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  مقدمة
 .  ، والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني احلمد هللا رب العاملني

، كنت قد ألقيتها يف مناسبات  فهذه جمموعة حماضرات يف العقيدة والدعوة:  وبعد
،  - إن شاء اهللا -ر واملستقبل ، رأيت مجعها وطباعتها رجاء أن يستفاد منها يف احلاض خمتلفة

  . فيكون فيها إسهام يف الدعوة إىل اهللا ولو جبهد قليل
َ  َّ                            وأسأل اهللا يل ولوالد ي  وجلميع املسلمني املغفرة واملثوبة                   . 

 .  ، وآله وصحبه أمجعني وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
 املؤلف 
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 احملاضرة األوىل 
  لرسلبيان حقيقة التوحيد الذي جاءت به ا

 ورد الشبهات اليت أثريت حول التوحيد 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

، ومن متسك   نبينا حممد خامت الرسلعلى، وصلى اهللا وسلم  احلمد هللا رب العاملني
 .  بسنته وسار على هنجه إىل يوم الدين

 :  أما بعد
يها مربوط ، فصالح كل أمة ورق فإن العقيدة هي األساس الذي يقوم عليه بنيان األمم

، ومن مث جاءت رساالت األنبياء عليهم الصالة والسالم  بسالمة عقيدهتا وسالمة أفكارها
 .  تنادي بإصالح العقيدة

 . )١( } ÿ…çνçöxî (ρß‰ç7ôã$# ©!$# $tΒ Νä3s9 ôÏiΒ >µ≈s9Î#) {:  فكل رسول يقول لقومه أول ما يدعوهم
} ô‰s)s9uρ $ uΖ÷Wyè t/ ’Îû Èe≅ à2 7π̈Β é& »ωθß™ §‘ Âχ r& (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $#uρ |Nθ äó≈©Ü9$# ( { )٢(   . 

:  ، كما قال تعاىل وذلك ألن اهللا سبحانه خلق اخللق لعبادته وحده ال شريك له
} $tΒuρ àMø)n=yz £Ågø:$# }§ΡM}$#uρ ωÎ) Èβρß‰ç7÷èu‹Ï9 ∩∈∉∪ { )٣(  . 

؛  يا معاذ {:   ملعاذ بن جبل ، كما قال النيب  والعبادة حق اهللا على عباده
.  اهللا ورسوله أعلم:  قلت:  ؟ قال ، وما حق العباد على اهللا تدري ما حق اهللا على العباد

، وحق العباد على  أن يعبدوا اهللا وال يشركوا به شيئًا:  فإن حق اهللا على العباد:  قال
 - صحيح البخاري  ()رواه البخاري  ()٤( }ب من ال يشرك به شيئًا  أال يعذاهللا 

                                                 
 .  ٥٩:  سورة األعراف آية) ١(
 .  ٣٦:  سورة النحل آية) ٢(
 .  ٥٦:  سورة الذاريات آية) ٣(
، ابن ماجه الزهد  )٢٦٤٣(، الترمذي اإلميان  )٣٠(، مسلم اإلميان  )٢٧٠١(البخاري اجلهاد والسري ) ٤(

 .  )٥/٢٣٨(، أمحد  )٤٢٩٦(



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ٤

واللفظ )  ٣٠ (، ومسلم برقم  ) ٣/٢١٦ : ( م١٩٨١طبعة املكتبة اإلسالمية إسطنبول 
 .  وهذا احلق هو أول احلقوق على اإلطالق ال يسبقه شيء وال يتقدمه حق أحد. )  له

4 *  {:  قال تعاىل |Ós% uρ y7 •/u‘ ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? Hω Î) çν$ −ƒ Î) È ø t$ Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ $ ·Ζ≈ |¡ôm Î) 4 { )وقال   )١

≅ö *  {:  تعاىل è% (# öθ s9$ yè s? ã≅ ø? r& $ tΒ tΠ § ym öΝ à6 š/ u‘ öΝ à6 øŠ n= tæ ( ω r& (#θ ä. Î ô³ è@  Ïµ Î/ $ \↔ ø‹ x© ( È ø t$ Î!≡ uθ ø9 $$ Î/ uρ 

$ YΖ≈ |¡ ôm Î) ( { )٢(   . 
، وكونه األساس الذي ينبين عليه سائر  وألسبقية هذا احلق وأولويته على سائر احلقوق

،   لبث يف مكة ثالث عشرة سنة يدعو الناس إىل القيام به أحكام الدين نرى النيب
، وكل  ، وجاء القرآن الكرمي يف معظم آياته بتقريره ونفي الشبه عنه ونفي اإلشراك عنه

ً         ً                               مصل فرض ا أو نفل ا يعاهد اهللا على القيام به يف قوله         :}  x‚$ −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ 

Ú Ïè tG ó¡ nΣ ∩∈∪ { )٣(  .  
، أو توحيد الطلب والقصد  وهذا احلق العظيم يسمى توحيد العبادة أو توحيد اإلهلية

ما من مولود إال يولد على  { وهذا التوحيد مركوز يف الفطر - أمساء ملسمى واحد-

، احلديث برقم  ، ومسلم ) ٢/٩٧ (من حديث رواه البخاري   ()٤( }فطرة ال

فأبواه يهودانه أو  {وإمنا يطرأ االحنراف عنه بسبب التربية الفاسدة .  ) ) ٢٦٥٨ (

، احلديث  ، ومسلم ) ٢/٩٧ (من حديث رواه البخاري   ()٥( }ينصرانه أو ميجسانه 
 .  ) ) ٢٦٥٨ (برقم 

                                                 
 .  ٢٣:  سورة اإلسراء آية) ١(
 .  ١٥١:  سورة األنعام آية) ٢(
 .  ٥:  سورة الفاحتة آية) ٣(
،  )٤٧١٤(د السنة ، أبو داو )٢١٣٨(، الترمذي القدر  )٢٦٥٨(، مسلم القدر  )١٢٩٢(البخاري اجلنائز ) ٤(

 .  )٥٦٩(، مالك اجلنائز  )٢/٣١٥(أمحد 
،  )٤٧١٤(، أبو داود السنة  )٢١٣٨(، الترمذي القدر  )٢٦٥٨(، مسلم القدر  )١٢٩٢(البخاري اجلنائز ) ٥(

 .  )٥٦٩(، مالك اجلنائز  )٢/٣١٥(أمحد 
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%tβ  {:  ، قال تعاىل ، والشرك طارئ عليه ودخيل فيه وهذا التوحيد أصيل يف العامل x. 

â¨$ ¨Ζ9$# Zπ̈Β é& Zο y‰Ïn≡uρ y]yè t7sù ª!$# z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# š ÌÏe±u; ãΒ t Í‘ É‹ΨãΒ uρ tΑt“Ρr& uρ ãΝßγ yè tΒ |=≈ tG Å3ø9$# Èd,ys ø9$$ Î/ zΝä3ós uŠÏ9 t ÷t/ 

Ä¨$ ¨Ζ9$# $ yϑŠ Ïù (#θ àn= tF÷z $# ÏµŠÏù 4 { )وقال تعاىل )١   :}  $ tΒ uρ tβ% x. â¨$ ¨Ψ9 $# Hω Î) Zπ ¨Β é& Zο y‰ Ïm≡ uρ 

(#θ à n= tF ÷z $$ sù 4 { )٢(  .  
كان بني نوح وآدم عليهما الصالة والسالم عشرة :  قال ابن عباس رضي اهللا عنهما
هذا هو القول الصحيح يف :  قال العالمة ابن القيم.  )٣(قرون كلهم على شريعة من احلق 

 .  )٤(من القرآن وذكر ما يعضده .  اآلية
ً                        وصححه أيض ا احلافظ ابن كثري يف تفسريه وأول ما حدث الشرك يف قوم نوح حني .          
θ#)  {:  غلوا يف الصاحلني واستكربوا عن دعوة نبيهم ä9$ s% uρ Ÿω ¨βâ‘ x‹s? ö/ä3tG yγ Ï9#u Ÿω uρ ¨βâ‘ x‹s? #tŠuρ 

Ÿω uρ % Yæ# uθ ß™ Ÿω uρ šWθ äótƒ s−θ ãè tƒ uρ #Zô£nΣ uρ ∩⊄⊂∪ { )٥(  .  
هذه  : "  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما)٦( " صحيحه " قال البخاري رمحه اهللا يف

، فلما هلكوا أوحى الشيطان إىل قومهم أن انصبوا إىل  أمساء رجال صاحلني من قوم نوح
، حىت إذا هلك  ، فلم تعبد ، ومسوها بأمسائهم ففعلوا                          ً سهم اليت كانوا جيلسون أنصاب اجمال

 !  "         ََ  َّ            أولئك وت ن س خ العلم عبدت
ملا ماتوا عكفوا على :  قال غري واحد من السلف:   رمحه اهللا)٧(قال اإلمام ابن القيم 

 .  ، مث طال عليهم األمد فعبدوهم ، مث صوروا متاثيلهم قبورهم

                                                 
 .  ٢١٣:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١٩:  سورة يونس آية) ٢(
 .  )  ط مكتبة الرياض احلديثة-)  ١/٢٥١ ) ( تفسري ابن كثري : ( انظر ) (٣(
 .  ) ) ٢٠١ / ٢ ) ( إغاثة اللهفان : ( انظر ) (٤(
 .  ٢٣:  سورة نوح آية) ٥(
 .  ) ) ٦/٧٣ ) ( صحيح البخاري : ( انظر ) (٦(
 .  ) ) ٢٠٢ / ٢ ) ( إغاثة اللهفان : ( انظر ) (٧(
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وقد تالعب الشيطان باملشركني يف عبادة األصنام بكل قوم على :   رمحه اهللا)١(ال مث ق
، فطائفة دعاهم إىل عبادهتا من جهة تعظيم املوتى الذين صوروا تلك األصنام  قدر عقوهلم
، وأما  ، وهذا السبب هو الغالب على عوام املشركني ، كما يف قوم نوح على صورهم

، وجعلوا هلم  على صور الكواكب املؤثرة يف العامل بزعمهمخواصهم فاختذوا األصنام 
ً        ً ، ومل يزل هذا يف الدنيا قدمي ا وحديث ا    ً             ً         ً بيوت ا وسدنة وحجاب ا وقربان ا ، وأصل هذا املذهب                          

،  ، وهم قوم إبراهيم عليه السالم الذين ناظرهم يف بطالن الشرك من مشركي الصابئة
 .   حتريقه، فطلبوا وكسر حجتهم بعلمه وآهلتهم بيده

، وزعموا أنه يستحق العبادة وإليه تدبري هذا العامل                            ً وطائفة أخرى اختذت للقمر صنم ا
، ويتخذون هلا الوقوف                          ً       ، وهم اجملوس فيبنون هلم بيوت ا كثرية وطائفة تعبد النار.  السفلي

 .  ، فال يدعوهنا ختمد حلظة واحدة والسدنة واحلجاب
، وبه كل والدة ومنو ونشوء وطهارة  اء أصل كل شيء، تزعم أن امل وطائفة تعبد املاء

 .  وعمارة
، وطائفة عبدت  ، وطائفة عبدت البقر ، فطائفة عبدت اخليل وطائفة تعبد احليوانات
، وطائفة تعبد  ، وطائفة تعبد الشجر ، وطائفة تعبد اجلن البشر األحياء واألموات

 .  انتهى كالم ابن القيم رمحه اهللا.  املالئكة
ن األثر الذي مر من رواية البخاري عن ابن عباس يف بيان سبب حدوث الشرك وم

 :  يف قوم نوح
، ونصب التماثيل يف اجملالس  خطورة تعليق الصور على اجلدران:          ً ندرك أول ا

، حبيث يتطور تعظيم تلك الصور والتماثيل  ، وأن ذلك يئول بالناس إىل الشرك وامليادين
 .  ، كما حدث لقوم نوح  اخلري ودفع الشرإىل عبادهتا واعتقاد جلب

، وأنه قد يأتيهم  مدى حرص الشيطان على إضالل بين آدم ومكره هبم:            ً وندرك ثاني ا
، فإنه ملا رأى يف قوم نوح ولوعهم  من ناحية استغالل العواطف ودعوى الترغيب يف اخلري

                                                 
 .  ) ) ٢/٢٠٢ ) ( إغاثة اللهفان : ( انظر ) (١(
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مرهم بنصب صورهم على ، دعاهم إىل الغلو يف هذه احملبة حبيث أ بالصاحلني وحمبتهم هلم
 .  ، وهدفه من هذا اخلروج هبم عن جادة الصواب اجملالس

، بل ميتد إىل  أن الشيطان ال يقصر نظره على إغواء األجيال احلاضرة:            ً وندرك ثالث ا
، فإنه ملا مل يتمكن من إيقاع الشرك يف اجليل احلاضر من قوم نوح طمع  األجيال املستقبلة

 .  له األحبلةيف اجليل املقبل ونصب 
 .  ، بل جيب قطعها وسد باهبا أنه ال جيوز التساهل يف وسائل الشرك:            ً وندرك رابع ا

وفقداهنم .  ، وأن وجودهم يف الناس خري فضل العلماء العاملني:            ً وندرك خامس ا
 .  ، فإن الشيطان مل يتمكن من إغواء القوم حىت فقدوا شر
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 أنواع التوحيد 
، وهو توحيد الربوبية املتمثل باإلقرار  وحيد يف املعرفة واإلثباتت:  إن التوحيد نوعان

 .  باخلالق وانفراده باخللق والتدبري واإلحياء واإلماتة وجلب اخلري ودفع الشر
، حىت إن املشركني كانوا يقرون به مع  وهذا النوع ال يكاد ينازع فيه أحد من اخللق

%ö≅è% tΒ Νä3è  {:  نهم يف قوله، كما ذكر اهللا تعاىل ع شركهم وال ينكرونه ã— ötƒ zÏiΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{$#uρ ̈Β r& à7 Î=ôϑ tƒ yìôϑ ¡¡9$# t≈ |Á ö/F{$#uρ tΒ uρ ßl Ìøƒ ä† ¢‘y⇔ø9$# zÏΒ ÏM Íh‹yϑ ø9$# ßl Ìøƒ ä† uρ |M Íh‹yϑ ø9$# š∅ ÏΒ Çc‘y⇔ø9$# 

tΒ uρ ãÎn/y‰ãƒ zö∆ F{$# 4 tβθä9θ à)uŠ|¡sù ª!$# 4 ö≅ à)sù Ÿξ sùr& tβθ à)−G s? ∩⊂⊇∪ { )١(  . 
، وفيها البيان الواضح بأن املشركني كانوا يقرون هبذا النوع  وأمثاهلا من اآليات كثري

 العبادة املتمثل يف إفراد ، وهو توحيد ، وإمنا كانوا جيحدون النوع الثاين منه من التوحيد
، كما  اهللا سبحانه وتعاىل يف الطلب والقصد يف كل ما يصدر من العبد من أنواع العبادة

، إن هذه الكلمة تثبت العبادة جبميع أنواعها  ) ال إله إال اهللا (تدل عليه وتعرب عنه كلمة 
 .  هللا وحده وتنفيها عما سواه
≅Ÿ  {:   أن يقولوها امتنعوا وقالوا من املشركنيوهلذا ملا طلب النيب  yè y_ r& sπ oλÎ; Fψ$# 

$ Yγ≈ s9Î) #´‰Ïn≡uρ ( ¨β Î) #x‹≈ yδ íó y´ s9 Ò>$ yf ãã ∩∈∪ { )؛ لعلمهم أن من قاهلا فقد اعترف ببطالن  . )٢
:  ، والعبادة ، فإن اإلله معناه املعبود دة هللا وحده، وأثبت العبا عبادة كل ما سوى اهللا

، فمن نطق  اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األعمال واألقوال الظاهرة والباطنة
، والعالقة بني توحيد الربوبية  هبذه الكلمة وهو مع هذا يدعو غري اهللا فقد تناقض مع نفسه

إلقرار بتوحيد الربوبية يوجب اإلقرار بتوحيد أن ا:  ، مبعىن وتوحيد اإلهلية هي التالزم
؛ وهلذا كان الرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني                       ً       ً اإلهلية والقيام به ظاهر ا وباطن ا

، كما قال  ، وحيتجون عليهم مبا يعترفون به من توحيد الربوبية يطالبون أممهم بذلك

                                                 
 .  ٣١:  سورة يونس آية) ١(
 .  ٥:  سورة ص آية) ٢(
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ãΝà6Ï9≡sŒ ª!$# öΝä3š/u‘ ( Iω tµ≈s9Î) ω  {:  تعاىل Î) uθ èδ ( ß,Î=≈ yz Èe≅ à2 &ó_ x« çνρ ß‰ç6ôã $$ sù 4 uθ èδ uρ 4’n?tã Èe≅ ä. &ó x« 

×≅‹ Å2 uρ ∩⊇⊃⊄∪ { )١(  .}  Í.s!uρ Οßγ tFø9r'y™ ô̈Β t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ  ∅ ä9θ à)u‹s9 ª!$# 4 ö≅ è% ΟçF÷ƒ utsù r& 

$ ¨Β tβθ ããô‰s? ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ÷β Î) u’ÎΤyŠ# u‘ r& ª!$# AhÛØÎ/ ö≅ yδ £èδ àM≈xÏ±≈ x. ÿÍν ÎhàÑ ÷ρ r& ’ ÎΤyŠ# u‘ r& >π yϑ ôm tÎ/ ö≅ yδ  ∅ èδ 

àM≈s3Å¡ôϑ ãΒ Ïµ ÏG uΗ ÷qu‘ 4 ö≅è% z É<ó¡ym ª!$# ( Ïµ ø‹n= tã ã≅ 2 uθ tG tƒ tβθ è= Ïj.uθ tG ßϑ ø9$# ∩⊂∇∪ { )٢(  . 
،  ، ال يكاد ينازع فيه أحد من املشركني فاإلقرار بتوحيد الربوبية مركوز يف الفطر

،   اخلالقومل يعرف عن أحد من طوائف العامل إنكار هذا النوع إال الدهرية الذين جيحدون
θ#)  {:  ، كما قال اهللا عنهم ويزعمون أن العامل يسري بنفسه من غري مدبر له ä9$ s% uρ $ tΒ }‘Ïδ 

ω Î) $ uΖè?$ uŠym $ u‹÷Ρ‘‰9$# ßNθ ßϑ tΡ $ u‹øt wΥuρ $ tΒ uρ !$ uΖä3Î= öκç‰ ω Î) ã÷δ ¤$! $# 4 { )٣(  . 

$  {:  فرد اهللا عليهم بقوله tΒ uρ Μ çλm; y7Ï9≡x‹Î/ ôÏΒ AΟù= Ïæ ( ÷β Î) öΛèε ω Î) tβθ ‘ΖÝàtƒ ∩⊄⊆∪ { )٤(   . 
، والظن ال يغين  ، بل على جمرد ظن  هذا على برهان دهلم عليهفهم مل يبنوا إنكارهم

=Πr& (#θà)Î÷  {:  ، كما مل يستطيعوا اإلجابة عن قوله تعاىل عن احلق شيئا äz ôÏΒ Îöxî >ó x« ÷Πr& 

ãΝèδ šχθ à)Î=≈ y‚ ø9$# ∩⊂∈∪ ÷Πr& (#θ à)n= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ 4 ≅t/ ω tβθãΖÏ%θ ãƒ ∩⊂∉∪ { )٥(   . 

≈›x#  {:  وال عن قوله تعاىل yδ ß,ù= yz «!$# † ÎΤρ â‘ r'sù #sŒ$ tΒ t,n= y{ t Ï%©!$# ÏΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ 4 { )٦( . 

 } ö≅ è% ΝçF÷ƒ uu‘ r& $ ¨Β šχθ ããô‰s? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ’ ÎΤρ â‘ r& #sŒ$ tΒ (#θ à)n= yz zÏΒ ÇÚö‘ F{$# ÷Πr& öΝçλm; Ô8÷Å° ’ Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ( { )٧(  . 

                                                 
 .  ١٠٢:  سورة األنعام آية) ١(
 .  ٣٨:  سورة الزمر آية) ٢(
 .  ٢٤:  سورة اجلاثية آية) ٣(
 .  ٢٤:  سورة اجلاثية آية) ٤(
 .  ٣٦ - ٣٥:  تانياآلسورة الطور ) ٥(
 .  ١١:  سورة لقمان آية) ٦(
 .  ٤:  آيةسورة األحقاف ) ٧(
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ّ                      ، فهو مقر  به يف الباطن كما قال  من تظاهر جبحد هذا النوع من التوحيد كفرعونو         
$tΑ  {:  اهللا تعاىل عنه s% ô‰s)s9 |M ÷Η Í>tã !$ tΒ tΑt“Ρr& ÏIω àσ¯≈ yδ ωÎ) > u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ { )١(  . 

ρ#)  {:  وقال عنه وعن قومه ß‰ys y_ uρ $ pκÍ5 !$ yγ ÷FoΨ s)ø‹oKó™ $#uρ öΝåκß¦ àΡr& $Vϑ ù= àß #vθ è= ãæuρ 4 { )٢(  . 

$YŠ#  {:  األوىلوقال تعاىل عن األمم  tã uρ (#yŠθ ßϑ rO uρ ‰s% uρ š ¨t7¨? Νà6s9 ÏiΒ öΝÎγ ÏΨÅ6≈ |¡¨Β ( 
š ¨ y— uρ ÞΟßγ s9 ß≈ sÜø‹¤±9$# öΝßγ n=≈uΗ ùår& öΝèδ £‰|Á sù Çtã È≅‹ Î6¡¡9$# (#θçΡ% x.uρ t ÎÅÇö7tFó¡ãΒ ∩⊂∇∪ { )٣(   . 

،  ، كما مل يذهب إىل جحده طائفة معروفة من بين آدم وهذا النوع من التوحيد
ِ  ُّ                                 ، فالكل م ق ر ون بأن اهللا هو املنفرد باخللق والتدبري كذلك يف الغالب مل يقع فيه شرك ، ومل          ُ 

، فالثنوية  عاليثبت عن أحد من طوائف العامل إثبات خالقني متساويني يف الصفات واألف
       ً           ، وخالق ا للشر وهو  ، وهو النور      ً       خالق ا للخري-من اجملوس الذين جيعلون للعامل خالقني 

، وهم  ، فالنور عندهم هو األصل والظلمة حادثة  ال يسوون الظلمة بالنور-الظلمة 
 .  متفقون على أن النور خري من الظلمة

امل ثالثة أرباب منفصل بعضهم عن وكذلك النصارى القائلون بالتثليث مل يثبتوا للع
 .  إن اآلب هو اإلله األكرب:  ، ويقولون ، بل هم متفقون على أن خالق العامل واحد بعض

، ولكن اإلقرار به  أن إثبات توحيد الربوبية حمل وفاق والشرك فيه قليل:  واحلاصل
ه وهو توحيد ، بل ال بد مع ذلك أن يأيت بالزم وحده ال يكفي العبد يف حصول اإلسالم

ً                     ، خصوص ا مشركي العرب الذين  ، فإن األمم الكفرية كانت تقر بتوحيد الربوبية اإلهلية      
، واملستقرئ   ومل يكونوا هبذا مسلمني ملا مل يأتوا بتوحيد اإلهليةبعث فيهم خامت الرسل 

، فهي  ، وتستدل عليه بتوحيد الربوبية آليات القرآن الكرمي جيد أهنا تطالب بتوحيد اإلهلية
،  فهي تأمرهم بتوحيد العبادة.  ، وتستدل عليه مبا أثبتوه تطالب املشركني مبا جحدوه

                                                 
 .  ١٠٢:  سورة اإلسراء آية) ١(
 .  ١٤:  سورة النمل آية) ٢(
 .  ٣٨:  سورة العنكبوت آية) ٣(
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، وتوحيد  ، فتذكر توحيد العبادة يف سياق الطلب وخترب عن إقرارهم بتوحيد الربوبية
 .  الربوبية يف سياق اخلرب

$  {:  وأول أمر جاء يف املصحف هو قوله تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9$# (#ρ ß‰ç6 ôã$# ãΝä3−/u‘ “ Ï% ©!$# öΝä3s)n= s{ 

t Ï% ©!$#uρ ÏΒ öΝä3Î= ö6 s% öΝä3ª= yès9 tβθà)−G s? ∩⊄⊇∪ “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yèy_ ãΝä3s9 uÚö‘ F{$# $ V©≡tÏù u!$ yϑ ¡¡9$#uρ [!$ oΨ Î/ tΑt“Ρr& uρ zÏΒ 

Ï!$yϑ¡¡9$# [!$tΒ ylt÷zr'sù ÏµÎ/ zÏΒ ÏN≡tyϑ̈V9$# $]%ø—Í‘ öΝä3©9 ( Ÿξsù (#θè=yèøgrB ¬! #YŠ#y‰Ρr& öΝçFΡr&uρ šχθßϑn=÷ès? ∩⊄⊄∪ { )١( .  
    ً                                                                        وكثري ا ما جند يف القرآن الكرمي الدعوة إىل توحيد العبادة واألمر به واجلواب عن الشبه 

؛  ، بل كل آية يف القرآن فهي داعية إىل هذا التوحيد كل سورة يف القرآن، و املوجهة إليه
؛ وإما دعاء  ، وهذا هو توحيد الربوبية ألن القرآن إما خرب عن اهللا وأمسائه وصفاته وأفعاله

؛ وإما خرب  ، وهذا هو توحيد اإلهلية إىل عبادته وحده ال شريك له وترك ما يعبد من دونه
؛ وإما خرب عن  ، وهذا جزاء توحيد يده وطاعته يف الدنيا واآلخرةعن إكرامه ألهل توح

؛  ، وهذا جزاء من خرج عن حكم التوحيد أهل الشرك وعن جزائهم يف الدنيا واآلخرة
 .  ، وهذا من حقوق التوحيد فإن التشريع حق هللا وحده وإما أحكام وتشريع

فإهنا تتضمن )   إله إال اهللاال : ( وهذا التوحيد جبميع أنواعه تضمنته كلمة واحدة هي
كما تتضمن والء .  نفي اإلهلية احلقة عن كل ما سوى اهللا وإثباهتا هللا وحده.    ً         ً نفي ا وإثبات ا

، كما قال  ودين التوحيد قائم على هذين األساسني.  ، والء اهللا وبراء مما سواه وبراء
  { : تعاىل عن خليله إبراهيم عليه الصالة والسالم أنه قال لقومه Í_ ¯ΡÎ) Ö!#tt/ $£ϑ ÏiΒ tβρ ß‰ç7÷ès? ∩⊄∉∪ 

ω Î) “ Ï% ©!$# ’ÎΤtsÜsù …çµ ¯ΡÎ* sù È Ï‰öκu y™ ∩⊄∠∪ { )٢( . 

$ ô‰s)s9uρ  {:  ، قال تعاىل وهذا منهاج كل رسول يبعثه اهللا uΖ÷Wyè t/ ’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Βé& »ωθß™ §‘ 

Âχ r& (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $#uρ |Nθ äó≈©Ü9$# ( { )٣(   . 

                                                 
 .  ٢٢ - ٢١:  تانياآلسورة البقرة ) ١(
 .  ٢٧ - ٢٦:  تانياآلسورة الزخرف ) ٢(
 .  ٣٦:  سورة النحل آية) ٣(
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yϑ  {:  وقال تعاىل sù öàõ3tƒ ÏNθ äó≈ ©Ü9$$ Î/ -∅ ÏΒ ÷σãƒ uρ «!$$ Î/ Ï‰s)sù y7 |¡ôϑ tG ó™ $# Íο uρ óãè ø9$$ Î/ 4’ s+øOâθ ø9$# Ÿω 
tΠ$ |Á ÏΡ$# $ oλm; 3 { )١(   . 

م القيام فقد أعلن الرباءة من عبادة كل ما سوى اهللا والتز)  ال إله إال اهللا : ( فمن قال
yϑ  {:  ، وذلك عهد يقطعه اإلنسان على نفسه بعبادة اهللا sù y]s3¯Ρ $ yϑ ¯ΡÎ* sù ß]ä3Ζtƒ 4’ n?tã 

Ïµ Å¡øtΡ ( ôtΒ uρ 4’ nû÷ρ r& $ yϑ Î/ y‰yγ≈ tã çµ ø‹n= tæ ©!$# Ïµ‹ Ï?÷σã‹|¡sù #·ô_ r& $ Vϑ‹ Ïàtã ∩⊇⊃∪ { )٢(  . 
، فمعناها ال معبود حبق إال  ؛ ألن معناه املعبود فال إله إال اهللا إعالن لتوحيد العبادة

، وإثبات                         ً             ً                      فمن قال هذه الكلمة عارف ا ملعناها عامل ا مبقتضاها من نفي الشرك.  اهللا
، ومن قاهلا وعمل مبقتضاها  قاالوحدانية هللا مع اعتقاد ذلك والعمل به فهو املسلم ح

، ومن قاهلا بلسانه وعمل خبالفها من الشرك      ً                                 ظاهر ا من غري اعتقاد يف القلب فهو املنافق
، كحال عباد القبور اليوم الذين ينطقون                                       ً        ً املنايف ملدلوهلا فهو الكافر ولو قاهلا مرار ا وتكرار ا

ديل سلوكهم وتصحيح أعماهلم هبذه الكلمة وال يفقهون معناها وال يكون هلا أثر يف تع
،  ، يا فالن يا فالن ، يا بدوي املدد يا عبد القادر:  ، مث يقول ال إله إال اهللا:  فتراه يقول

 .  يستنجد باألموات ويستغيث هبم يف امللمات
، حيث أدركوا أن  إن املشركني األولني عرفوا من معىن هذه الكلمة ما مل يعرفه هؤالء

رواه اإلمام أمحد يف   ()٣( }ال إله إال اهللا :  قولوا {:   هلم حينما قالالرسول 
 -، طبعة دار الكتب العلمية  ، والترمذي يف سننه ٤٩٢ / ٣، الطبعة امليمنية  املسند
 فقد طلب منهم ترك عبادة.  ) ) ٣٢٣٢ (، احلديث برقم  ، حتقيق أمحد شاكر بريوت

                                                 
 .  ٢٥٦:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١٠:  سورة الفتح آية) ٢(
 .  )١/٢٢٨(، أمحد  )٣٢٣٢(الترمذي تفسري القرآن ) ٣(
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Ÿ≅yè  {:  ، وهلذا قالوا األصنام وأراد منهم عبادة اهللا وحده y_ r& sπ oλÎ; Fψ$# $ Yγ≈s9Î) #´‰Ïn≡uρ ( { )١( 
$  {:  وقال قوم هود uΖoK÷∞Å_ r& y‰ç7÷è uΖÏ9 ©!$# …çν y‰ôm uρ u‘ x‹tΡuρ $ tΒ tβ%Ÿ2 ß‰ç7÷è tƒ $ tΡäτ !$ t/# u ( { )٢(  . 

$!  {:  وقال قوم صاحل له uΖ9yγ ÷Ψ s?r& βr& y‰ç7÷è ¯Ρ $ tΒ ß‰ç7÷ètƒ $ tΡäτ !$ t/# u { )٣(  . 

$!  {:  وقال قوم نوح له من قبل uΖ9yγ ÷Ψ s?r& β r& y‰ç7÷è ¯Ρ $ tΒ ß‰ç7÷è tƒ $ tΡäτ !$ t/# u { )٤(  . 

θ#)  {:  قبلوقال قوم نوح له من  ä9$ s% uρ Ÿω ¨β â‘ x‹s? ö/ä3tG yγ Ï9#u Ÿω uρ ¨β â‘ x‹s? #tŠuρ Ÿω uρ % Yæ# uθ ß™ Ÿω uρ 

šWθ äó tƒ s−θ ãè tƒ uρ #Zô£nΣ uρ ∩⊄⊂∪ { )٥(  . 
، وإقبال على   أنه ترك لعبادة األصنام-ال إله إال اهللا :  هذا ما فهمه الكفار من معىن

،  ؛ ألنه ال جيتمع مع عبادة الالت والعزى ومناة ، فلهذا أبوا النطق هبا عبادة اهللا وحده
، فهم ينطقون هبا مع بقائهم على عبادة  وعباد القبور اليوم ال يدركون هذا التناقض

 فيكون معىن )٦( على االختراع واخللق واإلجياد ، وبعضهم يفسر اإلله بأنه القادر األموات
، فإن من  ، وهذا من أفحش اخلطأ ال قادر على االختراع إال اهللا:  عنده)  ال إله إال اهللا (

، فإهنم كانوا يقرون بأنه ال يقدر على االختراع  فسرها بذلك مل يزد على ما أقر به الكفار
، كما ذكر اهللا تعاىل ذلك عنهم ومل يصريوا به  واخللق والرزق واإلحياء واإلماتة إال اهللا

، لكن ليس هو  ، هذا املعىن الذي يذكرونه داخل يف معىن ال إله إال اهللا نعم.  مسلمني
 .  املقصود من هذه الكلمة

                                                 
 .  ٥:  سورة ص آية) ١(
 .  ٧٠:  سورة األعراف آية) ٢(
 .  ٦٢:  سورة هود آية) ٣(
 .  ٦٢:  سورة هود آية) ٤(
 .  ٢٣:  سورة نوح آية) ٥(
 .  ) حملمد عبده)  التوحيدرسالة  : ( ، مثل كما هو مذكور يف كتب العقائد املؤلفة على طريقة علماء الكالم ) (٦(
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 الشرك يف توحيد العبادة 
، وقد أحملنا فيما سبق إىل  والشرك يف العبادة هو صرفها أو صرف شيء منها لغري اهللا

، وهذا الشرك                                     ، وال زال مستمر ا يف اخللق إال من رحم اهللا مبدأ حدوثه يف األرض
، أو صرف أي نوع  ؛ كالذبح لغري اهللا ودعاء غري اهللا شرك أكرب خيرج من امللة:  نوعان

، وقد  ، وشرك أصغر ال خيرج من امللة لكنه ينقص التوحيد من أنواع العبادة لغري اهللا
،  ، وذلك كاحللف بغري اهللا وكثري الرياء يقع يف الشرك األكربيتمادى بصاحبه حىت 

، وما أشبه ذلك من األلفاظ اليت جتري على  ، ولوال اهللا وأنت ما شاء اهللا وشئت:  وقول
 .  اللسان وال يقصد معناها

؛ بسبب ابتعاد أكثر الناس عن الكتاب  وقد كثر الشرك يف هذه األمة واستشرى أمره
، وبسبب الغلو يف تعظيم املوتى والبناء  دهم لآلباء واألجداد على غري هدى، وتقلي والسنة

 كما قال ، وبسبب اجلهل حبقيقة دين اإلسالم الذي بعث اهللا به رسوله  على قبورهم
 إمنا تنقض عرى اإلسالم عروة عروة إذا نشأ يف اإلسالم أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 

،  رواج الشبه واحلكايات اليت ضل هبا أكثر الناس، وبسبب  من ال يعرف اجلاهلية
 .  واعتربها أدلة يستندون إليها يف تربير ما هم عليه

وهذه الشبه منها ما أدىل به مشركو األمم السابقة ومنها ما أدىل به مشركو هذه 
 .  األمة
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 الشبه اليت أدت إىل كثرة الشرك يف هذه األمة 

  واألجداد االحتجاج مبا عليه اآلباء: أوال 
 :ومن هذه الشبه 

ً   شبهة تكاد تكون مشتركة بني طوائف املشركني يف خمتلف األمم قدمي ا :     ً أول ا                                                     
، وأهنم ورثوا هذه العقيدة  ، وهي شبهة االحتجاج مبا عليه اآلباء واألجداد      ً وحديث ا
.y7Ï9≡x‹x  {:  ، كما قال تعاىل عنهم uρ !$ tΒ $ uΖù= y™ ö‘ r& ÏΒ y7 Î=ö7s% ’ Îû 7π tƒ ös% ÏiΒ @ƒ É‹¯Ρ ω Î) tΑ$ s% !$ yδθèùuøIãΒ $ ¯ΡÎ) 

!$ tΡô‰y ùρ $ tΡu!$ t/# u #’ n?tã 7π ¨Β é& $ ¯ΡÎ)uρ #’ n?tã ΝÏδ Ì≈ rO# u šχρ ß‰tFø)•Β ∩⊄⊂∪ { )١(   . 
، وهي حجة  يها كل من يعجز عن إقامة الدليل على دعواهوهذه حجة يلجأ إل

، فإن هؤالء اآلباء الذين قلدوهم ليسوا على  داحضة ال يقام هلا وزن يف سوق املناظرة
öθ {:  ، قال تعاىل ، ومن كان كذلك ال جتوز متابعته واالقتداء به هدى s9uρ r& tβ% x. öΝèδ äτ!$ t/# u Ÿω 

tβθ ßϑ n=ôè tƒ $\↔ ø‹x© Ÿω uρ tβρ ß‰tG öκu‰ ∩⊇⊃⊆∪ { )وقال تعاىل )٢  :} öθ s9uρ r& šχ% x. öΝèδäτ !$ t/# u Ÿω šχθ è=É)÷è tƒ $ \↔ ø‹x© 

Ÿω uρ tβρß‰tG ôγ tƒ ∩⊇∠⊃∪ { )٣(  . 
، قال تعاىل عن يوسف عليه                               ً                  وإمنا يكون االقتداء باآلباء حممود ا إذا كانوا على حق

àM÷è  {:  السالم t7¨?$#uρ s' ©#ÏΒ ü“ Ï!$ t/# u zΟŠ Ïδ≡tö/Î) t,≈ ys ó™ Î)uρ z>θà)÷è tƒ uρ 4 $ tΒ šχ% x. !$ uΖs9 β r& x8Îô³Σ «!$$ Î/ ÏΒ 

&ó x« 4 š Ï9≡sŒ ÏΒ È≅ôÒ sù «!$# $ uΖøŠn= tã ’n?tã uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# £Å3≈ s9uρ usYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω tβρ ãä3ô±o„ ∩⊂∇∪ { )وقال  )٤

t  {:  تعاىل Ï% ©!$#uρ (#θãΖtΒ#u öΝåκ÷J yè t7¨?$#uρ ΝåκçJ −ƒ Íh‘èŒ ?≈ yϑƒ Î*Î/ $ uΖø)pt ø: r& öΝÍκÍ5 öΝåκtJ −ƒ Íh‘ èŒ { )٥(  . 

                                                 
 .  ٢٣:  سورة الزخرف آية) ١(
 .  ١٠٤:  سورة املائدة آية) ٢(
 .  ١٧٠:  ة آيةالبقرسورة ) ٣(
 .  ٣٨:  سورة يوسف آية) ٤(
 .  ٢١:  سورة الطور آية) ٥(
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ليهم الصالة ، يقابلون هبا دعوات األنبياء ع وهذه الشبهة متغلغلة يف نفوس املشركني
ÉΘöθ  {:  ، فقوم نوح ملا قال هلم نوح والسالم s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ /ä3s9 ôÏiΒ >µ≈s9Î) ÿ…çν çöxî ( Ÿξ sùr& 

tβθ à)−G s? ∩⊄⊂∪ tΑ$ s)sù (#àσn= yϑ ø9$# t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ÏΒ Ïµ ÏΒ öθ s% $ tΒ !#x‹≈ yδ ωÎ) ×|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ ß‰ƒ Ìãƒ β r& Ÿ≅ Ò xtG tƒ öΝà6ø‹n= tæ 

öθ s9uρ u!$ x© ª!$# tΑt“ΡV{ Zπ s3Í≥̄≈ n= tΒ $ ¨Β $ uΖ÷è Ïϑ y™ #x‹≈ pκÍ5 þ’ Îû $ uΖÍ← !$ t/# u t,Î!¨ρ F{$# ∩⊄⊆∪ { )١(  . 
.  ا ما جاءهم به أبوهم نوح عليه السالمفجعلوا ما عليه آباؤهم حجة يعارضون هب

$!  {:  وقوم صاحل يقولون له uΖ9yγ ÷Ψ s?r& βr& y‰ç7÷è ¯Ρ $ tΒ ß‰ç7÷è tƒ $ tΡäτ !$ t/# u { )٢(   . 

š  {:  وقوم شعيب يقولون له è?4θ n= |¹ r& š‚ âæ∆ù's? βr& x8çøĪΡ $ tΒ ß‰ç7÷è tƒ !$ tΡäτ !$ t/# u { )٣(  . 

$  {:  وقوم إبراهيم يقولون له ملا أفحمهم باحلجة وقال هلم tΒ tβρß‰ç7÷è s? ∩∠⊃∪ (#θ ä9$ s% ß‰ç7÷è tΡ 

$ YΒ$ uΖô¹ r& ‘≅sàoΨ sù $ oλm; tÏÅ3≈ tã ∩∠⊇∪ tΑ$ s% ö≅ yδ ö/ä3tΡθ ãè yϑ ó¡o„ øŒÎ) tβθãã ô‰s? ∩∠⊄∪ ÷ρ r& öΝä3tΡθ ãè xΖtƒ ÷ρ r& tβρ •ÛØo„ ∩∠⊂∪ 
(#θ ä9$ s% ö≅ t/ !$ tΡô‰y ùρ $ tΡu!$ t/# u y7 Ï9≡x‹x. tβθè= yè øtƒ ∩∠⊆∪ { )٤(   . 

$tΑ  {:  وقال فرعون ملوسى s% $ yϑ sù ãΑ$ t/ Èβρãà)ø9$# 4’ n<ρW{$# ∩∈⊇∪ { )٥(   . 
، ال ميلك أهله حجة يدفعون هبا احلق إال هذه احلجة  وهكذا الكفر ملة واحدة

 .  الواهية

 قدر على تربير ما هم عليه من الشرك االحتجاج بال: ثانيا 
، وهي االحتجاج بالقدر على  الشبهة اليت أدىل هبا مشركو قريش وغريهم:     ً  ثاني ا

ãΑθ  {:  قال تعاىل يف سورة األنعام.  تربير ما هم عليه من الشرك à) u‹ y™ t Ï% ©! $# (#θ ä. u õ° r& öθ s9 

u !$ x© ª! $# !$ tΒ $ oΨ ò2 u õ° r& Iω uρ $ tΡ äτ !$ t/# u Ÿω uρ $ uΖ øΒ § ym  ÏΒ & ó x« 4 { )وقال يف سورة النحل )٦ ،  :
                                                 

 .  ٢٤ - ٢٣:  تانياآلسورة املؤمنون ) ١(
 .  ٦٢:  سورة هود آية) ٢(
 .  ٨٧:  سورة هود آية) ٣(
 .  ٧٤ - ٧٠:  اتياآلسورة الشعراء ) ٤(
 .  ٥١:  سورة طه آية) ٥(
 .  ١٤٨:  سورة األنعام آية) ٦(
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}  tΑ$ s% uρ š Ï% ©! $# (#θ ä. u õ° r& öθ s9 u !$ x© ª! $# $ tΒ $ tΡ ô‰ t6 tã  ÏΒ  Ïµ ÏΡρ ßŠ ∅ ÏΒ & ó x« ß øt ªΥ Iω uρ $ tΡ äτ !$ t/# u Ÿω uρ 

$ oΨ øΒ § ym  ÏΒ  Ïµ ÏΡρ ßŠ  ÏΒ & ó x« 4 { )١(  . 

 .   )٢( } θä9$s%uρ öθs9 u!$x© ß≈oΗ÷q§9$# $tΒ Νßγ≈tΡô‰t7tã 3#)  {:  وقال يف سورة الزخرف
،   هذه مناظرة ذكرها اهللا تعاىل)٣(قال احلافظ ابن كثري رمحه اهللا عند آية األنعام 

، فإن اهللا مطلع على ما هم فيه  وشبهة تشبث هبا املشركون يف شركهم وحترمي ما حرموا
، أو حيول بيننا  ، وهو قادر على تغيريه بأن يلهمنا اإلميان ك والتحرمي ملا حرموهمن الشر

وهي حجة :  ، قال ، فدل على أنه مبشيئته وإرادته ورضاه منا ذلك وبني الكفر فلم يغريه
، وأدال عليهم  ، ودمر عليهم ؛ ألهنا لو كانت صحيحة ملا أذاقهم اهللا بأسه داحضة باطلة
≅ö  {:  أذاق املشركني من أليم االنتقام، و رسله الكرام è% ö≅ yδ Νà2 y‰ΖÏã ôÏiΒ 5Οù= Ïæ { )٤(  ،

çνθ  {،  بأن اهللا راض عنكم فيما أنتم فيه:  أي ã_Ì÷‚ çG sù !$ uΖs9 ( { )فتظهروه لنا :   أي)٥

β  {.  وتربزوهوتبينوه  Î) šχθ ãè Î7 −G s? ω Î) £ ©à9 β÷ {.  الوهم واخليال:   أي)٦( } #$ Î) uρ óΟ çFΡ r& 

ω Î) tβθ ß¹ ã øƒ rB ∩⊇⊆∇∪ { )انتهى.  تكذبون على اهللا فيما ادعيتموه:  ، أي )٧  . 
                    ً     أنه لو كان تعاىل كاره ا ملا :   ومضمون كالمهم)٨(:  وقال عند تفسري آية النحل

≅ö  {:                   ً              ، قال اهللا تعاىل راد ا عليهم شبهتهم ، وملا مكننا منه ةفعلنا ألنكره علينا بالعقوب yγ sù 

’ n?tã È≅ ß™ ”9$# ω Î) à≈ n= t7ø9$# ßÎ7ßϑ ø9$# ∩⊂∈∪ ô‰s)s9uρ $ uΖ÷Wyè t/ ’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Β é& »ωθ ß™ §‘ Âχ r& (#ρß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θç7Ï⊥ tG ô_ $#uρ 

|Nθ äó≈ ©Ü9$# ( Νßγ ÷Ψ Ïϑ sù ô̈Β “ y‰yδ ª!$# Νßγ ÷Ψ ÏΒ uρ ï∅ ¨Β ôM¤)ym Ïµ ø‹n= tã ä' s#≈ n=Ò9$# 4 (#ρ çÅ¡sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρ ãÝàΡ$$ sù 

                                                 
 .  ٣٥:  سورة النحل آية) ١(
 .  ٢٠:  سورة الزخرف آية) ٢(
 .)  ) ٢/١٨٧ : ( تفسري ابن كثري ) (٣(
 .  ١٤٨:  سورة األنعام آية) ٤(
 .  ١٤٨:  سورة األنعام آية) ٥(
 .  ١٤٨:  ام آيةسورة األنع) ٦(
 .  ١٤٨:  سورة األنعام آية) ٧(
 .  ) ) ٥٧٠،  ٥٦٩ / ٢ (تفسري ابن كثري  ) (٨(
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y#ø‹x. šχ% x. èπ t7É)≈ tã šÎ/Éj‹s3ßϑ ø9$# ∩⊂∉∪ { )ره ليس األمر كما تزعمون أنه مل ينك:  أي )١

’  { ، وبعث ، وهناكم عنه آكد النهي ، بل قد أنكره عليكم أشد اإلنكار عليكم Îû Èe≅ à2 

7π ¨Βé& { )يف كل قرن وطائفة من الناس:  ، أي )٢ }  »ωθß™ ، وكلهم يدعون إىل  )٣( } ‘§

Âχ  { ، وينهون عن عبادة ما سواه عبادة اهللا r& (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $#uρ |Nθ äó≈©Ü9$# ( { )٤(  . 
، يف قوم  فلم يزل تعاىل يرسل إىل الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك يف بين آدم

، وكان أول رسول بعثه اهللا إىل أهل األرض إىل أن ختمهم  نوح الذين أرسل إليهم نوح
، وكلهم كما قال  ، يف املشارق واملغارب  الذي طبقت دعوته اإلنس واجلنمبحمد 
 )٥( } ∪∋⊅∩ tΒuρ $uΖù=y™ö‘r& ÏΒ šÎ=ö6s% ÏΒ @Αθß™§‘ ωÎ) ûÇrθçΡ Ïµø‹s9Î) …çµ̄Ρr& Iω tµ≈s9Î) HωÎ) O$tΡr& Èβρß‰ç7ôã$$sù$!  {:  تعاىل

≅ö  {:  وقوله تعاىل t↔ ó™ uρ ô tΒ $ oΨ ù= y™ ö‘ r&  ÏΒ y7 Î= ö6 s%  ÏΒ !$ uΖ Î= ß™ •‘ $ uΖ ù= yè y_ r&  ÏΒ Èβρ ßŠ Ç≈ uΗ ÷q §9 $# Zπ yγ Ï9# u 

tβρ ß‰ t7 ÷è ãƒ ∩⊆∈∪ { )وقال تعاىل يف هذه اآلية الكرمية )٦  :}  ô‰s)s9uρ $ uΖ÷Wyè t/ ’ Îû Èe≅à2 7π̈Β é& »ωθ ß™ §‘ 

Âχ r& (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $#uρ |Nθ äó≈©Ü9$# ( { )٧(  . 

öθ  {:  فكيف يسوغ ألحد من املشركني بعد هذا أن يقول s9 u!$ x© ª!$# $ tΒ $ tΡô‰t6 tã  ÏΒ 

Ïµ ÏΡρ ßŠ ∅ ÏΒ &ó x« { )؛ ألنه هناهم عن ذلك  فمشيئته تعاىل الشرعية عنهم منتفية! ؟  )٨
 حجة هلم                      ً    وهي متكينهم من ذلك قدر ا فال:  ، وأما مشيئته الكونية على ألسنة رسله

.  مث إنه تعاىل قد أخرب أنه أنكر عليهم بالعقوبة يف الدنيا بعد إنذار الرسل:  قال.  . . فيها
 .  انتهى

                                                 
 .  ٣٦ - ٣٥:  تانياآلسورة النحل ) ١(
 .  ٣٦:  سورة النحل آية) ٢(
 .  ٣٦:  سورة النحل آية) ٣(
 .  ٣٦:  سورة النحل آية) ٤(
 .  ٢٥:  سورة األنبياء آية) ٥(
 .  ٤٥:  سورة الزخرف آية) ٦(
 .  ٣٦:  سورة النحل آية) ٧(
 .  ٣٥:  سورة النحل آية) ٨(
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؛ ألهنم ال يعتقدون قبح  فهم مل يريدوا هبذا الكالم االعتذار عن ارتكاب القبيح
tβθ  { ، بل هم أفعاهلم ç7|¡øt s† öΝåκ̈Ξr& tβθ ãΖÅ¡øt ä† $ ·è ÷Ψß¹ ∩⊇⊃⊆∪ { )وهم إمنا يعبدون األصنام )١ ،  ،

$!  {:  ويقولون tΡθ ç/Ìhs)ã‹Ï9 ’ n< Î) «!$# #’ s∀ ø9ã— { )فلم يريدوا بذلك إال االحتجاج على أن ما  )٢ ،
، فرد عليهم سبحانه بأنه لو كان األمر كذلك ملا  ارتكبوه حق ومشروع ومرضي عند اهللا
 .  بعث الرسل إلنكاره وملا عاقبهم عليه

 الظن أن جمرد النطق بال إله إال اهللا يكفي لدخول اجلنة :     ً  ثالث ا 
، ولو فعل   شبههم ظنهم أن جمرد النطق بال إله إال اهللا يكفي لدخول اجلنةومن:      ً ثالث ا

اإلنسان ما فعل من املكفرات والشركيات متمسكني بظواهر األحاديث اليت ورد فيها أن 
 .  من نطق بالشهادتني حرم على النار
ال ال إله إ:  أن األحاديث املذكورة حممولة على من قال:  واجلواب عن هذه الشبهة

ً                                  ، بل قاهلا خالص ا من قلبه مع كفره مبا يعبد من دون  ، ومات عليها ومل يناقضها بشرك اهللا              
 ال:  فإن اهللا قد حرم على النار من قال {:  ، كما يف حديث عتبان اهللا ومات على ذلك

،  ، ومسلم ) ١/١١٠ (احلديث رواه البخاري   ()٣( }إله إال اهللا يبتغي بذلك وجه اهللا 
:  ) ) ٢٣ (، احلديث برقم  مسلم:  انظر (ويف صحيح مسلم ) )  ٣٣ (احلديث برقم 

، وحسابه على  ال إله إال اهللا وكفر مبا يعبد من دون اهللا حرم ماله ودمه:  من قال {

ال إله إال :   قول: األول:   عصمة املال والدم بأمرين، فعلق النيب  )٤( }اهللا 
، بل  ، فلم يكتف باللفظ اجملرد عن املعىن  الكفر مبا يعبد من دون اهللا: والثاين،  اهللا

  . ا والعمل هباال بد من قوهل

                                                 
 .  ١٠٤:  سورة الكهف آية) ١(
 .  ٣:  سورة الزمر آية) ٢(
 .  )٣٣(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٤١٥(البخاري الصالة ) ٣(
 .  )٦/٣٩٤(، أمحد  )٢٣(مسلم اإلميان ) ٤(
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، ولكن  ال إله إال اهللا سبب لدخول اجلنة والنجاة من النار ومقتضى لذلك:  فقول
قيل للحسن رمحه .  السبب واملقتضى ال يعمل عمله إال إذا حتققت شروطه وانتفت موانعه

ً         إن ناس ا يقولون:  اهللا ال ال إله إ:  من قال:  ، فقال ال إله إال اهللا دخل اجلنة:  من قال:       
أليس ال إله إال اهللا :  وقال وهب بن منبه ملن سأله.  اهللا فأدى حقها وفرضها دخل اجلنة

، فإن جئت مبفتاح له أسنان  ، ولكن ما من مفتاح إال وله أسنان بلى:  ؟ قال مفتاح اجلنة
؟  إن جمرد النطق بال إله إال اهللا يكفي لدخول اجلنة:  فكيف يقال.  فتح لك وإال مل يفتح

، وال يكفر مبا يعبد من  ، ويستغيث هبم يف امللمات  كان الناطق هبا يدعو األمواتولو
 ! ؟  ، هل هذا إال عني املغالطة بالباطل دون اهللا

 دعوى أنه ال يقع يف هذه األمة احملمدية شرك :     ً  رابع ا 
:  دعواهم أنه ال يقع يف هذه األمة احملمدية شرك وهم يقولون:  ومن شبههم:      ً رابع ا

، وأن هذا الذي يقع منهم مع األولياء والصاحلني عند   إله إال اهللا حممد رسول اهللاال
 .  قبورهم ليس بشرك

 قد أخرب أنه سيحصل يف هذه األمة مشاهبة أن النيب :  واجلواب عن هذه الشبهة
                                        ً     ومن مجلة ذلك اختاذهم أحبارهم ورهباهنم أرباب ا من .  لليهود والنصارى فيما هم عليه

؟ حىت  لتتبعن سنن من كان قبلكم شًربا شًربا وذراًعا بذراع {:  ، قال  اهللادون 
:  ؟ قال ، اليهود والنصارى يا رسول اهللا:  قلنا.  دخلوا جحر ضب تبعتموهم لو
 أن بعض هذه األمة سيفعل فأخرب .  ) ) ١٥١ / ٨ (اري رواه البخ  ()١( }؟  فمن

وقد وجد يف األمم قبلنا .                                                         ً ما فعلته األمم قبلها من الديانات والعادات والسياسات مطلق ا
 .  ، فكذلك يوجد يف هذه األمة الشرك

                                                 
 .  )٣/٨٤(، أمحد  )٢٦٦٩(، مسلم العلم  )٦٨٨٩(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) ١(
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، ويصرف   فها هي القبور تعبد من دون اهللا بأنواع العباداتوقد وقع ما أخرب به 
،   أهنا ال تقوم الساعة حىت يلحق حي من أمته باملشركني، وأخرب  ن القرباتهلا كثري م

 .   وابن ماجه)١(، رواه أبو داود  وحىت تعبد فئام من أمته األوثان
وقد حدث يف هذه األمة من الشرك واملبادئ اهلدامة والنحل الضالة ما خرج به كثري 

 .  عن دين اإلسالم

 الشيطان قد أيس أن يعبده املصلون يف جزيرة العرب االستدل حبديث إن :     ً  خامس ا 
ً  خامس ا إن الشيطان قد أيس أن يعبده املصلون  {:  ومن شبههم استدالهلم حبديث:     

ديث صحيح وهو ح) )  ٢٨١٢ (، احلديث برقم  رواه مسلم  ()٢( }يف جزيرة العرب 
، وقد استدلوا به على استحالة وقوع الشرك  مروي من عدة طرق يف صحيح مسلم وغريه

 .  يف جزيرة العرب
إن املراد أنه يئس أن جتتمع األمة :  مبا قاله ابن رجب رمحه اهللاواجلواب عن ذلك 
tΠöθ {:  وأشار ابن كثري إىل هذا املعىن عند تفسري قوله تعاىل.  كلها على الشرك األكرب u‹ø9$# 

}§Í≥ tƒ t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ÏΒ öΝä3ÏΖƒ ÏŠ { )٣(  . 
ً                                                           وأيض ا يف احلديث املذكور نسبة اليأس إىل الشيطان مبني ا للفاعل ومل يقل َ أ ي س  : (     ِّ ُ   (

، وهذا غيب ال  ؛ ألنه ال يعلم الغيب ، وإياسه ظن منه وختمني ال عن علم بالبناء للمفعول
 واليت أخرب فيها عن وقوع ، وظنه هذا تكذبه األحاديث الثابتة عن النيب   اهللايعلمه إال

                       ً                           ، ويكذبه الواقع فإن كثري ا من العرب ارتدوا عن اإلسالم  الشرك يف هذه األمة من بعده
 .  واهللا أعلم.   بأنواع من الردةبعد وفاة النيب 

                                                 
 .  ) ) ٤٢٥٢ (احلديث برقم )  هـ١٤١٩ بريوت -طبعه دار ابن حزم  (،  سنن أيب داود:  انظر ) (١(
 .  )٣/٣١٣(، أمحد  )١٩٣٧(، الترمذي الرب والصلة  )٢٨١٢(مسلم صفة القيامة واجلنة والنار ) ٢(
 .  ٣:  سورة املائدة آية) ٣(
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  دون قضاء احلاجات التعلق بقضية الشفاعة من األولياء والصاحلني:     ً  سادس ا 
ً  سادس ا حنن ال نريد من :  تعلقهم بقضية الشفاعة حيث يقولون:  ومن شبههم:     

، ولكن نريد منهم أن يشفعوا لنا عند  األولياء والصاحلني قضاء احلاجات من دون اهللا
، والشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة  ؛ ألهنم أهل صالح ومكانة عند اهللا سبحانه وتعاىل اهللا
 .  ا الذي نريده منهمفهذ

أن هذا هو عني ما قاله املشركون من قبل يف تعليل تعلقهم باملخلوقني من :  واجلواب
š  {:  ، كما قال تعاىل عنهم دون اهللا Ï%©!$#uρ (#ρ ä‹sƒ ªB$# ∅ ÏΒ ÿÏµ ÏΡρ ßŠ u!$ uŠÏ9÷ρ r& $ tΒ öΝèδ ß‰ç6 ÷ètΡ ω Î) 

!$ tΡθ ç/Ìhs)ã‹Ï9 ’ n< Î) «!$# #’ s∀ø9ã— { )١(  . 

šχρ  {:  وقال تعاىل ß‰ç7÷è tƒ uρ ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# $ tΒ Ÿω öΝèδ•ÛØo„ Ÿω uρ óΟßγ ãè xΖtƒ šχθ ä9θ à)tƒ uρ 

ÏIω àσ¯≈ yδ $ tΡàσ¯≈ yè xä© y‰Ψ Ïã «!$# 4 { )٢(  . 

è% °! èπ≅  {:  والشفاعة حق ولكنها ملك هللا وحده yè≈x¤±9$# $ YèŠÏΗsd ( …ã&©! à7ù= ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{$#uρ ( { )٣(  . 
 :  ، واهللا قد أخربنا أهنا ال حتصل إال بشرطني فهي تطلب من اهللا ال من األموات

“ tΒ #sŒ  {:  ، كما قال تعاىل إذن اهللا للشافع أن يشفع:  الشرط األول Ï% ©!$# ßìxô±o„ 

ÿ…çν y‰Ψ Ïã ω Î) Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/ 4 { )٤(  . 
أن يكون املشفوع فيه ممن رضي اهللا قوله وعمله وهو املؤمن :  والشرط الثاين

Ÿω  {:  كما قال تعاىل.  املوحد uρ šχθ ãèxô±o„ ω Î) Çyϑ Ï9 4 |Ós?ö‘ $# { )٥(  . 

                                                 
 .  ٣:  رة الزمر آيةسو) ١(
 .  ١٨:  سورة يونس آية) ٢(
 .  ٤٤:  سورة الزمر آية) ٣(
 .  ٢٥٥:  سورة البقرة آية) ٤(
 .  ٢٨:  سورة األنبياء آية) ٥(
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=x.uρ ÏiΒ 77n/ *  {:  وقال تعاىل ¨Β ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ÿω  Í_ øóè? öΝåκçJ yè≈xx© $ º↔ø‹x© ω Î) .ÏΒ Ï‰÷è t/ β r& tβ sŒù'tƒ 

ª!$# yϑ Ï9 â!$ t±o„ # yÌötƒ uρ ∩⊄∉∪ { )وقال تعاىل )١   :}  7‹Í×tΒ öθ tƒ ω ßìxΖs? èπ yè≈ x¤±9$# ω Î) ôtΒ tβ ÏŒr& ã& s! 

ß≈ oΗ ÷q§9$# z ÅÌu‘ uρ …çµ s9 Zω öθ s% ∩⊇⊃∪ { )٢(   . 
؛ ألهنا  فاهللا مل يرخص يف طلب الشفاعة من املالئكة وال من األنبياء وال من األصنام

è% °! èπ≅  {:  ، ومنه تطلب ملكه وحده yè≈x¤±9$# $ YèŠÏΗ sd ( { )٣(  . 
.  ، وإن مل يأذن له مل يتقدم يف الشفاعة بني يديه فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع

، ويقبلون  وليس األمر كما حيصل عند املخلوقني من تقدم الشفعاء إليهم وإن مل يأذنوا هلم
،  ه؛ فإن املشفوع عنده من املخلوقني حيتاج إىل الشافع ومعاونت شفاعتهم ولو مل يرضوا هبا

، فليس  وأما اهللا سبحانه فهو الغين عما سواه.  فيضطر لقبول شفاعته وإن مل يأذن له فيها
 .  ، بل كل أحد حمتاج إليه حباجة إىل أحد

، واهللا      ً                                                            وأيض ا املخلوق ال يدري عن كل أحوال رعيته حىت يبلغه عنها الشفعاء لديه
 .  ، فليس حباجة إىل من يبلغه ه، ال خيفى عليه شيء من أحوال خلق سبحانه بكل شيء عليم

أن اهللا سبحانه هو الذي يتفضل على أهل :  وحقيقة الشفاعة عند اهللا سبحانه
 .  ؛ ليكرمه بذلك ، ويغفر هلم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع اإلخالص فيعفو عنهم

 قوهلم إن األولياء والصاحلني هلم مكانة عند اهللا :     ً  سابع ا 
، كما قال  إن األولياء والصاحلني هلم مكانة عند اهللا:  وهلمومن شبههم ق:      ً سابع ا

Iω  {:  تعاىل r& χ Î) u!$ uŠÏ9÷ρ r& «!$# Ÿω ê’öθ yz óΟÎγ öŠn= tæ Ÿω uρ öΝèδ šχθ çΡt“ øt s† ∩∉⊄∪ š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u 

(#θ çΡ% Ÿ2 uρ šχθ à)−G tƒ ∩∉⊂∪ ÞΟßγ s9 3“ tô±ç6 ø9$# ’ Îû Íο 4θ u‹ys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# † Îûuρ Íο tÅz Fψ$# 4 { )٤(   . 

                                                 
 .  ٢٦:  سورة النجم آية) ١(
 .  ١٠٩:  سورة طه آية) ٢(
 .  ٤٤:  سورة الزمر آية) ٣(
 .  ٦٤ - ٦٢:  اتياآلسورة يونس ) ٤(
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، وكذلك سؤال اهللا جباههم  والتعلق هبم والتربك بآثارهم من تعظيمهم وحمبتهم
 .  وحقهم وما أشبه ذلك من التعليالت

ون يف هذه الوالية حبسب إمياهنم ، وهم يتفاوت أن املؤمنني كلهم أولياء اهللا:  واجلواب
،  ، ولكن اجلزم ملعني بأنه ويل اهللا حيتاج إىل دليل من الكتاب والسنة وأعماهلم الصاحلة

، ومن مل يشهد له الكتاب والسنة  فمن شهد له الكتاب والسنة بالوالية شهدنا له بذلك
 الكتاب والسنة أنه ، وحىت من ثبت يف ، ولكن نرجو للمؤمن اخلري فإننا ال جنزم له بذلك

، فإن ذلك من  ، فإنه ال جيوز لنا الغلو فيه والتربك به وسؤال اهللا جباهه وحقه من أولياء اهللا
، فنحن حنب الصاحلني ونقتدي هبم يف األعمال  ، ومن البدع احملرمة وسائل الشرك

 الصاحلني ، فإن الغلو يف ، وال نغلو فيهم ونرفعهم فوق مرتلتهم الصاحلة واخلصال الطيبة
، فآل هبم األمر إىل أن  ، كما حصل يف قوم نوح ملا غلوا يف الصاحلني هو مبدأ الشرك

، وكما وقع يف هذه األمة بسبب الغلو يف الصاحلني من الشرك يف  عبدوهم من دون اهللا
≅ö  {:  ، فقال تعاىل ، وقد حذر اهللا ورسوله من الغلو العبادة è% Ÿ≅ ÷δr'̄≈ tƒ É=≈ tG Å6ø9$# Ÿω (#θ è= øó s? ’ Îû 

öΝà6ÏΖƒ ÏŠ { )١(  . 

،  ، فإمنا أنا عبده ين كما أطرت النصارى ابن مرميال تطرو {:  وقال النيب 

 ) ) .  ١٤٢ / ٤ : ( رواه البخاري  ()٢( }عبد اهللا ورسوله :  فقولوا
، واهللا تعاىل قد أمرنا أن ندعوه وحده بدون واسطة  جماوزة احلد يف املدح:  واإلطراء
$tΑ  {:  نه، فقال سبحا ، ووعدنا أن يستجيب لنا وهو ال خيلف وعده ويل أو غريه s% uρ 

ãΝà6š/u‘ þ’ÎΤθ ãã ÷Š$# ó=Éf tG ó™ r& ö/ä3s9 4 { )٣(  . 

                                                 
 .  ٧٧:  ائدة آيةسورة امل) ١(
 .  )١/٢٤(، أمحد  )٣٢٦١(البخاري أحاديث األنبياء ) ٢(
 .  ٦٠:  سورة غافر آية) ٣(
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، واألولياء  وهكذا كل اآليات فيها األمر بدعائه مباشرة من دون واسطة أحد
y7  {:  ، قال تعاىل  فقراء إىل اهللاوالصاحلون عباد حمتاجون Í×¯≈ s9'ρ é& t Ï% ©!$# šχθ ãã ô‰tƒ 

šχθ äótG ö6 tƒ 4’ n< Î) ÞΟÎγ În/u‘ s' s#‹Å™ uθ ø9$# öΝåκš‰ r& Ü> tø% r& tβθ ã_ ötƒ uρ …çµ tG yϑ ôm u‘ šχθèù$ sƒ s† uρ ÿ…çµ t/# x‹tã 4 { )١(  . 
نعبد املالئكة واملسيح :  كان أهل الشرك يقولون:  قال العويف عن ابن عباس يف اآلية

y7  {:  ، فقال اهللا تعاىل      ً وعزير ا Í×¯≈ s9'ρ é& t Ï% ©!$# šχθ ãã ô‰tƒ { )املالئكة املعبودة هلم :  ، أي )٢
، ومن كان كذلك ال  ، فريجون رمحته وخيافون عذابه يتبادرون إىل طلب القربة إىل اهللا

َ         ي دع ى مع اهللا    ُ)٣(  . 
                                    ً         واآلية عامة تعم كل من كان معبوده عابد ا هللا سواء :  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

، فاآلية خطاب لكل من دعا من دون اهللا  بشركان من املالئكة أو من اجلن أو من ال
، فكل من دعا  ، ويرجو رمحته وخياف عذابه ، وذلك املدعو يبتغي إىل اهللا الوسيلة      مدعو ا

، سواء كان بلفظ االستغاثة أو غريها فقد تناولته    ً          ً                    ميت ا أو غائب ا من األنبياء والصاحلني
  . )٤(، كما تتناول من دعا املالئكة واجلن  اآلية

${االستدالل بقوله تعاىل :     ً  ثامن ا  yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ à)®?$# ©!$# (#þθ äó tG ö/$#uρ Ïµø‹s9Î) s' s#‹Å™ uθ ø9$# {  

$  {:  ومن شبههم استدالهلم بقوله تعاىل:      ً ثامن ا yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θà)®?$# ©!$# (#þθ äótG ö/$# uρ 

Ïµ ø‹s9Î) s' s#‹Å™ uθ ø9$# { )وقوله تعاىل )٥  :}  y7 Í×¯≈ s9'ρ é& t Ï%©!$# šχθ ããô‰tƒ šχθ äótG ö6 tƒ 4’ n<Î) ÞΟÎγ În/u‘ s' s#‹Å™ uθ ø9 $# 

öΝåκš‰ r& Ü> tø% r& { )٦(  . 

                                                 
 .  ٥٧:  سورة اإلسراء آية) ١(
 .  ٥٧:  سورة اإلسراء آية) ٢(
 .  ) ) ٤٧ / ٣ (تفسري ابن كثري :  انظر ) (٣(
 ) ) .  ١١/٥٢٩ ) ( جمموع فتاو ى شيخ اإلسالم : ( انظر ) (٤(
 .  ٣٥:  سورة املائدة آية) ٥(
 .  ٥٧:  سورة اإلسراء آية) ٦(
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حيث فهموا من اآليتني مشروعية اختاذ الوسائط بينهم وبني اهللا من األنبياء والصاحلني 
 .  هم وجاههميتوسلون بذواهتم وحبق
، بل املراد هبا التقرب  أن الوسيلة يف اآليتني ليست كما فهموا:  واجلواب عن ذلك

 :   فالتوسل قسمان-إىل اهللا باألعمال الصاحلة 
 :  ، منها فالتوسل املشروع أنواع.  ، وتوسل ممنوع توسل مشروع

!¬  {:  كما قال تعاىل:  التوسل إىل اهللا بأمسائه وصفاته -١ uρ â !$ oÿ ôœ F{ $# 4 o_ ó¡ çt ø: $# 

çνθ ãã ÷Š $$ sù $ pκ Í5 ( { )١(  . 
، يا منان يا ذا اجلالل واإلكرام كذا  يا اهللا يا أرحم الرامحني:  كأن يقول املسلم

 .  وكذا
، كما قال أيوب عليه  إىل اهللا بإظهار الفقر واحلاجة إليه سبحانهالتوسل  -٢
ÎoΤr& z’  {:  السالم Í_ ¡¡tΒ •‘Ø9$# |MΡr&uρ ãΝym ö‘ r& šÏΗ ¿q≡§9$# ∩∇⊂∪ { )٢(  . 

$tΑ  {:  الموكما قال زكريا عليه الس s% Éb>u‘ ’ ÎoΤÎ) zyδ uρ ãΝôàyè ø9$#  Íh_ ÏΒ Ÿ≅ yètG ô© $#uρ â¨ ù&§9$# $ Y6 øŠx© 

öΝs9uρ .à2 r& š Í← !% tæß‰Î/ Éb> u‘ $ wŠÉ)x© ∩⊆∪ { )٣(  . 

β  {:  السالموكما قال ذو النون عليه  r& Hω tµ≈ s9Î) Hω Î) |MΡr& š oΨ≈ ys ö6ß™ ’ ÎoΤÎ) àMΖà2 zÏΒ 

šÏϑ Î=≈©à9$# ∩∇∠∪ { )٤(  . 

$!  {:  ، كما يف قوله تعاىل التوسل إىل اهللا باألعمال الصاحلة -٣ oΨ −/§‘ $ oΨ ¯ΡÎ) $ oΨ÷è Ïϑ y™ 

$ZƒÏŠ$oΨãΒ “ÏŠ$oΨãƒ Ç≈yϑƒM∼Ï9 ÷βr& (#θãΨÏΒ#u öΝä3În/tÎ/ $̈ΨtΒ$t↔sù 4 $oΨ−/u‘ öÏøî$$sù $uΖs9 $oΨt/θçΡèŒ öÏeŸ2uρ $̈Ψtã $oΨÏ?$t↔Íh‹y™ { )٥( .  

                                                 
 .  ١٨٠:  سورة األعراف آية) ١(
 .  ٨٣:  سورة األنبياء آية) ٢(
 .  ٤:  سورة مرمي آية) ٣(
 .  ٨٧:  سورة األنبياء آية) ٤(
 .  ١٩٣:  سورة آل عمران آية) ٥(
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وكما يف قصة الثالثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فدعوا اهللا بصاحل أعماهلم ففرج 
، فهو   وهو التوسل املذكور يف اآليتني الكرميتني اللتني استدل هبما املخالف)١(عنهم 

 .  التقرب إىل اهللا تعاىل باألعمال الصاحلة
ادع :             ً     ً              بأن تأيت عبد ا صاحل ا حي ا وتقول له:  حلني التوسل إىل اهللا تعاىل بدعاء الصا-٤
 )٢( }ال تنسنا يا أخي من دعائك  {:   لبعض أصحابه، كما قال النيب  اهللا يل

) )  ٣٥٦٢ (، والترمذي برقم  ) ١٤٩٨ (برقم )  سنن أيب داود (يف :  انظر احلديث (
 أن يدعو اهللا هلم ويطلب بعضهم لصحابة رضي اهللا عنهم يطلبون من النيب وكما كان ا

 .  من بعض الدعاء
؛ كأن يقول  فهو التوسل بذوات املخلوقني وحقهم وجاههم:  أما التوسل املمنوع

، فإن هذا بدعة حمرمة ووسيلة              ً ؛ حي ا أو ميت ا أسألك بفالن أو حبق فالن أو جاهه:  قائل
، وإن تقرب صاحبه إىل املخلوق املتوسل به بشيء من أنواع العبادة  من وسائل الشرك
، كأن يذبح للويل أو ينذر لقربه أو يناديه ويطلب  ، نعوذ باهللا من ذلك فهو الشرك األكرب
،  ، وأن ينصرهم على أعدائهم نسأل اهللا أن يبصر املسلمني بدينهم.  منه املدد وغري ذلك

 .  ويهدي ضاهلم

 لق ببعض األحاديث اليت ظنوا أهنا تصلح حجة هلم التع:     ً  تاسع ا 
،  ومن شبههم تعلقهم ببعض األحاديث اليت ظنوا أهنا تصلح حجة هلم:      ً تاسع ا

بسنده ) ) .  ٣٥٧٣ : ( ، برقم سنن الترمذي (كاحلديث الذي رواه الترمذي يف جامعه 
ادع اهللا أن :   فقالأن رجلًا ضرير البصر أتى النيب  {:  عن عثمان بن حنيف

فأمره .  فادعه:  ، قال ، وإن شئت صربت فهو خري لك إن شئت دعوت:  ، قال يعافيين
اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبيك حممد :  ، ويدعو هبذا الدعاء أن يتوضأ وحيسن وضوءه

                                                 
 ) ) .  ١٤٨ - ١٤٧ / ٤ (انظر صحيح البخاري  ) (١(
 .  )٢٨٩٤(، ابن ماجه املناسك  )١٤٩٨(، أبو داود الصالة  )٣٥٦٢(لترمذي الدعوات ا) ٢(
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، قال  )١( }، اللهم فشفعه يفَّ  ، إين توجهت به إىل ريب يف حاجيت هذه لتقضى  الرمحةنيب
، وهو غري   هذا حديث حسن صحيح غريب ال نعرفه إال من رواية أيب جعفر: الترمذي
 .  فهذا احلديث فيه التوجه إىل اهللا وسؤاله بنبيه حممد :  ، قالوا اخلطمي

، فإن هذا  يث إن صح فهو يف غري حمل الرتاعأن هذا احلد:  واجلواب عن ذلك
، وهذا   أن يدعو له وتوجه إىل اهللا بدعائه مع حضورهاألعمى إمنا طلب من النيب 

، وليس فيه ما يدل  ، وتطلب منه أن يدعو اهللا لك  أن تأيت إىل رجل صاحل حي-جائز 
ر أن يدعو اهللا أن يقبل  أمر هذا الضري، والنيب  على التوسل والتوجه باألموات والغائبني

، وطلب الشفاء من اهللا وحده ليس  ، فهذا فيه طلب الشفاعة من اهللا تعاىل شفاعة نبيه فيه
، فهو ال يدل على جواز التوسل بذوات املخلوقني ونداء  يف احلديث أكثر من هذا

ً             ، واستدلوا أيض ا حبديث مكذوب األموات والغائبني :   قالأن النيب :  ، فريوون              
، وهو حديث مكذوب مفترى على رسول  ، فإن جاهي عند اهللا عظيم سلوا جباهيتو

 . )٢( كما ذكر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا اهللا 

 االعتماد على احلكايات واملنامات :     ً  عاشر ا 
ً                              ومن شبههم أيض ا اعتمادهم على حكايات ومنامات:      ً عاشر ا       ً     ً      أن فالن ا مثل ا أتى :              

 مثل احلكاية اليت -     ً                        ، وفالن ا رأى يف املنام كذا وكذا  فحصل له كذا وكذاالقرب الفالين 
ً               كنت جالس ا عند قرب النيب :  ، وهي أن العتيب قال ذكرها مجاعة منهم         فجاء أعرايب 

öθ  {:  ، مسعت اهللا يقول السالم عليك يا رسول اهللا:  فقال s9uρ öΝßγ ¯Ρr& ŒÎ) (#þθ ßϑ n= ¤ß öΝßγ |¡àΡr& 

x8ρ â!$ y_ (#ρ ãxøó tG ó™ $$ sù ©!$# txøó tG ó™ $#uρ ÞΟßγ s9 ãΑθ ß™ §9$# (#ρ ß‰y ùθ s9 ©!$# $ \/# §θ s? $ VϑŠ Ïm §‘ ∩∉⊆∪ { )٣(  . 
 :  أ يقول، مث أنش                ً            ً           وقد جئتك مستغفر ا لذنيب مستشفع ا بك إىل ريب

                                                 
 .  )١٣٨٥(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٣٥٧٨(الترمذي الدعوات ) ١(
 ) ) .  ٣٤٦،  ١/٣١٩ : ( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية : ( انظر) ٢(
 .  ٦٤:  سورة النساء آية) ٣(
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                                    فطاب من طيبـهن القـاع واألكـم        
                                        فيه العفـاف وفيـه اجلـود والكـرم         

                           يا خري من دفنـت يف القـاع أعظمـه
                                  نفسي الفداء لقرب أنت ساكنــــه     

، احلق  يا عتيب:  ، فقال  يف النوم، فغلبتين عيين فرأيت النيب  مث انصرف األعرايب
 .  باألعرايب فبشره أن اهللا غفر له

 .                                ً                       أن احلكايات واملنامات ال تصح دليل ا تبىن عليه أحكام وعقائد:  ب عن ذلكواجلوا
x8ρ  {:  وقوله تعاىل â!$ y_ { )اجمليء إليه :  ، واملراد به )١ يف حياته ال اجمليء إىل 

 ويطلب أنه مل يكن أحد من الصحابة والتابعني هلم بإحسان يأيت إىل قربه ، بدليل  قربه
                   ً  ، فلو كان ذلك مشروع ا  ، مع حرصهم الشديد على اخلري وامتثال األمر منه أن يستغفر له

 .  لفعلوه

 االستدالل حبصول بعض مقاصدهم عند األضرحة وحنوه : احلادي عشر 
صول بعض مقاصدهم عند األضرحة االستدالل حب:  ومن شبههم:  احلادي عشر

، أو هتف باسم الشيخ فالن أو الويل  إن فالنا دعا عند الضريح الفالين:  ، كقوهلم وحنوه
 .  فالن فحصل له مطلوبه

؛ إذ قد  أن حصول بعض املقصود للمشرك ال يدل على جواز ما هو عليه:  واجلواب
 دعائه لذلك الشيخ أو ، فظن أن ذلك بسبب                       ً      ً يكون حصول ذلك صادف قضاء  وقدر ا

ً           ، أو قد يكون ذلك حصل استدراج ا له وفتنة الويل ،  ، فال يدل على جواز دعاء غري اهللا                            
ً                      وهكذا جند املشركني ال ميلكون دليل ا واحد ا صحيح ا ملا هم عليه من الشرك ، بل هم كما                              ً      ً     

tΒ  {:  قال اهللا تعاىل uρ äí ô‰tƒ yìtΒ «!$# $ ·γ≈ s9Î) tyz# u Ÿω z≈ yδ öç/ …çµ s9 Ïµ Î/ { )٢(  . 
وإذا كان الشرك مل يقم على برهان وحجة فإن التوحيد قام على الرباهني القاطعة 

’  {:  واحلجج الواضحة Îûr& «!$# A7 x© ÌÏÛ$ sù ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( { )٣(  ،}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9$# 

                                                 
 .  ٦٤:  النساء آيةسورة ) ١(
 .  ١١٧:  سورة املؤمنون آية) ٢(
 .  ١٠:  سورة إبراهيم آية) ٣(
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(#ρ ß‰ç6 ôã$# ãΝä3−/u‘ “ Ï% ©!$# öΝä3s)n= s{ t Ï% ©!$#uρ ÏΒ öΝä3Î= ö6 s% öΝä3ª= yès9 tβθ à)−G s? ∩⊄⊇∪ “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ ãΝä3s9 uÚö‘ F{$# $ V©≡tÏù 

u!$ yϑ ¡¡9$#uρ [!$ oΨ Î/ tΑt“Ρr&uρ zÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# [!$ tΒ yl t÷z r'sù Ïµ Î/ zÏΒ ÏN≡tyϑ ¨V9$# $ ]%ø— Í‘ öΝä3©9 ( Ÿξ sù (#θ è=yè øgrB ¬! #YŠ# y‰Ρr& 

öΝçFΡr&uρ šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊄⊄∪ { )١(  . 

 زعم أن الشرك هو امليل إىل الدنيا واالشتغال بطلبها : الثاين عشر 
أن الشرك هو امليل إىل الدنيا :  زعم غالة املتصوفة ومن يقلدهم:  الثاين عشر
 .  واالشتغال بطلبها
هتم أن هذا يريدون به تغطية ما هم عليه من الشرك األكرب املتمثل يف عباد:  واجلواب

، وإذا كان  وطلب الدنيا من الوجه املباح هو مما أمر اهللا به.  ، وغلوهم يف املشايخ للقبور
 .  القصد منه االستعانة به على طاعة اهللا فهو عبادة وتوحيد

                                                 
 .  ٢٢ - ٢١:  تانياآلسورة البقرة ) ١(
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 اخلامتة 
χ  {:  ، قال تعاىل فإن الشرك هو أعظم أنواع الظلم:  وبعد Î) x8 ÷ Å e³9 $# íΟ ù= Ýà s9 

ÒΟŠ Ïà tã ∩⊇⊂∪ { )١(   . 

βÎ) ©!$# Ÿω ãÏøó¨  {:  ، قال تعاىل إن الشرك ال تتناوله مغفرة اهللا ملن مات عليه tƒ βr& x8uô³ ç„ 

Ïµ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρßŠ y7 Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ 4 { )٢(  . 

ً       ً إن املشرك حترم عليه اجلنة حترمي ا مؤبد ا                            :}  …çµ ¯ΡÎ) tΒ õ8Îô³ç„ «!$$ Î/ ô‰s)sù tΠ§ym ª!$# Ïµø‹n= tã 

sπ ¨Ψ yf ø9$# çµ1uρ ù'tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9$# ( { )٣(  . 
$  {:  إن املشرك جنس ال حيل دخوله يف حرم اهللا yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u $ yϑ ¯ΡÎ) 

šχθ ä.Îô³ßϑ ø9$# Ó§pgwΥ Ÿξ sù (#θç/tø)tƒ y‰Éf ó¡yϑ ø9$# tΠ#tys ø9$# y‰÷è t/ öΝÎγ ÏΒ$ tã #x‹≈ yδ 4 { )٤(  . 

*sŒÎ#  {:  إن املشرك حالل الدم واملال sù y‡n= |¡Σ $# ãåκô− F{$# ãΠãçt ø: $# (#θ è= çGø% $$ sù tÏ.Îô³ßϑ ø9$# ß]ø‹ym 

óΟèδθ ßϑ ›?‰ y ùρ óΟèδρ ä‹äz uρ öΝèδρ çÝÇôm $#uρ (#ρ ß‰ãè ø%$#uρ öΝßγ s9 ¨≅à2 7‰|¹ ós∆ 4 β Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?# uuρ 

nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# (#θ = y⇐sù öΝßγ n=‹Î; y™ 4 { )٥(  . 
، إن املشرك قد احنط من مسو             ً      ً ، وافترى إمث ا عظيم ا              ً      ً شرك قد ضل ضالل ا مبين اإن امل
tΒ  {:  التوحيد uρ õ8Îô³ç„ «!$$ Î/ $ yϑ ¯Ρr( s3sù §yz š∅ÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# çµ àsÜ÷‚ tFsù çö©Ü9$# ÷ρ r& “ Èθ ôγ s? ÏµÎ/ ßw† Ìh9$# ’ Îû 

5β% s3tΒ 9,‹ Ås y™ ∩⊂⊇∪ { )٦(  . 

                                                 
 .  ١٣:  سورة لقمان آية) ١(
 .  ٤٨:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ٧٢:  سورة املائدة آية) ٣(
 .  ٢٨:  سورة التوبة آية) ٤(
 .  ٥:  سورة التوبة آية) ٥(
 .  ٣١:  سورة احلج آية) ٦(
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Ÿω  {:  إن املشرك ال حتل مناكحته uρ (#θ ßs Å3Ζs? ÏM≈x.Îô³ßϑ ø9$# 4 ®L ym £ÏΒ ÷σãƒ 4 ×π tΒV{uρ îπ oΨ ÏΒ ÷σ•Β ×öyz 

ÏiΒ 7πx.Îô³•Β öθ s9uρ öΝä3÷G t6 yf ôã r& 3 Ÿω uρ (#θßs Å3Ζè? tÏ.Îô³ßϑ ø9$# 4 ®L ym (#θãΖÏΒ ÷σãƒ 4 Ó‰ö7yè s9uρ íÏΒ ÷σ•Β ×öyz ÏiΒ 78Îô³•Β öθ s9uρ 

öΝä3t6 yf ôã r& 3 { )١(  . 

ô‰s)s9uρ z  {:  إن املشرك ال يقبل منه عمل وال تصح منه عبادة Çrρé& y7 ø‹s9Î) ’ n< Î)uρ t Ï% ©!$# ÏΒ 

š Î= ö6 s% ÷È⌡s9 |M ø.uõ° r& £sÜt6 ós u‹s9 y7 è= uΗ xå £tΡθ ä3tG s9uρ zÏΒ zƒ ÎÅ£≈ sƒ ø: $# ∩∉∈∪ { )٢(  .}  öθ s9uρ (#θ ä.uõ° r& xÝÎ6 ys s9 

Οßγ ÷Ζtã $ ¨Β (#θçΡ% x. tβθè= yϑ ÷è tƒ ∩∇∇∪ { )٣(  . 
نعوذ باهللا من الشك والشرك والكفر والنفاق وسوء األخالق وسوء املنقلب يف املال 

.                     ً                 ، وأرنا الباطل باطل ا وارزقنا اجتنابه     ًّ                ق حق ا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا احل واألهل والولد
} z≈ ys ö6 ß™ y7 În/u‘ Éb>u‘ Íο ¨“ Ïè ø9$# $ ¬Η xå šχθ àÅÁ tƒ ∩⊇∇⊃∪ íΝ≈ n= y™ uρ ’ n?tã šÎ= y™ ößϑ ø9$# ∩⊇∇⊇∪ ß‰ôϑ pt ø: $#uρ ¬! Éb> u‘ 

šÏϑ n=≈ yèø9$# ∩⊇∇⊄∪ { )٤(  }  …çµ oΨ≈ys ö7ß™ 4’ n?≈ yè s?uρ $ £ϑ tã šχθä.Îô³ç„ ∩⊇∪ { )٥(  }  …çµ oΨ≈ys ö7ß™ 

4’ n?≈ yès?uρ $¬Η xå tβθä9θ à)tƒ #vθ è= ãæ #ZÎ7x. ∩⊆⊂∪ { )٦(   . 
 .  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

                                                 
 .  ٢٢١:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٦٥:  سورة الزمر آية) ٢(
 .  ٨٨:  سورة األنعام آية) ٣(
 .  ١٨٢ - ١٨٠:  اتياآلسورة الصافات ) ٤(
 .  ١:  سورة النحل آية) ٥(
 .  ٤٣:  سورة اإلسراء آية) ٦(
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 حملاضرة الثانية ا
 بيان التوحيد والتحذير من الشرك  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
، وهناهم عن الشرك وبني هلم خطره  خللق ليعبدوه، خلق ا احلمد هللا رب العاملني

، وجلهاد الكفار  ، املبعوث رمحة للعاملني ، والصالة والسالم على نبينا حممد ليجتنبوه
 :  ، وبعد ، وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين واملشركني

 :   معناهفإن اإلميان باهللا 
، وأنه املتصف  ، وأنه املستحق للعبادة وحده ب كل شيءاالعتقاد اجلازم بأن اهللا ر

،  ، وهذا االعتقاد يقتضي العمل مبا أمر به ، املرته عن كل عيب ونقص بصفات الكمال
 .  ، ويف طليعة ما هنى عنه الشرك ، ويف طليعة ما أمر به التوحيد واجتناب ما هنى عنه

؛ ليكون املسلم  د وبيان الشركوإذا كان األمر كذلك فهذا يقتضي منا بيان التوحي
 :  ، فنقول وباهللا التوفيق ، ويتمسك بالتوحيد ؛ فيتجنب الشرك على بصرية من دينه

 بيان التوحيد 
 :  ، وهو ثالثة أنواع هو إفراد اهللا بالعبادة:  التوحيد

 .   توحيد الربوبية-١
 .   توحيد األلوهية-٢
 .   توحيد األمساء والصفات-٣

 توحيد الربوبية : النوع األول 
، وأنه الرازق احمليي املميت الذي  ، املدبر لشئونه هو اإلقرار بأن اهللا هو اخلالق للعامل

، واإلقرار هبذا النوع مركوز يف الفطر ال يكاد ينازع فيه  له ملك السماوات واألرض
،  نه كانوا يقرون به وال ينكرو، حىت إن املشركني الذين بعث فيهم نبينا حممد  أحد
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%ö≅è% tΒ Νä3è  {:  كما ذكر اهللا عنهم يف مثل قوله تعاىل ã— ötƒ zÏiΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ̈Β r& à7 Î= ôϑ tƒ 

yìôϑ ¡¡9$# t≈ |Á ö/F{$#uρ tΒ uρ ßl Ìøƒ ä† ¢‘y⇔ø9$# zÏΒ ÏMÍh‹yϑ ø9$# ßlÌøƒ ä† uρ |M Íh‹yϑ ø9$# š∅ ÏΒ Çc‘y⇔ø9$# tΒ uρ ãÎn/y‰ãƒ zö∆ F{$# 4 
tβθ ä9θ à)uŠ|¡sù ª!$# 4 ö≅ à)sù Ÿξ sùr& tβθà)−G s? ∩⊂⊇∪ { )١(  . 

ومل يعرف عن أحد من طوائف العامل إنكار هذا النوع إال شواذ من اجملموعة 
،                            ً ، وإمنا أنكرته مكابرة وعناد ا  قرارة نفوسها، أنكرته يف الظاهر مع االعتراف به يف البشرية

 )٢( } ô‰s)s9 |M÷ΗÍ>tã !$tΒ tΑt“Ρr& ÏIωàσ̄≈yδ ωÎ) >u‘ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ  {:  كما قال اهللا عن فرعون
 YŠ$tãuρ#  {:  وقال تعاىل )٣( } ø‹oKó™$#uρ öΝåκß¦àΡr& $Vϑù=àß #vθè=ãæuρ 4(ρß‰ysy_uρ $pκÍ5 !$yγ÷FoΨs#)  {:  ال تعاىلوق

(#yŠθßϑrOuρ ‰s%uρ š̈t7̈? Νà6s9 ÏiΒ öΝÎγÏΨÅ6≈|¡̈Β ( š̈y—uρ ÞΟßγs9 ß≈sÜø‹¤±9$# öΝßγn=≈uΗùår& öΝèδ£‰|Ásù Çtã È≅‹ Î6¡¡9 $# 

(#θ çΡ% x.uρ t ÎÅÇö7tFó¡ãΒ ∩⊂∇∪ { )٤(  . 

 وهية توحيد األل: النوع الثاين و
؛ ألن األلوهية  ، ويسمى توحيد العبادة وهو إفراد اهللا سبحانه جبميع أنواع العبادة

، وهذا النوع هو الذي خلق اهللا اخللق من  معناه املعبود:  ، اإلله والعبادة مبعىن واحد
$  {:  ، كما قال تعاىل أجله tΒ uρ àMø)n= yz £Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ωÎ) Èβρ ß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪ { )وهو الذي  )٥

$ ô‰s)s9uρ  {:  ، كما قال تعاىل أرسل اهللا به الرسل وأنزل به الكتب uΖ÷Wyè t/ ’Îû Èe≅ à2 7π̈Β é& »ωθ ß™ §‘ 

Âχ r& (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $#uρ |Nθ äó≈©Ü9$# ( { )٦(  . 

                                                 
 .  ٣١:  سورة يونس آية) ١(
 .  ١٠٢:  سورة اإلسراء آية) ٢(
 .  ١٤:  سورة النمل آية) ٣(
 .  ٣٨:  سورة العنكبوت آية) ٤(
 .  ٥٦:  سورة الذاريات آية) ٥(
 .  ٣٦:  سورة النحل آية) ٦(
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$!  {:  وقال تعاىل tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ÏΒ š Î= ö6 s% ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) û ÇrθçΡ Ïµ ø‹s9Î) …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) Hω Î) O$ tΡr& 

Èβρß‰ç7ôã $$ sù ∩⊄∈∪ { )ال إله إال اهللا : ( وهذا النوع هو الذي يعلنه كل مسلم يف قوله.  )١ (  . 

$‚x  {:  ويف قراءته −ƒ Î) ß‰ç7÷è tΡ y‚$ −ƒÎ)uρ ÚÏè tG ó¡nΣ ∩∈∪ { )يف كل ركعة من .   )٢
، ويعلنه اخلطيب يف أول  ، وهو الذي يعلنه يف تشهده يف الصالة واألذان واإلقامة صالته
قاتل أمرت أن أ {:  ، كما قال النيب  ، وهو الذي يدخل به الكافر يف اإلسالم اخلطبة

،  ) ٨/١٤٠ (و )  ٢/١١٠ (رواه البخاري   ()٣( }الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا 
 .  ) واللفظ له)  ٢١ (ومسلم برقم 

=öΝèδθè  {:  ، كما قال تعاىل وهذا النوع الذي شرع من أجله اجلهاد ÏG≈ s% uρ 4 ®L ym Ÿω 
šχθ ä3s? ×π uΖ÷G Ïù tβθà6tƒ uρ ßƒ Ïe$! $# …ã&—#à2 ¬! 4 { )٤(  . 

þθ#)  {:  وهذا النوع هو الذي أنكره املشركون حني دعتهم الرسل إليه ä9$ s% $ uΖoK÷∞Å_ r& 

y‰ç7÷è uΖÏ9 ©!$# …çν y‰ôm uρ u‘ x‹tΡuρ $ tΒ tβ% Ÿ2 ß‰ç7÷ètƒ $ tΡäτ !$ t/# u ( { )٥(  ،}  Ÿ≅ yè y_ r& sπ oλÎ; Fψ$# $ Yγ≈ s9Î) #´‰Ïn≡uρ ( ¨βÎ) 

#x‹≈ yδ íó y´ s9 Ò>$ yf ãã ∩∈∪ { )٦(   . 
كلمتان يسأل  : ( ، كما يف األثر وهذا النوع هو الذي يسأل عنه األولون واآلخرون

 وهذا )٧()  ؟ ، وماذا أجبتم املرسلني ماذا كنتم تعبدون:  عنهما األولون واآلخرون
، لبيك ال  لبيك اللهم لبيك:  التوحيد هو الذي يهل به احملرم حبج أو عمرة حني يليب

 .  شريك لك
                                                 

 .  ٢٥:  سورة األنبياء آية) ١(
 .  ٥:  سورة الفاحتة آية) ٢(
 .  )٢٢(، مسلم اإلميان  )٢٥(البخاري اإلميان ) ٣(
 .  ٣٩:  سورة األنفال آية) ٤(
 .  ٧٠:   سورة األعراف آية)٥(
 .  ٥:  سورة ص آية) ٦(
كلمتان :  قال قتادة:  ) ١/٨٤ ) ( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (قال ابن القيم رمحه اهللا يف كتابه  ) (٧(

، بل من كالم قتادة السدوسي  فتبني من ذلك أنه ليس حبديث.  إخل.  . . يسأل عنهما األولون واآلخرون
 .  ) رمحه اهللا
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 توحيد األمساء والصفات : من أنواع التوحيد ع الثالث النوو
 وإثبات ذلك على وجه ، أو وصفه به رسوله  وهو اإلميان مبا وصف اهللا به نفسه
، هو الذي عليه أهل  ، ومن غري حتريف وال تعطيل يليق جبالله من غري تكييف وال متثيل

؛ خمالفني  وأنكره اجلهمية وتالميذهم،  ، وما تدين به الفرقة الناجية السنة واجلماعة قاطبة
، فنفوا عن اهللا ما وصف   وما عليه سلف األمة وأئمتهابذلك كتاب اهللا وسنة رسوله 
 زاعمني أن إثبات ذلك يقتضي ، وما وصفه به رسوله  به نفسه من صفات الكمال

       ً  هوا أول ا ، فشب ؛ ألهنم ال يفهمون من صفات اهللا إال ما يفهمون من صفات البشر التشبيه
، وأن هللا  ، ومل يدركوا الفارق بني صفات اخلالق وصفات املخلوقني             ً مث عطلوا ثاني ا

،  )١( } ) uρ â!$oÿôœF{$# 4o_ó¡çtø:$# çνθãã÷Š$$sù $pκÍ5!¬  {:  ، كما قال تعاىل صفات ختتص به وتليق جبالله

øŠs9 Ïµ§{  {:  وكما قال تعاىل Î= ÷WÏϑ x. Öï† x« ( uθèδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9$# ∩⊇⊇∪ { )٢(   . 
، فدل على أن إثبات الصفات ال   ونفى عنه مشاهبة املخلوقاتفأثبت لنفسه الصفات

،  ، كما زعمه اجلهمية وأفراخهم من املعطلة ممن مل يقدروا اهللا حق قدره يقتضي التشبيه
 .  ، وسبحان اهللا عما يصفون                            ً تعاىل اهللا عما يقولون علو ا كبري ا
د الربوبية مستلزم أن توحي:  ، وعالقة بعضها ببعض هذه أنواع التوحيد الثالثة

أن من أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد اإلهلية ويقوم :  ، مبعىن لتوحيد األلوهية
:  كما قال تعاىل.  ، فمن عرف أن اهللا ربه وخالقه لزمه أن يعبده وحده ال شريك له به

}  O$ tΡr&uρ öΝà6š/u‘ Âχρ ß‰ç7ôã $$ sù ∩⊄∪ { )٣(  . 
،  ، فتوحيد الربوبية يدخل ضمن توحيد اإلهلية وتوحيد اإلهلية متضمن لتوحيد الربوبية

 .                  ً                          ، ومل يشرك به شيئ ا فقد اعتقد أنه ربه وخالقه فمن عبد اهللا وحده

                                                 
 .  ١٨٠:  سورة األعراف آية) ١(
 .  ١١:  سورة الشورى آية) ٢(
 .  ٩٢:  سورة األنبياء آية) ٣(
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، وتوحيد الربوبية  ء منه، وهو جز وتوحيد األمساء والصفات داخل يف توحيد الربوبية
، كما يف                    ً      ، ويكون أحدمها قسيم ا لآلخر                       ً                  واأللوهية تارة يذكران مع ا فيفترقان يف املعىن

≅ö {:  قوله تعاىل è% èŒθ ãã r& Éb> tÎ/ Ä¨$ ¨Ψ9$# ∩⊇∪ Å7 Î= tΒ Ä¨$̈Ψ9$# ∩⊄∪ Ïµ≈ s9Î) Ä¨$ ¨Ψ9$# ∩⊂∪ { )١(  . 
، كما يف قول امللكني للميت يف   فيجتمعان يف املعىن                     ً         وتارة يذكر أحدمها مفرد ا عن اآلخر

،  )٢( } ‘ö≅è% uöxîr& «!$# Èöö/r& $|/u  {:  ؟ وكما يف قوله من إهلك:  ؟ ومعناه ) من ربك : ( القرب

β¨  { : وقوله Î) š Ï% ©!$# (#θ ä9$ s% $ oΨ š/u‘ ª!$# §ΝèO (#θ ßϑ≈s)tFó™ t  {:   وقوله )٣( } #$ Ï% ©!$# (#θ ã_ Ì÷z é& ÏΒ 

ΝÏδ Ì≈ tƒ ÏŠ Îötó Î/ @d,ym Hω Î) χ r& (#θ ä9θ à)tƒ $ oΨš/u‘ ª!$# 3 { )٤(  . 
وما دمنا قد .  فالربوبية املذكورة يف هذه اآليات وأمثاهلا هي اإلهلية وليست قسيمة هلا

تعرف بأضدادها وبضدها تتميز ؛ ألن األشياء  عرفنا التوحيد فال بد أن نعرف ضده
 .  األشياء

 بيان الشرك 
فالشرك هو .  إفراد اهللا تعاىل بالعبادة:  ، فإذا كان معىن التوحيد الشرك ضد التوحيد

؛ ألن اهللا سبحانه أخرب أنه ال  ، والشرك أعظم الذنوب صرف شيء من العبادة لغري اهللا
، أما غريه من الذنوب فهو حتت  ةيغفر ملن مل يتب منه مع أنه كتب على نفسه الرمح

β¨  {:  ، كما قال تعاىل ، إن شاء اهللا عذب صاحبه وإن شاء غفر له املشيئة Î) ©!$# Ÿω ãÏøó tƒ 

β r& x8uô³ç„ Ïµ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρßŠ y7 Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ 4 { )٥(  . 

                                                 
 .  ٣ - ١:  اتياآلسورة الناس ) ١(
 .  ١٦٤:  سورة األنعام آية) ٢(
 .  ٣٠:  سورة فصلت آية) ٣(
 .  ٤٠:  سورة احلج آية) ٤(
 .  ٤٨:  سورة النساء آية) ٥(



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ٣٨

öθ  {:  ، كما قال تعاىل والشرك حيبط مجيع األعمال s9uρ (#θ ä.uõ° r& xÝÎ6 ys s9 Οßγ ÷Ζtã $ ¨Β (#θ çΡ% x. 

tβθ è= yϑ÷è tƒ ∩∇∇∪ { )وقال تعاىل )١  :}  ô‰s)s9uρ z Çrρ é& y7 ø‹s9Î) ’ n< Î)uρ t Ï% ©!$# ÏΒ š Î= ö6 s% ÷È⌡s9 |M ø.uõ° r& 

£sÜt6 ós u‹s9 y7 è= uΗ xå £tΡθ ä3tG s9 uρ zÏΒ zƒ ÎÅ£≈ sƒ ø: $# ∩∉∈∪ { )٢(  . 
والشرك هبوط وسقوط من أوج العز والكرامة إىل حضيض السفول والقلق وعدم 

tΒ  {:  ، قال تعاىل االستقرار والرذيلة uρ õ8Îô³ç„ «!$$ Î/ $ yϑ ¯Ρr( s3sù §yz š∅ ÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# çµ àsÜ÷‚ tFsù çö©Ü9$# 

÷ρ r& “ Èθ ôγ s? Ïµ Î/ ßw† Ìh9$# ’Îû 5β%s3tΒ 9,‹ Ås y™ ∩⊂⊇∪ { )٣(  . 

*sŒÎ#  {:  ، كما قال تعاىل والشرك مهدر للدم مبيح للمال sù y‡n= |¡Σ $# ãåκô− F{$# ãΠãçt ø: $# (#θ è= çG ø% $$ sù 

tÏ.Îô³ßϑ ø9$# ß]ø‹ym óΟèδθßϑ ›?‰ y ùρ óΟèδρä‹äz uρ öΝèδρçÝÇôm $#uρ (#ρ ß‰ãè ø%$#uρ öΝßγ s9 ¨≅à2 7‰|¹ ós∆ 4 { )٤(  . 

 )٥( }ل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا أمرت أن أقات {:  وقال النيب 
 .  ) واللفظ له)  ٢١ (، ومسلم برقم  ) ٨/١٤٠ (و )  ٢/١١٠ (رواه البخاري  (

أخرجه اإلمام أمحد  . ( )٦( }بعثت بالسيف حىت يعبد اهللا وحده  {:  وقال 
) ٥٠/ ٢ ( (  . 

 (çµ̄ΡÎ…  {:  ، كما قال تعاىل  حرم اهللا اجلنة على املشرك وحكم عليه باخللود يف الناروقد

tΒ õ8Îô³ç„ «!$$Î/ ô‰s)sù tΠ§ym ª!$# Ïµø‹n=tã sπ̈Ψyfø9$# çµ1uρù'tΒuρ â‘$̈Ψ9$# ( $tΒuρ šÏϑÎ=≈©à=Ï9 ôÏΒ 9‘$|ÁΡr& ∩∠⊄∪ { )٧(  . 
χ  {:  ، كما قال تعاىل والشرك أعظم الظلم Î) x8÷Åe³9$# íΟù= Ýàs9 ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇⊂∪ { )؛  )٨
 .  سوية لغريه به سبحانه، وت ألنه تنقص لرب العاملني

                                                 
 .  ٨٨:  سورة األنعام آية) ١(
 .  ٦٥:  سورة الزمر آية) ٢(
 .  ٣١:  سورة احلج آية) ٣(
 .  ٥:  سورة التوبة آية) ٤(
 .  )٢٢(، مسلم اإلميان  )٢٥(البخاري اإلميان ) ٥(
 .  )٢/٥٠(أمحد ) ٦(
 .  ٧٢:  سورة املائدة آية) ٧(
 .  ١٣:  سورة لقمان آية) ٨(
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$$!»  {:  ؛ لذلك يعترف املشركون بضالهلم فيقولون والشرك ضالل مبني s? βÎ) $ ¨Ζä. 

’ Å∀s9 9≅≈ n= |Ê AÎ7•Β ∩∠∪ øŒÎ) Νä3ƒ Èhθ |¡èΣ Éb>tÎ/ tÏϑ n=≈ yèø9$# ∩∇∪ { )١(   . 
 كان الشرك يف هذا املستوى من القبح واخلطورة فهذا مما يوجب شدة احلذر من وإذا

، ويوجب على املسلمني مقاومته  ، ويوجب على املسلم أن يعرفه ليتجنبه الوقوع فيه
، وقد كانت مهمة الرسل عليهم الصالة والسالم يف الدرجة األوىل مقاومة  والقضاء عليه

:  ، كما قال تعاىل ، وجهاد املشركني باليد واللسان  منه، والتحذير ، والنهي عنه الشرك
}  ô‰s)s9uρ $ uΖ÷Wyè t/ ’Îû Èe≅ à2 7π ¨Β é& »ωθß™ §‘ Âχ r& (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $#uρ |Nθ äó≈©Ü9$# ( { )٢(  . 

ρ#)  {:  وكل رسول يقول لقومه ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ Νä3s9 ôÏiΒ >µ≈s9Î) ÿ…çν çöxî { )؛ ألن الشرك   )٣
، وال فائدة يف مجيع   يناقض اخللق واألمر، وهو هو أعظم الفساد الذي تصاب به األمم

،  ، وهذا يؤكد على مجيع أتباع الرسل من الدعاة واملصلحني األعمال مع وجود الشرك
،                                                          ً             أن تتجه دعواهتم وإصالحهم إىل مكافحة الشرك وإصالح العقائد أول ا وقبل كل شيء

عج يف عقائد ، ويتركون الشرك ي أما أن تتجه دعواهتم وإصالحهم إىل أمور جانبية
، فهذا احنراف بالدعوة عن  املسلمني مبا ميارس حول األضرحة وبني أرباب الطرق املنحرفة

 ورمسه األنبياء عليهم الصالة والسالم من منهجها الصحيح الذي رمسه رسول اهللا 
 .  ؛ ألهنا بدأت من حيث النهاية ، ولن تأيت هذه الدعوات بنتيجة وال فائدة قبله

 يف العامل وسببه حدوث الشرك 
كان الناس بعد آدم عليه السالم على الدين الصحيح إىل أن حدث الشرك يف قوم نوح 

، فصوروا صورهم بإحياء من الشيطان ونصبوها على  بسبب غلوهم يف الصاحلني ملا ماتوا
، فلما هلك هذا اجليل  ؛ فينشطوا على العبادة بزعمهم ؛ ليتذكروا هبا أحواهلم جمالسهم

                                                 
 .  ٩٨ - ٩٧:  تانياآلسورة الشعراء ) ١(
 .  ٣٦:  رة النحل آيةسو) ٢(
 .  ٥٩:  سورة األعراف آية) ٣(
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نصب تلك الصور زين الشيطان للجيل الذي جاء من بعدهم عبادة تلك الصور الذي 
ً              ، فبعث اهللا نبيه نوح ا عليه الصالة  ، ومن ذلك احلني حدث الشرك يف األرض فعبدوها                  

، فأصروا على  والسالم يدعو قومه إىل التوحيد وينهاهم عن هذا الشرك الذي وقعوا فيه
θ#)  {:  شركهم ä9$ s% uρ Ÿω ¨β â‘ x‹ s? ö/ ä3 tG yγ Ï9# u Ÿω uρ ¨β â‘ x‹ s? # tŠ uρ Ÿω uρ % Yæ# uθ ß™ Ÿω uρ šWθ äó tƒ s−θ ãè tƒ uρ 

# Z ô£ nΣ uρ ∩⊄⊂∪ { )١( .  
،  ركوا عبادهتموتلك أمساء الصاحلني الذين غلوا فيهم وصوروا صورهم وأبوا أن يت

=y]Î7n  {:  ، كما قال اهللا وأيس نوح عليه السالم من هدايتهم بعد حماولة طويلة معهم sù 

öΝÎγ‹ Ïù y#ø9r& >πuΖy™ ω Î) šÅ¡÷Η s~ $ YΒ% tæ { )٢(  .}  š† Çpρ é&uρ 4’n< Î) ?yθçΡ …çµ ¯Ρr& s9 š∅ ÏΒ ÷σãƒ ÏΒ y7 ÏΒöθ s% 

ω Î) tΒ ô‰s% ztΒ#u { )٣(  . 
، مث  كعند ذلك دعا عليهم فأهلكهم اهللا بالطوفان وأجنى نوحا ومن آمن معه يف الفل

، إىل أن جاء عهد  تتابعت الرسل من بعد نوح تدعوا إىل التوحيد وتنهى عن الشرك
،                                                  ً      ً ، وقد بلغ الشرك والطغيان واجلربوت من الطواغيت مبلغ ا عظيم ا إبراهيم خليل اهللا

، ولقي يف سبيل ذلك  ، وحطم األصنام بيده فقاوم الشرك واملشركني باحلجة والربهان
، فجعلها  قسى أنواع التعذيب الذي سلمه اهللا منه حني ألقوه يف النارأشد أنواع األذى وأ

، وجعل يف ذريته النبوة  ، وجعل العاقبة احلميدة له                    ً      ً اهللا بقدرته ورمحته برد ا وسالم ا
$  {:  ، كما قال تعاىل ، وبقيت النبوة وكلمة التوحيد يف ذريته والكتاب uΖù= yè y_ uρ ’ Îû Ïµ ÏG −ƒÍh‘ èŒ 

nο §θ ç7–Ψ9$# |=≈ tG Å3ø9$#uρ { )وقال تعاىل.  )٤  :}  $ yγ n= yè y_ uρ Oπ yϑ Î= x. Zπ u‹Ï%$ t/ ’Îû Ïµ Î7É)tã { )خصوص ا .  )٥   ً    
، فإن التوحيد مل يزل فيهم وهم على ملة إبراهيم وإمساعيل إىل أن ظهر  العرب بين إمساعيل

                                                 
 .  ٢٣:  سورة نوح آية) ١(
 .  ١٤:  سورة العنكبوت آية) ٢(
 .  ٣٦:  سورة هود آية) ٣(
 .  ٢٧:  سورة العنكبوت آية) ٤(
 .  ٢٨:  سورة الزخرف آية) ٥(
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، ودعاهم إىل عبادة األصنام  ، فغري فيهم دين إبراهيم فيهم عمرو بن حلي اخلزاعي
، فقلدهم  أنه ذهب إىل الشام فوجد أهلها يعبدون األصنام:  ، والسبب يف ذلك فأجابوه
إن الشيطان أتاه وأرشده إىل األصنام :  ، وقيل ، وجلب معه األصنام إىل العرب يف ذلك

، وأمره بأخذها ودعوة العرب إىل  اليت كان الطوفان قد دفنها يف األرض بعد قوم نوح
 .  عبادهتا ففعل

،  ، والعزى كالالت:  ، وكان هلم أصنام مشهورة ومن مث انتشر الشرك يف العرب
، ومن أعظم أصنامهم هبل الذي  ان لقريش أصنام حول الكعبة ويف جوفهاوك.  ومناة

، فدعا إىل   خامت النبيني                        ً  ، إىل أن بعث اهللا نبينا حممد ا  كانوا يعتزون ويقسمون به
، وهدم  ، وجاهد املشركني باليد واللسان حىت نصره اهللا عليهم التوحيد وهنى عن الشرك
، وترك أمته على البيضاء  نيفية ملة إبراهيم صافية نقية، وأعاد احل أوثاهنم وحطم أصنامهم

، وواصل صحابته الكرام وخلفاؤه  ، وأكمل اهللا به الدين وأمت به النعمة ليلها كنهارها
، ونشروا                    ً      ً ، وفتحوا البالد شرق ا وغرب ا العظام مسرية الدعوة يف مشارق األرض ومغارهبا

   :}  uθ، حىت حتقق قول اهللا  لوثنية، وقضوا على مظاهر الشرك وا فيها التوحيد èδ 

ü” Ï%©!$# Ÿ≅ y™ ö‘ r& … ã& s!θ ß™ u‘ 3“ y‰ ßγ ø9 $$ Î/ È ÏŠ uρ È d, ys ø9 $# … çν t Îγ ôà ã‹ Ï9 ’ n? tã Çƒ Ï e$! $#  Ï& Í j# à2 öθ s9 uρ oν Ì Ÿ2 

šχθ ä. Î ô³ ßϑ ø9 $# ∩⊂⊂∪ { )١( . 

 ظهور الشرك يف هذه األمة 
،  ، وسد كل الطرق املوصلة إليه  أمته من الشرك غاية التحذيرلقد حذر النيب 
ِ           وح مى ح مى التوحيد     َ  :  ، ومن ذلك  

                                                 
 .  ٣٣:  سورة التوبة آية) ١(
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 أنه هنى عن الغلو يف مدحه مبا قد يفضي إىل عبادته من دون اهللا كما حصل -١
ال تطروين كما أطرت النصارى ابن  {:  ، قال  يسى ابن مرميللنصارى يف حق ع

 . )١( }عبد اهللا ورسوله :  ، فقولوا ، إمنا أنا عبده مرمي
ليها وإسراجها وجتصيصها  هنى عن الغلو يف تعظيم قبور الصاحلني بالبناء ع-٢

 .  ، وطلب قضاء احلوائج من املوتى ؛ ألن هذا يفضي إىل عبادهتا والكتابة عليها
؛ ألن ذلك وسيلة  ، سواء بين عليها مساجد أم ال  هنى عن الصالة عند القبور-٣

 .  لعبادهتا ولو على األمد الطويل
 ذلك من التشبه بالذين ، ملا يف  هنى عن الصالة عند طلوع الشمس وعند غروهبا-٤

واملسلم مطلوب منه خمالفة املشركني يف .  يعبدوهنا ويسجدون هلا يف هذين الوقتني
 .  عقائدهم وعبادهتم وعاداهتم اخلاصة هبم

 هنى عن السفر إىل أي مكان من األمكنة بقصد التقرب إىل اهللا فيه بالعبادة غري -٥
 .  ) ، واملسجد األقصى جد النبوي، واملس املسجد احلرام : ( املساجد الثالثة

 هنى عن الوفاء بالنذر بالذبح لغري اهللا يف مكان يذبح فيه لغري اهللا أو يقام فيه عيد -٦
 .         ً                                   ؛ إبعاد ا عن التشبه هبم يف تعظيم املكان والوثن من أعياد اجلاهلية

شاء اهللا ما  : ( ، كقول  هنى عن األلفاظ اليت فيها التسوية بني اهللا وبني املخلوق-٧
                                              ً       ، كل هذا صيانة للتوحيد وسد ا ملنافذ الشرك وإبعاد ا لألمة  ) لوال اهللا وأنت (و )  وشئت

، وقد سار صدر هذه األمة على  عن أن تقع فيما وقعت فيه األمم قبلها من فساد العقائد
، وصانوها عن كل مناقض  موجب تلك الوصايا النبوية وحافظوا على عقائدهم

 .  ومنقص
، وجهل أغلبهم آثار الرسالة  ، وامتد الزمن بالناس انتهى وقت القرون املفضلةوملا 

، ووقع الكثري فيما  تسرب إليهم كثري من البدع واخلرافات والعوائد اجلاهلية يف عقائدهم

                                                 
 .  )١/٢٤(د ، أمح )٣٢٦١(البخاري أحاديث األنبياء ) ١(
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، فبنيت املساجد  ، وفتح املنافذ والطرق املوصلة إليه  من الشرك باهللاحذر منه الرسول 
؛ كالطواف هبا والذبح هلا والتوجه إليها بالرغبة  ه إليها الكثري بأنواع العبادة، واجت على القبور

،                                                                 ً      ً         والرهبة والدعاء واالستغاثة وأنواع من الشرك األكرب الذي يسمونه توسل ا وطلب ا للشفاعة
 šχθä9θà)tƒuρ ÏIωàσ̄≈yδ  {،  )١( } #$!» (tΒ öΝèδß‰ç6÷ètΡ ωÎ) !$tΡθç/Ìhs)ã‹Ï9 ’n<Î$  {:  كما قال إخواهنم من قبل

$tΡàσ̄≈yèxä© { )٢( .  
،   يف القبورومن مجع بني سنة رسول اهللا :  م العالمة ابن القيم رمحه اهللاقال اإلما

، وما كان عليه أصحابه وبني ما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدمها  وما أمر به وهنى عنه
ً                      ً مضاد ا لآلخر مناقض ا له حبيث ال جيتمعان أبد ا            ً      . 

 .   عندها وإليها، وهؤالء يصلون  عن الصالة إىل القبورفنهى رسول اهللا 
، وهؤالء يبنون عليها املساجد ويسموهنا مشاهد مضاهاة  وهنى عن اختاذها مساجد

 .  لبيوت اهللا
 .  ، وهؤالء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها وهنى عن إيقاد السرج عليها
، وجيتمعون هلا                       ً        ، وهؤالء يتخذوهنا أعياد ا ومناسك                   ً وهنى عن أن تتخذ عيد ا

 ! ! اعهم للعيد أو أكثر كاجتم
قال  {:  ، كما روى مسلم يف صحيحه عن أيب اهلياج األسدي قال وأمر بتسويتها

طمسته وال قًربا أال تدع متثالًا إال  ! أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول اهللا :  يل علي
وهؤالء ) )  ٩٦٩ (، احلديث برقم  ) صحيح مسلم : ( انظر  ()٣( }مشرفًا إال سويته 

 .  ، ويعقدون عليها القباب ، ويرفعوهنا عن األرض كالبيت يبالغون يف خمالفة احلديث

                                                 
 .  ٣:  سورة الزمر آية) ١(
 .  ١٨:  سورة يونس آية) ٢(
،  )٣٢١٨(، أبو داود اجلنائز  )٢٠٣١(، النسائي اجلنائز  )١٠٤٩(، الترمذي اجلنائز  )٩٦٩(مسلم اجلنائز ) ٣(

 .  )١/٩٦(أمحد 
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هنى  {:  ، كما روى مسلم عن جابر  وهنى عن جتصيص القرب والبناء عليه

:  انظر  ()١( }، وأن يبىن عليه  ، وأن يقعد عليه  أن جيصص القربرسول اهللا 
 ) ) .  ٩٧٠ (، احلديث برقم  ) صحيح مسلم (

 -    ً   أيض ا -، كما روى أبو داود عن جابر   عن الكتابة عليهاوهنى رسول اهللا 
 )٢( }، وأن جيصص ويبىن عليه   هنى أن يقعد على القربمسعت رسول اهللا  {:  قال

 ) ) .  ٣٢٢٥ (، احلديث برقم  ) سنن أيب داود : ( انظر (
:  د سليمان بن موسى، وزا أو يزاد عليه:  قال عثمان بن أيب شيبة:  وقال أبو داود
، وهؤالء يزيدون عليه اآلجر  أو يزاد عليه:  ، ومل يذكر مسدد يف حديثه أو يكتب عليه

 .  واجلص واألحجار
 .  كانوا يكرهون اآلجر على قبورهم:  قال إبراهيم النخعي

،  ، املوقدين عليها السرج                  ً ، املتخذينها أعياد ا أن هؤالء املعظمني للقبور:  واملقصود
،   حمادون ملا جاء بهين يبنون عليها املساجد والقباب منافون ملا أمر به رسول اهللا الذ

انتهى كالم ابن .  ، وهو من الكبائر وأعظم ذلك اختاذها مساجد وإيقاد السرج عليها
 .  القيم يرمحه اهللا

، فغلوا يف  ، وقد زاد األمر على ما وصفه بأضعاف وهو يصف ما حدث يف وقته
 من الغلو يف مدحه ، وكذلك ارتكبوا ما هنى عنه  بدوهم من دون اهللاملوتى فع
؛ مضاهاة للنصارى يف مدح عيسى ابن مرمي حىت رفعوه فوق مرتلته حىت وقعوا يف  وإطرائه

، وأن عدم الغلو فيه  ، وأظهر هلم الشيطان هذا الغلو يف قالب تعظيمه وحمبته الشرك األكرب
 .  تنقيص له وحط من قدره

                                                 
،  )٣٢٢٥(بو داود اجلنائز ، أ )٢٠٢٧(، النسائي اجلنائز  )١٠٥٢(، الترمذي اجلنائز  )٩٧٠(مسلم اجلنائز ) ١(

 .  )٣/٣٣٩(أمحد 
،  )٣٢٢٥(، أبو داود اجلنائز  )٢٠٢٨(، النسائي اجلنائز  )١٠٥٢(، الترمذي اجلنائز  )٩٧٠(مسلم اجلنائز ) ٢(

 .  )٣/٢٩٥(أمحد 
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                                                ً  ، كما غال فيهم قوم نوح من قبل حىت اعتقدوا فيهم شيئ ا  لك غلوا يف الصاحلنيوكذ
، فهتفوا  من خصائص اإلهلية من جلب النفع ودفع الضر مما ال يقدر عليه إال اهللا تعاىل

، وطافوا بقبورهم  ، واستغاثوا هبم يف كشف امللمات بأمسائهم عند الشدائد والكربات
 .  ، وصرفوا هلم النذور ا القرابني عند قبورهم، وذحبو كما يطاف بالكعبة

وقد أدخل الشيطان الشرك على قوم نوح من باب الغلو :  قال اإلمام العالمة ابن القيم
، وقد وقع يف هذه األمة مثل ما وقع لقوم نوح ملا أظهر الشيطان لكثري من  يف الصاحلني

؛ ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك  هماملفتونني الغلو والبدع يف قالب تعظيم الصاحلني وحمبت
، فما زال يوحي إىل عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء  من عبادهتم هلم من دون اهللا

، وأن الدعاء عندها  والعكوف عليها من حمبة أهل القبور من األنبياء والصاحلني
، فإذا تقرر ذلك  ا، مث ينقلهم من هذه املرتبة إىل الدعاء هبا واإلقسام على اهللا هب مستجاب

               ً  ، واختاذ قربه وثن ا  عندهم نقلهم منه إىل دعاء املقبور وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون اهللا
، فإذا تقرر  ، ويطاف به ويستلم ويقبل وحيج إليه ويذبح عنده تعلق عليه القناديل والستور

ورأوا أن ذلك أنفع ،                                                    ً       ً ذلك عندهم نقلهم إىل دعاء الناس إىل عبادته واختاذه عيد ا ومنسك ا
 .  هلم من دنياهم وأخراهم

، فقد تنقص أهل هذه  فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إىل أن من هنى عن ذلك
، وقد سرى ذلك يف  ، وحطهم عن مرتلتهم زعم أنه ال حرمة له وال قدر الرتب العالية

 عادوا أهل ، حىت نفوس كثري من اجلهال والطغام وكثري ممن ينتسب إىل العلم والدين
، وهو يصور  انتهى كالمه رمحه اهللا.  . التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم

، والوباء الفتاك إال ببذل األسباب الشافية  ، وال عالج هلذا الداء القاتل الداء وأسبابه
 :  والواقية واليت تتلخص يف نظري فيما يأيت

؛ لفهم العقيدة الصحيحة  الصاحل الرجوع إىل الكتاب والسنة وكتب السلف -١
، ونبذ الكتب املخالفة  ومعرفة ما يضادها أو ينقصها من الشرك والبدع واخلرافات

 .  للكتاب والسنة من كتب الصوفية والقبورية واملخرفني
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،  ، وتكثيف مناهجها  تدريس كتب العقائد الصحيحة يف املراحل الدراسية-٢
، واختيار املدرسني املتخصصني يف فهم عقيدة  بوالتركيز عليها يف النجاح والرسو

، وأن تكون هناك دروس يف املساجد لتفهيم العقيدة لعامة  السلف وتفهيمها للطالب
 .  ، ومن ال تسمح له ظروفه مبتابعة الدراسة املنهجية الناس
،  ، والتحذير من الشرك ، والدعوة إىل التوحيد  اهتمام الدعاة بتصحيح العقائد-٣
، وبيان العقيدة  ار ما يقع من الشرك حول األضرحة يف حماضراهتم ومؤلفاهتموإنك

                            ً                                 ً  ، واجتماع كلمتهم على ذلك بدل ا من اختالفهم يف مناهج الدعوة اختالف ا  الصحيحة
، وقد  ، وأفرح أعداء اإلسالم بعدم جناح دعوهتم شتتهم وحري اجلهال فيمن يتبعون منهم

θ#)  {:  قال اهللا تعاىل ßϑÅÁ tG ôã$#uρ È≅ ö7pt ¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è% §xs? 4 { )١(  . 
، ومنع بناء املساجد على   إزالة مظاهر الشرك من بالد اإلسالم هبدم األضرحة-٤

، ورد شبهاهتم وكشف تزييفهم حىت يرتدعوا عن غيهم   واملبتدعةالقبور ومقاومة املخرفني
 .  ويسلم الناس من شرهم

 .   نشر كتب السلف الصاحل وإيصاهلا إىل أيدي القراء-٥

                                                 
 .  ١٠٣:  سورة آل عمران آية) ١(
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 احملاضرة الثالثة 
 حقيقة ال إله إال اهللا  

 مقدمة 
َ  ِ    َّ ِ  ِ ب س م  الل ه  الر ح م ن  الر ح يم    ْ َّ     َِّ    ِ  ْ ِ  

، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا  ، ونتوب إليه احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره
، وأشهد أن ال إله  ، ومن يضلل فال هادي له ، من يهده اهللا فال مضل له وسيئات أعمالنا

،   وعلى آله وأصحابه،                ً             ، وأشهد أن حممد ا عبده ورسوله إال اهللا وحده ال شريك له
 .  وكل من اتبعه ومتسك بسنته إىل يوم الدين

                              ً  ، وأثىن على الذاكرين ووعدهم أجر ا  إن اهللا سبحانه وتعاىل أمرنا بذكرهف:  أما بعد
*sŒÎ#  {:  ، قال تعاىل ، وبعد الفراغ من العادات                  ً ، فأمر بذكره مطلق ا     ً عظيم ا sù ÞΟçFøŠŸÒ s% 
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*sŒÎ#!  {:  ، فقال تعاىل وأمر بذكره أثناء أداء مناسك احلج خاصة sù ΟçFôÒ sùr& ï∅ ÏiΒ 

;M≈sùttã (#ρ ãà2 øŒ$$ sù ©!$# y‰Ψ Ïã Ìyè ô±yϑ ø9$# ÏΘ#tys ø9$# ( { )وقال تعاىل )٣  :}  (#ρ ãà2 õ‹tƒ uρ zΝó™ $# «!$# þ’ Îû 
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;N≡yŠρ ß‰÷è ¨Β 4 { )٥(  . 

                                                 
 .  ١٠٣:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٢٠٠:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ١٩٨:  البقرة آيةسورة ) ٣(
 .  ٢٨:  سورة احلج آية) ٤(
 .  ٢٠٣:  سورة البقرة آية) ٥(
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:  ، وقال تعاىل )١( }أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر اهللا  {:  وقال النيب 

}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#ρ âè0 øŒ$# ©!$# #[ø.ÏŒ #ZÏVx. ∩⊆⊇∪ çνθßs Îm7y™ uρ Zο tõ3ç/ ¸ξ‹ Ï¹ r&uρ ∩⊆⊄∪ { )٢(  . 
؛ كما ورد عن  كلمة ال إله إال اله وحده ال شريك له:  وملا كان أفضل الذكر

:  ، وخري ما قلت أنا والنبيون من قبلي خري الدعاء دعاء يوم عرفة {:  أنه قال النيب 

،  )٣( }، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير   إال اهللا وحده ال شريك لهال إله
، هلا هذه املرتلة العالية من بني أنواع  ) ال إله إال اهللا (وملا كانت هذه الكلمة العظيمة 

، فليست كلمة تقال  ، وهلا معىن ومقتضى ، وهلا شروط ، وتتعلق هبا أحكام الذكر
ان األمر كذلك آثرت أن تكون موضوع حديثي يف هذه الكلمة ، ملا ك باللسان فقط
     ً                                                            ، راجي ا من اهللا تعاىل أن جيعلنا وإياكم من أهلها املستمسكني هبا والعارفني  املختصرة
 .                        ً       ً ، العاملني مبقتضاها ظاهر ا وباطن ا ملعناها

 :  وسيكون حديثي عن الكلمة يف حدود النقاط التالية
،  ، ومعناها ، وأركاهنا وشروطها ، وإعراهبا ، وفضلها احلياةمكانة ال إله إال اهللا يف 

 .  ، ومثراهتا ، ومىت ال ينفعه ذلك ، ومىت ينفع اإلنسان التلفظ هبذه الكلمة ومقتضاها
 :             ً           فأقول مستعين ا باهللا تعاىل

 مكانة ال إله إال اهللا
 :أما مكانة هذه الكلمة 

، وهي كلمة  ، ويف خطبهم وحمادثاهتم متهمفإهنا كلمة يعلنها املسلمون يف أذاهنم وإقا
، وهبا أرسل اهللا رسله  ، وخلقت ألجلها مجيع املخلوقات قامت هبا األرض والسماوات
، وألجلها نصبت املوازين ووضعت الدواوين وقام سوق اجلنة  وأنزل كتبه وشرع شرائعه

                                                 
 .  )٥/٧٥(، أمحد  )١١٤١(مسلم الصيام ) ١(
 .  ٤٢ - ٤١:  تانياآلسورة األحزاب ) ٢(
 .  )٣٥٨٥(الترمذي الدعوات ) ٣(
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واألمر والثواب ، فهي منشأ اخللق  ، وهبا انقسمت اخلليقة إىل مؤمنني وكفار والنار
،  ، وعنها وعن حقوقها السؤال واحلساب ، وهي احلق الذي خلقت له اخلليقة والعقاب

، وألجلها  ، وعليها أسست امللة ، وعليها نصبت القبلة وعليها يقع الثواب والعقاب
، ومفتاح  ، فهي كلمة اإلسالم ، وهي حق اهللا على مجيع العباد جردت سيوف اجلهاد

فال تزول قدما العبد بني يدي اهللا حىت .  وعنها يسأل األولون واآلخرون،  دار السالم
  "؟  ؟ وماذا أجبتم املرسلني ماذا كنتم تعبدون : " يسأل عن مسألتني
 .                                 ً      ً بتحقيق ال إله إال اهللا معرفة وإقرار ا وعمل ا:  وجواب األوىل
 .  اعة             ً                       ً    بتحقيق أن حممد ا رسول اهللا معرفة وانقياد ا وط:  وجواب الثانية

،  ، وهي كلمة التقوى والعروة الوثقى هذه الكلمة هي الفارقة بني الكفر واإلسالم
Oπ  {:  وهي اليت جعلها إبراهيم yϑÎ= x. Zπ u‹Ï%$ t/ ’Îû Ïµ Î7É)tã öΝßγ ¯= yè s9 tβθ ãèÅ_ ötƒ ∩⊄∇∪ { )ي اليت وه )١

 y‰Îγx© ª!$# …çµ̄Ρr& Iω  {:  ، قال تعاىل ، وشهد هبا مالئكته وأولو العلم من خلقه شهد اهللا هبا لنفسه
tµ≈s9Î) ωÎ) uθèδ èπs3Í×̄≈n=yϑø9$#uρ (#θä9'ρé&uρ ÉΟù=Ïèø9$# $JϑÍ←!$s% ÅÝó¡É)ø9$$Î/ 4 Iω tµ≈s9Î) ωÎ) uθèδ â“ƒÍ–yêø9$# ÞΟŠÅ6y⇔ø9$# ∩⊇∇∪ { )٣(  )٢( . 

، وألجلها  ، وبراءة من الشرك ، ودعوة احلق وهي كلمة اإلخالص وشهادة احلق
$  {:  ، كما قال تعاىل خلق اهللا اخللق tΒ uρ àMø)n= yz £Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪ { )٤(  . 

$!  {:  ، كما قال وألجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ÏΒ š Î= ö6 s% ÏΒ 

@Αθ ß™ §‘ ω Î) û Çrθ çΡ Ïµ ø‹s9Î) …çµ̄Ρr& Iω tµ≈ s9Î) Hω Î) O$ tΡr& Èβρ ß‰ç7ôã$$ sù ∩⊄∈∪ { )وقال تعاىل )٥  :}  ãΑÍi”t∴ãƒ sπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# 

Çyρ ”9$$ Î/ ôÏΒ Íν ÌøΒ r& 4’ n?tã tΒ â!$ t±o„ ôÏΒ ÿÍν ÏŠ$ t6 Ïã ÷β r& (#ÿρâ‘ É‹Ρr& …çµ̄Ρr& Iω tµ≈s9Î) Hω Î) O$ tΡr& Èβθà)¨?$$ sù ∩⊄∪ { )٦(  . 

                                                 
 .  ٢٨:  سورة الزخرف آية) ١(
 .  ١٨:  سورة آل عمران آية) ٢(
 ) ) .  ١٦٧،  ١٠٥ ) ( جمموعة التوحيد : ( انظر ) (٣(
 .  ٥٦:  سورة الذاريات آية) ٤(
 .  ٢٥:  سورة األنبياء آية) ٥(
 .  ٢:  سورة النحل آية) ٦(
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ما أنعم اهللا على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم ال إله إال :  قال ابن عيينة
 .  اهللا

،   فمن قاهلا عصم ماله ودمه)١(البارد ألهل الدنيا وإن ال إله إال اهللا ألهل اجلنة كاملاء 
ال إله إال اهللا :  من قال {:   قال؛ ففي الصحيح عن النيب  ومن أباها فماله ودمه هدر

،  انظر مسلم  ()٢( }، وحسابه على اهللا   حرم ماله ودمهوكفر مبا يعبد من دون اهللا
 .) )  ٢٣ (احلديث برقم 

 ملا بعث ، فإن النيب  وهي أول ما يطلب من الكفار عندما يدعون إىل اإلسالم
، فإذا جئتهم فادعهم إىل أن  إنك ستأيت قوًما من أهل الكتاب {:  معاذا إىل اليمن قال له

  . )٣( }يشهدوا أن ال إله إال اهللا 
 ) ) .  ٥/١٠٩ (رواه البخاري  (احلديث أخرجاه يف الصحيحني 

؛ ألهنا  ، وأهنا أول واجب على العباد وهبذا تعلم مكانتها يف الدين وأمهيتها يف احلياة
 .   عليه مجيع األعمالاألساس الذي تبىن

 فضل ال إله إال اهللا 
 :وأما فضل هذه الكلمة 

، ومن قاهلا                ً               ، من قاهلا صادق ا أدخله اهللا اجلنة فلها فضائل عظيمة وهلا من اهللا مكان
، قليلة   وهي كلمة وجيزة اللفظ، وحسابه على اهللا     ً                       كاذب ا حقنت دمه وأحرزت ماله

، فقد روى ابن حبان واحلاكم  ة يف امليزان، ثقيل ، خفيفة على اللسان احلروف
يا رب :  قال موسى {:   قال عن رسول اهللا ، عن أيب سعيد اخلدري  وصححه

                                                 
 ) ) .  ٥٣،  ٥٢ص  (كلمة اإلخالص البن رجب  ) (١(
 .  )٦/٣٩٤(، أمحد  )٢٣(مسلم اإلميان ) ٢(
، أبو  )٢٤٣٥(، النسائي الزكاة  )٦٢٥(، الترمذي الزكاة  )١٩(، مسلم اإلميان  )٤٠٩٠(البخاري املغازي ) ٣(

 .  )١٦١٤(، الدارمي الزكاة  )١/٢٣٣(، أمحد  )١٧٨٣(، ابن ماجه الزكاة  )١٥٨٤(داود الزكاة 
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كل عبادك :  ، قال  اهللاال إله إال:  ، قل يا موسى:  ، قال علمين شيئًا أذكرك وأدعوك به
، لو أن السماوات السبع وعامرهن غريي واألرضني السبع  يا موسى:  ، قال يقولون هذا
صحيح  (رواه ابن حبان  ( }، وال إله إال اهللا يف كفة مالت هبن ال إله إال اهللا  يف كفة

ديث ، احل  هـ١٤١٤ الثانية -طبعة مؤسسة الرسالة .  ) ابن حبان بترتيب ابن بلبان
 ) ) .  موارد الظمآن ) ( ٦٢١٨ (برقم 

، ويف حديث عبد اهللا بن عمرو  فاحلديث يدل على أن ال إله إال اهللا هي أفضل الذكر
ال إله إال :  أنا والنبيون من قبلي، وخري ما قلت  خري الدعاء دعاء يوم عرفة {:       ً مرفوع ا

 رواه أمحد )١( }، وهو على كل شيء قدير  ، له امللك وله احلمد اهللا وحده ال شريك له
 .  ) ) ٣٥٨٥ (، احلديث برقم  رواه الترمذي (والترمذي 

ً                  ومما يدل على ثقلها يف امليزان أيض ا ما رواه الترمذي ، وحسنه والنسائي واحلاكم                               
إن اهللا  {:  ، قال النيب  لى شرط مسلم عن عبد اهللا بن عمرصحيح ع:  وقال

،  سيخلص رجال من أميت على رءوس اخلالئق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعني سجلًا
،  أظلمك كتبيت احلافظون! ؟  أتنكر من هذا شيئًا:  ، مث يقول كل سجل مثل مد البصر

، إن لك  بلى:  فيقول.  ال يا رب:  فيقول! ؟  ، فيقول أفلك عذر ال يا رب:  فيقول
،  أشهد أن ال إله إال اهللا:  ، فتخرج بطاقة فيها ، فإنه ال ظلم عليك اليوم عندنا حسنة

، ما هذه  يا رب:  فيقول،  احضر وزنك:  ، فيقول وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله
،  فتوضع السجالت يف كفة:  ، قال إنك ال ُتظْلَم:  ؟ فقال البطاقة مع هذه السجالت

، احلديث  رواه الترمذي  ()٢( }، فطاشت السجالت وثقلت البطاقة  والبطاقة يف كفة
 ) ) .  ٢٦٣٩ (برقم 

                                                 
 .  )٣٥٨٥(الترمذي الدعوات ) ١(
 .  )٢/٢١٣(، أمحد  )٤٣٠٠(، ابن ماجه الزهد  )٢٦٣٩(الترمذي اإلميان ) ٢(
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رجب يف رسالته ، ذكر مجلة منها احلافظ ابن  وهلذه الكلمة العظيمة فضائل كثرية
، ومن كانت  أهنا مثن اجلنة:  ، ومنها واستدل لكل فضيلة)  كلمة اإلخالص (املسماة 

، وهي أحسن  ، وهي توجب املغفرة ، وهي جناة من النار آخر كالمه دخل اجلنة
 وهي الكلمة ، وهي خترق احلجب حىت تصل إىل اهللا  ، وهي متحو الذنوب احلسنات

، وهي أفضل  ، وهي أفضل الذكر ، وهي أفضل ما قاله النبيون اليت يصدق اهللا قائلها
، وهي أمان من             ً            ، وتكون حرز ا من الشيطان ، وتعدل الرقاب                     ً األعمال وأكثرها تضعيف ا
 .  ، وهي شعار املؤمنني إذا قاموا من قبورهم وحشة القرب وهول احلشر

، ومن   من أيها شاءأهنا تفتح لقائلها أبواب اجلنة الثمانية يدخل:  ومن فضائلها
 .  فضائلها أن أهلها وإن دخلوا النار بتقصريهم يف حقوقها فإهنم ال بد أن خيرجوا منها

 .  )١(هذه عناوين الفضائل اليت ذكرها ابن رجب يف رسالته واستدل لكل واحد منها 
 

                                                 
 ) ) .  ٦٦ -٥٤ص  (البن رجب )  صكلمة اإلخال ( ) (١(
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 إعراب وأركان وشروط ال إله إال اهللا 
 :إعراهبا وأركاهنا وشروطها 

 قد - رمحهم اهللا -، فإن العلماء  عىن يتوقف على معرفة إعراب اجلملإذا كان فهم امل
امسها مبين معها )  إله (، و  نافية للجنس)  ال (إن :  ، فقالوا اهتموا بإعراب ال إله إال اهللا

)  إال اهللا (، و  أي ال إله حق إال اهللا)  حق : ( ، وخربها حمذوف تقديره على الفتح
، وهو الذي تأهله القلوب وتقصده  املألوه بالعبادة:  ، واإلله معناه رفوعاستثناء من اخلرب امل

 .  رغبة إليه يف حصول نفع أو دفع ضرر
 :  وأما أركان ال إله إال اهللا

 .  ، والركن الثاين اإلثبات الركن األول النفي:  فلها ركنان
 .  قاتنفي اإلهلية عما سوى اهللا تعاىل من سائر املخلو:  واملراد بالنفي

، وما سواه من اآلهلة اليت  إثبات اإلهلية هللا سبحانه فهو اإلله احلق:  واملراد باإلثبات
š  {،  اختذها املشركون فكلها باطلة Ï9≡sŒ  χ r'Î/ ©!$# uθ èδ ‘,ys ø9$# χ r&uρ $ tΒ šχθ ãã ô‰tƒ ÏΒ 

Ïµ ÏΡρ ßŠ uθ èδ ã≅ ÏÜ≈ t6 ø9$# { )١(  . 
اهللا :  فداللة ال إله إال اهللا على إثبات إهليته أعظم من داللة قوله:  قال اإلمام ابن القيم

، فإنه  ال إله إال اهللا:  ، خبالف قول ال ينفي إهلية ما سواه)  اهللا إله (؛ وهذا ألن قول  إله
ً               ، وقد غلط غلط ا فاحش ا من فسر اإلله  ، ونفيها عما سواه ة يف اهللايقتضي حصر األلوهي      ً             

 .  بأنه القادر على االختراع
قد تبني معىن :  فإن قيل:  " شرح كتاب التوحيد " قال الشيخ سليمان بن عبد اهللا يف

، وحنو  القادر على االختراع:  ، فما اجلواب عن قول من قال بأن معىن اإلله اإلله واإلهلية
 ؟  هذه العبارة
 :  اجلواب من وجهني:  قيل

                                                 
 .  ٦٢:  سورة احلج آية) ١(
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،  أن هذا قول مبتدع ال يعرف أحد قاله من العلماء وال من أئمة اللغة:  أحدمها
 .                        ً ، فيكون هذا القول باطل ا وكالم العلماء وأئمة اللغة هو معىن ما ذكرنا كما تقدم

                 ً  لالزم أن يكون خالق ا ، فإن ا على تقدير تسليمه فهو تفسري بالالزم لإلله احلق:  الثاين
، وليس مراده أن  ، ومىت مل يكن كذلك فليس بإله حق وإن مسي إهلا     ً             قادر ا على االختراع

، فقد دخل يف اإلسالم وأتى بتحقيق املرام من  من عرف أن اإلله هو القادر على االختراع
،   مسلمني؛ ألنه يستلزم أن يكون كفار العرب ، فإن هذا ال يقوله أحد مفتاح دار السالم

 .  )١(ولو قدر أن بعض املتأخرين أراد ذلك فهو خمطئ يرد عليه بالدالئل السمعية والعقلية 
 :وأما شروط ال إله إال اهللا 

 :  فإهنا ال تنفع قائلها إال بسبعة شروط
 .                  ً        ً العلم مبعناها نفي ا وإثبات ا:  األول
 .  اليقني وهو كمال العلم هبا املنايف للشك والريب:  الثاين
 .  اإلخالص املنايف للشرك:  الثالث
 .  الصدق املانع من النفاق:  الرابع
 .  احملبة هلذه الكلمة وملا دلت عليه والسرور بذلك:  اخلامس
ً        ً         االنقياد بأداء حقوقها وهي األعمال الواجبة إخالص ا هللا وطلب ا ملرضاته:  السادس                                              . 
 . )٢( القبول املنايف للرد:  السابع

وط قد استنبطها العلماء من نصوص الكتاب والسنة اليت جاءت خبصوص وهذه الشر
 .  هذه الكلمة العظيمة وبيان حقوقها وقيودها

 

                                                 
 ) ) .  ٨٠ص  (تيسري العزيز احلميد  ) (١(
 ) ) .  ٩١ص  (فتح اجمليد  ) (٢(
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 معىن ال إله إال اهللا ومقتضاها 
 :معىن هذه الكلمة ومقتضاها 

،  ، وهو اهللا وحده ال شريك له ال معبود حبق إال إله واحد:   أي: معىن ال إله إال اهللا
ه الكلمة العظيمة أن ما سوى اهللا من سائر املعبودات ليس بإله حق وأنه فتضمنت هذ

 .  باطل
؛ ألن عبادة اهللا ال          ً                            ً                     وهلذا كثري ا ما يرد األمر بعبادة اهللا مقرون ا بنفي عبادة ما سواه

ρ#) *  {:  ، قال تعاىل تصح مع إشراك غريه معه ß‰ç6 ôã$#uρ ©!$# Ÿω uρ (#θ ä.Îô³è@ Ïµ Î/ $ \↔ ø‹x© ( { )١(  ،

yϑ  {:  وقال تعاىل sù öàõ3tƒ ÏNθ äó≈ ©Ü9$$ Î/ -∅ ÏΒ÷σãƒ uρ «!$$ Î/ Ï‰s)sù y7 |¡ôϑ tG ó™ $# Íο uρ óãè ø9$$ Î/ 4’s+øO âθ ø9$# Ÿω 
tΠ$ |Á ÏΡ$# $ oλm; 3 ª!$#uρ ìì‹Ïÿ xœ îΛ Î= tæ ∩⊄∈∉∪ { )وقال تعاىل )٢  :}  ô‰s)s9uρ $ uΖ÷Wyè t/ ’Îû Èe≅ à2 7π ¨Βé& »ωθß™ §‘ 

Âχ r& (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $#uρ |Nθ äó≈©Ü9$# ( { )٣(  . 

 )٤( }ال إله إال اهللا وكفر مبا يعبد من دون اهللا حرم ماله ودمه :  من قال {:  وقال 
 .  احلديث) )  ٢٣ (، احلديث برقم  ر مسلمانظ (

ρ#)  {:  وكان كل رسول يقول لقومه ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ Νä3s9 ôÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çν çöxî { )إىل غري  )٥
وحتقيق هذا املعىن وإيضاحه أن قول :  إلمام ابن رجب رمحه اهللا، قال ا ذلك من األدلة

، واإلله هو الذي يطاع فال يعصى هيبة  ال إله إال اهللا يقتضي أن ال إله له غري اهللا:  العبد
           ً      ً       ً            ً          ً                      ، وحمبة وخوف ا ورجاء  وتوكل ا عليه وسؤال ا منه ودعاء  له وال يصلح لذلك كله          ً له وإجالل ا

 .  إال اهللا عز وجل

                                                 
 .  ٣٦:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٢٥٦:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٣٦:  سورة النحل آية) ٣(
 .  )٦/٣٩٤(، أمحد  )٢٣(مسلم اإلميان ) ٤(
 .  ٥٩:   سورة األعراف آية)٥(
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رواه اإلمام   ()١( }ال إله إال اهللا :  قولوا {:   لكفار قريشذا ملا قال النيب وهل
، ، طبعة دار الكتب العلمية  ، والترمذي يف سننه ٤٩٢ / ٣، الطبعة امليمنية  أمحد يف املسند

≅Ÿ  {:  قالوا . ) ) ٣٢٣٢ (، احلديث برقم  ، حتقيق أمحد شاكر بريوت yè y_ r& sπ oλÎ; Fψ$# $ Yγ≈ s9Î) 

#´‰Ïn≡uρ ( ¨β Î) #x‹≈ yδ íó y´ s9 Ò>$ yf ãã ∩∈∪ { )ففهموا من هذه الكلمة أهنا تبطل عبادة األصنام  )٢
، فتبني هبذا املعىن أن معىن ال إله إال  ، وحتصر العبادة هللا وحده وهم ال يريدون ذلك كلها

،  ال إله إال اهللا:  ، فإذا قال العبد إفراد اهللا بالعبادة وترك عبادة ما سواه:  اهللا ومقتضاها
، وبطالن عبادة ما سواه من األصنام والقبور واألولياء  فقد أعلن وجوب إفراد اهللا بالعبادة

 .  والصاحلني
هو :   القبور اليوم وأشباههم من أن معىن ال إله إال اهللاوهبذا يبطل ما يعتقده عباد

أو أن .  اإلقرار بأن اهللا موجود أو أنه هو اخلالق القادر على االختراع وأشباه ذلك
، ويظنون أن من اعتقد ذلك وفسر به ال إله إال اهللا فقد حقق  ال حاكمية إال هللا:  معناها

دة غري اهللا واالعتقاد باألموات والتقرب إليهم ، ولو فعل ما فعل من عبا التوحيد املطلق
 .  بالذبائح والنذور والطواف بقبورهم والتربك بتربتهم

، ويعرفون أن  وما شعر هؤالء أن كفار العرب األولني يشاركوهنم يف هذا االعتقاد
، وأهنم ما عبدوا غريه إال لزعمهم  ، ويقرون بذلك اهللا هو اخلالق القادر على االختراع

 .  ، ال أهنم خيلقون ويرزقون م يقربوهنم إىل اهللا زلفىأهن
 وبني املشركني ، مل يكن بني الرسول  ولو كان معىن ال إله إال اهللا ما زعمه هؤالء

أقروا بأن اهللا :   إذا قال هلم بزعم هؤالء، بل كانوا يبادرون إىل إجابة الرسول  نزاع
:   فهموا أهنم إذا قالوا- أهل اللسان العريب  وهم-، لكن القوم  هو القادر على االختراع

≅Ÿ  {:  ، وقالوا ، وهلذا نفروا منها فقد أقروا)  ال إله إال اهللا ( yè y_ r& sπ oλÎ; Fψ$# $ Yγ≈ s9Î) #´‰Ïn≡uρ ( ¨β Î) 

                                                 
 .  )١/٢٢٨(، أمحد  )٣٢٣٢(الترمذي تفسري القرآن ) ١(
 .  ٥:  سورة ص آية) ٢(
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#x‹≈ yδ íó y´ s9 Ò>$ yf ãã ∩∈∪ { )كما قال اهللا عنهم )١  :}  öΝåκ̈ΞÎ) (#þθ çΡ% x. #sŒÎ) Ÿ≅‹Ï% öΝçλm; Iω tµ≈s9Î) ω Î) ª!$# 

tβρ çÉ9 õ3tG ó¡o„ ∩⊂∈∪ tβθ ä9θ à)tƒ uρ $ ¨ΖÍ← r& (#þθ ä.Í‘$tG s9 $ oΨÏG yγ Ï9#u 9Ïã$ t±Ï9 ¥βθãΖøg¤Χ ∩⊂∉∪ { )فعرفوا أن ال إله إال .  )٢
، وأهنم لو قالوها واستمروا على  ، وإفراد اهللا بالعبادة اهللا تقتضي ترك عبادة ما سوى اهللا
، وعباد القبور اليوم ال يأنفون من هذا التناقض  عبادة األصنام لتناقضوا مع أنفسهم

ا بعبادة األموات والتقرب إىل األضرحة ، مث ينقضوهن ال إله إال اهللا:  ، فهم يقولون الشنيع
 .      ً                                                  ، فتب ا ملن كان أبو جهل وأبو هلب أعلم منه مبعىن ال إله إال اهللا بأنواع من العبادات

؛ من نفي                                  ً             ً              ً       ً واحلاصل أن من قال هذه الكلمة عارف ا ملعناها عامل ا مبقتضاها ظاهر ا وباطن ا
،                          ًّ ، والعمل به فهو املسلم حق ا تضمنتهالشرك وإثبات العبادة هللا مع االعتقاد اجلازم ملا 

، ومن قاهلا                            ً                                     ومن قاهلا وعمل مبقتضاها ظاهر ا من غري اعتقاد ملا دلت عليه فهو املنافق
؛ ألن عمله  بلسانه وعمل خبالفها من الشرك املنايف هلا فهو الكافر ولو قاهلا آالف املرات

؛ ألن ذلك وسيلة للعمل  ة معناها، فال بد مع النطق هبذه الكلمة من معرف يبطل نطقه هبا
ω  {:  ، قال تعاىل مبقتضاها Î) tΒ y‰Íκy− Èd,ys ø9$$ Î/ öΝèδ uρ tβθ ßϑ n= ôè tƒ ∩∇∉∪ { )والعمل مبقتضاها  )٣

 .   وعبادة اهللا وحده هو الغاية من هذه الكلمةوهو ترك عبادة ما سوى اهللا

 مىت ينفع اإلنسان قول ال إله إال اهللا 
                              ً                      ال إله إال اهللا ال بد أن يكون مصحوب ا مبعرفة معناها والعمل :  إن قول:  سبق أن قلنا

، وقد  ، ولكن ملا كان هناك نصوص قد يتوهم منها أن جمرد التلفظ هبا يكفي مبقتضاها
لوهم بعض الناس فاقتضى األمر إيضاح ذلك إلزالة هذا الوهم عمن يريد تعلق هبذا ا

فإن اهللا  {:  ، قال الشيخ سليمان بن عبد اهللا رمحه اهللا على حديث عتبان الذي فيه احلق

                                                 
 .  ٥:  سورة ص آية) ١(
 .  ٣٦ - ٣٥:  تانياآلسورة الصافات ) ٢(
 .  ٨٦:  سورة الزخرف آية) ٣(



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ٥٨

احلديث رواه   ()١( }ال إله إال اهللا يبتغي بذلك وجه اهللا :   قالقد حرم على النار من
اعلم أنه قد وردت :  قال) )  ٣٣ (، احلديث برقم  ، ومسلم ) ١/١١٠ (البخاري 

، وحديث أنس  ، كهذا احلديث أحاديث ظاهرها أنه من أتى بالشهادتني حرم على النار
لبيك يا رسول :  قال.  يا معاذ:  ، فقال  ومعاذ رديفه على الرحلكان النيب  {:  قال

ما من عبد يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممًدا رسول اهللا إال حرمه :  قال.  اهللا وسعديك
)  ٣٢ (، احلديث برقم   ومسلم، ) ٤١/  ١ (رواه البخاري   ()٢( }اهللا على النار 

من شهد أن ال إله إال اهللا وأن حممًدا رسول  {:                      ً وملسلم عن عبادة مرفوع ا)  واللفظ له

 ) ) .  ٢٩ (، احلديث برقم  رواه مسلم  ()٣( }اهللا حرم اهللا عليه النار 
ووردت أحاديث فيها أن من أتى بالشهادتني دخل اجلنة وليس فيها أنه حيرم على 

 أهنم كانوا مع النيب :  ، وحديث أيب هريرة                                 ً ، منها حديث عبادة الذي تقدم قريب ا النار
أشهد أن ال إله إال اهللا وأين  {:  فقال رسول اهللا :  ، وفيه احلديث.  يف غزوة تبوك

رواه  (، رواه مسلم  )٤( }، ال يلقى اهللا هبما عبد غري شاّك فيحجب عن اجلنة  رسول اهللا
 ) ) .  ٢٧ (مسلم برقم 
إن هذه :  وأحسن ما قيل يف معناه ما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه:  قال

ً           ، وقاهلا خالص ا من قلبه  ألحاديث إمنا هي فيمن قاهلا ومات عليها كما جاءت مقيدةا            
، فإن حقيقة التوحيد اجنذاب الروح على اهللا       ً                                مستيقن ا هبا قلبه غري شاك فيها بصدق ويقني

ً                   ، فمن شهد أن ال إله إال اهللا خالص ا من قلبه دخل اجلنة مجلة ؛ ألن اإلخالص هو اجنذاب                              
، فإذا مات على تلك احلال نال                                    ً  تعاىل بأن يتوب من الذنوب توبة نصوح االقلب إىل اهللا

، وكان يف  ال إله إال اهللا:  ، فإنه قد تواترت األحاديث بأنه خيرج من النار من قال ذلك
                                                 

 .  )٣٣(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٤١٥(البخاري الصالة ) ١(
 .  )٣٢(، مسلم اإلميان  )١٢٨(اري العلم البخ) ٢(
 .  )٥/٣١٨(، أمحد  )٢٦٣٨(، الترمذي اإلميان  )٢٩(، مسلم اإلميان  )٣٢٥٢(البخاري أحاديث األنبياء ) ٣(
 .  )٢/٤٢١(، أمحد  )٢٧(مسلم اإلميان ) ٤(



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ٥٩

:                   ً         ، وتواترت بأن كثري ا ممن يقول                                                َ َّ قلبه من اخلري ما يزن شعرية وما يزن خردلة وما يزن ذ ر ة
، وتواترت بأن اهللا حرم النار أن تأكل أثر  ، يدخل النار مث خيرج منها ال إله إال اهللا

، وتواترت بأنه حيرم على النار  ، فهؤالء كانوا يصلون ويسجدون هللا السجود من ابن آدم
، ولكن           ً         ، وأن حممد ا رسول اهللا ، ومن يشهد أن ال إله إال اهللا ال إله إال اهللا:  من قال

، ومن ال  ، وأكثر من يقوهلا ال يعرف اإلخالص وال اليقني قالجاءت مقيدة بالقيود الث
، وأكثر من يقوهلا  يعرف ذلك خيشى عليه أن يفنت عنها عند املوت فيحال بينه وبينها

، وغالب من يفنت عند املوت ويف القبور أمثال  ، وعادة مل خيالط اإلميان بشاشة قلبه      ً تقليد ا
 )١( }مسعت الناس يقولون شيئًا فقلته  {:  ول، كما يف احلديث أن أحدهم يق هؤالء

وغالب أعمال ) ) .  ٩٠٥ (، احلديث برقم  ، ومسلم ) ٣٠/  ١ (رواه البخاري  (
:  وهم أقرب الناس من قوله تعاىل عن املشركني،  هؤالء إمنا هو تقليد واقتداء بأمثاهلم

} $̄ΡÎ) !$tΡô‰y ùρ $tΡu!$t/#u #’n?tã 7π̈Βé& $̄ΡÎ)uρ #’n?tã ΝÏδÌ≈rO#u šχρß‰tFø)•Β ∩⊄⊂∪ { )وحينئذ فال منافاة بني )٢ 
                                                             ، فإنه إذا قاهلا بإخالص ويقني تام مل يكن يف هذه احلال مصر ا على ذنب  األحاديث

، فإذن ال  إليه من كل شيء، فإن كمال إخالصه ويقينه يوجب أن يكون اهللا أحب     ً أصل ا
،  ، وهذا هو الذي حيرم على النار يبقى يف قلبه إرادة ملا حرم اهللا وال كراهية ملا أمر اهللا

، وهذه  ، وهذا اإلخالص ، وهذه التوبة ، فإن هذا اإلميان وإن كانت له ذنوب قبل ذلك
انتهى كالمه رمحه .  نهار، وهذا اليقني ال تترك له ذنبا إال ميحى كما ميحى الليل بال احملبة
 .  )٣(اهللا 

 وهلم شبهة )٤( " كشف الشبهات " وقال الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا يف
أقتلته  {: ، وقال  ال إله إال اهللا:   أنكر على أسامة قتل من قالإن النيب :  ، يقولون أخرى

                                                 
 .  )٩٠٥(، مسلم الكسوف  )٨٦(البخاري العلم ) ١(
 .  ٢٣:  سورة الزخرف آية) ٢(
 ) ) .  ٦٧،  ٦٦ص  : ( تيسري العزيز احلميد بشرح كتاب التوحيد ) (٣(
 ) ) .  ١٢١،  ١٢٠ص  ) ( جمموعة التوحيد : ( انظر ) (٤(
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الكف وأحاديث أخرى يف ) )  ٣٦ / ٨ (رواه البخاري   ()١( }ال إله إال اهللا :  ا قالبعدم
، فيقال  أن من قاهلا ال يكفر وال يقتل لو فعل ما فعل:  ، ومراد هؤالء اجلهالء عمن قاهلا

ال إله إال  : ( ، وهم يقولون  قاتل اليهود وسباهممعلوم أن رسول اهللا :  هلؤالء اجلهال
، وهم يشهدون أن ال إله إال اهللا وأن   قاتلوا بين حنيفة وأصحاب رسول اهللا ، ) اهللا

، وكذلك الذين حرقهم علي بن أيب  ، ويدعون اإلسالم ، ويصلون    ً         حممد ا رسول اهللا
،  ال إله إال اهللا:  ، وهؤالء اجلهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال طالب

، فكيف ال تنفعه إذا جحد  سالم كفر وقتل ولو قاهلا              ً             وأن من جحد شيئ ا من أركان اإل
ولكن ! ؟     ً                                                              شيئ ا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه

 .  أعداء اهللا ما فهموا معىن األحاديث
                            ً                                فأما حديث أسامة فإنه قتل رجل ا ادعى اإلسالم بسبب أنه ظن أنه ما :  وقال رمحه اهللا

، والرجل إذا أظهر اإلسالم وجب الكف عنه حىت يتبني  ا على دمه وماله            ًادعاه إال خوف 
$  {:  ، وأنزل اهللا يف ذلك منه ما خيالف ذلك pκš‰ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) óΟçFö/uŸÑ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# 

(#θ ãΖ̈Šu; tFsù { )فإن تبني  ، فاآلية تدل على أنه جيب الكف عنه والتثبت ) فتثبتوا : (  أي )٢ ،
;θãΖ̈Šu#)  {:  ؛ لقوله بعد ذلك ما خيالف اإلسالم قتل tFsù { )كان ال يقتل إذا قاهلا ، ولو )٣ 

، وكذلك احلديث اآلخر وأمثاله معناه ما ذكرناه من أن من أظهر  مل يكن للتثبت معىن
 .  اإلسالم والتوحيد وجب الكف عنه إال أن تبني منه ما يناقض ذلك

،  )٤( }ال إله إال اهللا :  أقتلته بعدما قال {:   الذي قالوالدليل على هذا أن الرسول 

 ، هو الذي قال يف )٥( }ال إله إال اهللا :  أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا {:  وقال

                                                 
 .  )٥/٢٠٠(، أمحد  )٢٦٤٣(، أبو داود اجلهاد  )٩٦(، مسلم اإلميان  )٤٠٢١(البخاري املغازي ) ١(
 .  ٩٤:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ٩٤:  سورة النساء آية) ٣(
 .  )٥/٢٠٠(، أمحد  )٢٦٤٣(، أبو داود اجلهاد  )٩٦(، مسلم اإلميان  )٤٠٢١(البخاري املغازي ) ٤(
، أبو داود اجلهاد  )٣٩٦٧(، النسائي حترمي الدم  )٢٦٠٨(، الترمذي اإلميان  )٣٨٥(البخاري الصالة ) ٥(

 .  )٣/٢٢٥(، أمحد  )٢٦٤١(
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لئن أنا أدركتهم قتلتهم قتل  { و )١( }ما لقيتموهم فاقتلوهم فأين {:  اخلوارج

،                              ً                                  ، مع كوهنم من أكثر الناس هتليل ا حىت إن الصحابة حيقرون أعماهلم عندهم )٢( }عاد 
، وال ادعاء  رة العبادة، وال كث ، فلم تنفعهم ال إله إال اهللا وهم تعلموا العلم من الصحابة

، وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال  ؛ ملا ظهر منهم خمالفة الشريعة اإلسالم
 .  الصحابة بين حنيفة

:  على قوله  " كلمة اإلخالص : " وقال احلافظ ابن رجب يف رسالته املسماة
،  )٣( }أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممًدا رسول اهللا  {
ففهم عمر ومجاعة من الصحابة أن من أتى بالشهادتني امتنع من عقوبة الدنيا مبجرد :  قال
؛  إال بأداء حقوقها، وفهم الصديق أن ال ميتنع قتاله  ، فتوقفوا يف قتال مانعي الزكاة ذلك

، وحساهبم  فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها {:  لقوله 

، وهذا الذي فهمه الصديق قد  )٥( }ملال الزكاة حق ا {:  ، وقال )٤( }على اهللا 
، وأنه  ؛ منهم ابن عمر وأنس وغريمها     ً                     صرحي ا غري واحد من الصحابةالنيب رواه عن 

،  ، وأن حممًدا رسول اهللا اهللاأمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال  {:  قال

 βÎ*sù (#θç/$s? (#θãΒ$s%r&uρ  {:  ، وقد دل على ذلك قوله تعاىل )٦( }، ويؤتوا الزكاة  ويقيموا الصالة

nο4θn=¢Á9$# (#âθs?#uuρ nο4θŸ2̈“9$# öΝä3çΡ≡uθ÷zÎ*sù ’Îû ÇƒÏe$!$# 3 { )٧(  . 

                                                 
 .  )١/٨١(، أمحد  )٤٧٦٧(، أبو داود السنة  )٤١٠٢( الدم ، النسائي حترمي )٣٤١٥(البخاري املناقب ) ١(
 .  )٤٧٦٤(، أبو داود السنة  )٢٥٧٨(، النسائي الزكاة  )١٠٦٤(، مسلم الزكاة  )٤٠٩٤(البخاري املغازي ) ٢(
 .  )٢٢(، مسلم اإلميان  )٢٥(البخاري اإلميان ) ٣(
، النسائي حترمي الدم  )٢٦٠٦(الترمذي اإلميان ،  )٢١(، مسلم اإلميان  )٢٧٨٦(البخاري اجلهاد والسري ) ٤(

 .  )١/١١(، أمحد  )٣٩٢٨(، ابن ماجه الفنت  )٢٦٤٠(، أبو داود اجلهاد  )٣٩٧١(
، أبو  )٣٠٩٢(، النسائي اجلهاد  )٢٦٠٧(، الترمذي اإلميان  )٢٠(، مسلم اإلميان  )١٣٣٥(البخاري الزكاة ) ٥(

 .  )١/١٩(، أمحد  )١٥٥٦(داود الزكاة 
 .  )٢٢(، مسلم اإلميان  )٢٥(البخاري اإلميان ) ٦(
 .  ١١:  سورة التوبة آية) ٧(
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، فإن التوبة من  على أن األخوة يف الدين ال تثبت إال بأداء الفرائض مع التوحيد
، رجعوا إىل قوله ورأوه  ، فلما قرر أبو بكر هذا للصحابة الشرك ال حتصل إال بالتوحيد

، بل يعاقب               ً الشهادتني مطلق ا، فإذا علم أن عقوبة الدنيا ال ترتفع عمن أدى      ً صواب ا
وقالت طائفة من :            ً ، وقال أيض ا ، فكذلك عقوبة اآلخرة بإخالله حبق من حقوق اإلسالم

املراد من هذه األحاديث أن التلفظ بال إله إال اهللا سبب لدخول اجلنة والنجاة من :  العلماء
 .  النار ومقتض لذلك

، فقد يتخلف عنه  طه وانتفاء موانعهولكن املقتضي ال يعمل عمله إال باستجماع شرو
، وهذا قول احلسن ووهب بن منبه  ، أو لوجود مانع مقتضاه لفوات شرط من شروطه

ما أعددت :  ، مث ذكر عن احلسن البصري أنه قال للفرزدق وهو يدفن امرأته وهو األظهر
،   نعم العدة: ، قال احلسن شهادة أن ال إله إال اهللا منذ سبعني سنة:  ؟ قال هلذا اليوم
 .  ، فإياك وقذف احملصنات ال إله إال اهللا شروطـ لكن ل

ً         إن أناس ا يقولون:  وقيل للحسن :  ، فقال }ال إله إال اهللا دخل اجلنة :  من قال {:        
:  ال وهب بن منبه ملن سأله، وق ال إله إال اهللا فأدى حقها وفرضها دخل اجلنة:  من قال

، فإن  ، ولكن ما من مفتاح إال له أسنان بلى:  ؟ قال أليس ال إله إال اهللا مفتاح اجلنة
 ! ! ، وإال مل يفتح لك  جئت مبفتاح له أسنان فتح لك

وأظن أن يف هذا القدر الذي نقلته من كالم أهل العلم كفاية يف رد هذه الشبهة اليت 
، ولو فعل من أنواع الشرك األكرب  ال إله إال اهللا ال يكفر:  ن قالتعلق هبا من ظن أن م

اليت متارس اليوم عند األضرحة وقبور الصاحلني مما يناقض كلمة ال إله إال اهللا متام 
، وهذه طريقة أهل الزيغ الذين يأخذون ما يظنون أنه  ، ويضادها متام املضادة املناقضة

، كحال  ركون ما تبينه وتوضحه النصوص املفصلة، ويت حجة هلم من النصوص اجململة
uθ {:  ، وقد قال اهللا يف هذا النوع من الناس الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض èδ 

ü“ Ï% ©!$# tΑt“Ρr& y7 ø‹n= tã |=≈ tG Å3ø9$# çµ ÷ΖÏΒ ×M≈tƒ#u ìM≈yϑ s3øt ’Χ £èδ ‘Πé& É=≈ tG Å3ø9$# ãyz é&uρ ×M≈yγ Î7≈ t±tFãΒ ( $ ¨Β r'sù t Ï%©!$# ’ Îû 
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óΟÎγ Î/θ è= è% Ô÷ƒ y— tβθãè Î6 ®KuŠsù $ tΒ tµ t7≈ t±s? çµ÷ΖÏΒ u!$ tó ÏG ö/$# Ïπ uΖ÷G Ïø9$# u!$ tó ÏGö/$#uρ Ï& Î#ƒ Íρ ù's? 3 $ tΒ uρ ãΝn= ÷è tƒ ÿ…ã& s#ƒ Íρ ù's? ωÎ) ª!$# 3 
tβθ ã‚Å™≡§9$#uρ ’ Îû ÉΟù= Ïè ø9$# tβθ ä9θ à)tƒ $ ¨ΖtΒ#u Ïµ Î/ @≅ ä. ôÏiΒ Ï‰ΖÏã $ uΖÎn/u‘ 3 $ tΒ uρ ã©.¤‹tƒ Hω Î) (#θ ä9'ρ é& É=≈ t6 ø9F{$# ∩∠∪  $ oΨ −/u‘ Ÿω 

ùøÌ“ è? $ oΨ t/θè= è% y‰÷è t/ øŒÎ) $ oΨoK÷ƒ y‰yδ ó=yδ uρ $ uΖs9 ÏΒ y7Ρ à$©! ºπ yϑ ôm u‘ 4 y7̈ΡÎ) |MΡr& Ü>$ ¨δ uθø9$# ∩∇∪ !$ oΨ−/u‘ y7 ¨ΡÎ) ßìÏΒ$ y_ 

Ä¨$ ¨Ψ9$# 5Θöθ uŠÏ9 ω |=÷ƒ u‘ Ïµ‹ Ïù 4 χ Î) ©!$# Ÿω ß#Î= ÷‚ ãƒ yŠ$ yèŠÏϑø9$# ∩∪ { )١(  .  

 آثار ال إله إال اهللا 
، آثار محيدة                                                  ً       ً هلذه الكلمة إذا قيلت بصدق وإخالص وعمل مبقتضاها ظاهر ا وباطن ا

 :  ، من أمهها على الفرد واجلماعة
ر على ، واالنتصا  اجتماع الكلمة اليت ينتج عنها حصول القوة للمسلمني-١
θ#)  {:  ، كما قال تعاىل ؛ ألهنم يدينون بدين واحد وعقيدة واحدة عدوهم ßϑ ÅÁ tG ôã $#uρ 

È≅ ö7pt ¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θè% §xs? 4 { )وقال تعاىل )٢  :}  uθ èδ ü“ Ï%©!$# š‚ y‰−ƒ r& Íν ÎóÇuΖÎ/ 

šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/uρ ∩∉⊄∪ y#©9r&uρ š ÷t/ öΝÍκÍ5θ è= è% 4 öθ s9 |M ø)xΡr& $ tΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ YèŠÏΗ sd !$ ¨Β |M ø©9r& š ÷t/ óΟÎγ Î/θ è= è% 

£Å6≈ s9uρ ©!$# y#©9r& öΝæη uΖ÷ t/ 4 …çµ ¯ΡÎ) î“ƒ Í•tã ÒΟŠ Å3ym ∩∉⊂∪ { )٣(  .  
β¨  {:  ، كما قال تعاىل واالختالف يف العقيدة يسبب التفرق والرتاع والتناحر Î) 

t Ï% ©!$# (#θ è%§sù öΝåκs]ƒ ÏŠ (#θ çΡ% x.uρ $ Yè u‹Ï© |M ó¡©9 öΝåκ÷]ÏΒ ’ Îû >ó x« 4 { )٤(  . 

þθ#)  {:  وقال تعاىل ãè©Üs)tG sù Οèδ tøΒ r& öΝæη uΖ÷ t/ #\ç/ã— ( ‘≅ ä. ¥> ÷“ Ïm $ yϑ Î/ öΝÍκö‰ y‰s9 tβθãm Ìsù ∩∈⊂∪ { )٥(  . 
، واعترب  فال جيمع الناس سوى عقيدة اإلميان والتوحيد اليت هي مدلول ال إله إال اهللا

 .  ذلك حبالة العرب قبل اإلسالم وبعده

                                                 
 .  ٩ - ٧:  اتياآلسورة آل عمران ) ١(
 .  ١٠٣:  سورة آل عمران آية) ٢(
 .  ٦٣ - ٦٢:  تانياآلسورة األنفال ) ٣(
 .  ١٥٩:  سورة األنعام آية) ٤(
 .  ٥٣:  سورة املؤمنون آية) ٥(
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؛ ألن   توفر األمن والطمأنينة يف اجملتمع املوحد الذي يدين مبقتضى ال إله إال اهللا-٢
                            ً                    ، ويترك ما حرم اهللا عليه تفاعل ا مع عقيدته اليت متلي  أفراده يأخذ ما أحل اهللا لهكال من 
، وحيل حمل ذلك التعاون واحملبة  ، فينكف عن االعتداء والظلم والعدوان عليه ذلك

$  {:                  ً            واملواالة يف اهللا عمل ا بقوله تعاىل yϑ ¯ΡÎ) tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×ο uθ ÷z Î) { )١(  . 
 حصول السيادة واالستخالف يف األرض وصفاء الدين والثبوت أمام تيارات -٣

y‰tã  {:  ، كما قال تعاىل األفكار واملبادئ املختلفة uρ ª!$# t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u óΟä3ΖÏΒ (#θ è=Ïϑ tã uρ 

ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# óΟßγ ¨ΖxÎ= ø⇐tG ó¡uŠs9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ yϑ Ÿ2 y#n= ÷‚ tG ó™ $# š Ï% ©!$# ÏΒ öΝÎγ Î= ö6 s% £uΖÅj3uΚ ã‹s9uρ öΝçλm; ãΝåκs]ƒ ÏŠ 

” Ï%©!$# 4 |Ós?ö‘ $# öΝçλm; Νåκ̈]s9Ïd‰t7ãŠ s9uρ .ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝÎγ Ïùöθ yz $ YΖøΒ r& 4  Í_ tΡρ ß‰ç6 ÷ètƒ Ÿω šχθ ä.Îô³ç„ ’Î1 $ \↔ ø‹x© 4 { )٢(  .
، الذي هو معىن  فربط سبحانه حصول هذه املطالب العالية بعبادته وحده ال شريك له

 .  ومقتضى ال إله إال اهللا
، وعمل   إله إال اهللاال:   حصول الطمأنينة النفسية واالستقرار الذهين ملن قال-٤

، ويعرف ما يسخطه  ، يعرف مراده وما يرضيه فيفعله                    ً ؛ ألنه يعبد رب ا واحد ا مبقتضاها
، وله تدبري غري  ، كل واحد منها له مراد غري مراد اآلخر ، خبالف من يعبد آهلة متعددة فيجتنبه

.  )٣( } ∪Ò>$t/ö‘r&u šχθè%ÌhxtG•Β îöyz ÏΘr& ª!$# ß‰Ïn≡uθø9$# â‘$£γs)ø9$# ∩⊂  {:  ، كما قال تعاىل تدبري اآلخر

<z  {:  وقال تعاىل uŸÑ ª!$# WξsWtΒ Wξ ã_§‘ ÏµŠ Ïù â!% x.uà° tβθ Ý¡Å3≈ t±tFãΒ Wξã_ u‘ uρ $ Vϑ n= y™ @≅ ã_ tÏj9 ö≅ yδ Èβ$tƒ Èθ tFó¡ o„ 

¸ξ sWtΒ 4 { )للمشرك واملوحدهذا مثل ضربه اهللا سبحانه :  قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا.  )٤  ،
 ئالسي:  ، والرجل املشاكس حنونفاملشرك مبرتلة عبد ميلكه مجاعة متنازعون خمتلفون متشا

 .  اخللق

                                                 
 .  ١٠:  آيةسورة احلجرات ) ١(
 .  ٥٥:  سورة النور آية) ٢(
 .  ٣٩:  سورة يوسف آية) ٣(
 .  ٢٩:  سورة الزمر آية) ٤(
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، ال ميكنه  فاملشرك ملا كان يعبد آهلة شىت شبه بعبد ميلكه مجاعة متنافسون يف خدمته
، واملوحد ملا كان يعبد اهللا وحده فمثله كمثل عبد لرجل واحد  أن يبلغ رضاهم أمجعني

ن تشاحن اخللطاء ، فهو يف راحة م قد سلم له وعلم مقاصده وعرف الطريق إىل رضاه
، بل هو سامل ملالكه من غري تنازع فيه مع رأفة مالكه ورمحته له وشفقته عليه وإحسانه  فيه

 . )١(؟  ، فهل يستوي هذان العبدان وتوليه ملصاحله
، كما قال   حصول السمو والرفعة ألهل ال إله إال اهللا يف الدنيا واآلخرة-٥
u  {:  تعاىل !$ x uΖ ãm ¬! u ö xî t Ï. Î ô³ ãΒ  Ïµ Î/ 4  tΒ uρ õ8 Î ô³ ç„ «! $$ Î/ $ yϑ ¯Ρ r( s3 sù § yz š∅ ÏΒ Ï !$ yϑ ¡¡9 $# 

çµ à sÜ ÷‚ tF sù ç ö ©Ü9 $# ÷ρ r& “ Èθ ôγ s? Ïµ Î/ ßw† Ì h9 $# ’ Îû 5β% s3 tΒ 9,‹ Ås y™ ∩⊂⊇∪ { )فدلت اآلية على أن .  )٢
قال العالمة ابن القيم رمحه .  هبوط وسفول وسقوط، وأن الشرك  التوحيد علو وارتفاع

،  شبه اإلميان والتوحيد يف علوه وسعته وشرفه بالسماء اليت هي مصعده ومهبطه:  اهللا
، وشبه تارك اإلميان والتوحيد بالساقط من  فمنها هبط إىل األرض وإليها يصعد منها

، والطري اليت ختطف  السماء إىل أسفل سافلني من حيث التضييق الشديد واآلالم املتراكمة
أعضاءه ومتزقه كل ممزق بالشياطني اليت يرسلها اهللا تعاىل وتؤزه وتزعجه وتقلقه إىل مظان 

، والريح اليت هتوي به يف مكان سحيق هو هواه الذي حيمله على إلقاء نفسه يف  هالكه
 .  بعده عن السماءأسفل مكان وأ

:  أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا {:  ؛ لقوله   عصمة الدم واملال والعرض-٦

،  )٣( }حبقها ال إله إال اهللا عصموا مين دمائهم وأمواهلم إال :  ، فإذا قالوا ال إله إال اهللا
أهنم إذا قالوها وامتنعوا من القيام بأركان اإلسالم أهنا ال تعصم :  معناه)  حبقها : ( وقوله

                                                 
 ) ) .  ١/١٨٧ : ( إعالم املوقعني ) (١(
 .  ٣١:  سورة احلج آية) ٢(
، النسائي حترمي  )٢٦٠٦(، الترمذي اإلميان  )٢١(، مسلم اإلميان  )٢٧٨٦(البخاري اجلهاد والسري ) ٣(

 .  )١/١١(، أمحد  )٣٩٢٨(، ابن ماجه الفنت  )٢٦٤٠(، أبو داود اجلهاد  )٣٩٧١(الدم 
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 ؛ غنيمة للمسلمني كما فعل هبم النيب  ، بل يقتلون وتؤخذ أمواهلم أمواهلم وال دمائهم
 .  وخلفاؤه
 واملعامالت واآلداب ، وهلذه الكلمة آثار عظيمة على الفرد واجلماعة يف العبادات هذا
 .  واألخالق

 .  ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني وباهللا التوفيق
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 احملاضرة الرابعة 
 حقيقة التصوف وموقف الصوفية  

 من أصول العبادة والدين

 مقدمة يف بيان ضوابط العبادة الصحيحة 
َ  ِ    َّ ِ  ِ ب س م  الل ه  الر ح م ن  الر ح يم    ْ َّ     َِّ    ِ  ْ ِ  

،                      ً ، ورضي لنا اإلسالم دين ا ، وأمت علينا النعمة ، أكمل لنا الدين  رب العاملنياحلمد هللا
$  {:  وأمرنا بالتمسك به إىل املمات pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u (#θà)®?$# ©!$# ¨,ym Ïµ Ï?$ s)è? Ÿω uρ ¨ è∫θ èÿ sC ω Î) 

ΝçFΡr&uρ tβθßϑ Î= ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪ { )١( . 

4  {:  وتلك وصية إبراهيم ويعقوب لبنيه œ»uρ uρ !$ pκÍ5 ÞΟ↵Ïδ≡tö/Î) Ïµ‹ Ï⊥ t/ Ü>θ à)÷è tƒ uρ ¢ Í_ t6≈ tƒ ¨βÎ) ©!$# 

4’ s∀sÜô¹ $# ãΝä3s9 t Ïe$! $# Ÿξsù £è?θ ßϑ s? ω Î) ΟçFΡr& uρ tβθßϑ Î= ó¡•Β ∩⊇⊂⊄∪ { )٢( . 
،  ، وعلى آله وأصحابه أمجعني         ّ                               اللهم صل  وسلم على عبدك ورسولك نبينا حممد

 :  وبعد
$  {:  ، كما قال تعاىل فإن اهللا خلق اجلن واإلنس لعبادته tΒ uρ àMø)n= yz £Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) 

Èβρß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪ { )٣(  . 
؛ ألهنم حباجة إىل رهبم ال غىن  ويف ذلك شرفهم وعزهم وسعادهتم يف الدنيا واآلخرة

βÎ) (#ρ  {:  ، كما قال تعاىل ، وعن عبادهتم ، وهو غين عنهم هلم عنه طرفة عني ãàõ3s? 

