مرادي بالنوادي    

ما جيانسها من النوادي اليت يكون فيها االختالط بني الرجال والنساء أو كـشف              
 وإمنا أردت بالنوادي النوادي الـيت تقيمهـا         ، ذلك من املنكرات   العورات أو غري  

 فكـون   ،بعض املدارس للخطب واملذاكرة بني النساء مع املدرسات والطالبـات         
مديرة املدرسة تقيم ناديا للمحاضرة أو للمناقشة بني الطالبات أو بني املدرسـات             

   .فهذا هو املقصود

  

                                                
  . السنة ومكانتها:من ضمن األسئلة التابعة حملاضرة عنواا -١
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  حكم مشاهدة التليفزيون
  هدة التليفزيون؟  ما حكم مشا:س

 وأنا أوصي بعدم مشاهدته وعدم اجللـوس        ، مشاهدة التلفاز خطرية جدا    :ج
 وال جيـره  ، لكن إذا كان املشاهد له عنده قوة يستفيد من اخلري    ،عنده مهما أمكن  

 فيسمع الشيء الطيب    ،ذلك إىل الشر فال مانع إذا كان عنده قوة يعرفها من نفسه           
اخلبيث من األغاين والتماثيل اخلبيثة ومـا يـضر         ويستفيد منه ويبتعد عن الشيء      

 فلهذا أنا أوصي بعدم     ، ولكن يف الغالب أنه جير بعضه إىل بعض        ،املستمع فال بأس  
 وألن النفس ميالـة  ، ألنه جير بعضه إىل بعض؛ وعدم مشاهدته ،إدخاله إىل البيوت  

 خطـرا    االستماع أقـل   ،ملشاهدة األشياء الغريبة بني يديها فليس مثل االستماع       
   .فاملشاهد مع االستماع تكون النفس إليه أميل والتعلق به أكثر

وأشر من هذا وأخبث الفيديو إذا سجلت فيه األفالم اخلليعة اليت تداوهلا الناس   
 وهذه األفالم اخلليعة يف الفيديو شرها عظيم وجيب احلذر منها وجيـب            ،نعوذ باهللا 

فيلم أو أن يسجل عليه شيئا يزيـل        على العاقل إذا وجد شيئا من ذلك أن ميزق ال         
هذا اخلبيث الذي فيه إذا كان ميكن ذلك فيسجل عليه شيئا نافعا يزيل ما فيه من                

   . ويستفيد من أشرطته اليت يسجل عليها شيئا نافعا،اخلبث

وأشر من ذلك الدش فالواجب احلذر منه وعدم إدخاله البيـوت عـاىف اهللا              
   .املسلمني من شر اجلميع
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 )١(ن يستمع إلى األغاني من النساءنصيحة لم

 فنرجو مـن مساحـة الـشيخ        ، إن النساء عندنا يستمعن إىل األغاين      :س
  النصيحة؟ 

 فاألغاين خطرهـا    ، نصيحيت جلميع الرجال والنساء عدم استماع األغاين       :ج
عظيم وقد بلي الناس ا يف اإلذاعات والتلفاز ويف أشياء كثرية كاألشرطة وهـذا              

 وأن  ،لواجب على أهل اإلسالم من الرجال والنساء أن حيذروا شرها          فا ،من البالء 
 ومن كالم رسوله عليـه      ،يعتاضوا عنها بسماع ما ينفعهم من كالم اهللا عز وجل         

 ومن كالم أهل العلم املوفقني يف أحاديثهم الدينيـة ونـدوام            ،الصالة والسالم 
   . كل ذلك ينفعهم يف الدنيا واآلخرة،ومقاالم

 ،اين فشرها عظيم ورمبا سببت للمؤمن احنرافا عن دينه واملؤمنة كذلك   أما األغ 
  ألن النفـاق ؛ ومن ذلك كراهة اخلري وحب الـشر     ،ورمبا أنبتت النفاق يف القلب    

 فالنفاق خطـره عظـيم   ، وإظهار اإلسالم وإبطان سواه،كراهة اخلري وحب الشر   
ن ومسـاع النـصائح      فإن من اعتادها رمبا كره مساع القـرآ        ،فاألغاين تدعو إليه  

 ورمبا جرته إىل حب     ،واألحاديث النافعة وأحاديث الرسول عليه الصالة والسالم      
 ، والتحدث مع أهلها وامليل إليهم     ،الفحش والفساد وارتياد الفواحش والرغبة فيها     

   يقول ،فالواجب على أهل اإلميان من الرجال والنساء احلذر من شرها

                                                
  .١١من برنامج نور على الدرب شريط رقم  -١
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وِمن الناِس من يشتِري لَهو الْحِديِث ِليـِضلَّ عـن          ﴿ :اهللا عز وجل يف كتابه العظيم     
           ِهنيم ذَابع ملَه ا أُولَِئكوزا هِخذَهتيِر ِعلٍْم ويِبيِل اللَِّه ِبغا    * سناتِه آيلَيلَى عتِإذَا تو

   .)١(﴾ وقْرا فَبشره ِبعذَاٍب أَِليٍمولَّى مستكِْبرا كَأَنْ لَم يسمعها كَأَنَّ ِفي أُذُنيِه

 إن هلو احلديث هو الغناء ويلحق ا كل صوت منكـر            :يقول علماء التفسري  
   . هكذا قال أكثر علماء التفسري رمحة اهللا عليهم،كاملزامري وآالت املالهي

 وكان يقسم علـى     )هو واهللا الغناء  ( :وقال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه       
 ، يعين الزرع  )إن الغناء ينبت النفاق يف القلب كما ينبت املاء البقل         ( :ويقولذلك  

 وكراهة مساع الـذكر     ، أنه يسبب لإلنسان كراهة اخلري وحب الشر       :ومعىن ذلك 
؛  وهذا نوع من النفاق    ، وحب األغاين واملالهي وأشباه ذلك     ،والقرآن وحنو ذلك  

تظاهر أنه مؤمن وهو يف الباطن ليس        ي ،ألن املنافق يتظاهر باإلسالم وكراهة الباطل     
 ، فاألغاين تدعو إىل ذلك، يتظاهر حبب القرآن وهو يف الباطن ليس كذلك    ،كذلك

 وتدعو إىل كراهة مسـاع الـذكر        ،تدعو إىل كراهة مساع القرآن واالستماع له      
 وإىل حب اون وحب الباطـل       ،والدعوة إىل اهللا وتدعو أهلها إىل خالف ذلك       

 ، مما يسببه الغناء،ئ وحب الكالم بالفحش والفسوق وحنو ذلك     وحب الكالم السي  
ومما جير إىل احنراف القلوب وحمبتها ملا حرم اهللا وكراهتها ملا شـرع اهللا سـبحانه    

 فإن من جرب ذلك وعرف ذلك يعلم        ، وهذا واضح لكل من جرب ذلك      ،وتعاىل
علـيهم مـن    وعرفوا أحواهلم وما يظهر   ،هذا وهكذا الذين عرفوا أصحاب الغناء     

االحنراف والفساد بسبب حبهم للغناء وما فيه من شر عظيم وفساد كبري ملن اعتاد              
   . وال حول وال قوة إال باهللا،ذلك

                                                
  .٧ – ٦سورة لقمان اآليتان  -١



  

 - ٣٨٧ -

 )١(االستماع إلى القرآن عبادة

 أنا شاب يف يوم رأيت شابا يستمع إىل الغناء وأنا أعلم أنـه حـرام                :س
 تستفيد من القـرآن؟      ماذا : فبعد أن نصحته سألين يقول     ،وأحببت أن أنصحه  

 أنا أستفيد مثلما تـستفيد      : االستماع للقرآن عبادة وتفقه يف الدين قال       :فقلت
  من القرآن فما حكم ذلك؟ 

 هذا قول منكر ال يقوله من عرف دين اإلسالم وعرف حقيقة القرآن وأنه    :ج
 وخيشى على صاحبه من الردة عن اإلسالم إذا كان يعتقد أنه يـستفيد              ،كالم اهللا 

 فنسأل اهللا العافية والسالمة من زيغ القلـوب         ، األغاين كما يستفاد من القرآن     من
 وينبغي أن يقال هلذا الشاب اجلاهل وأمثاله إذا قال          .وزالت اللسان إنه مسيع قريب    

 وما فيـه  ،ماذا تستفيد من القرآن؟ إنين أستفيد من القرآن ما فيه صالحي وهداييت 
 وأستفيد منـه مكـارم      ، سالمة ديين ودنياي    وما فيه  ،جنايت وصالح قليب وعملي   

 فإن القرآن الكرمي يدعو     ، وحماسن األعمال اليت ترضي اهللا وتقرب لديه       ،األخالق
 ويعلمنا مـا  ، ويعلمنا فرائض اهللا اليت علينا    ، وحماسن األعمال  ،إىل مكارم األخالق  

منني وأخالق   ويعلمنا صفات األنبياء واملؤ    ، ويعلمنا طريق الرسل قبلنا    ،ى اهللا عنه  
 يعلمنا صفات أهـل النـار   ، يعلمنا صفات أهل اجلنة وأخالقهم،األنبياء واملؤمنني 

   وهل هناك فائدة أكرب من هذه ، كل هذا يف القرآن العظيم،وأخالقهم

                                                
  ."السنة ومكانتها  " :من ضمن األسئلة التابعة حملاضرة عنواا -١



  

 - ٣٨٨ -

 هل هناك يف الدنيا شيء أكرب من هذه الفوائد؟ أن تعلم مـا يرضـي اهللا                ؟الفائدة
 وأن تعلـم صـفات      ،اءه سبحانه وصفاته   وأن تعلم أمس   ، وما يغضبه عليك   ،عنك
 وأن تعلم صفات أهل اجلنة حىت تأخذ        ، واملؤمنني حىت تأخذ ا    ، واألخيار ،األبرار

 هل هناك شـيء     ، وأن تعلم صفات األشرار والكفار وأهل النار حىت حتذرها         ،ا
  أفضل من هذا؟ 

 وزاغ  ، واحنرف عن اهلـدى    ،أما الغناء فإنه ال يستفيد منه إال من مرض قلبه         
   . هذه الفائدة من الغناء،عن احلق

الغناء ينبت النفاق يف القلـب      ( :قال ابن مسعود رضي اهللا عنه فيما صح عنه        
وِمن الناِس من يـشتِري     ﴿ : واهللا يقول يف كتابه العظيم     )١()كما ينبت املاء البقل   

  .)٢(﴾لَهو الْحِديِث ِليِضلَّ عن سِبيِل اللَِّه
 . يبتـاع  : يشتري ، هذا ذم لبعض الناس    :، من الناس  يعتاض أي   :من يشتري 

 وذهب بعضهم إىل تفسري هلو احلديث       ، الغناء ، معناه : قال أكثر املفسرين   :احلديث
 فكله داخل يف هلـو     ، وكل صوت يصد عن احلق     ،بالغناء وآالت املالهي والطرب   

ـ ﴿ :بعضهم وقرأ   ﴾ِليِضلَّ عن سِبيِل اللَّهِ   ﴿ : مث قال بعدها   ،احلديث ِلي   ـنِضلَّ ع
 فدل على أن اعتياد األغاين فيه ضالل عـن سـبيل اهللا             ، بفتح الياء  ﴾سِبيِل اللَّهِ 

 عاقبة هلو احلديث الضالل واإلضـالل نـسأل اهللا          : يعين ،وإضالل عن سبيل اهللا   
 أنـه يـدعو     : يعين ، مث من فوائده اخلطرية أنه سبب الختاذ آيات اهللا هزوا          ،العافية

   واالستكبار عن ، وعدم األنس بقراءته،ذلك إىل االستهزاء بالقرآنصاحبه بعد 

                                                
  .٤٢٧٩ب برقم رواه أبو داود يف األد -١
  .٦سورة لقمان اآلية  -٢



  

 - ٣٨٩ -

وِإذَا تتلَى علَيِه آياتنا ولَّـى  ﴿ : وهلذا قال سبحانه  ،مساعه أيضا نعوذ باهللا من ذلك     
 والسخرية  ، واإلضالل ، الضالل : فهذه فوائد الغناء   )١(﴾مستكِْبرا كَأَنْ لَم يسمعها   

 ونسأله سـبحانه  ، نعوذ باهللا من ذلك   .ستكبار عن مساع آيات اهللا     واال ،بسبيل اهللا 
   .لنا وللمسلمني العافية من كل ما يغضبه

  ال كفارة عليك إذا لم تحلف
 أنا شاب قد عاهدت اهللا على أن أقرأ من خمتصر تفسري ابن كثري عددا         :س

 املدة من الصفحات يف اليوم ولكنين مل أف ذا العهد علما بأين قد حددت هذه    
  وقد انتهت فماذا جيب علي؟ 

 وإذا حصل خلل يف بعض األيام فعليك التوبـة         ، عليك أن جتتهد يف ذلك     :ج
 أما إن كان هذا العهد بلفظ     ،إىل اهللا من ذلك وال كفارة عليك إذا كنت مل حتلف          

 وباهللا فعليك كفارة اليمني لقول اهللا سبحانه يف سـورة           ، وتاهللا ، واهللا :اليمني مثل 
ال يؤاِخذُكُم اللَّه ِباللَّغِو ِفي أَيماِنكُم ولَِكن يؤاِخذُكُم ِبمـا عقَّـدتم            ﴿ :ةاملائد

              أَو ِلـيكُمـونَ أَهطِْعمـا تِط مسأَو ِمن اِكنيسِة مرشع امِإطْع هتانَ فَكَفَّارمالْأَي
      ي لَم نٍة فَمقَبر ِريرحت أَو مهتوِإذَا        ِكس اِنكُممةُ أَيكَفَّار اٍم ذَِلكثَالثَِة أَي امفَِصي ِجد

   .)٢(﴾حلَفْتم واحفَظُوا أَيمانكُم كَذَِلك يبين اللَّه لَكُم آياِتِه لَعلَّكُم تشكُرونَ

                                                
  .٧سورة لقمان اآلية  -١
  .٨٩سورة املائدة اآلية  -٢



  

 - ٣٩٠ -

  

  حكم التصوير للمضطر
ا أثـابكم    ما حكم التصوير إذا كان اإلنسان مضطرا إىل ذلك؟ أفتون          :س

   .اهللا

 التصوير إذا دعت الضرورة إليه كصاحب التابعية ورخصة القيادة وأشباه           :ج
وقَد فَصلَ ﴿ : لقول اهللا سبحانه يف سورة األنعام،ذلك نرجو أن ال يكون به حرج      

  .)١(﴾لَكُم ما حرم علَيكُم ِإال ما اضطُِررتم ِإلَيِه

أشد الناس  (( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ،أما من دون ضرورة فال جيوز     
 وألنه صلى اهللا عليه وسلم لعـن آكـل الربـا            )٢())عذابا يوم القيامة املصورون   

 واملراد بذلك تـصوير  . واألحاديث يف هذا الباب كثرية    ، ولعن املصورين  ،وموكله
   .ذوات األرواح من بين آدم وغريهم

 والسيارات وحنو ذلك فال حـرج      أما تصوير ما ال روح فيه كالشجر واجلبل       
   . واهللا ويل التوفيق،فيه

   

                                                
  .١١٩سورة األنعام اآلية  -١
   واللفظ له ٣٩٤٤ ورواه مسلم يف اللباس والزينة برقم ،٥٤٩٤رواه البخاري يف اللباس برقم  -٢



  

 - ٣٩١ -

  قرب بالذبح لغير اهللاـالت
 )١(شرك ومن أعمال الجاهلية

أوضح مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز املفيت العام للمملكة العربية        
 أنـه مـن     : ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء        ،السعودية

املعلوم باألدلة من الكتاب والسنة أن التقرب بالذبح لغري اهللا من األولياء أو اجلـن             
 .أو األصنام أو غري ذلك من املخلوقات شرك باهللا ومن أعمال اجلاهلية واملشركني            

قُـلْ ِإنَّ صـالِتي ونـسِكي       ﴿ :واستشهد مساحته على ذلك بقول اهللا عز وجل       
 ال شِريك لَه وِبـذَِلك أُِمـرت وأَنـا أَولُ     * رب الْعالَِمنيومحياي ومماِتي ِللَّهِ 

ِلِمنيس٢(﴾الْم(.   

 بني سبحانه يف هذه اآلية أن الذبح    :وفسر مساحته النسك هنا بأنه الذبح وقال      
   .لغري اهللا شرك باهللا كالصالة لغري اهللا

 فَـصلِّ ِلربـك      *اك الْكَوثَر ِإنا أَعطَين ﴿ :كما استشهد مساحته بقوله تعاىل    
رحانأمر اهللا سبحانه نبيه     : وقال مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز          )٣(﴾و 

يف هذه السورة الكرمية أن يصلي لربه وينحر خالفا ألهل الشرك الذين يسجدون             
   .لغري اهللا ويذحبون لغريه

                                                
  . هـ١٤١٦ / ١٢ / ٢٨نشرت يف جريدة الرياض بتاريخ  -١
  .١٦٣ – ١٦٢ األنعام اآليتان سورة -٢
  .٢ – ١سورة الكوثر اآليتان  -٣



  

 - ٣٩٢ -

وقَضى ربـك أَال تعبـدوا ِإال       ﴿ :وعاد مساحته جمددا ليستشهد بقوله تعاىل     
اهوقوله سبحانه  )١(﴾ِإي: ﴿            ينالـد لَـه ِلـِصنيخم وا اللَّـهدبعوا ِإال ِليا أُِمرمو

   .)٢(﴾حنفَاَء

وأشار مساحة املفيت العام للمملكة العربية السعودية إىل أن اآليـات يف هـذا              
   .بادة فيجب إخالصه هللا وحده أن الذبح من الع: وقال.املعىن كثرية

ونقل مساحته ما جاء يف صحيح مسلم عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالـب               
لعن اهللا من ذبح لغـري      (( : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       :رضي اهللا عنه قال   

   .)٣())اهللا

                                                
  .٢٣سورة اإلسراء اآلية  -١
  .٥سورة البينة اآلية  -٢
 وأمحد يف مسند العـشرة      ،٤٣٤٦ والنسائي يف الضحايا برقم      ،٣٦٥٨رواه مسلم يف األضاحي برقم       -٣

  .١٢٣٨املبشرين باجلنة برقم 



  

 - ٣٩٣ -

 )١(حكم الذبح لغير اهللا
أصحابه ومن اهتدى    وعلى آله و   ، والصالة والسالم على رسول اهللا     ،احلمد هللا 

   : أما بعد،داه
فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة الرياض يف عددها الصادر يوم األربعـاء             

ـ ١٤١٦ /٤ / ١٨  حينما خرج السلطان قابوس مـن     ، عما فعله بعض الناس    ، ه
   . وفقه اهللا ملا فيه رضاه.لة من عقر بعض األنعام فرحا بسالمتهالاملستشفى يف ص

 وقد كان أهل اجلاهلية     ،ر قد خيفى حكمه على بعض الناس      وملا كان هذا األم   
ال عقر  (( : فأنكر النيب عليه الصالة والسالم عليهم ذلك وقال        ..يعقرون لعظمائهم 

 وأداء  ، نصيحة هللا ولعبـاده    ، رأيت أن أبني للقراء حكم هذا األمر       )٢())يف اإلسالم 
   .لواجب الدعوة إىل اهللا ونشر أحكامه سبحانه بني الناس

 إن الذبح هللا سبحانه قربة عظيمة وعبادة تقرب إليه سبحانه فال جيوز             :أقولف
 فعقر الذبائح للملوك والسالطني والعظماء والتقرب إلـيهم بـذلك   ،صرفها لغريه 