                                                 
 .  ١٠٢:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  ١٣٢:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٥٦:  سورة الذاريات آية) ٣(
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 χ Î* sù ©!$# ; Í_xî öΝä3Ζtã ( { )وقال تعاىل )١  :}  tΑ$ s% uρ # y›θ ãΒ β Î) (#ÿρ ãàõ3s? ÷ΛäΡ r& tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

$ YèŠÏΗ sd  χ Î* sù ©!$# ; Í_ tó s9 î‰ŠÏΗ xq ∩∇∪ { )٢(  . 
، فمن أىب أن يعبد اهللا فهو  ، وفائدهتا تعود إليهم والعبادة حق اهللا على خلقه

، ومن عبد اهللا وحده بغري ما شرع   مشرك، ومن عبد اهللا وعبد معه غريه فهو مستكرب
 .  ، ومن عبد اهللا وحده مبا شرع فهو املؤمن املوحد فهو مبتدع

، وال ميكنهم أن يعرفوا بأنفسهم حقيقتها اليت  وملا كان العباد يف ضرورة إىل العبادة
 ، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل ، مل يكلهم إىل أنفسهم ترضي اهللا سبحانه وتوافق دينه
$ ô‰s)s9uρ  {:  ، كما قال تعاىل الكتب لبيان حقيقة تلك العبادة uΖ÷Wyè t/ ’Îû Èe≅à2 7π ¨Β é& »ωθ ß™ §‘ 

Âχ r& (#ρ ß‰ç6ôã $# ©!$# (#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $#uρ |Nθ äó≈ ©Ü9$# ( { )قال تعاىلو )٣  :}  !$ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ÏΒ š Î= ö6 s%  ÏΒ 

@Αθ ß™ §‘ ωÎ) û Çrθ çΡ Ïµø‹s9Î) …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) Hω Î) O$ tΡr& Èβρ ß‰ç7ôã$$ sù ∩⊄∈∪ { )٤(   . 
، وعبد اهللا مبا ميلي عليه  ما بينته الرسل ونزلت به الكتب من عبادة اهللافمن حاد ع

؛ فقد ضل عن سبيل اهللا ومل  ، وما زينته له شياطني اإلنس واجلن ، وما هتواه نفسه ذوقه
ôtΒ  {:  ، بل هي عبادة هلواه تكن عبادته يف احلقيقة عبادة هللا uρ ‘≅ |Ê r& Ç£ϑ ÏΒ yìt7©?$# çµ1 uθ yδ Îötó Î/ 

“ W‰èδ š∅ ÏiΒ «!$# 4 { )٥(  . 
، ومن ضل من فرق هذه األمة  وهذا اجلنس كثري يف البشر ويف طليعتهم النصارى

عه اهللا يف كثري من ؛ فإهنم اختطوا ألنفسهم خطة يف العبادة خمالفة ملا شر كالصوفية
 وهذا يتضح ببيان حقيقة العبادة اليت شرعها اهللا على لسان رسول اهللا .  شعاراهتم

 .  وبيان ما عليه الصوفية اليوم من احنرافات عن حقيقة تلك العبادة

                                                 
 .  ٧:  سورة الزمر آية) ١(
 .  ٨:  سورة إبراهيم آية) ٢(
 .  ٣٦:  سورة النحل آية) ٣(
 .  ٢٥:  بياء آيةسورة األن) ٤(
 .  ٥٠:  سورة القصص آية) ٥(
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إن العبادة اليت شرعها اهللا سبحانه وتعاىل تنبين على أصول وأسس ثابتة تتلخص فيما 
 :  يلي

 بل ال بد أن يكون املشرع هلا -أنه ال جمال للرأي فيها:   مبعىن-ا توقيفية أهن:     ً أول ا
öΝ  {:  ، كما قال تعاىل لنبيه هو اهللا سبحانه وتعاىل É) tG ó™ $$ sù !$ yϑ x. |N ö ÏΒ é&  tΒ uρ z>$ s? y7 yè tΒ 

Ÿω uρ (# öθ tó ôÜ s? 4 { )وقال تعاىل )١  :}  ¢Ο èO y7≈ oΨ ù= yè y_ 4’ n? tã 7π yèƒ Î Ÿ° z Ï iΒ Ì øΒ F{ $# $ yγ ÷è Î7 ¨? $$ sù Ÿω uρ ôì Î7 ®K s? 

u !# uθ ÷δ r& t Ï% ©! $# Ÿω tβθ ßϑ n= ôètƒ ∩⊇∇∪ { )وقال عن نبيه )٢  :}  ÷βÎ) ßìÎ7¨?r& ω Î) $ tΒ # yrθãƒ ¥’ n< Î) { )٣(  . 
:  ، كما قال تعاىل ال بد أن تكون العبادة خالصة هللا تعاىل من شوائب الشرك:      ً ثاني ا

}  yϑ sù tβ% x. (#θ ã_ ötƒ u!$ s)Ï9 Ïµ În/u‘ ö≅yϑ ÷è u‹ù= sù Wξ uΚ tã $ [s Î=≈ |¹ Ÿω uρ õ8Îô³ç„ Íο yŠ$ t7Ïè Î/ ÿÏµ În/u‘ #J‰tnr& ∩⊇⊇⊃∪ { )٤(  . 

 öθs9uρ (#θä.uõ°r& xÝÎ6yss9 Οßγ÷Ζtã  {:  ، كما قال تعاىل ء من الشرك أبطلهافإن خالط العبادة شي

$̈Β (#θçΡ%x. tβθè=yϑ÷ètƒ ∩∇∇∪ { )٥( وقال تعاىل  :}  ô‰s)s9uρ zÇrρé& y7ø‹s9Î) ’n<Î)uρ tÏ%©!$# ÏΒ šÎ=ö6s% ÷È⌡s9 |Mø.uõ°r& 

£sÜt6ósu‹s9 y7è=uΗxå £tΡθä3tGs9uρ zÏΒ zƒÎÅ£≈sƒø:$# ∩∉∈∪ È≅t/ ©!$# ô‰ç7ôã$$sù ä.uρ š∅ÏiΒ tÌÅ3≈¤±9$# ∩∉∉∪ { )٦(  . 
:   كما قال تعاىلال بد أن يكون القدوة يف العبادة واملبني هلا رسول اهللا :      ً ثالث ا

}  ô‰ s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «! $# îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ ym { )وقال تعاىل )٧  :}  !$ tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u ãΑθ ß™ §9 $# 

çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù 4 { )٨(  . 

                                                 
 .  ١١٢:  سورة هود آية) ١(
 .  ١٨:  سورة اجلاثية آية) ٢(
 .  ٩:  سورة األحقاف آية) ٣(
 .  ١١٠:  سورة الكهف آية) ٤(
 .  ٨٨:  سورة األنعام آية) ٥(
 .  ٦٦ - ٦٥:  تانياآلسورة الزمر ) ٦(
 .  ٢١:  سورة األحزاب آية) ٧(
 .  ٧:  ة احلشر آيةسور) ٨(
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،  رواه مسلم  ()١( }من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد  {:  وقال النيب 

من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو  {:  ويف رواية) )  ١٧١٨ (احلديث برقم 

 ) ) .  ١٧١٨ (احلديث برقم ، ومسلم  ) ١٦٧/  ٣ (رواه البخاري   ()٢( }رد 

) )  ١٥٥ / ١ (رواه البخاري   ()٣( }صلوا كما رأيتموين أصلي  {:  وقوله 

،  ) ١٢٩٧ (، احلديث برقم  رواه مسلم  ()٤( }خذوا عين مناسككم  {:  وقوله
، احلديث برقم   هـ١٤١٤ بريوت -طبعة دار الكتب العلمية )  سنن البيهقي  (والبيهقي

 .  إىل غري ذلك من النصوص)  واللفظ له)  ٩٥٢٤ (
 .  أن العبادة حمددة مبواقيت ومقادير ال جيوز تعديها وجتاوزها:      ً رابع ا

 .  )٥( } ∪⊃⊂⊆∩ βÎ) nο4θn=¢Á9$# ôMtΡ%x. ’n?tã šÏΖÏΒ÷σßϑø9$# $Y7≈tFÏ. $Y?θè%öθ̈Β¨  {:  ، قال تعاىل           ً كالصالة مثل ا

k  {:  ، قال تعاىل وكاحلج pt ø: $# Ößγ ô© r& ×M≈tΒθ è= ÷è̈Β 4 { )٦(  . 

ãöκy− tβ$ŸÒ  {:  ، قال تعاىل وكالصيام tΒ u‘ ü“ Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& ÏµŠÏù ãβ#uöà)ø9$# ”W‰èδ Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 ;M≈oΨ Éi t/uρ 

zÏiΒ 3“ y‰ßγ ø9$# Èβ$ s% öàø9$#uρ 4 yϑ sù y‰Íκy− ãΝä3Ψ ÏΒ töκ¤¶9$# çµ ôϑÝÁ uŠù= sù ( { )٧(  . 
ً  خامس ا ،  ال بد أن تكون العبادة قائمة على حمبة اهللا تعاىل والذل له وخوفه ورجائه:     
y7  {:  قال تعاىل Í×¯≈ s9'ρ é& t Ï% ©!$# šχθãã ô‰tƒ šχθ äótG ö6 tƒ 4’ n<Î) ÞΟÎγ În/u‘ s' s#‹Å™ uθ ø9$# öΝåκš‰ r& Ü> tø% r& tβθ ã_ ötƒ uρ 

                                                 
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ١(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ٢(

 .  )٦/٢٧٠(أمحد 
 .  )١٢٥٣(، الدارمي الصالة  )٦٠٥( األذان البخاري) ٣(
 .  )٣/٣١٨(، أمحد  )١٩٧٠(، أبو داود املناسك  )١٢٩٧(مسلم احلج ) ٤(
 .  ١٠٣:  سورة النساء آية) ٥(
 .  ١٩٧:  سورة البقرة آية) ٦(
 .  ١٨٥:  سورة البقرة آية) ٧(
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…çµ tG yϑ ôm u‘ šχθ èù$ sƒ s† uρ ÿ…çµ t/# x‹tã 4 { )وقال تعاىل عن أنبيائه )١  :}  öΝßγ ¯ΡÎ) (#θçΡ$ Ÿ2 šχθ ããÌ≈ |¡ç„ ’ Îû 

ÏN≡uöy‚ ø9$# $ oΨ tΡθ ãã ô‰tƒ uρ $ Y6 xî u‘ $ Y6 yδ u‘ uρ ( (#θçΡ% Ÿ2 uρ $ uΖs9 šÏèÏ±≈ yz ∩⊃∪ { )وقال تعاىل )٢ ،  :}  ö≅è% β Î) 

óΟçFΖä. tβθ ™7Ås è? ©!$# ‘ÏΡθ ãè Î7¨?$$ sù ãΝä3ö7Î6 ós ãƒ ª!$# öÏøó tƒ uρ ö/ä3s9 ö/ä3t/θ çΡèŒ 3 ª!$#uρ Ö‘θàxî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊂⊇∪ ö≅ è% (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# 

š^θß™ §9$#uρ ( βÎ* sù (#öθ ©9uθ s? ¨β Î* sù ©!$# Ÿω =Ït ä† t ÍÏ≈ s3ø9$# ∩⊂⊄∪ { )٣(  . 
 :  فذكر سبحانه عالمات حمبة اهللا ومثراهتا

فنيل حمبة :  وأما مثراهتا.   وطاعة اهللا وطاعة الرسولفاتباع الرسول :  أما عالماهتا
 .  اهللا سبحانه ومغفرة الذنوب والرمحة منه سبحانه

 Ÿωuρ  {:  ، قال تعاىل  إىل وفاته                                        ً أن العبادة ال تسقط عن املكلف من بلوغه عاقل ا:      ً سادس ا

¨è∫θèÿsC ωÎ) ΝçFΡr&uρ tβθßϑÎ=ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪ { )٤(  ،}  ô‰ç6ôã$#uρ y7−/u‘ 4®Lym y7u‹Ï?ù'tƒ ÚÉ)u‹ø9$# ∩∪ { )٥(  . 

 حقيقة التصوف 
، وإمنا هو حمدث بعد ذلك                                 ً             لفظ التصوف والصوفية مل يكن معروف ا يف صدر اإلسالم

 .  أو دخيل على اإلسالم من أمم أخرى
وفية فإنه أما لفظ الص : " " جمموع الفتاوى " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف

، وقد نقل التكلم به عن  ، وإمنا اشتهر التكلم به ذلك            ً                 مل يكن مشهور ا يف القرون الثالثة
، وقد  غري واحد من األئمة والشيوخ كاإلمام أمحد بن حنبل وأيب سليمان الداراين وغريمها

،  ، وبعضهم يذكر ذلك عن احلسن البصري روي عن سفيان الثوري أنه تكلم به
؛ كالقرشي واملدين   املعىن الذي أضيف إليه الصويف فإنه من أمساء النسبوتنازعوا يف
:  ؛ ألنه لو كان كذلك لقيل ، وهو غلط إنه نسبة إىل أهل الصفة:  ، فقيل وأمثال ذلك

                                                 
 .  ٥٧:  سورة اإلسراء آية) ١(
 .  ٩٠:  سورة األنبياء آية) ٢(
 .  ٣٢ - ٣١:  تانياآلسورة آل عمران ) ٣(
 .  ١٠٢:  سورة آل عمران آية) ٤(
 .  ٩٩:  سورة احلجر آية) ٥(
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ّ ص ف ي  فإنه لو كان !          ً      ، وهو أيض ا غلط  نسبة إىل الصف املقدم بني يدي اهللا:  ، وقيل ُ  ِّ
ّ ص ف ي :  كذلك لقيل ؛ ألنه لو كان  ، وهو غلط  نسبة إىل الصفوة من خلق اهللا: وقيل.  َ  ِّ
 قبيلة -نسبة إىل صوفة بن بشر بن أد بن بشر بن طاخبة :  ، وقيل صفوي:  كذلك لقيل

 وهذا وإن كان -من العرب كانوا جياورون مبكة يف الزمن القدمي ينسب إليهم النساك 
هؤالء غري مشهورين وال معروفني ؛ ألن       ً                                  ً موافق ا للنسب من جهة اللفظ فإنه ضعيف أيض ا

، وألنه لو نسب النساك إىل هؤالء لكان هذا النسب يف زمن الصحابة  عند أكثر النساك
، وال  ، وألن غالب من تكلم باسم الصويف ال يعرف هذه القبيلة والتابعني وتابعيهم أوىل

 وهو - وقيل ،                  ً                                      يرضى أن يكون مضاف ا إىل قبيلة يف اجلاهلية ال وجود هلا يف اإلسالم
 .  ، فإنه أول ما ظهرت الصوفية يف البصرة إنه نسبة إىل الصوف:  -املعروف 

، وعبد الواحد من  وأول من ابتىن دويرة الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد
، وكان يف البصرة من املبالغة يف الزهد والعبادة واخلوف وحنو ذلك ما مل  أصحاب احلسن

وقد روى أبو الشيخ األصبهاين بإسناده عن حممد بن ! ! مصار يكن يف سائر أهل األ
     ً                     إن قوم ا يتخريون لباس الصوف :  ، فقال                    ً                    سريين أنه بلغه أن قوم ا يفضلون لباس الصوف

 يلبس ، وكان  ، وهدي نبينا أحب إلينا إهنم يتشبهون باملسيح ابن مرمي:  يقولون
وهؤالء نسبوا إىل اللبسة :  ل بعد ذلك، مث يقو        ً     ً        ، أو كالم ا حنو ا من هذا القطن وغريه

                  ً       ، وليس طريقهم مقيد ا بلبس  صويف:  الظاهرة وهي لباس الصوف فقيل يف أحدهم
، لكن أضيفوا إليه لكونه ظاهر  ، وال علقوا األمر به الصوف وال هم أوجبوا ذلك

 .  " احلال
 .  " ، مث إنه بعد ذلك تشعب وتنوع فهذا أصل التصوف : " إىل أن قال

رمحه اهللا يعطي أن ) ) .  ١٨،  ١٦،  ٧،  ٥/  ١١ : ( جمموع الفتاوى (كالمه و
، مث  ؛ نتيجة ملبالغتهم يف الزهد والعبادة                                ُ          التصوف نشأ يف بالد اإلسالم على يد ع باد البصرة

 .  تطور بعد ذلك
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، أن التصوف تسرب إىل بالد املسلمني  والذي توصل إليه بعض الكتاب العصريني
، وقد يستأنس هلذا مبا نقله  ؛ كالديانة اهلندية والرهبانية النصرانية ت األخرىمن الديانا

إهنم يتشبهون :       ً                           إن قوم ا يتخريون لباس الصوف يقولون:  الشيخ عن ابن سريين أنه قال
فهذا يعطي أن التصوف له عالقة بالديانة .  ، وهدي نبينا أحب إلينا باملسيح ابن مرمي

 .  النصرانية
ويبدو أنه :  " "              ً       ً الصوفية معتقد ا ومسلك ا"  " دكتور صابر طعيمة يف كتابهويقول ال

، وهم يف أديرهتم كثرة  لتأثري الرهبنة املسيحية اليت كان فيها الرهبان يلبسون الصوف
 -كثرية من املنقطعني هلذه املمارسة على امتداد األرض اليت حررها اإلسالم بالتوحيد 

:               ً       ً الصوفية معتقد ا ومسلك ا (تأثر الذي بدا على سلوك األو ائل                 ً      أعطى هو اآلخر دور ا يف ال
 .  ) ١٧ص 

:  " ، املنشأ واملصادر التصوف " وقال الشيخ إحسان إهلي ظهري رمحه اهللا يف كتابه
عندما نتعمق يف تعاليم الصوفية األوائل واألواخر وأقاويلهم املنقولة منهم واملأثورة يف 

،           ً     ً                                 ، نرى بون ا شاسع ا بينها وبني تعاليم القرآن والسنة يثة نفسهاكتب الصوفية القدمية واحلد
 وأصحابه الكرام الربرة وكذلك ال نرى جذورها وبذورها يف سرية سيد اخللق حممد 

، بل بعكس ذلك نراها مأخوذة مقتبسة من الرهبنة املسيحية  خيار خلق اهللا وصفوة الكون
  . ) ٢٨ص :  ، املنشأ واملصادر التصوف ( البوذية والربمهة اهلندوكية وتنسك اليهودية وزهد

:  " مصرع التصوف " ويقول الشيخ عبد الرمحن الوكيل رمحه اهللا يف مقدمة كتاب
،  إن التصوف أدنأ وأألم كيد ابتدعه الشيطان ليسخر معه عباد اهللا يف حربه هللا ولرسوله

، فتش فيه جتد   للدين احلق، بل قناع كل عدو صويف إنه قناع اجملوس يتراءى بأنه رباين
، جتد فيه يهودية  ، جتد أفالطونية وغنوصية برمهية وبوذية وزرادشتية ومانوية وديصانية

 .  ) ١٩ص :  مصرع التصوف (ونصرانية ووثنية جاهلية 
، وغريهم مما مل  ومن خالل عرض آراء هؤالء الكتاب املعاصرين يف أصل الصوفية

، يظهر ذلك يف  ، يتبني أن الصوفية دخيلة على اإلسالم ينذكره كثريون يرون هذا الرأ
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، وإمنا  ، تلك املمارسات الغريبة على اإلسالم والبعيدة عن هديه ممارسات املنتسبني إليها
 .  نعين هبذا املتأخرين من الصوفية حيث كثرت وعظمت شطحاهتم

ياض واجلنيد ؛ كالفضيل بن ع أما املتقدمون منهم فكانوا على جانب من االعتدال
 .  وإبراهيم بن أدهم وغريهم

 موقف الصوفية من العبادة والدين 
 منهج يف الدين والعبادة خيالف منهج السلف - خصوصا املتأخرين منهم -للصوفية 

، فهم قد بنوا دينهم وعبادهتم على رسوم ورموز            ً                  ويبتعد كثري ا عن الكتاب والسنة
 :  لي، وهي تتلخص فيما ي واصطالحات اخترعوها

، ويهملون  ، فهم يبنون عبادهتم هللا على جانب احملبة قصرهم العبادة على احملبة - ١
                 ً    أنا ال أعبد اهللا طمع ا يف :  ، كما قال بعضهم ؛ كجانب اخلوف والرجاء اجلوانب األخرى

 .             ً         جنته وال خوف ا من ناره
العبادة ليست وال شك أن حمبة اهللا تعاىل هي األساس الذي تبىن عليه العبادة ولكن 

؛ كاخلوف  ، بل هلا جوانب وأنواع كثرية غري احملبة مقصورة على احملبة كما يزعمون
:  ، فهي كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية والرجاء والذل واخلضوع والدعاء إىل غري ذلك

 .  اسم جامع ملا حيبه اهللا ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة
 :  ن القيمويقول العالمة اب

ــان     ــا قطب ــده مه ــع ذل عاب                                 م
ــان    ــت القطب ــىت قام ــا دار ح                                  م

 
 

ــه ــة حب ــادة الرحـمـــن غاي                         وعب
ــر    ــادة دائ ــك العب ــا فل                                    وعليهم

، ومن عبده بالرجاء  من عبد اهللا باحلب وحده فهو زنديق:  وهلذا يقول بعض السلف
اخلوف ، ومن عبده باحلب و ، ومن عبده باخلوف وحده فهو حروري وحده فهو مرجئ

 .  والرجاء فهو مؤمن موحد
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، وأهنم يرجون رمحته                                             ً      ً وقد وصف اهللا رسله وأنبياءه بأهنم يدعون رهبم خوف ا وطمع ا
 .                   ً      ً ، وأهنم يدعونه رغب ا ورهب ا وخيافون عذابه

وهلذا قد وجد يف نوع من املتأخرين من :  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
ه ذلك إىل نوع من الرعونة والدعوى اليت تنايف انبسط يف دعوى احملبة حىت أخرج

 .  العبودية
ً                 وكثري من السالكني سلكوا يف دعوى حب اهللا أنواع ا من اجلهل بالدين:          ً وقال أيض ا                                          ،

، وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة  ، وإما من تضييع حقوق اهللا إما من تعدي حدود اهللا
 .  اليت ال حقيقة هلا
توسعوا من الشيوخ يف مساع القصائد املتضمنة للحب والشوق والذين :          ً وقال أيض ا

، وهلذا أنزل اهللا احملبة حمنة ميتحن هبا  واللوم والعذل والغرام كان هذا أصل مقصودهم
ö≅è% β  {:  ، فقال احملب Î) óΟçFΖä. tβθ™7Ås è? ©!$# ‘ÏΡθ ãè Î7¨?$$ sù ãΝä3ö7Î6 ós ãƒ ª!$# { )١(   . 

، وطاعة الرسول ومتابعته ال تكون إال                                     فال يكون يكون حمب ا هللا إال من يتبع رسوله
 ويدعي من اخلياالت ، وكثري ممن يدعي احملبة خيرج عن شريعته وسنته  بتحقيق العبودية

، وقال  ، وحتليل احلرام له ، حىت يظن أحدهم سقوط األمر ضع لذكرهما ال يتسع هذا املو
وكثري من الضالني الذين اتبعوا أشياء مبتدعة من الزهد والعبادة على غري علم وال :     ً أيض ا

نور من الكتاب والسنة وقعوا فيما وقع فيه النصارى من دعوى احملبة هللا مع خمالفة شريعته 
 .  انتهى.  و ذلكوترك اجملاهدة يف سبيله وحن

، وقد يئول بصاحبه على  فتبني بذلك أن االقتصار على جانب احملبة ال يسمى عبادة
 .  الضالل باخلروج عن الدين

 الصوفية يف الغالب ال يرجعون يف دينهم وعبادهتم إىل الكتاب والسنة - ٢
ن الطرق  وإمنا يرجعون إىل أذواقهم وما يرمسه هلم شيوخهم م، واالقتداء بالنيب 

                                                 
 .  ٣١:  سورة آل عمران آية) ١(
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، ورمبا يستدلون باحلكايات واملنامات واألحاديث  ، واألذكار واألوراد املبتدعة املبتدعة
، وهذا ما ينبين عليه                               ً                           املوضوعة لتصحيح ما هم عليه بدل ا من االستدالل بالكتاب والسنة

 .  دين الصوفية
ا جاء يف ومن املعلوم أن العبادة ال تكون عبادة صحيحة إال إذا كانت مبنية على م

 يف الدين -الصوفية :   يعين-ويتمسكون :  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية.  الكتاب والسنة
الذي يتقربون به إىل رهبم بنحو ما متسك به النصارى من الكالم املتشابه واحلكايات اليت 

، فيجعلون متبوعيهم وشيوخهم                       ً ، ولو صدق مل يكن معصوم ا ال يعرف صدق قائلها
 .  انتهى.                                                ً ، كما جعل النصارى قسيسيهم ورهباهنم شارعني هلم دين ا   ً ين اشارعني هلم د

، وقد تركوا الرجوع  وملا كان هذا مصدرهم الذي يرجعون إليه يف دينهم وعباداهتم
β¨  {:  ، كما قال تعاىل             ً         ، صاروا أحزاب ا متفرقني إىل الكتاب والسنة r&uρ #x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡uÅÀ 

$ VϑŠ É)tG ó¡ãΒ çνθãè Î7¨?$$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãèÎ7−Fs? Ÿ≅ ç6¡9$# s−§xtG sù öΝä3Î/ tã Ï& Î#‹Î7y™ 4 { )١(  . 
، وما عداه فهو سبل متفرقة تتفرق  فصراط اهللا واحد ال انقسام فيه وال اختالف عليه

، فإن كل  ، وهذا ينطبق على فرق الصوفية ، وتبعده عن صراط اهللا املستقيم مبن سلكها
شيخ :  ولكل فرقة شيخ يسمونه.  فرقة هلا طريقة خاصة ختتلف عن طريقة الفرق األخرى

ً                            ، يرسم هلا منهاج ا خيتلف عن منهاج الفرق األخرى الطريقة ، ويبتعد هبم عن الصراط                
، وهم  ، يكون له مطلق التصرف شيخ الطريقة:  الذي يسمونه، وهذا الشيخ  املستقيم

املريد مع شيخه يكون كامليت :  ، حىت قالوا ينفذون ما يقول وال يعترضون عليه بشيء
وقد يدعي بعض هؤالء الشيوخ أنه يتلقى من اهللا مباشرة ما يأمر به مريديه .  مع غاسله
 .  وأتباعه

                                                 
 .  ١٥٣:  سورة األنعام آية) ١(
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أوراد يضعها هلم شيوخهم فيتقيدون هبا من دين الصوفية التزام أذكار و - ٣
، ويسموهنا ذكر  ، ورمبا فضلوا تالوهتا على تالوة القرآن الكرمي ويتعبدون بتالوهتا

 .  اخلاصة
؛  ال إله إال اهللا:  فقول.  ذكر العامة:  وأما الذكر الوارد يف الكتاب والسنة فيسمونه

؛ وذكر خاصة  اهللا:  م املفرد، فهو االس ، وأما ذكر اخلاصة عندهم هو ذكر العامة
 .  ) هو (اخلاصة 

ذكر )  قول ال إله إال اهللا:  أي (ومن زعم أن هذا :  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
أي االسم :  ) هو (، وذكر خاصة اخلاصة  العامة وأن ذكر اخلاصة هو االسم املفرد

 .   فهو ضال مضل-املضمر 
È≅è% ª!$# ( ¢ΟèO öΝèδ  { واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله ö‘ sŒ ’ Îû öΝÍκÅÎ öθ yz tβθç7yè ù= tƒ ∩⊇∪ { )١( 

مذكور يف )  اهللا (، فإن االسم  ، بل من حتريفهم للكلم عن مواضعه من أبني غلط هؤالء
≅ö  {:  لها وهو قولهاألمر جبواب االستفهام يف اآلية قب è% ôtΒ tΑt“Ρr& |=≈ tG Å3ø9$# “ Ï% ©!$# u!% y` Ïµ Î/ 

4 y›θãΒ #Y‘θ çΡ “ Y‰èδ uρ Ä¨$̈Ψ= Ïj9 ( { )إىل قوله)٢   :}  È≅ è% ª!$# ( { )اهللا هو الذي أنزل :   أي )٣
 .  الكتاب الذي جاء به موسى

من :  تقول.  ، كما يف نظائر ذلك مبتدأ خربه دل عليه االستفهام)  اهللا (فاالسم 
بكالم تام وال مجلة                       ً       ً       ، وأما االسم املفرد مظهر ا ومضمر ا فليس  زيد:  ؟ فيقول جارك
، ومل يذكر ذلك أحد من سلف  ، وال يتعلق به إميان وال كفر وال أمر وال هني مفيدة
، وال يعطي القلب نفسه معرفة  صلى اهللا عليه وسلم ، وال شرع ذلك رسول اهللا  األئمة
  .                  ً      ً                         ، وإمنا يعطيه تصور ا مطلق ا ال حيكم فيه بنفي وال إثبات         ً      ً ، وال حال ا نافع ا مفيدة

                                                 
 .  ٩١:  سورة األنعام آية) ١(
 .  ٩١:  سورة األنعام آية) ٢(
 .  ٩١:  سورة األنعام آية) ٣(
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يف )  هو (وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر باالسم املفرد وبـ :  إىل أن قال
أخاف أن :  ، وما يذكر عن بعض الشيوخ يف أنه قال فنون من اإلحلاد وأنواع من االحتاد

، فإن يف ذلك من الغلط ما ال  ، حال ال يقتدى فيها بصاحبها أموت بني النفي واإلثبات
؛ إذ األعمال  لعبد يف هذه احلال مل ميت إال على ما قصده ونواهخفاء به إذ لو مات ا

من كان آخر  {:  ، وقال  أمر بتلقني امليت ال إله إال اهللا، وقد ثبت أن النيب  بالنيات

            ً                   ما ذكره حمظور ا مل يلقن امليت كلمة ، ولو كان  )١( }كالمه ال إله إال اهللا دخل اجلنة 
 .                         ً          خياف أن ميوت يف أثنائها موت ا غري حممود

،  ، والذكر باالسم املضمر أبعد عن السنة بل كان ما اختاره من ذكر االسم املفرد
، أو هو  يا هو يا هو:  ، فإن من قال ، وأقرب إىل إضالل الشيطان وأدخل يف البدعة

، والقلب قد يهتدي وقد        ً                      ري عائد ا إال على ما يصوره قلبه؛ وحنو ذلك مل يكن الضم هو
 .  يضل

 .  " اهلو "    ً           كتاب ا مساه كتاب.  ) يعين ابن عريب (وقد صنف صاحب الفصوص 
$  {:  وزعم بعضهم أن قوله tΒ uρ ãΝn= ÷è tƒ ÿ…ã& s#ƒ Íρ ù's? ω Î) ª!$# 3 { )وما يعلم تأو يل :  معناه.  )٢
 -، بل العقالء على أنه من أبني الباطل  وهذا مما اتفق املسلمون-هذا االسم الذي هو اهلو 

لو كان هذا :                                                    ً        فقد يظن هذا من يظنه من هؤالء حىت قلت لبعض من قال شيئ ا من ذلك
منفصلة عن )  هو (كتبت :  ، أي ة وما يعلم تأو يل هو منفصلةكما قلته لكتبت اآلي

 ) ! !  تأو يل (
فإن .  غلو املتصوفة يف األولياء والشيوخ خالف عقيدة أهل السنة واجلماعة -٤

$  {:  ، قال تعاىل عقيدة أهل السنة واجلماعة مواالة أولياء اهللا ومعاداة أعدائه uΚ̄ΡÎ) ãΝä3–ŠÏ9uρ 

ª!$# …ã& è!θ ß™ u‘ uρ t Ï% ©!$#uρ (#θãΖtΒ#u t Ï% ©!$# tβθ ßϑ‹ É)ãƒ nο 4θ n= ¢Á9$# tβθ è?÷σãƒ uρ nο 4θ x.¨“9$# öΝèδ uρ tβθãè Ï.≡u‘ ∩∈∈∪ { )وقال  )٣ 
                                                 

 .  )٥/٢٣٣(، أمحد  )٣١١٦(نائز أبو داود اجل) ١(
 .  ٧:  سورة آل عمران آية) ٢(
 .  ٥٥:  سورة املائدة آية) ٣(
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$  {:  تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#ρ ä‹Ï‚ −G s? “ Íiρ ß‰tã öΝä.¨ρ ß‰tã uρ u!$ u‹Ï9÷ρ r& šχθ à)ù= è? ΝÍκö s9Î) Íο ¨Šuθ yϑ ø9$$ Î/ ô‰s% uρ 

(#ρ ãxx. $ yϑ Î/ Νä.u!% y` zÏiΒ Èd,ys ø9$# tβθã_ Ìøƒ ä† tΑθ ß™ §9$# öΝä.$ −ƒ Î)uρ   β r& (#θãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ öΝä3În/u‘ β Î) ÷ΛäΨä. óΟçFô_ t yz 

#Y‰≈ yγ Å_ ’ Îû ’Í?‹ Î6 y™ u!$ tó ÏG ö/$#uρ ’ ÎA$ |Ê ós∆ 4 tβρ ”Å¡è@ ΝÍκö s9Î) Íο ¨Šuθ yϑ ø9$$ Î/ O$ tΡr&uρ ÞΟn= ÷ær& !$ yϑ Î/ ÷ΛäøŠx÷z r& !$ tΒ uρ ÷ΛäΨn= ÷ær& 4 tΒ uρ 

ã& ù#yè øtƒ öΝä3ΖÏΒ ô‰s)sù ¨≅ |Ê u!#uθ y™ È≅‹ Î6 ¡¡9$# ∩⊇∪ { )١(  . 
،  هم املؤمنون املتقون الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون:  وأولياء اهللا

.                    ً                 ، وليست الوالية وقف ا على أشخاص معينني وجيب علينا حمبتهم واالقتداء هبم واحترامهم
،  ولياء، هذا معىن الوالية واأل           ً           وليس معصوم ا من اخلطأفكل مؤمن تقي فهو ويل اهللا 

، أما األولياء عند الصوفية فلهم اعتبارات  وما جيب يف حقهم عند أهل السنة واجلماعة
، فهم مينحون الوالية ألشخاص معينني من غري دليل من الشارع على  ومواصفات أخرى

، بل قد يعرف بضد ذلك من  ، ورمبا منحوا الوالية ملن مل يعرف بإميان وال تقوى واليتهم
، ورمبا فضلوا من يدعون هلم الوالية على األنبياء  سحر واستحالل احملرماتالشعوذة وال

 :  ، كما يقول أحدهم صلوات اهللا وسالمه عليهم
                  مقـــام النبـــوة يف بـــرزخ                                فويـــق الرســـول ودون الـــويل 

إن األولياء يأخذون من املعدن الذي يأخذ منه امللك الذي يوحي به إىل :  ويقولون
 .  م العصمة، ويدعون هل الرسول

، فيظن  وكثري من الناس يغلط يف هذا املوضع:  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
، ويسلم إليه كل ما  ، ويظن أنه ويل اهللا يقبل منه كل ما يقوله يف شخص أنه ويل هللا

،  ، فيوافق ذلك الشخص ، وإن خالف الكتاب والسنة ، ويسلم إليه كل ما يفعله يقوله
ا بعث اهللا به رسوله الذي فرض اهللا على مجيع اخللق تصديقه فيما أخرب وطاعته وخيالف م
ÿρ#)  {:  وهؤالء مشاهبون للنصارى الذين قال اهللا فيهم:  إىل أن قال.  . . فيما أمر ä‹sƒ ªB$# 

                                                 
 .  ١:  سورة املمتحنة آية) ١(
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öΝèδ u‘$ t6 ôm r& öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ö‘ r& ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# yx‹Å¡yϑ ø9$#uρ š∅ ö/$# zΝtƒ ötΒ !$ tΒ uρ (#ÿρ ãÏΒ é& ω Î) (#ÿρ ß‰ç6 ÷èu‹Ï9 $ Yγ≈ s9Î) 

#Y‰Ïm≡uρ ( Hω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ 4 …çµ oΨ≈ ys ö7ß™ $ £ϑ tã šχθ à2Ìô±ç„ ∩⊂⊇∪ { )١(  . 
هذه عن عدي بن حامت يف تفسري .  ) ٣٠٩٥، برقم  وصححه الترمذي (ويف املسند 

:  ، فقال النيب  ما عبدوهم:  ، فقال ، ملا سأل النيب صلى عليه اهللا وسلم عنها اآلية
 ، إىل أن )٢( }يئًا حرموه ، وإذا حرموا عليهم ش كانوا إذا أحلوا هلم شيئًا استحلوه {
، أنه قد صار عنده مكاشفة يف                      يف اعتقاد كونه ولي ا هللا:         ً         وجتد كثري ا من هؤالء:  قال

، مثل أن يشري إىل شخص فيموت أو يطري  بعض األمور أو بعض التصرفات اخلارقة للعادة
، أو أن  ا من اهلواء                      ً              ً، أو ميشي على املاء أحيان ا أو ميأل إبريق  يف اهلواء إىل مكة أو غريها

، أو خيرب الناس  بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجته
، وليس يف هذه األمور ما يدل  مبا سرق هلم أو حبال غائب هلم أو مريض أو حنو ذلك

 .  على أن صاحبها ويل اهللا
ى على املاء مل يغتر به بل قد اتفق أولياء اهللا على أن الرجل لو طار يف اهلواء أو مش

 .   وموافقته ألمره وهنيهحىت ينظر متابعته للرسول 
وهذه األمور اخلارقة للعادة وإن كان قد .  وكرامات أولياء اهللا أعظم من هذه األمور

؛ فإن هذه اخلوارق تكون لكثري من الكفار                   ، فقد يكون عدو ا هللا                   يكون صاحبها ولي ا هللا
، فال  ، وتكون من الشياطني ، وتكون ألهل البدع ب واملنافقنيواملشركني وأهل الكتا

 .  جيوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه األمور أنه ويل اهللا
،  بل يعترب أولياء اهللا بصفاهتم وأفعاهلم وأحواهلم اليت دل عليها الكتاب والسنة

مثال .   اإلسالم الظاهرةويعرفون بنور اإلميان والقرآن وحبقائق اإلميان الباطنة وشرائع
، ويكون أحدهم ال يتوضأ  أن هذه األمور املذكورة وأمثاهلا قد توجد يف أشخاص:  ذلك

ً                 ً       ، بل يكون مالبس ا للنجاسات معاشر ا للكالب وال يصلي الصلوات املكتوبة ، يأوي إىل               
                                                 

 .  ٣١:  سورة التوبة آية) ١(
 .  )٣٠٩٥(الترمذي تفسري القرآن ) ٢(
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، وال  ة، رائحته خبيثة ال يتطهر الطهارة الشرعي احلمامات والقمامني واملقابر واملزابل
                    ً                            فإذا كان الشخص مباشر ا للنجاسات واخلبائث اليت حيبها :  ، إىل أن قال يتنظف
، أو يأكل احليات  ، أو يأوي إىل احلمامات واحلشوش اليت حتضرها الشياطني الشيطان

، أو يشرب البول وحنوه من  والعقارب والزنابري وآذان الكالب اليت هي خبائث وفواسق
، أو  ، أو يدعو غري اهللا فيستغيث باملخلوقات ويتوجه إليها الشيطانالنجاسات اليت حيبها 
، أو يالبس الكالب أو النريان أو  ، وال خيلص الدين لرب العاملني يسجد إىل ناحية شيخه

، أو يأوي إىل املقابر وال سيما إىل مقابر الكفار من  يأوي إىل املزابل واملواضع النجسة
، أو يكره مساع القرآن وينفر عنه ويقدم عليه مساع األغاين  اليهود والنصارى واملشركني

، فهذه عالمات أولياء  ، ويؤثر مساع مزامري الشيطان على مساع كالم الرمحن واألشعار
 .  انتهى.  الشيطان ال عالمات أولياء الرمحن

، بل غلوا فيهم حىت  ومل يقف الصوفية عند هذا احلد من منح الوالية ألمثال هؤالء
،  ، وأهنم يتصرفون يف الكون ويعلمون الغيب             ً                  لوا فيهم شيئ ا من صفات الربوبيةجع

 .  وجييبون من استغاث هبم بطلب ما ال يقدر عليه إال اهللا
، يهتفون بأمسائهم يف الشدائد وهم أموات أو  ويسموهنم األغواث واألقطاب واألوتاد

 وأضفوا عليهم هالة من ، ، ويطلبون منهم قضاء احلاجات وتفريج الكربات غائبون
، فبنوا على قبورهم األضرحة  التقديس يف حياهتم وعبدوهم من دون اهللا بعد وفاهتم

، وهتفوا بأمسائهم يف  ، وتقربوا إليهم بأنواع النذور ، وطافوا بقبورهم وتربكوا بتربتهم
 .      ، هذا منهج الصوفية يف الوالية واألولياء طلباهتم
الباطل تقرهبم إىل اهللا بالغناء والرقص وضرب الدفوف من دين الصوفية  - ٥

 .  ، ويعتربون هذا عبادة هللا والتصفيق
أصبح الرقص :  "              ً       ً الصوفية معتقد ا ومسلك ا : " قال الدكتور صابر طعيمة يف كتابه

؛  الصويف احلديث عند معظم الطرق الصوفية يف مناسبات االحتفال مبوالد بعض كبارهم
                          ُ   ِّ            ً                    لسماع النوتة املوسيقية اليت ي كو ن صوهتا أحيان ا أكثر من مائيت عازف أن جيتمع األتباع 
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                                                 ً          ، وكبار األتباع جيلسون يف هذه املناسبات يتناولون ألوان ا من شرب  من الرجال والنساء
، وكبار أئمة القوم وأتباعهم يقومون مبدارسة بعض اخلرافات اليت تنسب  الدخان
من املطالعات أن األداء املوسيقي لبعض الطرق الصوفية ، وقد انتهى إىل علمنا  ملقبوريهم

 .  ) كورال صلوات اآلحاد املسيحية (مستمد مما يسمى 
، وموقف األئمة منه ومن الذي                              ً               وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية مبين ا وقت حدوث هذا

ال اعلم أنه مل يكن يف عنفوان القرون الثالثة املفضلة ال باحلجاز وال بالشام و:  أحدثه
باليمن وال مصر وال املغرب وال العراق وال خراسان من أهل الدين والصالح والزهد 

، وإمنا  والعبادة من جيتمع على مثل مساع املكاء والتصدية ال بدف وال بكف وال بقضيب
 ، فقال الشافعي  ، فلما رآه األئمة أنكروه أحدث هذا بعد ذلك يف أو اخر املائة الثانية

وقال .  يصدون به الناس عن القرآن)  التغبري (  ً                         يئ ا أحدثته الزنادقة يسمونه خلفت ببغداد ش
 ! ؟  ، ومىت كان التغبري ما يغرب إال فاسق:  يزيد بن هارون

،  ال:  ؟ قال أجتلس معهم:  ، قيل أكرهه هو حمدث:  ، فقال وسئل اإلمام أمحد
، فلم حيضره   حيضروه، وأكابر الشيوخ الصاحلني مل وكذلك سائر أئمة الدين كرهوه

، وال أبو سليمان  ، وال معروف الكرخي ، وال الفضيل بن عياض إبراهيم بن أدهم
 .  ، وال أمحد بن أيب احلواري والسري السقطي وأمثاهلم الداراين

، وأعيان املشايخ عابوا  والذين حضروه من الشيوخ احملمودين تركوه يف آخر أمرهم
، وما ذكره   والشيخ أبو البيان وغريمها من املشايخأهله كما فعل ذلك عبد القادر

، كالم إمام خبري بأصول اإلسالم فإن هذا  الشافعي رمحه اهللا من أنه من إحداث الزنادقة
السماع مل يرغب فيه ويدعو إليه يف األصل إال من هو متهم بالزندقة كابن الراوندي 

 احلنفاء أهل ملة إبراهيم اخلليل الذي وأما:  ، إىل أن قال والفارايب وابن سينا وأمثاهلم
، املتبعون لشريعة                                            ً     ، وأهل دين اإلسالم الذي ال يقبل اهللا من أحد دين ا غريه             ً جعله اهللا إمام ا

، وهؤالء هم أهل   فليس فيهم من يرغب يف ذلك وال يدعو إليهخامت الرسل حممد 
أهل املعرفة والعلم واليقني ، و القرآن واإلميان واهلدى والسعد والرشاد والنور والفالح
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،  ، وأهل املعرفة والعلم واليقني واإلخالص هللا واهلدى والسعد والرشاد والنور والفالح
ومن كان له خربة حبقائق :  إىل أن قال.  ، والتوكل عليه واخلشية له واإلنابة إليه واحملبة له

اع املكاء والتصدية ال ، عرف أن مس الدين وأحوال القلوب ومعارفها وأذواقها ومواجيدها
جيلب للقلوب منفعة وال مصلحة إال ويف ضمن ذلك من الضرر واملفسدة ما هو أعظم 

                      ً                   ؛ وهلذا يورث أصحابه سكر ا أعظم من سكر اخلمر  ، فهو للروح كاخلمر للجسد منه
، بل حيصل هلم أكثر وأكرب مما حيصل  ، كما جيد شارب اخلمر فيجدون لذة بال متييز

، ويوقع  ، ويصدهم ذلك عن ذكر اهللا وعن الصالة أعظم مما يصدهم اخلمر لشارب اخلمر
 ! ! بينهم العداوة والبغضاء أعظم من اخلمر 

، بل قد قال  وأما الرقص فلم يأمر اهللا به وال رسوله وال أحد من األئمة:          ً وقال أيض ا
ô‰ÅÁ  {:  اهللا يف كتابه ø% $#uρ ’Îû š Í‹ô±tΒ ôÙàÒ øî $#uρ ÏΒ y7 Ï?öθ :  وقال يف كتابه )١( } 4 ¹|

} ßŠ$ t7Ïã uρ Ç≈ uΗ ÷q§9$# šÏ% ©!$# tβθà±ôϑ tƒ ’n?tã ÇÚö‘ F{$# $ZΡöθ yδ { )وإمنا  أي بسكينة ووقار.  )٢ ،
 .  السجودعبادة املسلمني الركوع و

وأما :  ، قال ، وال أحد من سلف األمة ، وال رسوله بل الدف والرقص مل يأمر اهللا به
شبكة ، فقد صدق فإن أكثرهم إمنا يتخذون ذلك  هذه شبكة يصاد هبا العوام:  قول القائل

 pκš‰r'̄≈tƒ tÏ%©!$# (#þθãΖtΒ#u ¨βÎ) #ZÏWŸ2$ *  {:  ، كما قال اهللا تعاىل ألجل الطعام والتوانس على الطعام

š∅ÏiΒ Í‘$t6ômF{$# Èβ$t7÷δ”9$#uρ tβθè=ä.ù'u‹s9 tΑ≡uθøΒr& Ä¨$Ψ̈9$# È≅ÏÜ≈t6ø9$$Î/ šχρ‘‰ÝÁtƒuρ tã È≅‹Î6y™ «!$# 3 { )٣(  . 

$!  {:  من أئمة الضالل الذين قيل يف رءوسهمومن فعل هذا فهو  oΨ −/u‘ !$ ¯ΡÎ) $ uΖ÷è sÛr& $ uΖs?yŠ$ y™ 

$ tΡu!#uy9 ä.uρ $tΡθ=|Êr'sù gŸξ‹Î6¡¡9$# ∩∉∠∪ !$oΨ−/u‘ öΝÍκÌE#u È÷x÷èÅÊ š∅ÏΒ É>#x‹yèø9$# öΝåκ÷]yèø9$#uρ $YΖ÷ès9 #ZÎ7x. ∩∉∇∪ { )٤(  .  

                                                 
 .  ١٩:  سورة لقمان آية) ١(
 .  ٦٣:  سورة الفرقان آية) ٢(
 .  ٣٤:  سورة التوبة آية) ٣(
 .  ٦٨ - ٦٧:  تانياآلسورة األحزاب ) ٤(
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، خيرج منها الصيد إذا  وأما الصادقون منهم فهم يتخذونه شبكة لكن هي شبكة خمرقة
، ومل  ، فإن الذين دخلوا يف السماع املبتدع يف الطريق                    ً ، كما هو الواقع كثري ا دخل فيها

 .  )١(انتهى كالمه .           ً       ثهم أحوال ا فاسدة، أور يكن معهم أصل شرعي شرعه اهللا ورسوله
:  فهؤالء الصوفية الذين يتقربون إىل اهللا بالغناء والرقص يصدق عليهم قول اهللا تعاىل

}  š Ï%©!$# (#ρ ä‹sƒ ªB$# öΝßγ uΖƒ ÏŠ #Yθ ôγ s9 $ Y7Ïè s9uρ { )٢(   . 
ومن دين الصوفية الباطل ما يسمونه باألحوال اليت تنتهي بصاحبها على اخلروج  - ٦

، كما ذكره ابن  ، فقد كان أصل التصوف عن التكاليف الشرعية نتيجة لتطور التصوف
 رياضة النفس وجماهدة الطبع برده عن األخالق الرذيلة ومحله على األخالق:  اجلوزي

 .  اجلميلة من الزهد واحللم والصرب واإلخالص والصدق
، مث لبس على من  ، فلبس إبليس عليهم يف أشياء وعلى هذا كان أوائل القوم:  قال

، فزاد تلبيسه عليهم إىل  ، فكلما مضى قرن زاد طمعه يف القرن الثاين بعدهم من تابعيهم
،  سه عليهم أن صدهم عن العلم، وكان أصل تلبي أن متكن من املتأخرين غاية التمكن

، فمنهم  ، فلما أطفأ مصباح العلم عندهم ختبطوا يف الظلمات وأراهم أن املقصود العمل
، فرفضوا ما يصلح أبداهنم وشبهوا املال  من أراه أن املقصود من ذلك ترك الدنيا يف اجلملة

حىت إن فيهم من ال ، وبالغوا يف احلمل على النفوس  ، ونسوا أنه خلق للمصاحل بالعقارب
، وفيهم من كان لقلة  ، وهؤالء كانت مقاصدهم حسنة غري أهنم على غري اجلادة يضطجع

، مث جاء أقوام فتكلموا هلم  علمه يعمل مبا يقع إليه من األحاديث املوضوعة وهو ال يدري
، وجاء  ، مثل احلارث احملاسيب يف اجلوع والفقر والوساوس واخلطرات وصنفوا يف ذلك

خرون فهذبوا مذهب الصوفية وأفردوه بصفات ميزوه هبا من االختصاص باملرقعة آ
، واألشياخ يضعون هلم  ، مث ما زال األمر ينمو والسماع والوجد والرقص والتصفيق

ً                    أوضاع ا ويتكلمون مبواقعاهتم ، وبعدوا عن العلماء ورأوا ما هم فيه أوىف العلوم حىت مسوه      
                                                 

 ) ) .  ٥٧٤ - ١١/٥٦٩ (،  جمموع الفتاوى ) (١(
 .  ٥١:  سورة األعراف آية) ٢(
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، ومنهم من خرج به اجلوع إىل  الشريعة العلم الظاهر، وجعلوا علم  العلم الباطن
ً          فكأهنم ختايلوا شخص ا مستحسن .  اخلياالت الفاسدة فادعى عشق احلق واهليمان فيه                

، مث تشعبت بأقوام منهم الطرق ففسدت  وهؤالء بني الكفر والبدعة.  الصورة فهاموا به
، وما زال إبليس خيبطهم  اد، ومنهم من قال باالحت عقائدهم فمن هؤالء من قال باحللول
 .  )١(انتهى .  بفنون البدع حىت جعلوا ألنفسهم سننا

وسئل شيخ اإلسالم ابن تيمية عن قوم داوموا على الرياضة مرة فرأوا أهنم قد جتوهروا 
، ولو جتوهروا  ، وإمنا األوامر والنواهي رسوم العوام ال نبايل اآلن ما علمنا:  فقالوا

،  ، واملراد منها ضبط العوام ل النبوة يرجع إىل احلكمة واملصلحة، وحاص لسقطت عنهم
 .  ؛ ألنا قد جتوهرنا وعرفنا احلكمة ولسنا حنن من العوام فندخل يف حجر التكليف

،  ال ريب عند أهل العلم واإلميان أن هذا القول من أعظم الكفر وأغلظه:  فأجاب
والنصراين آمن ببعض الكتاب وكفر ، فإن اليهودي  وهو شر من قول اليهود والنصارى

،        ً       ً ، ووعد ا ووعيد ا                         ً     ً ، كما أهنم يقرون أن هللا أمر ا وهني ا                      ًّ وأولئك هم الكافرون حق ا.  ببعض
، هذا إن كانوا متمسكني باليهودية والنصرانية املبدلة  وأن ذلك متناول هلم إىل حني املوت

 .  املنسوخة
هو الغالب على متكلميهم ومتفلسفتهم ، كما  وأما إن كانوا من منافقي أهل ملتهم

، فهم شر  ، حيث كانوا مظهرين للكفر ومبطنني للنفاق                             كانوا شر ا من منافقي هذه األمة
 .             ً             ً ممن يظهر إميان ا ويبطن نفاق ا

واملقصود أن املتمسكني جبملة منسوخة فيها تبديل خري من هؤالء الذين يزعمون 
 هؤالء خارجون يف هذه احلال من مجيع الكتب ؛ فإن سقوط األمر والنهي عنهم بالكلية

، بل هؤالء شر من املشركني                   ً       ً     ، ال يلتزمون هللا أمر ا وال هني ا حبال والشرائع وامللل
، كمشركي العرب الذين كانوا متمسكني ببقايا من دين إبراهيم  املتمسكني ببقايا امللل

،  ن كانوا مع ذلك مشركني، وإ ، فإن أولئك معهم نوع من احلق يلتزمونه عليه السالمؤ
                                                 

 ) ) .  ١٥٨،  ١٥٧ص  : ( تلبيس إبليس ) (١(
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وهؤالء خارجون عن التزام شيء من احلق حبيث يظنون أهنم قد صاروا سدى ال أمر 
ô‰ç6  {:  ومن هؤالء من حيتج بقوله:  ، إىل أن قال عليهم وال هني ôã$#uρ y7 −/u‘ 4 ®L ym y7 u‹Ï?ù'tƒ 

ÚÉ)u‹ø9$# ∩∪ { )١(   . 
، فإذا حصل ذلك سقطت  اعبد ربك حىت حيصل لك العلم واملعرفة:  ويقول معناها

، فإذا حصل لك حال تصويف  اعمل حىت حيصل لك حال:  ، ورمبا قال بعضهم العبادة
، وهؤالء فيهم من إذا ظن حصول مطلوبه من املعرفة واحلال استحل  سقطت عنك العبادة

فأما استدالهلم بقوله :  ، كما تقدم إىل أن قال وهذا كفر.  وارتكاب احملارمترك الفرائض 
ô‰ç6  {:  تعاىل ôã$#uρ y7−/u‘ 4 ®L ym y7 u‹Ï?ù'tƒ ÚÉ)u‹ø9$# ∩∪ { )قال احلسن  فهي عليهم ال هلم )٢ ،

ô‰ç6  {:  ، وقرأ قوله                   ً          عل لعمل املؤمنني أجل ا دون املوتإن اهللا مل جي:  البصري ôã$#uρ y7 −/u‘ 

4 ®L ym y7 u‹Ï?ù'tƒ ÚÉ)u‹ø9$# ∩∪ { )٣(  . 
:  ، وذلك مثل قوله ، باتفاق علماء املسلمني املوت وما بعده:  وذلك أن اليقني هنا

}  $ tΒ óΟä3x6n= y™ ’Îû ts)y™ ∩⊆⊄∪ (#θ ä9$ s% óΟs9 à7tΡ š∅ ÏΒ t,Íj#|Áßϑ ø9$# ∩⊆⊂∪ { )٤(   . 

$  {:  إىل قوله ¨Ζà2 uρ ÞÚθ èƒ wΥ yìtΒ tÅÒ Í←!$ sƒ ø: $# ∩⊆∈∪ $̈Ζä.uρ Ü>Éj‹s3çΡ ÏΘöθ u‹Î/ ÈÏd‰9$# ∩⊆∉∪ # ¨L ym $ oΨ9s? r& 

ßÉ)u‹ø9$# ∩⊆∠∪ { )٥(  . 
فهذا قالوه وهم يف جهنم وأخربوا أهنم كانوا على ما هم عليه من ترك الصالة والزكاة 

، ومعلوم أهنم مع هذا احلال  والتكذيب باآلخرة واخلوض مع اخلائضني حىت أتاهم اليقني

                                                 
 .  ٩٩:  سورة احلجر آية) ١(
 .  ٩٩:  سورة احلجر آية) ٢(
 .  ٩٩:  سورة احلجر آية) ٣(
 .  ٤٣ - ٤٢:  تانياآل سورة املدثر) ٤(
 .  ٤٧ - ٤٥:  اتياآلسورة املدثر ) ٥(
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Íο  {:  ، ومل يكونوا مع الذين قال اهللا فيهم وا مؤمنني بذلك يف الدنيامل يكون tÅz Fψ$$ Î/uρ ö/ãφ 

tβθ ãΖÏ%θãƒ ∩⊆∪ { )١(   . 
  )٢(.  انتهى.  وإمنا أراد بذلك أنه أتاهم ما يوعدون وهو اليقني

                                                              ً        فاآلية تدل على وجوب العبادة على العبد منذ بلوغه سن التكليف عاقل ا إىل أن 
 .  ، وأنه ليس هناك حال قبل املوت ينتهي عندها التكليف كما تزعمه الصوفية ميوت

                                                 
 .  ٤:  سورة البقرة آية) ١(
 ) ) .  ٤١٨،  ٤١٧،  ٤٠٢،  ١١/٤٠١ : ( جمموع الفتاوى ) (٢(
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 اخلامتة 
، ومل ننقل  ، وهذا موقفهم من العبادة                        ً       ً فهذا هو دين الصوفية قدمي ا وحديث ا:  وبعد

،  ، وما تدل عليه ممارساهتم املعاصرة م إال القليل مما تضمنته كتبهم وكتب منتقديهمعنه
،  ، جوانب البحث حوهلم هو جانب العبادة وموقفهم منها                  ً      ً ومل أتناول إال جانب ا واحد ا

،  ، كموقفهم من التوحيد وبقيت جوانب أخرى حتتاج إىل حماضرات وحماضرات
 .  ، إىل غري ذلك  من الشريعة والقدر، وموقفهم وموقفهم من الرساالت

                    ً          ، ويرينا الباطل باطل ا ويرزقنا                  ًّ                 أن يرينا احلق حق ا ويرزقنا اتباعههذا وأسأل اهللا 
 .  ، وأن ال يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا اجتنابه

 .  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه
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 احملاضرة اخلامسة 
 ا وأحكامها يف تعريف البدعة وبيان أنواعه 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
، وصلى اهللا وسلم على نبينا  ، أمرنا باالتباع وهنانا عن االبتداع احلمد هللا رب العاملني

 .  ، وعلى آله وأصحابه وسائر األتباع حممد الذي بعثه اهللا ليقتدى به ويطاع
 واجب ، اقتضى كتابتها فهذه فصول يف بيان أنواع البدع والنهي عنها:  وبعد

 :  النصيحة هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم

 الفصل األول 
 أنواعها وأحكامها  -تعريف البدعة  

 تعريفها 
ومنه قوله .  ، وهو االختراع على غري مثال سابق مأخوذة من البدع:  البدعة يف اللغة

ßìƒ  {:  تعاىل Ï‰t/ ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( { )وقوله .  خمترعها على غري مثال سابق:   أي )١

≅ö  {:  تعاىل è% $ tΒ àMΖä. % Yæô‰Î/ zÏiΒ È≅ ß™”9$# { )ما كنت أول من جاء بالرسالة من :   أي )٢
ابتدأ :  ، يعين ابتدع فالن بدعة:  ، ويقال ، بل تقدمين كثري من الرسل اهللا إىل العباد

 .  طريقة مل يسبق إليها
، وهذا  ابتداع يف العادات كابتداع املخترعات احلديثة:  واالبتداع على قسمني

؛ ألن األصل فيه  ، وابتداع يف الدين وهذا حمرم صل يف العادات اإلباحة؛ ألن األ مباح

                                                 
 .  ١١٧:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٩:  سورة األحقاف آية) ٢(
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رواه   ()١( }من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد  {:  التوقيف قال 
 ) ) .  ١٧١٨ (، احلديث برقم  ، ومسلم ) ١٦٧/  ٣ (البخاري 

 اع البدع أنو
 :  البدعة يف الدين نوعان

، كمقاالت اجلهمية واملعزلة والرافضة وسائر  بدعة قولية اعتقادية:  النوع األول
 .  الفرق الضالة واعتقاداهتم

 :  ، كالتعبد هللا بعبادة مل يشرعها وهي أنواع بدعة يف العبادات:  النوع الثاين
ن حيدث عبادة ليس هلا أصل يف  بأ-ما يكون يف أصل العبادة :  النوع األول

        ً                    ً            ، أو صيام ا غري مشروع أو أعياد ا غري مشروعة  ، كأن حيدث صالة غري مشروعة الشرع
 .  كأعياد املوالد وغريها

، كما لو زاد ركعة خامسة  ما يكون يف الزيادة على العبادة املشروعة:  النوع الثاين
 .                          ً يف صالة الظهر أو العصر مثل ا

،  ما يكون يف صفة أداء العبادة بأن يؤديها على صفة غري مشروعة : النوع الثالث
، وكالتمديد على النفس يف  وذلك كأداء األذكار املشروعة بأصوات مجاعية مطربة

 .  العبادات إىل حد خيرج عن سنة الرسول 
،  ما يكون بتخصيص وقت للعبادة املشروعة مل خيصصه الشرع:  النوع الرابع

، فإن أصل الصيام والقيام مشروع  ف من شعبان وليلته بصيام وقيامكتخصيص يوم النص
 .  ولكن ختصيصه بوقت من األوقات حيتاج إىل دليل

                                                 
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(السنة ، أبو داود  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ١(

 .  )٦/٢٧٠(أمحد 
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 حكم البدعة يف الدين جبميع أنواعها 
،  وإياكم وحمدثات األمور {:  ؛ لقوله  كل بدعة يف الدين فهي حمرمة وضاللة

،  ) ٤٦٠٧ (، احلديث برقم  رواه أبو داود  ()١( }، وكل بدعة ضاللة  فإن كل حمدثة بدعة

من أحدث يف أمرنا هذا ما  {:  وقول النيب ) )  ٢٦٧٦ (، احلديث برقم  والترمذي

،  )٣( }من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد  {:  ، ويف رواية )٢( }س منه فهو رد لي
ومعىن .  ، وكل بدعة ضاللة مردودة فدل احلديث على أن كل حمدث يف الدين فهو بدعة

ولكن التحرمي يتفاوت حبسب نوعية ،  أن البدع يف العبادات واالعتقادات حمرمة:  ذلك
 :  البدعة

، وتقدمي الذبائح                       ً            ؛ كالطواف بالقبور تقرب ا إىل أصحاهبا ما هو كفر صراح:  فمنها
 .  وكمقاالت غالة اجلهمية واملعتزلة.  والنذور هلا ودعاء أصحاهبا واالستغاثة هبم

 .  لدعاء عندها؛ كالبناء على القبور والصالة وا ما هو من وسائل الشرك:  ومنها
؛ كبدعة اخلوارج والقدرية واملرجئة يف أقواهلم  ما هو فسق اعتقادي:  ومنها

                           ً  ؛ كبدعة التبتل والصيام قائم ا  ما هو معصية:  ومنها.  واعتقاداهتم املخالفة لألدلة الشرعية
 .  يف الشمس واخلصاء بقصد قطع شهوة اجلماع

                                                 
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤٦٠٧(أبو داود السنة ) ١(
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ٢(

 .  )٦/٢٧٠(أمحد 
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(ضية ، مسلم األق )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ٣(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
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 :  تنبيه
:  فهو غالط وخمطئ وخمالف لقوله - وبدعة سيئة ، بدعة حسنة:  من قسم البدعة إىل

 .  حكم على البدع كلها بأهنا ضاللة؛ ألن الرسول  )١( }فإن كل بدعة ضاللة  {
 . ، بل هناك بدعة حسنة ليس كل بدعة ضاللة:  وهذا يقول

من جوامع الكلم )  ة ضاللةكل بدع (:  فقوله :  )٢(قال احلافظ ابن رجب يف 
من  {:  وهو شبيه بقوله .  وهو أصل عظيم من أصول الدين.  ال خيرج عنه شيء

، ومل                  ً                 فكل من أحدث شيئ ا ونسبه إىل الدين)٣( }أحدث يف أمرنا ما ليس منه فهو رد 
وسواء يف ذلك مسائل .  ليه فهو ضاللة والدين بريء منهيكن له أصل من الدين يرجع إ

 .  انتهى.  )٤(االعتقادات أو األعمال أو األقوال الظاهرة والباطنة 
:   يف صالة التراويحوليس هلؤالء حجة على أن هناك بدعة حسنة إال قول عمر 

، مثل مجع  إهنا أحدثت أشياء مل يستنكرها السلف:            ً وقالوا أيض ا)  نعمت البدعة هي (
 .  ، وكتابة احلديث وتدوينه القرآن يف كتاب واحد
وقول .  ، فليست حمدثة أن هذه األمور هلا أصل يف الشرع:  واجلواب عن ذلك

، فما كان له أصل يف الشرع  يريد البدعة اللغوية ال الشرعية)  نعمت البدعة : ( عمر
، ما ليس له أصل                 ً ؛ ألن البدعة شرع ا                            ً إنه بدعه فهو بدعة لغة ال شرع ا:  يرجع إليه إذا قيل

 ؛ ألن النيب  ، ومجع القرآن يف كتاب واحد له أصل يف الشرع يف الشرع يرجع إليه
            ً        ً                              لكن كان مكتوب ا متفرق ا فجمعه الصحابة رضي اهللا عنهم يف .  كان يأمر بكتابة القرآن

 .       ً    ؛ حفظ ا له مصحف واحد

                                                 
 .  )٤٢(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٧(، أبو داود السنة  )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ١(
 .  ) شرح األربعني ) (٢(
،  )١٤(جه املقدمة ، ابن ما )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ٣(

 .  )٦/٢٤٠(أمحد 
 .  ) ٢٣٣جامع العلوم واحلكم ص  ) (٤(
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وختلف عنهم يف األخري خشية أن تفرض  بأصحابه ليايل والتراويح قد صالها النيب 
ً                      ، واستمر الصحابة رضي اهللا عنهم يصلوهنا أوزاع ا متفرقني يف حياة النيب  عليهم                                          وبعد 

 ، كما كانوا خلف النيب   خلف إمام واحدوفاته إىل أن مجعهم عمر بن اخلطاب 
 .  وليس هذا بدعة يف الدين

ً                      وكتابة احلديث أيض ا هلا أصل يف الشرع فقد   بكتابة األحاديث لبعض أمر النيب                
 خشية أن ، وكان احملذور من كتابته بصفة عامة يف عهده  أصحابه ملا طلب منه ذلك
؛ ألن القرآن قد تكامل   انتفى هذا احملذور، فلما تويف  خيتلط بالقرآن ما ليس منه

ا هلا من                                 ً؛ فدون املسلمون السنة بعد ذلك حفظ  وضبط قبل وفاته صلى اهللا عليه وسلم
؛ حيث حفظوا كتاب رهبم وسنة                               ً فجزاهم اهللا عن اإلسالم واملسلمني خري ا.  الضياع
 .   من الضياع وعبث العابثنينبيهم 
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 الفصل الثاين 
 ظهور البدع يف حياة املسلمني واألسباب اليت أدت إىل ذلك  

 :  ، وحتته مسألتان ظهور البدع يف حياة املسلمني

 ت ظهور البدع وق: املسألة األوىل 
واعلم أن عامة البدع املتعلقة بالعلوم :  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

 ، كما أخرب به النيب  والعبادات إمنا وقع يف األمة يف أواخر خالفة اخللفاء الراشدين
، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء  من يعش منكم بعدي فسريى اختالفًا كثًريا {:  حيث قال

 وأول بدعة ظهرت بدعة القدر وبدعة اإلرجاء وبدعة )٢( )١( }الراشدين من بعدي 
، وقد أنكروا  ، هذه البدع ظهرت يف القرن الثاين والصحابة موجودون التشيع واخلوارج

هرت بدعة االعتزال وحدثت الفنت بني املسلمني وظهر اختالف اآلراء ، مث ظ على أهلها
، وظهرت بدعة التصوف وبدعة البناء على القبور بعد القرون  وامليل إىل البدع واألهواء

 .  ، وهكذا كلما تأخر الوقت زادت البدع وتنوعت املفضلة

 مكان ظهور البدع : املسألة الثانية 
فإن :  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية.   ظهور البدع فيهاختتلف البلدان اإلسالمية يف

:   وخرج منها العلم واإلميان مخسةاألمصار الكبار اليت سكنها أصحاب رسول اهللا 
منها خرج القرآن واحلديث والفقه والعبادة وما يتبع ذلك من .  احلرمان والعراقان والشام

؛ فالكوفة خرج   غري املدينة النبويةوخرج من هذه األمصار بدع أصولية.  أمور اإلسالم
، والبصرة خرج منها القدر واالعتزال  منها التشيع واإلرجاء وانتشر بعد ذلك يف غريها

أما .  ، والشام كان هبا النصب والقدر ، وانتشر بعد ذلك يف غريها والنسك الفاسد

                                                 
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤٦٠٧(أبو داود السنة ) ١(
 ) ) .  ١٠/٣٥٤ : ( جمموع الفتاوى ) (٢(
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سب البعد عن ، وكان ظهور البدع حب التجهم فإمنا ظهر يف ناحية خراسان وهو شر البدع
 .  فلما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان ظهرت بدعة احلرورية.  الدار النبوية

وأما املدينة النبوية فكانت سليمة من ظهور هذه البدع وإن كان هبا من هو مضمر 
، ولكن كانوا  ؛ إذ كان هبا قوم من القدرية وغريهم                 ً        ً ، فكان عندهم مهان ا مذموم ا لذلك

،  ، واالعتزال وبدع النساك بالبصرة ف التشيع واإلرجاء بالكوفةمقهورين ذليلني خبال
 .                             ً والنصب بالشام فإنه كان ظاهر ا

ومل يزل العلم .   يف املدينة أن الدجال ال يدخلهاوقد ثبت يف الصحيح عن النيب 
 .                ً                                            واإلميان هبا ظاهر ا على زمن أصحاب مالك وهو من أهل القرن الرابع

، وال خرج   املضلة فلم يكن فيها باملدينة النبوية بدعة ظاهرة البتةفأما األعصار الثالثة
  )١(.  منها بدعة يف أصول الدين البتة كما خرج من سائر األمصار

                                                 
 ) ) .  ٢٠/٣٠٠ : ( جمموع الفتاوى ) (١(
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 األسباب اليت أدت إىل ظهور البدع 
مما ال شك فيه أن االعتصام بالكتاب والسنة فيه منجاة من الوقوع يف البدع 

≈›βr&uρ #x¨  {:  قال تعاىل.  والضالل yδ ‘ÏÛ≡uÅÀ $VϑŠ É)tG ó¡ãΒ çνθ ãè Î7¨?$$ sù ( Ÿω uρ (#θãè Î7−Fs? Ÿ≅ ç6 ¡9$# s−§xtG sù öΝä3Î/ 

tã Ï& Î#‹Î7y™ 4 { )وقد وضح ذلك النيب  )١ ن مسعود  فيما رواه ابقال   :}  خط
، مث  مث خط خطوطًا عن ميينه وعن مشاله.  هذا سبيل اهللا:  ا فقال خطًّلنا رسول اهللا 

β¨  {:  ، مث تال وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه:  قال r& uρ # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u ÅÀ 

$ VϑŠ É) tG ó¡ ãΒ çνθ ãè Î7 ¨? $$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãè Î7 −F s? Ÿ≅ ç6 ¡9 $# s− § x tG sù öΝ ä3 Î/  tã  Ï& Î#‹ Î7 y™ 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ Ν ä38 ¢¹ uρ  Ïµ Î/ öΝ à6 ¯= yè s9 

tβθ à) −G s? ∩⊇∈⊂∪ { {) سنن الدارمي (، والدارمي  ) ١/٤٣٥ : ( رواه اإلمام أمحد  . ( )٢  (
 ) ) .  ٢٠٨ (، احلديث برقم  ) هـ١٤١٤، باكستان  طبعة أكادمي (

، فاألسباب اليت  فمن أعرض عن الكتاب والسنة تنازعته الطرق املضللة والبدع احملدثة
،  ، اتباع اهلوى اجلهل بأحكام الدين:  ور التاليةأدت على ظهور البدع تتلخص يف األم

ونتناول هذه األسباب بشيء من .  ، التشبه بالكفار وتقليدهم التعصب لآلراء واألشخاص
 :  التفصيل

كلما امتد الزمن وبعد الناس عن آثار الرسالة قل العلم وفشى :  اجلهل بأحكام الدين
من يعش منكم بعدي فسريى اختالفًا  {:   بقوله، كما أخرب بذلك النيب  اجلهل

لكن يقبض ، و إن اهللا ال يقبض العلم انتزاًعا ينتزعه من العباد {:  ، وقوله )٣( }كثًريا 
، فسئلوا فأفتوا بغري علم  العلم بقبض العلماء حىت إذا مل يبق عاملًا اختذ الناس رءوًسا جهالًا

فال يقاوم البدع إال ) )  ١٠١ص  (جزء من حديث تقدم خترجيه   ()٤( }فضلوا وأضلوا 
                                                 

 .  ١٥٣:  سورة األنعام آية) ١(
  . ١٥٣:  سورة األنعام آية) ٢(
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤٦٠٧(أبو داود السنة ) ٣(
، أمحد  )٥٢(، ابن ماجه املقدمة  )٢٦٥٢(، الترمذي العلم  )٢٦٧٣(، مسلم العلم  )١٠٠(البخاري العلم ) ٤(

 .  )٢٣٩(، الدارمي املقدمة  )٢/٢٠٣(
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لها ، فإذا فقد العلم والعلماء أتيحت الفرصة للبدع أن تظهر وتنتشر وأله العلم والعلماء
 .  أن ينشطوا

β  {:  ، كما قال تعاىل من أعرض عن الكتاب والسنة اتبع هواه:  اتباع اهلوى Î* sù 

óΟ ©9 (#θ ç7Š Éf tF ó¡ o„ y7 s9 öΝ n= ÷æ $$ sù $ yϑ ¯Ρ r& šχθ ãè Î7 −F tƒ öΝ èδ u !# uθ ÷δ r& 4 ô tΒ uρ ‘≅ |Ê r& Ç £ϑ ÏΒ yì t7 ©? $# çµ1 uθ yδ Î ö tó Î/ “ W‰ èδ 

š∅ Ï iΒ «! M÷ƒ|  {:   وقال تعاىل )١( } 4 #$ ut sùr& ÇtΒ x‹sƒ ªB$# …çµ yγ≈ s9Î) çµ1 uθ yδ ã& ©#|Ê r&uρ ª!$# 4’n?tã 5Οù= Ïæ tΛs yz uρ 

4’ n?tã Ïµ Ïè øÿ xœ Ïµ Î7ù= s% uρ Ÿ≅ yèy_ uρ 4’ n?tã Íν Î|Ç t/ Zο uθ≈ t±Ïî yϑ sù ÏµƒÏ‰öκu‰ .ÏΒ Ï‰÷è t/ «!$# 4 { )والبدع إمنا هي .   )٢
 .  نسيج اهلوى املتبع

:  ، قال تعاىل التعصب لآلراء والرجال حيول بني املرء واتباع الدليل ومعرفة احلق
}  # sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝ ßγ s9 (#θ ãè Î7 ®? $# !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# (#θ ä9$ s% ö≅ t/ ßì Î6 ®K tΡ !$ tΒ $ uΖ ø‹ x ø9 r& Ïµ ø‹ n= tã !$ tΡ u !$ t/# u 3 { )٣(  . 

تباع املذاهب والصوفية والقبوريني إذا دعوا وهذا هو شأن املتعصبني اليوم من بعض أ
، احتجوا مبذاهبهم ومشاخيهم  إىل اتباع الكتاب والسنة ونبذ ما هم عليه مما خيالفهما

 .  وآبائهم وأجدادهم
، كما يف حديث أيب واقد الليثي  هو من أشد ما يوقع يف البدع:  التشبه بالكفار

، وللمشركني سدرة   حدثاء عهد بكفر إىل حنني وحننخرجنا مع رسول اهللا :  قال
يا :  ، فمررنا بسدرة فقلنا ، وينوطون هبا أسلحتهم يقال هلا ذات أنواط يعكفون عندها

اهللا  {:  ؟ فقال رسول اهللا  ، اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط رسول اهللا

≅  {:   كما قالت بنو إسرائيل ملوسى- والذي نفسي بيده -، إهنا السنن قلتم  أكرب yè ô_ $# 

!$ uΖ©9 $ Yγ≈s9Î) $ yϑ x. óΟßγ s9 ×π yγ Ï9#u 4 tΑ$ s% öΝä3¯ΡÎ) ×Πöθ s% tβθè= yγ øgrB ∩⊇⊂∇∪ { )لتركنب سنن من كان قبلكم   )٤{ 

                                                 
 .  ٥٠:  سورة القصص آية) ١(
 .  ٢٣:  سورة اجلاثية آية) ٢(
 .  ١٧٠:  رة آيةسورة البق) ٣(
 .  ١٣٨:  سورة األعراف آية) ٤(
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طبعة  ) ( املعجم الكبري (، والطرباين يف  ) ٢١٨٠ (، احلديث برقم  رواه الترمذي (
 ) ) .  ٣٢٩١ (، احلديث برقم  ) هـ١٤٠٥ الثانية -مؤسسة إحياء التراث العريب

 بين إسرائيل وبعض أصحاب حممد ففي هذا احلديث أن التشبه بالكفار هو الذي محل
، وهو أن جيعل هلم آهلة  عليه الصالة والسالم أن يطلبوا هذا الطلب القبيح من نبيهم

 فإن غالب الناس من - وهذا هو نفس الواقع اليوم-يعبدوهنا ويتربكون هبا من دون اهللا 
 األيام واألسابيع ، وإقامة املسلمني قلدوا الكفار يف عمل البدع والشركيات كأعياد املوالد

، وإقامة التماثيل والنصب  ، واالحتفال باملناسبات الدينية والذكريات ألعمال خمصصة
 .  ، وإقامة املآمت وبدع اجلنائز والبناء على القبور وغري ذلك التذكارية
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 الفصل الثالث 
 موقف األمة اإلسالمية من املبتدعة 

 ومنهج أهل السنة واجلماعة يف الرد عليهم 

 موقف أهل السنة واجلماعة من املبتدعة 
، ومينعوهنم  ما زال أهل السنة واجلماعة يردون على املبتدعة وينكرون عليهم بدعهم

 :  من مزاولتها وإليك مناذج من ذلك
.  ما لك:  ، فقلت له                        ً  دخل علي أبو الدرداء مغضب ا:  عن أم الدرداء قالت

ً  ا إال أهنم يصلون مجيع ا    ً شيئ واهللا ما أعرف من أمة حممد  : " فقال رواه  ( "                  
 ) ) .  ١/١٥٩ (البخاري 

كنا جنلس على باب عبد اهللا :  مسعت أيب حيدث عن أبيه قال:  عن عمرو بن حيىي قال
، فجاءنا أبو موسى  ، فإذا خرج مشينا معه إىل املسجد بن مسعود قبل صالة الغداة

، فجلس معنا حىت  ال:   قلنا؟ أخرج إليكم أبو عبد الرمحن بعد:  فقال.  األشعري
، إين رأيت يف  يا أبا عبد الرمحن:  فقال له أبو موسى.                          ً ، فلما خرج قمنا إليه مجيع ا خرج

إن :  ؟ قال فما هو:  ، قال       ً  إال خري ا-واحلمد هللا-، ومل أر           ً     ً        املسجد آنف ا أمر ا أنكرته
ً          رأيت يف املسجد قوم ا حلق ا جلوس ا ينتظرون:  قال.  عشت فستراه  الصالة يف كل حلقة                 ً     ً     

هللوا مائة فيهللون :  فيقول.  كربوا مائة فيكربون مائة:  فيقول.  رجل ويف أيديهم حصى
ما قلت هلم :  ؟ قال فماذا قلت هلم:  قال.  ، فيسبحون مائة سبحوا مائة:  فيقول.  مائة
ضمنت هلم أن أفال أمرهتم أن يعدون سيئاهتم و:  ، قال ، انتظار رأيك أو انتظار أمرك    ً شيئ ا

، حىت أتى حلقة من تلك احللق فوقف  ، مث مضى ومضينا معه ال يضيع من حسناهتم
، حصى نعد به  يا أبا عبد الرمحن:  ؟ قالوا ما هذا الذي أراكم تصنعون:  عليهم فقال

فأنا ضامن أن ال يضيع من حسناتكم .  فعدوا سيئاتكم:  قال.  التكبري والتهليل والتسبيح
،   متوافرون، هؤالء صحابة نبيكم  ، ما أسرع هلكتكم  يا أمة حممد، وحيكم شيء
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، إنكم لعلى ملة هي أهدى من  والذي نفسي بيده.  ، وآنيته مل تكسر وهذه ثيابه مل تبل
.  ، ما أردنا إال اخلري واهللا يا أبا عبد الرمحن:  قالوا! ! ، أو مفتتحو باب ضاللة  ملة حممد

     ً                   أن قوم ا يقرءون القرآن ال :   حدثناإن رسول اهللا .   يصيبهوكم مريد للخري لن:  قال
فقال عمرو بن .  ، مث توىل عنهم ، وامي اهللا ما أدري لعل أكثرهم منكم جياوز تراقيهم

 . )١(رأينا عامة أولئك احللق يطاعنوننا يوم النهروان مع اخلوارج :  سلمة
من :  ؟ فقال من أين أحرم:  جاء رجل إىل اإلمام مالك بن أنس رمحه اهللا فقال

؟  فإن أحرمت من أبعد منه:  ؟ فقال الرجل  وأحرم منهامليقات الذي وقت رسول اهللا 
:  قال.  أكره عليك الفتنة:  ؟ قال ما تكره من ذلك:  فقال.  ال أري ذلك:  فقال مالك

‘Í  {:  فإن اهللا تعاىل يقول:  ؟ فقال مالك وأي فتنة يف ازدياد اخلري x‹ós uŠù= sù t Ï% ©!$# tβθ àÏ9$ sƒ ä† 

ôtã ÿÍν Íö∆ r& β r& öΝåκz:ŠÅÁ è? îπ uΖ÷FÏù ÷ρ r& öΝåκz: ÅÁãƒ ë># x‹tã íΟŠ Ï9r& ∩∉⊂∪ { )وأي فتنة أعظم من أنك .   )٢
 . )٣(! ؟  سول اهللا خصصت بفضل مل خيتص به ر

                                                 
 ) ) .  ٢١٠ (، احلديث برقم  رواه الدارمي ) (١(
 .  ٦٣:  سورة النور آية) ٢(
 ) . )  ١٤ص  (،       ً                ، نقل ا عن أيب بكري اخلالل ) الباعث على إنكار البدع واحلوادث (ذكره أبو شامة يف كتاب  () ٣(
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 منهج أهل السنة واجلماعة يف الرد على أهل البدع 
، حيث يوردون  منهجهم يف ذلك مبين على الكتاب والسنة وهو املنهج املقنع املفحم

، ويستدلون بالكتاب والسنة على وجوب التمسك بالسنن والنهي  شبه املبتدعة وينقضوهنا
، وردوا يف كتب العقائد على  ؤلفات الكثرية يف ذلك، وقد ألفوا امل عن البدع واحملدثات

الشيعة واخلوارج واجلهمية واملعتزلة واألشاعرة يف مقاالهتم املبتدعة يف أصول اإلميان 
 وألف غريه من )١(         ً                                     وألفوا كتب ا خاصة يف ذلك كما ألف اإلمام أمحد كتاب .  والعقيدة

 كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية ، وكما يف ، كعثمان بن سعيد الدارمي األئمة يف ذلك
وتلميذه ابن القيم والشيخ حممد بن عبد الوهاب وغريهم من الرد على تلك الفرق وعلى 

 .  وأما الكتب اخلاصة يف الرد على أهل البدع فهي كثرية.  القبورية والصوفية
 :  منها على سبيل املثال من الكتب القدمية

  . لإلمام الشاطيب.  ) االعتصام (كتاب 
لشيخ اإلسالم ابن تيمية فقد استغرق الرد على .  ) اقتضاء الصراط املستقيم (كتاب 

 .             ً     ً     املبتدعة جزء ا كبري ا منه
 .  البن وضاح.  ) إنكار احلوادث والبدع (كتاب 
 .  أليب شامة)  الباعث على إنكار البدع واحلوادث (كتاب 
 .  للطرطوشي)  احلوادث والبدع (كتاب 

 .  لشيخ اإلسالم ابن تيمية)   النبوية يف الرد على الرافضة والقدريةمنهاج السنة (
 :  ومن الكتب العصرية

 .  لعلي حمفوظ)  اإلبداع يف مضار االبتداع (كتاب 
للشيخ حممد بن أمحد .  ) السنن واملبتدعات املتعلقة باألذكار والصلوات (كتاب 

 .  الشقريي احلوامدي

                                                 
 .  ) الرد على اجلهمية ) (١(
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 .  للشيخ عبد العزيز بن باز.  ) التحذير من البدع (رسالة 
 ينكرون البدع ويردون على املبتدعة من - واحلمد هللا -وال يزال علماء املسلمني 

، مما له كبري  خالل الصحف واجملالت واإلذاعات وخطب اجلمع والندوات واحملاضرات
 .  األثر يف توعية املسلمني والقضاء على البدع وقمع املبتدعني
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 الفصل الرابع 
  بيان مناذج من البدع املعاصرة يف 

 :  وهي
 .  االحتفال باملولد النبوي

 .  التربك باألماكن واآلثار واألموات وحنو ذلك
 .  البدع يف جمال العبادات والتقرب إىل اهللا

، وكثرة الدعاة إىل البدع  البدع املعاصرة كثرية حبكم تأخر الزمن وقلة العلم
:         ً        ، مصداق ا لقوله  لكفار يف عاداهتم وطقوسهم، وسريان التشبه با واملخالفات

 .  ) تقدم خترجيه  ()١( }لتتبعن سنن من كان قبلكم  {

 االحتفال مبناسبة املولد النبوي يف ربيع األول 
، حيتفل جهلة  عمل ما يسمى باالحتفال باملولد النبويومن هذا التشبه بالنصارى يف 

 ، أو العلماء املضلون يف ربيع األول من كل سنة مبناسبة مولد الرسول حممد  املسلمني
، ومنهم من يقيمه يف البيوت أو األمكنة املعدة  فمنهم من يقيم هذا االحتفال يف املساجد

ً            ، يعملون ذلك تشبه ا بالنصارى  وامهم، وحيضره مجوع كثرية من دمهاء الناس وع لذلك                 
، والغالب أن هذا االحتفال عالوة على  يف ابتداعهم االحتفال مبولد املسيح عليه السالم

ً                                           كونه بدعة وتشبه ا بالنصارى ال خيلو من وجود الشركيات واملنكرات ؛ كإنشاد القصائد                
، وقد هنى  الستغاثة به إىل درجة دعائه من دون اهللا وااليت فيها الغلو يف حق الرسول 

، إمنا أنا  ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي {:   عن الغلو يف مدحه فقالالنيب 

،  الغلو يف املدح:  راء معناهواإلط)  تقدم خترجيه  ()٢( }، فقولوا عبد اهللا ورسوله  عبده

                                                 
 .  )٣/٨٤(، أمحد  )٢٦٦٩(، مسلم العلم  )٦٨٨٩(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) ١(
 .  )١/٢٤(، أمحد  )٣٢٦١(البخاري أحاديث األنبياء ) ٢(
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ورمبا يعتقدون أن االحتفاالت األناشيد اجلماعية املنغمة وضرب الطبول وغري ذلك من 
 .  عمل األذكار الصوفية املبتدعة

وقد يكون فيها اختالط بني الرجال والنساء مما يسبب الفتنة وجير إىل الوقوع يف 
احملاذير واقتصر على االجتماع وتناول وحىت لو خال هذا االحتفال من هذه .  الفواحش

، وكل  وكل حمدثة بدعة { فإنه بدعة حمدثة - كما يقولون -الطعام وإظهار الفرح 

ً                                                    وأيض ا هو وسيلة إىل أن يتطور وحيصل فيه ما حيصل يف االحتفاالت )١( }بدعة ضاللة      
 .  اتاألخرى من املنكر

؛ ألنه ال أصل له يف الكتاب والسنة وعمل السلف الصاحل والقرون  إنه بدعة:  وقلنا
، قال                  ً                                               ، وإمنا حدث متأخر ا بعد القرن الرابع اهلجري أحدثه الفاطميون الشيعة املفضلة

أما بعد فقد تكرر سؤال مجاعة من :  اإلمام أبو حفص تاج الدين الفاكهاين رمحه اهللا
،  ، ويسمونه املولد الجتماع الذي يعمله بعض الناس يف شهر ربيع األولاملباركني عن ا

فقلت .                    ً ، واإليضاح عنه معين ا                           ً ؟ وقصدوا اجلواب عن ذلك مبين ا هل له أصل يف الدين
، وال ينقل عمله عن أحد من                      ً               ال أعلم هلذا املولد أصل ا يف كتاب وال سنة:  وباهللا التوفيق

، بل هو بدعة أحدثها  ، املتمسكون بآثار املتقدمني  يف الدينعلماء األمة الذين هم القدوة
 . )٢(، وشهوة نفس اغتىن هبا األكالون  البطالون

؛ إما مضاهاة  وكذلك ما حيدثه بعض الناس:  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
ً   وتعظيم ا، وإما حمبة للنيب  للنصارى يف ميالد عيسى عليه السالم ولد من اختاذ م.        

ولو كان هذا .  ، فإن هذا مل يفعله السلف     ً                         عيد ا مع اختالف الناس يف مولدهالنيب 
ً                                    خري ا حمض ا أو راجح ا لكان السلف رضي اهللا عنهم أحق به منا          ً ، فإهنم كانوا أشد حمبة    ً   

ً                           وتعظيم ا له منا وهم على اخلري أحرصللنيب  ، وإمنا كانت حمبته وتعظيمه يف متابعته        
، واجلهاد على ذلك  ، ونشر ما بعث به                        ً       ً ع أمره وإحياء سنته باطن ا وظاهر اوطاعته واتبا

                                                 
 .  )٢٠٦(، الدارمي املقدمة  )٤٥(، ابن ماجه املقدمة  )١٥٧٨(، النسائي صالة العيدين  )٨٦٧(مسلم اجلمعة ) ١(
 .  )  عمل املولداملورد يف:  رسالة ) (٢(
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، فإن هذه طريقة السابقني األولني من املهاجرين واألنصار والذين  بالقلب واليد واللسان
 .  انتهى.   بتحقيق الدكتور ناصر العقل)١(اتبعوهم بإحسان 

، وهو عالوة على كونه  ديثةوقد ألفت يف إنكار هذه البدعة كتب ورسائل قدمية وح
ً                              بدعة وتشبه ا فإنه جير إىل إقامة موالد أخرى ؛ كموالد األولياء واملشايخ والزعماء فيفتح           

 .  أبواب شر كثرية

ً        ً  التربك باألماكن واآلثار واألشخاص أحياء  وأموات ا                                    
 وطلب ثبوت اخلري - وهي ثبات اخلري يف الشيء وزيادته -طلب الربكة :  التربك
، فهو الذي يرتل الربكة  ته إمنا يكون ممن ميلك ذلك ويقدر عليه وهو اهللا سبحانهوزياد
،  ، أما املخلوق فإنه ال يقدر على منح الربكة وإجيادها وال على إبقائها وتثبيتها ويثبتها

، إن اعتقد أن  ؛ ألنه إما شرك                                   ً       ً        فالتربك باألماكن واآلثار واألشخاص أحياء  وأموات ا ال جيوز
، إن اعتقد أن زيارته ومالمسته والتمسح  ، أو وسيلة إىل الشرك يء مينح الربكةذلك الش

 .  به سبب حلصوهلا من اهللا
  وريقه وما انفصل من جسمه وأما ما كان الصحابة يفعلونه من التربك بشعر النيب 

، بدليل أن الصحابة مل يكونوا يتربكون حبجرته وقربه   ويف حال حياتهفذلك خاص به 
، ليتربكوا هبا  ، وال كانوا يقصدون األماكن اليت صلى فيها أو جلس فيها عد موتهب

،  ، ومل يكونوا يتربكون باألشخاص الصاحلني وكذلك مقامات األولياء من باب أوىل
، ومل يكونوا  كأيب بكر وعمر وغريمها من أفاضل الصحابة ال يف احلياة وال بعد املوت

، ومل يكونوا يذهبون إىل الطور الذي كلم اهللا   فيه أو يدعوايذهبون إىل غار حراء ليصلوا
إن فيها :  ، أو إىل غري هذه األمكنة من اجلبال اليت يقال عليه موسى ليصلوا فيه ويدعوا

 .  ، وال إىل مشهد مبين على أثر نيب من األنبياء مقامات األنبياء وغريهم

                                                 
 ) ) .  ٢/٦١٥ : ( اقتضاء الصراط املستقيم ) (١(
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ً                           وأيض ا فإن املكان الذي كان النيب     املدينة النبوية دائم ا مل يكن أحد من  يصلي فيه ب                ً                   
، فإذا كان املوضع  ، وال املوضع الذي صلى فيه مبكة وغريها السلف يستلمه وال يقبله

، وال تقبيله  الذي كان يطؤه بقدميه الكرميتني ويصلي عليه مل يشرع ألمته التمسح به
لك والتمسح به قد فتقبيل شيء من ذ! ؟  فكيف مبا يقال إن غريه صلى فيه أو نام عليه

 .  )١( علم العلماء باالضطرار من دين اإلسالم أن هذا ليس من شريعته 

 البدع يف جمال العبادات والتقرب إىل اهللا 
؛ ألن األصل يف العبادات  البدع اليت أحدثت يف جمال العبادات يف هذا الزمان كثرية

:  ؛ لقوله   دليل فهو بدعة، وما مل يدل عليه التوقيف فال يشرع شيء منها إال بدليل
،  ) ١٦٧ / ٣ (رواه البخاري   ()٢( }من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد  {

والعبادات اليت متارس اآلن وال دليل عليها كثرية ) ) .  ١٧١٨ (، احلديث برقم  ومسلم
، وهذا  نويت أن أصلي هللا كذا وكذا:  ، بأن يقول النية للصالةاجلهر ب:  ، منها    جد ا
≅ö  {:   وألن اهللا تعاىل يقول؛ ألنه ليس من سنة النيب  بدعة è% šχθ ßϑ Ïk= yèè?r& ©!$# öΝà6ÏΖƒ Ï‰Î/ 

ª!$#uρ ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 ª!$#uρ Èe≅ ä3Î/ >ó x« ÒΟ‹ Î= tã ∩⊇∉∪ { )٣(  . 
ومنها الذكر اجلماعي بعد .  والنية حملها القلب فهي عمل قليب ال عمل لساين

 .                                               ً ؛ ألن املشروع أن كل شخص يقول الذكر الوارد منفرد ا الصالة
ومنها إقامة املآمت على .   املناسبات وبعد الدعاء ولألمواتومنها طلب قراءة الفاحتة يف

، يزعمون أن ذلك من باب العزاء أو أن  األموات وصناعة األطعمة واستئجار املقرئني
، وآصار وأغالل ما أنزل اهللا هبا من  ، وكل ذلك بدعة ال أصل هلا ذلك ينفع امليت

                                                 
 .  ) ، حتقيق الدكتور ناصر العقل ) ٨٠٢ - ٢/٧٩٥ ) ( اقتضاء الصراط املستقيم (انظر  ) (١(
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ٢(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
 .  ١٦:  سورة احلجرات آية) ٣(
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مناسبة اإلسراء واملعراج ومناسبة اهلجرة ، ك ومنها االحتفال باملناسبات الدينية.  سلطان
 .  النبوية

 .  وهذا االحتفال بتلك املناسبات ال أصل له من الشرع
، وما يفعل فيه من العبادات  ؛ كالعمرة الرجبية ومن ذلك ما يفعل يف شهر رجب

، فإنه ال ميزة له على غريه من الشهور ال يف  ؛ كالتطوع بالصالة والصياح فيه اخلاصة به
 .  العمرة والصيام والصالة والذبح للنسك فيه وال غري ذلك

؛ ألهنا خمالفة لألذكار  ومن ذلك األذكار الصوفية بأنواعها كلها بدع وحمدثات
،  ؛ ومن ذلك ختصيص ليلة النصف من شعبان بقيام املشروعة يف صيغها وهيئاهتا وأوقاهتا

 .   يف ذلك شيء خاص به ؛ فإنه مل يثبت عن النيب ويوم النصف من شعبان بصيام
ومن ذلك البناء على القبور واختاذها مساجد وزيارهتا ألجل التربك هبا والتوسل 

 لعن ، وزيارة النساء هلا مع أن الرسول  باملوتى وغري ذلك من األغراض الشركية
 .  زوارات القبور واملتخذين عليها املساجد والسرج

،  ، وهي زيادة دين مل يشرعه اهللا وال رسوله فرإن البدع بريد الك:  نقول:       ً وختام ا
؛  ، والشيطان يفرح هبا أكثر مما يفرح باملعاصي الكبرية والبدعة شر من املعصية الكبرية

واملبتدع يفعل البدعة .  ألن العاصي يفعل املعصية وهو يعلم أهنا معصية فيتوب منها
، وتكره إىل  لبدع تقضي على السنن، وا           ً                              يعتقدها دين ا يتقرب به إىل اهللا فال يتوب منها

، والبدعة تباعد عن اهللا وتوجب غضبه وعقابه وتسبب  أصحاهبا فعل السنن وأهل السنة
 .  زيغ القلوب وفسادها

 ما يعامل به املبتدعة 
؛ ألن خمالطته  حترم زيارة املبتدع وجمالسته إال على وجه النصيحة له واإلنكار عليه

وجيب التحذير منهم ومن شرهم إذا مل .  نشر عدواه إىل غريه                     تؤثر على خمالطه شر ا وت
، وإال فإنه جيب على علماء املسلمني  ، ومنعهم من مزاولة البدع ميكن األخذ على أيديهم
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؛ ألن خطرهم  ووالة أمورهم منع البدع واألخذ على أيدي املبتدعة وردعهم عن شرهم
 الكفر تشجع املبتدعة على نشر بدعتهم ، مث إنه جيب أن يعلم أن دول على اإلسالم شديد

.  ؛ ألن يف ذلك القضاء على اإلسالم وتشويه صورته وتساعدهم على ذلك بشىت الطرق
، وصلى اهللا وسلم على نبينا   أن ينصر دينه ويعلي كلمته وخيذل أعداءهنسأل اهللا 

 .  حممد وآله وصحبه



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ١٠٩

 احملاضرة السادسة 
 الدعوة إىل اهللا  

 فيتها ومثراهتا مكانتها وكي 
َ  ِ    َّ ِ  ِب س م  الل ه  الر ح م ن  الر ح يم   ْ َّ     َِّ    ِ  ْ ِ  

، ويأمرون  ، أمر املسلمني بأن تكون منهم أمة يدعون إىل اخلري احلمد هللا رب العاملني
، والصالة والسالم على عبده ورسوله نبينا حممد خري من  باملعروف وينهون عن املنكر
الذين قاموا بنشر هذا الدين عن طريق ، وعلى آله وأصحابه  دعا إىل اهللا وبشر وأنذر

uθ  {:  الدعوة إىل اهللا واجلهاد يف سبيله حىت حتقق وعد اهللا بقوله èδ ü” Ï%©!$# Ÿ≅ y™ ö‘ r& …ã& s!θ ß™ u‘ 

3“ y‰ßγ ø9$$ Î/ È ÏŠuρ Èd,ys ø9$# …çν tÎγ ôàã‹Ï9 ’ n?tã Çƒ Ïe$! $# Ï& Íj#à2 öθ s9uρ oν ÌŸ2 šχθä.Îô³ßϑ ø9$# ∩⊂⊂∪ { )١(   . 
فإنين حبول اهللا سأتناول يف كلميت هذه ما تيسر من بيان الدعوة إىل اهللا من :  أما بعد

 :  حيث
 .  أمهيتها ومكانتها يف اإلسالم

 .  كيفية الدعوة وجماالهتا
 .  ى هبا الداعية إىل اهللالصفات اليت جيب أن يتحل
 .  مثرة الدعوة إىل اهللا ونتائجها

، وأن جيعل من هذه  وأسأل اهللا أن يوفقين ومجيع املسلمني لقول احلق والعمل به
 .  ، وخطوة يف طريق اخلري            ً                الكلمة إسهام ا يف أداء الواجب

                                                 
 .  ٣٣:  سورة التوبة آية) ١(
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 تعريف الدعوة إىل اهللا 
 .  احلث على قصده:  لشيءوالدعاء إىل ا.  الطلب:  لغة:  الدعوة والدعاء
هي طلب اإلميان به وعبادته وحده ال شريك له والعمل بطاعته :  والدعوة إىل اهللا

$  {:  ، كما قال تعاىل فإن اهللا سبحانه خلق اخللق لعبادته.  وترك معصيته tΒ uρ àMø)n= yz £Ågø: $# 

}§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρ ß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪ !$ tΒ ß‰ƒ Í‘ é& Νåκ÷]ÏΒ ÏiΒ 5−ø—Íh‘ !$ tΒ uρ ß‰ƒ Í‘ é& β r& Èβθßϑ Ïè ôÜãƒ ∩∈∠∪ ¨βÎ) ©!$# uθ èδ ä−#¨— §9$# ρ èŒ 

Íο §θ à)ø9$# ßÏG yϑ ø9$# ∩∈∇∪ { )١(  . 
لى ، فإن العبادة ال يستحقها إال الذي يقدر ع وهذا مقتضى العقول والفطر السليمة

š  {:  ، كما قال تعاىل اخللق والرزق Ï% ©!$#uρ tβθãã ô‰tƒ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# Ÿω tβθà)è= øƒ s† $ \↔ ø‹x© öΝèδ uρ 

šχθ à)n= øƒ ä† ∩⊄⊃∪ { )وقال تعاىل )٢   :}  χ Î) t Ï% ©!$# šχρ ß‰ç7÷ès? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# Ÿω šχθä3Î= ôϑ tƒ 

öΝä3s9 $ ]% ø— Í‘ { )٣(   . 
وملا كانت الفطر قد تتغري فينحرف بعض املخلوقني إىل عبادة غري اهللا حبكم التربية 

:  ، كما قال  ، أو بسبب دعاة السوء من شياطني اإلنس واجلن سدةالسيئة أو البيئة الفا
  ، وقال )٤( }، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه  كل مولود يولد على الفطرة {

، وإهنم أتتهم الشياطني  خلقت عبادي حنفاء كلهم {:   أنه قالفيما يرويه عن ربه 

 ) ) .  ٢٨٦٥ (، احلديث برقم  رواه مسلم  ()٥( }فاجتالتهم عن دينهم 
 .  فارقة البيئة الفاسدةوقد أمر اهللا باهلجرة من بالد الكفر إىل بالد اإلسالم من أجل م

                                                 
 .  ٥٨ - ٥٦:  اتياآلسورة الذاريات ) ١(
 .  ٢٠:  سورة النحل آية) ٢(
 .  ١٧:  سورة العنكبوت آية) ٣(
،  )٤٧١٤(، أبو داود السنة  )٢١٣٨(، الترمذي القدر  )٢٦٥٨(، مسلم القدر  )١٣١٩(البخاري اجلنائز ) ٤(

 .  )٥٦٩(، مالك اجلنائز  )٢/٣١٥(د أمح
 .  )٤/١٦٢(، أمحد  )٢٨٦٥(مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ) ٥(
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، أمر  ملا كانت هذه العوامل هي سبب ضالل اخللق مع تأثري النفوس األمارة بالسوء
، فأنزل كتبه وأرسل  اهللا بالدعوة إىل اهللا لرد الشاردين وتعليم اجلاهلني وتذكري الغافلني

 ª!$#uρ (#þθããô‰tƒ  { : ، كما قال تعاىل ، ودعا عباده إىل الرجوع إليه رسله من أجل الدعوة إليه

’n<Î) Ïπ̈Ψyfø9$# ÍοtÏøóyϑø9$#uρ ÏµÏΡøŒÎ*Î/ ( { )١(   ،}  ª!$#uρ (#þθããô‰tƒ 4’n<Î) Í‘#yŠ ÉΟ≈n=¡¡9$# { )٢(   ،}  öΝä.θ ãã ô‰tƒ 

tÏøó u‹Ï9 Νà6s9 ÏiΒ öΝä3Î/θ çΡèŒ öΝà2 t½jz xσãƒ uρ #† n< Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ |¡•Β 4 { )وجاءت النداءات املتكررة  )٣ 
ُ ي ا أ ي ه ا الن اس :  منه سبحانه يف كتابه الكرمي َ    َُ   ، ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آم ن وا  َ   َ ُّ َ     َّ  .  ) يا عبادي (،     َ   َ ُّ َ    َّ ِ 

 .  يدعوهم إىل اخلري وينهاهم عن الشر

 أمهية الدعوة ومكانتها يف اإلسالم 
 نوح واهللا سبحانه يرسل  يف قوم-منذ حصل االحنراف يف البشرية عن عقيدة التوحيد 

$ ô‰s)s9uρ  {:  ، كما قال تعاىل الرسل لدعوة اخللق إىل التوحيد واإلميان uΖ÷Wyè t/ ’ Îû Èe≅à2 7π ¨Βé& 

»ωθ ß™§‘ Âχ r& (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $#uρ |Nθ äó≈ ©Ü9$# ( { )وبني مهمتهم يف قوله تعاىل )٤   :}  Wξ ß™ •‘ 

t ÎÅe³t6 •Β t Í‘ É‹Ψ ãΒuρ ξ y∞Ï9 tβθä3tƒ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ n?tã «!$# 8π¤f ãm y‰÷è t/ È≅ß™ ”9$# 4 { )٥(  ،}  ãΑÍi”t∴ãƒ sπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9 $# 

Çyρ ”9$$ Î/ ôÏΒ Íν ÌøΒ r& 4’ n?tã tΒ â!$ t±o„ ôÏΒ ÿÍν ÏŠ$ t6 Ïã ÷β r& (#ÿρâ‘ É‹Ρr& …çµ̄Ρr& Iω tµ≈s9Î) Hω Î) O$ tΡr& Èβθà)¨?$$ sù ∩⊄∪ { )٦(   . 
وملا كانت هذه األمة احملمدية وارثة الرساالت والكتب السماوية مبا جعل اهللا نبيها 

، وجعلها وارثة هذا  ، وجعل كتاهبا املهيمن على الكتب                 ً            خامت الرسل ومبعوث ا للناس كافة
$ ΝèO§  {:  ، كما قال تعاىل الكتاب العظيم uΖøO u‘ ÷ρ r& |=≈ tG Å3ø9$# t Ï% ©!$# $ uΖøŠxsÜô¹ $# ôÏΒ $ tΡÏŠ$ t7Ïã ( { )٧(  

                                                 
 .  ٢٢١:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٢٥:  سورة يونس آية) ٢(
 .  ١٠:  سورة إبراهيم آية) ٣(
 .  ٣٦:  سورة النحل آية) ٤(
 .  ١٦٥:  سورة النساء آية) ٥(
 .  ٢:  سورة النحل آية) ٦(
 .  ٣٢:  سورة فاطر آية) ٧(
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فإهنا جيب عليها حنو لبشرية أكثر مما جيب على غريها ممن سبقها من األمم ملا أعطاها اهللا 
، بل هي املسئولة الوحيدة عن القيام  ة غريهامن اإلمكانات العظيمة اليت مل تعطها أم
،  ، ملن مل يقبل هدى اهللا أو صد عن سبيل اهللا بدعوة البشرية وتبليغها دعوة اهللا واجلهاد

öΝçGΖä. uöyz >π̈Β  {:  كما قال تعاىل é& ôM y_ Ì÷z é& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 tβρ âß∆ ù's? Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψs?uρ Çtã 

Ìx6Ζßϑ ø9$# tβθ ãΖÏΒ ÷σè?uρ «!$$ Î/ 3 { )وقال تعاىل.   )١  :}  y7Ï9≡x‹x. uρ öΝä3≈ oΨ ù= yèy_ Zπ ¨Β é& $ VÜy™ uρ (#θ çΡθ à6tG Ïj9 

u!#y‰pκà− ’n?tã Ä¨$ ¨Ψ9$# tβθ ä3tƒ uρ ãΑθ ß™ §9$# öΝä3ø‹n= tæ #Y‰‹Îγ x© 3 { )٢(   . 
:  ، قال تعاىل  بدعوة البشرية كلها                            ً  وقد كلف اهللا رسول هذه األمة حممد ا 

} x8u‘$ t6 s? “ Ï% ©!$# tΑ̈“ tΡ tβ$s% öàø9$# 4’n?tã Íν Ï‰ö6 tã tβθä3u‹Ï9 šÏϑ n=≈ yèù= Ï9 #·ƒ É‹tΡ ∩⊇∪ { )وقال تعاىل )٣  :

} $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ  É< ¨Ζ9 $# !$ ¯Ρ Î) y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& # Y‰ Îγ≈ x© # Z Å e³ t6 ãΒ uρ # \ƒ É‹ tΡ uρ ∩⊆∈∪ $ ·Š Ïã# yŠ uρ ’ n< Î) «! $#  Ïµ ÏΡ øŒ Î* Î/ % [`# u Å  uρ 

# Z ÏΨ •Β ∩⊆∉∪ { )وقال تعاىل )٤   :}  !$ tΒ uρ y7≈oΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ©ù!$ Ÿ2 Ä¨$̈Ψ= Ïj9 #ZÏ±o0 #\ƒ É‹tΡuρ { )٥(   . 
 قال وقد كلفت هذه األمة مبا كلف به رسوهلا من القيام بدعوة البشرية إىل اهللا 

≅ö  {:  تعاىل è% Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ (#þθ ãã÷Šr& ’ n< Î) «!$# 4 4’ n?tã >ο uÅÁ t/ O$ tΡr& ÇtΒ uρ  Í_ yè t6̈?$# ( { )٦(  . 
اإلنس واجلن :   إىل الثقلني يقول تعاىل لرسوله:  قال احلافظ ابن كثري رمحه اهللا

، وهي الدعوة إىل  ، أي طريقته ومسلكه وسنته أن هذه سبيله:     ً                آمر ا له أن خيرب الناس
يدعو إىل اهللا هبا على بصرية من ذلك ويقني .  شهادة أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له

صرية ويقني  على ب، هو وكل من اتبعه يدعو إىل ما دعا إليه رسول اهللا  وبرهان
 .  اهـ.  وبرهان عقلي وشرعي

                                                 
 .  ١١٠:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  ١٤٣:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ١:  سورة الفرقان آية) ٣(
 .  ٤٦ - ٤٥:  تانياآلسورة األحزاب ) ٤(
 .  ٢٨:  سورة سبأ آية) ٥(
 .  ١٠٨:  سورة يوسف آية) ٦(
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، وهذا الوجوب  فالدعوة إىل اهللا تعاىل واجبة على هذه األمة وحق للبشرية عليها
، وإن مل يقم به  يكون فرض كفاية إذا قام به من يكفي من األمة سقط اإلمث عن الباقني
، قال   االستطاعةأحد أو قام به من ال حتصل به الكفاية أمث كل أفراد األمة ممن عنده

ä3tFø9uρ öΝä3Ψ  {:  تعاىل ÏiΒ ×π ¨Βé& tβθ ããô‰tƒ ’ n< Î) Îösƒ ø: $# tβρããΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρ Çtã Ìs3Ψ ßϑ ø9$# 4 { )١(  . 
واملقصود من هذه اآلية أن تكون فرقة من هذه األمة :  قال احلافظ ابن كثري رمحه اهللا

، كما ثبت يف                   ً                          ، وإن كان ذلك واجب ا على كل فرد من األمة حبسبه متصدية هلذا الشأن
من رأى منكم منكًرا  {:  قال رسول اهللا :   قالعن أيب هريرة )  صحيح مسلم (

 )٢( }، وذلك أضعف اإلميان  ، فإن مل يستطع فبقلبه ، فإن مل يستطع فبلسانه فليغريه بيده
وليس  {ويف رواية )  ) ٨/١١١ (، والنسائي  ) ٤٩ (، احلديث برقم  رواه مسلم (

 .  انتهى)  ) ٥٠ (، احلديث برقم  رواه مسلم  ()٣( }وراء ذلك من اإلميان حبة خردل 

ôtΒ  {:  ، قال تعاىل                                                    ً وأخرب سبحانه وتعاىل أن الدعاة إىل اهللا هم أحسن الناس قول ا uρ 

ß|¡ôm r& Zω öθs% £ϑ ÏiΒ !% tæyŠ ’ n< Î) «!$# Ÿ≅Ïϑ tã uρ $ [s Î=≈|¹ tΑ$ s% uρ  Í_ ¯ΡÎ) zÏΒ tÏϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# ∩⊂⊂∪ { )٤(   . 
ومن أحسن أيها الناس ممن :  يقول تعاىل ذكره:  قال احلافظ ابن جرير رمحه اهللا

، ودعا عباد اهللا إىل ما قال  تهاء إىل أمره وهنيهربنا اهللا مث استقام على اإلميان به واالن:  قال
واألوىل محل اآلية على العموم وكما يقتضيه :  ، وقال اإلمام الشوكاين وعمل به من ذلك

                                               ً     ً               فكل من مجع بني دعوة العباد إىل ما شرعه اهللا وعمل عمل ا صاحل ا وهو تأدية ما .  اللفظ
                 ً                وكان من املسلمني دين ا ال من غريهم فال ،  فرض اهللا عليه من اجتناب ما حرمه اهللا عليه

 .  انتهى.               ً          ، وال أكثر ثواب ا من عمله ، وال أو ضح من طريقته شيء أحسن منه

                                                 
 .  ١٠٤:  سورة آل عمران آية) ١(
 ، )١١٤٠(، أبو داود الصالة  )٥٠٠٩(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢١٧٢(، الترمذي الفنت  )٤٩(مسلم اإلميان ) ٢(

 .  )٣/٥٤(، أمحد  )١٢٧٥(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
 .  )٥٠(مسلم اإلميان ) ٣(
 .  ٣٣:  سورة فصلت آية) ٤(
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إن الدعوة إىل اهللا تعاىل هلا مكانة عظيمة يف اإلسالم فهي أعظم املهمات اليت بعث من 
≅ö  {:  ، قال تعاىل  وكلف هبا هو وأتباعهأجلها الرسول  è% Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ (#þθ ãã ÷Šr& ’ n< Î) «!$# 4 

4’ n?tã >ο uÅÁ t/ O$ tΡr& ÇtΒ uρ  Í_ yèt6 ¨?$# ( { )١(  . 
إىل اهللا قبل أن  يدعو الكفار ، فقد كان  والدعوة إىل اهللا تسبق القتال يف سبيل اهللا

،  ، وكان يوصي قواده وجيوشه وسراياه أن يبدأوا عدوهم بالدعوة قبل القتال يقاتلهم
 .  فإن استجابوا قبلوا منهم وإال قاتلوهم

إن الدعوة إىل اهللا يف هذا الزمان تشتد احلاجة إليها بسبب كثرة التضليل واإلحلاد 
فها هم دعاة التنصري .   خمتلف الوسائلونشاط دعاة الشر والفساد واإلباحية واستخدامهم

، ويستغلون جهل الشعوب وفقرها لبث  ، ويلجون يف األدغال النائية ينتشرون يف العامل
                                    ً                                     ، وها هي أحكام القرآن تنحى وجتعل بديل ا عنها األحكام القانونية يف غالب الدول  شرهم

ستخدمة هذه الوسائل ، ووسائل اإلعالم يف أغلب دول العامل تبث مسومها م اإلسالمية
 .  املرئية واملسموعة واملقروءة

؛  وأخطر من ذلك نشاط الفرق الضالة اليت تتسمى باإلسالم وهي تكيد له من داخله
، وبغض الصحابة  ، ونشر البدع واخلرافات بالتشكيك يف أصوله ومعاداة السنن وأهلها

اخل واخلارج مما يتطلب ، فأصبح املسلمون مهددين من الد واالبتعاد عن عقيدة السلف
، ومن علماء املسلمني مضاعفة اجلهود ملقاومة هذه اجليوش الزاحفة  من الدعاة املخلصني
، وبيان كيد  ، وتبصري املسلمني بدينهم ؛ لرد كيدهم يف حنورهم على اإلسالم وأهله

، فإن النصر بإذن اهللا سيكون  ، ويوم يتنبه دعاة اإلسالم لصد هذا اهلجوم عدوهم
≅ö  {:  ، واهللا تعاىل يقول ليفهم فإن معهم احلقح t/ ß∃ É‹ ø) tΡ È d, pt ø: $$ Î/ ’ n? tã È≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# … çµ äó tΒ ô‰ uŠ sù 

                                                 
 .  ١٠٨:  سورة يوسف آية) ١(
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# sŒ Î* sù uθ èδ ×, Ïδ# y— 4 { )ويقول تعاىل )١  :}  ö≅ è% uρ u !% y` ‘, ys ø9 $# t, yδ y— uρ ã≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $# 4 ¨β Î) Ÿ≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# tβ% x. 

$ ]%θ èδ y— ∩∇⊇∪ { )٢(  . 
                ً                      ملا بعثه اهللا رسول ا ملقاومة جحافل الشرك ويكفينا قدوة ما قام به رسول اهللا 

؛ فقد كان الشرك والكفر حني بعثته يعم وجه األرض حىت جللت  الطغيانوالكفر و
، والصور تكسو حيطاهنا                                 ً ، فكان فوقها ثالث مائة وستون صنم ا األصنام الكعبة املشرفة

 يدعو إىل اهللا وجياهد املشركني إىل أن دخل مكة عام الفتح ، فما زال  من الداخل
، وجعل يطعن فيها بالقضيب  ما حوهلا من األصنام، فأزال ما عليها و واجته إىل الكعبة

%!u  {:  ، وهو يقول وهي تتهاوى على وجوهها y` ‘,ys ø9$# t,yδ y— uρ ã≅ ÏÜ≈ t6 ø9$# 4 ¨βÎ) Ÿ≅ ÏÜ≈ t7ø9$# tβ% x. 

$ ]%θèδ y— ∩∇⊇∪ { )٣(  . 
ً                                                             هذا درس ا للدعاة اليوم وهم يواجهون حتديات الكفر واإلحلاد يف أن يضاعفوا إن يف        

βÎ) (#ρ  {:  اجلهود يف دعوهتم ويصربوا ويصابروا والنصر قريب بإذن اهللا تعاىل çÝÇΖs? ©!$# 

öΝä.÷ÝÇΖtƒ ôMÎm6 s[ãƒ uρ ö/ä3tΒ#y‰ø% r& ∩∠∪ { )وقال تعاىل )٤ ،  :}  * χ âθ n= ö7çFs9 þ’Îû öΝà6Ï9≡uθ øΒ r& öΝà6Å¡àΡr&uρ 

 ∅ ãè yϑó¡tFs9uρ zÏΒ zƒ Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# ÏΒ öΝà6Î= ö6 s% zÏΒ uρ š Ï%©!$# (#þθä.uõ° r& ” ]Œr& #ZÏWx. 4 β Î)uρ (#ρ çÉ9 óÁ s? 

(#θ à)−G s?uρ ¨β Î* sù š Ï9≡sŒ ôÏΒ ÏΘ÷“ tã Í‘θ ãΒ W{$# ∩⊇∇∉∪ { )٥(  . 

 كيفية الدعوة وجماالهتا 
                                                         ً                أما كيفية الدعوة فيجب على الداعية إىل اهللا أن يصلح نفسه أول ا وحميطه من أهل -١
$!  {:  ، قال تعاىل عن نبيه شعيب عليه السالم ه وأقاربه مث يتجه إىل دعوة الناسبيت tΒ uρ 

                                                 
 .  ١٨:  سورة األنبياء آية) ١(
 .  ٨١:  سورة اإلسراء آية) ٢(
 .  ٨١:  سورة اإلسراء آية) ٣(
 .  ٧:  سورة حممد آية) ٤(
 .  ١٨٦:  سورة آل عمران آية) ٥(
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ß‰ƒ Í‘ é& ÷β r& öΝ ä3 x Ï9% s{ é& 4’ n< Î) !$ tΒ öΝ à69 yγ ÷Ρ r& çµ ÷Ζ tã 4 ÷β Î) ß‰ƒ Í‘ é& ω Î) yx≈ n= ô¹ M} $# $ tΒ àM ÷è sÜ tG ó™ وقال  )١( } 4 #$

$  {:  تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#þθè% ö/ä3|¡àΡr& ö/ä3‹ Î= ÷δ r&uρ #Y‘$ tΡ $ yδßŠθ è% uρ â¨$ ¨Ζ9$# äο u‘$ yf Ït ø: $#uρ { )٢(   ،

‘ : }  ö وقال تعاىل لنبيه É‹Ρr&uρ y7 s?uÏ±tã šÎ/tø% F{$# ∩⊄⊇⊆∪ { )قال اإلمام العالمة ابن  )٣
،   أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعاىل أن يقرأ باسم ربه الذي خلق)٤(القيم رمحه اهللا يف 

$  {:  ، مث أنزل عليه وذلك أول نبوته فأمره أن يقرأ يف نفسه ومل يأمره إذ ذاك بتبليغ pκš‰ r'̄≈ tƒ 

ã Ï oO £‰ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ óΟ è% ö‘ É‹Ρ r' sù ∩⊄∪ { )وأرسله بقوله)  اقرأ : (  فنبأه بقوله )٥  :}  $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 

ã Ï oO £‰ ßϑ ø9 ، مث أنذر قومه مث أنذر من حوهلم  ، مث أمره أن ينذر عشريته األقربني  )٦( } ∪⊆∩ #$
 .  انتهى.  ، مث أنذر العاملني ، مث أنذر العرب قاطبة من العرب

 أهل ، بل يتجاوزون ومن هنا نعلم أن الدعاة الذين يتجاوزون بالدهم ومن حوهلم
بيوهتم وأقارهبم وهم على الشرك والكفر أو املعاصي ويذهبون يف حميط بعيد عنهم أهنم 

 .  خمالفون هلدي النبوة يف الدعوة
؛ ألهنا هي األساس            ً                فيبدأ أول ا بإصالح العقيدة-وعلى الداعية أن يبدأ باألمور املهمة 

 تكن مبنية على عقيدة ؛ فاألعمال مهما بلغت إذا مل الذي تنبين عليه سائر األعمال
ô‰s)s9uρ z  {:  ، قال تعاىل صحيحة سليمة من الشرك فإهنا ال قيمة هلا وال فائدة منها Çrρé& 

y7 ø‹s9Î) ’n< Î)uρ t Ï%©!$# ÏΒ š Î= ö6 s% ÷ È⌡s9 |Mø.uõ° r& £sÜt6 ós u‹s9 y7 è= uΗxå £tΡθ ä3tG s9uρ zÏΒ zƒ ÎÅ£≈ sƒ ø: $# ∩∉∈∪ { )٧(  . 

                                                 
 .  ٨٨:  سورة هود آية) ١(
 .  ٦:  سورة التحرمي آية) ٢(
 .  ٢١٤:  سورة الشعراء آية) ٣(
 .)  ١٥٨:  ٣ . ( ) زاد املعاد  ) (٤(
 .  ٢ - ١ : تانياآلسورة املدثر ) ٥(
 .  ١:  سورة املدثر آية) ٦(
 .  ٦٥:  سورة الزمر آية) ٧(
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، أو ما تتجه إىل إصالح  ومن هنا كانت دعوات األنبياء عليهم الصالة والسالم
 &ô‰s)s9uρ $uΖ÷Wyèt/ ’Îû Èe≅à2 7π̈Βé& »ωθß™§‘ Âχr  {:  ، قال تعاىل العقيدة بالدعوة إىل التوحيد وترك الشرك

(#ρß‰ç6ôã$# ©!$# (#θç7Ï⊥tGô_$#uρ |Nθäó≈©Ü9$# ( { )وكل نيب يقول لقومه أول ما يدعوهم )١   :}  * (#ρß‰ç6ôã$#uρ 

©!$# Ÿωuρ (#θä.Îô³è@ ÏµÎ/ $\↔ø‹x© ( { )٢(   . 
 فقد لبث ثالث عشرة سنة يف مكة قبل اهلجرة وهكذا كانت دعوة نبينا حممد 

، وينهاهم عن الشرك قبل أن يأمرهم بصالة أو زكاة أو صيام أو  يدعوهم إىل التوحيد
، وهو  دل على أن منهج األنبياء عليهم الصالة والسالم يف الدعوة منهج واحد، مما ي حج

، وحىت لو كان  ، مث إىل بقية األحكام البداءة بالدعوة إىل التوحيد والنهي عن الشرك
ً                                                                 اجملتمع مسلم ا فإنه ال خيلو من وجود أنواع من الشرك يف بعض الناس وبعض البالد بسبب           

 .  شعوذين والدجالني الذين حياولون إفساد عقائد الناس، وبسبب انتشار امل اجلهل
 الكثري والكثري من أنواع الشرك األكرب املتمثل - كما تعلمون -ويف جمتمعنا املعاصر 

، ومل يتجه إىل إنكاره إال قليل من الدعاة  يف عبادة األضرحة يف كثري من البالد اإلسالمية
 .  ةعلى كثرهتم وهذا خلل عظيم يف منهج الدعو

مث على الدعاة كذلك أن يهتموا بإنكار البدع احملدثة يف العبادات وبتعليم الناس السنن 
، فاملبتدع يشرع يف الدين ما  ؛ ألن البدع من أعظم ما يفسد الدين بعد الشرك الصحيحة

والبدع كلها مرفوضة مردودة على أصحاهبا مهما أتعبوا أنفسهم وأنفقوا .  مل يأذن به اهللا
من عمل عملًا ليس عليه أمرنا  {:  ، قال  ، وضيعوا أوقاهتم يف إقامتها مأمواهل

، وكل  ل حمدثة بدعة، فإن ك وإياكم وحمدثات األمور {:  ، وقال )٣( }فهو رد 

                                                 
 .  ٣٦:  سورة النحل آية) ١(
 .  ٣٦:  سورة النساء آية) ٢(
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ٣(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
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، فعلى الدعاة أن يهتموا بدعوة الناس إىل إحياء السنن وترك البدع  )١( }بدعة ضاللة 
 .  ، فهذا من أعظم جماالت الدعوة وإماتتها

مث بعد ذلك يتجه الدعاة إىل الدعوة إىل أداء الفرائض وترك املعاصي واحملرمات 
 tyγsß ßŠ$|¡xø9$#  {:  ، قال تعاىل لعباد والبالد؛ ألن املعاصي سبب هلالك ا وتصحيح املعامالت

’Îû Îhy9ø9$# Ìóst7ø9$#uρ $yϑÎ/ ôMt6|¡x. “Ï‰÷ƒr& Ä¨$̈Ζ9$# Νßγs)ƒÉ‹ã‹Ï9 uÙ÷èt/ “Ï%©!$# (#θè=ÏΗxå öΝßγ̄=yès9 tβθãèÅ_ötƒ ∩⊆⊇∪ { )٢(  
$  {:  ، قال تعاىل ووجود الدعاة واملصلحني أمان من العذاب واهلالك tΒ uρ tβ%Ÿ2 š •/u‘ 

š Ï= ôγ ãŠÏ9 3“ tà)ø9$# 8Νù= ÝàÎ/ $ yγ è= ÷δ r&uρ šχθ ßs Î= óÁ ãΒ ∩⊇⊇∠∪ { )م وجود الدعاة واملصلحني وعد.  )٣
 .  سبب اهلالك

، فاجلاهل له معاملة يف الدعوة والعامل له  وعلى الدعاة أن يراعوا أحوال املدعوين
äí  {:  ، قال تعاىل ، فيعاملوا كال مبا يليق به معاملة واملعاند له معاملة ÷Š$# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/ u‘ 

Ïπ yϑ õ3Ït ø:$$ Î/ Ïπ sàÏã öθ yϑ ø9$#uρ Ïπ uΖ|¡pt ø: $# ( Οßγ ø9Ï‰≈ y_ uρ  ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ôm r& 4 { )وذلك أن املدعو له حاالت  )٤ ،
 :  يعامل يف كل حال مبا يناسبها

، فهذا يدعى باحلكمة   ألخذ به            ً                أن يكون جاهل ا باحلق ولو بني له:  احلالة األوىل
 .  واللني واللطف والرأفة

، بل يكون عنده كسل  من إذا بني له احلق مل يسرع لقبوله والعمل به:  احلالة الثانية
؛ بأن خيوف ويبني له ثواب املطيعني وعقاب  وفتور فهذا حيتاج مع البيان إىل موعظة

 .  العاصني
، فهذا جيادل باليت  ق مل يقبله وحاول رده بالشبهاتمن إذا بني له احل:  احلالة الثالثة

 .  هي أحسن لكشف شبهاته وبيان خطئه
                                                 

 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤٦٠٧(أبو داود السنة ) ١(
 .  ٤١:  سورة الروم آية) ٢(
 .  ١١٧:  سورة هود آية) ٣(
 .  ١٢٥:  سورة النحل آية) ٤(
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إما أن يعترف باحلق ويتبعه :   الناس ثالثة أقسام)١(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف 
وإما .  وإما أن يعترف به لكن ال يعمل به فهذا يوعظ حىت يعمل.  فهذا صاحب احلكمة
، فإذا كان  ؛ ألن اجلدال فيه مظنة اإلغضاب  جيادل باليت هي أحسنأال يعترف به فهذا

 .  انتهى.  باليت هي أحسن حصلت منفعته بغاية اإلمكان كدفع الصائل
،   جعل اهللا مراتب الدعوة حبسب مراتب اخللق)٢(وقال اإلمام ابن القيم يف 

، والقابل  ق احلكمةفاملستجيب القابل الذكي الذي ال يعاند احلق وال يأباه يدعى بطري
، وهي األمر والنهي املقرون بالترغيب  الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى باملوعظة احلسنة

وهذا ألن الداعية كالطبيب .  انتهى.  ، واملعاند اجلاحد جيادل باليت هي أحسن والترهيب
 .  يراعي حال املريض يف عالجه له

،  تغل كلها وتشغل بالدعوة إىل اهللا وأما جماالت الدعوة فهي كثرية جيب أن تس-٢
 :  منها
 جمال التعليم سواء كان على نظام احللق يف املساجد أو على نظام الفصول -١
، وال  ، فاملدرس جيب أن يكون داعية إىل اهللا بالقول والعمل والقدوة احلسنة الدراسية

، ويقتدي به  نه، فإن الطالب يتأثر مبدرسه ويقبل م يقتصر عمله على إلقاء درسه فقط
،  ، فيقودوهنم إىل اخلري ، فليستغل املدرسون هذا االنقياد من طالهبم أكثر من غريه

 .  ويذودون هبم عن الشر
                                            ، ومها جمال واسع ومتكرر يومي ا وأسبوعي ا يستطيع   إمامة املسجد وخطبة اجلمعة-٢

، وكان غالب  ى بصرية، وأن يدعو إىل اهللا عل من خالله اإلمام واخلطيب أن يوجه وينبه
، فلو استغل هذا  ، ويف خطب اجلمعة  توجه إىل الناس بعد الصلواتتعليمات الرسول 

؛ ألن الناس جيتمعون يف بيت من بيوت اهللا بقلوب مؤمنة             ً    ً         ً اجملال استغالل ا حسن ا ألمثر خري ا
وى طيب ومن هنا جيب أن يكون اإلمام واخلطيب على مست.  متطلعة إىل التوجيه والتعليم

                                                 
 .)  ٤٥:  ٢ . ( ) جمموع الفتاوى ) (١(
 .)  مفتاح دار السعادة ) (٢(
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، فيجب أن خيتار لإلمامة من هو على  من العلم والرغبة يف الدعوة والتوجيه لينفع اهللا به
 .  هذا املستوى

، هذا املوسم العظيم الذي جيتمع فيه املسلمون من مجيع أقطار األرض يف  موسم احلج
،  ا                                ً                                    مكان واحد مما يوفر على الدعاة كثري ا من عناء السفر إىل مشارق األرض ومغارهب

، وال شك أن احلجاج يتقبلون  ويتيح هلم الفرصة أن يلتقوا بأكرب عدد ممكن من املدعوين
.  ؛ ألهنم جاءوا بقلوب مؤمنة متطلعة إىل اخلري والتوجيه احلسن التوجيه أكثر من غريهم

، وكان يلقي خطبه   يأيت إىل احلجاج يف منازهلم فيعرض دعوته عليهموقد كان النيب 
 .  أيام التشريقيف عرفات و

، فيجب على رئيس الدائرة واملصلحة  يف الدوائر احلكومية واألعمال الوظيفية
احلكومية أن يسهم يف الدعوة يف حميط منسوبيه بأن يوجه من حيتاج منهم إىل توجيه يف 

             ً       فليس هو مسئول ا عنهم .  ، ويتفقدهم عند حضور الصالة ويناقش من يتخلف منهم دينه
،  ، بل هو مسئول عنهم من الناحية الدينية يف الدرجة األوىل ظيفية فقطيف األعمال الو

 وكذلك املوظف مع زمالئه )١( }كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته  {:  قال 

،  الدين النصيحة {:  ، قال النيب  ومع رئيسه جيب عليه أن يقوم باملناصحة والدعوة
،  ، ولكتابه هللا:  ؟ قال ملن يا رسول اهللا:  ، قلنا ، الدين النصيحة الدين النصيحة

 . )٢( } ، وألئمة املسلمني وعامتهم ولرسوله
 .   كلما سنحت فرصة وحصلت مناسبةوهكذا املؤمن يف كل جمال يدعو إىل اهللا

، فيجب على الداعية أن يغشى التجمعات العامة يف  يف أمكنة التجمعات العامة
، وجتمعات األسواق فيقوم بالدعوة إىل  املساجد واملدارس ومدرجات اجلامعات والنوادي

 .  اهللا من خالل هذه التجمعات العامة
                                                 

اخلراج واإلمارة ، أبو داود  )١٧٠٥(، الترمذي اجلهاد  )١٨٢٩(، مسلم اإلمارة  )٨٥٣(البخاري اجلمعة ) ١(
 .  )٢/١٢١(، أمحد  )٢٩٢٨(والفيء 

 .  )٤/١٠٣(، أمحد  )٤٩٤٤(، أبو داود األدب  )٤١٩٧(، النسائي البيعة  )٥٥(مسلم اإلميان ) ٢(
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، فيجب على الداعية أن يسهم يف  وءةمن خالل وسائل اإلعالم املسموعة واملقر
؛ ألن هذه  ، ويكتب يف الصحف واجملالت العلمية اهلادفة الربامج الدينية يف اإلذاعة
، فيجب  ، وتدخل كل بيت وتصاحب املسافر والسائر يف الطريق الوسائل تغزوكل مكان

 فأصبحت ، وإذا تركت استغلها أهل الشر أن حتمل الدعوة إىل اهللا والتوجيه الصاحل
 .  معاول تدمري وفتنة

جيب على أفراد البعثات الدراسية والدبلوماسية يف اخلارج أن ميثلوا اإلسالم يف الدول 
ً                           اخلارجية متثيل ا صحيح ا يف أقواهلم وأفعاهلم وأخالقهم ، وأن يكونوا دعاة صادقني لدينهم              ً     

، فإن الناس  يحوأمتهم حىت يعرف من يسمعهم ويراهم رسالة اإلسالم على الوجه الصح
 .  ينظرون إليهم ويعتربون ما يصدر عنهم هو التطبيق العملي لإلسالم
، ومبا يعينهم على القيام  جتب مناصحة والة األمور مبا فيه اخلري هلم ولرعيتهم

:  ؟ قال ملن يا رسول اهللا:  قالوا.  ثالث مرات.  الدين النصيحة {:  ، قال  مبهامهم

 .  ) تقدم خترجيه . ( )١( }، وألئمة املسلمني وعامتهم  ، ولكتابه ولرسوله هللا

 الصفات اليت جيب أن يتحلى هبا الداعية إىل اإلسالم 
ه إال من توافرت     ً       ً                          منصب ا جليل ا وجب أن ال يتقدم للقيام بملا كانت الدعوة إىل اهللا 

 :  ، وحتلى بصفات تليق هبذا املنصب ومنها فيه شروط
≅ö  {:  ، قال تعاىل أن يكون على علم مبا يدعو إليه è% Íν É‹≈ yδ þ’Í?Š Î6 y™ (#þθ ãã÷Šr& ’ n< Î) «!$# 4 4’ n?tã 

>ο uÅÁ t/ { )فالرسول   )٢ ،وأتباعه يدعون إىل اهللا على   يدعو إىل اهللا على بصرية ،
، بأن مييز  ، فال بد للداعية من العلم مبا يشرع وما ال يشرع والبصرية هي العلم.  بصرية

هو ، وأن يعرف الشرك والتوحيد وما  بني السنة والبدعة واحلسنة والسيئة واحلالل واحلرام
، فهو حيتاج  الكفر والفسوق والعصيان حىت يعامل املدعوين حبسب ما عندهم من اخللل

                                                 
 .  )٤١٩٩(، النسائي البيعة  )١٩٢٦(الترمذي الرب والصلة ) ١(
 .  ١٠٨:  سورة يوسف آية) ٢(
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؛ ألن اهللا تعاىل  إىل العلم الذي يستطيع به إقناع املعارض وإفحام املناظر ودحض الشبهة
:   ملعاذ ملا بعثه إىل اليمن وقال النيب  )١( } Οßγø9Ï‰≈y_uρ ÉL©9$$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr& 4  {:  يقول

نبهه على ذلك ليتهيأ .  ) تقدم خترجيه  ()٢( }إنك ستأيت قوًما من أهل الكتاب  {
؛ ألهنم أهل علم سابق خبالف املشركني  بة المتحاهنم لهملناظرهتم ويعد األجوبة الصائ

 .  وعبدة األوثان الذين ال علم عندهم
؛ ألنه يهدم  فاجلاهل ال يصلح أن يكون داعية! وخماطبة العامل ليست كمخاطبة غريه 

، وينقطع عند أدىن خصومة فال  ، ويقف عند أدىن شبهة ، ويفسد وال يصلح وال يبين
واهللا تعاىل قد حرم القول عليه بال .  و يتكلم جبهل أو حيكم بغري علم، أ حيصل املقصود

 .                ً       علم وجعله عديل ا للشرك
،                       ً       ، فنخشى أن حيدثوا آثار ا سلبية وقد انتمى إىل الدعوة اليوم أناس ال علم عندهم

، وأن يستبدلوا  ، وال يدخلوا فيما ليس من اختصاصهم فالواجب أن يقفوا عند حدهم
 .  والبصريةبأهل العلم 

؛ ألن الناس ينظرون إىل                          ً                           على الداعية أن يكون عامل ا مبا يدعو الناس إليه من اخلري
، وقد ذكر اهللا سبحانه عن نبيه شعيب عليه السالم أنه قال  عمله قبل أن يستمعوا إىل قوله

 )٣( } tΒuρ ß‰ƒÍ‘é& ÷βr& öΝä3xÏ9%s{é& 4’n<Î) !$tΒ öΝà69yγ÷Ρr& çµ÷Ζtã 4 ÷βÎ) ß‰ƒÍ‘é& ωÎ) yx≈n=ô¹M}$# $tΒ àM÷èsÜtGó™$# 4$!  {:  لقومه
يفهم من هذه اآلية الكرمية أن :  قال شيخنا الشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه اهللا

، وقد بني        ً                ، مؤمتر ا مبا يأمر به غريه ا عما ينهى عنه غريه                           ً اإلنسان جيب عليه أن يكون منتهي 

                                                 
 .  ١٢٥:  سورة النحل آية) ١(
، أبو  )٢٤٣٥(، النسائي الزكاة  )٦٢٥(، الترمذي الزكاة  )١٩(، مسلم اإلميان  )٤٠٩٠(خاري املغازي الب) ٢(

 .  )١٦١٤(، الدارمي الزكاة  )١/٢٣٣(، أمحد  )١٧٨٣(، ابن ماجه الزكاة  )١٥٨٤(داود الزكاة 
 .  ٨٨:  سورة هود آية) ٣(
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،  )١( } &tβρâß∆ù's?r& }¨$̈Ψ9$# ÎhÉ9ø9$$Î/ tβöθ|¡Ψs?uρ öΝä3|¡àΡr *  {:  ، كقوله سبحانه ذلك يف مواضع أخر

uã9  {:  وقوله Ÿ2 $ ºFø)tΒ y‰Ψ Ïã «!$# βr& (#θ ä9θ à)s? $ tΒ Ÿω šχθ è= yèøs? ∩⊂∪ { )٢(  . 

جياء  {:   قالويف الصحيحني من حديث أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما أن النيب 
، فيدور كما يدور احلمار  ، فتندلق أقتابه يف النار بالرجل يوم القيامة فيلقى يف النار

، ما شأنك أليس كنت تأمر باملعروف  أي فالن:  ، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون برحاه
 )٣( }، وأهناكم عن املنكر وآتيه  كنت آمركم باملعروف وال آتيه:  قال! ؟  وتنهى عن املنكر

 .  ) ) ٤/٩١ (رواه البخاري  (
 :  وقد قال الشاعر

ــه ــأيت مثل ــق وت ــن خل ــه ع ــيم                         ال تن ــت عظ ــك إذا فعل ــار علي                                 ع
ً            على الداعية أن يكون خملص ا هللا يف دعوته         ً     ، وال مدح ا من  ، ال يريد هبا رياء وال مسعة                       

، ونفع املدعوين  ، وإمنا يريد إظهار دين اهللا وإعالء كلمته             ً       ناس وال إظهار ا لنفسهال
 )٤( } ö≅è% ÍνÉ‹≈yδ þ’Í?ŠÎ6y™ (#þθãã÷Šr& ’n<Î) «!$# 4  {:  ، وهذا يؤخذ من قوله تعاىل وهدايتهم إىل اخلري

        ً     ؛ ألن كثري ا من  فيها التنبيه على اإلخالص:  قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا
،  أنه يريد الظهور واملدح من الناس:  ، يعين الناس لو دعا إىل احلق فهو يدعو إىل نفسه

 .  وهذا ينايف اإلخالص
سيتعرض يف سبيل الدعوة ملشاق ؛ ألنه  على الداعية أن يتحلى بالصرب واحللم

؛ وهلذا ملا  ، وما مل يتحل بالصرب واحللم فإنه سيقف يف أول الطريق وسيواجه صعوبات
É9÷  {:  ، فقال  بالدعوة أمره بالصربأمر اهللا نبيه  ô¹ $#uρ $ tΒ uρ x8çö9 |¹ ω Î) «!$$ Î/ 4 Ÿω uρ ÷β t“ øt rB 

                                                 
 .  ٤٤:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٣:  سورة الصف آية) ٢(
 .  )٥/٢٠٥(، أمحد  )٢٩٨٩(، مسلم الزهد والرقائق  )٣٠٩٤(البخاري بدء اخللق ) ٣(
 .  ١٠٨:  سورة يوسف آية) ٤(
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 ١٢٤

óΟÎγ öŠn= tæ Ÿω uρ Û s? ’Îû 9,øŠ|Ê $ £ϑ ÏiΒ šχρ ãà6ôϑ tƒ ∩⊇⊄∠∪ { )لقمان البنه وقال )١  :}  öãΒ ù&uρ 

Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ tµ ÷Ρ$#uρ Çtã Ìs3Ζßϑ ø9$# ÷É9 ô¹ $#uρ 4’ n?tã !$ tΒ y7 t/$ |¹ r& ( ¨β Î) y7 Ï9≡sŒ ôÏΒ ÇΠ÷“ tã Í‘θ ãΒW{$# ∩⊇∠∪ { )٢(   . 
، وال يقنط وال ييأس من  على الداعية أن يوقن بأن العاقبة احلميدة للحق ولو تأخرت

، كما ذكر اهللا سبحانه  ة الذمة، ولو على األقل إقامة احلجة وبراء عدم حصول النتائج احلميدة
zΝÏ9 tβθ  {:  ، وقال هلم من قال عن الذين أنكروا على أصحاب السبت فعلتهم الشنيعة ÝàÏè s? 

$ ·Β öθ s%   ª!$# öΝßγ ä3Î= ôγ ãΒ ÷ρ r& öΝåκæ5Éj‹yè ãΒ $ \/# x‹tã #Y‰ƒ Ï‰x© ( (#θ ä9$ s% ¸ο u‘É‹÷è tΒ 4’ n<Î) óΟä3În/u‘ óΟßγ ¯= yè s9uρ tβθ à)−G tƒ ∩⊇∉⊆∪ { )٣(   .
موعظتنا معذرة إىل اهللا حىت ال يؤاخذنا بترك األمر :  ، أي قال اإلمام الشوكاين رمحه اهللا

تعظوا فيتقوا ويقلعوا ، ولرجاء أن ي باملعروف والنهي عن املنكر اللذين أوجبهما اهللا علينا
 .  عما هم فيه من املعصية

 مثرة الدعوة إىل اهللا ونتائجها 
،  ال شك أن كل عمل من أعمال اخلري ال بد أن تكون له آثار طيبة ونتائج محيدة

؛  ، فلها آثار محيدة ، وهي وظيفة الرسل وأتباعهم والدعوة إىل اهللا من أجل أعمال اخلري
äí  {:  تعاىل بقولهامتثال أمر اهللا :  منها ÷Š $# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 Î n/ u‘ { )٤(  .}  äí ÷Š $# uρ 4’ n< Î) 

y7 Î n/ u‘ ( { )وقوله )٥ ،  :}  š Ï9≡s% Î#sù äí ÷Š$$ sù ( öΝÉ)tFó™ $#uρ !$ yϑ Ÿ2 |NöÏΒ é& ( { )٦( . 

                                                 
 .  ١٢٧:  سورة النحل آية) ١(
 .  ١٧:  سورة لقمان آية) ٢(
 .  ١٦٤:  سورة األعراف آية) ٣(
 .  ١٢٥:  سورة النحل آية) ٤(
 .  ٦٧:  سورة احلج آية) ٥(
 .  ١٥:  رى آيةسورة الشو) ٦(
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 مأمور ، فكما أنه  اصه به أمر ألمته ما مل يدل دليل على اختصواألمر للرسول 
  {:  ، بل قد أمرها اهللا بذلك يف قوله مأمورة بذلك، فأمته  بالدعوة ä3 tF ø9 uρ öΝ ä3Ψ Ï iΒ ×π ¨Β é& 

tβθ ãã ô‰ tƒ ’ n< Î) Î ö sƒ ø: $# { )١( .  

≅ö  {:   كما قال تعاىلاالقتداء برسول اهللا :  ومنها è% Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ (#þθ ãã÷Šr& ’ n<Î) «!$# 4 
4’ n?tã >ο uÅÁ t/ O$ tΡr& ÇtΒ uρ  Í_ yèt6  الرسول يدعون إىل اهللا على بصرية كما دعا  فأتباع )٢( } ) #$?¨

 .                             ً ، ومن مل يدع كان اتباعه ناقص ا  إىل اهللا على بصريةالرسول 
بلغوا عين ولو  {:   بذلك فقالومنها تبليغ دين اهللا إىل الناس وقد أمرنا النيب 

،                                        ً ، ومن مل يبلغ ما علمه من دين اهللا كان كامت ا ) ) ٤/١٤٥ (رواه البخاري  ( )٣( }آية 
 .  وقد توعد اهللا الذين يكتمون ما أنزل اهللا من البينات واهلدى باللعنة

،  هداية من أراد اهللا هدايته بسبب الدعوة وحصول األجر العظيم ملن دعاه:  ومنها
من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك  {:  كما قال 

ومن مل يقبل .  ) ) ٢٦٧٤ (، احلديث برقم  رواه مسلم  ()٤( }من أجورهم شيئًا 
 .  ، وأظن أن يف هذا القدر كفاية إن شاء اهللا الدعوة قامت عليه احلجة واستحق القتال

، وينصر أولياءه وخيذل أعداءه  ويف اخلتام أسأل اهللا أن ينصر دينه ويعلي كلمته
 .  ، واحلمد هللا رب العاملني ويهدي ضال املسلمني

 .  ، وآله وصحبه وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد

                                                 
 .  ١٠٤:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  ١٠٨:  سورة يوسف آية) ٢(
 .  )٥٤٢(، الدارمي املقدمة  )٢/١٥٩(، أمحد  )٢٦٦٩(، الترمذي العلم  )٣٢٧٤(البخاري أحاديث األنبياء ) ٣(
، الدارمي  )٢/٣٩٧(، أمحد  )٤٦٠٩(، أبو داود السنة  )٢٦٧٤(، الترمذي العلم  )٢٦٧٤(مسلم العلم ) ٤(

 .  )٥١٣(املقدمة 
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 احملاضرة السابعة 
 مثرات اإلميان والفروق بني مواقف املؤمنني ومواقف املنافقني  

  اء يف القرآن الكرميكما ج
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

، وصلى اهللا  ، وخيذل أهل الكفر والطغيان احلمد هللا مين على من يشاء هبدايته لإلميان
 :  ، أما بعد ، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم على عبده ورسوله نبينا حممد

ابه من مواقف املؤمنني فهذه كلمات عنت خباطري حول ما بينه اهللا تعاىل يف كت
 :  ، فأقول وباهللا التوفيق واملنافقني فأردت تسجيل ما حضرين منها

yϑ {:  ال شك أن اإلميان نور يقذفه اهللا يف قلب العبد sùr& yy uŸ° ª!$# …çν u‘ ô‰|¹ ÉΟ≈ n= ó™ M∼ Ï9 uθ ßγ sù 

4’ n?tã 9‘θ çΡ ÏiΒ Ïµ În/§‘ 4 { )١(   .} yϑ sù ÏŠÌãƒ ª!$# β r& …çµ tƒ Ï‰ôγ tƒ ÷y uô³o„ …çν u‘ ô‰|¹ ÉΟ≈ n= ó™ M∼ Ï9 ( { )٢(   . 
≅È  {  من اهللا على العبدواإلميان منة t/ ª!$# ßϑ tƒ ö/ä3ø‹n= tæ ÷β r& ö/ä31 y‰yδ Ç≈ yϑƒ M∼ Ï9 { )٣(  . 

إلميان ليس ا : ( ، كما قال اإلمام احلسن البصري رمحه اهللا واإلميان اعتقاد وعمل
، وهلذا عرفه أهل  ) ، ولكنه ما وقر يف القلوب وصدقته األعمال ، وال بالتمين بالتحلي

، وعمل باجلوارح يزيد بالطاعة  ، واعتقاد بالقلب قول باللسان:  السنة واجلماعة بأنه
، ومركب النجاة  وهو هبذا االعتبار ضمانة الثبات يف مواقف االمتحان.  وينقص باملعصية

،  ، وقد علق اهللا على اإلميان خريات كثرية عاجلة وآجلة ن الفنت وأمواج احملنمن طوفا
t  {:  فرتب عليه توفر األمن واهلداية يف الدنيا واآلخرة Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u óΟs9uρ (#þθÝ¡Î6 ù= tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒ Î) 

AΟù= ÝàÎ/ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝßγ s9 ßøΒ F{$# Νèδ uρ tβρ ß‰tG ôγ •Β ∩∇⊄∪ { )٤(   . 

                                                 
 .  ٢٢:  سورة الزمر آية) ١(
 .  ١٢٥:  سورة األنعام آية) ٢(
 .  ١٧:  سورة احلجرات آية) ٣(
 .  ٨٢:  سورة األنعام آية) ٤(
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 ١٢٧

ô {:  كما رتب اهللا عليه حصول احلياة الطيبة وتوفر األجر احلسن tΒ Ÿ≅ Ïϑ tã 

$ [s Î=≈ |¹  Ï iΒ @ Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4 s\Ρ é& uθ èδ uρ Ö ÏΒ ÷σ ãΒ … çµ ¨Ζ t Í‹ ós ãΖ n= sù Zο 4θ u‹ ym Zπ t6 Í hŠ sÛ ( óΟ ßγ ¨Ψ tƒ Ì“ ôf uΖ s9 uρ Ν èδ t ô_ r& Ç |¡ ôm r' Î/ 

$ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩∠∪ { )١(   . 

χ *  {:  وقد تكفل اهللا بالدفاع عن أهل اإلميان خاصة Î) ©! $# ßì Ïù≡ y‰ ãƒ Ç tã t Ï% ©! $# 

(# þθ ãΖ tΒ# u 3 { )٢(  . 
:  ، قال  واإلميان الذي هذه مميزاته ذو أركان ستة وذو شعب تزيد على سبعني شعبة

أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه :  اإلميان {

 .  ) واللفظ له)  ٨ (، احلديث برقم  ، ومسلم ) ١/١٨ (رواه البخاري   ()٣( }وشره 

ال إله :  ، فأفضلها قول اإلميان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة {:  وقال 

رواه   ()٤( }، واحلياء شعبة من اإلميان  ، وأدناها إماطة األذى عن الطريق إال اهللا
 .  ) ) ٣٥ (، واحلديث برقم  مسلم

بعني وحدة متكاملة يشمل كل ما جيب إن اإلميان بأركانه الستة وشعبه البضع والس
β¨  {:  ، وال يكفي اإلميان ببعض هذه الشعب واألركان دون البعض اإلميان به Î) š Ï% ©!$# 

tβρ ãàõ3tƒ «!$$ Î/ Ï& Î#ß™ â‘ uρ šχρ ß‰ƒ Ìãƒ uρ βr& (#θ è% Ìhxãƒ t ÷t/ «!$# Ï& Î#ß™ â‘ uρ šχθ ä9θ à)tƒ uρ ßÏΒ÷σçΡ <Ù ÷èt7Î/ ãàò6tΡuρ 

<Ù ÷èt7Î/ tβρ ß‰ƒ Ìãƒ uρ βr& (#ρ ä‹Ï‚ −G tƒ t ÷t/ y7 Ï9≡sŒ ¸ξ‹ Î6 y™ ∩⊇∈⊃∪ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ tβρ ãÏ≈ s3ø9$# $ y)ym 4 $ tΡô‰tFôã r&uρ t ÌÏ≈ s3ù= Ï9 

                                                 
 .  ٩٧:  سورة النحل آية) ١(
 .  ٣٨:  سورة احلج آية) ٢(
،  )٦٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٩٩١(ان وشرائعه ، النسائي اإلمي )١٠(، مسلم اإلميان  )٥٠(البخاري اإلميان ) ٣(

 .  )٢/٤٢٦(أمحد 
،  )٥٠٠٥(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢٦١٤(، الترمذي اإلميان  )٣٥(، مسلم اإلميان  )٩(البخاري اإلميان ) ٤(

 .  )٢/٤١٤(، أمحد  )٥٧(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٧٦(أبو داود السنة 
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 ١٢٨

$ \/# x‹tã $ YΨŠÎγ •Β ∩⊇∈⊇∪ t Ï% ©!$#uρ (#θ ãΨtΒ#u «!$$ Î/ Ï& Î#ß™ â‘ uρ óΟs9uρ (#θ è%Ìhxãƒ t ÷t/ 7‰tnr& öΝåκ÷]ÏiΒ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& t∃ôθ y™ öΝÎγ‹ Ï?÷σãƒ 

öΝèδ u‘θã_ é& 3 tβ% x.uρ ª!$# #Y‘θàxî $ VϑŠ Ïm §‘ ∩⊇∈⊄∪ { )١(   . 
ومن حكمة اهللا سبحانه وتعاىل أنه ال يترك عباده بدون اختبار مييز الصادق يف إميانه 

Å¡ym=|  {:  من الكاذب املنافق r& â¨$ ¨Ζ9$# β r& (#þθ ä.uøIãƒ β r& (#þθä9θ à)tƒ $ ¨Ψ tΒ#u öΝèδ uρ Ÿω tβθãΖtFøãƒ ∩⊄∪ ô‰s)s9uρ 

$ ¨ΖtFsù t Ï% ©!$# ÏΒ öΝÎγ Î= ö6 s% ( £yϑ n= ÷è u‹n= sù ª!$# š Ï% ©!$# (#θ è% y‰|¹ £yϑ n= ÷è u‹s9uρ tÎ/É‹≈ s3ø9$# ∩⊂∪ { )٢(   . 
، وسنعرض هنا مجلة  وهنا يظهر الفرق بني مواقف أهل اإلميان وأهل النفاق والكفران

 .  تلك املواقف كما بينها القرآن الكرميمن 
؛ ليحكم بينهم فيما   فمن ذلك موقف الفريقني عندما يدعون إىل اهللا ورسوله-١

šχθ  {:  ، قال اهللا تعاىل عن موقف املنافقني تنازعوا فيه ä9θ à)tƒ uρ $ ¨ΖtΒ#u «!$$ Î/ ÉΑθ ß™ §9$$ Î/uρ 

$ uΖ÷è sÛr&uρ ¢ΟèO 4’ ¯< uθ tG tƒ ×,ƒ Ìsù Νåκ÷]ÏiΒ .ÏiΒ Ï‰÷èt/ y7 Ï9≡sŒ 4 !$ tΒ uρ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ ∩⊆∠∪ #sŒÎ)uρ (#þθãã ßŠ ’ n< Î) «!$# Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 

zΝä3ós uŠÏ9 öΝ æη uΖ ÷ t/ # sŒ Î) ×,ƒ Ì sù Ν åκ ÷] Ï iΒ tβθ àÊ Ì ÷è •Β ∩⊆∇∪ β Î) uρ  ä3 tƒ ãΝ çλ °; ‘, ys ø9 $# (# þθ è? ù' tƒ Ïµ ø‹ s9 Î) t ÏΖ Ïã õ‹ ãΒ ∩⊆∪ ’ Îû r& 

Ν Íκ Í5θ è= è% íÚ t ¨Β ÇΠ r& (# þθ ç/$ s? ö‘ $# ÷Π r& šχθ èù$ sƒ s† β r& y#‹ Ït s† ª! $# öΝ Íκ ö n= tã … ã& è!θ ß™ u‘ uρ 4 ö≅ t/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ 

šχθ ßϑ Î=≈ ©à9 $# ∩∈⊃∪ { )٣(   . 
:  ، فقال مث بني اهللا سبحانه موقف املؤمنني عندما يدعون إىل حكم اهللا ورسوله بينهم

}  $ yϑ ¯ΡÎ) tβ% x. tΑöθ s% tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# #sŒÎ) (#þθ ããßŠ ’ n< Î) «!$# Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ u/ä3ós u‹Ï9 öΝßγ oΨ ÷t/ β r& (#θä9θ à)tƒ $ uΖ÷è Ïϑ y™ $ uΖ÷è sÛr&uρ 4 
y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ tβθßs Î= øßϑ ø9$# ∩∈⊇∪ { )٤(  . 

، وهو موقف ال يزال  هذا موقف الفريقني عندما يدعيان إىل التحاكم إىل شريعة اهللا
 يريدون حكم اهللا ورسوله فيها إذا ، املنافقون يتكرر كلما حدثت قضية أو عرضت نازلة

 .  كان هلم
                                                 

 .  ١٥٢ - ١٥٠:  اتياآلسورة النساء ) ١(
 .  ٣ - ٢:  تانياآلسورة العنكبوت ) ٢(
 .  ٥٠ - ٤٧:  اتياآلسورة النور ) ٣(
 .  ٥١:  سورة النور آية) ٤(
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.  أما إذا كان عليهم فإهنم يهربون على حكم الطاغوت ليخلصهم من حكم اهللا
 .  واملؤمنون يريدون حكم اهللا على كل حال سواء كان هلم أو عليهم
، فاملؤمنون يزيدهم نزول  ومن ذلك موقف الفريقني عند نزول القرآن وعند تالوته

ً           ، واملنافقون يزيدهم ذلك رجس ا إىل رجسهم           ً               وتالوته إميان ا وهم يستبشرونالقرآن                             ،
$! sŒÎ)uρ#  {:  ، قال اهللا تعاىل ويتحينون الفرص لالنصراف عن مساعه tΒ ôM s9Ì“Ρé& ×ο u‘θ ß™ Οßγ ÷Ψ Ïϑ sù 

̈Β ãΑθ à)tƒ öΝà6•ƒ r& çµø?yŠ# y— ÿÍν É‹≈ yδ $ YΖ≈ yϑƒ Î) 4 $ ¨Β r'sù š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u öΝßγ ø?yŠ# t“ sù $ YΖ≈ yϑƒÎ) óΟèδ uρ tβρãÏ±ö; tG ó¡o„ ∩⊇⊄⊆∪ 
š Ï%©!$# ’Îû ΟÎγ Î/θ è=è% Ð⇓ẗΒ öΝåκøEyŠ# t“ sù $ ²¡ô_ Í‘ 4’n< Î) óΟÎγ Å¡ô_ Í‘ { )إىل قوله.  )١  :}  #sŒÎ)uρ !$ tΒ ôM s9Ì“Ρé& 

×ο u‘θ ß™ tsà̄Ρ óΟßγ àÒ ÷èt/ 4’n< Î) CÙ÷è t/ ö≅ yδ Νà61 ttƒ ï∅ ÏiΒ 7‰tnr& §ΝèO (#θ èùt|ÁΡ$# 4 š’u|À ª!$# Νåκu5θ è= è% öΝåκ̈Ξr'Î/ ×Πöθ s% 

ω tβθßγ s)øtƒ ∩⊇⊄∠∪ { )٢(   . 
 ، فاملؤمنون يرجون من رهبم  ومن ذلك موقف الفريقني عند اجلهاد يف سبيل اهللا
ً                         ؛ حرص ا منهم على اجلهاد يف سبيل  أن يرتل على رسوله سورة يأمرهم فيها بقتال الكفار     

 ، فلما نزل األمر باجلهاد بادروا ، ونيل ما أعده اهللا للمجاهدين من جزيل الثواب اهللا
 .  مغتبطني فجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم

وأما املنافقون فإهنم عندما نزل األمر بالقتال أصاهبم الذعر واخلوف وصاروا ينتحلون 
ãΑθ  {:  ، قال اهللا تعاىل عن موقف الفريقني األعذار تلو األعذار للتخلف عنه à)tƒ uρ 

š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω öθ s9 ôMs9Ìh“ çΡ ×ο u‘θß™ ( !#sŒÎ* sù ôM s9Ì“Ρé& ×ο u‘θß™ ×π yϑ s3øt ’Χ tÏ.èŒuρ $ pκ Ïù ãΑ$ tFÉ)ø9$#   |M ÷ƒ r&u‘ t Ï% ©!$# ’Îû 

ΝÍκÍ5θ è= è% ÖÚẗΒ tβρãÝàΖtƒ y7 ø‹s9Î) tsàtΡ Äc Å´ øó yϑ ø9$# Ïµø‹n= tã zÏΒ ÏNöθ yϑ ø9$# ( 4’ n< ÷ρ r'sù óΟßγ s9 ∩⊄⊃∪ ×π tã$sÛ ×Αöθ s% uρ Ô∃ρ ã÷è ¨Β 4 
#sŒÎ* sù tΠt“ tã ãøΒ F{$# öθ n= sù (#θ è% y‰|¹ ©!$# tβ% s3s9 #Zöyz öΝçλ°; ∩⊄⊇∪ { )٣(  . 

                                                 
 .  ١٢٥ - ١٢٤:  تانياآلسورة التوبة ) ١(
 .  ١٢٧:  سورة التوبة آية) ٢(
 .  ٢١ -٢٠:  تانياآلسورة حممد ) ٣(
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Ÿω š  {:  وقال تعاىل çΡÉ‹ø↔ tFó¡o„ t Ï% ©!$# šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# β r& (#ρ ß‰Îγ≈ yf ãƒ óΟÎγ Ï9≡uθ øΒ r'Î/ 

öΝÍκÅ¦ àΡr&uρ 3 ª!$#uρ 7ΟŠ Î= tæ tÉ)−G ßϑ ø9$$ Î/ ∩⊆⊆∪ $ yϑ ¯ΡÎ) š çΡÉ‹ø↔ tFó¡ o„ t Ï% ©!$# Ÿω šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ $# 

ôM t/$ s?ö‘ $#uρ óΟßγ ç/θ è= è% óΟßγ sù ’Îû óΟÎγ Î6 ÷ƒ u‘ šχρ ßŠ¨ŠutItƒ ∩⊆∈∪ { )١(   . 
، فاملؤمنون يزيدون بذلك  ومن ذلك موقف الفريقني عند مضايقة الكفار للمسلمني

وأما املنافقون فإهنم يبلغ .  ، ويقوى يقينهم بوعد اهللا ورسوله هلم بالنصر    ً            ثبات ا على دينهم
الفريقني ، قال اهللا تعاىل عن موقف  ، ويسوء ظنهم باهللا وبرسوله منهم اخلوف كل مبلغ

، وزاغت األبصار  عندما أحاط أحزاب الكفار باملسلمني من داخل املدينة وخارجها
$  {:  ، فقال عن موقف املؤمنني عند ذلك وبلغت القلوب احلناجر من هول املوقف £ϑ s9uρ 

#uu‘ tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# z># t“ ôm F{$# (#θ ä9$ s% #x‹≈ yδ $ tΒ $ tΡy‰tã uρ ª!$# …ã& è!θß™ u‘ uρ s−y‰|¹ uρ ª!$# …ã&è!θ ß™ u‘ uρ 4 $ tΒ uρ öΝèδ yŠ# y— Hω Î) 

$ YΖ≈ yϑƒ Î) $ VϑŠ Î=ó¡n@ uρ ∩⊄⊄∪ zÏiΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×Α% y Í̀‘ (#θè% y‰|¹ $ tΒ (#ρ ß‰yγ≈ tã ©!$# Ïµ ø‹n= tã ( Νßγ ÷Ψ Ïϑ sù ̈Β 4 |Ós% …çµ t6 øt wΥ 

Νåκ÷]ÏΒ uρ ̈Β ãÏàtF⊥ tƒ ( $ tΒ uρ (#θ ä9£‰t/ WξƒÏ‰ö7s? ∩⊄⊂∪ { )٢(  . 

øŒÎ)uρ ãΑθ  {:  وقال عن موقف املنافقني à)tƒ tβθà)Ï≈ uΖßϑ ø9$# t Ï% ©!$#uρ † Îû ΝÍκÍ5θ è= è% ÖÚẗΒ $ ¨Β $ tΡy‰tã uρ 

ª!$# ÿ…ã&è!θ ß™ u‘ uρ ω Î) #Y‘ρáäî ∩⊇⊄∪ øŒÎ)uρ M s9$ s% ×πxÍ← !$©Û öΝåκ÷]ÏiΒ Ÿ≅÷δ r'̄≈ tƒ z> ÎøYtƒ Ÿω tΠ$ s)ãΒ ö/ä3s9 (#θ ãèÅ_ ö‘ $$ sù 4 ãβÉ‹ø↔ tG ó¡o„ uρ 

×,ƒ Ìsù ãΝåκ÷]ÏiΒ ¢ É<¨Ζ9$# tβθ ä9θ à)tƒ ¨βÎ) $ uΖs?θ ã‹ç/ ×ο u‘ öθ tã $ tΒ uρ }‘Ïδ >ο u‘ öθ yè Î/ ( βÎ) tβρß‰ƒ Ìãƒ ω Î) #Y‘# tÏù ∩⊇⊂∪ { )٣( . 
، وتلك سنة اهللا يف  جتلى عن جناح املؤمنني وإخفاق املنافقنيإنه االختبار القاسي الذي 

 .                        ً ، ولن جتد لسنة اهللا تبديل ا خلقه
، واحلمد هللا رب  ، وأن يعيذنا من النفاق  أن مين علينا باإلميانهذا ونسأل اهللا 

 .  العاملني
 .  ، وعلى آله وصحبه أمجعني وصلى اهللا على نبينا حممد

                                                 
 .  ٤٥ - ٤٤:  تانياآلسورة التوبة ) ١(
 .  ٢٣ - ٢٢:  تانياآل األحزاب سورة) ٢(
 .  ١٣ - ١٢:  تانياآلسورة األحزاب ) ٣(
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 احملاضرة الثامنة 
 وجوب التحاكم إىل ما أنزل اهللا  

 وحترمي التحاكم إىل غريه 

 مقدمة 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

، وآله وصحبه ومن اهتدى هبداه إىل يوم  ، والصالة والسالم على رسول اهللا احلمد هللا
 .  الدين

            ً  ، وجعله حمتاج ا  فقد خلق اهللا اإلنسان واستخلفه يف األرض وركب فيه غرائز:  وبعد
، وبقاء نسل وغري ذلك  ا يضمن بقاءه يف هذه األرض من مطعم ومشرب ومسكنإىل م

، إذ هو  ، وهو حباجة إىل من يعينه لتحقيق هذه األمور مما به يتحقق بقاء النوع اإلنساين
اإلنسان  : ( ، كما قيل                                                     وحده ال يستطيع حتقيقها فمن مث كان االجتماع البشري ضروري ا

 احلاجيات حيتاج إىل تعاون بني بين البشر حىت يستطيعوا فتحقيق هذه)  مدين بالطبع
، ولكي يقوم من هدى اهللا منهم بتحقيق الغاية اليت خلقوا من أجلها وهي  عمارة األرض

، وإذا مت هذا االجتماع للبشر مع اختالف نزعاهتم وتباين  عبادة اهللا وحده ال شريك له
 فيحتاجون إىل وازع يدفع العدوان ، متطلباهتم فقد حيصل عدوان من بعضهم على بعض

، وهذا الوازع هو سلطان من جنسهم حيتاج يف حتقيق العدالة  وينصف املظلوم من الظامل
 .  بينهم إىل نظام شامل ملصاحلهم متضمن حلل مشكالهتم

                                                             ً         ولن يستطيع البشر مهما بلغوا من احلضارة إعداد هذا النظام متكامل ا من مجيع 
، وقصور أفهامهم عن اإلحاطة مبا يصلحهم وحيقق العدالة  م؛ لعجز مداركه النواحي
، فهم جيهلون حقيقتها  ، وكذلك من ناحية العبادة ، هذا من ناحية سياسة البشر بينهم

؛ فلذلك كان البشر حباجة إىل شريعة شاملة  وما يصححها ويكملها أو يبطلها وينقصها
 .  ملصاحلهم الدينية والدنيوية
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، لتحقيق مصاحل العباد  ، وإنزال الكتب  ورمحته هبم إرسال الرسلفاقتضت حكمة اهللا
%tβ  {:  ، قال تعاىل يف الدنيا واآلخرة x. â¨$̈Ζ9$# Zπ ¨Βé& Zο y‰Ïn≡uρ y]yè t7sù ª!$# z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# šÌÏe±u; ãΒ 

t Í‘ É‹ΨãΒ uρ tΑt“Ρr&uρ ãΝßγ yè tΒ |=≈ tG Å3ø9$# Èd,ys ø9$$ Î/ zΝä3ós uŠÏ9 t ÷t/ Ä¨$̈Ζ9$# $ yϑŠ Ïù (#θ àn= tF÷z $# ÏµŠÏù 4 { )١( .  

 ô‰s)s9 $uΖù=y™ö‘r& $oΨn=ß™â‘ ÏM≈uΖÉit7ø9$$Î/ $uΖø9t“Ρr&uρ ÞΟßγyètΒ |=≈tGÅ3ø9$# šχ#u”Ïϑø9$#uρ tΠθà)u‹Ï9  {:  وقال تعاىل

â¨$̈Ψ9$# ÅÝó¡É)ø9$$Î/ ( { )٢(  . 
، قال رمحه  وجيمل بنا أن ننقل هنا مجلة من كالم العالمة ابن القيم يف هذا املوضوع

إىل الشريعة ضرورية فوق حاجتهم حاجة الناس   ()٣(من كتاب )  ٣٢٨ (اهللا يف صفحة 
، أال ترى أن أكثر العامل يعيشون  ، وال نسبة حلاجتهم إىل علم الطب إليها إىل كل شيء
، وأما أهل البدو كلهم وأهل  ، وال يكون الطبيب إال يف بعض املدن اجلامعة بغري طبيب

وأقوى طبيعة ممن                ً  ، وهم أصح أبدان ا  الكفور كلهم وعامة بين آدم فال حيتاجون إىل طبيب
، وقد فطر اهللا بين آدم على تناول ما ينفعهم  ، ولعل أعمارهم متقاربة هو متقيد بالطبيب

                        ً                             ، وجعل لكل قوم عادة وعرف ا يف استخراج ما يهجم عليهم من  واجتناب ما يضرهم
،        ً                                                    إن كثري ا من أصول الطب إمنا أخذت من عوائد الناس وعرفهم وجتارهبم+ ، مىت األدواء
 الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا اهللا وسخطه يف حركات العباد االختيارية وأما

؛ ألن                ً                    إىل التنفس فضل ا عن الشراب والطعام)٤( واحلاجة -فمبناها على الوحي احملض 
، وأما ما  ، وتعطل الروح عنه غاية ما يقدر يف عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن

 .  ففساد الروح والقلب مجلة وهالك األبدانيقدر عند عدم الشريعة 
فليس الناس قط إىل شيء أحوج منهم إىل .  وشتان بني هذا وهالك البدن باملوت

، وجهاد من خرج عنه   والقيام هللا والدعوة إليه والصرب عليهمعرفة ما جاء به الرسول 

                                                 
 .  ٢١٣:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٢٥:  سورة احلديد آية) ٢(
 .)  مفتاح دار السعادة ) (٣(
 .  ) أي حاجتهم إىل الشريعة أعظم من حاجتهم إىل النفس ) (٤(
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الوصول إىل السعادة ، وال سبيل إىل  ، وليس للعامل صالح بدون ذلك البتة حىت يرجع إليه
 .  انتهى.  ) والفوز األكرب إال بالعبور على هذا اجلسر

 وجوب حتكيم الشريعة يف القليل والكثري ويف مجيع األمكنة واألزمنة 
كانت الشرائع السماوية السابقة كل شريعة منها كافية ملن أنزلت عليهم يف مكان أو 

و تنسخ منها ما اقتضت حكمة اهللا زمن حمددين مبجيء شريعة مساوية أخرى تنسخها أ
، إىل أن جاءت الشريعة اإلسالمية اليت بعث هبا  ، لتغري األحوال وجتدد املقتضيات نسخه
، فكانت  ، ال نيب بعده  خامت األنبياء            ً  ، كما أن حممد ا   فكانت خامتة للشرائعحممد 

، وقد شهد  س، وكل جيل وكل جن هذه الشريعة هي الباقية الصاحلة لكل زمان ومكان
tΠöθ  {:  اهللا سبحانه بكماهلا ومشوهلا حيث يقول u‹ø9$# àMù= yϑ ø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿ øCr&uρ öΝä3ø‹n= tæ 

 ÉL yϑ ÷èÏΡ àMŠÅÊu‘uρ ãΝä3s9 zΝ≈n=ó™M}$# $YΨƒÏŠ 4 { )ويقول سبحانه )١   :}  ôM£ϑs?uρ àMyϑÎ=x. y7În/u‘ $]%ô‰Ï¹ 

Zωô‰tãuρ 4 { )فما من مشكلة حصلت أو .       ً           ، عدل ا يف أحكامها    ً           صدق ا يف أخبارها:   أي )٢
،  ، فيجب حتكيم هذه الشريعة يف القليل والكثري إال ويف الشريعة اإلسالمية حلهاحتصل 

*βÎ  {:  ، قال تعاىل ، ويف مجيع املخاصمات واملشاجرات ويف كل شأن من شئوننا sù 

÷Λä ôãt“≈ uΖs? ’ Îû &ó x« çνρ –Šãsù ’n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ β Î) ÷ΛäΨ ä. tβθãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# 4 y7 Ï9≡sŒ ×öyz ß|¡ôm r&uρ 

¸ξƒÍρ ù's? ∩∈∪ { )وقال تعاىل )٣ ،  :}  $ tΒ uρ ÷Λäøn= tG ÷z $# ÏµŠ Ïù ÏΒ &ó x« ÿ…çµßϑ õ3ßs sù ’ n< Î) «!$# 4 { )٤(  . 
، فتعم كل نزاع وكل اختالف يف  يف اآليتني نكرة يف سياق الشرط " شيء " وكلمة

؛ ألخذ احلكم الفاصل منها يف  ، فيجب رده إىل شريعة اهللا كل زمان ويف كل مكان

                                                 
 .  ٣:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ١١٥:  آيةسورة األنعام ) ٢(
 .  ٥٩:  سورة النساء آية) ٣(
 .  ١٠:  سورة الشورى آية) ٤(
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Ÿξ  {:  ، وقال تعاىل ذلك sù y7 În/u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ 4 ®L ym x8θ ßϑ Åj3ys ãƒ $yϑŠ Ïù tyf x© óΟßγ oΨ ÷ t/ §ΝèO Ÿω (#ρ ß‰Ågs† 

þ’ Îû öΝÎη Å¡àΡr& % [ t̀ym $ £ϑ ÏiΒ |MøŠŸÒ s% (#θßϑ Ïk= |¡ç„ uρ $ VϑŠ Î= ó¡n@ ∩∉∈∪ { )١(  . 
، وهي كفيلة بإهنائها وحلها بأعدل نظام  فيجب حتكيم الشريعة يف مجيع اخلالفات

، كتحكيمها يف األحوال  وال يكفي حتكيمها يف بعض األمور دون بعض.  وأصلح عاقبة
Ÿξ  {:  ؛ ألن اهللا تعاىل يقول                          ً ، وال يكون من فعل ذلك مؤمن ا الشخصية دون غريها sù 

y7 În/u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ 4 ®L ym x8θ ßϑ Åj3ys ãƒ $ yϑŠ Ïù tyf x© óΟßγ oΨ ÷t/ { )٢(  . 
من صيغ )  ما (؛ ألن كلمة  فنفي اإلميان عمن مل حيكم الشريعة يف مجيع الشئون

tβθãΨ  {:  ، وقال تعاىل لعموما ÏΒ ÷σçG sùr& ÇÙ ÷è t7Î/ É=≈ tG Å3ø9$# šχρãàõ3s?uρ <Ù ÷è t7Î/ 4 $ yϑ sù â!#t“ y_ tΒ ã≅yè øtƒ 

š Ï9≡sŒ öΝà6Ψ ÏΒ ω Î) Ó“ ÷“ Åz ’Îû Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( tΠöθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# tβρ–Štãƒ #’ n< Î) Ïd‰x© r& É># x‹yè ø9$# 3 $ tΒ uρ ª!$# @≅ Ï≈ tó Î/ 

$ £ϑ tã tβθè= yϑ ÷è s? ∩∇∈∪ { )وقال تعاىل )٣ ،  :}  $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= äz÷Š$# ’Îû ÉΟù= Åb¡9$# Zπ ©ù!$ Ÿ2 

Ÿω uρ (#θãè Î6 ®Ks? ÅV≡uθ äÜäz Ç≈ sÜø‹¤±9$# 4 …çµ̄ΡÎ) öΝà6s9 Aρ ß‰tã ×Î7•Β ∩⊄⊃∇∪ { )٤(  . 
، وقد وصمها بعدم  ، ومن ترك بعضها فكأمنا تركها كلها فالشريعة كل ال يتجزأ
       ً                       سه شريك ا هللا يف التشريع والتحليل ، وقد جعل نف الشمول وعدم الصالحية

Ÿω  {:  ، قال تعاىل ؛ ألن التشريع حق هللا وحده والتحرمي r& ã& s! ß, ù= sƒ ø: $# â ö∆ F{ $# uρ 3 x8 u‘$ t6 s? 

ª! $# > u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9 $# ∩∈⊆∪ { )٥(  . 

                                                 
 .  ٦٥:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٦٥:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ٨٥:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ٢٠٨:  سورة البقرة آية) ٤(
 .  ٥٤:  سورة األعراف آية) ٥(
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،  ومن أطاع هؤالء يف نظمهم وتشريعاهتم املخالفة لشريعة اهللا فقد جعلهم شركاء هللا
β¨  {:  قال تعاىل Î)uρ šÏÜ≈ u‹¤±9$# tβθãmθ ã‹s9 #’n< Î) óΟÎγ Í← !$ u‹Ï9÷ρ r& öΝä.θä9Ï‰≈ yf ã‹Ï9 ( ÷βÎ)uρ öΝèδθßϑ çG ÷è sÛr& öΝä3¯ΡÎ) 

tβθ ä.Îô³çRmQ ∩⊇⊄⊇∪ { )وقال تعاىل )١  :}  (#ÿρä‹sƒªB$# öΝèδu‘$t6ômr& öΝßγuΖ≈t6÷δâ‘uρ $\/$t/ö‘r& ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# { )٢(  . 
وقد جاء تفسري ذلك يف احلديث أهنم كانوا يطيعوهنم يف حتليل ما حرم اهللا وحترمي ما 

ً                     وقد جعل اهللا التحاكم إىل غري كتابه حتاكم ا إىل الطاغوت حيث قال.  أحل اهللا                                     :}  öΝs9r& 

ts? ’n< Î) š Ï% ©!$# tβθßϑ ãã ÷“ tƒ öΝßγ ¯Ρr& (#θ ãΨ tΒ#u !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ÏΒ y7Î= ö6 s% tβρß‰ƒ Ìãƒ β r& (#þθßϑ x.$ y⇔tFtƒ ’ n< Î) 

ÏNθ äó≈©Ü9$# ô‰s% uρ (#ÿρ âÉ∆é& β r& (#ρ ãàõ3tƒ Ïµ Î/ { )٣(   . 

zΝõ3ßs  {:  ، قال تعاىل ف حكم الشريعة فهو حكم اجلاهليةوكذا كل حكم خيال sù r& 

Ïπ ¨ŠÎ= Îγ≈yf ø9$# tβθ äóö7tƒ 4 ôtΒ uρ ß|¡ôm r& zÏΒ «!$# $ Vϑ õ3ãm 5Θöθ s)Ïj9 tβθãΖÏ%θ ãƒ ∩∈⊃∪ { )٤(  . 
:  ، قال تعاىل  سبحانه على من حكم غري شريعته بأنه كافر وظامل وفاسقوقد حكم

}  tΒ uρ óΟ©9 Οä3øt s† !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# y7Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβρ ãÏ≈ s3ø9$# ∩⊆⊆∪ { )٥(  ، }  tΒ uρ óΟ©9 Νà6øt s† !$ yϑ Î/ 

tΑt“Ρr& ª!$# y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβθ ßϑ Î=≈©à9$# ∩⊆∈∪ { )٦(   ،}  tΒ uρ óΟ©9 Νà6øt s† !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ 

šχθ à)Å¡≈ xø9$# ∩⊆∠∪ { )٧(   . 

>öΝs9r& ts? ’n  {:  كما نفى عنه اإلميان يف آيات أخر حيث يقول جل شأنه Î) š Ï% ©!$# 

tβθßϑãã÷“tƒ öΝßγ̄Ρr& (#θãΨtΒ#u !$yϑÎ/ tΑÌ“Ρé& y7ø‹s9Î) !$tΒuρ tΑÌ“Ρé& ÏΒ y7Î=ö6s% tβρß‰ƒÌãƒ βr& (#þθßϑx.$y⇔tFtƒ ’n<Î) ÏNθäó≈©Ü9$# { )٨(  

                                                 
 .  ١٢١:  سورة األنعام آية) ١(
 .  ٣١:   آيةسورة التوبة) ٢(
 .  ٦٠:  سورة النساء آية) ٣(
 .  ٥٠:  سورة املائدة آية) ٤(
 .  ٤٤:  سورة املائدة آية) ٥(
 .  ٤٥ - ٤٤:  تانياآلسورة املائدة ) ٦(
 .  ٤٧:  سورة املائدة آية) ٧(
 .  ٦٠:  سورة النساء آية) ٨(
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 -موا غريه        َّ حيث حك -فبني سبحانه أن بني دعواهم اإلميان مبا أنزل اهللا وبني فعلهم 
ً              تناقض ا يكذب دعواهم Ÿξ  {:  ، وقال تعاىل      sù y7 În/u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ 4 ®L ym x8θ ßϑ Åj3ys ãƒ $ yϑŠ Ïù tyf x© 

óΟßγ oΨ ÷ t/ { )ي ا مؤكد ا بالقسم ما مل حيكموا شريعة اإلسالم يف كل فنفى عنهم اإلميان نف )١                                     ً      ً 
 .  خالف ويف كل نازلة

šχθä9θ  {:  وقال تعاىل à)tƒ uρ $ ¨ΖtΒ#u «!$$ Î/ ÉΑθ ß™ §9$$ Î/uρ $ uΖ÷è sÛr&uρ ¢ΟèO 4’̄< uθ tG tƒ ×,ƒ Ìsù Νåκ÷]ÏiΒ .ÏiΒ Ï‰÷è t/ 

y7 Ï9≡sŒ 4 !$ tΒ uρ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ ∩⊆∠∪ #sŒÎ)uρ (#þθ ããßŠ ’n< Î) «!$# Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ zΝä3ós uŠÏ9 öΝæη uΖ÷ t/ #sŒÎ) ×,ƒ Ìsù Νåκ÷]ÏiΒ 

tβθ àÊÌ÷è •Β ∩⊆∇∪ β Î)uρ ä3tƒ ãΝçλ°; ‘,ys ø9$# (#þθè?ù'tƒ Ïµø‹s9Î) tÏΖÏã õ‹ãΒ ∩⊆∪ ’Îûr& ΝÍκÍ5θ è= è% íÚẗΒ ÇΠr& (#þθ ç/$ s?ö‘ $# ÷Πr& 

šχθ èù$ sƒ s† β r& y#‹ Ït s† ª!$# öΝÍκö n= tã …ã& è!θ ß™ u‘ uρ 4 ö≅ t/ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ šχθ ßϑÎ=≈ ©à9$# ∩∈⊃∪ { )٢(   . 
فبني سبحانه أهنم يبطلون انتساهبم إىل اإلسالم ودعواهم اإلميان بتوليهم وإعراضهم 

، وأنه ال يكفي حتكيمهم هلا يف جانب ما هلم  عن حتكيم شريعته عندما يدعون إىل ذلك
ة ، مث بني سبحانه صف ، بل ال بد من حتكيمها فيما هلم وما عليهم دون جانب ما عليهم

:  ، فقال سبحانه املؤمنني الصادقني يف إمياهنم عندما يدعون إىل حتكيم الشريعة اإلسالمية
}  $ yϑ ¯ΡÎ) tβ% x. tΑöθ s% tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# #sŒÎ) (#þθ ããßŠ ’ n< Î) «!$# Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ u/ä3ós u‹Ï9 öΝßγ oΨ ÷t/ β r& (#θä9θ à)tƒ $ uΖ÷è Ïϑ y™ $ uΖ÷è sÛr&uρ 4 

y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ tβθßs Î= øßϑ ø9$# ∩∈⊇∪ { )مث بني مثرة هذا االنقياد حلكم الشريعة وعاقبته فقال  )٣ ،  :

}  y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ tβθ ßs Î=øßϑ ø9$# ∩∈⊇∪ { )فهم احلاصلون على الفالح يف الدنيا واآلخرة دون  )٤ ،
 .  أولئك الذين اكتفوا من اإلسالم مبجرد االنتساب إليه دون حتكيم لشريعته

                                                 
 .  ٦٥:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٥٠ - ٤٧:  اتياآلسورة النور ) ٢(
 .  ٥١:  سورة النور آية) ٣(
 .  ٥١:  سورة النور آية) ٤(
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 عاقبة وعقوبة التحاكم إىل غري ما أنزل اهللا 
$  {:  قال تعاىل tΒ uρ tβ% x. 9ÏΒ ÷σßϑ Ï9 Ÿω uρ >π uΖÏΒ ÷σãΒ #sŒÎ)  |Ós% ª!$# ÿ…ã&è!θ ß™ u‘ uρ #·øΒ r& βr& tβθä3tƒ ãΝßγ s9 äο uzÏƒ ø: $# 

ôÏΒ öΝÏδÌøΒ r& 3 tΒ uρ ÄÈ÷è tƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰s)sù ¨≅ |Ê Wξ≈ n= |Ê $YΖ Î7•Β ∩⊂∉∪ { )١(  . 
                               ً                                         فبني سبحانه أنه يلزم كل مؤمن لزوم ا ال حميد عنه وال خرية فيه امتثال ما شرع اهللا 

، ومن ضل عن صراط اهللا فهو                              ً      ً ، وأن من خالف ذلك فقد ضل ضالل ا مبين ا    ً     ً أمر ا وهني ا
‘Í  {:  ، وقال سبحانه خاسر يف الدنيا واآلخرة x‹ós uŠù= sù t Ï% ©!$# tβθ àÏ9$ sƒ ä† ôtã ÿÍν Íö∆ r& β r& öΝåκz:ŠÅÁ è? 

îπ uΖ÷FÏù ÷ρ r& öΝåκz: ÅÁãƒ ë>#x‹tã íΟŠ Ï9r& ∩∉⊂∪ { )٢(  . 
؛ ألنه  ري هللا سبحانهالضم:  ، وقيل  بترك العمل مبقتضاهاخيالفون أمر النيب :  أي

β  {،  اآلمر حقيقة r& öΝåκz:ŠÅÁ è? îπ uΖ÷FÏù { )يف الدنيا:  ، أي )٣  . 
،  وقيل هي القتل.  والفتنة هنا غري مقيدة بنوع من أنواع الفنت:  قال الشوكاين

ρ÷  {،  ، وقيل الطبع على قلوهبم تسلط سلطان جائر عليهم:  ، وقيل الزلزال:  وقيل r& 

öΝåκz: ÅÁ ãƒ ë># x‹tã íΟŠ Ï9r& ∩∉⊂∪ { )ملنع اخللو:  ) أو (، قال وكلمة  يف اآلخرة:  ، أي )٤  . 

β  {      ً       ً  باطن ا وظاهر اوليخش من خالف شريعة الرسول :  ن كثريوقال اب r& öΝåκz:ŠÅÁ è? 

îπuΖ÷FÏù { )يف قلوهبم من كفر أو نفاق أو بدعة:  ، أي )٥ }  ÷ρr& öΝåκz:ÅÁãƒ ë>#x‹tã íΟŠÏ9r& ∩∉⊂∪ { )٦( 
 .  يف الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو حنو ذلك

،  ملا أعرض الناس عن حتكيم الكتاب والسنة واحملاكمة إليهما:  وقال العالمة ابن القيم
اء والقياس واالستحسان وأقوال أهل ، وعدلوا إىل اآلر واعتقدوا عدم االكتفاء هبما

                                                 
 .  ٣٦:  سورة األحزاب آية) ١(
 .  ٦٣:  سورة النور آية) ٢(
 .  ٦٣:  سورة النور آية) ٣(
 .  ٦٣:  سورة النور آية) ٤(
 .  ٦٣:  سورة النور آية) ٥(
 .  ٦٣:  سورة النور آية) ٦(
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،  ، وكدر يف أفهامهم ، وظلمة يف قلوهبم ؛ عرض هلم يف ذلك فساد يف فطرهم اآلراء
، وهرم عليها  ، فعمتهم هذه األمور وغلبت عليهم حىت ربا فيها الصغري وحمق يف عقوهلم

 .  انتهى.                      ً الكبري فلم يروها منكر ا
Èβ  {:  وقال سبحانه وتعاىل r&uρ Νä3ôm $# Νæη uΖ÷ t/ !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# Ÿω uρ ôìÎ7®Ks? öΝèδ u!#uθ ÷δ r& öΝèδ ö‘ x‹÷n$#uρ β r& 

š‚θãΖÏFøtƒ .tã ÇÙ ÷èt/ !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# y7ø‹s9Î) ( βÎ* sù (#öθ ©9uθ s? öΝn= ÷æ$$ sù $ uΚ ¯Ρr& ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# β r& Νåκz: ÅÁ ãƒ ÇÙ ÷èt7Î/ öΝÍκÍ5θ çΡèŒ 3 
¨β Î)uρ #ZÏWx. zÏiΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# tβθ à)Å¡≈ xs9 ∩⊆∪ { )١(  . 

إن أعرضوا عن قبول حكمك مبا أنزل اهللا عليك فذلك ملا أراد :  ، أي قال الشوكاين
 .  إلعراض عما جئت به، وا اهللا من تعذيبهم ببعض ذنوهبم وهو ذنب التويل عنك

*βÎ  {:  وقال ابن كثري يف قوله تعاىل sù (#öθ ©9uθ s? { )عما حتكم به بينهم من :  ، أي )٢

=öΝn  { احلق وخالفوا شرع اهللا ÷æ$$ sù $ uΚ ¯Ρr& ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# β r& Νåκz: ÅÁ ãƒ ÇÙ÷è t7Î/ öΝÍκÍ5θ çΡèŒ 3 { )أي )٣ ،  :
، وحكمته فيهم أن يصرفهم عن اهلدى ملا هلم من  فاعلم أن ذلك كائن عن قدرة اهللا

 .  انتهى.  الذنوب السالفة اليت اقتضت إضالهلم ونكاهلم
ôtΒ  {:  قال سبحانهو uρ uÚtôã r& tã “ Ìò2 ÏŒ ¨β Î* sù …ã& s! Zπ t±ŠÏè tΒ % Z3Ψ |Ê …çν ãà±øt wΥuρ uΘöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9$# 

4‘yϑ ôã r& ∩⊇⊄⊆∪ tΑ$ s% Éb> u‘ zΟÏ9 û Í_ s?÷|³ym 4‘yϑ ôã r& ô‰s% uρ àMΖä. #ZÅÁ t/ ∩⊇⊄∈∪ tΑ$ s% y7 Ï9≡x‹x. y7 ÷G s?r& $ uΖçF≈ tƒ#u $ pκtJŠÅ¡uΖsù ( 
y7 Ï9≡x‹x.uρ tΠöθ u‹ø9$# 4 |¤Ψè? ∩⊇⊄∉∪ { )٤(  . 

، توعده بالعقوبة العاجلة  هذا ما توعد اهللا به من أعرض عن شرعه ومل حيكم كتابه
ً ؛ فالعقوبة العاجلة أن يعيش يف الدنيا عيش  واآلجلة      ً                     ا ضيق ا يف تعب ونصب وهم وغم                                       
#<Ü  {:  ، والعقوبة اآلجلة يف اآلخرة وقلق x‹yè s9uρ Íο tÅz Fψ$# ‘‰x© r& #’ s+ö/r&uρ ∩⊇⊄∠∪ { )٥(   . 

                                                 
 .  ٤٩:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ٤٩:   املائدة آيةسورة) ٢(
 .  ٤٩:  سورة املائدة آية) ٣(
 .  ١٢٦ - ١٢٤:  اتياآلسورة طه ) ٤(
 .  ١٢٧:  سورة طه آية) ٥(
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 اإلسالم من تفكك وذلة وتسلط أعداء ملا وإن ما تعانيه اليوم الدول املنتسبة إىل
 هلو أكرب شاهد ومصداق هلذه -أعرضوا عن حتكيم الشريعة واستبدلوها بالقوانني الوضعية 

$  {:  النصوص tΒ uρ ãΝßγ yϑ n= sß ª!$# ôÅ3≈ s9uρ öΝßγ |¡àΡr& tβθßϑ Î= ôàtƒ ∩⊇⊇∠∪ { )١(  . 
 .  وما مل يرجعوا إىل شريعة رهبم فلن يرفع اهللا ما هبم من بالء وشر

 .  وصدق اهللا العظيم

                                                 
 .  ١١٧:  سورة آل عمران آية) ١(
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 احملاضرة التاسعة 
 حتقيق اإلسالم ألمن اجملتمع  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

:  ميان اخلالص من الشرك فقال تعاىل                     ً     ، جعل حتقيق األمن مقرون ا باإل احلمد هللا رب العاملني
}  t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u óΟs9uρ (#þθ Ý¡Î6 ù= tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟù= ÝàÎ/ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝßγ s9 ßøΒ F{$# Νèδ uρ tβρ ß‰tG ôγ •Β ∩∇⊄∪ { )١( 

، وعلى آله وصحبه والتابعني هلم  والصالة والسالم على نبينا حممد املبعوث رمحة للعاملني
 .  بإحسان إىل يوم الدين

فإن األمن مطلب نبيل هتدف إليه اجملتمعات البشرية وتتسابق لتحقيقه :  وبعد
يق ، وموضوع حديثنا اآلن هو حتق السلطات الدولية بكل إمكاناهتا الفكرية واملادية

،  ، وقبل الدخول فيه نريد أن نعرف ما هو اإلسالم وما هو األمن اإلسالم ألمن اجملتمع
 :  حىت يتبني لنا وجه االرتباط بينهما

 معىن اإلسالم 
، واخللوص من الشرك  هو االستسالم هللا بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة:  فاإلسالم

 .  يف اجملتمع هبذا املعىن حتقق له األمن، وإذا حتقق اإلسالم  والرباءة من الشرك وأهله
 .  ، وهو سكون القلب ضد اخلوف:  واألمن يف اللغة

 .  صدقه:                ً ، وآمن به إميان ا ضد اخليانة:  واألمانة
، وأمن البلد اطمأن به أهله فهو  هو الثقة وإظهار اخلضوع وقبول الشريعة:  واإلميان
 .  آمن وأمني

ً              وملا كنا أيض ا بصدد بيان حت قيق اإلسالم ألمن اجملتمع فال بد أن نعرف ما كان عليه           
ً                                               الناس عموم ا والعرب خصوص ا قبل بعثة نيب اإلسالم حممد عليه أفضل الصالة والسالم             ً            ،

                                                 
 .  ٨٢:  سورة األنعام آية) ١(
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، وبضدها  ؛ ألن األشياء تعرف بأضدادها وما كان عليه األمر بعد البعثة وظهور اإلسالم
 .  تتميز األشياء

 إىل                                ً  اعلم أن اهللا سبحانه وتعاىل بعث حممد ا :  رمحه اهللاقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
، وقد مقت أهل األرض عرهبم وعجمهم إال بقايا من أهل  اخللق على فترة من الرسل

 :  ، والناس إذ ذاك أحد رجلني الكتاب ماتوا أو أكثرهم قبيل مبعثه
هول وبعضه ، أو بدين دارس بعضه جم إما كتايب معتصم بكتاب إما مبدل وإما منسوخ

 .  متروك
وإما أمي من عريب وعجمي مقبل على عبادة ما استحسنه وظن أنه ينفعه من جنم أو 

 .  وثن أو قرب أو متثال أو غري ذلك
ً          والناس يف جاهلية جهالء من مقاالت يظنوهنا علم ا وهي جهل ، وأعمال حيسبوهنا                                         

ً           صالح ا وهي فساد      ً                      قليل ا من العلم املوروث عن                        ً      ً        ، وغاية البارع منهم علم ا وعمل ا أن حيصل   
، أو يشتغل بعمل القليل منه مشروع وأكثره  ، قد اشتبه عليه حق بباطله األنبياء املتقدمني

، فتذوب  ، أو أن يكدح بنظره كدح املتفلسفة                                 ً مبتدع ال يكاد يؤثر يف صالحه إال قليل ا
 بعد اجلهد -وصل إن -مهجته يف األمور الطبيعية والرياضية وإصالح األخالق حىت يصل 

، باطله  الذي ال يوصف إىل نزر قليل مضطرب ال يروي وال يشفي من العلم اإلهلي
 وأىن له ذلك مع كثرة االختالف بني أهله واالضطراب - إن حصل -أضعاف حقه 

 ومبا جاء به من البينات ، فهدى اهللا الناس بربكة نبيه حممد  وتعذر األدلة عليه
، وفاقت معرفة العارفني حىت حصل ألمته  وصف الواصفني، هداية جلت عن  واهلدى

، واخلالق  ، والعمل الصاحل           ً                                        املؤمنني عموم ا وألويل العلم منهم خصوصا من العلم النافع
                              ً      ً            ، ما لو مجعت حكمة سائر األمم علم ا وعمل ا اخلالصة من  ، والسنن املستقيمة العظيمة

، فلله احلمد  ً                        ت ا مينع قدر النسبة بينهما تفاوتتاكل شوب إىل احلكمة اليت بعث هبا لتفاو
 .  كما حيب ربنا ويرضى
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،  انتهى كالم الشيخ رمحه اهللا يف وصف حال اجلاهلية وهو وصف عام لكل الشعوب
، ولكن خنص حالة العرب يف هذه احلقبة التارخيية                               ً       وإذا أردنا تفصيله تطلب منا وقت ا أوسع

 :  فيه الرسالة فنقول؛ ألهنا املوطن الذي ظهرت  جلزيرة العرب

 احلالة الدينية يف اجلاهلية 
 : حالتهم الدينية

،  ، فكانوا يعبدون األوثان                                                ً كانت حالتهم الدينية من أسوأ احلاالت وأشدها اضطراب ا
،  ، ومناة بني مكة واملدينة ، والعزى بوادي خنلة الالت يف الطائف:  وكان أقدم أوثاهنم

، بل كان ألهل كل دار مبكة صنم يف  بة وحوهلاوكانت لقريش أصنام يف جوف الكع
، بل كان الرجل إذا سافر                       ً                   ، وإذا أراد أحدهم سفر ا أو قدم منه متسح به دارهم يعبدونه

       ً                                         ً                           فرتل مرتل ا أخذ أربعة أحجار فنظر إىل أحسنها فاختذه رب ا وجعل الثالثة الباقية أثايف 
؛  مث حيلبون عليه الشاة مث يطوفون به                         ً              ، وكانوا إذا مل جيدوا أحجار ا جيمعون الرمل  لقدره

، ويسيبون                                      ً            ، وبلغ هبم األمر أهنم يقتلون أوالدهم تقرب ا إىل األصنام    ً           ً    تربك ا به وتعظيم ا له
ô‰s% uÅ£yz t  {:  ، كما قال اهللا تعاىل عنهم    ً              كثري ا من أمواهلم هلا Ï% ©!$# (#þθ è= tG s% öΝèδ y‰≈ s9÷ρ r& $ Jγ xy™ 

Îötó Î/ 5Οù= Ïæ (#θ ãΒ§ym uρ $ tΒ ÞΟßγ s% y— u‘ ª!$# ¹!#uÏIøù$# ’ n?tã «!$# 4 { )١(   . 

 سرية يف اجلاهلية احلالة السياسية واالقتصادية واأل
 :أما حالتهم السياسية 
، وتسلط القوي على  حيث تسودها الفوضى واالضطراب؛                     ً فكانت أسوأ حالة أيض ا

، وقيام احلروب الطاحنة  ، وغارات القبائل بعضها على بعض بالنهب والسلب الضعيف
، وأكثرهم حتكمهم  ، وفريق منهم دخل حتت السلطة الفارسية أو الرومية ألتفه األسباب

 .  ، فكانوا مشتتني ال رابطة جتمعهم السلطات القبلية املختلفة

                                                 
 .  ١٤٠:  سورة األنعام آية) ١(
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 : وأما حالتهم االقتصادية
، فكانوا يستحلون  فإمنا تقوم على السلب والنهب واملعامالت الربوية وأكل اخلبائث

ً                 ، وحيرمون ما أحل اهللا حيث حرموا أنواع ا من هبيمة األنعام ما حرم اهللا من امليتة والدم                                    ،
$  {:  ، فرد اهللا عليهم بقوله البحرية والسائبة والوصيلة واحلامي:  وهي tΒ Ÿ≅ yèy_ ª!$# .ÏΒ 

;ο uÏt r2 Ÿω uρ 7π t6Í← !$ y™ Ÿω uρ 7' s#‹Ï¹ uρ Ÿω uρ 5Θ% tn   { )١( . 
 :وأما حالتهم األسرية 

، أو يقتلوهنم              ً            ن أوالدهم تقرب ا إىل األصنام، ويقتلو فكانوا يئدون بناهتم خشية العار
، وكان أحدهم يتزوج ما شاء من النساء دون تقيد بعدد وال التزام حبقوق  خشية الفقر
، بل كانوا يرثون زوجة امليت من  ، وكانوا حيرمون النساء والصغار من املرياث الزوجية
 .  ، هذا جممل حال جاهلية العرب ، كما يرثون ماله بعده

 قيق اإلسالم لألمن ووسائل توفره حت

، وأخرج اهللا به الناس من الظلمات   اجنابت هذه الظلمات                   ً  وملا بعث اهللا نبيه حممد ا 
≈=ë  {:  ، كما قال اهللا تعاىل إىل النور tG Å2 çµ≈ oΨø9t“Ρr& y7 ø‹s9Î) yl Ì÷‚ çG Ï9 }¨$ ¨Ζ9$# zÏΒ ÏM≈yϑ è= —à9$# ’ n< Î) 

Í‘θ –Ψ9$# Èβ øŒÎ* Î/ óΟÎγ În/u‘ 4’n< Î) ÅÞ≡uÅÀ Í“ƒÍ“ yè ø9$# Ï‰‹Ïϑ pt ø: $!  {:   وقال سبحانه )٢( } ∪⊆∩ #$ tΒ uρ š≈ oΨù= y™ ö‘ r& ω Î) 

Zπ tΗ ôqy‘ šÏϑ n=≈ yè ù=Ïj9 ∩⊇⊃∠∪ { )وقال سبحانه  )٣ ،  :}  ô‰s)s9 £tΒ ª!$# ’n?tã tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# øŒÎ) y]yè t/ öΝÍκ Ïù 

Zωθ ß™ u‘ ôÏiΒ ôΜ ÎγÅ¡àΡr& (#θ è= ÷G tƒ öΝÍκö n= tæ Ïµ ÏG≈ tƒ#u öΝÍκ Åe2 t“ ãƒ uρ ãΝßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3ø9$# sπ yϑ ò6Ït ø: $#uρ βÎ)uρ (#θ çΡ% x. ÏΒ ã≅ö6 s% 

’ Å∀s9 9≅≈ n= |Ê AÎ7•Β ∩⊇∉⊆∪ { )وقال تعاىل  )٤ ،  :}  (#ρ ãä.øŒ$#uρ |Myϑ ÷è ÏΡ «!$# öΝä3ø‹n= tæ øŒÎ) ÷ΛäΖä. [!#y‰ôã r& 

y#©9r'sù t ÷t/ öΝä3Î/θ è= è% Λäós t7ô¹ r'sù ÿÏµ ÏFuΚ ÷è ÏΖÎ/ $ ZΡ≡uθ ÷z Î) ÷ΛäΖä.uρ 4’ n?tã $ xx© ;ο tøãm zÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9$# Νä.x‹s)Ρ r'sù $ pκ÷]ÏiΒ 3 { )٥( 
 . 

                                                 
 .  ١٠٣:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ١:  سورة إبراهيم آية) ٢(
 .  ١٠٧:  سورة األنبياء آية) ٣(
 .  ١٦٤:  سورة آل عمران آية) ٤(
 .  ١٠٣:  سورة آل عمران آية) ٥(
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،   هذا الدين إىل جمتمع يسوده األمنوبذلك حتول جمتمع العرب الذين دخلوا يف
وقد بني اهللا .  ، وتظلله راية التوحيد ، وتوجهه العقيدة السليمة وحيكمه الوحي اإلهلي

 :  ، وهي كما يلي سبحانه مقومات هذا األمن وأسبابه اليت يتحقق بتوافرها ويزول بزواهلا
 والرباءة منها ومن ، وترك عبادة ما سواه  إصالح العقيدة بإخالص العبادة هللا-١
y‰tã  {:  ، قال تعاىل ، ومالزمة العمل الصاحل أهلها uρ ª!$# t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u óΟä3ΖÏΒ (#θ è= Ïϑ tãuρ 

ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# óΟßγ ¨ΖxÎ= ø⇐tG ó¡uŠs9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ yϑ Ÿ2 y#n= ÷‚ tG ó™ $# š Ï% ©!$# ÏΒ öΝÎγ Î= ö6 s% £uΖÅj3uΚ ã‹s9uρ öΝçλm; ãΝåκs]ƒ ÏŠ 

” Ï%©!$# 4 |Ós?ö‘ $# öΝçλm; Νåκ̈]s9Ïd‰t7ãŠs9uρ .ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝÎγ Ïùöθ yz $ YΖøΒ r& 4  Í_ tΡρ ß‰ç6 ÷ètƒ Ÿω šχθ ä.Îô³ç„ ’Î1 $ \↔ ø‹x© 4 tΒ uρ txŸ2 

y‰÷è t/ y7 Ï9≡sŒ y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβθà)Å¡≈ xø9$# ∩∈∈∪ { )١(   . 
االستخالف يف األرض والتمكني من :  فربط سبحانه حصول هذه املطالب العالية

، وترك  عبادة اهللا سبحانه:  ، ربطها بتحقق شيئني مها ، وإبدال اخلوف باألمن الدين
$ ô‰s)s9uρ  {:  ، كما قال تعاىل وقد بعث اهللا بذلك مجيع الرسل.  اإلشراك به uΖ÷Wyè t/ ’ Îû Èe≅ à2 

7π ¨Βé& »ωθß™ §‘ Âχ r& (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $#uρ |Nθ äó≈©Ü9$# ( { )كما قال   ومها حق اهللا على عباده )٢ ،

تقدم   ()٣( }أن يعبدوه وال يشركوا به شيئًا :  حق اهللا على العباد {:  النيب 
 .  ) خترجيه
، واألمر  ، وإيتاء الزكاة إقام الصالة:   ومن مقومات األمن وأسبابه بعد التوحيد-٢

χ  {:  ، كما قال تعاىل ، والنهي عن املنكر باملعروف uÝÇΖuŠs9uρ ª!$# tΒ ÿ…çν çÝÇΨ tƒ 3 χ Î) ©!$# 

:” Èθ s)s9 î“ƒ Ì“ tã ∩⊆⊃∪ t Ï% ©!$# βÎ) öΝßγ≈ ¨Ψ©3¨Β ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#θ ãΒ$ s% r& nο 4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?# uuρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# (#ρ ãtΒ r&uρ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ 

(#öθ yγ tΡuρ Çtã Ìs3Ζßϑ ø9$# 3 ¬!uρ èπ t6 É)≈ tã Í‘θãΒ W{$# ∩⊆⊇∪ { )فربط سبحانه حصول النصر على األعداء  )٤

                                                 
 .  ٥٥:  سورة النور آية) ١(
 .  ٣٦:  سورة النحل آية) ٢(
، ابن ماجه الزهد  )٢٦٤٣(، الترمذي اإلميان  )٣٠(، مسلم اإلميان  )٢٧٠١(البخاري اجلهاد والسري ) ٣(

 .  )٥/٢٣٨ (، أمحد )٤٢٩٦(
 .  ٤١ - ٤٠:  تانياآلسورة احلج ) ٤(
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، ربط ذلك  ؛ ألن من انتصر على عدوه فقد أمن شره الذي يتوفر به األمن للمسلمني
زكاة اليت هي ، وإيتاء ال بإقام الصلوات اخلمس اليت هي الركن الثاين من أركان اإلسالم

:  ؛ ألن األول ، وخص هذين الركنني ملا هلما من األمهية الركن الثالث من أركان اإلسالم
، وهذا هو األساس الذي ينبين عليه  إحسان فيما بني العبد وبني ربه بإخالص العبادة له

 .  الدين كله
نهي عن املنكر ، مث األمر باملعروف وال إحسان فيما بني العبد وبني إخوانه:  والثاين

، وقدم إقام الصالة وإيتاء الزكاة على األمر باملعروف  اللذان يتحقق هبما نصرة دين اهللا
                                                    ً          ؛ ألن اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر ال بد أن يكون عامل ا مبا يأمر  والنهي عن املنكر

 .        ً                         ً      ، وصاحل ا يف نفسه قبل أن يكون مصلح ا لغريه         ً             ، ومتجنب ا ملا ينهى عنه به
، فهي  هذا وكما أن هذه األمور هي أهم مقومات األمن وأسباب النصر يف الدنيا

t  {:  ، قال تعاىل كذلك أسباب األمن يف الدار اآلخرة Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u óΟs9uρ (#þθ Ý¡Î6 ù= tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒ Î) 

AΟù=ÝàÎ/ { )مل خيلطوا عبادهتم بشرك:  أي )١ }  y7Í×̄≈s9'ρé& ãΝßγs9 ßøΒF{$# Νèδuρ tβρß‰tGôγ•Β ∩∇⊄∪ { )٢( ، 
β¨  {:  وقال تعاىل Î) tÉ)−FãΚ ø9$# ’Îû BΘ$ s)tΒ &ÏΒ r& ∩∈⊇∪ ’ Îû ;M≈̈Ζy_ 5χθ ã‹ãã uρ ∩∈⊄∪ { )وقال   )٣ ،

$  {:  تعاىل yδθ è= äz ÷Š $# AΟ≈ n= |¡ Î0 t ÏΖ ÏΒ# u ∩⊆∉∪ { )تعاىل، وقال )٤   :}  öΝ èδ uρ ’ Îû ÏM≈ sù ã äó ø9 $# 

tβθ ãΖ ÏΒ# u ∩⊂∠∪ { )فنالوا األمن باجلنة بسبب إمياهنم يف الدنيا وإخالصهم العبادة هللا  )٥
هؤالء الذين أخلصوا العبادة هللا وحده ومل :  كثري، قال اإلمام ابن  وابتعادهم عن الشرك

 .  ، املهتدون يف الدنيا واآلخرة              ً                       يشركوا به شيئ ا هم اآلمنون يوم القيامة

                                                 
 .  ٨٢:  سورة األنعام آية) ١(
 .  ٨٢:  سورة األنعام آية) ٢(
 .  ٥٢ - ٥١:  تانياآلسورة الدخان ) ٣(
 .  ٤٦:  سورة احلجر آية) ٤(
 .  ٣٧:  سورة سبأ آية) ٥(
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، وظلم  الشرك : ( فمن سلم من أجناس الظلم الثالثة:  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
، ومن مل يسلم  تداء التامكان له األمن التام وااله)  ، وظلمه لنفسه مبا دون الشرك العباد

أنه ال بد أن يدخل اجلنة كما :  مبعىن.  من ظلمه لنفسه كان له األمن واالهتداء املطلق
$ ΝèO§  {:  قوله تعاىل:  ، يعين وعد بذلك يف اآلية األخرى uΖøO u‘ ÷ρ r& |=≈ tG Å3ø9$# t Ï% ©!$# $ uΖøŠxsÜô¹ $# ôÏΒ 

$ tΡÏŠ$ t7Ïã ( óΟßγ ÷ΨÏϑ sù ÒΟÏ9$ sß Ïµ Å¡øuΖÏj9 Νåκ÷]ÏΒ uρ Ó‰ÅÁ tFø)•Β öΝåκ÷]ÏΒ uρ 7,Î/$ y™ ÏN≡uöy‚ ø9$$ Î/ Èβ øŒÎ*Î/ «!$# 4 š Ï9≡sŒ uθ èδ ã≅ôÒ xø9$# 

çÎ7x6ø9$# ∩⊂⊄∪ àM≈̈Ζy_ 5βô‰tã $ pκtΞθ è= äz ô‰tƒ { )وقد هداه اهللا إىل الصراط املستقيم الذي تكون  )١ 
، وحيصل له من نقص األمن واالهتداء حبسب ما نقص من إميانه بظلمه  عاقبته فيه إىل اجلنة

 .  انتهى.  لنفسه
:  ، قال تعاىل  ومن أسباب األمن اجتماع الكلمة وطاعة والة األمور باملعروف-٣

}  (#θ ßϑ ÅÁ tG ôã $# uρ È≅ ö7 pt ¿2 «! $# $ Yè‹ Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è% § x s? 4 { )٢(   . 

Ÿω  {:  وقال تعاىل uρ (#θ ãã t“≈ uΖs? (#θ è= t±øtG sù |=yδ õ‹s?uρ ö/ä3çt†Í‘ ( { )فاالجتماع قوة والفرقة   )٣ ،
 .  تضعف كيان اجملتمع

:  ، قال تعاىل ، ومن أسباب زواله كفر النعمة  ومن مقومات األمن شكر النعمة-٤
}  øŒÎ)uρ šχ©Œr's? öΝä3š/u‘  È⌡s9 óΟè?öx6x© öΝä3¯Ρy‰ƒ Î— V{ (  È⌡s9uρ ÷Λän öxŸ2 ¨βÎ) ’ Î1# x‹tã Ó‰ƒÏ‰t±s9 ∩∠∪ { )٤(   ،

y7  {:  وقال تعاىل Ï9≡ sŒ  χ r' Î/ ©! $# öΝ s9 à7 tƒ # Z É i tó ãΒ ºπ yϑ ÷è Ï oΡ $ yγ yϑ yè ÷Ρ r& 4’ n? tã BΘ öθ s% 4 ®L ym (#ρ ç É i tó ãƒ $ tΒ 

öΝ Íκ Å¦ àΡ r' Î/   { )وقال تعاىل  )٥ ،  :}  z> uŸÑuρ ª!$# Wξ sWtΒ Zπ tƒ ös% ôM tΡ$ Ÿ2 ZπoΨ ÏΒ#u Zπ ¨ΖÍ≥ yϑ ôÜ•Β $ yγ‹ Ï?ù'tƒ 

$ yγ è% ø—Í‘ #Y‰xî u‘ ÏiΒ Èe≅ ä. 5β%s3tΒ ôNtxx6 sù ÉΟãè ÷Ρr'Î/ «!$# $ yγ s%≡sŒr'sù ª!$# }¨$ t6 Ï9 Æíθ àf ø9$# Å∃öθ y‚ ø9$#uρ $ yϑ Î/ (#θ çΡ$ Ÿ2 

                                                 
 .  ٣٣ - ٣٢:  تانياآلسورة فاطر ) ١(
 .  ١٠٣:  سورة آل عمران آية) ٢(
 .  ٤٦:  سورة األنفال آية) ٣(
 .  ٧:  سورة إبراهيم آية) ٤(
 .  ٥٣:  سورة األنفال آية) ٥(
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šχθ ãèuΖóÁ tƒ ∩⊇⊇⊄∪ { )وقال عن سبأ  )١ ،  :}  ô‰s)s9 tβ%x. :* t7|¡Ï9 ’ Îû öΝÎγ ÏΨ s3ó¡tΒ ×π tƒ#u ( Èβ$ tG ¨Ψ y_ tã 

&Ïϑ tƒ 5Α$ yϑ Ï© uρ ( (#θ è=ä. ÏΒ É−ø— Íh‘ öΝä3În/u‘ (#ρãä3ô© $#uρ …çµ s9 4 ×ο t$ ù#t/ ×π t6 Íh‹sÛ ;> u‘ uρ Ö‘θ àxî ∩⊇∈∪ (#θ àÊ tôã r'sù $ uΖù= y™ ö‘ r'sù 

öΝÍκö n= tã Ÿ≅ ø‹y™ ÇΠÌyè ø9$# Νßγ≈ oΨø9£‰t/uρ öΝÍκö oK¨Ζpg¿2 È ÷tF̈Ζy_ ö’tA# uρ sŒ @≅ à2 é& 7Ý÷Η s~ 9≅øO r&uρ &ó x« uρ ÏiΒ 9‘ô‰Å™ 9≅Š Î= s% ∩⊇∉∪ 
y7 Ï9≡sŒ Νßγ≈oΨ ÷ƒ t“ y_ $ yϑ Î/ (#ρ ãxx. ( ö≅ yδ uρ ü“ Ì“≈ pgéΥ ω Î) u‘θàs3ø9$# ∩⊇∠∪ $ uΖù= yè y_ uρ öΝæη uΖ÷ t/ t ÷t/uρ “ tà)ø9$# ÉL ©9$# $ uΖò2 t≈ t/ 

$ pκ Ïù “ \è% Zο tÎγ≈ sß $ tΡö‘ £‰s% uρ $ pκ Ïù uö¡¡9$# ( (#ρ çÅ™ $ pκ Ïù u’ Í<$ uŠs9 $ ·Β$ −ƒ r&uρ tÏΖÏΒ#u ∩⊇∇∪ (#θ ä9$ s)sù $ uΖ−/u‘ ô‰Ïè≈ t/ t ÷t/ 

$ tΡÍ‘$ xó™ r& (#þθ ßϑ n= sßuρ öΝåκ|¦ àΡr& öΝßγ≈ oΨù= yè yf sù y]ƒ ÏŠ% tnr& öΝßγ≈oΨ ø% ¨“ tΒ uρ ¨≅ ä. A−̈“ yϑ ãΒ 4 { )٢(   . 
، وأن زواله مقرون  وهكذا جند يف هذه اآليات أن استقرار األمن مربوط بشكر النعمة

، مما يدل على أن الضرورة  ، كما جند أن توافر األمن ال بد أن يسبق توافر الغذاء بكفرها
ر مع عدم األمن ؛ ألنه ال ميكن التلذذ بالغذاء لو تواف إليه أشد من الضرورة إىل الغذاء

،  ؛ وهلذا كان يف دعاء اخلليل عليه السالم تقدمي طلب األمن على طلب الرزق واالستقرار
$øŒÎ)uρ tΑ  {:  كما ذكر اهللا عنه يف قوله s% ÞΟ↵ Ïδ≡tö/Î) Éb> u‘ ö≅yè ô_ $# #x‹≈ yδ #µ$ s#t/ $ YΖÏΒ#u ø−ã— ö‘$#uρ …ã& s#÷δ r& z ÏΒ 

ÏN≡tyϑ ¨V9$# { )وأمرهم أن يفردوه  وقد امنت اهللا على قريش بتوفري هاتني النعمتني )٣ ،

≈#É  {:  ، فقال             ً            بالعبادة شكر ا له على ذلك n=ƒ \} C·÷ƒ tè% ∩⊇∪ öΝÎγ Ï≈ s9Î) s' s#ôm Í‘ Ï!$ tG Ïe±9$# É#ø‹¢Á9$#uρ 

∩⊄∪ (#ρ ß‰ç6 ÷è u‹ù= sù ¡> u‘ #x‹≈ yδ ÏMø t7ø9$# ∩⊂∪ ü”Ï% ©!$# Οßγ yϑ yè ôÛr& ÏiΒ 8íθ ã_ Νßγ oΨ tΒ#uuρ ôÏiΒ ¤∃öθ yz ∩⊆∪ { )٤(   . 

 وسائل حفظ األمن يف اإلسالم 
، اهتم  اءوملا كان توفر األمن ضرورة من ضروريات اجملتمع اليت تفوق ضرورة الغذ

؛ ألن                                 ً       ً ، وذلك ببناء اإلنسان عقيدة وأخالق ا وسلوك ا اإلسالم بتوفري األسباب اجلالبة لألمن

                                                 
 .  ١١٢:  سورة النحل آية) ١(
 .  ١٩ - ١٥:  اتياآلسورة سبأ ) ٢(
 .  ١٢٦:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ٤ - ١:  اتياآلسورة قريش ) ٤(
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، وإمنا يتوافر بتهذيب النفوس  األمن ال يتوافر مبجرد البطش واإلرهاب وقوة احلديد والنار
 .  ، وتصحيح املفاهيم حىت تترك النفوس الشر رغبة عنه وكراهية له وتطهري األخالق

 :  كما يقول الشاعر
ــا ــن غيه ــس ع ــه األنف                                         ما مل يكن هلـا مـن نفـسها زاجـر                                وال تنت

، قال  فإذا فقد اجملتمع هذه املقومات اليت جاء اإلسالم هبا فإنه يفقد أمنه واستقراره
 :  الشاعر

ــا بقيــت ــا األمــم اخلــالق م                                      فإن هـم ذهبـت أخالقهـم ذهبـوا                               وإمن
، وإن   هذه املقومات من أفلس الناس من الناحية األمنيةوهلذا جند األمم اليت تفقد

، وإمنا  ؛ ألن اإلنسان ال حيكم باآللة فقط كانت متلك األسلحة الفتاكة واألجهزة الدقيقة
$ ô‰s)s9  {:  ، كما قال تعاىل حيكم بالشرع العادل والسلطان القوي uΖù= y™ ö‘ r& $ oΨ n= ß™ â‘ ÏM≈ uΖÉi t7ø9$$ Î/ 

$ uΖø9t“Ρr&uρ ÞΟßγ yè tΒ |=≈ tG Å3ø9$# šχ#u”Ïϑ ø9$#uρ tΠθ à)u‹Ï9 â¨$ ¨Ψ9$# ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ ( $ uΖø9t“Ρr&uρ y‰ƒ Ï‰pt ø: $# ÏµŠÏù Ó¨ ù't/ Ó‰ƒ Ï‰x© ßìÏ≈ oΨ tΒ uρ 

Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 zΝn= ÷è u‹Ï9uρ ª!$# tΒ …çν çÝÇΖtƒ …ã& s#ß™ â‘ uρ Í=ø‹tó ø9$$ Î/ 4 ¨βÎ) ©!$# ;“ Èθ s% Ö“ƒÌ“ tã ∩⊄∈∪ { )١(  . 
هو االستسالم هللا باخلضوع له :  ؛ ألن اإلسالم ويفهم األمن من مفهوم اإلسالم

، وقد هنى اهللا عن التعدي على الناس يف أعراضهم  وامتثال أوامره واجتناب منهياته
املسلم من سلم املسلمون من لسانه  {:   ، كما قال النيب وأمواهلم وأبداهنم

ومن دخل يف )  ) ٤١ (، احلديث برقم  ، ومسلم ) ١/٨ (رواه البخاري   ()٢( } ويده

ال إله إال اهللا وكفر مبا يعبد من :  من قال { ؛ لقوله  اإلسالم دخل يف نطاق األمن

، وقال عليه الصالة  ) تقدم خترجيه  ()٣( }دون اهللا حرم ماله ودمه وحسابه على اهللا 

                                                 
 .  ٢٥:  سورة احلديد آية) ١(
 ، )٢٤٨١(، أبو داود اجلهاد  )٤٩٩٦(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٤٠(، مسلم اإلميان  )١٠(ان البخاري اإلمي) ٢(

 .  )٢٧١٦(، الدارمي الرقاق  )٢/١٩٢(أمحد 
 .  )٦/٣٩٤(، أمحد  )٢٣(مسلم اإلميان ) ٣(
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،  رواه مسلم  ()١( }؛ دمه وماله وعرضه   املسلم على املسلم حرامكل {:  والسالم
 .  ) ) ٢٥٤٦ (احلديث برقم 

، لكن قد يكون هناك شذاذ مل  فإذا حتقق اإلسالم واإلميان توفرت أسباب األمن
، وهنا وضع اهللا  ، فتحصل منهم نزوات ختل باألمن يتمكن اإلسالم واإلميان من قلوهبم

، فشرع سبحانه  دع هلؤالء تكف عدواهنم وتصون األمن من عبثهمسبحانه زواجر وروا
، فشرع حد املرتد حلفظ  احلدود الكفيلة لردعهم وحتذير غريهم من أن يفعلوا مثل فعلهم

، وشرع حد الزنا وحد القذف حلفظ العرض  ، وشرع القصاص حلفظ النفوس الدين
، وشرع  ة حلفظ األموال، وشرع حد السرق ، وشرع حد املسكر حلفظ العقل والنسب

، وشرع قتال البغاة حلفظ السلطة  حد قطاع الطريق حلفظ السبل وتأمني املواصالت
 .             ً                            اإلسالمية ومنع ا لتفريق الكلمة واختالف األمة

؛ ألن املرتد ترك احلق بعد   فاملرتد يقتل حلفظ الدين والعقيدة من عبث العابثني-١
من بدل  {:  ، قال النيب  أقوى أسباب األمنمعرفته واعتدى على العقيدة اليت هي 

ال  {:  وقال عليه الصالة والسالم،  ) ٤/٢١ . ( ) رواه البخاري  ()٢( }دينه فاقتلوه 
،  الثيب الزاين:  ل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا إال بإحدى ثالثحي

،  ) ٨/٣٨ (رواه البخاري   ()٣( }، والتارك لدينه املفارق للجماعة  والنفس بالنفس
 .  ) ١٦٧٦ (، احلديث برقم  ومسلم

 حىت ال يكون الدين ؛ فاملرتد يقتل لتبديله الدين وتركه له ومفارقة مجاعة املسلمني
، ولسد الطريق على  ، فيغتر هبم غريهم من ضعاف اإلميان ألعوبة للمالحدة والزنادقة

                                                 
 .  )٢/٢٧٧(، أمحد  )٢٥٦٤(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ١(
، أبو داود  )٤٠٦٠(، النسائي حترمي الدم  )١٤٥٨(، الترمذي احلدود  )٢٨٥٤(البخاري اجلهاد والسري ) ٢(

 .  )٢٥٣٥(، ابن ماجه احلدود  )٤٣٥١(احلدود 
، الترمذي الديات  )١٦٧٦(، مسلم القسامة واحملاربني والقصاص والديات  )٦٤٨٤(البخاري الديات ) ٣(

، أمحد  )٢٥٣٤(، ابن ماجه احلدود  )٤٣٥٢(، أبو داود احلدود  )٤٠١٦(، النسائي حترمي الدم  )١٤٠٢(
 .  )٢٢٩٨(، الدارمي احلدود  )١/٤٤٤(
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، كما حاول بعض اليهود  ، مث خيرج منه للتنفري منه                              ً العابث الذي يدخل يف الدين خداع ا
Ms9$  {:   فأنزل اهللا فيهم قوله تعاىلهذه اخلدعة زمن النيب  s% uρ ×π xÍ← !$ ©Û ôÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3ø9$# 

(#θ ãΖÏΒ#u ü“ Ï% ©!$$ Î/ tΑÌ“Ρé& ’ n?tã š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u tµ ô_ uρ Í‘$ yγ ¨Ψ9$# (#ÿρ ãàø.$#uρ …çν tÅz# u öΝßγ ¯= yè s9 tβθãè Å_ ötƒ ∩∠⊄∪ { )١(  
 .  لعل املسلمني إذا رأوا ذلك يرجعون عن دينهم:  أي

، قال   والقصاص من القاتل فيه محاية للنفوس الربيئة وضمان لألمن بني الناس-٢
’ öΝä3s9uρ  {:  تعاىل Îû ÄÉ$ |Á É)ø9$# ×ο 4θ uŠym ’Í< 'ρ é'̄≈ tƒ É=≈ t6 ø9F{$# öΝà6¯= yè s9 tβθ à)−G s? ∩⊇∠∪ { )فإذا عرف  )٢ ،

، فكان يف هذا حفظ حلياته وحياة  من يريد قتل إنسان أنه سيقتل به امتنع عن القتل
، وإذا أقدم على القتل فاقتص منه كان يف هذا ردع لآلخرين فال يقدمون على مثل  غريه
فقتل نفس واحدة بالقصاص حصل به جناة أنفس .  ه؛ لئال يكون مصريهم كمصري جرميته
 .  ، وبذلك يأمن الناس على حياهتم ؛ كالعضو الفاسد يقطع حلفظ بقية اجلسم كثرية
، وتغريبه عن وطنه   وحد الزنا جبلد البكر مائة جلدة ومبحضر عام من املؤمنني-٣

،  ته بنكاح صحيحوهو الذي سبق أن جامع زوج:  ، وبرجم الزاين احملصن    ً      ً عام ا كامل ا
èπ  {:  ، كما قال تعاىل فريجم باحلجارة حىت ميوت u‹ÏΡ#¨“9$# ’ÎΤ#¨“9$#uρ (#ρ à$ Î#ô_ $$ sù ¨≅ ä. 7‰Ïn≡uρ $ yϑ åκ÷]ÏiΒ 

sπ s($ ÏΒ ;ο t$ ù#y_ ( Ÿω uρ /ä.õ‹è{ù's? $ yϑ ÍκÍ5 ×π sùù&u‘ ’ Îû È ÏŠ «!$# β Î) ÷ΛäΖä. tβθ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# ( ô‰pκô¶ uŠø9uρ $ yϑ åκu5# x‹tã 

×π xÍ← !$ sÛ zÏiΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊄∪ { )وقال النيب  )٣   :} البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة  ،

؛  ) ١٦٩٠ (، احلديث برقم  رواه مسلم  ()٤( }والثيب بالثيب جلد مائة والرجم 
، وليأمنوا على أنساهبم من  وذلك حىت يأمن الناس على أعراضهم من االعتداء عليها

≅  {:  ، ولردع املضيعني ألعراضهم اليت أمرهم اهللا حبفظها يف قوله تعاىل االختالط è% 

                                                 
 .  ٧٢:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  ١٧٩:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٢:  سورة النور آية) ٣(
،  )٢٥٥٠(، ابن ماجه احلدود  )٤٤١٥(، أبو داود احلدود  )١٤٣٤(، الترمذي احلدود  )١٦٩٠( مسلم احلدود )٤(

 .  )٢٣٢٧(، الدارمي احلدود  )٥/٣٢٧ (أمحد
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šÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 (#θ‘Òäótƒ ôÏΒ ôΜÏδÌ≈|Áö/r& (#θÝàxøts†uρ óΟßγy_ρãèù 4 { )وقوله تعاىل  )١ ،  :}  ≅è%uρ 

ÏM≈uΖÏΒ÷σßϑù=Ïj9 zôÒàÒøótƒ ôÏΒ £ÏδÌ≈|Áö/r& zôàxøts†uρ £ßγy_ρãèù { )بذلك يقضي على جرمية الزنا ، و )٢

Ÿω  {:                        ً      ، واليت قال اهللا تعاىل حمذر ا منها اليت تدمر اجملتمعات البشرية uρ (#θ ç/ t ø) s? #’ oΤ Ì h“9 $# ( … çµ ¯Ρ Î) 

tβ% x. Zπ t± Ås≈ sù u !$ y™ uρ Wξ‹ Î6 y™ ∩⊂⊄∪ { )٣(   . 
وبتطبيق هذا احلد يأمن الناس من هذا اخلطر املدمر الذي يلوث اجملتمع ويهدد 

 .  ، وينشر األمراض اخلطرية اإلنسانية
، صان اهللا أعراض األبرياء أن تدنس  شناعة جرمية الزنا وحرمة عرض املسلم ول-٤

، فتقذفه  ، وكف األلسنة البذيئة أن تتطاول على عرض املسلم بنسبة هذه اجلرمية إليها
، فأمر جبلد القاذف الذي ال يستطيع إقامة البينة على                         ً       ً بارتكاب فاحشة الزنا زور ا وهبتان ا

                ً               ، وأنه يعترب فاسق ا ساقط العدالة                        ً ، وال تقبل له شهادة أبد ا ني جلدةما يقول بأن جيلد مثان
t  {:  ، قال تعاىل ما مل يتب من هذه اجلرمية Ï% ©!$#uρ tβθ ãΒötƒ ÏM≈oΨ |Á ós ßϑ ø9$# §ΝèO óΟs9 (#θ è?ù'tƒ Ïπ yè t/ö‘ r'Î/ 

u!#y‰pκà− óΟèδρ ß‰Î=ô_ $$ sù tÏΖ≈ uΚ rO Zο t$ ù#y_ Ÿω uρ (#θ è= t7ø)s? öΝçλm; ¸ο y‰≈ pκy− #Y‰t/r& 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ tβθà)Å¡≈ xø9$# ∩⊆∪ ω Î) t Ï% ©!$# 

(#θ ç/$ s? .ÏΒ Ï‰÷èt/ y7 Ï9≡sŒ (#θ ßs n= ô¹ r&uρ { )٤(   . 
، وتسكت األفواه  لقاذف تصان األعراض الربئيةوهبذا احلد الرادع وسحب الثقة من ا

، ويصبح الناس يف مأمن منها ومن ذكرها حىت تتوارى  ، وتتوارى آثار هذه اجلرمية البذيئة
 .                من اجملتمع هنائي ا

؛ ألنه مييز به بني   وملا كان العقل أعظم ما ميتاز به اإلنسان عن غريه من احليوانات-٥
؛ ولذا  ، ويدفع صاحبه إىل فعل الفضائل واجتناب الرذائل قبيحالضار والنافع واحلسن وال

؛ ألنه حيجره كذلك عما ال           ً ، ومسي حجر ا ؛ ألنه يعقل صاحبه عن فعل القبائح       ًمسي عقال 
                                                 

 .  ٣٠:  سورة النور آية) ١(
 .  ٣١:  سورة النور آية) ٢(
 .  ٣٢:  سورة اإلسراء آية) ٣(
 .  ٥ - ٤:  تانياآلسورة النور ) ٤(
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ً       ، ومسي ن ه ى ولب ا يليق              ً  ؛ ألن فيه أمان ا  ، وكلها أمساء تدل على شرف العقل وقيمته       ُ 
، فمن        ً                        ، وأمان ا لغريه أن يناله أذى منه  من غريهلإلنسان يف خاصة نفسه من أن يناله أذى

         ً                                                             تعاطى شيئ ا من األشربة أو املأكوالت أو املشمومات املسكرة اليت تغطي هذا العقل 
، فإنه يف هذه احلالة ال يؤمن أن يفعل ما يضر  وتعطله عن أداء مهمته والقيام بوظيفته

 .  يهدد اجملتمع                              ً  ؛ ألنه فقد صمام األمان فأصبح خطر ا  بنفسه أو بغريه
، وليتعظ به  لذلك شرع اهللا ردعه بإقامة احلد عليه باجللد املؤمل حىت يذوق وبال أمره

، فقال سبحانه  ، وبني خطرها وضررها ، وقد حذر اهللا عباده عن شرب املسكرات غريه
$  {:  وتعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΨtΒ#u $ yϑ ¯ΡÎ) ãôϑ sƒ ø: $# çÅ£øŠyϑ ø9$#uρ Ü>$|ÁΡF{$#uρ ãΝ≈ s9ø— F{$#uρ Ó§ô_ Í‘ ôÏiΒ È≅ yϑ tã 

Ç≈ sÜø‹¤±9$# çνθ ç7Ï⊥ tG ô_ $$ sù öΝä3ª= yès9 tβθßs Î= øè? ∩⊃∪ $ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ìãƒ ß≈ sÜø‹¤±9$# β r& yìÏ%θ ãƒ ãΝä3uΖ÷ t/ nο uρ≡y‰yè ø9$# u!$ ŸÒ øó t7ø9$#uρ ’ Îû 

Ì÷Κ sƒ ø: $# ÎÅ£÷ yϑ ø9$#uρ öΝä.£‰ÝÁ tƒ uρ tã Ìø.ÏŒ «!$# Çtã uρ Íο 4θ n= ¢Á9$# ( ö≅yγ sù ΛäΡ r& tβθ åκtJΖ•Β ∩⊇∪ { )١(  . 
،  ؛ ألهنا تضر بالعقل واجلسم              ً         ؛ ألهنا أشد ضرر ا من اخلمر وكذا تعاطي املخدرات

، وتغري متعاطيها باإلدمان حبيث ال يصرب  وتفقد الرجولة وتغري بفعل الفاحشة والدياثة
مراض              ً                 ، فهي أشد فتك ا يف اجملتمعات من األ ، ويتحول من اإلنسانية إىل البهيمية عنها

؛ ألنه من  ، لذا جيب على والة األمور التنكيل مبن يتعاطى املخدرات أو يروجها الوبائية
                        ً          ، فيجب أخذهم بالقوة حفاظ ا على أمن  أعظم املخربني والساعني يف األرض بالفساد

، وصيانة ألمن        ً            ؛ حفاظ ا على العقول  عن كل مسكر ومفتر، وقد هنى النيب  اجملتمعات
 .   من أن تعبث به املسكرات واملخدراتاجملتمع املسلم

:  ، كما قال اهللا تعاىل  وملا كان املال قوام احلياة واحلفاظ عليه من الضروريات-٦
}  Ÿω uρ (#θ è? ÷σ è? u !$ yγ x ¡9 $# ãΝ ä3 s9≡ uθ øΒ r&  ÉL ©9 $# Ÿ≅ yè y_ ª! $# ö/ ä3 s9 $ Vϑ≈ uŠ Ï% { )فقد حرم اهللا أخذ .   )٢

، فاالعتداء على مال الغري كاالعتداء  بغري حق واالستيالء عليها بغري مربرأموال الناس 
 .  ، كما تدل عليه اآليات واألحاديث على دمه وعرضه يف احلرمة

                                                 
 .  ٩١ - ٩٠:  تانياآلسورة املائدة ) ١(
 .  ٥:  سورة النساء آية) ٢(
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، وهي أخذ املال خفية من  لسرقةومن أشد أنواع االعتداء على أموال الناس أخذها با
، هذه اليد اخلائنة اليت امتدت إىل ما ال حيل  ، وجزاء من فعل ذلك قطع يده حرز مثله

$‘ä−Í  {:  ، قال اهللا تعاىل ، وعبثت باألمن وروعت اجملتمع جزاؤها البتر هلا ¡¡9$#uρ èπ s% Í‘$¡¡9$#uρ 

(#þθ ãè sÜø%$$ sù $ yϑßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& L!#t“ y_ $ yϑ Î/ $ t7|¡x. Wξ≈s3tΡ zÏiΒ «!$# 3 ª!$#uρ î“ƒ Í•tã ÒΟŠ Å3ym ∩⊂∇∪ { )١(   . 
؛ ألن اجملاهرة متكن مدافعتها وعمل  والسرقة أشد خطورة من اغتصاب املال جماهرة

، يؤخذ هبا  ، وغدر سيئ ، أما السرقة فإهنا مكر خفي شرهااالحتياطات املانعة من 
، فكان جزاؤه  ، وتدل على جرأة اجملرم حيث مل متنعه احلروز واحلصون اإلنسان من مأمنه

ً               ؛ ردع ا له وعظة لغريه بتر يده وتعطيلها عليه ، ويطمئن  ، وهبذا يتوفر األمن للمجتمع     
 .  ، ويقضي على اجلرمية الناس على أمواهلم يف بيوهتم ومستودعاهتم

 وملا كان ربط البلدان واألقاليم بعضها ببعض عن طريق املواصالت الربية -٧
والبحرية واجلوية لنقل البضائع وتنقالت املسافرين للتجارة وغريها من األغراض اليت تتم 

ها ، لذلك احتاج اجملتمع إىل تأمني السبل بردع اجملرمني الذين حياولون قطع هبا مصاحلهم
، وهم الذين يتعرضون  ، وألجل ذلك شرع اهللا سبحانه حد قطاع الطريق ويروعون املارة

:  وهذا احلد هو ما ذكره اهللا تعاىل بقوله.  للناس بالسالح فيغصبوهنم املال جماهرة
} $ yϑ ¯Ρ Î) (# äτℜ t“ y_ t Ï% ©! $# tβθ ç/ Í‘$ pt ä† ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ tβ öθ yè ó¡ tƒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# # ·Š$ |¡ sù β r& (# þθ è= −G s) ãƒ ÷ρ r& (# þθ ç6 ¯= |Á ãƒ 

÷ρ r& yì ©Ü s) è? óΟ Îγƒ Ï‰ ÷ƒ r& Ν ßγ è= ã_ ö‘ r& uρ ô Ï iΒ A#≈ n= Åz ÷ρ r& (# öθ xΨ ãƒ š∅ ÏΒ ÇÚ ö‘ F{ $# 4 š Ï9≡ sŒ óΟ ßγ s9 Ó“ ÷“ Åz ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ( 
óΟ ßγ s9 uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# ë># x‹ tã íΟŠ Ïà tã ∩⊂⊂∪ ω Î) š Ï% ©! $# (#θ ç/$ s?  ÏΒ È≅ ö6 s% β r& (#ρ â‘ Ï‰ ø) s? öΝ Íκ ö n= tã ( (# þθ ßϑ n= ÷æ $$ sù 

χ r& ©! $# Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊂⊆∪ { )٢(   . 
، ويتوافر األمن  ، وتنتظم املصاحل وبتطبيق هذه العقوبة على قطاع الطريق تأمن السبل

، ويسهل نقل  ، وتنتظم املواصالت بني البلدان واألقاليم يف الرب والبحر واحلاضرة والبادية

                                                 
 .  ٣٨:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ٣٤ - ٣٣:  تانياآلاملائدة سورة ) ٢(



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ١٥٤

؛ وهلذا وصف اهللا  اجالبضائع والتبادل التجاري مما فيه صالح العمران البشري وتوافر اإلنت
 .  من حياول تعطيل هذه املصاحل بأنه حمارب هللا ورسوله وساع يف األرض بالفساد

، وتكف   وملا كان ال بد للمسلمني من قيادة جتتمع كلمتهم هبا وحتل مشكالهتم- ٨
، وتنفذ أحكام اهللا  ، وترعى شئوهنم ، وتدفع العدو اخلارجي عنهم الظامل منهم عن ظلمه

ملا كان األمر كذلك وأكثر شرع اهللا تنصيب اإلمام وطاعته باملعروف وإعانته على  ، فيهم
$  {:  ، قال اهللا تعاىل اخلري pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# ’ Í< 'ρ é& uρ Í ö∆ F{ $# 

óΟ ä3Ζ ÏΒ ( { )١( . 
،  ؛ ملا يف ذلك من املفاسد وحرم اهللا ورسوله معصية ويل األمر إذا مل يأمر مبعصية
، وأمر بردع من فعل ذلك  وحرم اهللا ورسوله اخلروج على إمام املسلمني وتفريق الكلمة

                                  ً  ول شق عصا الطاعة وتفريق اجلماعة شخص ا ، فإن كان من حيا حىت يكف ويلتزم بالطاعة
، فليطعه  ومن بايع إماًما فأعطاه صفقة يده ومثرة قلبه {:  ؛ لقوله      ً          واحد ا وجب قتله

احلديث :  رواه مسلم  ()٢( }خر ، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق اآل إن استطاع
وإن كان من حياول ذلك مجاعة هلم شوكة ومنعة هتدد أمن املسلمني ) )  ١٨٤٤ (برقم 

مناصحتهم وإزالة الشبهة اليت :  ، وجيب أوال وتريد تفريق كلمتهم فهم بغاة ظلمة
، فإن مل ينكفوا عن بغيهم وجب قتاهلم إىل أن يرجعوا للطاعة ولزوم  يتعلقون هبا
β  {:  ؛ لقوله تعاىل اجلماعة Î)uρ Èβ$ tG xÍ← !$ sÛ zÏΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#θ è= tG tG ø% $# (#θ ßs Î= ô¹ r'sù $ yϑ åκs]÷ t/ ( .β Î* sù ôM tót/ 

$ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) ’n?tã 3“ t÷z W{$# (#θ è= ÏG≈ s)sù  ÉL ©9$#  Èö ö7s? 4 ®L ym uþ’ Å∀s? #’ n< Î) ÌøΒ r& «!$# 4 { )٣(  . 
؛ ملا  وهبذا يتبني وجوب احترام السلطة اإلسالمية ووجوب مناصرهتا ومناصحتها
 .  يترتب على وجودها من املصاحل وانتفاء املفاسد العظيمة اليت من أعظمها انعدام األمن

                                                 
 .  ٥٩:  سورة النساء آية) ١(
، ابن ماجه الفنت  )٤٢٤٨(، أبو داود الفنت واملالحم  )٤١٩١(، النسائي البيعة  )١٨٤٤(مسلم اإلمارة ) ٢(

 .  )٢/١٩١(، أمحد  )٣٩٥٦(
 .  ٩:  سورة احلجرات آية) ٣(
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 املوجز ما حققه اإلسالم من أمن اجملتمع حني عجزت نتبني من هذا العرض:      ً وأخري ا
كل نظم البشر وأسلحتهم الفتاكة وأجهزهتم الدقيقة أن حتقق أقل القليل من هذا األمن 

zΝõ3ßs  {:  ، وصدق اهللا العظيم حيث يقول الذي حققه اإلسالم sùr& Ïπ ¨ŠÎ=Îγ≈ yf ø9$# tβθ äóö7tƒ 4 ôtΒ uρ 

ß|¡ôm r& zÏΒ «!$# $ Vϑ õ3ãm 5Θöθ s)Ïj9 tβθãΖÏ%θ ãƒ ∩∈⊃∪ { )١(  . 
مث إن هذا األمن الذي حققه اإلسالم ال يعتمد على العقوبة وشدة البطش بأصحاب 

اإلهلية يف النفوس حىت ، وإمنا يعتمد على غرس اإلميان يف القلوب وزرع اخلشية  اجلرائم
، مث يتبع ذلك الوعظ  ، بل تقوم مبقاومته والنهي عنه تترك اإلجرام رغبة عنه وكراهية له

،  ؛ ألجل تعليم اجلاهل وتذكري الغافل والتذكري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر
شرعية على ، مث يتبع ذلك تطبيق العقوبات ال واألخذ على يد السفيه من الوقوع يف اجلرائم

،  ، ومل يأمتر باملعروف وينته عن املنكر ، ومل تؤثر فيه النصيحة من مل جتد فيه املوعظة
 :  ، كما يقال فالعقوبة آخر مرحلة

                                   مضر كوضع السيف يف موضع النـدى                                    ووضع الندى يف موضع السيف بـالعال
يدي والرقاب فالذين يظنون أن األمن يف اإلسالم يقوم على جمرد العقوبة بقطع األ

، هم إما جهلة أو مغرضون يريدون  ، قد أساءوا الظن ومل يفهموا واقع اإلسالم واجللد
؛ ألن اإلسالم ال يلجأ إىل العقوبة إال كحل أخري وبشروط دقيقة إذا  تشويه اإلسالم

،  ، وتكون حينئذ واقعة موقعها الالئق وال يقوم غريها مقامها توافرت حتتم إيقاع العقوبة
Ÿω  {:  ، قال اهللا تعاىل ينئذ ال جتوز احليلولة دون إقامتها بشفاعة أو رأفة باجملرموح uρ 

/ä.õ‹è{ù's? $ yϑ ÍκÍ5 ×π sùù&u‘ ’Îû È ÏŠ «!$# βÎ) ÷ΛäΖä. tβθãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# ( { )٢(  . 

 )٣( }من حالت شفاعته دون حد من حدود اهللا فقد ضادَّ اهللا  {:  وقال النيب 
كما ال جتوز املعاوضة عن احلد بالغرامة )  ) ٣٥٩٧ (، احلديث برقم  رواه أبو داود (

                                                 
 .  ٥٠:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ٢:  سورة النور آية) ٢(
 .  )٢/٧٠(، أمحد  )٣٥٩٧(أبو داود األقضية ) ٣(
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ال بشفاعة )  احلد:  أي (وال حيل تعطيله :  ، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا املالية
، ومن عطله لذلك وهو قادر على إقامته فعليه  وال هدية وال غريها وال حتل الشفاعة فيه

 .  لعنة اهللا
وال جيوز أن يؤخذ من السارق والزاين والشارب وقاطع الطريق وحنوه :          ً وقال أيض ا

، وهذا املال املأخوذ بتعطيل احلد سحت  مال يعطل به احلد ال لبيت املال وال لغريه
تعطيل احلد وأكل :  ، وإذا فعل ويل األمر ذلك مجع بني فسادين عظيمني خبيث
 .  انتهى كالمه.  ، وترك الواجب وفعل احملرم السحت

، كما حيصل  ابر اجلرميةوذلك أن الغرامة املالية مهما بلغت ال تنكأ اجملرم وال تقطع د
،  ، ومثل الغرامة املالية االعتياض عن إقامة احلد بسجن اجملرم ذلك بإقامة احلد الشرعي

، فإقامة احلدود الشرعية فيها من املصاحل العظيمة                    ً              ً كل هذا ال يروي غليل ا وال يشفي عليل ا
الح العباد والبالد وهبا ص.  ملن تقام عليه وللمجتمع الذي تقام فيه ما هو مشاهد وحمسوس

حد يعمل يف األرض خري ألهل األرض من أن  {:  ، قال  وتوفر األمن واستقراره

،  طبعة دار الفكر ) ( سنن النسائي (رواه النسائي   ()١( }ميطروا ثالثني صباًحا 
طبعة دار إحياء  ) ( سنن ابن ماجه (، وابن ماجه  ) ٨/٧٦ (حلديث برقم ا)  بريوت

، ويف  وابن حبان يف صحيحه) ) .  ٢٥٣٨ (احلديث برقم )   هـ١٣٩٥التراث العريب 
، فكما أن املطر  )٢( }خري من أن ميطروا أربعني صباًحا  {:  رواية ابن ماجه وابن حبان

؛ ألن به تطهريهم من                      ً          ، فإقامة احلد أكثر نفع ا من املطر فيه صالح األرض ومصاحل العباد
 .  الرذيلة وتوفري أمنهم واستقرارهم

؛ يكون مضرب املثل  وهلذا نرى أن اجملتمع الذي حيكم بشريعة اهللا وتقام فيه احلدود
وجند أن اجملتمع الذي حيكم بغري شريعة اهللا ،  يف األمن واالستقرار واخنفاض معدل اجلرائم

، ولو كان من أرقى  وتعطل فيه احلدود يصبح مضرب املثل يف الفوضى واخلوف والقلق
                                                 

 .  )٢/٤٠٢(، أمحد  )٢٥٣٨(، ابن ماجه احلدود  )٤٩٠٤(النسائي قطع السارق ) ١(
 .  )٢٥٣٨(سنن ابن ماجه كتاب احلدود ) ٢(
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وما مل حتكم أئمتهم  {:   يف قوله، وصدق رسول اهللا                         دول العامل صناعي ا ومادي ا

.  رواه ابن ماجه  ()١( }بكتاب اهللا ويتخريوا مما أنزل اهللا إال جعل اهللا بأسهم بينهم 
) ٤٠١٩ ( (  . 

:  ، كما قال تعاىل ذلك هو اإلسالم الذي شهد اهللا له بالكمال وأمت علينا به النعمة
}  tΠ öθ u‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ  ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ 4 { )٢(   ،

  {:  وقال اهللا تعاىل tΒ uρ Æ tG ö; tƒ u ö xî ÄΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ  n= sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο t Åz Fψ $# z ÏΒ 

zƒ Ì Å¡≈ y‚ ø9 $# ∩∇∈∪ { )٣(  . 
، والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه والتابعني هلم  واحلمد هللا رب العاملني

 .  إحسان إىل يوم الدينب

                                                 
 .  )٤٠١٩(ابن ماجه الفنت ) ١(
 .  ٣:  سورة املائدة آية) ٢(
 .  ٨٥:  سورة آل عمران آية) ٣(
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 احملاضرة العاشرة 
 جممل عقيدة السلف الصاحل  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
، وإمام  ، والصالة والسالم على نبينا حممد خامت النبيني احلمد هللا رب العاملني

، وجاهد  ، ونصح األمة ، وأدى األمانة ، بلغ الرسالة ، واملبعوث رمحة للعاملني املرسلني
، وأوجب على اخللق طاعته  ، وأمت به النعمة ، فأكمل اهللا به الدين  حق جهادهيف اهللا
، وأوجب عليهم حمبته أكثر مما حيبون أنفسهم ووالديهم وأوالدهم والناس  واتباعه
 .  أمجعني

ً                      موضوع ا يهم كل مسلم ومسلمة- إن شاء اهللا -سنتناول :  أما بعد ، أال وهو       
، فكل عمل ال يبىن على عقيدة سليمة  صحح جلميع األعمالفهي األساس امل)  العقيدة (

 .  ، ومهما أفىن حياته فيه فإنه مردود على صاحبه مهما أتعب نفسه
،  ، وخالصة دعوة األنبياء واملرسلني من أوهلم إىل آخرهم والعقيدة هي أساس الدين

أل عنهما األولون كلمتان يس : ( ، وقد ورد يف األثر كما يسأل عنها العبد يوم القيامة
 )  ؟ ؟ وماذا أجبتم املرسلني ماذا كنتم تعبدون:  واآلخرون

 .  هاتان الكلمتان يسأل عنهما كل خملوق يوم القيامة
            ً       شهادة أن حممد ا رسول :  ، وجواب الثانية شهادة أن ال إله إال اهللا:  وجواب األوىل

 .        ً      ً اهللا قول ا وعمل ا

 العقيدة الصحيحة الثابتة 
، وقد بني عليه الصالة   ودعا إليهاالصحيحة هي اليت جاء هبا رسول اهللا العقيدة 

،  والسالم أن األمة ستفترق من بعده على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة
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،  اه الترمذيرو  ()١( }ما أنا عليه وأصحايب  {:  ؟ قال من هي يا رسول اهللا:  قالوا
 .  ) ) ٢٦٤١ (احلديث برقم 

، فإنه ينجو من   وأصحابه من املعتقداتفمن وافق اعتقاده ما كان عليه الرسول 
بالفرقة  (؛ لذا مسيت الفرقة امللتزمة هبذه العقيدة والثابتة عليها  عذاب اهللا ويدخل اجلنة

 .  ) الناجية
، وذلك من بني  جية من عذاب اهللاوسبب تسميتها هبذا االسم يرجع إىل كوهنا النا

 .  ، أما الفرق الباقية فهي يف النار والعياذ باهللا ثالث وسبعني فرقة
 ، بداية من الرسول  يف كل زمان)  أهل السنة واجلماعة (هي :  إذن فالفرقة الناجية

:  ، كما ورد يف احلديث ، وهناية بآخر هذه األمة احملمدية عند قيام الساعة وصحابته
ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم من خذهلم حىت يأيت أمر اهللا وهم  {

 .  )٢( }على ذلك 

 احلق واحد ال يتجزأ 
 -، ولكن احلق  ت األقوال، وتعدد ، وتعددت النحل واملذاهب ، تعددت الفرق نعم

ً       ً  دائم ا وأبد ا  :   قال جل وعال، وهذا ديدن رسول اهللا   واحد ال يتعدد وال يتشعب-   
}  ¨β r&uρ #x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡uÅÀ $ VϑŠ É)tG ó¡ãΒ çνθãè Î7¨?$$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãèÎ7−Fs? Ÿ≅ ç6 ¡9$# s−§xtG sù öΝä3Î/ tã Ï& Î#‹Î7y™ 4 öΝä3Ï9≡ sŒ 

Νä38 ¢¹ uρ Ïµ Î/ öΝà6¯= yè s9 tβθà)−G s? ∩⊇∈⊂∪ { )٣(  . 

                                                 
 .  )٢٦٤١(نن الترمذي كتاب اإلميان س) ١(
، ابن ماجه الفنت  )٤٢٥٢(، أبو داود الفنت واملالحم  )٢٢٢٩(، الترمذي الفنت  )١٩٢٠(مسلم اإلمارة ) ٢(

 .  )٥/٢٧٩(، أمحد  )٣٩٥٢(
 .  ١٥٣:  سورة األنعام آية) ٣(
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، والقرون   وسار عليه صحابته الكرامهو الذي بعث اهللا به رسوله :  وصراط اهللا
، ذلكم هو صراط   تقوم الساعة، ومن اقتفى أثرهم من متأخري هذه األمة إىل أن املفضلة
 .  ، أما ما خالف هذا الصراط واختلف عنه فإهنا سبل اهللا

، فقال عليه                      ً        ، وخط على جنبيه خطوط ا متعرجة    ً        ً  خط ا مستقيم اوقد خط النيب 
وط اجلانبية  وقال عن اخلط)١( }هذا سبيل اهللا  {:  الصالة والسالم عن اخلط املستقيم

،  رواه الدارمي  ()٢( }، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه  وهذه سبل {:  املتفرقة
 .  ) ) ١١ (، احلديث برقم  ، وابن ماجه ) ٢٠٨ (احلديث برقم 

 مرتلة الطائعني هللا ورسوله 
، وقد يكثرون وقد ال يكون منهم إال  اعة قد يقلون يف بعض األزمانأهل السنة واجلم

، ومن كان على احلق فإنه ال خياف  ؛ ألهنم على احلق ، لكن فيهم الربكة واخلري عدد قليل
 .  ، وال خيشى من كثرة األعداء من القلة

tΒ  {:  قال اهللا تعاىل uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# tΑθ ß™ §9$#uρ y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù yìtΒ t Ï% ©!$# zΝyè ÷Ρr& ª!$# ΝÍκö n= tã zÏiΒ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# 

tÉ)ƒ Ïd‰Å_Á9$#uρ Ï!#y‰pκ’¶9$#uρ tÅs Î=≈ ¢Á9$#uρ 4 zÝ¡ym uρ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& $Z)Š Ïùu‘ ∩∉∪ { )ن رفعته هؤالء فمن كا.  )٣
 ؟  ، فمم خياف إذن الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني

 الصابرون ابتغاء مرضاة اهللا 
، والصرب  لكن هذا حيتاج من العبد أن يكون على بصرية وعلم وحبث عن سبيل هؤالء

 .  ، وحتمل أذى من خالفه عليه
،                      ً           ، وعلى السنة يلقى عنت ا من الناس دين احلق، وعلى ال فالصابر على صراط اهللا

، ولكنه ما دام  ، ورمبا يصل ذلك إىل حد التعذيب والقتل والتشريد          ً       ً ويلقى لوم ا وعتاب ا
                                                 

 .  )٣/٣٩٧(، أمحد  )١١(ابن ماجه املقدمة ) ١(
 .  )٢٠٢( املقدمة ، الدارمي )١/٤٣٥(أمحد ) ٢(
 .  ٦٩:  سورة النساء آية) ٣(
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، والعاقبة  ، وإن أصيب يف دنياه فإن العاقبة له على احلق فال يضريه كيد الكائدين
 .  للمتقني

 عقيدة أهل السنة واجلماعة 
،  اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر:   واجلماعةعقيدة أهل السنة

 .  واإلميان بالقدر خريه وشره
، واحنرف عنها من احنرف من الفرق الثنتني  وهذه األصول خالف فيها من خالف

 .  والسبعني
، مع ما جياهبون من االمتحان والضغط املوجهني  ولكن أهل احلق ثابتون على احلق

 .                                             ً ، ولكنهم ثابتون على احلق وال يريدون للحق بديل ا الناسإليهم من 

 معىن اإلميان باهللا 
االعتقاد اجلازم بوحدانية اهللا سبحانه وتعاىل يف الربوبية :  فاإلميان باهللا يعين

 :  أن أنواع التوحيد ثالثة:  ، وهذا يعين ، وما له من األمساء والصفات واأللوهية
  . توحيد الربوبية

 .   األلوهيةتوحيد
 .  توحيد األمساء والصفات
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 :توحيد الربوبية : النوع األول 
، حىت إبليس الذي هو رأس  ، ال يكاد ينازع فيه من اخللق وهو مركوز يف الفطر

<Éb  {:  الكفر قال u‘ !$ oÿ Ï3 ‘ÏΖoK÷ƒ uθ øî r& { )وقال  )١ ، }  y7 Ï?¨“ Ïè Î6 sù öΝßγ ¨Ζtƒ Èθ øî _{ tÏè uΗød r& ∩∇⊄∪ { )٢(  
 .  فهو أقر بربوبية اهللا وحلف بعزة اهللا

 ؛ كأيب جهل وأيب هلب وخالفهم من أئمة الكفر ، مقرون هبذا كذلك سائر الكفرة
:  ، قال جل وعال كانوا مقرين بتوحيد الربوبية على ما هم فيه من الكفر والضالل

}  È⌡s9uρ Νßγ tFø9r'y™ ô̈Β öΝßγ s)n= yz £ä9θ à)u‹s9 ª!$# ( { )وقال تعاىل )٣ ،  :}  ö≅è% tΒ > §‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

Æìö7¡¡9$# > u‘ uρ Ä¸ öyè ø9$# ËΛ Ïàyè ø9$# ∩∇∉∪ šχθ ä9θ à)u‹y™ ¬! 4 { )وقال جل شأنه  )٤ ،  :}  ö≅ è% . tΒ 

 Íν Ï‰ u‹ Î/ ßNθ ä3 w= tΒ È e≅ à2 & ó x« uθ èδ uρ ç Åg ä† Ÿω uρ â‘$ pg ä† Ïµ ø‹ n= tã χ Î) óΟ çFΖ ä. tβθ çΗ s> ÷è s? ∩∇∇∪ šχθ ä9θ à) u‹ y™ 

%ö≅è% tΒ Νä3è  {:  وقال تعاىل )٥( } 4 !¬ ã— ötƒ zÏiΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ̈Β r& à7Î= ôϑ tƒ yìôϑ ¡¡9$# t≈ |Á ö/F{$#uρ 

tΒuρ ßlÌøƒä† ¢‘y⇔ø9$# zÏΒ ÏMÍh‹yϑø9$# ßlÌøƒä†uρ |MÍh‹yϑø9$# š∅ÏΒ Çc‘y⇔ø9$# tΒuρ ãÎn/y‰ãƒ zö∆F{$# 4 tβθä9θà)uŠ|¡sù ª!$# 4 { )٦(   . 
 أنه ال ؛ ألهنم يعلمون ، وعند الشدائد خيلصون الدعاء هللا إذن فهم مقرون هبذا كله

، وأن آهلتهم وأصنامهم ال تقدر على إجنائهم من  ينجي من الشدائد إال اهللا سبحانه وتعاىل
 .  املهالك

’ sŒÎ)uρ ãΝä3¡¡tΒ •‘Ø9$##  {:  قال اهللا تعاىل Îû Ìós t7ø9$# ¨≅ |Ê tΒ tβθ ããô‰s? Hω Î) çν$ −ƒ Î) ( $ ¬Η s>sù ö/ä39¯gwΥ ’ n<Î) Îhy9 ø9 $# 

÷Λä ôÊ z÷ä r& 4 tβ% x.uρ ß≈ |¡ΡM}$# #·‘θàx. ∩∉∠∪ { )٧(  . 

                                                 
 .  ٣٩:  سورة احلجر آية) ١(
 .  ٨٢:  سورة ص آية) ٢(
 .  ٨٧:  سورة الزخرف آية) ٣(
 .  ٨٧ - ٨٦:  تانياآلسورة املؤمنون ) ٤(
 .  ٨٩ - ٨٨:  تانياآلسورة املؤمنون ) ٥(
 .  ٣١:  سورة يونس آية) ٦(
 .  ٦٧:  سورة اإلسراء آية) ٧(
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، فالكفار  إن معتنق هذا النوع من التوحيد ال يدخل يف اإلسالم وال ينجو من النار
،   إقرارهم بذلك مل يدخلهم يف اإلسالم، ولكن على سبيل املثال أقروا بتوحيد الربوبية

، وحكم هلم باخللود يف النار مع أهنم يقرون بتوحيد                      ً ومساهم اهللا مشركني وكفار ا
 .  الربوبية

 حني يفسرون - على طريقة أهل الكالم-ومن هنا خيطئ بعض املصنفني يف العقائد 
هذه :  ، فنقول هلم  ذلك، وأنه اخلالق الرازق إىل غري التوحيد بأنه اإلقرار بوجود اهللا

، وحىت إبليس يقرون  ، فإن الكفار واملشركني ليست العقيدة اليت بعث اهللا هبا النبيني
 .  بتوحيد الربوبية

، فإن الرسل ما جاءت تطالب الناس بأن  فالكل يقر ويعترف هبذا النوع من التوحيد
 .   يكفي وال يغين من عذاب اهللا؛ ألن هذا ال يقروا بأن اهللا هو اخلالق الرازق احمليي املميت

 :توحيد األلوهية : النوع الثاين 
، وهذا النوع هو حمط الرحال وحمل  ، توحيد اإلرادة والقصد هو توحيد العبادة

ÉΘöθ  {:  ، فكل رسول جاء يقول لقومه اخلصومة بني الرسل وأممهم s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ Νä3s9 

ôÏiΒ >µ≈s9Î) ÿ…çν çöxî { )؛ ألهنم مقرون هبذا يا قوم أقروا أن اهللا هو ربكم:  ، وال يقول هلم )١  ،
، والرازق  ، وأنه اخلالق وحده ولكنهم يطالبوهنم بأن يعبدوا رهبم الذي أقروا بربوبيته

، كما أفردوه  ، ويطالبوهنم بأن يفردوه بالعبادة وحده مر وحده، والذي يدبر األ وحده
 .  ، فهم حيتجون عليهم مبا أقروا به ، والتدبري باخللق

يذكر القرآن الكرمي توحيد الربوبية من باب االحتجاج به على الكفار ومطالبتهم مبا 
، وهو  الرازق وحده، فما دمتم أيها الكفار معترفني أن اهللا هو اخلالق وحده وهو  يلزمهم

، وهو الذي ينجي من الشدائد فلماذا تعدلون به غريه ممن ال  الذي ينجي من املهالك

                                                 
 .  ٥٩:  سورة األعراف آية) ١(
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yϑ  {؟  ، وال له يف اخللق تدبري ، وليس له من األمر شيء ، وال يرزق خيلق sùr& ß,è= øƒ s† yϑ x. 

ω ß,è= øƒ s† 3 Ÿξ sùr& šχρ ã2 x‹s? ∩⊇∠∪ { )١(  . 
، وال يزال الصراع  ، وطالبوا قومهم به إذن توحيد األلوهية هو الذي دعا إليه الرسل

، فأهل العقيدة السليمة يطالبون  بني أهل التوحيد وأهل االحنراف يف هذا النوع حىت اآلن
،  ؛ بعبادة القبور واألضرحة كني، وعاد إىل دين املشر من احنرف عن توحيد األلوهية

وأهل التوحيد يطالبون هؤالء .                          ً                   وتقديس األشخاص ومنحهم شيئ ا من خصائص الربوبية
، وأن يتركوا هذا األمر اخلطري  ، وأن يفردوا اهللا بالعبادات بأن يرجعوا إىل العقيدة السليمة

؛ ألن أهل  اهلية، بل هو أشد من دين اجل ؛ ألن هذا هو دين اجلاهلية الذي هم عليه
 .  ، ويشركون يف حال الرخاء اجلاهلية كانوا خيلصون هللا يف حال الشدة

، بل إن شركهم   فإن شركهم دائم يف الرخاء والشدة- أهل االحنراف -أما هؤالء 
،  ، واملقبورين                                  ً                   فإذا اشتد عليهم األمر تسمع منهم طلب ا باملدد من األولياء.  يف الشدة أشد

 .  ا املشركون إذا مسهم الضر أخلصوا الدعاء هللا عز وجل، بينم واملوتى
، وهو الذي طالبت به الرسل مجيع األمم بأن  هذا هو النوع الثاين من أنواع التوحيد

 املشركني ، وهو الذي قاتل عليه رسول اهللا   وهو الذي وقع الرتاع فيهخيلصوا هللا 
 .  حىت يتركوه

نأخذ )  ال إله إال اهللا (، فمن  املعبود:  ن اإلله معناه؛ أل وهذا هو معىن ال إله إال اهللا
 .  ال معبود حبق إال اهللا سبحانه وتعاىل:  معىن

إن اإلله معناه القادر :  وليس اإلله معناه ما يقوله بعض أهل الضالل حيث يقولون
 .  وعبدأحب :  ، من أله يأله مبعىن املعبود:  ، بل اإلله معناه ، ال على االختراع واخللق

                                                 
 .  ١٧:  سورة النحل آية) ١(
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 :توحيد األمساء والصفات : النوع الثالث 
 من األمساء ، وما أثبته له رسوله   ما أثبته لنفسهأن نثبت هللا :  ومعناه
 من النقائص ، ونفاه عنه رسوله  ، وأن ننفي عن اهللا ما نفاه عن نفسه والصفات

 øŠs9§{  {:   تعاىل؛ لقوله ، وال تكييف وال متثيل ، وال تعطيل والعيوب من غري حتريف

Ïµ Î= ÷WÏϑ x. Öï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9$# ∩⊇⊇∪ { )وقوله تعاىل )١   :}  Ÿξ sù (#θ ç/ÎôØs? ¬! tΑ$ sVøΒ F{$# 4 ¨β Î) 

©!$# ÞΟn= ÷è tƒ óΟçFΡr&uρ Ÿω tβθçΗ s>÷è s? ∩∠⊆∪ { )ويف سورة اإلخالص  وما جاء يف آية الكرسي )٢ ،  ،
 .  ، بل أغلب القرآن ، والسور املدنية ويف أغلب السور املكية بذكر أمساء اهللا وصفاته

:  ، ومع مطلع كل سورة يات القرآن ال ختلو من ذكر أمساء اهللا وصفاتهوكثري من آ
، إىل غري  ، وإثبات الرمحن والرحيم ومعناها إثبات االسم هللا)  بسم اهللا الرمحن الرحيم (

 .  ذلك من كمال الصفات هللا عز وجل
، فيجب علينا أن  ، ومسى نفسه بأمساء  وصف نفسه بصفات- جل وعال -واهللا 

، وال نؤول بأفهامنا  ، ال نتدخل بعقولنا ذلك ونعتقده على ما جاء يف كتاب اهللانثبت 
، فاهللا جل  ؛ ألن اهللا أعلم بنفسه من غريه ، وال حنكم على اهللا سبحانه وتعاىل ومداركنا
=ÞΟn  {:  وعال يقول ÷è tƒ $ tΒ t ÷t/ öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& $ tΒ uρ öΝßγ xù= yz Ÿω uρ šχθ äÜ‹Ït ä† Ïµ Î/ $ Vϑù= Ïã ∩⊇⊇⊃∪ { )٣(  ،

≈ª!$# Iω tµ  {:  ويقول جل وعال s9Î) ω Î) uθ èδ  y∏ ø9$# ãΠθ •‹s)ø9$# 4 Ÿω …çν ä‹è{ù's? ×π uΖÅ™ Ÿω uρ ×Πöθ tΡ 4 …çµ ©9 $ tΒ ’Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 3 tΒ #sŒ “ Ï% ©!$# ßìxô±o„ ÿ…çν y‰Ψ Ïã ω Î) Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/ 4 ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ š ÷t/ óΟÎγƒ Ï‰÷ƒ r& $ tΒ uρ 

öΝßγ xù= yz ( Ÿω uρ tβθ äÜŠÅs ãƒ &ó y´ Î/ ôÏiΒ ÿÏµ Ïϑ ù= Ïã ω Î) $ yϑ Î/ u!$ x© 4 { )٤(  . 

                                                 
 .  ١١:  سورة الشورى آية) ١(
 .  ٧٤:  سورة النحل آية) ٢(
 .  ١١٠:  سورة طه آية) ٣(
 .  ٢٥٥:  سورة البقرة آية) ٤(



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ١٦٦

؛ ألن  ، وأن نتخذ معه األنداد والوزراء والشبهاء  أن نضرب له األمثالوهنانا اهللا 
 .  ، سبحانه وتعاىل عما يشركون ، وال شريك له وال ند اهللا ال شبيه له وال مثيل

$!uρ â!¬  {:  ، قال تعاىل وقد تعبدنا اهللا جل وعال بأن ندعوه بأمسائه وصفاته oÿ ôœ F{$# 

4o_ó¡çtø:$# çνθãã÷Š$$sù $pκÍ5 ( (#ρâ‘sŒuρ tÏ%©!$# šχρß‰Åsù=ãƒ þ’Îû ÏµÍ×̄≈yϑó™r& 4 tβ÷ρt“ôfã‹y™ $tΒ (#θçΡ%x. tβθè=yϑ÷ètƒ ∩⊇∇⊃∪ { )١( .  
 :  ا ما يليفهو سبحانه أوضح لن

$!uρ â!¬  { أثبت لنفسه األمساء:  أوال oÿ ôœ F{$# 4 o_ ó¡çt ø:$# { )٢( . 
 .  ، فكل أمساء اهللا حسىن وصفها بأهنا حسىن:      ً ثاني ا
 .  أمرنا أن ندعوه هبا:      ً ثالث ا
 .  هنانا عن اإلحلاد يف أمسائه:      ً رابع ا

، بتحريفها  هو امليل هبا عما دلت عليه:  ، واإلحلاد يف أمساء اهللا امليل:  ومعىن اإلحلاد
، كما يفعله اجلهمية  ، وليس مبراد هللا سبحانه وتعاىل منها وتأويلها إىل ما ال حتتمله

 .  واملعتزلة ومن سار على خطتهم من الفرق الضالة

  ل السنة واجلماعةعقيدة أه
، ويف مجيع أمور دينهم  أما أهل السنة واجلماعة فإهنم على خط مستقيم يف هذا األمر

؛ ألن  ، ومزيد عناية  ولكن يف باب العقيدة خيصونه مبزيد اهتمام- واحلمد هللا -كذلك 
، واخلطأ يف  ، ومزلة أقدام ومضلة أفهام ، واخلطأ فيه عظيم الضالل فيه ضالل كبري

؛ ألن الذي خيطئ يف العقيدة خيشى عليه من الكفر  قيدة ليس كاخلطأ فيما دوهناالع
 .  ، والضالل البعيد واالحنراف الشديد

                                                 
 .  ١٨٠:  سورة األعراف آية) ١(
 .  ١٨٠:  سورة األعراف آية) ٢(
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أما الذي خيطئ فيما دون ذلك فإن خطأه أخف وإن كان اخلطأ يف الدين كله ال 
د من ، ولكن اخلطأ بعضه أش                                             ً ، وال جيوز لإلنسان أن يستمر على خطأ أو يقلد خمطئ ا جيوز
 .  بعض

؛ ألن اخلطأ  ، واالحنراف يف العقيدة هو أشد االحنراف واخلطأ يف العقيدة هو أشد اخلطأ
 &βÎ) ©!$# Ÿω ãÏøótƒ βr¨  {:  ، وأما اخلطأ فيما دون ذلك فهو حتت املشيئة يف العقيدة ال جرب له

x8uô³ç„ ÏµÎ/ ãÏøótƒuρ $tΒ šχρßŠ šÏ9≡sŒ yϑÏ9 â!$t±o„ 4 tΒuρ õ8Îô³ç„ «!$$Î/ ô‰s)sù ¨≅|Ê Kξ≈n=|Ê #́‰‹Ïèt/ ∩⊇⊇∉∪ { )١(  
tΒ  {:  ويف اآلية األخرى uρ õ8Îô³ç„ «!$$ Î/ Ï‰s)sù #“ utIøù$# $ ¸ϑ øO Î) $ ¸ϑŠ Ïàtã ∩⊆∇∪ { )٢(   . 

 اإلميان ببقية أصول الدين 
، واليوم  ، والرسل ، والكتب اإلميان باملالئكة:  أما اإلميان ببقية أصول الدين

ا متفرعة عن اإلميان  وكله، هذه كلها تابعة لإلميان باهللا  ، والقدر خريه وشره اآلخر
، وإرسال  ، وأخربنا بالغيوب املاضية ؛ ألنه قد أخربنا بوجود املالئكة به سبحانه وتعاىل

 .  ، وما يكون فيه ، وأخربنا عن اليوم اآلخر الرسل
 .  ، وأغلب ذلك من اإلميان بالغيب فيجب علينا أن نؤمن بذلك

 .  م اإلميان بالغيب، وهذا من أعظ ، ونؤمن مبالئكته وحنن نؤمن باهللا
             ً   أنه أرسل رسل ا ، ولكننا نؤمن هبم خلرب اهللا  ونؤمن كذلك بالرسل وإن مل نرهم

 .  ، أوهلم نوح وآخرهم حممد  مبشرين ومنذرين
 .  ، ولكن نؤمن خبرب اهللا سبحانه وتعاىل وخرب رسوله  ونؤمن باملالئكة وحنن ال نراهم

، ولكن نعتمد يف ذلك على خرب اهللا  بعدونؤمن كذلك باليوم اآلخر وهو مل يأت 
 .   وذلك هو اإلميان الصحيحوخرب رسوله 

                                                 
 .  ١١٦:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٤٨:  سورة النساء آية) ٢(
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 اإلميان بالقدر 

 درجات اإلميان بالقدر 
 :  واإلميان بالقدر يتضمن أربع درجات.  ونؤمن كذلك بالقدر خريه وشره

يف ال خيفى عليه شيء .  ، وما سيكون اإلميان بأن اهللا علم ما كان:  الدرجة األوىل
، كله يف علم  ، وال خيفى عليه شيء من الغيوب املاضية واملستقبلية األرض وال يف السماء

 .   سواءاهللا 
اإلميان بأن اهللا كتب ذلك يف اللوح احملفوظ الذي كتب فيه مقادير :  الدرجة الثانية

ما :  ، فقال اكتب:  إن أول ما خلق اهللا القلم فقال {:  ، كما يف احلديث كل شيء

،  رواه الترمذي  ()١( }اكتب القدر ما كان وما هو كائن إىل األبد :  ؟ قال أكتب
 .  ) ) ٤٧٠٠ (، احلديث برقم  ، وأبو داود ) ٢١٥٥ (احلديث برقم 

، وأن اهللا كتبه سبحانه وتعاىل  ، أن اهللا علمه ع، وكل ما يق فنؤمن بأن كل ما جيري
$!  {:  ، كما يف قوله تعاىل يف اللوح احملفوظ tΒ z>$ |¹ r& ÏΒ 7πt6ŠÅÁ •Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿω uρ þ’ Îû öΝä3Å¡àΡr& 

ω Î) ’ Îû 5=≈ tG Å2 ÏiΒ È≅ ö6 s% β r& !$ yδ r&uö9 ¯Ρ 4 ¨β Î) š Ï9≡sŒ ’n?tã «!$# ×Å¡o„ ∩⊄⊄∪ { )٢(   . 
، مقادير اخللق وكتابة  ، ال يتخلف منه شيء فكل شيء مكتوب يف اللوح احملفوظ

، كما يف  القدر يف اللوح احملفوظ سابقة خللق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة
$  {:  قال تعاىل كما )٣(احلديث الصحيح  tΡy‰Ψ Ïã uρ ë=≈ tG Ï. 8á‹Ïym ∩⊆∪ { )٤(   . 

                                                 
 .  )٢١٥٥(الترمذي القدر ) ١(
 .  ٢٢:  سورة احلديد آية) ٢(
 ) ) .  ٢٦٥٣ (، احلديث برقم  رواه مسلم ) (٣(
 .  ٤:  سورة ق آية) ٤(
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، وأن اهللا إذا أراد  أن نؤمن مبشيئة اهللا الشاملة وإرادته لكل شيء:  الدرجة الثالثة
، وأنه ال يقع شيء يف الكون إال بإرادة  عه، فال بد من وقو    ً                       شيئ ا باإلرادة الكونية وشاءه

 .  ، ومشيئته وتدبريه اهللا سبحانه وتعاىل
أن نؤمن بأن كل شيء هو خملوق هللا سبحانه :  وهي األخرية:  الدرجة الرابعة

≈=ª!$# ß,Î  {:  وتعاىل yz Èe≅à2 &ó x« ( uθèδ uρ 4’n?tã Èe≅ ä. &ó x« ×≅‹ Ï.uρ ∩∉⊄∪ { )١(   . 
، ال  ، ما كان وما يكون هو من خلق اهللا سبحانه وتعاىل وإجياده كل ما يف الكون

 .                  ً                       ، وال أحد خيلق شيئ ا يف هذا الكون من دون اهللا                     ً أحد يوجد يف الكون شيئ ا

  إرادة اإلنسان ال خترج عن إرادة اهللا 
، وقدرة هبا  ، وأن يكون له اختيار وفعل  أن يكون للعبد إرادة ومشيئةوهذا ال مينع

 .  ، وهبا يقدر على اختيار الضار من النافع يقدر على الفعل والترك
، وبإرادته يترك الطاعات  فاإلنسان يفعل بإرادته اخلري واحلسنات والطاعات

اسب على إرادته وعلى ، وهو حي ، وهبا يفعل املعاصي والشرور واملخالفات والواجبات
$  {:   كما قال تعاىل، ولكن إرادته ومشيئته ال خترج عن مشيئة اهللا  فعله tΒ uρ tβρ â!$ t±n@ 

Hω Î) β r& u!$ t±o„ ª!$# > u‘ šÏϑ n=≈ yèø9$# ∩⊄∪ { )٢(  . 
 ، وهلذا ملا قال رجل للنيب  ، لكنه ربطها مبشيئته سبحانه وتعاىل مشيئةفأثبت للعبد 

، أو قل ما شاء  ما شاء اهللا مث شئت:  ، قل جعلتين هللا عدلًا:  ، قال ما شاء اهللا وشئت {

 .  ) ) ١/٢٨٣ (رواه أمحد   ()٣( }اهللا وحده 

                                                 
 .  ٦٢:  سورة الزمر آية) ١(
 .  ٢٩:  سورة التكوير آية) ٢(
 .  )١/٢٨٣(، أمحد  )٢١١٧(ابن ماجه الكفارات ) ٣(
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 :  تفسري بعض الطوائف ملعىن القدر
 :  احنرف يف تفسري باب القدر طوائف عدة منها

 :  اجلهمية اجلربية:  الطائفة األوىل
، العبد مثل  ، وال إرادة ، وال قدرة ، ال اختيار له إن العبد جمبور على فعله:  فقالوا

، هذا  ، وال اختيار ، حتركها الرياح بغري إرادة منها لشجرة، ومثل ورقة ا الريشة يف اهلواء
 .  ما تقوله اجلربية من اجلهمية

 :  على النقيض وهم املعتزلة:  والطائفة الثانية
، وإمنا  ، وال إرادة بفعل العبد ، وليس هللا تدبري إن كل إنسان خيلق فعل نفسه:  قالوا

، حىت غال         ً                       استقالل ا ال ارتباط له مبشيئة اهللالعبد هو الذي يفعل الشيء باختياره وقدرته
، وهلذا  ، وإمنا العبد هو الذي يستأنفها إن اهللا ال يعلم األشياء قبل كوهنا:  ، وقال بعضهم
 .  ، ويسمون بالقدرية النفاة وهؤالء غالة املعتزلة.  األمر أنف:  يقولون

 .  فاةبالقدرية الن:  ، وهؤالء الطائفة األوىل تسمى باجلربية
 .  ، وسلبوا العبد إرادته أثبتوا القدر وغلوا فيه:  الطائفة األوىل
، غلوا يف مشيئة العبد وإثبات مشيئة  وهم املعتزلة على النقيض:  والطائفة الثانية

 .  ، حىت ألغوا مشيئة اهللا وإرادته العبد
 .                              ً وكال الطرفني ضال وخمطئ خطأ عظيم ا

 توسط أهل السنة واجلماعة 
، ولكنها تابعة ملشيئة                              ً        ، فأثبتوا للعبد قدرة واختيار ا وإرادة  أهل السنة واجلماعةتوسط

         ً                      ً               ، وأن أحد ا ال يستطيع أن يفعل شيئ ا إال بإرادة اهللا   وقدرته وإرادته- جل وعال-اهللا 
 .  ومشيئته
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  القدرية يستحقون املقت والذم
، حيث  أثبتوا خالقني مع اهللا؟ ألهنم  ، ملاذا إهنم جموس هذه األمة:  والقدرية يقال

، وبذلك استحقوا املقت  ، وبذلك ضلوا                                ً إن كل إنسان خيلق فعل نفسه استقالل ا:  قالوا
 .  ؛ ألهنم خلطوا يف هذا األصل العظيم وهو اإلميان بالقدر والذم من أهل احلق

 اإلميان بالقدر من أصول اإلميان 
:  ديث جربيل أنه قال للنيب واإلميان بالقدر هو من أصول اإلميان كما يف ح

،  أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر:  اإلميان:  ، فقال أخربين عن اإلميان {

 .  ) ) ١ (، حاشية رقم  ) ١٣٨ص  (تقدم خترجيه   ()١( }وتؤمن بالقدر خريه وشره 

$  {:  وكما يف قوله تعاىل ¯Ρ Î) ¨≅ ä. > ó x« çµ≈ oΨ ø) n= yz 9‘ y‰ s) Î/ ∩⊆∪ { )وكما يف احلديث.  )٢  :
لو :  ، وإن أصابك شيء فال تقل احرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز {

، فإن لو تفتح عمل  قدر اهللا وما شاء فعل:  ، ولكن قل أين فعلت كان كذا وكذا
 ) ) .  ٢٤٦٤ (، احلديث برقم  رواه مسلم  ()٣( }الشيطان 

 -واحلمد هللا-واحلق فيه ،  ، وهذا أصل معروف واألحاديث والنصوص يف هذا كثرية
، ومبنية على ما جاء يف الكتاب  ، وعقيدة أهل السنة واجلماعة فيه واضحة واضح
،  ، ومن قبل هواه ، فإنه إمنا أيت من قبل نفسه ، أما من احنرف عن هذا األصل والسنة

 .  وإعراضه عن الكتاب والسنة

                                                 
،  )٦٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٩٩١(، النسائي اإلميان وشرائعه  )١٠(، مسلم اإلميان  )٥٠(البخاري اإلميان ) ١(

 .  )٢/٤٢٦(أمحد 
 .  ٤٩:  سورة القمر آية) ٢(
 .  )٧٩(، ابن ماجه املقدمة  )٢٦٦٤(مسلم القدر ) ٣(
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كما ،  يقع يف الضاللوهكذا كل من حاول اخلروج عن داللة الكتاب والسنة فإنه 
β¨  {:  قال تعاىل r& uρ # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u ÅÀ $ VϑŠ É) tG ó¡ ãΒ çνθ ãè Î7 ¨? $$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãè Î7 −F s? Ÿ≅ ç6 ¡9 $# s− § x tG sù öΝ ä3 Î/  tã 

 Ï& Î#‹ Î7 y™ 4 { )١(  . 

                                                 
 .  ١٥٣:  سورة األنعام آية) ١(
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 يف اخلتام
، جعلنا اهللا وإياكم منهم مبنه  ، وأهل السنة واجلماعة هذا جممل يف عقيدة السلف

 .  ، ورزقنا التمسك باحلق والصرب عليه والثبات عليه إىل يوم أن نلقاه وكرمه
، ويكون  ، وعلى هدى فاملتمسك بعقيدة أهل السنة واجلماعة يكون على بصرية

      ً   ؛ مقتفي ا  ، وعاش على دليل واضح ؛ ألنه عاش على الكتاب والسنة          ً       ً  قلبه مطمئن ا وثابت ا
 .  ، وعلى ثبات يف أمر دينه ، فهو على طمأنينة  وصحابتهللرسول 

،  ، والتثبيت واملزايا العظيمة ما ال حيصل لغريه من املنحرفني ويصيبه من اخلريات
ّ      الذين هم يف هم  دائم  .  ا حلوا، وقلق مقيم معهم أينما ذهبوا وأينم             

، وال  ، وال يتزحزحون أما أهل السنة واجلماعة فهم ثابتون على احلق ال يتزعزعون
،  ، وطريقتهم واحدة ؛ ألن منهجهم واحد حيدث عندهم أهواء وآراء واختالفات

 .  ودليلهم واحد
واملتمسكون بعقيدة أهل السنة واجلماعة قد أعد اهللا هلم من الكرامة واجلنة واخللود 

$  {:  ، كما قال تعاىل نعيم املقيم الذي ال يفىن وال يزوليف ال ¨Β Î* sù Νà6¨Ζt Ï?ù'tƒ  Íh_ÏiΒ “ W‰èδ 

Çyϑ sù yìt7©?$# y“#y‰èδ Ÿξ sù ‘≅ ÅÒ tƒ Ÿω uρ 4’s+ô±o„ ∩⊇⊄⊂∪ { )١(  . 
 تكفل اهللا ملن قرأ القرآن وعمل مبا فيه أال يضل يف الدنيا وال يشقى بن عباس قال ا
 .  يف اآلخرة

t  {:  وقال تعاىل Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u óΟ s9 uρ (# þθ Ý¡ Î6 ù= tƒ Ο ßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟ ù= Ýà Î/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ ßγ s9 ß øΒ F{ $# Ν èδ uρ 

tβρ ß‰ tG ôγ •Β ∩∇⊄∪ { )وهلم اهلداية يف الدنيا من  هلم األمن يف اآلخرة من العذاب )٢ ،
،  ، ويف اآلخرة حيصل هلم األمن ، غري ضالني وال مضلني  الدنيا مهتدونالضالل فهم يف
، فإن أهل السنة  لوب من الفزع، ويوم تتقطع الق ، ويوم يفزع الناس يوم خياف الناس

                                                 
 .  ١٢٣:  سورة طه آية) ١(
 .  ٨٢:  األنعام آيةسورة ) ٢(
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βÎ) š¨  {:  ، كما قال تعاىل واجلماعة وأهل احلق يف أمان Ï% ©!$# (#θ ä9$ s% $ oΨ š/u‘ ª!$# §ΝèO (#θ ßϑ≈s)tFó™ $# 

ãΑ̈”t∴tG s? ÞΟÎγ øŠn= tæ èπ x6Í×¯≈ n= yϑ ø9$# ω r& (#θèù$ sƒ rB Ÿω uρ (#θ çΡt“ øt rB (#ρ ãÏ±÷0 r&uρ Ïπ ¨Ψ pgø: $$ Î/  ÉL ©9$# óΟçFΖä. šχρß‰tãθè? ∩⊂⊃∪ ßøt wΥ 

öΝä.äτ !$ uŠÏ9÷ρ r& ’Îû Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ’ Îûuρ Íο tÅz Fψ$# ( öΝä3s9uρ $ yγŠ Ïù $ tΒ þ‘ÏStG ô±n@ öΝä3Ý¡àΡr& öΝä3s9uρ $ yγŠ Ïù $ tΒ tβθ ãã£‰s? ∩⊂⊇∪ 
Zω â“ çΡ ôÏiΒ 9‘θ àxî 8Λ Ïm §‘ ∩⊂⊄∪ { )١(   . 

≅ôtΒ Ÿ  {:  ، كما قال تعاىل هذه مآثر العقيدة السليمة يف الدنيا واآلخرة Ïϑ tã $ [s Î=≈|¹ 

ÏiΒ @Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4 s\Ρé& uθ èδ uρ ÖÏΒ ÷σãΒ …çµ ¨Ζt Í‹ós ãΖn= sù Zο 4θ u‹ym Zπ t6 ÍhŠsÛ ( óΟßγ ¨Ψ tƒ Ì“ ôf uΖs9uρ Νèδ tô_ r& Ç|¡ôm r'Î/ $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 

tβθ è= yϑ÷è tƒ ∩∠∪ { )٢(   . 
؛ ألهنم على  هذه ضمانات من اهللا سبحانه وتعاىل ألهل السنة واجلماعة وأهل احلق

 .  خري يف العاجل واآلجل
                    ًّ          حانه أن يرينا احلق حق ا ويرزقنا ، ونسأله سب جعلنا اهللا وإياكم منهم مبنه وكرمه

 .                      ً                 ، ويرينا الباطل باطل ا ويرزقنا اجتنابه اتباعه
 .  أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم وجلميع املسلمني

 .  ، وعلى آله وصحبه أمجعني وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
 .  انتهى

                                                 
 .  ٣٢ - ٣٠:  اتياآلسورة فصلت ) ١(
 .  ٩٧:  سورة النحل آية) ٢(
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 احملاضرة احلادية عشرة 
 تها الدعوة إىل اهللا بواعثها وأمهي 

 مقدمة 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

، والصالة  ، وال عدوان إال على الظاملني ، والعاقبة للمتقني احلمد هللا رب العاملني
، وكل من متسك  ، وعلى آله وأصحابه والسالم على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا حممد

، ومجعنا وإياكم معهم  ، وجعلنا اهللا وإياكم منهم بسنته وسار على منهجه إىل يوم الدين
 .  يف دار كرامته ومستقر رمحته

ال شك أن االجتماع والتذاكر والتواصي باحلق والتعاون على :  أيها اإلخوة:  أما بعد
، وعلى طلبة العلم خصوصا يف كل زمان ويف                                  ً الرب والتقوى واجب على املسلمني عموم ا
هذا الزمان الذي ال خيفى عليكم        ً    ، وخصوص ا يف  كل مكان مكنهم اهللا من االجتماع فيه

           ً  ، وهو مصداق ا  ، وال ختفى عليكم كثرة الفنت ، وال ختفى عليكم غربة الدين فيه حاله
، وأنه جيب على   من اشتداد غربة الدين يف آخر الزمان وظهور الفنتأخرب به النيب 

،  ما يناله، وأن يتمسك حببل اهللا ويصرب على  املؤمن عند ذلك الزمن أن يضاعف جمهوده
¢  {:  كما قال لقمان البنه o_ ç6≈ tƒ ÉΟÏ% r& nο 4θ n= ¢Á9$# öãΒ ù&uρ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ tµ÷Ρ$#uρ Çtã Ìs3Ζßϑ ø9$# ÷É9 ô¹ $#uρ 4’ n?tã !$ tΒ 

y7t/$|¹r& ( ¨βÎ) y7Ï9≡sŒ ôÏΒ ÇΠ÷“tã Í‘θãΒW{$# ∩⊇∠∪ { )وكما قال اهللا سبحانه وتعاىل )١   :}  ÎóÇyèø9$#uρ ∩⊇∪ 
¨β Î) z≈ |¡Σ M} $# ’ Å∀ s9 A ô£ äz ∩⊄∪ ω Î) t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# (# öθ |¹# uθ s? uρ È d, ys ø9 $$ Î/ (# öθ |¹# uθ s? uρ 

Î ö9 ¢Á9 $$ Î/ ∩⊂∪ { )٢(   . 
فكل بين اإلنسان خاسر ومضيع لعمره ووقته فيما ال يفيده إال من اتصف هبذه 

فمن مجع .  ، والتواصي باحلق والتواصي بالصرب ، والعمل الصاحل اإلميان:  الصفات األربع
                                                 

 .  ١٧:  سورة لقمان آية) ١(
 .  ٣ - ١:  اتياآلسورة العصر ) ٢(
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كنها ، ول ، وإهنا خلصال عظيمة غالية هذه اخلصال جنا من هذه اخلسارة إىل الفالح
 .  ميسورة ملن وفقه اهللا وهداه

 ماذا أصاب املسلمني نتيجة بعدهم عن دينهم 
، يصيبهم يف هذا الزمان من تسلط  تعلمون ما أصاب املسلمني:  أيها اإلخوة

؛ من  ، ومن دعاة السوء من نشر اإلحلاد والفساد مبختلف الوسائل واإلمكانات األعداء
، مما يوجب على املسلمني  ، وغري ذلك منشوراتصحافة ووسائل إعالم خمتلفة وكتب و

$  {:                       ً     ، كما قال اهللا عنهم حمذر ا لنا االنتباه حنو هذا اخلطر الزاحف من الكفار pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# 

(#θ ãΨ tΒ#u Ÿω (#ρ ä‹Ï‚ −G s? Zπ tΡ$ sÜÎ/ ÏiΒ öΝä3ÏΡρ ßŠ Ÿω öΝä3tΡθ ä9ù'tƒ Zω$ t6 yz (#ρ–Šuρ $ tΒ ÷Λ— ÏΨtã ô‰s% ÏNy‰t/ â!$ ŸÒøó t7ø9$# ôÏΒ 

öΝÎγ Ïδ≡uθ øùr& $ tΒ uρ ‘Ï÷‚ è? öΝèδ â‘ρß‰ß¹ çt9 ø.r& 4 ô‰s% $ ¨Ψ ¨ t/ ãΝä3s9 ÏM≈ tƒ Fψ$# ( β Î) ÷ΛäΖä. tβθ è= É)÷è s? ∩⊇⊇∇∪ öΝçFΡr'̄≈ yδ ÏIω 'ρ é& 

öΝåκtΞθ ™7Ït éB Ÿω uρ öΝä3tΡθ ™6 Ït ä† tβθ ãΨÏΒ ÷σè?uρ É=≈ tG Å3ø9$$ Î/ Ï& Íj#ä. #sŒÎ)uρ öΝä.θ à)s9 (#þθ ä9$ s% $̈Ψ tΒ#u #sŒÎ)uρ (#öθ n= yz (#θ‘Ò tã ãΝä3ø‹n= tæ 

Ÿ≅ ÏΒ$tΡF{$# zÏΒ Åáø‹tó ø9$# 4 ö≅è% (#θ è?θ ãΒ öΝä3ÏàøŠtó Î/ 3 ¨β Î) ©!$# 7Λ Î= tæ ÏN# x‹Î/ Í‘ρß‰Á9$# ∩⊇⊇∪ βÎ) öΝä3ó¡|¡øÿ sC ×π uΖ|¡ym 

öΝèδ ÷σÝ¡s? β Î)uρ öΝä3ö7ÅÁ è? ×π t⁄ÍhŠy™ (#θ ãm tøtƒ $ yγ Î/ ( βÎ)uρ (#ρ çÉ9 óÁ s? (#θ à)−G s?uρ Ÿω öΝà2 •ÛØtƒ öΝèδ ß‰ø‹x. $ º↔ ø‹x© 3 ¨βÎ) ©!$# $ yϑ Î/ 

šχθ è= yϑ÷è tƒ ÔÝŠÏt èΧ ∩⊇⊄⊃∪ { )١(  . 
وا بطاعته ، وعمل فمهما بذلوا وأنفقوا وأتعبوا أنفسهم فإن املسلمني إذا اتقوا رهبم

، فإن كل هذه اجملهودات تذهب سدى  ، وحافظوا على دينهم وجتنبوا ما حرم اهللا عليهم
Ÿω öΝà2  {:  ، كما قال تعاىل وترتد إىل حنور أصحاهبا •ÛØtƒ öΝèδß‰ø‹x. $º↔ ø‹x© 3 ¨βÎ) ©!$# $ yϑ Î/ 

šχθ è= yϑ÷è tƒ ÔÝŠÏt èΧ ∩⊇⊄⊃∪ { )٢(  . 
ولكن املصيبة إذا تساهل املسلمون وجتاهلوا وتغافلوا عن هذه األخطار فهنا تأخذ 

 .  ، وعند ذلك يصاب املسلمون من مقتلهم يف عقر دارهم طريقها وتصيب هدفها

                                                 
 .  ١٢٠ - ١١٨:  اتياآلسورة آل عمران ) ١(
 .  ١٢٠:  سورة آل عمران آية) ٢(
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 أعداء اإلسالم يكيدون ألهله 
، قال   وهم يكيدون هلذا الدين الزمان ومنذ أن بعث حممد والكفار من قدمي

$  {:  تعاىل ¨Β –Šuθ tƒ š Ï% ©!$# (#ρ ãxx. ôÏΒ È≅ ÷δr& É=≈ tG Å3ø9$# Ÿω uρ tÏ.Îô³çRùQ$# β r& tΑ̈”t∴ãƒ Νà6ø‹n= tæ ôÏiΒ 9öyz ÏiΒ 

öΝà6În/§‘ 3 { )١(   . 
وإذا كانوا ال يودون هذا فسيعملون ليل هنار مبختلف الوسائل لصد اخلري عنا وإغرائنا 

β¨  { بالشر Î) š Ï% ©!$# (#ρ ãxx. tβθ à)ÏΖãƒ óΟßγ s9≡uθ øΒ r& (#ρ ‘‰ÝÁu‹Ï9 tã È≅‹ Î6 y™ «!$# 4 $ yγ tΡθ à)ÏΖãŠ|¡ sù §ΝèO Üχθ ä3s? 

óΟÎγ ö‹n= tæ Zο tó¡ym §ΝèO šχθç7n= øó ãƒ 3 { )٢(   . 
 ؟  مىت يكون هذا

، وإذا كان هلم  ، وإذا كان هلم من يقف يف حنورهم إذا كان هلم مغالب من املسلمني
 .  ، فإهنم يغلبون بإذن اهللا بقوة اإلميان وقوة اجلهادمن يرد كيدهم ويقابلهم 

، واهللا جل وعال مع املتقني  فهذا يدل على أنه ال بد أن يكون هناك مغالبة يغلبون هبا
ً       ً دائم ا وأبد ا  .  ، ومع الصابرين ومع املؤمنني ومع احملسنني بنصره وتوفيقه وتسديده    

، فإن اهللا سبحانه  ن نصرة دينهمأما إذا ختلى املسلمون عن واجبهم وتكاسلوا ع
، فإن رجعوا إىل دينهم عاد هلم النصر  وتعاىل يعاقبهم بتسليط األعداء وإدالتهم عليهم

 .  ، وإال سيضيعون يف معترك احلياة والتوفيق

 للدين رب حيميه وينصره 
؛ ألن الدين له رب ينصره  ، ولكننا خنشى على أنفسنا حنن ال خنشى على الدين

، ولكننا خنشى على أنفسنا أن هنلك وأن يستبدل بنا                ً          ويقيض له أنصار ا ال نعلمهموحيميه 
χ  {:  ، يقول اهللا تعاىل  منصور، وإال فدين اهللا  غرينا Î)uρ (#öθ ©9uθ tG s? öΑÏ‰ö7tFó¡o„ $ ·Βöθ s% 

                                                 
 .  ١٠٥:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٣٦:  ل آيةسورة األنفا) ٢(
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öΝ ä. u ö xî ¢Ο èO Ÿω (# þθ çΡθ ä3 tƒ / ä3 n=≈ sV øΒ r& ∩⊂∇∪ { )وقال )١ ،  :}  $ ¯Ρ Î) ß øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t ø. Ï e%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 

tβθ Ýà Ï≈ pt m: ∩∪ { )٢(  . 
، وأن تفلت يده  سه أن يفلت من هذا الدينفكل مسلم خيشى على دينه هو وعلى نف

 .                   ً        يقيض لدينه أنصار ا آخرين، وإال فاهللا  من العروة الوثقى
 :  يقول اإلمام العالمة ابن القيم

                               تعجب فهذي ســـنة الرمحـــن                               والدين منصور وممـتحن فــــال

 الصراع بني احلق والباطل 
ما زال املؤمنون مع الكافرين يف صراع ، و                                 ً ما زال الصراع بني احلق والباطل قدمي ا

Å¡ym=|  {:  ، يقول اهللا تعاىل مستمر r& â¨$̈Ζ9$# β r& (#þθ ä.uøIãƒ β r& (#þθ ä9θ à)tƒ $̈Ψ tΒ#u öΝèδ uρ Ÿω tβθãΖtFøãƒ ∩⊄∪ 

ô‰s)s9uρ $ ¨ΖtFsù t Ï%©!$# ÏΒ öΝÎγ Î= ö6 s% ( £yϑ n= ÷è u‹n= sù ª!$# š Ï%©!$# (#θ è% y‰|¹ £yϑ n= ÷è u‹s9uρ tÎ/É‹≈ s3ø9$# ∩⊂∪ { )٣(  . 

s9uρ y‰ÅgrB Ïπ  { واالبتالء واالمتحان موجودان من قدمي الزمان سنة اهللا يف خلقه ¨ΖÝ¡Ï9 «!$# 

WξƒÏ‰ö7s? ∩∉⊄∪ { )يقول اهللا تعاىل )٤   :}  y7 Ï9≡sŒ öθ s9uρ â!$ t±o„ ª!$# u|ÇtGΡ]ω öΝåκ÷]ÏΒ Å3≈ s9uρ (#uθ è= ö6 u‹ Ïj9 

Νà6ŸÒ ÷èt/ <Ù ÷èt7Î/ 3 { )فنحن خنشى على ديننا وعلى أنفسنا وعلى بالدنا وعلى   )٥ ،
،  ، ويعاقبوا بتفريطهم أوالدنا وعلى مجاعة املسلمني من أن يصابوا بتقصريهم وإمهاهلم

 .  ، وال حول وال قوة إال باهللا وأن ينتقل هذا الدين منا إىل غرينا فنفلس منه وخنسر
، وأن نتنبه خلطر أعدائنا  ، وأن حناسب أنفسنا ا أن نرجع إىل ربنا                ً فالواجب علينا مجيع 

، وأن  ، وأن نتعاون فيما بيننا على الرب والتقوى ، وأن نضاعف اجلهود وكيدهم ومكرهم
 .  نقابل العدو بالسالح الذي يبطل كيده

                                                 
 .  ٣٨:  سورة حممد آية) ١(
 .  ٩:  سورة احلجر آية) ٢(
 .  ٣ - ٢:  تانياآلسورة العنكبوت ) ٣(
 .  ٦٢:  سورة األحزاب آية) ٤(
 .  ٤:  سورة حممد آية) ٥(



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ١٧٩

، ومعنا كتاب اهللا الذي   ما يدحض كل شبهة ويرد كل باطل- واحلمد هللا -ومعنا 
 .  ، ترتيل من حكيم محيد  يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفهال

:  ، كما قال النيب   كما رواها الثقات األثبات مدونة وحمفوظةومعنا سنة رسوله 
رواه  ( }كتاب اهللا وسنيت :  إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي {

ر من الفنت أوصى بالتمسك بسنته وسنة وملا ذك.  ) ) ٢٠٣٣٧ (، احلديث برقم  البيهقي
 .  اخللفاء الراشدين

 موعظة وعظنا رسول اهللا  {:   قالفقد روى العرباض بن سارية السلمي 
، كأهنا موعظة  يا رسول اهللا:  قلنا، ف بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون

،  ، وإن تأمر عليكم عبد أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة:  ، قال ، فأوصنا مودع
، عضوا  ، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين فإنه من يعش منكم فسريى اختالفًا كثًريا

،  ) تقدم خترجيه  ()١( }، فإن كل حمدثة بدعة  ، وإياكم وحمدثات األمور عليها بالنواجذ
 .   بعد ما أخربنا أنه سيكون هناك اختالف واختالف كثريهكذا أوصانا رسول اهللا 

، وهو التمسك بسنته وسنة اخللفاء   أرشدنا إىل املنقذ من هذا االختالفلكنه 
؛ وذلك أن الغريق إذا  )٢( }نواجذ عضوا عليها بال {:  ، وأكد ذلك بقوله الراشدين

كان يف جلة البحر أو جلة املاء وكان معه حبل فإنه يعلم أنه إذا أفلت من هذ احلبل 
     ً           ؛ خوف ا أن ينفلت  ، فهو من شدة حرصه يعض على هذا احلبل بأضراسه فسيغرق ويهلك

فيقه إال كذلك املسلمون يف موج الفنت ال منقذ هلم بعد اهللا سبحانه وتعاىل وتو.  منه
، مث   وسنة خلفائه الراشدين، وهو سنة رسول اهللا                      ً         التمسك مبا جعله اهللا سبب ا للنجاة

 .  حذر من البدع

                                                 
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤٦٠٧(أبو داود السنة ) ١(
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤/١٢٦(، أمحد  )٤٤(، ابن ماجه املقدمة  )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ٢(
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 التحذير من البدع 
، فكل قول أو عمل خيالف سنة رسول  كل ما خالف السنة:  والبدعة كما تعلمون

، وكل بدعة  وهو بدعة  وليس فيها أصل فإنه مما مل يشرعه اهللا وال رسول اهللا اهللا 
 .  ضاللة

 :  صالة التراويح ليست بدعة ولكنها سنة
، كما حكم  ، البدع كلها ضاللة ، كما يقول بعض اجلهال وليس هناك بدعة حسنة

ويف )  نفس املصدر السابق  ()١( }كل بدعة ضاللة  {:   بقولهعليها رسول اهللا 

 .  ) ) ١٨٩،  ٣/١٨٨ (،  رواه النسائي  ()٢( }وكل ضاللة يف النار  {:  رواية
)  نعمت البدعه هذه : (  يف صالة التراويحأما قول أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 

،  ة التراويح؛ ألنه قال هذه الكلمة ملا مجع الناس على صال فهو ال يقصد البدعة يف الدين
 صالها بأصحابه ، وإمنا هي سنة ثبتت عن رسول اهللا  وصالة التراويح ليست بدعة

، وكان األمر على  ، مث تأخر عنهم يف آخر األمر خشية أن تفرض عليهم ليايل من رمضان
، مث مجع عمر                               ً                           هذا يف خالفة أيب بكر الصديق وصدر ا من خالفة عمر يصلوهنا متفرقني

 فعمر أحيا هذه السنة ومل يأت ، كما اجتمعوا على رسول اهللا  م واحدالناس على إما
 البدعة اللغوية ال -واهللا أعلم-قصده بذلك )  نعمت البدعة هذه : ( ، وإمنا قوله ببدعة

أنه :  ، والدليل على ما ذكرنا ؛ ألن البدعة الشرعية ال جتوز يف اإلسالم البدعة الشرعية
 .  ، وإمنا هي سنة ة التراويح ليست بدعة، وصال يعين صالة التراويح

                                                 
 .  )٤٢(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٧(، أبو داود السنة  )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ١(
 .  )١٥٧٨(سنن النسائي كتاب صالة العيدين ) ٢(
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 :  احلاصل أيها اإلخوة
، وتعاون اإلخوان فيما   يف زمان يستدعي منا مضاعفة اجلهود-كما ذكرنا -أننا 
، واالستماع ملا يذاع مهما  ، واالطالع على ما ينشر ، وتدارسهم ألمور املسلمني بينهم

، ال  كيد األعداء عن ديننا وعن أمتنا املسلمة، ولنرد  ؛ لنقابل ذلك بالبيان أمكننا ذلك
، كل واهللا عليه  املسئولية على فالن:  كل منا يقول.  نكون غافلني أو متواكلني

، وبصفة أنه يقدر على أن يقوم  ، وبصفة أنه ينتسب إىل العلم ، بصفة أنه مسلم مسئولية
لف ومسئول وعليه ، كل منا مك مبجهود ولو جمهود بسيط حنو هذه الشرور الزاحفة

، فإن  ، وعني هلذا األمر من قبل والة األمور ، ال سيما إذا فرغ هلذا األمر مسئولية عظيمة
، ولكن كل مسلم وكل من عنده أثارة  الواجب عليه أكرب من غريه حبكم تعيينه هلذا األمر

،  صح، وذلك بالتعاون والتنا من علم فإنه جيب عليه أن يشارك يف هذا الواجب العظيم
، وذلك بالتعاون والتناصح والتذاكر واالطالع  عليه أن يشارك يف هذا الواجب العظيم

، فإننا يف وقت ال يسمح لنا  ، وما يروج له ، وما يذاع ، وما ينشر على كيد األعداء
 :  ، كما قال الشاعر بالغفلة

ً              ومن رعـى غنًمـا يف أرض مـسبعة                                    ونــام عنــها تــوىل رعيهــا األســد            
، وبني دعاة إىل الباطل يعملون ليل هنار وبلباقة  آلن بني ذئاب وسباعفنحن ا

، إن مل نأخذ حذرنا منها ومل نتعاون على ردها وإال فإن األمر خطري  وخمططات دقيقة
 .          وخطري جد ا

 واجب الدعوة واجب عظيم 
ل ، وهذا من أفض ، وهو واجب الدعوة إىل اهللا إن واجبنا واجب عظيم:  أيها اإلخوة

،  ، ويذكر اخللق واألمر باملعروف والنهي عن املنكر فالذي يقوم بنصرة دين اهللا.  اجلهاد
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≅ö  {:  ، قال اهللا سبحانه وتعاىل لنبيه من أفضل اجملاهدين è% Íν É‹≈ yδ þ’Í?Š Î6 y™ (#þθ ãã÷Šr& ’ n<Î) «!$# 4 4’n?tã 

>ο uÅÁ t/ O$ tΡr& ÇtΒ uρ  Í_yè t6 ¨?$# ( z≈ ys ö6 ß™ uρ «!$# !$ tΒ uρ O$ tΡr& zÏΒ šÏ.Îô³ßϑ ø9$# ∩⊇⊃∇∪ { )١(   . 
دعوة الكفار دعوة املفرطني :   هي الدعوة إىل اهللا على بصريةفسبيل رسول اهللا 

 .  وإىل تصحيح اخلطأواملتكاسلني من املسلمني إىل االنتباه 
، وتتحتم يف بعض الظروف  والدعوة تتنوع وختتلف وتتأكد يف بعض األحوال

 .  ملالبسات وألخطار حتتاج إىل عالج
≅ö  {:  قال تعاىل è% Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ (#þθ ãã÷Šr& ’ n< Î) «!$# 4 4’n?tã >ο uÅÁ t/ { )على علم :   أي )٢

، والداعية جيب عليه أوال قبل أن يشرع يف الدعوة أن يكون  وعلى معرفة مبا يدعو إليه
، ال يدعو الناس وهو جيهل األحكام  على علم وعلى بصرية مبا يأمر به ومبا ينهى عنه

، ويعرف  ، ال بد أن يعرف املعروف من املنكر ام، وجيهل مسائل احلالل واحلر الشرعية
هذا :  ، إذا قال ، ويعرف احلالل من احلرام حىت يكون على بصرية احلق من الباطل

، وإذا  هذا الشيء حرام يكون على بصرية:  ، وإذا قال الشيء حالل يكون على بصرية
ممنوع يكون على هذا الشيء :  ، وإذا قال هذا الشيء مشروع يكون على بصرية:  قال

، بل عليه أن يتعلم ويتأهل حىت يشارك يف  وأما اجلاهل فإنه ال يصلح للدعوة.  بصرية
،  ادع إىل اهللا مبا علمت:  ، ونقول للمتعلم تعلم:  ، فنحن نقول للجاهل الدعوة إىل اهللا

 .  وبصر الناس وأرشدهم مبا فهمت
$O  {:  وأما قوله تعاىل tΡr& ÇtΒ uρ  Í_ yèt6  فهذا دليل على أن أتباع الرسول على  )٣( } ) #$?¨

فمن أعظم االقتداء .  ، ويدعون إىل اهللا سبحانه وتعاىل احلقيقة هم الذين يدعون إىل دينه
، كما  والدعوة إىل اهللا أفضل األعمال.  هللا عز وجل الدعوة إىل اباالتباع للرسول 

                                                 
 .  ١٠٨:  سورة يوسف آية) ١(
 .  ١٠٨:  سورة يوسف آية) ٢(
 .  ١٠٨:  سورة يوسف آية) ٣(
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ô  {:  قال جل وعال tΒ uρ ß |¡ ôm r& Zω öθ s%  £ϑ Ï iΒ !% tæ yŠ ’ n< Î) «! $# Ÿ≅ Ïϑ tã uρ $ [s Î=≈ |¹ tΑ$ s% uρ  Í_ ¯Ρ Î) z ÏΒ 

t Ïϑ Î= ó¡ ßϑ ø9   .                 ً                       ً  فال أحد أحسن قول ا ممن دعا إىل اهللا وعمل صاحل ا )١( } ∪⊃⊃∩ #$
، وال يدعو  أن يعمل مبا يدعو إىل اهللا يف نفسه أوال:  كذلك من واجبات الداعية

tβρ *  {:  ، قال اهللا جل وعال الناس إىل العمل الصاحل وهو ال يعمل به âß∆ù's?r& }¨$ ¨Ψ9$# ÎhÉ9 ø9$$ Î/ 

tβ öθ |¡Ψ s?uρ öΝä3|¡àΡr& öΝçFΡr& uρ tβθ è= ÷G s? |=≈ tG Å3ø9$# 4 Ÿξ sùr& tβθ è= É)÷ès? ∩⊆⊆∪ { )٢(  . 
 .  أن يكون على بصرية وعلى علم ومعرفة:  فواجب الداعية أوال

، أو  ، وال يدعو الناس إىل اخلري وهو ال يعمل به         ً              كون عامل ا مبا يدعو إليهأن ي:      ً ثاني ا
، بل يلزم نفسه أوال بعمل الصاحلات وترك احملرمات  ينهى الناس عن الشر وهو يقع فيه

 .  ، وحىت تكون دعوته سائرة على اخلط املستقيم حىت تكون دعوته مؤثرة
$!  {:  هذا نيب اهللا شعيب عليه السالم يقول tΒ uρ ß‰ƒ Í‘ é& ÷β r& öΝä3xÏ9% s{é& 4’n< Î) !$ tΒ öΝà69yγ ÷Ρr& çµ ÷Ζtã 4 

÷β Î) ß‰ƒ Í‘é& ω Î) yx≈ n= ô¹ M}$# $ tΒ àM ÷è sÜtG ó™ $# 4 $ tΒ uρ þ’Å+Š Ïùöθ s? ω Î) «!$$ Î/ 4 Ïµ ø‹n= tã àM ù= ©.uθ s? Ïµ ø‹s9Î)uρ Ü=ŠÏΡé& ∩∇∇∪ { )٣(  . 
 :  ؛ هلذا يقول الشاعر فالذي يريد اإلصالح يف دعوته يبدأ بنفسه أوال

ــه ــأيت مثل ــق وت ــن خل ــه ع ــيم                        ال تن ــت عظ ــك إذا فعل ــار علي                                 ع
 :  ويقول الراجز

ــوثن                          وعـالـــم بعلمــه مل يعـــــملن ــاد ال ــل عب ــن قب ــذب م                                   مع
أن من أول من تسعر هبم النار يوم القيامة عامل ال :  يحهذا معناه يف احلديث الصح

≅ö  { ؛ ألن من يعلم ليس كمن ال يعلم يعمل بعلمه yδ “ Èθ tG ó¡o„ t Ï% ©!$# tβθçΗ s>ôè tƒ t Ï% ©!$#uρ Ÿω 
tβθ ßϑ n=ôè tƒ 3 $ yϑ ¯ΡÎ) { )٤(  . 

                                                 
 .  ٣٣:  ت آيةسورة فصل) ١(
 .  ٤٤:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٨٨:  سورة هود آية) ٣(
 .  ٩:  سورة الزمر آية) ٤(
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:  ، قال تعاىل وهلذا عاب اهللا على أحبار اليهود وشبههم باحلمري وشبههم بالكالب
}  ã≅sVtΒ t Ï%©!$# (#θ è= Ïdϑ ãm sπ1 u‘ öθ −G9$# §ΝèO öΝs9 $ yδθè= Ïϑ øt s† È≅ sVyϑ x. Í‘$ yϑ Ås ø9$# ã≅ Ïϑ øt s† #I‘$ xó™ r& 4 }§ø♥ Î/ ã≅ sWtΒ ÏΘöθ s)ø9$# 

t Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹x. ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «!$# 4 ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# tÏΗ Í>≈ ©à9$# ∩∈∪ { )١(  . 
، وإمنا محلوها  فهم محلوا التوراة ولكنهم مل حيملوها حق محلها والدعوة إليها وتبليغها

، فإن احلمري إذا محلت  ؛ وهلذا شبههم اهللا باحلمري اليت حتمل الكتب ل بدون عملجمرد مح
، كذلك العامل  الكتب فإهنا ال تنتفع هبا ولكنها تتحمل عنها عناء ثقلها بدون استفادة منها

 .  الذي ال يعمل بعلمه مثل احلمار الذي حيمل الكتب
≅ã  {:  ، كما قال تعاىل بل شبه اهللا العامل الذي ال يعمل بعلمه بالكلب ø?$#uρ öΝÎγ öŠn= tæ r't6 tΡ 

ü“ Ï% ©!$# çµ≈ oΨø‹s?# u $ oΨ ÏF≈ tƒ#u y‡n= |¡Σ $$ sù $ yγ ÷Ψ ÏΒ { )فقوله )٢ ،  :}  çµ≈oΨ ø‹s?# u $ oΨ ÏF≈ tƒ#u { )أنه :  ، أي )٣

%tβ  {.  ، لكنه انسلخ منها فلم يعمل هبا عامل s3sù zÏΒ š Íρ$ tó ø9$# ∩⊇∠∈∪ öθ s9uρ $ oΨø⁄ Ï© çµ≈ uΖ÷è sùts9 $ pκÍ5 

ÿ…çµ ¨ΖÅ3≈ s9uρ t$ s#÷z r& † n< Î) ÇÚö‘ F{$# yìt7¨?$#uρ çµ1 uθ yδ 4 { )أنه مل يفعل األسباب اليت يرفعه :  معناه.   )٤

≈ÿ…çµ̈ΖÅ3  { اهللا هبا وهي العمل بعلمه s9uρ t$ s#÷z r& † n< Î) ÇÚö‘ F{$# { )مل يرد الرفعة بالعلم معناه  )٥
 ، وإمنا ينخفض فهو ، وإمنا أراد أطماع الدنيا وشهوات الدنيا احملرمة فهو ال يرتفع والعزة

}  t$ s#÷z r& † n< Î) ÇÚö‘ F{$# yìt7¨?$#uρ çµ1 uθ yδ 4 { )ومل يتبع العلم الذي أوتيه ولكنه اتبع هواه  )٦ ،- 
 .   هواه الذي خيالف ما علمه اهللا-والعياذ باهللا 

                                                 
 .  ٥:  سورة اجلمعة آية) ١(
 .  ١٧٥:  سورة األعراف آية) ٢(
 .  ١٧٥:  سورة األعراف آية) ٣(
 .  ١٧٦ - ١٧٥:  تانياآلسورة األعراف ) ٤(
 .  ١٧٦:  سورة األعراف آية) ٥(
 .  ١٧٦:  رة األعراف آيةسو) ٦(
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 واجب العامل 
ما قال عليه الصالة  ك                ً                  أن يكون هواه تابع ا ملا جاء به النيب :  والواجب على العامل

قرة  : ( انظر ( }ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبًعا ملا جئت به  {:  والسالم
 .  ) ) ٣٨ (للبخاري ص )  العينني برفع اليدين

، قال   من عبدة اهلوىفالعامل عليه أن يعمل باحلق وإن كان خيالف هواه وإال صار
M|  {:  تعاىل ÷ƒ uu‘ r& ÇtΒ x‹sƒ ªB$# …çµ yγ≈ s9Î) çµ1 uθ yδ |MΡr'sùr& ãβθä3s? Ïµ ø‹n= tã ¸ξ‹ Å2 uρ ∩⊆⊂∪ { )١(  . 

$  {:  ميمةواهللا جل وعال عاب على اليهود على هذه اخلصلة الذ yϑ ¯= ä3sùr& öΝä.u!% y` 7Αθ ß™ u‘ 

$ yϑ Î/ Ÿω #“ uθ öκsE ãΝä3Ý¡àΡr& ÷Λän ÷y9 õ3tFó™ $# $ Z)ƒ Ìxsù ÷Λäö/¤‹x. $ Z)ƒ Ìsùuρ šχθ è=çG ø)s? ∩∇∠∪ { )٢(  . 
 ، وأن يكون قصده ونيته هللا               ً                      أن يكون عامل ا بعلمه وإن خالف هواهفواجب العامل

، فإذا اجتمع علم ودعوة إىل اهللا وإخالص وتقوى حصل اخلري  ال للرياء وال للسمعة
 .  الكثري وحصل النفع الغزير

، كما قال                                              ً                ورمبا يكون رجل واحد اتصف هبذه الصفات يعادل آالف ا مؤلفة من البشر
 :  الشاعر

ــىن   وو ــر ع ــاأللف إن أم ــد ك ــد                              اح ــهم كواح ــف من ــاس أل                      والن
ً       ً                                 وهلذا جند بعض الدعاة إىل اهللا شخص ا واحد ا يهتدي بسببه أجيال حاضرة وأجيال                             

 ودعا إىل ؟ ألنه أخلص هللا  ، وهو رجل واحد ملاذا الحقة بسبب بركة دعوته وعلمه
 .  ، وكانت آثار دعوته مباركة اهللا على بصرية

، وجييدون  ، مع أهنم جييدون القول من الدعاة ولكن ليس لدعوهتم تأثري       ً  وجند آالف ا 
؟ ألن املدار  ، وجييدون الكتابة أكثر مما جييدها هذا الشخص الذي ذكرناه ملاذا اخلطابة

 .  على النية واملقاصد

                                                 
 .  ٤٣:  سورة الفرقان آية) ١(
 .  ٨٧:  سورة البقرة آية) ٢(
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 وال تكون دعوة إىل اهللا إال إذا وكل اآليات جاء األمر فيها بالدعوة إىل اهللا 
كتاب  (، وهلذا يقول الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف بعض املسائل يف  صكانت بإخال

ö≅è% Íν  {:  على قوله تعاىل)  التوحيد É‹≈ yδ þ’Í?Š Î6 y™ (#þθ ãã÷Šr& ’ n< Î) «!$# 4 { )الثانية:  قال )١  :
 .          ً                                          ؛ ألن كثري ا من الدعاة لو دعا إىل احلق فهو يدعو إىل نفسه التنبيه على اإلخالص

، وهذا فرق ما بني الدعوة  وهذا فرق ما بني الداعية املخلص والداعية غري املخلص
 ثقيل ومسئولية عظيمة -أيها اإلخوة -؛ فالواجب علينا  الصحيحة والدعوة غري الصحيحة

، كل ما حصل من نقص فنحن  ، وحنو إخواننا املسلمني  وحنو عاملنا كله، حنو ديننا
 .  مسئولون عنه

والذي أريده من نفسي أوال ومنكم ومن غريكم من إخواننا املسلمني يف أي مكان أن 
، وأن تعدوا لذلك عدته ولتعلموا أن العمل الفردي فيه  تنتبهوا لواقعكم وما حياك ضدكم

:  ، واهللا تعاىل يقول                                 ً     ً العمل اجلماعي والتعاون فهو جيدي خري ا كثري اأما .  خري لكنه قليل
}  (#θ çΡuρ$ yè s?uρ ’ n?tã ÎhÉ9 ø9$# 3“ uθ ø)−G9$#uρ ( { )٢(  . 

θ#)  {:  اهللا تعاىل يقول، و فالتعاون فيه فائدة كبرية ßϑ ÅÁ tG ôã $# uρ È≅ ö7 pt ¿2 «! $# $ Yè‹ Ïϑ y_ Ÿω uρ 

(#θ è% § x s? 4 { )٣(  . 
 على الرب ، وأن نتعاون                      ً ، وأن يكون هدفنا واحد ا فالواجب أن تكون دعوتنا واحدة

، ونبصرهم به حىت يكون لدعوتنا  ، وأن نتفقه وأن نتبصر فيما ندعو الناس إليه والتقوى
، وإن كثر دعاة  ، وال نيأس وإن كثر الشر ، وهذا ما نرجوه آثار محيدة إن شاء اهللا

، ولكن احلق إذا قام به أهله فلن يقف يف وجهه  ، وإن كثرت وسائل الفساد الضالل
  )٤( } ö≅t/ ß∃É‹ø)tΡ Èd,ptø:$$Î/ ’n?tã È≅ÏÜ≈t7ø9$# …çµäótΒô‰uŠsù #sŒÎ*sù uθèδ ×,Ïδ#y— 4  {:  ، قال تعاىل غباطل مهما بل

                                                 
 .  ١٠٨:  سورة يوسف آية) ١(
 .  ٢:  سورة املائدة آية) ٢(
 .  ١٠٣:  سورة آل عمران آية) ٣(
 .  ١٨:  سورة األنبياء آية) ٤(
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  الداعية القدوة حممد 
 واحد بني أهل األرض كلهم مبا فيهم اليهود واجملوس  وهو شخصوقف حممد 

، وصرب وصابر حىت   يدعو إىل اهللا-وهو شخص واحد-، وقف  والنصارى والوثنيون
               ً  ، وما تركوا ممكن ا  اجنابت الظلمات وأشرقت رسالته يف الكائنات عليه الصالة والسالم

، حىت أهنم أغروه باملال  ، ويريدون وأدها يف مهدها ، يريدون صد دعوته معه إال فعلوه
، جلأوا معه إىل اإلغراء باملاديات  وبالرياسة بعدما هددوه بالقتل وهددوه باملخوفات

،  ، وأن يزوجوه من النساء                          ً ، وأن يعاجلوه إذا كان مصاب ا وأغروه بأن يعطوه من املال كذا
 .                           ً وأن ميلكوه إن كان يريد ملك ا

،  يا عمي {:  ، فقال  هذه املعروضات- بطلب منهم -فعرض عليه عمه أبو طالب 
واهللا لو وضعوا الشمس يف مييين والقمر يف مشايل على أن أترك هذا األمر لن أتركه حىت 

إنسان  ( برهان الدين احلليب يف أورده برهان الدين علي بن ( }يظهره اهللا أو أهلك دونه 
 .  ) املسماة السرية احللبية)  العيون يف سرية األمني املأمون

 فسوف - وإن كان أهله قلة -                         ً       ً   فاحلق إذا قام به أهله قيام ا صحيح ا هذا موقفه 
،  ، فإن اهللا ينصره على أهل الباطل كلهم ينتصر ولو مل يكن على احلق إال واحد صادق

 /ö≅t {:  ، كما قال تعاىل ؛ ألن احلق ال يقف أمامه باطل وتعاونوا وتعاضدواوإن تساعدوا 

ß∃É‹ø)tΡ Èd,ptø:$$Î/ ’n?tã È≅ÏÜ≈t7ø9$# …çµäótΒô‰uŠsù #sŒÎ*sù uθèδ ×,Ïδ#y— 4 { )١(  . 

                                                 
 .  ١٨:  سورة األنبياء آية) ١(
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 شواهد واقعية 
ني يف العصور  ومبن بعدهم من الدعاة املخلصوبالتجربة والواقع واقتداء برسول اهللا 

، وجند أن الباطل ينقطع ويضمحل ويفىن  ، جند أن آثار دعوات املصلحني تبقى والدهور
 .  وكأنه مل يكن

،   قامت السلطة ضده وقامت كل الدولة ضده- كما تعلمون-هذا اإلمام أمحد 
، ولكنه ثبت وصرب على الضرب واجللد  أرادوا أن حيملوه على أن يقول خبلق القرآن

، واندحر كل ما بأيدي أهل بالباطل من   وبقي قوله هو احلق حىت نصره اهللا واحلبس
 .                 ً ، وبقي احلق واضح ا القوة واحلجج ومن كل شيء
 يف وقته كانت حالة املسلمني أسوأ حالة من - كما تعرفون -شيخ اإلسالم ابن تيمية 

لعقائد ويف العبادات ، وكان هناك أنواع من الفساد يف ا التفكك والضياع وظهور الوثنيني
، ال   دعوته- واحلمد هللا -، فبقيت  ، لكنه جادل وناظر وكتب وألف ويف املعامالت

 .  تزال إىل اآلن آثارها صاحلة ومستنرية
،  ، وينتفع هبا اآلالف من الناس وكتبه إىل اآلن هي اليت تظهر بني كل وقت وآخر

ً       ً  فرحوا بذلك فرح ا شديد ا، كلما عثروا على خمطوط أو على مؤلف ويفرحون هبا                 ،
، وليس  ، وليس بينهم وبينه نسب وكم بينهم وبينه من السنني.  وبادروا إىل نشره وطبعه

 .  هناك قرابة أو صداقة وإمنا هو احلق فاحلق يبقى
؟ أين  ؟ أين مؤلفاهتم ، أين خصوم شيخ اإلسالم ابن تيمية وأما الباطل فإنه يضمحل

، وإن بقي منه شيء فإنه   ذهب أدراج الرياح-احلمد هللا  و-؟ كله  حججهم وعويلهم
 .  تافه ال يلتفت إليه

، ويفرح الناس   تتجدد كل يوم-واحلمد هللا-أما دعوة شيخ اإلسالم ومؤلفاته فهي 
، وإال فهو شخص واحد كان  ، كل هذا من آثار اإلخالص وطلبة العلم هبا ويدعون له
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 ولكن مل يقوموا مقامه يف الصرب والثبات والدعوة ، يف عصره من العلماء العدد الكبري
 .  واملصابرة فكانت العاقبة كما ترون

 واهللا جل وعال ، وأعلى النماذج هو رسول اهللا  أن هذه مناذج:  احلاصل
‰ô  {:  يقول s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «! $# îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ ym  yϑ Ï j9 tβ% x. (#θ ã_ ö tƒ ©! $# tΠ öθ u‹ ø9 $# uρ t Åz Fψ $# 

t x. sŒ uρ ©! $# # Z ÏV x. ∩⊄⊇∪ { )١(  . 
،   نقتدي به ونتأسى به وندرس سريتهفرأس القدوة وأعظم الدعاة هو رسول اهللا 

، وكيف واجه  ، يف دعوته للناس  دعوته وأسلوبهوندرس آثاره عليه الصالة والسالم يف
 #$!©%uθèδ ü”Ï  {،  ، وكيف واجه أهل الضالل بالسالح وباحلجة حىت أظهر اهللا دينه الباطل

Ÿ≅y™ö‘r& …ã&s!θß™u‘ 3“y‰ßγø9$$Î/ ÈÏŠuρ Èd,ysø9$# …çνtÎγôàã‹Ï9 ’n?tã ÇƒÏe$!$# Ï&Íj#à2 öθs9uρ oνÌŸ2 šχθä.Îô³ßϑø9$# ∩⊂⊂∪ { )٢( .  
،   وذهب الباطل وإن كان عليه أكابر الناس وعليتهم-واحلمد هللا-وقد أظهر اهللا دينه 

ذهبت ، كلها  وإن كانت عليه أمم أهل األرض من اليهود والنصارى واجملوس والوثنيني
، وإال فالكفر والضالل باقيان ولكنهما بطال يف مقابلة  ، مبعىن أهنا بطلت واحلمد هللا

، وكلما ضعف احلق بسبب ضعف أهله  ، وكلما ظهر احلق اضمحل الباطل واخنذل احلق
öθ  {:  ، كما قال تعاىل                        ً        ً         ً فإن الباطل قد يرتفع مؤقت ا ابتالء ا وامتحان ا s9uρ â!$ t±o„ ª!$# u|ÇtGΡ]ω öΝåκ÷]ÏΒ 

Å3≈ s9uρ (#uθ è= ö6 u‹Ïj9 Νà6ŸÒ ÷èt/ <Ù ÷èt7Î/ 3 { )٣(  . 
فاملداوالت بني احلق والباطل ليست مستغربة إمنا الذي يستغرب هو ضعف املسلمني 

 .  اذل املسلمني ومعهم احلقوإخالد املسلمني وخت

                                                 
 .  ٢١:  سورة األحزاب آية) ١(
 .  ٣٣:  سورة التوبة آية) ٢(
 .  ٤:  سورة حممد آية) ٣(
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،  والذي يستغرب هو صمود أهل الباطل وتكاتف أهل الباطل وليس معهم إال الباطل
؛ ألهنم ال يعيشون  ، إذا اختفى النور ظهر أهل الباطل فأهل الباطل إمنا يعيشون يف الظالم

 .  إال يف الظالم
، والذي يظهر النور إمنا  ق، والنور هو احل أما إذا ظهر النور فإن أهل الباطل خيتفون

 .  هم أهله املتمسكون به
، وأن  نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعلنا وإياكم من الذين يدعون إىل اهللا على بصرية

 وأن جيعلنا وإياكم من املتمسكني بسنته عند فساد جيعلنا وإياكم من املقتدين برسوله 
، وصلى اهللا  قر رمحته إنه قريب جميب، وأن جيمعنا وإياكم يف دار كرامته ومست أمته

 .  ، وآله وصحبه أمجعني وسلم على نبينا حممد
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 احملاضرة الثانية عشرة 
} Ÿξsù y]sù u‘ Ÿω uρ šXθÝ¡èù Ÿω uρ tΑ#y‰Å_ ’ Îû Ædkys ø9$# 3{ ) ١(  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم 
، يتجهون إىل شطره أينما كانوا يف                                             ً احلمد هللا الذي جعل بيته احلرام مثابة للناس وأمن ا

، ويلتفون حوله من مجيع أقطار  ، وهتوي إليه أفئدهتم ، ويستقبلونه يف عباداهتم صلواهتم
والسالم على عبده ، والصالة  ، وتعتز أمتهم وتقوم دولتهم ؛ لتتحد كلمتهم األرض

، وأمره بتطهري هذا البيت من  ؛ بعثه اهللا من أرض احلرم إىل األمم كافة ورسوله نبينا حممد
ً               ، فدخله عام الفتح وفوقه ثالث مائة وستون صنم ا فجعل يطعنها  كل جنس ورجس                                          
 مث أمر هبا )                                        ً جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق ا : ( بالقضيب ويقول

 .  ن املسجد وأحرقت وطهر منها بيت اهللافأخرجت م
سنشرح يف هذا :  ، وبعد السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته:  أيها اإلخوة املؤمنون

k  {:   موضوع قوله تعاىل- إن شاء اهللا -املوضع  pt ø: $# Ößγ ô© r& ×M≈tΒθ è= ÷è̈Β 4 yϑ sù uÚtsù  ∅ ÎγŠ Ïù 

¢k pt ø:$# Ÿξ sù y]sùu‘ Ÿω uρ šXθÝ¡èù Ÿω uρ tΑ#y‰Å_ ’ Îû Ædk ys ø9$# 3 { )٢(  . 

 . القصد إىل الشيء:  فاحلج لغة
ً  وشرع ا ، وكان احلج من ملة إبراهيم  قصد املسجد احلرام ألداء احلج أو العمرة:     

، فاحلج عبادة  ث أمر اهللا ببناء البيت واألذان يف الناس باحلج إليهاخلليل عليه السالم حي
 : عظيمة وفيه منافع كثرية

من حج هذا البيت فلم يرفث ومل يفسق  {:  ، كما قال  غفران الذنوب:  منها
، ومسلم احلديث برقم  ) ٢٠٩/  ٢ (رواه البخاري   ()٣( }رجع كيوم ولدته أمه 

) ١٣٥٠ ( (  . 
                                                 

 .  ١٩٧:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١٩٧:  سورة البقرة آية) ٢(
،  )٢٦٢٧(، النسائي مناسك احلج  )٨١١(، الترمذي احلج  )١٣٥٠(، مسلم احلج  )١٧٢٤(البخاري احلج ) ٣(

 .  )١٧٩٦(ناسك ، الدارمي امل )٢/٢٤٨(، أمحد  )٢٨٨٩(ابن ماجه املناسك 
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ρ#)  {:  شهود املنافع العظيمة اليت قال اهللا عنها:  ومنها ß‰yγ ô±uŠÏj9 yìÏ≈ oΨ tΒ öΝßγ s9 { )١(  
 .  ؛ وهلذا أمجلها اهللا سبحانه ومل حيددها افع دينية ومنافع دنيوية ال تدخل حتت حصرمن

، والوقوف  ذكر اهللا يف األيام املعلومات واأليام املعدودات بالتكبري والتلبية:  ومنها
، واملبيت مبىن واألكل  ، ورمي اجلمار والطواف والسعي ، وذبح القرابني بعرفة واملزدلفة
 .   ضيافة اهللا يف أيام التشريقوالشرب من

،  تعارف املسلمني حني يلتقون يف تلك البقاع الطاهرة:  ومن منافع احلج العظيمة
، ويلتقون يف زمن  ، ويف صعيد عرفات ومزدلفة ومىن واملشاعر املقدسة يف املسجد احلرام

β¨  {:  واحد ويف مكان واحد ألداء عبادة واحدة لرب واحد Î) ÿÍν É‹≈ yδ öΝä3çF̈Β é& Zπ̈Β é& Zο y‰Ïm≡uρ 

O$ tΡr&uρ öΝà6š/u‘ Âχρ ß‰ç7ôã$$ sù ∩⊄∪ { )٢(  . 
، ولكن مع تطاول  استمر احلج بعد إبراهيم وابنه إمساعيل عليهما الصالة والسالم

 حيث ، فكانوا يضمنون تلبيتهم الشرك باهللا  اجلاهليةالزمن دخله بعض التغيري يف عهد 
                ً     ، فجعلوا له شريك ا من                       ً                    لبيك ال شريك لك إال شرك ا هو لك متلكه وما ملك:  يقولون
<z  {:  ، فرد اهللا عليهم بقوله عبيده uŸÑ Νä3s9 Wξ sV¨Β ôÏiΒ öΝä3Å¡àΡr& ( ≅yδ Νä3©9 ÏiΒ $ ¨Β ôM s3n= tΒ 

Νä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& ÏiΒ u!% Ÿ2 uà° ’Îû $ tΒ öΝà6≈ oΨø% y— u‘ óΟçFΡr'sù ÏµŠÏù Ö!#uθ y™ öΝßγ tΡθ èù$ sƒ rB öΝà6ÏG xŠÏ‚ x. öΝä3|¡àΡr& 4 { )٣(  . 
، فرد اهللا عليهم  ا، ويرون أن ذلك طاعة أمر اهللا هب وكانوا يطوفون بالبيت عراة

sŒÎ)uρ (#θ#  {:  بقوله è= yè sù Zπ t±Ås≈ sù (#θ ä9$ s% $ tΡô‰y ùρ !$ pκö n= tæ $ tΡu!$ t/# u ª!$#uρ $ tΡzs∆ r& $ pκÍ5 3 ö≅ è% χ Î) ©!$# Ÿω âß∆ ù'tƒ 

Ï!$ t±ós xø9$$ Î/ ( tβθ ä9θ à)s?r& ’ n?tã «!$# $ tΒ Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊄∇∪ { )٤(  . 

                                                 
 .  ٢٨:  سورة احلج آية) ١(
 .  ٩٢:  سورة األنبياء آية) ٢(
 .  ٢٨:  سورة الروم آية) ٣(
 .  ٢٨:  سورة األعراف آية) ٤(
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û *  {:  وأمر سبحانه باللباس وستر العورة يف الصالة والطواف وغريمها Í_ t6≈ tƒ tΠyŠ# u 

(#ρ ä‹è{ ö/ä3tG t⊥ƒ Î— y‰ΖÏã Èe≅ä. 7‰Éf ó¡tΒ { )وكان سكان احلرم ال يقفون مع الناس يف عرفة  )١ ،  ،
 من أهل احلرم وال جيوز هلم اخلروج منه فرد - بزعمهم -؛ ألهنم  وإمنا يقفون يف املزدلفة

ΟèO (#θ¢  {:  ، فقال سبحانه اهللا عليهم ذلك وأمر بالوقوف بعرفة جلميع احلجاج àÒ‹Ïùr& ôÏΒ 

ß]ø‹ym uÚ$ sùr& â¨$ ¨Ψ9$# { )فأعاد اهللا سبحانه احلج كما كان على ملة إبراهيم على يد   )٢ ،
، وأعلن للناس  ملشاعرحممد خامت النبيني على التوحيد اخلالص وباللباس الساتر والوقوف با

رواه   ()٣( }، وال يطوف بالبيت عريان  ال حيج بعد العام مشرك {:  قبل أن حيج بقوله

 yγ•ƒr'̄≈tƒ$  {:     ً            عمل ا بقوله تعاىل.  ) ) ١٣٤٧ (، احلديث برقم  ، ومسلم ) ٤/٦٩ (البخاري 

šÏ%©!$# (#þθãΖtΒ#u $yϑ̄ΡÎ) šχθä.Îô³ßϑø9$# Ó§pgwΥ Ÿξsù (#θç/tø)tƒ y‰Éfó¡yϑø9$# tΠ#tysø9$# y‰÷èt/ öΝÎγÏΒ$tã #x‹≈yδ 4 { )٤(  
 .  )٥( } ∪∌⊅∩ öÎdγsÛuρ zÉL÷t/ šÏÍ←!$©Ü=Ï9 šÏϑÍ←!$s)ø9$#uρ Æì2”9$#uρ ÏŠθàf¡9$#  {:  وبقوله تعاىل

ءة                                  ً      ً      ً      ً                     وهكذا جيب أن يكون البيت واحلرم دائم ا وأبد ا طاهر ا مطهر ا من الشرك والبدع مبا
 .               ً                                           للتوحيد ومصدر ا للعقيدة الصحيحة السليمة إىل سائر بقاع األرض

لقد أوجب اهللا احلج على الناس كافة وحكم بالكفر على من امتنع منه مع قدرته عليه 
’ uρ!¬  {:  فقال تعاىل n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# k Ïm ÏM øt7ø9$# ÇtΒ tí$ sÜtG ó™ $# Ïµ ø‹s9Î) Wξ‹ Î6 y™ 4 tΒ uρ txx. ¨β Î* sù ©!$# ; Í_xî Çtã 

tÏϑ n=≈ yè ø9$# ∩∠∪ { )٦(  . 

                                                 
 .  ٣١:  سورة األعراف آية) ١(
 .  ١٩٩:  سورة البقرة آية) ٢(
، أبو داود املناسك  )٢٩٥٨(، النسائي مناسك احلج  )١٣٤٧(، مسلم احلج  )٣٦٢(البخاري الصالة ) ٣(

 .  )١٤٣٠(، الدارمي الصالة  )٢/٢٩٩(، أمحد  )١٩٤٦(
 .  ٢٨:  سورة التوبة آية) ٤(
 .  ٢٦:  سورة احلج آية) ٥(
 .  ٩٧:  سورة آل عمران آية) ٦(
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:  اإلسالم {:  ، كما قال النيب  لقد جعله اهللا أحد أركان اإلسالم وأحد مبانيه العظام
، وتصوم  الزكاة، وتؤيت  ، وتقيم الصالة أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممًدا رسول اهللا

، ومسلم  ) ٦/٢٠ (رواه البخاري   ()١( }، وحتج البيت إن استطعت إليه سبيلًا  رمضان
 .  ) واللفظ له)  ٨ (احلديث برقم 

،  شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممًدا رسول اهللا:  بين اإلسالم على مخس {:  وقال 

،  ) ١٠/٨رواه البخاري   ()٢( }، وصوم رمضان  ، واحلج ، وإيتاء الزكاة وإقام الصالة
 .  ) ) ١٦ ( احلديث برقم ، ومسلم

 أن هذه الفرضية تتمثل بأداء احلج مرة واحدة يف العمر وما زاد عنها فهو وبني 
؟  أكل عام يا رسول اهللا {:  ، فقال بعض أصحابه  أمر باحلج، وذلك أنه  تطوع

، احلديث برقم  رواه أبو داود  ()٣( }، فمن زاد فهو تطوع  بل مرة واحدة:  لفقا
،  فاحلج من العبادات العظيمة اليت تؤدى مجاعة يف مواقيت خمصوصة.  ) ) ١٧٢١ (

،  فالصلوات اخلمس يتكرر االجتماع ألدائها يف اليوم والليلة مخس مرات يف املساجد
، واحلج يتكرر االجتماع ألدائه   أسبوع يف اجلوامعواجلمعة يتكرر االجتماع ألدائها كل
، وكلما كان  ، وهكذا كل اجتماع أكرب من اآلخر كل عام يف املسجد احلرام واملشاعر

 .                               ً               االجتماع أكثر كان تكرره أقل دفع ا للمشقة واحلرج

                                                 
 .  )١/٥٢(، أمحد  )٤٦٩٥(، أبو داود السنة  )٨(مسلم اإلميان ) ١(
،  )٥٠٠١(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢٦٠٩(، الترمذي اإلميان  )١٦(، مسلم اإلميان  )٨(البخاري اإلميان ) ٢(

 .  )٢/٩٣(أمحد 
،  )١/٢٩١(، أمحد  )٢٨٨٦(، ابن ماجه املناسك  )١٧٢١(، أبو داود املناسك  )٢٦٢٠(النسائي مناسك احلج ) ٣(

 .  )١٧٨٨(الدارمي املناسك 
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ρ#) *  {:  ، كما قال تعاىل واحلج وإن كان يؤدى يف أيام معدودات ãä.øŒ$#uρ ©!$# þ’Îû 5Θ$ −ƒ r& 

;N≡yŠρ ß‰÷è ¨Β 4 { )إال أن اهللا سبحانه وسع وقت اإلحرام به حيث يقول سبحانه )١  :} k pt ø:$# 

Ößγ ô© r& ×M≈ tΒθè= ÷è ¨Β 4 { )٢(  . 
، فإذا أحرم باحلج يف  شوال وذو القعدة وعشر من ذي احلجة:  د هبذه األشهرواملرا

، ليس  ، وإذا أحرم به يف غريها فمحل خالف هذه األشهر صح إحرامه من غري خالف
إن املسلم إذا أحرم باحلج فله حالة :  ، إال أننا نقول من غرضنا اآلن الدخول يف تفاصيله

انت كل أحوال املسلم ينبغي أن تكون على االستقامة ، وإن ك ختتلف عما قبل اإلحرام
، فإن احملرم مينع من مزاولة أشياء  ، إال أنه بإحرامه ينتقل إىل حالة أفضل والتقى والسداد

، فيتعني على احملرم جتنب  كانت مباحة له يف غري حالة اإلحرام من أمور الرفاهية والتوسع
 .  حراماحملرمات العامة واحملرمات اخلاصة باإل

yϑ  {:  وهلذا قال سبحانه sù uÚtsù  ∅ ÎγŠ Ïù ¢k pt ø: $# Ÿξ sù y]sùu‘ Ÿω uρ šXθ Ý¡èù Ÿω uρ tΑ#y‰Å_ ’Îû 

Ædk ys ø9$# 3 { )٣(  . 
لفرض لينبه على أن احملرم جيب عليه أداء النسك ، عرب عنه با أحرم:  ) فرض (ومعىن 

،  ، وإن كان هذا النسك قبل اإلحرام به ليس بواجب ، وال جيوز له رفضه الذي أحرم به
، فقال  مث هنى سبحانه عن تعاطي األمور اليت تتناىف مع اإلحرام من األقوال واألفعال

Ÿξ  {:  سبحانه sù y]sùu‘ Ÿω uρ šXθÝ¡èù Ÿω uρ tΑ#y‰Å_ ’ Îû Ædk ys ø9$# 3 { )٤(  . 
، والرفث  وجاء هذا النهي بصيغة النفي ليكون آكد وأبلغ يف االبتعاد عن هذه األمور

قد هني فيه اخلطبة وعقد ، بل  اجلماع ودواعيه من النظر واملباشرة والتحدث:  معناه
 .  النكاح

                                                 
 .  ٢٠٣:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١٩٧:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ١٩٧:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ١٩٧:  سورة البقرة آية) ٤(
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،  أي من أحرم باحلج أو العمرة فيتجنب الرفث وهو اجلماع:  قال اإلمام ابن كثري
Ïm≅¨  {:  كما قال تعاىل é& öΝà6s9 s' s#ø‹s9 ÏΘ$ uŠÅ_Á9$# ß]sù§9$# 4’n< Î) öΝä3Í← !$ |¡ÎΣ 4 { )١(  . 

، وكذلك التكلم به حبضرة  وكذا حيرم تعاطي دواعيه من املباشرة والتقبيل وحنو ذلك
 .  انتهى.  النساء

، ولكن هني  ، فال جيوز للمسلم فعلها يف مجيع األحوال مجيع املعاصي:  والفسوق
، وألن املفترض يف احملرم أن  حرام وإمثها فيه أشد؛ ألهنا تؤثر على اإل               ً عنها احملرم خصوص ا

، فإذا فعلها احملرم دل  ، وألن اإلحرام مظنة التوبة من املعاصي يشتغل بالطاعات ال بضدها
، وقد فسر الفسوق بأنه فعل  ، وهذا مما يتناىف مع الفرض من اإلحرام على إصراره عليها

،  ، وفسر بأنه السباب املعاصي يف احلرم، وفسر بأنه إتيان  شيء من حمظورات اإلحرام
،  ، فإن لفظ الفسوق يشملها كلها ، وال تنايف بني هذه التفاسري وفسر بأنه الذبح لألصنام
 .  فهي من أفراد الفسوق

وال خيفى على عارف أن إطالق اسم الفسوق على فرد من :  وقال اإلمام الشوكاين
 .  ىانته.  أفراد املعاصي ال يوجب اختصاصه به

ومن أعظم الفسوق حماولة جعل موسم احلج وساحات املشاعر املقدسة جماال :  أقول
، وإحياء العنصريات اجلاهلية  للمهاترات واملظاهرات واهلتافات والشعارات القومية

، كما كان أهل اجلاهلية  ، ورفع الصور لزعماء والرؤساء والدعاية لألشخاص واملذاهب
 .   للمفاخرة بآبائهم وأجمادهم وغاراهتم وثاراهتم                  ً جيعلون موسم احلج جمال ا

*sŒÎ#  {:  قال اهللا تعاىل sù ΟçG øŠŸÒ s% öΝà6s3Å¡≈ oΨ ¨Β (#ρ ãà2 øŒ$$ sù ©!$# ö/ä.Ìø.É‹x. öΝà2 u!$ t/# u ÷ρ r& £‰x© r& 

#\ò2 ÏŒ 3 { )٢(  . 

                                                 
 .  ١٨٧:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٢٠٠:  سورة البقرة آية) ٢(
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ألن العرب كانوا إذا فرغوا من حجهم يقفون عند احلجرة :  قال اإلمام الشوكاين
.  ، فأمرهم اهللا بذكره مكان ذلك الذكر فيذكرون مفاخر آبائهم ومناقب أسالفهم

 .  انتهى
:  ، وهو يشمل اجلدال مبعىن فهو املخاصمة واملماراة واملنازعة:  وأما اجلدال

 .  ة اليت توغر الصدور وتشغل عن ذكر اهللاملخاصم
Ÿξ  {:  وقوله:  قال الشيخ عبد الرمحن بن السعدي sù y]sùu‘ Ÿω uρ šXθ Ý¡èù Ÿω uρ tΑ#y‰Å_ ’Îû 

Ædk ys ø9$# 3 { )وخصوص ا الواقع يف أشهره تعظموا اإلحرام باحلججيب أن :  أي )١ ،                 ً         ،
 وهو اجلماع ومقدماته الفعلية -وتصونون عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث 

ً                    ، خصوص ا عند النساء حبضرهتن  والقولية  والفسوق وهو مجيع املعاصي ومنها حمظورات -     
 .  اإلحرام

،  ، وتوقع العداوة ا تثري الشروهو املماراة واملنازعة واملخاصمة لكوهن:  واجلدال
، والترته عن  الذل واالنكسار هللا والتقرب إليه مبا أمكن من القربات:  واملقصود من احلج
، وهذه  ، واملربور ليس له جزاء إال اجلنة                      ً ، فإنه بذلك يكون مربور ا مقارفة السيئات

 .  انتهى.  ا يف احلجاألشياء وإن كانت ممنوعة يف كل زمان ومكان فإنه يتغلظ املنع عنه
،  ، فإنه واجب يف احلج وغريه ويستثىن من اجلدال ما كان لبيان حق أو رد على باطل

Οßγ  {:  لقوله تعاىل ø9Ï‰≈ y_ uρ  ÉL©9$$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ôm r& 4 { )مث ملا هنى اهللا عن هذه األشياء أمر  )٢ ،

$  {:  ، فقال باالشتغال بالطاعة tΒ uρ (#θ è= yèøs? ôÏΒ 9öyz çµôϑ n= ÷è tƒ ª!$# 3 { )فحثهم على حسن  )٣
؛ ألنه ال  ، وعلى الرب والتقوى يف األخالق مكان الفسوق واجلدال الكالم مكان الفحش

 .  يتم فعل األوامر إال ترك املنهيات

                                                 
 .  ١٩٧:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١٢٥:  سورة النحل آية) ٢(
 .  ١٩٧:  سورة البقرة آية) ٣(
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، وذلك حيتاج إىل نفقة ومؤنة أمر سبحانه  وملا كان احلج حيتاج إىل سفر وتنقالت
؛ حىت ال حيتاج اإلنسان  باالستعداد لذلك بأخذ الزاد والنفقة اليت متون تلك االحتياجات

ρ#)  {:  ، فقال سبحانه إىل ما بيد غريه ßŠ¨ρ t“ s?uρ { )وقد كان ناس حيجون بال زاد )١ 
، وملا أمر سبحانه باختاذ الزاد  ، فيصبحون عالة على الناس حنن املتوكلون:  ويقولون

χ   {:  لدنيا أمر باختاذ الزاد املعنوي لسفر اآلخرة فقالاحلسي لسفر ا Î* sù uöyz ÏŠ# ¨“9$# 

3“ uθ ø)−G9$# 4 { )٢(  . 

 Èβθà)̈?$#uρ {:   اآلية بقوله، وختم سبحانه ومن ترك هذا الزاد انقطع عن الوصول إىل اجلنة

’Í<'ρé'̄≈tƒ É=≈t6ø9F{$# ∩⊇∠∪ { )وهذا نداء عام ألصحاب العقول أن يتقوا اهللا يف احلج وغريه.  )٣  . 

θ#)  {:  وقد أمر اهللا بأداء احلج والعمرة خالصني له فقال سبحانه ‘ϑ Ï? r& uρ ¢k pt ø: $# 

nο t ÷Κ ãè ø9 $# uρ ¬! 4 { )يدل على أن كل حج وعمرة ال يتوفر فيهما التوحيد فليسا مقبولني مما )٤ 
 .  وقد جعل اهللا مناسك احلج مظاهر لتوحيده.  عند اهللا

، ونفي الشريك  حرام بالتلبية هللافمن مظاهر التوحيد يف احلج رفع الصوت بعد اإل
، لبيك ال شريك لك  لبيك اللهم لبيك : ( ، وإعالن انفراده باحلمد والنعمة وامللك عنه
يرددها احلجاج بني كل فترة وأخرى حىت يشرعوا )  ، إن احلمد والنعمة لك وامللك لبيك

 .  يف أداء املناسك
ال  {:   الذي يقال يف يوم عرفةومن مظاهر توحيد العبادة يف احلج أن أعظم الذكر

،  )٥( }، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير  إله إال اهللا وحده ال شريك له

                                                 
 .  ١٩٧:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١٩٧:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ١٩٧:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ١٩٦:  سورة البقرة آية) ٤(
، أبو داود  )١٣٤١(، النسائي السهو  )٥٩٣(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٨٠٨(البخاري األذان ) ٥(

 .  )١٣٤٩(، الدارمي الصالة  )٤/٢٥٠(، أمحد  )١٥٠٥(الصالة 
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ال :  ، وخري ما قلت أنا والنبيون من قبلي خري الدعاء دعاء عرفة {:  كما قال النيب 

 )١( }، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير  إله إال اهللا وحده ال شريك له
 .  ) تقدم خترجيه (

بارك لتوحيد العبادة من خالل النطق فهذا إعالن يف هذا اجملمع العظيم ويف هذا اليوم امل
، فيؤدي  ، ويعمل مبقتضاها ؛ ألجل أن يستشعر احلاج مدلوهلا هبذه الكلمة وتكرارها

 .   من مجيع شوائب الشركأعمال حجه خالصة هللا 
 θèù§θ©Üu‹ø9uρ#)  {:  ، فقال تعاىل ومن مظاهر توحيد العبادة يف احلج أن اهللا أمر بالطواف ببيته

ÏMøŠt7ø9$$Î/ È,ŠÏFyèø9$# ∩⊄∪ { )فال جيوز الطواف   مما يدل على أن الطواف خاص هبذا البيت  ()٢ ،
، ومن هنا يعلم احلاج  ببيت غريه على وجه األرض ال باألضرحة وال باألشجار واألحجار

 وإمنا هو عبادة ملن شرعه ل طواف بغري البيت العتيق فهو باطل وليس عبادة له أن ك
، ومن مظاهر توحيد العبادة يف الطواف بالبيت العتيق  وأمر به من شياطني اإلنس واجلن

؛ ألهنما من  أن الطائف حني يستلم الركن اليماين واحلجر األسود يعتقد أنه يستلمهما
 وهلذا قال أمري املؤمنني عمر بن ما طاعة هللا واقتداء برسوله ، فهو يستلمه شعائر اهللا
،  واهللا إين ألعلم أنك حجر ال تنفع وال تضر:   حينما استلم احلجر وقبلهاخلطاب 

 .   يقبلك ما قبلتكولوال أين رأيت رسول اهللا 
 ومن هنا يعلم املسلم أنه ال جيوز التمسح بشيء من األبنية واألحجار إال بالركن

،  ؛ ألن ذلك خمالف لشرع اهللا ، فال يتمسح باألضرحة وال بغريها اليماين واحلجر السود
 .  وألهنا ليست من شعائر اهللا

ومن مظاهر توحيد العادة يف احلج أن احلاج حينما يفرغ من الطواف ويصلي 
≅ö  {:  الركعتني فإنه يقرأ يف األوىل بعد الفاحتة سورة è% $ pκš‰ r'̄≈ tƒ šχρ ãÏ≈ x6ø9$# ∩⊇∪ { )ويف )٣ 

                                                 
 .  )٣٥٨٥(الترمذي الدعوات ) ١(
 .  ٢٩:   احلج آيةسورة) ٢(
 .  ١:  سورة الكافرون آية) ٣(
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؛ ملا تشتمل عليه هاتان السورتان من توحيد الربوبية وتوحيد  الثانية يقرأ سورة اإلخالص
، ويف السورة  ، ففي السورة األوىل الرباءة من دين املشركني وإفراد اهللا بالعبادة األلوهية

، وبذلك يعرف العبد ربه  كمال وترتيهه عن صفات النقصالثانية إفراد اهللا بصفات ال
 .  ، ويتربأ من عبادة ما سواه من خالل هذا الدرس العملي العظيم وخيلص له العبادة

        ً  ؛ امتثال ا  ومن مظاهر توحيد العبادة يف السعي بني الصفا واملروة أن العبد يسعى بينهما
β¨ *  {:  لقوله تعاىل Î) $ x¢Á9$# nο uρ öyϑ ø9$#uρ ÏΒ ÌÍ← !$ yèx© «!$# ( ôyϑ sù ¢k ym |M øŠt7ø9$# Íρ r& tyϑ tFôã $# Ÿξ sù yy$ oΨã_ Ïµ ø‹n= tã 

β r& š’§θ ©Ütƒ $ yϑ Îγ Î/ 4 tΒ uρ tí §θ sÜs? #Zöyz ¨β Î* sù ©!$# íÏ.$ x© íΟŠ Î= tã ∩⊇∈∇∪ { )١(   . 
ومن ذلك يتعلم املسلم أنه ال جيوز السعي يف أي مكان من األرض إال بني الصفا 

، فكل سعي يف غريمها  ، وأن السعي بينهما إمنا هو بأمر اهللا ؛ ألهنما من شعائر اهللا واملروة
 .  ؛ ألنه سعي بغري أمره وبغري شعائره فليس عبادة هللا

يف احلج ما شرعه اهللا يف يوم العيد وأيام التشريق من ذكره ومن مظاهر توحيد العبادة 
ρ#) *  {:  ، قال تعاىل وحده ãä.øŒ$#uρ ©!$# þ’ Îû 5Θ$ −ƒ r& ;N≡yŠρ ß‰÷è ¨Β 4 { )٢(  . 

؛ من رمي  أليام يتجلى يف األعمال العظيمة اليت تؤدى يف أيام مىنوذكر اهللا يف هذه ا
، كل  اجلمار وذبح اهلدي وأداء الصلوات اخلمس يف هذا الشهر املبارك واأليام املباركة

 .  هذه األعمال ذكر هللا عز وجل
، وذبح  ) اهللا أكرب : ( ؛ وهلذا يقول املسلم عند رمي كل حصاة فرمي اجلمار ذكر هللا

ρ#)  {:   كما قال تعاىلي ذكر هللا اهلد ãà2 õ‹tƒ uρ zΝó™ $# «!$# þ’ Îû 5Θ$ −ƒ r& BM≈tΒθ è=÷è ¨Β 4’ n?tã $ tΒ Νßγ s% y— u‘ 

.ÏiΒ Ïπ yϑ‹ Îγ t/ ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$# ( { )وقال تعاىل )٣ ،  :}  šχ ô‰ç7ø9$#uρ $ yγ≈oΨ ù= yè y_ /ä3s9 ÏiΒ ÎÈ∝ ¯≈ yè x© «!$# ö/ä3s9 $ pκ Ïù 

×öyz ( (#ρ ãä.øŒ$$ sù zΝó™ $# «!$# $ pκö n= tæ ¤∃!#uθ |¹ ( #sŒÎ* sù ôMt7y_ uρ $ pκæ5θ ãΖã_ (#θè= ä3sù $ pκ÷]ÏΒ (#θßϑ Ïè ôÛr&uρ yìÏΡ$ s)ø9$# §tI÷è ßϑ ø9$#uρ 4 

                                                 
 .  ١٥٨:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٢٠٣:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٢٨:  سورة احلج آية) ٣(
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y7 Ï9≡x‹x. $ yγ≈ tΡö¤‚ y™ öΝä3s9 öΝä3ª= yè s9 tβρãä3ô±s? ∩⊂∉∪ s9 tΑ$ uΖtƒ ©!$# $ yγ ãΒθ çté: Ÿω uρ $ yδäτ !$ tΒ ÏŠ Å3≈ s9uρ ã& è!$ uΖtƒ 3“ uθ ø)−G9$# 

öΝä3ΖÏΒ 4 y7 Ï9≡x‹x. $ yδ t¤‚ y™ ö/ä3s9 (#ρ çÉi9 s3çG Ï9 ©!$# 4’n?tã $ tΒ ö/ä31 y‰yδ 3 ÎÅe³o0 uρ šÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩⊂∠∪ { )١(  . 
، فال جيوز أن يذبح لقرب  ومن هنا يتعلم املسلم أن الذبح عبادة ال جيوز صرفها لغري اهللا

 .  ؛ ألن الذبح عبادة وصرف العبادة لغري اهللا شرك وال لويل وال جلين أو أي خملوق
 الفراغ ومن مظاهر توحيد العبادة يف احلج أن اهللا أمر بذكره أثناء أداء مناسكه وبعد

، وعن املفاخرة  ، وهنى عن ذكر غريه من الرؤساء والعظماء األحياء واألموات منه
*sŒÎ#!  {:  ، فقال تعاىل باألحساب واألنساب sù ΟçFôÒ sùr& ï∅ÏiΒ ;M≈ sùttã (#ρãà2 øŒ$$ sù ©!$# y‰Ψ Ïã 

Ìyè ô±yϑ ø9$# ÏΘ#tys ø9$# ( çνρ ãà2 øŒ$#uρ $ yϑ x. öΝà61 y‰yδ β Î)uρ ΟçFΖà2 ÏiΒ Ï& Î#ö7s% zÏϑ s9 t,Îk!!$ Ò9$# ∩⊇∇∪ ¢ΟèO (#θ àÒ‹Ïùr& 

ôÏΒ ß]ø‹ym uÚ$ sùr& â¨$ ¨Ψ9$# (#ρ ãÏøó tG ó™ $#uρ ©!$# 4 χ Î) ©!$# Ö‘θ àxî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊇∪ #sŒÎ* sù ΟçG øŠŸÒ s% öΝà6s3Å¡≈ oΨ̈Β 

(#ρ ãà2 øŒ$$ sù ©!$# ö/ä.Ìø.É‹x. öΝà2 u!$ t/# u ÷ρ r& £‰x© r& #\ò2 ÏŒ 3 š∅ Ïϑ sù Ä¨$̈Ψ9$# tΒ ãΑθ à)tƒ !$ oΨ −/u‘ $ oΨ Ï?# u ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# 

$ tΒ uρ …ã& s! † Îû Íο tÅz Fψ$# ôÏΒ 9,≈ n= yz ∩⊄⊃⊃∪ Οßγ ÷Ψ ÏΒ uρ ̈Β ãΑθ à)tƒ !$ oΨ−/u‘ $ oΨ Ï?# u ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Zπ uΖ|¡ym ’ Îûuρ Íο tÅz Fψ$# Zπ uΖ|¡ym 

$ oΨ Ï% uρ z># x‹tã Í‘$ ¨Ζ9$# ∩⊄⊃⊇∪ y7Í×¯≈ s9'ρ é& óΟßγ s9 Ò=ŠÅÁ tΡ $£ϑ ÏiΒ (#θç7|¡x. 4 ª!$#uρ ßìƒ Î|  É>$ |¡Ït ø: $# ∩⊄⊃⊄∪  * (#ρãä.øŒ$#uρ ©!$# þ’Îû 

5Θ$ −ƒ r& ;N≡yŠρ ß‰÷è ¨Β 4 yϑ sù Ÿ≅ ¤f yè s? ’Îû È ÷tΒ öθ tƒ { )٢(  . 
، أو جمرد مظاهر وشعارات  إن احلج ليس جمرد رحلة استطالعية أو متعة ترفيهية

، فاحرصوا  ، ونبذ للعقائد اجلاهلية ، وتعليم عملي للعقيدة الصحيحة ولكنه دروس وعرب
، وصوابا على  أن تكون خالصة لوجه اهللا، على  عباد اهللا يف أداء حجكم وسائر عباداتكم

 .  ، فإن احلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة                   ً  حىت يكون حجكم مربور اسنة رسول اهللا 
، وصلى اهللا وسلم  ، واحلمد هللا رب العاملني جعلنا اهللا وإياكم من املقبولني الفائزين

 .  ، وآله وصحبه أمجعني على نبينا حممد

                                                 
 .  ٣٧ - ٣٦:  تانياآلسورة احلج ) ١(
 .  ٢٠٣ - ١٩٨:  اتياآلسورة البقرة ) ٢(
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  عشرة احملاضرة الثالثة
 الوالء والرباء يف اإلسالم  

 مقدمة 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

 .  ، وآله وصحبه ومن اهتدى هبداه ، والصالة والسالم على نبينا حممد احلمد هللا
 :  وبعد

 .  فإنه بعد حمبة اهللا ورسوله جتب حمبة أولياء اهللا ومعاداة أعدائه
مسلم يدين هبذه العقيدة أن يوايل فمن أصول العقيدة اإلسالمية أنه جيب على كل 

، ويبغض أهل اإلشراك  ، فيحب أهل التوحيد واإلخالص ويواليهم أهلها ويعادي أعداءها
، الذين أمرنا باالقتداء هبم حيث يقول  ، وذلك من ملة إبراهيم والذين معه ويعاديهم

ô‰s% ôM  {:  سبحانه وتعاىل tΡ% x. öΝä3s9 îο uθ ó™ é& ×π uΖ|¡ym þ’ Îû zΟŠ Ïδ≡tö/Î) t Ï% ©!$#uρ ÿ…çµ yè tΒ øŒÎ) (#θ ä9$ s% öΝÍη ÏΒ öθ s)Ï9 $ ¯ΡÎ) 

(#äτℜ utç/ öΝä3ΖÏΒ $ £ϑ ÏΒ uρ tβρ ß‰ç7÷è s? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $ tΡöxx. ö/ä3Î/ #y‰t/uρ $ uΖoΨ ÷ t/ ãΝä3uΖ÷ t/uρ äο uρ≡y‰yè ø9$# â!$ ŸÒ øó t7ø9$#uρ #´‰t/r& 4®L ym 

(#θ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÿ…çν y‰ôm uρ { )١(  . 

$ *  {:   قال تعاىلوهو من دين حممد  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u Ÿω (#ρ ä‹ Ï‚ −G s? yŠθ åκ u ø9 $# 

#“ t≈ |Á ¨Ζ9 $# uρ u !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& ¢ öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ â !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4  tΒ uρ Ν çλ °; uθ tG tƒ öΝ ä3Ζ Ï iΒ … çµ ¯Ρ Î* sù öΝ åκ ÷] ÏΒ 3 ¨β Î) ©! $# Ÿω “ Ï‰ ôγ tƒ tΠ öθ s) ø9 $# 

t Ïϑ Î=≈ ©à9 $# ∩∈⊇∪ { )٢(  . 
ً  وهذا يف حترمي مواالة أهل الكتاب خصوص ا ، وقال يف حترمي مواالة الكفار                                 

ً  عموم ا      :}  $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u Ÿω (#ρ ä‹ Ï‚ −G s? “ Í iρ ß‰ tã öΝ ä. ¨ρ ß‰ tã uρ u !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& { )بل لقد حرم  )٣ ،

$  {:  ، قال تعاىل                                         ً  الكفار ولو كانوا من أقرب الناس إليه نسب ااهللا على املؤمن مواالة pκš‰ r'̄≈ tƒ 

                                                 
 .  ٤:  سورة املمتحنة آية) ١(
 .  ٥١:  سورة املائدة آية) ٢(
 .  ١:  سورة املمتحنة آية) ٣(



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ٢٠٣

š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#ÿρ ä‹Ï‚ −Fs? öΝä.u!$ t/# u öΝä3tΡ≡uθ ÷z Î)uρ u!$ uŠÏ9÷ρ r& Èβ Î) (#θ ™6 ys tG ó™$# tøà6ø9$# ’ n?tã Ç≈ yϑƒ M}$# 4 tΒ uρ 

Οßγ ©9uθ tG tƒ öΝä3ΖÏiΒ y7Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ šχθ ßϑ Î=≈©à9$# ∩⊄⊂∪ { )وقال تعاىل )١ ،  :}  ω ß‰ÅgrB $ YΒöθ s% 

šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# šχρ–Š!#uθ ãƒ ôtΒ ¨Š!$ ym ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ öθ s9uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 öΝèδ u!$ t/# u ÷ρ r& öΝèδ u!$ oΨ ö/r& ÷ρ r& 

óΟßγ tΡ≡uθ ÷z Î) ÷ρ r& öΝåκsEuÏ±tã 4 { )٢(  . 
، حىت لقد مسعت بعض املنتسبني إىل  وقد جهل كثري من الناس هذا األصل العظيم

 .  رية، ويا هلا من كلمة خط العلم والدعوة يف إذاعة عربية يقول عن النصارى إهنم إخواننا
وكما أن اهللا سبحانه حرم مواالة الكفار أعداء العقيدة اإلسالمية فقد أوجب سبحانه 

$  {:  ، قال تعاىل مواالة املؤمنني وحمبتهم uΚ ¯ΡÎ) ãΝä3–ŠÏ9uρ ª!$# …ã& è!θ ß™ u‘ uρ t Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u t Ï% ©!$# 

tβθ ßϑ‹ É)ãƒ nο 4θ n= ¢Á9$# tβθ è?÷σãƒ uρ nο 4θ x.¨“9$# öΝèδ uρ tβθ ãèÏ.≡u‘ ∩∈∈∪ tΒ uρ ¤Αuθ tG tƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ t Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u ¨β Î* sù z> ÷“ Ïm 

«!$# ÞΟèδ tβθç7Î=≈ tó ø9$# ∩∈∉∪ { )٣(  . 