قُـلْ ِإنَّ   ﴿ : ويعترب من الشرك باهللا كما قال اهللا سبحانه        ،يعترب من الذبح لغري اهللا    
   مو اييحمِكي وسنالِتي وص         تأُِمر ِبذَِلكو لَه ِريكال ش الَِمنيالْع باِتي ِللَِّه رم

ِلِمنيسلُ الْما أَوأَن٣(﴾و(   
فَصلِّ ِلربـك   * ِإنا أَعطَيناك الْكَوثَر    ﴿ : وقال عز وجل   .والنسك هو الذبح  

رحانوا اللَّ﴿ : وقال سبحانه)٤(﴾ودبعوا ِإال ِليا أُِمرمو ه  
                                                

ـ ١٤١٦ / ٤ / ١٨على ما نشر يف جريدة الرياض بتاريخ  بيان صدر من مكتب مساحته تعليقا       -١ .  هـ
  .حول عقر بعض األنعام للملوك واألمراء

  .١٢٥٥٩ وأمحد يف باقي مسند املكثرين من الصحابة برقم ،٢٨٠٥ رواه أبو داود يف اجلنائز برقم -٢
  .١٦٣ – ١٦٢ سورة األنعام اآليتان -٣
  .٢ – ١ سورة الكوثر اآليتان -٤



  

 - ٣٩٤ -

لعن اهللا من ذبح    (( : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم      )١(﴾مخِلِصني لَه الدين حنفَاءَ   
   . أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه)٢())لغري اهللا

فال جيوز ألحد أن يتقرب إىل السالطني وامللوك والعظماء بالذبح هلم عنـد             
   . إىل أي بلد أو عند قدومهم، أو عند خروجهم من املستشفى،مقابلتهم

 أو  ، أو الكواكب أو األصنام    ، أو املالئكة  ،كما ال جيوز التقرب بالذبح للجن     
   . أو غريهم من املخلوقني لألدلة املذكورة،أصحاب القبور

 وال يقصد به    ،أما إن كان الذبح يقصد به التقرب إىل اهللا سبحانه والشكر له           
 منكرا وتشبها بأهل اجلاهلية يف       فهو يف هذه احلال يعترب     ،تعظيم امللوك والسالطني  

   . ووسيلة من وسائل الذبح لغري اهللا،عقرهم الذبائح لعظمائهم وعلى قبورهم

ال عقـر يف    (( :وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم أنـه قـال             
 أمـا إذا  )٤())من تشبه كقوم فهو منهم   (( : وقال صلى اهللا عليه وسلم     )٣())اإلسالم

 بل هو مشروع إذا دعـت       ، ألهله فهذا شيء ال بأس به      ذبح اإلنسان للضيف أو   
 وقـد   ؛ بل هو مما أباحه اهللا سبحانه لعباده       ، وليس من الذبح لغري اهللا     ،احلاجة إليه 

   .جاءت األدلة الكثرية من الكتاب والسنة على إباحة مثل هذا األمر

  

                                                
  .٥نة من اآلية  سورة البي-١
  .٤٣٤٦ والنسائي يف الضحايا برقم ،٣٦٥٨ و،٣٦٥٧ رواه مسلم يف األضاحي برقم -٢
  .١٢٥٥٩ وأمحد يف باقي مسند املكثرين برقم ،٢٨٠٥ رواه أبو داود يف اجلنائز برقم -٣
  .٤٨٦٨ وأمحد يف مسند املكثرين برقم ،٣٥١٢ رواه أبو داود يف اللباس برقم -٤



  

 - ٣٩٥ -

 الفقـه يف   وأن مينحنا مجيعا،واهللا املسئول أن يوفقنا ومجيع املسلمني ملا يرضيه    
 وأن يـصلح مجيـع والة أمـر        ، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته     ،دينه والثبات عليه  

 ، وإلزام الشعوب مبقتضاها   ، وأن يوفقهم للحكم بشريعته والتحاكم إليها      ،املسلمني
 وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله نبينا حممد وعلـى  ،إنه ويل ذلك والقادر عليه   

   .إىل يوم الدينآله وأصحابه ومن سار على جه 

  

  مفيت عام اململكة العربية السعودية
  ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء

  ورئيس الس التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

   



  

 - ٣٩٦ -

 )١(رد السالم الموجه من الكاتب أو المذيع وغيره
 إذا قال الكاتب يف مقاله      :يقول يف سؤاله   ز من الباحة     . ص . األخ ع  :س

 : أو املـذيع يف اإلذاعـة أو التلفـاز       ،يف الصحيفة أو الة أو املؤلف يف كتابه       
 فهل يلزم السامع له الرد عليه من بـاب أن      ،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    

  . أفتونا مأجورين؟رد السالم واجب
 ألنه يسلم على جم غفـري       ؛ة رد السالم يف مثل هذا من فروض الكفاي        : ج

 واألفضل أن يرد كل مسلم مسعه لعموم األدلة مثل قولـه            ،فيكفي أن يرد بعضهم   
  .)٢(﴾وِإذَا حييتم ِبتِحيٍة فَحيوا ِبأَحسن ِمنها أَو ردوها﴿ :سبحانه

 )٣())حق املسلم على املسلم مخس خصال     (( :صلى اهللا عليه وسلم   ومثل قوله   
والذي نفسي بيد ال تدخلوا     (( :صلى اهللا عليه وسلم    وقوله   ،نها رد السالم  ذكر م 

 ، أفال أدلكم على شئ إذا فعلتموه حتاببتم       ،اجلنة حىت تؤمنوا وال تؤمنوا حىت حتابوا      
 ويف صحيح مسلم عـن  ، أخرجه مسلم يف صحيحه أيضا)٤())أفشوا السالم بينكم  

للمسلم علـى   (( : أنه قال  ليه وسلم صلى اهللا ع  أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب        
 وإذا استنـصحك    ، وإذا دعاك فأجبـه    ، إذا لقيته فسلم عليه    :املسلم ست خصال  

 )٥()) وإذا مات فاتبعـه    ، وإذا عطس فحمد اهللا فشمته وإذا مرض فعده        ،فانصح له 
   . واهللا ويل التوفيق.واألحاديث يف فضل السالم بدءا وإجابة كثرية

                                                
 .ة العربية من أسئلة ال-١
 .٨٦سورة النساء اآلية  -٢
 .٤٠٢٢ ومسلم يف السالم برقم ،١١٦٤ رواه البخاري يف اجلنائز برقم -٣
 وأبو داود يف األدب     ،٢٦١٢ والترمذي يف االستئذان واآلداب برقم       ،٨١رواه مسلم يف اإلميان برقم       -٤

 . واللفظ له٤٥١٩برقم 
 وأمحـد يف بـاقي مـسند     ،١٩١٢ائي يف اجلنائز برقم      والنس ،٢٦٦١ رواه الترمذي يف األدب برقم       -٥

 .٧٩٢٢املكثرين برقم 



  

 - ٣٩٧ -

  حكم الدعاء جهرا
 بعض الناس جيهر    : ق من سبت العاليا يقول يف سؤاله       . ح . ع . أ  األخ :س

 نرجـو التكـرم   ؟ فما حكم فعله هذا،باألدعية جهرا يشوش به على من حوله     
  .باإلفادة
ادعـوا  ﴿ : لقول اهللا سبحانه   ؛ السنة اإلسرار باألدعية يف الصالة وغريها      :ج

 وأمجع للقلـب علـى      ،اإلخالصوألن ذلك أكمل يف      )١(﴾ربكُم تضرعاً وخفْيةً  
 إال إذا   ، وملا يف ذلك من عدم التشويش على من حوله من املصلني والقراء            ،الدعاء

كان الدعاء مما يؤمن عليه كدعاء القنوت واالستسقاء فإن اإلمام جيهر بـه حـىت             
  . واهللا املوفق.يؤمن املستمعون

  التحذير من استفتاء الجهلة
  )٢(وأصحاب العقيدة الباطلة

 ، مفـيت عـام اململكـة   -ذر مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز           ح
 الشباب من اسـتفتاء   -ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء         

اجلهلة وأشباه اجلهلة وأصحاب العقيدة الباطلة ومن يريدون التفرقة بني املـسلمني           
   .وإيذاءهم

 حول العلماء ودورهـم يف توجيـه        )اليوم(وقال مساحته ردا على سؤال لـ       
الشباب بعيدا عن االحنراف وحتذيرهم من االنسياق وراء مبادئ من خارج الوطن            

   :حترضهم ضد هذا البلد وأهله

                                                
 .٥٥ سورة األعراف اآلية -١
  . هـ١٤١٦ / ١٢ / ١٢ نشرت يف جريدة اليوم بتاريخ -٢



  

 - ٣٩٨ -

إن الواجب على أهل العلم وهم علماء الكتاب والسنة أن يبلغوا الناس ما أوجب              
الء ودعاة التفرقة الـذين      وأن حيذروهم من طاعة اجله     ،اهللا عليهم وما حرم عليهم    

 ، وإمنا مههم العداء للدين والعداء ألهـل الـدين         ،ليس هلم نصيب من العلم النافع     
 ودعـا   ، وأشار مساحته إىل وجوب احلذر من هـؤالء        ،والتشويش على املسلمني  

مساحته الشباب وغري الشباب إىل أال يستفتوا إال أهل العلم بالكتاب والسنة وأهل             
   . هلم باخلريالبصرية واملشهود

 )١(حكم العذر بالجهل في العقيدة

 ، وخاصة يف أمـر العقيـدة  ، ما رأي مساحتكم يف مسألة العذر باجلهل      :س
  وضحوا لنا هذا األمر جزاكم اهللا خريا؟ 

 اإلميان باهللا ومالئكته    : وحقيقتها ، العقيدة أهم األمور وهي أعظم واجب      :ج
 واإلميان بأنه سبحانه هو املستحق      ،رهوكتبه ورسله واليوم اآلخر وبالقدر خريه وش      

 والشهادة له بذلك وهي شهادة أن ال إله إال اهللا يشهد املـؤمن بأنـه ال                 ،للعبادة
 والشهادة بأن حممدا رسول اهللا أرسـله اهللا إىل          ،معبود حق إال اهللا سبحانه وتعاىل     

 وهـذا مـن صـلب       ،الثقلني اجلن واإلنس وهو خامت األنبياء كل هذا ال بد منه          
 وهو أساس الدين وأساس     ، فال بد من هذا يف حق الرجال والنساء مجيعا         ،العقيدة

 ، واجلنـة والنـار    ، كما جيب اإلميان مبا أخرب اهللا به ورسوله من أمر القيامة           ،امللة
 ووزن  ، وأخـذها بـاليمني أو الـشمال       ، ونشر الـصحف   ،واحلساب واجلزاء 

   .آنية واألحاديث النبوية إىل غري ذلك مما جاءت به اآليات القر...األعمال
                                                

  .٩ من برنامج نور على الدرب شريط رقم -١



  

 - ٣٩٩ -

 ،فاجلهل ذا ال يكون عذرا بل جيب عليه أن يتعلم هذا األمر وأن يتبصر فيه              
 وهو بني املسلمني وقد بلغه كتاب اهللا        ،وال يعذر بقوله إين جاهل مبثل هذه األمور       

 ويسمى غافال ومتجـاهال     ، وهذا يسمى معرضا   ،وسنة نبيه عليه الصالة والسالم    
أَم تحـسب أَنَّ أَكْثَـرهم      ﴿ : كما قال اهللا سبحانه    ، فال يعذر  ،ظيمهلذا األمر الع  

   .)١(﴾يسمعونَ أَو يعِقلُونَ ِإنْ هم ِإال كَالْأَنعاِم بلْ هم أَضلُّ سِبيلًا

 ال ولَقَد ذَرأْنا ِلجهنم كَِثريا ِمن الِْجن والِْإنِس لَهم قُلُـوب     ﴿ :وقال سبحانه 
               ـا أُولَِئـكونَ ِبهعمسآذَانٌ ال ي ملَها وونَ ِبهِصربال ي نيأَع ملَها وونَ ِبهفْقَهي

ِإنهـم  ﴿ : وقال تعاىل يف أمثـاهلم )٢(﴾كَالْأَنعاِم بلْ هم أَضلُّ أُولَِئك هم الْغاِفلُونَ      
 إىل أمثـال    )٣(﴾اللَِّه ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ   اتخذُوا الشياِطني أَوِلياَء ِمن دوِن      

هذه اآليات العظيمة اليت مل يعذر فيها سـبحانه الظـاملني جبهلـهم وإعراضـهم        
 أما من كان بعيدا عن املسلمني يف أطراف البالد اليت ليس فيها مسلمون              ،وغفلتهم

فترة إذا مات علـى   وحكمه حكم أهل ال ، فهذا معذور  -ومل يبلغه القرآن والسنة     
 فمن أجاب وأطاع األمر دخل اجلنة ومـن         ،هذه احلالة الذين ميتحنون يوم القيامة     

 أما املسائل اليت قد ختفى يف بعض األحيان على بعـض النـاس              ،عصا دخل النار  
 هذه قد يعذر ،كبعض أحكام الصالة أو بعض أحكام الزكاة أو بعض أحكام احلج      

 ألا ختفى على كثري من الناس وليس كل واحد          ؛ وال حرج يف ذلك    .فيها باجلهل 
  يستطيع الفقه 

                                                
  .٤٤ سورة الفرقان اآلية -١
  .١٧٩ سورة األعراف اآلية -٢
  .٣٠ سورة األعراف اآلية -٣



  

 - ٤٠٠ -

 والواجب على املؤمن أن يتعلم ويتفقه يف الـدين          . فأمر هذه املسائل أسهل    ،فيها
فَاسأَلُوا أَهلَ الـذِّكِْر ِإنْ كُنـتم ال        ﴿ : كما قال اهللا سبحانه    ،ويسأل أهل العلم  

أال (( :لسالم أنه قال لقوم أفتوا بغري علـم  ويروى عنه عليه الصالة وا    )١(﴾تعلَمونَ
مـن  (( : وقال عليه الصالة والسالم    )٢())سألوا إذ مل يعلموا إمنا شفاء العي السؤال       

  .)٣())يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين

 والسؤال عمـا    ؛فالواجب على الرجال والنساء من املسلمني التفقه يف الدين        
 ألم  ؛ وعدم الغفلة  ، وعدم اإلعراض  ،ل وعدم السكوت على اجله    ،أشكل عليهم 

 والعلم ال   ،خلقوا ليعبدوا اهللا ويطيعوه سبحانه وتعاىل وال سبيل إىل ذلك إال بالعلم           
 وال بد من السؤال ألهل العلم ، بل ال بد من طلب للعلم    ؛حيصل بالغفلة واإلعراض  

   .حىت يتعلم اجلاهل

  

                                                
  .٤٣ سورة النحل اآلية -١
  .٢٨٤ رواه أبو داود يف الطهارة برقم -٢
  .١٧١٩ ومسلم يف الزكاة برقم ،٦٩ رواه البخاري يف العلم برقم -٣



  

 - ٤٠١ -

 )١(حكم اإلقامة بين المشركين

ن ندرس يف أمريكا لفترات تتراوح ما بني ستة أشهر           حنن طلبة مسلمو   :س
 أي لسنا مبتعـثني مـن أي   -وأربع سنوات وجئنا للدراسة هنا مبحض إرادتنا   

 والدراسة هنا يف أمريكا ال ختتلف عـن الدراسـة يف بالدنـا سـوى               -جهة  
 ؟ فما حكم جلوسنا يف هذه الـبالد للدراسـة         ،باحلصول على اللغة اإلجنليزية   

   .خرياجزاكم اهللا 
  ) غ أمريكا. س.ع(

 من كان منكم لديه علم وبصرية بدين اهللا ميكنه أن يدعو إىل اهللا ويعلـم                :ج
الناس اخلري ويدفع الشبهة عن نفسه ويظهر دينه بني من لديه من الكفار فال حرج               
عليه؛ ألن إقامته واحلال ما ذكر وتزوده من العلم الذي حيتاج إليه ينفعـه وينفـع         

ي اهللا على يديه مجعا غفريا إذا اجتهد يف الدعوة وصرب وأخلـص              وقد يهد  ،غريه
 أو ليس عنده صرب علـى       ، أما من ليس عنده علم وبصرية      ،النية هللا سبحانه وتعاىل   

 أو ال يستطيع إظهـار دينـه   ، أو خياف على نفسه الوقوع يف ما حرم اهللا      ،الدعوة
 ملن حوله فال جتوز لـه       بالدعوة إىل توحيد اهللا والتحذير من الشرك به وبيان ذلك         

أنا بريء من كل    (( :؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      اإلقامة بني أظهر املشركني   
 واهللا ويل   ، وملا عليه من اخلطر يف هذه اإلقامة       )٢())مسلم يقيم بني أظهر املشركني    

   .التوفيق

                                                
  . هـ١٤١٦ / ٥ / ١١ يف ١٥١١ نشر يف جملة الدعوة العدد -١
  .٢٢٧٤ وأبو داود يف اجلهاد برقم ،١٥٣٠ رواه الترمذي يف السري برقم -٢



  

 - ٤٠٢ -

  ال تجوز اإلقامة في بلد يظهر فيه
 )١(الشرك والكفر إال للدعوة إلى اهللا

 م وفقه اهللا ملا فيه رضاه       . عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل األخ املكرم ن           من
   .وزاده من العلم واإلميان آمني

   : أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 وأن ا   ،فإشارة إىل رسالتك اليت تذكر فيها أنك شاب مسلم تقيم يف إيطاليا           

ستجاب لرغبة الصليبيني يف إبعادهم عن       وأن أغلبهم ا   ،شبابا من املسلمني كثريين   
 ، وختلق بـأخالق سـيئة  ، فأصبح أغلبهم ال يصلي    ،دين اإلسالم وتعاليمه السامية   
   . إىل غري ذلك مما ذكرته يف رسالتك..ويعمل املنكرات ويستبيحها

 ودين النصارى وغريهم    ،وأفيدك بأن اإلقامة يف بلد يظهر فيها الشرك والكفر        
 أو ، سواء كانت اإلقامة بينهم للعمل أو للتجارة أو للدراسـة        ،من الكفرة ال جتوز   

ِإنَّ الَِّذين توفَّاهم الْمالِئكَةُ ظَاِلِمي أَنفُِسِهم قَالُوا ِفيم        ﴿غري ذلك؛ لقول اهللا تعاىل      
ِسعةً فَتهاِجروا  كُنتم قَالُوا كُنا مستضعِفني ِفي الْأَرِض قَالُوا أَلَم تكُن أَرض اللَِّه وا           

 ِإال الْمستضعِفني ِمـن الرجـاِل        *ِفيها فَأُولَِئك مأْواهم جهنم وساَءت مِصريا     
والنساِء والِْولْداِن ال يستِطيعونَ ِحيلَةً وال يهتدونَ سِبيلًا فَأُولَِئك عسى اللَّـه أَنْ     

   .)٢(﴾انَ اللَّه عفُوا غَفُورايعفُو عنهم وكَ

                                                
 ١٤١٦ / ١٠ / ١٣لى رسالة وجهها إىل مساحته مسلم يقيم يف إيطاليا وصدر اجلـواب يف               إجابة ع  -١

  .هـ
  .٩٩ – ٩٧ سورة النساء اآليات -٢



  

 - ٤٠٣ -

أنا بريء من كل مسلم يقـيم بـني أظهـر           (( :ولقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     
   .)١())املشركني

 وعرف مـا    ،وهذه اإلقامة ال تصدر عن قلب عرف حقيقة اإلسالم واإلميان         
 ، وباإلسـالم دينـا    ، ورضي باهللا ربا   ،جيب من حق اهللا يف اإلسالم على املسلمني       
   .ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم نبيا ورسوال
 واالحنياز  ، والغرية لدينه  ، وإيثار مرضاته  ،فإن الرضا بذلك يتضمن من حمبة اهللا      

 بـل   ،إىل أوليائه ما يوجب الرباءة التامة والتباعد كل التباعد من الكفرة وبالدهم           
صـح عـن    و، ال جيتمع مع هذه املنكرات ،نفس اإلميان املطلق يف الكتاب والسنة     

يا رسول اهللا بايعين واشترط فقال       :جرير بن عبد اهللا البجلي رضي اهللا عنه أنه قال         
تعبد اهللا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتناصح       (( :صلى اهللا عليه وسلم   له رسول اهللا    

 أخرجه أبو عبد الرمحن النسائي وصح عن رسول         )٢())املسلمني وتفارق املشركني  
أنـا  (( : وهو قوله عليه الصالة والسالم     ، احلديث السابق  اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

ال (( :وقال عليه الصالة والسالم   ،  ))بريء من كل مسلم يقيم بني أظهر املشركني       
 واملعـىن   )٣())يقبل اهللا عز وجل من مشرك عمال بعدما أسلم؛ أو يفارق املشركني           

   .حىت يفارق املشركني
 ووجوب اهلجرة مـع     ،حذير منه  والت ،وقد صرح أهل العلم بالنهي عن ذلك      

 ، فيذهب إىل هنـاك للـدعوة إىل اهللا        ، اللهم إال رجل عنده علم وبصرية      ،القدرة
   وشرح حماسن ،وإخراج الناس من الظلمات إىل النور

                                                
  .٢٢٧٤ وأبو داود يف اجلهاد برقم ؛١٥٣٠ رواه الترمذي يف السري برقم -١
  .١٨٤٣٦ وأمحد يف مسند الكوفيني برقم ؛ واللفظ له٤١٠٦ رواه النسائي يف البيعة برقم -٢
  .٢٥٢٧ وابن ماجه يف احلدود برقم ،٢٥٢١ رواه النسائي يف الزكاة برقم -٣



  

 - ٤٠٤ -

قُلْ ِإنْ كَانَ آبـاؤكُم وأَبنـاؤكُم       ﴿ : وقد دلت آية سورة براءة     ،اإلسالم هلم 
 كُماجوأَزو كُمانوِإخنَ        ووـشخةٌ تـارِتجا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو كُمتِشريعو 

كَسادها ومساِكن ترضونها أَحب ِإلَيكُم ِمن اللَِّه ورسوِلِه وِجهاٍد ِفي سِبيِلِه           
 علـى أن    )١(﴾لْفَاِسِقنيفَتربصوا حتى يأِْتي اللَّه ِبأَمِرِه واللَّه ال يهِدي الْقَوم ا         

 بل فاعله فاسق متوعد بعـدم   ،قصد أحد األغراض الدنيوية ليس بعذر شرعي      
 ومـن   ،اهلداية إذا كانت هذه األمور أو بعضها أحب إليه من اهللا ورسـوله            

 وأي خري يبقى مع مشاهدة الشرك وغريه من املنكـرات           .اجلهاد يف سبيل اهللا   
 ذلك من بعض من ذكـرت مـن          كما حصل  ، بل وفعلها  ،والسكوت عليها 
   .املنتسبني لإلسالم

 ،وإن زعم املقيم من املسلمني بينهم أن له أغراضا من األغراض الدنيويـة      
 وقد جـاء يف     . فذلك ال يزيده إال مقتا     ، أو التكسب  ، أو التجارة  ،كالدراسة

كتاب اهللا سبحانه وتعاىل الوعيد الشديد والتهديد األكيد على جمـرد تـرك             
ِإنَّ ﴿ : وهي قولـه تعـاىل  ، يف آيات سورة النساء املتقدم ذكرها كما ،اهلجرة

    فُِسِهمالِئكَةُ ظَاِلِمي أَنالْم مفَّاهوت فكيـف  . وما بعدها٩٧ اآليات  )٢(﴾الَِّذين 
 وكما سبق أن ذكرت     ، ويرضى اإلقامة يف بالدهم    ،مبن يسافر إىل بالد الكفرة    

مة والقدوم إىل بالد يعجز فيها املسلم       أن العلماء رمحهم اهللا تعاىل حرموا اإلقا      
   ، واملستوطن، واملقيم للدراسة أو للتجارة أو للتكسب،عن إظهار دينه

                                                
  .٢٤ سورة التوبة اآلية -١
  .٩٧ سورة النساء اآلية -٢



  

 - ٤٠٥ -

 إذا كانوا ال يستطيعون إظهـار       ،حكمهم وما يقال فيهم حكم املستوطن ال فرق       
   . وهم يقدرون على اهلجرة،دينهم

 وإمنـا   ، يكفي وأما دعوى بغضهم وكراهتهم مع اإلقامة يف ديارهم فذلك ال         
   : منها،حرم السفر واإلقامة فيها لوجوه

   . أن إظهار الدين على الوجه الذي تربأ به الذمة متعذر وغري حاصل-١
 وظاهر كالمهم وصريح إشـارام أن      ، نصوص العلماء رمحهم اهللا تعاىل     -٢

ال  ، ويدفع شبه الكافرين   ، ويستطيع املدافعة عنه   ،من مل يعرف دينه بأدلته وبراهينه     
   .يباح له السفر إليهم

 أمن الفتنة بقهرهم وسلطام وشـبهام       : من شروط السفر إىل بالدهم     -٣
   . وأمن التشبه م والتأثر بفعلهم،وزخرفتهم

 أن سد الذرائع وقطع الوسائل املوصلة إىل الشرك من أكرب أصول الدين             -٤
املسلمني الـذين   وقواعده؛ وال شك أمنا ذكرته يف رسالتك مما يصدر عن الشباب            

 والواجب عليهم الثبات    ،استوطنوا هذه البالد هو من مثرات بقائهم يف بالد الكفر         
 ، والدعوة إليه  ، والبعد عن نواهيه   ، واتباع أوامره  ، وإظهاره ،على دينهم والعمل به   

   .حىت يستطيعوا اهلجرة من بالد الشرك إىل بالد اإلسالم
 وأن مينحكم الفقه يف دينه والثبـات        ،واهللا املسئول أن يصلح أحوالكم مجيعا     

 وأن يوفقنـا    ، وأن يعينكم على اهلجرة من بالد الشرك إىل بالد اإلسـالم           ،عليه
   ،وإياكم ومجيع املسلمني لكل ما حيبه ويرضاه



  

 - ٤٠٦ -

 وأن  ،وأن يعيذنا وإياكم وسائر املسلمني من مضالت الفنت ومن نزغات الشيطان          
 وأن يصلح والة أمـور      ، ويعلي كلمته  ،نه وأن ينصر دي   ،يعيننا مجيعا على كل خري    

 ، وأن يوفقهم لتحكيم شـريعة اهللا يف بالدهـم         ،املسلمني ومينحهم الفقه يف دينه    
 . إنه ويل ذلـك والقـادر عليـه     ، واحلذر مما خيالفها   ، والرضا ا  ،والتحاكم إليها 

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  

  مفيت عام اململكة العربية السعودية
  س هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية واإلفتاءورئي

   

  

  



  

 - ٤٠٧ -

  )١(نصيحة لمن ارتكب الفواحش ثم ندم

 يطلب فيهـا النـصيحة   ، ع من األردن. م.إجابة على رسالة بعثها األخ ك    (
 حيث ارتكب فواحش مث ندم وخيشى من سلبيات الفقـر           ؛واملساعدة على الزواج  

   ).الذي يعاين منه هو وأسرته

   : بعده، السالم ورمحة اهللا وبركاتهوعليكم

 وابشر بـاخلري    ،أرجو لك التوفيق وحسن العاقبة إذا صحت توبتك وندمك        
وِإني لَغفَّار ِلمن تاب وآمن وعِمـلَ صـاِلحا ثُـم           ﴿:اجلزيل؛ لقول اهللا سبحانه   

 علَـى أَنفُـِسِهم ال      قُلْ يا ِعباِدي الَِّذين أَسرفُوا    ﴿ ولقوله عز وجل     )٢(﴾اهتدى
             ِحيمالـر فُورالْغ وه ها ِإنِميعج وبالذُّن ِفرغي ِة اللَِّه ِإنَّ اللَّهمحر طُوا ِمنقْن٣(﴾ت( 

   .وقد أمجع أهل العلم على أن هذه اآلية يف التائبني
ن تتصل بفضيلة الشيخ سعد بن عبد الرمحن احلصني امللحق الديين      أوأوصيك ب 

 وهو يفيدين مبا يثبت لديـه مـن         ،بالسفارة السعودية باألردن وتشرح حالتك له     
 وأنا إن شاء اهللا أساعدك بالزواج بعد جميء اجلواب من الـشيخ سـعد               ،حالتك

 ، يسر اهللا أمرك وقضى حاجتك وأصـلح قلبـك وعملـك           ،باستحقاقك لذلك 
   . وبركاته والسالم عليكم ورمحة اهللا،وأحسن لنا ولك العاقبة إنه مسيع جميب

  مفيت عام اململكة العربية السعودية
  ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء

                                                
  . هـ١٤١٥ / ٣ / ٢٢ش يف  / ١ / ٣٦٦ صدرت اإلجابة من مكتب مساحته برقم -١
  .٨٢ سورة طه اآلية -٢
  .٥٣ سورة الزمر اآلية -٣



  

 - ٤٠٨ -

  )١(يجوز لساعي البريد أخذ المساعدة

 أنا موظف بريد عندما أسلم مظروف الربيد أو احلوالـة لـصاحبها              :س
   ؟ رشوة أم تعترب؟ فهل تعترب هذه هدية حيق يل أخذها،يعطيين بعض النقود

 ال أعلم حرجا يف ذلك؛ ألن هذا العمل داخل يف قول النيب صلى اهللا عليه           :ج
 وقوله صـلى اهللا عليـه       ، احلديث )٢())من صنع إليكم معروفا فكافئوه    (( :وسلم
   . رواه البخاري يف الصحيح)٣())كل معروف صدقة(( :وسلم

ت إىل  وال شك أن هذه املساعدة تشجع موظف الربيد على إيصال املعـامال           
   . وفق اهللا اجلميع.أهلها يف أسرع وقت ممكن

  أخذ األجرة على القراءة على المرضى
 يقرؤون قرآنا وأدعية شرعية على      ،سمع عن بعض املعاجلني بالقرآن    ن :س

 ويأخذون على ذلك    ، والعني واملس الشيطاين   ،ماء أو زيت طيب لعالج السحر     
لزيت أو املاء تأخذ حكم قراءة       ا ى فهل هذا جائز شرعا؛ وهل القراءة عل       ،أجرا

  املعاجل على املريض نفسه؟ 
 ملا ثبـت يف الـصحيحني أن   ، ال حرج يف أخذ األجرة على رقية املريض :ج

  مجاعة من الصحابة رضي اهللا عنهم وفدوا على حي من 

                                                
  .ملوجهة من الة العربية من ضمن األسئلة ا-١
 وأمحد يف مـسند  ، واللفظ له١٤٢٤ وأبو داود يف الزكاة برقم     ،٢٥٢٠ رواه النسائي يف الزكاة برقم       -٢

  .٥١١٠املكثرين برقم 
 والترمذي  ، واللفظ متفق عليه   ،١٦٧٣ ومسلم يف الزكاة برقم      ،٥٥٦٢ رواه البخاري يف األدب برقم       -٣

  .١٨٩٣يف الرب والصلة برقم 



  

 - ٤٠٩ -

العرب فلم يقروهم ولدغ سيدهم وفعلوا كل شيء؛ ال ينفعه فأتوا الوفـد مـن               
 : فقالوا؟ هل فيكم من راق فإن سيدنا قد لدغ:فقالوا هلم الصحابة رضي اهللا عنهم     

نعم ولكنكم مل تقرونا فال نرقيه إال جبعل فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم فرقاه               
أحد الصحابة بفاحتة الكتاب فشفي فأعطوهم ما جعل هلم فقال الـصحابة فيمـا             

 قدموا املدينة أخربوه     لن نفعل شيئا حىت خنرب النيب صلى اهللا عليه وسلم فلما           :بينهم
   .)١())قد أصبتم(( :صلى اهللا عليه وسلم بذلك فقال

 ،وال حرج يف القراءة يف املاء والزيت يف عالج املريض واملسحور وانـون            
رج أبو داود   خ وقد   ،ولكن القراءة على املريض بالنفث عليه أوىل وأفضل وأكمل        

لم قرأ لثابت بن قيس بن مشاس       رمحه اهللا بإسناد حسن أن النيب صلى اهللا عليه وس         
   .يف ماء وصبه عليه

 )٢())ال بأس بالرقى ما مل تكن شـركا       (( :وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم      
 ،وهذا احلديث الصحيح يعم الرقية للمريض على نفسه ويف املاء والزيت وحنومهـا      

   .واهللا ويل التوفيق

  

                                                
  .٤٠٨٠ ومسلم يف السالم برقم ،٢١١٥ رواه البخاري يف اإلمارة برقم -١
  . واللفظ له٣٣٨٨ وأبو داود يف الطب برقم ،٤٠٧٩ رواه مسلم يف السالم برقم -٢



  

 - ٤١٠ -

  كيفية عالج المرض النفسي
 ، وأداء عمـرة ، وصيام، صالة :تزم بأمور دينه من    كان لنا أخ كبري مل     :س

 وحـضور حلقـات   ، واحملافظة على صالة اجلماعة يف املـسجد       ،وتالوة قرآن 
 وفجأة انقلبت حاله وأصبح ال يصلي وال يقـرأ القـرآن وال حيـضر               ،الذكر

 . وأصبح جيلس وحيدا يف غرفته حىت إنه ال يذهب إىل عملـه            ،حلقات الذكر 
  أعمل جتاه أخي األكرب جزاكم اهللا خريا؟ أفيدوين ماذا علي أن 

 املشروع أن يعاجل بالطب النبوي وبالعالج الذي يعرفه خواص األطباء مما            :ج
ما أنـزل اهللا داء إال      (( :ال خيالف الشرع املطهر؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم         

واء لكل داء دواء فإذا أصـيب د      (( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم     )١())أنزل له شفاء  
  . أخرجه مسلم يف صحيحه)٢())الداء برأ بإذن اهللا

 ومـن   )٣())عباد اهللا تداووا وال تداووا حبـرام      (( :وقوله صلى اهللا عليه وسلم    
   .الدواء الشرعي القراءة عليه من أهل العلم واإلميان لعل اهللا ينفعه بذلك

ـ       :ومن األسباب النافعة هلذا وأمثاله     ل عرضه على األطباء املختصني مـن أه
 وأعانكم  ، شفاه اهللا مما أصابه    ،اإلميان والتقوى لعلهم يعرفون سبب مرضه وعالجه      

   .على عالجه مبا ينفعه ويكشف اهللا به مرضه إنه جواد كرمي

                                                
  .٣٤٣٠ وابن ماجه يف الطب رقم ،٥٢٤٦ رواه البخاري يف الطب برقم -١
  .١٤٠٧٠ثرين برقم  وأمحد يف باقي مسند املك،٤٠٨٤ رواه مسلم يف السالم برقم -٢
  .٣٣٧٦ رواه أبو داود يف الطب برقم -٣



  

 - ٤١١ -

  في القرآن والسنة أذكار وتعوذات لعالج
  )١(جميع األمراض الحسية والمعنوية

 اململكـة العربيـة     بني مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز مفيت عام           
 أن اهللا جل    : وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء    ، ورئيس هيئة كبار العلماء    ،السعودية

 وقـال   .وعال ما أنزل داء إال وأنزل له شفاء علمه من علم وجهله مـن جهـل               
 إن اهللا سبحانه وتعاىل جعل فيما أنزل على نبيه صلى اهللا عليه وسلم مـن        :مساحته

 جلميع ما يشكو منه الناس من أمراض حسية ومعنوية وقد           الكتاب والسنة العالج  
 وأوضـح   .نفع اهللا بذلك العباد وحصل به من اخلري ما ال حيصيه إال اهللا عز وجل              

 أن اإلنسان قد تعرض له أمور هلا أسباب فيحصل من اخلوف والذعر مـا     :مساحته
   .ال يعرف له سببا بينا

لسان نبيه صلى اهللا عليه وسـلم        أن اهللا جعل فيما شرعه على        :وأكد مساحته 
   .من اخلري واألمن والشفاء ما ال حيصيه إال اهللا سبحانه وتعاىل

 زوجيت أصيبت مبـرض معـني       : يرد بذلك على سائل يقول     :وكان مساحته 
 أنه يشكو   : وآخر يقول  ،وأصبحت ختاف من كل شيء وال تستطيع البقاء وحدها        

 ويسأل  ، املسجد للصالة مع اجلماعة    نفس احلالة وذلك أنه ال يستطيع الذهاب إىل       
   .عن العالج حىت ال يلجأ إيل الكهان واملشعوذين

                                                
  . هـ١٤١٦ / ١٢ / ٢٠ نشرت يف جريدة اجلزيرة يوم -١



  

 - ٤١٢ -

 كأن يستعملوا ما شـرعه اهللا تعـاىل مـن      :ونصح مساحته السائلني وغريمها   
األوراد الشرعية اليت حيصل ا األمن والطمأنينة وراحة النفوس والـسالمة مـن             

 : وهي قوله تعاىل   ،قراءة آية الكرسي   : ومن ذلك كما قال مساحته     ،د الشيطان ئمكا
﴿ومالْقَي يالْح وِإال ه ال ِإلَه إىل آخر اآلية)١(﴾اللَّه .   