Ó‰£ϑ  {:  وقال تعاىل pt ’Χ ãΑθ ß™ §‘ «!$# 4 t Ï% ©!$#uρ ÿ…çµ yètΒ â!#£‰Ï© r& ’n?tã Í‘$ ¤ä3ø9$# â!$ uΗ xqâ‘ öΝæη uΖ÷ t/ ( { )٤(  ،

$  {:  وقال تعاىل yϑ ¯ΡÎ) tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×ο uθ ÷z Î) { )٥(  . 
، قال  فاملؤمنون إخوة يف الدين والعقيدة وإن تباعدت أنساهبم وأوطاهنم وأزماهنم

š  {:  تعاىل Ï%©!$#uρ ρ â!% y` .ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷è t/ šχθ ä9θ à)tƒ $ uΖ−/u‘ öÏøî $# $ oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡uθ ÷z \}uρ š Ï%©!$# $ tΡθ à)t7y™ 

Ç≈ yϑƒ M}$$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yèøgrB ’Îû $ uΖÎ/θ è= è% yξÏî t Ï%©#Ïj9 (#θ ãΖtΒ#u !$ oΨ −/u‘ y7 ¨ΡÎ) Ô∃ρ âu‘ îΛÏm §‘ ∩⊇⊃∪ { )٦(  . 
فاملؤمنون من أول اخلليقة إىل آخرها مهما تباعدت أوطاهنم وامتدت أزماهنم إخوة 

 .  ، ويستغفر بعضهم لبعض ، ويدعو بعضهم لبعض ، يقتدي آخرهم بأوهلم ونمتحاب

                                                 
 .  ٢٣:  سورة التوبة آية) ١(
 .  ٢٢:  سورة اجملادلة آية) ٢(
 .  ٥٦ - ٥٥:  تانياآلسورة املائدة ) ٣(
 .  ٢٩:  سورة الفتح آية) ٤(
 .  ١٠:  سورة احلجرات آية) ٥(
 .  ١٠:  سورة احلشر آية) ٦(
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 مظاهر الوالء والرباء 

 من مظاهر مواالة الكفار: أوال 
 :  وللوالء والرباء مظاهر تدل عليهما

 :   التشبه هبم يف امللبس والكالم وغريمها-١
:  ، وهلذا قال النيب     َّ    تشب ه بهألن التشبه هبم يف امللبس والكالم وغريمها يدل على حمبة امل

 ) ) .  ٤٠٣١ (، احلديث برقم  رواه أبو داود  ()١( }من تشبه بقوم فهو منهم  {
، ومستهم  ، ومن عاداهتم وعباداهتم فيحرم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم

، ويف  ، والرطانة بلغتهم إال عند احلاجة رب، كحلق اللحى وإطالة الشوا وأخالقهم
 .  هيئة اللباس واألكل والشرب وغري ذلك

 :   اإلقامة يف بالدهم وعدم االنتقال منها إىل بلد املسلمني ألجل الفرار بالدين-٢
؛ ألن إقامته يف بالد الكفر تدل  ألن اهلجرة هبذا املعىن وهلذا الغرض واجبة على املسلم

، ومن هنا حرم اهللا إقامة املسلم بني الكفار إذا كان يقدر على  افرينعلى مواالة الك
β¨  {:  ، قال تعاىل اهلجرة Î) t Ï% ©! $# ãΝ ßγ9 ©ù uθ s? èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# þ‘ Ïϑ Ï9$ sß öΝ Íκ Å¦ àΡ r& (#θ ä9$ s% zΝŠ Ïù ÷Λ äΖ ä. ( 

(#θ ä9$ s% $ ¨Ζ ä. t Ï yè ôÒ tG ó¡ ãΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 (# þθ ä9$ s% öΝ s9 r& ô ä3 s? ÞÚ ö‘ r& «! $# Zπ yè Å™≡ uρ (#ρ ã Å_$ pκ çJ sù $ pκ Ïù 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù 

öΝ ßγ1 uρ ù' tΒ æΛ © yγ y_ ( ôN u !$ y™ uρ # · ÅÁ tΒ ∩∠∪ ω Î) t Ï yè ôÒ tF ó¡ ßϑ ø9 $# š∅ ÏΒ ÉΑ% y` Ì h9 $# Ï !$ |¡ Ï iΨ9 $# uρ Èβ≡ t$ ø! Èθ ø9 $# uρ Ÿω 
tβθ ãè‹ ÏÜ tG ó¡ o„ \' s#‹ Ïm Ÿω uρ tβρ ß‰ tG öκ u‰ Wξ‹ Î7 y™ ∩∇∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù  |¤ tã ª! $# β r& uθ à ÷è tƒ öΝ åκ ÷] tã 4 šχ% x. uρ ª! $# 

# ‚θ à tã # Y‘θ à xî ∩∪ { )٢( .  
،  فلم يعذر اهللا يف اإلقامة يف بالد الكفار إال املستضعفني الذين ال يستطيعون اهلجرة
 .  وكذلك من كان يف إقامته مصلحة دينية كالدعوة إىل اهللا ونشر اإلسالم يف بالدهم

                                                 
 .  )٤٠٣١(أبو داود اللباس ) ١(
 .  ٩٩ - ٩٧:  اتياآلساء سورة الن) ٢(
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 :   السفر إىل بالدهم لغرض الرتهة ومتعة النفس-٣
الج والتجارة والتعليم والسفر إىل بالد الكفار حمرم إال عند الضرورة كالع

، فيجوز بقدر  للتخصصات النافعة اليت ال ميكن احلصول عليها إال بالسفر إليهم
 .  ، وإذا انتهت احلاجة وجب الرجوع إىل بالد املسلمني احلاجة

       ً     ، مبتعد ا عن                                         ً                    ويشترط كذلك جلواز هذا السفر أن يكون مظهر ا لدينه معتز ا بإسالمه
، وكذلك جيوز السفر أو جيب  ائس األعداء ومكائدهم     ً       ، حذر ا من دس مواطن الشر

 .  إىل بالدهم إذا كان ألجل الدعوة إىل اهللا ونشر اإلسالم
 :   إعانتهم ومناصرهتم على املسلمني ومدحهم والذب عنهم-٤

 .  ، نعوذ باهللا من ذلك وهذا من نواقض اإلسالم وأسباب الردة
 :   اختاذهم بطانة ومستشارين-٥

$  {:  قال تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u Ÿω (#ρ ä‹Ï‚ −G s? Zπ tΡ$ sÜÎ/ ÏiΒ öΝä3ÏΡρ ßŠ Ÿω öΝä3tΡθ ä9ù'tƒ Zω$ t6 yz (#ρ –Šuρ $ tΒ 

÷Λ— ÏΨtã ô‰s% ÏNy‰t/ â!$ ŸÒ øó t7ø9$# ôÏΒ öΝÎγ Ïδ≡uθ øùr& $ tΒ uρ ‘Ï÷‚ è? öΝèδâ‘ρ ß‰ß¹ çt9 ø.r& 4 ô‰s% $ ¨Ψ̈ t/ ãΝä3s9 ÏM≈ tƒFψ$# ( βÎ) ÷ΛäΖ ä. 

tβθ è=É)÷è s? ∩⊇⊇∇∪ öΝçFΡr'̄≈ yδ ÏIω 'ρ é& öΝåκtΞθ ™7Ït éB Ÿω uρ öΝä3tΡθ ™6 Ït ä† tβθãΨ ÏΒ ÷σè?uρ É=≈ tG Å3ø9$$ Î/ Ï& Íj#ä. #sŒÎ)uρ öΝä.θ à)s9 (#þθ ä9$ s% 

$ ¨Ψ tΒ#u #sŒÎ)uρ (#öθ n= yz (#θ ‘Ò tã ãΝä3ø‹n= tæ Ÿ≅ ÏΒ$ tΡF{$# zÏΒ Åáø‹tó ø9$# 4 ö≅ è% (#θè?θ ãΒ öΝä3ÏàøŠtó Î/ 3 ¨βÎ) ©!$# 7Λ Î= tæ ÏN# x‹Î/ 

Í‘ρ ß‰Á9$# ∩⊇⊇∪ β Î) öΝä3ó¡|¡øÿ sC ×πuΖ|¡ym öΝèδ ÷σÝ¡s? β Î)uρ öΝä3ö7ÅÁ è? ×π t⁄ ÍhŠy™ (#θ ãm tøtƒ $ yγ Î/ ( βÎ)uρ (#ρ çÉ9 óÁ s? (#θà)−G s? uρ 

Ÿω öΝà2 •ÛØtƒ öΝèδ ß‰ø‹x. $ º↔ ø‹x© 3 ¨β Î) ©!$# $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ÷è tƒ ÔÝŠÏt èΧ ∩⊇⊄⊃∪ { )١(  . 
، وما  ، وما يكنونه حنو املسلمني من بغض فهذه اآليات الكرمية تشرح دخائل الكفار

، وما حيبونه من مضرة املسلمني وإيصال األذى إليهم  يدبرونه ضدهم من مكر وخيانة
 .  ضرار هبم والنيل منهم، وأهنم يستغلون ثقة املسلمني هبم فيخططون لإل بكل وسيلة

يل كاتب :  قلت لعمر :   قالروى اإلمام أمحد عن أيب موسى األشعري 
$ *  {:  ؟ أما مسعت قول اهللا تعاىل ما لك قاتلك اهللا:  ، قال نصراين pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u 

                                                 
 .  ١٢٠ - ١١٨:  اتياآلسورة آل عمران ) ١(



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ٢٠٦

Ÿω (#ρ ä‹Ï‚ −G s? yŠθ åκu ø9$# #“ t≈ |Á ¨Ζ9$#uρ u!$ u‹Ï9÷ρ r& ¢ öΝåκÝÕ÷è t/ â!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷èt/ 4 { )؟                ً ؟ أال اختذت حنيف ا )١
، وال  ال أكرمهم إذ أهاهنم اهللا:  ، قال يا أمري املؤمنني يل كتابته وله دينه:  قلت

 .  هم اهللا، وال أدنيهم وقد أقصا أعزهم إذ أذهلم اهللا
،   خرج إىل بدر فتبعه رجل من املشركنيأن النيب  {:  وروى اإلمام أمحد ومسلم
تؤمن باهللا :  ، قال إين أردت أن أتبعك وأصيب معك:  فلحقه عند احلرة فقال

، احلديث  رواه مسلم  ()٢( }ارجع فلن أستعني مبشرك :  ، قال ال:  ل؟ قا ورسوله
 ) ) .  ١٨١٧ (برقم 

ومن هذه النصوص يتبني لنا حترمي تولية الكفار أعمال املسلمني اليت يتمكنون 
، ويكيدون هلم بإحلاق الضرر  بواسطتها من االطالع على أحوال املسلمني وأسرارهم

 .  هبم
 بالد احلرمني -ذا الزمان من استقدام الكفار إىل بالد املسلمني ومن هذا ما وقع يف ه

، وخلطهم مع              ً                                 وجعلهم عمال ا وسائقني ومستخدمني ومربني يف البيوت-الشريفني 
 .  ، أو خلطهم مع املسلمني يف بالدهم العوائل

ً                                                ، خصوص ا التاريخ الذي يعرب عن طقوسهم وأعيادهم كالتاريخ   التأريخ بتارخيهم-٦      
 :  الدياملي

،  ، والذي ابتدعوه من أنفسهم والذي هو عبارة عن ذكرى مولد املسيح عليه السالم
، فاستعمال هذا التاريخ فيه مشاركة يف إحياء  وليس هو من دين املسيح عليه السالم

 .  شعارهم وعيدهم

                                                 
 .  ٥١:  سورة املائدة آية) ١(
، ابن ماجه اجلهاد  )٢٧٣٢(، أبو داود اجلهاد  )١٥٥٨(، الترمذي السري  )١٨١٧(مسلم اجلهاد والسري ) ٢(

 .  )٢٤٩٦(، الدارمي السري  )٦/١٤٩(، أمحد  )٢٨٣٢(
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ولتجنب هذا ملا أراد الصحابة رضي اهللا عنهم وضع تأريخ للمسلمني يف عهد اخلليفة 
 مما يدل على وجوب ، وأرخوا هبجرة الرسول   عدلوا عن تواريخ الكفار عمر

 .  ، واهللا املستعان خمالفة الكفار يف هذا ويف غريه مما هو من خصائصهم
، أو  ، أو هتنئتهم مبناسبتها ، أو مساعدهتم يف إقامتها  مشاركتهم يف أعيادهم-٧

 :  حضور إقامتها
š  {:  وقد فسر قوله سبحانه وتعاىل Ï%©!$#uρ Ÿω šχρ ß‰yγ ô±o„ u‘ρ ومن :  ، أي )١( } 9$#“–

 .  صفات عباد الرمحن أهنم ال حيضرون أعياد الكفار
 مدحهم واإلشادة مبا هم عليه من املدنية واحلضارة واإلعجاب بأخالقهم ومهاراهتم -٨

 :  ن نظر إىل عقائدهم الباطلة ودينهم الفاسددو
Ÿω  {:  قال تعاىل uρ ¨β£‰ßϑ s? y7 ø‹t⊥ ø‹tã 4’ n< Î) $ tΒ $ uΖ÷è −G tΒ ÿÏµ Î/ %[`≡uρ ø— r& öΝåκ÷]ÏiΒ nο t÷δ y— Íο 4θ uŠpt ø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ôΜåκs]ÏG øuΖÏ9 

ÏµŠ Ïù 4 ä−ø—Í‘ uρ y7 În/u‘ ×öyz 4’ s+ö/r&uρ ∩⊇⊂⊇∪ { )وليس معىن ذلك أن املسلمني ال يتخذون  )٢ ،
، بل  أسباب القوة من تعلم الصناعات ومقومات االقتصاد املباح واألساليب العسكرية

ρ#)  {:  ، قال تعاىل ذلك مطلوب ‘‰Ïã r&uρ Νßγ s9 $ ¨Β ΟçF÷è sÜtG ó™ $# ÏiΒ ;ο §θ è% { )٣(  . 

 ö≅è% ôtΒ tΠ§ym  {:  ، قال تعاىل وهذه املنافع واألسرار الكونية هي يف األصل للمسلمني

sπoΨƒÎ— «!$# ûÉL©9$# ylt÷zr& ÍνÏŠ$t7ÏèÏ9 ÏM≈t6Íh‹©Ü9$#uρ zÏΒ É−ø—Ìh9$# 4 ö≅è% }‘Ïδ tÏ%©#Ï9 (#θãΖtΒ#u ’Îû Íο4θuŠysø9$# $u‹÷Ρ‘‰9$# Zπ|ÁÏ9%s{ 

tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 t  {:  ، وقال تعاىل )٤( } 3 #$ ¤‚ y™ uρ / ä3 s9 $ ¨Β ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

$ Yè‹ ÏΗ sd çµ ÷Ζ Ï iΒ 4 { )٥( .  

                                                 
 .  ٧٢:  ةسورة الفرقان آي) ١(
 .  ١٣١:  سورة طه آية) ٢(
 .  ٦٠:  سورة األنفال آية) ٣(
 .  ٣٢:  سورة األعراف آية) ٤(
 .  ١٣:  سورة اجلاثية آية) ٥(
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uθ  {:  وقال تعاىل èδ “ Ï% ©! $# šY n= y{ Ν ä3 s9 $ ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ YèŠ Ïϑ y_ { )١( .  
، وال  فالواجب أن يكون املسلمون سباقني إىل استغالل هذه املنافع وهذه الطاقات

 .  ، بل أن يكون هلم مصانع وتقنيات يستجدون الكفار يف احلصول عليها
 :   التسمي بأمسائهم-٩

، ويتركون أمساء آبائهم  حبيث يسمي بعض املسلمني أبناءهم وبناهتم بأمساء أجنبية
:  ، وقد قال النيب  ، واألمساء املعروفة يف جمتمعهم وأجدادهم وجداهتموأمهاهتم 

، احلديث  رواه مسلم  ()٢( }إن أحب أمسائكم إىل اهللا عبد اهللا وعبد الرمحن  {
َ ، وبسبب تغيري األمساء فقد و ج د ) )  ٢١٣٢  (برقم ِ  ُ ، مما   جيل حيمل أمساء غريبة                       

، ويقطع التعارف بني األسر اليت  يسبب االنفصال بني هذا اجليل واألجيال السابقة
 .  كانت تعرف بأمسائها اخلاصة

 :   االستغفار هلم والترحم عليهم-١٠
 „tΒ šχ%x. ÄcÉ<̈Ζ=Ï9 šÏ%©!$#uρ (#þθãΖtΒ#u βr& (#ρãÏøótGó¡o$  {:  وقد حرم اهللا ذلك بقوله تعاىل

tÅ2Îô³ßϑù=Ï9 öθs9uρ (#þθçΡ%Ÿ2 ’Í<'ρé& 2†n1öè% .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ š̈t7s? öΝçλm; öΝåκ̈Ξr& Ü=≈ysô¹r& ÉΟŠÅspgø:$# ∩⊇⊇⊂∪ { )؛  )٣
  . هألن هذا يتضمن حبهم وتصحيح ما هم علي

 :   حكم االستعانة بالكفار يف الوظائف والقتال وحنو ذلك-١١
$  {:  قال اهللا تعاىل:  يف الوظائف)  أ ( pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u Ÿω (#ρ ä‹ Ï‚ −G s? Zπ tΡ$ sÜ Î/  Ï iΒ 

öΝ ä3 ÏΡρ ßŠ Ÿω öΝ ä3 tΡθ ä9 ù' tƒ Zω$ t6 yz (#ρ –Š uρ $ tΒ ÷Λ — ÏΨ tã ô‰ s% ÏN y‰ t/ â !$ ŸÒ øó t7 ø9 $# ô ÏΒ öΝ Îγ Ïδ≡ uθ øù r& $ tΒ uρ ‘ Ï ÷‚ è? 

öΝ èδ â‘ρ ß‰ ß¹ ç t9 ø. r& 4 { )٤(  . 

                                                 
 .  ٢٩:  سورة البقرة آية) ١(
،  )٣٧٢٨(، ابن ماجه األدب  )٤٩٤٩(، أبو داود األدب  )٢٨٣٣(، الترمذي األدب  )٢١٣٢(مسلم اآلداب ) ٢(

 .  )٢٦٩٥(، الدارمي االستئذان  )٢/٢٤(أمحد 
 .  ١١٣:  سورة التوبة آية) ٣(
 .  ١١٨:  سورة آل عمران آية) ٤(
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Ÿω (#ρ  {:  قال البغوي رمحه اهللا ä‹Ï‚ −G s? Zπ tΡ$ sÜÎ/ ÏiΒ öΝä3ÏΡρ ßŠ { )أولياء وأصفياء :   أي)١
، مث بني سبحانه العلة يف النهي عن  خاصته:  ، وبطانة الرجل من غري أهل ملتكم
Ÿω öΝä3tΡθ  {:  اختاذهم بطانة فقال ä9ù'tƒ Zω$t6 yz { )ال يقصرون يف عمل ما :  ، أي )٢

 .  يضركم
فقد عرف أهل اخلربة أن أهل الذمة من اليهود :  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

، ومبا يطلعون عليه من  والنصارى واملنافقني يكاتبون أهل دينهم بأخبار املسلمني
 :  ، ومن األبيات املشهورة أسرارهم

                         كل العداوة قـد ترجـى مودهتــا                                     إال عداوة مـن عـاداك يف الـدين         

، بل إن  -يف الوظائف :   يعين-           ُ ُِ                              وهلذا وغريه م ن ع وا أن يكونوا على والية املسلمني 
 أنفع للمسلمني يف دينهم - يعين من املسلمني -استعمال من هو دوهنم يف الكفاية 

 اهللا ، والكثري من احلرام يذهب وميحقه ، والقليل من احلالل يبارك فيه ودنياهم
 .  )٣(انتهى .  تعاىل

 :  وقد تبني مما سبق
 أنه ال جيوز أن يوىل الكافر والية فيها سلطة على املسلمني أو اطالع على أسرارهم -١

Ÿω (#ρ  { ؛ لقوله تعاىل كاختاذهم وزراء ومستشارين ä‹Ï‚ −G s? ZπtΡ$ sÜÎ/ ÏiΒ öΝä3ÏΡρ ßŠ Ÿω öΝä3tΡθ ä9ù'tƒ 

Zω$ t6 yz { )أو موظفني يف أعمال الدولة اإلسالمية )٤ ،  . 
                                                            ً             أنه جيوز استئجارهم للقيام ببعض األعمال اجلانبية اليت ال تشكل خطر ا على سياسة -٢

،  ح الطرق، وما يف معناه كبناء املباين وإصال الدولة املسلمة كالداللة على الطريق
 النيب  {، فإن  بشرط أن ال يكون يف املسلمني من يصلح للقيام هبذا العمل

                                                 
 .  ١١٨:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  ١١٨:  سورة آل عمران آية) ٢(
 .  ) باختصار)  ٢٨/٦٤٦ (جمموع الفتاوى  ) (٣(
 .  ١١٨:  سورة آل عمران آية) ٤(
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استأجر هو وأبو بكر رجلًا من بين الديل هادًيا ِخرِّيًتا يدهلما على الطريق يف سفر 
 .  )٢( )١( } املدينة وكان رجلًا مشركًا اهلجرة إىل

:  ، والصحيح ففي املسألة خالف بني أهل العلم:  أما االستعانة هبم يف القتال)  ب (
، قال                                                          ً          جواز ذلك عند احلاجة والضرورة إذا كان املستعان به منهم مأمون ا يف اجلهاد

رك املأمون يف اجلهاد ومنها أن االستعانة باملش:  ابن القيم يف فوائد صلح احلديبية
 )٣( ، وفيه من املصلحة أنه أقرب إىل اختالطه بالعدو وأخذه أخبارهم جائزة عند احلاجة

 استعان بناس من اليهود يف حرب خيرب سنة وجيوز لضرورة ملا روى الزهري أنه 
                                  ً  ، والضرورة مثل كون الكفار أكثر عدد ا                  ً           ، وشهد صفوان حنين ا وهو مشرك سبع

، أما عند عدم احلاجة فال  شرط أن يكون حسن الرأي يف املسلمنيوخياف منهم ب
 .  ؛ ألن الكافر ال يؤمن مكره وغائلته خلبث طويته جتوز االستعانة هبم

 من مظاهر مواالة املؤمنني :     ً  ثاني ا 
 :   اهلجرة إىل بالد املسلمني وهجر بالد الكافرين-١

،   املسلمني ألجل الفرار بالدينهي االنتقال من بالد الكفار إىل بالد:  واهلجرة
واهلجرة هبذا املعىن وألجل هذا الغرض واجبة وباقية إىل طلوع الشمس من مغرهبا عند 

، فتحرم على   من كل مسلم يقيم بني أظهر املشركني، وقد تربأ النيب  قيام الساعة
ان يف إقامته ، أو ك املسلم اإلقامة يف بالد الكفار إال إذا كان ال يستطيع اهلجرة منها

βÎ) t¨  {:  ، قال تعاىل ، ونشر اإلسالم مصلحة دينية كالدعوة إىل اهللا Ï% ©!$# ãΝßγ9©ùuθ s? 

èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# þ‘Ïϑ Ï9$ sß öΝÍκÅ¦ àΡr& (#θ ä9$ s% zΝŠ Ïù ÷ΛäΖä. ( (#θ ä9$ s% $̈Ζä. tÏyè ôÒtG ó¡ãΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 (#þθä9$ s% öΝs9r& ôä3s? 

ÞÚö‘ r& «!$# Zπ yè Å™≡uρ (#ρ ãÅ_$ pκçJ sù $ pκ Ïù 4 y7Í×¯≈ s9'ρ é'sù öΝßγ1 uρ ù'tΒ æΛ© yγ y_ ( ôNu!$ y™ uρ #·ÅÁ tΒ ∩∠∪ ω Î) tÏyè ôÒ tFó¡ßϑ ø9$# 

                                                 
 .  )٣٦٩٤(البخاري املناقب ) ١(
 ) ) .  ٣/٤٨ (رواه البخاري  ) (٢(
 .  ) بتحقيق شعيب وعبد القادر األرناؤوط)  ٣/٣٠١ : ( زاد املعاد ) (٣(
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š∅ ÏΒ ÉΑ% y Ì̀h9$# Ï!$ |¡ÏiΨ9$#uρ Èβ≡t$ ø!Èθ ø9$#uρ Ÿω tβθãè‹ÏÜtG ó¡o„ \'s#‹Ïm Ÿω uρ tβρ ß‰tG öκu‰ Wξ‹ Î7y™ ∩∇∪ y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù  |¤ tã 

ª!$# β r& uθ à÷è tƒ öΝåκ÷]tã 4 šχ% x.uρ ª!$# #‚θ àtã #Y‘θàxî ∩∪ { )١(  . 
 مناصرة املسلمني ومعاونتهم بالنفس واملال واللسان فيما حيتاجون إليه يف دينهم -٢

 :  ودنياهم
 ÈβÎ)uρ {:  ، وقال تعاىل )٢( } tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$#uρ àM≈oΨÏΒ÷σßϑø9$#uρ öΝßγàÒ÷èt/ â!$uŠÏ9÷ρr& <Ù÷èt/ 4  {:  قال تعاىل

öΝä.ρç|ÇΖoKó™$# ’Îû ÈÏd‰9$# ãΝà6ø‹n=yèsù çóÇ̈Ζ9$# ωÎ) 4’n?tã ¤Θöθs% öΝä3oΨ÷t/ ΝæηuΖ÷t/uρ ×,≈sVŠÏiΒ 3 { )٣(  . 
 :   التأمل ألملهم والسرور بسرورهم-٣

مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا  {:  قال النيب 

رواه البخاري   ()٤( }اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى 
ً              ، وقال أيض ا عليه الصالة ) )  ٢٥٨٦ (، احلديث برقم  ، ومسلم ) ٧٨،  ٧/٧٧ (          

،  ) ٧/٨٠ (رواه البخاري  (املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعًضا  {:  والسالم

 .  )٥( } ، وشبك بني أصابعه ) )  ٢٥٨٥ (، احلديث برقم  ومسلم
 :  ، وعدم غشهم وخديعتهم ، وحمبة اخلري هلم  النصح هلم-٤

:  ، وقال )٦( }ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه  {:  قال 

، حبسب  ، التقوى ها هنا  حيقره، وال ، وال خيذله ، ال يظلمه املسلم أخو املسلم {
دمه وماله :  ، كل املسلم على املسلم حرام امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم

                                                 
 .  ٩٩ - ٩٧:  اتياآلسورة النساء ) ١(
 .  ٧١:  سورة التوبة آية) ٢(
 .  ٧٢:  سورة األنفال آية) ٣(
 .  )٤/٢٧٠(، أمحد  )٢٥٨٦(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٥٦٦٥(البخاري األدب ) ٤(
 .  )٤/٤٠٥(، أمحد  )٢٥٦٠(، النسائي الزكاة  )١٩٢٨(، الترمذي الرب والصلة  )٥٦٨٠(البخاري األدب ) ٥(
، النسائي  )٢٥١٥(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع  )٤٥(، مسلم اإلميان  )١٣(البخاري اإلميان ) ٦(

 .  )٢٧٤٠(، الدارمي الرقاق  )٦٦(، ابن ماجه املقدمة  )٥٠١٦(اإلميان وشرائعه 
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)  ٢٥٦٤ (، احلديث برقم  ، ومسلم ) ٣/٩٨ (رواه البخاري   ()١( }وعرضه 

، وال يبع  ، وال تناجشوا ، وال تدابروا ال تباغضوا {:  ، وقال  ) واللفظ له

، احلديث برقم  رواه مسلم  ()٢( }، وكونوا عباد اهللا إخواًنا  بعضكم على بيع بعض
) ٢٥٦٤  . ( ( 
 :  ، وعدم تنقصهم وعيبهم  احترامهم وتوقريهم-٥

$  {:  قال تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω öy‚ ó¡o„ ×Πöθ s% ÏiΒ BΘöθ s% # |¤ tã β r& (#θçΡθ ä3tƒ #Zöyz öΝåκ÷]ÏiΒ Ÿω uρ 

Ö!$ |¡ÎΣ ÏiΒ >!$ |¡ÎpΣ # |¤ tã β r& £ä3tƒ #Zöyz £åκ÷]ÏiΒ ( Ÿω uρ (#ÿρ â“ Ïϑ ù= s? ö/ä3|¡àΡr& Ÿω uρ (#ρ â“ t/$ uΖs? É=≈ s)ø9F{$$ Î/ ( }§ø♥ Î/ ãΛôœ eω $# 

ä−θ Ý¡àø9$# y‰÷è t/ Ç≈ yϑƒ M}$# 4 tΒ uρ öΝ©9 ó=çG tƒ y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβθçΗ Í>≈ ©à9$# ∩⊇⊇∪ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $# 

#ZÏWx. zÏiΒ Çd©à9$# χ Î) uÙ ÷è t/ Çd©à9$# ÒΟøO Î) ( Ÿω uρ (#θÝ¡¡¡pgrB Ÿω uρ =tG øó tƒ Νä3àÒ ÷è−/ $ ³Ò ÷è t/ 4 =Ït ä† r& 

óΟà2ß‰tnr& βr& Ÿ≅à2ù'tƒ zΝóss9 ÏµŠÅzr& $\GøŠtΒ çνθßϑçF÷δÌs3sù 4 (#θà)̈?$#uρ ©!$# 4 ¨βÎ) ©!$# Ò>#§θs? ×ΛÏm§‘ ∩⊇⊄∪ { )٣(  . 
 :   أن يكون معهم يف حال العسر واليسر والشدة والرخاء-٦

، ويتخلون  خبالف أهل النفاق الذين يكونون مع املؤمنني يف حالة اليسر والرخاء
t  {:  ، قال تعاىل عنهم يف حال الشدة Ï%©!$# tβθ ÝÁ−/utI tƒ öΝä3Î/ β Î* sù tβ% x. öΝä3s9 Óx ÷Fsù zÏiΒ «!$# 

(#þθ ä9$ s% óΟs9r& ä3tΡ öΝä3yè ¨Β β Î)uρ tβ% x. t ÌÏ≈ s3ù= Ï9 Ò=ŠÅÁ tΡ (#þθ ä9$ s% óΟs9r& øŒÈθ ós tG ó¡tΡ öΝä3ø‹n= tæ Νä3÷è uΖôϑ tΡuρ zÏiΒ 

tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 4 { )٤(  . 

                                                 
 .  )٢/٢٧٧(، أمحد  )٢٥٦٤(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ١(
، أبو داود  )١٩٣٥(، الترمذي الرب والصلة  )٢٥٥٩(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٥٧١٨(البخاري األدب ) ٢(

 .  )١٦٨٣(، مالك اجلامع  )٣/٢٢٥(، أمحد  )٤٩١٠(األدب 
 .  ١٢ - ١١:  تانياآلسورة احلجرات ) ٣(
 .  ١٤١:  سورة النساء آية) ٤(
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 :   زيارهتم وحمبة االلتقاء هبم واالجتماع معهم-٧
رواه مالك يف املوطأ   ()١( }وجبت حمبيت للمتزاورين يفّ  {:  ويف احلديث القدسي

، ) )  ٢٣٣/ ٥ (، وأمحد  ) ١٧٣٥ (، احلديث برقم  ) ، بريوت طبعة دار النفائس (
، فأرصد اهللا له على  أن رجلًا زار أًخا له يف اهللا يف قرية أخرى {:  ويف حديث آخر
أريد أًخا يل يف اهللا يف هذه :  ؟ قال أين تريد:  ، فلما أتى عليه قال مدرجته ملكًا

 ته يف اهللا ، غري أين أحبب ال:  ؟ قال هل لك عليه من نعمة ترهبا:  ، قال القرية
،  رواه مسلم  ()٢( }فإين رسول اهللا إليك بأن اهللا قد أحبك كما أحببته فيه :  قال

 ) ) .  ٢٥٦٧ (احلديث برقم 
 :   احترام حقوقهم-٨

، وال  ، وال خيطب على خطبتهم ، وال يسوم على سومهم فال يبيع على بيعهم
،  أال ال يبع الرجل على بيع أخيه {:  ، قال  يتعرض ملا سبقوا إليه من املباحات

، احلديث  ، ومسلم ) ٣/٢٤ (رواه البخاري   ()٣( }وال خيطب على خطبة أخيه 

،  رواه مسلم  ()٤( } سوم أخيه وال يسم على {:  ويف رواية، ) )  ١٥١٤ (برقم 
 ) ) .  ١٥١٥ (احلديث برقم 

                                                 
 .  )١٧٧٩(، مالك اجلامع  )٥/٢٣٧(أمحد ) ١(
 .  )٢/٤٨٢(، أمحد  )٢٥٦٧(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٢(
،  )٣٢٣٩(، النسائي النكاح  )١١٣٤(، الترمذي النكاح  )١٤١٣(، مسلم النكاح  )٢٠٣٣(البخاري البيوع ) ٣(

،  )١١١١(، مالك النكاح  )٢/٢٣٨(، أمحد  )١٨٦٧(، ابن ماجه النكاح  )٢٠٨٠(أبو داود النكاح 
 .  )٢١٧٥(الدارمي النكاح 

،  )٢١٧٢(، ابن ماجه التجارات  )٤٥٠٢(، النسائي البيوع  )١٥١٥(، مسلم البيوع  )٢٥٧٧(البخاري الشروط ) ٤(
 .  )٢/٣٩٤(أمحد 
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 :   الرفق بضعفائهم-٩
رواه   ()١( }ليس منا من مل يوقر كبرينا ويرحم صغرينا  { كما قال النيب 

هل  {:  الة والسالم، وقال عليه الص) )  ١٩١٩ (، احلديث برقم  الترمذي

 ) ) .  ٣/٢٢٥ (رواه البخاري   ()٢( }تنصرون وترزقون إال بضعفائكم 

÷  {:  وقال تعاىل É9 ô¹ $# uρ y7 |¡ ø tΡ yì tΒ t Ï% ©! $# šχθ ãã ô‰ tƒ Ν æη −/ u‘ Íο 4ρ y‰ tó ø9 $$ Î/ Ä c Å´ yè ø9 $# uρ tβρ ß‰ƒ Ì ãƒ 

… çµ yγ ô_ uρ ( Ÿω uρ ß‰÷è s? x8$ uΖøŠtã öΝåκ÷]tã ß‰ƒ Ìè? sπ oΨƒ Î— Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( { )٣(  . 
 :   الدعاء هلم واالستغفار هلم-١٠

öÏøó  {:  قال تعاىل tG ó™ $#uρ š Î7/Ρs% Î! tÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9uρ ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 3 { )وقال سبحانه )٤ ،  :

} $ uΖ−/u‘ öÏøî $# $ oΨ s9 $ oΨÏΡ≡uθ ÷z \}uρ š Ï%©!$# $ tΡθ à)t7y™ Ç≈ yϑƒ M}$$ Î/ { )٥(  . 
 :  تنبيه

ω â/ä38  {:  وأما قوله تعاىل yγ ÷Ψtƒ ª!$# Çtã t Ï%©!$# öΝs9 öΝä.θ è=ÏG≈ s)ãƒ ’Îû È Ïd‰9$# óΟs9uρ /ä.θ ã_ Ìøƒ ä† ÏiΒ 

öΝä.Ì≈ tƒ ÏŠ β r& óΟèδρ•y9 s? (#þθ äÜÅ¡ø)è?uρ öΝÍκö s9Î) 4 ¨β Î) ©!$# =Ït ä† tÏÜÅ¡ø)ßϑ ø9$# ∩∇∪ { )أن من :  فمعناه،  )٦
، فإن املسلمني  ، ومل خيرجهم من ديارهم ، فلم يقاتل املسلمني كف أذاه من الكفار

، وال حيبونه  يقابلون ذلك مبكافأته باإلحسان والعدل معه يف التعامل الدنيوي
βr& óΟèδρ  {:  ؛ ألن اهللا قال بقلوهبم •y9 s? (#þθäÜÅ¡ø)è?uρ öΝÍκö s9Î) 4 { )توالوهنم :  ، ومل يقل )٧
 .  وحتبوهنم

                                                 
 .  )٢/٢٠٧(، أمحد  )٤٩٤٣(دب ، أبو داود األ )١٩٢٠(الترمذي الرب والصلة ) ١(
 .  )١/١٧٣(، أمحد  )٣١٧٨(، النسائي اجلهاد  )٢٧٣٩(البخاري اجلهاد والسري ) ٢(
 .  ٢٨:  سورة الكهف آية) ٣(
 .  ١٩:  سورة حممد آية) ٤(
 .  ١٠:  سورة احلشر آية) ٥(
 .  ٨:  سورة املمتحنة آية) ٦(
 .  ٨:  سورة املمتحنة آية) ٧(
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 βÎ)uρ š‚#y‰yγ≈y_ #’n?tã βr& š‚Íô±è@ ’Î1 $tΒ }§øŠs9  {:  ونظري هذا قوله تعاىل يف الوالدين الكافرين

y7s9 ÏµÎ/ ÖΝù=Ïæ Ÿξsù $yϑßγ÷èÏÜè? ( $yϑßγö6Ïm$|¹uρ ’Îû $u‹÷Ρ‘‰9$# $]ùρã÷ètΒ ( ôìÎ7̈?$#uρ Ÿ≅‹Î6y™ ôtΒ z>$tΡr& ¥’n<Î) 4 { )١( ، 
، فاستأذنت أمساء رسول  جاءت أم أمساء إليها تطلب صلتها وهي كافرة {وقد 

،  ) ٣/١٤٢ (رواه البخاري   ()٢( }صلي أمك :  ، فقال هلا  يف ذلكاهللا 

‰ω ß  {:  ، وقد قال اهللا تعاىل) )  ١٠٠٣ (، احلديث رقم  ومسلم Åg rB $ YΒ öθ s% 

šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# šχρ –Š !# uθ ãƒ ô tΒ ¨Š !$ ym ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ öθ s9 uρ (# þθ çΡ% Ÿ2 öΝ èδ u !$ t/# u ÷ρ r& 

öΝ èδ u !$ oΨ ö/ r& { )واملودة شيء آخر ، فالصلة واملكافأة الدنيوية شيء )٣ ،  . 
،                    ً                                       وحسن املعاملة ترغيب ا للكافر يف اإلسالم فهما من وسائل الدعوةوألن يف الصلة

،  خبالف املودة واملواالة فهما يدالن على إقرار الكافر على ما هو عليه والرضى عنه
 .  وذلك يسبب عدم دعوته إىل اإلسالم

اد ، واستري وكذلك حترمي مواالة الكفار ال تعين حترمي التعامل معهم بالتجارة املباحة
 استأجر ، فالنيب  ، واالستفادة من خرباهتم وخمترعاهتم البضائع واملصنوعات النافعة

 .  ، واستدان من بعض اليهود ابن أريقط الليثي ليدله على الطريق وهو كافر
، وهذا من باب الشراء  وما زال املسلمون يستوردون البضائع واملصنوعات من الكفار

، وليس هو من أسباب حمبتهم  ا فيه فضل وال منة، وليس هلم علين منهم بالثمن
 .  ، وبغض الكافرين ومعاداهتم ، فإن اهللا أوجب حمبة املؤمنني ومواالهتم ومواالهتم

                                                 
 .  ١٥:  آيةسورة لقمان ) ١(
،  )١٦٦٨(، أبو داود الزكاة  )١٠٠٣(، مسلم الزكاة  )٢٤٧٧(البخاري اهلبة وفضلها والتحريض عليها ) ٢(

 .  )٦/٣٤٧(أمحد 
 .  ٢٢:  سورة اجملادلة آية) ٣(
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β¨  {:  قال تعاىل Î) zƒ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#ρ ãy_$ yδ uρ (#ρ ß‰yγ≈ y_ uρ óΟÎγ Ï9≡uθ øΒ r'Î/ öΝÍκÅ¦ àΡr&uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# t Ï% ©!$#uρ 

(#ρ uρ#u (#ÿρ ç|ÇtΡ¨ρ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& öΝåκÝÕ÷è t/ â!$ u‹Ï9÷ρ r& <Ù÷è t/ 4 { )إىل قوله تعاىل)١   :}  t Ï% ©!$#uρ (#ρ ãxx. 

öΝåκÝÕ÷è t/ â!$ uŠÏ9÷ρ r& CÙ ÷èt/ 4 ω Î) çνθè= yè øs? ä3s? ×π uΖ÷G Ïù † Îû ÇÚö‘ F{$# ×Š$ |¡sùuρ ×Î7Ÿ2 ∩∠⊂∪ { )٢(  . 

ω  {:  ومعىن قوله : ( قال احلافظ ابن كثري Î) çνθè= yè øs? ä3s? ×π uΖ÷G Ïù † Îû ÇÚö‘ F{$# ×Š$ |¡sùuρ 

×Î7Ÿ2 ∩∠⊂∪ { )إن مل جتانبوا املشركني وتوالوا املؤمنني وإال وقعت فتنة يف :   أي)٣
، فيقع بني الناس فساد منتشر  ، واختالط املؤمنني بالكافرين ، وهو التباس األمر الناس

 .  انتهى)  عريض طويل
 .  ، واهللا املستعان صل يف هذا الزمانوهذا ما ح:  قلت

 أقسام الناس فيما جيب يف حقهم من الوالء والرباء :     ً  ثالث ا 
 :  الناس يف الوالء والرباء على ثالثة أقسام

َ  ُّ                        من ي ح ب  حمبة خالصة ال معاداة معها:  القسم األول  ُ     : 
 مقدمتهم ، ويف وهم املؤمنون اخللص من األنبياء والصديقني والشهداء والصاحلني

، مث   فإنه جتب حمبته أعظم من حمبة النفس والولد والوالد والناس أمجعنيرسول اهللا 
ً          ، خصوص ا اخللفاء  ، وصحابته الكرام ، وأهل بيته الطيبني زوجاته أمهات املؤمنني      

، مث  ، وأهل بيعة الرضوان ، وأهل بدر ، واألنصار ، واملهاجرين ، وبقية العشرة الراشدين
، وسلف هذه األمة  ، والقرون املفضلة ، مث التابعون صحابة رضي اهللا عنهم أمجعنيبقية ال

š  {:  ، قال تعاىل وأئمتها كاألئمة األربعة Ï% ©! $# uρ ρ â !% y` . ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/ šχθ ä9θ à) tƒ $ uΖ −/ u‘ ö Ï øî $# 

                                                 
 .  ٧٢:  سورة األنفال آية) ١(
 .  ٧٣:  سورة األنفال آية) ٢(
 .  ٧٣:  سورة األنفال آية) ٣(
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$ oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡ uθ ÷z \} uρ š Ï% ©! $# $ tΡθ à) t7 y™ Ç≈ yϑƒ M} $$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yè øg rB ’ Îû $ uΖ Î/θ è= è% yξ Ïî t Ï% ©# Ï j9 (#θ ãΖ tΒ# u !$ oΨ −/ u‘ y7 ¨Ρ Î) Ô∃ρ â u‘ 

îΛ Ïm §‘ ∩⊇⊃∪ { )١(  . 
، وإمنا يبغضهم أهل الزيغ  وال يبغض الصحابة وسلف هذه األمة من يف قلبه إميان

 .  ، نسأل اهللا العافية ء اإلسالم كالرافضة واخلوارجوالنفاق وأعدا
ً                                من ي ب غض وي عاد ى بغض ا ومعاداة خالصني ال حمبة وال مواالة :  القسم الثاين      َ    ُ     ُْ    

 :  معهما
وهم الكفار اخللص من الكفار واملشركني واملنافقني واملرتدين وامللحدين على 

$ ω ß‰ÅgrB  {:  ، وكما قال تعاىل اختالف أناسهم YΒ öθ s% šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# 

šχρ–Š!#uθãƒ ôtΒ ¨Š!$ym ©!$# …ã&s!θß™u‘uρ öθs9uρ (#þθçΡ%Ÿ2 öΝèδu!$t/#u ÷ρr& öΝèδu!$oΨö/r& ÷ρr& óΟßγtΡ≡uθ÷zÎ) ÷ρr& öΝåκsEuÏ±tã 4 { )٢(  ،

“3  {:  -    ً                   عائب ا على بين إسرائيل -وقال تعاىل ts? #ZÏVŸ2 óΟßγ ÷Ψ ÏiΒ šχöθ ©9uθ tG tƒ t Ï% ©!$# (#ρãxŸ2 4 
}§ø⁄ Î6 s9 $ tΒ ôM tΒ £‰s% óΟçλm; öΝåκß¦ àΡr& β r& xÝÏ‚ y™ ª!$# óΟÎγ öŠn= tæ ’Îûuρ É># x‹yè ø9$# öΝèδ tβρà$ Î#≈ yz ∩∇⊃∪ öθ s9 uρ (#θ çΡ$ Ÿ2 
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šχθ à) Å¡≈ sù ∩∇⊇∪ { )٣(  . 
َ         من ي ح ب من وجه:  القسم الثالث َ         ، وي ب غ ض من وجه    ُ   :   آخر    ُْ 

، ويبغضون  ، حيبون ملا فيهم من اإلميان فتجتمع فيه احملبة والعداوة وهم عصاة املؤمنني
، وحمبتهم تقتضي مناصحتهم واإلنكار  ملا فيهم من املعصية اليت هي دون الكفر والشرك

،  ، ويؤمرون باملعروف ، بل ينكر عليهم ، فال جيوز السكوت على معاصيهم عليهم
، ويتوبوا  ؛ حىت يكفوا عن معاصيهم ، وتقام عليهم احلدود والتعزيرات نكروينهون عن امل
ً                                       ، ولكن ال يبغضون بغض ا خالص ا ويتربأ منهم كما تقوله اخلوارج يف مرتكب  عن سيئاهتم      ً                   

                                                 
 .  ١٠:  يةسورة احلشر آ) ١(
 .  ٢٢:  سورة اجملادلة آية) ٢(
 .  ٨١ - ٨٠:  تانياآلسورة املائدة ) ٣(
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                                            ، وال حيبون ويوالون حب ا ومواالة خالصني كما تقول  الكبرية اليت هي دون الشرك
 .   ما ذكرنا كما هو مذهب أهل السنة واجلماعة، بل يعتدل يف شأهنم على املرجئة

، واملرء مع من أحب يوم القيامة كما  واحلب يف اهللا والبغض يف اهللا أوثق عرى اإلميان
، فمن  ، وقد تغري الوضع وصار غالب مواالة الناس ومعاداهتم ألجل الدنيا يف احلديث

،   ولرسوله ولدين املسلمني                                                  كان عنده مطمع من مطامع الدنيا والوه وإن كان عدو ا هللا
                                                                         ومن مل يكن عنده مطمع من مطامع الدنيا عادوه ولو كان ولي ا هللا ولرسوله عند أدىن 

 .  ، وضايقوه واحتقروه سبب
،  ، وأبغض يف اهللا من أحب يف اهللا {:  وقد قال عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما

، وقد صارت عامة مؤاخاة  ، فإمنا تناول والية اهللا بذلك ، وعادى يف اهللا وواىل يف اهللا
 .  )١( }، وذلك ال جيدي على أهله شيئًا  الناس على أمر الدنيا

من عادى يل :  إن اهللا تعاىل قال {:  قال رسول اهللا :   قالوعن أيب هريرة 

 ) ) .  ٧/١٩٠ (رواه البخاري   ()٢( }وليا فقد آذنته باحلرب 
، وقد   وسبهم وتنقصهموأشد الناس حماربة هللا من عادى أصحاب رسول اهللا 

،  ، فمن أحبهم فبحيب أحبهم اهللا اهللا يف أصحايب ال تتخذوهم غرًضا بعدي {:  قال 
، ومن  ، ومن آذاين فقد آذى اهللا ، ومن آذاهم فقد آذاين ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم

، أخرجه ) )  ٣٨٦٢ (، احلديث برقم  رواه الترمذي  ()٣( }آذى اهللا يوشك أن يأخذه 
 .  الترمذي وغريه

                                                 
 .  ) رواه ابن جرير ) (١(
 .  )٦١٣٧(البخاري الرقاق ) ٢(
 .  )٤/٨٧(، أمحد  )٣٨٦٢(الترمذي املناقب ) ٣(
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، نعوذ                                  ً                                وقد صارت معاداة الصحابة وسبهم دين ا وعقيدة عند بعض الطوائف الضالة
، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا  ، ونسأله العفو والعافية باهللا من غضبه وأليم عقابه

 .  ، وعلى آله وصحبه حممد
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 احملاضرة الرابعة عشرة 
  عاجلها اإلسالم من مشكالت الشباب وكيف 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم 
،  ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه

، وأشهد أن  ، ومن يضلل فال هادي له ، ومن يهده اهللا فال مضل له ومن سيئات أعمالنا
، بعثه بني يدي الساعة  سوله              ً         ، وأشهد أن حممد ا عبده ور ال إله إال اهللا وحده ال شريك له

، ونصح  ، وأدى األمانة ، فبلغ الرسالة    ً       ً      ً                    ً     ً بشري ا ونذير ا وداعي ا إىل اهللا بإذنه وسراج ا منري ا
، صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إىل يوم  ، وجاهد يف اهللا حق جهاده األمة

 .                  ً     ً الدين وسلم تسليم ا كثري ا
 :  أما بعد

، أال وهو موضوع الشباب  موضوع يهم مجيع املسلمنيفإن حديثي إليكم يف 
، وال أقدر على توفية املوضوع حقه أو على  ، وما ينبغي أن يتخذ لتوجيهه ومشكالته
، وهي كاإلشارة أو  ، وإمنا هي حماولة أبدأ احلديث فيها حسب استطاعيت اإلملام به
 .  ، واهللا ويل التوفيق كاملنبه

  )١(دور الشباب يف احلياة 
، فهم إذا صلحوا ينهضون  ال شك أيها اإلخوة أن دور الشباب يف احلياة دور مهم

؛ ألن اهللا أعطاهم من القوة البدنية والقوة  ، ويقومون بنشر دينهم والدعوة إليه بأمتهم
،  ، وإن كبار السن يفضلوهنم بالسبق والتجارب واخلربة الفكرية ما يفوقون به كبار السن

،  هم يف الغالب وضعف قواهم ال ميكنهم مما يقوم به الشباب األقوياءإال أن ضعف أجسام
 هو الدور العظيم يف نشر - رضي اهللا تعاىل عنهم -ومن هنا كان دور شباب الصحابة 

                                                 
يم خالل املوسم الثقايف                               َ ِّ                                     كان هذا البحث عبارة عن حماضرة ق ي مة ألقاها فضيلته يف كلية الشريعة بالقص ) (١(

 .  ) للكلية
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ً           هذا الدين تفقه ا يف دين اهللا ، من أمثال عبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن         ً         ، وجهاد ا يف سبيله              
، وغريهم من شباب  عاص ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابتعمر وعبد اهللا بن عمرو بن ال

، وإىل   وبلغوه، وحفظوا هلذه األمة مرياث نبيها  الصحابة الذين هنلوا من العلم النافع
، كلهم أمة واحدة  جانبهم القادة كخالد بن الوليد واملثىن بن حارثة الشيباين وغريمها

، ال تزال آثاره باقية  ه دينهم وأمتهم وجمتمعهم           ً     ً    ، فأدوا دور ا كبري ا جتا قاموا بأعباء واجبهم
، وشباب هذه الوقت هم من ورثة أولئك إذا  ، وستبقى بإذن اهللا ما بقي اإلسالم إىل اليوم

، فهو ورثة أولئكم الشباب  ، وحتملوا أمانتهم ، وعرفوا مكانتهم ما أحسنوا ألنفسهم
،  لهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله أن من السبعة الذين يظ، وقد أخرب النيب  األقدمني

،  ، ومسلم ) ١٦١ م ١ (رواه البخاري   ()١( }شاب نشأ يف عبادة اهللا  {منهم 
 ) ) .  ١٠٣١ (احلديث برقم 

  للشباب توجيهات الرسول 
يا  {:   البن عباس            ً                                كان يويل جانب ا من توجيهاته إىل الشباب فيقول والنيب 

، إذا سألت  ، احفظ اهللا جتده جتاهك احفظ اهللا حيفظك:  غالم إين أعلمك كلمات
، ) )  ٢٥١٦ (، احلديث برقم  رواه الترمذي ( )٢( }، وإذا استعنت فاستعن باهللا  فاسأل اهللا

يا معاذ أتدري ما حق اهللا على  {:   ملعاذ بن جبل وهو رديفه على محارويقول 

 لعمر بن أيب سلمة ، ويقول   إىل آخر احلديث)٣( }؟  ؟ وما حق العباد على اهللا العباد
، أمسك   وجالت يده يف الصحفة وهو طفل صغري ملا أراد أن يأكل مع النيب ، ربيبه

                                                 
، النسائي آداب القضاة  )٢٣٩١(، الترمذي الزهد  )١٠٣١(، مسلم الزكاة  )١٣٥٧(البخاري الزكاة ) ١(

 .  )١٧٧٧(، مالك اجلامع  )٢/٤٣٩(، أمحد  )٥٣٨٠(
 .  )١/٣٠٨(، أمحد  )٢٥١٦(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) ٢(
،  )٢٥٥٩(، أبو داود اجلهاد  )٢٦٤٣(، الترمذي اإلميان  )٣٠(، مسلم اإلميان  )٦٩٣٨(د البخاري التوحي) ٣(

 .  )٥/٢٣٨(، أمحد  )٤٢٩٦(ابن ماجه الزهد 
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رواه   ()١( }، وكل مما يليك  ، وكل بيمينك يا غالم سم اهللا {:   بيده وقالالنيب 
، فهذه توجيهات من ) )  ٢٠٢٢ (، احلديث برقم  ، ومسلم ) ٦/١٩٦ (البخاري 

، وهذا مما يدل على أمهية   يوجهها لطفل ليغرس يف قلبه هذه اآلداب العظيمةالنيب 
 .  توجيه الشباب حنو اخلري ومسؤولية الكبار حنوهم

 العناية بالشباب 
،  ؛ ألهنم هم الرجال يف املستقبل                                       ً       ً وديننا اإلسالمي اهتم بتنشئة الشباب اهتمام ا بالغ ا

، فمن توجيهات  ، ويقومون بدورهم يف احلياة ، ويرثوهنم ذين سيخلفون آباءهموهم ال
 .  اإلسالم إىل العناية بالشباب

 :   اختيار الزوجة الصاحلة-أوال 
 حثنا ، فالنيب  ، وهي موضع احلرث الذي ينبت فيه األوالد اليت هي منبت األوالد
رواه   ()٢( }اظفر بذات الدين تربت يداك  { ، وقال  على اختيار الزوجة الصاحلة

؛ ألن الزوجة الصاحلة إذا ) )  ١٤٦٦ (، احلديث برقم  ، ومسلم ) ٦/١٢٣ (البخاري 
، هذا من  ، وتقوم بدورها حنوهم من طفولتهم                       ً             رزق اهللا الزوج منها أوالد ا فإهنا توجههم

 .  لشبابتوجيهات اإلسالم حنو ا
 :   اختيار الوالد االسم احلسن للمولود-    ً  ثاني ا 

؛ ألن  ومن توجيهات اإلسالم حنو املولود أول ما يولد أن خيتار والده له االسم احلسن
،                              ً     ً  حث على أن خيتار األب لولده امس ا حسن ا، فالنيب  االسم احلسن له معىن وله مدلول

 .  ء اليت تدل أو تشتمل على معان غري الئقةوأن يبتعد عن األمساء املكروهة أو األمسا

                                                 
، ابن ماجه األطعمة  )٣٧٧٧(، أبو داود األطعمة  )٢٠٢٢(، مسلم األشربة  )٥٠٦١(البخاري األطعمة ) ١(

 .  )٢٠١٩(، الدارمي األطعمة  )١٧٣٨(، مالك اجلامع  )٤/٢٦(، أمحد  )٣٢٦٧(
،  )٢٠٤٧(، أبو داود النكاح  )٣٢٣٠(، النسائي النكاح  )١٤٦٦(، مسلم الرضاع  )٤٨٠٢(البخاري النكاح ) ٢(

 .  )٢١٧٠(، الدارمي النكاح  )٢/٤٢٨(، أمحد  )١٨٥٨(ابن ماجه النكاح 
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 :   عقيقة اآلباء عن أبنائهم-    ُ  ثالث ا 
يذحبوا :  ، أي ومن توجيهات اإلسالم حنو الشباب أن وجه آباءهم إىل أن يعقوا عنهم

، وهي ليست جملرد حتصيل  ، وهلا تأثري طيب على الطفل ، وهي سنة مؤكدة عنهم العقيقة
 .  ا يدل على عناية اإلسالم بالشباب أول نشأهتم، وهذا مم اللحم والفرح

ومن عناية اإلسالم بالشباب االهتمام بتربيتهم إذا :  االهتمام بتربية الشباب:      ً رابع ا
:  ، يقول  ، فحينئذ يبدأ بتوجيههم إىل الدين بلغوا سن التمييز وصار عندهم اإلدراك

، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر  مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني {

، وهذا مما يدل على أن اإلسالم يهتم بالشباب  )١( }، وفرِّقوا بينهم يف املضاجع  سنني
، كذلك  ويتطور معهم يف التوجيه من سن إىل أخرى حسب استطاعتهم ومداركهم

، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو  كل مولود يولد على الفطرة {:   يقولالنيب 

، وهذه الفطرة إذا ما حافظ عليها أبواه  ، فاملولود يولد على الفطرة )٢( } ميجسانه
، أما إذا احنرف األبوان يف تربية  ؛ ألهنا تربية صاحلة خلري اجتهت حنو اخلريووجهاها إىل ا

                                   ، فإن كان الوالد يهودي ا أو نصراني ا  الطفل فإن فطرته تفسد وتنحرف حبسب تربية الوالد
ً   ، أما إذا كان أبوه مسلم ا  ، وفسدت فطرته                                          أو جموسي ا نشأ الطفل على هذه الديانة اخلبيثة                       

، وينميها ويزكيها   حيافظ على هذه الفطرة اليت أودعها اهللا يف هذا الطفل   ً      صاحل ا فإنه
 .  ويتعاهدها
ً  خامس ا  :  وجوب بر الولد بوالديه:     

ومما يدل على االهتمام بأمر الشباب يف سن مبكرة أن اهللا تعاىل أمر الولد حينما يدرك 
، وأن يتذكر تربيتهما له  ما، أو إىل املوجود منه الكرب والديه أو أحدمها أن حيسن إليهما

4 *  {:  ، قال جل شأنه               ً يوم أن كان صغري ا |Ó s% uρ y7 •/ u‘ ω r& (# ÿρ ß‰ ç7 ÷è s? Hω Î) çν$ −ƒ Î) È ø t$ Î!≡ uθ ø9 $$ Î/ uρ 

                                                 
 .  )٢/١٨٧(، أمحد  )٤٩٥(أبو داود الصالة ) ١(
،  )٤٧١٤(، أبو داود السنة  )٢١٣٨(، الترمذي القدر  )٢٦٥٨(، مسلم القدر  )١٣١٩(البخاري اجلنائز ) ٢(

 .  )٥٦٩(، مالك اجلنائز  )٢/٣١٥(أمحد 
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$ yϑ ßγ ©9 Zω öθ s% $ Vϑƒ Ì Ÿ2 ∩⊄⊂∪ ôÙ Ï ÷z $# uρ $ yϑ ßγ s9 yy$ uΖ y_ É eΑ —%! $# z ÏΒ Ïπ yϑ ôm §9 $# ≅ è% uρ É b> §‘ $ yϑ ßγ ÷Η xq ö‘ $# $ yϑ x. ’ ÎΤ$ u‹ −/ u‘ 

# Z Éó |¹ ∩⊄⊆∪ { )١(  . 

$  {:  تني هو قوله تعاىلوموضع الشاهد من اآلي yϑ x. ’ ÎΤ$ u‹−/u‘ #ZÉó ، فتربية  )٢( } ∪⊇⊅∩ ¹|
، وليس املراد بالتربية  الوالدين لولدمها نعمة وإحسان إليه جيب أن يكافئ عليه والديه

، هذه تربية هبيمية إن  اليت هي عبارة عن توفري الطعام والشرابالتربية اجلسمية فقط 
،  ، لكن األهم من ذلك التربية املعنوية اليت هي احملافظة على فطرته السليمة اقتصر عليها

، هذه هي التربية املفيدة  ، وتنشئته على اخلري وتوجيهها إىل اخلري وغرس اخلري يف نفسه
 .  ، وتنمو معه وتصاحبه اليت تبقى آثارها على املولود

؛ ألن الطفل إذا  أما التربية اجلسمية فقط فهذه أقرب إىل إفساده منها إىل إصالحه
، فإن ذلك مما  ، وأمهل جانب التربية الصحيحة له أغدق عليه الطعام والشراب والشهوات

 التربية اجلسمية التربية اجلسمية ألن:  ، أما إذا ريب التربيتني يدعوه إىل أن ينشأ نشأة هبيمية
، وإىل  ، ويف حدود املشروع من غري إسراف وال تبذير ال بد منها يف حدود املعقول

، فإن ذلك هو اخلري الكثري الذي يتذكره الولد عندما يدرك إحسان  جانبها التربية املعنوية
$ ‘§<Éb  {:  ، فيقول كما أمر اهللا والديه إليه yϑ ßγ ÷Η xqö‘ $# $ yϑ x. ’ÎΤ$ u‹−/u‘ #ZÉó |¹ ∩⊄⊆∪ { )٣(  . 

 مشكالت الشباب وأسباهبا 
،  ومن نقاط املوضوع الذي نريد التحدث عنه بعض مشاكل الشباب:  أيها اإلخوة

،   حيل مجيع املشاكل، وال شك أن اإلسالم وما ينبغي أن تعاجل به يف ضوء اإلسالم

                                                 
 .  ٢٤ - ٢٣:  تانياآلسورة اإلسراء ) ١(
 .  ٢٤:  سورة اإلسراء آية) ٢(
 .  ٢٤:  سورة اإلسراء آية) ٣(
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ً                                فاإلسالم إذا طبق تطبيق ا صحيح ا فإنه ال تبقى معه مشكلة يف احلياة ، ومن ذلك مشاكل                      ً     
 :  ، منها ، وهي مشاكل كثرية الشباب يف هذا العصر

 :  تيارات تواجه الشباب:  أوال
، وهذه من أعظم املشاكل إذا تركوا  إن الشباب اآلن يتعرضون لتيارات خطرية

، وهي تيارات كثرية ومتنوعة  ، وتفسد عقيدهتم فإهنا تفسد أخالقهم وسلوكهم،  معها
، تيارات حتملها وسائل اإلعالم املختلفة من إذاعة وتلفاز وصحف  ومتعددة املصادر

، وتتلقفها أيدي الشباب أو                   ً ، وهي حتمل مس ا زعاف ا وجمالت وكتب هدامة تلفظها املطابع
 .  زون بني الضار والنافعكثري من الشباب الذين ال ميي

هذه التيارات املتنوعة من مقروءة ومرئية ومسموعة إذا تركت تعصف بالشباب فإن 
، وصاروا يقلدون  ؛ ألن الشباب اآلن كثري منهم من تغريت أخالقه نتائجها تكون وخيمة

     ً                    ، طبق ا ملا يسمعون ويقرءون  ، ويف حركاهتم ، ويف شعورهم الغرب أو الشرق يف لباسهم
، واألهم  مما حتمله إليهم هذه الوسائل اليت أغلب أحواهلا أن فيها الدس الكثري إلفسادهم

، إىل  ، إىل شيوعي ، فقد حتول بعض الشباب املسلم إىل ملحد من ذلك تغيري عقيدهتم
،  ؛ ألنه ما دام مقبال على تلقف هذه الدعايات ، إىل غري ذلك من األفكار اهلدامة بعثي

ْ  َ   وهي ت د ف ع إ ،  ، ليس عنده من احلصانة ، وهو فارغ الذهن من غريها ليه بيسر وسهولة    ُ 
، فإنه يتقبل  ، أو هذه الدعايات املضللة وال من العلم ما يفهم به هذه الشبهات املدسوسة

 :  ما يصل إليه كما قال الشاعر
ــا    ــا فتمكن ــا خالًي ــصادف قلًب                            أتاين هواها قبـل أن أعـرف اهلـوى        ً      ً                    ف

لقف هذه الدعايات وهو خايل الذهن مما يضادها من العلم النافع ال فالشاب الذي يت
، هذه من مشاكل الشباب  ، ويصعب بعد ذلك اجتذاهبا منه شك أهنا ترسخ يف ذهنه

 .  املعاصرة
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 :  مشكلة االحنراف يف التصور واخللق والتفكري:      ً ثاني ا
الحنراف يف اخللق من أسباب هذه املشكلة اليت هي مشكلة االحنراف يف التصور وا

؛ ألن وسائل  ، وال أقول كل وسائل اإلعالم ، بعض وسائل اإلعالم واالحنراف يف التفكري
،  ، بعد ذلك يأيت دور السفر للخارج ، واألكثر ضار ، ولكنه قليل اإلعالم فيها الصاحل

يها ، إىل البالد املنحرفة اليت ضاعت ف ، إىل البالد الكافرة يسافر الشاب إىل اخلارج
، فيشاهد اإلباحية واألفكار  ، ليشاهد هذه البالد مبا فيها ، وفسدت فيها العقائد األخالق
، أو ليس  ، ليس عنده الرصيد الكايف ، وليس عنده مما يدافعها أو يبني زيفها الفاسدة

، فإذا سافر إىل تلك البالد وخالط أهلها  ، وهو شاب يف ريعان الشباب              ً عنده رصيد أصل ا
، هذا من أسباب االحنراف  ، ويعود صفر اليدين ما يتغري لدينه وجمتمعه املسلمسرعان 

 .  ، اخلارج الذي ميوج بالفساد ، وهو السفر إىل اخلارج اخللقي والعقدي يف الشباب
؛ ألهنم مل  ، جهل كثري من الشباب بدينهم ومن أسباب ذلك فشو اجلهل:      ً ثالث ا

، والضار من  كافية اليت يعرفون هبا اخلبيث من الطيبيتلقوا من دينهم وعلومه احلصانة ال
 .  ، ومييزون هبا بني احلالل واحلرام النافع

، مما ظهرت                                                          ً      ً هلذه األسباب ولغريها أثرت هذه التيارات اهلدامة يف الشباب تأثري ا بليغ ا
 .  ، وتفاقم خطره ، وتعاظمت شروره آثاره عليهم

 العالج الناجح ملشكالت الشباب 
،   هذه املشكلة إذا ما نصحنا هللا ولرسوله وكتابه وألئمة املسلمني وعامتهموعالج

 :  عالج هذه املشكلة ميسور يتلخص يف أمور قريبة ميسورة
      ُ  ْ َ      ، حبيث ت م ل أ هذه  إصالح املناهج التعليمية اليت يتلقوهنا يف املدارس:  األمر األول

، ومعرفة احلالل من احلرام يف  صحيحة، بعلوم العقائد ال املناهج بالعلوم الدينية النافعة
؛ حىت متتلئ قلوهبم بالعلم النافع  ، ويف املأكل واملشرب والعادات واألخالق املعامالت

، وأن يقاوموا الشبه اليت  الذي إذا تسلحوا به استطاعوا أن مييزوا بني الطيب واخلبيث
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الصاحلني الذين يوصلون                     ْ    ، واختيار املدرسني األك فاء  تواجههم يف إصالح املناهج أوال
 .  ، ويربوهنم هبا ، يوصلوهنا إىل قلوب الشباب حصيلة هذه املناهج وهذه العلوم النافعة

التقاء الشباب بالعلماء من خالل ندوات تقام يف املساجد ويف املدارس :  األمر الثاين
فإن على ،  ، ولتوضيح الطريق أمامهم ، ندوات مفتوحة لإلجابة عن مشكالهتم ويف غريها

 اآلن الفجوة - وأقوهلا بكل مرارة -، ولكن  العلماء مسؤولية عظيمة حنو شباب املسلمني
،  ، والشباب يف ناحية أخرى ، فالعلماء غالبهم يف ناحية كبرية بني الشباب وبني العلماء
، وإىل يوم كان الشباب يلتقون بعلمائهم فقد كانوا على  وهذا ما سبب ضياع الشباب

، ولكن حينما انفصل الشباب عن علمائهم حصلت هذه النكسات  أمرهمبينة من 
 .  العظيمة

، وتقاوم هبا هذه التيارات  من األمور اليت يعاجل هبا هذا االحنراف:  األمر الثالث
، مع وضع الضوابط  ، منع سفرهم إىل اخلارج إال لضرورة ملحة املوجهة حنو الشباب

، أما إذا تركوا ليسافروا على  السفر إىل بالد الكفروالضمانات اليت تبعدهم عن خماطر 
 .                       عالهتم فإن األمر خطري جد ا

 :  هذه أمور أراها إذا ما حتققت فإهنا ستقاوم هذه التيارات اليت جتتذب الشباب
 .  إصالح املناهج واختيار املدرسني الصاحلني:  أوال
 .  حملاضرات وغري ذلكالتقاء الشباب بعلمائهم من خالل الندوات وا:      ً ثاني ا
، مع وضع  ، وهو سفرهم إىل اخلارج إال لضرورة ملحة منع هذا الزحف:      ً ثالث ا

 .  الضوابط والضمانات الكفيلة بإبعادهم عن خماطر هذه األسفار اخلطرية
 .  إصالح وسائل اإلعالم حبيث ال تبث إال ما هو صاحل ومفيد موجه حنو اخلري:      ً رابع ا
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 الشباب والزواج 
ً                   ومن مشاكل الشباب أيض ا عزوفهم عن الزواج ، ويترتب عليه  ، وهو مشكلة عظيمة                    

 :  ، وهم يتعللون بتعليالت منها مضار كبرية ال يعلمها إال اهللا
 .  إن الزواج املبكر يشغل عن الدراسة واالستعداد للمستقبل:  قوهلم:  أوال
 .   اإلنفاق على زوجته وأوالدهإن الزواج املبكر حيمل الشاب مسؤولية:  قوهلم:      ً ثاني ا
العراقيل اليت :  - وهذا من أخطر األسباب لنفور الشباب عن الزواج -قوهلم :      ً ثالث ا

، هذه هي  وضعت يف طريق الزواج من تكاليف باهظة وإسراف قد ال يستطيعه الشاب
 .  يف نظري أهم أسباب تلك املشكلة

 :   النيةوعالج هذه املشكلة بسيط وميسور إذا ما صدقنا
يبني للشباب ما يف الزواج من مزايا وحسنات وخريات ترجح على ما ذكروه :      ً فأول ا

إن :  ، أنا ال أقول ، وليس يف هذه الدنيا شيء إال ويقابله شيء من معوقات أو من مشاق
، نعم فيه مشاكل  ، أو ليس فيه مشاكل ، أو ليس فيه مشقة الزواج ميسور من كل وجه

، وبالتايل  كن فيه مصاحل ترجح على هذه املشاكل وعلى هذه املشاق، ول وفيه مشاق
 :  فالزواج،  ، فيشرح للشباب مصاحل الزواج حىت يقتنعوا ويرغبوا فيه تنسيها
يا معشر  {:  ، يرشد إىل هذا قول النيب  فيه إعفاف الفرج وغض البصر:     ً أول ا

، ومن مل  ، وأحصن للفرج ، فإنه أغض للبصر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
، احلديث برقم  ، ومسلم ) ٦/١١٧ (رواه البخاري   ()١( }يستطع فعليه بالصوم 

؛ ألن عندهم االستعداد   أرشد الشباب وخصهم بذلك، فالنيب ) )  ١٤٠٠ (
، فالشباب  ، وعندهم الطاقة اليت إذا ما بودرت بوضعها يف موضعها السليم أفادت لزواجل

 واحلمد هللا -، واالستطاعة                                                    ً ينبغي له أن يتزوج يف سن مبكرة ما استطاع إىل ذلك سبيل ا

                                                 
، أبو  )٢٢٣٩(، النسائي الصيام  )١٠٨١(، الترمذي النكاح  )١٤٠٠(، مسلم النكاح  )٤٧٧٩(البخاري النكاح ) ١(

 .  )٢١٦٥(، الدارمي النكاح  )١/٣٧٨(، أمحد  )١٨٤٥(، ابن ماجه النكاح  )٢٠٤٦(داود النكاح 
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ً                وخصوص ا يف زماننا هذا  ، فال عذر للشباب أو لكثري من الشباب   موجودة يف الغالب-    
 ، قال   ما للزواج املبكر من مزايا فإنه أحصن للفرجويبني ،  يف تركهم الزواج

}  t Ï% ©! $# uρ öΝ èδ öΝ Îγ Å_ρ ã à Ï9 tβθ Ýà Ï≈ ym ∩∈∪ { )١(  . 
، فإنه  ، هو خطر الفرج الزواج يؤمنك من خطر عظيم:  ، أي فإنه أحصن للفرج

،  ، وال ينظر إىل هنا وهناك ، إذا تزوج فإنه بذلك تقر عينه ، وأغض للبصر أحصن للفرج
، وكفاه بفضله عمن  ؛ ألن اهللا أغناه حبالله عن حرامه أو يتطلع إىل ما حرم اهللا عليه

 .  ، وأغض للبصر ، فإنه أحصن للفرج سواه
ôÏΒ  {:  ، يقول اهللا سبحانه وتعاىل الزواج حيصل به السكن النفسي والراحة:      ً ثاني ا uρ 

ÿÏµ ÏG≈ tƒ#u ÷β r& t,n= y{ /ä3s9 ôÏiΒ öΝä3Å¡àΡr& %[`≡uρ ø— r& (#þθ ãΖä3ó¡tFÏj9 $ yγ øŠs9Î) Ÿ≅ yè y_ uρ Νà6uΖ÷ t/ Zο ¨Šuθ ¨Β ºπ yϑ ôm u‘ uρ 4 { )٢(  ،

#)  {،  طراب والقلق وارتاح ضمريهفإذا تزوج الشاب سكنت نفسه عن االض þθ ãΖ ä3 ó¡ tF Ï j9 

$ yγ øŠ s9 Î) { )؛ ألن الشاب بدل ا من أن يكون مزعزع الفكر فإن تزوجه من أسباب  )٣                                            ً              
 .   يف خريات كثرية تترتب عليه                  ً ، وبالتايل يكون سبب ا  وطمأنينته وارتياحهسكون نفسه

 الزواج املبكر وفوائده 
، يقول سبحانه  حصول األوالد الذين تقر هبم عينه:  ومن فوائد الزواج املبكر

t  {:  وتعاىل Ï% ©!$#uρ šχθ ä9θ à)tƒ $ oΨ−/u‘ ó=yδ $ oΨs9 ôÏΒ $ uΖÅ_≡uρ ø— r& $ oΨ ÏG≈−ƒ Íh‘ èŒuρ nο §è% & ãôã r& { )٤(  ،
، إذ إن اهللا سبحانه وتعاىل وعده أو أخربه بأن الزواج حتصل  فاألزواج واألوالد قرة أعني

$ ó=yδ  {:  ، فهذا ما يشجع الشاب ويقنعه بأن يقبل على الزواج بـ به قرة العني oΨ s9 ôÏΒ 

                                                 
 .  ٥:  سورة املؤمنون آية) ١(
 .  ٢١:  سورة الروم آية) ٢(
 .  ٢١:  سورة الروم آية) ٣(
 .  ٧٤:  سورة الفرقان آية) ٤(
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$ uΖÅ_≡uρ ø— r& $ oΨ ÏG≈−ƒ Íh‘ èŒuρ nο §è% & ãôã r& { )كما أن األوالد أيض ا أخرب اهللا سبحانه وتعاىل أهنم  )١ ،                           ً                  

$ãΑ  {:  شطر زينة احلياة الدنيا yϑ ø9$# tβθ ãΖt6 ø9$#uρ èπ uΖƒ Î— Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( { )٢(  . 
، وكما أنه يطلب املال كذلك  ، واإلنسان يطلب الزينة فاألوالد هم زينة احلياة الدنيا

 ، مث يف ، هذا يف الدنيا ؛ ألهنم يعادلون املال يف كوهنم زينة احلياة الدنيا يطلب األوالد
إذا مات اإلنسان  {:  اآلخرة األوالد الصاحلون جيري نفعهم على آبائهم كما قال 

 )٣( }، وولد صاحل يدعو له  ، وعلم ينتفع به صدقة جارية:  انقطع عمله إال من ثالث
، ) )  ١٣٧٦ (، احلديث برقم  ، والترمذي ) ٢٦٨٢ (احلديث برقم ،  رواه مسلم (

 .  فاألوالد إذن فيهم مصاحل عظيمة يف احلياة وبعد املوت
، وتكثري اجملتمع  تكثري األمة اإلسالمية:  كذلك يف الزواج املبكر وحصول األوالد

، أو  )٤( }، فإين مكاثر بكم األمم  تزوجوا الودود الولود {:  ، يقول  اإلسالمي
، فإذا ما شرحت للشاب   فالزواج تترتب عليه مصاحل عظيمة منها ما ذكرناكما يقول 

 .  هذه املزايا وهذه املصاحل فستضمحل أمامه املشكالت اليت جيعلها عائقة له عن الزواج
ملبكر يشغل عن التحصيل العلمي وعن الدراسة فليس هذا الزواج ا:  أما أن يقال

، ومنها  ؛ ألنه ما دام أن الزواج حتصل به املزايا اليت ذكرناها ، بل الصحيح العكس ُ  َ َّ مب س ل م
؛  ، فهذا مما يساعد الطالب على التحصيل السكون والطمأنينة وراحة الضمري وقرة العني

، أما عدم الزواج  لق فهذا يساعده على التحصيلألنه إذا ارتاح ضمريه وصفا فكره من الق
؛ ألنه مشوش  فإنه يف احلقيقة هو الذي حيول بينه وبني ما يريد من التحصيل العلمي

 .  ، ال يتمكن من التحصيل العلمي ، مضطرب الضمري الفكر

                                                 
 .  ٧٤:  سورة الفرقان آية) ١(
 .  ٤٦:  سورة الكهف آية) ٢(
، أبو داود الوصايا  )٣٦٥١(، النسائي الوصايا  )١٣٧٦(، الترمذي األحكام  )١٦٣١(مسلم الوصية ) ٣(

 .  )٥٥٩(، الدارمي املقدمة  )٢/٣٧٢(، أمحد  )٢٤٢(، ابن ماجه املقدمة  )٢٨٨٠(
 .  )٢٠٥٠(لنكاح ، أبو داود ا )٣٢٢٧(النسائي النكاح ) ٤(
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، وزوجة  ، وحصل على بيت يأوي إليه ، وارتاحت نفسه لكن إذا تزوج وهدأ باله
، فالزواج املبكر إذا يسر اهللا وصار  ، فإن ذلك مما يساعده على التحصيل دهتؤنسه وتساع

، ال كما                 ً                                                   هذا الزواج مناسب ا فإن هذا مما يسهل على الطالب السري يف التحصيل العلمي
 .  يتصور أنه يعوقه
إن الزواج املبكر حيمل الشاب مؤونة النفقة على األوالد وعلى :  كذلك قوهلم
ً              ، هذا أيض ا ليس مبسلم به الزوجة إىل آخره ؛ ألنه  ؛ ألن الزواج تأيت معه الربكة واخلري         
       ً      ومتحري ا ملا                       ً           ، فإذا تزوج الشاب ممتثل ا أمر النيب  ، والطاعة كلها خري طاعة له ورسوله
، والرزق بيد  ، فإن هذا الزواج يكون سبب خري له ، وصدقت نيته وعد به من اخلري

$ *  {  اهللا  tΒ uρ  ÏΒ 7π −/ !# yŠ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ω Î) ’ n? tã «! $# $ yγ è% ø— Í‘ { )فالذي يسر لك  )١ ،

ßós  {  لك الرزق وألوالدكالزواج سييسر ¯Ρ öΝà6è% ã— ötΡ öΝèδ$ −ƒ Î)uρ ( { )٢(  . 
،  ؛ ألنه يأيت معه اخلري فالزواج ال حيمل الشاب كما يتصور أنه حيمله فوق طاقته

             ً  ، فهو ليس شبح ا  ، والزواج سنة اهللا سبحانه وتعاىل يف البشر ال بد منه وتأيت معه الربكة
، أما ما يتعللون به من العراقيل اليت  صلحت نيته، وإمنا هو باب من أبواب اخلري ملن     ً خميف ا

 .  وضعت يف طريق الزواج فهذه من تصرفات الناس السيئة
                 ً         ، فضخامة املهر مثل ا واحلفالت  أما الزواج يف حد ذاته فال يطلب فيه هذه األشياء

، بل  ، هذه ما أنزل اهللا هبا من سلطان الزائدة عن املطلوب وغري ذلك من التكاليف
، فيجب أن يبني للناس أن هذه األمور اليت وضعوها يف طريق  لوب يف الزواج التيسرياملط

، فيجب أن  ، وليست يف صاحلهم الزواج أمور يترتب عليها مفاسد ألوالدهم ولبناهتم
، وحىت يعود الزواج إىل يسره  ، وأن يهتم مبعاجلتها حىت تزول عن طريق الزواج تعاجل

 .   يف احلياة؛ ليؤدي دوره وإىل سهولته

                                                 
 .  ٦:  سورة هود آية) ١(
 .  ١٥١:  سورة األنعام آية) ٢(
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، وأن يصلح أحوال                                      ً                   ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن مين علينا مجيع ا بالتوفيق واهلداية
، كما أن  ، وأن يرد للمسلمني مكانتهم وعزهتم ، وأن يصلح شباب املسلمني املسلمني

، وأن يصلح  اهللا سبحانه وتعاىل جعل العزة هلم يف أول األمر نسأله سبحانه أن يعيدها
!¬  {:  ، قال تعاىل شأهنم uρ äο ¨“ Ïè ø9 $#  Ï& Î!θ ß™ t Ï9 uρ š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ï9 uρ £ Å3≈ s9 uρ š É) Ï≈ oΨ ßϑ ø9 $# Ÿω 

tβθ ßϑ n= ôè tƒ ∩∇∪ { )١(  . 
، وصلى  يكفيهم شر أعدائهم، وأن  نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يبصرهم يف دينهم

 .  ، واحلمد هللا رب العاملني ، وعلى آله وأصحابه أمجعني اهللا وسلم على نبينا حممد

                                                 
 .  ٨:  سورة املنافقون آية) ١(
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 احملاضرة اخلامسة عشرة 
 حكم احلب يف اهللا والبغض يف اهللا  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم 
ه وخامت ، والصالة والسالم على خري خلق ، والعاقبة للمتقني احلمد هللا رب العاملني

 .   وعلى آله وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدين، خامت النبيني حممد  رسله
 :  أما بعد

فموضوع هذه احملاضرة هو من موضوعات العقيدة املهمة اليت قد يغفل عنها كثري من 
،  ، وبعبارة أخرى موضوع احملبة يف اهللا ) الوالء والرباء (، أال وهو موضوع  الناس

 .  ، كما جاء يف احلديث ، الذي هو أوثق عرى اإلميان والبغض يف اهللا
 ؟  ؟ وما هي عالماته فما معىن الوالء

 ؟  وكيف هنى اهللا سبحانه وتعاىل عن اختاذ عدوه وعدونا أولياء
 ؟  وهل تكون احملبة والبغض من أجل أمور الدنيا
 ؟  وكيف تكون البدع مبغضة عند اهللا ورسوله

ً        ، نرجو أن يكون عملنا خالص ا لوجه  يها يف هذه احملاضرةهذه وغريها أسئلة جنيب عل                         
 .  ، وينفع به املسلمني آمني ، وأن ينفعنا به اهللا تعاىل

 احملبة يف اهللا : أوال 
 :   معىن الوالء-١

،  احملبة يف اهللا والبغض يف اهللا:  ومعنامها،  الوالء والرباء من موضوعات العقيدة املهمة
التقارب بني املسلمني :  ، واملراد به إذا قرب منه:  الشيءفالوالء مأخوذ من ويل 
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βÎ) ÿÍν¨  {:   كما قال تعاىل، وتعاضدهم هللا  ، وتناصرهم ، وحتاهبم يف اهللا بقلوهبم É‹≈ yδ 

öΝä3çF̈Β é& Zπ ¨Β é& Zο y‰Ïm≡uρ O$ tΡr&uρ öΝà6š/u‘ Âχρ ß‰ç7ôã $$ sù ∩⊄∪ { )١(  . 

مثل املسلمني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل  { وكما قال رسول اهللا 

:  ، وقال  )٢( }اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر 

، وقال عليه  )٣( } ، وشبك بني أصابعه  املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعًضا {

 .  )٤( }خيه ما حيب لنفسه ال يؤمن أحدكم حىت حيب أل {:  الصالة والسالم
،  ، وهذا هو أصل الوالء القرب والتقارب بني أهل اإلميان بقلوهبم:  فالوالء معناه

، وإن تباعدت  ، فاملؤمنون يتحابون يف مشارق األرض ومغارهبا حىت وإن تباعدت األبدان
يف هذه ، وحىت مع فارق الزمن فأول املؤمنني وآخر املؤمنني  ، ونأت أقطارهم ديارهم

$  {،                    ً احلياة حيب بعضهم بعض ا uΖ−/u‘ öÏøî $# $ oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡uθ ÷z \}uρ š Ï% ©!$# $ tΡθ à)t7y™ Ç≈ yϑƒ M}$$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yè øgrB 

’ Îû $ uΖÎ/θ è= è% yξ Ïî t Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΖtΒ#u !$ oΨ −/u‘ y7 ¨ΡÎ) Ô∃ρ âu‘ îΛÏm §‘ ∩⊇⊃∪ { )٥(  . 
، ويربط بني املؤمنني  فاإلميان يربط بني املؤمنني أوهلم وآخرهم إىل أن تقوم الساعة

، ألهنم  ، ألهنم أمة واحدة ؛ ألهنم إخوة شرقيهم وغربيهم يف بقاع األرض أينما كانوا
 .                          ً ، ألهنم بنيان يشد بعضه بعض ا جسد واحد

tβθãΖÏΒ  {:   اليت وصفهم اهللا سبحانه وتعاىل هبا يف قوله تعاىلهذه صفة املؤمنني ÷σßϑ ø9$#uρ 

àM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ öΝ ßγ àÒ ÷è t/ â !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4 šχρ â ß∆ ù' tƒ Å∃ρ ã ÷è yϑ ø9 $$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζ tƒ uρ Ç tã Ì s3Ζ ßϑ ø9 $# šχθ ßϑŠ É) ãƒ uρ 

                                                 
 .  ٩٢:  سورة األنبياء آية) ١(
 .  )٤/٢٧٠(، أمحد  )٢٥٨٦(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٥٦٦٥(البخاري األدب ) ٢(
،  )١٩٢٨(، الترمذي الرب والصلة  )٢٥٨٥(صلة واآلداب ، مسلم الرب وال )٢٣١٤(البخاري املظامل والغصب ) ٣(

 .  )٤/٤٠٥(، أمحد  )٢٥٦٠(النسائي الزكاة 
، النسائي  )٢٥١٥(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع  )٤٥(، مسلم اإلميان  )١٣(البخاري اإلميان ) ٤(

 .  )٢٧٤٠(، الدارمي الرقاق  )٦٦(، ابن ماجه املقدمة  )٥٠١٦(اإلميان وشرائعه 
 .  ١٠:  سورة احلشر آية) ٥(
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nο 4θ n= ¢Á9 $# šχθ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# šχθ ãèŠ ÏÜ ãƒ uρ ©! $# ÿ… ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ ßγ çΗ xq ÷ z y™ ª! $# 3 ¨β Î) ©! $# î“ƒ Í• tã 

ÒΟŠ Å3 ym ∩∠⊇∪ { )١(  . 
فبني سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية الكرمية صفة املؤمنني املخالفة لصفة املنافقني بأن 

 .  ، وهي احملبة واملناصرة واجتماع الكلمة ، من الوالية بفتح الواو ولياء بعضبعضهم أ
 :   عالمات الوالء بني املسلمني-٢

 :  ، ومن مقتضيات احملبة ومن عالمات احملبة
 :  التزاور)  أ (

أن  {:  ، ويف احلديث الصحيح ، فهذا من عالمة احملبة التزاور يف اهللا بني املتحابني
، فأراد اهللا سبحانه وتعاىل أن  رجلًا ممن كان قبلنا زار أًخا له يف اهللا يف قرية أخرى

:  ، فلما أتى عليه قال  ملكًا-على طريقه :   يعين-، فأرصد اهللا له على مدرجته  ميتحنه
 ؟  أين تريد
 .  أريد أًخا يل يف هذه القرية:  قال
 ؟  هل لك عليه من نعمة ترهبا:  قال
 .  ، غري أين أحببته يف اهللا عز وجل ال:  قال
 )٢( }فإين رسول اهللا إليك بأن اهللا قد أحبك كما أحببته فيه :  -امللك :   أي- له قال

 ) ) .  ٢٥٦٧ (، احلديث برقم  رواه مسلم (
 :  مننياجللوس مع املؤ)  ب (

؛ ألهنم مجاعة  ، وحضور مجاعات املسلمني ومن عالمات احملبة اجللوس مع املؤمنني
É9÷  {:  ، قال تعاىل واحدة ô¹ $#uρ y7 |¡øtΡ yìtΒ t Ï% ©!$# šχθ ããô‰tƒ Νæη −/u‘ Íο 4ρ y‰tó ø9$$ Î/ Äc Å´ yè ø9$#uρ tβρ ß‰ƒ Ìãƒ 

…çµ yγ ô_ uρ ( { )٣(  . 
                                                 

 .  ٧١:  سورة التوبة آية) ١(
 .  )٢/٤٨٢(، أمحد  )٢٥٦٧(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٢(
 .  ٢٨:  سورة الكهف آية) ٣(
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 :  ، والنهي عن املنكر األمر باملعروف)  ج (
، فاملسلم يأمر  ، والنهي عن املنكر فمن مقتضيات هذه احملبة كذلك األمر باملعروف

، كما ينهاه                ً      ً      ً ؛ ألن يف ذلك نفع ا عاجل ا وآجل ا ، وهو فعل كل خري وطاعة أخاه باملعروف
 .                ً         ً      ً ؛ ألن يف ذلك ضرر ا له عاجل ا وآجل ا ، وهو كل معصية وخمالفة كرعن املن

šχρ  {:  قال تعاىل يف وصف املؤمنني âß∆ù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ tβöθ yγ ÷Ζtƒ uρ Çtã Ìs3Ζßϑ ø9$# šχθßϑŠ É)ãƒ uρ 

nο 4θ n= ¢Á9$# šχθè?÷σãƒ uρ nο 4θ x.¨“9$# šχθ ãèŠÏÜãƒ uρ ©!$# ÿ…ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 { )هذا من عالمات اإلميان واحملبة  )١ ،
 .  هللا عز وجل

 البغض يف اهللا وعالماته :     ً  ثاني ا 
 :   النهي عن مواالة اليهود والنصارى-١

د هناهم عن حمبة كما أن اهللا سبحانه وتعاىل أمر املؤمنني بأن يكونوا متحابني يف اهللا فق
$ *  {:  ، فقال أعدائه pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u Ÿω (#ρä‹Ï‚ −G s? yŠθ åκu ø9$# #“ t≈ |Á ¨Ζ9$#uρ u!$ u‹Ï9÷ρ r& ¢ öΝåκÝÕ÷è t/ â!$ uŠÏ9÷ρ r& 

<Ù ÷èt/ 4 tΒ uρ Νçλ°; uθ tG tƒ öΝä3ΖÏiΒ …çµ̄ΡÎ* sù öΝåκ÷]ÏΒ 3 ¨β Î) ©!$# Ÿω “Ï‰ôγ tƒ tΠöθ s)ø9$# tÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩∈⊇∪ { )٢(  . 
، وذلك يشمل حمبتهم يف  فنهى اهللا سبحانه وتعاىل عن مواالة اليهود والنصارى

، ويشمل كذلك  ، وتربير ما هم عليه ، والدفاع عنهم ، ومناصرهتم على املؤمنني القلوب
، فالذي حيبهم من قلبه  ، كل هذا يدخل يف مواالهتم واإلشادة هبم واإلعجاب هبممدحهم 

tΒ  {:  ، كما قال تعاىل ، ويكون معهم ومنهم              ً    ، ويكون موالي ا هلم             يكون ولي ا هلم uρ 

Νçλ°; uθ tG tƒ öΝä3ΖÏiΒ …çµ ¯ΡÎ* sù öΝåκ÷]ÏΒ 3 { )٣(  . 

                                                 
 .  ٧١:  سورة التوبة آية) ١(
 .  ٥١:  سورة املائدة آية) ٢(
 .  ٥١:  سورة املائدة آية) ٣(
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$  {:  مث قال uΚ ¯ΡÎ) ãΝä3–ŠÏ9uρ ª!$# …ã& è!θ ß™ u‘ uρ t Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u t Ï%©!$# tβθßϑ‹ É)ãƒ nο 4θ n= ¢Á9$# tβθè?÷σãƒ uρ nο 4θ x.¨“9$# 

öΝèδ uρ tβθ ãè Ï.≡u‘ ∩∈∈∪ tΒ uρ ¤Αuθ tG tƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ t Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u ¨β Î* sù z>÷“ Ïm «!$# ÞΟèδ tβθç7Î=≈ tóø9$# ∩∈∉∪ { )١(  . 

$  {:  ويف آية أخرى يقول تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#ρ ä‹Ï‚ −G s? “ Íiρ ß‰tã öΝä.¨ρ ß‰tã uρ u!$ u‹Ï9÷ρ r& 

šχθ à)ù= è? ΝÍκö s9Î) Íο ¨Šuθ yϑ ø9$$ Î/ ô‰s% uρ (#ρ ãxx. $ yϑ Î/ Νä.u!% y` zÏiΒ Èd,ys ø9$# tβθã_ Ìøƒ ä† tΑθ ß™ §9$# öΝä.$ −ƒ Î)uρ   β r& (#θ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ 

öΝä3În/u‘ βÎ) ÷ΛäΨä. óΟçFô_ tyz #Y‰≈ yγ Å_ ’ Îû ’Í?‹ Î6 y™ u!$ tó ÏG ö/$#uρ ’ ÎA$ |Ê ós∆ 4 tβρ ”Å¡è@ ΝÍκö s9Î) Íο ¨Šuθ yϑ ø9$$ Î/ O$ tΡr&uρ ÞΟn= ÷ær& !$ yϑ Î/ 

÷Λä øŠx÷z r& !$ tΒ uρ ÷ΛäΨn= ÷ær& 4 tΒ uρ ã&ù#yè øtƒ öΝä3ΖÏΒ ô‰s)sù ¨≅ |Ê u!#uθ y™ È≅‹ Î6 ¡¡9$# ∩⊇∪ { )٢(  . 
 :   النهي عن مواالة أعداء اهللا ولو كانوا أقرب األقارب-٢

                     ً                                                    يقول سبحانه وتعاىل ناهي ا عباده املؤمنني عن مواالة أعداء اهللا حىت ولو كانوا أقرب 
$ ω ß‰ÅgrB  {:  قريب YΒ öθ s% šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# šχρ–Š!#uθ ãƒ ôtΒ ¨Š!$ ym ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ öθ s9uρ 

(#þθ çΡ% Ÿ2 öΝèδ u!$ t/# u ÷ρ r& öΝèδ u!$ oΨ ö/r& ÷ρ r& óΟßγ tΡ≡uθ ÷z Î) ÷ρ r& öΝåκsEuÏ±tã 4 { )٣(  . 
،  ؛ ألنه ويل اهللا فيبغض عدو اهللا وإن كان أقرب الناس إليه فاملؤمن يبغض عدو اهللا

، وقد ذكر اهللا سبحانه وتعاىل خليله  ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواهنم أو عشريهتم
ô‰s% ôM  {:  ، ليكون لنا قدوة إبراهيم عليه الصالة والسالم ملا تربأ من أبيه tΡ% x. öΝä3s9 îο uθ ó™ é& 

×π uΖ|¡ym þ’ Îû zΟŠ Ïδ≡tö/Î) t Ï% ©!$#uρ ÿ…çµ yè tΒ øŒÎ) (#θ ä9$ s% öΝÍη ÏΒ öθ s)Ï9 $̄ΡÎ) (#äτℜutç/ öΝä3ΖÏΒ $ £ϑ ÏΒ uρ tβρ ß‰ç7÷è s? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $ tΡöxx. 

ö/ä3Î/ #y‰t/uρ $ uΖoΨ ÷ t/ ãΝä3uΖ÷ t/uρ äο uρ≡y‰yè ø9$# â!$ ŸÒ øó t7ø9$#uρ #´‰t/r& 4 ®L ym (#θ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÿ…çν y‰ôm uρ { )ويقول جل  )٤ ،

$  {:  وعال tΒ šχ% x. Äc É<¨Ζ= Ï9 šÏ% ©!$#uρ (#þθãΖtΒ#u β r& (#ρ ãÏøó tG ó¡o„ tÅ2 Îô³ßϑ ù= Ï9 öθ s9uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 ’ Í<'ρ é& 2† n1öè% 

.ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ š ¨t7s? öΝçλm; öΝåκ̈Ξr& Ü=≈ ys ô¹ r& ÉΟŠ Ås pgø: $# ∩⊇⊇⊂∪ $ tΒ uρ šχ% x. â‘$ xøóÏG ó™ $# zΟŠ Ïδ≡tö/Î) ÏµŠ Î/L{ ω Î) tã 

;ο y‰Ïã öθ̈Β !$ yδ y‰tã uρ çν$ −ƒÎ) $ £ϑ n= sù t ¨t7s? ÿ…ã& s! …çµ ¯Ρr& Aρ ß‰tã °! r&§y9 s? çµ ÷ΖÏΒ 4 ¨βÎ) zΟŠ Ïδ≡tö/Î) îν≡̈ρ V{ ÒΟŠ Î= ym ∩⊇⊇⊆∪ { )٥(  . 
                                                 

 .  ٥٦ - ٥٥ : تانياآلسورة املائدة ) ١(
 .  ١:  سورة املمتحنة آية) ٢(
 .  ٢٢:  سورة اجملادلة آية) ٣(
 .  ٤:  سورة املمتحنة آية) ٤(
 .  ١١٤ - ١١٣:  تانياآلسورة التوبة ) ٥(
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 وترك عليه السالم ملا دعا أباه إىل توحيد اهللا وذكر يف سورة مرمي أن إبراهيم 
، وأنه لن يقبل دعوة  ، وعبادة األصنام ، ورأى أنه مصر على الكفر يف اهللا عبادة األصنام

öΝä3ä9Í”tIôã  {:  ، قال عليه الصالة والسالم كما جاء يف اآلية إبراهيم r&uρ $ tΒ uρ šχθ ãã ô‰s? ÏΒ 

ÈβρßŠ «!$# (#θ ãã÷Šr&uρ ’În1u‘ { )وهكذا يكون أهل   اعتزهلم واعتزل ما يعبدونه من األصنام)١ ،
، والء يف اهللا مع املؤمنني ولو كانوا بعيدين عنا يف  ، وهكذا يكون أهل التوحيد اإلميان
، إخوة يف  ، فاملؤمنون إخوة تربطهم أخوة اإلميان الزمان، أو يف  ، أو يف املكان النسب

ً       ً                 اهللا دائم ا وأبد ا على هذه العقيدة         . 
، ما دام أنه عدو هللا  ؛ ألنه عدو هللا ولو كان أقرب قريب إليه واملؤمن عدو للكافر

β¨  {:  ، واهللا تعاىل يقول فإنه عدونا Î) zƒ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#ρ ãy_$ yδ uρ (#ρ ß‰yγ≈ y_ uρ óΟÎγ Ï9≡uθ øΒ r'Î/ öΝÍκÅ¦ àΡr&uρ ’ Îû 

È≅‹ Î6 y™ «!$# t Ï% ©!$#uρ (#ρ uρ#u (#ÿρ ç|ÇtΡ¨ρ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& öΝåκÝÕ÷è t/ â!$ u‹Ï9÷ρ r& <Ù ÷èt/ 4 { )إىل قوله تعاىل)٢   :}  t Ï%©!$#uρ 

(#ρ ãxx. öΝåκÝÕ÷è t/ â!$ uŠÏ9÷ρ r& CÙ÷è t/ 4 ω Î) çνθ è= yèøs? ä3s? ×π uΖ÷G Ïù † Îû ÇÚö‘ F{$# ×Š$ |¡sùuρ ×Î7Ÿ2 ∩∠⊂∪ { )٣(  . 

ω  { و Î) çνθ è= yè øs? { )إال تتخذوا املؤمنني أولياء والكفار أعداء تكن فتنة يف :   مبعىن)٤
، وحيصل بذلك  ، وأن الكفار خيتلطون باملسلمني أن احلق يلتبس بالباطل:  ، مبعىن األرض

 .  فتسري إليه، فقد يتأثر املسلم واملؤمن بعقائد الكفار  فتنة يف العقائد
فهذه فتنة وفساد كبري إذا زال الفارق بني املؤمنني والكفار وحصل اختالط الكفار 

، فاحملبة والبغضاء يكونان من أجل اإلميان والكفر ال  باملؤمنني إىل غري ذلك من املفاسد
 .  غري

                                                 
 .  ٤٨:  سورة مرمي آية) ١(
 .  ٧٢:  سورة األنفال آية) ٢(
 .  ٧٣:  سورة األنفال آية) ٣(
 .  ٧٣:  سورة األنفال آية) ٤(
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 احملبة والبغض ال يكونان من أجل أمور الدنيا : ثالثا 
، أو تبغضه من أجل طمع   طمع الدنيا دون نظر إىل دينهبأن حتب اإلنسان من أجل
، وهذا دليل  ، فإن هذا عالمة النفاق ، ال ألجل معصيته الدنيا إذا مل حتصل منه على شيء

قد صارت عامة  : " ، ولذلك يقول عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما على ضعف إميانك
أن هذا ال ينفع :  ، أي "           ً ى أهله شيئ ا، وذلك ال جيدي عل مؤاخاة الناس على أمر الدنيا

 .  ، بل يضره عند اهللا سبحانه وتعاىل
فال جيوز للمؤمن أن يبغض أخاه املؤمن إذا كان بينه وبينه شيء من سوء التفاهم أو 

ال حيل  {:  ؛ لقوله  ، وال أن يهجره من أجل ذلك ، ال جيوز أن يبغضه اخلصومة

، فال جيوز التهاجر ) )  ٧/٨٨ (رواه البخاري   ()١( }ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث 
، واخلالف يفصل فيه على مقتضى شرع اهللا سبحانه  ، نعم الرتاع يسوى بني املسلمني

 .  ، ال يزحزحهما شيء من أطماع الدنيا ، لكن تبقى حمبة القلوب وحمبة اإلميان وتعاىل

 حمبة اهللا ورسوله :     ً  رابع ا 
 لكنه يفسر ذلك ، فهناك من يدعي حمبة الرسول  ليست بإحداث البدع واخلرافات

ً          بأن يعمل بدع ا وخرافات  .  هذا حمبة للرسول:  ، ويقول            
،  هذا من أجل حمبة الرسول:   ويقوليقيم املوالد املبتدعة مبناسبة مولد الرسول 

، بل هذه عداوة لرسول اهللا  ، وهذه مغالطة  حيب الرسولومن ال يفعل املولد فهو ال
من عمل عملًا ليس  {:  ، قال  ؛ ألن الرسول هنى عن البدع صلى اهللا عليه وسلم

 .  )٢( }عليه أمرنا فهو رد 

                                                 
 .  )٥٧٢٥(البخاري األدب ) ١(
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ٢(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
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 وما هذا إال حمادة هللا ، هذا من أجل حمبة الرسول:  وهذا حيدث بدعة ويقول
، وترك البدع   ولو كان حيب الرسول ألطاعه، فهذا هو البغض للرسول  ولرسوله
، فإن كل  إياكم وحمدثات األمور {:   هنى عنها بقوله؛ ألن الرسول  واخلرافات

 .  )١( }، وكل بدعة ضاللة  حمدثة بدعة
، لكنه يفسر ذلك بأن يتخذهم أربابا  كذلك من الناس من يزعم أنه حيب أولياء اهللا

،  ، والطواف هبا ، مبعىن أنه يتقرب إىل قبورهم وأضرحتهم بالذبائح والنذور من دون اهللا
:  ونقول له،  ، هذا من حمبة أولياء اهللا أنا أحب أولياء اهللا:  ، ويقول والتمسح هبا

؛ ألن أولياء اهللا ال يرضون  ، وبغض أولياء اهللا ، هذه عني معاداة أولياء اهللا كذبت
 .  ، وليس من أولياء اهللا ، ومن رضي بذلك أو دعا الناس إليه فهو من أعداء اهللا بذلك

$¨sŒÎ)uρ uÅ³ãm â#  {:  أما أولياء اهللا فإهنم يربءون من ذلك ¨Ζ9$# (#θ çΡ% x. öΝçλm; [!#y‰ôã r& (#θ çΡ% x. uρ 

öΝÍκÌEyŠ$ t7Ïè Î/ t ÌÏ≈ x. ∩∉∪ { )ويقول )٢ ،  :}  tΠöθ tƒ uρ öΝèδ çà³øt s† $ YèŠÏΗ sd §ΝèO ãΑθ à)tƒ Ïπ s3Í×¯≈ n= yϑ ù=Ï9 ÏIω àσ¯≈ yδ r& 

ö/ä.$ −ƒ Î) (#θ çΡ$ Ÿ2 tβρ ß‰ç7÷ètƒ ∩⊆⊃∪ (#θ ä9$ s% y7 oΨ≈ ys ö6 ß™ |MΡr& $ uΖ–ŠÏ9uρ ÏΒ ΝÎγ ÏΡρ ßŠ ( ö≅ t/ (#θ çΡ% x. tβρß‰ç7÷è tƒ £Éf ø9$# ( 
Νèδ çsYò2 r& ΝÍκÍ5 tβθãΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊆⊇∪ { )٣(  . 

 دليل احملبة يف اهللا ومثراهتا :     ً  خامس ا 
ö≅è% β  {:   فامتحنهم اهللا بقولهإننا حنب اهللا :  ادعى اليهود حمبة اهللا قالواملا  Î) 

óΟçFΖä. tβθ ™7Ås è? ©!$# ‘ÏΡθ ãè Î7¨?$$ sù ãΝä3ö7Î6 ós ãƒ ª!$# öÏøó tƒ uρ ö/ä3s9 ö/ä3t/θ çΡèŒ 3 ª!$#uρ Ö‘θàxî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊂⊇∪ ö≅ è% (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# 

š^θß™ §9$#uρ ( βÎ* sù (#öθ ©9uθ s? ¨β Î* sù ©!$# Ÿω =Ït ä† t ÍÏ≈ s3ø9$# ∩⊂⊄∪ { )٤(  . 

                                                 
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤٦٠٧(أبو داود السنة ) ١(
 .  ٦:  سورة األحقاف آية) ٢(
 .  ٤١، ٤٠:  اآليتانسورة سبأ ) ٣(
 .  ٣٢ - ٣١:  تانياآلرة آل عمران سو) ٤(
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، هذه عالمة   خمالفة رسوله، وعالمة بغض اهللا   اتباع رسولهفعالمة حمبة اهللا 
≅ö  {:  فارقة è% β Î) óΟ çFΖ ä. tβθ ™7 Ås è? ©! $# ‘ ÏΡθ ãè Î7 ¨? $$ sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ós ãƒ ª! $# ö Ï øó tƒ uρ ö/ ä3 s9 ö/ ä3 t/θ çΡ èŒ 3 ª! $# uρ 

Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm ، أما دليلها  ، فذكر اهللا سبحانه وتعاىل دليل احملبة ومثراهتا )١( } ∪⊆⊃∩ ‘§

ãΝ  {:  وأما مثراهتا فهي يف قوله تعاىل فاتباع الرسول  ä3 ö7 Î6 ós ãƒ ª! $# ö Ï øó tƒ uρ ö/ ä3 s9 

ö/ ä3 t/θ çΡ èŒ 3 ª! $# uρ Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊂⊇∪ { )٢( .  

*βÎ  {:  ، فقال سبحانه  عالمة بغض اهللا للعبدمث ذكر  sù (#öθ ©9uθ s? { )عن :   أي)٣

*βÎ¨  {،   وبغض رسوله، فهذا دليل على بغض اهللا  طاعة اهللا ورسوله sù ©!$# Ÿω =Ït ä† 

t ÍÏ≈ s3ø9$# ∩⊂⊄∪ { )بل هو حقيقة حتتاج إىل  ، فاحملبة يف اهللا والبغض يف اهللا ليس ادعاء )٤ ،
 .  ، حتتاج إىل برهان دليل

،   املتباذلني فيه، واملتزاورين يف اهللا   أن جيعلنا من املتحابني جباللهنسأل اهللا 
 .  ، يوم ال ظل إال ظله الذين يظلهم اهللا يف ظله يوم القيامة

                                                 
 .  ٣١:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  ٣١:  سورة آل عمران آية) ٢(
 .  ٣٢:  سورة آل عمران آية) ٣(
 .  ٣٢:  سورة آل عمران آية) ٤(
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 احملاضرة السادسة عشرة 
 اإلميان باملالئكة وأثره يف حياة األمة  

 املقدمة 
 .  ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني احلمد هللا رب العاملني

 :  أما بعد
،   واآلخرة                    ُ                        ، إذ هو األساس الذي ت بىن عليه السعادة يف الدنيا فإن اإلميان أمره عظيم
 يف حضرة أصحابه سأله             َ َّ              ، فإن جربيل ل م ا جاء إىل النيب  فهو من أعظم مراتب الدين

:  ال، ق أخربين عن اإلسالم:  يا حممد {:  ، فقال عن اإلسالم واإلميان واإلحسان
، وتؤيت  ، وتقيم الصالة أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممًدا رسول اهللا:  اإلسالم
، ففسر اإلسالم  )١( }، وحتج البيت إن استطعت إليه سبيلًا  ، وتصوم رمضان الزكاة

، وصوم  ، وإيتاء الزكاة ، وإقام الصالة الشهادتني:  على أنه اإلتيان هبذه األركان اخلمسة
أن :  اإلميان:  ، قال ، فأخربين عن اإلميان صدقت:  قال {،   وحج البيت، رمضان

، وأن تؤمن بالقدر خريه  ، واليوم اآلخر ، ورسله ، وكتبه ، ومالئكته تؤمن باهللا
،  اإلميان باهللا:  ن على أنه التصديق هبذه األركان الستة، ففسر اإلميا )٢( } وشره

 .  ، والقدر خريه وشره ، واليوم اآلخر ، ورسله ، وكتبه ومالئكته

                                                 
، ابن  )٤٦٩٥(، أبو داود السنة  )٤٩٩٠(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢٦١٠(، الترمذي اإلميان  )٨(مسلم اإلميان ) ١(

 .  )١/٥٢(، أمحد  )٦٣(ماجه املقدمة 
، ابن  )٤٦٩٥(، أبو داود السنة  )٤٩٩٠(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢٦١٠(، الترمذي اإلميان  )٨(مسلم اإلميان ) ٢(

 .  )١/٥٢(، أمحد  )٦٣(ماجه املقدمة 
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، فإن مل   اهللا كأنك تراهأن تعبد:  اإلحسان:  ، قال أخربين عن اإلحسان:  قال { 

أن تعبد اهللا كأنك :  ، وهو      َّ                    ، فبي ن أن اإلحسان ركن واحد )١( }تكن تراه فإنه يراك 
 .  ، فإن مل تكن تراه فإنه يراك تراه

، وكل مرتبة منها هلا  اإلسالم مث اإلميان مث اإلحسان:  فهذه هي مراتب الدين الثالث
، فركن البيت هو جانبه الذي يقوم  م عليهجانبه الذي يقو:  ، وركن الشيء أركان
، فإذا سقط منها ركن مل يكن اإلنسان  ، فاإلميان يقوم على هذه األركان الستة عليه

َ    ً                 ؛ ألنه ف ق د  ركن ا من أركان اإلميان     ً    مؤمن ا به َ َ         . 
، وهذه  ، كما ال يقوم البنيان إال على أركانه فاإلميان ال يقوم إال على أركانه

ً  ، تارة تذكر مجيع ا  مذكورة يف القرآن الكرمياألركان الستة ،  ، وتارة يذكر بعضها               
£  {:  قال تعاىلكما  Å3≈ s9 uρ § É9 ø9 $# ô tΒ z tΒ# u «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# Ïπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ É=≈ tG Å3 ø9 $# uρ 

z↵ Í h‹ Î; ¨Ζ9 $# uρ { )يف هذه اآلية الكرمية مخسة أركان من أركان -   َّ      جل  وعال -، ذكر  )٢ 

ztΒ#u ãΑθ  {:  ، وقال سبحانه وتعاىل اإلميان ß™ §9$# !$ yϑÎ/ tΑÌ“Ρé& Ïµ ø‹s9Î) ÏΒ Ïµ În/§‘ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 4 <≅ ä. 

ztΒ#u «!$$ Î/ Ïµ ÏFs3Í×¯≈ n= tΒ uρ Ïµ Î7çFä.uρ Ï& Î#ß™ â‘ uρ Ÿω ä−ÌhxçΡ š ÷t/ 7‰ym r& ÏiΒ Ï& Î#ß™ ، ذكر منها  )٣( } 4 ‘•

 (βÎ¨  {:          َّ     ، قال جل  شأنه ، واليوم اآلخر اإلميان باهللا:  ، وتارة يذكر منها اثنني أربعة

š Ï%©!$# (#θ ãΨtΒ#u š Ï% ©!$#uρ (#ρ ßŠ$ yδ tβθä↔ Î6≈ ¢Á9$#uρ 3“ t≈ |Á ¨Ψ9$#uρ ôtΒ š∅ tΒ#u «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# { )٤(  ،
 .  ، واليوم اآلخر اإلميان باهللا:  ذكر يف هذه اآلية ركنني

                                                 
،  )٦٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٩٩١(، النسائي اإلميان وشرائعه  )١٠(، مسلم اإلميان  )٥٠(البخاري اإلميان ) ١(

 .  )٢/٤٢٦(أمحد 
 .  ١٧٧:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٢٨٥:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ٦٩:  سورة املائدة آية) ٤(
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،  )١( } ∪ΡÎ) ¨≅ä. >óx« çµ≈oΨø)n=yz 9‘y‰s)Î/ ∩⊆̄$  {:  ميان بالقدر فقد ذكره يف قوله تعاىلوأما اإل

=t,n  {:  ويف قوله yz uρ ¨≅ à2 &ó x« …çν u‘ £‰s)sù #\ƒ Ï‰ø)s? ∩⊄∪ { )٢(  . 

 معىن اإلميان باملالئكة وبيان مم خلقهم اهللا 
،  واملوضوع الذي حنن بصدده هو اإلميان باملالئكة الذي هو ركن من أركان اإلميان

،  ، والتصديق بأعماهلم اليت يقومون هبا يف هذا الكون التصديق بوجودهم:  ومعناه
ٌ      َ ْ ِ  فاملالئكة خ لق  من خ ل ق  ا ، فاهللا يرسل  ، وتنفيذ أوامره يف الكون ، خلقهم لعبادته هللا         َ 

                           ً      ً  ، ال نراهم ولكن نؤمن هبم إميان ا جازم ا  ، فهم خلق من عامل الغيب املالئكة لتنفيذ أوامره
 ؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل أخرب عنهم كما أخرب عنهم رسوله  ال يتطرق إليه شك

 .       ً                     إخبار ا قطعي ا جيعلنا نؤمن هبم
 ؟   َّ              م  خلق اهللا املالئكة ِم 

 خلق املالئكة من - سبحانه -، كما جاء يف احلديث أن اهللا           ُِ  ُ         واملالئكة خ ل ق وا من نور
 .  ، وخلق املالئكة من نور ، وخلق اآلدميني من طني ، فقد خلق الشياطني من نار نور

 صفات املالئكة 

ددهم وكيفيتهم ، وال يعلم ع ، من عامل الغيب املالئكة هم خلق من خلق اهللا
 :  ، ومن صفاهتم وخلقتهم إال اهللا سبحانه

uρ ßŠθ!¬  {:  ، قال تعاىل هم أعظم جنود اهللا:     ً أول ا ãΖã_ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 { )٣(  ،
$  { : وملا ذكر خزنة النار ذكر pκö n= tæ sπ yè ó¡Î@ u|³tã ∩⊂⊃∪ { )وقال سبحانه وتعاىل )٤ ،  :

} $ tΒ uρ !$ uΖù= yè y_ |=≈ pt õ¾r& Í‘$̈Ζ9$# ω Î) Zπ s3Í×¯≈ n= tΒ   $ tΒ uρ $ uΖù= yè y_ öΝåκsE£‰Ïã ω Î) Zπ uΖ÷FÏù t Ï% ©#Ïj9 (#ρ ãxx. { )٥(  . 

                                                 
 .  ٤٩:  سورة القمر آية) ١(
 .  ٢:  سورة الفرقان آية) ٢(
 .  ٤:  سورة الفتح آية) ٣(
 .  ٣٠:  سورة املدثر آية) ٤(
 .  ٣١:  دثر آيةسورة امل) ٥(
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،                                 ً على جهنم من املالئكة تسعة عشر ملك ا:   أي، خزنة النار:  وأصحاب النار
، قال بعض الكفار ملا مسع بعدد  خيزنوهنا ويقومون حبفظها وإيقادها ويوكلون بشؤوهنا

، يعين أنه  أنا أكفيكم منهم كذا وكذا:  ، وقال - وكأنه استهان هبذا العدد -خزنة النار 
، وذلك من باب السخرية  إذا دخل النار سيقاوم ويتغلب عليهم وخيرج من النار

$  {:  ، فرد اهللا تعاىل بقوله واالستهزاء tΒ uρ !$ uΖù= yè y_ |=≈ pt õ¾r& Í‘$ ¨Ζ9$# ωÎ) Zπ s3Í×¯≈ n= tΒ   { )أي )١ ،  :
 .  ليسوا من البشر

                 ً  ، فإنه ال يطيق أحد ا                 ً          ، وأنه يطيق عدد ا من البشر أنه قويفإن كان هذا يزعم بنفسه 
$  {:  ، قال تعاىل من املالئكة tΒ uρ !$ uΖù= yè y_ |=≈ pt õ¾r& Í‘$ ¨Ζ9$# ω Î) Zπ s3Í×¯≈ n= tΒ   { )مل جيعلهم :  ، أي )٢

$  {،       و جن ا   ً   بشر ا أ tΒ uρ $ uΖù= yè y_ öΝåκsE£‰Ïã ω Î) Zπ uΖ÷FÏù t Ï% ©#Ïj9 (#ρ ãxx. zÉ)øŠtFó¡uŠÏ9 t Ï%©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# yŠ# yŠ÷“ tƒ uρ 

t Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u $ YΖ≈ uΚƒ Î)   Ÿω uρ z>$ s? ö tƒ t Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# { )٣(  ،}  tΑθ à) u‹ Ï9 uρ t Ï% ©! $# ’ Îû 

Ν Íκ Í5θ è= è% ÖÚ z $sŒ#!  {،  الكافرون:  ، أي )٤( } ∆£ tΒ yŠ# u‘ r& ª!$# #x‹≈ yγ Î/ Wξ sVtΒ ¢ { )فهم يفترون  )٥ ،
، كيف أن هذه النار العظيمة اليت هبا كل هذه اخلالئق ال يقوم            ُّ            وهبذا يتقال ون هذا العدد
 ؟  عليها إال تسعة عشر

$  {:  قال تعاىل tΒ uρ $ uΖù= yè y_ öΝåκsE£‰Ïã ω Î) Zπ uΖ÷FÏù t Ï% ©#Ïj9 (#ρ ãxx. { )فما يعلم عظمة املالئكة  )٦ ،
، ال يعلمهم هؤالء الكفار وال  وما يعلم ما عند اهللا من جنود السماوات واألرض إال اهللا

 .  غريهم

                                                 
 .  ٣١:  سورة املدثر آية) ١(
 .  ٣١:  سورة املدثر آية) ٢(
 .  ٣١:  سورة املدثر آية) ٣(
 .  ٣١:  سورة املدثر آية) ٤(
 .  ٢٦:  سورة البقرة آية) ٥(
 .  ٣١:  سورة املدثر آية) ٦(
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ß‰ôϑ  {:  ، فقد ذكر اهللا تعاىل ذلك يف قوله هم عظيمة         ِ ْ َُ واملالئكة خ ل ق ت :      ً ثاني ا pt ø: $# ¬! 
ÌÏÛ$ sù ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ È≅Ïã% y` Ïπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# ¸ξ ß™ â‘ þ’ Í< 'ρé& 7π ys ÏΖô_ r& 4‘oΨ ÷V¨Β y]≈ n= èO uρ yì≈ t/â‘ uρ 4 { )يعين )١ ،  :

، فقد  ، ومنهم من له أكثر من ذلك ، ومن له ثالثة أو أربعة أجنحة منهم من له جناحان
، هذا ملك واحد من                   َّ     ، كل جناح منها سد  األفق  جربيل وله ستمائة جناحرأى النيب 
çµ…  {:  ، وصفه اهللا بأنه شديد القوى فقال تعاىل املالئكة uΗ ©>tã ß‰ƒ Ï‰x© 3“ uθ à)ø9$# ∩∈∪ { )٢(  ،

ρ  {:  ، وقوله تعاىل جربيل عليه السالم:  يعين èŒ ;ο §ÏΒ 3“ uθ tG ó™ $$ sù ∩∉∪ { )ذو قوة :   يعين)٣
 .  وهيئة حسنة
أن الواحد منهم إذا :  ، ومن دالئل عظمتهم واملالئكة هلم قوة عظيمة بإذن اهللا:      ً ثالث ا

، كما حدث مع قوم مثود حيث أخذهتم  أمره اهللا فإنه يصيح يف العامل فيهلك اخللق
$!  { ، صاح هبم جربيل صيحة واحدة الصيحة ¯ΡÎ) $ uΖù= y™ ö‘ r& öΝÍκö n= tã Zπ ys ø‹|¹ Zο y‰Ïn≡uρ (#θ çΡ% s3sù ÉΟ‹ Ï±yγ x. 

ÌÏàtG ós çRùQ$# ∩⊂⊇∪ { )فماتوا وصاروا كهشيم احملتظ ر ، فقطعت قلوهبم يف أجوافهم )٤ ،  ِ                            . 
، وجيعلون حظائر ألغنامهم  من عادة العرب إذا نزلوا يف مرتل جيمعون احلطب

، فثمود على قوهتم وجربوهتم أصبحوا                               ً ، فهذه احلظائر تيبس وتصبح هشيم ا ومواشيهم
 .  تظر على إثر صيحة واحدة من ملك من املالئكةكهشيم احمل

 وهي سبع مداين فيها من اآلدميني -                           ُ           وهذا جربيل أمره اهللا أن يرفع ق رى قوم لوط 
، ورفعها حىت مسعت املالئكة  ، محلهم على طرف جناحه -واملباين واألمتعة واحليوانات 

، هذا منوذج   هبم األرض، وخسف اهللا ، مث قلبها عليهم ، وصياح ديوكهم نباح كالهبم
 .  من قوة املالئكة عليهم السالم

                                                 
 .  ١:  سورة فاطر آية) ١(
 .  ٥:  سورة النجم آية) ٢(
 .  ٦ : سورة النجم آية) ٣(
 .  ٣١:  سورة القمر آية) ٤(
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القرن الذي :  ، والصور معناه  املوكل بالنفخ يف الصور- عليه السالم -إسرافيل 
،  ، مث ينفخ إسرافيل نفخة واحدة يف الصور جتمع فيه أرواح بين آدم من أوهلم آلخرهم

، وقبلها ينفخ  ، هذه نفخة البعث ، وتطري إىل أجسامها فتطري األرواح من هذا القرن
 :  ، قال  ، فيموت كل من يف السماوات واألرض إال من شاء اهللا نفخة الصعق

} y‡ÏçΡuρ ’ Îû Í‘θ Á9$# t,Ïè |Á sù tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ω Î) tΒ u!$ x© ª!$# ( { )١( .  

*sŒÎ#  { لبعث، مث نفخ فيه نفخة أخرى هي نفخة ا والصعق هو املوت sù öΝèδ ×Π$ uŠ Ï% 

tβρ ãÝàΖtƒ ∩∉∇∪ { )٢(  . 
ُ        ، وهذا عمل من أعماله اليت يأمر ه اهللا هبا هذا ملك واحد من مالئكة الرمحن ، إذن                              

≅ö  {:  ، قال تعاىل عبادته وتنفيذ أوامره، خلقهم ل فاملالئكة خلق عظيم من خلق اهللا t/ 

×Š$ t6 Ïã šχθ ãΒ tõ3•Β ∩⊄∉∪ Ÿω …çµ tΡθ à)Î7ó¡o„ ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ Νèδ uρ Íν ÌøΒ r'Î/ šχθè= yϑ ÷è tƒ ∩⊄∠∪ ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ t ÷t/ öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& $ tΒ uρ 

öΝßγ xù= yz Ÿω uρ šχθ ãèxô±o„ ω Î) Çyϑ Ï9 4 |Ós?ö‘ $# Νèδ uρ ôÏiΒ Ïµ ÏG uŠô±yz tβθ à)Ïô±ãΒ ∩⊄∇∪ { )هذا وصف   )٣ ،  ٌ         
 .  للمالئكة

 أعمال املالئكة املكلفون هبا 
، بل يقوم به بأمر  ، ال يتأخر عنه ، فكل منهم له عمل موكل به واملالئكة هلم أعمال

$  {:  ، قال تعاىل ، وال يعصي اهللا اهللا pκö n= tæ îπ s3Í×¯≈ n= tΒ Ôâ ŸξÏî ×Š# y‰Ï© ω tβθ ÝÁ÷è tƒ ©!$# !$ tΒ öΝèδ ttΒ r& 

tβθ è= yèøtƒ uρ $ tΒ tβρ âs∆ ÷σãƒ ∩∉∪ { )فمن أعماهلم )٤ ،  : 
املوكلون بالنار :  ، أي هنم، وهم من يسمون خبزنة ج من يقوم على جهنم:     ً أول ا

 .  وتعذيب أهلها

                                                 
 .  ٦٨:  سورة الزمر آية) ١(
 .  ٦٨:  سورة الزمر آية) ٢(
 .  ٢٨ - ٢٦:  اتياآلسورة األنبياء ) ٣(
 .  ٦:  سورة التحرمي آية) ٤(
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،  - سبحانه وتعاىل -، عرش الرمحن                   ّ             ومنهم املالئكة املوك لون حبمل العرش:     ً  ثاني ا
t  {:  قال تعاىل Ï% ©! $# tβθ è= Ïϑ øt s† z¸ ö yè ø9 $# ô tΒ uρ … çµ s9 öθ ym tβθ ßs Î m7 |¡ ç„ Ï‰ ôϑ pt ¿2 öΝ Íκ Í h5 u‘ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ uρ  Ïµ Î/ 

tβρ ã Ï øó tG ó¡ o„ uρ t Ï% ©# Ï9 (#θ ãΖ tΒ# u $ uΖ −/ u‘ |M ÷è Å™ uρ ¨≅ à2 & ó x« Zπ yϑ ôm §‘ $ Vϑ ù= Ïã uρ ö Ï øî $$ sù t Ï% ©# Ï9 (#θ ç/$ s? { )١(  ،

≅ã  {:  وقال تعاىل Ïϑ øt s† uρ z¸ ó tã y7 Î n/ u‘ öΝ ßγ s% öθ sù 7‹ Í× tΒ öθ tƒ ×π uŠ ÏΖ≈ oÿ sS ∩⊇∠∪ { )٢(  . 
 :  عدد محلة العرش
، والعرش أعظم  ، مث يزداد عددهم يوم القيامة فيصريون مثانية محلة العرش أربعة

 إن هؤالء حيملون هذا ، مما يدل على قوة امللك حيث املخلوقات حيمله يوم القيامة مثانية
، وعلى عظم  ، وهذا يدل على قوهتم العرش العظيم الذي هو أكرب وأعظم املخلوقات

 .  خلقتهم
ãΑÍi”t∴ãƒ sπ  {:  ، كما قال سبحانه           ّ          ومنهم املوك لون بالوحي:      ً ثالث ا s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# Çyρ ”9$$ Î/ ôÏΒ 

Íν ÌøΒ r& 4’ n?tã tΒ â!$ t±o„ ôÏΒ ÿÍν ÏŠ$ t6 Ïã ÷βr& (#ÿρ â‘É‹Ρr& …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈s9Î) Hω Î) O$ tΡr& Èβθ à)¨?$$ sù ∩⊄∪ { )والروح مبعىن  )٣ ،
ً                    ، يسمى روح ا ألنه حتيا به القلوب الوحي ، كما أن  ، كما املطر الذي حتيا به األرض          

 .   حتيا به أبدان احليواناتالروح املخلوقة
y7  {:  ، يقول سبحانه وتعاىل لنبيه والروح مبعىن القرآن Ï9≡x‹x.uρ !$ uΖø‹ym ÷ρ r& y7 ø‹s9Î) % [nρ â‘ ô ÏiΒ 

$ tΡÌøΒ r& 4 { )فكما حتيا األرض  نه حتيا به قلوب أهل اإلميانالقرآن أل:       ً     ، روح ا يعين )٤ ،
 .  باملطر كذلك قلوب املؤمنني حتيا بالقرآن

، هو  ، وهو أعظم املالئكة وأفضلهم وأشرفهم - عليه السالم -والروح مبعىن جربيل 
“tΑt  {:         ّ      قال جل  شأنهالذي نزل بالقرآن من عند اهللا على حممد  tΡ Ïµ Î/ ßyρ ”9$# ßÏΒ F{$# ∩⊇⊂∪ 

                                                 
 .  ٧:  سورة غافر آية) ١(
 .  ١٧:  سورة احلاقة آية) ٢(
 .  ٢:  سورة النحل آية) ٣(
 .  ٥٢:  سورة الشورى آية) ٤(
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4’ n?tã y7Î7ù= s% tβθ ä3tG Ï9 zÏΒ t Í‘ É‹Ζßϑ ø9$# ∩⊇⊆∪ Aβ$ |¡Î= Î/ <c’Î1ttã &Î7•Β ∩⊇∈∪ { )فالقرآن نزل به جربيل  )١ ،

≅ö  {:  ، ويف آية أخرى            ّ        والرسول بل غه ألمتهعلى قلب النيب  è% …çµ s9̈“ tΡ ßyρ â‘ Ä¨ ß‰à)ø9$# ÏΒ 

š Îi/¢‘ { )وهو روح الق دس جربيل:  ، يعين )٢ ،  ُ               . 

 صفات جربيل عليه السالم 
ّ ، فقال جل  وعز  وكذلك وصف اهللا جربيل بأوصاف عظيمة    ّ           :}  Iξ sù ãΝ Å¡ ø% é& 

Ä§ ¨Ζ èƒ ø: $$ Î/ ∩⊇∈∪ Í‘# uθ pgø: $# Ä§̈Ψ ä3ø9$# ∩⊇∉∪ È≅ø‹©9$#uρ #sŒÎ) }§yè ó¡tã ∩⊇∠∪ Ëxö6 Á9$#uρ #sŒÎ) }§¤uΖ s? ∩⊇∇∪ …çµ ¯ΡÎ) ãΑöθ s)s9 

5Αθ ß™ u‘ 5Οƒ Ìx. ∩⊇∪ “ ÏŒ >ο§θ è% y‰ΖÏã “ ÏŒ Ä ö̧yè ø9$# &Å3tΒ ∩⊄⊃∪ 8í$ sÜ•Β §ΝrO &ÏΒ r& ∩⊄⊇∪ { )٣(  . 

“  {:  ، قال تعاىل القوة:  الصفة األوىل ÏŒ >ο §θè% y‰ΖÏã “ ÏŒ Ä¸ öyè ø9$# &Å3tΒ ∩⊄⊃∪ { )٤(  ،
هذه صفة جربيل عليه )  ِ    ُ ٍَّ ذ ي ق و ة  ( و صاحب العرش وهو اهللا :  ) ذي العرش (

 .  السالم
ِ  ٍم ك ني  : ( املكانة:  الصفة الثانية  .  ، ال يصل إليها غريه د اهللاذو مكانة عن:  يعين)  َ 
 .                 ً                 تطيعه املالئكة مجيع ا بأمر اهللا سبحانه)  ُ  َ  ٍم ط اع  : ( الطاعة:  الصفة الثالثة
، ال يزيد يف القول أو ينقص  على الوحي:  أي)   َِ  ٍأ م ني  : ( األمانة:  الصفة الرابعة

 .  ، وإمنا يبلغه كما أوحاه اهللا إليه فيه

 سالم  جلربيل عليه الرؤية حممد 
$  {:  قال تعاىل tΒ uρ /ä3ç6 Ïm$ |¹ 5βθ ãΖôf yϑ Î/ ∩⊄⊄∪ { )كما قال الكفار )٥ ،  :}  ô‰s)s9uρ çν#uu‘ 

È,èùW{$$ Î/ ÈÎ7çRùQ$# ∩⊄⊂∪ { )رأى حممد  )٦ ،جربيل باألفق مرتني   : 
                                                 

 .  ١٩٥ - ١٩٣:  اتياآلسورة الشعراء ) ١(
 .  ١٠٢:  سورة النحل آية) ٢(
 .  ٢١ - ١٥:  اتياآلسورة التكوير ) ٣(
 .  ٢٠:  سورة التكوير آية) ٤(
 .  ٢٢:  سورة التكوير آية) ٥(
 .  ٢٣:  سورة التكوير آية) ٦(
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، كل  ، رفع رأسه فرآه يف عنان السماء له ستمائة جناح يف بطحاء مكة:  ة األوىلاملر
 .  جناح منها سد األفق
'« ‘ô‰s)s9uρ çν#uu  {:  واملرة الثانية s!÷“ tΡ 3“ t÷z é& ∩⊇⊂∪ y‰ΖÏã Íο u‘ ô‰Å™ 4‘yγ tFΖçRùQ$# ∩⊇⊆∪ { )ليلة  )١ ،

 .  على خلقته اليت خلقه اهللا عليها يف السماواتاملعراج رآه 
…  {:  ، وقوله سبحانه فهذه من أوصاف جربيل عليه السالم çµ ¯Ρ Î) ãΑ öθ s) s9 5Αθ ß™ u‘ 

5Οƒ Ì x. ∩⊇∪ { )ولكن ن سب إىل جربيل هنا ألنه هو  القرآن كالم اهللا سبحانه:   أي)٢ ،                       ُ       
، وهو    ُ  ًِّ         م بل غ ا عن اهللا فقد قاله لرسولنا حممد         ّ         فهو مبل غ عن اهللا مد الذي بلغه حمل

، لكنه               ُ  ِّ ً     ّ ً ، ال ملن قاله م بل غ ا مؤد ي ا                                  ً  والكالم إمنا يضاف إىل من قاله مبتدئ اكالم اهللا 
 .  أضيف إليه من باب البالغ

 :                ّ               هناك مالئكة موك لون بأعمال أخرى:      ً رابع ا
، يسوقه ويرتل حيث أمره سبحانه  لقطر الذي يرتل من السماء            ّ ٌ    ميكائيل موك ل  با- ١
 .  وتعاىل
             ّ                                                  وإسرافيل موك ل بالنفخ يف الصور عندما يريد اهللا تعاىل بعث اخلالئق من - ٢
، عند ذلك ينفخ إسرافيل  ، تتكامل ومل يبق إال الروح ، وتنبت األجساد من القبور القبور

،  رواح إىل األجساد اليت نبتت من هذه القبور وقامت، فتتطاير األ بأمر اهللا يف هذا القرن
 .  مث ميشون حيث أمرهم اهللا

tΠöθ  {:  قال تعاىل tƒ tβθ ã_ ãøƒ s† zÏΒ Ï^# y‰÷ F̀{$# % Yæ# uÅ  öΝåκ̈Ξr( x. 4’n< Î) 5=ÝÁ çΡ tβθàÒ Ïùθ ãƒ ∩⊆⊂∪ { )٣(  ،

tβθ  {:         ّ        يقول جل  من قائلو ã_ ãøƒ s† zÏΒ Ï^# y‰÷ F̀{$# öΝåκ̈Ξr( x. ×Š# ty_ ×Å³tFΖ•Β ∩∠∪ tÏè ÏÜôγ •Β ’ n< Î) Æí#¤$! $# ( 
ãΑθ à)tƒ tβρ ãÏ≈ s3ø9$# #x‹≈ yδ îΠöθ tƒ ×Å£tã ∩∇∪ { )٤(  . 

                                                 
 .  ١٤ - ١٣:  تانياآلسورة النجم ) ١(
 .  ١٩:  سورة التكوير آية) ٢(
 .  ٤٣:  سورة املعارج آية) ٣(
 .  ٨ - ٧:  تانياآلسورة القمر ) ٤(
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           ّ                      ، فجربيل موك ل بالوحي الذي به حياة          ّ          ثالثة موك لون باحلياةهؤالء املالئكة ال
              ّ  ، وإسرافيل موك ل                ّ                                   ، وميكائيل موك ل بالقطر الذي به حياة األرض بعد موهتا القلوب

 يقول يف االستفتاح إذا قام ، وهلذا كان النيب  بالنفخ يف الصور الذي به حياة األجساد
اللهم رّب جربائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر  {:  من الليل بعد أن يكرب تكبرية اإلحرام

 .  ، فهؤالء أعظم املالئكة لعظم أعماهلم  إخل الدعاء)١( }.  . السماوات واألرض
ً  خامس ا  حديث عبد اهللا ، كما يف                ّ                       وهناك مالئكة موك لون باألجنة يف بطون اإلناث:     

إن أحدكم جيمع  {:   وهو الصادق الصدوق  ّ            حد ثنا رسول اهللا :  بن مسعود قال
، مث يكون مضغة مثل  ، مث يكون علقة مثل ذلك خلقه يف بطن أمه أربعني يوًما نطفة

،  ، وعمله ، وأجله بكتب رزقه:  ، ويؤمر بأربع كلمات ، مث يرسل إليه امللك ذلك
 .  ، هذا امللك يرسله اهللا إليه يف هذه املهمة العظيمة )٢( }وشقي أو سعيد 

ً  سادس ا ، فهناك ملك  وهناك مالئكة موكلون بقبض األرواح حني ينتهي األجل:     
≅ö *  {:  ، قال تعاىل املوت è% Νä39©ùuθ tG tƒ à7 n=̈Β ÏNöθ yϑ ø9$# { )وملك املوت معه أعوان له )٣ ،  ،

#  {:  قال تعاىل ¨L ym #sŒÎ) u!% y` ãΝä.y‰tnr& ÝVöθ yϑ ø9$# çµ÷F©ùuθ s? $ uΖè= ß™ â‘ öΝèδuρ Ÿω tβθ èÛÌhxãƒ ∩∉⊇∪ §ΝèO (#ÿρ –Šâ‘ ’ n< Î) 

«!$# ãΝßγ9s9öθ tΒ Èd,ys ø9$# 4 { )٤(  . 

’ #$!ª  {،  ، وإىل اهللا ، وإىل ملك املوت والتويف أضيف إىل املالئكة ®ûuθ tG tƒ }§àΡF{$# t Ïm 

$ yγ Ï?öθ tΒ { )وأضيف إىل املالئكة  ، أضيف إىل اهللا ألنه هو الذي أمر به سبحانه وتعاىل )٥ ،

                                                 
، النسائي قيام الليل وتطوع النهار  )٣٤٢٠(، الترمذي الدعوات  )٧٧٠(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ١(

 .  )٦/١٥٦(، أمحد  )١٣٥٧(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٦٢٥(
، ابن  )٤٧٠٨(، أبو داود السنة  )٢١٣٧(، الترمذي القدر  )٢٦٤٣(، مسلم القدر  )٣٠٣٦(البخاري بدء اخللق ) ٢(

 .  )١/٤١٤(، أمحد  )٧٦(ماجه املقدمة 
 .  ١١:  سورة السجدة آية) ٣(
 .  ٦٢ - ٦١:  تانياآلسورة األنعام ) ٤(
 .  ٤٢:  سورة الزمر آية) ٥(
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، جيمعون الروح ويسوقوهنا من جسد اإلنسان حىت تبلغ  ألهنم هم الذين يباشرون ذلك
≅ö *  {:  ، وأضيف إىل ملك املوت احللقوم è% Νä39©ùuθ tG tƒ à7 n= ¨Β ÏNöθ yϑ ø9$# { )ألنه هو الذي )١ 

 .  يتوىل قبضها عندما جتتمع يف آخر مرحلة
يتعاقبون  {:                 ّ                                وهناك مالئكة موك لون حبفظ أعمال بين آدم كما يف احلديث:      ً سابع ا

β¨  {:  ، وقال تعاىل )٢( }فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار  Î)uρ öΝä3ø‹n= tæ tÏàÏ≈ pt m: ∩⊇⊃∪ 

$ YΒ#tÏ. tÎ6 ÏF≈ x. ∩⊇⊇∪ tβθçΗ s>ôè tƒ $ tΒ tβθè= yè øs? ∩⊇⊄∪ { )٣(  . 

 ابة النيات واملقاصد كل إنسان معه ملكان وكت
، وآخر عن  ، ملك عن ميينه يكتب احلسنات                            ّ     وكل إنسان منا معه ملكان موك الن به

øŒ  {:  ، قال تعاىل مشاله يكتب السيئات Î) ’ ¤+ n= tG tƒ Èβ$ u‹ É e) n= tG ßϑ ø9 $# Ç tã È Ïϑ u‹ ø9 $# Ç tã uρ ÉΑ$ uΚ Ï e±9 $# 

Ó‰‹ Ïè s% ∩⊇∠∪ $ ¨Β àáÏù= tƒ ÏΒ @Αöθ s% ω Î) Ïµ ÷ƒ y‰s9 ë=‹Ï% u‘ Ó‰ŠÏG tã ∩⊇∇∪ { )هؤالء احلفظة يالزمون  )٤ ،
، يالزمونه وال  ، يف صالته وسجوده ، ويف مجيع أحواله اإلنسان يف سفره وجلوسه

 .  أعماله، فهم يكتبون أقواله و يتخلون عنه إال يف األحوال اخلاصة كحال قضاء احلاجة
 :  املالئكة يكتبون النيات واملقاصد

، لذلك  ، وما ينوي أن يفعله                                             ّ  وقد ورد أهنم يكتبون نيات اإلنسان ومقاصده القلبي ة
ّ يثاب اإلنسان على النية احلسنة ألهنا عمل قليب  ، ويعاقب على النية السيئة ألن النية عمل                                        

ّ قليب      . 
، وهم   التكليف إىل أن يتوفاه اهللا         ّ                          فهؤالء موك لون باإلنسان من حني بلوغه سن

 .  يكتبون عليه ما عمله يف احلياة من نيات وأعمال وأقوال وغري ذلك
                                                 

 .  ١١:  سورة السجدة آية) ١(
، أمحد  )٤٨٥(، النسائي الصالة  )٦٣٢(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٥٣٠(الة البخاري مواقيت الص) ٢(

 .  )٤١٣(، مالك النداء للصالة  )٢/٤٨٦(
 .  ١٢ - ١٠:  اتياآلسورة االنفطار ) ٣(
 .  ١٨ - ١٧:  تانياآلسورة ق ) ٤(
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 مرتلة صاليت الفجر والعصر بني الصلوات 
، جيتمعون يف صالة  ر، ومالئكة بالنها يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل {:  قال 

، قال  ، وهلذا كانت هاتان الصالتان أفضل الصلوات )١( }العصر ويف صالة الفجر 

#tβ  {:  تعاىل u ö è% uρ Ì ôf x ø9 β¨  {،  صالة الفجر:   يعين)٢( } ) #$ Î) tβ# u ö è% Ì ôf x ø9 $# šχ% x. 

# YŠθ åκ ô¶ tΒ ∩∠∇∪ { )جيتمعون يف صالة الفجر مع   حتضره مالئكة الليل ومالئكة النهار، )٣ ،
،  العصر، وجيتمعون يف صالة  املسلمني ويستمعون إىل القرآن الذي يتلى يف الصالة

، وتركناهم  جئناهم وهم يصلون:  ؟ قالوا كيف تركتم عبادي:  فيسأهلم اهللا وهو أعلم
، وصعدوا وحنن  ، وحضروا معنا الصالة نزلوا وحنن نصلي العصر:  ، يعين وهم يصلون
 .  نصلي الفجر

:  ، قال تعاىل                                      ّ         وبذلك كانت صالة العصر هي الوسطى اليت حث  اهللا عليها
} (#θ ÝàÏ≈ ym ’ n?tã ÏN≡uθ n= ¢Á9$# Íο 4θ n= ¢Á9$#uρ 4‘sÜó™ âθ ø9$# { )صالة العصر ألهنا حتضرها :  ، يعين )٤

 .  ) احلفظة (مالئكة الليل ومالئكة النهار 

 دعوة للمقصرين 
، وال يشاهدون هذا  ، وينامون على فرشهم                ّ                فأين الذين يتخل فون عن صالة الفجر

 وخيرب مالئكة الرمحن عنهم يف املأل ، املشهد العظيم يف كل ليلة مع مالئكة الرمحن
؟ ماذا أفاد هذا الذي ختلف عن  ، وتركناهم وهم يصلون جئناهم وهم يصلون:  األعلى

                                                 
، أمحد  )٤٨٥(ائي الصالة ، النس )٦٣٢(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٥٣٠(البخاري مواقيت الصالة ) ١(

 .  )٤١٣(، مالك النداء للصالة  )٢/٤٨٦(
 .  ٧٨:  سورة اإلسراء آية) ٢(
 .  ٧٨:  سورة اإلسراء آية) ٣(
 .  ٢٣٨:  سورة البقرة آية) ٤(
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، وآثر النوم أو  ؟ وماذا أفاد هذا الذي تكاسل عن صالة العصر صالة الفجر وآثر النوم
 ؟  األعمال األخرى

 )١( }،  من فاتته صالة العصر فكأمنا وتر أهله وماله {:  لقد جاء يف احلديث أن
، فإذا أخرجها  أخرجها عن وقتها:  ، يعين )٢( }فقد حبط عمله  {:  ويف حديث آخر

 .  عن وقتها فقد فاتت
، فاإلنسان ميشي يف   اإلنسان من املهالك                ّ        وهناك مالئكة موك لون حبفظ:     ً ثامن ا
،              َّ                                                      ، ولكن اهللا وك ل مالئكته أن حتفظه من األخطار يف هذه احلياة اليت قدرها اهللا له أخطار

، فيها           ّ  ، فيها حي ات ، فيها سباع وهذه األرض اليت يعيش عليها اإلنسان فيها خماطر
َ  ، فيها طغاة من البشر ومعتدون و ظ ل م ة عقارب َ َ  َ ،  هذه املالئكة جعلها اهللا معقبات، ولكن                               
çµ…  {:  قال تعاىل s9 ×M≈ t7Ée)yè ãΒ .ÏiΒ È ÷t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ ôÏΒ uρ Ïµ Ïù= yz { )فما دام  ، حيفظونه بأمر اهللا )٣ ،

َ  ٍّ، وال يصل إليه أحد ب ش ر  ملالئكة تدافع عنه، فهذه ا       ً            اهللا كاتب ا له السالمة ، فإذا أراد اهللا                     ِ
χ {.  ، وواحد من خلفه ، واحد من أمامه             َّ ْ     هناية أجله ختل و ا عنه Î) ©!$# Ÿω çÉitó ãƒ $ tΒ BΘöθ s)Î/ 

4 ®L ym (#ρ çÉitó ãƒ $ tΒ öΝÍκÅ¦ àΡr'Î/ 3 !#sŒÎ)uρ yŠ# u‘ r& ª!$# 5Θöθ s)Î/ #[þθ ß™ Ÿξ sù ¨ŠttΒ …çµ s9 4 { )وإذا جاء القدر وأراد  )٤ ،
، هذه  ؛ ألهنا ال ترد عنه أمر اهللا اهللا هالك هذا اإلنسان فإن املالئكة املعقبات تتخلى عنه

 .  املالئكة املعقبات
، هناك  ذا الكون بأعمال ال يعلمها إال اهللا               ّ       وهناك مالئكة موك لون يف ه:      ً تاسع ا

،              ّ        ّ   ، ومالئكة موك لون بالر ياح             ّ          ، ومالئكة موك لون باألهنار          ّ           مالئكة موك لون بالبحار
 .            ّ               وآخرون موك لون بأعمال كثرية
                                                 

،  )١٧٥(، الترمذي الصالة  )٦٢٦(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٥٢٧(البخاري مواقيت الصالة ) ١(
، مالك  )٢/١٣(، أمحد  )٦٨٥(، ابن ماجه الصالة  )٤١٤(، أبو داود الصالة  )٤٧٨(النسائي الصالة 

 .  )١٢٣١(، الدارمي الصالة  )٢١(وقوت الصالة 
 .  )٥/٣٥٧(، أمحد  )٦٩٤(، ابن ماجه الصالة  )٤٧٤(، النسائي الصالة  )٥٢٨(البخاري مواقيت الصالة ) ٢(
 .  ١١:  سورة الرعد آية) ٣(
 .  ١١:  د آيةسورة الرع) ٤(
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، هذه كلها يف  ، وتتعاقب فيه هذه األمور هذا الكون الذي جتري فيه هذه األحداث
 .  ملالئكة تقوم بتنفيذ ما أمرها به، وا تقدير اهللا سبحانه وتعاىل

 وجوب اإلميان باملالئكة وبكل أعماهلم 
 ρyŠ$tΡuρ÷#) {،                   ّ                                                  واملالئكة منها ما مس اه اهللا لنا كجربيل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار

à7Î=≈yϑ≈tƒ ÇÙø)u‹Ï9 $uΖøŠn=tã y7•/u‘ ( { )هللا ا، وحنن نؤمن بكل مالئكة                  َّ    ، ومنهم من مل يسم  لنا )١ 
 .  ، ونؤمن بأعماهلم اليت يقومون هبا بأمر اهللا تعاىل من عرفنا امسه ومن مل نعرف امسه

، ما من موضع شرب يف  فهناك مالئكة يعمرون السماوات بالعبادة بالركوع والسجود
ٌ         السماوات إال وعليه ملك راكع  أو ساجد ، فنحن  ، فهناك مالئكة ال يعلمهم إال اهللا                          

َ  َّ    ا مبا مل ي س م  لنا            ًنؤمن هبم إمجال  َ     ، وتفصيل ا مبا س م ي  لنا        ُ  ِّ  ُ ، وحنبهم وهم أنصح اخللق لبين          ً     
t  {:  ، قال تعاىل ، وتستغفر هلم ؛ ألهنا تأمرهم باخلري آدم Ï% ©!$# tβθ è= Ïϑøt s† z¸ öyè ø9$# ôtΒ uρ …çµ s9öθ ym 

tβθ ßsÎm7|¡ç„ Ï‰ôϑ pt ¿2 öΝÍκÍh5u‘ tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ uρ Ïµ Î/ tβρãÏøó tG ó¡o„ uρ t Ï% ©#Ï9 (#θ ãΖtΒ#u { )٢(  . 

 أوجه االختالف بني عمل املالئكة وعمل الشياطني 
، فهم  ، ويستغفرون ملن يف األرض املالئكة يسبحون حبمد رهبم:  الوجه األول

؛ ألن الشيطان تعهد بإضالل بين  لشيطان أغش اخللق لبين آدم، وا أنصح اخللق لبين آدم
$  { :  ، قال                                          ً ، وإغوائهم وإهالكهم ما استطاع إىل ذلك سبيل ا آدم ¯ΡÎ) $ uΖù= yè y_ 

tÏÜ≈ uŠ¤±9$# u!$ u‹Ï9÷ρ r& t Ï% ©#Ï9 Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩⊄∠∪ { )٣(  . 
، وتأمرهم  ، والشياطني حتثهم على الشر واملالئكة تأمر العباد باخلري:  الوجه الثاين

tΒ  {،  به uρ ß·÷è tƒ tã Ìø.ÏŒ Ç≈ uΗ ÷q§9$# ôÙ Íh‹s)çΡ …çµ s9 $ YΖ≈ sÜø‹x© uθ ßγ sù …çµ s9 Öƒ Ìs% ∩⊂∉∪ { )فالذي  )٤ ،
                                                 

 .  ٧٧:  سورة الزخرف آية) ١(
 .  ٧:  سورة غافر آية) ٢(
 .  ٢٧:  سورة األعراف آية) ٣(
 .  ٣٦:  سورة الزخرف آية) ٤(
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، قال                                                        ً            ً    يعرض عن القرآن الكرمي يعاقبه اهللا سبحانه بأن يقيض له شيطان ا يكون قرين ا له
öΝåκ̈ΞÎ)uρ öΝåκtΞρ  {:  تعاىل ‘‰ÝÁ u‹s9 Çtã È≅‹ Î6 ¡¡9$# tβθç7|¡øt s† uρ Νåκ̈Ξr& tβρß‰tG ôγ •Β ∩⊂∠∪ # ¨L ym #sŒÎ) $ tΡu!% y` tΑ$ s% |M ø‹n=≈ tƒ 

 Í_ øŠt/ y7 uΖ÷ t/uρ y‰÷è ç/ È ÷s% Îô³yϑ ø9$# }§ø♥ Î7sù ß Ìs)ø9$# ∩⊂∇∪ { )وال يعصم اإلنسان من الشيطان إال  )١ ،
 .  ذكر اهللا

،  ، وحيضر املالئكة عنده أن ذكر اهللا يطرد الشياطني عن اإلنسان:  الوجه الثالث
َ                      ّ  ولذلك س م ي  الشيطان بالوسواس اخلن اس ِّ  ُ َ                 ، فإذا ترك اإلنسان ذ ك ر  اهللا جاءه الشيطان        ْ  ِ                     ،

 ما اجتمع قوٌم يف بيت من بيوت اهللا {:                ّ                       وإذا ذكر اهللا حف ت به املالئكة كما يف احلديث
، وحفتهم  ، وغشيتهم الرمحة يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة

 .  )٢( }، وذكرهم اهللا فيمن عنده  املالئكة

 األماكن اليت تردها املالئكة 
:  ، فإذا رأوا حلقة ذكر قالوا           ِ َ       ، يطلبون ح ل ق الذكر             ّ            هناك مالئكة سي احون يف األرض

 :  ر اهللا سبحانه وتعاىل أنواع كثرية منها، وذك هلموا إىل حاجتكم
 .  ، فالذي يقرأ القرآن يذكر اهللا تعاىل  قراءة القرآن- ١
 .   ومن يصلي يذكر اهللا- ٢
، وتبتعد  ، فتجتمع عنده املالئكة  والذي يسبح ويستغفر ويكرب ويهلل يذكر اهللا- ٣

 .  عنه الشياطني
،  ، ويتفقهون يف الدين ن يف احللق، وجيلسو  والذين يطالعون يف كتب العلم- ٤

 .  ، فتجتمع عندهم املالئكة هؤالء يذكرون اهللا

                                                 
 .  ٣٨ - ٣٧:  تانياآلسورة الزخرف ) ١(
،  )١٤٥٥(، أبو داود الصالة  )٢٩٤٥(، الترمذي القراءات  )٢٦٩٩(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ٢(

 .  )٢/٢٥٢(، أمحد  )٢٢٥(ابن ماجه املقدمة 
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 األماكن اليت تردها الشياطني 
، وجتتمع   الذين يشتغلون باللهو من األغاين واملزامري فهؤالء حتف هبم الشياطني-١
 .  ، وتبتعد عنهم املالئكة عليهم
إن املالئكة  {:  ، كما يف احلديث الئكة الذي جيعل الصور يف بيته ال تدخله امل-٢

، فمالئكة الرمحة ال تدخل البيوت اليت فيها  )١( }ال تدخل بيًتا فيه كلب وفيه صور 
لتجميل ، أو  ، سواء املعلقة على اجلدران أو احملفوظة يف براويز وصناديق للذكريات صور

 .  اجلدران والبيوت
، فاملالئكة ال تدخل هذا  ، هذه تطرد املالئكة فهذه الصور صور ذوات األرواح

ّ                              ، لكن الصور املرخ ص هبا القتنائها للضرورة كحفيظة  البيت الذي فيه مثل هذه الصور                
ُ  ِّ            ، هذه ر خ ص هبا للضرورة النفوس وجواز السفر والبطاقة الشخصية ، وهذه مل تتخذ        

، إمنا الكالم عن                          ُ          ، وكذلك الصور اليت تداس وي جلس عليها ، فمثل هذه تستثىن يمهالتعظ
، فهذه  ، هي املمنوعة اليت ال ضرورة هلا الصور اليت تعلق للذكرى وحتفظ للمباهاة هبا

 .  ، ومتنع من دخول املالئكة جتلب الشياطني إىل البيوت

 أثر اإلميان باملالئكة يف حياة اإلنسان 
، فإذا شعر اإلنسان بذلك فإنه  ن باملالئكة له أثر عظيم يف حياة اإلنساناإلميا
           ّ     ، فإنه يتحف ظ أن                    ّ                                       ، وإذا عرف أنه موك ل به مالئكة يتعاقبون عليه بالليل والنهار     ّ يتحف ظ

، فلو درى أن هناك مباحث تتابعه أال يتحفظ خشية أن                 ً           يكتبوا عليه شيئ ا ال يليق به
 ؟  ا يتضرر بعاقبته             ً         ًميسكوا عليه كالم ا أو فعل 

                                                 
، النسائي  )٢٨٠٤(، الترمذي األدب  )٢١٠٦(، مسلم اللباس والزينة  )٣٠٥٣(البخاري بدء اخللق ) ١(

، مالك  )٤/٣٠(، أمحد  )٣٦٤٩(، ابن ماجه اللباس  )٤١٥٣(، أبو داود اللباس  )٥٣٤٨(الزينة 
 .  )١٨٠٢(اجلامع 
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، الذي يراقبك تأخذ  ؟ البشر تراهم إذن كيف ال يتحفظ من املالئكة وهو ال يراهم
، قد تدخل  ، البشر ممكن أن تتحصن منهم ، لكن املالئكة تراك وال تراها حذرك منه

، لكن املالئكة يدخلون معك يف كل                            ً               البيت أو تغلق على نفسك مكان ا وال يدرون عنك
القدرة على أن يصلوا إىل أي مكان أمرهم اهللا بالوصول  طاهم اهللا ، أع مكان
β¨  {:          ّ            ، وهلذا نب هنا فقال اهللا إليه Î) uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ t Ïà Ï≈ pt m: ∩⊇⊃∪ $ YΒ# t Ï. t Î6 ÏF≈ x. ∩⊇⊇∪ tβθ çΗ s> ôè tƒ $ tΒ 

tβθ è= yè ø s? ∩⊇⊄∪ { )قاهلا اهللا  )١ ،ب ه لنتن  ّ  . 
ّ                                     ، أن  اإلنسان حيص ن نفسه من األقوال واألعمال السيئة اليت  وهذه مثرة اإلميان باملالئكة          ّ    

 .  ، وحياسب عنها يوم القيامة ُ  َ       ت كت ب عليه

 ء خيفى على اهللا تعاىل يال ش
  : }  βقال  Î) ‘≅ ä. <§øtΡ $ ®R°Q $ pκö n= tæ ÔáÏù% tn ∩⊆∪ { )وقال تعاىل )٢ ،  :}  ßøt wΥ uρ 

Ü> tø% r& Ïµ ø‹s9Î) ôÏΒ È≅ ö7ym Ï‰ƒÍ‘ uθ ø9$# ∩⊇∉∪ { )؟ وريد اإلنسان هو العرق الذي  ، أتعلمون ما الوريد )٣
،  ، وواحد يف اليسار يف جانيب الرقبة ، واحد يف اليمني م، جيري فيه الد يف جانب الرقبة

 .                      ّ      وفيهما الدم الذي يغذ ي اجلسم
ßøt  {:  اهللا يقول wΥuρ Ü> tø% r& Ïµ ø‹s9Î) ôÏΒ È≅ ö7ym Ï‰ƒ Í‘ uθø9$# ∩⊇∉∪ { )ال تعاىل، كما ق )٤  :}  uθ èδ 

ãΑ̈ρ F{$# ãÅz Fψ$#uρ ãÎγ≈ ©à9$#uρ ßÏÛ$ t7ø9$#uρ ( uθ èδ uρ Èe≅ ä3Î/ >ó x« îΛÎ= tæ ∩⊂∪ { )قال النيب  )٥ ، يف تفسري 

                                                 
 .  ١٢ - ١٠:  اتياآلار سورة االنفط) ١(
 .  ٤:  سورة الطارق آية) ٢(
 .  ١٦:  سورة ق آية) ٣(
 .  ١٦:  سورة ق آية) ٤(
 .  ٣:  سورة احلديد آية) ٥(
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، وأنت الظاهر  ، وأنت اآلخر فليس بعدك شيء أنت األول فليس قبلك شيء {:  ذلك

 .  )١( }، وأنت الباطن فليس دونك شيء  فليس فوقك شيء
، أو يف  ، يف صحراء ، يف قعر بيته  يف بر أو حبرإذن ال شيء خيفى على اهللا 

، يف حمل الطاعات  ، يف كل مكان  وحمالت اللهو، يف املسرح ، يف مسجد سوق
 ملا سأله جربيل ، لذلك قال  ، وال حيجب شيء عنه ى على اهللا شيء، ال خيف واملعاصي

، فإن  إلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراها:  ، قال أخربين عن اإلحسان { - عليه السالم -

:  ، فإذا شعر اإلنسان بأن معه مالئكة وأن اهللا يقول )٢( }مل تكن تراه فإنه يراك 

} ßøt wΥuρ Ü> tø% r& Ïµ ø‹s9Î) ôÏΒ È≅ ö7ym Ï‰ƒÍ‘ uθ ø9$# ∩⊇∉∪ øŒÎ) ’ ¤+n= tG tƒ Èβ$u‹Ée)n= tG ßϑ ø9$# Çtã ÈÏϑ u‹ø9$# Çtã uρ ÉΑ$ uΚ Ïe±9$# Ó‰‹Ïè s% ∩⊇∠∪ 

$ ¨Β àáÏù= tƒ ÏΒ @Αöθ s% ωÎ) Ïµ ÷ƒ y‰s9 ë=‹Ï% u‘ Ó‰ŠÏG tã ∩⊇∇∪ { )٣(  ،}  ÷Πr& tβθ ç7|¡øt s† $ ¯Ρr& Ÿω ßìyϑ ó¡nΣ öΝèδ § Å  

Οßγ1 uθ øgwΥuρ 4 4’ n?t/ $ uΖè= ß™ â‘ uρ öΝÍκö‰ y‰s9 tβθç7çFõ3tƒ ∩∇⊃∪ { )فاهللا يسمع السر  املالئكة:  ، ورسلنا )٤ ،
 .  ، وهذا من آثار اإلميان باملالئكة ، واملالئكة تكتب والنجوى

 تذكر املالئكة من أجل حمبتهم 
، وإمنا  ، كما تقرأ التاريخ وغريه وليس ذكر املالئكة من باب العلم بالشيء فقط
 -          ً                    علينا شيئ ا حناسب عليه عند اهللا نذكر املالئكة من أجل أن نستعد وحنذر من أن يكتبوا

، وحنن حنبهم ألهنم أبر   أحبهم- تعاىل -، بل نذكرهم من أجل حمبتهم ألن اهللا  -تعاىل 
Θ#tÏ. ;ο¤  { اخللق إىل اهللا u‘ tt/ ∩⊇∉∪ { )٥(  . 

                                                 
،  )٥٠٥١(، أبو داود األدب  )٣٤٨١(، الترمذي الدعوات  )٢٧١٣(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ١(

 .  )٢/٤٠٤(، أمحد  )٣٨٣١(ابن ماجه الدعاء 
،  )٦٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٩٩١(، النسائي اإلميان وشرائعه  )١٠(، مسلم اإلميان  )٥٠(البخاري اإلميان ) ٢(

 .  )٢/٤٢٦(أمحد 
 .  ١٨ - ١٦:  اتياآلسورة ق ) ٣(
 .  ٨٠:  سورة الزخرف آية) ٤(
 .  ١٦:  سورة عبس آية) ٥(
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، أما من عادى  ؛ ألن اهللا حيبهم املهم أن نعرف قدر املالئكة ومكانتهم وحنبهم
، وال يصلح له  ، ومن عاداه اهللا فإنه ال تقوم له قائمة املالئكة وأبغضهم فإن اهللا عدو له

%tΒ tβ  {:  ، قال اهللا تعاىل حال x. #xρ ß‰tã °! Ïµ ÏG x6Í×¯≈ n= tΒ uρ Ï& Î#ß™ â‘ uρ Ÿ≅ƒÎö9 Å_ uρ Ÿ≅8s3‹ ÏΒ uρ  χ Î* sù ©!$# 

Aρ ß‰tã zƒ ÌÏ≈ s3ù= Ïj9 ∩∇∪ { )فمن عاداهم فاهللا عدو له )١ ،  . 
،   أن يرزقنا وإياكم اإلميان الصادق والعلم النافع والعمل الصاحلوأسأل اهللا 

ّ                     ّ وصلى اهللا على نبي نا حمم د وعلى آله وصحبه وسل م     ّ                 . 

                                                 
 .  ٩٨:  سورة البقرة آية) ١(
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 مقدمة اجمللد الثاين 
، والصالة والسالم على نبيه ورسوله نبينا حممد وآله  احلمد هللا على فضله وإحسانه

 .  وأصحابه
 :  وبعد

فهذا هو اجلزء الثاين من جمموع احملاضرات اليت سبق يل أن ألقيتها يف مناسبات متعددة 
ب ، واهللا أسأل أن يكت ، آثرت مجعها ليسهل الرجوع إليها عند احلاجة يف مواضيع خمتلفة

             ّ                ، وصلى اهللا وسل م على نبينا حممد  ، إنه مسيع جميب                              َّيل ثواب ما فيها من نفع ولوالدي 
 .  وآله وصحبه

 املـؤلـف 
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 احملاضرة السابعة عشرة 
 أمهية التوحيد  

 معىن التوحيد واشتماله على القرآن كله 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .  نا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، والصالة والسالم على نبي احلمد هللا رب العاملني
 :  وبعد

، أو من املواضيع اليت ختتص ببعض  فهذا املوضوع ليس من املواضيع اليت تقل فائدهتا
، أال وهو أمهية التوحيد  ، وإمنا هو موضوع جيب على كل مسلم معرفته الناس دون بعض

، وأن  تحدث عنه                               ً      ، ذلك املوضوع الذي جيب علينا دائم ا أن ن ومكانته يف اإلسالم
 .  ؛ ألن به تنال السعادة يف الدنيا واآلخرة ، وأن نتعلمه ونعمل به نوضحه

، وهذا  ، وترك عبادة ما سواه والتوحيد معناه إفراد اهللا سبحانه وتعاىل بالعبادة
                                         َّ   وال تكاد ختلو سورة من سور القرآن العظيم إل ا املوضوع تكرر ذكره يف كتاب اهللا 

ٌ     وفيها ذكر  للت ٌ        ٌّ     وحيد وأمر  به وحث  عليه         ً              ، وهناك سور كثرية وخصوص ا السور املكية                                 ،
، بل إن اإلمام ابن القيم رمحه  فقد تكون السورة من أوهلا إىل آخرها يف موضوع التوحيد

 :  يقول " مدارج السالكني " اهللا يف كتابه
، وأمر   وصفاتهإن القرآن كله يف التوحيد ألنه إما خرب عن اهللا سبحانه وتعاىل وأمسائه

، وإما بيان جلزاء املوحدين الذين  ، وهني عن الشرك به بعبادته وحده ال شريك له
، وبيان جلزاء املشركني الذين أعرضوا عن   يف الدنيا واآلخرةأخلصوا العبادة هللا 

، وإما إخبار عن  ، وما ينتظرهم يف اآلخرة ، وما حل به من العقوبات يف الدنيا التوحيد
، أو إخبار عن املكذبني من املشركني وأتباعهم من األمم  دين من الرسل وأتباعهماملوح

، وأصحاب  ، وقوم إبراهيم ، وقوم شعيب ، وقوم صاحل ، وقوم هود السابقة كقوم نوح
   َ َّ                                        ، ل م ا أعرضوا عن التوحيد وعصوا الرسل ماذا حل  مدين واملؤتفكات وغريهم من األمم
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، فكون اإلنسان حيل احلالل  ، وهذا من حقوق التوحيد رام؟ وإما بيان للحالل واحل هبم
،  ، وحيرم احلرام ويبتعد عن احلرام وعن كسب احلرام ويكتسب احلالل ويستعمل احلالل

 .                         ً هذا من حقوق التوحيد أيض ا
، وإما إخبار  ، وبيان مناقضاته ومنقصاته فالقرآن كله توحيد ألنه إما لبيان التوحيد

، وما انتقم اهللا تعاىل منهم  ، أو إخبار عن املشركني وما أكرمهم اهللا بهعن أهل التوحيد 
ّ            ، وما أعد  هلم يف اآلخرة به يف الدنيا ، وهذا من  ، وإما أحكام وبيان للحالل واحلرام         

، فالقرآن كله  ، فالقرآن كله يف التوحيد وحقوقه ومفسداته ومبطالته حقوق التوحيد
 .  يدور حول التوحيد

 عض الدعاة يف شأن التوحيد هتاون ب
، وأقوهلا بأسف ألنه ال يصلح للدعوة من كان  إن بعض الناس اليوم من جهلة الدعاة

ً         ، وال جيوز أن يدخل يف جمال الدعوة إل ا من كان عامل ا مسلح ا بالعلم     ً جاهل ا ، لكن هناك                                  َّ            ً     
نتم يف بالد ، أ الناس مسلمون:  ، ويقولون من جهلة الدعاة من يهونون من شأن التوحيد

     ُ  ّ ِ  ، أو ي ق ر ر                                 ُ ْ                        ، العامل اإلسالمي ليس حباجة إىل أن ي ل قى عليه حماضرات يف التوحيد مسلمني
،  ، هكذا يقولون      ُ  ْ                       ، أو ت ق رأ كتب التوحيد يف املساجد ، يف التوحيد مقررات يف املدارس

،  ه؛ ألن املسلم أحوج من غريه ملعرفة التوحيد من أجل أن حيقق وهذا من اجلهل العظيم
، ومن أجل أن يبتعد عما خيل به أو يناقضه من الشركيات والبدع  ومن أجل أن يقوم به

ً                           ، فال يكفي أن يكون مسلم ا باالسم من غري أن حيقق اإلسالم واخلرافات              َّ  ، ولن حيققه إل ا                       
،  ، فإن الناس إذا جهلوا التوحيد                            ُ                    إذا عرف أساسه وقاعدته اليت ي بىن عليها وهو التوحيد

ٍ                                ، فإهنم حينئذ  يقعون يف الشرك من حيث يدرون أو  مسائل الشرك وأمور اجلاهليةوجهلوا             
ٍ                                                     ، وحينئذ  تقوض عقيدة التوحيد كما قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  ال يدرون         إمنا 

ُ                                                      تنقص ع رى اإلسالم عروة عروة إذا أنشأ يف اإلسالم من ال يعرف اجلاهلية        . 
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                      َّ                     قيدة ويعرفون التوحيد مل ا كان العلماء يعلمون وهل كل املسلمني يعرفون أمور الع
، وكلما تأخر  ، أعين العلماء باملعىن الصحيح ، والعلماء اآلن قلة وأقل من القليل هذا

، ويكثر رءوس  ، ويكثر القراء ، ويكثر املتعاملون الزمان فإن العلماء يف احلقيقة يقلون
ّ            اجله ال كما قال      :} إن اهللا ال يقبض هذا العلم انتزاًعا ينتزعه من صدور الرجال  ،

،  ، حىت إذا مل يبق عامل اختذ الناس رءوًسا جهالًا ولكن يقبض هذا العلم مبوت العلماء
 .  )١( }فأفتوا بغري علم فضلّوا وأضلوا 

، ويف أثر آخر  أنه يف آخر الزمان يقل العلماء ويكثر القراء:  ر معناهويف حديث آخ
،  ، ومن هنا جيب علينا أن هنتم جبانب التوحيد يكثر اخلطباء يف آخر الزمان ويقل الفقهاء

َ    ُ         وأن نعتين به عناية تامة بأن ن در سه ون در س ه ون حاضر فيه ِّ   ُ     ُ ، ونشكل  ، ونعقد فيه الندوات                            َ  
، رضي من  ، وندعو إىل التوحيد ، ونكتب يف الصحف سائل اإلعالميةفيه الربامج يف الو

، وحنن أحوج  ، وهذا مبىن عقيدتنا ؛ ألن هذا أساس ديننا ، وغضب من غضب رضي
 .                  ُ  ِّ        ، وأن نتدارسه ون بي نه للناس الناس إىل أن نتعرف عليه

حيد فيها املشاهد فالعامل اإلسالمي اليوم ما عدا هذه البالد اليت محاها اهللا بدعوة التو
، الدين  ، كما تسمعون عنها أو كما رآها بعضكم ممن سافر الشركية املشيدة على القبور

، ومن مل يفعل ذلك فليس عندهم  ، والتقرب إىل القبور ، وعبادة املوتى عندهم الشرك
 ، وهناك دعاة ال يهتمون يف تلك البلد ؛ ألنه بزعمهم يتنقص األولياء كما يقولون مبسلم

، وترك  ، وإىل ترك الزنا ، إمنا يدعون الناس إىل األخالق الطيبة بأمر التوحيد مع األسف
، ولكن حىت لو ترك الناس الزنا وشرب  ، وهذه كبائر احملرمات بال شك شرب اخلمور

، فإن أساسهم  ، لكنهم مل يتركوا عبادة القبور ، وتركوا الربا ، وحسنوا أخالقهم اخلمور
،  ، ما دام أهنم مل يتركوا الشرك ينهم غري صحيح ولو تركوا الكبائر، ود غري صحيح

                                                 
، أمحد  )٥٢(، ابن ماجه املقدمة  )٢٦٥٢(، الترمذي العلم  )٢٦٧٣(، مسلم العلم  )١٠٠(م البخاري العل) ١(

 .  )٢٣٩(، الدارمي املقدمة  )٢/٢٠٣(
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، وال يتربأ من  ، وال يدعو إىل التوحيد وحىت من مل يشرك ما دام أنه ال ينكر الشرك
 .  ، فإنه يكون مثلهم املشركني

  الناس إىل التوحيد بعد البعثة ثالث عشرة سنة دعوة النيب 
≅ö  {:  بيهوهلذا يقول اهللا جل وعال لن è% Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ (#þθ ãã÷Šr& ’ n< Î) «!$# 4 4’ n?tã >ο uÅÁ t/ O$ tΡr& ÇtΒ uρ 

 Í_ yè t6̈?$# ( z≈ ys ö6 ß™ uρ «!$# { )ال بد أن يتربأ ، فاملسلم املوحد ، هذا فيه الرباءة من املشركني )١ 
، والطواف  ، واألضرحة تبىن ، وال يسعه أن يسكت والشرك يعج يف البلد من املشركني
، فال يسع من يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يسكت على هذا الوباء اخلطري  بالقبور معمور

أدعو الناس إىل حسن السري والسلوك وترك اخلمور :  ، ويقول الذي يفتك يف جسم األمة
؟ عندما تريد إقامة بيت أليس أول         ُ                           ، ماذا ت جدي هذه األمور مع فقد األساس  الزناوترك

     َّ                          ؟ وإل ا إذا مل هتتم باألساس ومل هتتم  شيء تقيم القواعد من أجل أن تقيم البناء الصحيح
           ً  ، ويكون خطر ا  بقواعد البناء فإنك مهما شيدته ومجلته ومنقته فإنه عرضة للسقوط

، كذلك الدين إذا مل يقم على  ، وعلى من حل هذا املبىن ليك، وعلى من دخل ع عليك
، وإبعاد املشركني عن  ، وترتيهه من الشرك ، وتوحيد اهللا ، وأساس صحيح عقيدة سليمة
 مكث مبكة بعد البعثة ثالث عشرة سنة يدعو الناس إىل ، النيب  موطن اإلسالم

،  ، يدعو إىل التوحيد )٢( }ال إله إلَّا اهللا تفلحوا :  قولوا {:  ، يقول للناس التوحيد
، مث ملا تأسس التوحيد وقامت  والسور املكية كما ذكرت لكم كلها تعاجل قضية التوحيد

، وهذا إمنا نزل يف  ، واألمر بالزكاة ، نزل األمر بالصالة العقيدة نزلت شرائع اإلسالم
،   يف مكة ليلة املعراج قبل اهلجرة بأشهر، نعم الصالة فرضت على النيب  املدينة

، مث نزلت فريضة  ، وبعدما بنيت العقيدة فرضت عليه يف مكة بعدما تأسس التوحيد
                   ، يوضح هذا جلي ا أن  ، ونزلت بقية شرائع اإلسالم ، ونزل احلج ، ونزل الصيام الزكاة

                                                 
 .  ١٠٨:  سورة يوسف آية) ١(
 .  )٣/٤٩٢(أمحد ) ٢(
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إنك تأيت قوًما  {:  ، وقال له ن رسم له منهج الدعوة            ً          ملا بعث معاذ ا إىل اليمالرسول 

،  ، انظروا )١( }، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال اهللا  من أهل الكتاب

،   مبعىن شهدوا أن ال إله إال اهللا)٢( }فإن هم أطاعوك لذلك  { : ، مث قال بدأ بالتوحيد

، فإن   والليلةفأخربهم أن اهللا افترض عليهم مخس صلوات يف اليوم {،  ووجدت العقيدة
، وترد يف  ، تؤخذ من أغنيائهم هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم صدقة

 .  )٣( }فقرائهم 
، بل هذا                      ، وهذا ليس خاص ا مبعاذ      ً                       معاذ ا بالدعوة إليه التوحيدفأول شيء أمر النيب 

لتوحيد ال يأمرهم           ُ        ، بدون أن ي قروا با  أن يبدأ هبذا األصلعام لكل من يدعو إىل اهللا 
، ال  ، ال فائدة من الزكاة بدون توحيد ؛ ألنه ال فائدة من الصالة بدون توحيد بالصالة

 .  ، ال فائدة من احلج بدون توحيد فائدة من الصيام بدون توحيد
ô‰s)s9uρ z  {:  قال اهللا سبحانه وتعاىل Çrρ é& y7 ø‹s9Î) ’n< Î)uρ t Ï% ©!$# ÏΒ š Î= ö6 s% ÷È⌡s9 |M ø.uõ° r& £sÜt6 ós u‹s9 

y7 è= uΗ xå £tΡθ ä3tG s9uρ zÏΒ zƒ ÎÅ£≈ sƒ ø: $# ∩∉∈∪ È≅ t/ ©!$# ô‰ç7ôã $$ sù ä.uρ š∅ ÏiΒ t ÌÅ3≈ ¤±9$# ∩∉∉∪ { )٤(  . 

=y7ù  {:   إبراهيم يف قوله تعاىلوقال سبحانه وتعاىل ملا ذكر األنبياء من ذرية Ï? uρ 

!$ uΖçF¤f ãm !$ yγ≈ oΨ øŠs?# u zΟŠ Ïδ≡tö/Î) 4’ n?tã Ïµ ÏΒ öθ s% 4 ßìsùötΡ ;M≈y_ u‘ yŠ ̈Β â!$ t±®Σ 3 ¨β Î) š −/u‘ íΟ‹ Å3ym ÒΟŠ Î= tæ ∩∇⊂∪ $ uΖö6 yδ uρ uρ 

ÿ…ã& s! t,≈ ys ó™ Î) z>θ à)÷è tƒ uρ 4 ˆξà2 $ oΨ ÷ƒ y‰yδ 4 $ ·mθ çΡuρ $ oΨ ÷ƒ y‰yδ ÏΒ ã≅ ö6 s% ( ÏΒ uρ Ïµ ÏG −ƒ Íh‘ èŒ yŠ…ãρ#yŠ z≈ yϑ ø‹n= ß™ uρ šUθ •ƒ r&uρ 

                                                 
، أبو  )٢٤٣٥(، النسائي الزكاة  )٦٢٥(، الترمذي الزكاة  )١٩(، مسلم اإلميان  )١٣٨٩(البخاري الزكاة ) ١(

 .  )١٦١٤(، الدارمي الزكاة  )١/٢٣٣(، أمحد  )١٧٨٣(، ابن ماجه الزكاة  )١٥٨٤(داود الزكاة 
، أبو  )٢٥٢٢(، النسائي الزكاة  )٦٢٥(، الترمذي الزكاة  )١٩(، مسلم اإلميان  )٤٠٩٠(البخاري املغازي ) ٢(

 .  )١٦١٤(دارمي الزكاة ، ال )١/٢٣٣(، أمحد  )١٧٨٣(، ابن ماجه الزكاة  )١٥٨٤(داود الزكاة 
، أبو  )٢٤٣٥(، النسائي الزكاة  )٦٢٥(، الترمذي الزكاة  )١٩(، مسلم اإلميان  )١٣٣١(البخاري الزكاة ) ٣(

 .  )١٦١٤(، الدارمي الزكاة  )١/٢٣٣(، أمحد  )١٧٨٣(، ابن ماجه الزكاة  )١٥٨٤(داود الزكاة 
 .  ٦٦ - ٦٥:  تانياآلسورة الزمر ) ٤(
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y#ß™θ ãƒ uρ 4 y›θ ãΒ uρ tβρ ã≈ yδ uρ 4 y7 Ï9≡x‹x.uρ “ Ì“ øgwΥ tÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩∇⊆∪ { )مث قال  إىل آخر اآليات)١ ،  :

} öθ s9uρ (#θ ä.uõ° r& xÝÎ6 ys s9 Οßγ ÷Ζtã $ ¨Β (#θ çΡ% x. tβθè= yϑ ÷è tƒ ∩∇∇∪ { )٢(  . 
، قال اهللا تعاىل يف  واألنبياء عليهم الصالة والسالم أول ما يبدءون بدعوة التوحيد

‰ô  {:  نوح عليه السالم s) s9 uρ $ oΨ ù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’ n< Î)  Ïµ ÏΒ öθ s% tΑ$ s) sù ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç7 ôã $# ©! $# $ tΒ / ä3 s9 ô Ï iΒ 

>µ≈ s9 Î) ÿ… çν ç ö xî ( { )٣(  ،}  4’ n< Î) uρ >Š% tæ öΝ èδ% s{ r& # YŠθ èδ 4 tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç6 ôã $# ©! $# $ tΒ Ν à6 s9 ô Ï iΒ >µ≈ s9 Î) 

ÿ… çν ç ö xî ( { )٤(  ،}  * 4’ n< Î) uρ t t ô‰ tΒ óΟ èδ% s{ r& $ Y6 ø‹ yè ä© 4 tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç7 ôã $# ©! $# $ tΒ Ν à6 s9 ô Ï iΒ >µ≈ s9 Î) 

… çν ç ö xî ( { )٥(  . 

$ ô‰s)s9uρ  {:  بل إنه سبحانه وتعاىل أمجل الرسل يف قوله uΖ÷Wyè t/ ’ Îû Èe≅ à2 7π̈Β é& »ωθ ß™ §‘ Âχ r& 

(#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $#uρ |Nθ äó≈ ©Ü9$# ( Νßγ ÷Ψ Ïϑ sù ô̈Β “ y‰yδ ª!$# Νßγ ÷ΨÏΒ uρ ï∅ ¨Β ôM ¤)ym Ïµ ø‹n= tã ä' s#≈ n= Ò9$# 4 { )٦(  ،

}  !$ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ÏΒ š Î= ö6 s% ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) û ÇrθçΡ Ïµ ø‹s9Î) …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈s9Î) Hω Î) O$ tΡr& Èβρß‰ç7ôã $$ sù ∩⊄∈∪ { )٧(  . 
، فكيف نزهد هبذا األمر  ، وهذه هي القاعدة ، وهذا هو األصل هذا هو األساس

َ  ِّ              ، ون خ ط ئ من يدعو إليه ونغفل عنه ، ال بل هذا  إن هذا يفرق بني املسلمني:  ، ويقال    ُ 
، وال يستتب األمن  ؛ ألن كلمة املسلمني ال جتتمع إال على التوحيد جيمع كلمة املسلمني

 .  ستقرار إال بالتوحيدواال

                                                 
 .  ٨٤ - ٨٣:  تانياآلنعام سورة األ) ١(
 .  ٨٨:  سورة األنعام آية) ٢(
 .  ٢٣:  سورة املؤمنون آية) ٣(
 .  ٥٠:  سورة هود آية) ٤(
 .  ٨٤:  سورة هود آية) ٥(
 .  ٣٦:  سورة النحل آية) ٦(
 .  ٢٥:  سورة األنبياء آية) ٧(
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y‰tã  {:  قال اهللا سبحانه وتعاىل uρ ª!$# t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u óΟä3ΖÏΒ (#θ è=Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# 

óΟßγ ¨ΖxÎ= ø⇐tG ó¡uŠ s9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ yϑŸ2 y#n= ÷‚ tG ó™ $# š Ï%©!$# ÏΒ öΝÎγ Î= ö6 s% £uΖÅj3 uΚ ã‹s9uρ öΝçλm; ãΝåκs]ƒ ÏŠ ” Ï%©!$# 4 |Ós?ö‘ $# 

öΝçλm; Νåκ̈]s9Ïd‰ t7ãŠs9uρ .ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝÎγ Ïùöθ yz $ YΖøΒ r& 4  Í_ tΡρ ß‰ç6 ÷è tƒ Ÿω šχθ ä.Îô³ç„ ’Î1 $ \↔ ø‹x© 4 { )١(  . 