 بأا أعظم وأفضل آية يف كتاب       :ووصف مساحة الشيخ ابن باز آية الكرسي      
 وأنه  ،اهللا عز وجل ملا اشتملت عليه من التوحيد واإلخالص هللا تعاىل وبيان عظمته            

 واسترسل مساحته   .م املالك لكل شيء وال يعجزه شيء سبحانه وحبمده        احلي القيو 
 وهكـذا   ، فإذا قرأ هذه اآلية خلف كل صالة كانت له حرزا من كل شر             :يقول

   .قراءا عند النوم

أن (( :واستشهد مبا جاء يف احلديث الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم           
  .)٢())فظ وال يقربه شيطان حىت يصبحمن قرأها عند النوم ال يزال عليه من اهللا حا

ودعا مساحته الشخص اخلائف إىل قراءة آية الكرسي عند النوم وبعـد كـل         
 ليطمئن قلبه وسوف ال يرى ما يـسوؤه إن شـاء اهللا إذا صـدق                : وقال ،صالة

الرسول عليه الصالة والسالم فيما قال واطمأن قلبه لذلك أيقن أن ما قاله الرسول              
   .م هو احلق والصدق الذي ال ريب فيهصلى اهللا عليه وسل

وأكد مساحته أن اهللا سبحانه وتعاىل شرع أن يقرأ املسلم واملسلمة بعد كـل              
  صالة قل هو اهللا أحد واملعوذتني وقال 

                                                
  .٢٥٥ سورة البقرة اآلية -١
  .٣٠٣٣ ويف كتاب بدء اخللق برقم )إذا وكل رجال( رواه البخاري يف الوكالة باب -٢



  

 - ٤١٣ -

 وقل هـو    ، إن هذا أيضا من أسباب العافية واألمن والشفاء من كل سوء           :مساحته
   .اهللا أحد تعدل ثلث القرآن
عبد العزيز بن باز إىل أن السنة أن يقرأ اإلنـسان هـذه   وأشار مساحة الشيخ   

 وهكذا إذا أوى    ،السور الثالث بعد صالة الفجر وبعد صالة املغرب ثالث مرات         
 لصحة األحاديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه          ،إىل فراشه يقرؤهن ثالث مرات    

   .وسلم بذلك
ة والسالمة من كل    ودل مساحته على أن مما حيصل به األمن والعافية والطمأنين         

شر أن يستعيذ اإلنسان بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق ثالث مرت صـباحا       
 موضحا مساحته أن األحاديث     )أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق       (ومساء  

   .جاءت دالة على أا من أسباب العافية
رض وال بسم اهللا الذي ال يضر مع امسه شـيء يف األ    (ودعا مساحته إىل قراءة     

 لقد أخرب النيب    : وقال ، ثالث مرات صباحا ومساء    )يف السماء وهو السميع العليم    
 ،صلى اهللا عليه وسلم أن من قاهلا ثالث مرات صباحا مل يضره شيء حىت ميـسي               

 أن هـذه  : وأفاد مساحتـه يف إجابتـه  .ومن قاهلا مساء مل يضره شيء حىت يصبح   
ا من أسباب احلفظ واألمن والـسالمة       األذكار والتعوذات من القرآن والسنة كله     

   .من كل سوء
 ومهـا   ،ودعا مساحته كل مؤمن ومؤمنة اإلتيان ا يف أوقاا واحملافظة عليها          

مطمئنان وواثقان برما سبحانه وتعاىل القائم على كل شيء والعامل بكل شـيء             
ـ ، ال إله غريه وال رب سواه      ،والقادر على كل شيء    ضر  وبيده التصرف واملنع وال

   . وهو املالك لكل شيء عز وجل،والنفع



  

 - ٤١٤ -

  )١(عالج صرع الجن لإلنس

   ما هو املس وما هي أعراضه؟ وكيف يعاجل شرعا؟ :س

الَِّذين يـأْكُلُونَ   ﴿ : كما قال اهللا عز وجل     ،صرع اجلن لإلنس  : املس هو  :ج
 وعالجـه   )٢(﴾ ِمن الْمس  الربا ال يقُومونَ ِإال كَما يقُوم الَِّذي يتخبطُه الشيطَانُ        

 واهللا  . وبالوعظ والتذكري والترغيب والترهيـب     ، وباألدعية النبوية  ،بالقرآن الكرمي 
   .املوفق

  صلة الرحم واجبة حسب الطاقة
 عاما وحيث أن يل أخوات متزوجـات        ٢٦ أنا شاب أبلغ من العمر       :س

عسكريا  وأعمل ، حيث إن والدي متوىف،ووالديت متزوجة من زوج غري والدي     
 فـإذا   ، علما بأين متـزوج    ، ولكن ظرويف ال تسمح    ،وأرغب أن أذهب إليهم   

 ويف خالل هذه   ،ذهبت وتركت أهلي فال بد أن أجلس لو على األقل ثالثة أيام           
 علما ، فهل أكون قاطعا للرحم،األيام سوف أكون مشغوال عن زوجيت وأطفايل      

  أن يل حدود عشرة شهور مل أصلهم؟ 

 وفيها خـري كـثري      ،ة حسب الطاقة األقرب فاألقرب     صلة الرحم واجب   :ج
  : والقطيعة حمرمة ومن كبائر الذنوب؛ لقوله عز وجل،ومصاحل مجة

                                                
  . هـ١٤١٦ / ١٢ / ١٩ من ضمن األسئلة املوجهة من الة العربية يف -١
  .٢٧٥ سورة البقرة اآلية -٢



  

 - ٤١٥ -

﴿            الَِّذين أُولَِئك كُمامحوا أَرقَطِّعتِض ووا ِفي الْأَرفِْسدأَنْ ت متلَّيوِإنْ ت متيسلْ عفَه
ال (( : وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      )١(﴾عمى أَبصارهم لَعنهم اللَّه فَأَصمهم وأَ   
 وقوله صلى اهللا عليه وسلم ، أخرجه مسلم يف صحيحه    )٢())يدخل اجلنة قاطع رحم   

 : قـال مث مـن؟ قـال       ))أمك(( : من أبر؟ قال   :ملا سأله رجل قائال يا رسول اهللا      
أبـاك مث   (( :ابعـة  قال مث من؟ قـال يف الر       ))أمك(( : مث من؟ قال   : قال ))أمك((

 ويف الصحيح عنه صلى اهللا عليه وسلم        ، أخرجه مسلم أيضا   )٣())األقرب فاألقرب 
  .)٤())من أحب أن يبسط له يف رزقه وينسأ له يف أثره فليصل رمحه(( :أنه قال

 ، والواجب عليك صلة الرحم حسب الطاقة      ،واألحاديث يف هذا املعىن كثرية    
 ويشرع لك أيـضا صـلة       - اهلاتف   -بالتلفون   وباملكاتبة و  ،بالزيارة إذا تيسرت  

فَـاتقُوا اللَّـه مـا      ﴿ وقد قال اهللا عز وجل       ،الرحم باملال إذا كان القريب فقريا     
متطَعت٥(﴾اس( ا﴿ : وقال سبحانههعسا ِإال وفْسن اللَّه كَلِّفال ي﴾)وقـال الـنيب   )٦ 

 متفـق علـى     )٧())ما استطعتم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه      (( :صلى اهللا عليه وسلم   
   .صحته

   .وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه

                                                
  .٢٣ – ٢٢ سورة حممد اآليتان -١
   .١٤٤٥ وأبو داود يف الزكاة برقم ،٤٦٣٧ رواه مسلم يف الرب والصلة برقم -٢
  .٤٤٧٣ وأبو داود يف األدب برقم ،١٨١٩ رواه الترمذي يف الرب والصلة برقم -٣
  .٤٦٣٩ الرب والصلة برقم  ومسلم يف،٥٥٢٧ رواه البخاري يف األدب برقم -٤
  .١٦ سورة التغابن اآلية -٥
  .٢٨٦ سورة البقرة اآلية -٦
 ورواه مسلم يف احلـج بـرقم        ، واللفظ له  ٦٧٤٤ رواه البخاري يف االعتصام بالكتاب والسنة برقم         -٧

٢٣٨٠.  



  

 - ٤١٦ -

  

  من يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجر
 ما حكم من يقرأ القرآن وهو خيطئ يف التشكيل؟ هل يـؤجر علـى               :س
  ذلك؟ 

 ويقرأ على مـن     ، ويتحرى الصواب  ، يشرع للمؤمن أن جيتهد يف القراءة      :ج
 وهو مأجور ومثاب وله أجره مرتني       .أخطاءههو أعلم منه حىت يستفيد ويستدرك       

املاهر يف القرآن مـع     (( :إذا اجتهد وحترى احلق؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم         
السفرة الكرام الربرة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شـاق لـه أجـره       

   . وهذا لفظ مسلم، متفق على صحته عن عائشة رضي اهللا عنها)١())مرتني

  

                                                
  .٣٧٦٩ وابن ماجه يف اآلداب برقم ،١٣٢٩ رواه مسلم يف صالة املسافرين برقم -١



  

 - ٤١٧ -

  )١(وتـة المـاهيرـك

وما ترددت يف شيء أنا فاعله ترددي عن قـبض          (( : ما صحة حديث   :س
   ؟))نفس عبدي املؤمن يكره املوت وأكره مساءته وال بد له منه

 هذا من حديث صحيح عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صـلى اهللا               :ج
 آذى يل   مـن (( : يقول هللا عز وجل    :عليه وسلم رواه البخاري يف صحيحه وأوله      

 والتردد وصف يليق باهللا تعاىل ال يعلم كيفيته إال هـو        )٢())وليا فقد آذنته باحلرب   
 والتردد املنسوب هللا ال يشابه تردد املخلوقني بل هو تردد           ،سبحانه وليس كترددنا  

   .يليق به سبحانه كسائر صفاته جل وعال

  حكم التسمية بأسماء من اآليات
 إخل فما -أمساء من اآليات كأفنان وآالء  بعض الناس يسمون أبناءهم ب :س

  رأي مساحتكم؟ 

 واألفنـان هـي     ، اآلالء هي الـنعم    ، ليس يف ذلك بأس وهذه خملوقات      :ج
 والناس صاروا يتنوعون يف األمساء ويبحثون ألبنائهم وبنام عن أمسـاء            ،األغصان
   .جديدة

  

                                                
  . املوجهة لسماحته يف لقائه مع طلبة كلية الشريعة من األسئلة-١
  .٦٠٢١ رواه البخاري يف الرقاق برقم -٢



  

 - ٤١٨ -

  

  حول ترك السنن لتألف الناس
املستحبات أمام بعض الناس يتـألفهم     اإلنسان قد يترك بعض السنن و      :س

 ، أو يترك اإلنكار عليهم يف بعض املكروهـات        ،حىت يتمكن اإلميان من قلوم    
   فما رأي مساحتكم؟ ،حىت يتألفهم

 مثل إنسان   . ليس األمر خاصا باملكروهات بل حىت بعض املعاصي يتركها         :ج
ن ال يصلي وهو عاق      إنسا : مثل ،يتعاطى أشياء دون أشياء فإنه يبدأ باألهم فاألهم       

 فعلـى الناصـح أن يبـدأ        ، أو بشيء آخر من املعاصي     ، أو متهم باخلمر   ،لوالديه
 فإذا صلى أنكر عليه الناصـح       ،بالصالة ويوضح له عظم مكانتها وأن تركها كفر       

 وإن رأى أن إنكار اجلميع عليـه ال         ،املنكرات األخرى إذا رأى املصلحة يف ذلك      
 :يه اهللا يف اجلميع فال بأس بذلك؛ لقول اهللا سبحانه         يؤثر يف املقصود ورجا أن يهد     

﴿   متطَعتا اسم قُوا اللَّهوهلذا دعا الرسول صلى اهللا عليه وسلم لإلسـالم          )١(﴾فَات 
   .وترك الشرك قبل إنكار املنكرات اليت هم عليها مما دون الشرك

  

                                                
  .١٦ سورة التغابن اآلية -١



  

 - ٤١٩ -

  )١(حكم اإلسالم في إجراء العملية إلزالة التشوه الخلقي

 ب وفقه   . أ .ن/ د العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم د             من عب 
  اهللا آمني 

   : أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ما حكم الـدين يف      :فقد وصلين كتابكم الكرمي املتضمن األسئلة اآليت نصها       
ض أو  سواء كان نتيجة مر،إجراء عمليات إزالة التشوه اخللقي املوجود يف اإلنسان      

 كإزالة األصبع الزائدة وترميم حملها      ،إصابات حبوادث أو موجود من حني الوالدة      
 وإزالة السن الزائدة مع تعديل بقية األسنان حىت يعـود           ،بشكل تظهر اليد طبيعية   

 وإزالـة آثـار     ، ولصق الشفة املنشقة كشفة األرنب وإعادا طبيعية       ،الفم طبيعيا 
 وتصحيح األنف األعوج والكبري الذي من شأنه        ،احلروق والتشوهات الناجتة عنها   

 وشد اجلفون املتهدلة اليت من شـأا        ، وتتميم األذن الناقصة   ،إعاقة عملية التنفس  
 وشـد وتـصغري   ، وشد جلدة الوجه املترهلة حىت يبدو الوجه طبيعيا        ،إعاقة الرؤيا 

بب الصدر الكبري للمرآة الذي من شأنه أن يشكل خطرا على العمود الفقري بـس  
 وشد جلدة البطن املترهلة والعضالت الـضعيفة يف         ،الثقل غري املتوازن من األمام    

 وتصحيح ااري البولية    ،البطن اليت من شأا أن تسبب فتقا يف العضالت الباطنية         
 ، وإزالة البقع املـشوهة يف الوجـه       ،للذكور الذي من شأنه تلويث الثياب بالبول      

  اص البدينني اليت من شأا وإذابة الدهون والشحوم يف األشخ

                                                
  . هـ١٤١٣ / ٩ / ٢٢خ يف . / ٢٠٦٠ صدر اخلطاب من مكتب مساحته برقم -١



  

 - ٤٢٠ -

أن تسبب كثريا من األمراض كالسكر والضغط وزيادة الدهون يف الدم؟ علما  
   .أن هذه العمليات اليت يتم إجراؤها ال يعود فيها التشوه أبدا بإذن اهللا تعاىل ا هـ

 أو األدوية املباحة    ، ال حرج يف عالج األدواء املذكورة باألدوية الشرعية        :ج
ب املختص الذي يغلب على ظنه جناح العملية لعموم األدلة الشرعية الدالة  من الطبي 

 وأمـا   ،على جواز عالج األمراض واألدواء باألدوية الشرعية أو األدوية املباحـة          
 ومن األدلة الشرعية يف ذلـك    ،األدوية احملرمة كاخلمر وحنوها فال جيوز العالج ا       

   .)١())ل اهللا من داء إال أنزل له دواءما أنز(( :قول النيب صلى اهللا عليه وسلم

لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن         (( :وقوله صلى اهللا عليه وسلم    
مـن اسـتطاع مـنكم أن ينفـع أخـاه      (( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم  )٢())اهللا

 )٤())عباد اهللا تداووا وال تداووا حبـرام      (( : وقوله عليه الصالة والسالم    )٣())فلينفعه
 )٥())إن اهللا مل جيعل شفاءكم فيما حـرم علـيكم         (( :وقوله صلى اهللا عليه وسلم    

 وأن يوفقنـا وإيـاكم      ، ونسأل اهللا أن ينفع بكم     ،واألحاديث يف هذا املعىن كثرية    
 والسالم عليكم   ،ومجيع أطباء املسلمني لكل ما يرضيه وينفع عباده إنه جواد كرمي          

   .ورمحة اهللا وبركاته

  

                                                
  .٣٣٥٧ وأبو داود يف الطب برقم ،٤١٠٦ رواه أمحد يف مسند املكثرين برقم -١
  .١٤٠٧٠ وأمحد يف باقي مسند املكثرين برقم ، واللفظ له،٤٠٨٤لم يف السالم برقم  رواه مس-٢
  .١٣٨٦٣ وأمحد يف باقي مسند املكثرين برقم،٤٠٧٨ رواه مسلم يف السالم برقم -٣
  .٣٣٧٦ رواه أبو داود يف الطب برقم -٤
  . رواه البخاري يف األشربة باب شرب احللواء والعسل-٥



  

 - ٤٢١ -

  )١( منكر ظاهر ومحرماالغتسال بالدم

 كانت أمي مريضة وذهبت إىل العديد من املستشفيات ولكـن دون            :س
 وبالفعـل   ،جدوى وأخريا ذهبت إىل كاهن فطلب منها أن تغتسل بدم املـاعز           

 فهل علينا كفارة؟ ومـا      - جهال باحلكم الشرعي     -عملت أمي ما طلبه منها      
   .هي؟ جزاكم اهللا خريا

 وال  ،هنة واملنجمني والسحرة وسائر املـشعوذين      ال جيوز الذهاب إىل الك     :ج
جيوز سؤاهلم وال تصديقهم؛ بل ذلك من أكرب الكبائر؛ لقول النيب صلى اهللا عليـه             

 أخرجـه  )٢())من أتى عرافا فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعني ليلة    (( :وسلم
 عرافـا  من أتى كاهنا أو(( : ولقوله صلى اهللا عليه وسلم،اإلمام مسلم يف صحيحه 

 أخرجـه   )٣())فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم            
ليس منا من سـحر أو      (( : وقوله عليه الصالة والسالم    ،أهل السنن بإسناد صحيح   

سحر له أو تكهن أو تكهن له أو تطري أو تطري له ومن أتى كاهنا فصدقه مبا يقول                  
   . رواه البزار بإسناد جيد)٤()) عليه وسلمفقد كفر مبا أنزل على حممد صلى اهللا

 ملا . وال جيوز التداوي بالنجاسات،أما االغتسال بالدم فهذا منكر ظاهر وحمرم    
   روى أبو داود رمحه اهللا يف سننه عن أيب الدرداء رضي -

                                                
  . هـ١٤١٣ / ٤ / ١٧ يف ١٣١٢ العدد ،ة نشرت يف جملة الدعو-١
  .٩١٧١ رقم ،٤١٣٧ رواه مسلم يف السالم برقم -٢
  .٩١٧١رواه أمحد يف باقي مسند املكثرين برقم  -٣
  . عن عمران بن حصني بإسناد حسن١٦٢ / ١٨ رواه الطرباين -٤



  

 - ٤٢٢ -

إن اهللا أنزل الداء والدواء وجعل      (( :اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         
إن اهللا  (( : وقوله عليه الصالة والسالم    )١())دواء فتداووا وال تتداووا حبرام    لكل داء   

 أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان مـن        )٢())مل جيعل شفاءكم فيما حرم عليكم     
 والواجب على أمك التوبة إىل اهللا سبحانه وعدم         ،حديث أم سلمة رضي اهللا عنها     

 : لقول اهللا عـز وجـل      ، عليه  ومن تاب صادقا تاب اهللا     ،العودة إىل مثل ما فعلت    
 والتوبـة الـصادقة     )٣(﴾وتوبوا ِإلَى اللَِّه جِميعا أَيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ       ﴿

 ،النصوح هي املشتملة على الندم على ما مضى من الذنب مع اإلقالع منه وتركه             
 ورغبة يف مرضاته ،انه تعظيما هللا وحمبة له سبح،والعزم الصادق على عدم العودة له     

 وإن كانت املعصية تتعلق حبق املخلوق فال بد يف صحة التوبـة             ،وحذرا من عقابه  
   . واهللا املستعان، رد احلق إليه أو حتلله من ذلك:من شرط رابع وهو

  

                                                
  .٣٣٧٦ رواه أبو داود يف الطب برقم -١
/  ط املكتبـة اإلسـالمية   ،٢٤٨ ص ٦ ج )شرب احللواء والعـسل ( رواه البخاري يف األشربة باب    -٢

  . تركيا،استانبول
  .٣١ سورة النور من اآلية -٣
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 )١(المبتدع والعاصي

 مىت تشرع مقاطعة املبتدع؟ ومىت يشرع البغض يف اهللا؟ وهل تـشرع             :س
  العصر؟ املقاطعة يف هذا 

 ، املؤمن ينظر يف هذه املقامات بنظر اإلميان والشرع والتجرد من اهلـوى            :ج
 ،فإذا كان هجره للمبتدع وبعده عنه ال يترتب عليه شر أعظم فإن هجـره حـق          

 وهكذا هجر من أعلن املعاصي وأظهرها أقل أحوالـه   ،وأقل أحواله أن يكون سنة    
 أن دعـوة هـؤالء املبتـدعني        أنه سنة أما إن كان عدم اهلجر أصلح ألنه يـرى          

وإرشادهم إىل السنة وتعليمهم ما أوجب اهللا عليهم يؤثر فيهم ويزيدهم هدى فال             
 لكن يكـون    ، ولكن يبغضهم يف اهللا كما يبغض الكافر والعصاة        ،يعجل يف اهلجر  

بغضه للكفار أشد مع دعوم إىل اهللا سبحانه واحلرص على هدايتهم عمال جبميع             
يبغض املبتدع على قدر بدعته إن كانت غري مكفرة والعاصـي           األدلة الشرعية؛ و  
 وبذلك يعلم أن اهلجر فيه ، وحيبه يف اهللا على قدر إسالمه وإميانه       ،على قدر معصيته  

   : وقد قال ابن عبد القوي يف نظمه املقنع ما نصه،تفصيل

  قيل إن يردعه أوجب وآكد  هجران من أبدى املعاصي سنة وقد 

  والقه بوجه مكفهر مربد    ا دام معلنا وقيل على اإلطالق م

   أن األرجح واألوىل النظر إىل املصلحة الشرعية يف ذلك :واخلالصة

                                                
  . هـ١٤١٢ / ٨ / ٢٤ مما نشر يف الدعوة بتاريخ -١



  

 - ٤٢٤ -

ألنه صلى اهللا عليه وسلم هجر قوما وترك آخرين مل يهجرهم مراعاة للمـصلحة              
 فهجر كعب بن مالك وصاحبيه رضي اهللا عنهم ملا ختلفوا عن            ،الشرعية اإلسالمية 
 ومل يهجـر    ،ذر هجرهم مخسني ليلة حىت تابوا فتاب اهللا عليهم        غزوة تبوك بغري ع   

عبد اهللا بن أيب بن سلول ومجاعة من املتهمني بالنفاق ألسباب شرعية دعـت إىل               
   .ذلك

فاملؤمن ينظر يف األصلح وهذا ال ينايف بغض الكافر واملبتدع والعاصي يف اهللا             
 ،ي املصلحة العامة يف ذلـك      وعليه أن يراع   ،سبحانه وحمبة املسلم يف اهللا عز وجل      

 وإن اقتضت املصلحة الشرعية االستمرار يف دعوم إىل         ،فإن اقتضت اهلجر هجر   
   .اهللا عز وجل وعدم هجرهم فعل ذلك مراعاة هلديه صلى اهللا عليه وسلم
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  أسئلة وأجوبة تتعلق بالطب
 )١(والعاملين بالمستشفيات

  "القسم األول " 
 خاصة مع وجود ممرضني مـن      ،ة وحنن رجال   هل جيوز أن مترضنا امرأ     :س

  الرجال؟ 

 الواجب على املستشفيات مجيعا أن يكون املمرضون للرجال واملمرضات          :ج
 كما أن الواجب أن يكون األطبـاء للرجـال والطيبـات            ،واجبال هذا   ،للنساء
 إال عند الضرورة القصوى إذا كان املرض ال يعرفه إال الرجل فال حرج أن      ،للنساء
 وهكذا لو كان مرض الرجل مل يعرفه إال امرأة فـال            ، املرأة ألجل الضرورة   يعاجل

 وإال فالواجب أن يكون الطبيب مـن الرجـال للرجـال            ،حرج يف عالجها له   
 ، وهكذا املمرضـات واملمرضـون     ، هذا هو الواجب   ،والطبيبة من النساء للنساء   

   .من اخللوة احملرمة وحذرا ، حسما لوسائل الفتنة،املمرض للرجال واملمرضة للنساء

  

                                                
ـ  ١٤٠١ هذه األسئلة واألجوبة تابعة لكلمة ألقاها مساحته مبستشفى النور مبكة املكرمة عام              -١ يف .  هـ

  .شهر رجب
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 بعض منسوبات املستشفى تكون أصوان مرتفعة عندما يتحدثن مـع          :س
 وبعضهن يصافحن الرجال مـن أطبـاء        ،بعضهن أو مع زمالئهن من الرجال     

   ؟ وهل علينا إمث يف السكوت، فما حكم الشرع يف ذلك،وغريهم

 ،ملريـضات  الواجب على األطباء والطبيبات أن يراعوا أحوال املرضى وا         :ج
 أما املصافحة فـال     ، بل يكون ذلك يف حمالت أخرى      ،وأال ترتفع أصوام عندهم   

 أما إذا كانت الطبيبـة أو       ،جيوز أن يصافح الرجل املرأة إال إذا كانت من حمارمه         
إين ال (( :املمرضة ليست من حمارمه فال؛ ألن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم قـال     

واهللا ما مست يد رسـول اهللا       ( :ضي اهللا عنها   وقالت عائشة ر   )١())أصافح النساء 
صلى اهللا عليه وسلم يد امرأة قط ما كان يبايعهن إال بـالكالم عليـه الـصالة                 

   ).والسالم

 فال تصافح الطبيب وال املدير وال       ،فاملرأة ال تصافح الرجل وهو غري حمرم هلا       
 لكن ،سلم عليه بل تكلمه بالكالم الطيب وت   ،املريض وال غريهم ممن ليس حمرما هلا      

بدون مصافحة وبدون تكشف فتستر رأسها وبدا ووجهها ولو بالنقـاب؛ ألن            
وِإذَا سأَلْتموهن متاعا فَاسأَلُوهن ِمـن      ﴿ : واهللا جل وعال يقول    ،املرأة عورة وفتنة  

     قُلُوِبِهنو ِلقُلُوِبكُم رأَطْه اٍب ذَِلكُماِء ِحجرويقول سبحانه  )٢(﴾و : ﴿   ـِدينبال يو
اِئِهنآب أَو ولَِتِهنعِإال ِلب نهتاآلية )٣(﴾ِزين   

                                                
 وأمحـد يف بـاقي مـسند        ،٢٨٦٥ وابن ماجه يف اجلهاد برقم       ،٤١١٠ رواه النسائي يف البيعة برقم       -١

  .٢٥٧٦٥األنصار برقم 
  .٥٣ سورة األحزاب من اآلية -٢
  .٣١ سورة النور من اآلية -٣
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 وهكذا ما يكون يف يديها أو رجليهـا مـن   ،والرأس والوجه من أعظم الزينة    
 ، واملقصود أا كلـها عـورة    ،احللي واخلضاب فكله فتنة لآليتني املذكورتني     
 :نـة؛ ومـن أسـباب الفتنـة       فالواجب عليها التستر والبعد عن أسباب الفت      

   .ملصافحةا

 بعض منسوبات املستشفى من طبيبات أو ممرضات أو عـامالت           :س
 مـا   ،نظافة يلبسن لباسا ضيقا ويكشفن عن حنورهن وسواعدهن وسوقهن        

   ؟حكم الشرع يف ذلك

الواجب على الطبيبات وغريهن من ممرضات وعامالت أن يتقني اهللا          : ج
 بـل   ، ال يبني معه حجم أعضائهن أو عوران       تعاىل وأن يلبسن لباسا حمتشما    

 ساترا هلن سترا شرعيا مانعـا مـن         ،يكون لباسا متوسطا ال واسعا وال ضيقا      
 ولقول  ، لآليتني الكرميتني املذكورتني يف جواب السؤال السابق       ،أسباب الفتنة 

 : وقوله صلى اهللا عليـه وسـلم     )١())املرأة عورة (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    
ن من أهل النار مل أرمها قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون ـا              صنفا((

الناس ونساء كاسيات عاريات مميالت مائالت رؤوسهن كأسـنمة البخـت         
املائلة ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها وإن رحيها ليوجد مـن مـسرية كـذا           

  .)٢())وكذا

                                                
  .١٠٩٣ رواه الترمذي يف الرضاع برقم -١
 واللفظ له ورواه أمحد يف باقي مـسند املكثـرين بـرقم             ٣٩٧١ رواه مسلم يف اللباس والزينة برقم        -٢

  .١٤٢١ اجلامع برقم  ومالك يف املوطأ يف كتاب،٨٣١١
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يـديهم سـياط     أما الرجال الذين بأ    ، وهذا وعيد عظيم   ،رواه مسلم يف صحيحه   
فهؤالء هم الذين يوكل إليهم أمر الناس فيضربوم بغري حق من شرطة أو جنود أو  

   .غريهم

 أما النساء الكاسيات العاريـات فهـن        ،فالواجب أال يضربوا الناس إال حبق     
 فهن كاسيات باالسـم     ،الاليت يلبسن كسوة ال تسترهن إما لقصرها وإما لرقتها        

يكشفن رؤوسهن أو صدورهن أو سيقان أو غـري          مثل أن    ،عاريات يف احلقيقة  
 فالواجب تقوى اهللا يف ذلك واحلذر       ، وكل هذا نوع من العري     ،ذلك من أبدان  

 وأن تكون املرأة مستورة بعيدة عن أسباب الفتنـة عنـد            ،من هذا العمل السيئ   
 وشرع هلا ذلك بني النساء فتكون البسة لباس حشمة حىت يقتدى ا بني              ،الرجال
 والواجب تقوى اهللا على الطبيب والطبيبة واملريض واملريـضة واملمـرض            ،اءالنس

 كما أن الواجب على الطبيبـات       ، ال بد من تقوى اهللا يف حق اجلميع        ،واملمرضة
واملمرضات تقوى اهللا يف ذلك وأن يكن حمتشمات متسترات بعيدات عن أسباب            

   . واهللا اهلادي إىل سواء السبيل،الفتنة

 بعضهم يريد ذلك والبعض اآلخر ال       ،رضى ا تلفزيون   بعض غرف امل   :س
 فماذا نفعل واحلال    ، ملا يسببه من مضايقات وتشويش على بعضهم       ،يريد ذلك 

   ؟على ما ذكر

 ينبغي يف مثل هذا إذا كان املريض يف حجرة ومعه مرضـى آخـرون ال                :ج
إذا رغبـوا    و ، مجعا للقلوب وحسما للفتنة    ،يرضون التلفاز أال جيعل عندهم التلفاز     

   بشرط أال يشاهدوا فيه ،فيه مجيعا فال مانع من ذلك
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 وتعليم علم وغري ذلك مما يـنفعهم يف         ، من قرآن بصوت منخفض    ،إال ما ينفعهم  
 وإذا  ، ويغلق عما يضرهم من األغاين واملالهي وما أشـبه ذلـك           ،دينهم ودنياهم 

أما أن يلزموا    و ، وهم أعلم مبصاحلهم وأنفسهم    ،تركوه بالكلية فهو أحوط وأحسن    
 ورمبا كان بعضهم سفيها     ،بشيء يضرهم ويؤذيهم ورمبا شغلهم عن النوم والراحة       

 والواجب أن يكون حتت رقابة إنسان ثقة  ، فذلك ال جيوز   ،ال يبايل بإخوانه املرضى   
 وإال فليغلقه إذا مل يرضـوا       ،يتقي اهللا فيهم فال يشغله إال على ما ينفعهم برضاهم         

   .بذلك

 وما حكـم العـالج      ،الت التوديع املختلطة من اجلنسني     ما حكم حف   :س
   ؟باملوسيقى

 بل الواجب أن تكون حفالت الرجـال        ، احلفالت ال تكون باالختالط    :ج
 أما االختالط فهو منكر ومـن       ،للرجال وحدهم وحفالت النساء للنساء وحدهن     

   .عمل أهل اجلاهلية نعوذ باهللا من ذلك

 فاملوسيقى ليست   ، بل هو من عمل السفهاء     أما العالج باملوسيقى فال أصل له     
 فكلها مرض للقلوب وسبب الحنراف      ، وهي من آالت املالهي    ،بعالج ولكنها داء  

 وإمنا العالج النافع واملريح للنفوس إمساع املرضى القرآن واملواعظ املفيدة           ،األخالق
  أما العالج باملوسيقى وغريها من آالت الطـرب فهـو ممـا            ،واألحاديث النافعة 

 ويقل عليهم مساع القـرآن والـسنة        ،يعودهم الباطل ويزيدهم مرضا إىل مرضهم     
   . وال حول وال قوة إال باهللا،واملواعظ املفيدة
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 أم ال بد من ، هل إذا أفىت الطبيب للمريض بأي فتوى يأخذ ا املريض         :س
   ؟الرجوع إىل عامل يف ذلك

طبـاء مـن األحكـام       ال بد أن يراجع املريض العلماء فيما يقوله له األ          :ج
 فـال  ، والعلم الشرعي له أهله،الشرعية؛ ألن األطباء هلم شأم فيما يتعلق بعلمهم      

 أو يرسـل أحـدا    ،ض بالفتوى إال بعد مراجعة أهل العلم ولو بالتلفون        ييعمل املر 
 سألت العامل   : والطبيب وغريه ال جيوز له أن يفيت إال عن علم كأن يقول            ،يسأل له 

 ، فالطبيب يسأل العلماء يف أي مكان      ،وكذا فأجابين بكذا وكذا   الفالين عن كذا    
 عليه أن يسأل علماء البالد وقضاا عما أشكل         ، ويف أي بالد   ،ويف أي مستشفى  

 ألنه ، فالطبيب عليه أن يسأل وليس له أن يفيت بغري علم        ،عليه حىت يفيت به املرضى    
لق بالطب ويتحرى يف ذلك  وإمنا عليه أن خيرب عما يتع،ليس من أهل العلم الشرعي

   .وينصح

 أنا ممرض وأعمل يف متريض الرجال ومعي ممرضة تعمل يف نفس القسم            :س
 ورمبا حـصل بيننـا      ،يف وقت ما بعد الدوام الرمسي ويستمر ذلك حىت الفجر         

 وحنن خناف على أنفسنا من الفتنة وال نستطيع أن نغري من هـذا              ،خلوة كاملة 
 نرجـو   ،ة هللا وليس لنا وظيفة أخـرى للـرزق        الوضع فهل نترك الوظيفة خماف    

   ؟توجيهنا مبا ترون

 ال جيوز للمسئولني عن املستشفيات أن جيعلوا ممرضا مـداوما وممرضـة             :ج
   بل هذا غلط ومنكر ،يبيتان وحدمها يف الليل للحراسة واملراقبة



  

 - ٤٣١ -

نه  فإن الرجل إذا خال باملرأة يف حمل واحد فإ         ، وهذا معناه الدعوة للفاحشة    ،عظيم
 وهلذا صـح عـن   ،ال يؤمن عليهما الشيطان أن يزين هلما فعل الفاحشة ووسائلها  

ال خيلون رجل بامرأة فـإن الـشيطان        (( :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       
 والواجب عليك تركه؛ ألنه حمرم ويفضي إىل ما         ، فال جيوز هذا العمل    )١())ثالثهما

 لقول اهللا   ،ا منه إذا تركته هللا سبحانه      وسوف يعوضك اهللا خري    ،حرم اهللا عز وجل   
 )٢(﴾ومن يتِق اللَّه يجعلْ لَه مخرجا ويرزقْه ِمن حيثُ ال يحتـِسب           ﴿ :عز وجل 

 وهكـذا املمرضـة     )٣(﴾ومن يتِق اللَّه يجعلْ لَه ِمن أَمِرِه يسرا       ﴿ :وقوله سبحانه 
ل إذا مل حيصل مطلوا؛ ألن كل واحـد منكمـا           عليها أن حتذر ذلك وأن تستقي     

   .مسئول عمل أوجب اهللا عليه وما حرم عليه

 وحـىت   ، أنا طبيب يف غرفة الكشف ترافقين ممرضة يف نفس الغرفـة           :س
   ؟ فما هو رأي الشرع يف هذا،حيضر مريض حيصل بيننا حديث يف أمور شىت

 وال جيوز   ،لوة باملرأة  فال جيوز لك اخل    ، حكم هذه املسألة حكم اليت قبلها      :ج
 ، وال يف غريهـا    ، ال يف غرفة الكشف    ،أن خيلو ممرض أو طبيب مبمرضة أو طبيبة       

 وجيب أن يكون  ، وملا يفضي إليه ذلك من الفتنة إال من رحم اهللا          ،للحديث السابق 
   . وعلى النساء للنساء وحدهن،الكشف على الرجال للرجال وحدهم

  

                                                
  .١٧٢ و ١٠٩ وأمحد يف مسند العشرة املبشرين باجلنة برقم ،١٠٩١ رواه الترمذي يف الرضاع برقم -١
  .٣ – ٢ سورة الطالق اآليتان -٢
  .٤ سورة الطالق من اآلية -٣



  

 - ٤٣٢ -

 وقد يكون ذلك    ،ساحيق للتجميل  بعض منسوبات املستشفى يضعن م     :س
   .؟جهال منهن ذا أثناء العمل

 وجيب  ، أما بني النساء فال بأس     ، إذا كن يراهن الرجال فال جيوز هلن ذلك        :ج
وِإذَا ﴿ :على املرأة أن تستر وجهها عن الرجال بالنقاب وحنـوه؛ لقولـه تعـاىل             

 )١(﴾جاٍب ذَِلكُم أَطْهر ِلقُلُوِبكُم وقُلُوِبِهن    سأَلْتموهن متاعا فَاسأَلُوهن ِمن وراِء حِ     
وال يبِدين ِزينتهن ِإال ِلبعولَِتِهن أَو آباِئِهن أَو آبـاِء بعـولَِتِهن أَو           ﴿ :وقوله تعاىل 

 اآلية والزينة تـشمل     )٢(﴾ِهنأَبناِئِهن أَو أَبناِء بعولَِتِهن أَو ِإخواِنِهن أَو بِني ِإخوانِ        
  . فكل هذا من الزينة،الوجه والرأس واليد والقدم والصدر

 )٣(القسم الثاني

 هـل  ، ما رأي مساحتكم يف تطبيب املرأة للرجال يف جمال طب األسنان :س
   ؟ علما بأنه يتوفر أطباء من الرجال يف نفس اال ونفس البلد،جيوز

ا مع املسئولني لكي يكون طـب الرجـال          لقد سعينا كثريا وعملنا كثري     :ج
 وأن تكون الطبيبات للنساء واألطبـاء للرجـال يف          ،للرجال وطب النساء للنساء   

   وهذا هو احلق؛ ألن ،األسنان وغريها

                                                
  .٥٣ سورة األحزاب من اآلية -١
  .٣١ سورة النور من اآلية -٢
 ختام حماضرة لسماحة الشيخ مبستشفى النور يف مكـة يـوم             هذه الفتاوى إجابة ألسئلة طرحت يف      -٣

  . هـ١٤١٢ / ٧ / ٢٧االثنني 



  

 - ٤٣٣ -

 فالواجب أن تكون الطبيبات خمتصات      ،املرأة عورة وفتنة إال من رحم اهللا      
قصوى إذا وجد مرض يف     للنساء واألطباء خمتصني للرجال إال عند الضرورة ال       

وقَد فَصلَ لَكُم ما   ﴿ : واهللا يقول  ،الرجال ليس له طبيب رجل فهذا ال بأس به        
 وإال فالواجـب أن يكـون األطبـاء    )١(﴾حرم علَيكُم ِإال ما اضطُِررتم ِإلَيهِ     

للرجال والطبيبات للنساء؛ وأن يكون قسم األطباء على حدة وقسم الطبيبات           
ة؛ أو يكون مستشفى خاصا للرجال ومستشفى خاصا للنساء حـىت           على حد 

   . هذا هو الواجب على اجلميع،يبتعد اجلميع عن الفتنة واالختالط الضار

 ، أنا طبيب حصلت علي بعثة إىل خارج اململكة إلكمال دراسـيت           :س
 ،ولكن زوجيت عارضتين بسبب أا بالد كفر وكيف حتافظ على احلجـاب   

   ؟رم خاصة وأنه أساسي للدخول إىل أي بلدوهل كشف الوجه حم

 الواجب التستر واحلجاب على املؤمنة؛ ألن ظهور وجهها أو شـيء            :ج
وِإذَا سأَلْتموهن متاعا فَاسأَلُوهن    ﴿ : قال تعاىل يف كتابه العظيم     ،من بدا فتنة  

 فـبني سـبحانه أن      )٢(﴾نِمن وراِء ِحجاٍب ذَِلكُم أَطْهر ِلقُلُوِبكُم وقُلُـوِبهِ       
   وعدم ،احلجاب أطهر للقلوب

                                                
  .١١٩ سورة األنعام من اآلية -١
  .٥٣ سورة األحزاب من اآلية -٢



  

 - ٤٣٤ -

يا أَيها النِبـي قُـلْ      ﴿ : ويقول اهللا جل وعال    ،احلجاب خطر على قلوب اجلميع    
ِلأَزواِجك وبناِتك وِنساِء الْمؤِمِنني يدِنني علَيِهن ِمن جالِبيِبِهن ذَِلك أَدنـى أَنْ            

 اآلية واجللباب ما تضعه املرأة على رأسها وبدا حىت تستر           )١(﴾ يؤذَين يعرفْن فَال 
وال يبِدين ِزينتهن ِإال    ﴿ : قال سبحانه  ،به وجهها وبدا زيادة على املالبس العادية      

 بعولَِتِهن أَو ِإخواِنِهن أَو     ِلبعولَِتِهن أَو آباِئِهن أَو آباِء بعولَِتِهن أَو أَبناِئِهن أَو أَبناءِ         
    اِتِهنوِني أَخب أَو اِنِهنوِني ِإخفالواجب ستر الوجه وغريه من املرأة عن ، اآلية )٢(﴾ب 