  { إمنا حتصل هذه املطالب العظيمة بعبادة اهللا وحده ال شريك له Í_ tΡρ ß‰ç6 ÷è tƒ Ÿω 
šχθ ä.Îô³ç„ ’Î1 $ \↔ ø‹x© 4 { )فال جتتمع كلمة األمة وال يصلح بناء األمة إال على كلمة  )٢ ،
، أما إذا دخل الشرك وتفشت البدع  ، وعلى عقيدة التوحيد الصحيحة التوحيد
، هنا حيصل  ، اتركوهم ال تنفروهم                   ً           اتركوا الناس أحرار ا يف عقائدهم:  ، وقيل افاتواخلر

، فيفرق مجاعتهم  ، ويدخل الشيطان بني صفوف املسلمني ، وحيصل التفرق االختالف
               ً                                      ، وأضرب لكم مثل ا يف هذه البالد حيث كانت قبل دعوة الشيخ  كما هو الواقع اآلن

، وكل  ، كل قرية هلا أمري وحكومة إىل التوحيد متفرقةحممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا 
،  ، وقتل وتقتيل ، سلب وهنب ، بل حيارب اجلانب اآلخر قرية حتارب القرية األخرى

، فلما جاء اهللا سبحانه وتعاىل هبذه الدعوة املباركة  كل قرية فيها حاكم ال ختضع لألخرى
، وصار هلا  ، وصارت حتت قيادة واحدة على يد هذا العامل الصاحل املصلح توحدت البالد

َ             ، هذا ألنه أ س س  بناؤها على  ، وال تزال وهللا احلمد دولة قامت على الدين والتوحيد ِّ ُ           
، وكانوا يتربكون  ، لكن قبل أن يؤسس التوحيد يف البالد كانت متفرقة التوحيد

 .  باألشجار وباألحجار
،  عوذون يتجولون يف القرى، وكان املش كان السحرة يعملون عملهم بني الناس

، رغم أنه  ، وكان احلكم عند القبائل على حسب العوائد اجلاهلية وخيربون عقائد الناس
، فلما  ، لكن مل يهتموا بدعوة التوحيد وإنكار الشرك كان يف البالد آنذاك علماء كثريون

، وأقيمت  د، واطمأن العبا جاء اهللا هبذا النور وهذه الدعوة املباركة توحدت البالد

                                                 
 .  ٥٥:  سورة النور آية) ١(
 .  ٥٥:  سورة النور آية) ٢(
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َ         ، وأ م ر  باملعروف احلدود َ          ، ون ه ي  عن املنكر     ُِ  ، هذا كله بربكة  ، وصار املسلمون أخوة    ُ  ِ
 .  ، هذا منوذج قريب عقيدة التوحيد الصاحلة الصحيحة

  حال العرب قبل بعثة الرسول 
، فلما بعث  ، ثأرات وغارات  كانوا متفرقني متشتتنيوالعرب قبل بعثة الرسول 

، توحدوا وصاروا قوة هائلة يف  ، واستجابوا هللا ورسوله عاهم إىل التوحيد ودالنيب 
ρ#)  {:  ، وذكرهم اهللا بقوله األرض سادت العباد والبالد ã ä. øŒ $# uρ |M yϑ ÷è ÏΡ «! $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ øŒ Î) ÷Λ äΖ ä. 

[ !# y‰ ôã r& y# ©9 r' sù t ÷ t/ öΝ ä3 Î/θ è= è% Λ ä ós t7 ô¹ r' sù ÿ Ïµ ÏF uΚ ÷è ÏΖ Î/ $ ZΡ≡ uθ ÷z Î) ÷Λ äΖ ä. uρ 4’ n? tã $ x x© ;ο t ø ãm z Ï iΒ Í‘$ ¨Ζ9 $# Ν ä. x‹ s)Ρ r' sù 

$ pκ ÷] Ï iΒ 3 { )١(  . 
 وما كانت عليه                   ّ                                       فاهللا سبحانه وتعاىل بي ن ما كانت حالتهم عليه قبل دعوة الرسول 

’ #$!ô‰s)s9 £tΒ ª  {:  ، ويقول سبحانه وتعاىل ستجابتهم له وابعد دعوة الرسول  n?tã 

tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# øŒÎ) y]yè t/ öΝÍκ Ïù Zωθ ß™ u‘ ôÏiΒ ôΜ Îγ Å¡àΡr& (#θ è= ÷G tƒ öΝÍκö n= tæ Ïµ ÏG≈ tƒ#u öΝÍκ Åe2 t“ ãƒ uρ ãΝßγ ßϑ Ïk= yèãƒ uρ |=≈ tG Å3ø9$# 

sπ yϑ ò6Ït ø: $#uρ β Î)uρ (#θçΡ% x. ÏΒ ã≅ ö6 s% ’Å∀ s9 9≅≈n= |Ê AÎ7•Β ∩⊇∉⊆∪ { )٢(  . 
،              ً               ، وكانوا مطمع ا للشعوب األخرى  يف ضالل مبنيكانوا قبل بعثة الرسول 

، وكل دولة من دول الكفر كان هلا نصيب يف  فكانت تسيطر على العرب فارس والروم
، فصارت جزيرة  ، فلما جاء اإلسالم ودخلوا يف دين اهللا انعكس األمر العربجزيرة 

، ودخل الناس يف دين اهللا  ، وامتدت الفتوح وانتشر اإلسالم العرب تسيطر على العامل
 .       ً أفواج ا

، فإذا                        َّ              ال يصلح آخر هذه األمة إل ا ما أصلح أوهلا:  واإلمام مالك رمحه اهللا يقول
، فإنه ال يصلحها  ، وتريد االئتالف ، وتريد القوة ن تريد االجتماعكانت هذه األمة اآل
                         َّ          ، فال يصلح آخر هذه األمة إل ا التوحيد  ، والذي أصلح أوهلا هو التوحيد   َّ              إل ا ما أصلح أوهلا

                                                 
 .  ١٠٣:  ل عمران آيةسورة آ) ١(
 .  ١٦٤:  سورة آل عمران آية) ٢(
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، فالذي جيمع األمة هو العقيدة                            َّ                واالجتماع على كلمة ال إله إل ا اهللا حممد رسول اهللا
uθ  {:  ، قال تعاىل الصحيحة والعمل الصاحل èδ ü” Ï% ©! $# Ÿ≅ y™ ö‘ r& … ã& s!θ ß™ u‘ 3“ y‰ ßγ ø9 $$ Î/ È ÏŠ uρ 

È d, ys ø9 $# { )١(  . 
، وال ميكن أن جتتمع هذه األمة  ، ودين احلق هو العمل الصاحل فاهلدى هو العلم النافع

،  ، وإفراد اهللا سبحانه وتعاىل بالعبادة   َّ                                               إل ا بالعلم النافع والعمل الصاحل الذي أساسه التوحيد
، وليس التوحيد ما يقوله بعض اجلهال أو  ؟ هو إفراد اهللا بالعبادة وما هو التوحيد

ُ  ّ الض ال ل  ، أو اإلقرار بأن اهللا هو اخلالق الرازق احمليي التوحيد هو اإلقرار بوجود اهللا:    
، ومل  ، لكنه ليس التوحيد املطلوب ألن هذا أقر به املشركون ، هذا توحيد املميت

 .  ُ              ي دخلهم يف اإلسالم

 إقرار املشركني بتوحيد الربوبية 
،  )٢( } È⌡s9uρ ΝßγtFø9r'y™ ô̈Β t,n=y{ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# uÚö‘F{$#uρ £ä9θà)u‹s9 ª!$# 4  {:  يقول اهللا سبحانه وتعاىل

šχθà2  {:  ويقول سبحانه وتعاىل Îô³ç„ ∩∉⊂∪ ̈Β r& (#äτ y‰ö7tƒ t,ù= sƒ ø: $# ¢ΟèO …çν ß‰‹Ïè ãƒ tΒ uρ /ä3è% ã— ötƒ z ÏiΒ 

Ï!$ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 3 { )٣(  ،}  ≅ è% Çyϑ Ïj9 ÞÚö‘ F{$# tΒ uρ !$ yγŠ Ïù β Î) óΟçFΖà2 šχθ ßϑ n=÷è s? ∩∇⊆∪ tβθ ä9θ à)u‹y™ 

¬! 4 ö≅ è% Ÿξ sùr& šχρ ã©.x‹s? ∩∇∈∪ { )زق الذي ميلك ، صاروا مقرين بأن اهللا هو اخلالق الرا )٤
، ومل يدخلهم ذلك يف اإلسالم  ، وهم مشركون مع ذلك السماوات واألرض ومن فيهن

، وتركوا  ، فأفردوا اهللا بالعبادة حىت أقروا واعترفوا بأن العبادة حق هللا سبحانه وتعاىل
، حينئذ  ، وأخلصوا العبادة هللا عبادة األصنام وعبادة األوثان وعبادة األشجار واألحجار

؛ ألن هذا أقر  ، فهذا ال يكفي ، أما اقتصار التوحيد على توحيد الربوبية روا مسلمنيصا

                                                 
 .  ٣٣:  سورة التوبة آية) ١(
 .  ٢٥:  سورة لقمان آية) ٢(
 .  ٦٤ - ٦٣:  تانياآلسورة النمل ) ٣(
 .  ٨٥ - ٨٤:  تانياآلسورة املؤمنون ) ٤(
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ُ       به أبو جهل ر أ س  الكفر ،  ، أقروا بتوحيد الربوبية ، وأقر به كل الكفرة ، وأقر به أبو هلب             َ ْ
الالت :  ، لكنهم كان يعبدون معه األصنام وأن اهللا هو اخلالق الرازق احمليي املميت املدبر

ّ        لعز ى ومناةوا ، وال ينفع  ، ومشركني بتوحيد األلوهية ، فصاروا مقرين بتوحيد الربوبية   
توحيد الربوبية بدون توحيد األلوهية الذي هو إفراد اهللا تعاىل بالعبادة وترك عبادة من 

$ ô‰s)s9uρ  {:  ، كما قال تعاىل سواه uΖ÷Wyè t/ ’Îû Èe≅ à2 7π ¨Βé& »ωθß™ §‘ Âχ r& (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $#uρ 

|Nθ äó≈ ©Ü9$# ( { )وقال تعاىل )١ ،  :}  * (#ρ ß‰ç6 ôã$#uρ ©!$# Ÿω uρ (#θä.Îô³è@ Ïµ Î/ $ \↔ ø‹x© ( { )٢(  . 
، فهم  ؛ ألن هذا موجود فيهم أقروا أن اهللا هو اخلالق الرازق احمليي املميت:  ما قال

إن التوحيد هو اإلقرار بأن اهللا هو اخلالق :  ، فالذين يقولون يقرون به ولكن هذا ال يكفي
، فأما توحيد  يب هلبهذا توحيد أيب جهل وأ:  ، تقول هلم الرازق احمليي املميت املدبر

أمرت  {:  ، قال                         َّ    ، وال ينجي من عذاب اهللا إل ا هو املسلمني فهو إفراد اهللا تعاىل بالعبادة

هو اخلالق الرازق احمليي إن اهللا :  ؟ هم الذين يقولون ، من الناس )٣( }أن أقاتل الناس 

، فإذا قالوها عصموا منِّي  ال إله إال اهللا:  أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا {،  املميت

 .  )٤( }دماءهم وأمواهلم 
، ويعترفون أن  خلالق الرازق احمليي املميت املدبراملشركون كانوا يقرون بأن اهللا هو ا

، وإمنا اختذوها شفعاء                                             ً         آهلتهم اليت يعبدوهنا ال ختلق وال ترزق وال تدبر شيئ ا من األمر
:                                 َّ                 ، ومع إقرارهم بتوحيد الربوبية مل ا قال هلم رسول اهللا  ووسائط بينهم وبني اهللا بزعمهم

≅Ÿ  {:   قالوا)٥( }ال إله إال اهللا :  قولوا { yè y_ r& sπ oλ Î; Fψ $# $ Yγ≈ s9 Î) # ´‰ Ïn≡ uρ ( ¨β Î) # x‹≈ yδ í ó y´ s9 

                                                 
 .  ٣٦:  سورة النحل آية) ١(
 .  ٣٦:  سورة النساء آية) ٢(
 .  )٢٢(، مسلم اإلميان  )٢٥ (البخاري اإلميان) ٣(
 .  )٢٢(، مسلم اإلميان  )٢٥(البخاري اإلميان ) ٤(
 .  )١/٢٢٨(، أمحد  )٣٢٣٢(الترمذي تفسري القرآن ) ٥(
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Ò>$ yf ãã ∩∈∪ t,n= sÜΡ$#uρ _| yϑ ø9$# öΝåκ÷]ÏΒ Èβr& (#θà±øΒ $# (#ρ çÉ9 ô¹ $#uρ #’ n?tã ö/ä3ÏG yγ Ï9#u ( ¨β Î) #x‹≈ yδ Öó y´ s9 ßŠ# tãƒ ∩∉∪ $ tΒ 

$ uΖ÷è Ïÿ xœ #x‹≈ pκÍ5 ’Îû Ï'©#Ïϑ ø9$# Íο tÅz Fψ$# ÷β Î) !#x‹≈ yδ ω Î) î,≈ n= ÏG ÷z$# ∩∠∪ { )١(  . 
، وقال           َ َّ                         بالكذب ل م ا دعاهم إىل توحيد األلوهية، يتهمون الرسول  كذب:  أي

öΝåκ̈ΞÎ) (#þθ  {:  يف اآلية األخرى çΡ% x. #sŒÎ) Ÿ≅‹ Ï% öΝçλm; Iω tµ≈ s9Î) ω Î) ª!$# tβρçÉ9 õ3tG ó¡o„ ∩⊂∈∪ tβθä9θ à)tƒ uρ $ ¨ΖÍ← r& 

(#þθ ä.Í‘$ tG s9 $ oΨ ÏG yγÏ9#u 9Ïã$ t±Ï9 ¥βθãΖøg¤Χ ∩⊂∉∪ ö≅ t/ u!% y` Èd,pt ø: $$ Î/ s−£‰|¹ uρ tÎ= y™ ößϑ ø9$# ∩⊂∠∪ { )٢( .  
 ، وخامتهم إمامهم وأفضلهم حممد  فاملرسلون كلهم يدعون إىل ال إله إال اهللا

إن اهللا هو الرازق اخلالق ملا قال :  ، ولو كان يكفي أن يقولوا صدقهم ودعا إىل التوحيد
، فلو كان معىن ال إله إال اهللا هو اإلقرار باخلالق الرازق ملا قال  ال إله إال اهللا:  قولوا:  هلم
، وأنه ال بد من إفراد اهللا تعاىل  ، فدل على أن هذا غري هذا ال إله إال اهللا:  قولوا:  هلم

$  {:  ، قال تعاىل بالعبادة pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9$# (#ρ ß‰ç6 ôã$# ãΝä3−/u‘ “ Ï% ©!$# öΝä3s)n= s{ t Ï% ©!$#uρ ÏΒ öΝä3Î= ö6 s% öΝä3ª= yè s9 

tβθ à)−G s? ∩⊄⊇∪ “ Ï% ©!$# Ÿ≅yè y_ ãΝä3s9 uÚö‘ F{$# $ V©≡tÏù u!$ yϑ ¡¡9$#uρ [!$ oΨÎ/ tΑt“Ρr&uρ zÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# [!$ tΒ yl t÷z r'sù Ïµ Î/ zÏΒ 

ÏN≡tyϑ ¨V9$# $ ]% ø— Í‘ öΝä3©9 ( Ÿξ sù (#θ è= yè øgrB ¬! #YŠ# y‰Ρr& öΝçFΡr&uρ šχθßϑ n= ÷è s? ∩⊄⊄∪ { )٣(  . 
ال جتعلوا هللا شركاء يف العبادة وأنتم تعلمون أنه ال خالق وال رازق إال اهللا :  أي

، احتج اهللا تعاىل مبا أقروا به  ، وتقرون أن آهلتكم هذه ال ختلق وال ترزق سبحانه وتعاىل
، فال بد من  ، فتوحيد األلوهية هو مناط سعادة العبد على ما جحدوه من توحيد األلوهية

ال إله إال اهللا :  ، فالذي يقول ، وال بد من بيانه للناس  بد من الدعوة إليه، وال حتقيقه
، ويتقرب إىل األولياء والصاحلني  ، ويعبد األشجار واألحجار ، ولكنه يعبد القبور بلسانه

، جيب أن  ، هذا مشرك كافر باهللا سبحانه وتعاىل واجلن واملالئكة بشيء من العبادات
=öΝèδθè  {:  ، قال اهللا تعاىل  فإن أقر به وإال قتل، ُ               ي دعى إىل التوحيد ÏG≈ s% uρ 4 ®L ym Ÿω šχθ ä3s? 

                                                 
 .  ٧ - ٥:  اتياآلسورة ص ) ١(
 .  ٣٧ - ٣٥:  اتياآلسورة الصافات ) ٢(
 .  ٢٢ - ٢١:  تانياآلسورة البقرة ) ٣(
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×π uΖ÷G Ïù tβθ à6tƒ uρ ßƒ Ïe$! $# …ã&—#à2 ¬! 4 Âχ Î* sù (#öθ yγ tGΡ$#  χ Î* sù ©!$# $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ ÷è tƒ ×ÅÁ t/ ∩⊂∪ βÎ)uρ (#öθ ©9uθ s? 

(#þθ ßϑ n= ÷æ$$ sù ¨β r& ©!$# öΝä39s9öθ tΒ 4 zΝ÷è ÏΡ 4’ n<öθ yϑ ø9$# zΝ÷è ÏΡuρ çÅÁ ¨Ζ9$# ∩⊆⊃∪ { )١(  . 

=öΝèδθè  {:  وقوله ÏG≈ s% uρ 4 ®L ym Ÿω šχθ ä3s? ×π uΖ÷G Ïù { )ويكون  ال يوجد شرك:  ، أي )٢ ،
، وال  ، وال للملك ، وال للويل ، وال للصنم ، ال يكون فيه شيء للقرب الدين كله هللا

، يكون الدين كل الدين الذي هو العبادة من الصالة والصيام والدعاء  ، وال لإلنس للجن
، أما إنسان  ، يكون كله هللا واخلوف والرجاء والنذر والرغبة والرهبة والذبح وغري ذلك

 .   كافر باهللا، هذا مشرك باهللا  ، بني اهللا وبني الويل يقسم الدين بني اهللا وبني القرب
من عمل ،  أنا أغىن الشركاء عن الشرك {:  واهللا تعاىل يقول يف احلديث القدسي

فهو للذي أشرك وأنا  {:  ، ويف رواية )٣( }عملًا أشرك معي فيه غريي تركته وشركه 

، وال يقبل إال العمل  ، اهللا جل وعال ال يقبل العمل الذي فيه شرك )٤( }منه بريء 
 وال بد الضرورة لشرعه وسنة رسوله ، املوافق ب اخلالص لوجهه الكرمي سبحانه وتعاىل

 (βÎ) zΟŠÏδ≡tö/Î¨  {:  واهللا تعاىل يقول.  مع ذلك أيضا من الرباءة من املشركني ومن الشرك

šχ%x. Zπ̈Βé& $\FÏΡ$s% °! $ZŠÏΖym óΟs9uρ à7tƒ zÏΒ tÏ.Îô³ßϑø9$# ∩⊇⊄⊃∪ { )٥(  ،}  øŒÎ)uρ tΑ$ s% ãΛ Ïδ≡tö/Î) Ïµ‹ Î/L{ ÿÏµ ÏΒ öθ s% uρ 

 Í_ ¯ΡÎ) Ö!#tt/ $£ϑ ÏiΒ tβρß‰ç7÷è s? ∩⊄∉∪ ω Î) “ Ï% ©!$# ’ ÎΤtsÜsù …çµ ¯ΡÎ* sù È Ï‰öκu y™ ∩⊄∠∪ { )٦(  ،}  ô‰s% ôMtΡ% x. öΝä3s9 îο uθ ó™ é& 

×π uΖ|¡ym þ’ Îû zΟŠ Ïδ≡tö/Î) t Ï% ©!$#uρ ÿ…çµ yè tΒ øŒÎ) (#θ ä9$ s% öΝÍη ÏΒ öθ s)Ï9 $̄ΡÎ) (#äτℜutç/ öΝä3ΖÏΒ $ £ϑ ÏΒ uρ tβρ ß‰ç7÷è s? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $ tΡöxx. 

ö/ä3Î/ #y‰t/uρ $ uΖoΨ ÷ t/ ãΝä3uΖ÷ t/uρ äο uρ≡y‰yè ø9$# â!$ ŸÒ øó t7ø9$#uρ #´‰t/r& 4 ®L ym (#θ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÿ…çν y‰ôm uρ { )٧(  . 

                                                 
 .  ٤٠ - ٣٩:  اتياآلسورة األنفال ) ١(
 .  ٣٩:  سورة األنفال آية) ٢(
 .  )٢/٣٠١(، أمحد  )٤٢٠٢(، ابن ماجه الزهد  )٢٩٨٥(مسلم الزهد والرقائق ) ٣(
 .  )٢/٣٠١(، أمحد  )٤٢٠٢(، ابن ماجه الزهد  )٢٩٨٥(مسلم الزهد والرقائق ) ٤(
 .  ١٢٠:  سورة النحل آية) ٥(
 .  ٢٧ - ٢٦:  تانياآلسورة الزخرف ) ٦(
 .  ٤:  ورة املمتحنة آيةس) ٧(
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$! ΝèO§  {:  ، قال تعاىل هذا هو الدين الذي هو ملة إبراهيم عليه الصالة والسالم uΖøŠym ÷ρ r& 

y7 ø‹s9Î) Èβr& ôìÎ7¨?$# s' ©#ÏΒ zΟŠ Ïδ≡tö/Î) $ Z‹ÏΖym ( $ tΒ uρ tβ% x. zÏΒ tÅ2 Îô³ßϑ ø9$# ∩⊇⊄⊂∪ { )وملة إبراهيم عليه  )١ ،
، والرباءة منها ومن  ، وترك عبادة ما سواه الصالة والسالم هي إفراد اهللا تعاىل بالعبادة

، وال يدخل  عليه الصالة والسالم اليت ال ينجو أحد إال باتباعها، هذه ملة إبراهيم  أهلها
،  ، وأمر التوحيد ، أمر العقيدة ، فهذا أمر عظيم يا عباد اهللا أحد اجلنة إال باتباعها

ْ  َ           والكفار ي د ع و ن  إىل التوحيد  َ  ْ ،  ، أعين الكفار األصليني من اليهود والنصارى والوثنيني         ُ 
، مث نكصوا  ال إله إال اهللا ودخلوا يف اإلسالم:  الذين قالواوكذلك املرتدون من املسلمني 

، هؤالء حنكم عليهم بالردة وندعوهم إىل التوحيد  على أعقاهبم وصاروا يدعون إىل القبور
θ#)  {:  ، قال تعاىل ، فإن تابوا وإال قتلوا والرجوع إىل الدين من جديد è= çG ø% $$ sù tÏ.Îô³ßϑ ø9$# 

ß]ø‹ym óΟèδθ ßϑ›?‰ y ùρ óΟèδρ ä‹äz uρ öΝèδρ çÝÇôm $#uρ (#ρ ß‰ãè ø%$#uρ öΝßγ s9 ¨≅ à2 7‰|¹ ós∆ 4 β Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# 

(#âθ s?# uuρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# (#θ = y⇐sù öΝßγ n=‹Î; y™ 4 { )األخرى، ويف اآلية  )٢  :}  β Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# 

(#âθ s?# uuρ nο 4θŸ2 ¨“9$# öΝä3çΡ≡uθ ÷z Î* sù ’ Îû Çƒ Ïe$! $# 3 { )٣(  . 
، واملرتد من املسلمني  م                ُ                     ، فالكافر األصلي ي دعى إىل الدخول يف اإلسال هذا ال بد منه

،    ُ                    ، ي دعى إىل إخالص العبادة ُ                                                 ي دعى إىل التوبة وتصحيح الدين الذي أخل به من عقيدته
، وحتقيق معىن ال إله  ، والتوبة من التقرب إىل األولياء الصاحلني والتوبة من عبادة القبور

              ُ      يصدر منه شرك ي بني له ، وكذلك املسلم املوحد الذي ال  إال اهللا اليت ينطق هبا ويتكلم هبا
ً                            ، خصوص ا أوالد املسلمني وعوام املسلمني     ُ                  ُ     ، وت شرح له العقيدة وت بني له التوحيد الصحيح      

، ومعىن العقيدة  ، يبني هلم معىن التوحيد الصحيح وطلبة العلم املبتدئني الذين مل يتمكنوا
 .  الصحيحة

                                                 
 .  ١٢٣:  سورة النحل آية) ١(
 .  ٥:  سورة التوبة آية) ٢(
 .  ١١:  سورة التوبة آية) ٣(



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ٢٧٥

، فاليهود كانوا                      ُ                            وكذلك العلماء الضالل ي دعون إىل تصحيح علمهم وعقيدهتم
إنك تأيت قوًما من أهل  {:   قال ملعاذ، ولكنهم ملا كانوا علماء سوء فالرسول  علماء

، انظروا أهل علم  )١( }، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال اهللا  الكتاب
:  ، واهللا تعاىل يقول ؛ ألهنم تركوها ومل يعملوا هبا  ُ                             وي دعون إىل شهادة أن ال إله إال اهللا

}  (#θ è= ÏG≈ s% š Ï% ©! $# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ Ÿω uρ ÏΘ öθ u‹ ø9 $$ Î/ Ì Åz Fψ $# Ÿω uρ tβθ ãΒ Ì h pt ä† $ tΒ tΠ § ym ª! $# … ã& è!θ ß™ u‘ uρ 

Ÿω uρ šχθ ãΨƒ Ï‰ tƒ t ÏŠ È d, ys ø9 $# z ÏΒ š Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tF Å6 ø9 $# 4 ®L ym (#θ äÜ ÷è ãƒ sπ tƒ ÷“ Éf ø9 $#  tã 7‰ tƒ öΝ èδ uρ 

šχρ ã Éó≈ |¹ ∩⊄∪ { )٢(  . 
 فإن استجاب وإال فإنه يقتل ،                      ُ                           ً فالعامل إذا احنرف فإنه ي دعى إىل التوحيد ولو كان عامل ا

 ، وأما إن كانوا مجاعة فإهنم يقاتلون حىت يكون الدين كله هللا                  ً مرتد ا إن كان فرد ا
ِ    ، وترك عبادة ما س واه ، وهي إفراد اهللا تعاىل بالعبادة هذه عقيدة التوحيد ، وتوضح                  
ٌ                                ، فالعبادة اسم  جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من ا العبادة ما معناها ألعمال واألقوال              
، وتكون بالقلب من اخلوف واخلشية والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل  الظاهرة والباطنة

ِ  ْ ِ    ، وتكون على اللسان من ذ ك ر  اهللا  ، هذه كلها من أعمال القلب واإلنابة واإلخالص                       
وم ، وعبادة اجلوارح من الصالة والص سبحانه وتعاىل بالتسبيح والتهليل والتكبري والتحميد

، كل هذه  واحلج وإخراج الزكاة وصلة األرحام واألمر باملعروف والنهي عن املنكر
، كلها عبادة  ، فالعبادة كل ما شرعه اهللا من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة عبادة

:  ، قال تعاىل  ال يكون فيها شائبة الشرك وكلها جيب أن تفرد وختلص هللا هللا 
} ö≅ è% !$ yϑ ¯ΡÎ) O$ tΡr& ×|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ # yrθãƒ ¥’n< Î) !$ yϑ ¯Ρr& öΝä3ßγ≈s9Î) ×µ≈s9Î) Ó‰Ïn≡uρ ( yϑ sù tβ% x. (#θ ã_ ötƒ u!$ s)Ï9 Ïµ În/u‘ ö≅ yϑ ÷èu‹ù= sù 

Wξ uΚ tã $ [s Î=≈ |¹ Ÿω uρ õ8Îô³ç„ Íο yŠ$ t7Ïè Î/ ÿÏµ În/u‘ #J‰tnr& ∩⊇⊇⊃∪ { )٣(  . 
                                                 

، أبو  )٢٤٣٥(، النسائي الزكاة  )٦٢٥(، الترمذي الزكاة  )١٩(، مسلم اإلميان  )١٣٨٩(البخاري الزكاة ) ١(
 .  )١٦١٤(، الدارمي الزكاة  )١/٢٣٣ (، أمحد )١٧٨٣(، ابن ماجه الزكاة  )١٥٨٤(داود الزكاة 

 .  ٢٩:  سورة التوبة آية) ٢(
 .  ١١٠:  سورة الكهف آية) ٣(
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 )٢( } „Ÿωuρ õ8Îô³ç  {:  ، بل قال )١( } ö≅yϑ÷èu‹ù=sù WξuΚtã $[sÎ=≈|¹  {:  ما اقتصر على قوله
 .     ً صاحل األن العمل الصاحل إذا دخله الشرك بطل وإن كان 

 شروط قبول العمل 
 :                  َّ       فالعمل ال يقبل إل ا بشرطني

 .  اإلخالص هللا عز وجل:  الشرط األول
 .  املتابعة للرسول :  الشرط الثاين

θ#)  {:  وهذا جاء يف قوله تعاىل ä9$ s% uρ s9 Ÿ≅ äz ô‰tƒ sπ̈Ψ yf ø9$# ω Î) tΒ tβ% x. #·Šθ èδ ÷ρ r& 3“ t≈ |Á tΡ 3 š ù= Ï? 

öΝà‰ •‹ÏΡ$ tΒ r& 3 ö≅ è% (#θ è?$ yδ öΝà6uΖ≈ yδ öç/ β Î) óΟçGΖà2 šÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊇⊇⊇∪ 4’n?t/ ôtΒ zΝn= ó™ r& …çµ yγ ô_ uρ ¬! uθ èδ uρ ÖÅ¡øt èΧ 

ÿ…ã& s#sù …çν ãô_ r& y‰Ψ Ïã Ïµ În/u‘ Ÿω uρ ì∃öθ yz öΝÎγ öŠn= tæ Ÿω uρ öΝèδ tβθ çΡt“ øt s† ∩⊇⊇⊄∪ { )٣(  . 
، ومن عاداه ال  من أسلم وجهه هللا وهو حمسن:  ال يدخل اجلنة إال هبذين الشرطني

’4  {:  ، وقوله يدخل اجلنة n?t/ ôtΒ zΝn= ó™ r& …çµ yγ ô_ uρ ¬! { )هذا اإلخالص يف العمل حبيث  )٤ ،

uθ  {،   فيه شرك ال أكرب وال أصغرال يكون èδ uρ ÖÅ¡øt èΧ { )هذا هو الشرط الثاين )٥ ،  ،
اإلخالص هللا واملتابعة :   وكل عمل ال يتوفر فيه هذا الشرطانومعناه املتابعة للرسول 

، وإذا كان فيه بدعة  ، فالعمل إذا كان فيه شرك فهو مردود         ً كون باطل ا فإنه يللرسول 

                                                 
 .  ١١٠:  سورة الكهف آية) ١(
 .  ١١٠:  سورة الكهف آية) ٢(
 .  ١١٢ - ١١١:  تانياآلسورة البقرة ) ٣(
 .  ١١٢:  سورة البقرة آية) ٤(
 .  ١١٢:  سورة البقرة آية) ٥(
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، ويف رواية  )١( }من عمل عملًا ليس عليه أمُرنا فهو رد  {:  مردود لقوله فهو 

 .  )٢( }من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد  {:  أخرى
 فهو                                             ً                 فمهما حسنت نية اإلنسان وقصده إذا كان يعمل عمل ا مل يشرعه الرسول 

:  ، وهذا هو مقتضى شهادة أال إله إال اهللا ، ال يقبل منه شيء ، وهو مردود عليه بدعة
،  تصديقه:       ً         ن حممد ا رسول اهللا، ومقتضى شهادة أ  باألعمال الصاحلةاإلخالص هللا 

           ً          أشهد أن حممد ا رسول اهللا :  ، أما الذي يقول ، وترك ما هنى عنه  واالقتداء بهومتابعته 
،  ، فهذا ال تصح شهادته ، بل يعمل بالبدع واحملدثات ، وال يعمل بشريعته ولكنه ال يتبعه
،  " أن ال إله إال اهللا " دتهأشهد أن ال إله إال اهللا وهو يشرك فال تصح شها:  كالذي يقول

،  ، أو تقتدي باملبتدعة واملنحرفني                ً ، ولكنك حتدث بدع ا فإذا كنت تشهد أنه رسول اهللا
 .  ، وتركت الرسول  فمعناه أنك اتبعت املبتدعة واملنحرفني

      ِّ            املشر ع هو الرسول 
ين أو الشيخ            ِّ    ً        ً                ، وليس املشر ع فالن ا أو عالن ا أو العامل الفال      ِّ           واملشر ع هو الرسول

، أما من احنرف عن طريقة الرسول فإنه   ويقتدون به، العلماء يتبعون الرسول  الفالين
،  ، فهناك من علماء الضالل الكثري الذين أضلوا الناس    ُ       ُ                    ً ال ي تبع وال ي قتدى به ولو كان عامل ا

ّ  والنيب       والدين هو ما جاء به  )٣( }وإمنا أخشى على أميت األئمة املضلني  {:   يقول ،
      ُّ                            ، فأي  واحد يأيت بإضافة بعد الرسول   إال والدين قد تكامل     ُ     وما ت ويف النيب 

                                                 
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠( الصلح البخاري) ١(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ٢(

 .  )٦/٢٧٠(أمحد 
 .  )٢٠٩( الدارمي املقدمة ، )٥/٢٨٤(، أمحد  )٢٢٢٩(الترمذي الفنت ) ٣(
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tΠöθ  {:  ، واهللا تعاىل يقول يريد أن جيعلها من الدين فهي بدعة مردودة u‹ø9$# àM ù= yϑø.r& öΝä3s9 

öΝä3oΨƒ ÏŠ àMôϑ oÿ øC r&uρ öΝä3ø‹n= tæ ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒÏŠ 4 { )١(  . 
، وما عاش بعدها   وهو واقف بعرفة يف حجة الوداعهذه اآلية نزلت على النيب 

، فحسبنا أن   وما تويف إال وقد أكمل اهللا تعاىل به الدينويف ، مث ت               ً إال شهرين وأيام ا
، أما الذي يريد أن   من غري زيادة وال نقصان إن كنا نريد النجاةنعمل مبا جاء به النيب 

 يقول ، والنيب  ، فهذا مضلل ات، وأن يأيت للناس بعادات وتقاليد وحمدث يشرع للناس
يا :  ، قالوا له منها العيون ووجلت منها القلوبملا وعظ أصحابه موعظة بليغة ذرفت 

، والسمع  أوصيكم بتقوى اهللا {:  ، قال رسول اهللا كأهنا موعظة مودع فأوصينا
، فعليكم  فسريى اختالفًا كثًريا، فإنه من يعش منكم  ، وإن تأمَّر عليكم عبد والطاعة

، وإياكم  ، عضُّوا عليها بالنواجذ بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي
 .  )٢( }، وكل ضاللة يف النار  ، وكل بدعة ضاللة ، فإن كل حمدثة بدعة وحمدثات األمور

، وخري اهلدي  إن أصدق احلديث كتاب اهللا {:   يقول يف خطبة الوداعوكان 

 ، هكذا كان النيب  )٣( }، وكل بدعة ضاللة   وشر األمور حمدثاهتاهدي حممد 
، واهللا  ، وحيذرهم من البدع واحملدثات                               َّ         يوصي أمته بالتمسك بكتاب اهللا وسن ة رسول اهللا

:  ، ويف آخرها زل علينا وفرض علينا قراءة سورة الفاحتة يف كل ركعة من صلواتناتعاىل أن
}  $ tΡÏ‰÷δ$# xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ É)tG ó¡ßϑ ø9$# ∩∉∪ xÞ≡uÅÀ t Ï%©!$# |M ôϑ yè ÷Ρr& öΝÎγ ö‹n= tã Îöxî ÅUθ àÒ øó yϑ ø9$# óΟÎγ ö‹n= tæ Ÿω uρ 

tÏj9!$ Ò9$# ∩∠∪ { )٤(  . 

                                                 
 .  ٣:  سورة املائدة آية) ١(
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤/١٢٦(، أمحد  )٤٤(، ابن ماجه املقدمة  )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ٢(
 .  )٢٠٧(، الدارمي املقدمة  )٦٨٤٩(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) ٣(
 .  ٧ - ٦:  تانياآلسورة الفاحتة ) ٤(
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                  ِّ    ، أهل االقتداء واالت باع  فالذين أنعم اهللا عليهم هم أهل العلم النافع والعمل الصاحل
tΒ  {:  كما قال تعاىل uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# tΑθ ß™ §9$#uρ y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù yìtΒ t Ï% ©!$# zΝyè ÷Ρr& ª!$# ΝÍκö n= tã zÏiΒ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9 $# 

tÉ)ƒ Ïd‰Å_Á9$#uρ Ï!#y‰pκ’¶9$#uρ tÅs Î=≈¢Á9$#uρ 4 zÝ¡ym uρ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& $ Z)Š Ïùu‘ ∩∉∪ { )١(  ،}  Îöxî ÅUθ àÒ øó yϑ ø9$# 

óΟÎγ ö‹n= tæ { )هؤالء  ، املغضوب عليهم هم العلماء الذين يدعون الناس إىل الضالل )٢ ،
، ويدعون إىل  ، يعرفون احلق وال يعملون به مغضوب عليهم ألهنم ال يعملون بعلمهم

، فهم  ، أو رئاسات يتبوءوهنا ، أو ألطماع حيصلون عليها خالفه هلوى يف نفوسهم
، فاملغضوب عليهم كل من عنده   ما يعلمون، وإىل غري يدعون الناس إىل غري ما يعتقدون
، فإن اليهود عندهم علم كما قال  ، ويف طليعتهم اليهود علم ولكنه خيالفه وال يعمل به

t  {:  تعاىل Ï% ©!$# ãΝßγ≈ uΖ÷ s?# u |=≈ tG Å3ø9$# …çµ tΡθ èùÌ÷è tƒ { )يعين حممد ا  )٣ ،  ً           }  $ yϑ x. tβθèùÌ÷è tƒ 

öΝèδ u!$ oΨ ö/r& ( ¨β Î)uρ $ Z)ƒ Ìsù öΝßγ ÷ΖÏiΒ tβθ ßϑ çGõ3u‹s9 ¨,ys ø9$# öΝèδ uρ tβθ ßϑ n= ôètƒ ∩⊇⊆∉∪ { )٤(  . 
، وكذلك مثلهم  ، فهم مغضوب عليهم لكنهم ال يعملون بعلمهمفاليهود يعلمون و

،  ، وال يقول احلق      ُ        ، وال ي فيت باحلق ، وال يعمل به من هذه األمة كل عامل خيالف علمه
.  ، فهذا يدخل يف املغضوب عليهم ، وال حيذر الناس من الشرك وال يدعو إىل التوحيد

} Ÿω uρ tÏj9!$ Ò9$# ∩∠∪ { )الضالون هم اجلهال الذين يعبدون اهللا على جهل وعلى غري  )٥ ،
، فكل مبتدع وكل  ، بل بالبدع واخلرافات واحملدثات اليت ما أنزل اهللا هبا من سلطان دليل

يقول عبد اهللا بن املبارك رمحه ، وهلذا  حمدث يف الدين ما ليس منه فهو داخل يف الضالني

                                                 
 .  ٦٩:  رة النساء آيةسو) ١(
 .  ٧:  سورة الفاحتة آية) ٢(
 .  ١٤٦:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ١٤٦:  سورة البقرة آية) ٤(
 .  ٧:  سورة الفاحتة آية) ٥(
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، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من  من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود : " اهللا
 .  )١( } ∪∠∩ Îöxî ÅUθàÒøóyϑø9$# óΟÎγö‹n=tæ Ÿωuρ tÏj9!$Ò9$#  {:  ، ومصداق هذا يف هذه اآلية " النصارى

،  ، فيجب أن هنتم هبا ، وأن العقيدة هي رأس الدين احلاصل أن التوحيد هو األساس
،       َّ                      ، وإل ا فإهنم يقتلون على ردهتم ، وندعو املرتدين إىل أن يرجعوا إليها وندعو الكفار إليها

ال حيل دم امرئ مسلم إلَّا  {:  ، وقال  )٢( }ينه فاقتلوه من بدل د {:  قال 

،  )٣( }، والتارك لدينه املفارق للجماعة  ، والنفس بالنفس الثيب الزاين:  بإحدى ثالث
، ال  ، وكذلك ندعو املسلمني إىل أن حيققوا التوحيد ، يقتل فالتارك لدينه هو املرتد

، ونعلمهم ما             َّ   ، وحنفظهم إي اها               ّ   ، بل نعلمهم إي اها              ِّ                    نتركهم فال نبي ن هلم العقيدة الصحيحة
؛ ألهنم  خيل بالعقيدة من الشرك األكرب واألصغر والبدع واخلرافات من أجل أن جيتنبوها

 .  من هذا، فال بد  إذا جهلوها وقعوا فيها
:  ، أو يقول إن املسلمني ال حيتاجون إىل من يعلمهم عقيدة التوحيد:  فالذي يقول

؛ ألهنم  ، هم مسلمون بدون تعليم أوالد املسلمني أوالد بيئة إسالمية ال تعلموهنم العقيدة
، وال أركان  ، فال تعلموهم أركان اإلسالم يأخذون الدين من بالدهم ومن بيئتهم

، وإما أنه يعلم  ، وال يعرف قيمة التوحيد ، هذا إما أنه جاهل ال أنواع التوحيد، و اإلميان
 .  ، يريد تضليل املسلمني والعياذ باهللا      ُ   ِّ لكنه م ضل ل

ال حيتاج إىل :  ، ويقول ، بل قرأنا يف بعض الصحف من يدعو إىل هذا مسعناها منهم
، ال  ، وأوالد فطرة والد بيئة؛ ألن أوالد املسلمني أ تقرير مادة التوحيد يف املدارس
، يا سبحان اهللا إذا مل نعلمهم التوحيد كيف يعرفون  حيتاجون إىل تعليمهم التوحيد
                                                 

 .  ٧:  سورة الفاحتة آية) ١(
اود ، أبو د )٤٠٦٠(، النسائي حترمي الدم  )١٤٥٨(، الترمذي احلدود  )٢٨٥٤(البخاري اجلهاد والسري ) ٢(

 .  )٢٥٣٥(، ابن ماجه احلدود  )٤٣٥١(احلدود 
، الترمذي الديات  )١٦٧٦(، مسلم القسامة واحملاربني والقصاص والديات  )٦٤٨٤(البخاري الديات ) ٣(

، أمحد  )٢٥٣٤(، ابن ماجه احلدود  )٤٣٥٢(، أبو داود احلدود  )٤٠١٦(، النسائي حترمي الدم  )١٤٠٢(
 .  )٢٢٩٨(، الدارمي احلدود  )١/٣٨٢(
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؟ هل يأخذون الدين من العادة على  ؟ وكيف يعرفون عبادة اهللا سبحانه وتعاىل الدين
$! (ΡÎ̄$  { طريقة tΡô‰y ùρ $ tΡu!$ t/# u #’ n?tã 7π̈Β é& $ ¯ΡÎ)uρ #’n?tã ΝÏδ Ì≈ rO# u tβρß‰tG ôγ •Β ∩⊄⊄∪ { )؟  )١ 

=óΟn  {:  ، قال تعاىل     ُ  َّ                                    ، ال ب د  أن يأخذوا الدين عن اعتقاد وعن معرفة ال ÷æ$$ sù …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) 

ω Î) ª!$# öÏøó tG ó™ $#uρ š Î7/Ρs% Î! tÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9uρ ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 3 { )فاهللا تعاىل أمر نبيه بالعلم قبل  )٢ ،

Ÿω  {:  ، وقال سبحانه وتعاىل القول والعمل uρ à7Î= ôϑ tƒ š Ï%©!$# šχθ ããô‰tƒ ÏΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ sπ yè≈x¤±9$# 

ω Î) tΒ y‰Íκy− Èd,ys ø9$$ Î/ öΝèδ uρ tβθ ßϑ n= ôè tƒ ∩∇∉∪ { )٣(  . 
َ  ِّش ه د  ب ال ح ق  ( ْ  ِ   َ ُ   َو ه م  ي ع ل م ون  (،  ال إله إال اهللا:  قال)  َ  ِ َ ْ  َ  ْ  ُ يعرفون معىن هذه :  أي:  ) َ 
، ومل  عناها وهم مل يتعلموا ومل يدرسوا كتب العقيدة الصحيحة، وكيف يعرفون م الكلمة
،  أشهد أال إله إال اهللا بدون أن يعرف معىن هذه الكلمة:  ، فال يكفي أن يقول حيفظوها
ً   ، وال يكون مسلم ا  ، ويعادي أعداءها ، ويوايل أهلها ، ويدعو إليها ، ويطبقها ويعمل هبا              
، وال  ، وهي قاعدة شريعتنا العقيدة هي أساس ديننا، ف ، هكذا دين املسلمني إال بذلك

، واهللا تعاىل يقول يف الكفار  يصح عمل إال بتصحيح العقيدة مهما كانت األعمال
$!  {:  واملشركني الذين يعملون من غري عقيدة uΖøΒ Ï‰s% uρ 4’ n< Î) $ tΒ (#θ è= Ïϑ tã ôÏΒ 9≅ yϑ tã çµ≈oΨ ù= yèyf sù [!$ t6 yδ 

#·‘θ èWΨ̈Β ∩⊄⊂∪ { )٤(  . 
، فأعمال الكفار يوم القيامة تصري هباء  واهلباء الغبار الذي يطري أمام شعاع الشمس

t  {:  ، ويقول سبحانه         ُ             ألهنا ما ب نيت على عقيدة Ï% ©!$#uρ (#ÿρ ãxŸ2 öΝßγ è=≈uΗ ùå r& ¥># uy£x. 7π yè‹É)Î/ 

çµ ç7|¡øt s† ãβ$t↔ ôϑ ©à9$# ¹!$ tΒ { )٥(  . 

                                                 
 .  ٢٢:  سورة الزخرف آية) ١(
 .  ١٩:  سورة حممد آية) ٢(
 .  ٨٦:  سورة الزخرف آية) ٣(
 .  ٢٣:  سورة الفرقان آية) ٤(
 .  ٣٩:  سورة النور آية) ٥(
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؟ كذلك املشرك  ؟ ماذا تكون حالته ماذا يكون حال العطشان إذا جاء ورأى السراب
حباجة إىل األعمال والكافر والعياذ باهللا إذا جاء يوم القيامة وهو حباجة إىل احلسنات و

y‰y  {                   ً الصاحلة وما وجد شيئ ا ùρuρ ©!$# …çνy‰ΖÏã çµ9©ùuθsù …çµt/$|¡Ïm 3 ª!$#uρ ßìƒÎ|  É>$|¡Ïtø:$# ∩⊂∪ { )١(  ،

≅ã  {:  ويقول سبحانه وتعاىل sW¨Β š Ï%©!$# (#ρ ãxx. óΟÎγ În/tÎ/ ( óΟßγ è=≈ yϑ ôãr& >Š$ tΒ tx. ôN£‰tFô© $# Ïµ Î/ ßw† Ìh9$# ’ Îû 

BΘöθ tƒ 7#Ï¹% tæ ( ω tβρâ‘ Ï‰ø)tƒ $ £ϑ ÏΒ (#θç7|¡Ÿ2 4’ n?tã &ó x« 4 š Ï9≡sŒ uθ èδ ã≅≈ n=Ò9$# ß‰‹Ïè t7ø9$# ∩⊇∇∪ { )٢(  . 
َ      ، وإن كانت كثرية ألهنا مل ت نب  على  هذه أمثلة القرآن ألعمال املشركني والكفار  ُ                      

،      ً                                             ، إذ ا العقيدة أمر مهم ال جيوز ملسلم أن يتساهل يف شأهنا     ٍ                 أساس  صحيح وهو العقيدة
 ، ويف الناس واقعون يف الربا:  ، وأن يقول ، وأن يقلل من أمهيتها وأن حيقر من شأهنا

، ولكن أكثرهم واقعون فيما هو أكرب من                ٍ     ، نعم هذه معاص  كبرية ، ويف السفور الزنا
   ُ              ، ت بىن األصنام على  ، واقعون يف الشرك يف وضح النهار ، وهو الشرك والكفر باهللا ذلك
، ومع هذا نغطي رءوسنا ونتعامى  ، وينذرون هلا ، ويذحبون هلا ، ويطوفون هبا القبور
، أخرجوا الدنيا  ، والشرك هو حمبة الدنيا ناس إىل األخالق وإىل الزهدادعوا ال:  ونقول

 .  ، وهذا هو التوحيد من قلوبكم
، نعم هذا  ، حكموا الشرع ال الشرك هو شرك احلاكمية:  وآخرون يقولون

، فهذا ال  ، ولكن هذا ال يكفي حىت لو فرضنا أهنم حكموا يف احملاكم بالشرع صحيح
، وما دام فيها دعاة إىل  ، ويف البلد أضرحة تعبد من دون اهللا       ً  موجود ايكفي ما دام الشرك

،  ، الشرك ليس يف احلاكمية فقط ، فال يكفي أننا جنعل احملاكم حتكم بالشرع الشرك
،  ، وتدخل فيه احلاكمية ، هذا هو الشرك الشرك هو عبادة غري اهللا سبحانه وتعاىل

، وحنكم  ، ونبطل احلكم بعوائد اجلاهلية تمعدعونا جن:   لو قال للمشركنيوالرسول 
، ولكن الالت  يف الناس بالشرع يف أمور اخلصومات واملنازعات واألخالقيات واملعامالت

، ال  ؟ ال                   ً ، هل يكون هذا صحيح ا     ٌّ         ، كل  على دينه والعزى ومناة الثالثة األخرى تبقى
                                                 

 .  ٣٩:  سورة النور آية) ١(
 .  ١٨:  سورة إبراهيم آية) ٢(
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، ال بد من حتقيق               ً ح العقيدة أول ا، بل ال بد من تصحي ، وال تستقيم به ملة             ً يكون هذا دين ا
، مث بعد ذلك تأيت بقية أوامر  ، وال بد من إزالة الشرك ومظاهره من البلد ال إله إال اهللا

 .  ؛ ألننا إذا حققنا األساس أقمنا عليه البناء الصحيح الدين وشرائع اإلسالم
ا على أساس ، لكن أقمته                                                  ً ولو فرضنا أنك أقمت بناية تتكون من مائة وعشرين دور ا

ôyϑ  {:  ، قال تعاىل ؟ تنهار مبن فيها ، ماذا يكون مصري هذه العمارة      ٍمنهار  sùr& š[¢™ r& 

…çµ uΖ≈ u‹ø⊥ ç/ 4’ n?tã 3“ uθ ø)s? š∅ ÏΒ «!$# Aβ≡uθ ôÊ Í‘ uρ îöyz Πr& ô̈Β }§¢™ r& …çµ uΖ≈ u‹ø⊥ ç/ 4’ n?tã $ xx© >∃ãã_ 9‘$ yδ u‘$ pκ÷Ξ$$ sù Ïµ Î/ ’ Îû 

Í‘$ tΡ tΛ© yγ y_ 3 ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# šÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊇⊃∪ { )١(  . 
   ُ   ِّ           ، ون در سه ألبنائنا        َ         ً ، وأن ن درسه أول ا ، وأن هنتم به الواجب علينا أن نعرف هذا األمر

، وأن  اهجه يف املدارس واملعاهد والكليات، وأن نكثف من ، وأن حنرص عليه وإخواننا
،  ، هذا هو األساس الصحيح ، وأن نعمر به بيوتنا ودروسنا نكثف دراسته يف املساجد

ٌ       ٌ   وما عداه فهو تابع  ومكمل  له ،  ، تصحيح العقيدة والعناية هبا ، هذا هو الذي ندعو إليه                 
وطبع كتب العقيدة ،  ، وتأليف الكتب والرسائل فيها ونشرها وتعلمها وتعليمها

، مث يتبعها بقية أوامر الدين وشرائع  ، هذا هو املطلوب ، ونشرها وتوزيعها الصحيحة
 .  اإلسالم

، فلو كان البدن متكامل األعضاء لكن ليس فيه رأس  العقيدة مبرتلة الرأس من البدن
عضاء                          ً             ، لكن إذا كان الرأس موجود ا فإن بقية األ ؟ يكون جيفة ماذا يكون هذا البدن

، ويعيش وميشي  ، تنقطع رجله ، مع وجود الرأس ميكن أن تنقطع يده تكفي للحياة
َ                              ، كذلك الدين إذا فقدت العقيدة ف ق د  الدين مهما كانت صورة األعمال  ويتزوج ويأكل  ُِ                               

 .  بعد ذلك

                                                 
 .  ١٠٩:  سورة التوبة آية) ١(
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، أعوذ باهللا  ، والدعوة إليه ، والعمل به  أن يرزقنا وإياكم معرفة احلقنسأل اهللا 
ÎóÇyè  { ، بسم اهللا الرمحن الرحيم ان الرجيممن الشيط ø9$#uρ ∩⊇∪ ¨βÎ) z≈ |¡Σ M}$# ’ Å∀ s9 Aô£äz ∩⊄∪ ω Î) 

t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# (#öθ |¹# uθ s?uρ Èd,ys ø9$$ Î/ (#öθ|¹# uθ s?uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/ ∩⊂∪ { )١(  . 
، فاستغفروه إنه  هللا يل ولكم وجلميع املسلمني من كل ذنبأقول قويل هذا وأستغفر ا

 .  ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني هو الغفور الرحيم

                                                 
 .  ٣ - ١:  اتياآلسورة العصر ) ١(
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 احملاضرة الثامنة عشرة 
 التفرق واالختالف وأثرمها يف األمة  

  الناس إىل دين اهللا ثالث عشرة سنة يف مكة دعوة النيب 
 ن الرحيمبسم اهللا الرمح

، بعثه اهللا رمحة  احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله نبينا حممد
، ترك  ، وجاهد يف اهللا حق جهاده ، ونصح األمة      َّ        ، وأد ى األمانة     َّ         ، بل غ الرسالة للعاملني

د ، مجع اهللا به بع ، ال يزيغ عنها إال هالك ، ليلها كنهارها أمته على احملجة البيضاء
،                ً     ً       ً     ً ، وفتح به أعين ا عمي ا وقلوب ا غلف ا ، وأغىن به من العيلة ، وهدى به بعد الضاللة الفرقة

 .  ومجع اهللا برسالته بني املؤمنني وجعلهم إخوة متحابني
$  {:  قال اهللا سبحانه وتعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u (#θ à)®?$# ©!$# ¨,ym Ïµ Ï?$ s)è? Ÿω uρ ¨ è∫θ èÿ sC ω Î) ΝçFΡr&uρ 

tβθ ßϑÎ= ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪ (#θ ßϑ ÅÁ tG ôã$#uρ È≅ ö7pt ¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è% §xs? 4 (#ρ ãä.øŒ$#uρ |M yϑ ÷èÏΡ «!$# öΝä3ø‹n= tæ øŒÎ) ÷ΛäΖä. [!#y‰ôã r& 

y#©9r'sù t ÷t/ öΝä3Î/θ è= è% Λä ós t7ô¹ r'sù ÿÏµ ÏFuΚ ÷è ÏΖÎ/ $ ZΡ≡uθ ÷z Î) ÷ΛäΖä.uρ 4’ n?tã $ xx© ;ο tøãm zÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9$# Νä.x‹s)Ρ r'sù $ pκ÷]ÏiΒ 3 y7Ï9≡x‹x. 

ß Îit6 ãƒ ª!$# öΝä3s9 Ïµ ÏG≈ tƒ#u ÷/ä3ª= yè s9 tβρ ß‰tG öκsE ∩⊇⊃⊂∪ ä3tFø9 uρ öΝä3Ψ ÏiΒ ×π̈Β é& tβθ ããô‰tƒ ’ n< Î) Îösƒ ø: $# tβρ ããΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ 

tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρ Çtã Ìs3Ψ ßϑø9$# 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ šχθßs Î= øßϑ ø9$# ∩⊇⊃⊆∪ Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3s? t Ï% ©!$% x. (#θ è% §xs? (#θàn= tF÷z $#uρ .ÏΒ Ï‰÷è t/ 

$ tΒ æΛèεu!% y` àM≈oΨ Éit6 ø9$# 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ öΝçλm; ë># x‹tã ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇⊃∈∪ tΠöθ tƒ Ù u‹ö; s? ×νθ ã_ ãρ –Šuθ ó¡n@ uρ ×νθ ã_ ãρ 4 $ ¨Β r'sù t Ï%©!$# 

ôN̈Šuθ ó™ $# öΝßγ èδθã_ ãρ Λänöxx. r& y‰÷èt/ öΝä3ÏΨ≈yϑƒ Î) (#θ è%ρ ä‹sù z># x‹yè ø9$# $ yϑ Î/ ÷ΛäΖä. tβρãàõ3s? ∩⊇⊃∉∪ { )١(  . 
، وتسود                    َّ         تبيض وجوه أهل السن ة واجلماعة:  قال ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما

 .  وجوه أهل الفرقة والضاللة
، فمن قرأ  ، وحيثهم على التمسك بدينه يف هذه اآليات يذكر اهللا املؤمنني بنعمته

يرة التاريخ وعرف ما كانت عليه اجلاهلية من تفرقها واختالفها وتناحرها وتشتتها يف جز

                                                 
 .  ١٠٦ - ١٠٢:  اتياآلسورة آل عمران ) ١(
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 فالعرب مل يكن ، بل ما عليه العامل كله حينذاك من تفرق واختالف قبل مبعثه  العرب
،  ، بل كل قبيلة حتكم نفسها بنفسها حكم اجلاهلية ، وال رابطة تربطهم هلم دولة جتمعهم

ِ                               وكل قبيلة ت غ ري على أختها تسيب أمواهلا ونساءها ، ويفتخرون بالثأرات والغارات والقتل            ُ 
 .  ل وهنب الضعيف واالستيالء على الناس بالظلم والطغيانوالتقتي

، الفرس      ًّ                    ، كل ا يتبعه قسم من العرب وكانت األمم يف الفرس والروم تتجاذب العرب
، وليس هناك دين صحيح إال  ، والعرب أوزاع متفرقون ، والروم يف املغرب يف املشرق

 .   فيه من حتريف وتغيري وتبديل، وعلى ما بقايا من دين أهل الكتاب اليهود والنصارى
، حلت حملها الوثنية حىت كان على                ُ ِّ                     وملة إبراهيم غ ي رت يف احلجاز ببين إمساعيل

،  ، وكانت الالت والعزة ومناة الثالثة األخرى                               ً الكعبة املشرفة ثالمثائة وستون صنم ا
لتهم ، هذه حالتهم السياسية وحا وكانت يف بيوت أهل مكة أصنام لكل أهل بيت صنم

 .  ، من تفرق واختالف وتسلط للفرس والروم عليهم الدينية وحالتهم االجتماعية
 ودعاهم إىل اإلسالم وإىل التوحيد وإىل الرجوع إىل فلما بعث اهللا هذا الرسول 
،  ، هدى اهللا تعاىل به من سبقت له السعادة فاستجاب دين إبراهيم عليه الصالة والسالم

، كان رسول   وأصحابه إال من كان له قبيلة حتميه اهللا واشتد أذى الكفار لرسول
، وكذلك أصحابه من   يناصره عمه أبو طالب وحيميه بتسخري اهللا سبحانه وتعاىلاهللا 

، ومن ليس له قبيلة أو ليس له أسرة  كان له قبيلة أو كان له أسرة حتميه من أذى الكفار
 .  ذىكعمار وبالل وصهيب وغريهم فإهنم يؤذون أشد األ

، يدعو الناس إىل دين  وبقي على ذلك ثالث عشرة سنة يف مكة عليه الصالة والسالم
، ويعرض نفسه على القبائل يف  ، وال يكل عليه الصالة والسالم ، وال ييأس ، ال يفتر اهللا

وأذن ألصحابه باهلجرة إىل احلبشة  (املوسم لعله جيد من يناصره وحيميه من أذى قومه 
  يغشى الناس يف جمامعهم ويدعوهم إىل اهللا ، وكان  ) ة األوىلفكانت اهلجر

                      ً     ، إىل أن أتاح اهللا له نفر ا من  ، ويؤذونه عليه الصالة والسالم فيسفهونه ويتكلمون فيه
ّ  األنصار جاءوا حاج ني ، وكانوا  ، فألقى اهللا يف قلوهبم اإلميان ، وعرض دعوته عليهم                
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، واليهود أهل كتاب جيدون  اورون اليهود يف املدينة، والسبب يف ذلك أهنم كانوا جي قلة
 .                          ً                            يف كتاهبم أن اهللا سيبعث رسول ا يف آخر الزمان صفته كذا وكذا

   ومناصرهتم النيب دخول األنصار يف دين اهللا 
 َ ُ       س ي بعث نيب :  ، ويقولون وكانت اليهود يتوعدون هبذا الرسول خصومهم من األنصار

θ#)  {:  وعدون كما ذكر اهللا تعاىل عنهم يف قوله، يت وسنكون معه ونقتلكم çΡ% x. uρ  ÏΒ 

ã≅ ö6 s% šχθ ßs ÏF ø tG ó¡ tƒ ’ n? tã t Ï% ©! $# (#ρ ã x x. $ £ϑ n= sù Ν èδ u !$ y_ $ ¨Β (#θ èù t tã (#ρ ã x Ÿ2  Ïµ Î/ 4 èπ uΖ ÷è n= sù «! $# ’ n? tã 

š Í Ï≈ s3 ø9 $# ∩∇∪ { )فلما  ، فكان كالم اليهود هذا فيه مصلحة هلؤالء األنصار )١ ،
، فال يسبقوكم  إن هذا الذي تتوعدكم به اليهود:     ِ         يف م ىن قالوا جاءهم رسول اهللا

، ورجعوا إىل قومهم فدعوا إىل اهللا يف  ، فاستجابوا له وبايعوه البيعة األوىل يف مىن إليه
، مث جاءوا يف املوسم من العام القادم أكثر مما كانوا يف املوسم  دينة فأسلم منهم نفر كثريامل

، مث جاءوا يف املوسم الثالث أكثر وبايعوه   بيعة العقبة الثانية، وبايعوا رسول اهللا  األول
ك ، فأعقب ذل بيعة العقبة األخرية على أن حيموه وأن ينصروه إذا هاجر إليهم يف بالدهم

 على حالة ذكرها ، هاجر رسول اهللا  ) فكانت اهلجرة الثانية (،  اهلجرة إىل املدينة
øŒÎ)uρ ãä3ôϑ  {:  تعاىل يف كتابه tƒ y7 Î/ zƒ Ï% ©!$# (#ρ ãxx. x8θ çG Î6ø[ãŠÏ9 ÷ρ r& x8θ è= çG ø)tƒ ÷ρ r& x8θ ã_ Ìøƒ ä† 4 tβρãä3ôϑ tƒ uρ 

ãä3ôϑ tƒ uρ ª!$# ( ª!$#uρ çöyz t ÌÅ6≈ yϑ ø9$# ∩⊂⊃∪ { )٢(  . 
، ولكن اهللا  خرج من بينهم وهم يترصدون له ليقتلوه حىت ال يهاجر إىل املدينة

†  {:  سبحانه وتعاىل يقول p1ù'tƒ uρ ª!$# Hω Î) βr& ¢ΟÏFãƒ …çν u‘θçΡ öθ s9uρ oν ÌŸ2 šχρ ãÏ≈ s3ø9$# ∩⊂⊄∪ { )٣(  ،
، واختفى يف غار ثور عدة أيام حىت انقطع اخلرب  فخرج من بينهم عليه الصالة والسالم

،  وان، ووجد األع ، وواصل السفر إىل املدينة وقدمها فوجد األنصار والطلب يف أثره

                                                 
 .  ٨٩:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٣٠:  سورة األنفال آية) ٢(
 .  ٣٢:  سورة التوبة آية) ٣(
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، فصارت  ، وتالحق أصحابه واجتمعوا يف املدينة ، ووجد احلماية والنصرة ووجد الدار
، وأول   يغزو أعداءه ويبعث بالسرايا واجليوش، مث صار رسول اهللا  للمسلمني دولة

 .  غزوة نصر اهللا هبا اإلسالم غزوة بدر الكربى

 فتح مكة 
، وغزا أهل  لثامن من اهلجرة يف رمضان يف العام امث تتابعت الغزوات إىل أن خرج 

ً  ، ودخل الناس يف دين اهللا أفواج ا مكة وفتحها اهللا على يديه ، وصارت الوفود تأتيه من                            
#  {:  ، وأنزل اهللا سبحانه وتعاىل قوله القبائل من خمتلف اجلهات sŒ Î) u !$ y_ ã óÁ tΡ «! $# 

ßx ÷G x ø9 $# uρ ∩⊇∪ |M ÷ƒ r&u‘ uρ }¨$ ¨Ψ9$# šχθ è= ä{ô‰tƒ ’ Îû Çƒ ÏŠ «!$# % [`# uθ øùr& ∩⊄∪ ôx Îm7|¡sù Ï‰ôϑ pt ¿2 y7 În/u‘ çν öÏøó tG ó™ $#uρ 4 …çµ ¯ΡÎ) 

tβ% Ÿ2 $ R/# §θ s? ∩⊂∪ { )١(  . 
،      ً               خطيب ا بباب الكعبة، ووقف                             ً               الذي خرج منذ مثاين سنوات خمتبئ ا يتهدده أعداؤه

:  ؟ فقال  ل هبم جزاء ما قاموا به ضده طيلة السنني واألعواموهم حتته ينتظرون ماذا يفع
،  ، وابن أخٍ كرمي ، أخ كرمي خًريا:  ؟ قالوا يا معشر قريش ما تظنون أين فاعل بكم {

، فدخل الناس   وعفا عنهم    َّ               ، من  عليهم رسول اهللا  } اذهبوا فأنتم الطلقاء:  فقال 
      َّ      ، وأعز هم اهللا  ، اجتمعوا بعد الفرقة ، فصارت للمسلمني دولة عظيمة               ً يف دين اهللا أفواج ا

ρ#)  {:  ، وذكرهم اهللا سبحانه وتعاىل يف قوله هبا بعد الذلة ãä.øŒ$#uρ |M yϑ ÷èÏΡ «!$# öΝä3ø‹n= tæ øŒÎ) ÷ΛäΖä. 

[!#y‰ôã r& y#©9r' sù t ÷t/ öΝä3Î/θ è= è% Λä ós t7ô¹ r'sù ÿÏµ ÏFuΚ ÷è ÏΖÎ/ $ ZΡ≡uθ ÷z Î) ÷ΛäΖä.uρ 4’ n?tã $ xx© ;ο tøãm zÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9$# Νä.x‹s)Ρ r'sù $ pκ÷]ÏiΒ 3 
y7 Ï9≡x‹x. ß Îit6 ãƒ ª!$# öΝä3s9 Ïµ ÏG≈ tƒ#u ÷/ä3ª= yè s9 tβρ ß‰tG öκsE ∩⊇⊃⊂∪ { )٢(  . 

                                                 
 .  ٣ - ١:  اتياآلسورة النصر ) ١(
 .  ١٠٣:  سورة آل عمران آية) ٢(
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  وموعظته أصحابه قبل موته وفاة النيب 
،  ، وأمت به النعمة  إىل الرفيق األعلى بعدما أكمل اهللا به الدينمث انتقل الرسول 
tΠöθ  {:  وأنزل عليه قوله تعاىل u‹ø9$# àM ù= yϑ ø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ àM ôϑ oÿ øC r&uρ öΝä3ø‹n= tæ  ÉL yϑ ÷èÏΡ àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝä3s9 

zΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒÏŠ 4 { )فقد أوصى أصحابه يف آخر حياته أن جيتمعوا على كتاب اهللا وسنة  )١ ،

كتاب اهللا :  ضلوا بعدي أبًداإّني تارك فيكم ما إن متسكتم به لن ت {:   فقالرسوله 

  . }وسنيت 

:  وعظ أصحابه موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب قالوا {وملا 

ه املوعظة أهنا موعظة ، أحسوا من هذ )٢( }يا رسول اهللا كأهنا موعظة مودع فأوصنا 
، هي  ، هذه وصية لكم ، تنبهوا هلذا )٣( }أوصيكم بتقوى اهللا  {:  فقال عند موته 

،  )٤( }أوصيكم بتقوى اهللا  {،  ، ووصية ألمته إىل أن تقوم الساعة وصية ألصحابه

،  إصالح ما بينكم وبني اهللا سبحانه وتعاىل يصلح اهللا لكم أموركم {،  هذا أول شيء

وإن  {:  ، ويف رواية )٥( }أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد 

 .  )٦( }تأمَّر عليكم عبد حبشي كأنَّ رأسه زبيبة 

    َّ ، ألن   )٧( }أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة وإن تأمَّر عليكم عبد  {:  فقوله
،  ، ويتحد هبا الصف ، وتقوى هبا األمة اعة والة أمور املسلمني جتتمع هبا الكلمةط

، وينهى عن  ، ويؤمر باملعروف ، تقام احلدود ، وتصطلح هبا األمور وتأتلف هبا القلوب
                                                 

 .  ٣:  سورة املائدة آية) ١(
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤/١٢٦(، أمحد  )٤٤( ماجه املقدمة ، ابن )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ٢(
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ٣(
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ٤(
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤/١٢٦(، أمحد  )٤٤(، ابن ماجه املقدمة  )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ٥(
 .  )٣/١١٤(، أمحد  )٢٨٦٠(، ابن ماجه اجلهاد  )٦٧٢٣(البخاري األحكام ) ٦(
 .  )٣/١١٤(، أمحد  )٢٨٦٠(، ابن ماجه اجلهاد  )٦٧٢٣(البخاري األحكام ) ٧(
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 وهلذا كانت الوصية الثانية بعد تقوى اهللا ، ويقوم قائم اجلهاد يف سبيل اهللا  املنكر
، وملا يف معصيتهم  ؛ ملا يف ذلك من املصاحل العظيمة  أمور املسلمنيالوصية بطاعة والة

، وحصول العداوة  ، وتشتت القلوب ، وتفرق اجلماعة واخلروج عليهم من تفريق الكلمة
$  {:  ، وهذا يف قوله تعاىل بني الناس pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# ’Í< 'ρ é&uρ 

Íö∆ F{$# óΟä3ΖÏΒ ( β Î* sù ÷Λä ôã t“≈uΖs? ’ Îû &ó x« çνρ –Šãsù ’n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ β Î) ÷ΛäΨä. tβθ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# 4 y7 Ï9≡sŒ 

×öyz ß|¡ôm r&uρ ¸ξƒÍρ ù's? ∩∈∪ { )١(  . 
، واالجتماع على عبادة رب  هذا فيه االجتماع على عبادة رب واحد سبحانه وتعاىل

، خبالف ما إذا كان هناك آهلة متفرقة ال  ، وتقوى به الشوكة واحد جتتمع به القلوب
        ً                 :}  Ä       ً          ً        ً              متلك لعابديها نفع ا وال ضر ا وال موت ا وال حياة  وال نشور ا كما قال تعاىل t<Ås9|Á≈ tƒ 

Çôf Åb¡9$# Ò>$t/ö‘ r&u šχθè% ÌhxtG •Β îöyz ÏΘr& ª!$# ß‰Ïn≡uθ ø9$# â‘$ £γ s)ø9$# ∩⊂∪ $ tΒ tβρ ß‰ç7÷è s? ÏΒ ÿÏµ ÏΡρ ßŠ Hω Î) [!$ yϑ ó™ r& 

!$ yδθßϑ çG øŠ£ϑ y™ óΟçFΡr& Νà2 äτ !$ t/# uuρ !$ ¨Β tΑt“Ρr& ª!$# $ pκÍ5 ÏΒ ?≈ sÜù= ß™ 4 ÈβÎ) ãΝõ3ß⇔ø9$# ω Î) ¬! 4 ttΒ r& ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? Hω Î) çν$ −ƒ Î) 4 
y7 Ï9≡sŒ ß Ïe$! $# ãΝÍh‹s)ø9$# £Å3≈ s9uρ usYò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿω šχθßϑ n= ôè tƒ ∩⊆⊃∪ { )٢(  . 

، فليس يف            ِّ                  ، الذي يبل غ عن اهللا دينه ووحيه  ألنه املبلغ عن اهللامث طاعة الرسول 
 ، فالدين ما شرعه اهللا والقدوة هو رسول اهللا  هللا طاعة ألحد إال طاعة اهللا ورسولهدين ا

}  (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# ’ Í<'ρ é&uρ Íö∆ F{$# óΟä3ΖÏΒ ( { )د اجلماعة بعد ، هذا فيه توحي )٣

 #$!» (βÎ*sù ÷Λäôãt“≈uΖs? ’Îû &óx« çνρ–Šãsù ’n<Î  {:  ، مث يف قوله امللة ملا يف ذلك من املصاحلتوحيد 

ÉΑθß™§9$#uρ { )توحيد املعبود +، وتوحيد القدوة   فيه توحيد املنهج بعد توحيد املعبود)٤
 وتوحيد اجلماعة على إمام واحد من أئمة ، وتوحيد القدوة وهو رسول اهللا  وهو اهللا

                                                 
 .  ٥٩:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٤٠ - ٣٩:  تانياآلسورة يوسف ) ٢(
 .  ٥٩:  سورة النساء آية) ٣(
 .  ٥٩:  سورة النساء آية) ٤(
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 }  β، وتوحيد املنهج واملصدر وهو كتاب اهللا وسنة رسول اهللا  املسلمني Î* sù ÷Λä ôã t“≈uΖs? ’ Îû 

&ó x« çνρ –Šãsù ’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™§9$#uρ { )١(  . 
، منهج اجلماعة  ال تردوه إىل منهج فالن أو احلزب الفالين أو اجلماعة الفالنية

،  ، الرد إىل اهللا هو الرد إىل كتاب اهللا ، ال ردوه إىل اهللا والرسول ، مذهب فالن الفالنية
، وبعد وفاته الرجوع إىل سنته كما  ل يف حياته هو الرجوع إليه وسؤالهوالرد إىل الرسو

،  }كتاب اهللا وسنيت :  إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي {:  قال 

، يرضى لكم أن تعبدوه وال  ، ويكره لكم ثالثًا ضى لكم ثالثًاإن اهللا ير {:  وقوله 
، وأن تناصحوا من واله اهللا  ، وأن تعتصموا حببل اهللا مجيًعا وال تفرقوا تشركوا به شيئًا

، هذه                            ً أن تعبدوه وال تشركوا به شيئ ا:  ، هذه الثالثة اليت يرضاها اهللا )٢( }أمركم 
، وأن تناصحوا من واله  ، هذه الثانية  ً            يع ا وال تفرقوا، وأن تعتصموا حببل اهللا مج واحدة

 .  ، هذه الثالثة اهللا أمركم
،  ، وبالقيام بالعمل الذي يكله إىل رعيته ومناصحة ويل األمر تكون بطاعته باملعروف

، ال  فكل موظف مسؤول عن عمله يناصح فيه ويل األمر بأن يؤديه على الوجه املطلوب
،  ، هذه من النصيحة لويل األمر ، بل يؤديه على الوجه املطلوب خيون فيه اهللا والرسول

الدين  {:  ، كما قال  القيام باألعمال الوظيفية على النظام املطلوب والعدالة
هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة :  ؟ قال ملن يا رسول اهللا:  ، قلنا ، الدين النصيحة النصيحة

 .  )٣( }، وأن تناصحوا من واله اهللا أمركم  املسلمني وعامتهم
،                                       َّ ، تعتصموا حببل اهللا الذي هو القرآن والسن ة                      ً أن تعتصموا حببل اهللا مجيع ا:  والثانية

، هذا   له مجاعة، وكل ، وكل له حزب ، وكل له منهج   ٌّ        كل  له مذهب)  وال تفرقوا (

                                                 
 .  ٥٩:  سورة النساء آية) ١(
 .  )١٨٦٣(، مالك اجلامع  )٢/٣٦٧(، أمحد  )١٧١٥(مسلم األقضية ) ٢(
 .  )٤/١٠٣(، أمحد  )٤٩٤٤(، أبو داود األدب  )٤١٩٧(، النسائي البيعة  )٥٥(مسلم اإلميان ) ٣(
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،                                                        ً                   إذا جاز يف األمم الكافرة ألهنا تتخبط يف ضياع فإنه ال جيوز أبد ا للمسلمني ألهنم يف نور
،  ، وال يف مناهجهم                          ً           ، ال جيوز هلم أن يتفرقوا أبد ا يف عقائدهم يسريون على منهج رباين

:   ويف احلديث الذي حنن بصددهبل جيتمعون على كتاب اهللا وسنة رسوله 
، فإنه من يعش منكم  أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد {

، عضوا عليها  ، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني فسريى اختالفًا كثًريا
،  )١( }، وكل بدعة ضاللة  ، فإن كل حمدثة بدعة ، وإياكم وحمدثات األمور بالنواجذ

  . )٢( }من يعش منكم فسريى اختالفًا كثًريا  {:  ال بد من املنهج الصحيح عند االختالف
 ، وليس هناك منهج حيسم اخلالف   ً               ُ                      إذ ا ال بد من منهج ي رجع إليه حيسم هذا اخلالف

فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين  {:   وسنة خلفائه الراشدينإال سنة رسول اهللا 

، مث علي رضي  ، مث عثمان ، مث عمر أبو بكر:   اخللفاء األربعة)٣( }املهديني من بعدي 
 أن نأخذ بسنتهم الء هم اخللفاء الراشدون الذين أمرنا رسول اهللا ، هؤ اهللا تعاىل عنهم

، بل إن اهللا سبحانه وتعاىل شرع لنا األخذ مبنهج السابقني األولني من  ومنهجهم وهديهم
šχθ  {:  ، قال تعاىل املهاجرين واألنصار الذين اتبعوهم بإحسان à)Î6≈ ¡¡9$#uρ tβθ ä9̈ρ F{$# zÏΒ 

t ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# Í‘$ |ÁΡF{$#uρ t Ï% ©!$#uρ Νèδθ ãèt7¨?$# 9≈ |¡ôm Î* Î/ š† ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θ àÊ u‘ uρ çµ ÷Ζtã £‰tã r&uρ öΝçλm; ;M≈̈Ζy_ 

“ Ìôf s? $ yγ tFøt rB ã≈ yγ ÷ΡF{$# t Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù #Y‰t/r& 4 y7 Ï9≡sŒ ã— öθ xø9$# ãΛ Ïàyè ø9$# ∩⊇⊃⊃∪ { )٤(  . 
، واألخذ                                                              ً فاهللا شرع لنا األخذ مبنهج السابقني األولني من املهاجرين واألنصار عموم ا

  وأولئك أصحاب الرسول ؛ ألهنم خلفاء الرسول                           ً مبنهج اخللفاء الراشدين خصوص ا
 .  ، وما عداه فهو ضالل فمنهجهم هو املنهج الصحيح

                                                 
 .  )٣/١١٤(، أمحد  )٢٨٦٠(، ابن ماجه اجلهاد  )٦٧٢٣(البخاري األحكام ) ١(
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤٦٠٧(داود السنة أبو ) ٢(
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤/١٢٦(، أمحد  )٤٤(، ابن ماجه املقدمة  )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ٣(
 .  ١٠٠:  سورة التوبة آية) ٤(
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ً                    كر منهج ا أو خطة يدعو إليهاأي إنسان يبت ، وهي ختالف منهج  ، وجيمع الناس عليها       
، فإهنا خطة ضالة ال تسمن وال تغين   ومنهج الصحابة ومنهج خلفائه الراشدينالرسول 
            ُ      ، فإهنم ملا كث رت هبم  ، وما حصل يف املسلمني اليوم خري شاهد ، بل تضر من جوع
، تفرقوا واختلفوا وتعادوا  افدة من هنا وهناك، وصاروا يتقبلون األفكار الو الرتاعات
 ورجعوا إىل املنهج الصحيح ملا كان ، ولو أهنم عملوا بوصية رسول اهللا  وتقاطعوا

 .  شيء من ذلك
 واالقتداء بالسلف واهللا سبحانه وتعاىل أمرنا بالرجوع إىل كتابه وسنة رسوله 

،  ، وعدم خمالفتهم ة أمورنا ونصيحتهم، وأمرنا بطاعة وال الصاحل من املهاجرين واألنصار
،  ، والتماس األخطاء والنفخ فيها من أجل تفريق املسلمني وعدم إثارة األحقاد ضدهم

 .     ُ                            ، وت عاجل هذه القضية قبل استفحاهلا هذه خنشى أن تؤول إىل شر فلتكن منها على حذر

 األمر باالجتماع يف العبادات وبيان سبب االفتراق 
وتعاىل أمرنا باالجتماع يف العبادات من أجل أن جنتمع فيما سواها من واهللا سبحانه 
، اهللا سبحانه وتعاىل أمرنا أن نؤديها مجاعة يف        ً              ، فمثل ا الصلوات اخلمس أمور ديننا ودنيانا

 :  املساجد
ً                                 فشرع لنا اجتماع ا يتكرر يف اليوم والليلة مخس مرات- ، هذا درس لالجتماع على                 

 .  ، هذه تربية على االجتماع على احلق والعبادة ف عليهإمام واحد ال خنتل
ً                                 وشرع لنا اجتماع ا أسبوعي ا أكرب من االجتماع اليومي- ، وهو االجتماع لصالة                 
 .  اجلمعة
، وهو اجتماع لصالة العيد عيد الفطر                  ً                     وشرع لنا اجتماع ا سنوي ا أكرب من اجلمعة-

 .  وعيد األضحى
، وهو اجتماع احلج الذي جيتمع فيه  من اجتماع العيد                 ً      بل شرع لنا اجتماع ا أكرب 

، يؤدون عبادة  ، يطوفون حول بيت واحد املسلمون من أقطار األرض يف صعيد واحد
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، من أجل أن يترىب املسلمون على االجتماع  ، ومكان واحد ، يف زمن واحد واحدة
 .  واالئتالف واحملبة واألخوة

:  ختالف عذاب كما قال اهللا سبحانه وتعاىلهذه دروس االجتماع ألن الفرقة واال
}  Ÿω uρ (#θ ãã t“≈ uΖs? (#θ è= t±øtG sù |=yδ õ‹s?uρ ö/ä3çt† Í‘ ( { )فالتنازع يسبب الفشل وهو اهلزمية  )١ ،

، فليس هذا   كان ذلك يف ميدان املعركة أو يف غريها، سواء وانتصار العدو على املسلمني
، بل التفرق والتنازع بني املسلمني يفشلهم أمام أهل األرض من                   خاص ا مبيدان املعركة

yδ=|  {:  ، وقوله تعاىل    َ                ، وي طمع األعداء فيهم أعدائهم õ‹s?uρ ö/ä3çt† Í‘ ( { )الريح هو  )٢ ،
، وإذا ضعف املسلمون ذهبت عزهتم وكرامتهم  ؛ ألن االجتماع قوة والتفرق ضعف القوة

ِ             وط م ع فيهم عدوهم :                                     ً       ً             ٍ، واستولوا عليهم سواء استولوا استيالء  مباشر ا أو غري مباشر    َ
} Ÿω uρ (#θ ãã t“≈ uΖ s? (#θ è= t± ø tG sù |= yδ õ‹ s? uρ ö/ ä3 çt† Í‘ ( (# ÿρ ç É9 ô¹ $# uρ 4 ¨β Î) ©! $# yì tΒ š Î É9≈ ¢Á9 ، وقوله  )٣( } ∪∌⊇∩ #$

Ÿω  {:  تعاىل uρ (#θ çΡθ ä3 s? t Ï% ©! $% x. (#θ è% § x s? (#θ à n= tF ÷z $# uρ { )٤(  . 
، واالختالف يف اآلراء واملناهج   أن االفتراق يسبب االختالف  َّ               بي ن اهللا يف هذه اآلية

، وإذا اختلفت القلوب تناكرت  واجلماعات واألحزاب يسبب االختالف يف القلوب
، وهلذا  ، فمن مثرات التفرق حصول االختالف وتفرقت كلمة املسلمني بسبب ذلك

ال ختتلفوا فتختلف  {:  ، يسوي صفوفهم ويقول  يسوي أصحابه يف الصالةكان 

، واالتفاق وتعديل  ، فاالختالف يف الصف يسبب االختالف يف القلوب )٥( }قلوبكم 
، جيب أن تكون  ، هذا مثال يقاس عليه كل شؤون األمة الصف يسبب اجتماع القلوب

                                                 
 .  ٤٦:  سورة األنفال آية) ١(
 .  ٤٦:  سورة األنفال آية) ٢(
 .  ٤٦:  سورة األنفال آية) ٣(
 .  ١٠٥:  رة آل عمران آيةسو) ٤(
،  )٤/١٢٢(، أمحد  )٩٧٦(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٨٠٧(، النسائي اإلمامة  )٤٣٢(مسلم الصالة ) ٥(

 .  )١٢٦٦(الدارمي الصالة 
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β¨  {        ًّ      ً             األمة صف ا واحد ا يف كل أمورها Î) ©!$# =Ït ä† š Ï%©!$# šχθ è= ÏG≈s)ãƒ ’ Îû Ï& Î#‹Î6 y™ $ y|¹ Οßγ ¯Ρr( x. 

Ö≈ uŠ÷Ψ ç/ ÒÉθ ß¹ ö̈Β ∩⊆∪ { )١(  . 
، لكن إذا كانوا  ؟ ال فلو كان املقاتلون كل واحد يف مكان هل حيصل هلم نصر وعز

، وينتصرون   كالبنيان املرصوص فإهنم بذلك يكتسبون القوة والتعاون والتآلف  ًّ      ً صف ا واحد ا
، وعدوهم حيمل  ؛ ألهنم حيملون اإلميان والقوة ، وال يقف يف وجههم أحد على عدوهم

t  { الضعف واخلوف Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ#u tβθ è= ÏG≈s)ãƒ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ( t Ï%©!$#uρ (#ρ ãxx. tβθ è= ÏG≈ s)ãƒ ’ Îû È≅‹Î6 y™ 

ÏNθ äó≈©Ü9$# (#þθè= ÏG≈ s)sù u!$ u‹Ï9÷ρ r& Ç≈ sÜø‹¤±9$# ( ¨βÎ) y‰øŠx. Ç≈ sÜø‹¤±9$# tβ%x. $ ¸ŠÏè |Ê ∩∠∉∪ { )٢(  . 
ِ                                     واهللا  ال جيمع بني القلوب طمع الدنيا مهما بلغ ي جيمع بني القلوب هو ، وإمنا الذ   

، واإلميان هو الذي  ، الشريعة اإلسالمية هي اليت جتمع القلوب اإلميان والنظام الشرعي
uθ  {:  ، قال تعاىل يوحد الرغبات èδ ü“ Ï% ©!$# š‚ y‰−ƒ r& Íν ÎóÇuΖÎ/ šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/uρ ∩∉⊄∪ y#©9r&uρ š ÷ t/ 

öΝÍκÍ5θ è= è% 4 öθ s9 |M ø)xΡr& $ tΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ YèŠÏΗ sd !$ ¨Β |M ø©9r& š ÷t/ óΟÎγ Î/θ è= è% £Å6≈ s9uρ ©!$# y#©9r& öΝæη uΖ÷ t/ 4 …çµ ¯ΡÎ) î“ƒ Í•tã 

ÒΟŠ Å3ym ∩∉⊂∪ { )٣(  . 

ال يؤمن  {:  ، وهلذا قال  ؟ ألف بينهم باإلميان واحملبة فيما بينهم ألف بينهم مباذا

مثل املؤمنني يف توادهم  {:  ، وقال  )٤( }أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه 

،  ، فاجلسد جمتمع من أعضائه وعضالته )٥( }طفهم كمثل اجلسد الواحد وترامحهم وتعا

 .  )٦( }اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى  {و 

                                                 
 .  ٤:  سورة الصف آية) ١(
 .  ٧٦:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ٦٣ - ٦٢:  تانياآلسورة األنفال ) ٣(
، النسائي  )٢٥١٥(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع  )٤٥(، مسلم اإلميان  )١٣(ي اإلميان البخار) ٤(

 .  )٢٧٤٠(، الدارمي الرقاق  )٦٦(، ابن ماجه املقدمة  )٥٠١٦(اإلميان وشرائعه 
 .  )٤/٢٧٠(، أمحد  )٢٥٨٦(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٥٦٦٥(البخاري األدب ) ٥(
 .  )٤/٢٧٠(، أمحد  )٢٥٨٦(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٥٦٦٥(دب البخاري األ) ٦(
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، كذلك األمة إذا  الته فإنه يفسد وال تقوم له قائمةأما لو تفرقت أعضاء اجلسد وعض
β¨  {:  تفرقت واختلفت وتعادت وتقاطعت كما قال تعاىل Î) t Ï% ©!$# (#θ è% §sù öΝåκs]ƒ ÏŠ (#θçΡ% x.uρ $ Yè u‹Ï© 

|M ó¡©9 öΝåκ÷]ÏΒ ’Îû >ó x« 4 { )١(  .} ¨β Î) t Ï% ©!$# (#θ è%§sù öΝåκs]ƒ ÏŠ (#θ çΡ% x.uρ $ Yè u‹Ï© { )يعين أحزاب ا)٢  ً            ،

} |M ó¡©9 öΝåκ÷]ÏΒ ’ Îû >ó x« 4 { )الرسول )٣ برأه اهللا منهم  بريء منهم ،  ،}  !$ yϑ ¯ΡÎ) öΝèδ áøΒ r& 

’ n< Î) «!$# { )هذا وعيد)٤   . 

þθ#)  {:  وقال تعاىل ãè ©Üs)tG sù Οèδ tøΒ r& öΝæη uΖ÷ t/ #\ç/ã— ( ‘≅ ä. ¥>÷“ Ïm $ yϑ Î/ öΝÍκö‰ y‰s9 tβθãm Ìsù ∩∈⊂∪ { )٥(  ،
                                             ً      ً  ، وعاقبهم بأن كل واحد فرح مبا عنده ولو كان ضالل ا وكفر ا  ملا تفرقوا فرق اهللا مشلهم

، فاألحزاب إذا صار كل  ، هذه هي املصيبة                                ً ، وإذا فرح مبا عنده فلن يرجع أبد ا      ً وإحلاد ا
، هذا ابتالء وامتحان من اهللا سبحانه  فال يرجى هلم رجوعحزب مقتنعا مبا معه وفرح به 

   ّ              ، أم ا لو أن احلزب  وتعاىل أن اهللا أفرحهم بالباطل من أجل أال يرجعوا إىل احلق عقوبة هلم
، لكن إذا  هذا ينظر فيما هو عليه من املنهج ويراجعه ويعدل اخلطأ فإنه يكون على خري

 .  شكلةفرح مبا هو عليه من اخلطأ فهذه هي امل
، وال تفكر بأن  ، كل مجاعة مقتنعة مبا هي عليه وهذا ما عليه غالب اجلماعات اليوم
، وإمنا تأخذها العصبية وتأخذها الغرية اجلاهلية                                  َّ تعرض ما هي عليه على الكتاب والسن ة

، بل الواجب علينا             ُ   ٍّ، وهذه عالمة  شر  والنخوة اجلاهلية على التعصب ملا هي عليه
β  {   ً  مجيع ا Î* sù ÷Λäôã t“≈ uΖs? ’ Îû &ó x« çνρ –Šãsù ’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ β Î) ÷ΛäΨä. tβθãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# 4 y7 Ï9≡sŒ 

                                                 
 .  ١٥٩:  سورة األنعام آية) ١(
 .  ١٥٩:  سورة األنعام آية) ٢(
 .  ١٥٩:  سورة األنعام آية) ٣(
 .  ١٥٩:  سورة األنعام آية) ٤(
 .  ٥٣:  سورة املؤمنون آية) ٥(
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×öyz ß|¡ôm r&uρ ¸ξƒÍρ ù's? ∩∈∪ { )خري  وأحسن تأويل ا عاجل ا وآجل ا:  ، أي )١ ً      ً      ً             ٌ    ،}  $ tΒ uρ ÷Λä øn= tG ÷z $# 

ÏµŠ Ïù ÏΒ &ó x« ÿ…çµ ßϑõ3ßs sù ’n< Î) «!$# 4 ãΝä3Ï9≡sŒ ª!$# ’În1u‘ Ïµ ø‹n= tã àMù= 2 uθ s? Ïµ ø‹s9Î)uρ Ü=ŠÏΡé& ∩⊇⊃∪ { )٢(  . 
                                                       ً                وملا كان اهللا سبحانه وتعاىل يرضى لنا أن جنتمع ونعتصم حببله مجيع ا وال نتفرق فقد 

، هذه السورة العظيمة  ، كلكم أو غالبكم تقرءون سورة احلجرات  َ َ                  هن ان ا عن أسباب الفرقة
$  {:  ، أوهلا قوله تعاىل ، وتعاجل أسباب الفرقة اليت تعاجل أمراض اجملتمع pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï%©!$# (#þθ ãΖtΒ#u 

β Î) óΟä.u!%y` 7,Å™$sù :*t6t⊥Î/ (#þθãΨ̈t6tGsù βr& (#θç7ŠÅÁè? $JΒöθs% 7's#≈yγpg¿2 (#θßsÎ6óÁçGsù 4’n?tã $tΒ óΟçFù=yèsù tÏΒÏ‰≈tΡ ∩∉∪ { )٣(  . 
ٌ عاىل أمرنا إذا جاءنا فاسق اهللا سبحانه وت ، هذا ال يقبل  غري العدل:  ، والفاسق معناه                        
β  {      ُ  َ                      ، فال ي ؤم ن أن يكذب ويزور ويفرق ؛ ألنه ليس عدال خربه إال بعد التثبت Î) óΟä.u!% y` 

7,Å™$ sù { )وقد يكون                      ً ، وقد يكون الفسق كفر ا الفسق اخلروج عن طاعة اهللا أصل )٤ ،

β  { ، وهو املراد هنا الفسق دون الكفر Î) óΟä.u!% y` 7,Å™$ sù :* t6 t⊥ Î/ { )ألن العدل ال ميكن أن )٥ 
                                      ِ ِ     ، فتبينوا وتثبتوا وال تقبلوا خربه على عالت ه  حىت  ظنة الكذب، لكن الفاسق م يكذب
%!βÎ) óΟä.u  {،  تفحصوه y` 7,Å™$ sù :* t6 t⊥ Î/ (#þθ ãΨ̈ t6 tG sù β r& (#θ ç7ŠÅÁ è? { )خشية أن تصيبوا:   أي)٦ 

} $ JΒ öθ s% 7' s#≈ yγ pg¿2 (#θ ßs Î6 óÁçG sù 4’ n?tã $ tΒ óΟçFù= yè sù tÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩∉∪ { )٧(  . 
جيب على املسلمني أن يتوقفوا فيما يقوله الفساق الذين يريدون التفريق بني :  قالوا
، جيب أن ال يتعجلوا يف  ، التفريق بني الراعي والرعية ، التفريق بني طلبة العلم املسلمني

βr& (#θ  {،  ، بل ال بد من التمحيص قنيقبول خرب الفساق واملناف ç7ŠÅÁ è? $ JΒ öθ s% 7' s#≈ yγ pg¿2 { )٨( 
                                                 

 .  ٥٩:  سورة النساء آية) ١(
 .  ١٠:  آيةسورة الشورى ) ٢(
 .  ٦:  سورة احلجرات آية) ٣(
 .  ٦:  سورة احلجرات آية) ٤(
 .  ٦:  سورة احلجرات آية) ٥(
 .  ٦:  سورة احلجرات آية) ٦(
 .  ٦:  سورة احلجرات آية) ٧(
 .  ٦:  سورة احلجرات آية) ٨(
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θ#)  {،  خطأ:  يعين ßs Î6óÁ çG sù 4’ n?tã $ tΒ óΟçFù= yè sù tÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩∉∪ { )دل على أن خرب الفاسق ال )١ 
، مث إنه سبحانه وتعاىل أمر  ، هذا من ناحية ، بل يفيد جهالة إذا مل يتثبت منه يفيد العلم

، أمرنا بعالج  بالعالج إذا تطور االختالف وأفضى إىل االقتتال بني املختلفني من األمة
β  {:  ، قال تعاىل ح أو بقتال الفئة الباغيةذلك باإلصال Î)uρ Èβ$tG xÍ← !$ sÛ zÏΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#θ è= tG tGø% $# 

(#θ ßs Î= ô¹ r'sù $ yϑ åκs]÷ t/ ( { )٢(  . 
،   تبقى للمسلمني كلمتهم واجتماعهمأول خطوة الصلح وتسوية الرتاع من أجل أن

، ال بل نسعى  ، فال نترك الناس خيتلفون ويتنازعون ويتضاربون ويتشامتون ويسوى الرتاع
$$?¨(θà#)  {،  ، هذا شأن املسلمني باإلصالح sù ©!$# (#θ ßs Î= ô¹ r&uρ |N# sŒ öΝà6ÏΖ÷ t/ ( { )٣(  .} * ω 

uöyz ’ Îû 9ÏVŸ2 ÏiΒ öΝßγ1 uθ ôf ¯Ρ ω Î) ôtΒ ttΒ r& >π s% y‰|Á Î/ ÷ρ r& >∃ρ ã÷è tΒ ÷ρ r& £x≈n= ô¹ Î) š ÷t/ Ä¨$ ¨Ψ9$# 4 tΒ uρ ö≅ yèøtƒ 

š Ï9≡sŒ u!$ tó ÏFö/$# ÏN$ |Ê ós∆ «!$# t∃öθ |¡sù ÏµŠÏ?÷σçΡ #·ô_ r& $\Κ‹ Ïàtã ∩⊇⊇⊆∪ { )٤(  . 

، إذا وجدت اثنني  )٥( }تعدل بني اثنني صدقة  {:   يقول يف الصدقاتالنيب 
، والصدقة  ال، وليست الصدقة مقصورة على امل متنازعني وأصلحت بينهما فهذه صدقة

؛  ، تبسمك يف وجه أخيك صدقة ، الكلمة الطيبة صدقة منها اإلصالح بني الناس:  أنواع
θ#)  {،  ألن هذا كله حيصل به احملبة واالجتماع ßs Î= ô¹ r'sù $ yϑ åκs]÷ t/ ( { )ذه اخلطوة ، ه )٦

*βÎ.  {:  ، واخلطوة الثانية األوىل sù ôM tó t/ $ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) ’ n?tã 3“ t÷z W{$# (#θè= ÏG≈ s)sù  ÉL ©9$#  Èö ö7s? { )٧(  ،
، فإنه جيب على املسلمني أن  اإذا صارت طائفة ال تقبل الصلح وتريد أن تستمر يف بغيه

                                                 
 .  ٦:  سورة احلجرات آية) ١(
 .  ٩:  سورة احلجرات آية) ٢(
 .  ١:  سورة األنفال آية) ٣(
 .  ١١٤:  سورة النساء آية) ٤(
 .  )٢/٣١٦(، أمحد  )١٠٠٩(، مسلم الزكاة  )٢٥٦٠(البخاري الصلح ) ٥(
 .  ٩:  سورة احلجرات آية) ٦(
 .  ٩:  سورة احلجرات آية) ٧(
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θ#)  { ، وأن يقاتلوا الطائفة الظاملة حىت ينحسم الرتاع يكونوا مع الطائفة املظلومة è= ÏG≈s)sù 

 ÉL ©9$#  Èö ö7s? { )لون ولو كانوا من املسلمني إذا بغوا   ُ   َ ، ي قات  ، ولو كانت من املسلمني )١

θ#)  { ؛ ألن هذا يفرق الكلمة وظلموا è= ÏG≈ s)sù ÉL ©9$#  Èö ö7s? 4 ®L ym uþ’ Å∀ s? { )ترجع:   يعين)٢  ،

} (#θ ßs Î= ô¹ r'sù $ yϑ åκs]÷ t/ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ (#þθ äÜÅ¡ø% r&uρ ( ¨β Î) ©!$# =Ït ä† šÏÜÅ¡ø)ßϑ ø9$# ∩∪ { )مث قال تعاىل  )٣ ،

$  {:     ً                                         مبين ا السبب الذي من أجله شرع اهللا هذه اإلجراءات yϑ ¯ΡÎ) tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×ο uθ ÷z Î) (#θ ßs Î= ô¹ r'sù 

t ÷t/ ö/ä3÷ƒ uθ yz r& 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# ÷/ä3ª= yè s9 tβθçΗ xqöè? ∩⊇⊃∪ { )٤(  . 
 ، ال يرضون هبذا ال يرضى األخوة إلخواهنم أن يتنازعوا وأن يتقاطعوا وأن يتقاتلوا

} $ yϑ ¯ΡÎ) tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×ο uθ ÷z Î) (#θ ßs Î= ô¹ r'sù t ÷t/ ö/ä3÷ƒ uθ yz r& 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# { )ذا فيه حتذير من ترك ، ه )٥

θ#)  { الرتاع يتفاقم ألنه يسبب غضب اهللا à)¨?$#uρ ©!$# ÷/ä3ª= yè s9 tβθçΗ xqöè? ∩⊇⊃∪ { )فاإلصالح  )٦ ،
، غضب اهللا سبحانه  ب، وترك اإلصالح بني الناس سبب للغض بني الناس سبب للرمحة

 .  وتعاىل
، فيغفر  إن األعمال تعرض على اهللا يف كل يوم اثنني ومخيس {:  وجاء يف احلديث

ول اهللا سبحانه ، فيق ملن ال يشرك باهللا شيئًا إال رجلًا كانت بينه وبني أخيه شحناء
، الرتاع والشحناء متنعان املغفرة حىت  )٧( }أَْنِظروا هذين حىت يصطلحا :  وتعاىل

 .  ، كل هذا من أجل مجع كلمة املسلمني والنهي عن التفرقة بينهم يصطلحا

                                                 
 .  ٩:  سورة احلجرات آية) ١(
 .  ٩:  سورة احلجرات آية) ٢(
 .  ٩:  سورة احلجرات آية) ٣(
 .  ١٠:  ت آيةسورة احلجرا) ٤(
 .  ١٠:  سورة احلجرات آية) ٥(
 .  ١٠:  سورة احلجرات آية) ٦(
، ابن ماجه  )٤٩١٦(، أبو داود األدب  )٢٠٢٣(، الترمذي الرب والصلة  )٢٥٦٥(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٧(

 .  )١٧٥١(، الدارمي الصوم  )١٦٨٦(، مالك اجلامع  )٢/٢٦٨(، أمحد  )١٧٤٠(الصيام 
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$  {:  مث هنى اهللا سبحانه وتعاىل عن أشياء تسبب االفتراق pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω öy‚ ó¡ o„ 

×Πöθ s% ÏiΒ BΘöθ s% # |¤ tã β r& (#θçΡθ ä3tƒ #Zöyz öΝåκ÷]ÏiΒ Ÿω uρ Ö!$ |¡ÎΣ ÏiΒ >!$ |¡ÎpΣ # |¤ tã β r& £ä3tƒ #Zöyz £åκ÷]ÏiΒ ( { )١(  ،
، واملسلم عزيز عند اهللا سبحانه  نقيص للمسلمالسخرية من املسلمني ال جتوز ألهنا ت

ً                           ، وأيض ا تسبب العداوة والرد باملثل وتعاىل ، وما يدريك لعل هذا الذي سخرت منه       
Ÿω {؟  ، فتكون سخرت مبن هو خري منك        ً                         يكون خري ا منك عند اهللا سبحانه وتعاىل uρ 

(#ÿρ â“ Ïϑ ù= s? ö/ä3|¡àΡr& { )هذا  ، فالن ليس بشيء ، فالن غري كفء  اللمز معناه التنقيص)٢ ،

Ÿω  { ، هذا ملز كالم تقوله يف عرض أخيك املسلم uρ (#ÿρâ“ Ïϑ ù= s? ö/ä3|¡àΡr& { )ال يلمز :   يعين)٣

Ÿω  {:  أنفسكم ألن املسلمني كالنفس الواحدة كما قال تعاىل:  ، وقال          ً بعضكم بعض ا uρ 

(#þθ è= çFø)s? öΝä3|¡àΡr& 4 { )ال يقتل بعضكم بعض ا:  ، يعين )٤ ً                  :}  (#θ ßϑ Ïk= |¡sù #’ n?tã öΝä3Å¡àΡr& { )٥(  ،
 .  يسلم بعضكم على بعض:  يعين

Ÿω  {،  ، وبنيان واحد ، وجسد واحد املسلمون نفس واحدة uρ (#ÿρ â“Ïϑ ù= s? ö/ä3|¡àΡr& Ÿω uρ 

(#ρ â“ t/$ uΖs? É=≈ s)ø9F{$$ Î/ ({ )أو األلقاب  املعايري اليت تدل على تنقيص كالبخيل:  ، األلقاب )٦ ،
؛  كل لقب يشعر بذم.  . . ، البخيل كاجلبان:                          ُ ِّ          اليت يكرهها املسلم إن هو ع ي ر بلقب فيه

،  ، أم فالن أبو فالن:           ُ                   ، خالف الك نية فإهنا تشعر باملدح  هو ما يشعر بالذمألن اللقب
،   ُ                         ً           ي كين أصحابه تكرمة هلم وتطييب ا خلواطرهم، وهلذا كان النيب  هذا يشعر باملدح
 :  والشاعر يقول

ــه   ــوه ألكرمـ ــه إذْ أدعـ  ُ       ْ                       أُكنيـ

                                                 
 .  ١١:   احلجرات آيةسورة) ١(
 .  ١١:  سورة احلجرات آية) ٢(
 .  ١١:  سورة احلجرات آية) ٣(
 .  ٢٩:  سورة النساء آية) ٤(
 .  ٦١:  سورة النور آية) ٥(
 .  ١١:  سورة احلجرات آية) ٦(
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ا اللقب املكروه فإذا كان اللقب يكرهه أخوك فال جيوز أن تناديه به أو تدعوه هبذ
، يا أبا  يا أبا فالن:       ُ     ، أو ت كنيه ، بل تدعوه بأحب األمساء إليه وأطيب األمساء إليه إليه

Ÿω {.  عبد اهللا uρ (#ρ â“ t/$ uΖs? É=≈ s)ø9F{$$ Î/ ( { )عاىل يقول، اهللا سبحانه وت )١  :}  ×≅÷ƒuρ Èe≅à6Ïj9 

;οt“yϑèδ >οt“yϑ—9 ∩⊇∪ { )مث قال سبحانه وتعاىل )٢ ،  :}  }§ø♥Î/ ãΛôœeω$# ä−θÝ¡àø9$# y‰÷èt/ Ç≈yϑƒM}$# 4 { )٣(  ،
، التنابز باأللقاب  خروج عن طاعة اهللا سبحانه وتعاىل:  ، يعين هذا العمل فسوق

§{  { هذا من الفسوقوالسخرية  ø♥ Î/ ãΛ ôœ eω $# ä−θ Ý¡ à ø9 $# y‰ ÷è t/ Ç≈ yϑƒ M} باد ، كونوا ع )٤( } 4 #$

، حبسب امرئ من الشر  املسلم أخو املسلم ال حيقره وال خيذله وال يسلمه {،         ً  اهللا إخوان ا

،  )٦( }كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضه  {،  )٥( }أن حيقر أخاه املسلم 

tΒ  {:  مث قال تعاىل uρ öΝ©9 ó=çG tƒ y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβθ çΗ Í>≈ ©à9$# ∩⊇⊇∪ { )من مل يتب من هذه )٧ 

tΒ  { ، هذا ظلم ، ونبز باأللقاب واللمز خرية بالناس، س العمليات uρ öΝ©9 ó=çG tƒ y7Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ 

tβθ çΗÍ>≈ ©à9$# ∩⊇⊇∪ { )بل الظلم ، الظلم ال يقتصر على الظلم يف املال وأخذ حقوق الناس )٨ ، 
، هذه هي  ، بالتعدي عليهم يف أعراضهم وأمواهلم ويف أنفسهم                 ً يكون باألعراض أيض ا

$  {:  جل وعال، مث قال  أنواع الظلم pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ ç7 Ï⊥ tG ô_ $# # Z ÏW x. z Ï iΒ Ç d ©à9 $# χ Î) 

uÙ ÷è t/ Ç d ©à9 $# ÒΟ øO Î) ( Ÿω uρ (#θ Ý¡ ¡¡ pg rB { )٩(  . 

                                                 
 .  ١١:  سورة احلجرات آية) ١(
 .  ١:  سورة اهلمزة آية) ٢(
 .  ١١:  سورة احلجرات آية) ٣(
 .  ١١:   احلجرات آيةسورة) ٤(
، أبو  )١٤٢٦(، الترمذي احلدود  )٢٥٨٠(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٢٣١٠(البخاري املظامل والغصب ) ٥(

 .  )٢/٦٨(، أمحد  )٤٨٩٣(داود األدب 
 .  )٢/٢٧٧(، أمحد  )٢٥٦٤(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٦(
 .  ١١:  سورة احلجرات آية) ٧(
 .  ١١:  ةسورة احلجرات آي) ٨(
 .  ١٢:  سورة احلجرات آية) ٩(
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⊥θç7Ï#)  {،  هذه كلها من األمراض االجتماعية اليت تسبب االفتراق tG ô_ $# #ZÏWx. zÏiΒ Çd©à9 $# 

χ Î) uÙ ÷è t/ Çd©à9$# ÒΟøO Î) ( { )جتنب الكثري من أجل القليل الذي فيه إمث خمافة أن يقع )١ 
؛  ، امحل أخاك املسلم على اخلري وعلى العدالة                         ، وال تظن بأخيك املسلم شر ا اإلنسان فيه

، فأحسن به الظن ما مل يتبني لك ويثبت لديك خالف  ألن األصل يف املسلم العدالة
 .  ذلك

ال تتبعوا  { معشر من آمن بلسانه ومل يدخل اإلميان يف قلبه يا:   يقولوالنيب 
، وإذا تتبع اهللا عورته فضحه  ، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع اهللا عورته عورات املسلمني

 .  )٢( }ولو كان يف قعر بيته 
، ما كلفت  ، بل غض الطرف عن عورات املسلمني فال تتبع عورات املسلمني

، وليس معىن  مبحاسبة الناس من أجل أن تعثر على عيب من العيوب وتفشيه يف الناس
، إذا كان الدافع  ، ال ، والنصيحة ، والنهي عن املنكر ذلك أننا نترك األمر باملعروف

،  ، ومن أجل األمر باملعروف والنهي عن املنكر دينللتجسس على الناس هو الغرية على ال
 .  ، القرينة والتهمة قائمة                    ً وكان هذا الشخص متهم ا

؛  فإذا كان الغرض من التجسس هو األمر باملعروف والنهي عن املنكر فال بأس بذلك
، أما إذا كان القصد التماس العيوب وتنقيص الناس  ألن هذا مصلحته أكثر من املضرة

، وإمنا هو               ً            ً          ؛ ألنه ليس أمر ا مبعروف أو هني ا عن منكر  جيوز حبال من األحوالفهذا ال
χ  {:  ، اهللا تعاىل يقول التماس للعيوب وإفشاء للفاحشة Î) t Ï%©!$# tβθ™7Ït ä† β r& yì‹Ï±n@ 

èπ t±Ås≈ xø9$# ’ Îû š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u öΝçλm; ë># x‹tã ×Λ Ï9r& ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Íο tÅz Fψ$#uρ 4 { )٣(  . 

                                                 
 .  ١٢:  سورة احلجرات آية) ١(
 .  )٢٠٣٢(الترمذي الرب والصلة ) ٢(
 .  ١٩:  سورة النور آية) ٣(
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، هذا  فاحلاصل أنه إذا كان التجسس على الناس يقصد منه التماس العيوب والعثرات
، أما إذا كان القصد منه األمر باملعروف والنهي عن املنكر والنصيحة هلذا  ال جيوز

،  )١( } Ÿωuρ =tGøótƒ Νä3àÒ÷è−/ $³Ò÷èt/ 4  {:  ، مث قال جل وعال ه هذا شيء طيبالشخص ولغري

يا :  ، قالوا ذكرك أخاك مبا يكره {:  هذا من أسباب التفرقة والغيبة كما بينها النيب 
، وإن  إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته:  ؟ قال رسول اهللا أرأيت إن كان يف أخي ما أقول

، إما مغتاب وإما      ً                  ، إذ ا أنت ال خترج عن اإلمث )٢( }مل يكن فيه ما تقول فقد هبته 
ً                      مني يف كل زمان ومكان دائم ا حياولون تفريق املسلمني، إن أعداء املسل كذاب ، وتفريق                        
، بني  ، بني املسلمني بعضهم مع بعض ، وزرع العداوة بني الراعي والرعية الكلمة
، ملا مجع اهللا  ، هذا يف كل زمان ومكان ال ختلو األمة من دخيل يفسد ، والعلماء العوام

، فقد فضحهم اهللا يف كتابه كما تقرءون  قة حاول املنافقون التفراملسلمني للرسول 
ãΝèδ t {.  ، وقصدهم تفريق الكلمة ذلك Ï% ©!$# tβθä9θ à)tƒ Ÿω (#θ à)ÏΖè? 4’ n?tã ôtΒ y‰Ψ Ïã ÉΑθ ß™ u‘ «!$# 

4_ ®L ym (#θ ‘Ò xΖtƒ 3 { )يتفرقوا:   يعين)٣  ،}  ¬!uρ ß É!#t“ yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ { )إذا  )٤ ،
، اليهود  ، ولكن املنافقني ال يفقهون منعتم النفقة فاهللا عنده خزائن السماوات واألرض

ً                  أيض ا بدورهم ال يزالون Ms9$  {  يريدون تفريق املسلمني   s% uρ ×π xÍ← !$ ©Û ôÏiΒ È≅ ÷δr& É=≈ tG Å3ø9$# (#θ ãΖÏΒ#u 

ü“ Ï% ©!$$ Î/ tΑÌ“Ρé& ’ n?tã šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u tµô_ uρ Í‘$ yγ ¨Ψ9$# (#ÿρ ãàø.$#uρ …çν tÅz# u öΝßγ ¯= yè s9 tβθãè Å_ ötƒ ∩∠⊄∪ { )٥(  . 
أسلموا أول النهار وإذا صار آخر النهار انصرفوا عن :  ، قال بعضهم لبعض تآمروا

؛  لو كان يف دين حممد خري ما تركه هؤالء:  ، يقولون اإلسالم من أجل أن يتبعوكم

                                                 
 .  ١٢:  سورة احلجرات آية) ١(
، أمحد  )٤٨٧٤(، أبو داود األدب  )١٩٣٤(، الترمذي الرب والصلة  )٢٥٨٩(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٢(

 .  )٢٧١٤(، الدارمي الرقاق  )٢/٤٥٨(
 .  ٧:  سورة املنافقون آية) ٣(
 .  ٧:  سورة املنافقون آية) ٤(
 .  ٧٢:  سورة آل عمران آية) ٥(
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ر األوس ، وملا اجتمع األنصا ، ولكن اهللا أبطل كيدهم ألهنم أهل كتاب وأهل معرفة
، فجلس معهم  واخلزرج يتحدثون فيما بينهم ويتآلفون جاء يهودي وأراد أن يفرق بينهم

، وينشد األشعار اليت كانت  وجعل يذكرهم بالعداوات اليت كانت بينهم يف اجلاهلية
، وتواعدوا احلرة من  ، فحصل بينهم شيء وتكلم بعضهم يف بعض ، وباحلروب بينهم

، وأنزل   ذلك أسرع إليهم وجعل يذكرهم بنعمة اهللا الرسول ، فلما بلغ الغد للحرب
$  {:  اهللا عليه قوله تعاىل pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u (#θ à) ®? $# ©! $# ¨, ym  Ïµ Ï?$ s) è? Ÿω uρ ¨ è∫θ èÿ sC ω Î) Ν çFΡ r& uρ 

tβθ ßϑ Î= ó¡ •Β ∩⊇⊃⊄∪ (#θ ßϑÅÁ tG ôã $#uρ È≅ ö7pt ¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è% §xs? 4 (#ρ ãä.øŒ$#uρ |M yϑ ÷èÏΡ «!$# öΝä3ø‹n= tæ øŒÎ) ÷ΛäΖä. [!#y‰ôã r& 

y#©9r'sù t ÷t/ öΝä3Î/θ è= è% Λä ós t7ô¹ r'sù ÿÏµ ÏFuΚ ÷è ÏΖÎ/ $ ZΡ≡uθ ÷z Î) ÷ΛäΖä.uρ 4’ n?tã $ xx© ;ο tøãm zÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9$# Νä.x‹s)Ρ r'sù $ pκ÷]ÏiΒ 3 y7Ï9≡x‹x. 

ß Îit6 ãƒ ª!$# öΝä3s9 Ïµ ÏG≈ tƒ#u ÷/ä3ª= yè s9 tβρ ß‰tG öκsE ∩⊇⊃⊂∪ { )مث قاموا وسلم بعضهم على   إىل آخر اآلية)١ ،
 .                                                    ِّ       ، وزالت العداوة اليت أراد هذا اليهودي أن يبثها ويفر ق بينهم بعض

ً                           أيض ا جاء اليهود واجملوس بكيدهموملا تويف رسول اهللا  ، وحصل أهنم استمالوا     
يفة  وانتهى األمر بقتل خلبعض شباب املسلمني على أمري املؤمنني عثمان بن عفان 

، فحصلت الفنت بني املسلمني والقتال   عثمان بن عفاناملسلمني الراشد ذي النورين 
، والقتال الذي حصل بعد مقتل عثمان ومل ينته األمر إال على يد احلسن بن  الذي تعرفونه

، وسيصلح اهللا به بني طائفتني  إن ابين هذا سيد {:   الذي قال فيه النيب علي 

 .  )٢( }عظيمتني من املسلمني 
 ملا قتل واستخلف احلسن ،  ، اخلليفة الرابع ملا قتل علي بن أيب طالب أمري املؤمنني

 ، ورأى احلسن أن املسلمني يف حرب أراد  ، وكان معاوية على أهل الشام بن علي
، فتنازل عن اخلالفة ملعاوية رضي اهللا عن  ، وأن يصلح بني املسلمني حيسم هذا الرتاعأن 

 ، وحتققت فيه بشرى رسول اهللا  ، واجلمع بني املسلمني ، من أجل حقن الدماء اجلميع
                                                 

 .  ١٠٣ - ١٠٢:  تانياآلسورة آل عمران ) ١(
،  )٤٦٦٢(، أبو داود السنة  )١٤١٠(، النسائي اجلمعة  )٣٧٧٣(، الترمذي املناقب  )٢٥٥٧(البخاري الصلح ) ٢(

 .  )٥/٥١(أمحد 
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،  )١( }، وسيصلح اهللا به بني طائفتني عظيمتني من املسلمني   ابين هذا سيدإن {:  بقوله
 .  فاجتمع املسلمون على معاوية

، ورد اهللا اليهود واجملوس  ، واستتب األمر وهللا احلمد ومسي هذا العام عام اجلماعة
، وعاد هلم العز يف زمان  ، ودولتهم واحدة ، وعادت كلمة املسلمني واحدة بغيظهم

، فدخلت البدع  ، إىل أن ضعف أمر املسلمني يف األخري لدولة األموية والدولة العباسيةا
 -، حىت إن هذه البالد  ، ففرقت بينهم واخلرافات الصوفية والقبورية يف دين املسلمني

،  ، وكل قرية تقاتل القرية األخرى ، كل قرية حتكم نفسها  كانت متفرقة-بالد جند 
 .  ءون يف التاريخوحيصل بينهم ما تقر

،  ، وكانوا حيكمون قرية من القرى ، وهم آل سعود    َّ                     ومن  اهللا على أسرة من احلكام
،  فناصر دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب)  . . . . . . . . . . (.       َّ        ولكن من  اهللا على 

،  ، واجتمع جهاد العلم وجهاد السيف حىت دخلت البالد يف أمن واستقرار وجاهد معه
، وأزيلت منها البدع واخلرافات  ت عنها العادات اجلاهلية والتقاليد الباطلةوذهب

،  ، واستتب األمن ، فتوحدت البالد حتت راية ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا والشركيات
،                                             َّ       ، واجتمع أهل القرى واملدن على دولة واحدة وأم ة واحدة وحصلت األخوة بني الناس
        ّ       ، هم يبث ون اآلن  ء ال يزالون يريدون أن يفرقوا هذا االجتماعلكن ال تنسوا أن األعدا
ّ                                  ، مبا دس وه من مبادئ ومناهج غريبة ومشبوهة  ، يف هذه البالد التفرقة بني هذه األمة       
، واهللا إهنم ال يريدون بنا إال  ، نسأل اهللا أن يصلحهم ويهديهم تقبلها بعض الشباب

 .  . . . ، وإال الشر
؟ ألسنا على دين التوحيد وعلى عقيدة  ؟ ألسنا مجاعة واحدة ملاذا يا عباد اهللا

؟ ملاذا نقبل األفكار  ؟ من الذي يريد غري هذا ؟ ألسنا نعيش األمن واالستقرار التوحيد
، وال يعرف  الدخيلة واملناهج املستوردة من فالن وعالن ممن ال يعرف ال بدين وال بعلم

                                                 
،  )٤٦٦٢(، أبو داود السنة  )١٤١٠(، النسائي اجلمعة  )٣٧٧٣(، الترمذي املناقب  )٢٥٥٧(البخاري الصلح ) ١(

 .  )٥/٥١(أمحد 
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،  ؟ مث نتلقى ما يقوله ونتبناه  ما هي عقيدته؟ وال ؟ وال أين درس من أين تلقى العلم
 ؟  ونترك ما حنن عليه من الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة واملنهج السليم

،  ، حنن مجاعة واحدة ، وحذروا إخوانكم وأوالدكم احذروا من هذا يا عباد اهللا
ولة  د- وهللا احلمد -، ودولتنا  ، وعقيدة واحدة ، وعلى منهج واحد وأمة واحدة

، عندنا نقص ولكن نقص  إننا كاملون:  ، إننا ال نقول ، واحلكم فينا بشريعة اهللا إسالمية
 والبالد كلها من ، احلمد هللا ما دام أن األمر فينا بكتاب اهللا وسنة رسوله  دون نقص

،  ، واملنهج واحد ، والعقيدة واحدة أقصاها إىل أقصاها بالد إسالمية حتكم بشريعة اهللا
؟ مث  ، وهذه املناهج املختلفة ، وهذه األفكار          ً                 ، ملاذا إذ ا نقبل هذه املبادئ ن سلفخلف ع

، ونترك املنهج الصحيح  ، وكل طائفة تعادي الطائفة األخرى                       ً كل طائفة منا تأخذ منهج ا
                ً  ، أليس هذا نكران ا  ، وعاشت عليه أجيالنا وبالدنا السليم الذي كان عليه آباؤنا وأجدادنا

ρ#)  {؟  ؟ ملاذا ال نتذكر نعمة اهللا           ً         يس هذا كفر ا بالنعمة؟ أل للنعمة ãä.øŒ$#uρ |M yϑ ÷èÏΡ «!$# öΝä3ø‹n= tæ 

øŒÎ) ÷ΛäΖä. [!#y‰ôã r& y#©9r'sù t ÷t/ öΝä3Î/θ è= è% Λä ós t7ô¹ r'sù ÿÏµ ÏFuΚ ÷è ÏΖÎ/ $ ZΡ≡uθ ÷z Î) { )وما   ما أشبه الليلة بالبارحة)١ ،
، ونعرف  ، ونعرف مكاننا ، ونقرأ السري ، فعلينا أن نستجلي التاريخ أشبه اليوم باألمس

 .  ما حنن عليه
 .                                                 َّ                  أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم وجلميع املسلمني وصل ى اهللا على نبينا حممد

                                                 
 .  ١٠٣:  سورة آل عمران آية) ١(
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  احملاضرة التاسعة عشرة
 }  Í‘ x‹ós uŠù= sù t Ï% ©!$# tβθàÏ9$ sƒ ä† ôtã ÿÍν Íö∆ r& β r& öΝåκz:ŠÅÁ è? îπ uΖ÷FÏù ÷ρ r& öΝåκz: ÅÁ ãƒ ë># x‹tã íΟŠ Ï9r& ∩∉⊂∪ { )١(  

  التأدب مع الرسول 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .  ، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني  رب العاملنياحلمد هللا
 :  أما بعد

، يف هذه الليلة     ِّ                                َّ                        فإن ي أشكر اهللا سبحانه وتعاىل على ما من  به من هذا اللقاء املبارك
، لنتذاكر فيما بيننا ما يهمنا من  ، يف هذا املسجد الذي هو بيت من بيوت اهللا املباركة

:  ، فهذا هو أعظم ما ينبغي أو ما جيب أن يهتم به املسلمون ديننا وصالح أمرناأمر 
، واالجتماع على ذكر اهللا سبحانه وتعاىل يف بيوت  التذاكر والتناصح والتواصي باحلق

 .  ، هذه األمور حتيا هبا القلوب بإذن اهللا اهللا
‘Í  {:   تعاىلأما املوضوع الذي هو جمال حديثنا وهو كما مسعتم موضوع قوله x‹ós uŠù= sù 

t Ï% ©!$# tβθ àÏ9$ sƒ ä† ôtã ÿÍν Íö∆ r& β r& öΝåκz:ŠÅÁ è? îπ uΖ÷FÏù ÷ρ r& öΝåκz: ÅÁãƒ ë># x‹tã íΟŠ Ï9r& ∩∉⊂∪ { )فهذا ختام آية  )٢ ،

$  {:   يقول اهللا سبحانه وتعاىلدب مع رسول اهللا يف سياق آيات تتضمن األ yϑ ¯ΡÎ) 

šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u «!$$ Î/ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ #sŒÎ)uρ (#θ çΡ$ Ÿ2 …çµ yè tΒ #’ n?tã 9ö∆ r& 8ìÏΒ% y` óΟ©9 (#θ ç7yδ õ‹tƒ 4 ®L ym 

çνθ çΡÉ‹ø↔ tG ó¡o„ 4 ¨βÎ) t Ï% ©!$# y7 tΡθ çΡÉ‹ø↔ tFó¡o„ š Í×¯≈ s9'ρ é& t Ï% ©!$# šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 4 #sŒÎ* sù x8θ çΡx‹ø↔ tG ó™ $# ÇÙ ÷è t7Ï9 

öΝÎγ ÏΡù'x© β sŒù'sù yϑ Ïj9 |M ø⁄ Ï© öΝßγ ÷ΨÏΒ öÏøó tG ó™ $#uρ ãΝçλm; ©!$# 4 χ Î) ©!$# Ö‘θ àxî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩∉⊄∪ ω (#θ è= yèøgrB u!$ tã ßŠ 

ÉΑθ ß™ §9$# öΝà6oΨ ÷t/ Ï!% tæß‰x. Νä3ÅÒ ÷èt/ $ VÒ ÷è t/ 4 ô‰s% ãΝn= ÷è tƒ ª!$# š Ï%©!$# šχθ è= ¯= |¡tFtƒ öΝä3ΖÏΒ #]Œ# uθ Ï9 4 Í‘ x‹ós uŠù= sù 

t Ï% ©!$# tβθàÏ9$ sƒ ä† ôtã ÿÍν Íö∆ r& β r& öΝåκz:ŠÅÁ è? îπ uΖ÷FÏù ÷ρ r& öΝåκz: ÅÁ ãƒ ë># x‹tã íΟŠ Ï9r& ∩∉⊂∪ { )٣(  . 

                                                 
 .  ٦٣:  سورة النور آية) ١(
 .  ٦٣:  سورة النور آية) ٢(
 .  ٦٣ - ٦٢:  تانياآلسورة النور ) ٣(
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 وذلك من مقتضيات        َّ                                        هكذا عل منا اهللا سبحانه وتعاىل أن نتأدب مع رسول اهللا 
 وتعظيم الرسول وتوقريه مبا شرعه اهللا التأدب مع الرسول :  اإلميان باهللا ورسوله

$  {،  ، هذا من مقتضيات اإلميان باهللا ورسوله سبحانه وتعاىل yϑ ¯ΡÎ) šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# t Ï% ©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u «!$$ Î/ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ #sŒÎ)uρ (#θ çΡ$ Ÿ2 …çµ yè tΒ #’ n?tã 9ö∆ r& 8ìÏΒ% y` { )من أمور املسلمني)١   ،}  óΟ ©9 

(#θ ç7yδ õ‹tƒ 4 ®L ym çνθ çΡÉ‹ø↔ tG ó¡o„ 4 { )إذا حضروا مع الرسول  )٢ ، ألجل أي  مهمة من مهمات                ِّ       
 هو الذي  خصوصا إذا كان الرسول ، ومهمات التلقي عن الرسول  الدعوة إىل اهللا

اجلامع ، فإنه ال جيوز للمؤمنني أن يذهبوا من هذا االجتماع وهذا األمر  دعاهم إىل االجتماع
4  {  ومعىن     ً                                        ، خالف ا للمنافقني الذين يسيئون األدب مع رسول اهللا  إال بعد استئذانه ®L ym 

çνθ çΡÉ‹ø↔ tG ó¡o„ 4 { )يطلبوا منه اإلذن هلم باالنصراف إذا كان هلم حاجات:   أي)٣  .} ¨β Î) 

t Ï% ©! $# y7 tΡθ çΡ É‹ ø↔ tF ó¡ o„ š Í× ¯≈ s9 'ρ é& t Ï% ©! $# šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 4 { )٤( . 
 ومفهوم اآلية أن  وتأدهبم مع الرسول وتعظيمهم للرسول دل هذا على إمياهنم 

، مث إن اهللا   فهذا دليل على ضعف إميانه أو عدم إميانهمن مل يستأذن رسول اهللا 
 أن ، فوض اهللا سبحانه وتعاىل إىل رسوله  سبحانه وتعاىل أمره أن يأذن ملن شاء منهم
، ال يشق   باملؤمنني رءوف رحيم، وهو  يأذن ملن شاء من أصحابه ممن يرى اإلذن له

ô‰s)s9 öΝà2  {:  م العنت كما قال تعاىل، وال حيب هل على أصحابه u!% y` Ñ^θß™ u‘ ôÏiΒ 

öΝà6Å¡àΡr& î“ƒÍ•tã Ïµø‹n= tã $ tΒ óΟšG ÏΨ tã ëÈƒ Ìym Νà6ø‹n= tæ šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ Ô∃ρ âu‘ ÒΟŠ Ïm §‘ ∩⊇⊄∇∪ { )٥(  .

} ö Ï øó tG ó™ $# uρ ãΝ çλ m; ©! ً                       اطلب هلم املغفرة منه إكرام ا هلم على أدهبم مع رسول :  )٦( } 4 #$                        

                                                 
 .  ٦٢:  سورة النور آية) ١(
 .  ٦٢:  سورة النور آية) ٢(
 .  ٦٢:  سورة النور آية) ٣(
 .  ٦٢:  سورة النور آية) ٤(
 .  ١٢٨:  سورة التوبة آية) ٥(
 .  ٦٢:  سورة النور آية) ٦(
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، وقد أمره اهللا   جماب الدعوة ومعلوم أن الرسول إذا استغفر هلم فإن الرسول اهللا 
óΟ  { غفر للمؤمننيأن يست n= ÷æ $$ sù … çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) ª! $# ö Ï øó tG ó™ $# uρ š Î7 /Ρ s% Î! t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ï9 uρ 

ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ 3 { )قال سبحانه وتعاىل هلم، أما املنافقون فقد هناه اهللا عن االستغفار  )١ ،  :

}  öÏøó tG ó™ $# öΝçλm; ÷ρ r& Ÿω öÏøó tG ó¡n@ öΝçλm; β Î) öÏøó tG ó¡n@ öΝçλm; tÏè ö7y™ Zο§s∆ n= sù tÏøó tƒ ª!$# öΝçλm; 4 { )وقال  )٢ ،

Ÿω  {:  سبحانه وتعاىل uρ Èe≅ |Áè? #’ n?tã 7‰tnr& Νåκ÷]ÏiΒ |N$ ¨Β #Y‰t/r& Ÿω uρ öΝà)s? 4’ n?tã ÿÍν Îö9 s% ( { )يعين )٣ ،  :
ُ               ال تدع  له وتستغفر له ى قربه بعد  كان من عادته أنه إذا دفن امليت يقوم عل؛ ألنه      

استغفروا  {:  ويقول،  ، ويأمر أصحابه باالستغفار له الفراغ من الدفن ويستغفر له

، وقد   مع املؤمنني، هذا شأنه  )٤( }، فإنه اآلن يسأل  ، واسألوا له التثبيت ألخيكم
 .  كأمره اهللا بذل

ω (#θ  {:                         َّ                      مث إن اهللا سبحانه وتعاىل وج ه اخلطاب إىل املؤمنني فقال è= yèøgrB u!$ tã ßŠ ÉΑθ ß™ §9$# 

öΝà6oΨ ÷ t/ Ï!% tæß‰x. Νä3ÅÒ ÷è t/ $ VÒ ÷èt/ 4 { )هذا مثل قوله تعاىل )٥ ، : }  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω 
(#þθ ãè sùös? öΝä3s?≡uθ ô¹ r& s−öθ sù ÏNöθ |¹ Äc É<¨Ψ9$# Ÿω uρ (#ρ ãyγ øgrB …çµ s9 ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ Ìôγ yf x. öΝà6ÅÒ ÷èt/ CÙ ÷èt7Ï9 β r& xÝt7øt rB 

öΝä3è=≈ yϑ ôãr& óΟçFΡr&uρ Ÿω tβρ âßêô±s? ∩⊄∪ ¨βÎ) zƒ Ï% ©!$# tβθ‘Ò äó tƒ öΝßγ s?≡uθ ô¹ r& y‰ΖÏã ÉΑθ ß™ u‘ «!$# y7Í×¯≈ s9'ρ é& t Ï% ©!$# zys tG øΒ $# 

ª!$# öΝåκu5θ è= è% 3“ uθ ø)−G= Ï9 4 Οßγ s9 ×ο tÏøó ¨Β íô_ r&uρ íΟŠ Ïàtã ∩⊂∪ { )مث ذكر خطأ من أساء األدب مع  )٦ ،

β¨  {:  ل يف هذا فقاالرسول  Î) š Ï%©!$# y7 tΡρ ßŠ$ uΖãƒ ÏΒ Ï!#u‘ uρ ÏN≡tàf çt ø: $# öΝèδçsYò2 r& Ÿω 
šχθ è=É)÷è tƒ ∩⊆∪ { )تعو دوا على البادية وعلى  ، لكنهم أعراب ، هؤالء ليسوا منافقني )٧ ،                     َّ     

                                                 
 .  ١٩:  سورة حممد آية) ١(
 .  ٨٠:  سورة التوبة آية) ٢(
 .  ٨٤:  سورة التوبة آية) ٣(
 .  )٣٢٢١( داود اجلنائز أبو) ٤(
 .  ٦٣:  سورة النور آية) ٥(
 .  ٣ - ٢:  تانياآلسورة احلجرات ) ٦(
 .  ٤:  سورة احلجرات آية) ٧(
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   :}  öθم يف طلب النيب ، فرفعوا أصواهت اجلفاء s9 uρ öΝ åκ ¨Ξ r& (#ρ ç y9 |¹ 4 ®L ym yl ã øƒ rB öΝ Íκ ö s9 Î) 

tβ% s3 s9 # Z ö yz öΝ çλ °; 4 { )١(  . 

›ª!$#uρ Ö‘θàxî ÒΟ  {:  مث إن اهللا أطمعهم باملغفرة فقال Ïm ، أطمعهم باملغفرة  )٢( } ∪∋∩ ‘§
، واهللا سبحانه  ، ولكنهم فعلوا ذلك عن جهل ؛ ألهنم ليسوا منافقني مما حصل منهم

 ذلك يف          ُ  ِّ                   ، ولكنه ي نب ه املؤمنني أن يتجنبوا وتعاىل يغفر للمؤمنني ما يقع منهم من خطأ
ω (#θ  {:  املستقبل فقال è= yè øg rB u !$ tã ßŠ ÉΑθ ß™ §9 $# öΝ à6 oΨ ÷ t/ Ï !% tæ ß‰ x. Ν ä3 ÅÒ ÷è t/ $ VÒ ÷è t/ 4 { )٣(  ،

،  بأدب وخفض صوت    ُ     ، في نادى   له مكانة وله قدر عند اهللا سبحانه وتعاىلالرسول 
 يف ، وهذا عام مع الرسول  ، وهذا من عالمات اإلميان  غاية التأدب  ُ         وي تأدب معه 
 بأن خيفضوا أصواهتم  فالذين يسلمون على قرب الرسول وبعد موته  حال حياته 

 برفع ، فال يساء األدب عند قربه   كما نبه العلماء على ذلكعند رسول اهللا 
،  وأعظم من ذلك أن يساء األدب مع اهللا سبحانه وتعاىل يف هذا املوقف،  الصوت واجللبة

؛ ألن هذا شرك   قضاء احلاجات أو تفريج الكربات أو االستعانةفيطلب من الرسول 
َ          وكذلك يشمل هذا التأدب  مع سنة باهللا سبحانه وتعاىل وسوء أدب مع رسول اهللا                       

  وتأدب هلا كأن الرسول  فأصغ هلا إذا مسعت أحاديث الرسول الرسول 
 فيجب علينا أن حنترم سنة الرسول صلى اهللا عليه          َْ              ؛ ألهنا بلغ ت ك عن رسول اهللا  حيدثك
 فنتأدب مع سنة الرسول كما نتأدب مع ؛ ألن احترامها من احترام الرسول  وسلم
$  {:  ؛ ألنه كله وحي من اهللا سبحانه وتعاىل القرآن tΒ uρ ß,ÏÜΖtƒ Çtã #“ uθ oλù; $# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθ èδ ω Î) 

Ö ór uρ 4 yrθ ãƒ ∩⊆∪ { )٤(  . 

                                                 
 .  ٥:  سورة احلجرات آية) ١(
 .  ٥:  سورة احلجرات آية) ٢(
 .  ٦٣:  سورة النور آية) ٣(
 .  ٤ - ٣:  تانياآلسورة النجم ) ٤(
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  التأدب مع أحاديث الرسول 
 واإلمام ابن القيم نبه على أن طالب العلم فيجب أن نتأدب مع أحاديث الرسول 

 كأن الرسول  فعليه أن يتأدب إذا حضر احللقة اليت فيها رواية األحاديث عن الرسول 
 ويتلقوهنا بأدب واحترام وحمبة هلا ، وكان العلماء يتأدبون مع أحاديث الرسول  حاضر

 ؛ ألن احترام أحاديث الرسول من احترامه   حاضروإجالل هلا كأن الرسول 
 ©ΡÎ) š≈oΨù=y™ö‘r& #Y‰Îγ≈x̄$!  {:   قال تعاىل وتوقريه من احترام اهللا واحترام الرسول 

#\Ïe±t6ãΒuρ #\ƒÉ‹tΡuρ ∩∇∪ (#θãΖÏΒ÷σçGÏj9 «!$$Î/ Ï&Î!θß™u‘uρ çνρâ‘Ìh“yèè?uρ çνρãÏj%uθè?uρ çνθßsÎm7|¡è@uρ Zοtò6ç/ ¸ξ‹Ï¹r&uρ ∩∪ { )١(  . 

 هذا هللا سبحانه )   :}  (#θãΖÏΒ÷σçGÏj9 «!$$Î/ { )٢، وشيء للرسول  هذه فيها شيء هللا

 )٤( } çνρãÏj%uθè?uρ  {،   والتعزير معناه التوقريالرسول :   يعين)٣( } çνρâ‘Ìh“yèè?uρ  {،  وتعاىل
çνθ  {،  تأكيد ßs Î m7 |¡ è@ uρ { )انظروا كيف قرن األدب مع   هذا هللا سبحانه وتعاىل)٥ ،

، وعظيم   عند اهللا؟ مما يدل على مكانة الرسول   مع اهللا األدب بالرسول 
          ِّ                        ، ال بالغلو  واإلفراط كما يفعل الغالة  ، وذلك مبا شرعه اهللا قدره عند اهللا سبحانه وتعاىل

ال تطروين  {:   وقال باخلروج عن احلد املشروع الذي حذر منه النيب حبق النيب 
، وكذلك  )٦( }عبد اهللا ورسوله :  ، فقولوا ، إمنا أنا عبد كما أطرت النصارى ابن مرمي

، وعدم  ، وعدم احترام سنته  وعدم احترام الرسولجانب التفريط يف حق الرسول 
ْ    الشعور ب ق د ره  َ ِ        ومأمورون باالعتدال  فراط وعن التفريط فنحن منهيون عن اإل ،

 .  والتوسط يف حقه 
                                                 

 .  ٩ - ٨ : تانياآلسورة الفتح ) ١(
 .  ٩:  سورة الفتح آية) ٢(
 .  ٩:  سورة الفتح آية) ٣(
 .  ٩:  سورة الفتح آية) ٤(
 .  ٩:  سورة الفتح آية) ٥(
 .  )٣٢٦١(البخاري أحاديث األنبياء ) ٦(
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=ô‰s% ãΝn  {:  مث قال سبحانه وتعاىل ÷è tƒ ª!$# š Ï%©!$# šχθ è=̄= |¡tFtƒ öΝä3ΖÏΒ #]Œ# uθ Ï9 4 { )كان  )١ ،
 أو حيضرون االجتماع الذي دعا إليه فقني الذين حيضرون جملس النيب من عادة املنا

، ويتسللون من اجمللس  ، أهنم يذهبون بدون استئذان  وهو األمر اجلامعالرسول 
 وال يطيقون االستماع إليه عليه الصالة ؛ ألهنم ال حيبون الرسول  واالجتماع
أهنم يتوارون يف االنصراف حىت ال يراهم                            ً      ، فهم يتسللون من احلضور لواذ ا مبعىن  والسالم
، ينصرفون وليس هلم حاجة وال  ، ومن باب االحتيال  هذا من باب اخلديعةالرسول 

 واهللا جل وعال ال ختفى ، وإمنا ينصرفون كراهية جمللس الرسول  ضرورة لالنصراف
=ô‰s% ãΝn  {:             َّ                  ، فضحهم وبي ن عملهم اخلبيث فقال عليه خافية ÷è tƒ ª!$# šÏ% ©!$# šχθ è= ¯= |¡tF tƒ 

öΝä3ΖÏΒ #]Œ# uθ Ï9 4 { )مث قال جل وعال )٢ ،  :}  Í‘ x‹ós uŠù= sù t Ï% ©!$# tβθ àÏ9$ sƒ ä† ôtã ÿÍν Íö∆ r& { )أمر )٣ 

 }  βr& öΝåκz:ŠÅÁالرسول  è? îπ uΖ÷FÏù ÷ρ r& öΝåκz: ÅÁãƒ ë># x‹tã íΟŠ Ï9r& ∩∉⊂∪ { )هذا حتذير من اهللا جل  )٤ ،

‘ }  Í أن خيالفوا أمر الرسول وعال لعباده املؤمنني x‹ ós uŠ ù= sù { )الالم هذه الم األمر)٥   ،

}  β r& öΝ åκ z:Š ÅÁ è? îπ uΖ ÷F Ïù { )عقوبة من اهللا سبحانه وتعاىل على خمالفته)٦   . 
، لعله إذا  ؟ الفتنة الشرك أتدري ما الفتنة : " والفتنة كما قال اإلمام أمحد رمحه اهللا

،   أن يقع يف قلبه شيء من الزيغ-  أي بعض قول الرسول -رد بعض قوله 
       ٍ                     من قوم  عرفوا اإلسناد وصحته عجبت : " ، ويقول اإلمام أمحد رمحه اهللا " فيهلك

سفيان الثوري اإلمام اجلليل الفقيه العامل احلرب املعروف :  ، يعين " يذهبون إىل رأي سفيان
، ويتركون العمل باحلديث  إىل اجتهاده وفتواه:  ، أي ، يذهبون إىل رأيه يف اإلسالم

                                                 
 .  ٦٣:  سورة النور آية) ١(
 .  ٦٣:  سورة النور آية) ٢(
 .  ٦٣:  سورة النور آية) ٣(
 .  ٦٣:  سورة النور آية) ٤(
 .  ٦٣:  سورة النور آية) ٥(
 .  ٦٣:  سورة النور آية) ٦(
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اإلمام اجلليل وفتواه ، فإذا كان من أخذ برأي سفيان  ، وعرفوا صحته الذي عرفوا إسناده
ً             واجتهاده وترك احلديث معرض ا هلذا الوعيد ؟ وكيف مبن أخذ أراء  ، فكيف مبن اتبع هواه                        

 ؟  القوانني الوضعية الكفرية وقدمها على شريعة اهللا
ما دام أفىت فالن بكذا فنحن يسعنا ما قاله فالن أو ما ذهب إليه :  بعض الناس يقول

، ويتلمسون منها  ، فهم يتلمسون أقوال العلماء فق أهواءهم، إذا كانت الفتوى توا فالن
؟ بل  ؟ وما هو دليل فالن ، ما هو دليل فالن ، وال يسألون عن الدليل ما يوافق رغباهتم
، فهم يدخلون يف هذا  ، ويتلمسون من آراء الرجال ما يوافق أهواءهم يتلمسون الرخص
öΝåκz:ŠÅÁ  { الوعيد بال شك è? îπ uΖ÷FÏù { )فتنة يف القلوب بأن يصرف اهللا قلوهبم )١ ،  ،

  وردوا أمر رسول اهللا ؛ ألهنم ردوا حديث رسول اهللا  ويصيبهم بالزيغ والضالل
ö≅è% (#ρ  { : ، كما قال اهللا سبحانه وتعاىل   ً                   تبع ا لرغباهتم وأهوائهم çÅ™ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ¢ΟèO (#ρ ãÝàΡ$# 

y#ø‹Ÿ2 šχ% x. èπ t6 É)≈ tã tÎ/Éj‹s3ßϑ ø9$# ∩⊇⊇∪ { )٢(  . 
                                       ً                             ً  فمن بلغه احلق عن اهللا ورسوله مث أعرض عنه تبع ا هلواه وشهوته ورغبته أو إرضاء  

$! sŒÎ)uρ#  {:  ، فإنه يصاب بالزيغ كما قال اهللا سبحانه وتعاىل ن الناسألحد م tΒ ôM s9Ì“Ρé& ×ο u‘θ ß™ 

tsà̄Ρ óΟßγ àÒ ÷è t/ 4’ n< Î) CÙ ÷èt/ ö≅ yδ Νà61 ttƒ ï∅ ÏiΒ 7‰tnr& §ΝèO (#θèùt|ÁΡ$# 4 š’u|À ª!$# Νåκu5θ è= è% öΝåκ̈Ξr'Î/ ×Πöθ s% ω 
tβθ ßγ s)øtƒ ∩⊇⊄∠∪ { )٣(  . 

، صرف اهللا قلوهبم عن احلق  ، ومل يستمعوا ، وكالم رسوله ملا انصرفوا عن كالم اهللا
، وخيتم على  ؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل يزيغ قلوهبم ، فال يقبلون احلق بعد ذلك عقوبة هلم

 .  ، أعرضوا عنه  عن احلق يف أول مرة بعدما بلغهمقلوهبم بسبب أهنم أعرضوا
، ولكن ما   الصحيحة، فكم نسمع من أحاديث الرسول  هذه خطورة عظيمة
،  ، وأن خنشى من الزيغ ؟ جيب أن حناسب أنفسنا عن ذلك مدى أخذنا هبا والعمل

                                                 
 .  ٦٣:  سورة النور آية) ١(
 .  ١١:  سورة األنعام آية) ٢(
 .  ١٢٧:  سورة التوبة آية) ٣(
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‘Í  {،  وحنذر مما حذرنا اهللا منه x‹ós uŠù= sù t Ï%©!$# tβθàÏ9$ sƒ ä† ôtã ÿÍν Íö∆ r& β r& öΝåκz:ŠÅÁ è? îπuΖ÷FÏù { )١(  ،

$  {:  ، كما قال تعاىل والفتنة فتنة القلوب بالزيغ واالنصراف عن احلق £ϑ n= sù (#þθ äî#y— sø# y— r& ª!$# 

öΝßγ t/θ è= è% 4 ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# tÉ)Å¡≈ xø9$# ∩∈∪ { )أعرضوا عن احلق :   يعين-، فلما زاغوا  )٢- 
 .  ، فال تقبل احلق بعد ذلك أزاغ اهللا قلوهبم مبعىن أن اهللا صرفها عن قبول احلق

، وعدم اهتمام   مث تركها رغبة عنهابلغته سنة رسول اهللا وهذه خطورة عظيمة ملن 
، وهذه مسألة عظيمة جيب علينا  ، أن يصيبه اهللا بالزيغ وفساد القلب وخراب الفطرة هبا

، وليعمل به   فليتقبله على الرأس والعني، أي مسلم بلغه حديث رسول اهللا  أن نتعقلها
                      ً               ه أو يزهد أو يعتربه شيئ ا عادي ا ال يلقى ، وال يرغب عنه أو ينصرف عن حسب استطاعته

$  {:  ، يقول اهللا سبحانه وتعاىل ، فإن اخلطورة عظيم له بال pκš‰ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u (#θ ãè‹ÏÛr& 

©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ Ÿω uρ (#öθ ©9uθ s? çµ ÷Ψ tã óΟçFΡr&uρ tβθãè yϑ ó¡n@ ∩⊄⊃∪ Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3s? š É‹©9$% x. (#θ ä9$ s% $ uΖ÷è Ïϑ y™ öΝèδ uρ Ÿω 
tβθ ãèyϑ ó¡o„ ∩⊄⊇∪ * ¨β Î) §Ÿ° Éb>!#uρ £‰9$# y‰ΖÏã «!$# •Μ Á9$# ãΝõ3ç6 ø9$# š Ï%©!$# Ÿω tβθ è= É)÷ètƒ ∩⊄⊄∪ öθ s9uρ zΝÎ= tæ ª!$# öΝÍκ Ïù 

#Zöyz öΝßγ yè yϑ ó™̀{ ( öθ s9uρ öΝßγ yè yϑ ó™ r& (#θ ©9uθ tG s9 Νèδ ¨ρ šχθ àÊ Ì÷è •Β ∩⊄⊂∪ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ zƒ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ ç7ŠÉf tG ó™ $# ¬! 
ÉΑθ ß™ §= Ï9uρ #sŒÎ) öΝä.$ tã yŠ $ yϑ Ï9 öΝà6‹ ÍŠøt ä† ( (#þθ ßϑ n= ôã$#uρ χ r& ©!$# ãΑθ çt s† š ÷t/ Ïöyϑ ø9$# Ïµ Î7ù= s% uρ ÿ…çµ ¯Ρr&uρ Ïµ øŠs9Î) 

šχρ ç|³øt éB ∩⊄⊆∪ (#θ à)¨?$#uρ Zπ uΖ÷FÏù ω ¨ t‹ ÅÁ è? t Ï% ©!$# (#θßϑ n= sß öΝä3Ψ ÏΒ Zπ ¢¹ !% s{ ( (#þθ ßϑ n=÷æ$#uρ χ r& ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© 

É>$ s)Ïèø9$# ∩⊄∈∪ { )٣(  . 
،  ، واالستجابة هللا ، وطاعة رسوله هكذا يأمر اهللا عباده املؤمنني بطاعة اهللا

،  ، وأوامر رسوله ر اهللا، وينهاهم عن اإلعراض عن االمتثال ألوام واالستجابة لرسوله
، فإن اهللا  ، وهي أن اهللا حيول بينهم وبني قلوهبم إذا أعرضوا ومل ميتثلوا وحيذرهم العقوبة

؛ ألهنا تقسو  ، فال يستفيدون منها بعد ذلك سبحانه وتعاىل حيول بينهم وبني قلوهبم
ألن هذا القلب ؛  ، فال تقبل احلق بعد ذلك عقوبة من اهللا سبحانه وتعاىل وتتحجر وتفسد

                                                 
 .  ٦٣:  سورة النور آية) ١(
 .  ٥:  سورة الصف آية) ٢(
 .  ٢٥ - ٢٠:  اتياآلسورة األنفال ) ٣(
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أال إن يف اجلسد مضغة  {:  ، كما قال  هو حمل الصالح أو الفساد يف هذا اإلنسان

،  )١( }، أال وهي القلب  ، وإذا فسدت فسد اجلسد كله إذا صلحت صلح اجلسد كله
، وكالم   واإلصغاء إىل كالم اهللالقلب إمنا يصلح بتقبل أوامر اهللا وأوامر رسوله وا

، فالقلب ال يصلح إال باإلمداد                  ً     ً ويتنور ويصبح قلب ا صاحل ا+ وبذلك حييا ويفقه رسوله 
، مثل   فإذا قطع عنه ذلك اإلمداد فسدالذي يرتل عليه من كالم اهللا وكالم رسوله 

 .  ، فإذا نزل عليها املطر فإهنا حتيا بإذن اهللا ا املطر ماتتاألرض إذا انقطع عنه
مثل ما بعثين اهللا به  {:  ، وقال  الناس حيال ما بعثه اهللا به باألرضوقد شبه النيب 

باخلوايب :  ، أي )٢( }.  . . . ادب أمسكت املاء، منها أج كمثل غيث أصاب أرًضا
، ويسقون  ، ويزرعون منها ، ونفعت الناس بأهنا أمسكت هلم املاء يرتوون منها والغدران
، فجمعت بني  ، وأنبتت الكأل ، فأمسكت املاء ، وأرض أخرى أصاهبا الغيث دواهبم
 .  فضل من اليت قبلها، فهذه أ ، وهو العشب إمساك املاء وإنبات الكأل:  األمرين

، ويبينون  ، ويعتنون باألسانيد والنوع األول مثال للحفاظ الذين حيفظون األحاديث
                    ُ                         ، هؤالء أمسكوا للناس ن صوص هذه الشريعة وحفظوها  صحيحها من ضعيفها

 .  ودرسوها
،  أما الصنف الثاين فهم احلفاظ الفقهاء وعلماء احلديث الذين رووا األحاديث

، هذه الطائفة من أهل العلم أفضل  ، وشرحوها وفجروا ينابيعها للناس معانيهاوتفقهوا يف 
 .  من اليت قبلها

:  ، كما يف قوله  ، وال تنبت كأل                                        ً أما الصنف الثالث من الناس فأرض ال حتبس ماء 
، وذلك مثل من مل  )٣( }هي قيعان ال متسك ماًء وال تنبت كأل وأصاب أرًضا إمنا  {

                                                 
، الدارمي  )٤/٢٧٠(، أمحد  )٣٩٨٤(، ابن ماجه الفنت  )١٥٩٩(، مسلم املساقاة  )٥٢(البخاري اإلميان ) ١(

 .  )٢٥٣١(البيوع 
 .  )٤/٣٩٩(، أمحد  )٢٢٨٢(، مسلم الفضائل  )٧٩(البخاري العلم ) ٢(
 .  )٤/٣٩٩(، أمحد  )٢٢٨٢(، مسلم الفضائل  )٧٩(البخاري العلم ) ٣(
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، هذا مثال املنافقني                 ً  ومل يرفع به رأس ايقبل هدى اهللا الذي جاء به رسول اهللا 
ً                      ، وكل من مل يرفع رأس ا بكالم اهللا وكالم رسوله  والكفار                    وهؤالء هم الذين خالفوا 

،  )١( } Í‘x‹ósuŠù=sù tÏ%©!$# tβθàÏ9$sƒä† ôtã ÿÍνÍö∆r& βr& öΝåκz:ŠÅÁè? îπuΖ÷FÏù  {  ومل يلقوا له باهلمعن أمره 

ρ÷  {،        ً          يعين زيغ ا يف القلب r& öΝåκz: ÅÁ ãƒ ë># x‹tã íΟŠ Ï9r& ∩∉⊂∪ { )يف   يف الدنيا ويف اآلخرة)٢ ،
، ويف اآلخرة يعذهبم اهللا سبحانه  ، فيقتلوهنم أو يسبوهنم الدنيا يسلط اهللا عليهم جنوده

                                ً      ً                         ، فهم متوعدون بالعذاب األليم عاجل ا وآجل ا بسبب أهنم خيالفون عن أمر  بالناروتعاىل 
 ومل يهتم هبا ومل يلق  ويف هذا وعيد شديد لكل من خالف أوامر الرسول  الرسول
 .  هلا باله

$!  {:  ويقول اهللا سبحانه وتعاىل يف آية أخرى tΒ uρ ãΝä39s?# u ãΑθ ß™ §9$# çνρ ä‹ã‚ sù $ tΒ uρ öΝä39pκ tΞ 

çµ ÷Ψtã (#θ ßγ tFΡ$$ sù 4 { )٣(  . 
،   أمته من األوامر واإلرشاداتما أتاكم الرسول يشمل كل ما أمر به الرسول 

 ألمته أن يتقبلوه وأن ، فهذا عام لكل ما أعطاه الرسول  وكذلك ما أعطاكم من املال
$ {،  مال؛ ألن فيه اخلري وفيه الصالح للقلوب واألبدان واألع يأخذوه عن رغبة وحمبة tΒ uρ 

öΝä39pκtΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ$$ sù 4 { )ما أمركم الرسول )٤ ؛ ألنه ال ينهى عن شيء   بتركه فاتركوه
                    ً  ؛ وإن قدر أن فيه شيئ ا   عن شيء فيه خري للناس، ما هنى الرسول  إال وفيه الضرر وفيه الشر

  الذي ينهى عنه الرسول، ف من اخلري فإن فيه من الضرر ما هو أرجح وأبلغ مما فيه من اخلري
هذا وعيد  )٥( } ∪∠∩ βÎ) ©!$# ß‰ƒÏ‰x© É>$s)Ïèø9$#¨ {.  ، وإما شر راجح هو إما شر حمض ال خري فيه

  ويترك ما هنى عنه الرسول من اهللا سبحانه وتعاىل ملن مل ميتثل فيأخذ ما أعطاه الرسول 

                                                 
 .  ٦٣:  سورة النور آية) ١(
 .  ٦٣:  ر آيةسورة النو) ٢(
 .  ٧:  سورة احلشر آية) ٣(
 .  ٧:  سورة احلشر آية) ٤(
 .  ٧:  سورة احلشر آية) ٥(
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، نأيت  )١( }، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم  ما هنيتكم عنه فاجتنبوه {:  ويقول 

  . )٢( } Ÿω ß#Ïk=s3ãƒ ª!$# $²¡øtΡ ωÎ) $yγyèó™ãρ 4  { ، أما الذي ال نستطيعه فاهللا جل وعال منه ما نستطيع
،   ألنك ال تستطيعه فإنك ال تؤاخذ على ذلك             ً                   فإذا تركت شيئ ا مما أمر به الرسول 

}  Ÿω ß#Ïk= s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ω Î) $ yγ yè ó™ãρ 4 { )لكن تركته رغبة  ، أما إذا تركته وأنت تستطيعه )٣ ،
 أو تقدم رضا ، فتقدم هوى نفسك على طاعة الرسول              ً          عنه أو اتباع ا هلوى نفسك
‘Í  {  هنا يأيت الوعيدالناس على طاعة الرسول  x‹ós uŠù= sù t Ï% ©!$# tβθ àÏ9$ sƒ ä† ôtã ÿÍν Íö∆ r& β r& 

öΝåκz:ŠÅÁ è? îπ uΖ÷FÏù ÷ρ r& öΝåκz: ÅÁ ãƒ ë># x‹tã íΟŠ Ï9r& ∩∉⊂∪ { )٤(  . 

  يف القرآن الكرمي مواضع األمر بطاعة الرسول 
 :   يف مواضع متعددة من كتابه أمر بطاعة الرسول واهللا سبحانه وتعاىل

$  {:  ، مثل قوله تعاىل  مع طاعة اهللا سبحانه وتعاىلتارة يأمر بطاعة الرسول  pκš‰ r'̄≈ tƒ 

t Ï% ©!$# (#þθ ãΨtΒ#u (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# ’ Í<'ρ é&uρ Íö∆ F{$# óΟä3ΖÏΒ ( { )٥(  . 

θ#)  {:  ومثل قوله تعاىل ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 ، ومثل قوله سبحانه  )٦( } #$

θ#)  {:  وتعاىل ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# (#ρ â‘ x‹ ÷n $# uρ 4 β Î* sù öΝ çG øŠ ©9 uθ s? (# þθ ßϑ n= ÷æ $$ sù $ yϑ ¯Ρ r& 4’ n? tã $ uΖ Ï9θ ß™ u‘ 

à≈ n= t7 ø9 $# ß Î7 ßϑ ø9 $# ∩⊄∪ { )٧(  . 

                                                 
، النسائي  )٢٦٧٩(، الترمذي العلم  )١٣٣٧(، مسلم الفضائل  )٦٨٥٨(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) ١(

 .  )٢/٤٦٧(، أمحد  )٢(، ابن ماجه املقدمة  )٢٦١٩(مناسك احلج 
 .  ٢٨٦:  ة البقرة آيةسور) ٢(
 .  ٢٨٦:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ٦٣:  سورة النور آية) ٤(
 .  ٥٩:  سورة النساء آية) ٥(
 .  ٥٩:  سورة النساء آية) ٦(
 .  ٩٢:  سورة املائدة آية) ٧(
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tΒ  {:  ومثل قوله تعاىل uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# tΑθ ß™ §9$#uρ y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù yìtΒ t Ï% ©!$# zΝyè ÷Ρr& ª!$# ΝÍκö n= tã zÏiΒ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# 

tÉ)ƒ Ïd‰Å_Á9$#uρ Ï!#y‰pκ’¶9$#uρ tÅs Î=≈ ¢Á9$#uρ 4 { )١(  . 

 tΒuρ ÄÈ÷ètƒ ©!$# …ã&s!θß™u‘uρ £‰yètGtƒuρ∅  {:   عن معصيته ومعصية رسوله مثلوتارة ينهى

…çνyŠρß‰ãn ã&ù#Åzô‰ãƒ #·‘$tΡ #V$Î#≈yz $yγ‹Ïù …ã&s!uρ ÑU#x‹tã ÑÎγ•Β ∩⊇⊆∪ { )٢(  . 
  {:  تعاىلويقول سبحانه و tΒ uρ ÄÈ ÷è tƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ ¨β Î* sù … çµ s9 u‘$ tΡ zΟ ¨Ψ yγ y_ t Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù 

# ´‰ t/ r& ∩⊄⊂∪ { )٣(  .} 7‹ Í≥ tΒ öθ tƒ –Š uθ tƒ zƒ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. (# âθ |Á tã uρ tΑθ ß™ §9 $# öθ s9 3“ §θ |¡ è? ãΝ Íκ Í5 ÞÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ 

tβθ ßϑ çF õ3 tƒ ©! $# $ ZVƒ Ï‰ tn ∩⊆⊄∪ { )٤(  . 
.  )٥( } ) #$!© &̈Β ÆìÏÜãƒ tΑθß™§9$# ô‰s)sù tí$sÛr  {:   مفردة مثلوتارة يذكر طاعة الرسول 

} !$ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) tí$ sÜã‹Ï9 Âχ øŒÎ* Î/ «!$# 4 { )٦(  . 

θ#)  { : وقال سبحانه وتعاىل ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# öΝà6¯= yè s9 tβθçΗ xqöè? ∩∈∉∪ { )٧(  . 
،     ً         سبب ا للرمحة، كما جعل طاعة الرسول     ً           سبب ا للهدايةفجعل طاعة الرسول 

β  {:  قال سبحانه وتعاىل،  وأخرب أن الذي ال يطيع الرسول مطيع هلواه Î* sù óΟ©9 (#θ ç7ŠÉf tFó¡o„ 

y7 s9 öΝn= ÷æ$$ sù $ yϑ ¯Ρr& šχθ ãèÎ7−Ftƒ öΝèδ u!#uθ ÷δ r& 4 ôtΒ uρ ‘≅ |Ê r& Ç£ϑ ÏΒ yìt7©?$# çµ1 uθ yδ Îötó Î/ “ W‰èδ š∅ÏiΒ «!$# 4 χ Î) ©!$# 

Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# tÏϑ Î=≈ ©à9$# ∩∈⊃∪ { )٨(  . 
، وأن   واجبة على كل مؤمن وكل مسلم حبسب ما يستطيع  ً               إذ ا فطاعة الرسول 

 .  يتجنب كل ما هنى عنه الرسول 

                                                 
 .  ٦٩:  سورة النساء آية) ١(
 .  ١٤:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ٢٣:  سورة اجلن آية) ٣(
 .  ٤٢:  نساء آيةسورة ال) ٤(
 .  ٨٠:  سورة النساء آية) ٥(
 .  ٦٤:  سورة النساء آية) ٦(
 .  ٥٦:  سورة النور آية) ٧(
 .  ٥٠:  سورة القصص آية) ٨(



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ٣١٩

  عاقبة املخالفة واهلجوم على أحاديثه للرسول 
، فهناك رجل رآه      ً عاجل ا، وقد حتصل به العقوبة   شر وبالء وفتنةاملخالفة للرسول 

يعمد أحدكم  {:   اخلامت من يده وقال، فرتع النيب      ً     ً         البس ا خامت ا من ذهبالنيب 
 ال آخذه وقد ال واهللا:  ، قال ، خذ خامتك انتفع به ، فيضعها يف يده إىل مجرة من نار

 .   فهذا هو اإلميان)١( } طرحه رسول اهللا 

ال :  ، قال كل بيمينك:   يأكل بشماله فقال لهرآه النيب  {بينما رجل آخر 

، دعاء عليه بعدم  )٢( }ال استطعت :  ، قال النيب ، ما منعه إال الكرب أستطيع
؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل مجدها ومل يستطع  ، فما رفع يده إىل فيه بعد ذلك االستطاعة

 .  رفعها بعد ذلك عقوبة له
؛   فإنه جيب عليه أن يتأدب معها وأن حيترمهااحلاصل أن من بلغته سنة الرسول 

y7  {:  ، كما قال تعاىل  اإلسالم ردة عنألن الكراهية ملا جاء به رسول اهللا  Ï9≡sŒ 

óΟßγ ¯Ρr'Î/ (#θ èδÌx. !$ tΒ tΑt“Ρr& ª!$# xÝt7ôm r'sù óΟßγ n=≈ yϑ ôãr& ∩∪ { )٣(  . 
 y7Ï9≡sŒ  {،   كراهية لذلك فهذا مرتد عن اإلسالمفإذا كان يترك ما صح عن الرسول 

óΟßγ̄Ρr'Î/ (#θèδÌx. !$tΒ tΑt“Ρr& ª!$# xÝt7ômr'sù óΟßγn=≈yϑôãr& ∩∪ { )وإمنا  ، أما إذا كان تركه ال كراهية له )٤ ،
، ولكنه على خطر عظيم أن  ، فهذا أخف من األول من أجل الكسل أو من أجل هوى نفسه

 .  صاب بالزيغ يف قلبه والعياذ باهللاي

                                                 
 .  )٢٠٩٠(مسلم اللباس والزينة ) ١(
 .  )٢٠٣٢(، الدارمي األطعمة  )٤/٤٦(، أمحد  )٢٠٢١(مسلم األشربة ) ٢(
 .  ٩:  سورة حممد آية) ٣(
 .  ٩:  سورة حممد آية) ٤(
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 وأوجب ذلك علينا وجوبا ال فاحلاصل أن اهللا سبحانه وتعاىل أمرنا بطاعة رسوله 
$  {،  اختيار فيه tΒ uρ tβ% x. 9ÏΒ ÷σßϑ Ï9 Ÿω uρ >π uΖÏΒ ÷σãΒ #sŒÎ)  |Ós% ª!$# ÿ…ã& è!θ ß™ u‘ uρ #·øΒ r& β r& tβθ ä3tƒ ãΝßγ s9 äο uzÏƒ ø: $# ôÏΒ 

öΝÏδ ÌøΒ r& 3 tΒ uρ ÄÈ ÷ètƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰s)sù ¨≅ |Ê Wξ≈n= |Ê $ YΖ Î7•Β ∩⊂∉∪ { )١(  . 
، فعليه أن  ، ويريد الفالح يف الدنيا ويف اآلخرة ، ويريد الصالح فالذي يريد النجاة

، وأال يعبد اهللا إال مبا  ، وجيتنب ما هنى عنه وزجر يعه فيما أمر ويطيتبع هذا الرسول 
 .                           ً          وهذا هو معىن شهادة أن حممد ا رسول اهللا، وأن يصدقه مبا أخرب  شرع

،  كما أن معىن شهادة ال إله إال اهللا أن نعبده سبحانه وتعاىل وحده ال شريك له
$ ô‰s)s9uρ  {:   قال تعاىل، ، وترك عبادة ما سواه بإفراد اهللا تعاىل بالعبادة uΖ÷Wyè t/ ’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Β é& 

»ωθ ß™§‘ Âχ r& (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $#uρ |Nθ äó≈©Ü9$# ( { )٢(  ،}  !$ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ÏΒ š Î=ö6 s% ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) 

û ÇrθçΡ Ïµ ø‹s9Î) …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈s9Î) Hω Î) O$ tΡr& Èβρß‰ç7ôã $$ sù ∩⊄∈∪ { )٣(  . 
                      ً                         ، أما معىن شهادة أن حممد ا رسول اهللا فهو طاعته فيما  هذا معىن شهادة ال إله إال اهللا

 .        ُ                 ، وأال ي عبد اهللا إال مبا شرع ، واجتناب ما هنى عنه وزجر وتصديقه فيما أخرب،  أمر
                                                            ً       احفظوا هذه الكلمات تفسر لكم معىن شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممد ا رسول 

، وطاعة الرسول طاعة هللا  ، ولكن حفظها مع العمل هبا ، وليس املقصود حفظها فقط اهللا
ِ  الرسول طاعة للمرس ل؛ ألن طاعة  سبحانه وتعاىل ؛ ألن  ، وهو اهللا سبحانه وتعاىل                 

$  {:   كما قال اهللا سبحانه وتعاىل           ٌ       الرسول مبلغ  عن اهللا  tΒ uρ ß,ÏÜΖtƒ Çtã #“ uθ oλù; $# ∩⊂∪ ÷β Î) 

uθ èδ ω Î) Ö óruρ 4 yrθãƒ ∩⊆∪ { )٤(  ،}  $ yϑ̄ΡÎ) tβ% x. tΑöθ s% tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# #sŒÎ) (#þθ ããßŠ ’ n< Î) «!$# Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ u/ä3ós u‹ Ï9 

                                                 
 .  ٣٦:  سورة األحزاب آية) ١(
 .  ٣٦:  سورة النحل آية) ٢(
 .  ٢٥:  سورة األنبياء آية) ٣(
 .  ٤ - ٣:  تانياآلسورة النجم ) ٤(
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öΝßγ oΨ ÷t/ β r& (#θ ä9θ à)tƒ $ uΖ÷è Ïϑ y™ $ uΖ÷è sÛr&uρ 4 y7Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ tβθßs Î= øßϑ ø9$# ∩∈⊇∪ tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ |·øƒ s† uρ ©!$# 

Ïµ ø)−G tƒ uρ y7Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβρ â“ Í←!$ xø9$# ∩∈⊄∪ { )١(  . 
، وهذا  وذكر عن املنافقني أهنم يقسمون وحيلفون أنه لو أمرهم الرسول ألطاعوه

،   بأمر، بل املراد أنك إذا أمرك الرسول  ، وال إىل حلف ال حيتاج إىل إقسام
:  ، كما ذكر اهللا عن املنافقني فقال  تفي هبذا الوعد؛ ألنك قد ال امتثل بدون أن حتلف

}  * (#θ ßϑ |¡ø% r&uρ «! $$ Î/ y‰ ôγ y_ öΝ Íκ È]≈ yϑ ÷ƒ r& ÷ È⌡ s9 öΝ åκ sE ö tΒ r& £ ã_ ã ÷‚ u‹ s9 ( ≅ è% ω (#θ ßϑ Å¡ ø) è? ( ×π tã$ sÛ îπ sùρ ã ÷è ¨Β 4 ¨β Î) 

©! $# 7 Î7 yz $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? ∩∈⊂∪ ö≅ è% (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §9 $# ( χ Î* sù (# öθ ©9 uθ s? $ yϑ ¯Ρ Î* sù Ïµ ø‹ n= tã $ tΒ 

Ÿ≅ Ï iΗ äq Νà6ø‹n=tæuρ $̈Β óΟçFù=ÏiΗäq ( βÎ)uρ çνθãè‹ÏÜè? (#ρß‰tGôγs? 4 $tΒuρ ’n?tã ÉΑθß™§9$# ωÎ) à≈n=t7ø9$# ÚÎ7ßϑø9$# ∩∈⊆∪ { )٢(  . 
؛ ألن إميانه حيمله على ذلك بدون  فاملؤمن ال حيتاج إىل أن حيلف أن يطيع اهللا ورسوله

ً           ، وأيض ا رمبا يعجز حلف ، لكن إذا كان قد حلف  ، وإذا عجز عن الطاعة فهو معذور      
Νåκ÷]ÏΒ *  {:  ، كما قال تعاىل وعاهد اهللا سبحانه وتعاىل فإنه بذلك حينث uρ ô̈Β y‰yγ≈ tã ©!$# 

ï È⌡s9 $ oΨ9s?# u ÏΒ Ï& Î#ôÒ sù £s% £‰¢Á oΨ s9 £tΡθ ä3uΖ s9uρ zÏΒ tÅs Î=≈ ¢Á9$# ∩∠∈∪ !$ £ϑ n= sù Οßγ9s?# u ÏiΒ Ï& Î#ôÒ sù (#θ è= Ïƒ r2 Ïµ Î/ 

(#θ ©9uθ s?uρ Νèδ ¨ρ šχθ àÊÌ÷è •Β ∩∠∉∪ { )٣(  . 
، وإمنا يطيعون  ك ما كان األنبياء عليهم الصالة والسالم حيلفون على طاعة اهللاولذل

ÏM  {:  ، كما قال إمساعيل عليه السالم  ويعلقون على املشيئةاهللا  t/ r' ¯≈ tƒ ö≅ yè øù $# $ tΒ 

ã tΒ ÷σ è? ( þ’ ÎΤ ß‰ Éf tF y™ β Î) u !$ x© ª! $# z ÏΒ t Î É9≈ ¢Á9 واهللا لتجدين من :  ، وما قال )٤( } ∪⊅⊂⊆∩ #$

’þ  { ، فقد يعجز أن يكون من الصابرين ؛ ألنه ال يزكي نفسه الصابرين ÎΤ ß‰ Éf tF y™ β Î) 

u !$ x© ª! $# z ÏΒ t Î É9≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊃⊄∪ { )٥(  . 
                                                 

 .  ٥٢ - ٥١:  يتاناآلسورة النور ) ١(
 .  ٥٤ - ٥٣:  تانياآلسورة النور ) ٢(
 .  ٧٦ - ٧٥:  تانياآلسورة التوبة ) ٣(
 .  ١٠٢:  رة الصافات آيةسو) ٤(
 .  ١٠٢:  سورة الصافات آية) ٥(
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ستجدين واهللا من :  والشيخ الكبري الذي تعاقد مع موسى عليه السالم ما قال
’þ  {:  ، بل قال ؛ ألن هذا تزكية للنفس الصاحلني ÎΤ ß‰ Éf tF y™ β Î) u !$ x© ª! ، فهو  )١( } #$

، وموسى عليه السالم ملا قال له   وهكذا أدب األنبياء والصاحلنياستعان باهللا 
y7  {:  اخلضر ¨Ρ Î)  s9 yì‹ ÏÜ tG ó¡ n@ z Éë tΒ # Z ö9 ’þ  {:  ، قال )٢( } ∪∠∌∩ ¹| ÎΤ ß‰ Éf tF y™ β Î) u !$ x© ª! $# 

# \ Î/$ |¹ { )٣(  . 
 ، فاحلاصل أن اإلنسان يعزم وينوي بقلبه على أن يطيع الرسول  هذا أدب األنبياء

 ويترك ، فهو يفعل ما يستطيع من أوامره   مىت بلغهوعلى أنه ال يعصي أمر الرسول 
، فاحلاصل أن هذه  ؛ ألن الترك أخف من الفعل  عليه وسلمكل ما هناه الرسول صلى اهللا

‘Í  {:  ، وهي قوله تعاىل اآلية آية عظيمة x‹ós uŠù= sù t Ï% ©!$# tβθàÏ9$ sƒ ä† ôtã ÿÍν Íö∆ r& β r& öΝåκz:ŠÅÁ è? îπ uΖ÷FÏù ÷ρ r& 

öΝåκz: ÅÁ ãƒ ë># x‹tã íΟŠ Ï9r& ∩∉⊂∪ { )هذه اآلية جيعلها كل مؤمن نصب عينيه مع أوامر رسول  )٤ ،
ً       ً  دائم ا وأبد ااهللا        . 

،  ، نسمعها يف الدروس ، نسمعها يف املسجد      ً  دائم انسمع أحاديث الرسول 
،  من امتثاهلا، فعلينا أن نبادر إىل ما نستطيع  ، نسمعها يف احملاضرات نسمعها يف اخلطب
، وبذلك يؤجر  ، ومن ال يستطيع يف احلال فإنه يعزم عليه يف املستقبل وأن نرغب يف ذلك
، ومل يلق له   ومل يهتم به               ً                   ، ومن يسمع حديث ا من أحاديث الرسول  على نيته الصاحلة

، فهذا على خطر عظيم أن  ، أو ترك العمل به وهو يقدر على ذلك رغبة عن الطاعة باله
‘Í  {:   مبا ذكره اهللا سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية الكرميةيصاب x‹ós uŠù= sù t Ï% ©!$# tβθ àÏ9$ sƒ ä† ô tã 

ÿÍν Íö∆ r& βr& öΝåκz:ŠÅÁ è? îπ uΖ÷FÏù ÷ρ r& öΝåκz: ÅÁ ãƒ ë># x‹tã íΟŠ Ï9r& ∩∉⊂∪ { )ما أكثر ما نتعلم من أحاديث  )٥ ،

                                                 
 .  ١٠٢:  سورة الصافات آية) ١(
 .  ٦٧:  سورة الكهف آية) ٢(
 .  ٦٩:  سورة الكهف آية) ٣(
 .  ٦٣:  سورة النور آية) ٤(
 .  ٦٣:  سورة النور آية) ٥(
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، ما موقفنا من  ، لكن علينا أن حناسب أنفسنا ، يف مقرراتنا  يف دروسناالرسول 
، وأن حنترم أحاديث  ، وأن نتأدب      ً                  ؟ أول ا جيب علينا أن نصغي أحاديث الرسول 

 به أمر ، أما ما أمر  أمر إجياب مث جيب علينا أن ننفذ ما أمرنا به الرسول الرسول 
، لكنه لو تركه  ، فما أمر به أمر استحباب ففعله خري من تركه استحباب أو أمر إباحة

ٌ                     ، أما ما أمر به أمر إباحة فهذا خمري  فيه بني الفعل والترك فال حرج عليه ،  ، ال إمث يف تركه                                 
 .  ؛ ألن املباح متساوي الطرفني وال ثواب يف فعله

، وأهنم دعاة إىل اهللا سبحانه  ، ويدعون الفهم  اليومماذا تقولون يف أناس يدعون العلم
،   بدل أن يتأدبوا معها وحيترموها؟ صاروا يتهجمون على أحاديث الرسول  وتعاىل

 أنه قال ذلك ما دام العقل ال حىت ولو صح عن الرسول :  صاروا يهامجوها ويقولون
، وعلى   على عقوهلمسول ، ويعرضون أحاديث الر يوافق فإننا نأخذ مبا يقتضيه العقل

، فما أيده العلم احلديث بزعمهم  ، أو يعرضوهنا على ما يسمونه بالعلم احلديث أفكارهم
 .  قالوا هذا صحيح

، والذي يعارض حديث  وليس هناك علم حديث صحيح يعارض أحاديث الرسول
، كما  ة؛ ألهنا نظريات كاذب               ً                     ، وإن كان صادر ا من خرباء أو من أطباء  جهلالرسول 

، لكن قد يظهر لنا وقد ال  النقل الصحيح ال يتعارض مع العقل الصريح:  قال أهل العلم
 .  ، فيظهر لغرينا يف املستقبل يظهر لنا ذلك

، سواء   فيجب قبوله سواء عرفنا معناه أو مل نعرفهاملهم أن ما صح عن الرسول 
 لنا وال نتهم حديث رسول اهللا ، الواجب أن نتهم عقو وافق عقولنا أو مل يوافق عقولنا

 أو حنكم العلم احلديث ، أما أننا حنكم عقولنا يف أحاديث الرسول  هذا ما جيب علينا
ما وافق هذه القواعد فهو :   ونقولوالتجارب اليت يعملها البشر على أحاديث الرسول 

،        ً ون ضالل ا، وهذا يك - والعياذ باهللا -، هذا أمر باطل  صحيح وما خالفها هو مردود
، لوال أننا حنمله على التأويل   ُ                                              وي خشى على صاحبه من الزيغ ومن الردة عن دين اإلسالم
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          ً                                        ، ولكن نظر ا جلهله أو لتأويله أو لتقليده ملن قال هذه  أو على اجلهل حلكمنا عليه بالردة
 .  ، وإال فهو على خطر عظيم ، وإنه خمطئ إنه ضال:  املقاالت فيقال

                   َّ      ً   فمنهم من ينكر السن ة إطالق ا  من جترءوا على أحاديث الرسول ومن الناس اآلن
، ال تعمل  ، وهذه طائفة كافرة ، ويسمون بالقرآنية ال يعمل إال بالقرآن:  ويقول
$!  {:  ، قال تعاىل                          َّ ؛ ألن القرآن أحال على السن ة بالقرآن tΒ uρ ãΝä39s?# u ãΑθ ß™ §9$# çνρ ä‹ã‚ sù $ tΒ uρ 

öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù 4 { )اهللا سبحانه وتعاىل يقول عن نبيه )١ ،  :}  ÞΟ ßγ ßϑ Ï k= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# 

sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ { )واحلكمة هي سنة الرسول  ، الكتاب هو القرآن )٢ ،  . 

$!  {:  ويقول سبحانه وتعاىل uΖø9t“Ρr&uρ y7 ø‹s9Î) tò2 Ïe%! $# t Îit7çFÏ9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑÌh“ çΡ öΝÍκö s9Î) { )٣(  ،
، وتفسر   فهي تبني جممالت القرآن وهذا يف سنة الرسول فوكل البيان للرسول 

‘Í  {:  ال نعمل إال بالقرآن ينطبق عليه قوله تعاىل:  ، فمن يقول القرآن x‹ós uŠù= sù t Ï% ©!$# 

tβθ àÏ9$ sƒ ä† ôtã ÿÍν Íö∆ r& βr& öΝåκz:ŠÅÁ è? îπ uΖ÷FÏù ÷ρ r& öΝåκz: ÅÁ ãƒ ë># x‹tã íΟŠ Ï9r& ∩∉⊂∪ { )والذي يرفض سنة  )٤ ،
، وال نقبل أحاديث  نأخذ باملتواتر:  ، أو يقول ، أو يرفض بعضها ويأخذ ببعضها الرسول

، أو ال  ال نعمل هبا يف العقائد، و اآلحاد إذا خالفت القواعد العقلية أو القواعد املنطقية
ً               ، فهذا أيض ا يدخل يف قوله  ، وهي يف الواقع جهلية نعمل هبا يف األمور اليت يسموهنا علمية          

‘Í  {:  تعاىل x‹ós uŠù= sù t Ï% ©!$# tβθàÏ9$ sƒ ä† ôtã ÿÍν Íö∆ r& { )فهؤالء أشد من الذين       ً      ً  دخول ا أولي ا)٥ ،
 والعياذ -؛ ألهنم خالفوه متعمدين  خيالفون عن أمره هلوى أو جلهل أو لشهوة يف نفوسهم

 .  -باهللا 

                                                 
 .  ٧:  سورة احلشر آية) ١(
 .  ١٢٩:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٤٤:  النحل آيةسورة ) ٣(
 .  ٦٣:  سورة النور آية) ٤(
 .  ٦٣:  سورة النور آية) ٥(
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ً                                  وكذلك مما ظهر يف العصر األخري خصوص ا بني الشباب اهلجوم على بعض أحاديث                               
ً           ، وهذا أيض ا خطر عظيم علم بالتصحيح والتضعيف والتجريح من دون الرسول  ، فال           

، أما   إال عن علم وعن خربة وعن معرفةجيوز ألحد أن يتكلم يف أحاديث الرسول 
،  ، ومل يأخذ العلم عن العلماء ومن مصادره الصحيحة إنسان أخذ يقرأ يف الكتب فقط

، وهذا سوء أدب  ، فهذه خطورة عظيمة وصار يتكلم على األحاديث يصحح ويضعف
؛ فعليهم أن يتوقفوا عن هذا   وجترؤ على أحاديث الرسولحاديث الرسول مع أ
 واحترام سنة ، وعلى األمة التأدب مع سنة رسول اهللا                     ؛ ألنه خطري جد ا عليهم األمر

، بأن  واجب على اإلنسان أن ال يتكلم فيها إال عن علم وعن خربة حقيقية.  الرسول 
، ومل يأت البيوت  ن متطفل أتى األمور من سطوحها، أما إنسا يكون من أهل هذا الفن

 ومع ، وهذا يدخل يف سوء األدب مع رسول اهللا  ، فهذا خطر عظيم من أبواهبا
 .  ، فإنه أمر عظيم ، فعلينا أن نفطن هلذا األمر سنته

، ومن الزنادقة واملالحدة   اآلن جترأ عليها كثري من الناس من اجلهلةوسنة الرسول 
 موقف ، فيجب أن يكون لنا موقف مع سنة الرسول   األفكار اهلدامةمن أصحاب

، فكما نوقر      ً      ً         ً       ً  علم ا وعمل ا واحترام ا وتوقري ا، وموقف املؤمنني بأحاديث الرسول  اإلميان
$!  {:  ؛ ألهنا من عند اهللا سبحانه وتعاىل  نوقر أحاديثهالرسول  tΒ uρ ãΝä39s?# u ãΑθ ß™ §9$# 

çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù 4 { )١(  ،}  $ tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç tã #“ uθ oλ ù; $# ∩⊂∪ ÷β Î) uθ èδ ω Î) Ö ór uρ 

4 yrθ ãƒ ∩⊆∪ { )حانه وتعاىل، فهي وحي من اهللا سب )٢ .  
،  ، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع وأستغفر اهللا يل ولكم وجلميع املسلمني

،  ، وأال يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ، والثبات على احلق ، والبصرية يف ديننا والعمل الصاحل
 .  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

                                                 
 .  ٧:  سورة احلشر آية) ١(
 .  ٤ - ٣:  تانياآلسورة النجم ) ٢(
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 احملاضرة العشرون 
 صالح ذات البني إ 

 املراد بإصالح ذات البني وبيان أمهيته 
، وعلى آله  ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني نبينا حممد احلمد هللا رب العاملني
 .  وأصحابه إىل يوم الدين

 :  أما بعد
،  " إصـالح ذات البيـن "  هو- إن شاء اهللا -فإن املوضوع الذي سنتحدث عنه 

،  ؛ ملا يترتب عليه من اآلثار احلميدة والعواقب احلسنة              أنه مهم جد اوهو موضوع ال شك
=ª!$#uρ ãΝn  {:  ، قال تعاىل واإلصالح ضد اإلفساد ÷è tƒ y‰Å¡øßϑ ø9$# zÏΒ ËxÎ= óÁ ßϑ ø9$# 4 { )١(  . 