 لعموم اآليات املذكورات؛ وألنه فتنة ومن أوضح  ، وهو من ليس حمرما هلا     ،األجنيب
الذي فيه نقب للعـني أو للعيـنني    لكن ال مانع من اختاذ النقاب وهو        ،الزينة فيها 

 ولـو  ، فإذا كانت تتستر وحتتجب عن املؤمن فعن الكافر مـن بـاب أوىل        ،فقط
استنكروا ذلك فهم قد يستنكرونه مث يعرفونه بعدما يبني هلم أن هذا هو الشرع يف               

   .اإلسالم

 ألسـباب   - أي منع احلمل     - ما احلكم يف استئصال الرحم للتعقيم        :س
   ؟ما تتوقعها اجلهات الطبية والعلميةكتقبلية طبية حاضرة ومس

 وإال فالواجب تركه؛ ألن الشارع حيبـذ  ، إذا كان هناك ضرورة فال بأس :ج
 كمـا  ، لكن إذا كان هناك ضرورة فال بأس،النسل ويدعو إىل أسبابه لتكثري األمة     

   .جيوز تعاطي أسباب منع احلمل مؤقتا للمصلحة الشرعية

  

                                                
  .٥٩ سورة األحزاب من اآلية -١
  .٣١ سورة النور من اآلية -٢



  

 - ٤٣٥ -

وبان فيه عيب خلقي وتشوهات خـالل أشـهر       إذا مت تشخيص محل      :س
  ؟إنزال احلمل قبل استكمال شهوره ب : أي، فهل يسمح بتفريغه،احلمل

 وقد يظن األطباء الظنون     ، بل الواجب تركه فقد يغريه اهللا      ،ال جيوز ذلك   :ج
 وال ، واهللا يبتلي عباده بالسراء والضراء   .الكثرية ويبطل اهللا ظنهم ويأيت الولد سليما      

 ، بل جيب اإلبقاء عليـه     ،سقاطه من أجل أن الطبيب ظهر له أن فيه تشوها         جيوز إ 
وإذا وجد مشوها فاحلمد هللا يستطيع والداه تربيته والصرب عليه وهلما يف ذلك أجر              

 وال حـرج يف     ، وهلما أن يسلماه إىل دور الرعاية اليت جعلتها الدولة لذلك          ،عظيم
يف الشهر اخلامس أو الـسادس مث        وقد تتغري األحوال فيظنون التشوه وهو        ،ذلك

   .تتعدل األمور ويشفيه اهللا وتزول أسباب التشوه

 وهل ينطبـق    ، اخلنثى هل يعامل معاملة األنثى علما بأنه مل يتضح أمره          :س
عليه مجيع ما ينطبق على األنثى من انقضاء العدة وغريها من األمـور املتعلقـة          

  بالنساء؟ 

 البلوغ يشتبه هل هو ذكر أو أنثى؛ ألن له  فاخلنثى قبل  . اخلنثى فيه تفصيل   :ج
   . لكن بعد البلوغ يتبني يف الغالب ذكورته أو أنوثته،آلتني آلة امرأة وآلة رجل

 أو ظهر عليه ما مييزه ،فإذا ظهر منه ما يدل على أنه امرأة مثل أن يتفلك ثدياه      
ـ       ،عن الرجال حبيض أو بول من آلة األنثى        ه آلـة    فهذا حيكم بأنه أنثى وتزال من

 وإذا ظهر منه ما يدل على أنه ذكر كنبات اللحية           .الذكورة بالعالج الطيب املأمون   
  والبول من آلة الذكر وغريها 



  

 - ٤٣٦ -

 وقبل ذلـك يكـون   ،مما يعرفه األطباء فإنه حيكم بأنه ذكر ويعامل معاملة الرجال  
بعد  وهو   ، فال يزوج حىت يتبني األمر هل هو ذكر أو أنثى          ،موقوفا حىت يتبني األمر   

   .البلوغ كما قال العلماء بتبني أمره

 هل  ، كبتر األصبع أو غريها    ، ما حكم بتر جزء معني من اإلنسان زائد        :س
   أو أا جتمع ويكلف شخص بدفنها مبقابر املسلمني؟ ،ترمى مع النفايات

 وال مانع من أن توضع يف النفاية أو         ؛ األمر واسع فليس هلا حكم اإلنسان      :ج
 وإال فاألمر واسع واحلمد هللا كما قلنا فال         ،حتراما هلا فهذا أفضل   تدفن يف األرض ا   

 أما ما كـان حلمـة مل   ،جيب غسله وال دفنه إال إذا كان جنينا أكمل أربعة أشهر   
 لكن دفنه يف أرض     ،ينفخ فيها الروح أو قطعة من أصبع أو حنو ذلك فاألمر واسع           

   .طيبة يكون أحسن وأفضل
ن أقدموا على شـرب املـسكر وتنـاول          يراجعين بعض املرضى الذي    :س
 هـل   ، وقاموا على إثر ذلك بارتكاب بعض اجلرائم مثل الزنا واللواط          ،املخدر

  نهم أم ال؟ عأقوم بالتبليغ 
 وتستر عليهم وال ترفـع      ، تنصح هلم وحتثهم على التوبة     ، عليك النصيحة  :ج

 سـبحانه    وختربهم أن اهللا   ، وتعينهم على طاعة اهللا ورسوله     ،أمرهم وال تفضحهم  
 : وحتذرهم من العودة إىل هذه املعاصي؛ لقول اهللا سـبحانه          ،يتوب على من تاب   

والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعٍض يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عـِن          ﴿
   اآلية )١(﴾الْمنكَِر

                                                
  .٧١ سورة التوبة من اآلية -١



  

 - ٤٣٧ -

ِإال الَِّذين آمنوا وعِملُـوا     * نَ لَِفي خِسر     ِإنَّ الِْإنسا   *والْعصِر﴿ :وقوله سبحانه 
 وقول النيب صـلى اهللا عليـه        )١(﴾الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالصبرِ    

 : وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم عليه وسلم أيضا   )٢(...))الدين النصيحة (( :وسلم
 ، روامها اإلمام مسلم يف صحيحه  )٣())اآلخرةمن ستر مسلما ستره اهللا يف الدنيا و       ((

   .واهللا ويل التوفيق

 إنسان أصيب مبرض اإليدز وقرر األطباء أن عمره يف هذه احلياة قصري      :س
   فما احلكم يف توبته يف هذا الوقت؟ ،جدا

 ولو يف حلظة املوت؛ ألن باب التوبة مفتوح مهمـا   ، عليه أن يبادر بالتوبة    :ج
 وعليه أن يبادر بالتوبة واحلذر من املعاصي ولـو قـالوا أن       ،كان ما دام عقله معه    

 وعلى كل تقـدير  ، وقد خيطئ ظنهم فيعيش طويال  ،عمرك قصري فاألعمار بيد اهللا    
 لقـول اهللا تعـاىل      ،فالواجب البدار بالتوبة والصدق يف ذلك حىت يتوب اهللا عليه         

 : وقولـه سـبحانه    )٤(﴾ لَعلَّكُم تفِْلحونَ  وتوبوا ِإلَى اللَِّه جِميعا أَيها الْمؤِمنونَ     ﴿
 وقول النيب صلى اهللا     )٥(﴾وِإني لَغفَّار ِلمن تاب وآمن وعِملَ صاِلحا ثُم اهتدى        ﴿

 واملعىن ما مل يتغرغـر ـا        )٦())إن اهللا يقبل توبة العبد ما مل يغرغر       (( :عليه وسلم 
   . واهللا املستعان.اإلنسان ويزول شعوره

                                                
  . سورة العصر كاملة-١
  . ١٨٤٩ والترمذي يف الرب والصلة برقم ،٨٢ اإلميان برقم  رواه مسلم يف-٢
  .١٣٤٥ والترمذي يف احلدود برقم ،٤٨٦٧ رواه مسلم يف الذكر والدعاء برقم -٣
  .٣١ سورة النور من اآلية -٤
  .٨٢ سورة طه من اآلية -٥
 وأمحد يف ،٤٢٤٣ ورواه ابن ماجه يف الزهد برقم    ، واللفظ له  ٣٤٦٠ رواه الترمذي يف الدعوات برقم       -٦

  .٥٨٨٥باقي مسند املكثرين برقم 



  

 - ٤٣٨ -

بعض املوظفني يتهرب من العمل لوجود مـصاحل أخـرى لديـه             :س
 فيستأذن من رئيسه وخيتلق األعذار اليت غالبـا مـا           ،شخصية غري الوظيفة  

 فهل يـأمث    ، فإذا كان رئيسه يعلم بعدم صحتها      ،تكون مقنعة أو غري مقنعة    
  على موافقته اإلذن للموظف؟ 

قوم مقامهما أن يوافق على      ال جيوز لرئيس الدائرة أو مديرها أو من ي         :ج
 بل عليه أن يتحرى إن كـان هنـاك ضـرورة يف             ،شيء يعتقد عدم صحته   

 أما األعذار اليت    ،االستئذان حلاجة ماسة واالستئذان ال يضر العمل فال بأس به         
يعرف أا باطلة أو يغلب على ظنه أا باطلة فإن على رئيسه أن ال يأذن لـه                 

 ،ة لألمانة وعدم نصح ملن ائتمنه وللمـسلمني       وال يوافق عليه؛ ألن ذلك خيان     
 )١())كلكم راع وكلكم مسئول عـن رعيتـه       (( :يقول عليه الصالة والسالم   

ِإنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناِت      ﴿ : واهللا سبحانه وتعاىل يقول    ،وهذه أمانة 
والَّـِذين هـم    ﴿ : ويقول سبحانه يف وصف املـؤمنني      ، اآلية )٢(﴾ِإلَى أَهِلها 

يا أَيها الَّـِذين آمنـوا ال       ﴿ : ويقول سبحانه  )٣(﴾ِلأَماناِتِهم وعهِدِهم راعونَ  
  .)٤(﴾تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَماناِتكُم وأَنتم تعلَمونَ

                                                
  .٣٤٠٨ ومسلم يف اإلمارة برقم ،٨٤٤ رواه البخاري يف اجلمعة برقم -١
  .٥٨ سورة النساء من اآلية -٢
  .٨ سورة املؤمنون اآلية -٣
  .٢٧ سورة األنفال اآلية -٤



  

 - ٤٣٩ -

ير  بعض املرضى من املسلمني ميوت على غري القبلة بسبب وضع السر           :س
  يف املستشفى لغري القبلة؟ 

 والسنة أن يستقبل باملريض القبلة إذا تيسر ذلك عنـد           ، ال حرج يف ذلك    :ج
   . وإال فال حرج،حضور الوفاة

 ما حكم من يأخذ أدوية من الصيدلية اليت يشرف عليها ويرسلها إىل             :س
  مريض آخر يف مستشفى آخر أو يف البيت حبجة أنه مسلم وأا ليست للبيع؟ 

 فإذا كانت الصيدلية للمستشفى خاصـة فـال         ، هذا له نظام وتعليمات    :ج
 ،تصرف األدوية منها إىل غري املرضى املراجعني له؛ ألن هذا مستشفى له مراجعون           

فالواجب أن تصرف أدوية الصيدلية املذكورة هلم وال تنقل إىل مستشفى آخـر؛             
 ،ليمات من جهة الدولـة  ألا تع،وكل مستشفى له صيدلية فال ينقل من هذا هلذا        

وإذا كانت لدى الصيدلية تعليمات من وزارة الصحة تسمح هلا بصرف األدويـة             
إىل غري املستشفى املعدة له فال بأس؛ وإال فالواجب اخلضوع للتعليمات وال يـزاد         

   .عليها
  بعض العاملني يف قطاع الصحة حيتم عليهم عملهم االختالء بـامرأة             :س

 ،لليل يف أقسام التنومي داخل مكاتب األطباء املخصـصة   أجنبية خاصة يف آخر ا    
 يوجهـون اللـوم علـى       ،وعند نصحهم بضرورة وضع حل ملثل هذه األمور       

   فماذا لو كان هناك إرشاد وتوجيه يف مثل هذه احلاالت؟ ،املسئولني
 وإذا دعـت احلاجـة إىل نـساء         ، الواجب أن يتوىل ذلك رجال ثقات      :ج

 واجلماعة مـن النـساء      ،لنساء حىت ال حيدث خلوة    فالواجب أن يكن مجاعة من ا     
  اثنتان أو أكثر يكن على حدة مستقالت والرجال 



  

 - ٤٤٠ -

 وليس للرجل أن خيلو بامرأة أجنبية عنه ال    ، هؤالء للنساء وهؤالء للرجال    ،وحدهم
 لقول  ، وليس للطبيب وال لغريه أن خيلو بالطبيبة أو املريضة         ،يف الليل وال يف النهار    

  .)١())ال خيلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما(( : عليه وسلمالنيب صلى اهللا
   ما حكم من يسلم أشياء مثينة بدعوى أا هدية ملن يرأسه يف العمل؟ :س
 هذا خطأ ووسيلة لشر كثري والواجب على الرئيس أن ال يقبل اهلدايا فقد              :ج

فى وملـصلحة    إال إذا أخذها للمستـش     ،تكون رشوة ووسيلة إىل املداهنة واخليانة     
 وخيرب صاحبها بذلك فيقول له هذه ملـصلحة املستـشفى ال            ،املستشفى ال لنفسه  

 واألحوط ردها وال يقبلها له وال للمستشفى؛ ذلك قد جيره إىل أخذها             ،آخذها أنا 
 وقد يكون للمهدي بسببها جرأة عليه وتطلع ملعاملتـه        ، وقد يساء به الظن    ،لنفسه

ول صلى اهللا عليه وسلم ملا بعث بعض النـاس          أحسن من معاملة غريه؛ ألن الرس     
 فأنكر عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم       ،هذا لكم وهذا أهدي إيل     :جلمع الزكاة قال  

ما بال الرجل منكم نستعمله على أمر من أمر اهللا          (( :ذلك وخطب يف الناس وقال    
فيقول هذا لكم وهذا أهدي إيل أال جلس يف بيت أبيه أو بيت أمه فينظـر هـل                  

   . أخرجه مسلم يف صحيحه)٢())يهدى إليه
وهذا احلديث يدل على أن الواجب على املوظف يف أي عمل مـن أعمـال         

 وإذا ، وليس له أن يأخذ هدايا فيما يتعلـق بعملـه       ،الدولة أن يؤدي ما وكل إليه     
 ،أخذها فليضعها يف بيت املال وال جيوز له أخذها لنفسه هلذا احلديث الـصحيح             

   . وال حول وال قوة إال باهللا،شر واإلخالل باألمانةوألا وسيلة لل

                                                
  .١٧٢ و ١٠٩جلنة برقم  وأمحد يف مسند العشرة املبشرين با،١٠٩١ رواه الترمذي يف الرضاع برقم -١
 و ،٣٤١٣ ومسلم يف اإلمارة برقم    ،٦١٤٥ واألميان والنذر برقم     ،٢٤٠٧ رواه البخاري يف اهلبة برقم       -٢

٣٤١٤.  



  

 - ٤٤١ -

 )١(نصيحة لمن أسرف على نفسه ثم تاب
من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم صاحب الرسالة املرفقـة                

   ...الذي أسرف على نفسه مث من اهللا عليه بالتوبة
   : وبعد، وبركاته آمني سالم عليكم ورمحة اهللا..وفقه اهللا ملا فيه رضاه

 ونوصـيك   ،نوصيك بشكر اهللا على ما من به عليك من التوبة واالعتراف بأخطائك           
 مع التوبة الصادقة املشتملة     ،بإخراج ما يغلب على ظنك أنه من كسب حرام يف وجوه الرب           

 والعزم الصادق على أال تعود إليه وأبشر ، واإلقالع عن فعل احلرام  ،على الندم على ما سلف    
وتوبوا ِإلَى اللَِّه جِميعا أَيهـا الْمؤِمنـونَ        ﴿ :ري والعاقبة احلميدة؛ كما قال اهللا سبحانه      باخل

 وقال أيضا   )٣())التوبة جتب ما قبلها   (( : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم      )٢(﴾لَعلَّكُم تفِْلحونَ 
وصيك باإلكثـار مـن      ون )٤())التائب من الذنب كمن ال ذنب له      (( :عليه الصالة والسالم  

وِإني لَغفَّار ِلمن تـاب  ﴿ : لقول اهللا عز وجل،األعمال الصاحلة من الصالة والصوم والذكر   
 وأعاذنـا وإيـاك وسـائر       ، وفقنا اهللا وإياك ملا يرضيه     )٥(﴾وآمن وعِملَ صاِلحا ثُم اهتدى    

الـسالم علـيكم ورمحـة اهللا        و ،نه خري مسئول  إاملسلمني من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا       
   .وبركاته

 أما احلج والصلوات فصحيحة إن شاء اهللا إذا كنت أديتها على الوجـه              :تكميل
   . وأكل احلرام ينقص ثواا وال يبطلها وفق اهللا اجلميع،الشرعي

  مفيت عام اململكة العربية السعودية
  ورئيس هيئة كبار العلماء

  وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء
                                                

  . هـ١٤١٥ / ٢ / ١٣خ يف  / ١٠٢ برقم ، صدر اجلواب من مكتب مساحته-١
  .٣١ سورة النور من اآلية -٢
يا أيها الذين آمنـوا توبـوا إىل اهللا توبـة           ﴿ :ه تعاىل  احلديث ورد يف تفسري ابن كثري عند تفسري قول         -٣

  ٣٩٨ ص ٤ يف سورة التحرمي جـ ﴾نصوحا
  .٤٢٤٠ رواه ابن ماجه يف الزهد برقم -٤
  .٨٢ سورة طه من اآلية -٥



  

 - ٤٤٢ -

 )١(يمة الزنا والخالص من آثارهجر

   ماذا جيب على من وقع يف جرمية الزنا للخالص من آثار فعلته تلك؟ :س

 وقد توعد اهللا املشركني والقتلة بغري       ، الزنا من أعظم احلرام وأكرب الكبائر      :ج
حق والزناة مبضاعفة العذاب يوم القيامة واخللود فيه صـاغرين مهـانني لعظـم              

والَِّذين ال يدعونَ مع اللَِّه ِإلَهـا       ﴿ : كما قال اهللا سبحانه    ،مجرميتهم وقبح فعله  
          لْقي لْ ذَِلكفْعي نمونَ ونزال يو قِإال ِبالْح اللَّه مرالَِّتي ح فْسلُونَ النقْتال يو رآخ

 ِفيِه مهانا ِإال من تـاب وآمـن          يضاعف لَه الْعذَاب يوم الِْقيامِة ويخلُد       *أَثَاما
 فعلى من وقع يف شيء من ذلك التوبة إىل اهللا سـبحانه             )٢(﴾وعِملَ عملًا صاِلحا  
 وتكون التوبة   ، واتباع ذلك باإلميان الصادق والعمل الصاحل      ،وتعاىل التوبة النصوح  

عزم عزمـا   و، وندم على ما مضى من ذلك   ،نصوحا إذا ما أقلع التائب من الذنب      
 ، ورجاء ثوابه  ، وتعظيما له  ، خوفا من اهللا سبحانه    ،صادقا على أن ال يعود يف ذلك      

وِإني لَغفَّار ِلمن تاب وآمن وعِملَ صـاِلحا ثُـم     ﴿ : قال اهللا تعاىل   ،وحذر عقابه 
 فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن حيذر هذه الفاحـشة العظيمـة    )٣(﴾اهتدى

 واهللا يتـوب    ، وأن يبادر بالتوبة الصادقة مما سلف من ذلك        ،اية احلذر ووسائلها غ 
   .على التائبني الصادقني ويغفر هلم

                                                
  . هـ١٤١٣ / ١ / ٨ يف ٧٨٨٣ نشر السؤال مع جوابه يف جريدة اجلزيرة بعددها -١
  .٦٩ – ٦٧ سورة الفرقان اآليات -٢
  .٨٢ طه اآلية  سورة-٣



  

 - ٤٤٣ -

 )١(ليس هناك نص يحدد عمر الدنيا
 وما مدى صحة مـا      ، أو األرض  ، هل هناك أي نص حيدد عمر الدنيا       :س

يـني  يذكره بعض املشتغلني بالعلم بأن جيدوا عظام إنسان فيحددوا عمرها ومبال  
  السنوات أحيانا؟ 

 ال يعلم الدنيا وال مىت تقوم الساعة إال اهللا سبحانه بإمجاع أهل العلم؛ ألن           :ج
قُلْ ال يعلَم مـن ِفـي       ﴿ : لقوله سبحانه  ،هذا من علم الغيب الذي استأثر اهللا به       

    ِإال اللَّه بيِض الْغالْأَراِت واومأَ﴿ : وقوله سبحانه وتعاىل   )٢(﴾السسـِن   يع كلُون
الساعِة أَيانَ مرساها قُلْ ِإنما ِعلْمها ِعند ربي ال يجلِّيها ِلوقِْتها ِإال هو ثَقُلَت ِفي               
السماواِت والْأَرِض ال تأِْتيكُم ِإال بغتةً يسأَلُونك كَأَنك حِفي عنها قُـلْ ِإنمـا              

 ا ِعنهونَ      ِعلْملَمعاِس ال يالن أَكْثَر لَِكناللَِّه و قول النيب صلى اهللا عليه وسلم       )٣(﴾د 
 يف مخس ال    )٤())ما املسئول عنها بأعلم من السائل     (( :جلربائيل ملا سأله عن الساعة    

ِإنَّ اللَّه ِعنده   ﴿ : مث تال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوله تعاىل          ،يعلمهن إال اهللا  
 واآليات واألحاديـث يف     . اآلية من سورة لقمان    )٥(﴾لْم الساعِة وينزلُ الْغيثَ   ِع

   . واهللا ويل التوفيق،هذا املعىن كثرية
  مفيت عام اململكة العربية السعودية

  ورئيس هيئة كبار العلماء
  وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء

                                                
  . هـ١٤١٦ / ١ / ٢٥ ضمن أسئلة صحيفة املسلمون بإمالء مساحته يف -١
  .٦٥ سورة النمل من اآلية -٢
  .١٨٧ سورة األعراف من اآلية -٣
  .١٠ ومسلم يف اإلميان برقم ،٤٨ رواه البخاري يف اإلميان برقم -٤
  .٣٤ سورة لقمان من اآلية -٥



  

 - ٤٤٤ -

 )١(حكم من ال يدري في أمور اإلسالم إال قليال
 ، يوجد كثري من املسلمني خاصة يف الدول اليت كانت فيها الـشيوعية        :س

وهؤالء كما ذكر عدد ممن زارهم ال يعرفون من اإلسالم إال امسه وقد يـصلي               
 أو ال يدري أن من بني فرائض اإلسالم صـوم أو  ،بعضهم الظهر مخس ركعات   

   وكيف حياسبون؟ ، فما حكم هؤالء،حج
لدعاة إىل اهللا سبحانه أن يعلمـوهم ويرشـدوهم؛     الواجب على أهل العلم وا     :ج

ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحسنِة وجـاِدلْهم         ﴿ :لقول اهللا عز وجل   
  نسأَح ِمـلَ         ﴿ : وقوله سبحانه  )٢(﴾ِبالَِّتي ِهيعا ِإلَى اللَِّه وعد نلًا ِممقَو نسأَح نمو

اِلحمن دل على خري فله مثل أجـر        (( : اآلية وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم       )٣(﴾اص
 كما  ، وأن يسألوا أهل العلم    ، والواجب عليهم أن يتعلموا ويتفقهوا يف الدين       )٤())فاعله

 وبذلك حتصل هلـم     )٥(﴾فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكِْر ِإنْ كُنتم ال تعلَمونَ      ﴿ :قال اهللا سبحانه  
 وأن ييسر هلـم     ، نسأل اهللا أن يفقههم يف الدين      ،والفقه يف اإلسالم إن شاء اهللا     البصرية  

 أما لو ماتوا على حاهلم مل تبلغهم الدعوة فهم كغريهم من            .دعاة اهلدى إنه جواد كرمي    
 وقد صحت األحاديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه          ،أهل الفترة أمرهم إىل اهللا سبحانه     

 فمن جنح دخل اجلنة ومـن مل        ، أم ميتحنون يوم القيامة    ،وةوسلم فيمن مل تبلغهم الدع    
 نسأل اهللا لنا وهلم وجلميع املسلمني التوفيق ملا يرضيه والسالمة مـن             ،ينجح دخل النار  

   .أسباب غضبه إنه مسيع قريب

                                                
  . هـ١٤١٦ / ١ / ٢٥ء مساحته يف  ضمن أسئلة صحيفة املسلمون بإمال-١
  .١٢٥ سورة النحل من اآلية -٢
  .٣٣ سورة فصلت من اآلية -٣
 وأبو داود يف األدب     ،٢٥٩٥ والترمذي يف العلم برقم      ، واللفظ له  ٣٥٠٩ رواه مسلم يف اإلمارة برقم       -٤

  .٤٤٦٤برقم 
  .٤٣ سورة النحل من اآلية -٥



  

 - ٤٤٥ -

  )١(هدم قبر إلعادة حفره وبنائه
وهل جيـوز   فماذا أفعل ا؟  ، قرب دم وأريد إعادة حفره وبنائه وفيه عظام        :س

  بناء القرب باحلصى واإلمسنت أو الطوب واإلمسنت؟ 
 ويسوى ظاهره كسائر القبـور حـىت ال         ، إذا دم القرب يعاد إليه التراب      :ج
 ملا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مـن           ، أما بناؤه وجتصيصه فال جيوز     ،ميتهن

سول اهللا صلى   ى ر (( :حديث جابر بن عبد اهللا األنصاري رضي اهللا عنهما قال         
 رواه مـسلم يف  )٢())اهللا عليه وسلم أن جيصص القرب وأن يقعد عليه وأن يبىن عليه           

 ،صحيحه؛ وألن جتصيصه والبناء عليه من أسباب الغلو فيه ودعائه مـن دون اهللا             
 ،كما وقع ذلك لكثري من الناس ملا عظمت قبورهم وبنيت عليها القباب واملساجد            

 وطلـب  ، والتربك ـا ، وباالستغاثة ا، بدعائها،ن اهللاختذها الناس أربابا من دو    
 ،املدد منها كما يفعل ذلك كثري من الناس عند قرب احلسني وقرب البدوي وغريمهـا         

لعـن اهللا اليهـود     (( :وهلذا ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنـه قـال            
لـصحيحني   ويف ا  ، متفق على صحته   )٣())والنصاوى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد    

أيضا عن أم سلمة وأم حبيبة رضي اهللا عنهما أما ذكرتا للنيب صـلى اهللا عليـه                 
 فقال صـلى اهللا عليـه      ،وسلم كنيسة رأتاها يف أرض احلبشة وما فيها من الصور         

أولئك إذا مات منهم الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجدا وصوروا فيه تلك             (( :وسلم
   ويف صحيح مسلم عن جندب بن عبد اهللا )٤())الصور أولئك شرار اخللق عند اهللا
                                                

  . هـ١٤١٧ / ٣ / ١٨ه يف  بإمالء مساحت، ضمن أسئلة صحيفة املسلمون-١
  .١٣٦٣٤ وأمحد يف باقي مسند املكثرين برقم ، واللفظ له١٦١٠ رواه مسلم يف اجلنائز برقم -٢
 واللفـظ  ،٨٢٣ ورواه مسلم يف املساجد ومواضع الصالة برقم  ١٣٠١ رواه البخاري يف اجلنائز برقم       -٣

  .متفق عليه
ورواه مسلم يف املساجد ومواضـع الـصالة بـرقم     واللفظ له ١٢٥٥ رواه البخاري يف اجلنائز برقم       -٤

  .٦٩٧ والنسائي يف املساجد برقم ،٨٢٢



  

 - ٤٤٦ -

إن اهللا تعاىل قـد     (( :البجلي رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال           
اختذين خليال كما اختذ إبراهيم خليال ولو كنت متخذا من أميت خليال الختذت أبا              

يهم مساجد بكر خليال أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحل          
 واألحاديث يف هذا املعـىن  )١())أال فال تتخذوا القبور مساجد إين أاكم عن ذلك  

   .كثرية

 ،فالواجب على مجيع املسلمني من حكومات وشعوب أن يتقوا اهللا سـبحانه           
وأن حيذروا من الغلو يف القبور والبناء عليها واختاذ املساجد عليها عمال بنهي النيب              

 فإن ذلك وسيلة إىل الغلـو  ، وحذرا من مغبة ذلك، وطاعة لهصلى اهللا عليه وسلم   
 وهذا هو الشرك األكرب     ،يف األموات ودعائهم واالستغاثة م وطلبهم املدد والعون       

الذي كان يفعله كفار قريش وغريهم من العرب والعجم حىت أزال اهللا ذلك مـن         
صحابه رضـي اهللا    هذه اجلزيرة بدعوة النيب صلى اهللا عليه وسلم وجهاده وجهاد أ          

  ،عنهم وجهاد من تبعهم بإحسان من أئمة اهلدى ودعاة التوحيد جعلنا اهللا منـهم             
   .واهللا ويل التوفيق

  

                                                
  .٨٢٧ رواه مسلم يف املساجد ومواضع الصالة برقم -١



  

 - ٤٤٧ -

 )١(اثبتي على توبتك

 وقد تبت منـها  ، أنا فتاة مسلمة قد كانت يل بعض اهلفوات واملعاصي    :س
 لكن بعض أخوايت مشني يف طريقي الـسابق وكلمـا نـصحتهن            ..واحلمد هللا 

 وأنا يئست ومتأملـة     ،نين مباضيي السابق فأضطر إىل تعنيفهن ومشاجرن      ذكر
 ومـا   ، فما نصيحتكم جـزاكم اهللا خـريا       ،عندما أراهن يتبعن أسلويب السابق    

نصيحتكم يف الثبات على التوبة رغم أنين ال أجد من يعينين على ذلـك مـن                
  زميالت العمل والصديقات؟ 

  الساعية حنو اهلداية
 ، على ما من به عليك من التوبـة        اهللا هي اإلكثار من شكر       لك نصيحيت :ج

 واحلذر من صـحبة     ،وأوصيك أيضا بالثبات وسؤال اهللا سبحانه العون على ذلك        
 لقول اهللا   ،الزميالت املنحرفات مع نصيحتهن وحتذيرهن من عاقبة أخالقهن السيئة        

اُء بعٍض يـأْمرونَ ِبـالْمعروِف      والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلي   ﴿ :عز وجل 
 )٣())الدين النـصيحة (( : النيب صلى اهللا عليه وسلم  وقول )٢(﴾وينهونَ عِن الْمنكَرِ  

مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثـل        (( : صلى اهللا عليه وسلم    وقوله
 )٤())مـى اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحل           

   .نه جواد كرميإأصلح اهللا حالك وحاهلن وأعاذ اجلميع من نزغات الشيطان 

                                                
  . هـ١٤١٦ / ١١ / ٩ يف ١٥٣٥ عدد – نشرت يف جملة الدعوة -١
  .٧١ سورة التوبة من اآلية -٢
  .٨٢ رواه مسلم يف كتاب اإلميان برقم -٣
 و  ،١٧٦٤٨ وأمحد يف مـسند الكـوفيني بـرقم          ،٤٦٨٥م يف الرب والصلة واآلداب برقم        رواه مسل  -٤

١٧٦٥٤.  



  

 - ٤٤٨ -

  رسالة شكر إلى الملك حسين
 )١(على منع إقامة تمثاله

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة جاللة امللك الكرمي حسني بـن                
   عمان -طالل ملك اململكة األردنية اهلامشية 

  ه رضاه ونصر به دينه آمني وفقه اهللا ملا في
   : أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

فلقد أبلغين صاحب الفضيلة الشيخ سعد بن عبد الرمحن احلصني امللحق الديين   
 ١٤١٧ / ١ / ٥بسفارة اململكة العربية السعودية يف عمان يف كتابه املـؤرخ يف            

 وشكرت  ، فسرين ذلك كثريا   ،هـ أن جاللتكم قد منع إقامة متثال لكم يف عمان         
 ورأيت الكتابة إىل جاللتكم يف ذلك شاكرا وراجيـا مـن            ،جلاللتكم هذا العمل  

جاللتكم إصدار األمر الكرمي بتحكيم الشريعة املطهرة يف اململكة األردنية اهلامشية           
 كما حكم ا جدكم أفضل اخللق حممد صلى اهللا عليه وسـلم             ،يف مجيع الشئون  

فَال ﴿ :الراشدون وأئمة اهلدى بعدهم؛ عمال بقول اهللا سبحانه       وحكم ا خلفاؤه    
               فُـِسِهموا ِفـي أَنِجدال ي ثُم مهنيب رجا شِفيم وككِّمحى يتونَ حِمنؤال ي كبرو

أَفَحكْم الْجاِهِليـِة   ﴿ : وقوله عز وجل   )٢(﴾حرجا ِمما قَضيت ويسلِّموا تسِليما    
ونَ       يوِقنٍم يا ِلقَوكْماللَِّه ح ِمن نسأَح نمونَ وغلَ     ﴿ )٣(﴾بزا أَنِبم كُمحي لَم نمو

  .)٤(﴾اللَّه فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ

                                                
  . هـ١٤١٧ / ١١ / ١٤ يف ١ / ٨٠٤ صدر اخلطاب من مكتب مساحته برقم -١
  .٦٥ سورة النساء اآلية -٢
  .٥٠ سورة املائدة اآلية -٣
  .٤٥ سورة املائدة من اآلية -٤



  

 - ٤٤٩ -

 وال خيفى على مثـل      )١(﴾ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ        ﴿
 حتكيم الشريعة املطهرة صالح أمر الدنيا واآلخرة والفوز بالسعادة          جاللتكم أن يف  

   .األبدية

فأسأل اهللا بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن يشرح صدركم لذلك ويعيـنكم            
 وأن يعيذنا من مضالت الفـنت وبطانـة الـسوء           ، وأن يصلح لكم البطانة    ،عليه

   . اهللا وبركاته والسالم عليكم ورمحة.نه جواد كرميإونزغات الشيطان 

  

  مفيت عام اململكة العربية السعودية
  ورئيس هيئة كبار العلماء

  وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء

  

                                                
  .٤٧ سورة املائدة من اآلية -١



  

 - ٤٥٠ -

  نصيحة لمن ارتكب معصية
 )١(وندم ثم نسي وعاد

   .مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز سلمه اهللا ورعاه وحفظه

   :ا بعد أم،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أبعث إليك هذه الرسالة وكلي أمل يف اهللا عز وجل مث نصحكم ودعاؤكم يل              
                وغـم م بعد توفيق اهللا لكم ورضاه عين عسى أن يغفر يل ويرمحين حيث ابتلت

 أخاف أن أبدأ حديثي معك بكلمة أخي حيـث          ،وعلة ال أجد سبيال للنجاة منها     
 أمتىن أن أجد فيك الناصح      ،د اجلبال  معصية   ،إين جنس من معصييت اليت بليت ا      

 ،والداعي الذي ال ينساين بالدعاء ولو مرة عسى أن يغفر اهللا يل جزاك اهللا خـريا               
ابتليت بفاحشة اللواط مع زوجيت أم أوالدي مع أين كثريا ما دعوت اهللا أن ينسيين        

ام أديت   وحىت أين هذا الع    ،هذه املصيبة إال أن دعوة املنافقني الضالني ال تستجاب        
فريضة احلج إال أين ضيعت كل شيء حيث كانت زوجيت يف حيض فلم أمتالـك               
نفسي فأتيتها يف الدبر رغم أين متشكك من اإليالج لكن النية موجودة إن وجل أو               

هين يف هـذا الفعـل       أسأل مساحتكم إن كان هناك من طريقة تكر        ،مل يلج الذكر  
 ،يت أندم قليال مث أنسى كل شـيء     وتنجيين من عذاب الرب؛ ألين كلما فعلت فعل       

 كما أود أن أسأل إن كان الرد مكلـف  ،أرجو إفاديت والدعاء يل وأنا شاكر لكم  
   .أرجو إفاديت عن تكلفة اجلواب وكيف ميكنين سداد قيمته

                                                
  . هـ١٤١٥ / ٢ / ٢٢ش يف  / ١ / ٢٣٢رسالة جوابية صدرت من مكتب مساحته برقم  -١



  

 - ٤٥١ -

وأخريا أرجو الرد على رساليت وبالنظر هلا فنصحكم سيكون بفضل اهللا عونا            
 والـسالم علـيكم   . تتأخر علي بالرد أرجوك ال ،يل على ترك هذا املرض اخلبيث     

   .ورمحة اهللا وبركاته

   أ. ح. ع.العاصي

   :وبعد ،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

 واحلذر من العودة إىل فعل هـذه        ،فننصحك بالتوبة إىل اهللا سبحانه مما سلف      
 :سـلم  كما قال النيب صلى اهللا عليـه و      ، ومن تاب تاب اهللا عليه     ،املعصية الكبرية 

التائب من الـذنب   (( : وقال عليه الصالة والسالم    )١())التوبة جتب ما كان قبلها    ((
 والعزم علـى    ، فعليك بالصدق يف التوبة واإلخالص فيها هللا       )٢())كمن ال ذنب له   

 أصلحك اهللا وأعاذك من شر نفـسك    ، وأبشر باخلري والعاقبة احلميدة    ،عدم العودة 
   .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته و. وقبل توبتك إنه جواد كرمي،وهواك

  

  مفيت عام اململكة العربية السعودية
  ورئيس هيئة كبار العلماء

  وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء

                                                
يا أيها الذين آمنوا توبوا إىل اهللا توبـة         ﴿ : ورد هذا احلديث يف تفسري ابن كثري عند تفسري قوله تعاىل           -١

  . هـ١٤٠٣ ط دار املعرفة بريوت لبنان ٣٩٢ ص ٤ يف سورة التحرمي جـ ﴾نصوحا
  .٤٢٤٠يف الزهد برقم  رواه ابن ماجه -٢



  

 - ٤٥٢ -

  

 )١(اعدل بين أوالدك

 والدي لديه بيت قدمي جدا يف موقع ممتاز ويريد والدي تسجيل هـذا              :س
 وقد سألت الوالد    ،وات وأنا راض عن ذلك ولكن يل أخ       ،البيت باسم شقيقي  
 وأخشى أن تكون    ، وقد استأذنتهن يف ذلك    ،ما عليك منهن  :عن نصيبهن فقال  

   . أفيدونا ما حكم الشرع يف ذلك؟،ذلك خجال من الوالدبموافقتهن ومساحهن 

   ب-م-أ

 وال  ، جيب على الوالد العدل بني أوالده ذكورهم وإناثهم حسب املرياث          :ج
 ،ون البقية إال برضى احملرومني إذا كانوا مرشدينجيوز له أن خيص بعضهم بشيء د     

 بل عن نفس طيبة ليس يف ذلك ديد وال          ،ومل يكن رضاهم عن خوف من أبيهم      
 وأطيب للقلوب؛ لقول    ، وعدم التفضيل بينهم أحسن بكل حال      ،خوف من الوالد  

 متفـق علـى     )٢())اتقوا اهللا واعدلوا بني أوالدكـم     (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    
   .هصحت

  

                                                
  . هـ١٤١٦ / ١١ / ٩ يف ١٥٣٥ نشرت يف جملة الدعوة عدد -١
  .٢٣٩٨ رواه البخاري يف كتاب اهلبة برقم -٢