الفرقة اليت تكون :  ، أي ، أما ذات البني فاملراد بالبني الفرقة صالح ضد اإلفسادفاإل
، قال  ؛ ألن املطلوب أن يكون املسلمون أمة واحدة بني املسلمني بعضهم مع بعض

β¨  {:  تعاىل Î) ÿÍν É‹≈ yδ öΝä3çF̈Β é& Zπ ¨Β é& Zο y‰Ïm≡uρ O$ tΡr&uρ öΝà6š/u‘ Âχρ ß‰ç7ôã$$ sù ∩⊄∪ { )٢(  . 
 هذه األمة باجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر       َ َّ       وكما ش ب ه النيب 
ّ                                فأي  اختالف وأي فرقة بني اثنني أو بني      َّ            ، وشب ك بني أصابعه  اجلسد بالسهر واحلمى    

Ÿω  {:  ، كما قال اهللا تعاىل    ً     ً أثر ا سيئ امجاعة ومجاعة من هذه األمة فإنه سيؤثر عليها  uρ 

(#θ ãã t“≈uΖs? (#θ è= t±øtG sù |=yδ õ‹s?uρ ö/ä3çt† Í‘ ( { )٣(  . 
املؤمنني ، والتقريب بني قلوب  ، ومجع الكلمة                       َ  ُّ      فإصالح ذات البني معناه ل ـم  الشمل

، فاإلسالم                  ً        ً                           ؛ حىت يكونوا عباد ا هللا إخوان ا كما أراد اهللا سبحانه وتعاىل بعضهم مع بعض
ِ  َ         الذي ب ع ث  به النيب   ُ     وح د  بني املؤمنني بعد الفرقة                       َ ، فقد كانوا يف اجلاهلية متفرقني     َّ

                                                 
 .  ٢٢٠:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٩٢:  سورة األنبياء آية) ٢(
 .  ٤٦:  سورة األنفال آية) ٣(
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 القبيلة ، ناهيك عن الفرقة بني ، فأبناء القبيلة الواحدة كانوا متعادين بعضهم أعداء لبعض
، وكان العرب متمزقني ومتشتتني  ، فكانت احلروب والرتاعات مستمرة ال تنتهي وغريها

، والقوي يستويل على  ، وكل قبيلة حتارب األخرى ، الوالء بينهم للقبيلة فقط ومتباغضني
، هكذا كانت حالة العرب بل وحالة األمم قاطبة  ، والظامل يسيطر على املظلوم الضعيف
 .  ه قبل بعثت

ِ  َ         ومل ا ب ع ث  رسول اهللا   ُ  َّ  ودعا الناس إىل دين اهللا وطاعة اهللا   باهلدى ودين احلق ،
، وقامت  ، فاجتمعت كلمتهم  وآمن من القبائل من أراد اهللا له اهلدايةورسوله 
، كما قال اهللا تعاىل                                         ً         ، وذهب ما بينهم من العداء حىت صاروا إخوان ا متحابني دولتهم
Λä  {:  عنهم ós t7ô¹ r'sù ÿÏµ ÏFuΚ ÷è ÏΖÎ/ $ ZΡ≡uθ ÷z Î) { )١(  . 

، وهي نعمة اإلميان واتباع  حتولوا من العداوة إىل اإلخوة بنعمته سبحانه وتعاىل
 فلم  الذي بعث اهللا رسوله ، وإمنا مجعهم اإلميان  فلم جيمعهم مال أو طمعالرسول 

؛ ألن هذا ال ميكن أن جيمع بني             ِّ    ، أو مال قد م هلم جيمع بني املؤمنني طمع يف الدنيا
y#©9r&uρ š  {:  ، قال سبحانه وتعاىل القلوب املتعادية ÷t/ öΝÍκÍ5θ è= è% 4 öθ s9 |M ø)xΡr& $ tΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 

$ YèŠÏΗ sd !$ ¨Β |M ø©9r& š ÷t/ óΟÎγ Î/θ è= è% £Å6≈ s9uρ ©!$# y#©9r& öΝæη uΖ÷ t/ 4 …çµ ¯ΡÎ) î“ƒ Í•tã ÒΟŠ Å3ym ∩∉⊂∪ { )٢(  . 
 لو أنفق ما يف األرض مجيعا من األموال على أن يؤلف بني قلوب فالرسول 

، وإمنا الذي جيمعها هو اإلميان الذي من  مع القلوب؛ ألن املال ال جي أصحابه فلن يستطيع
≈  }  £Å6، وقد بعث به النيب  عند اهللا سبحانه وتعاىل s9uρ ©!$# y#©9r& öΝæη uΖ÷ t/ 4 { )بأي  )٣  ِّ    

çµ…  { ؟ باإلميان شيء ¯ΡÎ) î“ƒÍ•tã ÒΟŠ Å3ym ∩∉⊂∪ { )فصاروا بعد العداوة إخوان ا متحابني  )٤ ،          ً                         

                                                 
 .  ١٠٣:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  ٦٣:  ورة األنفال آيةس) ٢(
 .  ٦٣:  سورة األنفال آية) ٣(
 .  ٦٣:  سورة األنفال آية) ٤(
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šχρ  {:  متناصرين متناصحني كما وصفهم سبحانه وتعاىل بقوله ãÏO ÷σãƒ uρ #’n?tã öΝÍκÅ¦ àΡr& öθ s9uρ 

tβ% x. öΝÍκÍ5 ×π |¹$ |Á yz 4 { )١(  . 
، فاملؤمن يقدم حاجة أخيه على حاجته ولو كانت  فاإليثار عند املؤمنني سببه اإلميان

                     َ     َّ         ، وال يقدم على هذه إال م ن من  اهللا عليه  قد بلغت به احلاجة إىل درجة اخلصاصة
َ                    ، فاإلسالم هو دين احلق الذي وح د  بني القلوب املتنافرة اإلميانب ، ومجع بني القلوب                             َّ

، فكانت أمة املسلمني  ، فتجاوز املسلمون جزيرة العرب إىل أقطار الدنيا فاحتني املتشتتة
،  ، ومن الشمال إىل اجلنوب دولة واحدة ال تغيب عنها الشمس من املشرق إىل املغرب

uθ  {:  ، كما قال اهللا تعاىل ن مبلغ الليل والنهاروبلغ هذا الدي èδ ü”Ï% ©!$# Ÿ≅y™ ö‘ r& …ã& s!θ ß™ u‘ 

3“ y‰ßγ ø9$$ Î/ È ÏŠuρ Èd,ys ø9$# …çν tÎγ ôàã‹Ï9 ’ n?tã Çƒ Ïe$! $# Ï& Íj#à2 öθ s9uρ oν ÌŸ2 šχθä.Îô³ßϑ ø9$# ∩⊂⊂∪ { )٢(  . 
، واجتمعت  ، وظهر هذا الدين على سائر األديان فتحقق وعد اهللا سبحانه وتعاىل
، وآدم من  كلكم آلدم {:  ، حىت قال النيب  عليه قلوب الناس من عرب وعجم

،  )٣( }، إال بالتقوى  ، وال ألبيض على األسود ، ال فضل لعريب على عجمي رابت

β¨  {:  وقال اهللا سبحانه وتعاىل Î) ö/ä3tΒ tò2 r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝä39s)ø?r& 4 { )٤(  . 
َ  هبذا وح د   ، فتكونت هذه األمة اليت تغطي سائر  اإلسالم بني القلوب والشعوب      َّ

، ويقصد بالدين                         ِّ                         ، فال جيمع بني القلوب ويوح د بني املختلفني إال هذا الدين املعمورة
، قال  ، إمنا يفرق بينها ويشتتها ؛ ألن الدين املزيف ال جيمع بني القلوب الدين الصحيح

β¨  {:  تعاىل Î) t Ï% ©!$# (#θè% §sù öΝåκs]ƒ ÏŠ (#θ çΡ% x.uρ $ Yè u‹Ï© |Mó¡©9 öΝåκ÷]ÏΒ ’Îû >ó x« 4 { )٥(  . 

                                                 
 .  ٩:  سورة احلشر آية) ١(
 .  ٣٣:  سورة التوبة آية) ٢(
 .  )٥١١٦(، أبو داود األدب  )٣٩٥٦(الترمذي املناقب ) ٣(
 .  ١٣:  سورة احلجرات آية) ٤(
 .  ١٥٩:  سورة األنعام آية) ٥(
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وهذا الدين الذي مجع بني القلوب فيما سبق قادر بإذن اهللا أن جيمع بني القلوب يف 
، كما قال إمام دار اهلجرة اإلمام مالك بن  ده إىل أن تقوم الساعة، وما بع وقتنا احلاضر

، فالذي أصلح أوهلا هو  ال يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أوهلا:  - رمحه اهللا -أنس 
 ، والعقيدة السليمة باهللا  ، وال يصلح آخر هذه األمة إال الدين الصحيح الدين الصحيح

ن جيمع بني املتفرقني واملختلفني إال هذا الدين املتمثل فيما  فال ميكن أواالقتداء برسوله 
*βÎ  {:   قال تعاىل وسنة النيب جاء به كتاب اهللا  sù ÷Λäôã t“≈ uΖs? ’ Îû &ó x« çνρ –Šãsù ’ n< Î) «!$# 

ÉΑθ ß™ §9$#uρ βÎ) ÷ΛäΨä. tβθ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# 4 y7 Ï9≡sŒ ×öyz ß|¡ôm r&uρ ¸ξƒ Íρ ù's? ∩∈∪ { )١(  . 
               ُّ     ، فهذا الدين حيل  مجيع  ، وتأويال مبعىن العاقبة واملآل خري يف احلاضر وخري يف املستقبل

 tΒuρ$  {:   قال تعاىل، ، ويعيد احلق إىل نصابه إذا حكم به يف الرتاعات واخلصومات الرتاعات

÷Λäøn=tG÷z$# ÏµŠÏù ÏΒ &óx« ÿ…çµßϑõ3ßssù ’n<Î) «!$# 4 ãΝä3Ï9≡sŒ ª!$# ’În1u‘ Ïµø‹n=tã àMù=2uθs? Ïµø‹s9Î)uρ Ü=ŠÏΡé& ∩⊇⊃∪ { )٢(  . 

tí *  {:  وقال تعاىل uŸ° Νä3s9 zÏiΒ È Ïe$! $# $ tΒ 4 œ»uρ Ïµ Î/ % [nθ çΡ ü“ Ï% ©!$#uρ !$ uΖøŠym ÷ρ r& y7 ø‹s9Î) $ tΒ uρ $ uΖøŠ¢¹ uρ 

ÿÏµ Î/ tΛ Ïδ≡tö/Î) 4 y›θãΒ uρ # |¤ŠÏã uρ ( ÷β r& (#θ ãΚŠÏ% r& t Ïe$! $# Ÿω uρ (#θ è% §xtG s? ÏµŠ Ïù 4 { )فإقامة هذا الدين جتمع  )٣ ،
 .  ، وتنهي الفرقة واالختالف بني الناس إذا أقيم إقامة صحيحة بني قلوب املختلفني
إهنم مل يقيموا :  ، ونقول له نرى املسلمني اليوم خمتلفني ومتفرقني:  قد يقول قائل
ً                          ن ا قائم ا كما أمر اهللا سبحانه وتعاىل، ليس دي ، بل دينهم فيه خلل الدين كما ينبغي      ً   ،

، فلو أقيم الدين كما أمر  فبقدر ما حيصل اخللل يف إقامة الدين حيصل التفرق واالختالف
؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل ال                                    ً           سبحانه وتعاىل ما حصل هذه االختالف أبد ا بني املسلمني

م إقامة صحيحة فلن يكون ، وقد أخرب سبحانه ووعد أن هذا الدين إذا أقي خيلف وعده
، نعم قد يوجد اختالف صغري  بني املسلمني اختالف أو تنازع يؤدي إىل الفرقة والتقاطع

                                                 
 .  ٥٩:  ة النساء آيةسور) ١(
 .  ١٠:  سورة الشورى آية) ٢(
 .  ١٣:  سورة الشورى آية) ٣(
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، ميكن تسويته  ، وهذا أمر يسري يف مسائل فرعية أو خصومات مالية أو يف األمالك
ُ  ِّ                     بسهولة إذا ح ك م كتاب اهللا وسنة رسوله               . 
، واختالف  ني السلف على اختالف قبائلهم                             َّ   وإذا كان هذا الدين هو الذي وح د ب

                             ِّ                        ، فهو قادر بإذن اهللا على أن يوح د بني أهل هذه الزمان وما  ، واختالف ألواهنم بالدهم
 .  بعده إىل أن تقوم الساعة

ُ          ً           أ ضرب  لذلك مثل ا نعيشه اآلن ، يف حالة يرثى هلا من  ، بالد جند ، فقد كانت بالدنا  َ  
،  ففي كل قرية أمري يتحارب مع أمري القرية األخرى،  التشرذم والتفرق واالختالف
، فالقرى املتجاورة ال يربط بينها  ، وحصل السلب والنهب وقامت احلروب بني القرى

       َّ       ، بل إن  أفراد  ، بل قامت احلروب والعداوات بني بعض القبيلة يف القرية الواحدة شيء
                 َّ     ً          ك البالد اهلداية وف ق عامل ا ترىب على      َّ             ، فلم ا أراد اهللا لتل                           ً القبيلة كان يقتل بعضهم بعض ا

، وأدرك ما يف العقائد  ، وتفهم منهج السلف الصاحل رضوان اهللا عليهم             َّ الكتاب والسن ة
، وهذا اإلمام هو  ، وأدرك ما عليه أهل زمانه من الفرقة والتناحر واالختالف من الفساد

 وإىل هذا الدين يدعو اهللا ، فقام  - رمحه اهللا -  ُ                            امل جدد الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
 .         َّ                 الذي وح د بني أول هذه األمة

، حيث التقى  ، ويسر اهللا له من ناصره قام يدعو إليه بعقيدته وأحكامه ومعامالته
 وأن هذه الدعوة سيجمع ، وأقنعه بدعوة اهللا  ، اتصل به بأمري قرية من تلك القرى

 واتبعوا كتاب اهللا وسنة خلصوا العبادة هللا ، وأ اهللا هبا أهل جند وغريها إذا التزموا هبا
، مث  ، فقام األمري حممد بن سعود رمحه اهللا وناصر الشيخ وأيده  وأقنعه بذلكرسوله 

 .  ، واألمري يساعده ويناصره وجياهد املعارضني له شرع الشيخ يف دعوة القرى اجملاورة
، وصارت حتت سلطة  جند كلها                    ً     ً                   وما لبث الشيخ إال زمن ا يسري ا حىت وحد اهللا به بالد 

، وعادت دولة  ، وصارت تلك القرية املعمورة عاصمة لتلك البالد كلها هذا األمري
 - رضوان اهللا عليهم أمجعني -اإلسالم يف تلك البالد كما كانت يف عصر السلف الصاحل 

مر ، ومن حيث األ ، ومن حيث اإلخوة واجلهاد يف سبيل اهللا من حيث العقيدة واملعاملة



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ٣٣١

،  ، وخترج علماء يف هذه الدعوة ، وتكونت حركة علمية باملعروف والنهي عن املنكر
، وعادت دولة التوحيد كما  ، وأزيلت مظاهر الشرك وامتد اخلري واجلهاد يف سبيل اهللا
، واتسع ليشمل اجلزيرة  ، مث امتد إىل خارج بالد جند كانت يف عهد السلف الصاحل

 .  العربية كلها
،  ال يدل على أنه ال ميكن مجع الناس واأللفة بني قلوهبم إال هبذا الدينفهذا مث
؛ ألنه يدعوهم  ، فمن قام هبذا الدين فإن الناس جيتمعون حوله ويتفادون له والدعوة إليه

، ال يدعوهم حلزبية وال لغرض شخصي وال لعصبية وقومية  بدعوة اهللا سبحانه وتعاىل
 .  جاهلية

، وانتشر اخلري والربكات على  ، وأمن الناس مية يف تلك البالدفقامت الدولة اإلسال
،  ، وصار املسافر يسافر وحده ومعه األموال العظيمة وال خيشى إال اهللا أهل تلك البالد

،       َّ              ، فأم ن اهللا تلك البالد بعدما كان اإلنسان يف الوقت السابق ال يأمن وهو يف قعر بيته
، ومل يكن السبب فيه  ، وهذا شيء مشاهد إلسالموعاشت حتت راية التوحيد ودين ا
، كما قال اإلمام  ، وإمنا كان السبب فيه هذا الدين اإلرهاب واالنتقام أو الترغيب باملال

 .  ال يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أوهلا:  مالك
، ودخلها شيء من الترف  مث ما لبثت بالد جند أن أصيبت بشيء من الفتور

، وعادت احلالة  ، وتسلط عليها أعداؤها ، وهنا حصلت هلا العقوبة الدنياواالشتغال ب
،  ، مث عادوا إىل اهللا كما كانت قبل دعوة الشيخ من حيث اختالف الناس وتقاتلهم

، حىت  ، مث حصل شيء من اخللل فعادت الفوضى والتفرق واالختالف فعادت دولتهم
،   اخلط الذي كان عليه أسالفه من التوحيد، وسار على جاء امللك عبد العزيز رمحه اهللا

 -، فعادت للمرة الثالثة هلذه البالد دولتها وعزهتا  ومجع الناس حتت كلمة ال إله إال اهللا
 من اخلري والتوفيق واحلماية هلا من -   َّ      جل  وعال -، ونرجو أن يزيدها  -وهللا احلمد 

، ويشكروا  يعرفوا نعمة اهللا عليهم ل- والة ورعية -، وأن يوفق اهللا هذه الدولة  أعدائها
 .  رهبم عليها
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، مل حنصل عليه بأموالنا وال جباهنا  ، وهذا األمن واالستقرار فهذا االجتماع املبارك
، فهو صمام  ، إمنا حصلنا عليه بالشيء الذي حصل به صدر هذه األمة وهو الدين وقوتنا

βr& (#θ÷  { األمن واألمان ãΚŠ Ï% r& t Ïe$! $# Ÿω uρ (#θ è% §xtG s? ÏµŠÏù 4 { )١(  . 
،                    ً أن يكون الدين واحد ا:  ، أي هبذا الشرط الذي هو إقامة الدين وعدم التفرق فيه

تعاىل واحد ليس ، فدين اهللا سبحانه و فال يكون بني الناس عدة أديان أو مذاهب أو فرق
β¨  {:  ، قال تعاىل فيه اختالف r&uρ #x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡uÅÀ $ VϑŠ É)tG ó¡ãΒ çνθãè Î7¨?$$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãè Î7−Fs? Ÿ≅ç6 ¡9$# s−§xtG sù 

öΝä3Î/ tã Ï& Î#‹Î7y™ 4 { )٢(  . 

 ح ذات البني يعين إزالة الفرقة واالختالف إصال
، وهذا هو  ، مث حماولة إزالته بالطرق الشرعية وذلك بالنظر يف سبب اخلالف

، فإذا تنازع اثنان من املسلمني  ، واإلصالح قد يكون بني متنازعني اثنني فقط اإلصالح
،  باإلصالحأو حصل بينهما اختالف يف أمر ما فوظيفة املسلمني أن يسعوا بينهما 

، وذكر أن من هذه  )٣( }على كل سالمى من الناس صدقة  {:  يقول 

، فإذا وجدت اثنني خمتلفني وعدلت بينهما  )٤( }تعدل بني اثنني أو  { الصدقات
، وقد يكون الرتاع بني الزوجني  ة منك على نفسكوأصلحت الرتاع فهذه صدق

ÈβÎ)uρ îο  {:  ، قال تعاىل واإلصالح بينهما مطلوب r&zö∆ $# ôM sù% s{ .ÏΒ $ yγ Î= ÷èt/ #·—θ à±çΡ ÷ρ r& $ ZÊ# {ôã Î) Ÿξ sù 

yy$ oΨ ã_ !$ yϑ Íκö n= tæ β r& $ ys Î= óÁãƒ $ yϑ æη uΖ÷ t/ $ [s ù= ß¹ 4 ßx ù=Á9$#uρ ×öyz 3 ÏNuÅØôm é&uρ Ú[àΡF{$# £x’±9$# 4 { )٥(  . 
فإذا حصل الرتاع بني الزوجني فإن اهللا تعاىل حث الزوجني أن يصلحا ما بينهما 

، أو تتنازل الزوجة عن شيء من                     ً               ، فيتنازل الزوج مثل ا عن شيء من حقه بأنفسهما
                                                 

 .  ١٣:  سورة الشورى آية) ١(
 .  ١٥٣:  سورة األنعام آية) ٢(
 .  )٢/٣١٦(، أمحد  )١٠٠٩(، مسلم الزكاة  )٢٥٦٠(البخاري الصلح ) ٣(
 .  )٢/٣١٦(، أمحد  )١٠٠٩(، مسلم الزكاة  )٢٥٦٠(البخاري الصلح ) ٤(
 .  ١٢٨:  سورة النساء آية) ٥(



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ٣٣٣

، فإذا مل يستطع الزوجان لتسوية الرتاع بينهما فإن  ، فيحصل بذلك الوفاق بينهما حقها
$−βÎ)uρ óΟçFøÅz s÷  {:  ، قال تعاىل القاضي يبعث حكمني بينهما s)Ï© $ uΚ ÍκÈ]÷ t/ (#θ èWyè ö/$$ sù $Vϑ s3ym ôÏiΒ 

Ï& Î#÷δ r& $ Vϑ s3ym uρ ôÏiΒ !$ yγ Î=÷δ r& β Î) !#y‰ƒ Ìãƒ $ [s≈ n= ô¹ Î) È,Ïjùuθ ãƒ ª!$# !$ yϑ åκs]øŠt/ 3 { )١(  . 
فريسل احلكمان من قبل القاضي ليبحثا أسباب اخلالف بني الزوجني ويصلحا بينهما 

$  { مبا فيه املصلحة [s ù= ß¹ 4 ßx ù= Á9$#uρ ×öyz 3 ÏNuÅØôm é&uρ Ú[àΡF{$# £x ، فال جيوز لنا  )٢( } 4 ±9$#’
، بل ال بد من اإلصالح بني  أن نترك بيوت املسلمني تعيش على الرتاع وعلى اخلصومة

، أو  ني قبيلة وقبيلة، وكذلك اإلصالح واجب على املسلمني إذا حصل نزاع ب الزوجني
 .  بني مجاعة ومجاعة من املسلمني

 الترغيب يف السعي يف اإلصالح ذات البني 
β  {:  قال تعاىل Î)uρ Èβ$ tG xÍ← !$ sÛ zÏΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#θè= tG tG ø% $# (#θ ßs Î= ô¹ r'sù $ yϑ åκs]÷ t/ ( .βÎ* sù ôM tó t/ $ yϑ ßγ1y‰÷nÎ) 

’ n?tã 3“ t÷z W{$# (#θ è= ÏG≈s)sù  ÉL©9$#  Èö ö7s? 4 ®L ym uþ’ Å∀s? #’ n< Î) ÌøΒ r& «!$# 4 βÎ* sù ôNu!$ sù (#θ ßs Î= ô¹ r'sù $ yϑ åκs]÷ t/ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ 

(#þθ äÜÅ¡ø% r&uρ ( ¨βÎ) ©!$# =Ït ä† šÏÜÅ¡ø)ßϑ ø9$# ∩∪ $ yϑ̄ΡÎ) tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×ο uθ ÷z Î) (#θßs Î= ô¹ r'sù t ÷t/ ö/ä3÷ƒ uθ yz r& 4 (#θà)¨?$#uρ ©!$# 

÷/ä3ª= yè s9 tβθ çΗ xqöè? ∩⊇⊃∪ { )٣(  . 
، فإنه ال جيوز  ، وأدى هذا الرتاع إىل االقتتال فإذا حصل نزاع بني قبيلتني من املؤمنني

، وذلك بأن  ، بل ال بد من التدخل للصلح بينهما للمسلمني أن يقفوا مكتويف األيدي
،  ، فيصلح بينهما لينتهي القتال بني املسلمني ينظر يف سبب الرتاع الذي تقاتال من أجله

، أما إذا أبت إحدى الطائفتني أن ختضع للصلح فإنه جيب  ى هذا فاحلمد هللافإن انتهى عل
*βÎ. {.  ، ويقاتلوا معها الطائفة الظاملة على املسلمني أن ينضموا إىل الطائفة املظلومة sù ôMtó t/ 

                                                 
 .  ٣٥:  سورة النساء آية) ١(
 .  ١٢٨:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ١٠ - ٩:  تانياآلسورة احلجرات ) ٣(
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$ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) ’ n?tã 3“ t÷z W{$# (#θ è= ÏG≈ s)sù ÉL ©9$#  Èö ö7s? { )فإن أبت طائفة من   والبغي معناه التعدي. )١ ،
، فإنه جيب على املسلمني  ، وأرادت االستمرار يف القتال الطوائف املقتتلة أن تقبل الصلح

ِ        وويل  أمرهم أن ينضموا إىل الطائفة اليت ب غ ي عليها  الباغية حىت ، ويقاتلوا معها الطائفة    ِّ                                ُ 
، وحتكيم شرع اهللا يف  ، فتوافق على الصلح ترجع إىل أمر اهللا:  ، أي تفيء إىل أمر اهللا

β  {،  هذا الرتاع Î* sù ôNu!$ sù { )رجعت:   أي)٢  ،}  (#θ ßs Î= ô¹ r'sù $ yϑ åκs]÷ t/ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ { )من )٣ 
، فالصلح  ؛ ألن كال الطائفتني من املسلمني غري حيف أو عاطفة مع طائفة دون أخرى

þθ#)  {،  باملساواة اليت ال ميل معها وال إجحاف:  ، أي بينهما بالعدل äÜÅ¡ø% r&uρ ( { )٤( 

βÎ) ©!$# =Ït¨  {،  ، فالقسط معناه العدل اعدلوا:  أي ä† šÏÜÅ¡ø)ßϑ ø9$# ∩∪ { )٥(  . 
، وفيه وصف اهللا  ؛ ألن اهللا حيب أهله وهذا فيه ترغيب يف القسط والعدل بني الناس

، فهو سبحانه  ، وهذا كسائر صفاته سبحانه وتعاىل الفعلية سبحانه وتعاىل بأنه حيب
، وهو  ، وهذه الصفات على وجه يليق باملوصوف وتعاىل حيب ويكره ويعادي ويبغض

$  {:                    ً         مث قال سبحانه معلل ا ما سبق، اهللا سبحانه وتعاىل yϑ ¯ΡÎ) tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×ο uθ ÷z Î) { )٦(  ،
،  وهذا هو السبب يف عمليات اإلصالح إن أمكن أو عملية القتال إذا دعت الضرورة إليه

، أو أن يبقوا على  ، وال يليق باإلخوة أن يبقوا خمتلفني منني إخوةكله من أجل أن املؤ
 .  ، وبالتايل ميزق األمة ؛ ألن هذه الرتاع سيتأجج ويزداد هذه احلالة

، ليس  فهذه اآلية الكرمية تشعرنا بأننا حينما نقوم هبذا العمل إمنا هو من أجل اإلخوة
، وهذا عام يف  ، وهو اإلميان  النسب، بل اإلخوة فيما هو أقوى من اإلخوة يف النسب

، وهذا  ، وكل مسلم ، وحاضرة وبادية ، وأغنياء وفقراء كل املؤمنني من عرب وعجم
                                                 

 .  ٩:  سورة احلجرات آية) ١(
 .  ٩:  سورة احلجرات آية) ٢(
 .  ٩:  سورة احلجرات آية) ٣(
 .  ٩:  سورة احلجرات آية) ٤(
 .  ٩:  ات آيةسورة احلجر) ٥(
 .  ١٠:  سورة احلجرات آية) ٦(
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 ω *  {:  ، فاهللا سبحانه وتعاىل يقول كله من أجل إهناء الرتاعات واإلصالح بني الناس
uöyz ’ Îû 9ÏVŸ2 ÏiΒ öΝßγ1 uθ ôf ¯Ρ ω Î) ôtΒ ttΒ r& >π s% y‰|Á Î/ ÷ρ r& >∃ρ ã÷è tΒ ÷ρ r& £x≈n= ô¹ Î) š ÷t/ Ä¨$ ¨Ψ9$# 4 tΒ uρ ö≅ yèøtƒ 

š Ï9≡sŒ u!$ tó ÏFö/$# ÏN$ |Ê ós∆ «!$# t∃öθ |¡sù ÏµŠÏ?÷σçΡ #·ô_ r& $\Κ‹ Ïàtã ∩⊇⊇⊆∪ { )١(  . 
ً       ً           نسعى يف اإلصالح دائم ا وأبد ا بني األفرادفهذا ترغيب لنا يف أن  ،  ، أو بني الزوجني                 
، لتبقى وحدة اإلسالم وقوة املسلمني وإخوة اإلميان كما أراد  أو بني الفرق من املسلمني
:  ، قال تعاىل ، فاهللا سبحانه وتعاىل قد هنى عن أسباب العداوة هلا اهللا سبحانه وتعاىل

}  $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u Ÿω ö y‚ ó¡ o„ ×Π öθ s%  Ï iΒ BΘ öθ s% # |¤ tã β r& (#θ çΡθ ä3 tƒ # Z ö yz öΝ åκ ÷] Ï iΒ Ÿω uρ Ö !$ |¡ ÎΣ  Ï iΒ > !$ |¡ Î pΣ 

# |¤ tã β r& £ ä3 tƒ # Z ö yz £ åκ ÷] Ï iΒ ( { )أو باملسلمني خاصة تسبب ، فالسخرية بالناس عامة )٢ 
، وإذا  ؛ ألن املسلم مكانته عند اهللا عظيمة جيوز أن يسخر أحد مبسلم، فال  العداوة

َ                       س خ ر ت  منه فمعناه أنك تنتقصه  ْ  َ ، فالسخرية  ، وهو له مكانة عند اهللا سبحانه وتعاىل َ 
:  ىل، قال تعا      َ     ِ          ، وال ت ستهز ئوا بالناس ، فاجتنبوا السخرية سبب من أسباب العداوة

} ×≅ ÷ƒ uρ Èe≅ à6Ïj9 ;ο t“ yϑ èδ >ο t“ yϑ —9 ∩⊇∪ { )٣(  .} ¨β Î) š Ï% ©!$# (#θãΒ tô_ r& (#θ çΡ% x. zÏΒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u 

tβθ ä3ys ôÒ tƒ ∩⊄∪ #sŒÎ)uρ (#ρ ” tΒ öΝ Íκ Í5 tβρ â“ tΒ$ tó tG tƒ ∩⊂⊃∪ # sŒ Î) uρ (# þθ ç7 n= s)Ρ $# #’ n< Î) ÞΟ Îγ Î= ÷δ r& (#θ ç7 n= s)Ρ $# t Îγ Å3 sù ∩⊂⊇∪ # sŒ Î) uρ 

öΝ èδ ÷ρ r& u‘ (# þθ ä9$ s% ¨β Î) Ï Iω àσ ¯≈ yδ tβθ —9 !$ ŸÒ s9 ∩⊂⊄∪ { )إذا رأى هؤالء اجملرمون املؤمنني:  ، يعين )٤ 

} (# þθ ä9$ s% ¨β Î) Ï Iω àσ ¯≈ yδ tβθ —9 !$ ŸÒ s9 ∩⊂⊄∪ { )شق وا على  هؤالء مساكني:  ، يقولون )٥ ،       ُّ    
 .  ، هؤالء سطحيون قريبو النظر مأنفسه

                                                 
 .  ١١٤:  سورة النساء آية) ١(
 .  ١١:  سورة احلجرات آية) ٢(
 .  ١:  سورة اهلمزة آية) ٣(
 .  ٣٢ - ٢٩:  اتياآلسورة املطففني ) ٤(
 .  ٣٢:  سورة املطففني آية) ٥(
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Ÿω  {:  ، مث قال ؛ ألهنا تسبب العداوة فاهللا جل وعال هنى عن السخرية uρ (#ÿρ â“ Ïϑ ù= s? 

ö/ä3|¡àΡr& { )أنفسكم :  ، وقال بعضاال ينتقص بعضكم :  ، أي ، واللمز هو التنقص )١

،  )٢( } Ÿωuρ (#þθè=çFø)s? öΝä3|¡àΡr& 4  {:  ، كما قال تعاىل ألنك إذا ملزت أخاك فقد ملزت نفسك

θ#)  {:  ، وكما قال تعاىل                     ً يعين ال يقتل بعضكم بعض ا ßϑ Ïk= |¡sù #’ n?tã öΝä3Å¡àΡr& { )ألن  )٣ ،

Ÿω {.  املسلمني نفس واحدة uρ (#ρ â“ t/$ uΖs? É=≈ s)ø9F{$$ Î/ ( { )ال ت عريوا الناس بألقاهبم:   أي)٤                   ُ    ،
،  ، فهذا ال جيوز إال إذا اشتهر هبذا الشيء فالن أعرج أو فالن األحول أو الفقري:  فيقال

ِ      ومل ي ش ع ر بذم  ْ ، أما إذا قلته من باب السخرية                     ُ                  ، فإذا كان اللقب ال ي شعر بذم فال بأس به    ُ 
؛ ألن  يا أبا فالن بكنيته:  إليه فيقول، فاملسلم يدعو أخاه بأحب أمسائه  فهذا ال جيوز

  ُ  َ ِّ                        ال ي ع ي ره بلقبه الذي يكرهه ألنه :  ، وال يلقبه أي ، وتكرمي هلا الكنية فيها تطييب للنفوس
♥ø§{  {:  ، مث قال تعاىل يسبب العداوة Î/ ãΛôœ eω$# ä−θ Ý¡àø9$# y‰÷è t/ Ç≈ yϑƒ M}$# 4 { )ومن يفعل  )٥ ،

tΒ  {،  ذلك يكون قد اتصف بالفسق uρ öΝ©9 ó=çG tƒ y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβθçΗ Í>≈ ©à9$# ∩⊇⊇∪ { )من )٦ 
 .                             ً             ، وصفه بالفسق مث بالظلم تنفري ا يف هذا العمل  فهو ظاملاستمر على ذلك ومل يتب منه
$  {:  مث قال سبحانه وتعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $# #ZÏWx. zÏiΒ Çd©à9$# { )ألن  )٧ ،

؛ ألن األصل يف  ، فإساءة الظن باملسلمني ال جتوز سيئ من أسباب العداوةالظن ال
،                      ً ، ويبنون عليها أحكام ا ، فقد يظن الناس بعض الظنون باملسلم املسلمني اخلري والعدالة

 .  ويقاطعون إخواهنم املسلمني بسبب تلك الظنون اليت يظنوهنا

                                                 
 .  ١١:  سورة احلجرات آية) ١(
 .  ٢٩:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ٦١:   سورة النور آية)٣(
 .  ١١:  سورة احلجرات آية) ٤(
 .  ١١:  سورة احلجرات آية) ٥(
 .  ١١:  سورة احلجرات آية) ٦(
 .  ١٢:  سورة احلجرات آية) ٧(
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Ÿω  {:  مث قال تعاىل uρ (#θ Ý¡¡¡pgrB Ÿω uρ =tG øó tƒ Νä3àÒ÷è −/ $³Ò ÷è t/ 4 { )ال تتبعوا :  ، أي )١
؛  ، واستروا عليهم مع نصيحته يف تركها ، ولكن تغاضوا عنها عورات إخوانكم املستورة

ً                          ألن من ستر مسلم ا ستره اهللا يف الدنيا واآلخرة ، ذلك   إذا كانت املصلحة يف كشفه، إال              
؛ ألن هذا  ، فال بأس من كشفه ، أو احلفاظ على األمن من أجل القضاء على اجلرمية
،  ، فالتجسس إذا كان من مصلحة املسلمني حلفظ األمن مصلحته أرجح من املفسدة

 ، ومضرته لو بقي أكرب ؛ ألن مصلحته أرجح من مفسدته ، فهذا مطلوب وردع اجملرمني
 .  من املصلحة يف كتمانه

الغيبة  {:  ، قال النيب  ، وهي ذكرك أخاك مبا يكره                      ً        ومن أسباب العداوة أيض ا الغيبة
إن :  قال؟  ي ما أقول، أرأيت إن كان يف أخ يا رسول اهللا:  ، قالوا ذكرك أخاك مبا يكره

، مث صور الغيبة  )٢( }، وإن مل يكن فيه ما تقول فقد هبته  كان فيه ما تقول فقد اغتبته

،  )٣( } =Ïtä†r& óΟà2ß‰tnr& βr& Ÿ≅à2ù'tƒ zΝóss9 ÏµŠÅzr& $\GøŠtΒ çνθßϑçF÷δÌs3sù 4  {:  بأقبح صورة فقال تعاىل
، وهل يطيق أحد أن يأكل من حلم  فالذي يغتاب الناس مثل الذي يأكل حلوم األموات

، مع  ، فكيف تعاف النفوس حلم امليت وال تعاف الغيبة ؟ فلحم امليت تعافه النفوس امليت
، وهذا  ع أسباب العداوة؟ فاهللا سبحانه وتعاىل هنى عن مجي أن الغيبة مثل أكل حلم امليت

 .  من أجل أن تبقى املودة والرمحة والشفقة بني املسلمني

  أجر عظيم يف اإلصـالح بني النـاس
 ω uöyz *  {:  ، قال تعاىل إن اإلصالح بني الناس أجره عظيم عند اهللا سبحانه وتعاىل

’ Îû 9ÏVŸ2 ÏiΒ öΝßγ1 uθ ôf ¯Ρ ω Î) ôtΒ ttΒ r& >π s% y‰|Á Î/ ÷ρ r& >∃ρ ã÷è tΒ ÷ρ r& £x≈n= ô¹ Î) š÷t/ Ä¨$ ¨Ψ9$# 4 tΒ uρ ö≅ yèøtƒ š Ï9≡sŒ 

                                                 
 .  ١٢:  سورة احلجرات آية) ١(
، أمحد  )٤٨٧٤(، أبو داود األدب  )١٩٣٤(، الترمذي الرب والصلة  )٢٥٨٩(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٢(

 .  )٢٧١٤(، الدارمي الرقاق  )٢/٤٥٨(
 .  ١٢:  سورة احلجرات آية) ٣(
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u!$ tó ÏFö/$# ÏN$ |Ê ós∆ «!$# t∃öθ |¡sù ÏµŠ Ï?÷σçΡ #·ô_ r& $ \Κ‹ Ïàtã ∩⊇⊇⊆∪ { )أن ، فهذا وعد اهللا سبحانه وتعاىل  )١
، وال ميكن أن  ، وما وصفه اهللا بالعظمة فهو عظيم                    ً      ً يؤيت من يفعل ذلك أجر ا عظيم ا

                     ً  ، فاهللا يعطي املصلحني أجر ا  ، بل وصفه بالعظمة ؟ ألن اهللا سبحانه وتعاىل مل حيدده   َّ حيد د
 .  ، وهذا فضل كبري     ً عظيم ا

  إباحة الكـذب من أجل اإلصــالح
≅  {:  وقد قال تعاىل،                          ٌَّ والكذب من الكبائر وهو حمر م  yèôf uΖsù |MuΖ÷è ©9 «!$# ’ n? tã 

šÎ/É‹≈ x6ø9$# ∩∉⊇∪ { )والنيب  )٢ ،فقال يف آيات     َّ                      عد  الكذب من آية املنافقني ،

، فالكذب من  )٣( }، وإذا وعد أخلف وإذا اؤمتن خان  إذا حدَّث كذب {:  املنافق

 إىل ، والفجور يهدي الكذب يهدي إىل الفجور {:  ، وقد قال  صفات املنافقني

،  )٤( }يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حىت يكتب عند اهللا كذَّاًبا ، وال  النار
، ولكن اهللا سبحانه وتعاىل أباحه من أجل اإلصالح بني  ، وكبرية من الكبائر فالكذب حمرم

ليس الكاذب الذي يصلح بني الناس فينمي خًريا أو يقول  {:  ، قال  الناس

 يف شيء من الكذب إال الكذب مل يرخص النيب  {:  احلديث اآلخر ، ويف )٥( } خًريا

؛ ألن  )٦( }، والكذب يف احلرب  على اآلخر، وكذب أحد الزوجني  لإلصالح بني الناس
                                                 

 .  ١١٤:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٦١:  سورة آل عمران آية) ٢(
،  )٥٠٢١(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢٦٣١(، الترمذي اإلميان  )٥٩(، مسلم اإلميان  )٣٣(البخاري اإلميان ) ٣(

 .  )٢/٥٣٦(أمحد 
، أمحد  )٤٩٨٩(، أبو داود األدب  )١٩٧١(، الترمذي الرب والصلة  )٢٦٠٧(مسلم الرب والصلة واآلداب  )٤(

)١/٣٨٤(  . 
، أبو داود  )١٩٣٨(، الترمذي الرب والصلة  )٢٦٠٥(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٢٥٤٦(البخاري الصلح ) ٥(

 .  )٦/٤٠٤(، أمحد  )٤٩٢١(األدب 
، أبو داود  )١٩٣٨(، الترمذي الرب والصلة  )٢٦٠٥(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٢٥٤٦(البخاري الصلح ) ٦(

 .  )٦/٤٠٤(، أمحد  )٤٩٢١(األدب 
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، ومصلحة  ، ففي هذه األمور الثالثة جيوز الكذب من أجل املصلحة احلرب خدعة
؛  ، بل ليس فيه مفسدة يف هذه األحوال الكذب يف هذه األحوال راجحة على مفسدته

رة ، لكن ما صو لذلك أباح اهللا سبحانه وتعاىل الكذب من أجل اإلصالح بني الناس
 ؟  ذلك

، أو فالن  فالن يثين عليك:  أن تذهب إىل أحد املتنازعني وتقول له:  صورة ذلك* 
،  إنه يرغب يف اإلصالح بينكما:  ، فالن وصاين أن أقول لك حيبك ويريد أن جيتمع بك

،  ، وحتبب إليه أخاه       ِّ      ، فتلي ن قلبه ، ولكن أنت تريد اإلصالح بينهما وهو ما قال لك ذلك
،  ؛ حىت يذهب ما بينهما من الرتاع إىل اآلخر وتقول له مثل ما قلت لألولمث تذهب 

، فالكذب هنا  ، وجتمع بينهما وتصلح ما أفسده الرتاع ويذوب ما يف نفوسهما من العداء
؛ ألن الذي يكذب هنا ال يريد إال   فيه؛ ولذلك رخص النيب    َّ          أد ى إىل مصلحة
 .  ك، فهو يؤجر على ذل املصلحة بني الناس

 للمصلح بني الناس نصيب يف الزكـــاة 
كذلك مما يدل على الترغيب يف اإلصالح بني الناس أن اهللا سبحانه وتعاىل جعل 

ً                               قسم ا من الزكاة للذي يصلح بني الناس ،  ، فإذا حصل نزاع بني قبيلتني من املسلمني   
،      ً           مال ا أو غرامة     َّ ، وحتم ل وتدخل أحد األمراء أو غريهم من أجل أن يصلح بني القبيلتني

،                                   ، بل نعطيه من الزكاة وإن كان غني ا فال ينبغي أن نتركه يتحمل هذه الغرامة من ماله
$ *  {:  قال تعاىل yϑ ¯Ρ Î) àM≈ s% y‰ ¢Á9 $# Ï !# t s) à ù= Ï9 È Å3≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ t, Î# Ïϑ≈ yè ø9 $# uρ $ pκ ö n= tæ Ïπ x ©9 xσ ßϑ ø9 $# uρ öΝ åκ æ5θ è= è% 

† Îû uρ É>$ s% Ì h9 $# t ÏΒ Ì≈ tó ø9 $# uρ † Îû uρ È≅‹ Î6 y™ «! $# È ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9 $# ( Zπ ŸÒƒ Ì sù š∅ Ï iΒ «! $# 3 ª! $# uρ íΟŠ Î= tæ 

ÒΟ‹ Å6 ym ∩∉⊃∪ { )١(  . 
ألننا لو تركناه ؛             ً                                            فمن حتمل مال ا لإلصالح بني الناس يعطى من الزكاة وإن كان غني ا

ّ                     ألد ى هذا إىل اإلجحاف مباله ، وألنه إذا                      ِّ                ، ورمبا أدى هذا إىل سد  الطريق إىل اإلصالح  
                                                 

 .  ٦٠:  سورة التوبة آية) ١(
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َ                                        ع ر ف املصلح أن الناس سيساعدونه ويتحملون معه ،  ، فإنه سيقوم باإلصالح بني الناس َ 
 .                            ُ   ِّ                  وهذا يدل على أن هذا الدين ي رغ ب يف اإلصالح بني الناس

 لصلح بني املسلمني  حيكم بصحة االنيب 
الصلح جائز بني املسلمني  {:  كذلك مما يدل على الترغيب يف اإلصالح قوله 

،   إال الصلح يف أمر حمرم، فلم يستثن  )١( }إال صلًحا أحل حراًما أو حرم حاللًا 

 .  )٢( }املسلمون على شروطهم إال شرطًا أحل حراًما أو حرَّم حاللًا  {:  وقال 
،                                      ِّ                              فالصلح جائز إال إذا كان هذا الصلح يؤد ي إىل ارتكاب حرام أو استحالل حمرم

ذا جرى الصلح على الوجه املشروع فهو     َّ   ، أم ا إ وإذا كان الصلح على هذا فهو باطل
؛  ، والصلح بني املتنازعني أفضل من الذهاب إىل احملاكم ، وينفذ وال يعترض عليه جائز

، إال إذا كان هناك إميان  ألن حكم القاضي بني املتنازعني ال يقضي على العداوة بينهما
بينهما فإن العداوة تزول من             ِ   ، أما إذا أصل ح  ، وإال قد تبقى العداوة بني املتخاصمني قوي
 .  قلوهبم

؛  ، وخاصة يف هذا الزمان الذي نعيشه  بني املسلمني- يا عباد اهللا -فالصلح مطلوب 
، والتيارات اهلدامة اليت تغزونا من كل  ، والشعارات الكاذبة ألنه قد كثرت فيه الفنت

ى باسم اإلسالم وباسم                                                     َّ، وأخطر هذه التيارات تيار املبادئ الفاسدة اليت رمبا تسم  صوب
، وجعلهم أحزابا ومجاعات خمتلفة  ، وهي تريد التفريق بني املسلمني الدعوة إىل اإلسالم

، وإذا رأينا مجاعة من املسلمني ختتلف مع مجاعة أخرى فعلينا  ، فلنحذر من هذا متنازعة
، أو بني  ابنا، أو بني شب  إذا كان هذا يف بالدنا-     ً   خصوص ا -، ونبادر  أن نقوم باإلصالح

،        ُ  ْ ِ                 ، وأن ن ق ن ع اجلميع بأهنم إخوة ، وإزالة أسباب الفرقة ، نسعى إىل اإلصالح طلبة العلم
 يف - وهللا احلمد -، فنحن      ُ   ِّ                                           وأن ن حذ رهم من قبول األفكار الوافدة اليت تسبب االنقسام

                                                 
 .  )٢٣٥٣(، ابن ماجه األحكام  )١٣٥٢(الترمذي األحكام ) ١(
 .  )٢٣٥٣(، ابن ماجه األحكام  )١٣٥٢(الترمذي األحكام ) ٢(
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نا ، وأمت ، وقبلة واحدة ، ودين واحد ، وعلى عقيدة واحدة هذه البالد مجاعة واحدة
، فاحملاكم الشرعية  ، وحنكم بشريعة اهللا ، وننهى عن املنكر ، نأمر باملعروف واحدة

، ال يف األحوال الشخصية فقط كما يف البالد  مفتوحة للحكم بني الناس يف كل املنازعات
 .  األخرى

، فنحن مجاعة   ندرس العلوم الشرعية يف مدارسنا ويف مساجدنا- وهللا احلمد -وحنن 
، فلماذا نسمح هلذه املبادئ أن تدخل علينا  ، كلنا نعلم ذلك ن الراعي إىل الرعيةواحدة م

؟ وهذه       َّ       ً         ، وكو نت أحزاب ا ومجاعات ؟ وملاذا نتقبلها وقد فرقت شبابنا من هنا أو من هنا
، وأن نصلح هذا التفرق الذي حصل بني بعض اجلماعات  بادرة خطرية جيب أن نتنبه هلا

 نعيش يف بالد - واحلمد هللا -يا إخواننا حنن :  ك بأن نقول هلم، وذل أو بعض الشباب
، متتاز  ، بل عن بالد العامل كله ، ليس عن بالد العرب فقط متتاز عن بالد العامل
؟ وملاذا   حيدث هذا بيننا- يا عباد اهللا -، فلماذا  ، وإقامة الشريعة باالستقامة والصالح

 ؟  هنقبل كالم العدو فينا وحنسن الظن ب
أنا عامل أنا :  ، أو كل من قال ، أو كل ما مسعنا فيجب علينا أال نقبل كل ما جاءنا

،     ُ         ، ون سري أموره ، وندرس حاله ، ونتأمل منهجه ، ال نقبل منه حىت نعرف حقيقته داعية
، وندرسها ونعرضها على علمائنا  فاألمور الوافدة على بالدنا جيب أن نتأمل فيها ونتريث

=ª!$#uρ ãΝn  {،  املفسد من املصلححىت نعلم  ÷è tƒ y‰Å¡øßϑ ø9$# zÏΒ Ëx Î= óÁßϑ ø9$# 4 { )فيجب علينا  )١ ،
،  لنا، وشتتت مش ، وحطمت قوتنا ؛ ألننا إذا تغافلنا عنها سرت فينا أن هنتم هبذه األمور

 .  وفرقت مجعنا
، ومن  ، وإقامة الشريعة                                ُ َّ                       فعلينا أن نبادر بالعودة إىل ما ك ن ا عليه من االجتماع واحملبة

، أو أراد  ، ومن أراد غري ذلك أراد أن يتعاون معنا من إخواننا فاهللا جيعل فيه الربكة واخلري
، أو أراد  كك يف منهجنا             ُ  ، أو أراد أن ي ش           ُ              ، أراد أن ي شكك يف العلماء أن يزرع العداوة

                                                 
 .  ٢٢٠:   البقرة آيةسورة) ١(
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َ         ، فنحن أعر ف بوضعنا قف عند حدك:  ، فنقول له    ُ             أن ي شكك يف دولتنا ، وأدرى           
، أما إذا أردت  ، فإذا أردت اإلصالح واخلري فنحن نرحب بك      ْ َ         ، وأع ل م بأمورنا مبجتمعنا

، وال           ً    ، فال مرحب ا بك ، أو األمور املشبوهة أن جتلب األفكار واملبادئ واألمور اليت تشتت
 .     ً        ً أهل ا وال سهل ا

، وعلى آله  ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وفق اهللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه
 .  وصحبه أمجعني
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 احملاضـرة احلادية والعشرون 
 مسئولية الشباب املسلم  

 أمهية العناية مبسئولية الشباب 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 وسلم على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله ، وصلى اهللا احلمد هللا رب العاملني
 .  ، وسار على هنجهم إىل يوم الدين ، واقتفى أثرهم ، ومن سلك سبيلهم وصحبه أمجعني
 :  أما بعد

 .  فأيها اإلخوة السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
، وندعوه أن يكتب لنا ولكم األجر  يف بداية حديثنا نشكر اهللا سبحانه وتعاىل

 . "  مسؤولية الشباب املسلم ":  ، وموضوعنا هو ائدةوالف
، ولكننا خنص  فمما ال شك فيه أن الواجب مشترك بني أفراد األمة شباهبا وشيوخها

، وهم الذين يقومون بواجبهم بعد رحيل  ؛ ألن الشباب أمل املستقبل الشباب املسلم
، فكل جيل             ً ف بعضهم بعض ا؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل جعل الناس خيل اجليل الذي سبقهم

؛ ولذلك فال بد أن  ، ويقوم بالواجب الذي حتمله اجليل السابق خيلف اجليل الذي قبله
 أي الشباب -، وهم  ، كما حتملها أسالفهم يكون عنده استعداد وهتيؤ لتحمل املسؤولية

ّ           ، وأعد وا هلا عدهتا  لن يستطيعوا القيام هبذه املسؤولية إال إذا هتيئوا هلا- ، وفهموها حق       
 .  ، وطلب التوفيق منه ، مع االستعانة باهللا سبحانه وتعاىل فهمها

، وكذلك ال     ُّ                                                 وخنص  الشباب املسلم بالذكر ألن الشباب غري املسلم ال أمهية له
، بل إن عدمه  ؛ ولذلك فوجوده كعدمه مستقبل له ما دام على الكفر باهللا سبحانه وتعاىل

 .  خري من وجوده
 يوجه إرشاداته وتعليماته ، ولذلك كان النيب  باب املسلم فله قيمته وأمهيته  َّ     أم ا الش
يا غالم إين  {:  - رضي اهللا عنهما - لعبد اهللا بن عباس ، ومن ذلك قوله  للشباب
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، إذا استعنت فاستعن  ، احفظ اهللا جتده جتاهك ، احفظ اهللا حيفظك أعلمك كلمات
علم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ، وا ، وإذا سألت فاسأل اهللا باهللا

، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء مل يضروك إال  ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا لك
واعلم  {:  ويف رواية }، وجفت الصحف  ، رفعت األقالم بشيء قد كتبه اهللا عليك

  . }، وأن مع العسر يسًرا  ، وأن الفرج مع الكرب أن النصر مع الصرب
 البن عمه الشاب عبد اهللا بن عباس رضي اهللا ، وجهها النيب  هذه توجيهات نبوية

 وأوامره ونواهيه عامة ؛ ألن كلماته  ، وهي توجيهات لسائر شباب األمة تعاىل عنهما
 .  ، إال بدليل يدل على اخلصوص ، وإن وجهها لبعض األفراد جلميع األمة
احفظ أوامر اهللا جل وعال بفعل :  ، أي )١( }احفظ اهللا حيفظك  {:  وقوله
، فإذا حفظ اإلنسان حدود ربه وفرائضه حفظه اهللا يف مجيع  ، وترك املعصية الطاعة
،   بامتثال أوامره، فمن حفظ دين اهللا  ؛ ألن من كان مع اهللا كان اهللا معه أموره

؛ ولذلك فإن اهللا سبحانه  ، فإن اجلزاء من جنس العمل ه، والتزام حدود واجتناب نواهيه
، يعين   تأكيد)٢( }احفظ اهللا جتده جتاهك  {:  ، وقوله  وتعاىل حيفظه مما يكره
، ويسهل لك كل حال  ، وخيرجك من الشدائد ، ييسر لك األمور                ً يكون أمامك دائم ا
  . استصعب عليك

إن من حفظ اهللا يف شبابه :  وهذه التوجيهات العظيمة قال على ضوئها أهل العلم
، فال يسفه  النشأة على اخلري والطاعة:  ، وحفظ اهللا يف الشباب يعين حفظه اهللا عند مشيبه

، وهذا شيء  ، وحيسن له اخلامتة ، فإن اهللا سبحانه وتعاىل حيفظه عند املشيب يف شبابه
ن الزموا الطاعة وحفظوا دين اهللا سبحانه وتعاىل فإن اهللا حيفظهم عند ؛ ألن الذي جمرب

                                                 
 .  )١/٣٠٨(، أمحد  )٢٥١٦(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) ١(
 .  )١/٢٩٣(، أمحد  )٢٥١٦(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) ٢(
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ّ           ، وحيفظهم من عد و هم الشيطان ، حيسن هلم اخلتام ، وعند الوفاة الكرب  ُ      ً         ؛ جزاء  لعملهم               
 .  الصاحل

،  ، وكل بيمينك يا غالم سم اهللا {:   يقول لربيبه عمر بن أيب سلمة والنيب 

، وحفظها  ، وهذه الكلمات النبوية قد انطبعت يف ذهن الشاب )١( }وكل مما يليك 
 .  ، مما يدل على أن العناية بالشباب واألطفال أمر مطلوب ورواها وبلغها للناس

، فإنه  يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج {:  وكذلك قال النيب 

،  )٢( }، فإنه له وجاء  ، ومن مل يستطع فعليه بالصوم ، وأحصن للفرج أغض للبصر
، وعدم   بتوجيه الشباب إىل حفظ فروجهمففي هذا احلديث يظهر اهتمام النيب 

، ألهنم  ، وعندهم ضعف اإلدراك ؛ ألن الشباب عندهم قوة هوات احملرمةانزالقهم يف الش
 .  ليسوا كالشيوخ الذين قد نضجت عقوهلم

فالشباب وإن كانت عندهم قوة إال أن عقوهلم ليست يف مستوى عقول الشيوخ يف 
 ، ولذلك وجههم النيب  ، فهم خيشى عليهم من االنزالق عند املراهقة وعند البلوغ النضج

:  ، أي )٣( }من استطاع منكم الباءة فليتزوج  {:  ، فقال ىل املبادرة إىل أخذ احليطةإ

فإنه أغض  {:   ذلك بقوله، مث علل  من استطاع منكم تكاليف الزواج فليتزوج

، فالشباب املتزوج ال ميتد بصره إىل ما ال جيوز النظر  )٤( }، وأحصن للفرج  رللبص

ومن مل  {:  ، مث قال  ؛ ألنه استغىن باحلالل ، وبالتايل حيفظ فرجه من احلرام إليه
                                                 

، ابن ماجه األطعمة  )٣٧٧٧(، أبو داود األطعمة  )٢٠٢٢(، مسلم األشربة  )٥٠٦١(البخاري األطعمة ) ١(
 .  )٢٠١٩(، الدارمي األطعمة  )١٧٣٨(، مالك اجلامع  )٤/٢٦(د ، أمح )٣٢٦٧(

، أبو  )٢٢٣٩(، النسائي الصيام  )١٠٨١(، الترمذي النكاح  )١٤٠٠(، مسلم النكاح  )٤٧٧٩(البخاري النكاح ) ٢(
 .  )٢١٦٥(، الدارمي النكاح  )١/٣٧٨(، أمحد  )١٨٤٥(، ابن ماجه النكاح  )٢٠٤٦(داود النكاح 

، أبو  )٢٢٤٠(، النسائي الصيام  )١٠٨١(، الترمذي النكاح  )١٤٠٠(، مسلم النكاح  )٤٧٧٨(ي النكاح البخار) ٣(
 .  )٢١٦٦(، الدارمي النكاح  )١/٣٧٨(، أمحد  )١٨٤٥(، ابن ماجه النكاح  )٢٠٤٦(داود النكاح 

، أبو  )٢٢٤٠( الصيام ، النسائي )١٠٨١(، الترمذي النكاح  )١٤٠٠(، مسلم النكاح  )١٨٠٦(البخاري الصوم ) ٤(
 .  )٢١٦٦(، الدارمي النكاح  )١/٣٧٨(، أمحد  )١٨٤٥(، ابن ماجه النكاح  )٢٠٤٦(داود النكاح 
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،   ألن الصوم يكسر الشهوة وحيدها؛ )١( }، فإنه له وجاء  يستطع فعليه بالصوم
، وكل  ؛ ألن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم ويضعف جماري الشيطان ويطرده
 .  هذا من أجل العناية بشؤون الشباب

 وسائل تربية وتعليم الشباب من الوقت املبكر 
مروا  {:  ، فقال   على تربية الشباب من وقت مبكروكذلك حث النيب 

،  )٢( }، وفرقوا بينهم يف املضاجع  ، واضربوهم عليها لعشر أوالدكم بالصالة لسبع
، لكنه يؤمر بالصالة ألجل أن يعتادها ويألفها وينشأ  فابن السبع ليس عليه واجبات

                  ٌّ      ؛ ألن الصالة فيها سر  عظيم  ، وتصبح خفيفة عليه عندما يكرب ذهنهفتنطبع يف ،  عليها
ÉΟ  {:  كما قال تعاىل Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# ( χ Î) nο 4θ n= ¢Á9 $# 4‘ sS ÷Ζ s? Ç∅ tã Ï !$ t± ós x ø9 $# Ì s3Ζ ßϑ ø9 $# uρ 3 ã ø. Ï% s! uρ 

«! $# ç t9 ò2 r& 3 { )٣(  . 

θ#)  {:  وقال سبحانه وتعاىل ãΖŠ Ïè tFó™ $#uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/ Íο 4θ n= ¢Á9$#uρ 4 $ pκ̈ΞÎ)uρ îο uÎ7s3 s9 ω Î) ’ n?tã tÏè Ï±≈ sƒ ø: $# ∩⊆∈∪ 
t Ï% ©!$# tβθ‘ΖÝàtƒ Νåκ̈Ξr& (#θà)≈ n= •Β öΝÍκÍh5u‘ öΝßγ ¯Ρr&uρ Ïµ ø‹s9Î) tβθãè Å_≡u‘ ∩⊆∉∪ { )٤(  . 

$  {:  وقال تعاىل yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ zƒ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ ãΨ‹ Ïè tG ó™ $# Î ö9 ¢Á9 $$ Î/ Íο 4θ n= ¢Á9 $# uρ 4 ¨β Î) ©! $# yì tΒ 

t Î É9≈ ¢Á9 $# ∩⊇∈⊂∪ { )٥(  . 
 اآلباء أن يأمروا أوالدهم هبا يف وقت           َّ       ؛ ولذلك وج ه النيب                ُّ     فالصالة فيها سر  عظيم

، وتربطهم  ، وتطهر قلوهبم ، وألهنا حتفظهم ؛ ليعتادوها ويألفوها وينشئوا عليها مبكر
، ويالزم مجاعة املسلمني يف  ، فالشاب عندما يالزم أباه باملسجد وبالعبادة وباجملتمع املسلم

                                                 
،  )٢٢٤٠(، النسائي الصيام  )١٠٨١(، الترمذي النكاح  )١٤٠٠(، مسلم النكاح  )١٨٠٦(البخاري الصوم ) ١(

 .  )٢١٦٦(، الدارمي النكاح  )١/٣٧٨(د ، أمح )١٨٤٥(، ابن ماجه النكاح  )٢٠٤٦(أبو داود النكاح 
 .  )٢/١٨٧(، أمحد  )٤٩٥(أبو داود الصالة ) ٢(
 .  ٤٥:  سورة العنكبوت آية) ٣(
 .  ٤٦ - ٤٥:  تانياآلسورة البقرة ) ٤(
 .  ١٥٣:  سورة البقرة آية) ٥(
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،  ، وكذلك على األلفة ، وترك الشذوذ واالنفراد ، فإنه ينشأ على االجتماع وقت مبكر
         ً     ، فإن كثري ا من  ، ويسلم من النفرة        َّ                      ، ويتعو د اجللوس معهم ومصاحبتهم فيألف الكبار

؛ ألن  الالشباب اليوم ما حصلت منهم النفرة من كبار السن ومن آبائهم إال بسبب اإلمه
، وال حساب عليهم يف دخوهلم  آباءهم تركوهم كالبهائم تدخل وخترج للرعي

 .  وخروجهم
، وال يعرف عن أوالده إال  فكثري من اآلباء مشغول بدنياه وأعماله ووظيفته وأسفاره

، ورمبا يف وقت متأخر  ، ويعودون إليه يف الليل أهنم خيرجون من البيت يف أول النهار
؟ ولذلك نشأ كثري من األوالد على النفرة من  ؟ أو أين سرحوا يدري أين ذهبوا، وال  منه

 .  ، بسبب إمهال آبائهم الكبار ومن املساجد واستماع الذكر
، ومسعوا القرآن  ما ظنكم لو أن اآلباء قد أخذوا أوالدهم من سن التمييز إىل املساجد

؛ فغالب أسباب نفرة الشباب اليوم  بوه، وألفوه وأح ؟ لو فعلوا ذلك لنشئوا عليه واملواعظ
، ومل يربطوهم باملساجد ودراسة القرآن وحضور  من آبائهم ومن جمتمعهم ألهنم ضيعوهم

 .  حلق الذكر وجمالس اخلري
 فصاروا يأخذون أوالدهم يف سن التمييز فلو أن اآلباء قد أخذوا بتوجيهات النيب 

،  ، لنشئوا على اخلري ليسمعوا ويروا ويستفيدوا،  إىل املساجد مخس مرات يف اليوم والليلة
،   الغرض منه التربية والتمرين)١( }مروا أوالدكم بالصالة لسبع  {:  فقول النيب 

إذا بلغ الصيب :   أي)٢( }واضربوهم عليها لعشر  {،  وربط الشباب باجملتمع واملساجد
؛ ألن الضرب فيه فائدة له من حيث  عشر سنوات فإنه يضرب إذا ترك الصالة أو بعضها

 .  ، وعقوبته على املعصية حىت يكرهها ، وإذاقته لألمل التعزير
        ً        ً               يبة تشجيع ا وترغيب ا له يف األعمال فكما أن الصيب يعطى جائزة على األعمال الط

؛ ألنه إذا ذاق  ، فكذلك يضرب على املعصية واملخالفة من أجل أن يكره املعصية الطيبة
                                                 

 .  )٢/١٨٧(، أمحد  )٤٩٥(أبو داود الصالة ) ١(
 .  )٢/١٨٧(، أمحد  )٤٩٥(أبو داود الصالة ) ٢(
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، وهذا عكس ما يقوله الغرب  ، فالضرب من وسائل التربية العقوبة فإنه يبغض املعصية
 رشد إليه النيب ، فالضرب أ وأذناهبم من أدعياء التربية الذين ينكرون الضرب بالعصا

  {:  ، قال تعاىل وأرشد إليه القرآن يف حق النساء الناشزات ÉL≈©9$#uρ tβθ èù$ sƒ rB  ∅ èδy—θ à±èΣ 

 ∅ èδθÝàÏè sù £èδρãàf ÷δ $#uρ ’ Îû ÆìÅ_$ ŸÒ yϑ ø9$# £èδθç/ÎôÑ$#uρ ( { )١(  . 
      َّ                     ، فالس وط الذي تضرب به ولدك  ؛ ألن الضرب له فائدة فاملرحلة األخرية هي الضرب

    َّ        ، أم ا الضرب  ؛ ألن اجلوائز تغريه وقد تفسده     ً                                   تأديب ا له خري من أن تعطيه األموال واجلوائز
، فالضرب وسيلة من وسائل التربية إذا كان يف حدود املأذون به من                 ِّ  فإنه يؤدبه ويقو مه

 .  غري إسراف أو جماوزة للحد
إن الضرب وسيلة وحشية فهذا :  أما الذين خترجوا يف املدارس الغربية فإهنم يقولون

واضربوهم عليها  {:  ، فقوله  ؛ ألن الضرب له فائدة يف اإلسالم قول باطل

، ومن                               ً قد بلغ احللم فيكون قد ترك واجب ا ألن ابن عشر سنني إما أن يكون )٢( }لعشر 
             ً       ً  ، فيضرب تأديب ا وتنفري ا                      ً       ً         ، وإما أن يكون مراهق ا ومقارب ا للبلوغ        ً                ترك واجب ا استحق العقوبة
 .  له من املعاصي واملخالفات

             ً     هم ينامون مجيع ا حتت ال تتركو:   أي)٣( }وفرقوا بينهم يف املضاجع  {:  وقوله 
                ِّ         ، وهذا من باب سد  الذرائع  غطاء واحد على فراش واحد خشية أن تظهر بينهم الفتنة

 وهي ، والتفريق بينهم يف املضاجع عملية تربوية أرشد إليها النيب  املفضية إىل الفتنة
اب ، ويبتعدوا عن أسب ، وينفروا من الشر تكون يف سن مبكرة حىت يألف األوالد اخلري

 .  الفتنة

                                                 
 .  ٣٤:  سورة النساء آية) ١(
 .  )٢/١٨٧(، أمحد  )٤٩٥(أبو داود الصالة ) ٢(
 .  )٢/١٨٧(، أمحد  )٤٩٥(أبو داود الصالة ) ٣(
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 قيمة الشباب يف اإلسالم واحلرص على تقوميهم 
 أخرب أن الشاب الذي نشأ يف عبادة اهللا من السبعة الذين يظلهم اهللا يف ظله والنيب 

؛ ألن الشباب  ، وأخرب أن اهللا يعجب من الشاب الذي ليس له صبوة يوم ال ظل إال ظله
، ومل يكن عنده أي   باألخالق يف شبابه، لكن إذا وجد شاب قد احتفظ يف العادة يغري

، يوم احلر الشديد  ، وسوف يظله اهللا يوم القيامة يف ظله ، فهذا شاب له ميزة نزوات
،  ، ويكثر العرق الذي يضايق الناس يف ذلك املوقف الذي تدنو فيه الشمس من الرؤوس

؛ ألهنم حفظوا   ًء                                                 ً          وهؤالء يكونون يف ظل يرتاحون فيه من عناء املوقف إكرام ا هلم وجزا
 .  حدود اهللا سبحانه وتعاىل يف هذه الدنيا

،  ؛ ألن الشباب طاقة لألمة إذن فالشباب يف اإلسالم له قيمة ومكانة ال يستهان هبا
ِ                                    ، وإذا ح ف ظت بقيت لألمة مقوماهتا وقوهتا ومهابتها      ُ ِّ               إذا ض ي عت فقدت مقوماته  ُ ، ومن هنا         

، ومن ناحية عموم  ، ومن ناحية املسؤولني جيب العناية بالشباب من ناحية آبائهم
، كل على حسب  ، فيجب أن يتعاون اجملتمع على توجيه الشباب حنو اخلري اجملتمع

 .  مسؤوليته
، فيتأثرون   يتكيفون بتكييف البيئة اليت يعيشون فيهافالشباب كما أخرب النيب 

كل مولود يولد على  {:  ، وهلذا قال النيب  باخلري والشر الذي يف بيوهتم وجمتمعهم

 .  )١( }، أو ميجسانه  ، أو ينصرانه ، فأبواه يهّودانه الفطرة
، واحنراف  فالشاب أو املولود إمنا ينحرف عن فطرته السوية بسبب احنراف التربية

، فإن  ، أما إذا وجد اجملتمع وأهله مسلمني مستقيمني على الطاعة يش فيهاالبيئة اليت يع
، فهي صاحلة للبذور  ؛ ألن الفطرة مثل التربة الصاحلة فطرته تسلم وتنشأ على اخلري

، مثل األرض اليت حتولت إىل                  ُ                         ، وإذا أمهلت أو أ دخل عليها مواد فاسدة فسدت واإلنبات

                                                 
،  )٤٧١٤(، أبو داود السنة  )٢١٣٨(، الترمذي القدر  )٢٦٥٨(، مسلم القدر  )١٣١٩(البخاري اجلنائز ) ١(

  . )٥٦٩(، مالك اجلنائز  )٢/٣١٥(أمحد 
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، أو  فأبواه يهوِّدنه {:   يف هذا احلديث، وقوله  سبخة ال تنبت كأل وال متسك ماء

، وهو قد  ؛ ألن األصل هو اإلسالم يسلمانه:  ، ومل يقل )١( }، أو ميجسانه  ينصرانه
ُ                ُ  ِّ              ، فلو ح وفظ على فطرته ون م يت يف اخلري لسلمت ولد على األصل ينما تعارض ، ولكن ح       
ٍ             ، فإهنا تفسد حينئذ  ويصعب عالجها ، أو توجيهات منحرفة الفطرة بيئة فاسدة                   . 

،              ُ                       ً      ً                            فأنت حينما ت نشئ ولدك على الطاعة شيئ ا فشيئ ا فإنه يسهل عليك أخذه إىل اخلري
،  ؛ ألن فطرته قد فسدت ، وأردت أن تستدرك فلن تستطيع أما إذا أمهلته يف أول األمر

، وعند ذلك يقبل كل توجيه   احلسن والتربية الطيبة فتبقى فطرته سليمةأما مع التعاهد
 :  ، يقول الشاعر طيب

ــدلت                              وال تلــني إذا كانــت اخلــشب    ــها اعت ــصون إذا عدلت                            إن الغ
، لكن إذا  فالغصون ما دامت لينة وصغرية ميكن تعديلها على ما يريد اإلنسان منها

وكذلك الشباب إذا حصل عناية مبكرة هبم ،  صارت من اخلشب فلن يستطاع تعديلها
، أما إذا أمهل الشباب حىت تتلوث فطرهتم فإن  ، وقبلوا ، وسلمت فطرهتم سهل قيادهتم

، فال  ، ومن هنا جيب على الوالدين أن يكونا قدوة صاحلة ألوالدمها العالج يصعب حينئذ
؛ ألن الولد ينشأ  ا هبم، حىت يقتدو ، وال يسمعون منهم إال الطيب                ً يرون منهم إال خري ا
 :  ، قال الشاعر على ما عوده أبوه

ــوه    ــوده أب ــان ع ــا ك ــى م                      َّ وينــشأ ناشــئ الفتيــان منَّــا                                  عل
 :  ويقول اآلخر

                           ً  إذا كان رب البيـت بالطـار مولًعـا                                      فشيمة أهل البيـت كلـهم الـرقص        

                                                 
،  )٤٧١٤(، أبو داود السنة  )٢١٣٨(، الترمذي القدر  )٢٦٥٨(، مسلم القدر  )١٢٩٢(البخاري اجلنائز ) ١(

 .  )٥٦٩(، مالك اجلنائز  )٢/٣١٥(أمحد 
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لوك فإهنم                      ً                ، فإذا رأوا فيه احنراف ا يف القول أو الس ألهنم يقتدون بعائلهم وقائدهم
t {:  ، قال تعاىل ، وإذا رأوا فيه استقامة يف القول والعمل فإهنم يقتدون به يقلدونه Ï% ©!$# uρ 

(#θ ãΖtΒ#u öΝåκ÷J yè t7¨?$#uρ ΝåκçJ −ƒÍh‘ èŒ ?≈ yϑƒ Î* Î/ $ uΖø)pt ø: r& öΝÍκÍ5 öΝåκtJ −ƒ Íh‘ èŒ { )١(  . 
لوءة بالصور ، وإذا كانت البيوت مم فصالح اآلباء له أثره على األبناء بال شك

، فما ظنكم باألوالد الذين  ، والعادات القبيحة ، واملناظر السيئة ، واألفالم اخلليعة املاجنة
، وهذا خبالف البيوت                           ً        ؟ إهنم سيكونون بال شك أجيال ا منحرفة خيرجون من هذه البيوت

 سيكونون ، فإن األوالد الذين خيرجون منها املعمورة بالطاعة واخلري والعبادة واالستقامة
، وإال فاهلداية والصالح  ، وحنن مأمورون بفعل األسباب  على االستقامة- بإذن اهللا -

، فعلينا أن نوجد                                  ِّ         ، فإذا فعلنا أسباب الصالح فاهللا ييس ر النتائج بيد اهللا سبحانه وتعاىل
، ونتجنب األسباب  أسباب اخلري يف بيوتنا حىت ينشأ أوالدنا على االستقامة بإذن اهللا

، وكثري من الناس يلومون الشباب إذا  القبيحة حىت يبتعد أوالدنا عن االحنراف والفساد
 .  ، وال ينظرون إىل البيوت اليت خرجوا منها                ً رأوا منهم احنراف ا

، ومل                        َّ                  ، وال ننظر إىل أهنم مل يوج هوا التوجيه السليم فلماذا نلوم الشباب الحنرافهم
اآلباء هم الذين قادوا أوالدهم إىل االحنراف يف سلوكهم ، بل رمبا يكون  يهتم هبم آباؤهم

، وال يكون األوالد صاحلني إال بفعل أسباب  ؟ فلكل شيء سبب وأخالقهم وتعاملهم
 .  الصالح

 ؟                          ترجو النجاة ومل تـسلك مـسالكها                                      إن السفينة ال جتـري علـى اليـبس         
حنراف أبنائه فإنه يكون قد ، فإذا اشتكى بعض اآلباء من ا فال بد من األخذ باألسباب

َ                           نسي  أنه هو السبب يف هذا االحنراف ، فإن اهللا  ، وأن هذا عقوبة من اهللا سبحانه وتعاىل له   
؛ ألهنم أحسنوا إليهم عند  سبحانه وتعاىل يأمر األبناء بأن حيسنوا إىل آبائهم عند الكرب

≅  {:  الصغر قال تعاىل è% uρ Éb>§‘ $ yϑ ßγ ÷Η xqö‘ $# $ yϑ x. ’ÎΤ$ u‹−/u‘ #ZÉó |¹ ∩⊄⊆∪ { )٢(  . 
                                                 

 .  ٢١:  سورة الطور آية) ١(
 .  ٢٤:  سورة اإلسراء آية) ٢(
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، كالرضاع والطعام والشراب  أتظنون أن املراد بالتربية هنا التربية احليوانية فقط
، إال أن بعض  ة اجلسم؛ ألهنا أعظم من تربي ؟ ال إمنا املقصود هنا التربية اخللقية والكسوة

، وهو هبذا  ، وأحسن إليهم                   ّ   ، ويظن بذلك أنه رب اهم اآلباء يريب أوالده تربية جسمية فقط
، ومأل                      َّ                                      ، بل إنه أساء ألنه مك نهم من الشهوات البهيمية والترف والفراغ مل حيسن إليهم
 :  ، والشاعر يقول جيوهبم بالنقود

ــشباب وا                              مفـــسدة للمـــرء أي مفـــسدة  ــدة           إن ال ــراغ واجل            لف

 التربية الصحيحة للشباب 
، فكونك تضرب ولدك للتعزير أحسن من أن  والتربية الصحيحة هي التربية األخالقية

، أما هذا السوط فإنه  ؛ ألن األلف ريال قد يسبب له االحنراف تعطيه ألف درهم للترفيه
 .  يسبب له االستقامة بإذن اهللا

                       ً  قسا ليزدجـروا ومـن يـك حازًمـا          ً                         فلــيقس أحياًنــا علــى مــن يــرحم 
،  ، فال تأخذك الشفقة على أوالدك فالقسوة يف حملها والتأديب يف حمله له قيمته

؛ ألن عدم ضرهبم حينئذ ليس شفقة  ، وتضرهبم إذا استحقوا الضرب               ِّ  والرمحة أن تؤدب هم
ٌ إذن الشباب هلم على آبائ هم واجب .  ، بل هو إضرار هبم وإمهال هلم هبم م على ، وهل                      ِ       

ٌ جمتمعهم واجب  ، يستطيعون هبا القيام بواجبهم يف  ؛ وذلك حىت ينشئوا نشأة صاحلة           
، وجيب  ، ومن هنا جيب على اآلباء وأصحاب البيوت أن يعتنوا بتربية أوالدهم املستقبل

، فيوجدوا هلم وسائل  على املسؤولني يف األمة ويف الدولة كذلك أن يعتنوا بتربية الشباب
، وأن يبعدوا عن اجملتمع كل  ، ومن أعمال طيبة نافعة من مقررات دراسية مفيدةالتربية ال

،  ؛ حىت ينشأ شباب املسلمني نشأة صاحلة حسنة أسباب االحنراف احمللية والوافدة
، وإبعاد وسائل  فالشباب هلم واجب على اجملتمع من ناحية التوجيه والتربية والعناية هبم

، وذلك بالقيام باألعباء  ون على الشباب أن يتحملوا واجبهم، مث بعد ذلك يك الشر عنهم
 .  حنو اجملتمع
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 واجب الشباب املسلم 
 :  واجبات الشباب واجبات كثرية منها

، ولو بالقدر الذي  جيب على الشباب املسلم أن يعتنوا بتعلم العلم النافع:     ً أول ا
،  تموا مبعرفة العقيدة الصحيحة، فيجب عليهم أن يه ، وتصح به عبادهتم يستقيم به دينهم

، وجيب عليهم أن يعرفوا أحكام الصالة والزكاة  وما خيالفها من املفسدات واملنقصات
؛ وذلك حىت يقيموا  ، ومعرفة نواقض اإلسالم ، وأركان اإلميان الستة والصيام واحلج

 .  دينهم على أساس صحيح
،  ، وال يعذر أحد جبهالته  ً ي ا                                         ً     فهذا القدر من العلم واجب على كل مسلم وجوب ا عين

، مث بعد ذلك من أراد  فعلى الشباب أن يركزوا على هذا اجلانب من العلم الضروري
،  ، بل هو أفضل من نوافل اجلهاد التزود بالعلم فإن طلب العلم من أفضل العبادات

دين ؛ ألن بالعلم يستقيم ال ، فطلب العلم أفضل من سائر النوافل ونوافل الصالة واحلج
 .  وتقوم امللة

، الذي ال يعذر                                         ً                    فعلى الشباب أن يهتموا بالعلم الشرعي أول ا وقبل كل شيء ضرورية
، وما زاد عن ذلك من التفقه يف علوم الشريعة من أجل أن يقوم الشباب  أحد جبهالته
، ومن كانت عنده  ، ويقيموها على الوجه املطلوب ؛ حىت حيسنوا فيها بواجب األمة
، والفنون  ، وكذلك الفنون العسكرية يتعلم الصناعات واملهن األخرىمقدرة أن 

؛ ألن الشباب جيب أن يتعلم الفنون اليت  ، فعليه أن يقوم هبا ، والفنون الطبية الزراعية
، فمن كانت عنده امليول إىل تعلم هذه العلوم الدنيوية بعد أخذه القسط  حتتاجها األمة

 .   شيء ال بد منه لألمة ألن املواهب ختتلفالضروري من العلم الشرعي فهذا
،  واهللا سبحانه وتعاىل حبكمته جعل املواهب متفاوتة من أجل أن تتكامل مصاحل األمة

، وكذا الزراعي  ، وهناك من يقوم بالعلم العسكري فيكون هناك من يقوم بالعلم الشرعي
قوم هبذه األمور إال شباب ، وال ي ؛ حىت تتكامل مصاحلها والصناعات اليت حتتاجها األمة



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ٣٥٤

، ويف املقدمة العلوم الشرعية مث العلوم الدنيوية اليت  ، فعليهم أن يعتنوا بالعلم النافع األمة
،  ؛ ألهنم ال يستطيعون القيام مبسئوليتهم يف املستقبل إال إذا تسلحوا بالعلم حتتاجها أمتهم

؛ ألهنم مهيئون لتحمل أمر  اجتهم، وأن يبقوا يف جهلهم وسذ فال جيوز هلم أن يفرطوا فيه
 .  عظيم

                       قد هيئـوك ألمـر لـو فطنـت لـه                                       فاربأ بنفسك أن ترعـى مـع اهلمـل         
، وأن يرتبطوا بكبارهم  جيب على الشباب املسلم أن يرتبطوا بعلمائهم:      ً ثاني ا

، وأن يتعلموا من أصحاب التفكري  وأصحاب العقول الناضجة من آبائهم ومواطنيهم
ِ  َ         ، واحل ك م السديدة ، ويتلقوا منهم التجارب النافعة أي السديدالسليم والر ، وال ينفصل      

،  ؛ ألنه إذا حصل االنفصال حصلت الفجوة بني أفراد األمة                     ً الشباب عن الكبار أبد ا
، فعلى  ، وتسنح الفرصة ألعداء املسلمني أن يتالعبوا هبم وحينئذ حيصل اخللل والضعف
 .  ؛ ليأخذوا عنهم العلم النافع والتوجيهات السديدة الشباب أن يرتبطوا بأهل العلم

؛ فإن األمر يصري  أما إذا انفصل الشباب عن العلماء وأصحاب العقول النرية السليمة
، ويتلقون التيارات املنحرفة من خالل اجلرائد  ؛ ألهنم سوف ينفتحون على اخلارج    ً خطري ا

؛  ن هنا جيب على الشباب أن يدركوا هذا، م ، أو الوسائل الوافدة من اخلارج أو اجملالت
، وانصرفوا إىل تلقي  ألهنم إذا فرطوا يف تلقي العلم من علمائهم ومفكريهم وصلحائهم

، ومن أصحاب األفكار املنحرفة واملبادئ  ، ومن أعدائهم التوجيهات من خارج بالدهم
 ألن البالد ستتغري ؛ ، فإن األمر خطري ، ومن جمهويل اهلوية يف العلم والعقيدة الضالة
 .  وتتحول

، وصالح يف الراعي   على اجتماع يف الكلمة- وهللا احلمد -وحنن يف هذه البالد 
،  ، نسري على املنهج الرشيد - وهللا احلمد -، وعقيدتنا صحيحة  ، فمنهجنا سليم والرعية

ولكن ،  ، بل عندنا نقص ، وليس عندنا نقص إننا قد كملنا من كل وجه:  أنا ال أقول
، فنقصنا ميكن إصالحه بإذن اهللا إذا          َّ                                        إذا قارن اه مبا عليه البالد األخرى يتبني الفرق العظيم

، فأنا أوجه النصيحة إىل  ، وحصل التعاون ، وبذلت النصيحة توافرت اجلهود املخلصة
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، وأن يعرفوا أهنم مقصودون  شباب هذه األمة وشباب بالدنا خاصة أن يعتنوا هبذا األمر
، أو األعداء الذين يتسمون  ، سواء األعداء الذين يصرحون بأهنم كفار لعدومن ا
، ويدسون بيننا األفكار الغربية البعيدة عن عقيدتنا  ، ويغزوننا باسم اإلسالم اإلسالم
 .  ومنهجنا

، وأن ال يفتحوا الباب أمام األفكار  فعلى شباب اإلسالم أن يدركوا هذه اخلطورة
                    ً     ، فيجب أال يقبلوا شيئ ا إال  ، باسم الدعوة ت تسمى باسم اإلسالمالوافدة حىت لو كان

، حىت يأخذوا ما  ، وعلى أصحاب الرأي السديد ، وعرضه على العلماء بعد متحيصه
، واعتربناها هي الرقي  ، أما إذا قبلنا هذه األفكار ، ويرفضوا ما ال يصلح يصلحهم

، لكن ال يعرف احلق  ، حنن نقبل احلق واليقظة أو الصحوة كما يسموهنا فهذا غلط كبري
، فنحن نتمسك مبنهجنا ومجاعتنا  إال العلماء من أهل البصرية والعلم والتجارب الصحيحة

، فيجب أن نعرض  ، وإذا وفد إلينا شيء من األفكار أو من األشياء األخرى وعقيدتنا
ان فيه من شر فإننا ، وما ك ، فما كان فيه خري نقبله هذه األمور على أهل البصرية منا

sŒÎ)uρ öΝèδ#  {:  ، قال تعاىل ندفعه ونسلم من شره u!% y` ÖøΒ r& zÏiΒ ÇøΒ F{$# Íρ r& Å∃öθ y‚ ø9$# (#θãã# sŒr& Ïµ Î/ ( 
öθ s9uρ çνρ –Šu‘ ’n< Î) ÉΑθ ß™ §9$# #† n< Î)uρ ’Í< 'ρ é& ÌøΒ F{$# öΝåκ÷]ÏΒ çµ yϑ Î= yè s9 t Ï%©!$# …çµ tΡθ äÜÎ7/ΖoKó¡o„ öΝåκ÷]ÏΒ 3 { )١(  . 

، وأولو األمر هم العلماء واألمراء وأصحاب  والرد إىل الرسول هو الرد إىل سنته
، وبني الشباب  ، وهذا ال يتم إال بالتعاون بني العلماء واملتعلمني الرأي السديد يف األمة

 :  ، يقول الشاعر  حىت ال ينخدع البعض مبا يقرأ أو يسمع؛ والكبار
ــذوب    ــر مك ــالع فج ــأول ط                    وال حتكــم بــأول مــا تــراه                              ف

؛ ألن الناس يف هذا الزمان هلم أغراض  فال بد من التثبت وعدم التسرع يف األمور
، وماج العامل بعضه يف  ، وكثرت الفنت ، خاصة بعدما اشتدت غربة اإلسالم وأهداف
،  ، وعدم التسرع يف األمور ، وهذا يستدعي اليقظة والتبصر ، والتبس احلق بالباطل بعض

                                                 
 .  ٨٣:  سورة النساء آية) ١(
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وجيب علينا أن حنمد اهللا سبحانه وتعاىل على ما نعيشه من واقع طيب تفقده كل 
، ولكن التحدث  ، على ما فينا من تقصري وخلل اجملتمعات يف هذا الزمان حسب ما نعلم

$  { : ، قال تعاىل بنعمة اهللا واجب ¨Β r&uρ Ïπ yϑ ÷èÏΖÎ/ y7 În/u‘ ô^Ïd‰y⇔sù ∩⊇⊇∪ { )١(  . 
 :  ، والشكر له ثالثة أركان فالنعمة تشكر

 .                     ً التحدث بالنعمة ظاهر ا:  األول
 .                 ً االعتراف هبا باطن ا:  والثاين
 .  صرفها يف طاعة اهللا سبحانه وتعاىل:  والثالث

 - وهللا احلمد -، وإذا كان من نقص فطريق اإلصالح  نعمة جيب أن نشكرهافنحن يف 
 .  ، وهذا سبيل املؤمنني مفتوح بالتعاون والتشاور والتناصح

؛ ألن بعض الشباب   بعدم التشدد يف األمور- أصلحهم اهللا -أوصي شبابنا :  ثالثا
حانه وتعاىل حذر من ، واهللا سب ، والتشدد أخطر من التساهل يتشددون يف بعض األمور

≅Ÿ  {:  ، قال تعاىل الغلو ÷δr'̄≈ tƒ É=≈ tG Å6ø9$# Ÿω (#θ è= øó s? ’Îû öΝà6ÏΖƒ ÏŠ uöxî ÈdY ys ø9$# Ÿω uρ (#þθ ãèÎ6 ®Ks? u!#uθ ÷δr& 

7Θöθ s% ô‰s% (#θ = |Ê ÏΒ ã≅ö6 s% (#θ = |Ê r&uρ #ZÏVŸ2 (#θ = |Ê uρ tã Ï!#uθ y™ È≅‹ Î6¡¡9$# ∩∠∠∪ { )٢(  . 

، فإمنا أهلك  إياكم والغلو {:   يقول، والنيب  والغلو هو الزيادة يف الدين والتنطع

، هلك  ، هلك املتنطعون هلك املتنطعون {:  ، ويقول  )٣( }من كان قبلكم الغلو 

ال يشادَّ الدين أحد إال  {:  ، وقال           ً                    قاهلا ثالث ا عليه الصالة والسالم)٤( }املتنطعون 

؛ ألنه كثري وطاقة اإلنسان  ن ألحد أن يستويف كل الدين، ولذلك ال ميك )٥( }غلبه 

سددوا وقاربوا واستقيموا  {:   يقول، والنيب  ، ولكن عليه عمل ما يستطيع حمدودة
                                                 

 .  ١١:  سورة الضحى آية) ١(
 .  ٧٧:  ملائدة آيةسورة ا) ٢(
 .  )٣٠٥٧(النسائي مناسك احلج ) ٣(
 .  )١/٣٨٦(، أمحد  )٤٦٠٨(، أبو داود السنة  )٢٦٧٠(مسلم العلم ) ٤(
 .  )٥٠٣٤(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٣٩(البخاري اإلميان ) ٥(
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، فلن تستطيع أن حتصي الدين  )١( } ، واعلموا أن خري أعمالكم الصالة ولن حتصوا
إذا مل تستطع التسديد فعليك :  ، أي ، لكن عليك باالستقامة والتسديد واملقاربة كله

 .  باملقاربة من التسديد واإلصابة
، وطريق النجاة هو االعتدال بني  ، كما أن التساهل كذلك فالغلو طريقة خاطئة

، أما االعتدال بني التساهل وبني  التساهل طرف، و ، فإن الغلو طرف التساهل وبني الغلو
.y7Ï9≡x‹x  {:  ، قال تعاىل الغلو فهو الوسط uρ öΝä3≈ oΨù= yè y_ Zπ̈Β é& $ VÜy™ uρ { )خيار ا :  ، أي )٢  ً    

θ#)  {،      ً عدول ا çΡθ à6tG Ïj9 u!#y‰pκà− ’ n?tã Ä¨$̈Ψ9$# { )فالوسط هو خري األمور بني التساهل  )٣ ،
، وبني اجلايف الذي  ، بني الغايل الذي يتشدد ، ودين اهللا تعاىل بني الغايل واجلايف والغلو

 .  ، فعلى شبابنا أن يعتدلوا ، فخري األمور أوسطها يعرض ويبتعد عن اخلري
                                    ً   أهنم كما يعتدلون يف السلوك والعمل أيض ا - وفقهم اهللا -على شبابنا :      ً رابع ا

، فعليهم باالعتدال من غري  يعتدلون يف القول حينما يتكلمون يف شيء أو يف مذهب
#  {:  ، قال اهللا تعاىل جتازف أو تساهل sŒ Î) uρ óΟ çF ù= è% (#θ ä9 Ï‰ ôã $$ sù öθ s9 uρ tβ% Ÿ2 # sŒ 4’ n1 ö è% ( Ï‰ ôγ yè Î/ uρ «! $# 

(#θ èù ÷ρ r& 4 { )٤(  . 
، فال حتملهم العاطفة أو  ؛ ألن هذا طريق النجاة فعليهم باالعتدال يف القول والعمل

øŒÎ) …çµ  {:  لناس والكالم فيهم بغري علم كما قال تعاىلاحلماس على جتريح ا tΡöθ ¤)n= s? ö/ä3ÏG oΨ Å¡ø9r'Î/ 

tβθ ä9θ à)s?uρ /ä3Ïδ#uθ øùr'Î/ $ ¨Β }§øŠs9 Νä3s9 Ïµ Î/ ÒΟù= Ïæ …çµ tΡθ ç7|¡øt rBuρ $ YΨ Íh‹yδ uθ èδ uρ y‰ΨÏã «!$# ×Λ Ïàtã ∩⊇∈∪ { )٥(  . 
، وكذلك عليهم االعتدال يف العبادة من غري غلو  فيجب حفظ اللسان ووزن الكالم

:  ، أما الغلو والزيادة فهو كما قال النيب  ، هذا هو الطريق الصحيح فيها وال تساهل

                                                 
 .  )٦٥٥(، الدارمي الطهارة  )٥/٢٨٢(، أمحد  )٢٧٧(ابن ماجه الطهارة وسننها ) ١(
 .  ١٤٣:   سورة البقرة آية)٢(
 .  ١٤٣:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ١٥٢:  سورة األنعام آية) ٤(
 .  ١٥:  سورة النور آية) ٥(
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، أما املعتدل فهو الذي يسري على الطريق  }أرًضا قطع وال ظهًرا أبقى كاملنبت ال  {

$$?¨(θà#)  {:  ؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل يقول الصحيح sù ©!$# $ tΒ ÷Λä ÷èsÜtFó™ $# { )١(  . 

،  بلغه أن ثالثة من شباب الصحابة أرادوا أن جيتهدوا يف العبادة {  َّ   مل ا والرسول 
أنا أصلي :  ، وقال اآلخر أنا أصوم وال أفطر:  ، فقال أحدهم وأن يُشقوا على أنفسهم

،   ذلك غضب غضًبا شديًدا، فلما بلغه  أنا ال أتزوج النساء:  ، وقال الثالث وال أنام
، وإين  ، وأتقاكم هللا ؟ أما واهللا إين ألخشاكم هللا أنتم الذين قلتم كذا وكذا:  وقال هلم

،  )٢( }، ومن رغب عن سنيت فليس مين  ، وأتزوج النساء ، وأصلى وأنام أصوم وأفطر
 .  فعلى الشباب أن يعتدلوا يف القول والعمل

ً  خامس ا                  ً  ؛ ألهنم حيملون أفكار ا   أن جيتنبوا قرناء السوء- وفقهم اهللا -على الشباب :     
، فعلى شبابنا أن حيذروا قرناء  منحرفة وإن تظاهروا بالصالح واإلصالح والدعوة إىل اهللا

، إال إذا كان الغرض من جمالستهم هو دعوهتم  السوء وأصحاب البدع واألفكار املنحرفة
، وهذا إمنا يكون ملن كانت عنده مقدرة علمية واستطاعة جملادلتهم  سبحانه وتعاىلإىل اهللا 

، فيجب عليه  ، أو الذي ليس عنده علم ، أما الذي ال حيسن هذه اجملادلة باليت هي أحسن
، فعلى الشباب أن جيالسوا  ؛ ألهنم يؤثرون على جلسائهم أن حيذر منهم ومن جمالستهم

، وأهل العلم النافع املعروفني  ، الذين يعرفون أصلهم وعقيدهتم أهل الصالح واالستقامة
 .  بذلك

، فإذا جلست إىل حامل املسك فإنك   اجلليس الصاحل حبامل املسكوقد شبه النيب 
،  ، وإما أن يعطيك من املسك ، وإما أن تشتري منه ، إما بالرائحة الطيبة ال تفقد الفائدة

، ال تفقد الفائدة من  ، املستقيم يف سلوكه العامل بعلمهوكذلك اجلليس الصاحل والعامل 
، أما  ، وتستفيد األجر وقت جلوسك معه ، ولو على األقل أن تسلم من الشر جمالسته

                                                 
 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ١(
 .  )٣/٢٨٥(، أمحد  )٣٢١٧(، النسائي النكاح  )١٤٠١(، مسلم النكاح  )٤٧٧٦(البخاري النكاح ) ٢(
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، ونافخ الكري إذا جلست إليه ال بد أن   بنافخ الكرياجلليس السيئ فقد وصفه النيب 
َ  ت ض ر ، وهذا  حة خبيثة وقت جلوسك عنده، وإما أن جتد منه رائ ، فإما أن حيرق ثوبك ُ 

، أو على األقل أن تأمث  كجليس السوء إما أن يؤثر على عقيدتك وعلى تفكريك وسلوكك
 .  ، ومسعت كالمه السيئ وفكره املنحرف إذا جلست إليه

 :  والشاعر يقول
           ً               إذا صحبت قوًما فاصـحب خيـارهم                                      وال تصاحب األردا فتردى مع الـردي       

 :  ويقول اآلخر
ــدي    ــارن يقت ــرين باملق ــل ق                            عن املرء ال تسأل وسـل عـن قرينـه                                  فك

 أن جيالسوا أهل العلم والفقه والعقيدة السليمة واألفكار - أصلحهم اهللا -فعلى شبابنا 
؛ ألهنم سوف يضلوهنم عن  ، وأن حيذروا من املشبوهني ومحلة األفكار املنحرفة الطيبة

 .  سبيل اهللا عز وجل
، قامت على التوحيد والعلم النافع والعمل   نعيش يف بالد طيبة-مد  وهللا احل-فنحن 

وأال نسمح ألي فكر ،  ، فعلينا أن حنافظ على بقاء هذه النعمة الصاحل واألخالق احلميدة
 - وهللا احلمد -، مع أننا  أو أي رأي يأتينا إال بعد متحيصه وعرضه على أهل العلم والبصرية

، ولكن الواجب احلذر من  ك شيء من اخلري فزيادة اخلري خري، ولكن إذا كان هنا يف غىن
، واحلذر من وسائل اإلعالم  ، واحلذر من اخلداعني ، واحلذر من الدساسني هذه األمور

؛ ألن هذه الوسائل وسائل                                       ً        اليت فيها شر من جرائد أو جمالت حتمل أفكار ا مسمومة
، وعلى أن نناصح والة األمور يف  تنا، فال نفسح هلا اجملال يف بيوتنا أو يف حمال تدمري

، أال يفتحوا ثغرة يف بالد  ، هذا هو الواجب على شباب املسلمني إبعادها عن اجملتمع
،  ، مث يصعب بعد ذلك عالجها                               َّ    َّ          املسلمني تقبل كل ما وفد أو ما هب  ودب  من األفكار

دروسهم اليت ، وأن يعتنوا بثقافتهم ومناهجهم و وعلى الشباب أن يعتنوا بأنفسهم
 .                        ً                       يدرسوهنا حىت يكونوا رجال ا صاحلني للمستقبل بإذن اهللا

 .  ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني وأستغفر اهللا وأتوب إليه
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 احملاضـرة الثانية والعشرون 
 الديـن واألخـالق مسؤولية اجلميع  

 مقدمة 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

، وندعو  ، وال عدوان إال على الظاملني ، والعاقبة للمتقني املني         ِّ    احلمد هللا رب  الع
 —è%uρ Éb>§‘ ’ÎΤ÷ŠÎ≅  {،  ، وأن ينفعنا مبا علمنا                ً  يرزقنا منه علم ا، وأن اهللا أن يشملنا برمحته

$Vϑù=Ïã ∩⊇⊇⊆∪ { )١(  ،}  y7oΨ≈ysö6ß™ Ÿω zΝù=Ïæ !$uΖs9 ωÎ) $tΒ !$oΨtFôϑ̄=tã ( y7̈ΡÎ) |MΡr& ãΛÎ=yèø9$# ÞΟŠÅ3ptø:$# ∩⊂⊄∪ { )٢(  . 
 :  أما بعد

،               َّ           ليه مسؤولية مح له اهللا إياها، ع ، ال شك أن كل عاقل مكلف فيا أيها اإلخوة الكرام
؛ ألن اإلنسان مل  ، وحيرم عليه التفريط فيها واإلخالل هبا ، والقيام هبا وجيب عليه رعايتها

، وسخر له ما يف  ، بل خلقه اهللا سبحانه وتعاىل لعبادته ، ولن يترك سدى        ً خيلق عبث ا
، بل  واألرض واجلبال    َّ                                 ، ومح له أمانة امتنعت من محلها السماوات  السماوات واألرض

$  { وأشفقن منها ¯Ρ Î) $ oΨ ôÊ t tã sπ tΡ$ tΒ F{ $# ’ n? tã ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ÉΑ$ t6 Éf ø9 $# uρ š ÷ t/ r' sù β r& 

$ pκ s] ù= Ïϑ øt s† { )٣(  . 
إن قامت هبا فلها :  ، أي  السماوات واألرض عرض ختيريفاألمانة قد عرضها اهللا على

©zø)xô  { ، ولذلك اختارت العافية ، وإن فرطت فيها فعليها العقاب الثواب r&uρ $ pκ÷]ÏΒ $ yγ n= uΗ xquρ 

ß≈ |¡ΡM}$# ( …çµ ¯ΡÎ) tβ% x. $ YΒθè= sß Zωθ ßγ y_ ∩∠⊄∪ { )محل اإلنسان أمانة هذه املسؤولية فيما بينه  )٤ ،
، مث ذكر  ، كل حسب استطاعته ، وكذلك أمانة املسؤولية فيما بينه وبني اخللق وبني اهللا

                                                 
 .  ١١٤:  سورة طه آية) ١(
 .  ٣٢:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٧٢:  سورة األحزاب آية) ٣(
 .  ٧٢:  سورة األحزاب آية) ٤(
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<z  {:  ، فقال اهللا سبحانه وتعاىل انقسام هذا اإلنسان أمام هذه األمانة بعد حتملها Éj‹yè ã‹Ïj9 

ª! $# t É) Ï≈ uΖ ßϑ ø9 $# ÏM≈ s) Ï≈ oΨ ßϑ ø9 $# uρ š Å2 Î ô³ ßϑ ø9 $# uρ ÏM≈ x. Î ô³ ßϑ ø9 $# uρ z>θ çG tƒ uρ ª! $# ’ n? tã t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 

ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ 3 { )١(  . 
أخرب اهللا سبحانه وتعاىل إىل ثالثة فجنس اإلنسان انقسم يف عمل األمانة كما 

 :  أصناف
          َّ           ، فهؤالء ضي عوا األمانة  ، وهم املشركون واملشركات       َّ           ً       ً صنف فر ط فيها ظاهر ا وباطن ا

 .  ؛ ألهنم كفروا باهللا سبحانه وتعاىل وأشركوا به     ً       ً ظاهر ا وباطن ا
، وقد  افقات، وهم املنافقون واملن ، وضيعها يف الباطن           ً حتملها ظاهر ا:  والصنف الثاين

<z  {:  وعد اهللا الصنفني بالعذاب كما قال تعاىل Éj‹yèã‹Ïj9 ª!$# tÉ)Ï≈ uΖßϑ ø9$# ÏM≈ s)Ï≈ oΨßϑ ø9$#uρ 

šÅ2 Îô³ßϑ ø9$#uρ ÏM≈ x.Îô³ßϑ ø9$#uρ { )ل املشركني ألن كفرهم أغلظ ، وبدأ باملنافقني قب )٢
 .  والعياذ باهللا

، فقال  ، وهم املؤمنون                         ً       ً وهو الذي حتمل األمانة ظاهر ا وباطن ا:  مث ذكر الصنف الثالث
z>θçG  {:  تعاىل tƒ uρ ª!$# ’ n?tã tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 3 tβ% x.uρ ª!$# #Y‘θ àxî $ JϑŠ Ïm §‘ ∩∠⊂∪ { )٣(  . 

، وجيب                     َّ                                        فاحلاصل أن اإلنسان حمم ل مبسؤولية منذ بلوغه سن التكليف إىل أن ميوت
، وال  ، كل حسب حاله ، وحيرم عليه التفريط والتساهل يف شأهنا عليه رعايتها والقيام هبا

ّ    يوجد إنسان عاقل إال وهو متحم ل ا ، فهو متحمل أمانة نفسه بأن حيملها على  ألمانة                          
§>  {:  ، قال تعاىل ، وجينبها معصيته طاعة اهللا ø tΡ uρ $ tΒ uρ $ yγ1 §θ y™ ∩∠∪ $ yγ yϑ oλ ù; r' sù $ yδ u‘θ èg é 

$ yγ1 uθ ø) s? uρ ∩∇∪ ô‰s% yx n= øùr& tΒ $ yγ8©.y— ∩∪ ô‰s% uρ z>% s{ tΒ $ yγ9¢™ yŠ ∩⊇⊃∪ { )وكذلك حمم ل أمانة  )٤ ،        َّ          

                                                 
 .  ٧٣:  سورة األحزاب آية) ١(
 .  ٧٣:  سورة األحزاب آية) ٢(
 .  ٧٣:  سورة األحزاب آية) ٣(
 .  ١٠ - ٧:  اتياآلسورة الشمس ) ٤(
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$  { أهله pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#þθè% ö/ä3|¡àΡr& ö/ä3‹ Î= ÷δ r&uρ #Y‘$ tΡ $ yδ ßŠθ è% uρ â¨$ ¨Ζ9$# äο u‘$ yf Ït ø: $#uρ $ pκö n= tæ îπ s3Í×¯≈ n= tΒ 

Ôâ ŸξÏî ×Š# y‰Ï© ω tβθÝÁ ÷è tƒ ©!$# !$ tΒ öΝèδ ttΒ r& tβθè= yè øtƒ uρ $ tΒ tβρ âs∆ ÷σãƒ ∩∉∪ { )١(  . 
،  ، والنهي عن املنكر ، واألمر باملعروف        ً    َّ                           وهو أيض ا حمم ل أمانة اجملتمع بالدعوة إىل اهللا

öΝçGΖä. uöyz >π̈Β  {:  قال تعاىل é& ôM y_ Ì÷z é& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρâß∆ ù's? Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ šχ öθ yγ÷Ψ s?uρ Çtã Ìx6Ζßϑ ø9$# 

tβθ ãΖÏΒ ÷σè?uρ «!$$ Î/ 3 { )٢(  ،}  ä3tFø9uρ öΝä3Ψ ÏiΒ ×π ¨Βé& tβθãã ô‰tƒ ’ n< Î) Îösƒ ø: $# tβρ ããΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρ Çtã 

Ìs3Ψ ßϑ ø9$# 4 y7Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ šχθ ßs Î= øßϑø9$# ∩⊇⊃⊆∪ { )وقال  )٣ ،  :} ى منكم منكًرا من رأ
، وذلك أضعف  ، فإن مل يستطع فبقلبه ، فإن مل يستطع فبلسانه فليغريه بيده

    ً      ، إذ ا فكل  )٥( }، وكلكم مسؤول عن رعيته  كلكم راعٍ {:  ، وقال )٤( } اإلميان
، ومن هنا  أمام اهللا سبحانه وتعاىل، ومسؤول عنها  واحد من البشر حممل هذه األمانة

                  ً  ، ليشعرنا أننا مجيع ا  " الدين واألخالق مسؤولية اجلميع " جاء عنوان هذه احملاضرة
، وحقوق اهللا سبحانه وتعاىل بل وحقوق عباده كلها  مسؤولون أمام هذه احلقائق الثالث

 ذكرها أهل ، وهذا يتلخص يف الضروريات اخلمس اليت داخلة يف هذه األمور الثالثة
، فهذه  ، واملال ، والعرض ، والعقل ، وحفظ النفس حفظ الدين:  ، وهي العلم

، لكن  ، ويدخل فيها جزئيات وتفاصيل كثرية الضروريات اخلمس جيب احملافظة عليها
 .  كلها ترجع إىل هذه الضروريات اخلمس

                                                 
 .  ٦:  سورة التحرمي آية) ١(
 .  ١١٠:  سورة آل عمران آية) ٢(
 .  ١٠٤:  سورة آل عمران آية) ٣(
،  )١١٤٠(، أبو داود الصالة  )٥٠٠٩(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢١٧٢(، الترمذي الفنت  )٤٩(مسلم اإلميان ) ٤(

 .  )٣/٥٤(، أمحد  )١٢٧٥(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
، أبو داود اخلراج واإلمارة  )١٧٠٥(مذي اجلهاد ، التر )١٨٢٩(، مسلم اإلمارة  )٨٥٣(البخاري اجلمعة ) ٥(

 .  )٢/١٢١(، أمحد  )٢٩٢٨(والفيء 
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 الضروريات اخلمس 

 حفظ الديــن : أوال 

 :املراد حبفظ الدين 
، والدين يعين  ، وحفظ الدين مسؤولية اجلميع  هذه الضروريات حفظ الدينوأول

، وكذلك اتباع  ، وترك عبادة ما سواه ، وإخالص العبادة له توحيد اهللا سبحانه وتعاىل
،  ، وحفظ الدين هو األساس واألصل  فيما جاء به عن اهللا سبحانه وتعاىلالرسول 

، وإخالص  ، أي بإصالح الدين دأ دعوته هبذا األمروكل نيب بعثه اهللا سبحانه وتعاىل يب
 خامت         َّ                                    ، ومن أو ل الرسل نوح عليه السالم إىل آخرهم حممد  العبادة هللا سبحانه وتعاىل

، الذي أساسه العقيدة السليمة اليت هي  ، فأول ما بدءوا به هو حفظ الدين النبيني كلهم
:  ، فكان كل رسول يقول لقومه        ً واعتقاد ا             ً      ً  ، وحتقيقها قول ا وعمل ا  معىن ال إله إال اهللا

} ÉΘöθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $ tΒ Νä3s9 ôÏiΒ >µ≈s9Î) ÿ…çν çöxî { )كما قال تعاىل )١ ،  :}  ô‰s)s9uρ $ uΖ÷Wyè t/ ’ Îû 

Èe≅ à2 7π ¨Β é& »ωθß™ §‘ Âχ r& (#ρß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $#uρ |Nθ äó≈©Ü9$# ( { )٢(  . 
ً   ، فأول ما جيب أن يعتين به املسلمون وخصوص ا  وهذا يدخل فيه كل أوامر الدين                                     
، وترك  ، وذلك بإخالص العبادة هللا سبحانه وتعاىل العلماء والدعاة هو إصالح العقيدة

 وترك البدع واحملدثات اليت ختالف ما جاء ، وإخالص املتابعة للرسول  عبادة ما سواه
من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو  {:   كما قال عليه الصالة والسالمبه الرسول 

،  ، وذلك بأن يهتم العلماء ووالة األمور والدعاة  فال بد من حفظ الدين)٣( }ردٌّ 

tí *  {:  م بإصالح الدين كما قال تعاىل مسلوكل uŸ° Νä3s9 zÏiΒ È Ïe$! $# $ tΒ 4 œ»uρ Ïµ Î/ % [nθ çΡ 

                                                 
 .  ٥٩:  سورة األعراف آية) ١(
 .  ٣٦:  سورة النحل آية) ٢(
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ٣(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
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ü“ Ï% ©!$#uρ !$ uΖøŠym ÷ρ r& y7 ø‹s9Î) $ tΒ uρ $ uΖøŠ¢¹ uρ ÿÏµ Î/ tΛ Ïδ≡tö/Î) 4 y›θ ãΒ uρ # |¤ŠÏã uρ ( ÷β r& (#θãΚŠ Ï% r& t Ïe$! $# Ÿω uρ (#θ è% §xtG s? ÏµŠ Ïù 4 uã9 x. 

’ n?tã tÏ.Îô³ßϑ ø9$# $ tΒ öΝèδθãã ô‰s? Ïµ øŠs9Î) 4 { )وإقامة الدين تعين االجتماع على عبادة اهللا وحده  )١ ،

β¨  { ، ونبذ التفرق واالختالف ، وترك عبادة ما سواه ال شريك له Î) t Ï% ©!$# (#θ è%§sù öΝåκs]ƒ ÏŠ 

(#θ çΡ% x.uρ $ Yè u‹Ï© |M ó¡©9 öΝåκ÷]ÏΒ ’ Îû >ó x« 4 { )٢(  . 

  }  tΒ، وهو ما بعث به النيب                               ً       ً فاهللا سبحانه وتعاىل ال يقبل إال دين ا واحد ا uρ 

ÆtG ö; tƒ uöxî ÄΝ≈ n=ó™ M}$# $ YΨƒÏŠ n= sù Ÿ≅ t6 ø)ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο tÅz Fψ$# zÏΒ zƒ ÌÅ¡≈ y‚ ø9$# ∩∇∈∪ { )٣(  ،}  ö≅ è% β Î) 

óΟçFΖä. tβθ ™7Ås è? ©!$# ‘ÏΡθ ãè Î7¨?$$ sù ãΝä3ö7Î6 ós ãƒ ª!$# öÏøó tƒ uρ ö/ä3s9 ö/ä3t/θ çΡèŒ 3 ª!$#uρ Ö‘θ àxî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊂⊇∪ { )٤(  ،
 على بصرية وعلم وهدى من كتاب اهللا وسنة فحفظ الدين يعين إخالص العبادة هللا 

ع واحملدثات واستحسانات البشر اليت ما  وترك كل ما ألصق بالدين من البدرسول اهللا 
 .  ، فيجب محاية الدين من ذلك كله أنزل اهللا هبا من سلطان

إنه :  ، فال يكفي أن ينتسب اإلنسان إليه ويقول وهذا يعين أن نتعلم هذا الدين
؟ ألن الدين عمل  ؟ وما املطلوب منه فعله وتركه ، دون أن يعرف ما هو الدين مسلم

، واهللا سبحانه  ، وهذا هو الدين الصحيح ة وإخالص هللا سبحانه وتعاىلوحقيقة ومتابع
، وما تويف رسول          َ َّ           ، وإمنا ب ي ن لنا الدين ، أو عادات آبائنا وأمهاتنا وتعاىل مل يتركنا لعقولنا

tΠöθ  {:  ، قال تعاىل     َ ََّ          ، وب ي ن ه أمت بيان  إال وقد أكمل اهللا الديناهللا  u‹ø9$# àM ù= yϑ ø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ 

àM ôϑ oÿ øCr&uρ öΝä3ø‹n= tæ  ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒÏŠ 4 { )٥(  . 
لة ؟ وما هي األديان الباط    َّ                                                فأو ل ما يعنيه حفظ الدين أن نتعلم ما هو الدين الصحيح

، وكذلك محاية الدين  ؟ حىت نكون على بصرية ؟ وما هي نواقض اإلسالم املخالفة له
                                                 

 .  ١٣:  لشورى آيةسورة ا) ١(
 .  ١٥٩:  سورة األنعام آية) ٢(
 .  ٨٥:  سورة آل عمران آية) ٣(
 .  ٣١:  سورة آل عمران آية) ٤(
 .  ٣:  سورة املائدة آية) ٥(
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                                  َّ                                       تعين نفي كل الشبهات والشكوك اليت ترو ج ضده من قبل أعداء هذا الدين من الكفار 
، ال سيما  ، الذين ما زالوا يكيدون هلذا الدين ، وعلى رأسهم اليهود والنصارى واملنافقني

              َّ        ؛ ولذلك فإن شر  اليهود  ، وخفيت آثار الرسالة يد كلما تأخرت األزمان        َّ     وأن الشر  يتزا
ّ                                 والنصارى م وج ه إىل هذا الدين الذي جاء به النيب    ُ           . 

، وخاصة الذين  ، وذلك مبجاهبة أهل األفكار املنحرفة فال بد لنا من حفظ ديننا
 وصفهم رسول اهللا ، وقد  ، أو من نسميهم باملسلمني يظهرون هذه األفكار من املسلمني

، وهم يدعون إىل إخراج الناس من الدين  ، ويتكلمون بألسنتنا بأهنم قوم من بين جلدتنا
 .        ِّ                  ، ويرو جون البدع واخلرافات اإلسالمي

فحماية هذا الدين تعين أن نقف يف وجه هؤالء األعداء الذين هم من الداخل ومن 
ْ     ، ويتسم و ن به هنم يتلبسون بالدين؛ أل                               ً ، وإن كان أعداء الداخل أشد خطر ا اخلارج َّ         ،

ْ  ِ              ، فيجب أن ن ر ج ع كل األمور إىل  ، ويكيدون لنا ، ويعيشون بيننا ويتكلمون بألسنتنا  ُ          
،   وإىل ما كان عليه السلف الصاحل من الصحابة والتابعنيكتاب اهللا وسنة رسوله 

≈šχθà)Î6  {:  ، كما قال اهللا سبحانه وتعاىل والقرون املفضلة ¡¡9$#uρ tβθ ä9̈ρ F{$# zÏΒ t ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# 

Í‘$ |ÁΡF{$#uρ t Ï% ©!$#uρ Νèδθãè t7¨?$# 9≈ |¡ôm Î* Î/ { )وكما قال النيب  )١ ،  :}  فإنه من يعش منكم
، متسكوا  ، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي فسريى اختالفًا كثًريا

، وكل  ، فإن كل حمدثة بدعة ، وإيَّاكم وحمدثات األمور ، وعضوا عليها بالنواجذ هبا
 .  )٢( }بدعة ضاللة 

، فإذا تركنا  ، ودين النجاة ؛ ألنه الدين احلق  الدعوة إليهكذلك حفظ الدين يعين
العامل ميوج يف كفره وإحلاده ومل ندعهم إىل اإلسالم فإننا نكون أمهلنا الواجب حنو هذا 

، كما فعل  ، واجلهاد يف سبيله الدعوة إليه:  ، ومها ؛ ألن الدين ال ينتشر إال بأمرين الدين
، ودخل  ، وفتحوا املشارق واملغارب اجليوش اإلسالميةسلف هذه األمة الذين قادوا 
                                                 

 .  ١٠٠:  سورة التوبة آية) ١(
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤٦٠٧(أبو داود السنة ) ٢(
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ً               الناس يف دين اهللا أفواج ا راغبني خمتارين ؛  ، وانتشر هذا الدين بسبب دعوهتم وجهادهم                    
، وإقامة                                                                 ً لذلك جيب علينا أن نواصل خطتهم حسب استطاعتنا بالدعوة إىل الدين أول ا

 يوصي قواده بالدعوة إىل ذا كان النيب ، وهل ، مث اجلهاد ملن عاند وأىب إال الكفر احلجة
 .  ، وهذا واجب املسلمني يف كل زمان ومكان          ً                     اإلسالم أول ا مث القتال بعد الدعوة

، ولكن  ، وترك احملرمات فاالتباع للمهاجرين واألنصار ليس فقط يف أداء العبادة
ً                       يكون أيض ا بالدعوة إىل هذا الدين ّ  ، ورد   ذا الدين بالنشر هل، واجلهاد يف سبيل اهللا              

 .  ، فكل هذا من حفظ الدين عدوان املعتدين
ال يصلح آخر هذه األمة إال ما  : " وإمام دار اهلجرة مالك بن أنس رمحه اهللا يقول

، وظهور الفرق واجلماعات  ، يعين عند ظهور الفساد واالختالف " أصلح أوهلا
،   ونبذ البدع واخلرافات، وذلك يكون بالتمسك بكتاب اهللا وسنة رسوله  واألحزاب

،  ، والدعوة إىل سبيل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة ، والنهي عن املنكر واألمر باملعروف
 .  ، فهذا الذي يصلح أول األمة وآخرها واجلهاد يف سبيل اهللا

 :قتــل املرتــــد 
ّ             كذلك من حفظ هذا الدين إقامة احلد  على املرتدين من بدَّل دينه  {:  ، قال                                

، فيجب قتله ألنه استهزأ باهللا  ؛ ألن املرتد عرف احلق وتركه بعد معرفة )١( }فاقتلوه 
ّ  ، فإذا أقيم حد   ؛ ألهنم قد يقتدون به           ً                          ، ويكون سبب ا لفتنة غريه من ضعاف اإلميان ورسوله              

M  {:  الت اليهود من قبل، كما ق اهللا ارتدع من يريد التالعب هبذا الدين s9$ s% uρ ×π x Í← !$ ©Û 

ô Ï iΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# (#θ ãΖ ÏΒ# u ü“ Ï% ©! $$ Î/ tΑ Ì“Ρ é& ’ n? tã š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u tµ ô_ uρ Í‘$ yγ ¨Ψ9 $# (# ÿρ ã à ø. $# uρ … çν t Åz# u öΝ ßγ ¯= yè s9 

tβθ ãè Å_ ö tƒ ∩∠⊄∪ { )؛ ألهنم إذا رأوا اليهود قد أسلم  لعلهم يرجعون عن دينهم:  ، أي )٢

                                                 
، أبو داود  )٤٠٦٠(، النسائي حترمي الدم  )١٤٥٨(مذي احلدود ، التر )٢٨٥٤(البخاري اجلهاد والسري ) ١(

 .  )٢٥٣٥(، ابن ماجه احلدود  )٤٣٥١(احلدود 
 .  ٧٢:  سورة آل عمران آية) ٢(
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، فلو عرفوا أن يف هذا  أهل اليهود أهل العلم واملعرفة:   أسلم مث ارتدوا قالوامنهم من
،  ، وكشف نواياهم ، فاهللا جل وعال أخرب مبكيدته         ً                      الدين خري ا ملا ارتدوا عنه وتركوه

،  ، وألنه يضر بغريه من ضعاف اإلميان ؛ ألنه متالعب بدين اهللا لذلك جيب قتل املرتدف
ال حيل دم امرئ مسلم  {:  ، وقال  )١( }من بدَّل دينه فاقتلوه  {:  وهلذا قال 

، والتارك لدينه املفارق  ، والنفس بالنفس الثيب الزاين:  إال بإحدى ثالث
 .  )٢( } للجماعة

، وعرف أنه  ؛ ألن هذا املرتد عرف الدين وهذا من محاية الدين من عبث العابثني
 فإذا كان ب إىل اهللا                     ً      ً      ً                    ، فإذا تركه أصبح عضو ا فاسد ا وزائغ ا جيب قتله إال أن يتو حق

 .  ممن يقبل توبته فإنه يدرأ عنه احلد بالتوبة

 :القصــاص حلفظ النفـس 
، فإن اإلنسان إذا دخل يف دين اهللا فإنه يصبح  كذلك بعد حفظ الدين حفظ النفس

، فإذا قالوها  ال إله إال اهللا:  أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا {:  ، قال  يف مأمن

 .  )٣( }، وحساهبم على اهللا  عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها
فإذا دخل اإلنسان يف دين اهللا ونطق بالشهادتني فإنه يعصم دمه وماله حىت يتبني منه 

    َّ          ، رت ب اهللا عليه  ، فدم املسلم حرام        ُّ      عليه حد  املرتد، فيقام  ما يناقض ذلك من أنواع الردة
 tΒuρ ö≅çFø)tƒ $YΨÏΒ÷σãΒ  {:  ، قال سبحانه وتعاىل        ً          ، ووعيد ا يف الدنيا     ً                    وعيد ا يف اآلخرة ملن استباحه

                                                 
، أبو داود  )٤٠٦٠(، النسائي حترمي الدم  )١٤٥٨(، الترمذي احلدود  )٢٨٥٤(البخاري اجلهاد والسري ) ١(

 .  )٢٥٣٥ (، ابن ماجه احلدود )٤٣٥١(احلدود 
، الترمذي الديات  )١٦٧٦(، مسلم القسامة واحملاربني والقصاص والديات  )٦٤٨٤(البخاري الديات ) ٢(

، أمحد  )٢٥٣٤(، ابن ماجه احلدود  )٤٣٥٢(، أبو داود احلدود  )٤٠١٦(، النسائي حترمي الدم  )١٤٠٢(
 .  )٢٢٩٨(، الدارمي احلدود  )١/٣٨٢(

 .  )٢٢( مسلم اإلميان ، )٢٥(البخاري اإلميان ) ٣(
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#Y‰ÏdϑyètG•Β …çνäτ!#t“yfsù ÞΟ̈Ψyγy_ #V$Î#≈yz $pκÏù |=ÅÒxîuρ ª!$# Ïµø‹n=tã …çµuΖyès9uρ £‰tãr&uρ …çµs9 $¹/#x‹tã $VϑŠÏàtã ∩⊂∪ { )١(  ،
،  ؛ ألنه دخل يف دين اهللا وذلك حلرمة املؤمن عند اهللا سبحانه وتعاىل وعظيم مرتلته

ّ                              ، فمن تعد ى عليه فقد توعده اهللا هبذا الوعي وأصبح من عباد اهللا ، وقد كتب اهللا على  د        
çµ…  {:  اليهود يف التوراة ¯Ρr& tΒ Ÿ≅ tFs% $ G¡øtΡ Îötó Î/ C§øtΡ ÷ρ r& 7Š$ |¡sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ yϑ ¯Ρr'x6sù Ÿ≅ tFs% }¨$ ¨Ζ9$# 

$ Yè‹Ïϑ y_ { )املؤمن عند اهللا سبحانه وتعاىل، وذلك لعظمة حرمة  )٢  . 

≅ã *  {:  ، قال تعاىل وأنتم تعلمون قصة ابين آدم ø? $# uρ öΝ Íκ ö n= tã r' t6 tΡ ó o_ ö/ $# tΠ yŠ# u È d, ys ø9 $$ Î/ øŒ Î) 

$ t/ § s% $ ZΡ$ t/ ö è% Ÿ≅ Î m6 à) çF sù ô ÏΒ $ yϑ Ïδ Ï‰ tn r& öΝ s9 uρ ö≅ ¬6 s) tF ãƒ z ÏΒ Ì yz Fψ $# tΑ$ s% y7 ¨Ψ n= çF ø% V{ ( tΑ$ s% $ yϑ ¯Ρ Î) ã≅ ¬7 s) tG tƒ ª! $# z ÏΒ 

t É) −F ßϑ ø9 $# ∩⊄∠∪ . È⌡ s9 |MÜ |¡ o0 ¥’ n< Î) x8 y‰ tƒ  Í_ n= çF ø) tG Ï9 !$ tΒ O$ tΡ r& 7Ý Å™$ t6 Î/ y“ Ï‰ tƒ y7 ø‹ s9 Î) y7 n= çF ø% L{ ( þ’ Î oΤ Î) Ú’% s{ r& ©! $# 

¡> u‘ t Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊄∇∪ þ’ Î oΤ Î) ß‰ƒ Í‘ é& β r& r& þθ ç6 s? ‘ Ïϑ øO Î* Î/ y7 Ïÿ ùS Î) uρ tβθ ä3 tF sù ô ÏΒ É=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ψ9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ uρ (# äτℜ t“ y_ 

t ÏΗ Í>≈ ©à9 $# ∩⊄∪ ôM tã §θ sÜ sù … çµ s9 … çµ Ý¡ ø tΡ Ÿ≅ ÷F s% ÏµŠ Åz r& … ã& s# tG s) sù yx t6 ô¹ r' sù z ÏΒ š Î Å£≈ sƒ ø: $# ∩⊂⊃∪ { )٣(  ،

، فإنه أول  ما قُِتلت نفس ظلًما إال كان على ابن آدم كفل من دمها {:  وقال النيب 

ُ  ُّ                                        ، وذلك يد ل  على عظمة حرمة املؤمن عند اهللا سبحانه وتعاىل )٤( }من سنَّ القتل            . 
، وذلك بأن يقتل  أما حكم القاتل يف الدنيا فإن اهللا سبحانه وتعاىل أمر بالقصاص منه

$  {:  ، قال اهللا تعاىل ، وصيانة لألنفس           ً        القاتل حفظ ا للدماء pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u |=ÏG ä. ãΝä3ø‹n= tæ 

ÞÉ$ |Á É)ø9$# ’ Îû ‘n= ÷Fs)ø9$# ( { )وك ت ب  معناه ف رض )٥ ،  ُ         َ                                ُّ      ، فقتل القاتل فرض إال إذا عفا ويل  الدم      ُِ 

$  {:  ، قال اهللا تعاىل عن القصاص pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u |=ÏG ä. ãΝä3ø‹n= tæ ÞÉ$ |Á É)ø9$# ’ Îû ‘n= ÷Fs)ø9$# ( ”çt ø: $# 

Ìhçt ø: $$ Î/ ß‰ö6 yè ø9$#uρ Ï‰ö7yè ø9$$ Î/ 4 s\ΡW{$#uρ 4 s\ΡW{$$ Î/ 4 ôyϑ sù u’ Å∀ãã …ã& s! ôÏΒ ÏµŠ Åz r& Öó x« 7í$t6 Ïo?$$ sù Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ í!#yŠr&uρ Ïµ ø‹s9Î) 

                                                 
 .  ٩٣:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٣٢:  سورة املائدة آية) ٢(
 .  ٣٠ - ٢٧:  اتياآلسورة املائدة ) ٣(
، الترمذي العلم  )١٦٧٧(، مسلم القسامة واحملاربني والقصاص والديات  )٣١٥٨(البخاري أحاديث األنبياء ) ٤(

 .  )١/٤٣٣(، أمحد  )٢٦١٦( ماجه الديات ، ابن )٣٩٨٥(، النسائي حترمي الدم  )٢٦٧٣(
 .  ١٧٨:  سورة البقرة آية) ٥(
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9≈ |¡ ôm Î* Î/ 3 { )إىل قوله تعاىل)١  : }  öΝ ä3 s9 uρ ’ Îû ÄÉ$ |Á É) ø9 $# ×ο 4θ uŠ ym ’ Í< 'ρ é' ¯≈ tƒ É=≈ t6 ø9 F{ $# öΝ à6 ¯= yè s9 

tβθ à) −G s? ∩⊇∠∪ { )٢(  . 
،  ؛ ألنه بالقصاص حتصل حياة اجملتمع وهذا بيان للحكمة اإلهلية يف تشريع القصاص

، أما إذا مل يقتل القاتل فإن هذا  تل فإن الناس يأمنون على دمائهم وأنفسهم      ُ       فإذا ق تل القا
؛ ألنه يسبب احلياة وإن كان  ، وقد جعل اهللا القصاص حياة         ً           يصبح خطر ا على اجملتمع

’ öΝä3s9uρ  {:  ، قال تعاىل ، لكنه حياة للبقية   ً       َ      موت ا للمقت ص منه Îû ÄÉ$ |Á É)ø9$# ×ο 4θ uŠym ’ Í<'ρ é'̄≈ tƒ 

É=≈ t6 ø9F{$# { )يعين قتل اجلاين أنفى  " القتل أنفى للقتل : " ، وكانوا يف اجلاهلية يقولون )٣
 .  ، مبعىن أنه مينع قتل اآلخرين لقتل اآلخرين

نفوس الربيئة من ، ففي القصاص محاية لل  جاء بعبارة يعجز عنها البشرولكن اهللا 
َ     ، وهذا واقع مشاه د يف  ، وفيه منع أذى العابثني واجملرمني من سفك الدماء االعتداء عليها                

َ                               ، واملشاه د فيها استتباب األمن وقلة القتل           ُ  َْ                 البالد اليت ي ق ت ص فيها من القاتل ، أما البالد اليت         
، واألمن فيها  فيها مراقة، فالدماء  ال ينفذ فيها القصاص ويكتفى فيها بالسجن أو الغرامة

، وإن كانوا ينتسبون إىل  ؛ ألهنم عطلوا هذا احلد العظيم ، والعيش فيها نكد خمتل
؛ ألنه ال يعوض عن القصاص شيء من                         ً     ً ، هلذا أصبح جمتمعهم مضطرب ا قلق ا اإلسالم

$öΝä3s9uρ ’Îû ÄÉ  {:  ؛ وهلذا قال جل وعال العقوبات مهما كانت القسوة فيها |Á É)ø9$# ×ο 4θ uŠym 

’ Í<'ρ é'̄≈ tƒ É=≈ t6 ø9F{$# { )٤(  . 

                                                 
 .  ١٧٨:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١٧٩:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ١٧٩:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ١٧٩:  سورة البقرة آية) ٤(
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 حفظ العقل : ثانيا 
ً        إن اهللا سبحانه وتعاىل أعطى لإلنسان نعم ا عظيمة ، وإذا  ، ومن هذه النعم نعمة العقل                                  
، وبني السكران   العاقل واجملنونأردت أن تعرف قيمة هذه النعمة فانظر الفرق بني

، وإذا تأملت يف هذا عرفت نعمة اهللا سبحانه وتعاىل وعجيب قدرته وحكيم  والصاحي
، ولذلك أمر اهللا بصيانته مما  ، الذي جعله اهللا يف هذا اإلنسان صنعته يف هذا العقل العظيم

،   املسكرات واملخدرات     َّ                                             ، فحر م على اإلنسان أن يتناول ما خيل بعقله أو خيبله من خيل به
َ ُ           ؛ ألن ذلك يسلب اإلنسان أكرب ميزة م ي ز ه  اهللا هبا عن  وأنواع املؤثرات على العقل َّ َ                               

 .  ، وعن أسوأ املخلوقات احليوانات
فإذا جىن اإلنسان على عقله بتناول ما يفسده أو يغطيه من املسكرات فإن ذلك يصبح 

 هذه احلالة قد يزين بأمه أو أخته أو بنته ؛ ألن اإلنسان يف    ً                     خطر ا على نفسه وعلى جمتمعه
، وقد يقتل  ، فهو إذا سكر صار كاحليوان ال يفرق بني احلالل واحلرام وهو ال يدري
؛ ألنه ليس له عقل حيجزه عن  ، يقتل نفسه أو ولده أو زوجته أو والديه األنفس الربيئة

$  {:  عاىل، قال ت ؛ فلذلك حرم اهللا سبحانه وتعاىل تعاطي املسكرات ذلك pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# 

(#þθ ãΨ tΒ#u $ yϑ ¯ΡÎ) ãôϑ sƒ ø: $# çÅ£øŠyϑ ø9$#uρ Ü>$ |ÁΡF{$#uρ ãΝ≈ s9ø— F{$#uρ Ó§ô_ Í‘ ôÏiΒ È≅ yϑ tã Ç≈ sÜø‹¤±9$# çνθ ç7Ï⊥ tG ô_ $$ sù öΝä3ª= yè s9 

tβθ ßsÎ= øè? ∩⊃∪ $ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒÌãƒ ß≈ sÜø‹¤±9$# β r& yìÏ%θ ãƒ ãΝä3uΖ÷ t/ nο uρ≡y‰yè ø9$# u!$ ŸÒ øó t7ø9$#uρ ’Îû Ì÷Κ sƒ ø: $# ÎÅ£÷ yϑ ø9$#uρ öΝä.£‰ÝÁ tƒ uρ 

tã Ìø.ÏŒ «!$# Çtã uρ Íο 4θ n= ¢Á9$# ( ö≅ yγ sù ΛäΡ r& tβθ åκtJΖ•Β ∩⊇∪ { )١(  . 

ما  {:  ، وقال  )٢( }، وكل مخر حرام  كل مسكر مخر { أخرب أن والنيب 

،                             َّ               ، فاملسكر حرام بالكتاب والسن ة وبإمجاع املسلمني )٣( }أسكر كثريه فقليله حرام 
، أو من  أو من الشعري،  ، سواء كان من العنب أو التمر ومن أي مادة كان هذا املسكر
                                                 

 .  ٩١ - ٩٠:  تانياآلسورة املائدة ) ١(
، ابن ماجه األشربة  )٣٦٧٩(، أبو داود األشربة  )١٨٦١(ألشربة ، الترمذي ا )٢٠٠٣(مسلم األشربة ) ٢(

 .  )٢٠٩٠(، الدارمي األشربة  )٢/٢٩(، أمحد  )٣٣٩٠(
 .  )٣/٣٤٣(، أمحد  )٣٣٩٣(، ابن ماجه األشربة  )٣٦٨١(، أبو داود األشربة  )١٨٦٥(الترمذي األشربة ) ٣(
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، ومل خيالف يف  )١( }، وكل مخر حرام  كل مسكر مخر {:  ، لقول النيب  أي مادة
 .                           ً              ً                    ، إمنا اختلفوا يف تسميته مخر ا حقيقة أو جماز ا إذا كان يف غري العنب هذا أحد

، وكذلك كل ما كان  اخلمر ملفاسدها العظيمةفاحلاصل أن اهللا سبحانه وتعاىل حرم 
، فاملخدرات  مبعىن اخلمر أو أشد من اخلمر مما يفسد العقول واألخالق مثل املخدرات

 .  ، لكنها موقوتة بوقت السكر ، وحيصل منه مفاسد ؛ ألن اخلمر يسكر أشد من اخلمر
، ويصبح اإلنسان  ل فإهنا تفسد اجلسم والصحة والعق- والعياذ باهللا -أما املخدرات 

، بل يفضي به إىل                               ً ، وال يزول عنه ضرر املخدرات أبد ا         ّ     ، بل أحط  منها مثل البهيمة
،  ، ويصبح اإلنسان ال يأنف من الفواحش ، ويفسد عليه جسمه وصحته وعقله املوت

؛ ألنه مرض  بل إن منظمات الصحة العاملية قد عجزت عن معاجلة ضرر املخدرات
 .                      ً                        حانه وتعاىل ال حيرم شيئ ا إال خلبثه وآثاره القبيحة، واهللا سب      ٍمستعص 

،       ِّ                          ، وحيو له من اإلنسانية إىل البهيمية فاهللا جل وعال حرم كل ما خيل بعقل اإلنسان
، وحكمه يف  ، وضرره أشد وإذا كان هذا التحويل مثل حتويل املخدرات فخطره أشد
،   ردع الذين يتالعبون بعقوهلماإلسالم أن اهللا سبحانه وتعاىل شرع حد اخلمر من أجل

     َّ                  ، مث مل ا جاء عهد الفاروق   حد اخلمر أربعني جلدة من أجل ردع الشارب   َّ       فشر ع النيب 
، ودخل يف اإلسالم الكثري من أهل   واتسعت رقعة العامل اإلسالميعمر بن اخلطاب 

 يفة ؛ فاستشار اخلل ، فكثر شرب اخلمر ، وفيهم ما فيهم من ضعاف اإلميان األرض
                          َّ         ، فأشاروا عليه بأن يرفع حد  اخلمر إىل   من املهاجرين واألنصارصحابة رسول اهللا 

     ِّ        ِّ ً     مل حيد د حد ا بي ن ا يف ؛ ألن النيب  مثانني جلدة من أجل ردع الناس عن تعاطي اخلمر
 بعد مشاورة الصحابة حد شارب اخلمر ، ورفع عمر              ً          ، إمنا جلد حنو ا من أربعني اجللد
ً                               نني جلدة ردع ا هلؤالء الذين يقعون يف هذه اجلرميةإىل مثا ،  ، من أجل حفظ عقوهلم           

 .  وحفظ اجملتمع من شرهم
                                                 

، ابن ماجه األشربة  )٣٦٧٩(أبو داود األشربة ،  )١٨٦١(، الترمذي األشربة  )٢٠٠٣(مسلم األشربة ) ١(
 .  )٢٠٩٠(، الدارمي األشربة  )٢/٢٩(، أمحد  )٣٣٩٠(
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  َّ                                         َّ                           ومل ا كان ضرر املتعاطني للمخدرات واملروجني هلا أشد  من ضرر اخلمر فإن أهل العلم 
، واهللا سبحانه  ؛ ألنه من املفسدين يف األرض قرروا أن يقتل الذي يروج املخدرات

≅ôÏΒ È  {:  ىل يقولوتعا ô_ r& y7 Ï9≡sŒ $ oΨ ö; tFŸ2 4’ n?tã ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒÏℜ uó Î) …çµ ¯Ρr& tΒ Ÿ≅ tFs% $G¡øtΡ Îötó Î/ C§øtΡ ÷ρ r& 

7Š$ |¡sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# { )وقال تعاىل  قتل املفسد فجعل الفساد يف األرض مما يربر)١ ،  :

} $ yϑ ¯ΡÎ) (#äτℜ t“ y_ t Ï% ©!$# tβθç/Í‘$ pt ä† ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ tβ öθ yèó¡tƒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# #·Š$ |¡sù β r& (#þθ è= −G s)ãƒ ÷ρ r& (#þθç6 ¯= |Á ãƒ ÷ρ r& 

yì©Üs)è? óΟÎγƒ Ï‰÷ƒ r& Νßγ è= ã_ ö‘ r&uρ ôÏiΒ A#≈ n=Åz ÷ρ r& (#öθ xΨ ãƒ š∅ ÏΒ ÇÚö‘ F{$# 4 { )يروج املخدرات ، فالذي )٢ 
؛ ألن هلا مكانة  ، ولذلك قرر أهل العلم قتله محاية للعقول من أعظم املفسدين يف األرض
 .                         ً                    ، وفائدهتا للمجتمع أفراد ا ومجاعات ال جيهلها أحد كبرية عند اهللا سبحانه وتعاىل

 حفظ العرض : ثالثا 
ألن هذا إفساد ؛  جيب على املسلم أن حيفظ عرضه من الوقوع يف الزنا أو اللواط

، فاهللا سبحانه وتعاىل  ، ومرض اجتماعي إذا تفشى يف جمتمع فسد للعرض واألنساب
ً           وضع حد ا رادع ا من الزنا             واحملصن هو  ، وجلد غريهم ، وذلك برجم الزناة احملصنني ،

، ومها  ، وهو من وطئ امرأته سواء كانت مسلمة أو كتابية يف نكاح صحيح الثيب
 .  ، ولكل منهما حد خاص ، والبكر من ليس كذلك انبالغان عاقالن حر

 فقد                                 َّ                                  فالثيب إذا زىن يرجم باحلجارة بالسن ة املتواترة اليت فعلها وأمر هبا النيب 
 وذلك يف كتاب اهللا يف اآلية اليت نسخ  وأمر بالرجم يف أحاديث متواترة عنه رجم 

والشيخ والشيخة إذا زنيا   (: ، وهي قوله تعاىل يف سورة األحزاب لفظها وبقي حكمها
، وما زال املسلمون املتمسكون باإلسالم  )                   ً                     فارمجومها البتة نكال ا من اهللا واهللا عزيز حكيم

، قال  ، أما البكر فإنه جيلد مائة جلدة ، فريمجون الثيب حىت املوت يقيمون هذا احلد

                                                 
 .  ٣٢:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ٣٣:  سورة املائدة آية) ٢(
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èπu‹ÏΡ#¨“9$# ’ÎΤ#¨“9$#uρ (#ρ  {:  تعاىل à$ Î#ô_ $$ sù ¨≅ ä. 7‰Ïn≡uρ $ yϑ åκ÷]ÏiΒ sπ s($ ÏΒ ;ο t$ ù#y_ ( Ÿω uρ /ä.õ‹è{ù's? $ yϑ ÍκÍ5 ×π sùù&u‘ ’ Îû È ÏŠ «!$# 

β Î) ÷ΛäΖä. tβθãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# ( ô‰pκô¶ uŠø9uρ $ yϑ åκu5# x‹tã ×π xÍ← !$ sÛ zÏiΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊄∪ { )١(  . 
،  هذه أنواع من العقوبات على الزانية والزاين بأن جيلدا إذا كانا بكرين مائة جلدة

                 ِّ ُ ، فريتدع كل من تسو ل   وأن يكون هذا مبحضر من املسلمني من أجل أن يشتهر هذا احلد
وهنى اهللا أن تأخذنا ،  ، وكذلك من أجل النكاية هبذا اجملرم له نفسه فعل هذه الفاحشة

Ÿω  { هبم رأفة uρ /ä.õ‹è{ù's? $ yϑ ÍκÍ5 ×π sùù&u‘ ’Îû È ÏŠ «!$# β Î) ÷ΛäΖä. tβθ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# ( { )٢(  ،
ُ                                          ي ح ول دون إقامة هذا احلد من الشفعاء والوسطاءوهلذا جاء الوعيد الشديد ملن  َ   ،

، وهو الذي حيول بني اجملرم وبني إقامة  )٣( }لعن اهللا من آوى حمدثًا  {:  ويقول 

Ÿω  {:   هلذا يقول، فهو ملعون من اهللا ورسوله  احلد عليه uρ /ä.õ‹è{ù's? $ yϑ ÍκÍ5 ×π sùù&u‘ ’ Îû ÈÏŠ 

«!$# { )٤(  . 
              ً     ، سواء كان بكر ا أو  أما اللوطي فحكمه على القول الصحيح أن يقتل على كل حال

،  تل اللوطية؛ ألن الصحابة رضي اهللا عنهم كما ذكر اإلمام ابن القيم أمجعوا على ق    ً ثيب ا
، ومنهم من رأى  ، فمنهم من رأى أنه يقتل بالسيف واختلفوا يف الكيفية اليت يقتلون هبا
:  ، أي ، ومنهم من رأى أن يلقى من شاهق حىت ميوت أنه يرجم باحلجارة حىت ميوت

 خالد بن الوليد                           َّ                  ، ومنهم من رأى أن حيرق بالن ار كما أمر الصديق  من مكان مرتفع
، لكن اختلفوا يف الوسيلة          ً                    ، فهم مجيع ا قد أمجعوا على قتله لوطيني يف الناربتحريق ال

؛ وذلك ألن اللواط مفسد  ، وهذا اختالف ال يؤثر ما دام أهنم أمجعوا على قتله فقط
 .  ، ناشر لألمراض لألخالق واألعراض

                                                 
 .  ٢:  سورة النور آية) ١(
 .  ٢:  سورة النور آية) ٢(
 .  )١/١١٨(د ، أمح )٤٤٢٢(، النسائي الضحايا  )١٩٧٨(مسلم األضاحي ) ٣(
 .  ٢:  سورة النور آية) ٤(
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بة اليت ، وما أوقعه هبم من العقو              َّ                            وتعلمون ما قص ه اهللا سبحانه وتعاىل عن قوم لوط
، فقد رفع اهللا قراهم على جناح جربيل إىل أن مسعت املالئكة  ذكرها اهللا سبحانه وتعاىل

،  ، وأتبعهم حبجارة من سجيل منضود ، مث قلبها عليهم ، وصياح ديكتهم نباح كالهبم
$  {:  قال تعاىل oΨ ù= yèy_ $ yγ uŠÎ=≈ tã $ yγ n= Ïù$ y™ $ tΡösÜøΒ r&uρ $ yγ øŠn= tã Zο u‘$ yf Ïm ÏiΒ 9≅Š Édf Å™ 7Šθ àÒΖ̈Β ∩∇⊄∪ ºπ tΒ§θ |¡•Β 

y‰ΖÏã š În/u‘ ( $ tΒ uρ }‘Ïδ zÏΒ šÏϑ Î=≈©à9$# 7‰‹Ïè t7Î/ ∩∇⊂∪ { )١(  . 
، وكذلك جيب حفظ األعراض من التلطيخ  هذا يف حفظ األعراض من الفاحشة

 tÏ%©!$#uρ tβθãΒötƒ  {:  ، قال تعاىل                            َّ      ، وألجل ذلك شرع اهللا سبحانه حد  القذف امواالهت

ÏM≈oΨ|Áósßϑø9$# §ΝèO óΟs9 (#θè?ù'tƒ Ïπyèt/ö‘r'Î/ u!#y‰pκà− óΟèδρß‰Î=ô_$$sù tÏΖ≈uΚrO Zοt$ù#y_ Ÿωuρ (#θè=t7ø)s? öΝçλm; ¸οy‰≈pκy− #Y‰t/r& 4 y7Í×̄≈s9'ρé&uρ 

ãΝèδ tβθà)Å¡≈xø9$# ∩⊆∪ ωÎ) tÏ%©!$# (#θç/$s? .ÏΒ Ï‰÷èt/ y7Ï9≡sŒ (#θßsn=ô¹r&uρ ¨βÎ*sù ©!$# Ö‘θàxî ÒΟ‹Ïm§‘ ∩∈∪ { )هذا  )٢ ،
، ومل يثبت عليه  لزنا                           ً    ، وذلك إذا رمى امرأة أو رجل ا با ، وهو اجللد مثانني جلدة يف الدنيا

                           ِّ     ، فإذا شهد الشهداء حكم باحلد  على  بأربعة شهداء يشهدون الشهادة اليت بينها الشرع
؛  ، وال تقبل شهادته ، وحيكم عليه بالفسق ، وإال فإن القاذف جيلد مثانني جلدة املقذوف

 .  وذلك من أجل تطهري األعراض من الكالم البذيء والتلطيخ
β¨  {:  اهللا سبحانه وتعاىل يقول  َّ           أم ا يف اآلخرة ف Î) t Ï% ©!$# šχθ ãΒ ötƒ ÏM≈uΖ|Á ós ãΚ ø9$# ÏM≈n= Ï≈ tóø9$# 

ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#θ ãΖÏè ä9 ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Íο tÅz Fψ$#uρ öΝçλm; uρ ë># x‹tã ×Λ Ïàtã ∩⊄⊂∪ tΠöθ tƒ ß‰pκô¶ s? öΝÍκö n= tã öΝßγ çFt⊥ Å¡ø9r& öΝÍκ‰ Ï‰÷ƒ r&uρ 

Ν ßγ è= ã_ ö‘ r& uρ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊄⊆∪ 7‹ Í≥ tΒ öθ tƒ ãΝ Íκ Ï jù uθ ãƒ ª! $# ãΝ ßγ oΨƒ ÏŠ ¨, ys ø9 $# tβθ ßϑ n= ÷è tƒ uρ ¨β r& ©! $# uθ èδ ‘, ys ø9 $# 

ß Î7 ßϑ ø9 $# ∩⊄∈∪ àM≈ sW Î7 sƒ ø: $# t ÏW Î7 y‚ ù= Ï9 šχθ èW Î7 y‚ ø9 $# uρ ÏM≈ sW Î7 y‚ ù= Ï9 ( àM≈ t6 Í h‹ ©Ü9 $# uρ t Î6 Í h‹ ©Ü= Ï9 tβθ ç7 Í hŠ ©Ü9 $# uρ 

ÏM≈ t6 Í h‹ ©Ü= Ï9 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& šχρ â§y9 ãΒ $ £ϑ ÏΒ tβθ ä9θ à)tƒ ( Νßγ s9 ×ο tÏøó ¨Β ×−ø— Í‘ uρ ÒΟƒ ÌŸ2 ∩⊄∉∪ { )فال جيوز  )٣ ،
يا زان أو :  ، أو يقول له ، أو فالنة زنت فالن زنا:  الكالم يف أعراض األبرياء بأن يقال

                                                 
 .  ٨٣ - ٨٢:  تانياآلسورة هود ) ١(
 .  ٥ - ٤:  تانياآلسورة النور ) ٢(
 .  ٢٦ - ٢٣:  اتياآلسورة النور ) ٣(
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، وإذا تكلم فعليه أن يقيم البينة أو جيلد كما  يا زانية أو ابن الزاين أو الزانية وما أشبه ذلك
χ  {:  ، ولذلك قال تعاىل قال اهللا تعاىل Î) t Ï% ©!$# tβθ ™7Ït ä† β r& yì‹Ï±n@ èπ t±Ås≈ xø9$# ’Îû š Ï%©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u öΝçλm; ë># x‹tã ×ΛÏ9r& ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Íο tÅz Fψ$#uρ 4 ª!$#uρ ÞΟn= ÷è tƒ óΟçFΡr&uρ Ÿω tβθßϑ n= ÷è s? ∩⊇∪ { )وقال  )١ ،

Ÿω  {:  تعاىل öθ ©9 ρ â !% y` Ïµ ø‹ n= tã Ïπ yè t/ ö‘ r' Î/ u !# y‰ pκ à− 4 øŒ Î* sù öΝ s9 (#θ è? ù' tƒ Ï !# y‰ pκ ’¶9 $$ Î/ š Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù y‰Ζ Ïã «! $# 

ãΝ èδ tβθ ç/ É‹≈ s3 ø9 $# ∩⊇⊂∪ { )٢(  . 
، أو أن يقال فيها ما  ، أو تلطخ  من أن تنتهككل هذا صيانة ألعراض املسلمني

 .  ، ومن أجل االبتعاد عن التلفظ هبذا الكالم القبيح يقال

 صيانـــة األمـــوال : رابعا 
، قال    َّ                                                             أم ا األموال فتعلمون ما شرع اهللا سبحانه وتعاىل فيها من قطع يد السارق

$‘ä−Í  {:  سبحانه وتعاىل يف كتابه ¡¡9$#uρ èπ s%Í‘$ ¡¡9$#uρ (#þθ ãèsÜø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& L!#t“ y_ $ yϑ Î/ $ t7|¡x. Wξ≈ s3tΡ zÏiΒ 

«!$# 3 ª!$#uρ î“ƒ Í•tã ÒΟŠ Å3ym ∩⊂∇∪ { )فالسارق إذا أخذ ما يساوي ثالثة دراهم أو أربعة على  )٣ ،
       ً     ، ونكال ا من                                                ً        ة من احلرز فإنه تقطع يده اليمىن من مفصل الكف جزاء  مبا كسبوجه اخلفي

، فهذه اليد اخلائنة أمر  ، ومحاية ألموال املسلمني من االعتداء عليها اهللا سبحانه وتعاىل له
ٍ                  ، وإذا قطعت يد السارق فستبقى أيد  كثرية تترك السرقة اهللا تعاىل ببترها ، فتبقى أنفس                                 
 .  ، وحفظ لألمن ، فإقامة احلدود ضمان للمجتمع ن القتلكثرية تسلم م

 :  ، وهو املعري اخلبيث بقوله   َّ                  ومل ا اعترض بعض املالحدة
ــار  ــع دين ــا قطعــت يف رب ــا باهل                     يد خبمـس مـئني عـسجد وديـت                                   م

؟ فرد عليه  ، فلماذا تقطع بربع دينار اليد فيها نصف الدية إذا جين عليها:  يقول
 :  ولهبعض املسلمني بق

                                                 
 .  ١٩:  سورة النور آية) ١(
 .  ١٣:  سورة النور آية) ٢(
 .  ٣٨:  سورة املائدة آية) ٣(



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ٣٧٦

ــصها                                    ذل اخليانــة فــافهم حكمــة البــاري  ــا وأرخ ــة أغاله ــز األمان                        ع
،  ملا كانت أمينة كانت مثينة:  ، وهلذا يقول بعضهم فاليد ملا خانت هانت عند اهللا

؛ ولذلك إذا قطعت يد السارق  ، فهذه حكمة من اهللا سبحانه وتعاىل    َّ           فلم ا خانت هانت
، ولكن لو ترك  ، وأمن الناس على أمواهلم إذن اهللايف بلدة واحدة أمنت البلدة كلها ب

، وخياف  ، فإن البلد كله سيضطرب ، وأخذت الرمحة الكاذبة بعض الناس حنوه السارق
 .   بقطع يد السارق، ولذلك أمر اهللا  الناس على أمواهلم وبيوهتم

، وهي ما تسمى باحلرابة أي قطع  هذا يف السرقة الصغرى أما السرقة الكربى
$  {:  ، فقد قال اهللا سبحانه وتعاىل الطريق yϑ̄ΡÎ) (#äτℜ t“ y_ t Ï% ©!$# tβθç/Í‘$ pt ä† ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ tβ öθ yèó¡tƒ uρ 

’ Îû ÇÚö‘ F{$# #·Š$ |¡sù β r& (#þθè= −G s)ãƒ ÷ρ r& (#þθ ç6 ¯= |Á ãƒ ÷ρ r& yì©Üs)è? óΟÎγƒ Ï‰÷ƒ r& Νßγ è= ã_ ö‘r&uρ ôÏiΒ A#≈ n= Åz ÷ρ r& (#öθ xΨãƒ š∅ ÏΒ 

ÇÚö‘ F{$# 4 š Ï9≡sŒ óΟßγ s9 Ó“ ÷“ Åz ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( óΟßγ s9uρ ’ Îû Íο tÅz Fψ$# ë># x‹tã íΟŠ Ïàtã ∩⊂⊂∪ { )هذا من  )١ ،
 .  ، وتأمني الطرق أجل حفظ األموال

 حفظ األمن : خامسا 
، ويشغبون   بقتال البغاة الذين يعرضون أمن البالد للخطرواهللا سبحانه وتعاىل أمر

:  ، قال تعاىل ، وإفساد شأن املسلمني ، ويريدون االستيالء على السلطة على أويل األمر
}  β Î)uρ Èβ$tG xÍ← !$ sÛ zÏΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#θ è= tG tG ø% $# (#θ ßs Î= ô¹ r'sù $ yϑ åκs]÷ t/ ( .β Î* sù ôM tót/ $ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) ’ n?tã 3“ t÷z W{$# 

(#θ è= ÏG≈s)sù  ÉL ©9$#  Èö ö7s? 4 ®L ym uþ’ Å∀ s? #’n< Î) ÌøΒ r& «!$# 4 βÎ* sù ôNu!$ sù (#θßs Î= ô¹ r'sù $ yϑ åκs]÷ t/ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ (#þθ äÜÅ¡ø% r&uρ ( ¨βÎ) ©!$# 

=Ït ä† šÏÜÅ¡ø)ßϑ ø9$# ∩∪ { )٢(  . 
،  ، هؤالء يقاتلون ، ويريدون أن يفرقوا كلمة املسلمني فالذين يعتدون على األمن

وجيب أن ينضم املسلمون إىل ويل األمر ملقاتلة هذه الفئة الباغية حىت يرحيوا املسلمني من 
؛ ألن املسلمني إذا كان هلم والية  ، وجلمع كلمة املسلمني ، وذلك حلفظ األمن   ِّ  شر ها

                                                 
 .  ٣٣:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ٩:  سورة احلجرات آية) ٢(
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ت سلطان مسلم فإن اهللا سبحانه وتعاىل جيعل يف ذلك اخلري الكثري من مسلمة ويعيشون حت
،  ، وإنصاف املظلومني ، وردع الظلمة ، وحفظ األموال ، وإقامة احلدود استتباب األمن

، ويصبح  أما إذا اختل األمن وتفرقت كلمة املسلمني فإن نعمة األمن ستزول من البالد
 .  ب والفساد الذي ال يعلمه إال اهللالناس يف فوضى معرضني للسلب والنه

، حىت لو كان عندها شيء من التقصري مل  فوالية األمر املسلمة فيها مصاحل عظيمة
؛ وهلذا يقول اهللا  ، وال جيوز منازعتها ، فإن فيها مصاحل عظيمة للمسلمني يصل إىل الكفر
،  )١( } ) pκš‰r'̄≈tƒ tÏ%©!$# (#þθãΨtΒ#u (#θãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ÏÛr&uρ tΑθß™§9$# ’Í<'ρé&uρ Íö∆F{$# óΟä3ΖÏΒ$  {:  سبحانه وتعاىل

:  ، وقال )٢( }كم عبد حبشي امسعوا وأطيعوا ولو استعمل علي {:  ويقول 

، فإنه من يعش منكم فسريى  أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة وإن تأمَّر عليكم عبد {

 .  )٣( }، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين  اختالفًا كثًريا
، فإنه ال جيوز  ، إال إذا أمر مبعصية ْ                       ن  حفظ األمن طاعة ويل األمر          ِ واحلاصل أن م 
ال طاعة ملخلوق يف  {:  ، كما قال  ، لكن يطاع فيما عدا ذلك طاعته يف املعصية

ى والة األمور ، وخنرج عل ، ولكن ليس معىن هذا أننا ننقض األمر )٤( }معصية اخلالق 

إال أن تروا كفًرا بواًحا  {:  ، قال  إذا أمروا ببعض املعاصي إال إذا أمروا بالكفر

، أما ما عدا ذلك                        ِّ     ، وحينئذ ال جتوز طاعة ويل  األمر )٥( }عندكم عليه من اهللا برهان 
، واخلروج على الوالة بسبب املعاصي  ة يف طاعته أكثر من املفسدة يف معصيتهفإن املصلح

                                                      َّ                 اليت هي دون الكفر مذهب اخلوارج واملعتزلة املخالفني ألهل السن ة واجلماعة ولنصوص 

                                                 
 .  ٥٩:  سورة النساء آية) ١(
 .  )٣/١١٤(، أمحد  )٢٨٦٠(، ابن ماجه اجلهاد  )٦٧٢٣(البخاري األحكام ) ٢(
 .  )٣/١١٤(، أمحد  )٢٨٦٠(، ابن ماجه اجلهاد  )٦٧٢٣(البخاري األحكام ) ٣(
،  )٢٦٢٥(، أبو داود اجلهاد  )٤٢٠٥(يعة ، النسائي الب )١٨٤٠(، مسلم اإلمارة  )٤٠٨٥(البخاري املغازي ) ٤(

 .  )١/١٣١(أمحد 
 .  )٦٦٤٧(البخاري الفنت ) ٥(
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، ومن عصى األمري  من يطع األمري فقد أطاعين {:  ، وقال              َّ        الكتاب والسن ة واإلمجاع

 .  )١( }فقد عصاين 
، كلها من  ، وإن كانت حتتاج إىل تفاصيل أوسع وكل هذه األمور اليت أمجلتها لكم

، كل  ، وهي مسؤولية اجلميع ، وحفظ األمن ، وحفظ النفس واألخالق حفظ الدين
ملن يا رسول :  ، قلنا الدين النصيحة {:  ، قال  مسلم حبسب استطاعته ومقدرته

إن اهللا  {:  ، وقال  )٢( }هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم :  ؟ قال اهللا
، وأن تعتصموا حببل اهللا مجيًعا وال  أن تعبدوه وال تشركوا به شيئًا:  يرضى لكم ثالثًا

              ِّ                 ، واملناصحة لويل  األمر معناها بذل  )٣( }، وأن تناصحوا من واله اهللا أمركم  تفرقوا
           ِّ             من نصيحة ويل  األمر القيام ، وكذلك  النصيحة له بالطريقة املناسبة اليت تؤدي مثرهتا

 .       َّ                                         باملهم ات اليت يكلف هبا بعض رعيته على الوجه املطلوب
                                ِّ                                   فاملوظفون كلهم جيب عليهم مناصحة ويل  األمر بأن يقوموا بأعماهلم على الوجه 

                     ِّ ؛ ألن هذا من مناصحة ويل   ، وأن حيافظوا أمت احملافظة على ما حتت أيديهم املطلوب
، وترغيبهم  دعوهتم إىل اهللا:  ، أي اصحة اجملتمع مناصحة املسلمني، وكذلك من من األمر

،  ، وتعليم جاهلهم ، وهنيهم عن املنكر ، وأمرهم باملعروف ، وحتذيرهم من الشر يف اخلري
، واهللا سبحانه  ، كل حبسب استطاعته ، كل ذلك مسؤولية اجلميع وتذكري خمالفهم
θ#)  {:  وتعاىل يقول çΡuρ$ yè s?uρ ’ n?tã ÎhÉ9 ø9$# 3“ uθ ø)−G9$#uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡuρ$ yè s? ’ n?tã ÉΟøO M}$# Èβ≡uρ ô‰ãèø9$#uρ 4 { )٤(  ،

مثل املسلمني يف توادِّهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إذا  {:  ويقول الرسول 

                                                 
، ابن ماجه اجلهاد  )٤١٩٣(، النسائي البيعة  )١٨٣٥(، مسلم اإلمارة  )٢٧٩٧(البخاري اجلهاد والسري ) ١(

 .  )٢/٣٨٧(، أمحد  )٢٨٥٩(
 .  )٤/١٠٣(، أمحد  )٤٩٤٤(داود األدب ، أبو  )٤١٩٧(، النسائي البيعة  )٥٥(مسلم اإلميان ) ٢(
 .  )١٨٦٣(، مالك اجلامع  )٢/٣٦٧(، أمحد  )١٧١٥(مسلم األقضية ) ٣(
 .  ٢:  سورة املائدة آية) ٤(
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املؤمن  {:  ، وقوله  )١( }اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى 

ال يؤمن أحدكم حىت حيب  {:  يقول ، و )٢( }للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضه بعًضا 

 .  )٣( }ألخيه ما حيب لنفسه 
، وهذا مسؤولية كل  إذن فمسؤولية اجلميع حفظ الدين واألمن وحفظ األخالق

به فإن اجملتمع                      َّ      ، وإذا قام كل واحد من ا بواج ، وحسب ما أنيط به مسلم حسب استطاعته
          َّ                                       ، وإذا أخل  أحد منا بشيء حدث يف اجملتمع خلل بنسبة ما           ً               ً يصبح جمتمع ا إسالمي ا متكامل ا

 .  حصل من التقصري
، هذا وصلى اهللا وسلم على  أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم وجلميع املسلمني

 .  نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

                                                 
 .  )٤/٢٧٠(، أمحد  )٢٥٨٦(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٥٦٦٥(البخاري األدب ) ١(
، النسائي  )١٩٢٨(، الترمذي الرب والصلة  )٢٥٨٥(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٤٦٧(البخاري الصالة ) ٢(

 .  )٢٥٦٠(الزكاة 
، النسائي  )٢٥١٥(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع  )٤٥(، مسلم اإلميان  )١٣(البخاري اإلميان ) ٣(

 .  )٢٧٤٠(، الدارمي الرقاق  )٦٦(، ابن ماجه املقدمة  )٥٠١٦(اإلميان وشرائعه 
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 ن احملاضرة الثالثة والعشرو
                       َّ          من أصول عقيدة أهل السن ة واجلماعة  

 مقدمة 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

$  { ، هدانا لإلسالم احلمد هللا رب العاملني tΒ uρ $ ¨Ζä. y“ Ï‰tFöκs]Ï9 Iωöθ s9 ÷β r& $ uΖ1 y‰yδ ª!$# ( { )١(  ،

$  {:  سأله سبحانه أن يثبتنا عليه إىل الوفاة كما قال تعاىلون pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ#u (#θ à)®?$# ©! $# 

¨,ym Ïµ Ï?$ s)è? Ÿω uρ ¨ è∫θ èÿ sC ω Î) ΝçFΡr&uρ tβθßϑ Î= ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪ { )وأن ال يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا )٢ ، 

} $ oΨ −/u‘ Ÿω ùøÌ“ è? $ oΨt/θ è= è% y‰÷è t/ øŒÎ) $ oΨoK÷ƒ y‰yδ { )وصلى اهللا وسلم على نبينا وقدوتنا وحبيبنا  )٣ ،
، ورضي اهللا عن أصحابه الربرة األطهار  حممد رسول اهللا الذي بعثه رمحة للعاملني

 :  ، وبعد إحسان ما تعاقب الليل والنهار، ومن تبعهم ب املهاجرين منهم واألنصار
، دعا إىل كتابتها ما تعيشه                                        َّ         فهذه كلمات خمتصرة يف بيان عقيدة أهل السن ة واجلماعة

األمة اإلسالمية اليوم من تفرق واختالف يتمثالن يف كثرة الفرق املعاصرة واجلماعات 
م اجلاهل يف حرية من ، حىت أصبح املسل ، كل يدعو إىل حنلته ويزكي مجاعته املختلفة
؟ وأصبح الكافر الذي يريد أن يسلم ال يدري ما هو  ؟ ومبن يقتدي من يتبع:  أمره

 ، اإلسالم الذي هدى إليه القرآن وسنة النيب  اإلسالم الصحيح الذي قرأ ومسع عنه
، وإمنا يرى لإلسالم  اإلسالم الذي مثلته حياة الصحابة الكرام وانتهجته القرون املفضلة

اإلسالم حمجوب بأهله يعين :  ً                                          مس ا يف الغالب بدون مسمى كما قال أحد املستشرقنيا
، ألن اهللا  إن اإلسالم مفقود بالكلية:  ، ال نقول املنتسبني إليه بدون اتصاف حبقيقته

$  {:  سبحانه ضمن بقاءه ببقاء كتابه كما قال تعاىل ¯Ρ Î) ß øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t ø. Ï e%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 

                                                 
 .  ٤٣:  ةسورة األعراف آي) ١(
 .  ١٠٢:  سورة آل عمران آية) ٢(
 .  ٨:  سورة آل عمران آية) ٣(
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tβθ Ýà Ï≈ pt m: ∩∪ { )وببقاء مجاعة من املسلمني تقوم على تطبيقه وحفظه والدفاع عنه  )١ ،

$  {:  كما قال تعاىل pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u  tΒ £‰ s? ö tƒ öΝ ä3Ψ ÏΒ  tã  Ïµ ÏΖƒ ÏŠ t∃ öθ |¡ sù ’ ÎA ù' tƒ ª! $# 5Θ öθ s) Î/ 

öΝ åκ ™: Ït ä† ÿ… çµ tΡθ ™6 Ït ä† uρ A' ©! ÏŒ r& ’ n? tã t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# >ο ¨“ Ïã r& ’ n? tã t Í Ï≈ s3 ø9 $# šχρ ß‰ Îγ≈ pg ä† ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# Ÿω uρ tβθ èù$ sƒ s† 

sπ tΒ öθ s9 5Ο Í← Iω 4 { )وقال تعاىل )٢ ،  :}  χ Î) uρ (# öθ ©9 uθ tG s? öΑ Ï‰ ö7 tF ó¡ o„ $ ·Β öθ s% öΝ ä. u ö xî ¢Ο èO Ÿω (# þθ çΡθ ä3 tƒ 

/ ä3 n=≈ sV øΒ r& ∩⊂∇∪ { )٣(  . 

ال تزال طائفة من أميت على احلق  {:  نعم هي اجلماعة اليت قال عنها الرسول 
ظاهرين ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا تبارك وتعاىل وهم على 

 .  )٥( )٤( }ذلك 
 -م الصحيح ومن هنا جيب علينا التعرف على هذه اجلماعة املباركة اليت متثل اإلسال

 ليعرفها من يريد التعرف على اإلسالم الصحيح وعلى أهله احلقيقيني -جعلنا اهللا منها 
 .  ، ولينضم إليها من يريد الدخول يف اإلسالم من الكفار ليقتدي هبم ويسري يف ركاهبم

                               َّ          املراد بالفرقة الناجية أهل السن ة واجلماعة 
β¨  {:  احدة كما قال تعاىل أمة وكان املسلمون على عهد رسول اهللا  Î) ÿÍν É‹≈ yδ 

öΝä3çF̈Β é& Zπ ¨Β é& Zο y‰Ïm≡uρ O$ tΡr&uρ öΝà6š/u‘ Âχρß‰ç7ôã $$ sù ∩⊄∪ { )وكم حاول اليهود واملنافقون تفريق  )٦ ،

Ÿω (#θ  {:  ملنافقون، قال ا  فلم يستطيعوااملسلمني على عهد رسول اهللا  à)ÏΖè? 4’ n?tã ôtΒ 

                                                 
 .  ٩:  سورة احلجر آية) ١(
 .  ٥٤:  سورة املائدة آية) ٢(
 .  ٣٨:  سورة حممد آية) ٣(
، ابن ماجه الفنت  )٤٢٥٢(، أبو داود الفنت واملالحم  )٢٢٢٩(، الترمذي الفنت  )١٩٢٠(مسلم اإلمارة ) ٤(

 .  )٥/٢٧٩( أمحد ، )٣٩٥٢(
 .  ) ) نووي/ ٦٧،  ٦٦،  ٦٥ص/ ١٣جزء / ٥ (، ومسلم  ) ٣٦٤١،  ٤/٧٤٦٠ (،  أخرجه البخاري  ) (٥(
 .  ٩٢:  سورة األنبياء آية) ٦(
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y‰Ψ Ïã ÉΑθ ß™ u‘ «!$# 4_®L ym (#θ ‘Ò xΖtƒ 3 { )فرد اهللا عليهم بقوله )١ ،  :}  ¬!uρ ß É!#t“ yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{$#uρ £Å3≈ s9uρ tÉ)Ï≈ uΖãΚ ø9$# Ÿω tβθßγ s)øtƒ ∩∠∪ { )٢(  . 

M  {:  حاول اليهود تفريق املسلمني وارتدادهم عن دينهم s9$ s% uρ ×π x Í← !$ ©Û ô Ï iΒ È≅ ÷δ r& 

É=≈ tG Å3 ø9 $# (#θ ãΖ ÏΒ# u ü“ Ï% ©! $$ Î/ tΑ Ì“Ρ é& ’ n? tã š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u tµ ô_ uρ Í‘$ yγ ¨Ψ9 $# (# ÿρ ã à ø. $# uρ … çν t Åz# u öΝ ßγ ¯= yè s9 

tβθ ãè Å_ ö tƒ ∩∠⊄∪ { )حاولوا مرة ثانية  ، لكن اخلطة مل تنجح ألن اهللا كشفها وفضحها )٣ ،
ألنصار ما جرى بينهم من عداوة وحروب قبل اإلسالم وما تقاولوا به فأخذوا يذكرون ا

$  {:  من أشعار اهلجاء فيما بينهم فكشف اهللا خطتهم بقوله تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u β Î) 

(#θ ãè‹ÏÜè? $ Z)ƒ Ìsù zÏiΒ t Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# Νä.ρ –Šãtƒ y‰÷èt/ öΝä3ÏΖ≈ oÿ‡ Î) t ÌÏ≈ x. ∩⊇⊃⊃∪ { )إىل قوله تعاىل)٤   :

}  tΠöθ tƒ Ù u‹ö; s? ×νθ ã_ ãρ –Šuθ ó¡n@ uρ ×νθ ã_ ãρ 4 { )٥(  . 
 إىل األنصار فوعظهم وذكرهم بنعمة اإلسالم واجتماعهم به بعد الفرقة وجاء النيب 

، واهللا تعاىل أمرهم   وفشلت خطة اليهود وبقي املسلمون أمة واحدة)٦(فتصافحوا وتعانقوا 
ُ                              باالجتماع على احلق ون ه اه م عن االختالف والتفرق فقال تعاىل  َ  َ                    :}  Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3s? t Ï% ©!$% x. 

(#θ è% §xs? (#θ àn= tF÷z $#uρ .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ æΛèεu!% y` àM≈ oΨÉi t6 ø9$# 4 { )وقال تعاىل )٧ ،  :}  (#θ ßϑ ÅÁ tG ôã$#uρ È≅ö7pt ¿2 «! $# 

$ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è% §xs? 4 { )٨(  . 

                                                 
 .  ٧:  سورة املنافقون آية) ١(
 .  ٧:  سورة املنافقون آية) ٢(
 .  ٧٢:  سورة آل عمران آية) ٣(
 .  ١٠٠:  سورة آل عمران آية) ٤(
 .  ١٠٦:  سورة آل عمران آية) ٥(
 .  ) ) ١٥٠،  ١٤٩ (، و أسباب الرتول للواحدي  ) ١/٣٩٧ (،  انظر تفسري ابن كثري رمحه اهللا  ) (٦(
 .  ١٠٥:  سورة آل عمران آية) ٧(
 .  ١٠٣:  سورة آل عمران آية) ٨(
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وقد شرع هلم سبحانه االجتماع يف أداء العبادات يف الصالة والصيام واحلج وطلب 
 كان حيث على اجتماع املسلمني وينهاهم عن التفرق واالختالف ، والنيب  العلم

، فكان خيرب حبدوث   على االجتماع والنهي عن التفرق      ً            خيرب خرب ا معناه احلثوكان 
فإنه من يعش منكم  {:  هذه األمة كما حصل لألمم قبلها حيث قال تفرق يف 

 )٢( )١( }اء الراشدين املهديني من بعدي فسريى اختالفًا كثًريا فعليكم بسنيت وسنة اخللف
، وافترقت النصارى على اثنتني  افترقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة {:  وقال 

:  ، قلنا ة كلها يف النار إال واحدة، وستفترق هذه األمة على ثالث وسبعني فرق وسبعني فرقة
 .  )٤( )٣( }من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب :  ؟ قال من هي يا رسول اهللا 

، ولكن هذا التفرق مل   فتفرقت األمة يف أواخر عصر الصحابةوقد وقع ما أخرب به 
:   بقولهيها رسول اهللا         ً                                               يؤثر كثري ا يف كيان األمة طيلة عصر القرون املفضلة اليت أثىن عل

 .  )٦( )٥( }، مث الذين يلوهنم  ، مث الذين يلوهنم خريكم قرين {
، وذلك لوفرة العلماء من  ال أدري ذكر بعد قرنه قرنني أو ثالثة:  قال الراوي

 فيهم علماء التابعني وأتباع التابعني واألئمة األربعة احملدثني واملفسرين والفقهاء مبا
، فكانت الفرقة املخالفة جتد اجلزاء  ، ولقوة دولة اإلسالم يف تلك القرون وتالميذهم

، وبعد انقضاء عصر القرون املفضلة اختلط املسلمون بغريهم من  الرادع باحلجة والقوة
                                                 

 .  )٩٥(ارمي املقدمة ، الد )٤/١٢٦(، أمحد  )٤٤(، ابن ماجه املقدمة  )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ١(
، واإلمام  هذا حديث حسن صحيح:  ، وقال ) ٥/٢٦٧٦ (، والترمذي  ) ٥/٤٦٠٧ (أخرجه أبو داود  ) (٢(

 .  ) ) ١/٤٣ (، وابن ماجه  ) ١٢٧،  ٤/١٢٦ (أمحد 
 .  )٢/٣٣٢(، أمحد  )٣٩٩١(، ابن ماجه الفنت  )٤٥٩٦(، أبو داود السنة  )٢٦٤٠(الترمذي اإلميان ) ٣(
، واإلمام اآلجري يف  ) ١٢٩،  ١/١٢٨ (، واحلاكم يف مستدركه  ) ٥/٢٦٤١ (رواه اإلمام الترمذي  () ٤(

ط مؤسسة الكتب الثقافية )  ٢٣،  ٢٢ص  (                              َّ  ، واإلمام ابن نصر املروزي يف السن ة  ) ١٦،  ١٥ص  (الشريعة 
 .  ) ١٤٧ - ١٤٥برقم / ١ (                                            َّ          ، واإلمام الاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السن ة واجلماعة  هـ١٤٠٨

، النسائي األميان  )٢٢٢٢(، الترمذي الفنت  )٢٥٣٥(، مسلم فضائل الصحابة  )٢٥٠٨(البخاري الشهادات ) ٥(
 .  )٤/٤٢٧(، أمحد  )٤٦٥٧(، أبو داود السنة  )٣٨٠٩(والنذور 

 .  ) ) نووي/ ٨٧،  ٨٦ص / ١٦جزء/ ٦ (، ومسلم  ) ٣٦٥١،  ٣/٣٦٥٠ (أخرجه البخاري  ) (٦(
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ُ  َّ           ، و ع ر ب ت علوم أهل أصحاب الديانات املخالفة  َ ، واختذ ملوك اإلسالم بعض   امللل الكافرة  
، فاشتد اخلالف  ، فصار منهم الوزراء واملستشارون البطانات من أهل الكفر والضالل

                                  ، وال يزال ذلك مستمر ا إىل وقتنا هذا  وتعددت الفرق والنحل وجنمت املذاهب الباطلة
 .  وإىل ما شاء اهللا

    َّ                               السن ة واجلماعة متمسكة باإلسالم الصحيح ولكن حبمد اهللا بقيت الفرقة الناجية أهل 
 من بقاء هذه الفرقة                       ً                 ، وال تزال حبمد اهللا مصداق ا ملا أخرب به النيب  تسري عليه وتدعو إليه
، وذلك فضل من اهللا سبحانه من أجل بقاء هذا الدين وإقامة  واستمرارها وصمودها
 .  احلجة على املعاندين

 يف ا كان عليه الصحابة رضي اهللا عنهم مع الرسول إن هذه الطائفة املباركة متثل م
هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم  {:  ، كما قال  القول والعمل واالعتقاد

Ÿω {:   إهنم بقية صاحلة من الذين قال اهللا فيهم)٢( )١( }وأصحايب  öθ n= sù tβ% x. zÏΒ Èβρãà)ø9$# ÏΒ 

ôΜ ä3Î= ö6 s% (#θ ä9'ρ é& 7π ¨ŠÉ)t/ šχ öθ pκ÷]tƒ Çtã ÏŠ$ |¡xø9$# ’ Îû ÇÚö‘ F{$# { )٣(  . 

 أمساء الفرقة الناجية ومعناها 
َ                    ساملة من الضالل ت ط ل ب  األمر معرفة أمسائها ملا كانت هذه الفرقة هي الفرقة ال َّ َ  َ              

َ     وعالماهتا ل ي ق ت د ى هبا ، ومن أهم هذه  ، فلها أمساء عظيمة متيزت هبا من بني سائر الفرقة          ُِ  َْ 
،             َّ         ، وأهل السن ة واجلماعة ، والطائفة املنصورة أهنا الفرقة الناجية:  األمساء والعالمات
 :  ومعانيها كما يلي

                                                 
 .  )٢٦٤١(الترمذي اإلميان ) ١(
، واإلمام اآلجري يف  ) ١٢٩،  ١/١٢٨ (، واحلاكم يف مستدركه  ) ٥/٢٦٤١ (رواه اإلمام الترمذي ) (٢(

ط مؤسسة الكتب الثقافية )  ٢٣،  ٢٢ص  (                              َّ  ، واإلمام ابن نصر املروزي يف السن ة  ) ١٦،  ١٥ص  (الشريعة 
 .  ) ١٤٧ - ١٤٥برقم / ١ (                  َّ          ول اعتقاد أهل السن ة واجلماعة ، واإلمام الاللكائي يف شرح أص هـ١٤٠٨

 .  ١١٦:  سورة هود آية) ٣(
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 ملا ذكر الفرق الناجية من النار حيث استثناها النيب :  ، أي الناجية أهنا الفرقة - ١
 .   يعين ليست يف النار)٢( )١( }كلها يف النار إال واحدة  {:  وقال
 أهنا تتمسك بكتاب اهللا وسنة رسوله وما كان عليه السابقون األولون من - ٢

هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم  {:   واألنصار حيث قال فيها النيب املهاجرين

 .  )٤( )٣( }وأصحايب 
  : فهم يتميزون مبيزتني عظيمتني:                       َّ          أن أهلها هم أهل السن ة واجلماعة- ٣

 حىت صاروا أهلها خبالف سائر الفرق فهي لرسول متسكهم بسنة ا:  امليزة األوىل
َ   ، فهي ال ت ن س ب  إىل السن ة وإمنا ت ن س ب  إىل ب د ع ه ا  تتمسك بآرائها وأهوائها وأقوال قادهتا  ِ  َ ِ      ُ  َ  ُْ        َّ         ُ  َ  ُْ         

، أو إىل أفعاهلم القبيحة كالرافضة  ، أو إىل أئمتهم كاجلهمية وضالالهتا كالقدرية واملرجئة
  . واخلوارج

، خبالف الفرق  أهنم أهل اجلماعة الجتماعهم على احلق وعدم تفرقهم:  وامليزة الثانية
ّ       ، وإمنا يتبعون أهواءهم فال حق  جيمعهم األخرى ال جيتمعون على حق                             . 

؛ ألهنا نصرت دين اهللا فنصرها اهللا كما قال   أهنا الطائفة املنصورة إىل قيام الساعة- ٤
β  {:  تعاىل Î) (#ρ çÝÇΖs? ©!$# öΝä.÷ÝÇΖtƒ { )٥( . 

                                                 
 .  )٢٦٤١(الترمذي اإلميان ) ١(
، واإلمام اآلجري يف  ) ١٢٩،  ١/١٢٨ (، واحلاكم يف مستدركه  ) ٥/٢٦٤١ (رواه اإلمام الترمذي  ) (٢(

ط مؤسسة الكتب الثقافية )  ٢٣،  ٢٢ص  (     َّ   السن ة ، واإلمام ابن نصر املروزي يف ) ١٦،  ١٥ص  (الشريعة 
 .  ) ١٤٧ - ١٤٥برقم / ١ (                                            َّ          ، واإلمام الاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السن ة واجلماعة  هـ١٤٠٨

 .  )٢٦٤١(الترمذي اإلميان ) ٣(
ي يف ، واإلمام اآلجر ) ١٢٩،  ١/١٢٨ (، واحلاكم يف مستدركه  ) ٥/٢٦٤١ (رواه اإلمام الترمذي ) (٤(

ط مؤسسة الكتب الثقافية )  ٢٣،  ٢٢ص  (                              َّ  ، واإلمام ابن نصر املروزي يف السن ة  ) ١٦،  ١٥ص  (الشريعة 
 .  ) ١٤٧ - ١٤٥برقم / ١ (                                            َّ          ، واإلمام الاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السن ة واجلماعة  هـ١٤٠٨

 .  ٧:  سورة حممد آية) ٥(
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 ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا {:  وهلذا قال فيها النيب 

 .  )٢( )١( }تبارك وتعاىل وهم على ذلك 

              َّ           أصول أهل السن ة واجلماعـة 
           َّ                                                       إن أهل السن ة واجلماعة يسريون على أصول ثابتة وواضحة يف االعتقاد والعمل 

                                          َّ                     ، وهذه األصول العظيمة مستمدة من كتاب اهللا وسن ة رسوله وما كان عليه  والسلوك
، وهذه األصول تتلخص فيما  بعهم بإحسانسلف هذه األمة من الصحابة والتابعني ومن ت

 :  يلي

 األصل األول 
 :اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر واإلميان بالقدر خريه وشره 

، يعين اإلقرار بأنواع التوحيد الثالثة   فاإلميان باهللا هو اإلقرار بربوبيته وإهليته- ١
، وتوحيد األمساء  ، وتوحيد األلوهية بوبيةتوحيد الر:  ، وهي واعتقادها والعمل هبا

،  ، فتوحيد الربوبية معناه توحيد اهللا بأفعاله من اخللق والرزق واإلحياء واإلماتة والصفات
، وتوحيد األلوهية معناه إفراده بأفعال العباد اليت يتقربون هبا  وأنه رب كل شيء ومليكه
والرجاء واحملبة والذبح والنذر واالستعانة ، كالدعاء واخلوف  إليه إذا كان مما شرعه اهللا

، وكل ما شرعه اهللا  واالستعاذة واالستغاثة والصالة والصوم واحلج واإلنفاق يف سبيل اهللا
، وتوحيد األمساء                                      ً                         وأمر به ال يشركون مع اهللا غريه فيه ال ملك ا وال نبي ا وال ولي ا وال غريهم

ُ                                            ه  عنه رسول اهللا من العيوب والنقائص من غري متثيل                              َ  َّ والصفات وترتيه اهللا عنه نفسه أو ن ز ه
§{  {:  ، ومن غري حتريف وال تعطيل وال تأويل كما قال تعاىل وال تشبيه øŠ s9  Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. 

                                                 
 .  )١٠٣٧(ارة ، مسلم اإلم )٧٠٢٢(البخاري التوحيد ) ١(
 .  ) ) نووي/ ٦٧،  ٦٦،  ٦٥ص/ ١٣جزء / ٥ (، ومسلم  ) ٣٦٤١،  ٤/٧٤٦٠ (،  أخرجه البخاري ) (٢(
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Ö ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç ÅÁ t7 ø9 !¬  {:  ، وكما قال تعاىل )١( } ∪⊆⊆∩ #$ uρ â !$ oÿ ôœ F{ $# 4 o_ ó¡ çt ø: $# 

çνθ ãã ÷Š $$ sù $ pκ Í5 ( { )٢(  . 
قهم ، خل ، وأهنم خلق من خلق اهللا  واإلميان باملالئكة معناه التصديق بوجودهم- ٢

≅ö  {:  ، خلقهم لعبادته وتنفيذ أوامره يف الكون كما قال تعاىل من نور t/ ×Š$ t6 Ïã 

šχθ ãΒ t õ3 •Β ∩⊄∉∪ Ÿω …çµ tΡθà)Î7ó¡o„ ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ Νèδ uρ Íν ÌøΒ r'Î/ šχθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊄∠∪ { )٣(  ،}  È≅ Ïã%y` 

Ïπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# ¸ξ ß™â‘ þ’Í< 'ρ é& 7π ys ÏΖô_ r& 4‘oΨ ÷V¨Β y]≈ n= èO uρ yì≈ t/â‘ uρ 4 ß‰ƒ Ì“ tƒ ’Îû È,ù= sƒ ø: $# $ tΒ â!$ t±o„ 4 { )٤(  . 
، وأن اهللا أنزهلا على  النور واإلميان بالكتب يعين التصديق هبا ومبا فيها من اهلدى و- ٣

، وأعظم  التوراة واإلجنيل والقرآن:  ، وأعظمها الكتب الثالثة رسله هلداية البشر
≅  {:  ، قال تعاىل الثالثة القـرآن الكريـم وهو املعجزة العظمى è% È È⌡ ©9 ÏM yè yϑ tG ô_ $# 

ß§Ρ M} $#  Éf ø9 $# uρ #’ n? tã β r& (#θ è? ù' tƒ È≅ ÷V Ïϑ Î/ # x‹≈ yδ Èβ# u ö à) ø9 $# Ÿω tβθ è? ù' tƒ  Ï& Î# ÷W Ïϑ Î/ öθ s9 uρ šχ% x. öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ 

<Ù ÷è t7 Ï9 # Z Îγ sß ∩∇∇∪ { )٥(  . 
،                َّ                              ّ                       ويؤمن أهل السن ة واجلماعة بأن القرآن كالم اهللا مرت ل غري خملوق حروفه ومعانيه

      ً  ، وخالف ا  للجهمية واملعتزلة القائلني بأن القرآن خملوق كله حروفه ومعانيه   ً  خالف ا 
،  ، وأما احلروف فهي خملوقة لألشاعرة ومن شاهبهم القائلني بأن كالم اهللا هو املعاين

 βÎ)uρ Ó‰tnr& zÏiΒ šÏ.Îô³ßϑø9$# x8u‘$yftFó™$# çνöÅ_r'sù 4®Lym÷  {:  ، قال تعاىل باطلوكال القولني 

yìyϑó¡o„ zΝ≈n=x. «!$# { )٦(  ،}  šχρß‰ƒ Ìãƒ β r& (#θ ä9Ïd‰t6 ãƒ zΝ≈ n= x. «!$# 4 { )و كالم اهللا ال ، فه )٧
 .  كالم غريه

                                                 
 .  ١١:  سورة الشورى آية) ١(
 .  ١٨٠:  سورة األعراف آية) ٢(
 .  ٢٧ - ٢٦:  تانياآلسورة األنبياء ) ٣(
 .  ١:  سورة فاطر آية) ٤(
 .  ٨٨:  سورة اإلسراء آية) ٥(
 .  ٦:   سورة التوبة آية)٦(
 .  ١٥:  سورة الفتح آية) ٧(
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ّ ، من مسى اهللا منهم ومن مل ي س م                                   ً  واإلميان بالرسل يعين التصديق هبم مجيع ا- ٤  َ ، من أوهلم                        ُ 
،  ، وآخرهم وخامتهم نبينا حممد عليه وعليهم أفضل الصالة والسالم إىل آخرهم

تقاد أنه خامت ، واع  إميان مفصل، واإلميان بنبينا حممد  واإلميان بالرسل إميان جممل
 .  ، ومن مل يعتقد ذلك فهو كافر الرسل فال نيب بعده

ً                                 ً                  واإلميان بالرسل يعين أيض ا عدم اإلفراط والتفريط يف حقهم خالف ا لليهود والنصارى                      
ÏM {:  الذين غلوا وأفرطوا يف بعض الرسل حىت جعلوهم أبناء اهللا كما قال تعاىل s9$ s% uρ 

ßŠθ ßγ u‹ø9$# í÷ƒ t“ ãã ß ø⌠ $# «!$# ÏMs9$ s% uρ “ t≈ |Á ¨Ψ9$# ßxŠÅ¡yϑ ø9$# Ú∅ ö/$# «!$# ( { )والصوفية والفالسفة  )١ ،
، والوثنيون واملالحدة  يف حق الرسل وتنقصوهم وفضلوا أئمتهم عليهمفرطوا 

،  ، واليهود كفروا بعيسى وحممد عليهما الصالة والسالم كفروا جبميع الرسل
،  فر ببعضهم فهو كافر باجلميع ومن آمن ببعضهم وكوالنصارى كفروا مبحمد 

β¨  {:  قال تعاىل Î) šÏ% ©!$# tβρ ãàõ3tƒ «!$$ Î/ Ï& Î#ß™ â‘ uρ šχρ ß‰ƒ Ìãƒ uρ βr& (#θ è% Ìhxãƒ t ÷t/ «!$# Ï& Î#ß™ â‘ uρ 

šχθ ä9θ à)tƒ uρ ßÏΒ ÷σçΡ <Ù ÷è t7Î/ ãàò6tΡuρ <Ù÷è t7Î/ tβρß‰ƒ Ìãƒ uρ βr& (#ρ ä‹Ï‚ −G tƒ t ÷t/ y7 Ï9≡sŒ ¸ξ‹ Î6 y™ ∩⊇∈⊃∪ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& 

ãΝèδ tβρ ãÏ≈ s3ø9$# $ y)ym 4 { )وقال تعاىل )٢ ،  :}  Ÿω ä−ÌhxçΡ š ÷t/ 7‰ym r& ÏiΒ Ï& Î#ß™ •‘ 4 { )٣(  . 
مما أخرب اهللا به )  ما يكون بعد املوت ( واإلميان باليوم اآلخر يعين التصديق بكل - ٥

ورسوله من عذاب القرب ونعيمه والبعث من القبور واحلشر واحلساب ووزن األعمال 
، واالستعداد لذلك  وإعطاء الصحف باليمني أو الشمال والصراط واجلنة والنار

 .  عمال الصاحلة وترك األعمال السيئة والتوبة منهاباأل
، واليهود والنصارى مل يؤمنوا به  وقد كفر باليوم اآلخر الدهريون واملشركون

θ#)  { ، وإن آمنوا بوقوعه اإلميان الصحيح املطلوب ä9$ s% uρ  s9 Ÿ≅ äz ô‰ tƒ sπ ¨Ψ yf ø9 $# ω Î)  tΒ 

tβ% x. # ·Šθ èδ ÷ρ r& 3“ t≈ |Á tΡ 3 { )٤(  ،}  (#θ ä9$ s% uρ  s9 $ uΖ ¡¡ yϑ s? â‘$ ¨Ψ9 $# Hω Î) $ YΒ$ −ƒ r& Zο yŠρ ß‰ ÷è ¨Β 4 { )٥(  . 
                                                 

 .  ٣٠:  سورة التوبة آية) ١(
 .  ١٥١ - ١٥٠:  تانياآلسورة النساء ) ٢(
 .  ٢٨٥:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ١١١:  سورة البقرة آية) ٤(
 .  ٨٠:  سورة البقرة آية) ٥(
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، وقدر ذلك   اإلميان بأن اهللا علم كل شيء ما كان وما يكون واإلميان بالقدر يعين- ٦
وكفر وإميان وطاعة ومعصية )  ما جيري من خري وشر (، وأن كل  يف اللوح احملفوظ

َ        فقد شاءه اهللا وق د ر ه وخلقه ، وللعباد قدرة على  ، وأنه حيب الطاعة ويكره املعصية               َ َّ
، لكن ذلك تابع إلرادة اهللا  و معصيةأفعاهلم واختيار وإرادة ملا يقع منهم من طاعة أ

،  إن العبد جمرب على أفعاله ليس له اختيار:             ً                     ومشيئته خالف ا للجربية الذين يقولون
، وأنه خيلق فعل نفسه دون إرادة  إن العبد له إرادة مستقلة:  وللقدرية الذين يقولون

 .  اهللا ومشيئته
ّ                             وقد ر د  اهللا على الطائفتني يف قوله تعاىل  َ       :}  $ tΒ uρ tβρ â!$ t±n@ Hω Î) β r& u!$ t±o„ ª!$# 4 { )١(  ،
                                        ، وجعلها تابعة ملشيئة اهللا رد ا على القدرية                                       فأثبت للعبد مشيئة رد ا على اجلربية الغالة

         ً            ، وابتعاد ا عن الذنوب  لى املصائب                             ً   ، واإلميان بالقدر يكسب العبد صرب ا ع النفاة
 .  ، ويبعد عنه العجز واخلوف والكسل ، كما يدفعه إىل العمل واملعائب

 األصل الثانـي 
، يزيد بالطاعة وينقص                   َّ                                   ومن أصول أهل السن ة واجلماعة أن اإلميان قول وعمل واعتقاد

، وليس هو جمرد   املنافقني، ألن هذا إميان                 ً      ً            ، فليس اإلميان قول ا وعمل ا دون اعتقاد باملعصية
ρ#)  {:  ، قال تعاىل ؛ ألن هذا إميان الكافرين اجلاحدين املعرفة بدون قول وعمل ß‰ys y_ uρ 

$ pκÍ5 !$ yγ ÷FoΨ s)ø‹oKó™ $#uρ öΝåκß¦ àΡr& $ Vϑù= àß #vθ è= ãæuρ 4 { )وقال تعاىل )٢ ،  :}  öΝåκ̈ΞÎ* sù Ÿω š tΡθ ç/Éj‹s3ãƒ £Å3≈ s9uρ 

tÏΗ Í>≈ ©à9$# ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «!$# tβρß‰ys øgs† ∩⊂⊂∪ { )وقال تعاىل )٣ ،  :}  #YŠ$ tã uρ (#yŠθ ßϑ rO uρ ‰s% uρ š ¨t7¨? 

Ν à6 s9  Ï iΒ öΝ Îγ ÏΨ Å6≈ |¡ ¨Β ( š ¨ y— uρ ÞΟ ßγ s9 ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# öΝ ßγ n=≈ uΗ ùå r& öΝ èδ £‰ |Á sù Ç tã È≅‹ Î6 ¡¡9 $# (#θ çΡ% x. uρ 

t Î ÅÇ ö7 tF ó¡ ãΒ ∩⊂∇∪ { )٤(  . 

                                                 
 .  ٣٠:  سورة اإلنسان آية) ١(
 .  ١٤:  سورة النمل آية) ٢(
 .  ٣٣:  سورة األنعام آية) ٣(
 .  ٣٨:  سورة العنكبوت آية) ٤(
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، واهللا         ً                            واعتقاد ا دون عمل ألن هذا إميان املرجئة                 ً            ً  وليس اإلميان اعتقاد ا فقط أو قول ا 
$  {:  ، قال تعاىل         ً                     ً تعاىل كثري ا ما يسمي األعمال إميان ا yϑ ¯ΡÎ) šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# t Ï% ©!$# #sŒÎ) tÏ.èŒ ª!$# 

ôM n= Å_ uρ öΝåκæ5θ è= è% #sŒÎ)uρ ôM u‹Î= è? öΝÍκö n= tã …çµ çG≈ tƒ#u öΝåκøEyŠ# y— $ YΖ≈ yϑƒ Î) 4’ n?tã uρ óΟÎγ În/u‘ tβθ è= ©.uθ tG tƒ ∩⊄∪ šÏ% ©!$# šχθßϑ‹ É)ãƒ 

nο 4θ n= ¢Á9$# $ £ϑ ÏΒ uρ öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ tβθà)ÏΖãƒ ∩⊂∪ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# $ y)ym 4 { )وقال تعاىل )١ ،  :}  $ tΒ uρ 

tβ% x. ª!$# yì‹ÅÒ ã‹Ï9 öΝä3oΨ≈ yϑƒ Î) 4 { )مسى الصالة إميان ا صالتكم إىل بيت املقدس:  ، أي )٢ ، ً                 . 

 األصل الثالث
ب                  َّ                          ً                       ومن أصول أهل السن ة واجلماعة أهنم ال يكفرون أحد ا من املسلمني إال إذا ارتك

ً                 ناقض ا من نواقض اإلسالم ، ومل يدل دليل  ، أما ما كان من الكبائر اليت هي دون الشرك    
 أي الكبائر - فإهنم ال حيكمون على مرتكبها -                 ً   كترك الصالة تكاسل ا -على كفر مرتكبه 

، وإذا مل يتب منها فإنه حتت  ، وإمنا حيكمون عليه بالفسق ونقص اإلميان  بالكفر-
β¨  {:  ، قال تعاىل ، لكنه ال خيلد يف النار  اهللا غفر له وإن شاء عذبه، إن شاء املشيئة Î) 

©!$# Ÿω ãÏøó tƒ βr& x8uô³ç„ Ïµ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ 4 { )٣(  . 
    َّ                                                   السن ة يف ذلك وسط بني اخلوارج الذين يكفرون مرتكب الكبرية إن ومذهب أهل 
ال :  ، ويقولون هو مؤمن كامل اإلميان:  ، وبني املرجئة الذين يقولون كانت دون الشرك

 .  يضر مع اإلميان معصية كما ال ينفع مع الكفر طاعة

 األصل الرابع
ملسلمني ما مل يأمروا                  َّ                              ومن أصول أهل السن ة واجلماعة وجوب طاعة والة أمور ا

                                 ً  ، وتبقى طاعتهم باملعروف يف غريها عمل ا  ، فإذا أمروا مبعصية فال جتوز طاعتهم فيها مبعصية

                                                 
 .  ٤ - ٢:  اتياآلسورة األنفال ) ١(
 .  ١٤٣:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٤٨:  سورة النساء آية) ٣(
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،  )١( } ) pκš‰r'̄≈tƒ tÏ%©!$# (#þθãΨtΒ#u (#θãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ÏÛr&uρ tΑθß™§9$# ’Í<'ρé&uρ Íö∆F{$# óΟä3ΖÏΒ$  {:  بقوله تعاىل

 )٣( )٢( }أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد  {:  وقول النيب 
 .  عاء هلم بالصالح واالستقامة ومناصحتهم، والد ، واجلهاد معهم ويرون الصالة خلفهم

  األصل اخلامس
                َّ                                                      ومن أصل أهل السن ة حترمي اخلروج على والة أمور املسلمني إذا ارتكبوا خمالفة دون 

، خبالف املعتزلة   بطاعتهم يف غري معصية ما مل حيصل منهم كفر بواح؛ ألمره  الكفر
،    ً                          ً يئ ا من الكبائر ولو مل يكن كفر االذين يوجبون اخلروج على األئمة إذا ارتكبوا ش
، والواقع أن عمل املعتزلة هذا هو  ويعتربون هذا من األمر باملعروف والنهي عن املنكر

، ملا يترتب عليه من خماطر عظيمة من الفوضى وفساد األمر واختالف الكلمة  أعظم املنكر
 .  وتسلط األعداء

  األصل السادس
 ة سالمة قلوهبم وألسنتهم ألصحاب رسول اهللا                  َّ        ومن أصول أهل السن ة واجلماع

، قال  كما وصفهم اهللا بذلك يف قوله تعاىل ملا ذكر املهاجرين واألنصار وأثىن عليهم
š  {:  تعاىل Ï%©!$#uρ ρ â!% y` .ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷è t/ šχθ ä9θ à)tƒ $ uΖ−/u‘ öÏøî $# $ oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡uθ ÷z \}uρ š Ï%©!$# $ tΡθ à)t7y™ 

Ç≈ yϑƒ M}$$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yèøgrB ’Îû $ uΖÎ/θ è= è% yξÏî t Ï%©#Ïj9 (#θ ãΖtΒ#u !$ oΨ −/u‘ y7 ¨ΡÎ) Ô∃ρ âu‘ îΛÏm §‘ ∩⊇⊃∪ { )٤( . 

                                                 
 .  ٥٩:  سورة النساء آية) ١(
 .  )٣/١١٤(، أمحد  )٢٨٦٠(، ابن ماجه اجلهاد  )٦٧٢٣(البخاري األحكام ) ٢(
 .  ) وهو قطعة من حديث العرباض بن ساريةيف موعظة النيب للصحابة ) ( ٣(
 .  ١٠:  سورة احلشر آية) ٤(
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ال تسبوا أصحايب فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد  {:      ً        وعمل ا بقوله 

    ً                                     خالف ا للمبتدعة من الرافضة واخلوارج الذين )٢( )١( }ذهًبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه 
 .  يسبون الصحابة وجيحدون فضائلهم

كر مث عمر مث عثمان مث علي  أبو ب             َّ                        ويرى أهل السن ة أن اخلليفة بعد رسول اهللا 
؛  ، فمن طعن يف خالفة واحد من هؤالء فهو أضل من محار أهله رضي اهللا عنهم أمجعني

 .  ملخالفته النص واإلمجاع على خالفة هؤالء على هذا الترتيب

 األصل السابع 
            ً         وتوليهم عمل ا بوصية                  َّ                              ومن أصول أهل السن ة واجلماعة حمبة أهل بيت رسول اهللا 

 ومن أهل بيته أزواجه )٤( )٣( }أذكركم اهللا يف أهل بييت  {:   بقولههللا رسول ا
:  ، فقد قال اهللا تعاىل بعدما خاطبهن بقوله أمهات املؤمنني رضي اهللا عنهن وأرضاهن

} u!$ |¡ÏΨ≈ tƒ Äc É<¨Ζ9$# { )قال تعاىل ر العظيم، ووجه إليهن نصائح ووعدهن باألج )٥ ،  :

} $ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# |=Ïδ õ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_ Íh9$# Ÿ≅ ÷δr& ÏM ø t7ø9$# ö/ä.tÎdγ sÜãƒ uρ #ZÎγ ôÜs? ∩⊂⊂∪ { )٦(  . 
، أما   واملراد هبم هنا الصاحلون منهم خاصةواألصل يف أهل البيت قرابة النيب 

‰ôM¬7s? !#y  {:  ، قال تعاىل من شاهبهقرابته غري الصاحلني فليس هلم حق كعمه أيب هلب و tƒ 

’ Î1r& 5=yγ s9 ¡=s?uρ ∩⊇∪ { )فمجرد القرابة من الرسول  السورة.  . . )٧ ، واالنتساب إليه من 
                                                 

، أبو داود  )٣٨٦١(، الترمذي املناقب  )٢٥٤١(، مسلم فضائل الصحابة  )٣٤٧٠(البخاري املناقب ) ١(
 .  )٣/٥٥(، أمحد  )١٦١(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٥٨(السنة 

 .  ) ) نووي/ ٩٣،  ٩٢ص / ١٦جزء / ٦ (، ومسلم  ) ٣/٣٦٧٣ (ي أخرجه البخار ) (٢(
 .  )٣٣١٦(، الدارمي فضائل القرآن  )٤/٣٦٧(، أمحد  )٢٤٠٨(مسلم فضائل الصحابة ) ٣(
، وابن أيب عاصم  ) ٣٦٧،  ٤/٣٦٦ (، واإلمام أمحد  ) نووي / ١٨٠ص / ١٥جزء  / ٥ (أخرجه مسلم  ) (٤(

 .  ) ) ٦٢٩ص  ) ( ١٥٥١ (            َّ       يف كتابه السن ة برقم 
 .  ٣٠:  سورة األحزاب آية) ٥(
 .  ٣٣:  سورة األحزاب آية) ٦(
 .  ١:  سورة املسد آية) ٧(
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يا معشر قريش اشتروا  {:  ، قال                                      ً غري صالح يف الدين ال يغين صاحبه من اهللا شيئ ا
،  ، يا عباس عم رسول اهللا ال أغين عنك من اهللا شيئًا أنفسكم ال أغين عنكم من اهللا شيئًا

، يا فاطمة بنت حممد سليين من مايل  يا صفية عمة رسول اهللا ال أغين عنك من اهللا شيئًا
 .  )٢( )١( } ال أغين عنك من اهللا شيئًا ما شئت

، وال جيوز لنا أن  وقرابة الرسول الصاحلون هلم علينا حق اإلكرام واحملبة واالحترام
نغلو فيهم فنتقرب إليهم بشيء من العبادة أو نعتقد فيهم أهنم ينفعون أو يضرون من دون 

،  )٣( } ∪⊆⊅∩ ‘  :}  ö≅è% ’ÎoΤÎ) Iω à7Î=øΒr& ö/ä3s9 #uŸÑ Ÿωuρ #Y‰x©u؛ ألن اهللا سبحانه يقول لنبيه  اهللا

}  ≅è% Hω à7 Î=øΒ r&  Å¤ øuΖÏ9 $ YèøtΡ Ÿω uρ #…ŸÑ ω Î) $ tΒ u!$ x© ª!$# 4 öθ s9uρ àMΖä. ãΝn= ôã r& |=ø‹tó ø9$# ßN÷sYò6tG ó™ ]ω zÏΒ 

Îöy‚ ø9$# $ tΒ uρ z Í_ ¡¡tΒ âþθ ¡9$# 4 { )فإذا كان الرسول  )٤ ،فما يعتقده   كذلك فكيف بغريه ،
 .  بعض الناس مبن ينتسبون لقرابة الرسول اعتقاد باطل

 األصل الثامـن 
، وهي ما قد جيريه اهللا  امات األولياء                 َّ                     ومن أصول أهل السن ة واجلماعة التصديق بكر

،                                      ً                                 َّ على أيدي بعضهم من خوارق العادات إكرام ا هلم كما دل على ذلك الكتاب والسن ة
، ولكن جيب أن  وقد أنكر وقوع الكرامات املعتزلة واجلهمية وهو إنكار ألمر واقع معلوم
حىت أدخل فيها ما نعلم أن من الناس يف وقتنا من ضل يف موضوع الكرامات وغاىل فيها 

، والفرق واضح بني  ليس منها من الشعوذة وأعمال السحرة والشياطني والدجالني
، والشعوذة ما جيري  ، فالكرامة ما جيري على أيدي عباد اهللا الصاحلني الكرامة والشعوذة

                                                 
، الدارمي  )٢/٣٥٠(، أمحد  )٣٦٤٦(، النسائي الوصايا  )٢٠٦(، مسلم اإلميان  )٢٦٠٢(البخاري الوصايا ) ١(

 .  )٢٧٣٢(الرقاق 
 / ٨١،  ٨٠ص  / ٣جزء / ١ (، ومسلم  ) ٢/٢٧٥٣  (، ) ٤٧٧١برقم  / ٣ (أخرجه البخاري  ) (٢(

 .  ) ) نووي
 .  ٢١:  سورة اجلن آية) ٣(
 .  ١٨٨:  سورة األعراف آية) ٤(
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، والكرامة سببها  على يد السحرة والكفرة واملالحدة بقصد إضالل اخللق وابتزاز أمواهلم
 .  ، والشعوذة سببها الكفر واملعاصي طاعةال

 األصل التاسـع 
                 َّ                                                  ومن أصول أهل السن ة واجلماعة يف االستدالل اتباع ما جاء يف كتاب اهللا أو سنة 

، واتباع ما كان عليه الصحابة من املهاجرين واألنصار       ً       ً  باطن ا وظاهر ارسول اهللا 
:   بذلك يف قوله وصى النيب ، حيث أ                              ً ، واتباع اخللفاء الراشدين خصوص ا     ً عموم ا

 .  )٢( )١( }عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين  {
، وهلذا مسوا أهل  وال يقدمون على كالم اهللا وكالم رسوله كالم أحد من الناس

،  يأخذون مبا أمجع عليه علماء األمة، وبعد أخذهم بكتاب اهللا وسنة رسوله              َّ الكتاب والسن ة
، وما              َّ الكتاب والسن ة:  وهذا هو األصل الثالث الذي يعتمدون عليه بعد األصلني األولني

ّ                   َّ     ً            اختلف فيه الناس ر د وه إىل الكتاب والسن ة عمل ا بقوله تعاىل  َ                   :}  βÎ*sù ÷Λäôãt“≈uΖs? ’Îû &óx« çνρ–Šãsù 

’n<Î) «!$# ÉΑθß™§9$#uρ βÎ) ÷ΛäΨä. tβθãΖÏΒ÷σè? «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# 4 y7Ï9≡sŒ ×öyz ß|¡ômr&uρ ¸ξƒÍρù's? ∩∈∪ { )٣(  . 
 وال يتعصبون لرأي أحد حىت يكون فهم ال يعتقدون العصمة ألحد غري رسول اهللا 

، وال يسمحون باالجتهاد إال  ، ويعتقدون أن اجملتهد خيطئ ويصيب     ً              َّ وافق ا للكتاب والسن ةم
، وال إنكار عندهم يف مسائل االجتهاد  ملن توفرت فيه شروطه املعروفة عند أهل العلم

، فاالختالف عندهم يف املسائل االجتهادية ال يوجب العداوة والتهاجر بينهم كما  السائغ
، ويصلي                   ً ، ويوايل بعضهم بعض ا                  ً ، بل حيب بعضهم بعض ا بة وأهل البدعيفعله املتعص

، خبالف أهل البدع فإهنم  ، من اختالفهم يف بعض املسائل الفرعية بعضهم خلف بعض
 .  يعادون أو يضللون أو يكفرون من خالفهم

                                                 
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤٦٠٧(أبو داود السنة ) ١(
، واإلمام  هذا حديث حسن صحيح:  ، وقال ) ٥/٢٦٧٦ (، والترمذي  ) ٥/٤٦٠٧ (أخرجه أبو داود  ) (٢(

 .  ) ) ١/٤٣ (، وابن ماجه  ) ١٢٧،  ٤/١٢٦ (أمحد 
 .  ٥٩:  سورة النساء آية) ٣(
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 اخلامتـة 
مث هم مع هذه األصول اليت مر ذكرها يتحلون بصفات عظيمة هي من مكمالت 

 :  ، ومن أعظم هذه الصفات العقيدة
                                                           ً        أهنم يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر على ما توجبه الشريعة عمل ا بقوله :     ً أول ا
öΝçGΖä. uöyz >π  {:  تعاىل ¨Βé& ôM y_ Ì÷z é& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρâß∆ ù's? Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s?uρ Çtã Ìx6Ζßϑ ø9$# tβθ ãΖÏΒ ÷σè?uρ 

«!$$ Î/ 3 { )وبقوله  )١ ،  :} فإن مل يستطع  من رأى منكم منكًرا فليغريه بيده ،

 .  )٣( )٢( }، وذلك أضعف اإلميان  فبقلبه، فإن مل يستطع  فبلسانه
                              ً                                            وقلنا على ما توجبه الشريعة خالف ا للمعتزلة الذين خيرجون باألمر باملعروف والنهي 

، فريون أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر هو اخلروج  عن املنكر عما توجبه الشريعة
           َّ          ، فأهل السن ة واجلماعة  فرعلى والة أمر املسلمني إذا ارتكبوا معصية وإن كانت دون الك

؛ وذلك ألجل مجع الكلمة واالبتعاد عن  يرون مناصحتهم يف ذلك دون اخلروج عليهم
             ُ           ولعله ال يكاد ي عرف طائفة  : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا،  الفرقة واالختالف

  . )٤( " خرجت على ذي سلطان إال وكان يف خروجها من الفساد أكثر من الذي يف إزالته
                 َّ                                                ومن صفات أهل السن ة واجلماعة احملافظة على إقامة شعائر اإلسالم من إقامة :      ً ثاني ا

 .       ً                                                ، خالف ا للمبتدعة واملنافقني الذين ال يقيمون اجلمعة واجلماعة صالة اجلمعة واجلماعة

                                                 
 .  ١١٠:  سورة آل عمران آية) ١(
،  )١١٤٠(، أبو داود الصالة  )٥٠٠٩(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢١٧٢(، الترمذي الفنت  )٤٩(مسلم اإلميان ) ٢(

 .  )٣/٥٤(د ، أمح )١٢٧٥(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
 .  )عن أيب سعيد اخلدري)  نووي/ ٢٥- ٢٢ص / ٢جزء/ ١ (أخرجه مسلم  ) (٣(
 .  ) ) ١٨٠،  ٢٨/١٧٩ (جمموع الفتاوى  ) (٤(
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     ً  ، عمل ا  ومن صفاهتم قيامهم بالنصيحة لكل مسلم والتعاون على الرب والتقوى:      ً ثالث ا
هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني :  ؟ قال ملن:  ، قلنا الدين النصيحة { وله بق

 .  )٤( )٣( }ؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعًضا امل {  وبقوله )٢( )١( }وعامتهم 
، والشكر  ، وذلك بالصرب عند البالء ومن صفاهتم ثباهتم يف مواقف االمتحان:      ً رابع ا
 .  ، والرضا مبر القضاء عند الرخاء
ً  خامس ا ، وبر الوالدين  ومن صفاهتم أهنم يتحلون مبكارم األخالق وحماسن األعمال:     

، وينهون عن الفخر واخليالء والبغي والظلم والترفع على   اجلواروصلة األرحام وحسن
ρ#) *  {:           ً            الناس عمل ا بقوله تعاىل ß‰ç6 ôã $#uρ ©!$# Ÿω uρ (#θ ä.Îô³è@ Ïµ Î/ $ \↔ ø‹x© ( È ø t$ Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ $ YΖ≈ |¡ôm Î) “ É‹Î/uρ 

4’ n1öà)ø9$# 4’ yϑ≈ tG uŠø9$#uρ ÈÅ3≈ |¡yϑ ø9$#uρ Í‘$ pgø: $#uρ “ ÏŒ 4’ n1öà)ø9$# Í‘$ pgø:$#uρ É=ãΨ àf ø9$# É=Ïm$ ¢Á9$#uρ É=/Ζyf ø9$$ Î/ È ø⌠$#uρ È≅‹ Î6 ¡¡9$# 

$ tΒ uρ ôMs3n= tΒ öΝä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& 3 ¨β Î) ©!$# Ÿω =Ït ä† tΒ tβ%Ÿ2 Zω$ tFøƒ èΧ #·‘θ ã‚ sù ∩⊂∉∪ { )وبقوله  )٥ ،  :

 .  )٧( )٦( }أكمل املؤمنني إمياًنا أحسنهم خلقًا  {
، وصلى  ، وأن ال يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا  أن جيعلنا منهم مبنه وكرمهنسأل اهللا 

 .  اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني

                                                 
 .  )٤/١٠٣(، أمحد  )٤٩٤٤(، أبو داود األدب  )٤١٩٧(، النسائي البيعة  )٥٥(مسلم اإلميان ) ١(
،  ٧/٤١٩٧ (، والنسائي  ) ٥/٤٩٤٤ (، وأبو داود  ) نووي/ ٣٧،  ٣٦ص /٢جزء /١ (أخرجه مسلم  ) (٢(

 .  )، عن متيم الداري ) ٤/١٠٢ (، واإلمام أمحد  ) ٤١٩٨
، النسائي  )١٩٢٨(، الترمذي الرب والصلة  )٢٥٨٥(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٤٦٧(البخاري الصالة ) ٣(

 .  )٢٥٦٠(الزكاة 
 .  ) ) نووي/ ١٣٩ص / ١٦جزء /٦  (، ومسلم ) ٦٠٢٦برقم /٤ (أخرجه البخاري  ) (٤(
 .  ٣٦:  سورة النساء آية) ٥(
،  )٢/٢٥٠(، أمحد  )٤٦٨٢(، أبو داود السنة  )١١٦٢(، الترمذي الرضاع  )٣١٧٥(البخاري أحاديث األنبياء ) ٦(

 .  )٢٧٩٢(الدارمي الرقاق 
،  ) ٥/٤٦٨٢ (وأبو داود ،  ) ٣/١١٦٢ (، والترمذي  ) شاكر/ ٧٣٩٦برقم / ١٣ (رواه اإلمام أمحد  ) (٧(

 ) ) .  ١٩٢٦ - ١٣١١ (، واهليثمي يف موارد الظمآن برقم  واللفظ له
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 ن احملاضرة الرابعة والعشرو
 وجوب التثبت يف األخبار  

 واحترام العلماء وبيان مكانتهم يف األمة 

 معىن التقوى 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله وخامت أنبيائه ورسله 
رين وعلى ، وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبني الطاه نبينا حممد املبعوث رمحة للعاملني

 :    َّ     أم ا بعد.  التابعني ومن تبعهم واهتدى هبديهم واقتفى أثرهم إىل يوم الدين
$  {:  يقول اهللا سبحانه وتعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ#u (#θ à)®?$# ©!$# ¨,ym Ïµ Ï?$ s)è? Ÿω uρ ¨ è∫θ èÿ sC ω Î) ΝçFΡr&uρ 

tβθ ßϑÎ= ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪ (#θ ßϑ ÅÁ tG ôã$#uρ È≅ ö7pt ¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è% §xs? 4 (#ρ ãä.øŒ$#uρ |M yϑ ÷èÏΡ «!$# öΝä3ø‹n= tæ øŒÎ) ÷ΛäΖä. [!#y‰ôã r& 

y#©9r'sù t ÷t/ öΝä3Î/θ è= è% Λä ós t7ô¹ r'sù ÿÏµ ÏFuΚ ÷è ÏΖÎ/ $ ZΡ≡uθ ÷z Î) ÷ΛäΖä.uρ 4’ n?tã $ xx© ;ο tøãm zÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9$# Νä.x‹s)Ρ r'sù $ pκ÷]ÏiΒ 3 y7Ï9≡x‹x. 

ß Îit6 ãƒ ª!$# öΝä3s9 Ïµ ÏG≈ tƒ#u ÷/ä3ª= yè s9 tβρ ß‰tG öκsE ∩⊇⊃⊂∪ ä3tFø9 uρ öΝä3Ψ ÏiΒ ×π̈Β é& tβθ ããô‰tƒ ’ n< Î) Îösƒ ø: $# tβρ ããΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ 

tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρ Çtã Ìs3Ψ ßϑø9$# 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ šχθßs Î= øßϑ ø9$# ∩⊇⊃⊆∪ Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3s? t Ï% ©!$% x. (#θ è% §xs? (#θàn= tF÷z $#uρ .ÏΒ Ï‰÷è t/ 

$ tΒ æΛèεu!% y` àM≈oΨ Éit6 ø9$# 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ öΝçλm; ë># x‹tã ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇⊃∈∪ tΠöθ tƒ Ù u‹ö; s? ×νθ ã_ ãρ –Šuθ ó¡n@ uρ ×νθ ã_ ãρ 4 $ ¨Β r'sù t Ï%©!$# 

ôN̈Šuθ ó™ $# öΝßγ èδθã_ ãρ Λänöxx. r& y‰÷èt/ öΝä3ÏΨ≈yϑƒ Î) (#θ è%ρ ä‹sù z># x‹yè ø9$# $ yϑ Î/ ÷ΛäΖä. tβρãàõ3s? ∩⊇⊃∉∪ { )١( . 
؛ ألهنم هم الذين ميتثلون  يف هذا اآليات الكرمية يأمر اهللا سبحانه وتعاىل عباده املؤمنني

θ#)  {:  ، ويصغون لندائه أوامر اهللا سبحانه وتعاىل à)®?$# ©!$# ¨,ym Ïµ Ï?$ s)è? { )٢(  . 
 :  معىن التقوى

                                    ً           أن تتخذ بينك وبني ما تكره وقاية وحائل ا حيول بينك  ":  التقوى معناها يف اللغة
، ويتخذ الدروع ليتقي هبا  كما يتخذ اإلنسان الثياب يتقي هبا الربد واحلر " وبني ما تكره

                                                 
 .  ١٠٦ - ١٠٢:  اتياآلسورة آل عمران ) ١(
 .  ١٠٢:  سورة آل عمران آية) ٢(
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، ويبين احلصون ليتحصن هبا من كيد األعداء كما يلبس على رجليه ما  سهام األعداء
، من فعل ذلك فقد اتقى هذه احملاذير ولكن  يقيهما من حر الرمضاء ومن الشوك واحلفاء

، وإمنا تكون تقوى  تقوى اهللا ال تكون ال باللباس وال باحلصون وال بالسالح وال باجلنود
 .   بطاعته وامتثال أوامره واجتناب ما هنى عنه سبحانهاهللا 

، وأن تترك  سبحانه وتعاىل به رجاء ثوابهأن تفعل ما أمرك :  فتقوى اهللا معناها
ym Ïµ,¨  { و.              ً          معصية اهللا خوف ا من عقابه Ï?$ s)è? { )أن اإلنسان ال يترك شيئ ا مما :  معناها )١     ً                    

َ  َ َ َ أمر اهللا به إال و ف ع ل ه  .        ً                                        عل شيئ ا مما هنى اهللا عنه بأن يتجنب كل ما هنى اهللا عنه، وأن ال يف              

 حق تقاته لـ تفسري ابن مسعود 
َ  ، أن ي ط اع  فال ي ع ص ى اتقوا اهللا حق تقاته " وهلذا يقول عبد اهللا بن مسعود   ْ  ُ     َ ، وأن       ُ  َ 

َ  ي ذ ك ر فال ي ن س ى َ   َ َ ُ  ْ َ ، وأن ي ش ك ر  ف ال  ي ك ف ر ُ  ْ َ      ُْ  َ  ْ  .  اته من فعل ذلك فقد اتقى اهللا حق تق)٢( "       ُ 

 التقوى حبسب االستطاعة 
ّ     ً                       ولكن  أحد ا لن يستطيع أن يقوم هبذا ، لن يستطيع أن يفعل كل ما أمر اهللا به وال     

، لذلك أشكلت هذه اآلية على بعض  ، وأن يتجنب كل ما هنى اهللا عنه         ً يترك شيئ ا
θ#)  {:  الصحابة فأنزل اهللا سبحانه وتعاىل قوله à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä÷è sÜtFó™ $# { )٣(  . 

θ#)  {:  فكانت هذه اآلية مبينة لقوله تعاىل à)®?$# ©!$# ¨,ym Ïµ Ï?$ s)è? { )فإذا قام  )٤ ،
ً            ؛ ألن اهللا سبحانه ال يكلف نفس ا إال وسعها  اإلنسان مبا يستطيع فقد اتقى اهللا حق تقاته                         

 .  وهذا من رمحته سبحانه وتعاىل بعباده أنه ال يكلفهم ما ال يطيقون
                                                 

 .  ١٠٢:  سورة آل عمران آية) ١(
، واحلاكم يف املستدرك  تفسريه، وابن أيب حامت يف  ، رواه ابن مردويه إسناده صحيح وهو موقوف عليه) ٢(

انظر زاد املسري البن .  واألظهر أنه موقوف:  ، وقال ابن كثري رمحه اهللا      ً          موقوف ا غري مرفوع)  ٢/٢٩٤ (
 .  ) ١/٣٩٦ (، وابن كثري  سورة آل عمران)  ١/٤٣١ (اجلوزي 

 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ٣(
 .  ١٠٢:  سورة آل عمران آية) ٤(
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 وجتنب ما هنى اهللا عنه فإن اهللا يعفو عن ما فاإلنسان إذ بذل وسعه يف طاعة اهللا 
،  إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم {:  ، وهلذا قال الرسول  نسانال يستطيعه اإل

، أما النواهي  فاألوامر يأيت اإلنسان منها مبا يستطيع.  )٢( )١( }وما هنيتكم عنه فاجتنبوه 
 .  ؛ ألن االجتناب سهل على اإلنسان  كلهافاإلنسان يتجنبها

 احلرص على األسباب املؤدية حلسن اخلامتة 
} Ÿω uρ ¨ è∫θ èÿ sC ω Î) ΝçFΡr& uρ tβθ ßϑ Î= ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪ { )املؤمن ال  هذا أمر من اهللا سبحانه وتعاىل بأن )٣

 .  ميوت إال وهو مسلم متمسك بدينه
، هذا بيد اهللا                            ً       َّ                        وهل اإلنسان ميلك أن ميوت مسلم ا أو أن  هذا بيد اهللا سبحانه وتعاىل

Ÿω  {:  ، ولكن معىن قوله سبحانه وتعاىل uρ ¨ è∫θ èÿ sC ω Î) ΝçFΡr&uρ tβθ ßϑ Î= ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪ { )أي اثبتوا )٤ 
على اإلميان وعلى اإلسالم ومن ثبت على اإلميان وعلى اإلسالم فإنه قد فعل السبب الذي 

ْ            ي س ب ب  أن اهللا جل وعال ي ح سن له اخلامتة  ُ               ُ  .  ؛ ألن من عاش على شيء مات عليه ُ  َّ 
عليه من أجل أن ال تأتيه منيته فهذا فيه حث لإلنسان أن يتمسك بدينه وأن يصرب 

ُ       ، ومن عاش على شيء فإنه ي خ ت م  له به وهو على املعاصي فيختم له خبامتة السوء  َْ  ُ                         . 
                        ُ  َّ       فإنه قد فعل السبب الذي ي س ب ب له فمن عاش على الطاعة وحمبة اهللا ورسوله 

 .  حسن اخلامتة
 له سوء اخلامتة وأما من ارتكب املعاصي واملخالفات فإنه قد فعل السبب الذي سبب

 .  - ليحذر اإلنسان من هذا -
 

                                                 
، النسائي  )٢٦٧٩(، الترمذي العلم  )١٣٣٧(، مسلم الفضائل  )٦٨٥٨(عتصام بالكتاب والسنة البخاري اال) ١(

 .  )٢/٤٦٧(، أمحد  )٢(، ابن ماجه املقدمة  )٢٦١٩(مناسك احلج 
 .  ) ١٠١ - ١٠٠ص / ٩جزء/ ٣ (، ومسلم  ) ٤/٧٢٨٨ (رواه البخاري ) ٢(
 .  ١٠٢:  سورة آل عمران آية) ٣(
 .  ١٠٢:  آيةسورة آل عمران ) ٤(
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 الدعوة إىل االعتصام بشرع اهللا وكتابه 
θ#)  {:  مث قال تعاىل ßϑ ÅÁtG ôã$#uρ È≅ö7pt ¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑ y_ { )نعتصم ، هذا أمر من اهللا لنا أن  )١

 .  حببل اهللا مبعىن أن نتمسك بشرع اهللا
ً        ، وي ر اد  به أيض ا اإلسالم وحبل اهللا هو القرآن        ُ ُ                           ، وي ر اد  به العهد فحبل اهللا يراد به     ُ  َ   َ  ُ   

 .  اإلسالم والقرآن واتباع الرسول 
ّ                             ، كالغريق إذا كان يف ل ج ة املاء ومتسك باحلبل الذي ينجو  فإذا متسك به اإلنسان جنا ُ                     

، كذلك حنن يف حياتنا ويف معترك الفنت والشرور إذا  ق فإنه قد فعل السبببه من الغر
فإنه من َيِعْش منكم فََسَيَرى اختالفًا كثًريا  {:  ، وقد قال النيب  متسكنا حببل اهللا جنونا

ليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي متسكوا هبا وَعّضوا عليها فع
 .  )٣( )٢( }، وإياكم وحمدثات األمور  بالنواجذ

:  ؟ قال نها يا رسول اهللاوما املخرج م:  ، قالوا أنه ستكون فنت {:  وأخرب 

 .  )٥( )٤( }كتاب اهللا 

إنين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب اهللا  {:  وقال 
 .   وهذا هو حبل اهللا)٦( } وسنيت

                                                 
 .  ١٠٣:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤٦٠٧(أبو داود السنة ) ٢(
، واإلمام  هذا حديث حسن صحيح:  ، وقال ) ٥/٢٦٧٦ (، ورواه الترمذي  ) ٥/٤٦٠٧ (رواه أبو داود ) ٣(

 .  ) ١/٤٣ (، وابن ماجه  ) ١٢٧،  ٤/١٢٦ (أمحد 
 .  )٣٣٣١(، الدارمي فضائل القرآن  )١/٩١(، أمحد  )٢٩٠٦(آن الترمذي فضائل القر) ٤(
، ويف احلارث  هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه وإسناده جمهول:  ، وقال ) ٥/٢٩٠٦ (رواه الترمذي ) ٥(

بتحقيق خالد العلمي وفؤاد )  ٢/٣٣٣١ (، والدارمي  بتحقيق أمحد شاكر)  ٢/٧٠٤ (، واإلمام أمحد  مقال
 .  زمريل

،  صحيح اإلسناد:  ، وقال ) ١/٩٣ (، واحلاكم يف املستدرك  ) ٢/٣/٨٩٩ (رواه اإلمام مالك يف املوطأ ) ٦(
 .  ) ٤/١٧٦١ (وذكره األلباين يف الصحيحة 
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 وجوب االجتماع على االعتصام بالكتاب والسنة 
ع على كتاب                 ً                         ، والحظوا كلمة مجيع ا فإن اهللا يطلب منا أن جنتم }    ً   مجيع ا {:  وقوله

اهللا وأن يكون لنا هو اهلادي واملرشد الذي نسري عليه وأن نترك األهواء واملخالفات 
 جمتمعني فجماعة املسلمني كلها مرجعها شيء واحد هو واآلراء ونتمسك حببل اهللا 

 .  كتاب اهللا عز وجل
، يرضى لكم أن  إن اهللا يرضى لكم ثالثًا ويكره لكم ثالثًا {:  وهلذا يقول 

، وأن تناصحوا من  تعبدوه وال تشركوا به شيئًا وأن تعتصموا حببل اهللا مجيًعا وال تفرقوا
، وإضاعة  ، وكثرة السؤال القيل والقال:  ، ويكره لكم ثالثًا ولَّاه اهللا أمركم

 . )٢( )١( } الامل

 األمر بإصالح العقيدة 
 )٣( }أن تعبدوه وال تشركوا به شيئًا  {:  فقوله ،  هذه الثالث اليت يكرهها اهللا لنا

،  هذا فيه إصالح العقيدة من الشركيات والبدع واخلرافات اليت ما أنزل اهللا هبا من سلطان
، وال يكون لنا طرق وال يكون لنا متبعون غري  يكون هناك منهاج غري الكتاب والسنةال 

$  {:  ، يقول اهللا سبحانه وتعاىل الكتاب والسنة pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ 

tΑθ ß™ §9$# ’ Í< 'ρé&uρ Íö∆ F{$# óΟä3ΖÏΒ ( βÎ* sù ÷Λäôã t“≈ uΖs? ’ Îû &ó x« çνρ –Šãsù ’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ βÎ) ÷ΛäΨ ä. tβθ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ 

ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# 4 y7 Ï9≡sŒ ×öyz ß|¡ôm r&uρ ¸ξƒ Íρ ù's? ∩∈∪ { )٤( . 
 .   إليهما ونصدر عنهمانرجع إىل كتاب اهللا وسنة رسوله نرجع

 
                                                 

 .  )١٨٦٣(، مالك اجلامع  )٢/٣٦٧(، أمحد  )١٧١٥(مسلم األقضية ) ١(
  . ) ٢/٢٠/٩٩٠ (، ومالك يف املوطأ   بتحقيق أمحد شاكر) ١٦/٨٧٠٣ (، واإلمام أمحد  ) ٤/١٢/١٠ (رواه مسلم ) ٢(
 .  )١٨٦٣(، مالك اجلامع  )٢/٣٦٠(، أمحد  )١٧١٥(مسلم األقضية ) ٣(
 .  ٥٩:  سورة النساء آية) ٤(
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 اتباع الكتاب والسنة طريق لالجتماع 
                                                     ً     ً                وهذا ضمان من االختالف والتفرق أما إذا أحدثنا مناهج وطرق ا وسنن ا خمالفة للكتاب 

≈›βr&uρ #x¨  {:  ، كما قال سبحانه وتعاىل والسنة فإننا هنلك yδ ‘ÏÛ≡uÅÀ $ VϑŠÉ)tG ó¡ãΒ çνθãè Î7¨?$$ sù ( Ÿω uρ 

(#θ ãèÎ7−Fs? Ÿ≅ ç6 ¡9$# s−§xtG sù öΝä3Î/ tã Ï& Î#‹Î7y™ 4 öΝä3Ï9≡sŒ Νä38¢¹ uρ Ïµ Î/ öΝà6¯= yès9 tβθ à)−G s? ∩⊇∈⊂∪ { )١( . 

، وقال   خطًا مستقيًما وخط عن ميينه ومشاله خطوطًا معوجةوقد خط النيب  { 
هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان :  ، وقال للمعوجة هذا سبيل اهللا:  للمستقيم

 . )٣( )٢( }يدعو الناس إليها 
ن من ترك االعتصام  هلذه اآليات الكرمية وبيان واضح أهذا توضيح من النيب 

 .  بكتاب اهللا فإنه يذهب مع الشياطني ومع الطرق املعوجة
ρ#)  {:  سبب نزول قوله تعاىل ãä.øŒ$#uρ |M yϑ ÷èÏΡ «!$# öΝä3ø‹n= tæ { )اآلية)٤   . 

ρ#)  {:  وقوله تعاىل ãä.øŒ$#uρ |M yϑ÷è ÏΡ «!$# öΝä3ø‹n= tæ øŒÎ) ÷ΛäΖä. [!#y‰ôã r& y#©9r'sù t ÷t/ öΝä3Î/θ è= è% Λäós t7ô¹ r'sù 

ÿÏµ ÏFuΚ ÷è ÏΖÎ/ $ ZΡ≡uθ ÷z Î) { )٥(  . 
، كان بني األنصار  نصار بسبب إفساد اليهودهذه اآلية نزلت يف حادثة وقعت بني األ

 إىل املدينة حروب طاحنة فقد كانت بينهم حرب بعاث اليت قبل هجرة الرسول 
 .  استمرت أكثر من مائة سنة وهي بني األوس واخلزرج وهم أوالد عم ويف بلد واحد

                                                 
 .  ١٥٣:  سورة األنعام آية) ١(
،  )٤٢٣١(لزهد ، ابن ماجه ا )٢٤٥٤(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع  )٦٠٥٤(البخاري الرقاق ) ٢(

 .  )٢٠٢(، الدارمي املقدمة  )١/٤٣٥(أمحد 
، وابن حبان يف صحيحه  ) ١١٧٥،  ٦/١١١٧٤ (، والنسائي يف الكربى  ) ٦/٤١٤٢ (رواه اإلمام أمحد ) ٣(

 .  شاكر)  ١٤٢،  ١/١٤١ (
 .  ٢٣١:  سورة البقرة آية) ٤(
 .  ١٠٣:  سورة آل عمران آية) ٥(
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وانا  وآمنوا باهللا ورسوله طفئت هذه احلرب وأصبحوا إخفلما هاجر إليهم الرسول 
متحابني يؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة وكانوا جيتمعون ويتحادثون حمادثة 

 .  مودة

 حرص اليهود على إثارة الفتنة بني املسلمني 
فلما رأي اليهود ذلك غاظهم فجاء شيطان منهم وجلس بني األنصار وهم يتحادثون 

اجلاهلية والثارات وجعل ينشد ، فجعل يذكر هلم احلروب اليت كانت بينهم يف  فيما بينهم
 .  ، من أشعار السب والشتم األشعار اليت يقوهلا بعضهم يف بعض

فعند ذلك دبت الفتنة بني األنصار بسبب هذا اليهودي الذي أثار بينهم نعرة اجلاهلية 
وصار يف نفوس بعضهم على بعض مث تثاور احليان وأمروا بإحضار األسلحة وتواعدوا يف 

أبدعوى  {:   بذلك جاء إليهم وجلس بينهم وقال ، فلما علم النيب  احلرة من الغد

θ#)  {:  مث أنزل اهللا تعاىل هذه اآلية }اجلاهلية وأنا بني أظهركم  à)®?$# ©!$# ¨,ym Ïµ Ï?$ s)è? Ÿω uρ 

¨ è∫θ èÿ sC ω Î) ΝçFΡr&uρ tβθ ßϑ Î=ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪ (#θ ßϑ ÅÁ tGôã $#uρ È≅ ö7pt ¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è%§xs? 4 (#ρ ãä.øŒ$#uρ |M yϑ ÷èÏΡ «!$# öΝä3ø‹n= tæ 

øŒÎ) ÷ΛäΖä. [!#y‰ôã r& y#©9r'sù t ÷t/ öΝä3Î/θ è= è% Λä ós t7ô¹ r'sù ÿÏµ ÏFuΚ ÷è ÏΖÎ/ $ ZΡ≡uθ ÷z Î) ÷ΛäΖä.uρ 4’n?tã $ xx© ;ο tøãm zÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9$# 

Νä.x‹s)Ρ r' sù $ pκ÷]ÏiΒ 3 y7 Ï9≡x‹x. ß Îit6 ãƒ ª!$# öΝä3s9 Ïµ ÏG≈ tƒ#u ÷/ä3ª= yè s9 tβρ ß‰tG öκsE ∩⊇⊃⊂∪ { )١(  . 
فعند ذلك أذهب اهللا ما يف قلوب األنصار من احلقد والبغضاء فيما بينهم وقام بعضهم 

 .  )٢(وسلم على بعض وتعانقوا وذهب ما بينهم الذي أثاره هذا اليهودي 

 حرص األعداء على تفريق مجاعة املسلمني 
ً        ً                  فانظروا يا عباد اهللا ماذا يصنع بنا األعداء قدمي ا وحديث ا يريدون أن يفرقوا ،   مجاعتنا                                          

 .  ، يريدون أن ال جنتمع على كتاب اهللا وسنة رسوله  يريدون أن يشتتوا مشلنا

                                                 
 .  ١٠٣، ١٠٢:  تانياآلسورة آل عمران ) ١(
، وانظر أسباب الرتول لإلمام الواحدي  تفسري آل عمران)  ١/٣٩٧ (انظر تفسري ابن كثري رمحه اهللا ) ٢(

 .   سورة آل عمران١٥٠ - ١٤٩ص 
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 ٤٠٤

 .  هذا ما يريده لنا األعداء
                        ً                                                    وهذه احلادثة اليت مسعتم شيئ ا منها ومسعتم ما أنزل اهللا فيها من قرآن فيها عربة لنا يف 

 .   أن األعداء يغيظهم إذا اجتمعنا على كتاب اهللا وعلى سنة رسوله
فاألعداء حياولون أن يلقوا بيننا العداوة والبغضاء وأن يفرقوا مجاعتنا وأن يشتتوا مشلنا 

θ#)  {:  ، فلنحذر من ذلك وهلذا قال اهللا تعاىل وأن يعيدوا بيننا النخوة اجلاهلية ßϑ ÅÁtG ôã $#uρ 

È≅ ö7pt ¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è% §xs? 4 { )فالتفرق شر وبالء وفتنة وال حيسم ذلك الشر إال )١ 
 .  بالرجوع إىل كتاب اهللا وسنة رسوله 

 األمور اليت يتحقق هبا االجتماع والقوة واالئتالف للمسلمني 
، وأن  أن تعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئًا {:  ويف احلديث الذي مسعتم قوله 

 .  )٣( )٢( }، وأن تناصحوا من واله اهللا أمركم  تعتصموا حببل اهللا مجيًعا وال تفرقوا
  -:   بثالثة أشياءهذا احلديث أمرنا فيه 

 .  )٤( }أن تعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئًا  {:  يف قوله:  بوحدة العقيدة

وأن تعتصموا  {:  وبوحدة املرجع واملصدر الذي نرجع إليه يف حل مشاكلنا يف قوله
 .  )٥( }فرقوا حببل اهللا مجيًعا وال ت

 .  )٦( }وأن تناصحوا من واله اهللا أمركم  {:  وبوحدة القيادة يف قوله

                                                 
 .  ١٠٣:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  )١٨٦٣(، مالك اجلامع  )٢/٣٦٠(، أمحد  )١٧١٥(مسلم األقضية ) ٢(
 .  تقدم خترجيه) ٣(
،  )٢٧١٧(، الترمذي االستئذان واآلداب  )١٧٧٣(، مسلم اجلهاد والسري  )٢٧٨٢(البخاري اجلهاد والسري ) ٤(

 .  )١/٢٦٣(أمحد 
 .  )١٨٦٣(، مالك اجلامع  )٢/٣٦٠(، أمحد  )١٧١٥(مسلم األقضية ) ٥(
 .  )١٨٦٣(، مالك اجلامع  )٢/٣٦٧(، أمحد  )١٧١٥(مسلم األقضية ) ٦(
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 ٤٠٥

هللا ولكتابه ولرسوله :  ؟ قال ملن يا رسول اهللا:  ، قلنا الدين النصيحة {:  وقال 

 .  )٢( )١( }وألئمة املسلمني وعامتهم 

$  {:  ، كما قال تعاىل مناصحة والة األمور والنصيحة هلم وطاعتهم يف املعروف pκš‰ r'̄≈ tƒ 

t Ï% ©!$# (#þθ ãΨtΒ#u (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# ’ Í<'ρ é&uρ Íö∆ F{$# óΟä3ΖÏΒ ( { )٣(  . 
 .  هذا مما حيصل به االجتماع واالئتالف والقوة للمسلمني

، ووحدة القيادة إذا جتمعت  ، ووحدة املصدر وحدة العقيدة:  فهذه األمور الثالثة
،  وهذه الثالث واحلمد هللا جمتمعة لنا اآلن.  .  كلهللمسلمني فإنه قد اجتمع هلم اخلري

 .           ً         ، وأن حممد ا رسول اهللا ، شهادة أن ال إله إال اهللا عقيدتنا عقيدة التوحيد

 كون هذه البالد بالد التوحيد اخلالص 
عقيدتنا عقيدة التوحيد اخلالص فليس عندنا واحلمد هللا شيء من مظاهر الشرك اليت 

، بالدنا بالد التوحيد وبالد العقيدة وبالد الدعوة كما كانت يف  ىتوجد يف البالد األخر
 .   وال تزال إن شاء اهللاعهد النيب 

 على الصغرية والكبرية وكذلك عندنا وحدة املصدر وهو كتاب اهللا وسنة رسولنا 
، وهذه نعمة  ، ونقيم األمر باملعروف والنهي عن املنكر وننفذ احلدود نطبق احلدود

 .  ن اهللا سبحانه وتعاىلعظيمة م
 ال قيادتنا واحلمد هللا مسلمة قامت على الكتاب والسنة وعلى الدعوة إىل اهللا 

 .  أقول بأننا قد كملنا من كل الوجوه

                                                 
 .  )٤/١٠٣(، أمحد  )٤٩٤٤(، أبو داود األدب  )٤١٩٧(، النسائي البيعة  )٥٥(مسلم اإلميان ) ١(
، واإلمام  ) ١٥٦ ص ٤١٩٨،  ٧/٤١٩٧ (، والنسائي  ) ٥/٤٩٤٤ (، وأبو داود  ) ١/٢/٣٧ (رواه مسلم ) ٢(

 .  ، عن متيم الداري ) ٤/١٠٢ (أمحد 
 .  ٥٩:  سورة النساء آية) ٣(
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 عالج اخللل والنقص املوجود يف جمتمعنا 
عندنا نقص وعندنا خلل ولكن هذا ميكن إصالحه بالتعاون على الرب والتقوى 

الدين  {:   والتناصح والعمل بقوله ب اهللا وسنة رسوله والرجوع إىل كتا
هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني :  ؟ قال ملن يا رسول:  ، قلنا النصيحة
 .  )٢( )١( } وعامتهم

نتمسك هبذه النعمة وأن نشكر عليها وأن نعمل على بقائها وتنميتها ومعىن ذلك أن 
، بطرق العالج السليمة  وأن نصلح ما حيصل فيها من اخللل بالطرق الصحيحة السليمة

، وإن مل نتمسك  ، هذه النعمة نعمة عظيمة فلنحافظ عليها الصحيحة اليت أرشد إليها نبينا
 .  ع من بني أيديناهبا وإن مل حنرص عليها فإهنا سوف تضي

 أسباب التفرق 
 :  والتفرق له أسباب كثرية من أعظمها

  وأتباعهم خمالفة منهج السلف من صحابة رسول اهللا :    ً  أول ا 
، ومنهج يف  ، ومنهج يف الدعوة ، منهج يف االعتقاد فالسلف هلم منهج يسريون عليه
، وهذا املنهج كله متوحد  لناس، ومنهج يف احلكم بني ا األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 .  على كتاب اهللا وسنة رسولنا 
وكانت هذه البالد واحلمد هللا تسري على هذا النهج كما يعرف هذا القاصي والداين 

، تسري على منهج السلف  ، كانت هذه البالد تسري على منهج سليم ال ينكره إال مكابر
يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر ويف  و، ويف الدعوة إىل اهللا  الصاحل يف العقيدة

                                                 
 .  )٤/١٠٢(، أمحد  )٤٩٤٤(، أبو داود األدب  )٤١٩٧(البيعة ، النسائي  )٥٥(مسلم اإلميان ) ١(
 .  تقدم خترجيه) ٢(
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، كل هذا موجود وال يزال وهللا احلمد يف هذه البالد ال ينكر  احلكم بني الناس مبا أنزل اهللا
 .  ذلك إال مكابر

 :خطورة املناهج املستوردة املخالفة للكتاب والسنة 
مناهج من هنا لكن إذا تنكرنا هلذا املنهج الذي كان عليه سلفنا الصاحل واستوردنا 

وهناك تفرقنا وصار كل مجاعة هلا منهج خيالف منهج اجلماعة األخرى وكل مجاعة ختطئ 
 .  اجلماعة األخرى

؟ أليس منهجنا هو  أليس ديننا اإلسالم! ؟  ألسنا أمة واحدة! ؟  ملاذا هذا يا عباد اهللا
؟ إذن  له ؟ أليس دليلنا ومرجعنا هو كتاب اهللا وسنة رسو  وصحابتهمنهج الرسول 

، والواجب علينا أن نصدر هذا املنهج السليم  ملاذا نستورد املبادئ واملناهج من هنا وهناك
öΝçGΖä. uöyz >π̈Β  { ، كما قال اهللا تعاىل الذي حنن عليه يف بالد العامل é& ôM y_ Ì÷z é& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 tβρ âß∆ ù's? 

Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψs?uρ Çtã Ìx6Ζßϑ ø9$# tβθ ãΖÏΒ ÷σè?uρ «!$$ Î/ 3 { )١(  . 

 :تعدد املناهج سبب للتفرق 
βÎ) t¨  {:  أما إذا تفرقنا فإن هذا يرضي أعداءنا كما قال سبحانه Ï% ©!$# (#θ è% §sù öΝåκs]ƒ ÏŠ 

(#θ çΡ% x.uρ $ Yè u‹Ï© |M ó¡©9 öΝåκ÷]ÏΒ ’ Îû >ó x« 4 !$ yϑ ¯ΡÎ) öΝèδ áøΒ r& ’ n<Î) «!$# §ΝèO Νåκã♦Îm6 t⊥ ãƒ $ oÿ Ï3 (#θ çΡ% x. tβθè= yè øtƒ ∩⊇∈∪ { )٢(  .

 .  )tGsù ΟèδtøΒr& öΝæηuΖ÷t/ #\ç/ã— ( ‘≅ä. ¥>÷“Ïm $yϑÎ/ öΝÍκö‰y‰s9 tβθãmÌsù ∩∈⊂∪ { )٣(þθãè©Üs#)  {:  وقال سبحانه وتعاىل
، وكذلك سلفنا الصاحل   ال يرضى لنا هذا، ورسولنا  إن اهللا ال يرضى لنا هذا
 .  وأئمتنا ال يرضون لنا هذا

                                                 
 .  ١١٠:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  ١٥٩:  سورة األنعام آية) ٢(
 .  ٥٣:  سورة املؤمنون آية) ٣(
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  مجاعة واحدة متمسكني بكتاب اهللا وسنة رسوله ال يليق بنا إال أن نكون
، ال يفسد شبابنا ال يزيل هذه النعمة اليت نعيش  اجلماعات اإلسالمية يف خارج بالدنا

 .  فيها

  السبب الثاين من أسباب التفرق
  االستماع إىل األكاذيب وحنوها 

ذيب وإىل ومن أسباب هذا التفرق وهذا االختالف االستماع إىل األكا:      ً ثاني ا
الوشايات واإلرجافات والتروجيات اليت يروجها بيننا ضعاف اإلميان أو املنافقون أو 

 .  املغرضون الذين ال يريدون لنا أن جنتمع على عقيدة واحدة وعلى دين واحد
فالواجب علينا التثبت وعدم التسرع واهللا سبحانه أمرنا بالتثبت فيما خيتص بالعامة من 

لسلم واحلرب واألمور العامة جعل املرجع فيها إىل والة األمور وإىل األمة وجعل أمور ا
؛ ألن هذا يشتت األمر ويفرق  ، وال جيوز ألفراد الناس أن يتدخلوا فيها العلماء خاصة

 .  الوحدة ويتيح الفرصة ألصحاب األغراض الذين يتربصون باملسلمني الدوائر
تصاص علماء األمة أما أفرادنا فإنه فهناك أمور هي من اختصاص والة األمور ومن اخ

؛ ألهنا ليست من شؤوهنم وإذا تدخل فيها كل أحد  ال ينبغي هلم أن يتدخلوا فيها
 .  فسدت

sŒÎ)uρ öΝèδ#  {:  يقول اهللا سبحانه وتعاىل u!% y` ÖøΒ r& zÏiΒ ÇøΒ F{$# Íρ r& Å∃öθ y‚ ø9$# (#θ ãã# sŒr& Ïµ Î/ ( öθ s9uρ çνρ –Šu‘ 

’ n< Î) ÉΑθ ß™ §9$# #† n< Î)uρ ’Í< 'ρ é& ÌøΒ F{$# öΝåκ÷]ÏΒ çµyϑ Î= yè s9 t Ï% ©!$# …çµ tΡθ äÜÎ7/ΖoKó¡o„ öΝåκ÷]ÏΒ 3 Ÿωöθ s9uρ ã≅ ôÒsù «!$# öΝà6øŠn= tã 

…çµ çG uΗ ÷qu‘ uρ ÞΟçF÷è t6 ¨?]ω z≈ sÜøŠ¤±9$# ω Î) WξŠ Î= s% ∩∇⊂∪ { )١( .  
الرجوع فيما يشكل على الناس من أمور األمن واخلوف واحلرب والسلم إىل أويل 

 .  األمر وأهل احلل والعقد

                                                 
 .  ٨٣:  سورة النساء آية) ١(
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 ٤٠٩

فأمور األمن وأمور اخلوف وأمور احلرب والسلم واملعاهدات هذه من شؤون والة 
، ومن شؤون أهل احلل والعقد هم الذين يدرسوهنا وهم الذين يتولوهنا  أمور املسلمني
، أما إذا صارت مباحة لكل أحد وتدخل فيها كل أحد فإن هذا  اية وهللا احلمدوفيهم الكف

مما يفسد األمر ومما يبلبل األفكار ومما يشغل الناس بعضهم ببعض ومما يفقد الثقة بني 
املسلمني وبني الراعي والرعية وبني األفراد واجلماعات وتصبح شغل الناس الشاغل ويف 

 .   وهذا ما يريده األعداءالنهاية ال يتوصلون إىل شيء
كذلكم اهللا جل وعال أمرنا بالتثبت حينما يبلغنا شيء عن مجاعة من اجلماعات أو عن 
،  قبيلة من القبائل أو عن فئة من املسلمني إذا بلغنا خرب سيئ يقتضي قتال هذه اجلماعة

 .  أمرنا اهللا جل وعال أن ال نتسرع يف هذا األمر حىت نتثبت
$  {:  نه وتعاىليقول اهللا سبحا pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθãΖtΒ#u βÎ) óΟä.u!% y` 7,Å™$ sù :* t6 t⊥Î/ (#þθ ãΨ̈ t6 tG sù β r& (#θ ç7ŠÅÁè? 

$ JΒ öθ s% 7' s#≈ yγ pg¿2 (#θ ßs Î6 óÁçG sù 4’ n?tã $ tΒ óΟçFù= yè sù tÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩∉∪ { )١( .  
                                                                          ً  يعين إن بلغكم خرب عن مجاعة أو قوم أو عن قبيلة أو عن فئة من الناس أهنا فعلت فعل ا 

، وال تدامهوهم حىت  تستحق به أن تقاتل فال تتعجلوا يف األمر وال تعلنوا احلرب عليهم
 .  تتأكدوا من صحة اخلرب

β  {:  سبب قوله تعاىل Î) óΟä.u!% y` 7,Å™$ sù :* t6 t⊥ Î/ { )اآلية)٢  : 

وسبب نزول هذه اآلية كما ذكر احلافظ ابن كثري رمحه اهللا وغريه نزلت هذه اآلية 
 على صدقات بين املصطلق وقد يف الوليد بن عقبة بن أيب معيط حني بعثه الرسول 

رق ومن أحسنها ما رواه اإلمام أمحد يف مسنده من طريق احلارث بن روي ذلك من ط

                                                 
 .  ٦:  سورة احلجرات آية) ١(
 .  ٦:  سورة احلجرات آية) ٢(
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 أهنا نزلت يف بين )١(.  أيب ضرار والد جويرية بنت احلارث أم املؤمنني رضي اهللا عنها
 إليهم من جييب الزكاة منهم كغريهم من املصطلق قبيلة دخلت يف اإلسالم وأرسل النيب 

 بيلة منعت الزكاة وأبت أن تسلمها ملندوب الرسول املسلمني ولكن جاء اخلرب أن هذه الق
، مث جاء   مل يتسرع يف األمر ومل يداهم القوم حىت أنزل اهللا هذه اآليةولكن الرسول 

 أن مندوبه مل يصل إليهم       ً              معتذر ا وبني للرسول رئيس القبيلة إىل رسول اهللا 
رع وأن يداهم القوم وهم ال  أن يتعجل وأن يتس، واهللا جل وعال محى نبيه  واستبطئوه

، فهم مل  ذنب هلم وإمنا الذي أرسل إليهم مل يصل إليهم لسبب من األسباب اهللا أعلم به
، وهذه اآلية ليست مقصودة على هذه  ميتنعوا من أداء الزكاة وما خالفوا أمر اهللا ورسوله

ا املسلمون إىل ؛ ألن العربة بعموم اللفظ ال خبوص السبب فهي قاعدة يسري عليه احلادثة
 .  يوم القيامة

 : وجوب التثبت
،  فالتثبت واجب إذا بلغنا عن قوم أو عن مجاعة أهنم ارتكبوا ما يستحقون به القتال

، ولعله                                                                     ً واهللا أمر ويل األمر ومن بيده احلل والعقد أن يتثبت من شأن هؤالء لعل هلم عذر ا
β  { ، وهلذا قال تعاىل مل يصح ما نسب إليهم Î) óΟä.u!% y` 7,Å™$ sù :* t6 t⊥ Î/ { )اآلية )٢ . 

 :                                 َّ  تعريف الفاسق ومفهومه عند أهل السن ة 
اخلروج عن :  ؛ ألن الفسق يف اللغة هو هو اخلارج عن طاعة اهللا:  والفاسق معناه

 .  طاعة اهللا
هو من ارتكب كبرية من كبائر الذنوب دون :             َّ         ند أهل السن ة واجلماعةوالفاسق ع

 .  ، ال تقبل شهادته وال يقبل خربه الشرك فهو يسمى فاسقا ساقط العدالة
                                                 

، وانظر زاد املسري البن اجلوزي  هـ١٤٠٧، ط دار املعرفة  ) ٢٢٤،  ٤/٢٢٣ (ظر تفسري ابن كثري ان) ١(
، وجممع  هـ١٤٠٧، الطبعة الثالثة  ٤٥١- ٤٥٠، وانظر أسباب الرتول للواحدي ص  ) ٤٦١،  ٧/٤٦٠(

 .  ) ١١٠،  ١٠٩،  ٧/١٠٨ (الزوائد للهيثمي 
 .  ٦:  سورة احلجرات آية) ٢(
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 ٤١١

، ال تقبل شهادته وال يعترب  وهو ليس بكافر بل هو مؤمن ولكنه ناقص اإلميان
، كما قال سبحانه  الة مما ارتكب مث تعود إليه العد   ً                عدل ا حىت يتوب إىل اهللا 

t  {:  وتعاىل Ï% ©! $# uρ tβθ ãΒ ö tƒ ÏM≈ oΨ |Á ós ßϑ ø9 $# §Ν èO óΟ s9 (#θ è? ù' tƒ Ïπ yè t/ ö‘ r' Î/ u !# y‰ pκ à− óΟ èδρ ß‰ Î= ô_ $$ sù t ÏΖ≈ uΚ rO Zο t$ ù# y_ 

Ÿω uρ (#θ è= t7 ø) s? öΝ çλ m; ¸ο y‰≈ pκ y− # Y‰ t/ r& 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ tβθ à) Å¡≈ x ø9 $# ∩⊆∪ ω Î) t Ï% ©! $# (#θ ç/$ s? . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ (#θ ßs n= ô¹ r& uρ 

¨β Î* sù ©! $# Ö‘θ à xî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩∈∪ { )١(  . 

 :حرص علماء األمة على التثبت يف الرواية وقبوهلا 
ون الرواية إال ممن توفرت فيه شروط وهلذا كان علماء املسلمني وعلماء الرواية ال يقبل

، هذا من  ، فهم ال يقبلون الرواية من اجملروح أو اجملهول احلال العدالة والضبط واإلتقان
 .  باب التثبت يف أخبار الرسول 

؛ ألن املخرب قد يكون  ، التثبت يف املخربين التثبت يف الرواة:  هذا شأن هذه األمة
، أو            ً ، أو منافق ا             ً                       قد يكون كافر ا يريد اإليقاع بني املسلمني، أو      ً              فاسق ا ال يهمه الصدق

،          ً     ً                                                             يكون رجل ا صاحل ا ولكن فيه نزعة التسرع وشدة الغرية فيبادر باألخبار قبل أن يتثبت
 .  فالواجب علينا أن نتثبت من اخلرب حىت ولو كان الذي جاء به من الصاحلني

 .  والقبائلهذا يف حق ما يبلغنا عن اجلماعات من املسلمني 
$  {:  وكذلك بالنسبة يف حق األفراد يقول اهللا سبحانه وتعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) 

óΟçFö/uŸÑ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# (#θ ãΖ̈Šu; tFsù Ÿω uρ (#θ ä9θ à)s? ôyϑ Ï9 #’ s+ø9r& ãΝà6øŠs9Î) zΝ≈ n= ¡¡9$# |M ó¡s9 $ YΖÏΒ ÷σãΒ šχθ äó tGö; s? 

š⇓ttã Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# y‰ΖÏè sù «!$# ÞΟÏΡ$ tó tΒ ×ο tŠÏVŸ2 4 š Ï9≡x‹x. ΝçGΨ à2 ÏiΒ ã≅ ö6 s%  ∅ yϑ sù ª!$# öΝà6ø‹n= tã 

(#þθ ãΖ̈ t7tFsù 4 χ Î) ©!$# šχ% x. $ yϑ Î/ šχθè= yϑ ÷è s? #ZÎ6 yz ∩⊆∪ { )٢(  . 

                                                 
 .  ٥ - ٤:  تانياآلور سورة الن) ١(
 .  ٩٤:  سورة النساء آية) ٢(
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$  {:   نزول قوله تعاىلسبب pκš‰ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#þθãΖtΒ#u #sŒÎ) óΟçFö/uŸÑ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# { )اآلية)١   : 

نيمة هذه اآلية نزلنت بسبب أن مجاعة من الصحابة خرجوا للجهاد فالتقوا براعي غ
َ                   يرعى غ ن م ه فلما رآهم قال هلم ، ولكنهم مل يقبلوا منه السالم وقتلوه  السالم عليكم:        ََ 

، وأن يسلم    َ      ُ َْ  ََ                                                          وأ خذوا غ ن ي م ت ه وظنوا أنه إمنا ألقى إليهم السالم من أجل أن يتستر على نفسه
 .  )٢(على دمه وغنمه وأنه ما ألقى عليهم السالم ألنه مسلم وإمنا قال هذا من باب التستر 

$  { ، وقال فاهللا جل وعال عاتبهم على ذلك pκš‰ r'̄≈ tƒ š Ï%©!$# (#þθãΖtΒ#u #sŒÎ) óΟçFö/uŸÑ ’ Îû È≅‹Î6 y™ 

;θãΖ̈Šu#)  {  يعين للجهاد)٣( } #$!» tFsù { )يعين تثبتوا)٤  }  Ÿω uρ (#θä9θ à)s? ôyϑ Ï9 #’s+ø9r& ãΝà6øŠs9Î) 

zΝ≈ n= ¡¡9$# |M ó¡s9 $YΖÏΒ ÷σãΒ { )ليس مؤمن ا ما دام أنه أظهر اإلميان وأظهر  وما الذي يدريكم أنه )٥                               ً       
:  ، فالواجب أن تتثبتوا وال تتعجلوا عليه باحلكم وتقولون اإلسالم وسلم بتحية اإلسالم

}  |M ó¡s9 $ YΖÏΒ ÷σãΒ { )؟  ، هل شققتم عن قلبه ؤمن فما الذي أدراكم أنه ليس مب)٦ 
هذا التسرع ال يقره اهللا سبحانه وتعاىل حىت من أفضل خلقه بعد األنبياء وهم 

 .  الصحابة رضوان اهللا عليهم ملا تسرعوا عاتبهم اهللا

 :قاعدة يف عدم التسرع يف األمور وأن احلكم يف األمور يكون بالظاهر 
أهنم ال يتسرعون يف األمور واألحكام وال وهذه قاعدة هلذه األمة إىل أن تقوم الساعة 

اهللا هو ! ؟  ، من الذي يدري حيكمون على اإلنسان أنه ليس مبسلم إذا أظهر اإلسالم
، فمن أظهر لنا اخلري تقبلناه منه ونكل باطن أمره  ، أما حنن فليس لنا إال الظاهر الذي يعلم

                                                 
 .  ٩٤:  سورة النساء آية) ١(
 .  نووي)  ١٨/١٦١جزء / ٦ (، كتاب التفسري  ، وأخرجه مسلم ) ٣/٤٥٩١/٢١٩ (أخرجه البخاري ) ٢(
 .  ٩٤:  سورة النساء آية) ٣(
 .  ٩٤:  سورة النساء آية) ٤(
 .  ٩٤:  سورة النساء آية) ٥(
 .  ٩٤:  رة النساء آيةسو) ٦(
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أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا  {:   وهلذا يقول إىل اهللا 

 . )٢( )١( }قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهللا 
ً                          فال حيكم على من أظهر اإلسالم أنه ليس مسلم ا إال إذا تبني منه ما يدل ع لى عدم                                     

، وقيل إن هذه اآلية نزلت يف  صحة إسالمه من قول أو فعل يقتضي الردة عن اإلسالم
                       ً                        ، وذلك أن أسامة طلب رجل ا من الكفار ليقتله فلما   وعن أبيهشأن أسامة بن زيد 
 تسرع فقتله بعدما قال ال ، ولكن أسامة  أشهد أن ال إله إال اهللا:  أدركه قال الكافر

 .  إله إال اهللا
َ       فلما ع ل م  النيب   َِ      أقتلته بعدما قال ال  {:  ، وقال له  بذلك أنكر عليه وشدد اإلنكار

هبا يا رسول اهللا إمنا قاهلا يتستر هبا أو يتقي :  ، فقال وما زال يكررها.  . . إله إال اهللا
أقتلته بعدما :  ؟ فما زال يكررها ويقول  هل شققت عن قلبهالسيف فقال له الرسول 

، فعند ذلك ندم  ؟ وماذا تفعل بال إله إال اهللا إذا جاءت يوم القيامة قال ال إله إال اهللا
 .  )٤( )٣( }متنيت أين مل أكن أسلمت قبل ذلك اليوم :  ، وقال أسامة ندًما شديًدا

يم لألمة بأهنم ال يتسرعون يف األمور حىت يتثبتوا وحىت يتبني هلم وهذا درس عظ
 .  احلق

 :أثر التسرع ونتائجه بالنسبة للدماء واألعراض مثال ذلك قصة اإلفك 
ً                                                           أما التسرع دائم ا فإنه يؤدي إىل الندم وإىل ما ال حتمد عقباه هذا بالنسبة للدماء                 ،

ا أن نتسرع يف قبول الشائعات وقبول وكذلك بالنسبة ألعراض املسلمني ال جيوز لن
ّ             ، وهلذا يقول سبحانه وتعاىل يف حادث اإلفك الذي ق ص ه اهللا سبحانه  األخبار الكاذبة َ                                           

                                                 
 .  )٢٢(، مسلم اإلميان  )٢٥(البخاري اإلميان ) ١(
 .  أخرجه البخاري ومسلم) ٢(
 .  )٥/٢٠٧(، أمحد  )٢٦٤٣(، أبو داود اجلهاد  )٩٦(، مسلم اإلميان  )٦٤٧٨(البخاري الديات ) ٣(
وأسباب الرتول للواحدي )  ٢/١٧١ (، وزاد املسري البن اجلوزي  ) ١/٥٥٢ (انظر تفسري ابن كثري ) ٤(

 .  هـ١٤٠٧، ط دار القبلة  ) ٢٠٦،  ٢٠٥ص  (
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                         َّ                                                    وتعاىل علينا يف كتابه ملا ات هم املنافقون عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها مما برأها اهللا 
Iω  {:  ، قال اهللا سبحانه وتعاىل سبحانه وتعاىل منه öθ ©9 øŒÎ) çνθãΚ çF÷è Ïÿ xœ £sß tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9 $# 

àM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ öΝÍκÅ¦ àΡr'Î/ #Zöyz (#θ ä9$ s% uρ !#x‹≈ yδ Ô7øùÎ) ×Î7•Β ∩⊇⊄∪ Ÿω öθ ©9 ρ â!% y` Ïµ ø‹n= tã Ïπ yè t/ö‘ r'Î/ u!#y‰pκà− 4 øŒÎ* sù öΝs9 (#θ è? ù' tƒ 

Ï!#y‰pκ’¶9$$ Î/ š Í×¯≈ s9'ρ é'sù y‰ΖÏã «!$# ãΝèδ tβθç/É‹≈ s3ø9$# ∩⊇⊂∪ { )إىل قوله تعاىل)١  }  Iω öθ s9uρ øŒÎ) çνθßϑ çG ÷èÏϑ y™ 

ΟçFù= è% $ ¨Β ãβθä3tƒ !$ uΖs9 βr& zΝ¯= x6tG ¯Ρ #x‹≈ pκÍ5 y7 oΨ≈ ysö6 ß™ #x‹≈ yδ í≈ tG öκæ5 ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇∉∪ ãΝä3ÝàÏè tƒ ª!$# β r& (#ρ ßŠθ ãès? ÿÏ& Î#÷W Ïϑ Ï9 

#´‰t/r& β Î) ΛäΖä. šÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊇∠∪ { )٢(  . 
، واألصل يف املسلم الرتاهة فال نتسرع إذا رماه أحد بسوء أو  األصل يف املسلم العدالة
 .  رع بقبول ذلك بل نتثبت غاية التثبتبارتكاب الفاحشة ال نتس

؛ ألنه ال ميكن أن تكون زوجة نيب اهللا هبذا                              ً وقصة اإلفك الكذب فيها ظاهر جد ا
àM≈sW  { ؛ ألن اهللا ال خيتار لنبيه إال الطيبات كما قال تعاىل الوصف Î7sƒ ø: $# tÏW Î7y‚ ù= Ï9 

šχθ èWÎ7y‚ ø9$#uρ ÏM≈sW Î7y‚ ù= Ï9 ( àM≈t6 Íh‹©Ü9$#uρ tÎ6 Íh‹©Ü= Ï9 tβθ ç7ÍhŠ©Ü9$#uρ ÏM≈t6 Íh‹©Ü= Ï9 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& šχρâ§y9 ãΒ $ £ϑ ÏΒ tβθ ä9θ à)tƒ ( 
Νßγ s9 ×ο tÏøó ¨Β ×−ø— Í‘ uρ ÒΟƒ ÌŸ2 ∩⊄∉∪ { )٣(  . 

Iω  {:  فالكذب يف قصة اإلفك ظاهر ولذلك يقول اهللا öθ ©9 øŒÎ) çνθ ãΚ çF÷èÏÿ xœ £sß tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 

àM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ öΝÍκÅ¦ àΡr'Î/ #Zöyz { )قيل معناها أن نفوس املؤمنني كالنفس الواحدة فإذا مسعت )٤ 
 . )٥( ؛ ألن املسلمني أمة واحدة وجسد واحد  هذا كأنه فيك أنتيف أخيك شائعة فاعترب
Ÿω  {:  كما يف قوله تعاىل uρ (#þθ è= çFø)s? öΝä3|¡àΡr& 4 { )يعين ال يقتل بعضكم بعض ا)٦  ً                       ،
θ#)  {:  وقال سبحانه وتعاىل ßϑ Ïk= |¡sù #’ n?tã öΝä3Å¡àΡr& { )يعين يسلم بعضكم على بعض )٧ 

                                                 
 .  ١٣ - ١٢:  تانياآلسورة النور ) ١(
 .  ١٧ - ١٦:  تانياآلسورة النور ) ٢(
 .  ٢٦:  سورة النور آية) ٣(
 .  ١٢:  سورة النور آية) ٤(
، فانظره  ويل كالم مجيل على معىن هذه اآليةللعالمة حممد مجال الدين القامسي رمحه اهللا يف تفسري حماسن التأ ) (٥(

 .  ) سورة النور)  ١٢/٤٦١(
 .  ٢٩:  سورة النساء آية) ٦(
 .  ٦١:  سورة النور آية) ٧(
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إذا مسع املؤمن هذه الشائعة :  ، وقيل معناه واهللا أعلم فاعترب املؤمنني كالنفس الواحدة
، وهل ترضى هذا لنفسك فكيف  فسه أن يقال فيها هذافليطبقها على نفسه هل يرضى لن
 .  ترضاه لغريك من إخوانك املسلمني
                 ُ                           ، جيب أن تصان وأال ت صدق فيها الشائعات واألخبار  هذا بالنسبة ألعراض املسلمني

ً                                  ً          من غري تثبت حىت لو ثبت أن مسلم ا صدرت منه جرمية أو وقع يف جرمية فعل ا فإنه جيب                             
؛ ألن املسلمني كاجلسد الواحد فكيف واخلرب  ة ذلك بني الناسالستر عليه وعدم إشاع
 .  كله كذب وكله هبتان

  السبب الثالث من أسباب التفرق
   تنقص املسلم وسوء الظن

 : تنقص املسلم الذي هو دون اإلفك ال جيوز:      ً ثالث ا
$  { ، قال اهللا تعاىل وال جيوز سوء الظن باملسلم pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u Ÿω ö y‚ ó¡ o„ ×Π öθ s%  Ï iΒ 

BΘ öθ s% # |¤ tã β r& (#θ çΡθ ä3 tƒ # Z ö yz öΝ åκ ÷] Ï iΒ Ÿω uρ Ö !$ |¡ ÎΣ  Ï iΒ > !$ |¡ Î pΣ # |¤ tã β r& £ ä3 tƒ # Z ö yz £ åκ ÷] Ï iΒ ( Ÿω uρ (# ÿρ â“ Ïϑ ù= s? 

ö/ ä3 |¡ àΡ r& Ÿω uρ (#ρ â“ t/$ uΖ s? É=≈ s) ø9 F{ $$ Î/ ( }§ ø♥ Î/ ãΛ ôœ eω $# ä−θ Ý¡ à ø9 $# y‰ ÷è t/ Ç≈ yϑƒ M} $# 4  tΒ uρ öΝ ©9 ó= çG tƒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ 

tβθ çΗ Í>≈ ©à9 $# ∩⊇⊇∪ $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ ç7 Ï⊥ tG ô_ $# # Z ÏW x. z Ï iΒ Ç d ©à9 $# χ Î) uÙ ÷è t/ Ç d ©à9 $# ÒΟ øO Î) ( Ÿω uρ (#θ Ý¡ ¡¡ pg rB 

Ÿω uρ = tG øó tƒ Ν ä3 àÒ ÷è −/ $ ³Ò ÷è t/ 4 = Ït ä† r& óΟ à2 ß‰ tn r& β r& Ÿ≅ à2 ù' tƒ zΝ ós s9 ÏµŠ Åz r& $ \G øŠ tΒ çνθ ßϑ çF ÷δ Ì s3 sù 4 (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# 4 
¨β Î) ©! $# Ò># §θ s? ×Λ Ïm §‘ ∩⊇⊄∪ { )١(  . 

هذا كله هني عن تنقص املسلمني وعن استماع من ينتقصهم بالغيبة أو النميمة أو 
 . )٢( } Ÿωuρ =tGøótƒ Νä3àÒ÷è−/ $³Ò÷èt/ 4  { ، وهلذا حرم اهللا جل وعال الغيبة فقال سبحانه غريها

                                                 
 .  ١٢ - ١١:  تانياآلسورة احلجرات ) ١(
 .  ١٢:  سورة احلجرات آية) ٢(
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 :  الغيبةتعريف 
،  ؟ قالوا اهللا ورسوله أعلم أتدرون ما الغيبة {:   حيث قالالغيبة كما بينها النيب 

فيه إن كان :  ؟ قال أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول:  ، قيل ذكرك أخاك مبا يكره:  قال
 .  )٢( )١( }ما تقول فقد اغتبته وإن مل يكن فيه فقد هبته 

 :تعريف النميمة 
نقل احلديث بني الناس على وجه اإلفساد بينهم يقول اهللا سبحانه :  والنميمة هي

Ÿω  {:  وتعاىل uρ ôìÏÜè? ¨≅ ä. 7∃ξ ym AÎγ ¨Β ∩⊇⊃∪ :—$£ϑ yδ ¥!$ ¤±¨Β 5Ο‹ Ïϑ oΨ Î/ ∩⊇⊇∪ { )٣(  . 
وأشد ذلك كله الذي يسعى بني طلبة العلم وبني الدعاة من أجل إفساد ما بينهم ومن 

، الذي يفعل هذا  أجل تشتيت اجلماعة املسلمة ومن أجل أن حيقد بعضهم على بعض
Ÿω  {:  ، وقد هنى اهللا عن تصديقه وعن طاعته حىت ولو حلف بقوله سبحانه منام uρ ôìÏÜè? 

¨≅ ä. 7∃ξ ym AÎγ ¨Β ∩⊇⊃∪ :—$£ϑ yδ ¥!$ ¤±¨Β 5Ο‹ Ïϑ oΨ Î/ ∩⊇⊇∪ { )٤(  . 

 .  )٦( )٥( }ال يدخل اجلنة منام  {:  وقال النيب 

                                                 
، أمحد  )٤٨٧٤( أبو داود األدب ، )١٩٣٤(، الترمذي الرب والصلة  )٢٥٨٩(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ١(

 .  )٢٧١٤(، الدارمي الرقاق  )٢/٤٥٨(
،  )  شاكر٧١٤٦برقم  / ١٢ (، واإلمام أمحد يف املسند  ) نووي / ١٤٢ص  / ١٦ج / ٦ (أخرجه مسلم ) ٢(

 .  ) ٥/٤٨٧٤ (، وأبو داود  حديث حسن صحيح:  وقال)  ٤/١٩٣٤ (والترمذي 
 .  ١١، ١٠:  تانياآلسورة القلم  )٣(
 .  ١١، ١٠:  تانياآلسورة القلم ) ٤(
،  )٤٨٧١(، أبو داود األدب  )٢٠٢٦(، الترمذي الرب والصلة  )١٠٥(، مسلم اإلميان  )٥٧٠٩(البخاري األدب ) ٥(

 .  )٥/٣٩١(أمحد 
 .  ) ٤٠٦،  ٣٣٩،  ٥/٣٩٦ (واإلمام أمحد يف املسند )  نووي/ ١١٢ص/ ٢جزء / ١ (رواه هبذا اللفظ اإلمام املسلم ) ٦(
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؛  النميمة من السحر، و ويف األثر أن النمام يفسد يف ساعة ما يفسده الساحر يف سنة
tβθ  { ألن السحر يفسد بني الناس ويوقع العداوة بني الناس كما قال تعاىل ßϑ ¯= yè tG uŠsù $ yϑ ßγ ÷Ψ ÏΒ 

$ tΒ šχθè% Ìhxãƒ Ïµ Î/ t ÷t/ Ïöyϑ ø9$# Ïµ Å_ ÷ρ y— uρ 4 { )١(  . 
، وكذلك النميمة هي أشد  ، فالسحر يفرق بني القلوب وحيدث البغضاء يعين السحر

، ورمبا يتفرق املسلمون ويتباغضون  من السحر رمبا تقوم حروب طاحنة بسبب منام
 .                 َّ  ويتفرقون بسبب من ام

 .   وأن حنذر من النمامنيفعلينا أن نتقي اهللا 
،  ، بلى إنه كبري إهنما ليعذبان وما يعذبان يف كبري {:   ملا مر بقربين قالوقال 

 . )٢( }أما أحدمها فكان ميشي بالنميمة وأما اآلخر فكان ال يستربئ من بوله 

ال يدخل اجلنة  {:  ويف رواية )٤( )٣( }ال يدخل اجلنة منام  {:  وقال الرسول 

 .   والقتات هو النمام)٦( )٥( }قتات 

Ÿω  { وقال تعاىل uρ =tG øó tƒ Νä3àÒ ÷è−/ $ ³Ò÷è t/ 4 { )٧(  . 
،  ، السخرية هذا كله من أجل بقاء صالح اجلماعة وصالح املسلمني وعدم تفرقتهم

، التجسس على عوراهتم بغري  ، سوء الظن باملسلمني ، التنابز باأللقاب ، اللمز اهلمز

                                                 
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية) ١(
، أبو  )٢٠٦٩(، النسائي اجلنائز  )٧٠(، الترمذي الطهارة  )٢٩٢(، مسلم الطهارة  )٢١٣(البخاري الوضوء ) ٢(

 .  )٧٣٩(، الدارمي الطهارة  )١/٢٢٥(، أمحد  )٣٤٧(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٢٠(داود الطهارة 
،  )٤٨٧١(، أبو داود األدب  )٢٠٢٦(، الترمذي الرب والصلة  )١٠٥(سلم اإلميان ، م )٥٧٠٩(البخاري األدب ) ٣(

 .  )٥/٣٩١(أمحد 
 تقدم خترجيه ) ٤(
،  )٤٨٧١(، أبو داود األدب  )٢٠٢٦(، الترمذي الرب والصلة  )١٠٥(، مسلم اإلميان  )٥٧٠٩(البخاري األدب ) ٥(

 .  )٥/٣٨٩(أمحد 
 .  ) نووي / ١١٣،  ١١٢ص  / ٢جزء  / ١ (سلم وم:  ) ٥٦ / ٤ (أخرجه البخاري ) ٦(
 .  ١٢:  سورة احلجرات آية) ٧(
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نا ، واهللا أمر ، الغيبة كل هذه من اآلفات االجتماعية اليت تفرق مجاعة املسلمني حق
 .  باالجتماع واالعتصام حببله عز وجل

 التهاجر بني املسلمني : رابعا 
 :  السبب الرابع

الترك واالبتعاد هو ابتعاد الشخص :  ، واهلجرة معناها التهاجر بني املسلمني:      ً رابع ا
 .  عن اآلخر وعدم مكاملته مع مقاطعته

 : مىت جيوز اهلجر ومىت ال جيوز 
 :  واملشركحكم اهلجر يف حق الكافر 

öΝèδ  { ، كما قال اهللا سبحانه وتعاىل                              ً      أما الكافر واملشرك فيجهران هجر ا تاما öàf ÷δ $#uρ 

#\ôf yδ WξŠ ÏΗ sd ∩⊇⊃∪ { )وقال سبحانه وتعاىل )١ ، }  t“ ô_ ”9$#uρ öàf ÷δ $$ sù ∩∈∪ { )والرجز هو  )٢ ،
،  ، وغريهم ، وقتادة ، وعكرمة ، وجماهد األصنام وأهلها قاله ابن عباس رضي اهللا عنهما

 .  )٣( " تفسري ابن كثري " انظر
، فالكافر واملشرك يهجر  فاهللا أمر نبيه أن يهجر األصنام وأهلها وعبدهتا بأن يتركهم

 .  ين اهللا عز وجل   ً                           هجر ا تاما إىل أن يسلم ويدخل يف د
 :  حكم اهلجر يف حق املسلم العاصي

واملسلم إذا ارتكب كبرية من كبائر الذنوب ومل جتد فيه النصيحة واستمر على 
 هجر بعض ؛ ألن النيب  املعصية وكان اهلجر فيه عالج له وفيه رجاء لتوبته فإنه يهجر
أمر الناس هبجرهم حىت تاب أصحابه فقد هجر الثالثة الذين خلفوا هجرهتم مخسني ليلة و

                                                 
 .  ١٠:  سورة املزمل آية) ١(
 .  ٥:  سورة املدثر آية) ٢(
.  ط)  ٤٠٢،  ٩/٤٠١ (، وانظر كذلك زاد املسري البن اجلوزي  هـ١٤٠٧دار املعرفة .  ط)  ٤/٤٧٠ ) (٣(

 .  املكتب اإلسالمي
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’  { ، كما قال تعاىل اهللا عليهم n?tã uρ Ïπ sW≈ n= ¨W9$# šÏ% ©!$# (#θ àÏk= äz # ¨L ym #sŒÎ) ôM s%$ |Ê ãΝÍκö n= tã ÞÚö‘ F{$# 

$ yϑ Î/ ôM t6 ãm u‘ ôM s%$ |Ê uρ óΟÎγ öŠn= tæ óΟßγ Ý¡àΡr& (#þθ ‘Ζsßuρ β r& ω r'yf ù= tΒ zÏΒ «!$# Hω Î) Ïµ ø‹s9Î) ¢ΟèO z>$ s? óΟÎγ öŠn= tæ (#þθ ç/θçFu‹Ï9 4 ¨βÎ) 

©!$# uθ èδ Ü>#§θ −G9$# ÞΟŠ Ïm §9$# ∩⊇⊇∇∪ { )١(  . 
فإذا كان هجر العاصي مصلحة راجحة بأن يتوب وخيجل ويرجع عن ذنوبه فإن 

 .  اهلجر مطلوب
                                                        يزيد إال شر ا وال يزيده إال معصية فإن اهلجر حينئذ ال جيوز بل أما إذا كان هجره ال

 .  تواصل معه النصحية واجملالسة لعل اهللا أن يهديه أو خيفف من شره على األقل
 :  هجر املؤمن املستقيم

 عن وأما هجر املؤمن املستقيم فهذا حرام إذا مل تصدر منه معصية وهلذا هنى النيب 
، وكونوا عباد اهللا  ، وال تدابروا ، وال تقاطعوا ال حتاسدوا {: فقال التدابر والتقاطع 

 .  )٣( )٢( }، وال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالٍث  إخواًنا
 زاد عليها ال جيوز إذا كان اهلجر من أجل يعين إن كان ال بد ليكن إىل ثالثة أيام وما

، أو اعتدى عليك بشيء من أمور الدنيا                     ً         ، مثل إنسان أخذ شيئ ا من مالك أمور الدنيا
، وإن كان وال بد فإنك هتجره إىل  فغضبت عليه إن الذي ينبغي أن تدفع باليت هي أحسن

 .   مسلم؛ ألنه ثالثة أيام مث بعد ذلك حيرم عليك أن هتجره أكثر من ذلك
، وهجر بقدر احلاجة وهو هجر  فاهلجرة إذن منها هجر دائم وهو هجر املشرك

؛ ألن  ، وهجر ال جيوز وهو هجر املسلم من أجل أمر من أمور الدنيا العاصي حىت يتوب
 .  املطلوب من املسلمني هو االجتماع والتعاون على الرب والتقوى والتآلف على اخلري

                                                 
 .  ١١٨:  ةسورة التوبة آي) ١(
، أبو داود  )١٩٣٥(، الترمذي الرب والصلة  )٢٥٥٩(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٥٧١٨(البخاري األدب ) ٢(

 .  )١٦٨٣(، مالك اجلامع  )٣/٢٢٥(، أمحد  )٤٩١٠(األدب 
 .  ) نووي / ١١٥ص / ١٦ جزء٦ (، ومسلم  ) ٦٠٧٦،  ٤/٦٠٦٥ (أخرجه البخاري ) ٣(
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 شياطني اجلن واإلنس يوقعونه بني املسلمني لتشتيت مجاعتهم والتهاجر إمنا يقع بسبب
 .  وتفريق كلمتهم

 حوادث من السرية فيها دروس وعرب 

 فائدة يف الذب عن عرض املسلمني 
  قصة كعب بن مالك وختلفه يف غزوة تبوك

 ملا كان يف  بعض احلوادث فيها عربة وذلك أن النيب حصلت يف عهد النيب 
يا :   ملا بلغ تبوك فقال رجل سأل عنه النيب ف كعب بن مالك غزوة تبوك وختل

رسول اهللا حبسه برداه والنظر يف عطفيه أو غري ذلك من الكلمات اليت فيها جتريح هلذا 
، واهللا يا رسول اهللا  بئس ما قلت:                                     ً         الصحايب فقام رجل من املسلمني وقال منكر ا على هذا

 .  )١( وختلفه عن غزوة تبوك عب بن مالك ، من قصة ك                    ً ما علمنا عليه إال خري ا
، وكهذا ينبغي   على ذلكفهذا الرجل دفع عن عرض أخيه وذب عنه فأقره النيب 

 .  للمسلم أن يدفع عن عرض أخيه وأن يذب عنه
، ولو أن املسلمني أخذوا هبذا وصاروا يدفعون ويذبون عن  وهذا من املواقف املشرفة
مون وارتدع الذين ينتهزون الفرص لزرع الشر والعداوة بني أعراض إخواهنم الرتدع النما

 .  الناس

  عن عرض من قال ال إله إال اهللا يبتغي وجه اهللا ذب النيب 
 خرج لزيارة بعض أصحابه ومعه مجاعة من أكابر وحادثة أخرى وهي أن النيب 

إنه :  رين؟ فقال بعض احلاض  أين فالنالصحابة فلما جلسوا عند املزور قال النيب 
إن اهللا حرم على النار من قال ال إله إال  {:  ، فقال النيب  منافق ال حيب اهللا ورسوله

 .  )٢( }اهللا يبتغي بذلك وجه اهللا 
                                                 

 .  ) نووي / ٨٧ص / ١٧جزء / ٦ (، ومسلم  ) ٣/٤٤١٨ (أخرجه البخاري ) ١(
 .  )٣٣(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٥٠٨٦(البخاري األطعمة ) ٢(
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، ويبتغي بذلك وجه   إله إال اهللا؛ ألنه يشهد أن ال  دفع عن عرض صحايبفالنيب 
               ً                                                          اهللا مل يقلها نفاق ا وإمنا قاهلا عن صدق وإخالص فإن اهللا حرمه على النار وال جيوز ألحد 

 .  أن يتكلم يف حق من كان كذلك من املسلمني
 :  وقصة أخرى

 جبلده وإقامة احلد عليه وتكرر هذا وهي أنه جيء برجل يشرب اخلمر فأمر النيب 
     ً   منكر ا ، فقال النيب  ، ما أكثر ما يؤتى به اللهم العنه:  ال رجل من احلاضرينمنه حىت ق

 .  )١( }، فواهللا ما علمت إنه حيب اهللا ورسوله  ال تلعنه {:  عليه
، فاملؤمن  ب ولكن فيه اإلميان، وإن كان ارتكب كبرية من كبائر الذنو يعين أنه مؤمن

، هذه كلها دروس تعطي                                                         ً له مكانته وله مرتلته فال جيوز ألحد أن ينال منه ولو كان عاصي ا
 .  املسلم أن حيترم أعراض إخوانه املسلمني

 آية من كتاب اهللا تدل على خطر الوقيعة يف العلماء 
  {:  وأمت تقرؤون هاتني اآليتني وهي قوله تعاىل È⌡s9uρ óΟßγ tFø9r'y™  ∅ ä9θ à)u‹s9 $ yϑ ¯ΡÎ) $ ¨Ζà2 
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óΟä3ÏΨ≈ yϑƒ Î) 4 { )؟ نزلتا يف مجاعة كانوا يضحكون من رسول اهللا   أتدرون فيمن نزلتا)٢ 
ما رأينا مثل قرائنا :   ويسخرون منهم وينتقصوهنم ويقولونومن صحابة رسول اهللا 

  يعنون رسول اهللا -، وال أجنب عند اللقاء               ً               ً هؤالء أرغب بطون ا وال أكذب ألسن ا
 بأهنم مل يقصدوا ما تني اآليتني وجاءوا يعتذرون للرسول  فأنزل اهللا ها-وأصحابه 

  {:  قالوا وإمنا أرادوا املزح وتقطيع السفر كما حكى اهللا عنهم يف اآلية يف قوله È⌡s9uρ 

                                                 
 .  )٦٣٩٨(البخاري احلدود ) ١(
 .  ٦٦ - ٦٥:  تانياآلسورة التوبة ) ٢(
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óΟßγtFø9r'y™  ∅ä9θà)u‹s9 $yϑ̄ΡÎ) $̈Ζà2 ÞÚθèƒwΥ Ü=yèù=tΡuρ 4 { )فاهللا جل وعال رد  عليهم بقوله.  )١             ّ               :

} ö≅è% «!$$Î/r& ÏµÏG≈tƒ#uuρ Ï&Î!θß™u‘uρ óΟçFΨä. šχρâÌ“öκtJó¡n@ ∩∉∈∪ { )٣( )٢( . 

β¨  {:  ويقول سبحانه وتعاىل Î) š Ï% ©!$# (#θ ãΒ tô_ r& (#θ çΡ% x. zÏΒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u tβθ ä3ys ôÒ tƒ ∩⊄∪ 

#sŒÎ)uρ (#ρ ”tΒ öΝÍκÍ5 tβρâ“ tΒ$ tó tG tƒ ∩⊂⊃∪ #sŒÎ)uρ (#þθ ç7n= s)Ρ $# #’ n< Î) ÞΟÎγ Î= ÷δ r& (#θ ç7n= s)Ρ $# tÎγ Å3sù ∩⊂⊇∪ { )ويقول سبحانه  . )٤

ƒ÷≅×  {:  وتعاىل uρ Èe≅ à6Ïj9 ;ο t“ yϑ èδ >ο t“ yϑ —9 ∩⊇∪ { )٥(  . 
فاحلاصل أن املسلم له حق على أخيه املسلم وله مكانة عند اهللا سبحانه وتعاىل وهلذا 

م كحرمة يومكم هذا يف إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرا {:  يقول 

 .  )٧( )٦( }، اللهم فاشهد  ، أال هل بلغت شهركم هذا يف بلدكم هذا
احلاصل من هذا كله أن املسلمني جيب أن يكونوا مجاعة واحدة وأن يكون مصدرهم 

، كما أهنم جيتمعون على عقيدة واحدة وهي عبادة      ً                       واحد ا وأن تكون قيادهتم واحدة
، وإذا دب فيهم تباغض وهجر أو   هذه هي مجاعة املسلمني،  وحده ال شريك لهاهللا 

 .                                  ً وجد فيهم منافقون فإن األمر خطري جد ا

 عظمة مكان العلماء وخطورة الكالم يف أعراضهم أو انتقاصهم 
ال سيما وأننا نسمع يف زماننا هذا من يتكلم يف أعراض العلماء ويتهمهم بالغباوة 

 .  ه الواقع كما يقولون وهذا أمر خطريواجلهل وعدم إدراك األمور وعدم فق

                                                 
 .  ٦٥:  سورة التوبة آية) ١(
 .  ٦٥:  سورة التوبة آية) ٢(
، وأسباب الرتول للواحدي   هـ١٤٠٧دار املعرفة .  ط) ٢/٣٨١(تفسري ابن كثري سبب نزول اآلية انظر ) ٣(

 .  )٣/٢٥٤(، والدر املنثور  )٤٦٥،  ٤٦٤ / ٣(، وزاد املسري البن اجلوزي  )٢٨٨،  ٢٨٧ص (
 .  ٣١ - ٢٩:  اتياآلسورة املطففني ) ٤(
 .  ١:  سورة اهلمزة آية) ٥(
 .  )١/٢٣٠(، أمحد  )١٦٥٢(البخاري احلج ) ٦(
 .  ) ١٧٠،  ١١/١٦٩جزء / ٤ (، ومسلم  ) ١٧٣٩/١٧٤١برقم  / ١ (أخرجه البخاري ) ٧(
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؟ ومن يرجع إليه  فإنه إذا فقدت الثقة يف علماء املسلمني فمن يقود األمة اإلسالمية
؟ وأعتقد أن هذا دس من أعدائنا وأنه انطلى على كثري من الذين ال  الفتاوى واألحكام

ذوه مأخذ الغرية يدركون األمور أو الذين فيهم غرية شديدة ومحاس لكنه على جهل فأخ
، أعز شيء يف األمة هم العلماء  ومأخذ احلرص على املسلمني لكن األمر ال يكون هكذا

فال جيوز أن ننتقصهم أو نتهمهم باجلهل والغباوة وباملداهنة أو نسميهم علماء السالطني 
 ، ، فلنتق اهللا من هذا األمر ولنحذر من ذلك ، هذا خطر عظيم يا عباد اهللا أو غري ذلك

 :  كما يقول الشاعر
ــد                                         ما يـصلح الـزاد إذا امللـح فـسد           ــح البل ــا مل ــدين ي ــاء ال                         علم

 :  الطريقة الصحيحة للتعامل مع العلماء عند ظن خطئهم
، العصمة لكتاب اهللا وسنة  نعم أنا ال أقول إن العلماء معصومون وأهنم ال خيطئون

                     ً    هبم وأننا نتخذهم أغراض ا يف  والعلماء خيطئون ولكن ليس العالج أننا نشهر رسوله 
، حىت لو حصلت                                                     ً ، أو رمبا على بعض املنابر أو بعض الدروس ال جيوز هذا أبد ا اجملالس

χ  { ، قال تعاىل من عامل زلة أو خطأ فإن العالج يكون بغري هذه الطريقة Î) t Ï% ©!$# 
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Ÿω tβθßϑ n= ÷è s? ∩⊇∪ { )١(  . 
ضنا بعضا وال ، فالواجب أن نتنبه هلذا األمر وأن حيترم بع نسأل اهللا العافية والسالمة

 .  سيما العلماء ورثة األنبياء ولو كان فيهم ما فيهم

 أثر فقد العلماء وما يترتب عليه 
 ؟  أتدرون ما أثر فقد العلماء وما الذي يترتب عليه

كان فيمن كان قبلكم رجل قتل  {:   أنه قالثبت يف احلديث الصحيح عن النيب 
؟ وجواب هذا السؤال ال يقدر  ، فجاء يطلب من يفتيه هل له توبة تسًعا وتسعني نفًسا

                                                 
 .  ١٩:  سورة النور آية) ١(
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، لكنهم دلوه على عابد جمتهد يف العبادة والورع والزهد لكنه جاهل فتعاظم  عليه إال عامل
، مث سأل عن عامل فدلوه على   املائة، فقتله الرجل فكمل به ليس لك توبة:  األمر وقال

نعم ومن حيول بينك وبني :  قال له! ؟  عامل فسأله أنه قتل مائة نفس فهل من توبة
، فإن فيها أناًسا يعبدون  ؟ ولكن أرضك أرض سوء فاذهب إىل أرض كذا وكذا التوبة

 .  اهللا فاعبد اهللا معهم وال ترجع إىل أرضك
ألرض الطيبة وحضرته الوفاة وهو يف الطريق  الرجل وخرج مهاجًرا إىل اتاب

، فأنزل اهللا ملكًا يف صورة آدمي ليحكم  فاختصمت فيه مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب
، فوجدوه إىل البلدة الطيبة أقرب بشرب فقبضته مالئكة  قيسوا ما بني البلدتني:  بينهم فقال

 .  )٢( )١( }الرمحة 
وفاة نأى بصدره إىل األرض الطيبة ملا عجز عن ويف رواية أخرى أنه ملا حضرته ال

 .  املشي برجليه صار ينوء بصدره وذلك بسبب احلرص وصدق التوبة
، أرأيتم لو بقي على  هذا كان بسبب العامل وبسبب فتواه الصحيحة املبنية على العلم

 فتوى ذلك العابد اجلاهل لصار يقتل الناس ويستمر يف القتل ورمبا مات من غري توبة
 .  بسبب الفتوى اخلاطئة

وكذلك قوم نوح ملا صورت الصور ونصبت على اجملالس وكان العلماء موجودين مل 
؛ ألن العلماء ينهون عن عبادة غري اهللا فلما مات العلماء وفقد العلم جاء  تعبد هذه الصور

ْ  َ    إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إال لي س ق وا هب:  الشيطان وتسلط على اجلهال وقال ا املطر                                  ُ 
، وذلك كله بسبب فقد العلم   فعبدوها وحينئذ وقع الشرك يف األرض)٣(،  وليعبدوها

 .  وموت العلماء

                                                 
 .  )٣/٢٠(، أمحد  )٢٦٢٦(، ابن ماجه الديات  )٢٧٦٦(، مسلم التوبة  )٣٢٨٣(البخاري أحاديث األنبياء ) ١(
 .  )  نووي٨٤ - ٨٢ ص /١٧جزء / ٦ (، ومسلم  ) ٢/٣٤٧٠ (أخرجه البخاري ) ٢(
، وزاد املسري البن  هـ١٤٠٧دار املعارف .  ط)  ٤/٤٥٥ (انظر تفسري ذلك يف تفسري ابن كثري رمحه اهللا ) ٣(

 .  املكتب اإلسالمي)  ٣٧٤،  ٨/٣٧٣ (اجلوزي 
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 حال األمة عند فقد علمائها 
إن اهللا ال يقبض هذا العلم انتزاًعا  {:   أنه قالويف احلديث الصحيح عن النيب 

ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم مبوت العلماء حىت إذا مل يبق عاملًا اختذ الناس رؤساء 
 .  )٢( )١( }جهالًا فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا 

 ! ؟  أرأيتم إن فقدت هذه األمة علماءها ماذا تكون احلال
، حىت ولو كانوا   يريدون أن يفقدوا األمة علماءهاإن الذين يسخرون من العلماء

وال حول وال قوة .  . . موجودين على األرض ما دام أهنا قد نزعت الثقة منهم فقد فقدوا
 .  إال باهللا

  املثقفون واملتحمسون ال يعوضون عن العلماء
 نيب إن وجود املثقفني واخلطباء املتحمسني ال يعوض األمة من علمائها وقد أخرب ال

 .  )٣( }أنه يف آخر الزمان يكثر القراء ويقل الفقهاء  {
، فإطالق لفظ العلماء على هؤالء إطالق يف غري حمله  وهؤالء قراء وليسوا فقهاء
 .  ل العوام وهو غري فقيه، فكثري من جييد الكالم ويستمي والعربة باحلقائق ال باأللقاب

والذي يكشف هؤالء أنه عندما حتصل نازلة حيتاج إىل معرفة احلكم الشرعي فيها فإن 
، فلننتبه لذلك ونعطي  اخلطباء واملتحمسني تتقاصر أفهامهم وعند ذلك يأيت دور العلماء
 .                                         ًّ                 علماءنا حقهم ونعرف قدرهم وفضلهم ونرتل كل ا مرتلته الالئقة به

وقد ابتلينا جبهلة من الناس يعتقدون يف بعض من توسع يف :  جب رمحه اهللاقال ابن ر
، فمنهم من يظن يف شخصه أنه أعلم من كل من  القول من املتأخرين أنه أعلم ممن تقدم

                                                 
،  )٥٢(، ابن ماجه املقدمة  )٢٦٥٢(، الترمذي العلم  )٢٦٧٣(، مسلم العلم  )١٠٠(البخاري العلم ) ١(

 .  )٢٣٩(، الدارمي املقدمة  )٢/١٦٢(د أمح
 .  نووي / ٢٢٥ - ٢٢٣ص  / ١٦جزء / ٦ (، ومسلم  )٣٥ص / ١/١٠٠ (أخرجه البخاري ) ٢(
دار الكتب .  ط)  ٥٠٤ ص ٤/٨٤١٢ (هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه :  رواه احلاكم يف مستدركه وقال) ٣(

  . ) ١/١٥٦ (، وابن عبد الرب يف جامع البيان العلم وفضله  ) ١/١٨٧ (، واهليثمي يف اجملمع  هـ١٤١١العلمية 
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هو أعلم من :  ، ومنهم من يقول تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله
؛ ألن هؤالء الفقهاء املشهورين املتبوعني   منه ما قبلهالفقهاء املشهورين املتبوعني وهذا يزم

        ً                                                                      أكثر قول ا ممن كان قبلهم فإذا كان من بعدهم أعلم منهم التساع قوله كان أعلم ممن أقل 
، وابن املبارك وطبقتهم وممن  ، والليث ، واألوزاعي         ً                    منهم قول ا بطريق األوىل كالثوري
، وهذا                 ً               ؤالء كلهم أقل كالم ا ممن جاء بعدهم، فإن ه                              ً قبلهم من التابعني والصحابة أيض ا

، وال  تنقص عظيم بالسلف الصاحل وإساءة ظن هبم ونسبة هلم إىل اجلهل وقصور العلم
                 ً  إهنم أبر األمة قلوب ا :  ، وقد صدق ابن مسعود يف قوله يف الصحابة حول وال قوة إال باهللا

ً                         يض ا ويف هذه إشارة إىل أن من ، وروي حنوه عن ابن عمر أ            ً              ً وأعمقها علوم ا وأقلها تكلف ا  
إنكم يف زمان كثري علماؤه قليل :                      ً ، وقال ابن مسعود أيض ا              ً             ً بعدهم أقل علوم ا وأكثر تكلف ا

 .  انتهى.  خطباؤه وسيأيت بعدكم زمان قليل علماؤه كثري خطباؤه

 فائدة مهمة من تفسري الشيخ ابن سعدي رمحه اهللا 
sŒÎ)uρ öΝèδ#  {:  قال اهللا تعاىل u!% y` ÖøΒ r& zÏiΒ ÇøΒ F{$# Íρ r& Å∃öθ y‚ ø9$# (#θ ãã# sŒr& Ïµ Î/ ( öθ s9uρ çνρ –Šu‘ ’ n< Î) ÉΑθ ß™§9$# 

#† n< Î)uρ ’ Í< 'ρ é& ÌøΒ F{$# öΝåκ÷]ÏΒ çµ yϑ Î= yè s9 t Ï% ©!$# …çµ tΡθ äÜÎ7/ΖoKó¡o„ öΝåκ÷]ÏΒ 3 Ÿω öθ s9uρ ã≅ ôÒ sù «!$# öΝà6øŠn= tã …çµ çG uΗ ÷qu‘ uρ ÞΟçF÷è t6 ¨?]ω 

z≈ sÜøŠ¤±9$# ω Î) WξŠ Î= s% ∩∇⊂∪ { )١(  . 
هذا  : " قال الشيخ العالمة عبد الرمحن ابن سعدي رمحه اهللا يف تفسري هذه اآلية

من األمور ، وأنه ينبغي هلم إذا جاءهم أمر  تأديب من اهللا لعباده عن فعلهم هذا غري الالئق
 ما يتعلق باألمن سرور املؤمنني أو باخلوف الذي فيه مصيبة عليهم -املهمة واملصاحل العامة 

، بل يردونه إىل الرسول وإىل أويل األمر   أن يتثبتوا وال يستعجلوا بإشاعة ذلك اخلرب-
حل منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون األمور ويعرفون املصا

                               ً               ً         ً             ، فإن رأوا يف إذاعته مصلحة ونشاط ا للمؤمنني وسرور ا هلم وحترز ا من أعدائهم  وضدها
وهلذا .  ، وإن رأوا ما فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته مل يذيعوه فعلوا ذلك

                                                 
 .  ٨٣:  سورة النساء آية) ١(
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çµ  { قال تعاىل yϑ Î= yè s9 t Ï% ©!$# …çµ tΡθ äÜÎ7/ΖoKó¡o„ öΝåκ÷]ÏΒ 3 { )أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم  )١ ،
أنه إذا حصل حبث يف أمر :  ، ويف هذا دليل لقاعدة أدبية وهي السديدة وعلومهم الرشيدة

من األمور ينبغي أن يويل من هو أهل لذلك وجيعل إىل أهله وال يتقدم بني أيديهم فإنه 
، وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر   إىل الصواب وأحرى للسالمة من اخلطأأقرب

األمور من حني مساعها واألمر بالتأمل قبل الكالم والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم عليه 
أي يف .  )٢( } Ÿωöθs9uρ ã≅ôÒsù «!$# öΝà6øŠn=tã …çµçGuΗ÷qu‘uρ  { ، مث قال تعاىل اإلنسان أم ال فيحجم عنه

 )٣( } ∪⊃∇∩ %ÞΟçF÷èt6̈?]ω z≈sÜøŠ¤±9$# ωÎ) WξŠÎ=s  {.  توقيفكم وتأديبكم وتعليمكم ما مل تكونوا تعلمون
، فإذا جلأ إىل ربه واعتصم به  ألن اإلنسان بطبعه ظامل جاهل فال تأمره نفسه إال بالشر

 .  )٤( " واجتهد يف ذلك لطف به ربه ووفقه لكل خري وعصمه من الشيطان الرجيم

                                                 
 .  ٨٣:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٨٣:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ٨٣:  سورة النساء آية) ٣(
 ٥٥ - ٥٤زء الثاين ص  من تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان اجل-انتهى كالمه رمحه اهللا رمحة واسعة ) ٤(

 .  ١٣٧٥ط السلفية 
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 احملاضرة اخلامسة والعشرون 
 التحذير من االختالف والفرقة  

  ثة هذا الرسول نعمة اهللا تعاىل على أهل األرض ببع
 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

، فعلم به من  احلمد هللا والصالة والسالم على نبينا حممد الذي أرسله اهللا رمحة للعاملني
                ً  ، فتح اهللا به أعين ا  ، وكثر بعد القلة ، وأغىن به من العيلة اجلهالة وهدى به من الضاللة

، ال يزيغ عنها إال   على احملجة البيضاء، وترك أمته                  ً     ً ، وهدى اهللا به قلوب ا غلف ا    ً عمي ا
 .  هالك

 ،  أما بعد
فإن نعمة اهللا سبحانه وتعاىل يف بعثة هذا الرسول عليه الصالة والسالم على أهل 

،   متفرقني يف عبادهتم، فقد كان الناس قبل بعثته  األرض نعمة ال تعادهلا نعمة
، وكانت تسود العامل قبل  غباهتم، ور ، ومتفرقني يف أهوائهم ومتفرقني يف مجاعاهتم

؛ ألن الفترة  ؛ ألن آثار الرساالت السابقة اندرست  الفوضى من مجيع النواحيبعثته 
 وبني أخيه عيسى ابن مرمي آخر أنبياء بين إسرائيل كانت تزيد على أربعمائة سنة بينه 

،  ما اهللا به عليم، والتفرق  ، والضالل ، والتبديل حدث يف خالل هذه الفترة من التغيري
’ #$!ô‰s)s9 £tΒ ª  {:  يصور ذلك قول اهللا سبحانه وتعاىل n?tã tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# øŒÎ) y]yè t/ öΝÍκ Ïù Zωθ ß™ u‘ ôÏiΒ 

ôΜ Îγ Å¡àΡr& (#θ è=÷G tƒ öΝÍκö n= tæ Ïµ ÏG≈tƒ#u öΝÍκ Åe2 t“ ãƒ uρ ãΝßγ ßϑ Ïk= yèãƒ uρ |=≈ tG Å3ø9$# sπ yϑ ò6Ït ø:$#uρ β Î)uρ (#θçΡ% x. ÏΒ ã≅ ö6 s% ’Å∀ s9 9≅≈n= |Ê 

AÎ7•Β ∩⊇∉⊆∪ { )١( .  

uθ  {:  ، وقال سبحانه وتعاىل وصف ضالهلم بأنه مبني èδ ü” Ï%©!$# Ÿ≅ y™ ö‘ r& …ã& s!θ ß™ u‘ 

3“ y‰ßγ ø9$$ Î/ È ÏŠuρ Èd,ys ø9$# …çν tÎγ ôàã‹Ï9 ’ n?tã Çƒ Ïe$! $# Ï& Íj#à2 öθ s9uρ oν ÌŸ2 šχθä.Îô³ßϑ ø9$# ∩⊂⊂∪ { )٢( .   
                                                 

 .  ١٦٤:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  ٣٣:  سورة التوبة آية) ٢(
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ً                    ، وحالة العرب خصوص ا أسوأ حالة حىت قال                      ً كانت حالة الناس عموم ا                    :}  إن

،  )١( }اهللا نظر إىل أهل األرض فمقتهم عرهبم وعجمهم إال بقايا من أهل الكتاب 
، عند ذلك أذن  فعندما اندرست آثار الرساالت السماوية وأصبح الناس يف ظالم حالك

 اىل للعامل ببعثه هذا الرسول ، ففرج اهللا سبحانه وتع اهللا ببزوغ فجر الرسالة احملمدية
، ودعا إىل ملة إبراهيم اخلليل عليه الصالة والسالم وواصل  ودعا إىل نبذ الوثنيات كلها

 ، ولكنه  الدعوة واجلهاد ولقي من العنت والعناد من كثري من الناس ما اهللا به عليم
اىل واجتمع ، ودعا إىل اهللا حىت ظهرت كلمة اهللا سبحانه وتع ، وجاهد صرب وصابر

، من املهاجرين واألنصار وتكونت   من خرية الناس من اختارهم اهللا لصحبتهحوله 
، ودخل   حىت فتح اهللا مكة املشرفةجيوش للتوحيد وكتائب لإلميان يقودها حممد 

، وجاءت الوفود من أحناء اجلزيرة العربية تعلن اإلميان والدخول                      ً الناس يف دين اهللا أفواج ا
 األصنام اليت كانت فوق الكعبة وكانت تبلغ ثالمثائة وستني ، وحطم  ميف اإلسال

 جوف الكعبة وغسل ما رسم على حائطها من الصور وأزاهلا وهلل ، مث دخل     ً صنم ا
 إىل األصنام اليت كانت خارج اهللا سبحانه وتعاىل وكربه يف نواحي الكعبة مث أرسل 
قيدة التوحيد صافية نقية وتكاملت مكة فكسرت كلها وأزيلت من الوجود وعادت ع

 ملوك ، وكاتب الرسول  شريعة اإلسالم واجتمع الناس عليها من مجيع أحناء اجلزيرة
كسرى وقيصر يدعوهم إىل اإلسالم ويعلن هلم أنه ال بد هلم من الدخول يف اإلسالم وإال 

وتعاىل بعد أن فإن جيوش التوحيد وكتائب اإلميان سوف تقتحم بالدهم مث إن اهللا سبحانه 
tΠöθ  { تكامل هذا الدين قال u‹ø9$# àM ù= yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àMôϑ oÿ øC r&uρ öΝä3ø‹n= tæ  ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝä3s9 

zΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒÏŠ 4 { )٢( .   

                                                 
 .  )٤/١٦٢(، أمحد  )٢٨٦٥(مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ) ١(
 .  ٣:  سورة املائدة آية) ٢(



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ٤٣٠

                            ً   بعدما أكمل اهللا به الدين قائل ا  لرسوله االنتقال إىل الرفيق األعلى فتويف واختار اهللا
:       ً وقائل ا،  }إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا كتاب اهللا وسنيت  {:  ألمته

 وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من من يعش منكم فسريى اختالفًا كثًريا فعليكم بسنيت {
، فإن كل حمدثة بدعة  بعدي متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور

 .  )١( }وكل بدعة ضاللة 

 حماوالت لتفريق املسلمني بعد تكوين دولة اإلسالم واجتماع املسلمني 
 م مع رسول اهللا وملا تكونت دولة اإلسالم واجتمع املسلمون وتوحدت صفوفه

، من ذلك  حاول األعداء أن يفرقوا هذا االجتماع وأن يشتتوا هذه األمة بشىت الوسائل
Ms9$  {:  حماولة اليهود ملا قال تعاىل s% uρ ×π xÍ←!$ ©Û ôÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3ø9$# (#θ ãΖÏΒ#u ü“ Ï%©!$$ Î/ tΑÌ“Ρé& ’ n? tã 

š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u tµ ô_ uρ Í‘$ yγ ¨Ψ9$# (#ÿρ ãàø.$#uρ …çν tÅz# u öΝßγ ¯= yè s9 tβθãè Å_ ötƒ ∩∠⊄∪ { )٢( .  
                                                                  ً    هذه دسيسة حاولوا هبا تفريق املسلمني وذلك بأن يسلم أناس منهم خدعة ومكر ا يف 

ول الناس هؤالء أهل الكتاب وهم أعلم فلو أول النهار مث يرتدون يف آخره من أجل أن يق
، ولكن هذه احملاولة  ، هكذا حاولوا أول حماولة كان يف دين اإلسالم خري ملا ارتدوا عنه
، وأنزل فيها هذه اآلية الكرمية لتكشف خطة اليهود  باءت بالفشل وهللا احلمد وكشفها اهللا

 .  وحتذر املسلمني من كيدهم
، جاء رجل من اليهود ورأى األنصار من األوس واخلزرج  ومرة ثانية من احملاوالت

، فأراد هذا اليهودي أن يفرق  جمتمعني متآلفني جيلس بعضهم إىل بعض جلوس األخوة
، وما  بينهم فصار يذكرهم باحلروب اليت كانت بينهم يف اجلاهلية ما بني األوس واخلزرج

، فثارت يف  هلا بعضهم يف بعضقاله بعضهم يف بعض من اهلجاء والسب والقصائد اليت قا
 .  نفوسهم احلمية بسبب هذا الشيطان وتذكروا هذه الثارات القدمية

                                                 
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤٦٠٧(أبو داود السنة ) ١(
 .  ٧٢:  يةسورة آل عمران آ) ٢(
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 فتشاور احليان حي األوس واخلزرج وتواعدوا القتال من الغد فلما علم رسول اهللا 
بذلك بادر إليهم وخرج إليهم وجلس بينهم وجعل يتلو عليهم كتاب اهللا ويذكرهم بنعمة 

θ#)  { هللا عليه قوله تعاىلاهللا وأنزل ا à)®?$# ©!$# ¨,ym Ïµ Ï?$ s)è? Ÿω uρ ¨ è∫θ èÿ sC ω Î) ΝçFΡr& uρ tβθßϑ Î= ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪ 
(#θ ßϑ ÅÁtG ôã $#uρ È≅ ö7pt ¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θè% §xs? 4 (#ρ ãä.øŒ$#uρ |M yϑ ÷èÏΡ «!$# öΝä3ø‹n= tæ øŒÎ) ÷ΛäΖä. [!#y‰ôã r& y#©9r' sù t ÷t/ 

öΝä3Î/θ è= è% Λä ós t7ô¹ r'sù ÿÏµ ÏFuΚ ÷è ÏΖÎ/ $ ZΡ≡uθ ÷z Î) ÷ΛäΖä.uρ 4’ n?tã $ xx© ;ο tøãm zÏiΒ Í‘$̈Ζ9$# Νä.x‹s)Ρ r'sù $ pκ÷]ÏiΒ 3 y7 Ï9≡x‹x. ß Îit6 ãƒ ª! $# 

öΝä3s9 Ïµ ÏG≈ tƒ#u ÷/ä3ª= yè s9 tβρ ß‰tG öκsE ∩⊇⊃⊂∪ { )١(  . 
وعندما مسعوا كالم اهللا زال ما يف نفوسهم من احملن اليت أثارها عدو اهللا اليهودي وقام 

، وزالت مكيدة هذا اليهودي اخلبيث ورجع االجتماع  بعضهم يسلم على بعض ويبكي
ً                                        ، واملنافقون أيض ا حاولوا التفريق بني املسلمني كما قال تعاىل إىل اإلميان واألخوة يف الدين                

}  ãΝèδ t Ï% ©!$# tβθä9θ à)tƒ Ÿω (#θ à)ÏΖè? 4’ n?tã ôtΒ y‰Ψ Ïã ÉΑθ ß™ u‘ «!$# 4_ ®L ym (#θ‘Ò xΖtƒ 3 ¬!uρ ß É!#t“ yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{$#uρ { )٢(  . 
ل اهللا من الصحابة واملهاجرين واألنصار ال يقول املنافقون ال تنفقوا على من عند رسو

 تعطوهم من أموالكم حىت يضيق هبم العيش وخيرجوا من املدينة ويتفرقوا عن رسول اهللا 
uρ ß!¬  {:  فرد اهللا عليهم بأن الرزق بيد اهللا فقال تعاىل É!#t“ yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ { )٣( 

فهو الذي يرزق عباده املؤمنني ولستم أنتم الذين ترزقون أو لستم السبب يف اجتماعهم 
ً                              كاد الشيطان أيض ا إىل كثري من األعراب والبوادي ، وملا تويف الرسول  على اإلميان                

 فارتدوا بعد وفاة الرسول الذين دخلوا يف اإلسالم ومل يتمكن اإلسالم من نفوسهم 
، وملا  ومل يثبت على اإلميان إال أهل العقيدة الصحيحة الراسخة من املهاجرين واألنصار

 قاتل املرتدين حبزم وعزم وقوة تتالشى  بعد رسول اهللا استخلف أبو بكر الصديق 
 إىل رسول اهللا                  ً               واهللا لو منعوين عقال ا كانوا يؤدونه :  دوهنا اجلبال الراسيات حىت إنه قال

                                                 
 .  ١٠٣ - ١٠٢:  تانياآلسورة آل عمران ) ١(
 .  ٧:  سورة املنافقون آية) ٢(
 .  ٧:  سورة املنافقون آية) ٣(
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كيف تقاتلهم وهم :  ، حىت إن بعض الصحابة جادله يف ذلك وقال لقاتلتهم عليه
إن :  وقال.  واهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة:  ؟ فقال ال إله إال اهللا:  يقولون

، فإذا قالوها  ال إله إال اهللا:  أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا {:   يقولرسول اهللا 

وإن الزكاة من حقها واهللا ألقاتلن من :   فقال)١( }عصموا دماءهم وأمواهلم إال حبقها 
 حىت أرجعهم إىل دين اهللا وبقيت مجاعة املسلمني ، فقاتلهم  فرق بني الصالة والزكاة

 وبدأت الغزوات إىل بالد فارس يف عهده رضي اهللا تعاىل عنه وإىل  خالفته قوية يف
 وانتهت اخلالفة إىل الفاروق عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه ، مث تويف  بالد الروم

الذي أخذ األمر بقوة وعزم وحزم وواصل اجلهاد يف سبيل اهللا والفتوحات حىت سقطت 
 الروم حتت أقدام املسلمني وانتشر اإلسالم وقوي يف الدول الكربى دولة فارس ودولة

 مث اختاره اهللا إىل جواره خالفة فاروق األمة ثاين اخللفاء الراشدين عمر بن اخلطاب 
 ثالث اخللفاء الراشدين وهو من أول ، وجاء اخلليفة الثالث عثمان بن عفان      ً شهيد ا

م باألمر خري قيام وسار على منهج السابقني إىل اإلسالم الذي له الفضائل العظيمة فقا
، مث إن أهل الشر من اليهود واجملوس وغريهم مل يتركوا احملاولة فحاولوا يف خالفة  سلفه

، ولكنه على                                                                 ً عثمان فجاء رجل من اليهود يقال له عبد اهللا بن سبأ وأعلن اإلسالم ظاهر ا
 وخيتلق عليه ن اليهودية يف الباطن يريد بذلك الكيد للمسلمني وجعل يندد بعثما

األكاذيب حىت جتمع عليه من األغرار ومن األشرار ومن الشباب ضعاف العقيدة وضعاف 
  يف بيته وانتهى األمر بقتله اإلميان والدمهاء جتمع عليه من جتمع وحاصروا عثمان 

، ومن ذلك التاريخ نشبت الفتنة بني املسلمني وجاءت احلروب والفرقة بني      ً شهيد ا
 ملا تنازل له احلسن بن علي إىل أن مجعهم اهللا يف عهد معاوية بن أيب سفيان املسلمني 

رضي اهللا تعاىل عنه عن اخلالفة من أجل مجع الكلمة واإلصالح بني املسلمني وحتققت فيه 
إن ابين هذا سيد وسيصلح اهللا  {:   بقوله عن احلسن بن علي بشارة رسول اهللا 

                                                 
 .  )٢٢(، مسلم اإلميان  )٢٥(البخاري اإلميان ) ١(
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  وبتنازله ملعاوية  فأصلح اهللا باحلسن )١( }به بني طائفتني عظيمتني من املسلمني 
أصلح اهللا بني طائفتني من املسلمني واجتمعت كلمة املسلمني وصار اخلليفة معاوية بن أيب 

 حىت مسي العام الذي وحزمه وعزمه  وهو من هو يف سياسته الرشيدة سفيان 
 عام اجلماعة وعادت للمسلمني دولتهم واستمر األمر يف  ملعاوية تنازل فيه احلسن 

، مث جاءت دولة بين  بين أمية والفتوحات تنتشر يف املشارق واملغارب واإلسالم يف عز
عباس وهو العباس كذلك وبقيت دولة اإلسالم قوية جمتمعة حىت إن أحد خلفاء بين ال

أمطري حيث شئت فسيأتيين  : " هارون الرشيد رمحه اهللا ملا رأى سحابة يف السماء قال
؛ ألن غالب املعمورة  وذلك لسعة مملكة اإلسالم وانتشار اإلسالم يف األرض " خراجك

حتت والية املسلمني حينئذ وكل ما يرتل من املطر يف أي مكان وينبت اخلري فإنه يكون يف 
، هكذا كانت مجاعة املسلمني تتواىل عليها األحقاب ويعترضها شيء من  يد املسلمني

الصعاب ولكن اهللا سبحانه وتعاىل يبقي العزة ويبقي هلا االجتماع واالئتالف حىت انقضت 
خريكم قرين مث  {:  بقوله القرون املفضلة القرون األربعة اليت أثىن عليها رسول اهللا 

،  ال أدري ذكر بعد قرنه قرنني أو ثالثة:   قال الراوي)٢( }الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم 

 #$!©%uθèδ ü”Ï  {:  ، وحتقق يف ذلك قوله تعاىل هذا واملسلمون يف عز واجتماع وائتالفكل 

Ÿ≅y™ö‘r& …ã&s!θß™u‘ 3“y‰ßγø9$$Î/ ÈÏŠuρ Èd,ysø9$# …çνtÎγôàã‹Ï9 ’n?tã ÇƒÏe$!$# Ï&Íj#à2 öθs9uρ oνÌŸ2 šχθä.Îô³ßϑø9$# ∩⊂⊂∪ { )٣(  . 

 أسباب اجتماع املسلمني بعد إمجاال 
 وتوالت قرون وأحقاب لقد ظهر دين اهللا يف املعمورة وصار للمسلمني دولة عظيمة

قولوا كلمة تدين  {:  لقريش وهم جمتمعون على كلمة التوحيد اليت قال فيها الرسول 
                                                 

،  )٤٦٦٢(، أبو داود السنة  )١٤١٠(، النسائي اجلمعة  )٣٧٧٣(، الترمذي املناقب  )٢٥٥٧(البخاري الصلح ) ١(
  . )٥/٥١(أمحد 

، النسائي األميان  )٢٢٢٢(، الترمذي الفنت  )٢٥٣٥(، مسلم فضائل الصحابة  )٢٥٠٨(البخاري الشهادات ) ٢(
 .  )٤/٤٢٧(، أمحد  )٤٦٥٧(، أبو داود السنة  )٣٨٠٩(والنذور 

 .  ٣٣:  سورة التوبة آية) ٣(
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:  قالوا {:   أو كما قال الرسول )١( }بكم هلا العرب وتؤدي لكم هبا العجم اجلزية 
:  ، عند ذلك نفروا وقالوا قولوا ال إله إال اهللا:  ، قال هلم ؟ لعمر أبيك خذ عشًرا وما هي

}  Ÿ≅ yèy_ r& sπ oλÎ; Fψ$# $ Yγ≈s9Î) #´‰Ïn≡uρ ( ¨β Î) #x‹≈ yδ íó y´ s9 Ò>$ yf ãã ∩∈∪ { )فالذي جيمع املسلمني على  })٢

قولوا كلمة  {:  ، كما قال الرسول  احلقيقة هو عقيدة التوحيد كلمة ال إله إال اهللا

 كلمة التوحيد هي العقيدة )٣( }ا العرب ويؤدي لكم هبا العجم اجلزية تدين لكم هب
 وكان عليها الصحيحة وهي اليت جتمع املسلمني وهي ما كان عليها رسول اهللا 

، ولن يصلح آخر   وكانت عليها القرون املفضلة أول هذه األمةصحابة رسول اهللا 
يدة أول األمة فإن آخر األمة ال يصلحها ، فكما أصلحت العق هذه األمة إال ما أصلح أوهلا

‰y  {:  التوحيد كما قال تعاىلإال عقيدة  tã uρ ª! $# t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u óΟ ä3Ζ ÏΒ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# 

óΟ ßγ ¨Ζ x Î= ø⇐ tG ó¡ uŠ s9 ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ yϑ Ÿ2 y# n= ÷‚ tG ó™ $# š Ï% ©! $#  ÏΒ öΝ Îγ Î= ö6 s% £ uΖ Å j3 uΚ ã‹ s9 uρ öΝ çλ m; ãΝ åκ s]ƒ ÏŠ ” Ï% ©! $# 

4 |Ó s? ö‘ $# öΝ çλ m; Ν åκ ¨] s9 Ï d‰ t7 ãŠ s9 uρ . Ï iΒ Ï‰ ÷è t/ öΝ Îγ Ïù öθ yz $ YΖ øΒ r& 4  Í_ tΡρ ß‰ ç6 ÷è tƒ Ÿω šχθ ä. Î ô³ ç„ ’ Î1 $ \↔ ø‹ x© 4 { )٤(  ،

  { هذه هي عقيد التوحيد Í_ tΡρ ß‰ ç6 ÷è tƒ Ÿω šχθ ä. Î ô³ ç„ ’ Î1 $ \↔ ø‹ x© 4 { )بدون هذا لن .  )٥
باملسلمني ما دامت العقيدة غري سليمة ولو تسموا                ً            حيصل االجتماع أبد ا ولو تسموا 

ة من أدران الشرك باملسلمني فلن جيتمعوا حىت ختلص العقيدة وحىت تصفو العقيد
 .  واخلرافات

χ  {:  قال اهللا سبحانه وتعاىل uÝÇΖuŠs9uρ ª!$# tΒ ÿ…çν çÝÇΨ tƒ 3 χ Î) ©!$# :”Èθ s)s9 î“ƒ Ì“ tã ∩⊆⊃∪ 
t Ï% ©!$# β Î) öΝßγ≈ ¨Ψ©3¨Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#θ ãΒ$ s% r& nο 4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?# uuρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# (#ρ ãtΒ r&uρ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ (#öθ yγ tΡuρ Çtã Ìs3Ζßϑ ø9$# 3 

                                                 
 .  )١/٢٢٨(، أمحد  )٣٢٣٢(الترمذي تفسري القرآن ) ١(
 .  ٥:  ورة ص آيةس) ٢(
 .  )١/٢٢٨(، أمحد  )٣٢٣٢(الترمذي تفسري القرآن ) ٣(
 .  ٥٥:  سورة النور آية) ٤(
 .  ٥٥:  سورة النور آية) ٥(
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¬!uρ èπ t6 É)≈ tã Í‘θ ãΒ W{$# ∩⊆⊇∪ { )هذه أسباب االجتماع )١ ، }  (#θ ãΒ$ s% r& nο 4θ n= ¢Á9$# (#âθ s?# uuρ nο 4θŸ2 ¨“9$# 

(#ρ ãtΒ r&uρ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ (#öθ yγ tΡuρ Çtã Ìs3Ζßϑ ø9$# 3 { )ولن حتصل  بدون ذلك لن حيصل اجتماع . )٢ ،
،  ، وإيتاء الزكاة ، وإقام الصالة ، إال يف هذه املقومات عقيدة التوحيد للمسلمني قوة

،  ذا حيصل األمن واالستقرار والتمكني يف األرضواألمر باملعروف والنهي عن املنكر وهب
، فإن العربة باحلقيقة ال  ، والشقاق وإن تسموا باملسلمني ، واخلالفات وبدونه حتصل الفنت

، وكذلك مما يسبب اجتماع املسلمني الرجوع إىل كتاب اهللا  بالتسمي واالنتساب فقط
، وعند الرتاع يف  يف العقائد عند الرتاع حيكم كتاب اهللا عند الرتاع وسنة رسوله 
، وعند الرتاع يف اخلصومات واالختالفات بني الناس وال جيتمعون إال إذا  مسائل الفقه

$  { حكم كتاب اهللا tΒ uρ ÷Λä øn= tG ÷z $# ÏµŠÏù ÏΒ &ó x« ÿ…çµßϑ õ3ßs sù ’ n< Î) «!$# 4 ãΝä3Ï9≡sŒ ª!$# ’ În1u‘ Ïµ ø‹n= tã àMù= 2 uθ s? 

Ïµ ø‹s9Î)uρ Ü=ŠÏΡé& ∩⊇⊃∪ { )٣(  ،}  β Î* sù ÷Λä ôã t“≈ uΖs? ’Îû &ó x« çνρ –Šãsù ’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ βÎ) ÷ΛäΨä. tβθ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ 

ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# 4 y7 Ï9≡sŒ ×öyz ß|¡ôm r&uρ ¸ξƒ Íρ ù's? ∩∈∪ { )٤( .  

 أسباب اجتماع املسلمني تفصيال 

  حتكيم كتاب اهللا وسنة نبيه 
فال حيسم الرتاع بني الناس وال يقنع املختلفني وال يزيل آثار الفرقة إال حتكيم كتاب 

ن ذلك كأن يلتمس حل الرتاع بعوائد اجلاهلية أو بالقوانني  أما بدواهللا وسنة نبيه 
،  ؛ ألن األهواء ختتلف الوضعية أو بتقليد اآلباء واألجداد فهذا يزيد الرتاع ويزيد الفرقة

، إمنا يزيل هذه األمور كتاب اهللا وسنة  ، وكل له عصبيته ، وكل له رغبته كل له هواه
*  .} βÎرسول اهللا  sù ÷Λä ôã t“≈uΖs? ’ Îû &ó x« çνρ–Šãsù ’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ β Î) ÷ΛäΨä. tβθ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ 

                                                 
 .  ٤١ - ٤٠:  تانياآلسورة احلج ) ١(
 .  ٤١:  سورة احلج آية) ٢(
 .  ١٠:  سورة الشورى آية) ٣(
 .  ٥٩:  سورة النساء آية) ٤(
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ÌÅz Fψ$# 4 y7 Ï9≡sŒ ×öyz ß|¡ôm r&uρ ¸ξƒÍρ ù's? ∩∈∪ { )ألن حتكيم القرآن ؛               ً         أي أحسن مئال ا وعاقبة)١
، وال ميكن أن تقنع الناس إال  وحتكيم السنة حيصل به اجتماع الكلمة وزوال الرتاع

عش فإنه من ي {:   يف احلديث الذي مسعتم وكما قال بكتاب اهللا وسنة رسوله 
منكم فسريي اختالفًا كثًريا فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي 

، وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل  متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ
 .  )٢( }بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار 

$  { ىل، قال تعا وكذلك مما يسبب االجتماع طاعة والة أمور املسلمني pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# 

(#þθ ãΨ tΒ#u (#θãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# ’ Í< 'ρé&uρ Íö∆ F{$# óΟä3ΖÏΒ ( { )٣(  . 

 طاعة والة أمور املسلمني 
؛ ألن  يسبب االجتماع ويسبب القوة ويسبب االئتالففطاعة والة أمور املسلمني مما 

، واألخذ على يد  ، ورد املظامل والة أمور املسلمني فيهم خري كثري من مجع الكلمة
، فال حيصل اجتماع إال بوالية  ، ورد احلقوق إىل مستحقيها ، وإقامة احلدود الظامل

 وهلذا حث الرسول  صحيحة والية إسالمية حتكم بكتاب اهللا وبسنة رسول اهللا 
 ملا وعظ الناس موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت على السمع والطاعة قال 

أوصيكم بتقوى  {:  يا رسول اهللا كأهنا موعظة مودع فأوصنا قال:  منها العيون قالوا
 .  )٤( }، وإن تأمر عليكم عبد  والطاعة، والسمع  اهللا

 .  )٥( }، ومن عصى األمري فقد عصاين  من يطع األمري فقد أطاعين {:  وقال 
                                                 

 .  ٥٩:  ةسورة النساء آي) ١(
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤٦٠٧(أبو داود السنة ) ٢(
 .  ٥٩:  سورة النساء آية) ٣(
 .  )٣/١١٤(، أمحد  )٢٨٦٠(، ابن ماجه اجلهاد  )٦٧٢٣(البخاري األحكام ) ٤(
 ، ابن ماجه اجلهاد )٤١٩٣(، النسائي البيعة  )١٨٣٥(، مسلم اإلمارة  )٢٧٩٧(البخاري اجلهاد والسري ) ٥(

 .  )٢/٣٨٧(، أمحد  )٢٨٥٩(
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 وليس من  ومعصية األمري معصية للرسول فطاعة األمري املسلم طاعة للرسول 
؟   والة األمور الذين جتب طاعتهم أن ال يصدر منهم خطأ أو أن يكونا معصومنيشرط
، وحىت لو كانوا  ، بل جتب طاعة والة األمور وإن كان عندهم خطأ وتقصري ومعاصي ال

 حذر من اخلروج عن والة أمور فسقة ما مل خيرجوا عن دين اإلسالم فإن النيب 
، فما دام أنه على اإلسالم ولو كان  نهم كفر بواحاملسلمني وإن كانوا فسقة ما مل يكن م

عنده شيء من التقصري واخلطأ فإن مصلحة االجتماع ومصلحة االئتالف ترجح على ما 
، فاجتماع الكلمة على والة أمور املسلمني وحتبيبهم إىل الناس بدال  فيه من اخللل والنقص

، فهؤالء   ويكتمون احملاسنممن يلتمسون األخطاء ويكربون الصغائر وينشرون الرذائل
 .  دعاة فتنة والعياذ باهللا

،  ، وينشرون املستتر فالذين يلتمسون أخطاء والة املسلمني ويكربون الصغري
، هؤالء دعاة فتنة يريدون تفريق كلمة املسلمني  ويفضحون األمور هؤالء ليسوا مصلحني

 حسنة ولكنه خمدوع ومغرر ، قد يكون منهم من نيته سواء كانوا قاصدين أو غري قاصدين
 .  به

فالواجب علينا أن نتنبه لذلك وأن نعلم أن االجتماع على طاعة ويل األمر املسلم 
:   هو سبب االجتماع والقوة قال تعاىلوعلى الرجوع إىل كتاب اهللا وسنة رسوله 

}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΨtΒ#u (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# ’Í< 'ρ é&uρ Íö∆ F{$# óΟä3ΖÏΒ ( β Î* sù ÷Λäôã t“≈ uΖs? ’Îû &ó x« çνρ –Šãsù 

’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ βÎ) ÷ΛäΨä. tβθ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# 4 { )هللا وسنة  فاحلاكم هو كتاب ا)١
 .   واملنفذ هو ويل أمر املسلمنيرسوله 

 احلرص على الصالة مع اجلماعة يف املساجد وحضور اجلمع 
كذلك من أسباب اجتماع املسلمني احلرص على الصالة مع اجلماعة يف املساجد 
،                                                             ً      ً وحضور اجلمع فإن اهللا سبحانه وتعاىل شرع لنا االجتماع للصالة اجتماع ا يومي ا

                                                 
 .  ٥٩:  سورة النساء آية) ١(
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ً      ً                                                 ، واجتماع ا سنوي ا على العبادة ليحصل هبذا االجتماع التآلف والتعارف        ً أسبوعي ا       ً  واجتماع ا          
 .  بني املسلمني وتفقد أحوال املسلمني

أما إذا صلى كل واحد يف بيته وكل واحد صلى يف مزرعته وهجرت املساجد فإن 
إمنا يأكل الذئب من الغنم  {:  ذلك يسبب النفرة ويسبب الفرقة كما قال 

 فصالة اجلماعة اليت تتكرر يف اليوم والليلة مخس مرات فيها أسرار عظيمة )١( } القاصية
وفيها حكم بالغة أعظمها بعد أداء حق اهللا سبحانه وتعاىل اجتماع القلوب وائتالفها 

، واللقاء على  اإلميان ربط بينهم؛ ألن  فجماعة املسجد يتعارفون ويتآلفون ويتجالسون
، يقف  ، ويقف الكبري جبانب الصغري ، يقف الغين جبانب الفقري الصالة ربط بينهم

βÎ) ÿÍν¨  { ، كلهم مجاعة واحدة يؤدون عبادة واحدة املوظف جبانب اإلنسان العادي É‹≈ yδ 

öΝä3çF̈Β é& Zπ ¨Β é& Zο y‰Ïm≡uρ O$ tΡr&uρ öΝà6š/u‘ Âχρ ß‰ç7ôã $$ sù ∩⊄∪ { )٢(  . 
وكذلك االجتماع األسبوعي يف صالة اجلمعة وهو اجتماع أكرب من االجتماع 

؛ ألن صالة اجلمعة تقام يف مكان واحد يف البلد أو يف أمكنة متعددة إذا  للصلوات اخلمس
 جيتمع للجمعة أكثر عدد ممكن إما أهل البلد كلهم ، املهم أنه اتسع البلد وتباعدت أطرافه

أو معظم أهل البلد جيتمعون لصالة اجلمعة ويستمعون إىل اخلطبة والنصيحة واملوعظة 
ً                   والتوجيهات واإلرشادات ويلتقي بعضهم ببعض ويرى بعضهم بعض ا ويسلم بعضهم على                                                      

مل ير اآلخرين فإن هذا ، أما لو بقي كل واحد يف بيته أو يف مزرعته أو يف متجره و بعض
 .  يسبب الفرقة

هناك اجتماع سنوي أكرب وهو االجتماع لصالة العيدين عيد الفطر وعيد األضحى 
يف صحراء جيتمع أهل البلد إلقامة شعرية من شعائر اإلسالم يتآلفون ويتعارفون ويسلم 

ً                        ، هناك اجتماع أكرب من هذا أيض ا وهو االجتماع من مجيع األ بعضهم على بعض رض                            

                                                 
 .  )٦/٤٤٦(، أمحد  )٥٤٧(، أبو داود الصالة  )٨٤٧(النسائي اإلمامة ) ١(
 .  ٩٢:  سورة األنبياء آية) ٢(
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ألداء فريضة احلج يف مكان واحد يتالقى املسلمون من أقطار األرض العرب والعجم 
واألبيض واألسود والغين والفقري جيتمعون على شكل واحد وعلى منط واحد ويف مكان 
،  واحد للتعارف وتبادل اآلراء وطرح املشكالت وتدارس احللول إىل غري ذلك من املنافع

β  {:  قال تعاىل ÏiŒr&uρ ’ Îû Ä¨$ ¨Ψ9$# Ædk pt ø: $$ Î/ š‚θè?ù'tƒ Zω% y Í̀‘ 4’n?tã uρ Èe≅ à2 9ÏΒ$ |Ê šÏ?ù'tƒ ÏΒ Èe≅ ä. ?dk sù 

9,Š Ïϑ tã ∩⊄∠∪ (#ρ ß‰yγ ô±uŠÏj9 yìÏ≈ oΨ tΒ öΝßγ s9 (#ρ ãà2 õ‹tƒ uρ zΝó™ $# «!$# þ’Îû 5Θ$ −ƒ r& BM≈tΒθ è= ÷è̈Β 4’ n?tã $ tΒ Νßγ s% y— u‘ .ÏiΒ Ïπ yϑ‹ Îγ t/ 

ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$# ( { )ليشهدوا منافع هلم وهذه منافع كثرية مل حيدد اهللا عددها وال نوعها ألهنا  )١ ،
،  ، وتعارف املسلمني اجتماع املسلمني من أقطار األرض:  ، منها كثرية ليس هلا حد

 إذا رأوا إخواهنم ورأوا قوة اإلسالم فإن هذا يسبب وظهور قوة اإلسالم وفرح املسلمني
، فلو أن الناس كل منهم يبقى يف بلده وال حيصل لقاء ولو مرة يف السنة حلصل  االطمئنان

، فهذه حكمة اهللا سبحانه وتعاىل شرع لنا  التهاجر وحصل االفتراق وانقطعت الروابط
لسنوية من أجل أن حتصل للمسلمني هذه االجتماعات اليومية واألسبوعية واالجتماعات ا

 .  ، وأن يتدارسوا مشاكلهم وأن يتبادلوا احملبة فيما بينهم وحدهتم وقوهتم

 تصحيح العقيدة وتنقيتها من أنواع الشرك والبدع 
 :  فهذه مقومات االجتماع بني املسلمني

يدة مهتزة ، أما ما دامت العق تصحيح العقيدة وتنقيتها من أنواع الشرك والبدع:     ً أول ا
، وال  ، فال ميكن أن جيتمع صاحب بدعة مع صاحب سنة أبدا وخمتلة فلن جيتمع املسلمون

                                                    ً               ميكن أن جيتمع صاحب عقيدة فاسدة مع صاحب عقيدة سليمة أبد ا ولو كان االسم 
    ً                                                                   واحد ا وهو املسلمون ال بد من عقيدة صحيحة وال بد من اجتماع على كتاب اهللا وعلى 

بد من قيادة مسلمة جنتمع عليها ونطيع أمرها ما دام أن ويل األمر  ال سنة رسول اهللا 
:  إن اهللا يرضى لكم ثالثًا {:  ، ويقول الرسول  فيها مل خيرج عن طاعة اهللا ورسوله

                                                 
 .  ٢٨ - ٢٧:  تانياآلسورة احلج ) ١(
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، وأن تناصحوا  ، وأن تعتصموا حببل اهللا مجيًعا وال تفرقوا  شيئًاأن تعبدوه وال تشركوا به
 .  )١( }من واله أمركم 

، إذا                                                                       ً أما من يدعو إىل اجتماع املسلمني ولو كانوا خمتلفي العقيدة فإنه حياول مستحيل ا
 كنا نريد مجع كلمة املسلمني فلنعاجل العقيدة ونرجعها إىل ما كانت عليه يف عهد الرسول 

، أو كما قال   كلمة التوحيد كلمة تدين لكم هبا العرب ويؤدي لكم هبا العجم اجلزيةإىل
، ويعذر بعضنا  جنتمع على ما اتفقنا عليه:  ، أما الذي يقول  هذا هو األساسالرسول 

ً                   بعض ا فيما اختلفنا فيه ، ملاذا مل يقل نزيل اخلالف بيننا بإصالح  ، فهذه مقولة غري صحيحة   
؛ ألنه مجع بني   أما إننا نبقي على االختالف وجنتمع فهذا ال ميكن؟ سبب اخلالف

 .  متضادين اختالف واجتماع يف آن واحد
؛ ألنه الذي سبب  ال ميكن االجتماع إال إذا أزلنا سبب اخلالف وهو اختالل العقيدة

، حدث االختالف ملا كثرت الفرق الضالة وكثر  اختالف الناس من قدمي الزمان وحديثه
، أما يف القرون املفضلة ملا كانت العقيدة واحدة  لل يف العقيدة من معتزلة وغريهماخل

، وملا ظهرت الفرق واألهواء والتعصب لآلراء حني ذلك  واملنهج واحد كانوا جمتمعني
ال يصلح آخر هذه األمة  : " ، ولن يلتئم إال كما قال اإلمام مالك رمحه اهللا وجد الرتاع

 .  " إال ما أصلح أوهلا
؟ هذه املقولة لو كان  أما أن جنتمع على ما اتفقنا عليه والعقيدة خمتلة فعلى ماذا اتفقنا

                                              ً                              أراد هبا قائلها اخلالف يف مسائل الفقه لكان األمر هين ا مع إنه حىت يف مسائل الفقه جيب 
، لكن   واألخذ مبا دل عليه الكتاب والسنة من آراء الفقهاءالرجوع إىل كتاب اهللا 

، لكن ال ميكن أن جتمع بني  ختالف يف املسائل االجتهادية ال يسبب فرقة بني املسلمنياال
، ال ميكن من جتمع بني قومي أو  ، ال ميكن أن جتمع بني مبتدع وسين قبوري وموحد

                                                 
 .  )١٨٦٣(، مالك اجلامع  )٢/٣٦٧(، أمحد  )١٧١٥(مسلم األقضية ) ١(
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                                                        ً            حداثي مع متمسك بالكتاب والسنة ولو كان االسم واالنتساب واحد ا وهو اإلسالم 
 .  واملسلمون

، ال بد أن جيتمعوا على األمر األول  اع املسلمني على عقيدة التوحيدفال بد من اجتم
، واملثال يف  الذي مجع بني األوس واخلزرج وبني املهاجرين واألنصار ووحد بني القبائل

كانت هذه البالد قبل ظهور دعوة الشيخ حممد بن عبد :  هذا قريب مثال نعيشه اآلن
، وكل ال خيضع لألمري   جند كان كل قرية هلا أمري                         ً     الوهاب رمحه اهللا متفرقة خصوص ا بالد

 واقرأوا تاريخ ابن بشر ذكر أن أهل -، وكان بني القريتني قتال حىت إهنم ذكروا  اآلخر
، بل ذكر أنه حصل يف بعض القرى أربعة أمراء كل جانب من  القرية الواحدة يتقاتلون
اجلانب اآلخر يف الشوارع ، وكل جانب من القرية يقاتل  القرية الواحدة فيه أمري

، هذا كان يف بالد جند فلما جاء الشيخ رمحه اهللا ودعا الناس إىل التوحيد وإىل  واألسواق
 ودعا والة األمور من آل سعود وكانوا أمراء قرية الرجوع إىل كتاب اهللا وسنة رسوله 

د حتت واحدة دعاهم إىل التوحيد استجابوا لذلك وناصروا الشيخ دخلت مجيع بالد جن
، هذه القرية الصغرية اليت كان فيها أمري ملا هداه اهللا وناصر دعوة التوحيد ملك  سيطرهتم

، توحدت البالد وامتد اخلري إىل املشارق واملغارب وتكونت دولة على  البالد كلها
، منهجها  التوحيد وعلى العقيدة وصارت هذه البالد مجاعة واحدة بدل ما كانت متفرقة

، وال تزال وهللا احلمد  ، ويل أمرها واحد فبذلك توحدت البالد هتا واحدةواحد وعقيد
 .  ؛ ألنه إحياء ملنهج الرسول  على هذا املنهج

، هذا منوذج من النماذج بالد وقرى  وال يصلح حال هذه األمة إال ما أصلح أوهلا
ً متقاتلة متصارعة ملا دخلت حتت دعوة التوحيد والقيادة املسلمة صارت بلد  ، وإن        ً ا واحد ا                                                               

أردمت أن تعرفوا ذلك فانظروا إىل حال هذه البالد وحال البالد األخرى تعرفوا قدر نعمة 
، ال يعرف قيمة الطعام  ؛ ألنه ال يعرف قيمة الصحة إال من ذاق املرض اهللا سبحانه وتعاىل

 ، ، ال يعرف قيمة النور إال من وقع يف الظالم والشراب إال من مسه اجلوع والعطش
 :  والشاعر يقول
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ــياء   ــز األشـ ــضدها تتميـ ــضد                               وبـ ــسنه ال ــر ح ــضد يظه                     وال
فال شك أنه ال ميكن مجع كلمة املسلمني إال على إصالح العقيدة وإصالح القيادة 

إن اهللا  {:  ، هذه وصية الرسول  والرجوع إىل املصدر الذي أنزله اهللا سبحانه وتعاىل
وأن  { هذا صالح العقيدة )١( }يرضى لكم ثالثًا أن تعبدوه وال تشركوا به شيئًا 

 هذه وحدة املصدر واملنهج الذي هو املرجع )٢( }تعتصموا حببل اهللا مجيًعا وال تفرقوا 

 )٣( }وأن تناصحوا من واله اهللا أمركم  {:   الرتاع وهو كتاب اهللا ورسوله حلل
 .  هذا وحدة القيادة

هللا ولكتابه ولرسوله :  ؟ قال ملن يا رسول اهللا:  ، قيل حةالدين النصي {:  وقال 

 .  )٤( }وألئمة املسلمني وعامتهم 
فنصيحة والة أمور املسلمني طاعتهم باملعروف وعدم إفشاء عيوهبم وتنفري الناس 

،  ، ليست النصيحة مقصورة على تنبيههم على األخطاء ، هذه هي النصيحة هلم عنهم
ال تبحث عن العيوب وتنشرها على الناس وتنسى احملاسن هذا لكن أصل النصيحة أنك 

َ                                 ليس من النصيحة بل هو خيانة وكذلك إذا ول وك  على عمل فمن النصيحة هلم أن تقوم   ّ                                       
هبذا العمل على خري وجه وأال تفرط يف عملك الوظيفي طاعة هللا سبحانه وتعاىل وأداء 

 .  لألمانة ونصيحة لوالة أمور املسلمني ولعامتهم

 عدد اجلماعات من أسباب االختالف ت
، الدعوة ال شك  ومما يسبب االختالف تعدد اجلماعات اليت تسمى مجاعات الدعوة

ä3tFø9uρ öΝä3Ψ  {:  أهنا من أهم أمور الدين وأمر مطلوب قال تعاىل ÏiΒ ×π ¨Β é& tβθãã ô‰tƒ ’ n<Î) Îösƒ ø: $# 

                                                 
 .  )١٨٦٣(، مالك اجلامع  )٢/٣٦٠(، أمحد  )١٧١٥(لم األقضية مس) ١(
 .  )١٨٦٣(، مالك اجلامع  )٢/٣٦٠(، أمحد  )١٧١٥(مسلم األقضية ) ٢(
 .  )١٨٦٣(، مالك اجلامع  )٢/٣٦٧(، أمحد  )١٧١٥(مسلم األقضية ) ٣(
 .  )٤/١٠٢(محد ، أ )٤٩٤٤(، أبو داود األدب  )٤١٩٨(، النسائي البيعة  )٥٥(مسلم اإلميان ) ٤(
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tβρ ããΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ tβöθ yγ ÷Ζtƒ uρ Çtã Ìs3Ψ ßϑ ø9$# 4 { )لكن هذا ال يعين أن كل داعية يكون له مجاعة )١ 
، الواجب على الدعاة إىل اهللا أن جيتمعوا وأن يوحدوا منهجهم  وينفصل عن مجاعة اآلخر

 وأن يصححوا أخطاءهم ويتعاونوا على الدعوة على كتاب اهللا وسنة رسول اهللا 
 .  ، هذا طريق الدعوة الصحية ويتشاوروا ويتفاوضوا

أما تشتت اجلماعات وكثرة احلزبيات وتقبل األفكار اليت تفد من اخلارج هذا هو 
؟ ملاذا ال نرجع إىل كتاب ربنا وإىل  ، ملاذا نتلقى األفكار من اخلارج الذي يسبب االفتراق

ا ونرجع إىل هدي السلف الصاحل وإىل ما كان عليه علماؤنا يف هذه البالد سنة نبين
؟ ملاذا نستورد األفكار ونستورد املبادئ من مجاعات  ؟ ملاذا ال يكون منهجنا هذا التوحيد

 ؟  يف اخلارج اهللا أعلم هبا
، فلماذا نفرط هبذه النعمة اليت نعيشها ونستورد  لو كان فيها صالح ألصلحت بالدها

؟ هل حنن يف شك من  ، هل حنن يف شك من واقعنا األفكار واملبادئ واملناهج من اخلارج
؟ ملاذا ال نسري على ما سار عليه  ؟ ملاذا نغري املسار ؟ هل حنن يف شك من علمائنا عقيدتنا
؟ ملاذا ال نبقى على هذه اجلماعة يف بالدنا وهذه النعمة ونكون مجاعة واحدة  سلفنا

؟ لكن  ر ونتناصح ونكون مجاعة واحدة كما كانت وال تزال وهللا احلمدنتعاون ونتشاو
، وأن يهدي  ، نسأل اهللا أن يصلح ضال املسلمني فيه من يريد أن يفرق بني هذه اجلماعة

، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد  ، وأن جيمع كلمة املسلمني على الدين ضال املسلمني
 .  وعلى آله وصحبه أمجعني

                                                 
 .  ١٠٤:  سورة آل عمران آية) ١(
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  الواردة على موضوع احملاضرة األسئلة

 الرد على من زعم أن ما يف كتب العقيدة ال يناسب عصرنا 
قال فيه مؤلفه حممد  " منهج األنبياء والدعوة إىل اهللا "              ً     قرأت قبل كتاب ا امسه:  ١س

نظرت يف كتب العقيدة ووجدهتا أهنا كتبت يف عصر غري عصرنا :  سرور زين العابدين
، فأعرض عنها  كالت ليست يف عصرنا وفيها نصوص وجفافوأهنا حتل قضايا ومش

 ؟  ، ما احلكم يف هذا املوضوع كثري من الشباب
؟ ملاذا نستورد من حممد  أنا قلت من قبل ملاذا نستورد األفكار من اخلارج:  ١ج

، ملاذا ال نرجع إىل الكتب اليت بني  سرور زين العابدين يف لندن أو غريه هذه األفكار
ن كتب السلف الصاحل وكتب علماء التوحيد اليت صدرت من علماء حمققني ومل أيدينا م

، لعله  ، ولعله يقصد التضليل يف هذا الكالم تصدر عن كاتب أو مثقف ليس عنده علم
يقصد أن يصرف الشباب عن كتب العقائد وأن يوجههم على األفكار اجلديدة وإىل 

، احلمد هللا حنن  ينا أن حنذر من الدسائس                          ً           الكتب اجلديدة اليت حتمل أفكار ا عصرية فعل
أغنياء ملا خلفه لنا أسالفنا من كتب العقائد وكتب الدعوة وليست بأسلوب جاف كما 

 أمثال ، بل بأسلوب حي وهللا احلمد أسلوب علمي من كتاب اهللا وسنة رسوله  يقول
 ، فالبخاري ومسلم فيهما باب للعقيدة وكذلك يف ، صحيح مسلم صحيح البخاري

،  غريمها من دواوين اإلسالم كتب احلديث بعد كتاب اهللا القرآن الكرمي فيها العقيدة
 .  وفيها بيان العقيدة وبيان الشرك

، كتب اإلمام  كتب األئمة من األمثال كتاب التوحيد البن خزمية إمام أهل السنة
، كتاب  عاصم، كتاب السنة البن أيب  أمحد رمحه اهللا يف الرد على اجلهمية والزنادقة

، كتب شيخ اإلسالم حممد بن  ، كتاب السنة لعبد اهللا بن اإلمام أمحد السنة لألجوري
، كتب األئمة احملققني كلها كتب عقيدة وهللا احلمد وكلها كتب حية  عبد الوهاب

 ، بل هذه الكتب تشتمل على كالم اهللا وسنة رسول اهللا           ً               وليست كتب ا جافة كما يقول
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، فإذا كان يف كالم اهللا رسوله وكالم العلماء جفاف فما هو  احلوكالم السلف الص
 ؟  الكالم الصحيح

 حكم التمثيل الديين 
، مثل التمثيل  ما حكم التمثيل الذي يقوم به بعض الشباب امللتزمني:  ٢س
 ؟  الديين
 :  ؛ ألن فيه                    ً التمثيل ال أراه سائغ ا:  ٢ج
، فاملقصود   حركات املمثل ويضحكون؛ ألهنم ينظرون إىل إهلاء للحاضرين:     ً أول ا

 .  بالتمثيل هو التسلية فقط وإهلاء احلاضرين هذا من ناحية
                ُ   َ                                     أن األشخاص الذين ي مث لون قد يكونون من الصحابة أو من األئمة :  الناحية الثانية

ميثلهم طفل أو إنسان على غري املظهر الالئق هذا أمر ال جيوز ولو جاء واحد ميثلك أنت 
، فكيف ترضاه لغريك من أئمة املسلمني   ويتكلم بكالمك فلن ترضى هبذايف مشيك
 .  وقادهتم

أن بعضهم يتقمص شخصية كافرة كأيب جهل وفرعون ويتكلم :      ً          ثالث ا وهو أخطر
 هنى عن ، والرسول  بكالم الكفر بزعمه أنه يريد الرد عليهم وهذا تشبه بالكافر

 .  ، وهذا تشبه هبم التشبه بالكافرين
والتمثيل ليس من هدي سلفنا وال من منهجهم وإمنا هو مستورد من اخلارج :     ً ابع ار

، واعتبارها من وسائل الدعوة غري  فاملسرحيات والتمثيل عرفت من اخلارج وتسربت إلينا
 .  صحيح فوسائل الدعوة وهللا احلمد غنية عن هذه الطريقة

 خمتلف العصور وملا وما عرف املسلمون هذه الطريقة وكانت الدعوة ناجحة يف
 .  جاءت هذه الطريقة ما زادت الدعوة يف شيء مما يدل على أهنا سلبية
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 تكلم بعض الشباب على والة األمور ووصفهم بأهنم ال حيكمون شرع اهللا 
ما رأي فضيلتكم يف بعض الشباب الذين يتكلمون يف جمالسهم على والة :  ٣س

 ؟                          ً  يف هذه البالد جزاكم اهللا خري ااألمور ويقولون أهنم ال حيكمون شرع اهللا
، وهؤالء إمنا يقصدون الشر أو أهنم تأثروا  هذا الكالم معروف أنه باطل:  ٣ج

، حنن وهللا  بغريهم من الدعايات املضللة اليت تريد سلب هذه النعمة اليت تعيشها هذه البالد
، وليس معىن هذا أننا  احلمد على ثقة من والة أمورنا وعلى ثقة من املنهج الذي نسري عليه

، عندنا نقص ولكن ميكن إصالحه بغري هذه الطريقة ويف  قد كملنا وليس عندنا نقص
  وجد من يسرق ووجد من يزين ووجد من يشرب اخلمر وكان الرسول عهد النيب 

، ونقيم  يقيم عليهم احلدود فنحن وهللا احلمد نقيم احلدود على من ثبت عليه جرم
، فالنقص من طبيعة البشر ولكن   فاخلري موجود ولو كان هناك نقصالقصاص يف القتلى

، وتنقص  نرجو اهللا سبحانه وتعاىل أن يصلح أحوالنا وأن يسدد خطانا وأن يكمل نقصنا
، أهل السنة واجلماعة  والة األمور أو الكالم فيهم ليس من طريقة أهل السنة واجلماعة

 حتبيبهم للناس وعلى مجع الكلمة هذا هو حيثون على طاعة والة أمور املسلمني وعلى
، والغيبة والنميمة مها من أشد احملرمات ال سيما يف حق والة األمور ملا يفضيان  املطلوب

 .  إليه من تفريق الكلمة

 الرد على من قال معىن ال إله إال اهللا أي ال حاكم إال اهللا وال خالق إال اهللا 
حول تطبيق الشريعة أن معىن كلمة ال إله يقول الشيخ حممد قطب يف كتابه :  ٤س

إال اهللا أي ال حاكم إال اهللا وال خالق إال اهللا فهل هذا املذهب حق وهل لكم من 
 ؟  كلمة
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 يف معىن ال إله إال اهللا فسرها اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه وفسرها الرسول :  ٤ج
ρ#) *  { ، كما قال تعاىل سنته بأن معناها ال معبود حبق إال اهللا ß‰ç6 ôã$#uρ ©!$# Ÿω uρ (#θ ä.Îô³è@ Ïµ Î/ 

$ \↔ ø‹x© ( { )١(  . 

$ ô‰s)s9uρ  {:  ، قال سبحانه وتعاىل هذا هو معىن ال إله إال اهللا uΖ÷Wyè t/ ’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Βé& »ωθ ß™ §‘ 

Âχ r& (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $#uρ |Nθ äó≈©Ü9$# ( { )٢(  . 

$!  {:  ، قال سبحانه وتعاىل                    َ   هذا هو معىن ال إله إال  اهللا tΒ uρ (#ÿρ âÉ∆ é& ω Î) (#ρ ß‰ç6 ÷è u‹Ï9 ©!$# tÅÁ Î= øƒ èΧ 

ã& s! t Ïe$! $# { )٣(  . 

  {:  ، وقال سبحانه وتعاىل عن إبراهيم هذا هو معىن ال إله إال اهللا Í_ ¯ΡÎ) Ö!#tt/ $ £ϑ ÏiΒ 

tβρ ß‰ç7÷ès? ∩⊄∉∪ ω Î) “ Ï% ©!$# ’ÎΤtsÜsù { )هذا معىن ال إله إال اهللا)٤   . 

 ويف رواية )٥( }أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا  {:  وقال النيب 
 .  )٦( }إال أن يوحدوا اهللا  {

$  {:  قال تعاىل tΒ uρ àMø)n= yz £Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪ { )٧( . 
فمعىن ال إله إال اهللا إخالص العبادة هللا ويدخل فيها حتكيم الشريعة لكن ليس هو املعىن 

، بل معىن ال إله إال اهللا أعم من ذلك وأكثر وأهم من  قصود باألصالة وإمنا هو تابعامل
، أهم من ذلك إزالة الشرك من على األرض وإخالص  حتكيم الكتاب يف أمور املنازعات

                                                 
 .  ٣٦:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٣٦:  سورة النحل آية) ٢(
 .  ٥:  سورة البينة آية) ٣(
 .  ٢٧ - ٢٦:  تانياآلسورة الزخرف ) ٤(
هاد ، أبو داود اجل )٣٩٦٧(، النسائي حترمي الدم  )٢٦٠٨(، الترمذي اإلميان  )٣٨٥(البخاري الصالة ) ٥(

 .  )٣/٢٢٥(، أمحد  )٢٦٤١(
 .  )٦٩٣٧(البخاري التوحيد ) ٦(
 .  ٥٦:  سورة الذاريات آية) ٧(
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، تفسريها باحلاكمية تفسري قاصر  العبادة هللا سبحانه وتعاىل فهذا التفسري الذي قاله قاصر
 .   إله إال اهللاال يعطي معىن ال

؛ ألن هذا يقر به املشركون ولو كان  أما تفسريه بأنه ال خالق إال اهللا فهو باطل
  { معناها ال خالق إال اهللا لكان املشركون موحدين قال تعاىل È⌡s9uρ Νßγ tFø9r'y™ ô̈Β öΝßγ s)n= yz 

£ä9θ à)u‹s9 ª!$# ( { )فعلى هذا التفسري إن أبا جهل موحد وإن أبا هلب موحد فتعاىل اهللا عن )١ 
 .ذلك فهذا تفسري باطل 

 دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب منهج السلف يف األصول والفروع 
هل دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب تغين عن اإلخوان املسلمني ودعوة :  ٥س

 ؟  مجاعة التبليغ
دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا تغين عن هذه الدعوات ألهنا منهج :  ٥ج

، وهو يف األصول على منهج السلف الصاحل من الصحابة  السلف يف األصول والفروع
 .  والتابعني وأتباعهم واألئمة األربعة

لد ويف الفروع هو على مذهب اإلمام أمحد إمام أهل السنة وليس معىن ذلك أنه يق
، ففيها كل مقومات الدعوة                 ً                                      اإلمام أمحد تقليد ا أعمى وإمنا يقلده فيما عرف الدليل عليه

 .  الصحيحة
، أما مسألة  ، منهجه واضح ال حيتاج وهذا واضح يف فتاواه ويف رسائله رمحه اهللا

فنحن .  . ، مجاعة كذا وكذا ، مجاعة اإلخوان املسلمني اجلماعات األخرى مجاعة التبليغ
 وهدي السلف وها كلها إىل أن ترد مناهجها إىل كتاب اهللا وسنة رسول اهللا ندع

، هذا الذي  الصاحل وتعرضها على ذلك فما وافق فاحلمد هللا وما خالف فإهنا تصحح اخلطأ
 .  ندعو إليه

                                                 
 .  ٨٧:  سورة الزخرف آية) ١(
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 احملاضرة السادسة والعشرون 
 االستـقـامـــة  

 احلث على االستقامة يف الكتاب والسنة 
 رمحن الرحيمبسم اهللا ال

 .  ، والصالة والسالم على نبينا حممد احلمد هللا رب العاملني
 .  " االستقامة وأثرها على الفرد واجملتمع " إن موضوع احملاضرة هو

، يأمر اهللا   يف عدة مواضعاالستقامة ورد ذكرها يف كتاب اهللا ويف سنة رسوله 
 ال اهللا سبحانه وتعاىل لنبيه هبا ويثين على أهلها ويعدهم جبزيل األجر والثواب ق

: } öΝÉ)tG ó™ $$ sù !$ yϑ x. |NöÏΒ é& tΒ uρ z>$ s? y7 yè tΒ Ÿω uρ (#öθ tó ôÜs? 4 …çµ ¯ΡÎ) $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ ÷ès? ×ÅÁ t/ ∩⊇⊇⊄∪ { )١(   . 