  

 - ٤٥٣ -

  حكم تعليق التمائم على الصبيان والمرضى
  وتعليق اآليات القرآنية واألذكار على الجدران

  )١(في المكاتب والمساجد
 وفقه اهللا ملـا     ...من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم           

   آمني       فيه رضاه وزاده من العلم واإلميان
   : بعد أما،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 ، عن حكم تعليق التمائم على الصبيان واملرضـى        ،فقد سألتم وفقكم اهللا   
   .وعن تعليق اآليات القرآنية واألذكار على اجلدران يف املكاتب واملساجد

إن الرقـى   (( : قد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال           :واجلواب
شرح هذا احلديث أن املـراد       وقد أوضح أهل العلم يف       )٢())والتمائم والتولة شرك  

   .. أو بأمساء جمهولة، الرقى اليت ال يعرف معناها أو بأمساء اجلن:بالرقى املنهي عنها
 فإا مشروعة وال بـأس ـا؛        ،أما الرقى باآليات القرآنية واألدعية الشرعية     

 أخرجـه   )٣())ال بأس بالرقى ما مل تكن شركا      (( :لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     
 وقد ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه ملا اشتكى رقاه جربائيل             ،يف صحيحه مسلم  

بسم اهللا أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو            (( :عليه السالم بقوله  
   . وكرر ذلك ثالثا)٤())عني حاسد اهللا يشفيك بسم اهللا أرقيك

                                                
  . هـ١٤١٧  / ١٠ / ١٢ صدر اجلواب من مكتب مساحته يف -١
 وأمحد يف مسند املكثـرين      ،٣٥٢١ وابن ماجه يف الطب برقم       ،٣٣٨٥ رواه أبو داود يف الطب برقم        -٢
  .٣٤٣٣قم بر
  . واللفظ له٣٣٨٨ وأبو داود يف الطب برقم ،٤٠٧٩ رواه مسلم يف كتاب السالم برقم -٣
  .٣٥١٤ وابن ماجه يف الطب برقم ،٤٠٥٦ رواه مسلم يف السالم برقم -٤



  

 - ٤٥٤ -

وثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يرقي بعض أصـحابه              
 لقول  ، وكله حمرم  ، وهي نوع من السحر    ، فهي الصرف والعطف   :أما التولة و

واتبعوا ما تتلُو الشياِطني علَى ملِْك سـلَيمانَ ومـا كَفَـر        ﴿ :اهللا عز وجل  
سلَيمانُ ولَِكن الشياِطني كَفَروا يعلِّمونَ الناس السحر ومـا أُنـِزلَ علَـى           

ملَكَيِن ِبباِبلَ هاروت وماروت وما يعلِّماِن ِمن أَحٍد حتى يقُوال ِإنما نحن            الْ
  كْفُرةٌ فَال تنذه اآلية أن تعليم السحر من عمـل           ، اآلية )١(﴾ِفت فأبان سبحانه 

   . والتقرب إليهم مبا حيبون، وأنه كفر؛ ألنه يتوصل إليه بعبادم،الشياطني

 ، فهي ما يعلق على الصبيان واملرضى من احللـق والـودع       :ما التمائم وأ
 ، أو الكتابـات اهولـة   ، واألوراق املكتوب فيها بعض الطالسـم      ،واخلرق

 كل ذلك   ،وهكذا ما يكتب من اآليات القرآنية على الصحيح من قول العلماء          
  بل هو من الشرك    ، وكل ذلك ال جيوز    ، ويسمى حروزا وجوامع   ،يسمى متائم 

إن الرقـى   (( : وهو قوله صلى اهللا عليـه وسـلم        ،األصغر للحديث املذكور  
 رواه اإلمام أمحد وأبو داود بإسناد حسن؛ ولقـول   )٢())والتمائم والتولة شرك  

 اهللا له ومن تعلق ودعة فال       متمن تعلق متيمة فال أ    (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    
 إبراهيم بن يزيـد النخعـي   وقال )٣())ودع اهللا له ومن تعلق متيمة فقد أشرك      

   - كانوا:رمحه اهللا

                                                
  .١٠٢ سورة البقرة من اآلية -١
 املكثـرين    وأمحد يف مسند   ٣٥٢١ وابن ماجه يف الطب برقم       ،٣٣٨٥ رواه أبو داود يف الطب برقم        -٢

  .٣٤٣٣برقم 
  .١٦٧٦٣ رواه أمحد يف مسند الشاميني برقم -٣



  

 - ٤٥٥ -

 يكرهون التمائم كلـها     -يعين بذلك أصحاب عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه           
وقد بسط العالمـة   ، واملراد بالكراهة هنا كراهة التحرمي     ، وغري القرآن  ،من القرآن 

شـرح  فتح ايـد    (الشيخ عبد الرمحن بن حسن رمحه اهللا هذا البحث يف كتابه            
   ).باب ما جاء يف الرقى والتمائم( فلرياجع ملا فيه من الفائدة )كتاب التوحيد

 هو املعتمد عند احملققني من أهل العلم فيما يتعلـق           ،وهذا الذي ذكرته لكم   
 أما إذا كانت من غري القرآن فال خالف يف منعهـا  ،بالتمائم إذا كانت من القرآن 

   .لألدلة املذكورة
 وملا يف منعها    ،م من القرآن ممنوعة أيضا لعموم األحاديث      أن التمائ :والصواب

 ، وهي من الشرك األصغر كما تقـدم ،من احليطة وسد الذرائع املوصلة إىل الشرك  
   .وقد تكون من الشرك األكرب إذا اعتقد من يعلقها أا تدفع البالء بنفسها
للتـذكري  وأما تعليق اآليات واألحاديث يف املكاتب واملدارس فال بأس بـه            

 وأما تعليقها يف املساجد فيكره؛ ملا يف ذلك من التشويش على املـصلني              ،والفائدة
 وأن مينحنـا    ،واهللا املسئول أن يوفقنا وإياكم وسائر املسلمني لكل خري         ،وإشغاهلم

 وأن يعيذنا وإياكم وسائر املسلمني من شـرور   ، والثبات عليه  ،مجيعا الفقه يف دينه   
 . إنه ويل ذلك والقادر عليـه      ... ومن مضالت الفنت   ،عمالنا ومن سيئات أ   ،أنفسنا

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  مفيت عام اململكة العربية السعودية

  ورئيس هيئة كبار العلماء
  وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء

  



  

 - ٤٥٦ -

  الوصية باالستمرار في النصيحة
من بعض أقاريب وخاصة  أجد صعوبة يف االلتزام واالستقامة على الدين    :س

  أخوايت وأمي فبم تنصحونين؟ 
 نوصيك باالستمرار يف نصيحتهن وترغيبـهن يف طاعـة اهللا ورسـوله             :ج

وحتذيرهن من املعاصي وقراءة اآليات واألحاديث عليهن املتعلقة بأعمـاهلن مـع            
   .سؤال اهللا سبحانه هلن اهلداية يف أوقات اإلجابة وغريها

 هذا بعض األقارب وغريهم من أهل العلم فهـو أنفـع      وإذا تيسر أن يساعدك يف    
 )١(﴾وتعاونوا علَى الِْبـر والتقْـوى  ﴿ :وأقرب إىل قبوهلن وهدايتهن لقول اهللا سبحانه  

 ِإال الَّـِذين آمنـوا وعِملُـوا       * ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خِسر     *والْعصِر﴿ :وقوله عز وجل  
يا أَيها الَِّذين آمنوا ﴿ وقوله سبحانه  )٢(﴾الْحق وتواصوا ِبالصبرِ  الصاِلحاِت وتواصوا بِ  

 وقول النيب صلى اهللا عليـه       )٣(﴾قُوا أَنفُسكُم وأَهِليكُم نارا وقُودها الناس والِْحجارةُ      
وألئمـة  هللا ولكتابه ولرسوله    (( :ملن يا رسول اهللا؟ قال    : قيل ))الدين النصيحة (( :وسلم

من رأى  (( :وقوله صلى اهللا عليه وسلم     ، أخرجه مسلم يف صحيحه    ))املسلمني وعامتهم 
منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلـك أضـعف         

مثـل  (( : وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ،أخرجه مسلم يف صحيحه أيضا     )٤())ناإلميا
محهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر         املؤمنني يف توادهم وترا   
 ، واآليات واألحاديث يف هذا املعىن كـثرية ،متفق على صحته   ))اجلسد بالسهر واحلمى  

   .أعانك اهللا على كل خري وأصلح حال اجلميع
                                                

  .٢ سورة املائدة من اآلية -١
  . سورة العصر كاملة-٢
  .٦ سورة التحرمي من اآلية -٣
 .٢٠٩٨ واللفظ له ورواه الترمذي يف الفنت برقم ٧٠رواه مسلم يف اإلميان برقم  -٤
  



  

 - ٤٥٧ -

 )١(العقيدة الصوفية باطلة
  ج  .من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم س

   : أما بعد،وفقه اهللا سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
   وما ذكرته فيها كان معلوما ،فقد وصلتين رسالتك وصلك اهللا داه

وأخربك بأن العقيدة الصوفية اليت تقضي بأن اهللا يف كل مكان عقيدة باطلـة              
 خمالفة ملا عليه أهل السنة واجلماعة من أصحاب النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم               

 وهي العقيدة الصحيحة من اإلميان بأن اهللا سبحانه يف الـسماء فـوق              ،وأتباعهم
- القرآن الكرمي   - كما قال سبحانه يف كتابه العزيز        ،العرش عال على مجيع اخللق    

 وقوله سبحانه يف سورة   ، اآلية من سورة طه    )٢(﴾الرحمن علَى الْعرِش استوى   ﴿: 
ه الَِّذي خلَق السماواِت والْأَرض ِفي ِستِة أَيـاٍم ثُـم           ِإنَّ ربكُم اللَّ  ﴿ :األعراف

 وهاتان اآليتان من    ، اآلية يف سبع آيات من القرآن الكرمي       )٣(﴾استوى علَى الْعرشِ  
أَأَِمنتم من ِفي السماِء أَنْ يخِسف ِبكُم الْأَرض فَـِإذَا          ﴿ : وقال تعاىل  ،مجلة السبع 

 اِهياِصبح كُملَيِسلَ عراِء أَنْ يمِفي الس نم متأَِمن أَم ورماآلية)٤(﴾ت .   
 فنوصيك بتدبر القرآن الكرمي؛ ألن فيه اهلـدى         ،واآليات يف هذا املعىن كثرية    

ِإنَّ هذَا الْقُرآنَ يهِدي ِللَِّتـي      ﴿ : كما قال سبحانه   ،والنور والتوجيه إىل كل خري    
 مأَقْو وهكذا سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيها الداللة على كل خري   )٥(﴾ِهي ، 

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
                                                

  . هـ١٤١٧ / ١٢ / ٢٤ يف ١٢ / ٣١٢ صدر اخلطاب من مكتب مساحته برقم -١
  .٥ سورة طه اآلية -٢
  .٥٤ سورة األعراف اآلية -٣
  .١٧ – ١٦ سورة امللك اآليتان -٤
  .٩ سورة اإلسراء اآلية -٥



  

 - ٤٥٨ -

   :ويسرين أن أبعث إليك الكتب التالية

   . نسخة من كتاب فتح ايد-١

   . نسخة من كتاب العقيدة الواسطية-٢

   . نسخة من القواعد األربع-٣

   . نسخة من كتاب التوحيد-٤

   . نسخة من كتاب كشف الشبهات-٥

   . نسخة من ثالثة األصول-٦

   )جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة( بعض أجزاء من كتايب -٧

   والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،نفعك اهللا مبا فيها



  

 - ٤٥٩ -

 )١(أهمية العناية بمن يعتنق اإلسالم في بالدنا

و األمري املكرم وفقه اهللا لكل      من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة مس          
   .خري ونصر به دينه آمني

   : أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

   .. أ. م.فأعيد إىل مسوكم الكرمي مجيع األوراق املتعلقة بإسالم املرأة املدعوة ج

وأفيدكم أين أرى أنه ال جيوز تسفريها إىل بالدهـا وال تـسليمها لزوجهـا       
 والواجب حسن الظن ا وأمثاهلا ممن يعتنق        ،سالم فرق بينها وبينه   الكافر؛ ألن اإل  

 وتثبيتا إلسالمهم وإعانة    ،اإلسالم وعدم سوء الظن به ترغيبا له ولغريه يف اإلسالم         
 وقول  )٢(﴾وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى   ﴿ : عمال بقول اهللا سبحانه    ،هلم على اخلري  

 )٣())واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيـه          (( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    
 متفـق   )٤())إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث     (( :وقوله صلى اهللا عليه وسلم    

   .على صحته

واملشروع للدولة وفقها اهللا أن حتسن إىل هذه املرأة وأمثاهلا ممن يعتنق اإلسالم             
ج بالشخص املذكور يف املعاملة      وإذا أرادت الزوا   ،يف بالدنا وأن يبقوا يف وظائفهم     

  أو غريه فال بأس على أن يكون ذلك 
                                                

  . هـ١٤١٦ / ٥ / ١٧ش يف  / ١ / ١٢٩ صدر اخلطاب من مكتب مساحته برقم -١
  .٢ سورة املائدة من اآلية -٢
  .١٣٤٥ والترمذي يف احلدود برقم ،٤٨٦٧ رواه مسلم يف الذكر والدعاء برقم -٣
  .٤٦٤٦ برقم  ومسلم يف الرب والصلة واآلداب،٤٧٤٧برقم  رواه البخاري يف النكاح -٤



  

 - ٤٦٠ -

 ، والقاضي نائب السلطان   ،من طريق احملكمة؛ ألن السلطان ويل من ال ويل له         
أما أولياؤها الكفرة فليس هلم والية عليها؛ ألن اإلسالم فرق بينها وبينهم فـأرجو         

مثوبتكم وجعلكم من أنـصار     شكر اهللا سعيكم وضاعف      ،العناية بشأا وأمثاهلا  
   .. إنه جواد كرمي،احلق

   .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

على أن يكون تزوجيها بعد خروجها من العدة لزوجها الكافر بعـد             :تكميل
 ، أو حبيضها ثالثا بعـد إسـالمها       ،إسالمها وذلك بوضع احلمل إن كانت حامال      

   . اجلميع ملا يرضيهوفق اهللا ، ألا أعلم بنفسها،وهي مصدقة بذلك

  



  

 - ٤٦١ -

 )١(على شخص معين" الشهيد " حكم إطالق لفظة 

   .عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز حرسه اهللا ورعاه/ إىل مساحة الوالد الشيخ 

   : أما بعد،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 مثل ، على املعني)الشهيد(فأرجو من مساحتكم إفتائي يف حكم إطالق لفظة     
 وهل جيوز كتابة ذلك يف االت والكتب وجزاكم اهللا          ،الشهيد فالن  :أن أقول 
  خريا؟ 

 بعده كل من مساه الـنيب صـلى اهللا   ، وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  :ج
عليه وسلم شهيدا فإنه يسمى شهيدا؛ كاملطعون واملبطون وصاحب اهلدم والغرق           

 لكن ، أو دون أهله أو دون دمهوالقتيل يف سبيل اهللا والقتيل دون دينه أو دون ماله     
كلهم يغسلون ويصلي عليهم ما عدا الشهيد يف املعركة فإنه ال يغسل وال يـصلى             
عليه إذا مات يف املعركة؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يغسل شهداء أحد               
الذين ماتوا يف املعركة ومل يصل عليهم كما رواه البخاري يف صحيحه عن جـابر           

   .رضي اهللا عنه
   .وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  الرئيس العام
  إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

                                                
  . هـ١٤١٣ / ٥ / ٢٠ صدرت الفتوى من مكتب مساحته يف -١



  

 - ٤٦٢ -

 )١(كيف أنزل الحديث
مساحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز حفظه اهللا من كل سوء               

   .لسماحتكم سؤاال راجيا تفضلكم اإلجابة عليهآمني فأبعث 
  ، ، ،والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 إن اهللا سبحانه وتعاىل أنزل القرآن بالوحي على الرسول فكيف أنزل            :س
   من لندن-ع ص ح             احلديث؟ 

   : وبعده،وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته
صلى اهللا عليه وسلم بواسـطة   فقد أنزل اهللا القرآن الكرمي على نبيه حممد   :ج

 كما قال اهللا عـز وجـل يف         ،أشرف املالئكة وهو جربائيل عليه الصالة والسالم      
علَى قَلِْبك  *  نزلَ ِبِه الروح الْأَِمني       *وِإنه لَتنِزيلُ رب الْعالَِمني   ﴿ :سورة الشعراء 

    ِذِريننالْم كُونَ ِمنِبنيٍ  * ِلتم ِبيراٍن عوقال جل وعال يف سورة الدخان      )٢(﴾ِبِلس : 
 ِفيهـا    *ِإنا أَنزلْناه ِفي لَيلٍَة مباركٍَة ِإنا كُنا منـِذِرين        * والِْكتاِب الْمِبِني   * حم  ﴿

وما أَدراك  * ِإنا أَنزلْناه ِفي لَيلَِة الْقَدِر      ﴿ : وقال سبحانه  )٣(﴾يفْرق كُلُّ أَمٍر حِكيمٍ   
 ، وهذه الليلة هي أشرف الليايل   )٤(﴾ لَيلَةُ الْقَدِر خير ِمن أَلِْف شهرٍ      * ةُ الْقَدرِ ما لَيلَ 

شهر ﴿ : كما قال اهللا سبحانه يف سورة البقرة       ،وهي يف العشر األواخر من رمضان     
   . اآلية)٥(﴾رمضانَ الَِّذي أُنِزلَ ِفيِه الْقُرآنُ

                                                
 ١ / ٢١٢٦ ح  من لندن وصدر اجلواب برقم         . ص . من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من األخ ع        -١

  . هـ١٤١٧ / ٧ / ٧يف 
  .١٩٥ – ١٩٢ : سورة الشعراء اآليات-٢
  .٤ – ١ : سورة الدخان اآليات-٣
  .٣ – ١ : سورة القدر اآليات-٤
  .١٨٥ سورة البقرة اآلية -٥



  

 - ٤٦٣ -

 ،واسطة جربائيل عليه الصالة والسالم    أما احلديث فيوحيه اهللا إىل نبيه وحيا ب       
 كما يف احلديث الصحيح ، فيسمعه ما يقول   ،وتارة يتمثل له امللك يف صورة إنسان      

   . واهللا ويل التوفيق..عن عائشة رضي اهللا عنها

   ...والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  مفيت عام اململكة العربية السعودية
  لبحوث العلمية واإلفتاءورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة ا

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

 مت وهللا احلمد اجلزء التاسع من جمموع      
  لـسماحة  )فتاوى ومقاالت متنوعة  (

 عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز      / الشيخ  
اجلزء  – إن شاء اهللا     –حفظه اهللا ويليه    

  .العاشر وهو يف الصالة
 



  

 - ٤٦٤ -

   

  

 

  

  

  تنویھ
  

يالحظ القارئ أن األجزاء املتعلقة بالعقيدة وما يلحق        
عبد / ا من جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ         

العزيز بن عبد اهللا بن باز أمد اهللا يف عمره يدخل فيها أسـئلة    
  .وأجوبة عن موضوعات ليست يف العقيدة 

ت جزءا مـن    ومن باب التنويه فإن هذه األسئلة كان      
حماضرات تداوهلا الناس على األشرطة، ومن املصلحة أن ترد         

  .متكاملة
وبتوجيه من مساحة الشيخ فإن كل سـؤال وجوابـه          
سوف يوضع يف مكانه من أبواب الفقه عندما يـصل إليهـا            

  .الكتاب وينبه على مكانه السابق من الكتاب 
* * * 