≅ö  {:  وقال اهللا سبحانه وتعاىل لنبيه آمرا له أن يقول è% !$ yϑ ¯ΡÎ) O$ tΡr& ×|³o0 ö/ä3è= ÷WÏiΒ # yrθãƒ ¥’ n< Î) 

!$ yϑ ¯Ρr& ö/ä3ßγ≈ s9Î) ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïn≡uρ (#þθ ßϑ‹ É)tG ó™ $$ sù Ïµ ø‹s9Î) çνρ ãÏøó tG ó™ $#uρ 3 ×≅ ÷ƒ uρ uρ tÏ.Îô³ßϑ ù= Ïj9 ∩∉∪ { )وقال اهللا  )٢ ،

β¨  {:  سبحانه وتعاىل Î) š Ï%©!$# (#θ ä9$ s% $ oΨ š/u‘ ª!$# §ΝèO (#θ ßϑ≈ s)tFó™ $# ãΑ̈”t∴ tG s? ÞΟÎγ øŠn= tæ èπx6Í×¯≈ n= yϑ ø9$# ω r& (#θèù$sƒrB 

Ÿωuρ (#θçΡt“øtrB (#ρãÏ±÷0r&uρ Ïπ̈Ψpgø:$$Î/ ÉL©9$# óΟçFΖä. šχρß‰tãθè? ∩⊂⊃∪ ßøtwΥ öΝä.äτ!$uŠÏ9÷ρr& ’Îû Íο4θuŠysø9$# $u‹÷Ρ‘‰9$# ’Îûuρ ÍοtÅzFψ$# ( öΝä3s9uρ 

$yγŠÏù $tΒ þ‘ÏStGô±n@ öΝä3Ý¡àΡr& öΝä3s9uρ $yγŠÏù $tΒ tβθãã£‰s? ∩⊂⊇∪ Zωâ“çΡ ôÏiΒ 9‘θàxî 8ΛÏm§‘ ∩⊂⊄∪ { )وقال اهللا ،  )٣

β¨  {:  سبحانه وتعاىل Î) t Ï% ©! $# (#θ ä9$ s% $ oΨ š/ z’ ª! $# §Ν èO (#θ ßϑ≈ s) tF ó™ $# Ÿξ sù ì∃ öθ yz óΟ Îγ öŠ n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ 

šχθ çΡ t“ øt s† ∩⊇⊂∪ y7Í×¯≈ s9'ρ é& Ü=≈ pt õ¾r& Ïπ̈Ψ pgø: $# t Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù L!#t“ y_ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊇⊆∪ { )وقال اهللا  )٤ ،

Èθ  {:  سبحانه وتعاىل ©9 r& uρ (#θ ßϑ≈ s) tF ó™ $# ’ n? tã Ïπ s)ƒ Ì ©Ü9 $# Ν ßγ≈ oΨ ø‹ s) ó™ V{ ¹ !$ ¨Β $ ]% y‰ xî ∩⊇∉∪ { )٥(  ،

                                                 
 .  ١١٢:  سورة هود آية) ١(
 .  ٦:  سورة فصلت آية) ٢(
 .  ٣٢ - ٣٠:  اتياآلسورة فصلت ) ٣(
 .  ١٤ - ١٣:  تانياآلسورة األحقاف ) ٤(
 .  ١٦:  يةسورة اجلن آ) ٥(
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يا :   فقلتسألت النيب  {:   قال يف حديث سفيان بن عبد اهللا وقال النيب 
قل آمنت باهللا مث :  ، قال  رسول اهللا قل يل قوال يف اإلسالم ال أسأل عنه غريك

استقيموا ولن حتصوا واعلموا أن خري  {:  ، وقال يف حديث ثوبان )١( } استقم

، ويف حديث أيب هريرة أن النيب  )٢( }أعمالكم الصالة وال حيافظ على الوضوء إال مؤمن 

وال أنت :  ، قالوا سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد اجلنة منكم بعمله {:  قال

 .  )٣( }وال أنا إال أن يتغمدين اهللا برمحة منه وفضل :  ؟ قال يا رسول اهللا
فهذه اآليات واألحاديث حتث على االستقامة ترغب فيها وتبني ثواب أهل االستقامة 

، ما هي االستقامة اليت هذه مكانتها يف كتاب اهللا  تقامةمما جيعلنا نتطلع إىل معىن االس
 ؟   حىت نعمل هباوسنة رسوله 

 املراد باالستقامة 
بني العلماء رمحهم اهللا أن االستقامة هي االعتدال وضدها االعوجاج وامليل هذا من 

β¨  {:  حيث اللغة يقال خط مستقيم يعين خط ال عوج فيه وال ميل قال اهللا تعاىل r&uρ #x‹≈ yδ 

‘ÏÛ≡uÅÀ $ VϑŠ É)tG ó¡ãΒ çνθ ãèÎ7¨?$$ sù ( { )٤(  .} $ tΡÏ‰÷δ $# xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ É)tG ó¡ßϑ ø9$# ∩∉∪ { )الصراط املستقيم )٥ 
طريق املعتدل الذي ليس فيه اعوجاج وال ميل خبالف الطرق الضالة فإن فيها هو ال

اعوجاج وفيها ميل وفيها خماطر أما الصراط املستقيم صراط اهللا سبحانه وتعاىل فهو طريق 
 .  معتدل ال اعوجاج فيه وال ميل وال خطر على من سلكه

،  ، االعتدال على شريعة اهللا فاالستقامة معناها االعتدال على طاعة اهللا سبحانه وتعاىل
االعتدال على كلمة التوحيد هذه هي االستقامة شرعا كما تدل على ذلك عبارات 

                                                 
 .  )٢٧١٠(، الدارمي الرقاق  )٣/٤١٣(، أمحد  )٣٨(مسلم اإلميان ) ١(
 .  )٦٥٥(، الدارمي الطهارة  )٥/٢٧٧(، أمحد  )٢٧٧(ابن ماجه الطهارة وسننها ) ٢(
 .  )٦/١٢٥(، أمحد  )٢٨١٨(، مسلم صفة القيامة واجلنة والنار  )٦١٠٢(البخاري الرقاق ) ٣(
 .  ١٥٣:  سورة األنعام آية) ٤(
 .  ٦:  سورة الفاحتة آية) ٥(
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السلف كلها جتتمع على أن االستقامة شرعا هي لزوم طاعة اهللا سبحانه وتعاىل من غري 
وحيد ، فهي تعين لزوم ما شرعه اهللا سبحانه وتعاىل يف الت ميل ومن غري التفات إىل غريها

، ويف كل ما يفعله اإلنسان  وإخالص العبادة هللا ويف اآلداب واألخالق والتعامل مع الناس
يف هذه احلياة يكون مستقيا على املنهج الصحيح الذي رمسه اهللا سبحانه وتعاىل وبينه 

؛ ألن هذا املنهج هو منهج الذين أنعم اهللا عليهم كما قال  رسوله صلى اهللا عليه وسلم
$  {:  تعاىل tΡÏ‰÷δ $# xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ É)tG ó¡ßϑ ø9$# ∩∉∪ xÞ≡uÅÀ t Ï% ©!$# |M ôϑ yè÷Ρr& öΝÎγ ö‹n= tã { )فالذين أنعم اهللا )١ 

عليهم هم أهل االستقامة من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك 
 .      ً رفيق ا

، بني التساهل وعدم املباالة وبني الغلو   بني اإلفراط والتفريطفاالستقامة تعين التوسط
، الغايل هو الذي  ؛ ألن دين اهللا بني الغايل واجلايف ، هذا هو طريق االستقامة والتشدد

، وكذلك الغايل  ، واجلايف هو املتساهل الذي ال يهتم بدينه بل هو مفرط يزيد ويتشدد
، وهو  يد يف التمسك يظن أنه يطيع اهللا ورسولهواملتشدد الذي يزيد يف العبادة ويز

؛ ألن من خرج عن اجلادة ومال عنها سواء بتساهل أو بتشدد خرج عن شرع  بالعكس
 .  اهللا سبحانه وتعاىل

فاالستقامة هي االعتدال من غري جفاء وتساهل ومن غري زيادة وتشدد وإفراط يف 
 .  ، هذا هو طريق االستقامة العبادة

 ني اجلفاء والغلو االستقامة ب
، منهم املقل ومنهم املستكثر  فالعصاة والفساق هؤالء متساهلون ومفرطون كل حبسبه

من التفريط حبسب ما يرتكبون من الذنوب والسيئات واملخالفات هم هبذا مفرطون يف 
طاعة اهللا ومقصرون يف عبادة اهللا وهم متفاوتون يف تفريطهم وتساهلهم فمنهم من خرج 

،  ، ومنهم من خرج قليال إال أهنم كلهم يعتربون جافني ومفرطني االستقامةبعيدا عن 

                                                 
 .  ٧ - ٦:  تانياآلسورة الفاحتة ) ١(
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 الذين ال يقنعهم السري على طاعة وعلى الطرف الثاين املتشددون الغالون يف دين اهللا 
اهللا وما شرعه اهللا بل يريدون أن يزيدوا عما شرعه ويقولون هذا من الدين وهو واهللا ليس 

Ÿ≅÷δ  {  تعاىل منه يف كتابه قال تعاىلمن الدين وهلذا حذر اهللا r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å6ø9$# Ÿω (#θ è= øó s? ’Îû 

öΝà6ÏΖƒ ÏŠ uö xî ÈdY ys ø9$# { )فأهل الكتاب غلوا يف حق املسيح عليه الصالة والسالم حىت )١ 
ا هللا أو اعتربوه هو اهللا أو ثالث ثالثة ورفعوه من درجة العبودية والبشرية إىل اعتربوه ابن

، فمن غال يف حق شخص حىت رفعه عن مرتلته فهذا  ، هذا غلو وزيادة درجة الربوبية
، ومن غال يف العبادة ومل يقتصر على ما شرعه اهللا وزاد فهذا من الغلو الذي  أعظم الغلو

صالة الفجر ركعتان أنا أريد أن أصلي أربع ركعات :  نسانا قالال يقبله اهللا فلو أن إ
، ال يقبل  ، وهذه الصالة باطلة ، فقوله هذا غلو وزيادة واهللا ال يقبل الزيادة زيادة يف اخلري

الصلوات اخلمس ال تكفي :  اهللا منك إال ما شرعه بأن تصلي الفجر ركعتني وكذا لو قال
ال هذا كفر باهللا عز :  بع صلوات زيادة خري قلنا لهأنا أريد أن أجعلها ست صلوات س

؛ ألن هذا زيادة يف الدين وهي مثل النقص من الدين أو أشد ال يقبلها اهللا سبحانه  وجل
 يف اخلوارج وهم طائفة شددت يف الدين على عهد الصحابة ، ومن مث قال النيب  وتعاىل

،   مرتكب الكبرية بأنه كافروغلت يف الدين وعظمت من شأن الكبائر حىت حكمت على
حتقرون صالتكم إىل صالهتم وعبادتكم إىل عبادهتم ميرقون من  {:   فيهموقال النيب 

هم ميرقون من الدين  ف)٢( }، أينما لقيتموهم فاقتلوهم  الدين كما ميرق السهم من الرمية
، لكن االجتهاد  ، حىت إن الصحابة حيقرون عبادهتم إىل عبادهتم بسبب الغلو والزيادة

، وهلذا وصفهم بأهنم ميرقون  الذي يكون ليس على طريق صحيح ال ينفع بل يضر صاحبه
، وحىت إهنم كانوا يعرفون بصفرة الوجوه  من الدين بسبب غلوهم وتشددهم والعياذ باهللا

،  ، وكثرة التالوة لكن ملا زادوا على الدين ما ليس منه خرجوا من الدين  قيام الليلمن
                                                 

 .  ٧٧:  سورة املائدة آية) ١(
، أبو داود السنة  )٢٥٧٨(، النسائي الزكاة  )١٠٦٤(، مسلم الزكاة  )٤٧٧١(البخاري فضائل القرآن ) ٢(

 .  )٣/٦٠(، أمحد  )٤٧٦٤(
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ً   ومسوا باخلوارج أيض ا ألهنم خرجوا على أمري املؤمنني علي بن أيب طالب وخرجوا أيض ا                                                      ً                
عن رسم العبادة اليت شرعها اهللا سبحانه وتعاىل فكذلك كل من تأسى هبم فهو منهم ممن 

؛ ألن اخلوارج يتكرر وجودهم يف التاريخ وهذا مذهب  تقوم الساعةجاء بعدهم إىل أن 
، وهو مذهب باطل بسبب الغلو والتشدد الذي ما  يكون عليه طوائف من الناس ال تزال

، وحىت االجتهاد يف النوافل على غري الطريق الذي كان عليه  أنزل اهللا به من سلطان
بيوت النيب يسألون عن عبادته وقيامه يف الليل ، فقد جاء ثالثة نفر إىل  الرسول يعترب غلوا

فلما أخربهم أزواج النيب ورضي اهللا عنهن ملا أخربهنم بصالة النيب يف الليل وصيامه كأهنم 
، لكنهم أجابوا عن فعل الرسول بأنه قد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما  تقالوا هذا

كثر من الصالة ألنه مغفور له وحنن ، فهو بزعمهم مل ي فنحن لسنا مثله:  ، قالوا تأخر
، فلما جاء النيب وذكر له ذلك تغري وأنكر  لسنا مثله فنحن حباجة إىل أن جنتهد أكثر

 إين ألرجو أن أكون أخشاكم هللا ، أما واهللا أنتم الذين قلتم كذا وكذا {:  عليهم وقال
، ومن رغب  ، وإين أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء وآكل اللحم وأتقاكم هللا

ليس  {:  ، فقوله  يعين من مل تقنعه سنيت فأنا بريء منه)١( }عن سنيت فليس مين 

 يف االستقامة على سنة الرسول ، دل على هذا أن اخلري كله  أي بريء منه } مين
 يف حجة الوداع ملا أفاض من مزدلفة إىل مىن أمر  كذلك النيب وااللتزام بشرع اهللا 

أحد الصحابة أن يلتقط له حصى اجلمار فجاءه حبصى مثل حصى اخلذف أي الذي 
:  يقذف به على رؤوس األصابع أكرب من احلمص بقليل فجعل النيب ينفضه ويقول

ال :   يعين)٢( }أمثال هؤالء فارموا وإياكم والغلو فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو  {
                                          ً                          جييء واحد يقول هذه احلصى صغار ويأخذ حصى كبار ا هذا غلو ال جيوز فاحلصى اليت 

هذه زيادة :  ة وفيها الكفاية فال جييء واحد حبصى كبار ويقولرمى هبا النيب هي املشروع

                                                 
 .  )٣/٢٨٥(، أمحد  )٣٢١٧(، النسائي النكاح  )١٤٠١(كاح ، مسلم الن )٤٧٧٦(البخاري النكاح ) ١(
 .  )٣٠٥٧(النسائي مناسك احلج ) ٢(
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من رغب عن سنيت فليس  {قف عند حدك هذه سنة الرسول أيب القاسم :  خري نقول له

                ً               أنا آخذ حصى صغار ا أقل مما جاء يف :   وال جيوز العكس فيأيت واحد ويقول)١( }مين 
، هذا تساهل ال جيوز فال بد من السري على خطة الرسول قال  ال:  لهديث نقول احل

 )٢( }تركتكم على احملجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك  {:  رسول اهللا 
سنة الرسول فيها تشدد :   ال يأيت واحد يقولعمل بسنة الرسول فاالستقامة هي ال

، ولكن اليسر هو ما شرعه اهللا  ، نعم الدين يسر الدين يسر:  ويدعو إىل التساهل ويقول
أن نترك األوامر والنواهي ونقول االلتزام بالدين تشديد هذا ليس ورسوله وليس اليسر 
š  { تشديدا هذا هو الدين Ï9≡sŒ ßÏe$! $# ãΝÍhŠs)ø9$# 4 { )هذا قليل أنا :   أو يأيت واحد يقول)٣

، الناقص  قف عند حدك هذه سنة الرسول ال زيادة وال نقص:  ، نقول له أزيد زيادة خري
$  { زوم سنة الرسول وفيها السهولة واحلمد هللا، واالعتدال هو ل جاف والزائد غال tΒ uρ 

Ÿ≅ yè y_ ö/ä3ø‹n= tæ ’ Îû È Ïd‰9$# ôÏΒ 8l tym 4 { )٤(  . 

 من هم املتنطعون هم املتشددون الذين )٥( } قاهلا ثالثًا هلك املتنطعون {:  وقال
يرون أن السري على ما شرعه الرسول ال يكفي وال بد من االجتهاد واإلكثار من العبادة 

، إن هذا هو التنطع الذي يهلك صاحبة وبه هلك املتنطعون من  أكثر مما شرعه الرسول
التحذير من التشدد يف الدين والغلو يف قبل وقاهلا ثالثا عليه الصالة والسالم من أجل 

الدين فاالستقامة إذن عرفنا أهنا السري على الطريق املعتدل وهو ما شرعه اهللا تعاىل وشرعه 
رسوله التزام ذلك من غري إفراط وال تفريط وقد ذكر اهللا يف هذه اآليات اليت مسعتم وذكر 

واألمر هبا وذكر جزاء أهل  يف األحاديث اليت مسعتم احلث على االستقامة النيب 

                                                 
 .  )٣/٢٨٥(، أمحد  )٣٢١٧(، النسائي النكاح  )١٤٠١(، مسلم النكاح  )٤٧٧٦(البخاري النكاح ) ١(
 .  )٤/١٢٦(، أمحد  )٤٤(ابن ماجه املقدمة ) ٢(
 .  ٣٦:  سورة التوبة آية) ٣(
 .  ٧٨:  احلج آيةسورة ) ٤(
 .  )١/٣٨٦(، أمحد  )٤٦٠٨(، أبو داود السنة  )٢٦٧٠(مسلم العلم ) ٥(
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βÎ) š¨  { ، قال سبحانه االستقامة Ï% ©!$# (#θ ä9$ s% $ oΨ š/u‘ ª!$# §ΝèO (#θ ßϑ≈ s)tFó™  قالوا ربنا اهللا )١( } #$
، مث استقاموا على هذا فعملوا مبقتضى  اهللانطقوا بالشهادتني ال إله إال اهللا حممد رسول 

                  ً                           ومل يشركوا باهللا شيئ ا ومل يقصروا يف عبادة اهللا ومل ، أخلصوا العبادة هللا  الشهادتني
ً                                           يتكاسلوا عن طاعة اهللا أدوا الفرائض وأيض ا اجتهدوا يف النوافل يف العبادات على ما رسم                                      

 فاتبعوا ما شرع وجتنبوا البدع                          ً          وكذلك حققوا شهادة أن حممد ا رسول اهللاالرسول 
من أحدث يف أمرنا هذا ما  {:                                        ً        واخلرافات واحملدثات ولزموا سنة الرسول عمل ا بقوله 

 .  )٣( }من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد  {:   ويف رواية)٢( }ليس منه فهو رد 

من يعش منكم فسريى اختالفًا كثًريا فعليكم بسنيت  {:  وقال عليه الصالة والسالم
وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدى متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم 

 .  )٤( }حمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة و

 عاقبة أهل االستقامة عند املوت ويف اآلخرة 
اهلدي هدي حممد إن خري احلديث كتاب اهللا وخري  {:  وقال عليه الصالة والسالم

 فإهنم ملا قالوا ربنا اهللا فهذا معناه اإلعالن )٥( }وشر األمور حمدثاهتا وكل بدعة ضاللة 
بالشهادة هللا بالوحدانية وأهنم ال يعبدون إال اهللا سبحانه وتعاىل وكذلك إعالن ملتابعة 

ن حممدا  فلما أعلنوا ذلك ونطقوا به بألسنتهم فشهدوا أن ال إله إال اهللا وأالرسول 

                                                 
 .  ٣٠:  سورة فصلت آية) ١(
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ٢(

 .  )٦/٢٧٠(أمحد 
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(ضية ، مسلم األق )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ٣(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤٦٠٧(أبو داود السنة ) ٤(
،  )٣/٣٧١(، أمحد  )٤٥(، ابن ماجه املقدمة  )١٥٧٨(، النسائي صالة العيدين  )٨٦٧(مسلم اجلمعة ) ٥(

 .  )٢٠٦(الدارمي املقدمة 
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رسول اهللا واتبعوا ذلك بالعمل ألنه ال يكفي جمرد النطق بأن يقولوا ربنا اهللا فقط من دون 
ال إله :  ، أما القول بال عمل فال ينفع والذي يقول عمل بل ال بد أن يتبعوا ذلك بالعمل

  أو يعبد غريه أوإال اهللا حممد رسول اهللا ولكنه ال يتبع ذلك بالعمل فال يعبد اهللا 
، ويطيع آباءه  أشهد أن حممدا رسول اهللا ولكن ال يطيعه وإمنا يطيع هواه:  يقول

، ويطيع املخرفني واملشعوذين والدجالني ويطيع ما وجد عليه الناس ولو كان  وأجداده
ربنا اهللا حيتاج إىل حتقيق وحيتاج إىل عمل :  ، فقول خمالفا هلدي الرسول فهذا مل يستقم

، فال بد أن يستقيم على طاعة اهللا  ربنا اهللا:  ، فمن قال  إخالصوإىل صدق وحيتاج إىل
:  ، والذين فعلوا ذلك ما هو جزاؤهم بالقول والعمل واإلخالص والصدق واليقني

} ãΑ̈”t∴tG s? ÞΟÎγ øŠn= tæ èπ x6Í×¯≈ n= yϑ ø9$# { )؛ ألن   مالئكة الرمحة تترتل عليهم عند املوت تبشرهم)١
ً                                                وص ا الكافر واملنافق إذا عاين املوت فإن املالئكة تترتل اإلنسان خياف عند املوت وخص  

ال ختافوا مما أنتم قادمون :  ، يف حلظة املوت فتطمئنهم وتقول هلم عليهم يف هذه اللحظة
، وال حتزنوا على ما تركتم من  عليه ألنكم قادمون على رب رحيم وعلى جنات النعيم

، وال حتزنوا على فراق   وال ختافوا عليهماألوالد والزوجات الذين ختافون عليهم الضياع
، وتبشرهم باجلنة عند سكرات املوت عند  الدنيا فراق األوالد واألهل فنحن خنلفكم فيهم

، والكافر  ، فاملؤمن إذا بشر بلقاء اهللا أحب لقاء اهللا فأحب اهللا لقاءه ذلك حيبون لقاء اهللا
ß {.   لقاءهواملنافق إذا بشر بالنار كره لقاء اهللا فكره اهللا øt wΥ öΝ ä. äτ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& ’ Îû Íο 4θ uŠ ys ø9 $# 

$ u‹ ÷Ρ ‘‰9 ؛ ألن املؤمن   كانوا مع املؤمنني يعينوهم على طاعة اهللا وحيفظوهنم بأمر اهللا)٢( } #$
ن موكل به مالئكة ولكن املؤمن يكون معه مالئكة حيفظونه ، وكل إنسا موكل به مالئكة

’ {.  ويسددونه ويأمرونه باخلري وينهونه عن الشر Îûuρ Íο tÅz Fψ$# { )حنن معكم يف اآلخرة )٣ 
معكم ونسري معكم وحنن معكم يف اجلنة كما قال ختافوا من أهوال اآلخرة حنن ال 

                                                 
 .  ٣٠:  فصلت آيةسورة ) ١(
 .  ٣١:  سورة فصلت آية) ٢(
 .  ٢٠١:  سورة البقرة آية) ٣(
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àM≈̈Ζy_ 5β  {:  تعاىل ô‰tã $ pκtΞθ è= äz ô‰tƒ tΒ uρ yx n= |¹ ôÏΒ öΝÍκÉ″!$ t/# u öΝÎγ Å_≡uρ ø— r&uρ öΝÍκÉJ≈ −ƒ Íh‘èŒuρ ( èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ 

tβθ è=äz ô‰tƒ ΝÍκö n= tã  Ï iΒ È e≅ ä. 5>$ t/ ∩⊄⊂∪ íΝ≈ n= y™ / ä3 ø‹ n= tæ $ yϑ Î/ ÷Λ än ÷ y9 |¹ 4 zΝ ÷è ÏΨ sù  t< ø) ãã Í‘# ¤$! $# ∩⊄⊆∪ { )١(  ،

öΝ {.  هذه عاقبة أهل االستقامة عند املوت ويف اآلخرة ä3 s9 uρ $ yγŠ Ïù $ tΒ þ‘ ÏS tG ô± n@ öΝ ä3 Ý¡ àΡ r& 

öΝ ä3 s9 uρ $ yγŠ Ïù $ tΒ tβθ ãã £‰ s? ∩⊂⊇∪ { )كل ما طلبتم يف اجلنة فهو موجود   أي ما تطلبون)٢ ،
، قد يتمىن  اإلنسان قد يطلب أشياء وال حيصل عليها؛ ألن  موفر وهذا خبالف الدنيا
“Zωâ  { ، واجلنة دار السرور أشياء ولكن ال حيصل عليها çΡ ôÏiΒ 9‘θ àxî 8Λ Ïm  الرتل )٣( } ∪⊅⊃∩ ‘§

ôÏiΒ 9‘θàxî 8Λ  { ، واهللا أعد اجلنة ضيافة ألهل االستقامة وهذا الرتل الضيافة Ïm §‘ ∩⊂⊄∪ { )٤( 
 .  ؟ ال يعلمها إال اهللا ما ظنكم بضيافة الغفور الرحيم ماذا تكون

 عظم مقام االستقامة يف الدين 
فاحلاصل أن االستقامة مقامها يف الدين عظيم ومن غري تشدد ومن غري تساهل 

، وإذا حاول اإلنسان االستقامة وحرص عليها وقصدها  وتفريط وجفاء وعدم مباالة
،  سان ليس معصوما؛ ألن اإلن  ويكثر من االستغفاروحصل منه خلل فإنه يستغفر اهللا 

Ÿξ  {:  قال اهللا تعاىل sù (#þθ’.t“ è? öΝä3|¡àΡr& ( uθ èδ ÞΟn= ÷ær& Çyϑ Î/ #’ s+¨?$# ∩⊂⊄∪ { )٥(  . 
 .  هذا تزكية للنفسفالذي يرى أنه قد أتى بالواجب وأنه وىف احلق الذي عليه لربه ف

ً                                  فاإلنسان يعترب نفسه مقصر ا دائم ا يف حق اهللا سبحانه وتعاىل فيستغفر اهللا ، وهلذا                        ً     
 مع اجتهاده يف العبادة اليت ال مياثله أحد من اخللق فيها عليه يقول سيد اخللق حممد 

                                                 
 .  ٢٤ - ٢٣:  تانياآلسورة الرعد ) ١(
 .  ٣١:  سورة فصلت آية) ٢(
 .  ٣٢:  سورة فصلت آية) ٣(
 .  ٣٢:  سورة فصلت آية) ٤(
 .  ٣٢:  سورة النجم آية) ٥(
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؛ ألنك  )١( }ال أحصي ثناء عليك  {:  الصالة والسالم ومع هذا يعتذر إىل ربه ويقول
مهما عبدت اهللا واجتهدت فإن نعم اهللا وفضله عليك أكثر ولكن اهللا جل وعال عفو 

 .  غفور
فلو صليت الليل والنهار وصمت الدهر كله وأنفقت األموال الكثرية وعملت ما 

بحانه وتعاىل إذا ، ولكن اهللا س ، الدين أكثر وأكثر عملت فإنك لن تستكمل الدين كله
$  {،  عملت ما تستطيع عفا اهللا عنك ما ال تستطيع oΨ −/ u‘ Ÿω !$ tΡ õ‹ Ï{# xσ è? β Î) !$ uΖŠ Å¡ ®Σ ÷ρ r& $ tΡ ù' sÜ ÷z r& 4 

$ oΨ −/ u‘ Ÿω uρ ö≅ Ïϑ ós s? !$ uΖ øŠ n= tã # \ ô¹ Î) $ yϑ x. … çµ tF ù= yϑ ym ’ n? tã š Ï% ©! $#  ÏΒ $ uΖ Î= ö6 s% 4 $ uΖ −/ u‘ Ÿω uρ $ oΨ ù= Ï dϑ ys è? $ tΒ Ÿω 
sπ s%$ sÛ $ oΨ s9  Ïµ Î/ ( ß# ôã $# uρ $ ¨Ψ tã ö Ï øî $# uρ $ oΨ s9 !$ uΖ ôϑ ym ö‘ $# uρ 4 |MΡ r& $ uΖ9 s9 öθ tΒ $ tΡ ö ÝÁΡ $$ sù ’ n? tã ÏΘ öθ s) ø9 $# 

š Í Ï≈ x6 ø9 $# ∩⊄∇∉∪ { )٢(  . 
أسأله أن يرزقين وإياكم االستقامة على دينه أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم و

والسالمة من الفنت ما ظهر منها وما بطن وأن يرينا احلق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا 
 .  الباطل باطال ويرزقنا اجتنابه وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

                                                 
،  )٨٧٩(، أبو داود الصالة  )١١٣٠(، النسائي التطبيق  )٣٤٩٣(، الترمذي الدعوات  )٤٨٦(مسلم الصالة ) ١(

 .  )٤٩٧(، مالك النداء للصالة  )٦/٥٨(، أمحد  )٣٨٤١(ابن ماجه الدعاء 
 .  ٢٨٦:  سورة البقرة آية) ٢(



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ٤٥٩

 األسئلة 

  مسجد آخر أشد حاجة من مجع ماال لتوسعة مسجد معني فدفع املال إىل
                       ً                                        فضيلة الشيخ لقد مجعت مبلغ ا من املال لتوسعة مسجد ومل يكف هذا املبلغ :  ١س

بل بقي مخسة أضعاف ما عندي ومل أجد غري هذا املبلغ الذي عندي وسؤايل هل جيوز 
 ؟  يل أن أدفع إىل مسجد آخر هو أشد حاجة من مسجدنا

أن تنتظر وحتتفظ هبذا املبلغ لعل احملسنني ال بأس بذلك أنت خمري بني أمرين إما :  ١ج
أن يساعدوا ويكملوا هذا املبلغ بعد عرض املسألة عليهم حىت يغطي املبلغ املسجد الذي 

 .  ، واألمر الثاين أن تدفعها يف مسجد آخر وحيصل املقصود إن شاء اهللا تريد عمارته

  شرعية تأجري حمالت الذهب مع العلم بأهنا تتعامل معامالت ربوية غري
هل جيوز تأجري حمالت الذهب مع العلم بأهنا تتعامل معامالت ربوية غري :  ٢س
 .  ؟ أفتوين مأجورين شرعية
                                     ً                           األصل يف التعامل بالذهب أنه جائز ليس حمرم ا وكون بعض الناس خيطئون أو :  ٢ج

ل ؛ ألن أصل العم يرابون أو يتعاملون معامالت حمرمة هذا خالف األصل فيجوز التأجري
؛                          ً       ، أما إذا مل تعلم عنه شيئ ا فأجره جائز إال إذا علمت عن شخص أنه يرايب فال تؤجره

 .  ألن األصل اجلواز

 شرح حديث أول ما خلق اهللا القلم 
فضيلة الشيخ السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته يف كتاب التوحيد الذي :  ٣س

 األولية فما معناها وهل كنت شرحتموه أن أول ما خلق اهللا القلم ومل توضحوا معه
 .               ً ؟ جزاكم اهللا خري ا هناك تعارض مع القول بأن احلوادث ال أول هلا
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، تكلم أهل   احلديث)١( }أول ما خلق اهللا القلم قال له اكتب  {: حديث :  ٣ج
 احلديث بعضهم يرى أن القلم هو أول املخلوقات كما يف هذا احلديث بعضهم العلم عن

؛ ألن يف احلديث اآلخر أن اهللا كتب مقادير اخلالئق  يرى أن العرش هو أول املخلوقات
قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة وكان عرشه على املاء ودل ذلك على 

، وهذا هو الصحيح أن العرش هو أول  لقلمأن العرش كان موجودا قبل الكتابة با
، وهلذا يقول العالمة ابن القيم رمحه اهللا يف  املخلوقات املشاهدة املوجودة وأن القلم بعده

 :  النونية
ــديان  ــن ال ــه م ــضاء ب ــب الق                                   كت
ــذاين  ــالء اهلم ــد أيب الع ــوالن عن                                  ق
ــان   ــان ذا أرك ــة ك ــت الكتاب                                   وق

 
                          والنــاس خمتلفــون يف القلــم الــذي

                                   ان قبل العـرش أو هـو بعـده              هل ك 
                                       واحلق أن العـرش كـان قبـل ألنـه          

% : }  šχيشري إىل قوله  Ÿ2 uρ …çµ ä© ötã ’n?tã Ï!$ yϑ ø9$# { )وأما حوادث ال .  )٢
؛ ألن  أن يقال أفعال اهللا جل وعال ال أول هلا، والصحيح  أول هلا فهذا التعبري غري سليم

، فهو ال يزال خيلق ويرزق ويدبر وهو سبحانه  أفعاله صفة من صفاته سبحانه وتعاىل
وتعاىل أول آخر ظاهر باطن ليس ألوليته سبحانه وتعاىل بداية وال آلخريته سبحانه هناية 

 أما املخلوقات فهي تتجدد وحتدث ، فهو يفعل ما يشاء فأفعاله أزلية بأزليته سبحانه وتعاىل
بعد أن مل تكن والسماوات ما كانت موجودة مث وجدت والعرش ما كان موجودا مث 

                          ً      ً            ، فاملخلوقات تتجدد وحتدث شيئ ا فشيئ ا أما أفعال  وجد والقلم ما كان موجودا مث وجد
أن أفعال اهللا ، هذا الذي قرره شيخ اإلسالم ابن تيمية  اهللا سبحانه وتعاىل فإهنا ال أول هلا

 .  ال بداية هلا كما أن اهللا سبحانه ال بداية له فأفعاله سابقة أزلية بقدمه سبحانه وتعاىل

                                                 
 .  )٢١٥٥(الترمذي القدر ) ١(
 .  ٧:  سورة هود آية) ٢(
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 من يقول بعض الصحابة كان لديه نقص عملي 
ما تقول يا فضيلة الشيخ فيمن يقول إن بعض الصحابة كان لديه نقص :  ٤س

 ؟  عملي أرجو التوضيح
، صحابة الرسول ال جيوز الكالم فيهم وال  المنرته الصحابة عن هذا الك:  ٤ج

، فوالذي نفسي بيده  ال تسبوا أصحايب {:   قال؛ ألن النيب  الطعن فيهم وال تنقصهم

فيجب احترام .  )١( } نصيفه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهًبا ما بلغ مد أحدهم وال
الصحابة وعدم الكالم فيهم وال داعي ملثل هذا الكالم ألنه فتح باب لتنقص الصحابة 

 .  رضي اهللا عنهم

 هجر من ظهر منه بدعة من التشدد والغلو 
 ؟  هل يعترب هجر من ظهر منه بدعة من التشدد والغلو أم ال:  ٥س
 أو معصية من املعاصي جيب مناصحته هذا فيه تفصيل الذي حصل منه بدعة:  ٥ج

، الطريقة اليت تعرب عن األخوة وعن الشفقة وعن  باحلكمة واملوعظة احلسنة والطريقة اللبقة
الرمحة فإذا مل ميتثل وأصر على االبتداع أو العمل أو البدعة فإنه يهجر بعد ذلك ألنه زال 

 وهجر املبتدعة من هدي ، عذره ألنه إذا نصح وبني له ومل يقبل زال عذره عند ذلك
، وكانوا يوصون باالبتعاد عن املبتدعة من أجل أن حياصروا شرهم وهذا  السلف الصاحل

، فاملبتدع فيه مرض وبائي والذي  يعترب مثل احلجر الصحي لكنه حجر صحي يف الدين
 فيه مرض وبائي حيجر عليه حيث إنه جيعل يف مكان الئق يعاجل فيه ولكنه ال خيتلط بالناس

لئال يؤثر على صحتهم والعدوى بيد اهللا وبإذنه لكن اهللا أمر باختاذ األسباب الواقية 
فاملبتدع فيه مرض ديين وبائي فيجب أن يهجر حبيث ال تنتشر عدواه إىل غريه وألجل أن 

                                                 
، أبو داود  )٣٨٦١(، الترمذي املناقب  )٢٥٤١(، مسلم فضائل الصحابة  )٣٤٧٠(البخاري املناقب ) ١(

 .  )٣/٥٥(، أمحد  )١٦١(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٥٨(السنة 
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يرتدع وألجل أن حيذره الناس فال ينتشر شره على الناس وكل هذا بعد املناصحة وإقامة 
 .  ، نعم احلجة

 فرق بني التورع والغلو ال
 ؟                                            ً فضيلة الشيخ ما الفرق بني التورع والغلو وشكر ا:  ٦س
دع ما يريبك إىل ما  {:   قالالتورع االحتياط وهذا ليس فيه غلو والنيب :  ٦ج

،  )٢( }فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه  {:  ، وقال  )١( }ال يريبك 
، وأما الغلو فهو ممنوع ومنهي عنه ألنه زيادة يف  ؛ ألنه احتياط للدين فالتورع مشروع

 .   أمر باالحتياط والتورع وهنى عن الغلوالدين والنيب حممد 

  والعلماء املعتربين الغلو والتشدد يف ضوء النصوص الشرعية
فضيلة الشيخ إن البعض جعلوا االلتزام بالدين هو املقياس احلقيقي للغلو يف :  ٧س

، ويرون أن اإلنسان الذي ال حيافظ على                                        ً الدين فكل من التزم بالدين يعدونه متشدد ا
                                                        ً        ً         الصلوات وال يهتم بسائر أمور االلتزام يف الذي جيعلون منه إنسان ا معتدل ا فما هي 

 ؟  جيهاتكم ملثل هذاتو
                             ً  إن املتساهلني يعتربون الدين تشدد ا :  حنن أشرنا إىل هذا يف كلمتنا وقلنا:  ٧ج

،  ويرون أن من متسك بدينه وحافظ على صالته وحافظ على آداب اإلسالم متشدد
                                   ً                   ، فاملتساهل يعترب املتمسك بالدين متشدد ا كاملريض الذي يعترب  ؟ ألهنم متساهلون ملاذا

، والذي يبني الغلو والتشدد هو النصوص الشرعية     ً                    لقم ا بسبب املرض الذي فيهالعسل ع
ً                والعلماء املعتربون ال عرف الناس خصوص ا املتساهلني منهم  .  ، واهللا أعلم                                 

                                                 
، الدارمي  )١/٢٠٠(، أمحد  )٥٧١١(، النسائي األشربة  )٢٥١٨(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) ١(

 .  )٢٥٣٢(البيوع 
، أبو  )٤٤٥٣(، النسائي البيوع  )١٢٠٥( الترمذي البيوع ، )١٥٩٩(، مسلم املساقاة  )٥٢(البخاري اإلميان ) ٢(

 .  )٢٥٣١(، الدارمي البيوع  )٤/٢٧٠(، أمحد  )٣٩٨٤(، ابن ماجه الفنت  )٣٣٢٩(داود البيوع 
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 احملاضرة السابعة والعشرون 
 يف احلث على طلب العلم وبيان فضل العلماء  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم 
، وأشهد أن ال  ، وال عدوان إال على الظاملني ، والعاقبة للمتقني احلمد هللا رب العاملني

              ً              ، وأشهد أن حممد ا عبده ورسوله  إله إال اهللا وحده ال شريك له إله األولني واآلخرين
، وصلى اهللا عليه وعلى آله وأحبابه وأتباعه إىل يوم الدين وسلم  املبعوث رمحة للعاملني

 .       ً تسليم ا

 أمهية العلم 
  عن النيب وى البخاري رمحه اهللا يف صحيحه عن معاوية بن أيب سفيان فقد ر
 .  )١( }من يرد اهللا به خًريا يفقهه يف الدين  {:  أنه قال

 عالمة توفيق اهللا لعبده على اخلري أن ذلك بأن هذا حديث عظيم بني فيه النيب 
 .  هه يف دينهيفق

، فالفقه يف الدين معناه الفهم يف الدين بأن يفهم اإلنسان دينه وما  والفقه معناه الفهم
                                                                 ً      ً  أوجب اهللا عليه فعله وما أوجب عليه تركه مع العمل بذلك والقيام به علم ا وعمل ا 

 .   فإن هذا هو الفقه يف الدين     ً    وإخالص ا هللا 
يف اصطالح أهل العلم معرفة األحكام الشرعية ، ومعناه  فالفقه يف اللغة معناه الفهم

 .  من أدلتها التفصيلية
وهذا يشمل العلم بأصول الدين وفروعه من معرفة اهللا سبحانه وتعاىل بأمسائه وصفاته 
وما جيب من حقه على عباده ومعرفة احلالل واحلرام والواجب واحملرم إىل غري ذلك مما 

                                                 
، مالك  )٤/٩٣(، أمحد  )٢٢١(، ابن ماجه املقدمة  )١٠٣٧(، مسلم اإلمارة  )٧١(البخاري العلم ) ١(

 .  )٢٢٦(قدمة ، الدارمي امل )١٦٦٧(اجلامع 
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، فإن من وفقه اهللا   لنا وطلب منا معرفته والعمل بهجاء يف الكتاب والسنة مما شرعه اهللا
 .  ملعرفة ذلك فقد فقهه يف الدين وفهمه دينه الذي هو مناط سعادته يف الدنيا واآلخرة

فالفقه يف الدين هو أجل املطالب وأعظم املقاصد ألنه يؤدي إىل العمل على بصرية 
، وهذا هو الذي   يف علمه وعمله                           ً      ً     ً    وعلى معرفة فيكون اإلنسان عامل ا عامل ا خملص ا هللا 

uθ  {:   فإن اهللا بعث رسوله باهلدى ودين احلق فقال تعاىلبعث اهللا به رسوله  èδ 

ü” Ï%©!$# Ÿ≅ y™ ö‘ r& …ã& s!θ ß™ u‘ 3“ y‰ßγ ø9$$ Î/ È ÏŠuρ Èd,ys ø9$# { )١(  . 
 .  ، ودين احلق هو العمل الصاحل فاهلدى هو العلم النافع

 أقسام الفقه 
 :  والفقه يف اصطالح أهل العلم ينقسم إىل قسمني

يسمى بالفقه األكرب وهو معرفة اهللا سبحانه وتعاىل بأمسائه وصفاته :  القسم األول
 .  ص، وما يرته عنه من العيوب والنقائ وما جيب له من العبادة واإلخالص

هو الفقه يف أحكام العبادات واملعامالت واجلنايات واألنكحة وغري :  والقسم الثاين
 .                    ً                  ً    ذلك وهذا يعترب مكمل ا للقسم األول وتابع ا له

  أقسام العلم الواجب
                        ً                                               ومن العلم ما هو واجب وجوب ا عينيا على كل مسلم أن يعرفه وال يعذر أحد جبهله 

د إال به من أحكام عقيدته وأحكام صالته وزكاته وهو معرفة ما ال يستقيم دين العب
، فهذا القسم من العلم أو هذا القدر من العلم واجب على كل مسلم أن  وصومه وحجه

 .  يعرفه معرفة تامة وال يعذر أحد جبهله ألنه ال ميكن أن يستقيم دين اإلنسان إال به
؟  رف صيامه؟ كيف يع ؟ كيف يعرف زكاته ؟ كيف يعرف صالته كيف يعرف ربه
؟ فال يعذر أحد من ذكر أو أنثى حر أو عبد باجلهل هبذا النوع من  كيف يعرف حجه

                                                 
 .  ٣٣:  سورة التوبة آية) ١(
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اعلم أنه جيب علينا :  ؛ وهلذا يقول شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا العلم
 :  تعلم أربع مسائل والعمل هبن

 .  العلم:  األوىل
 .  العمل به:  والثانية
 .  ليهالدعوة إ:  والثالثة
 .  الصرب على األذى به:  والرابعة

ÎóÇyè  {:  والدليل على ذلك قوله تعاىل ø9$#uρ ∩⊇∪ ¨β Î) z≈ |¡Σ M}$# ’Å∀ s9 Aô£äz ∩⊄∪ ω Î) t Ï% ©! $# 

(#θ ãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# (#öθ |¹# uθ s?uρ Èd,ys ø9$$ Î/ (#öθ |¹# uθ s?uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/ ∩⊂∪ { )١(  . 

θ#)  { ، وأساسه العلم وهو معرفة احلق واعتقاده هذه هي املسألة األوىل اإلميان è= Ïϑ tã uρ 

ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# { )هذه هي املسألة الثانية وهي العمل بالعلم)٢  }  (#öθ |¹# uθ s?uρ Èd,ys ø9$$ Î/ { )٣( 
öθ#)  { هذه هي املسألة الثالثة وهي الدعوة إىل اهللا باألمر باملعروف والنهي عن املنكر |¹# uθ s?uρ 

Îö9 ¢Á9$$ Î/ ∩⊂∪ { )هذه هي املسألة الرابعة وهي الصرب على األذى الذي يلحق اإلنسان )٤ 
 .  بسبب قيامه باألمر باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة إىل اهللا

 :  والقسم الثاين من العلم
 به ألنه قد ما حتتاجه األمة وال بد من وجوده ولكنه ال يتعني على كل مسلم أن يقوم

،  يعجز عنه كثري من الناس وإمنا يقوم به أفراد أو مجاعات من األمة حيصل هبم املقصود
، وذلك بقية أبواب العلم من معرفة أحكام املعامالت ما  وهذا ما يسمى بفرض الكفاية

،  ، ومعرفة أحكام املواريث والوصايا ، وما يصح وما ال يصح جيوز منها وما ال جيوز
، ومعرفة أحكام اجلنايات من  أحكام األنكحة والطالق والعدد وما أشبه ذلكومعرفة 

                                                 
 .  ٣ - ١:  اتياآلسورة العصر ) ١(
 .  ٣:  سورة العصر آية) ٢(
 .  ٣:  سورة العصر آية) ٣(
 .  ٣:  سورة العصر آية) ٤(
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اجلناية على النفس أو ما دون ذلك وما يترتب على ذلك من القصاص أو الدية وتفاصيل 
، هذا القدر من العلم وهو حبر ال ساحل له ال بد من  ذلك ليحكم بذلك بني الناس باحلق

، وإذا مل يقم  ه فإذا قام به من يكفي سقط اإلمث عن الباقنيوجوده يف األمة ألهنا حباجة إلي
 .  به أحد فإن األمة تأمث كلها حىت تعمل على وجوده وتضمن وجود من يقوم به منها

هذا هو الفقه يف الدين بقسميه الضروري الذي ال يعذر أحد بتركه والكفائي الذي 
 .   عن الباقني وبقي حبقهم سنةإذا قام به بعض الناس ممن حيصل به املقصود سقط اإلمث

وعلى كل حال فإن طلب العلم أمر مطلوب وواجب من حيث اجلملة على كل 
مسلم ألنه ال حياة للناس إال بالعلم الذي هو النور الذي يسريون عليه يف حياهتم وبعد 

من  {                                                                   ً  مماهتم فمن وفق يف ذلك وتفقه يف دين اهللا فإن هذا دليل على أن اهللا أراد به خري ا 

                                   ً    ، ومفهوم احلديث أن من مل يرد اهللا به خري ا مل  )١( }يرد اهللا به خًريا يفقهه يف الدين 
 .  يفقهه يف الدين

 العلم حياة للقلوب 
، والغيث كما تعلمون   ما جاء به من اهلدى والنور شبهه بالغيثوقد شبه النيب 

، وحياة القلوب أعظم  يا به األرض بعد موهتا والعلم كذلك حتيا به القلوب والبصائرحت
، فحياة القلب حيتاجها  وأشد حاجة من حياة األرض بل أشد حاجة من حياة اجلسم

؛ ألن حياة قلبه يترتب عليها السعادة يف الدنيا  اإلنسان أشد من حاجته حلياة جسمه
، أما حياة جسمه فإهنا ال  ليه الشقاء يف الدنيا واآلخرة، وموت قلبه يترتب ع واآلخرة

≅‘  { ؛ ألن اإلنسان مهما عاش فإنه سيموت يترتب عليها أمهية كبرية ä. <§ ø tΡ èπ s) Í← !# sŒ 

ÏN öθ pR ùQ $# 3 { )٢( .  

                                                 
، مالك اجلامع  )٤/٩٣(، أمحد  )٢٢١(، ابن ماجه املقدمة  )١٠٣٧(، مسلم اإلمارة  )٧١(البخاري العلم ) ١(

 .  )٢٢٦(، الدارمي املقدمة  )١٦٦٧(
 .  ١٨٥:  سورة آل عمران آية) ٢(
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 .  حياة قلبه اليت ميتد نفعها يف الدنيا واآلخرةولكن املطلوب 
، وقسمها      ً                                                  مثل ا ملا جاء به من العلم النافع بالغيث الذي يصيب األرضوقد ضرب 
 :  إىل ثالثة أقسام

 :  القسم األول
أرض أمسكت املاء وأنبتت الكأل أي العشب فهي أرض مباركة وأرض طيبة أمسكت 

يسقون وأنبتت العشب الذي منه تأكل دواهبم والزروع املاء للناس يشربون منه ويرتون و
اليت يأكلون منها وهذا مثل العلماء الذين حفظوا العلم وتفقهوا فيه واستنبطوا منه األحكام 

، هذا مثلهم  بأن حفظوا النصوص من الكتاب والسنة وفجروا منها املسائل النافعة املفيدة
ص وحفظوا وتفهموا واستخرجوا كنوزها كاألرض اليت أمسكت املاء فهم أمسكوا النصو

 .  ومعانيها وبينوها
 :  والقسم الثاين

أرض أجادب ال تنبت ولكنها متسك املاء للناس وهذه فيها خري ألهنا أمسكت املاء 
للناس يف اخلوايب ويف الغدران حىت يشرب الناس منها أو يف بطن األرض حىت يستنبطوا 

مثل العلماء الذين حيفظون النصوص ومييزون بني منها املاء لزروعهم وأشجارهم وهذا 
الصحيح منها وغري الصحيح ويردون عنها الزيف والدخيل والكذب وهم احلفاظ الذي 

 من أن يدخلها كذب أو تزييف حىت شغلوا باحلفظ والرواية وحراسة سنة رسول اهللا 
، وهؤالء  ف األولحفظ اهللا هبم هذه الشريعة فهؤالء فيهم خري كثري ولكنهم أقل من الصن

 .  يسمون علماء الرواية واألولون يسمون علماء الرواية والدراية
 :  والقسم الثالث

والعياذ باهللا أرض قيعان ال متسك ماء وال تنبت كأل يأتيها الغيث وكأنه مل يرتل عليها 
هم ال                ً              ومل يرفع به رأس ا يسمعون ولكنوهذا مثل من مل يقبل هدى اهللا الذي جاء به الرسول 

يسمعون وال حيفظون وال يهتمون وهذا مثل الذين ال عناية هلم بالدين ال حبفظ نصوصه وال 
 .                       ً                   ً                ، وهؤالء أراد اهللا هبم شر ا ألنه لو أراد هبم خري ا لفقههم يف الدين التفقه يف معانيه
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فليحذر اإلنسان أن يكون من هذا الصنف الثالث الذي ال خري فيه وال رواية وال 
ً            ً  حفظ ا وال فقه ا وال اهتمام ادراية وال        ً      . 

 النفور لطلب العلم 
$ *  {:  يقول سبحانه وتعاىل tΒ uρ šχ% x. tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#ρ ãÏΨ uŠÏ9 Zπ ©ù!$ Ÿ2 4 Ÿω öθ n= sù txtΡ ÏΒ Èe≅ä. 7π s% öÏù 

öΝåκ÷]ÏiΒ ×π xÍ← !$ sÛ (#θßγ ¤)xtG uŠÏj9 ’Îû Çƒ Ïe$! $# (#ρ â‘É‹Ψ ãŠÏ9uρ óΟßγ tΒ öθ s% #sŒÎ) (#þθ ãè y_ u‘ öΝÍκö s9Î) óΟßγ ¯= yè s9 šχρâ‘ x‹øt s† ∩⊇⊄⊄∪ { )١(  ،
 :  ولآلية معنيان

 :  املعىن األول
أن اهللا سبحانه وتعاىل يقول ال ميكن أن يسافر الناس كلهم إىل طلب العلم ويتفرغوا 

؛ ألن الناس خمتلفون يف اجتاهاهتم وحاجاهتم وضروراهتم ولكن مطلوب أن  ملطلب العل
                                                      ً                       ينفر أي أن يتفرغ ويسافر من كل مجاعة طائفة سواء كان واحد ا أو أكثر يتفرغون لطلب 

 ويف اإلمامة العلم ويقومون بكفاية الناس يف الفتوى ويف القضاء ويف الدعوة إىل اهللا 
، يسافرون  قه يف دين اهللا حيث وجدوه يف أقطار األرضويف اخلطابة تكون مهمتهم الف

                                     ً                ُ                          إليه وجيلسون لتحصيله حىت إذا أدركوا قسط ا من العلم فإهنم ي علمونه للناس وينشرونه حىت 
 .  يتم املقصود منه

 :  فطلبة العلم عليهم مهمتان
مهمة التحصيل حبيث يطلبون هذا العلم ويسافرون إليه حىت ولو :  املهمة األوىل

 .  ؛ ألن هذا يف سبيل اهللا لفهم ذلك املشقة والتعبك
تبدأ من حني انتهاء التحصيل وهي مهمة نشر هذا العلم والدعوة إليه :  املهمة الثانية

ρ#)  { وتعليم الناس كما قال تعاىل â‘ É‹ΨãŠÏ9uρ óΟßγ tΒ öθ s% { )٢(  . 

                                                 
 .  ١٢٢:  سورة التوبة آية) ١(
 .  ١٢٢:  سورة التوبة آية) ٢(
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 :  املعىن الثاين لآلية
معىن اآلية أن اهللا سبحانه وتعاىل بني أن ال ميكن للناس أن :  من العلماء من يقول

ينفروا للجهاد كافة أي مجيعهم وأهنم ال يستطيعون ذلك ألهنم حباجة إىل نواحي أخرى 
 :  فينقسمون إىل قسمنيغري اجلهاد 

 فيهم اللياقة للجهاد والشجاعة والقوة والسياسة احلربية وهم منقسم ينفر للجهاد 
 .  فهؤالء ينفرون للجهاد

جيلس يف البلد أو يسافر إىل بلد آخر لطلب العلم والقسم الثاين يتفرغ لطلب العلم 
اجلهاد :  ، ال بد للناس من هذين اجملالني والناس حيتاجون إىل جماهدين وإىل طلبة علم

،   العدوان ونشر الدين والعلم للقيام مبا أوجب اهللا سبحانه وتعاىلإلعالء كلمة اهللا وصد
فإذا رجع اجملاهدون فإن طلبة العلم يبلغوهنم ما حصلوا يف غياهبم فيحصل بذلك التعاون 

واملعنيان صحيحان يف تفسري اآلية سواء أريد .  على الرب والتقوى وتقوم مصاحل العباد
 .  فور واجلهادالنفور يف طلب العلم أو أريد الن

 فضل العلماء 
 يف سنته أثىن على ، والنيب  اهللا سبحانه وتعاىل أثىن يف كتابه الكرمي على العلماء

 #$!y‰Îγx© ª  {:  ، قال اهللا سبحانه وتعاىل                         ً               ً       العلماء العاملني ثناء كثري ا كفى به هلم شرف ا وميزة

…çµ̄Ρr& Iω tµ≈s9Î) ωÎ) uθèδ èπs3Í×̄≈n=yϑø9$#uρ (#θä9'ρé&uρ ÉΟù=Ïèø9$# $JϑÍ←!$s% ÅÝó¡É)ø9$$Î/ 4 Iω tµ≈s9Î) ωÎ) uθèδ â“ƒÍ–yêø9$# ÞΟŠÅ6y⇔ø9$# ∩⊇∇∪ { )١(  . 
فذكر شهادة أهل العلم مع شهادته وشهادة مالئكته على أجل مشهود به وهو 

 .  يد فدل على فضل أهل العلمالتوح
≅ö  {:  وقال سبحانه وتعاىل yδ “ Èθ tG ó¡o„ t Ï% ©!$# tβθçΗ s>ôè tƒ t Ï% ©!$#uρ Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ 3 $ yϑ ¯ΡÎ) { )٢( .  

 .  لعلماء لعظم الفرق بينهمفاهللا جل وعال نفى التسوية بني اجلهال وا

                                                 
 .  ١٨:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  ٩:  سورة الزمر آية) ٢(
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$  {:  وقال سبحانه وتعاىل yϑ ¯ΡÎ)  y´ øƒ s† ©!$# ôÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã (#àσ¯≈ yϑ n= ãèø9$# 3 { )١(  . 
َ  ِّ   ؛ ألن العلم ي ع ر ف ب فأخرب أن العلماء هم أهل اخلشية هللا اهللا ويبني عظمة اهللا ويبني            ُ 

، وهذا يكسب العبد خشية اهللا عز  أمساءه وصفاته ويبني جزاءه وعقابه ويبني أشياء عظيمة
، فاجلاهل يكون أقل خشية وإن كان  ؛ ألن من كان باهللا أعرف كان منه أخوف وجل

ً                                            عابد ا ورع ا لكنه بسبب جهله باهللا يكون أقل خشية جلهله باهللا     ً      . 

 عة هم أهل اخلشية علماء الشري
$  {:  واملراد هنا بقوله تعاىل yϑ ¯ΡÎ)  y´ øƒ s† ©!$# ôÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã (#àσ¯≈ yϑ n= ãèø9$# 3 { )هم علماء )٢ 

مته وجالله سبحانه وتعاىل الشريعة ألهنم هم الذين يعرفون اهللا حق معرفته ويعرفون عظ
 .  ويقدرونه حق قدره

أما ما يفعله الناس اليوم من إطالق لفظ العلماء على علماء الصناعة واالختراع 
والطب والكيمياء والفيزياء وغريها من العلوم فهذا من تغيري احلقائق حىت أصبح لفظ 

؛ ألهنم ال يفيدهم  ، وهؤالء ليسوا علماء العلماء يطلق على كفار األمريكان والروس
علمهم خشية اهللا وإمنا يفيدهم علمهم التكرب يف األرض واإلعجاب بأنفسهم والتسلط 

 ومنهم من ينكر وجود ، كيف يكونون خيشون اهللا وهم جيهلونه  على الناس بغري حق
،  ، كيف يكونون هؤالء أهل خشية هللا وهم أجهل الناس به               ً  كالشيوعيني مثل ااهللا 

الصناعة علماء وعلماء االختراع علماء وعلماء الطب علماء إذا كان عندهم نعم علماء 
                            ً                         ، أما إذا كانوا ال يعلمون شيئ ا عن الشريعة وإمنا يعرفون  علم شرعي فقد خيشون اهللا

األمور الدنيوية فهؤالء ليسوا علماء هؤالء جهال ضالل أكثرهم كفار وأكثرهم أعداء هللا 
 .  ورسله ولإلسالم

                                                 
 .  ٢٨:  سورة فاطر آية) ١(
 .  ٢٨:  سورة فاطر آية) ٢(
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، لكن نقول هؤالء  ماء لفظ جليل ولفظ شريف ال جيوز إطالقه على هؤالءولفظ العل
، علماء اختراع أي نضيف علمهم  ، هؤالء خمترعون فقط أو نقول علماء صناعة صناع

، وإمنا  ، أما هذه الكلمة العظيمة فإهنا ال تطلق إال على ورثة األنبياء إىل ختصصهم فقط
ملستكربين يف األرض إال من هدى اهللا منهم ومجع هم يف الغالب ورثة الطواغيت ورثة ا

؛ ألن  ، هذا جيب أن نتنبه له وأن حنذر من هذا اإلطالق بني علم الشريعة وعلم الصناعة
،                                  ً            ً                 ً          الواقع أهنم ما زادهم علمهم إال تكرب ا يف األرض وجترب ا على الناس وإعجاب ا بأنفسهم

، وهم الذين يعرفون اهللا سبحانه  ريةخبالف علماء الشريعة فإهنم هم أهل التواضع والبص
$  {:  ، وقال سبحانه وتعاىل ، هم أهل خشيته وتعاىل حق معرفته pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) 

Ÿ≅Š Ï% öΝä3s9 (#θ ßs ¡¡xs? † Îû Ä§Î=≈ yf yϑ ø9$# (#θ ßs |¡øù$$ sù Ëx |¡øtƒ ª!$# öΝä3s9 ( #sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% (#ρ â“ à±Σ $# (#ρâ“ à±Σ $$ sù Æìsùötƒ ª!$# 

t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u öΝä3ΖÏΒ t Ï% ©!$#uρ (#θ è?ρ é& zΟù= Ïè ø9$# ;M≈y_ u‘ yŠ 4 { )١(  . 
فاهللا جل وعال يرفع أهل العلم واإلميان على غريهم درجات ال يعلمها إال اهللا سبحانه 

 .  عاىل حبسب إمياهنم وحبسب عملهموت

 احلث على طلب العلم وبيان فضله 
من سلك طريقًا يلتمس فيه علًما سهل اهللا  {:   قال أن النيب عن أيب الدرداء 

قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم ، وما اجتمع  طريقه إىل اجلنة
 )٢( }إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة وذكرهم اهللا فيمن عنده 

فهذا احلديث فيه فضل طلب العلم وبذل األسباب لتحصيله من االجتماع لتدارسه 
مل على سلوك الطريق احلسي من واجللوس لتعلمه وسلوك الطريق للحصول عليه وهو يش

                                                                  ً       املشي إليه حيث يوجد والسفر من أجله وبذل كل سبب لنيله فإنه ال حيصل عفو ا بدون 

                                                 
 .  ١١:  سورة اجملادلة آية) ١(
،  )٢٢٥(، ابن ماجه املقدمة  )٢٩٤٥(، الترمذي القراءات  )٢٦٩٩(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ٢(

 .  )٣٤٤(، الدارمي املقدمة  )٢/٢٥٢(أمحد 
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، وهناك الطريق املعنوي وهو  ، ومن طلب العال سهر الليايل مشقة واستفراغ وقت وراحة
يف ، وجلوسه  ، وعنايته بالنصوص ، وكذلك حفظه للمتون تفريغ اإلنسان لطلب العلم

، وشراؤه للكتب أو استنساخه هلا أو  فصول الدراسة أو حلقات التدريس يف املساجد
، هذا طريق معنوي إىل العلم فأنت حينما تشتري الكتب بنية صاحلة فأنت  كتابته هلا بيده

، وهذا الطريق                                       ً          ، أو حينما جتلس يف احللقة فأنت تسلك طريق ا إىل العلم تسري لطلب العلم
سهل اهللا له به  {:  ؛ ألن العلم النافع يؤدي إىل اجلنة لقوله عليه السالم ةيؤدي إىل اجلن

    ً     قدير ا له  ت)٢( }إن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم  {، و  )١( }طريقًا إىل اجلنة 
فإذا كانت املالئكة تتواضع لطالب العلم رضا مبا يصنع فإن غريهم من باب أوىل جيب أن 

؛ ألهنم يشتغلون بشيء هو أعز شيء يطلب ويبتغى  حيترم أهل العلم وأن يوقرهم وأن جيلهم
 .  )٣( }فضل العامل على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب  {:  فقد قال النيب

، نوره يتعدى إىل األرض وإىل الدنيا  ووجه التمثيل هنا أن القمر ينري لنفسه وينري لغريه
فيستنري الناس به كذلك العامل ميتد علمه على غريه وينتفع به الناس ممن حوله ومن بعد عنه 

عون بعلمه حىت لو مات من مئات السنني فعلمه باق ينتفع ولو يف أقطار األرض كلهم ينتف
كان حتت التراب فال يزال الناس يذكرون أهل العلم واألئمة وينتفعون بعلمهم وهم 

، فهم مثل القمر ينري لنفسه وينري  أموات من مئات السنني ويدعون هلم ويترمحون عليهم
، فالعابد نفعه خاص بنفسه  صر على صاحبه، خبالف العابد فالعبادة نور لكنه نور قا لغريه

وضوءه كضوء الكوكب خاص والناس يستضيئون بالقمر وليس بالكواكب فهذا وجه 
 يف حديث آخر شبه العلماء  بالقمر والعابد بالكواكب وإن كان النيب متثيل النيب 

     ً      م أيض ا ألهنم بالنجوم يهتدى هبا يف ظلمات الرب والبحر فالعلماء من ناحية ثانية هم كالنجو

                                                 
،  )٢٢٥(، ابن ماجه املقدمة  )٢٩٤٥(، الترمذي القراءات  )٢٦٩٩(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ١(

 .  )٣٤٤(، الدارمي املقدمة  )٢/٢٥٢(أمحد 
 .  )٤/٢٣٩(، أمحد  )١٥٨(، النسائي الطهارة  )٣٥٣٥(الترمذي الدعوات ) ٢(
 .  )٥/١٩٦(، أمحد  )٢٢٣(، ابن ماجه املقدمة  )٣٦٤١(، أبو داود العلم  )٢٦٨٢(الترمذي العلم ) ٣(
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≈M;  {:  ، واملسافرون يف الرب والبحر إمنا يقتدون بالنجوم قال تعاىل أدلة على احلق yϑ≈n= tæuρ 4 
ÄΝôf ¨Ζ9$$ Î/uρ öΝèδ tβρß‰tG öκu‰ ∩⊇∉∪ { )١(  . 

uθ  {:  وقال èδ uρ “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ ãΝä3s9 tΠθ àf ‘Ζ9$# (#ρ ß‰tG öκtJ Ï9 $ pκÍ5 ’ Îû ÏM≈ yϑ è=àß Îhy9 ø9$# Ìós t7ø9$#uρ 3 { )٢(  . 
فالعلماء جنوم من حيث إن أهل األرض يسريون على هداهم ويقتدون هبم يف حياهتم 

، وهم كالقمر من حيث إن  اليت يف السماءالعلمية كما يهتدي املسافرون بالنجوم 
 )٣( }وإن العلماء ورثة األنبياء  {:   وأما قوله -ضوءهم عظيم ميتد إىل أقطار الدنيا 

، وإمنا ورثوا األغنياء ورمبا يورث املال عن كافر               ً                     فكفى بذلك فخر ا أهنم هم ورثة األنبياء
، فالعلم الشرعي ال ميكن أن  د يورث عن تقي مؤمن لكن املال نفعه قاصر خبالف العلموق

 .  يورث إال عن األنبياء عليهم الصالة والسالم
 طلب  ما جاؤوا من أجل)٤( }إن األنبياء مل يورثوا ديناًرا وال درمهًا  {:  وقال 

،                               ً                                     ؛ ألن هذا عرض عاجل وهم أجل قدر ا من أن تكون مهمتهم طمع الدنيا الزائل الدنيا
وإمنا مهمتهم أعلى من ذلك وهي الداللة على اهللا سبحانه وتعاىل وعلى جنته وعلى 

 .  ، فالعلماء ورثة األنبياء ويف هذا شرف هلم وفخر هلم صراطه املستقيم
 عنه على الناس وهم يتبايعون ويتاجرون يف األسواق قد مر أبو هريرة رضي اهللا تعاىل

 يقسم يف املسجد فاجنفل الناس بسرعة إىل أنتم هاهنا ومرياث رسول اهللا :  فقال هلم
                         ً                      ، فلما دخلوا ما وجدوا شيئ ا يقسم وإمنا وجدوا هذا  املسجد يريدون األخذ من املرياث

                         ً  يا أبا هريرة ما وجدنا شيئ ا :  لوا، فقا يدرس القرآن وهذا يدرس الفقه وهذا يدرس السنة
:  ، قال وجدنا هذا يدرس القرآن وهذا يدرس الفقه:  ؟ قالوا ماذا وجدمت:  ، قال يقسم

 .   فإن األنبياء إمنا ورثوا العلموحيكم هذا مرياث رسول اهللا 
                                                 

 .  ١٦:  سورة النحل آية) ١(
 .  ٩٧:  سورة األنعام آية) ٢(
 .  )٣٤٢(، الدارمي املقدمة  )٣٦٤١(د العلم أبو داو) ٣(
 .  )٥/١٩٦(، أمحد  )٢٢٣(، ابن ماجه املقدمة  )٣٦٤١(، أبو داود العلم  )٢٦٨٢(الترمذي العلم ) ٤(
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هذا هو املرياث الصحيح الذي يبقى ويستمر نفعه خبالف الدنيا واألموال وإن كانت 
كن نفعها حمدود قليل وينقطع إال من جعل الدنيا مطية له لآلخرة واستعان هبا على تنفع ل

، والغالب على أهل الدنيا أهنم يشتغلون بدنياهم  طاعة اهللا فهذا خري لكن هؤالء قليلون
، لكن أهل العلم يف احلقيقة هم  وتقل رغبتهم يف اآلخرة أو ينصرفون عنها لدنياهم

 ولو مل يكن معه )١( }فمن أخذه أخذ حبظ وافر  {:  رسول ، لذلك قال ال الفائزون
، والناس إمنا ينتفعون بالعلم ومعرفة اهللا  من الدنيا وال قطمري ألنه أخذ خبري الدنيا واآلخرة

ا شيء جعله ، هذ ، والناس يقدرون العامل أكثر مما يقدرون صاحب الدنيا سبحانه وتعاىل
اهللا سبحانه وتعاىل يف قلوب الناس فتجد الناس جيلون العامل أكثر مما جيلون امللك أو الوزير 

 .  أو التاجر جيلونه عن حق وعن صدق وعن شيء جيدونه يف نفوسهم
أما إجالهلم ألصحاب الدنيا فالغالب ألنه جماملة أو طمع ورمبا جيلوهنم يف الظاهر 

ن ولكن العامل احلقيقي وهو العامل العامل بعلمه هذا جيله الناس وهم يبغضوهنم يف الباط
β¨  {:  عن طوع واختيار وعن صدق Î) š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ã≅ yè ôf u‹ y™ ãΝ ßγ s9 

ß≈ oΗ ÷q §9 $# # tŠ ãρ ∩∉∪ { )٢(  . 
فهذه النصوص من الكتاب والسنة وغريها كثري وكثري وتدل على فضل العلم وشرفه 

مفتاح دار  ( ومن أراد املزيد من ذلك فأنا أرشده إىل كتاب وفضل التفقه يف دين اهللا 
، فقد ذكر يف أول اجلزء األول منه ما يزيد عن مائة ومخسني  للعالمة ابن القيم)  السعادة

ضل العلم وأهله بأدلتها بل إنه استغرق يف ذلك أكثر من مائيت صفحة وكذلك    ً     وجه ا يف ف
من  {                                                             ً      رسالة لإلمام احلافظ ابن رجب يف شرح حديث أيب الدرداء الذي مسعتم طرف ا منه 

 كتب عليه رسالة )٣( }ل اهللا له به طريقًا إىل اجلنة سلك طريقًا يلتمس فيه علًما سه
 .  مستقلة فيها فوائد عظيمة

                                                 
 .  )٥/١٩٦(، أمحد  )٢٢٣(، ابن ماجه املقدمة  )٣٦٤١(، أبو داود العلم  )٢٦٨٢(الترمذي العلم ) ١(
 .  ٩٦:  سورة مرمي آية) ٢(
 .  )٣٤٢(، الدارمي املقدمة  )٣٦٤١(أبو داود العلم ) ٣(
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 املقصود من العلم 
               ً                                                           العلم ليس مقصود ا لذاته وإمنا يقصد من أجل العمل ألنه وسيلة إىل العمل وخشية اهللا 

 .  سبحانه وتعاىل هذا هو املقصود بالعلم
 :  فالعلم نوعان

                                         ً  ا حجة اهللا على عباده مبعىن أن اإلنسان يكون عامل ا وهذ،  علم على اللسان فقط
بلسانه حيفظ النصوص فيحفظ املتون وحيفظ الكثري والكثري لكنه ال يعمل بعلمه وال خيشى 

 .  اهللا بقلبه فهذا عامل بلسانه فقط قامت عليه احلجة من اهللا سبحانه وتعاىل
:   كما قال سبحانه وتعاىلوهو خشية اهللا سبحانه وتعاىل،  والعلم الثاين علم القلب

}  $ yϑ ¯ΡÎ)  y´ øƒ s† ©!$# ôÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã (#àσ¯≈ yϑ n= ãè ø9$# 3 { )١(  . 
 هذا هو العلم النافع الذي يستفيد منه صاحبه خشية اهللا سبحانه وتعاىل والعمل بطاعته

 .   والرغبة إليهوترك معاصيه ويفيد حمبة اهللا 

 قبض العلم يف آخر الزمان 
يف آخر الزمان يرفع هذا العلم كما جاء يف األحاديث أن ذلك من عالمات الساعة 
وأول شيء يرفع العلم الذي يف القلوب فال جتد من خيشى اهللا إال القليل وإن كانوا علماء 

؛ ألن اخلري  بقي العلم على ألسنتهم ال نقول يرفع بكاملهفإنه يرفع العلم من قلوهبم وي
، لكن يرفع العلم  موجود يف هذه األمة واحلمد هللا وال تزال طائفة من هذه األمة على احلق

 .   يف قلوب الناس يف آخر الزمانمن قلوب أكثر الناس ولذلك تقل خشية اهللا 
لى األلسن فينقرض العلماء ويقل مث يرفع النوع الثاين من العلم وهو العلم الذي ع

إن اهللا ال يرتع هذا العلم انتزاًعا من صدور  {:  ، قال النيب  الفقهاء ويكثر اجلهال

                                                 
 .  ٢٨:  سورة فاطر آية) ١(



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ٤٧٦

ذ الناس رؤوًسا جهالًا فأفتوا ، ولكن يقبض العلم مبوت العلماء فإذا مل يبق عامل اخت الرجال
 .  )١( }بغري علم فضلوا وأضلوا 

 كيفية قبض العلم 
 :  يقبض العلم ثالث مرات

 :  القبض األول
يقبض من الصدور ويبقى على األلسن وذلك حينما تقبض خشية اهللا من قلوب 

 .  العلماء
 :  والقبض الثاين

لم وإن كانوا يهتمون بأمور الدنيا يقبض مبوت العلماء فال يبقى هناك حافظ هلذا الع
ومصاحل الدنيا ومنافع الدنيا لكن يقل من يتفرغ لطلب العلم الشرعي من الناس فيقل 
العلماء ويكثر القراء الذين يقرأون الكتب ويكثرون من اقتناء الكتب يف بيوهتم ويف 

لعلماء واألخذ ؛ ألن الفقه له طرق وهو جمالسة ا                                   ً مكاتبهم لكن الفقه الصحيح يكون قليل ا
عنهم وهذا يقل يف آخر الزمان فيكثر القراء ويقل الفقهاء وهذه مصيبة عظيمة وهؤالء 
القراء قد يكونون يفتون الناس من غري فقه وعلى غري بصرية ألهنم يظنون أهنم صاروا من 

اختذ الناس رؤوًسا جهالًا فأفتوا بغري علم  {:  العلماء فيخطئون يف فتواهم كما قال 

 .  )٢( }فضلوا وأضلوا 
 :  القبض الثالث للعلم

أنه يقبض مصدر العلم وهو القرآن الكرمي حبيث يرفع من األرض ويسرى به من 
 .  املصاحف ومن صدور الرجال فال يبقى للقرآن وجود يف األرض

                                                 
، أمحد  )٥٢(، ابن ماجه املقدمة  )٢٦٥٢(، الترمذي العلم  )٢٦٧٣(، مسلم العلم  )١٠٠(البخاري العلم ) ١(

 .  )٢٣٩(، الدارمي املقدمة  )٢/١٦٢(
، أمحد  )٥٢(، ابن ماجه املقدمة  )٢٦٥٢(ترمذي العلم ، ال )٢٦٧٣(، مسلم العلم  )١٠٠(البخاري العلم ) ٢(

 .  )٢٣٩(، الدارمي املقدمة  )٢/١٦٢(
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حياة للناس وال هداية إال بطلب العلم ووجود العلماء والعمل بالعلم فاحلاصل أنه ال 
، فيجب  ، هذا هو احلياة وهذا هو النور وهذا هو الذي جيب العناية به والتوجيه إليه النافع

على اآلباء وعلى والة األمور وعلى العلماء جيب أن يوجهوا إىل طلب العلم وأن حيرضوا 
، وال نقول إن اخلري يعدم بالكلية لكن ينتقل   يبقي هلم اخلريعليه وأن يتعاونوا عليه حىت

χÎ)uρ (#öθ  { فإذا أمهلنا حنن فإنه ينتقل إىل غرينا ©9uθ tG s? öΑÏ‰ö7tFó¡o„ $ ·Βöθ s% öΝä.uöxî ¢ΟèO Ÿω (#þθ çΡθ ä3tƒ 

/ä3n=≈ sVøΒ r& ∩⊂∇∪ { )١(  . 
؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل ال  فنخشى أن يسلب هذا اخلري منا وأن يذهب إىل غرينا

، إذا أعرض عنه طائفة يسر اهللا طائفة أخرى تقوم به من أجل بقاء احلق  يضيع دينه
 .  ، فالذي خنشاه على أنفسنا أننا نضيع ونضيع العلم فنهلك والرمحة يف األرض

 .   العافية والسالمة وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبهنسأل اهللا

                                                 
 .  ٣٨:  سورة حممد آية) ١(
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 أسئلة وأجوبة 

 انقطاع طالب العلم عن الناس وعن جماالت اخلري 
بعدما ذكرت أمهية طلب العلم والتفرغ له فهل معىن ذلك أن طالب العلم :  ١س

 .  لك اإلشكال؟ أرجو بيان ذلك ألمهية ذ ينقطع عن الناس وعن جماالت اخلري األخرى
                                                ً     ً              جيب أن يعطي العلم ما يكفيه من الوقت حبيث يعطيه وقت ا كافي ا وما زاد عن :  ١ج

ذلك يصرفه يف األمور األخرى كااللتقاء بالناس للمصلحة ودعوة الناس إىل اخلري وأموره 
 .  وأعماله األخرى لكن بالدرجة األوىل جيعل القسم األكرب من وقته لطلب العلم

 الطب والعلوم واألحياء وغريهم من املسلمني دخول علماء 
$  {حتت اآلية  yϑ ¯ΡÎ)  y´ øƒ s† ©!$# ôÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã (#àσ¯≈ yϑ n= ãè ø9$# 3 {  

ذلك من هل العلماء املسلمون كعلماء الطب والعلوم واألحياء وغري :  ٢س
$  { العلوم مما تدهلم على زيادة اإلميان باهللا وقدرته فهل هؤالء يدخلون حتت اآلية yϑ ¯Ρ Î) 

 y´ øƒ s† ©!$# ôÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã (#àσ¯≈ yϑ n= ãè ø9$# 3 { )؟   أم ال)١ 
إذا كان معهم علم من .  . . امل الكيمياء وعامل االختراععامل الطب وع:  ٢ج

                        ً                                                    الشريعة فإن هذا يزيده خري ا بال شك وهذا مجع بني املصلحتني العلم الشرعي والعلم الذي 
ينفع به جمتمعه أما إذا كان عنده العلوم الدنيوية فقط فهذا ال يستفيد منها إال املادة وال 

غفلة عن اهللا فالعلم الدنيوي ال بد أن يوجه بالعلم  بل رمبا تفيده تفيده خشية اهللا 
 .                                  ً الشرعي ليستفاد منه وإال أصبح ضرار ا

                                                 
 .  ٢٨:  سورة فاطر آية) ١(
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 حث أئمة املساجد ومن له مسؤولية يف هذا األمر 
 باالجتهاد يف نصح إخواهنم 

نرجو من فضيلتكم أن حتثوا أئمة املساجد ومن له مسؤولية يف هذا األمر :  ٣س
ö  {:  م كما قال تعاىلبأن جيتهدوا وينصحوا إخواهن Ï j. sŒ uρ ¨β Î* sù 3“ t ø. Ï e%! $# ßì xΖ s? 

š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 ً                        ، ألننا نالحظ يف بعضهم نوع ا من التقصري حىت يف الصالة  )١( } ∪∋∋∩ #$                       
 .                      ً وغري ذلك وجزاكم اهللا خري ا

؛ ألن   عليهم مسؤولية جيب عليهم القيام هبا ال شك أن أئمة املساجد:    ً أول ا:  ٣ج
اإلمام مؤمتن فيجب عليه أن حيافظ على الصالة باجلماعة وال يتخلف عن مجاعته وال 
يتأخر عنهم ويشق عليهم وإذا رأى أنه ال يتمكن من احلضور فإنه ينيب عنه من يقوم 

 .  بالواجب
 كان يتخول أصحابه باملوعظة ؛ ألن النيب   وجيب عليه أن يتخوهلم باملوعظة:     ً ثاني ا

ً                                    من حني آلخر وخصوص ا عندما حتصل مناسبة أو تنبيه على خطأ                 . 
ً                                                 على اإلمام أيض ا أن يتفقد املتخلفني عن الصالة ويعظهم ويذكرهم وإذا :      ً ثالث ا             

 كان يتفقد استدعى األمر أن يبلغ عنهم والة األمور لألخذ على أيديهم فالنيب 
تقدموا فأمتوا يب وليأمت  {:   وكان ينهى عن التأخر ويقولأصحابه وحضورهم للصالة

:   يقول، وكان  )٢( }بكم من خلفكم وال يزال قوم يتأخرون حىت يؤخرهم اهللا 

لقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام مث آمر رجالًا معهم حزم من حطب مث أخالف إىل  {

                                                 
 .  ٥٥:  سورة الذاريات آية) ١(
صالة والسنة ، ابن ماجه إقامة ال )٦٨٠(، أبو داود الصالة  )٧٩٥(، النسائي اإلمامة  )٤٣٨(مسلم الصالة ) ٢(

 .  )٣/٣٤(، أمحد  )٩٧٨(فيها 
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، فهذا دليل على أنه واجب  )١( }قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوهتم بالنار 
رين وأن يقوم بالواجب حنوهم من باب على اإلمام أن يتفقد املصلني معه وأن يعاتب املتأخ

ً             النصيحة أما أنه يترك املتخلفني ويترك الناس فهذا يكون نقص ا يف املسؤولية                                                        . 

 تأخري صالة الفجر حىت طلوع الشمس 
هل جيوز تأخري صالة الفجر حىت طلوع الشمس مع أنه قد :  سائل يقول:  ٤س

 .         ً م اهللا خري ا؟ وجزاك نوى القيام للصالة ولكنه مل يبذل األسباب
 :  ال جيوز تأخري الصالة عن وقتها ملا يترتب على ذلك من األضرار:  ٤ج
 .  ، وصالة اجلماعة واجبة أنه يترتب عليه ترك اجلماعة:     ً أول ا
، وهذا  أنه أخرها عن وقتها وتأخري الصالة عن وقتها حرام ورمبا ال تقبل منه:      ً ثاني ا

=y#n *  {:  ، قال تعاىل تضييع للصالة sƒ m .ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ ì#ù= yz (#θãã$ |Ê r& nο 4θ n= ¢Á9$# (#θãè t7¨?$#uρ ÏN≡uθ pκ¤¶9$# ( 
t∃öθ |¡sù tβ öθ s)ù= tƒ $ †‹xî ∩∈∪ { )ومعىن أضاعوا الصالة أخروها عن وقتها وليس معناه  )٢ ،

ƒ÷≅×  {:  كوها بالكلية بدليل قوله تعاىل يف اآلية األخرىتر uθ sù š,Íj#|Á ßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∪ t Ï%©!$# öΝèδ tã 

öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθèδ$ y™ ∩∈∪ { )فسماهم مصلني وتوعدهم ألهنم ساهون عن صالهتم مبعىن .  )٣
 .  أهنم يؤخروهنا عن مواقيتها

ملسلم أن يقوم وأن حيضر صالة الفجر ليصلي مع اجلماعة مث يذهب فالواجب على ا
 .  إىل نومه أو إىل أعماله

                                                 
، النسائي  )٢١٧(، الترمذي الصالة  )٦٥١(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٦١٨(البخاري األذان ) ١(

، مالك  )٢/٣١٤(، أمحد  )٧٩١(، ابن ماجه املساجد واجلماعات  )٥٤٨(، أبو داود الصالة  )٨٤٨(اإلمامة 
 .  )١٢١٢(ي الصالة ، الدارم )٢٩٢(النداء للصالة 

 .  ٥٩:  سورة مرمي آية) ٢(
 .  ٥ - ٤:  تانياآلسورة املاعون ) ٣(
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 قضاء السنن الرواتب ملن فاتته 
 ؟  إذا فاتتين السنة الراتبة فهل أقضيها بعد الصالة:  ٥س
الذي ورد أنه يقضي من الرواتب سنة الفجر إذا فاتت اإلنسان فإنه يصليها وال :  ٥ج
 أما بعد ارتفاع الشمس فهذا أحسن وصالهتا بعد صالة الفجر فال بأس يف ، يتركها
        ً                                                      رأى رجل ا يصلي بعد صالة الفجر فسأله فقال إنه يصلي راتبة الفجر ؛ ألن النيب  ذلك

 .   على ذلكومل يتمكن من فعلها قبل الصالة فأقره النيب 
ها إذا قضاها بعد الظهر وكذلك الرواتب األخرى إذا قضاها مثل راتبة الظهر اليت قبل

 .  فهذا أحسن

 األكل مع األيتام من ماهلم 
هناك أيتام ويأتيهم مال ونفقة هلم فهل جيوز لوالد أمهم أن يأكل معهم من :  ٦س

 ؟  ماهلم سواء يف زيارة أو دائما
إذا كان يف زيارة فال بأس أن يأكل معهم يف بعض األوقات أما أن يأكل معهم :  ٦ج

، أما أن  ، لكن جيوز أن خيلط طعامه ويأكل معهم نفق من ماله فهذا ال جيوز له    ً      دائم ا وال ي
ً                                                     يعتمد على طعامهم دائم ا فهذا ال جيوز ألنه يوفر ماله ويأكل مال األيتام قال تعاىل                       :

} y7 tΡθ è= t↔ ó¡o„ uρ Çtã 4’ yϑ≈tG uŠø9$# ( ö≅ è% ÓyŸξ ô¹ Î) öΝçλ°; ×öyz ( β Î)uρ öΝèδθäÜÏ9$ sƒ éB öΝä3çΡ≡uθ ÷z Î* sù 4 ª!$#uρ ãΝn= ÷è tƒ y‰Å¡øßϑ ø9 $# 

zÏΒ ËxÎ= óÁ ßϑ ø9$# 4 { )ومعىن اآلية الكرمية أنه ال بأس أن خيلط طعامه مع طعامهم وال يأكل )١ 
 .  منفردا ملا يف ذلك من احلرج

                                                 
 .  ٢٢٠:  سورة البقرة آية) ١(
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 اخلروج يف سبيل اهللا بدون علم 
،      ً  أبد اماذا تقول ملن خيرجون إىل خارج اململكة للدعوة وهم مل يطلبوا العلم:  ٧س

حيثون على ذلك ويرددون شعارات غريبة ويدعون أن من خيرج يف سبيل اهللا للدعوة 
، وأنت تعلم أن اخلارج إىل خارج                           ً       ً ، ويدعون أن العلم ليس شرط ا أساسي ا سيلهمه اهللا

، أال ترى يا فضيلة الشيخ أن  اململكة سيجد مذاهب وديانات وأسئلة توجه إىل الداعي
 ال بد أن يكون معه سالح لكي يواجه الناس وخاصة يف شرق اخلارج يف سبيل اهللا

؟ أرجو اإلجابة على سؤايل  آسيا حياربون جمدد الدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب
 .  لكي تعم الفائدة

، اخلروج يف سبيل اهللا  اخلروج يف سبيل اهللا ليس هو اخلروج الذي يعنونه اآلن:  ٧ج
، وخروج  نه اآلن باخلروج فهذا بدعة مل يرد عن السلف، أما ما يسمو هو اخلروج للغزو

اإلنسان يدعو إىل اهللا غري مقيد يف أيام معينة بل يدعو إىل اهللا حسب إمكانيته ومقدرته 
 .                                        ً                 بدون أن يتقيد جبماعة أو يتقيد بأربعني يوم ا أو أقل أو أكثر

دعو إىل اهللا وهو وكذلك مما جيب على الداعية أن يكون ذا علم ال جيوز لإلنسان أن ي
≅ö  {:  جاهل قال تعاىل è% Íν É‹≈ yδ þ’Í?Š Î6 y™ (#þθ ãã÷Šr& ’ n< Î) «!$# 4 4’ n?tã >ο uÅÁ t/ { )١(  . 
ومستحب وحمرم ؛ ألن الداعية ال بد أن يعرف ما يدعو إليه من واجب  أي على علم

، يعرف درجات  ، ويعرف ما هو الشرك واملعصية والكفر والفسوق والعصيان ومكروه
 .  اإلنكار وكيفيته

؛ ألن طلب العلم فريضة وهو ال  واخلروج الذي يشغل عن طلب العلم عمل باطل
؛ ألن العمل بدون  حيصل إال بالتعلم ال حيصل باإلهلام هذا من خرافات الصوفية الضالة

 .  ، والطمع حبصول العلم بدون تعلم وهم خاطئ م ضاللعل

                                                 
 .  ١٠٨:  سورة يوسف آية) ١(
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 العادة السرية 
أنا شاب واحلمد هللا تبت إىل اهللا تعاىل وتركت مجيع املعاصي اليت كنت :  ٨س

                 ً       ً                                                أرتكبها وأصبحت شاب ا ملتزم ا ولكن هناك مشكلة تعذبين مل أتركها وقد عجزت عنها 
فأنا فكرت يف هذا ولكن أهلي ال وهي العادة السرية قد يكون اجلواب بأن أتزوج 

 .                                                                  ً يوافقوين ويرفضون زواجي مع أنين أستطيع الصرف على الزواج جزاكم اهللا خري ا
احلل بأن تتزوج ما دام أنك تستطيع النفقة على الزواج فتزوج وليس ألهلك :  ٨ج

يا معشر الشباب من  {:   يف احلديثاحلق بأن مينعوك من الزواج كما أمر النيب 

، فإذا كان عندك  )١( }استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن مل يستطع فعليه بالصوم 
القدرة على الزواج من ناحية املال وأنت تريد احملافظة على عرضك فالواجب عليك أن 

 .  حد ال لوالديك أو غريمها أن مينعوك ويعترضوا عليك يف هذا األمرتتزوج وال جيوز أل

 تعلم الطب واملخترعات احلديثة بقصد إغناء املسلمني 
ما رأي فضيلتكم فيمن يتعلم من املسلمني الطب واملخترعات احلديثة :  ٩س

 ؟  بقصد إغناء املسلمني عن احلاجة إىل الكفار واملشركني
يؤجر عليه لكن بشرط أن يكون قد تعلم من دينه ما حيتاج ال بأس يف ذلك و:  ٩ج

                       ً                                                           إليه فال بد أن يتعلم أول ا أمور الدين الضرورية اليت ال يعذر أحد جبهلها مث يتعلم بعد ذلك 
، أما أن يقبل على أمور الطب والعلوم األخرى وهو جيهل  أمور الطب وغريها من العلوم

 .  أمر دينه فهذا ال جيوز

                                                 
، أبو  )٢٢٤٠(، النسائي الصيام  )١٠٨١(، الترمذي النكاح  )١٤٠٠(، مسلم النكاح  )٤٧٧٨(البخاري النكاح ) ١(

 .  )٢١٦٥(، الدارمي النكاح  )١/٣٧٨(، أمحد  )١٨٤٥(، ابن ماجه النكاح  )٢٠٤٦(داود النكاح 
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 ري من الناس عن جمالس العلم عزوف عدد كب
فضيلة الشيخ نالحظ عزوف عدد كبري من الناس عن جمالس العلم املقامة :  ١٠س

، بل قد يكون هناك  يف هذا البلد وعدم التشجيع على هذا اجملال من بعض األهايل
، رغم قلة هؤالء إال أهنم يكثرون من التشدق بالقول من           ً            تثبيط بدل ا من التشجيع

 بأعراض طلبة العلم حماولة صدهم وتشويه دورهم ودور أهل اخلري فما االستهانة
 ؟  توجيهكم
، فال جيوز لإلنسان  ، وهذا األمر ال جيوز نقول اهللا يهديهم ويدهلم على اخلري:  ١٠ج

                                                                    ً          أن يتساهل يف حضور جمالس العلم والسعي إليها ألنه قد يستفيد فائدة تكون سبب ا لدخوله 
 .                ً                              واحدة تكون سبب ا لدخوله اجلنة وجناته من النار، قد يسمع كلمة اجلنة

واإلعراض عن حضور جمالس العلم فيه خطورة عظيمة وقد ذكر بعض أهل العلم أن 
t  {:  اإلعراض عن دين اهللا ال يعلمه وال يتعلمه ردة عن اإلسالم كما قال تعاىل Ï% ©!$#uρ 

(#ρ ãxx. !$£ϑ tã (#ρ â‘ É‹Ρé& tβθ àÊ Ì÷èãΒ ∩⊂∪ { )١(  . 
وإن كان إن شاء اهللا هؤالء الذين مل حيرصوا على حضور جمالس العلم ليس لعدم 

 .  رغبة فيها وإمنا يكون عن كسل وهتاون فهؤالء قد حرموا أنفسهم من خري كثري
هنم ال يرون العلم وال يرون تعلمه فهذا خطر عظيم أو أما إذا كان عدم احلضور أل

 .  يسخرون من العلم ويسخرون من العلماء فهذا يكون ردة عن اإلسالم

 احتواء بعض األقالم على ريشة خفيفة من ماء الذهب 
هناك أنواع من األقالم حتتوي على ريشة خفيفة من ماء الذهب فما حكم :  ١١س
 ؟  استعماهلا
وز استعمال القلم إذا كان فيه شيء من الذهب ال للرجال وال للنساء ال جي:  ١١ج

مثل األواين من الذهب أو األواين اليت فيها شيء من الذهب ال جيوز استعماهلا ال للرجال 
                                                 

 .  ٣:  سورة األحقاف آية) ١(
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 عن الشراب يف آنية الذهب والفضة أو يف اآلنية اليت فيها شيء وال للنساء لنهي النيب 
 .  ، والقلم مثلها من ذلك

 اء العامل مبلغا من املال إكرامية إعط
، وبعض الطباخني يطلب  لدينا قصر أفراح وفيه طباخون:  يقول السائل:  ١٢س

حيث )  إكرامية (، فهل جيوز إعطاء العامل مبلغا من املال  إكرامية باإلضافة إىل راتبه
 ؟  إنه تعود أخذ املبلغ من الناس

تب وله أجر مقطوع من صاحب العمل إذا كان هناك عامل من العمال له را:  ١٢ج
؛ ألن بعض الناس فقراء ال  ؛ ألن هذا يفسدهم على اآلخرين فال جيوز ألحد أن يعطيه

 .  يستطيعون إعطاءهم فهذا العمل سنة سيئة

 كتابة اسم امليت على حجر عند القرب أو كتابة آية من القرآن يف ذلك 
لقرب أو كتابة آية من القرآن هل جيوز كتابة اسم امليت على حجر عند ا:  ١٣س
 ؟  يف ذلك
 ؛ ألن الرسول  ال جيوز كتابة اسم امليت على حجر عند القرب أو على القرب:  ١٣ج

أما إذا ،  هنى عن ذلك حىت ولو آية من القرآن ولو كلمة واحدة ولو حرف واحد ال جيوز
     ً         خيط خط ا أو يضع علم القرب بعالمة غري الكتابة لكي يعرف للزيارة والسالم عليه كأن 

، أما     ً                                                                  حجر ا على القرب ليس فيه كتابة من أجل أن يزور القرب ويسلم عليه ال بأس بذلك
؛ ألن الكتابة وسيلة من وسائل الشرك فقد يأيت جيل من الناس فيما بعد  الكتابة فال جيوز

ادة ويقول إن هذا القرب ما كتب عليه إال ألن صاحبه فيه خري ونفع للناس وهبذا حدثت عب
 .  القبور
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 كيفية التخلص من وسوسة الشيطان 
 ؟  ، ماذا أعمل لرد وسوسته                              ً أنا شاب يوسوس يل الشيطان أحيان ا:  ١٤س
وسوسة الشيطان ترد باالستعاذة باهللا من الشيطان وعدم االلتفات إىل :  ١٤ج
وال ، والوسوسة ال تضر ما مل يتكلم اإلنسان فعلى املسلم أن يرفضها ويتركها  وسوسته

 .  يلتفت إليها وأن يستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم

 دخول دورات املياه بالكتب اإلسالمية واألشرطة النافعة من القرآن واحملاضرات 
هل جيوز دخول دورات املياه بالكتب اإلسالمية واألشرطة النافعة من :  ١٥س

 ؟  القرآن واحملاضرات
)  وهو حمل قضاء احلاجة (دخول احلمام األصل كما ذكر أهل العلم ال جيوز :  ١٥ج

 إال  ال املصحف وال األحاديث املكتوبة وال شيء فيه اسم اهللا بشيء فيه ذكر اهللا 
إذا خاف عليه من السرقة أو الضياع فال بأس أن يدخل به لالحتفاظ به وجعله يف داخل 

 شيء فهي ليست مثل ، أما األشرطة فلم يتبني يل فيها جيبه أو يف مكان مغطى داخل ثيابه
 .  املصحف والكتاب ألنه ال يوجد هبا كتابة وإمنا هي عبارة عن صوت خمزون

 الفرق بني املين واملذي 
؟ الذي أعرف به كل واحد منهما ألنين قد  ما الفرق بني املين واملذي:  ١٦س

حلكم ، وما ا                                             ً                أقوم من النوم وأجد املاء مع أين مل أر يف نومي سبب ا خلروج ذلك املاء
 ؟  الشرعي إذا خرج املذي

؛ ألن هذا  إذا قمت من النوم ووجدت البلل يف ثوبك جيب عليك االغتسال:  ١٦ج
، إال إذا سبق نومك  البلل من االحتالم فقد تكون احتملت وأنت ال تدري أو مل تشعر به
 .  تفكري أو مالعبة للزوجة فإن هذا البلل يعترب مذيا ال يوجب غسال
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 ثامنة والعشرون احملاضرة ال
 الفقه األكرب  

 مقدمة 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

، وعلى  ، وصلى اهللا وسلم بارك على عبده ورسوله نبينا حممد احلمد هللا رب العاملني
 .  آله وصحبه ومن اهتدى هبديه ومتسك بسنته وسار على هنجه إىل يوم الدين

 ،  أما بعد
 . )٢( )١( }من يرد اهللا به خًريا يفقهه يف الدين  {:  يقول النيب 

ومعىن هذا أن من عالمات إرادة اهللا سبحانه وتعاىل اخلري بعبده أن يوفقه للتفقه يف 
، ويف هذا دليل على أمهية التفقه                                              ً ، وأن من مل يوفقه اهللا يف الدين فإنه مل يرد به خري ا دينه
 .   الدينيف

$ * {:  ، قال تعاىل واهللا تعاىل حث يف كتابه الكرمي على التفقه يف الدين tΒ uρ šχ% x. 

tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑø9$# (#ρ ãÏΨ uŠÏ9 Zπ ©ù!$ Ÿ2 4 Ÿω öθ n= sù txtΡ ÏΒ Èe≅ ä. 7π s% öÏù öΝåκ÷]ÏiΒ ×π xÍ← !$ sÛ (#θ ßγ ¤)xtG uŠÏj9 ’Îû Çƒ Ïe$! $# (#ρ â‘ É‹ΨãŠÏ9uρ óΟßγ tΒ öθ s% 

#sŒÎ) (#þθ ãèy_ u‘ öΝÍκö s9Î) óΟßγ ¯= yè s9 šχρ â‘ x‹øt s† ∩⊇⊄⊄∪ { )وذم اهللا سبحانه وتعاىل الذين ال يفقهون .  )٣

≈Å3£  {:  قال سبحانه s9uρ tÉ)Ï≈ uΖãΚ ø9$# Ÿω tβθßγ s)øtƒ ∩∠∪ { )٤(  . 

$ÉΑ  {:  وقال تعاىل yϑ sù ÏIω àσ¯≈ yδ ÏΘöθ s)ø9$# Ÿω tβρßŠ% s3tƒ tβθ ßγ s)øtƒ $ ZVƒ Ï‰tn ∩∠∇∪ { )٥(  . 

                                                 
، مالك  )٤/٩٣(، أمحد  )٢٢١(، ابن ماجه املقدمة  )١٠٣٧(، مسلم اإلمارة  )٧١(البخاري العلم ) ١(

 .  )٢٢٦(، الدارمي املقدمة  )١٦٦٧(اجلامع 
جزء  / ٣ ) ( كتاب الزكاة (، ورواه مسلم  ، ط السلفية ) ٤٢ ص ١/٧١ ) ( مكتاب العل (رواه البخاري ) ٢(

 .  كالمها عن معاوية رضي اهللا عنه)  نووي / ١٢٣٨ص 
 .  ١٢٢:  سورة التوبة آية) ٣(
 .  ٧:  سورة املنافقون آية) ٤(
 .  ٧٨:  سورة النساء آية) ٥(
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لذي ال يتفقه يف دين اهللا وال يهتم بذلك وال يسعى لطلب العلم معناه أنه إنسان فا
حمروم من اخلري ألنه ال ميكن لإلنسان أن يعبد اهللا سبحانه وتعاىل حق عبادته على الوجه 

،  وتعاىلالذي يرضاه إال إذا تفقه يف دينه وأدى العبادة على الوجه الذي شرعه اهللا سبحانه 
 والذي نسان أن يؤدي العبادة على الوجه املشروع إال إذا تفقه يف دين اهللا وال ميكن لإل

، فقد يكون كله  يعمل ويعبد اهللا من غري فقه ال يكون عمله مؤسسا على أساس صحيح
 .              ً أو أكثره ضالل ا

، وأنه مطلوب  ، وأنه أمر عظيم من هنا نعرف أمهية التفقه يف دين اهللا سبحانه وتعاىل
 أن يتفقه يف دين اهللا وال يبقى على جهل وعلى خطأ وال يدري كيف يعبد من كل مسلم

، وكذلك حيتاج للفقه يف دينه يف معامالته   وكيف يؤدي ما افترضه اهللا عليهاهللا 
، حيتاج إىل  وحيتاج إىل الفقه يف دينه يف عالقته بأهله وأوالده وجريانه وأقاربه وإخوانه

، فالذي ال يتفقه يف الدين ال ميكن  طي كل ذي حق حقهالتفقه يف الدين من أجل أن يع
أن يعطي أصحاب احلقوق حقوقهم على الوجه املطلوب ابتداء من حق اهللا سبحانه وتعاىل 

 .  مث حقوق العباد

 أنواع الفقه 
 :  والفقه يف الدين على نوعني

 الفقه يف العقيدة : النوع األول 

 :املراد بالفقه يف العقيدة 
ساس الدين فال بد أن يعرف اإلنسان ما يصحح عقيدته وما خيل هبا وما اليت هي أ

ينقصها من األمور الشركية أو البدعية فالتفقه يف العقيدة مبعىن أن اإلنسان يتعلم عقيدة 
،  التوحيد ويتعلم ما يلزم هلذه العقيدة ويتعلم ما يضاد هذه العقيدة أو خيل هبا أو ينقصها

وذلك )  بالفقه األكرب ( هو األساس ويسمى عند بعض العلماء هذا النوع من الفقه هذا
؟ وملاذا  ، ويعرف كيف يعبد اهللا حق عبادته  بأمسائه وصفاتهبأن يعرف اإلنسان ربه 
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؟ وما الذي ال جيوز يف حق  ؟ وما املطلوب منه حنو ربه سبحانه وتعاىل خلق هذا اإلنسان
، وهو أن يعرف  ع من الفقه هو الفقه األساسي، هذا النو اهللا سبحانه وتعاىل حىت يتجنبه

، وتوحيد األمساء والصفات من  ، وتوحيد األلوهية توحيد الربوبية:  أقسام التوحيد الثالثة
أجل أن يقوم بكل نوع منها على الوجه املطلوب وكذلك إىل جانب معرفة أنواع التوحيد 

فه من عقائد الشرك والبدع ومكمالته وحقوقه ال بد أن يعرف ما يضاد التوحيد وخيال
واملخالفات حىت يتجنبها وإال فقد يلتبس عليه األمر وقد يظن أن الشرك ال بأس به 

ً                                                              خصوص ا إذا نشأ يف بلد أو يف جيل ال يعرفون التوحيد وال يعرفون معىن الشرك      . 
       ً                                                                     فإن كثري ا من البلدان يعتقد أهلها أن البناء على القبور والطواف هبا وسؤال املوتى 
ونداء املوتى واالستغاثة هبم وطلب احلوائج منهم يظنون أن هذا من الدين كما قال 

šχρß‰ç7÷è  {:  األوائل فيما حكاه اهللا تعاىل عنهم tƒ uρ ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# $ tΒ Ÿω öΝèδ •ÛØo„ Ÿω uρ 

óΟßγ ãè xΖtƒ šχθ ä9θ à)tƒ uρ ÏIω àσ¯≈ yδ $ tΡàσ¯≈ yè xä© y‰Ψ Ïã «!$# 4 { )وقال تعاىل.  )١  :}  š Ï%©!$#uρ (#ρ ä‹sƒ ªB$# 

∅ ÏΒ ÿÏµ ÏΡρ ßŠ u!$ uŠÏ9÷ρ r& $ tΒ öΝèδ ß‰ç6 ÷è tΡ ωÎ) !$ tΡθ ç/Ìhs)ã‹Ï9 ’ n< Î) «!$# #’ s∀ ø9ã— { )٢(  . 
فهم يعتقدون أن هذا من الدين ألهنم أدركوا عليه آباءهم وأجدادهم وأهل بلدهم 

öθ  {:  حىت ظنوه من الدين وأن اهللا يرضى به حىت قالوا s9 u!$ x© ª!$# !$ tΒ $ oΨò2 uõ° r& { )٣( 
} öθ s9 u!$ x© ª!$# $ tΒ $ tΡô‰t6 tã ÏΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ ∅ÏΒ &ó x« { )فرد اهللا عليهم بقوله)٤   :}  ô‰s)s9uρ $ uΖ÷Wyè t/ 

’ Îû Èe≅ à2 7π̈Β é& »ωθ ß™§‘ Âχ r& (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $#uρ |Nθ äó≈©Ü9$# ( { )٥(  . 
فلو كان رضي ذلك ما أرسل الرسل بإنكاره وذلك بسبب اجلهل وعدم الرجوع إىل 
التوحيد الصحيح الذي جاءت به األنبياء عليهم الصالة والسالم وهو إخالص العبادة 

                                                 
 .  ١٨:  سورة يونس آية) ١(
 .  ٣:  سورة الزمر آية) ٢(
 .  ١٤٨:  سورة األنعام آية) ٣(
 .  ٣٥:  سورة النحل آية) ٤(
 .  ٣٦:  سورة النحل آية) ٥(
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‰ô  {:  ، فقوله تعاىل  وترك عبادة ما سواههللا  s) s9 uρ $ uΖ ÷W yè t/ ’ Îû È e≅ à2 7π ¨Β é& »ωθ ß™ §‘ Âχ r& 

(#ρ ß‰ ç6 ôã $# ©! $# (#θ ç7 Ï⊥ tG ô_ $# uρ |Nθ äó≈ ©Ü9 $# ( { )١(  . 
                                                                       ً  املراد بالطاغوت كل ما عبد من دون اهللا سبحانه وتعاىل سواء مسي وليا أو مسي شفيع ا 

 .  ي بأي اسم كان فإنه طاغوت إذا كان رضي بأن يعبد من دون اهللاأو مس

 :                                          ً  الذي ال يرضى أن يعبد من دون اهللا ال يسمى طاغوت ا 
أما إذا عبد من دون اهللا وهو مل يرض بذلك وكان ينهى عن ذلك يف حياته فهذا ال 

سالم وعبد  وإال فقد عبد املسيح عليه اليعترب طاغوتا لكن عبادته تعترب شركا باهللا 
املالئكة وعبد ناس من الصاحلني وهم ال يرضون بذلك بل كانوا ينهون عنه أشد النهي 

، لكن ملا ماتوا بنوا على قبورهم وقربوا هلم القرابني وعبدوهم من دون اهللا  ويقاتلون عليه
، وهلذا ملا                                    ً  ولكن يعترب من عبدهم من دون اهللا مشرك ا)٢(فهؤالء ال يعتربون طواغيت 

$ (öΝà6¯ΡÎ  {:  ل اهللا سبحانه وتعاىل قوله تعاىلأنز tΒ uρ šχρ ß‰ç7÷è s? ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# Ü=|Á ym 

zΟ̈Ψ yγ y_ óΟçFΡr& $ yγ s9 šχρ ßŠÍ‘≡uρ ∩∇∪ { )فرح املشركون قالوا حنن نعبد عزير ا ونعبد املسيح )٣               ً                               
، وقد بني اهللا سبحانه وتعاىل  بد املالئكة فإذا كان هؤالء معنا يف النار فال لوم عليناونع

β¨  {:  الرد عليهم بقوله Î) š Ï%©!$# ôM s)t7y™ Νßγ s9 $ ¨Ψ ÏiΒ # o_ó¡ßs ø9$# { )يعين عيسى عليه السالم )٤ 

%βÎ) šÏ¨  { زير واملالئكة ومن عبد من دون اهللا من املؤمنني وهو ال يرضى بذلكوالع ©!$# 

ôM s)t7y™ Νßγ s9 $̈Ψ ÏiΒ # o_ ó¡ßs ø9$# y7 Í×¯≈ s9'ρ é& $ pκ÷]tã tβρß‰yè ö6 ãΒ ∩⊇⊃⊇∪ Ÿω šχθ ãèyϑ ó¡o„ $ yγ |¡ŠÅ¡ym ( öΝèδ uρ ’Îû $ tΒ ôM yγ tG ô© $# 

óΟßγ Ý¡àΡr& tβρ à$Î#≈ yz ∩⊇⊃⊄∪ Ÿω ãΝßγ çΡâ“ øt s† äí t“ xø9$# çy9 ò2 F{$# ÞΟßγ9¤)n= tG s?uρ èπx6Í×¯≈ n= yϑ ø9$# #x‹≈ yδ ãΝä3ãΒ öθ tƒ “ Ï%©!$# 

óΟçGΨ à2 šχρ ß‰tãθè? ∩⊇⊃⊂∪ { )٥(  . 
                                                 

 .  ٣٦:  سورة النحل آية) ١(
 .  ، فهم هبذا االعتبار عبدوا الطاغوت وإمنا عبدوا الشيطان الذي أمرهم هبذا) ٢(
 .  ٩٨:  سورة األنبياء آية) ٣(
 .  ١٠١:  سورة األنبياء آية) ٤(
 .  ١٠٣ - ١٠١:  اتياآلرة األنبياء سو) ٥(
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فالصاحلون الذين ماتوا على العقيدة الصحيحة ولكنهم عبدوا بعد موهتم وهم مل 
، هؤالء ليس عليهم حرج مما فعله املشركون بالنسبة إليهم ألهنم مل يرضوا  وا بذلكيرض

$  {:  ، قال تعاىل بذلك ومل يأمروا الناس بعبادهتم tΒ tβ%x. @t±u; Ï9 β r& çµ uŠÏ?÷σãƒ ª!$# |=≈ tG Å3ø9$# zΝõ3ßs ø9$#uρ 

nο §θ ç7–Ψ9$#uρ §ΝèO tΑθ à)tƒ Ä¨$̈Ζ= Ï9 (#θ çΡθ ä. #YŠ$ t6 Ïã ’ Ík< ÏΒ ÈβρßŠ «!$# Å3≈ s9uρ (#θçΡθ ä. z↵ÍhŠÏΨ≈ −/u‘ $ yϑ Î/ óΟçFΖä. tβθ ßϑ Ïk= yè è? 

|=≈ tG Å3ø9$# $ yϑ Î/uρ óΟçFΖä. tβθß™ â‘ ô‰s? ∩∠∪ Ÿω uρ öΝä.tãΒ ù'tƒ β r& (#ρ ä‹Ï‚ −G s? sπ s3Í×¯≈ n= pRùQ$# z↵Íh‹Î; ¨Ζ9$#uρ $ ¹/$ t/ö‘ r& 3 Νä.ããΒ ù'tƒ r& Ìøä3ø9$$ Î/ 

y‰÷è t/ øŒÎ) ΛäΡ r& tβθ ßϑ Î=ó¡•Β ∩∇⊃∪ { )١(  . 

$  {:  وقال اهللا تعاىل عن املسيح عليه السالم tΒ àM ù=è% öΝçλm; ωÎ) !$ tΒ  Í_ s?ós∆ r& ÿÏµ Î/ Èβ r& (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©! $# 

’ În1u‘ öΝä3−/u‘ uρ 4 àMΖä.uρ öΝÍκö n= tã #Y‰‹Íκy− $ ¨Β àMøΒ ßŠ öΝÍκ Ïù ( $£ϑ n= sù  Í_ tG øŠ©ùuθ s? |MΨä. |MΡr& |=‹Ï% §9$# öΝÍκö n= tã 4 |MΡr&uρ 4’ n? tã 

Èe≅ ä. &ó x« î‰‹Íκy− ∩⊇⊇∠∪ { )٢(  . 
 .  أما الذي يرضى بأن يعبد من دون اهللا ويدعو الناس إىل عبادة نفسه فهذا طاغوت

 :ال تصح عبادة اهللا إال مع ترك عبادة ما سواه 
Âχ  {:  قال تعاىل r& (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $#uρ |Nθ äó≈©Ü9$# ( { )٣(  . 

ρ#) *  {:  وقال تعاىل ß‰ç6 ôã$#uρ ©!$# Ÿω uρ (#θ ä.Îô³è@ Ïµ Î/ $ \↔ ø‹x© ( { )٤(  . 
                ً                    وال تشركوا به شيئ ا ألن العبادة ال تنفع :  ، بل قال اعبدوا اهللا:  مل يقتصر على قوله
 .  إال إذا خلت من الشرك
          ً     ً                                   فليعمل عمل ا صاحل ا بل هنى عن الشرك ألن اإلنسان قد يعمل :  مل يقتصر على قوله
،                        ً                  ً  فيكون عمله هباء منثور ا ال يستفيد منه شيئ اده بالشرك باهللا    ً     ً          عمل ا صاحل ا لكنه يفس

إن العمل الصاحل ال ينفع إال إذا خال من الشرك وهذا خطر عظيم حيتاج منا إىل تفقه يف 

                                                 
 .  ٨٠ - ٧٩:  تانياآلسورة آل عمران ) ١(
 .  ١١٧:  سورة املائدة آية) ٢(
 .  ٣٦:  سورة النحل آية) ٣(
 .  ٣٦:  سورة النساء آية) ٤(
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؟ حىت نتجنبه وحىت نبتعد عنه وحىت  ؟ وما أنواع الشرك ، ما هو الشرك معرفة الشرك
        ً                                   ؛ ألن كثري ا من الناس يظن أن الشرك هو الشرك يف  تسلم لنا عبادتنا وديننا هللا عز وجل

، وكثري من الناس تساهلوا يف هذا األمر واعتربوا دراسة التوحيد ودراسة  الربوبية فقط
حنن نريد أن  : ( العقيدة والدعوة إىل عبادة اهللا اعتربوا أن هذا يفرق بني الناس ويقولون

، أما االجتماع الذي على  إال على التوحيداالجتماع ال حيصل :  ونقول هلم)  جنمع الناس
غري التوحيد فإنه اجتماع ال خري فيه وال فائدة منه ومآله إىل العداوة ومآله إىل الزوال قال 

ôtΒ  {:  تعاىل uρ ‘≅ |Ê r& £ϑ ÏΒ (#θ ããô‰tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# tΒ ω Ü=‹Éf tG ó¡o„ ÿ…ã& s! 4’n< Î) ÏΘöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9$# öΝèδ uρ tã 

óΟÎγ Í← !% tæßŠ tβθ è= Ï≈ xî ∩∈∪ #sŒÎ)uρ uÅ³ãm â¨$̈Ζ9$# (#θ çΡ% x. öΝçλm; [!#y‰ôã r& (#θ çΡ% x.uρ öΝÍκÌEyŠ$ t7Ïè Î/ t ÌÏ≈ x. ∩∉∪ { )١(  . 

âHξ  {:  وقال تعاىل Åz F{$# ¥‹Í×tΒ öθ tƒ óΟßγ àÒ ÷è t/ CÙ ÷èt7Ï9 <ρ ß‰tã ω Î) šÉ)−Fßϑ ø9$# ∩∉∠∪ ÏŠ$ t7Ïè≈tƒ Ÿω ì∃öθ yz 

â/ä3ø‹n= tæ tΠöθ u‹ø9$# Iω uρ óΟçFΡr& šχθ çΡt“ øt rB ∩∉∇∪ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ (#θçΡ% Ÿ2 uρ tÏϑ Î= ó¡ãΒ ∩∉∪ { )٢(  . 
ثمر ال يكون إال على العقيدة الصحيحة ومن هنا جيب علينا أن نعرف االجتماع امل

ً        العقيدة الصحيحة وأن ندعو إليها دائم ا وأبدا ، وأن ندرسها ونسأل عنها وندرسها يف                                    
 .  مدارسنا ومعاهدنا وكلياتنا ألهنا هي األساس وهي الفقه األكرب

 الفقه يف األمور العلمية : النوع الثاين 
، الفقه يف  ، الفقه يف أحاكم الصيام ، الفقه يف أحكام الزكاة ام الصالةالفقه يف أحك

، الفقه يف أحكام النكاح  ، الفقه يف أحكام البيع والشراء واملعامالت أحكام احلج
، فالفقه يف هذه  ، الفقه يف أحكام الطهارة الكربى والصغرى وهكذا والطالق والعدة

ً                   األمور هو أيض ا مكمل للفقه األول  وتابع له وال ينفع هذا الفقه إال بعد أن يتحقق الفقه            
 .  األكرب

                                                 
 .  ٦ - ٥:  تانياآلسورة األحقاف ) ١(
 .  ٦٩ - ٦٧:  اتياآلسورة الزخرف ) ٢(
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فلو أن اإلنسان تبحر يف فقه املعامالت ويف فقه الصالة والزكاة والصوم واحلج ولكنه 
                                                         ً                   ال يعرف الفقه األكرب أو يتساهل فيه فإن هذا الفقه ال يفيده شيئ ا ألهنا ال تصح صالة وال 

وال أي عبادة إال بعد أن يتحقق الفقه األكرب وهو زكاة وال صيام وال حج وال عمرة 
، وإن كان كثري من الناس يهتمون  ، إذن هذا الفقه الثاين مكمل لألول وتابع له التوحيد

بالفقه الثاين ويتساهلون يف الفقه األول كما ذكرنا لكم وهذا من اجلهل العظيم والتفريط 
سه والبدن الذي قطع رأسه ال فائدة منه ألنه ، وهذا مبرتلة من يعاجل بدنا قد قطع رأ العظيم

 .  يصبح جيفة هامدة ولو عاجلته بأنواع العالج

 وسائل حتصيل الفقه بقسميه 
ما دمنا عرفنا أمهية الفقه وعرفنا أقسام الفقه ومرتلة كل قسم من الدين علينا أن نعرف 

 :  الوسائل اليت حنصل بواسطتها على الفقه يف الدين
 :  التعلم:  أوال

، ويف فصول الدراسة  الفقه يف الدين إمنا حيصل بالتعلم باجللوس يف حلقات التدريس
، هذا هو أول وسيلة وأحسن وسيلة وأقرب وسيلة  ، اجللوس للتعلم أمام املعلم املنهجية

، اجللوس يف حلق الذكر سواء إن كانت يف  إىل حتصيل العلم الدراسة على العلماء
 .   أو يف أي مكاناملساجد أو يف املدارس

 :  يقول الشاعر
ــاعة                                   جترع كـأس اجلهـل طـول حياتـه          ــتعلم س ــذق ذل ال ــن مل ي                        م

، ما يليق يب أن  أنا إنسان يل مكانة:  اإلنسان ال يتكرب على طلب العلم وال يقول
، هذا  أجلس بني يدي مدرس يف املسجد أو يف الفصل أو يف املدرسة أنا أكرب من ذلك

، ال بد أن تصرب على  ، ال بد أن تربط نفسك يف طلب العلم  جتلس، ال بد أن غلط
التعب وعلى املشقة يف طلب العلم تتحمل العناء والسهر وطول اجللوس أمام املعلم وإال 

 .                 ً                          فإنك ستعيش جاهل ا تتجرع كأس اجلهل طول حياتك
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 القدوة يف طلب العلم 
 حبضرة أصحابه دخل النيب جربيل عليه الصالة والسالم الروح األمني جاء إىل 

 إذ دخل علينا رجل بينما حنن جلوس عند النيب  {:  عليهم كما يقول عمر 
، فجلس  شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ال يرى عليه أثر السفر وال يعرفه منا أحد

يا حممد أخربين عن :   وأسند ركبتيه إىل ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقالإىل النيب 
اإلميان أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه :  اإلميان قال

،  أخربين عن اإلسالم:  ، مث قال فعجبنا له يسأله ويصدقه:  ، قال صدقت:  ، قال وشره
 اإلسالم أن تشهد أال إله إال اهللا وأن حممًدا رسول وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة : قال

وأن حتج البيت :  ، ويف رواية وتصوم رمضان وحتج البيت إن استطعت إليه سبيلًا
اإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه :  ، قال صدقت أخربين عن اإلحسان:  ، فقال وتعتمر

ما املسؤول عنها :  ، قال صدقت أخربين عن الساعة:  ال، ق فإن مل تكن تراه فإنه يراك
 يعين أنا وأنت يف ذلك سواء كل منا ال يعرف مىت تقوم الساعة )١( }بأعلم من السائل 

β¨  {:  ألن هذا ال يعلمه إال اهللا سبحانه وتعاىل Î) ©!$# …çν y‰Ψ Ïã ãΝù= Ïæ Ïπ tã$¡¡9$# Ú^ Íi”t∴ãƒ uρ y]ø‹tó ø9 $# 

ÞΟn= ÷è tƒ uρ $ tΒ ’ Îû ÏΘ% tnö‘ F{$# ( { )٢(  .} y7è= t↔ ó¡o„ â¨$̈Ζ9$# Çtã Ïπ tã$¡¡9$# ( ö≅è% $ yϑ ¯ΡÎ) $ yγ ßϑù= Ïæ y‰ΖÏã «!$# 4 $ tΒ uρ 

y7ƒ Í‘ô‰ãƒ ¨≅ yè s9 sπ tã$¡¡9$# ãβθ ä3s? $ ·6ƒÌs% ∩∉⊂∪ { )٣(  .} y7 tΡθ è= t↔ ó¡o„ Çtã Ïπ tã$¡¡9$# tβ$ −ƒ r& $ yγ9y™ öãΒ ∩⊆⊄∪ tΛ Ïù 

|MΡr& ÏΒ !$ yγ1 tø.ÏŒ ∩⊆⊂∪ 4’n< Î) y7 În/u‘ !$ yγ9pκtJΨ ãΒ ∩⊆⊆∪ { )٤(  .} y7 tΡθ è= t↔ ó¡o„ Çtã Ïπ tã$ ¡¡9$# tβ$ −ƒ r& $ yγ8 y™ óß∆ ( ö≅ è% 

$ yϑ ¯ΡÎ) $ yγ ãΚ ù= Ïæ y‰ΖÏã ’ În1u‘ ( Ÿω $ pκÏk= pgä† !$ pκÉJ ø% uθ Ï9 ω Î) uθ èδ 4 { )٥(  . 
                                                 

، ابن  )٤٦٩٥(، أبو داود السنة  )٤٩٩٠(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢٦١٠(رمذي اإلميان ، الت )٨(مسلم اإلميان ) ١(
 .  )١/٥٢(، أمحد  )٦٣(ماجه املقدمة 

 .  ٣٤:  سورة لقمان آية) ٢(
 .  ٦٣:  سورة األحزاب آية) ٣(
 .  ٤٤ - ٤٢:  اتياآلسورة النازعات ) ٤(
 .  ١٨٧:  سورة األعراف آية) ٥(
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أخربين عن :  ، قال ما املسؤول عنها بأعلم من السائل {:   جلربيلقال النيب 

 عالمات يوم قيام الساعة تكون آخر الزمان وإذا ظهرت - يعين عالمتها - )١( }أماراهتا 
ات كبار وعالمات دون فإهنا تدل على قرب قيام الساعة وهي عالمات كثرية منها عالم

 وأن ترى احلفاة العراة رعاة الشاء - يعين سيدهتا -أن تلد األمة ربتها :  قال {،  ذلك

دية يف تشييد  فمن عالمات الساعة تطاول األعراب والبا)٢( }يتطاولون يف البنيان 
                                                            ً            ؛ ألنه معروف أن البادية كانت ترحل وتتبع مواطن القطر ال تبين بيوت ا وال ترتل يف  املباين

، ولكن آخر الزمان يتوطنون يف املدن والقرى ويبنون ويتطاولون يف  القرى واألمطار
 مث خرج الرجل بعدما أهنى جلسته مع النيب :  ، قال ، هذا من عالمات الساعة البنيان

؟ قلنا اهللا ورسوله أعلم   أتدرون من السائلولبثنا ملًيا فقال النيب  {:  قال الراوي

 . )٤( )٣( }هذا جربيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم :  قال
، كيف جتلس بني يدي   كيف تتعلم دينها أي أن جربيل أراد أن يعلم أمة حممد

 بأدب واحترام جملس التلميذ من معلمه ، فجلس بني يدي النيب  املعلم بأدب واحترام
من أجل أن يعلم الصحابة واألمة كيف يتلقون العلم بأدب يسألون واملعلم جييب على كل 

لوس بني أيديهم والتأدب ، ففي هذا احلديث بيان ألمهية تعليم العلم من العلماء واجل سؤال
 .  معهم وحسن السلوك

                                                 
،  )٦٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٩٩١(، النسائي اإلميان وشرائعه  )١٠(، مسلم اإلميان  )٥٠(ميان البخاري اإل) ١(

 .  )٢/٤٢٦(أمحد 
،  )٤٦٩٥(، أبو داود السنة  )٤٩٩٠(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢٦١٠(، الترمذي اإلميان  )٨(مسلم اإلميان ) ٢(

 .  )١/٥٢(، أمحد  )٦٣(ابن ماجه املقدمة 
،  )٤٦٩٥(، أبو داود السنة  )٤٩٩٠(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢٦١٠(، الترمذي اإلميان  )٨(لم اإلميان مس) ٣(

 .  )١/٥٢(، أمحد  )٦٣(ابن ماجه املقدمة 
،  ٣٦٧،  ١٨٤برقم / ١، واإلمام أمحد يف املسند  بشرح النووي/ ١٥٧ص/١رواه مسلم كتاب اإلميان ) ٤(

، والنسائي  ٥/٤٦٩٥، وأبو داود كتاب السنة  ٥/٢٦١٠ي كتاب اإلميان ، والترمذ بتحقيق أمحد شاكر
 .  ١/٦٣، وابن ماجه املقدمة  ٨/٤٩٩٠كتاب اإلميان وشرائعه 
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هذا موسى عليه السالم ذكر اهللا لكم نبأه أنه ذهب وسافر لطلب العلم ملا مسع أن يف 
، ذهب يبحث عنه وتكبد املشاق حىت  األرض من عنده علم ليس عند موسى عليه السالم

ö≅yδ y7  {:  لقيه فقال ãèÎ7¨?r& #’n?tã βr& Çyϑ Ïk= yèè? $ £ϑÏΒ |M ôϑ Ïk= ãã #Y‰ô© â‘ ∩∉∉∪ tΑ$ s% y7 ¨ΡÎ) s9 yì‹ÏÜtG ó¡ n@ z Éë tΒ 

#Zö9 |¹ ∩∉∠∪ { )١(  . 
فموسى كليم اهللا عليه السالم ذهب لطلب العلم وصرب على املشاق مما يدل على أن 

 له من مشقة وال بد له من تعب وال بد له من سفر إذا                ً           العلم ال حيصل عفو ا وإمنا ال بد
 .                                ً اقتضى األمر وال بد من اغتراب أيض ا

، ما  ومن وسائل تعلم العلم تدبر القرآن فحينما تقرأ القرآن فإنك تتدبر معانيه:      ً ثاني ا
، هذا ال  ؟ وليس املطلوب أن تتخرص من عندك ؟ ما معىن هذه الكلمة معىن هذه اآلية

لكن ترجع إىل كتب التفسري الصحيحة املوثوقة فتعرف معىن اآليات معىن كالم اهللا ،  جيوز
                                                    ً                   سبحانه وتعاىل كذلك تعرف معىن كالم الرسول إذا قرأت حديث ا من أحاديث الرسول 

، بل ال بد أن تتفقه يف معانيها وتعرف مراد                                           ً فإنه ال يكفي أن تقرأ ألفاظه ومتر عليها عابر ا
مة وكل حديث وال تتخرص ولكن ترجع إىل الشروح وشروح  من كل كلالرسول 

 .  األحاديث وتكثر من الطاعة يف كتب الفقه واملطالعة يف كتب العقيدة واملطالعة يف كتب اللغة

  ومن وسائل حتصيل العلم بعد كثرة املطالعة يف الكتب:      ً ثالث ا
 سؤال أهل العلم 

þθ#)  { وتعاىل، يقول اهللا سبحانه  فعليك أن تسأل أهل العلم è= t↔ ó¡sù Ÿ≅ ÷δ r& Ìø.Ïe%! $# β Î) óΟçGΨ ä. Ÿω 
tβθ çΗs>÷è s? ∩⊆⊂∪ { )٢(  . 

 .  )٤( )٣( }وا إذ مل يعلموا فإمنا شفاء العي السؤال أال سأل {:   يقولوالنيب 
                                                 

 .  ٦٧ - ٦٦:  تانياآلسورة الكهف ) ١(
 .  ٤٣:  سورة النحل آية) ٢(
 .  )٣٣٦(أبو داود الطهارة ) ٣(
بتحقيق )  ٥/٣٠٥٧ ) ( املسند (، واإلمام أمحد يف  ) ٣٣٧ ، ١/٣٣٦ ) ( كتاب الطهارة (رواه أبو داود ) ٤(

كتاب  (، والدارقطين يف سننه  ) ١/٥٧٢ ) ( كتاب الطهارة (، وابن ماجه  العالمة أمحد شاكر
 .  ) ١٩١،  ١/١٩٠ ) ( الطهارة
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                                                                      ً  فال مينعك احلياء من أن تسأل فإن احلياء الذي مينع من سؤال أهل العلم ليس حممود ا 
، فإن بعض  ، وال مينعك التكرب من أن تسال أهل العلم وإمنا هو جنب وخور وضعف

اقع أن سؤال الناس أمور الدنيا ، والو الناس يرى أنه إذا سأل العلماء نقص ذلك من قدره
، أما سؤال العلماء فهذا مرغوب فيه  واألموال منهي عنه إال عند الضرورة وبقدر احلاجة

، فالذي يسأل  إال إذا كان السؤال على وجه التعنت أو على وجه التعاظم فهذا ال جيوز
 .  العلماء للتعجيز أو ليظهر اإلنسان نفسه أمام الناس فهذا ال جيوز

بلسان سؤول  : ( ؟ قال  مباذا حصلت هذا العلمملا سئل عبد اهللا بن عباس و
، وقلب عقول يعين يعقل ما  بلسان سؤول يعين كثري السؤال ألهل العلم)  وقلب عقول

، وجماهد بن جرب التابعي اجلليل رمحه                                        ً      ً يقال له ويفهم له وبذلك يتحصل العلم شيئ ا فشيئ ا
 . )١()  ال يناله مستح وال مستكربإن هذا العلم  : ( اهللا يقول
ومن وسائل طلب العلم االستماع للمحاضرات والندوات اليت تعقد يف :      ً رابع ا

، فإذا حضرت وسألت عما أشكل يف اخلطبة أو  املساجد وخطبة اجلمعة كل أسبوع
غريها فإنه مع مرور األسابيع واأليام واألزمنة يتكون عندك علم عظيم ألن خطبة اجلمعة 

، وقد تساهل الناس اليوم يف  ا شرعت من أجل تعليم الناس وتفهيمهم وتذكريهمإمن
حضور خطب اجلمعة فال يأيت أكثرهم إال عند اإلقامة أو بعدما يفوت أول الصالة أو عند 

$  {:  السالم من الصالة وهذا حرمان عظيم يقول اهللا تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) š” ÏŠθ çΡ 

Íο 4θ n= ¢Á=Ï9 ÏΒ ÏΘöθ tƒ Ïπyè ßϑ àf ø9$# (#öθ yè ó™$$ sù 4’ n< Î) Ìø.ÏŒ «!$# (#ρ â‘ sŒuρ yìø‹t7ø9$# 4 { )٢(  . 
 يف هناية ، ولكن األساس اخلطبة وهلذا قال وذكر اهللا املراد به اخلطبة ويراد به الصالة

sŒÎ)uρ (#÷ρ#  {:  السورة r&u‘ ¸ο t≈ pgÏB ÷ρ r& #·θ øλm; (#þθ ‘ÒxΡ$# $ pκö s9Î) x8θ ä.ts?uρ $ Vϑ Í←!$ s% 4 { )٣(  . 

                                                 
، ط  ) ٦٣ص / ٥٠رقم الباب / ١ (، باب احلياء يف العلم  ) كتاب العلم (رواه البخاري يف صحيحه ) ١(

 .  السلفية
 .  ٩:  سورة اجلمعة آية) ٢(
 .  ١١:  سورة اجلمعة آية) ٣(
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ان هلذا أمر من حيضر فحضور اخلطبة فيه خري كثري وعدم حضورها فيه حرمان لإلنس
 .  أن ينصت للخطيب وأال يتكلم وال يتحرك حىت تفرغ اخلطبة من أجل أن يستفيد

ً  خامس ا ومن وسائل التعلم االستماع للربامج النافعة اليت تذاع يف اإلذاعة إذا تتبعها :     
، ففيها فتاوى وفيها مواضيع يتكلم  اإلنسان وحرص عليها فإنه حيصل على علم غزير

، إذا كنت يف بيتك أو يف سيارتك ما عليك إال أن تفتح  لعلماء ويوضحوهنا للناسعنها ا
، تنبهك هذه الربامج  إذاعة القرآن وتستمع وهبذا يتحصل عندك من العلم الشيء الكثري

 .                   ً                             إىل أشياء كنت غافل ا عنها وتتعلم أشياء كنت جتهلها
تقرأ يف كتاب ومل تستمع إىل                         ً                     أما إذا أعرضت ومل تلق بال ا ومل حتضر عند مدرس ومل 

؟ ستبقى يف  حماضرة أو خطبة مجعة وال تستمع إىل برنامج ديين فمن أين يتحصل لك العلم
 .  ، فال تستفيد من عبادتك جهلك طول حياتك ورمبا تعبد اهللا على جهل وضالل

 هذا وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يرزقنا وإياكم الفقه يف الدين والعمل الصاحل وأن
 .              ً                                      ً                 يرينا احلق حق ا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطل ا ويرزقنا اجتنابه

واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى 
 .  آله وصحبه أمجعني
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 احملاضرة التاسعة والعشرون 
 تدبر القرآن  

 نعمة اهللا على هذه األمة برتول القرآن 
 هللا الرمحن الرحيم بسم ا

                                                ً                 احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على رسوله نبي ا حممدا وعلى آله 
 .                    ً     ً وأصحابه وسلم تسليم ا كثري ا

 ،  أما بعد
 وأنزل القرآن الكرمي عليه فإن أكرب نعمة أكرم اهللا هبا هذه األمة هي بعثة حممد 

، فالقرآن كالم اهللا حروفه   الدنيا واآلخرةهلداية الناس وتبصريهم وتذكريهم مبا ينفعهم يف
çµ…  {،  ، منه بدأ وإليه يعود ومعانيه مرتل غري خملوق ¯ΡÎ)uρ ã≅ƒÍ”∴tG s9 Éb> u‘ tÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇⊄∪ tΑt“ tΡ Ïµ Î/ 

ßyρ ”9$# ßÏΒ F{$# ∩⊇⊂∪ 4’ n?tã y7Î7ù= s% tβθä3tG Ï9 zÏΒ t Í‘ É‹Ζßϑ ø9$# ∩⊇⊆∪ Aβ$|¡Î= Î/ <c’ Î1ttã &Î7•Β ∩⊇∈∪ { )فيه اهلدى )١ 
 .  والنور

$‘x8u  { قال اهللا سبحانه وتعاىل بسم اهللا الرمحن الرحيم t6 s? “ Ï%©!$# tΑ̈“ tΡ tβ$ s%öàø9$# 4’n?tã 

Íν Ï‰ö6 tã tβθä3u‹Ï9 šÏϑ n=≈ yèù= Ï9 #·ƒ É‹tΡ ∩⊇∪ { )٢(  . 

ZÏ±o0 #\ƒ#  { فهو كتاب عاملي جلميع البشر بل للجن واإلنس É‹tΡuρ ( { )مسعه  )٣ ،

#)  {:  اجلن þθ ä9$ s) sù $ ¯Ρ Î) $ oΨ ÷è Ïÿ xœ $ ºΡ# u ö è% $ Y7 pg x” ∩⊇∪ ü“ Ï‰ öκ u‰ ’ n< Î) Ï‰ ô© ”9 $# $ ¨Ζ tΒ$ t↔ sù  Ïµ Î/ (  s9 uρ x8 Î ô³ Σ 

!$ uΖ Î n/ t Î/ # Y‰ tn r& ∩⊄∪ { )٤(  . 

                                                 
 .  ١٩٥ - ١٩٢:  اتياآلسورة الشعراء ) ١(
 .  ١:  سورة الفرقان آية) ٢(
 .  ١١٩:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ٢ - ١:  تانياآلسورة اجلن ) ٤(
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ß‰÷Κ  {:  وقال تعاىل pt ø: $# ¬! ü“ Ï%©!$# tΑt“Ρr& 4’ n?tã Íν Ï‰ö7tã |=≈ tG Å3ø9$# óΟs9uρ ≅ yèøgs† …ã& ©! % y ùθ Ïã 2 ∩⊇∪ $ Vϑ ÍhŠs% 

u‘ É‹ΖãŠÏj9 $ U™ ù't/ #Y‰ƒ Ï‰x© ÏiΒ çµ÷Ρà$ ©! tÏe±u; ãƒ uρ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# zƒ Ï% ©!$# šχθ è= yϑ÷è tƒ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9$# ¨βr& öΝßγ s9 #·ô_ r& $ YΖ|¡ym 

∩⊄∪ šÏVÅ3≈ ¨Β ÏµŠÏù #Y‰t/r& ∩⊂∪ u‘ É‹Ζãƒ uρ š Ï% ©!$# (#θ ä9$ s% x‹sƒ ªB$# ª!$# #V$ s!uρ ∩⊆∪ { )إىل آخر اآليات)١   . 

 ما وصف اهللا تعاىل به القرآن الكرمي 
، فقال يف أول  وقد وصف اهللا سبحانه وتعاىل هذا القرآن الكرمي بأوصاف عظيمة

، قال سبحانه وتعاىل بسم اهللا  رآن بعد الفاحتةسورة البقرة اليت هي ثاين سورة يف الق
Ο!9# ∩⊇∪ y7$  {:  الرمحن الرحيم Ï9≡sŒ Ü=≈ tG Å6ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “ W‰èδ zŠ É)−Fßϑ ù= Ïj9 ∩⊄∪ t Ï% ©!$# tβθãΖÏΒ ÷σ ãƒ 

Í=ø‹tó ø9$$ Î/ tβθãΚ‹ É)ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9$# $ ®ÿÊΕuρ öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ tβθ à)ÏΖãƒ ∩⊂∪ t Ï% ©!$#uρ tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ !$ oÿ Ï3 tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ÏΒ 

y7 Î= ö7s% Íο tÅz Fψ$$ Î/uρ ö/ãφ tβθãΖÏ%θ ãƒ ∩⊆∪ { )٢(  . 
 .  وصفه بأنه هدى للمتقني

$ãöκy− tβ  {:  وقال يف أثناء هذه السورة ŸÒ tΒ u‘ ü“ Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& ÏµŠ Ïù ãβ#uöà)ø9$# ” W‰èδ Ä¨$̈Ψ= Ïj9 

;M≈oΨ Éi t/uρ zÏiΒ 3“ y‰ßγ ø9$# Èβ$ s%öàø9$#uρ 4 { )٣(  . 
،  ، ووصفه يف أثنائها بأنه هدى للناس فوصفه اهللا يف أول السورة بأنه هدى للمتقني

 .  وهذا الوصف عام للمتقني وغري املتقني
، وأما  ما املتقون فهو هدى هلم مبعىن ينتفعون به ويستفيدون منه ويستضيئون بنورهأ

غري املتقني فهو هدى مبعىن أن يبني هلم طريق الرشاد إذا أرادوا ألنفسهم الرشاد فهو هدى 
 .  داللة وإرشاد لكل الناس وهدى توفيق للمتقني خاصة الذين استجابوا هلذا القرآن

مني هداية توفيق وعمل وهذه خاصة للمؤمنني وهداية داللة ألن اهلداية على قس
β¨  {:  ، وقال سبحانه وتعاىل يف وصف هذا القرآن وإرشاد وهذه عامة جلميع الناس Î) 

                                                 
 .  ٤ - ١:  اتياآلسورة الكهف ) ١(
 .  ٤ - ١:  اتياآلسورة البقرة ) ٢(
 .  ١٨٥:  سورة البقرة آية) ٣(
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# x‹≈ yδ tβ# u ö à) ø9 $# “ Ï‰ öκ u‰  ÉL ¯= Ï9 š† Ïφ ãΠ uθ ø% r& ç Å e³ u; ãƒ uρ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# t Ï% ©! $# tβθ è= yϑ ÷è tƒ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ¨β r& öΝ çλ m; # \ ô_ r& 

# Z Î6 x. ∩∪ ¨β r& uρ t Ï% ©! $# Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Íο t Åz Fψ $$ Î/ $ tΡ ô‰ tG ôã r& öΝ çλ m; $ ¹/# x‹ tã $ VϑŠ Ï9 r& ∩⊇⊃∪ { )١(  . 
        ٌ                       ليت هي أق وم الطرق وأعدهلا املوصلة وصفه اهللا بأنه يهدي لليت هي أقوم يعين للطريقة ا

، فعليك أن تعمل هبذا القرآن الكرمي ألنه يدلك ويهديك ويرشدك   وإىل جناتهإىل اهللا 
 .  إىل الطريق إىل اهللا سبحانه وتعاىل

كما وصفه يف آية أخرى بأنه روح ومن معاين الروح ما حتيا به القلوب وحتصل به 
               ً                               ً   فيه روح يكون حي ا وإذا خرجت منه الروح يكون ميت ا احلياة املعنوية كاجلسم إذا كان

y7  {:  قال سبحانه وتعاىل Ï9≡x‹x.uρ !$ uΖø‹ym ÷ρ r& y7 ø‹s9Î) % [nρ â‘ ôÏiΒ $ tΡÌøΒ r& 4 { )٢(  . 
 .  لكرمي الذي أوحاه اهللا إىل رسولهواملقصود بالروح هنا القرآن ا

ً           ، مساه اهللا روح ا ألنه حتيا  ، وروح القلوب أخص من روح األبدان هو روح للقلوب            
، فإذا خالط هذا القرآن بشاشة القلب فإنه حييا ويستنري ويعرف ربه ويعبد اهللا  به القلوب

قرآن روح حترك ، ألن هذا ال على بصرية وخيشاه ويتقيه وخيافه وحيبه وجيله ويعظمه
 .  القلوب كالروح اليت حترك األبدان واألجسام

فكما أن الروح إذا دخلت األبدان حركتها وأحيتها كذلك القرآن إذا دخل القلوب 
، أما إذا خلت القلوب من القرآن فإهنا متوت كما  فإنه حيييها وحيركها خلشية اهللا وحمبته

أما املوتان فهما موت :  اك موتان وحياتان، فهن أن اجلسم إذا خال من الروح فإنه ميوت
اجلسم وموت القلب وأما احلياتان فحياة اجلسم وحياة القلب ألن حياة اجلسم حتصل 

، إمنا امليزة يف  للمؤمن وللكافر والتقي والفاسق بل حتصل لإلنسان واحليوان ليس فيها ميزة
، أما الكفار وأما البهائم فإهنا فاقدة  حياة القلب وهي ال حتصل إال لعباد اهللا املؤمنني املتقني

 .  حلياة القلوب وإن كانت فيها حياة األجسام وحياة األبدان

                                                 
 .  ١٠ - ٩:  تانياآلسورة اإلسراء ) ١(
 .  ٥٢:  سورة الشورى آية) ٢(
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، والكافر به حياة اجلسم  ، وحياة القلب حياة اجلسم:  أما املؤمن فإن فيه احلياتني
 .  وليس فيه حياة القلب

ً                          احلاصل أن اهللا مسي القرآن روح ا مبعىن أنه حتىي به القلوب وت بصر بنور اهللا بواسطته                         
 .  ويدهلا على جناهتا ورهبا وهاديها

                          ً                                          وكذلك مسي اهللا هذا القرآن نور ا والنور وهو الذي يضيء الطريق أمام اإلنسان 
 .  ويبصر به ما أمامه من احلفر واألشواك ليتجنبها ويبصر به الطريق السليم فيمشي معه

 .  ألشواك وال األخطار ألنه ال يبصرهاأما فاقد النور فيكون يف ظلمة فال يرى احلفر وا
وحنن نعرف النور احلسي مثل نور الشمس ونور السراج ونور املصباح وسائر األنوار 

، ونعرف عن  ، هذا النور نعرف كيف نسري به يف الطرقات واألسواق والبيوت املخلوقة
 .  طريقة ما حيتاج إىل جتنب وإىل احتياط
، يبني لك احلق من  ر به ما ينفعك يف دينك ودنياكلكن نور القرآن نور معنوي تبص

 .  الباطل ويصف لك الطريق إىل اجلنة فأنت تسري فيه على نور من اهللا
$  {:  قال تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# ô‰s% Νä.u!% y` Ö≈ yδ öç/ ÏiΒ öΝä3În/§‘ !$ uΖø9t“Ρr&uρ öΝä3ö‹s9Î) #Y‘θ çΡ $ YΨÎ6 •Β ∩⊇∠⊆∪ $ ¨Β r' sù 

š Ï%©!$# (#θ ãΨ tΒ#u «!$$ Î/ (#θ ßϑ |Á tFôã $#uρ Ïµ Î/ öΝßγ è= Åz ô‰ã‹|¡sù ’ Îû 7π uΗ ÷qu‘ çµ÷ΖÏiΒ 9≅ôÒ sùuρ öΝÍκ‰ Ï‰öκu‰ uρ Ïµ ø‹s9Î) $ WÛ≡uÅÀ 

$ VϑŠ É)tG ó¡•Β ∩⊇∠∈∪ { )١(  . 
، تبصر به طريق اجلنة من   اهلدى من طريق الظالمفالقرآن نور معنوي تبصر به طريق

، والقرآن نور يضيء للعامل  ، تعرف به اخلري والشر ، تعرف به الضار والنافع طريق النار
 .  طريق جناهتم وطريق سعادهتم وطريق فالحهم يف الدنيا واآلخرة

$‘x8u  {:  كما وصفه اهللا بأنه فرقان قال اهللا تعاىل t6 s? “ Ï% ©!$# tΑ̈“ tΡ tβ$s% öàø9$# 4’ n?tã Íν Ï‰ö6 tã 

tβθ ä3u‹Ï9 šÏϑ n=≈ yèù= Ï9 #·ƒ É‹tΡ ∩⊇∪ { )٢(  . 

                                                 
 .  ١٧٥ - ١٧٤:  تانياآلسورة النساء ) ١(
 .  ١:  سورة الفرقان آية) ٢(
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، فهو فارق وفرقان مييز  فرقان مبعىن أنه يفرق بني احلق والباطل وبني اهلدى والضالل
،  ، ويأمرك بفعل اخلري وينهاك عن فعل الشر عك وما يضركلك أيها املسلم ما ينف

 .  ويبصرك مبا حتتاج إليه يف دنياك وأخرتك فهو فرقان مبعىن أنه فرق بني احلق والباطل
وهو هدى مبعىن أنه يهدىي ويدل ويرشد إىل الطريق املستقيم وهو نور ألنه يضيء 

 .  لك الطريق
ً         ً حيىي به إذا كان قلب ا مريض ا أو ميت اوهو حياة ألنه حيىي به القلب ويشفى و       ً                  . 

$  {:  كما أنه سبحانه وتعاىل وصف هذا القرآن بأنه شفاء قال اهللا تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# 

ô‰s% Νä3ø?u!$ y_ ×πsàÏã öθ ¨Β ÏiΒ öΝà6În/§‘ Õ!$ xÏ© uρ $ yϑ Ïj9 ’ Îû Í‘ρ ß‰Á9$# “ Y‰èδ uρ ×πuΗ ÷qu‘ uρ tÏΨ ÏΒ÷σßϑ ù= Ïj9 ∩∈∠∪ { )١(  . 
، هو شفاء لألمراض احلسية حبيث  فهو شفاء من األمراض احلسية واألمراض املعنوية

إذا قرئ على املريض أو املصاب بالعني أو الذي مسه جين أو أي مرض فإنه يشفى بإذن 
، فإذا اجتمعت الثقة  اءة من قلب مؤمن واثق باهللا سبحانه وتعاىلاهللا إذا كانت هذه القر

 .  من القارئ واملقروء عليه فإن اهللا يكتب الشفاء للمريض
وهو أيضا شفاء من األمراض املعنوية من أمراض الشكوك وأمراض الشبهات وأمراض 

وب ويزيل ، فهو يشفي القل ، وهذه األمراض أخطر من األمراض اجلسمية الكفر والنفاق
، كما أنه يشفي األبدان مما يصيبها من األمراض  عنها ما أصاهبا من هذه األمراض

 .  احلسية
؛ ألن أمراض األبدان غاية ما تنتهي إىل  وأمراض القلوب أشد من أمراض األبدان

ä. <§øtΡ èπ≅‘  {:  املوت واملوت حاصل وال حمالة قال تعاىل s)Í← !#sŒ ÏNöθ pRùQ$# 3 { )٢(  . 
ولكن مرض القلب هو اخلطري ألن مرض القلب إذا استمر به فإنه ميوت مبعىن أنه 
        ً                                                                  يفسد هنائي ا ويصبح صاحبه من الكافرين أو من الزائغني أو من الفاسقني فمرض القلب 

، وال شفاء له إال بالقرآن الكرمي الذي أنزله اهللا   مرض البدن       ً               أشد خطر ا على اإلنسان من
                                                 

 .  ٥٧:  سورة يونس آية) ١(
 .  ١٨٥:  سورة آل عمران آية) ٢(
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$ ãΑÍi”t∴çΡuρ zÏΒ Èβ#uöà)ø9$#  {:  شفاء للناس قال اهللا تعاىل tΒ uθ èδ Ö!$ xÏ© ×π uΗ ÷qu‘ uρ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9   Ÿω uρ ß‰ƒ Ì“ tƒ 

tÏϑ Î=≈ ©à9$# ω Î) #Y‘$ |¡yz ∩∇⊄∪ { )١(  . 
فجعله اهللا شفاء للمؤمنني وخصهم بذلك ألهنم هم الذين ينتفعون به ويهتدون به 

 .  فيزيل عنهم ما يف قلوهبم من الوساوس والشكوك والشبهات
وأما أهل النفاق وأهل الكفر وأهل الشرك فإهنم ال يستفيدون منه ما داموا على 

 .  ركهم وعلى نفاقهم وكفرهم إال إذا تابوا إىل اهللا سبحانه وتعاىلش
ذلكم هو القرآن الكرمي وهذه بعض أوصافه وله أوصاف كثرية ذكرها اهللا سبحانه 

 .  وتعاىل يف مواضع متعددة

                                                 
  . ٨٢:  سورة اإلسراء آية) ١(
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 موقف املسلمني من هذا القرآن العظيم 

 وجوب تعلمه وتعليمه ألوالدهم وإلخواهنم :    ً  أول ا 
 ء حبفظه وإتقانه مع االعتنا

، إنه جيب على املسلمني حنو  ولكن ما موقفنا حنن املسلمني من هذا القرآن العظيم
 :  هذا القرآن العظيم واجبات عظيمة ومسؤولية كبرية سنتحدث عن أمهها

جيب على املسلمني أن يتعلموا هذا القرآن ويتدارسوه ويدرسوه ألوالدهم :     ً أول ا
خريكم من تعلم القرآن  {:  ظه وإتقان أدائه لقول الرسول وإلخواهنم وأن يعتنوا حبف

 أي تعلم القرآن يف نفسه وأتقن تعلمه مث يعلمه لغريه من إخوانه املسلمني ال )١( }وعلمه 
  . يقتصر على نفسه بل ميد خريه وميد نفعه إىل إخوانه وإىل أبناء املسلمني

فاملطلوب من املسلم أن يعتين بتعلم هذا القرآن وال يكفي من اإلنسان أن يتهجى 
ً                      القرآن هتجي ا مادام أنه متمكن من أن يتعلمه ويتقنه إتقانا صحيح ا وينطق به على الوجه                                                   ً         

،  ، وإن كان التهجي وحماولة قراءة القرآن فيه خري كثري الصحيح وال يكتفي بالتهجي
،  )٢( }والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران  {:  وقد قال النيب 

ولكن هذا ملن ال يقدر إال على ذلك فإنه يقرأ حسب استطاعته وال يكلف اهللا نفسا إال 
، ولكن من كان يقدر وجيد من  در عليها، وال يترك املسلم تالوة القرآن مهما ق وسعها

يعلمه ويرشده إىل القراءة الصحيحة فإنه جيب أن يتعلم القراءة على الوجه املطلوب وال 

                                                 
، ابن ماجه  )١٤٥٢(، أبو داود الصالة  )٢٩٠٨(، الترمذي فضائل القرآن  )٤٧٣٩(البخاري فضائل القرآن ) ١(

 .  )٣٣٣٨(، الدارمي فضائل القرآن  )١/٦٩(، أمحد  )٢١١(املقدمة 
،  )٢٩٠٤(، الترمذي فضائل القرآن  )٧٩٨(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )٤٦٥٣(البخاري تفسري القرآن ) ٢(

 .  )٣٣٦٨(، الدارمي فضائل القرآن  )٦/١١٠(، أمحد  )٣٧٧٩(، ابن ماجه األدب  )١٤٥٤(أبو داود الصالة 
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القرآن مع السفرة الكرام الربرة املاهر ب {:  يبقى على جهله بالقراءة الصحيحة قال 

 .  )١( }والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران 
املاهر املقصود به الذي جييد قراءة القرآن على الوجه الصحيح هذا يكون يوم القيامة 

 يرسلهم فهم سفراء من اهللا :  مع السفرة الكرام الربرة أي املالئكة الكرام مسوا سفرة
 .   عباده ويرسلهم إىل أنبيائه ورسله لتبليغ الرساالتإىل

مجع بار من الرب وهو فعل اخلري )  بررة (كرام بررة أي كرام عند اهللا سبحانه وتعاىل 
، فهذا يا أخي املسلم جزاء من يتقن قراءة القرآن على الوجه املطلوب ينال  وفعل الطاعة

، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع  رام الربرةهذه الرفعة الطيبة فاحرص على أن تكون مع الك
فيه وهو عليه شاق فال يترك قراءة القرآن فإنه يقرأ حسب استطاعته إىل أن يتمكن وجيد 

=Ÿω ß#Ïk  { من يعلمه القراءة على الوجه الصحيح s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ωÎ) $ yγ yè ó™ãρ 4 { )٢(  . 

 قراءته وتالوته :     ً  ثاني ا 
فإذا تعلمنا القرآن وأجدنا النطق به وأجدنا أداءه فإن هذا ال يكفي بل جيب أن :      ً ثاني ا

 .  نتعاهد قراءته وتالوته ألن تالوته عبادة وفيها أجر كبري
من قرأ حرفًا من كتاب اهللا فله حسنة واحلسنة بعشر أمثاهلا ال أقول امل  {:  قال 

 .  )٣( }، ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف  حرف

 )٤( }آن فإنه أشد تفلًتا من اإلبل يف عقلها تعاهدوا هذا القر {:  وقال 
، فاإلنسان إذا غفل عن القرآن ومضى عليه مدة  واملقصود أكثروا من تالوة هذا القرآن

                                                 
،  )٢٩٠٤(، الترمذي فضائل القرآن  )٧٩٨(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )٤٦٥٣(البخاري تفسري القرآن ) ١(

 .  )٣٣٦٨(، الدارمي فضائل القرآن  )٦/١١٠(، أمحد  )٣٧٧٩(، ابن ماجه األدب  )١٤٥٤(أبو داود الصالة 
 .  ٢٨٦:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  )٢٩١٠(الترمذي فضائل القرآن ) ٣(
 .  )٤/٣٩٧(، أمحد  )٧٩١(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )٤٧٤٦(البخاري فضائل القرآن ) ٤(
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، أما إذا أكثر من تالوته فإنه حييي قلبه  وهو مل يتل يصاب قلبه باإلعراض والغفلة والقسوة
 .  وجيلي ذاكرته

 هذا هو -ه شهر على األقل إال وقد قرأ القرآن كله وهلذا ينبغي للمسلم أن ال مير علي
 وإن قرأه فيما هو أقل من ذلك يف كل عشرة أيام مرة حبيث خيتمه يف -احلد األخري 

 .  الشهر ثالث مرات فهذا أحسن
 .  وإذا قرأه يف كل سبعة أيام مرة فهذا أحسن
 .  وإذا قرأه يف كل ثالثة أيام مرة فهذا أحسن

 .   تالوة القرآن زاد أجره واستنارت بصريته وحياة قلبهفإنه كلما زاد من
وتالوة القرآن ميسرة سواء كانت تالوة جمردة عن الصالة بأن يتلو اإلنسان القرآن 
وهو جالس أو راكب أو مضطجع متوضئا أو غري متوضئ من غري مس للمصحف يف 

 .  حالة عدم الوضوء
 .  غتسلأما من عليه حدث أكرب فال يقرأ القرآن حىت ي

:  ويتلوه يف الصالة وهذا أفضل أو يتلوه يف قيام الليل أو التهجد قال اهللا سبحانه وتعاىل
}  $̄ΡÎ) ’Å+ù=ãΖy™ šø‹n=tã Zωöθs% ¸ξ‹É)rO ∩∈∪ ¨βÎ) sπy∞Ï©$tΡ È≅ø‹©9$# }‘Ïδ ‘‰x©r& $\↔ôÛuρ ãΠuθø%r&uρ ¸ξ‹Ï% ∩∉∪ { )١(  . 

فالذي يتلو القرآن يف صالة الليل أفضل من الذي يتلو القرآن وهو جالس أو يف 
، وإن كانت قراءة القرآن يف أي وقت عبادة عظيمة لكنها تتفاضل وتتفاوت  النهار

 .  حبسب األوقات واألحوال
وكلما أكثر اإلنسان من تالوة القرآن يف صالة الفريضة يف الركعتني األوليني من 

عية والثالثية أو يف صالة الفجر فإنه كلما أطال فإن ذلك أفضل ولذلك مسى اهللا الربا
Ÿω  {:  القرآن صالة قال اهللا تعاىل uρ öyγ øgrB y7Ï?Ÿξ |Á Î/ Ÿω uρ ôMÏù$ sƒ éB { )٢(  . 

                                                 
 .  ٦ - ٥:  تانياآلسورة املزمل ) ١(
 .  ١١٠:  سورة اإلسراء آية) ٢(
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، كما أن اهللا مسى الصالة قرآنا  القرآن يف صالتك وال ختافت بهواملقصود ال جتهر ب
%tβ#uöè  {:  كما يف قوله تعاىل uρ Ìôf xø9$# ( ¨β Î) tβ#uöè% Ìôf xø9$# šχ% x. #YŠθ åκô¶ tΒ ∩∠∇∪ zÏΒ uρ È≅ ø‹©9$# 

ô‰¤f yγ tFsù Ïµ Î/ \' s#Ïù$ tΡ y7 ©9 # |¤ tã β r& y7 sWyè ö7tƒ y7•/u‘ $ YΒ$s)tΒ #YŠθ ßϑ øt ¤Χ ∩∠∪ { )١(  . 
 .  فسمى صالة الفجر قرآنا ألهنا تطول فيها القراءة أكثر من غريها

احلاصل من هذا كله أن اهللا سبحانه وتعاىل يطلب منا ويأمرنا أن نقرأ القرآن وأن 
 صالتنا الفريضة والنافلة ويف بقية أحوالنا سواء كنا جالسني أو نكثر من تالوة القرآن يف
 يقرأ القرآن على غالب أحواله ومل يكن مينعه ، وقد كان النيب  راكبني أو مضطجعني

، وكذلك ال جيوز قراءة القرآن يف حالة احليض للمرأة أو  من تالوة القرآن إال اجلنابة
، وال جيوز قراءة  الوة القرآن إال عند الضرورةالنفاس ألن هذا حدث أكرب مينعها من ت

، أما األماكن النظيفة واألماكن الشريفة  القرآن يف األمكنة النجسة والقذرة كاحلمام
الطاهرة املناسبة فينبغي لإلنسان أن يقرأ القرآن كلما متكن من ذلك سواء قرأه عن ظهر 

ما  {:  ليت أخرب عنها قلب أو قرأه من املصحف ليكون له حظ من أجر التالوة ا
اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم 

  . )٢( }السكينة وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة وذكرهم اهللا فيمن عنده 

βÎ) t¨  {:  وكذلك قوله سبحانه وتعاىل Ï% ©!$# šχθè= ÷G tƒ |=≈ tG Ï. «!$# (#θ ãΒ$ s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#θ à)xΡr&uρ 

$ £ϑ ÏΒ öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ #uÅ  Zπ uŠÏΡŸξ tã uρ šχθ ã_ ötƒ Zο t≈ pgÏB ©9 u‘θ ç7s? ∩⊄∪ óΟßγ uŠÏjùuθ ã‹Ï9 öΝèδ u‘θã_ é& Νèδ y‰ƒ Ì“ tƒ uρ ÏiΒ ÿÏ& Î#ôÒ sù 4 
…çµ ¯ΡÎ) Ö‘θ àxî Ö‘θ à6x© ∩⊂⊃∪ { )٣(  . 

                                                 
 .  ٧٩ - ٧٨:  تانياآلورة اإلسراء س) ١(
،  )١٤٥٥(، أبو داود الصالة  )٢٩٤٥(، الترمذي القراءات  )٢٦٩٩(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ٢(

 .  )٢/٢٥٢(، أمحد  )٢٢٥(ابن ماجه املقدمة 
 .  ٣٠ - ٢٩:  تانياآلسورة فاطر ) ٣(
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 مبعىن أهنم يقرأونه مدحهم اهللا على هذه الصفات وأوهلا أهنم يتلون كتاب اهللا 
 مث يعملون به                     ً                       ً                      ويكثرون من قراءته طلب ا لألجر والثواب واحتساب ا لوعد اهللا سبحانه وتعاىل

 .                                      ً                   فيقيمون الصالة وينفقون مما رزقهم اهللا سر ا وعالنية رجاء ثوابه

 تدبر القرآن والتفكر يف معانيه وأسراره :     ً  ثالث ا 
، ال يكفي هذا  ال يكفي منا أن نتعلم القرآن الكرمي وأن نتلوه ونكثر من تالوته:      ً ثالث ا

وما عرفنا به من أمساء اهللا وصفاته بل ال بد من التدبر والتفكر يف معانيه وأسراره 
 .  ، وما قصه علينا من أخبار األمم السابقة املؤمنني والكافرين وعظمته

وما حل باملكذبني واجملرمني وما أكرم اهللا به املؤمنني الطائعني وكذلك نتدبر أخباره 
الصحف عن اليوم اآلخر وما فيه من احلساب وما فيه من وزن األعمال وما فيه من تطاير 

وما فيه من اجلنة والنار وما فيه من األهوال العظيمة وكذلك نتدبر ما يكون بعد املوت 
                              ً                                ، ولقد ذكر لنا القرآن هذا مفصل ا وهو أمر مستقبل حنن قادمون عليه  وما يكون يف القرب

، وكذلك نتفكر يف  من أجل أن نستعد له باألعمال الصاحلة ونتجنب األعمال احملرمة
، فقد بني ما حيل علينا وما ينبغي لنا وما ال ينبغي لنا من األفعال  عيةأحكامه الشر

 .  والصفات وغري ذلك
≈=ë {:  قال اهللا سبحانه وتعاىل tG Ï. çµ≈ oΨø9t“Ρr& y7 ø‹s9Î) Ô8t≈ t6 ãΒ (#ÿρ ã−/£‰u‹Ïj9 Ïµ ÏG≈ tƒ#u t©.x‹tFuŠÏ9uρ (#θ ä9'ρ é& 

É=≈ t6 ø9F{$# ∩⊄∪ { )١(  . 
فبني اهللا يف هذه اآلية اهلدف من إنزال القرآن وهو أن نتدبر آياته مبعىن أن نتفكر يف 
معانيها ومدلوالهتا وأسرارها وأخبارها حىت نستفيد منها اهلداية ونستفيد منها خشية اهللا 

ريك له ونعرف ما نأيت وما نترك من األعمال واألقوال سبحانه وتعاىل وعبادته وحده ال ش
 .  واملعامالت وغري ذلك وال يتم هذا وال حيصل إال بتدبر القرآن

                                                 
 .  ٢٩:  سورة ص آية) ١(
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ووصف اهللا تعاىل القرآن بأنه مبارك ففيه الربكة بكل معانيها فمن يتدبره حيصل على 
ى هذه ، ومن قرأه وتاله حيصل عل ، ومن تعلمه حيصل على هذه الربكة هذه الربكة

 .  ، وكلما قربت منه حصلت على هذه الربكة ، ومن عمل به حصل على الربكة الربكة
Ÿξ  {:  وقال سبحانه وتعاىل sùr& tβρ ã−/y‰tFtƒ tβ#uöà)ø9$# 4 öθ s9uρ tβ%x. ôÏΒ Ï‰ΖÏã Îöxî «!$# (#ρ ß‰y ùθ s9 ÏµŠ Ïù 

$ Z≈ n= ÏF÷z $# #ZÏWŸ2 ∩∇⊄∪ { )١(  . 
 وأنه قد سبب هلم هذا فاهللا يستنكر على هؤالء الذين أعرضوا عن كتاب اهللا 

، ولو أهنم تدبروا كتاب اهللا وأقبلوا عليه وتأملوا فيه حلصلت هلم  اإلعراض احلرية والضالل
، ولو تدبروه لعرفوا أنه كالم اهللا ألنه  لة السعادةاهلداية والنتقلوا من حالة الشقاء إىل حا

ً                  ال يتناقض بل يصدق بعضه بعض ا ويفسر بعضه ويشبه بعضه بعض ا يف احلسن والبالغة                             ً                         
ً                 ً  ، فليس فيه اختالف بل يصدق بعضه بعض ا ويوضح بعضه بعض ا  والصدق واإلعجاز                                 

ً                                             ويؤيد بعضه بعض ا فهو كتاب متآلف ومتشابه قال اهللا سبحانه وتعاىل                :}  ª!$# tΑ̈“ tΡ 

z|¡ôm r& Ï]ƒ Ï‰pt ø: $# $ Y6≈tG Ï. $ Yγ Î6≈t±tF•Β { )أي يشبه بعضه بعض ا يف احلسن واإلتقان والصدق )٢                          ً                 
ً                     ً ويفسر بعضه بعض ا وليس فيه اختالف أبد ا                . 

فإنه يوجد فيه اخللل ألن املخلوق ناقص وفيه تناقض ورمبا خبالف كالم املخلوق 
، هو كتاب متقن  ، أما كالم اخلالق جل وعال فإنه مرته عن ذلك              ً يكذب بعضه بعض ا

حمكم ليس فيه خلل وليس فيه نقص وليس فيه تناقض مما يدل على أنه ترتيل من حكيم 
 .  )٣( } ∪⊆∩ ë=≈tGÏ. ôMyϑÅ3ômé& …çµçG≈tƒ#u §ΝèO ôMn=Å_Áèù ÏΒ ÷βà$©! AΟŠÅ3ym AÎ7yz  {:  ، قال اهللا تعاىل محيد

فإذا قرأت القرآن بتدبر ومتعن وحضور قلب وتفكر يف معانيه فإنه يزيل عنك أوهاما 
:  ، قال تعاىل اإلميانكثرية ووساوس عظيمة ويبعث يف قلبك الطمأنينة ويقوي فيك 

                                                 
 .  ٨٢:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٢٣:  سورة الزمر آية) ٢(
 .  ١:  سورة هود آية) ٣(
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} $ yϑ ¯ΡÎ) šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# t Ï% ©!$# #sŒÎ) tÏ.èŒ ª!$# ôM n= Å_ uρ öΝåκæ5θ è= è% #sŒÎ)uρ ôM u‹Î= è? öΝÍκö n= tã …çµçG≈ tƒ#u öΝåκøEyŠ# y— $ YΖ≈ yϑƒ Î) 4’ n?tã uρ 

óΟÎγ În/u‘ tβθè= ©.uθ tG tƒ ∩⊄∪ šÏ% ©!$# šχθ ßϑ‹ É)ãƒ nο 4θ n= ¢Á9$# $ £ϑ ÏΒ uρ öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ tβθ à)ÏΖãƒ ∩⊂∪ y7Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 

$ y)ym 4 öΝçλ°; ìM≈y_ u‘ yŠ y‰Ψ Ïã óΟÎγ În/u‘ ×ο tÏøó tΒ uρ ×−ø— Í‘ uρ ÒΟƒ ÌŸ2 ∩⊆∪ { )١(  . 

$  {:  ، قال تعاىل فتالوة القرآن مع تدبره والتفكر فيه تزيد يف إميان العبد ¨Β r' sù 

š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u öΝßγ ø?yŠ# t“ sù $ YΖ≈ yϑƒ Î) óΟèδ uρ tβρãÏ±ö; tG ó¡o„ ∩⊇⊄⊆∪ { )٢(  . 
وكلما أكثر اإلنسان من تدبر هذا القرآن فإنه يزيد إميانه ويزيد يقينه ويطمئن قلبه 

 .  رة الرد، وال خيلق من كث ، فإنه ال تفىن عجائبه ويزيد علمه وفقهه
≅ö  {:  وقال سبحانه وتعاىل يف الرد على املرتدين والزائغني yγ sù óΟçFøŠ|¡tã β Î) ÷Λä øŠ©9uθ s? β r& 

(#ρ ß‰Å¡øè? ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#þθ ãèÏeÜs)è?uρ öΝä3tΒ$ ym ö‘ r& ∩⊄⊄∪ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& t Ï% ©!$# ãΝßγ oΨ yè s9 ª!$# ö/àS£ϑ |¹ r'sù #‘yϑ ôã r&uρ öΝèδ t≈ |Á ö/r& 

∩⊄⊂∪ Ÿξ sùr& tβρ ã−/y‰tG tƒ šχ#uöà)ø9$# ôΘr& 4’n?tã A>θè= è% !$ yγ ä9$ xø% r& ∩⊄⊆∪ ¨βÎ) š Ï% ©!$# (#ρ ‘‰s?ö‘ $# #’ n?tã ΟÏδ Ì≈ t/÷Šr& .ÏiΒ 

Ï‰÷è t/ $ tΒ t ¨t7s? ÞΟßγ s9 ” y‰ßγ ø9$#   ß≈ sÜø‹¤±9$# tΑ§θ y™ öΝßγ s9 4’ n?øΒ r&uρ óΟßγ s9 ∩⊄∈∪ š Ï9≡sŒ óΟßγ ¯Ρr'Î/ (#θä9$ s% š Ï% ©# Ï9 

(#θ èδÌx. $ tΒ š^ ¨“ tΡ ª!$# öΝà6ãè‹ÏÜãΖy™ ’ Îû ÇÙ÷è t/ ÌøΒ F{$# ( ª!$#uρ ÞΟn= ÷è tƒ óΟèδ u‘# uó Î) ∩⊄∉∪ { )٣(  . 
ولو أهنم تدبروا القرآن لزالت عنهم كل هذه األمراض وهذه العوارض القبيحة 

، ولكنهم ملا  ولوصلوا أرحامهم ووصلوا ما أمر اهللا به أن يوصل وألطاعوا اهللا ورسوله
أعرضوا عن القرآن ومل يتدبروه ابتلوا هبذه املصائب فابتلوا بالقطيعة وحقت عليهم اللعنة 

 .  لك بسبب أهنم مل يتدبروا القرآن، كل ذ ووقعوا يف الردة
’ôΘr& 4  {:  وأغلقت قلوهبم عن الفهم n?tã A>θ è=è% !$ yγ ä9$ xø% r& ∩⊄⊆∪ { )٤(  . 

                                                 
 .  ٤ - ٢:  اتياآلسورة األنفال ) ١(
 .  ١٢٤:  سورة التوبة آية) ٢(
 .  ٢٦ - ٢٢:  اتياآلسورة حممد ) ٣(
 .  ٢٤:  سورة حممد آية) ٤(
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فاإلنسان إذا أعرض عن القرآن فإن قلبه يقسو وميرض ويف النهاية يقفل فال يصل إليه 
، وهلذا  ، كل هذا بسبب عدم تدبر القرآن الكرمي ال النور عقوبة له والعياذ باهللاهلدى و

 :  يقول اإلمام ابن القيم رمحه اهللا
ــرآن    ــدبر الق ــت ت ــالعلم حت ــدى                                ف ــت اهل ــرآن إن رم ــدبر الق                        ت

 تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه :     ً  رابع ا 
 وأن نتدبر القرآن بل ال بد من ال يكفي منا أن نتعلم القرآن وأن نتلو القرآن:      ً رابع ا

األمر الرابع وهو العمل به مبعىن أن حنل حالله وحنرم حرامه ونتقيد بأوامره ونتجنب ما 
 .  هنانا عنه

، أما إذا  وهذا هو املقصود وما سبق من تعلمه وتالوته وتدبره كله وسيلة إىل العمل
يف أول الطريق ومل حنصل على شيء اقتصرنا على التالوة والتدبر وتركنا العمل فإننا وقفنا 

، ألن الثمرة هي العمل  وصار تعبنا ال فائدة منه ألننا أتعبنا أنفسنا يف السبب وتركنا الثمرة
 .  بالقرآن

β¨  {:  قال سبحانه وتعاىل Î) t Ï%©!$# šχθ è= ÷G tƒ |=≈ tG Ï. «!$# (#θ ãΒ$ s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#θ à)xΡr&uρ $£ϑ ÏΒ 

öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ #uÅ  Zπ uŠÏΡŸξ tã uρ šχθ ã_ ötƒ Zο t≈ pgÏB ©9 u‘θç7s? ∩⊄∪ óΟßγ uŠÏjùuθ ã‹Ï9 öΝèδ u‘θã_ é& Νèδ y‰ƒ Ì“ tƒ uρ ÏiΒ ÿÏ& Î#ôÒ sù 4 …çµ ¯ΡÎ) 

Ö‘θ àxî Ö‘θ à6x© ∩⊂⊃∪ { )١( . 
 يقتصروا على التالوة بل أقاموا الصالة بعد أن قاموا فهذه اآلية دلت على أهنم مل

بتالوة كتاب اهللا وكذلك أنفقوا مما رزقهم اهللا بإيتاء الزكاة والصدقات واإلحسان إىل 
؛ ألنك إذا عملت به صار حجة لك  املخلوقني وهذه هي مثرة التالوة وهي العمل مبا فيه

:  ، قال رسول اهللا  صار حجة عليك، وإذا عطلت العمل به  عند اهللا سبحانه وتعاىل

                                                 
 .  ٣٠ - ٢٩:  تانياآلسورة فاطر ) ١(



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ٥١٣

:   يسألك اهللا عنه يوم القيامة فيقول سبحانه وتعاىل)١( }والقرآن حجة لك أو عليك  {

}  öΝs9r& ôä3s?  ÉL≈ tƒ#u 4’ n?÷G è? ö/ä3ø‹n= tæ ΟçFΖä3 sù $ pκÍ5 šχθ ç/Éj‹s3è? ∩⊇⊃∈∪ { )٢(  ،}  ô‰s% ôM tΡ% x.  ÉL≈ tƒ#u 4’ n?÷G è? 

öΝä3ø‹n= tæ óΟçFΖä3sù #’ n?tã öΝä3Î7≈ s)ôã r& tβθÝÁ Å3Ζs? ∩∉∉∪ { )٣( . 
ألست قد بينت لكم :   يقول للكفرة وأصحاب النارفاهللا سبحانه وتعاىل يوم القيامة

يف القرآن الكرمي هذا املصري وهذه العاقبة من أجل أن تتجنبوها ومن أجل أن تعملوا 
 .  األعمال الصاحلة اليت تنقذكم منها

،  فمن اقتصر على تعلم القرآن وتالوة القرآن وتدبره ومل يعمل أقام احلجة على نفسه
؟  وكيف ذلك:  ، قالوا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه:  فوهلذا يقول بعض السل

≅  {:  يقرأ قول اهللا سبحانه وتعاىل:  قال yèôf uΖsù |M uΖ÷è ©9 «!$# ’ n?tã šÎ/É‹≈ x6ø9$# ∩∉⊇∪ { )٤(  

Ÿω  {:  ول اهللا سبحانه وتعاىلوهو يكذب ويقرأ ق r& èπ uΖ÷è s9 «!$# ’ n?tã tÏϑ Î=≈©à9$# ∩⊇∇∪ { )٥( 
 .وهو يظلم 

فليس املطلوب من قراءة القرآن هو جمرد التغين بألفاظه والتلذذ بالصوت اجلميل فإن 
، كما يفعل بعض الناس اليوم فقد اختذوا تالوة القرآن حرفة  كفي وال يفيدهذا ال ي

، ولكنهم لو سألوا  ، يتلذذون بسماع القرآن ويلذذون آذاهنم للتطريب ولتشنيف األمساع
 .  عن العمل والتطبيق مل جتد إال القليل فهذا ال يكفي وال يفيد
، وألن هذا يليق  ألن هذا يؤثر؛  نعم مطلوب حتسني الصوت بالقرآن واألداء احلسن

، بل يكون املقصود أن ينتفع اإلنسان  ، ولكن ال يكون هذا هو املقصود بالقرآن الكرمي
 .  ، وأن يستفيد وخيشع إذا مسعه بالقرآن

                                                 
،  )٥/٣٤٤(، أمحد  )٢٨٠(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٣٥١٧ (، الترمذي الدعوات )٢٢٣(مسلم الطهارة ) ١(

 .  )٦٥٣(الدارمي الطهارة 
 .  ١٠٥:  سورة املؤمنون آية) ٢(
 .  ٦٦:  سورة املؤمنون آية) ٣(
 .  ٦١:  سورة آل عمران آية) ٤(
 .  ١٨:  سورة هود آية) ٥(
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 يستمع إىل قراءة أيب  كان حيب أن يستمع القرآن من غريه فكان والرسول 
 .  موسى األشعري وكان ذا صوت حسن

 كيف أقرأ د اهللا بن مسعود أن يقرأ عليه ليستمع فقال عبد اهللا بن مسعود وأمر عب
، فقرأ عبد اهللا بن  إين أحب أن أمسعه من غريي {:  عليك وعليك أنزل فقال 

 &y#ø‹s3sù #sŒÎ) $uΖ÷∞Å_ ÏΒ Èe≅ä. ¥π̈Βé  { : حىت بلغ قوله تعاىل من أول سورة النساء مسعود 

7‰‹Îγt±Î0 $uΖ÷∞Å_uρ y7Î/ 4’n?tã ÏIωàσ̄≈yδ #Y‰‹Íκy− ∩⊆⊇∪ { )فقال النيب  )١ ،  :فالتفت :  ، قال حسبك

  .}فإذا عيناه تذرفان :  اهللا بن مسعود ، يقول عبد  إليه
فدل هذا على أنه يشرع للمستمع للقرآن أن خيشع وال يكون مقصوده هو التلذذ 

sŒÎ)uρ #  {:  ، قال اهللا تعاىل ، بل املقصود اخلشوع من كالم اهللا سبحانه وتعاىل فقط Ì̃è% 

ãβ#uöà)ø9$# (#θãè Ïϑ tG ó™ $$ sù …çµ s9 (#θ çFÅÁΡr&uρ öΝä3ª= yè s9 tβθçΗ xqöè? ∩⊄⊃⊆∪ { )٢( . 
، أما الذي يقرأ القرآن أو  االستماع واإلنصات:  وهذا من آداب املسلمني مع القرآن

 خيشع ، إمنا للذي يستفيد هو الذي                                                  ًيستمع للقرآن جملرد التلذذ به فقط فهذا ال يستفيد شيئا 
، هو  ، هو الذي يفقه يتفقه معاين كالم اهللا سبحانه وتعاىل من كالم اهللا سبحانه وتعاىل

                                            ً  ، هو الذي يقرأ القرآن أو يستمع للقرآن احتساب ا  الذي يعمل بكالم اهللا سبحانه وتعاىل
، ال من أجل الرياء والسمعة أو حتسني الصوت أو التلذذ  لوجه اهللا سبحانه وتعاىل

 .  فهذا كله ال يكفي وال يفيد اإلنسان شيئا ما مل يتصف هبذه الصفات العظيمةباألصوات 
هذا وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يتلونه حق 
تالوته ويتدبرونه حق تدبره ويعملون به وخيلصون هللا سبحانه وتعاىل أعماهلم إنه مسيع 

 .  جميب

                                                 
 .  ٤١:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٢٠٤:  سورة األعراف آية) ٢(
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 رآن عن أن يفسر بغري علم صيانة الق:     ً  خامس ا 
، أو بسنة رسول  ، فالقرآن جيب أن يفسر بالقرآن هذا حديث حسن:  قال الترمذي

، هكذا على   أو بأقوال الصحابة والتابعني أو مبا تقتضيه لغة العرب اليت نزل هبااهللا 
 على ، أما تفسري القرآن بالرأي فحرام وعليه وعيد شديد وهو من القول الترتيب املذكور

 .  اهللا بال علم
ومن ذلك تفسريه بالنظريات احلديثة اليت هي يف الغالب من خترصات اجلهال وهي 

ً                                تتناقض وتتغري ويكذب بعضها بعض ا فال جيوز أن جتعل تفسريا لكتاب اهللا                              كما يفعله 
، وهو من  ، فإذا هذا األمر جد خطري بعض اجلهال اليوم فيما يسمونه باإلعجاز العلمي

، وفق اهللا   فالواجب على املسلمني احلذر من ذلك والتحذير منهعب بكتاب اهللا التال
 .  اجلميع للعلم النافع والعمل الصاحل

 .  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصبحه وسلم
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 أسئلة وأجوبة 

 أنواع النسيان 
ً        وهذه أسئلة وأجوبة يف موضوع احملاضرة أحببنا ذكرها تتميم ا للفائ  :  دة                                                  

عرضت علي ذنوب أميت فلم أر  {:  ورد يف احلديث قول الرسول :  ١س

 ؟  فما معىن هذا احلديث  أو كما قال )١( }أعظم من رجل حفظ آية مث نسيها 
 :  ، ولكن النسيان على قسمني مل أطلع عليهأنا ال أعرف هذا احلديث و:  ١ج

 .              ً                                           إذا كان ذهول ا أو بسبب مرض أصاب اإلنسان فهذا ال يؤاخذ عليه:  األول
إذا كان بسبب اإلعراض عن تالوة كتاب اهللا فهذا يؤاخذ عليه ألنه نسيه :  والثاين

 .  بسبب اإلمهال

 من ال يستطيع إكمال التالوة لضيق صدره 
                                              ً  إين أحاول أن أقرأ القرآن الكرمي وأحب كتاب اهللا كثري ا :  خفضيلة الشي:  ٢س

 ؟  ولكن صدري يضيق علي فال أستطيع أن أكمل التالوة فما هو احلل
#  {:  احلل فيما أرشد اهللا سبحانه وتعاىل إليه يف قوله:  ٢ج sŒ Î* sù |N ù& t s% tβ# u ö à) ø9 $# 

õ‹ Ïè tG ó™ $$ sù «! $$ Î/ z ÏΒ Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ÉΟŠ Å_ §9 $# ∩∇∪ … çµ ¯Ρ Î) }§ øŠ s9 … çµ s9 í≈ sÜ ù= ß™ ’ n? tã š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u 4’ n? tã uρ óΟ Îγ Î n/ u‘ 

tβθ è= 2 uθ tG tƒ ∩∪ $yϑ̄ΡÎ) …çµãΖ≈sÜù=ß™ ’n?tã šÏ%©!$# …çµtΡöθ©9uθtGtƒ šÏ%©!$#uρ Νèδ ÏµÎ/ šχθä.Îô³ãΒ ∩⊇⊃⊃∪ { )٢( . 
أرشدنا اهللا سبحانه وتعاىل قبل أن نتلو القرآن أن نستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم من 

 .  أجل أن يطرد اهللا عنا هذا العدو وأن يبعده عنا
وعليك بالتدبر فإنك إذا تدبرته فإن هذا مما جيلب لك اخلشوع ويرغبك بالقرآن وال 

لك بل يكون مقصودك هو يكون كل مهك إكمال السورة أو ختم اجلزء أو ما أشبه ذ

                                                 
 .  )٤٦١(، أبو داود الصالة  )٢٩١٦(الترمذي فضائل القرآن ) ١(
 .  ١٠٠ - ٩٨:  اتياآلسورة النحل ) ٢(
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 يطيل القراءة يف التدبر والتفكر فيما تقرأ من آيات اهللا سبحانه وتعاىل وكان رسول اهللا 
صالة الليل وال مير على آية رمحة إال وقف وسأل اهللا وال مير بآية فيها ذكر العذاب إال 

 .   قلب كان يقرأ بتدبر وحضور، مما يدل على أن رسول اهللا  وقف واستعاذ باهللا

 أسهل طريقة حلفظ كتاب اهللا 
، ما نصيحتكم للشباب  ، السالم عليكم ورمحة اهللا فضيلة الشيخ حفظه اهللا:  ٣س

 ؟  يف أسهل طريقة حلفظ كتاب اهللا سبحانه وتعاىل
$ ô‰s)s9uρ  {:  ، قال اهللا تعاىل القرآن ميسر وسهل احلفظ:  ٣ج tΡ÷œ£o„ tβ#uöà)ø9$# Ìø.Ïe%# Ï9 ö≅ yγ sù 

ÏΒ 9Ï.£‰•Β ∩⊇∠∪ { )فإذا كان لديه عزمية   والشأن هو يف عزمية اإلنسان وصدق نبته)١ ،
، وهناك أمر يساعد على  صادقة وإقبال على القرآن فإن اهللا ييسر له حفظه ويسهله عليه

، واحلمد  مع مدرس القرآن يف املسجدحفظه كتخصيص وقت مناسب يف كل يوم حتضر 
، وهذه  هللا املدرسون اليوم كثريون وال جتد حيا من األحياء إال وفيه من يدرس القرآن

، فعلى األخ أن خيتار أي حلقة من  فرصة عظيمة ما كانت موجودة يف الزمان السابق
 .   القرآن                                                ً            احللقات أو أي مدرس من املدرسني ويالزم احلضور معه يومي ا إىل أن يكمل

ً                                                                   وأيض ا عليك أن تكثر من استعادة ما قرأت مرة ثانية وثالثة حىت يثبت يف قلبك     
 uρ#$?¨(θà#)  {:  ، قال تعاىل ، وعليك بالعمل بكتاب اهللا فإنه أعظم وسيلة لتعلمه وذاكرتك

©!$# ( ãΝà6ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ ª!$# 3 ª!$#uρ Èe≅ à6Î/ >ó x« ÒΟŠ Î= tæ ∩⊄∇⊄∪ { )٢( . 

 التفسري الذي ينصح بقراءته 
، التفاسري كثرية فما هو التفسري الذي ينصح  فضيلة الشيخ حفظه اهللا:  ٤س

 ؟  بقراءته وجزاك اهللا خريا
 .  بحانه وتعاىل، وهذا من نعم اهللا س ال شك أن التفاسري كثرية واحلمد هللا:  ٤ج

                                                 
 .  ١٧:  سورة القمر آية) ١(
 .  ٢٨٢:  سورة البقرة آية) ٢(
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والتفاسري متفاوتة منها املطول ومنها املختصر ومنها التفسري السامل من األخطاء ومنها 
، والذي أنصح به إخواين من الشباب هو  التفسري الذي فيه أخطاء وال سيما يف العقيدة

ه تفسري ابن كثري فإنه من أعظم التفاسري وأحسنها طريقة ومنهجا بالرغم من اختصاره ألن
يفسر القرآن بالقرآن أوال مث بالسنة النبوية مث بأقوال السلف مث مبقتضى اللغة العربية اليت 

 .  ، فهو تفسري متقن وموثوق نزل هبا
وأيضا هناك تفسري البغوي وتفسري احلافظ ابن جرير الطربي فهو تفسري واسع 

 السعدي فهو ، وكذلك تفسري الشيخ عبد الرمحن ، فهذه التفاسري موثوق هبا وشامل
، أما بقية التفاسري فهي جتيد يف بعض النواحي  تفسري جيد وسهل العبارة غزير العلم

، وال يصلح أن يقرأ فيها إال اإلنسان املتمكن  ولكنها فيها أخطاء وال سيما يف العقيدة
، لكن املبتدئ ال يستطيع  حبيث يأخذ منها ما فيها من اخلري ويتجنب ما فيها من اخلطأ

،  فعليه أن يأخذ التفسري الذي ليس فيه مزالق وليس فيه أخطاء مثل تفسري ابن كثريهذا 
 .  ، وتفسري احلافظ ابن جرير وكلها تفاسري واحلمد هللا قيمة وجيدة وتفسري البغوي

 أهم الدروس اليت يبدأ هبا طالب العلم 
ماذا تقول ؟ و ؟ ومباذا تنصحه ما هي أهم الدروس اليت يبدأ هبا طالب العلم:  ٥س

 ؟  ملن يتعلل بالدراسة حينما نريد أن نصحبه إىل حضور الدروس واحملاضرات
طالب العلم جيب عليه أن ينضم إىل أحد املعاهد العلمية التابعة جلامعة :  أوال:  ٥ج

، فإن فيها املقررات الطيبة املرتبة على حسب درجات  اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
، وكل سنة فيها  ، السنة األوىل مث الثانية مث الثالثة مث الرابعة وهكذا ئاطلبة العلم شيئا فشي

، وهي مقررات اختارها علماؤنا  مقررات ختتلف عن مقررات السنة السابقة بالتدرج
، فأوصي طالب  وأساتذتنا الذين أحسنوا يف تأسيس هذه املعاهد واختيار املناهج املقررة هلا

، فأوصي طالب العلم أن   املعاهد واختيار املعاهد املقررة هلاالعلم أن ينضم إىل أحد هذه
، مث يلتحق بعدها بالكليات اجلامعية مثل  ينضم إىل أحد هذه املعاهد مهما أمكن ذلك
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،  كلية الشريعة وكلية أصول الدين وكلية احلديث وعلومه وكلية اللغة العربية وهكذا
عاهد وهذه الكليات أن جيد جماال له يف دروس وبإمكان طالب العلم الذي مل يلتحق هبذه امل

، وهذه الدروس شاملة جلميع  العلماء الذين يدرسون يف املساجد وهي واحلمد هللا كثرية
 .  العلوم الشرعية

وأوصي طالب العلم بأن يالزم هذه الدروس سواء يف الكليات أو يف الدروس اليت 
                           ً   ويتغيب يف أسابيع أو حيضر شهر ا تلقى يف املساجد فال يكفي منه أن حيضر يف أسبوع

؛ ألنه إذا فاته شيء من العلم يبقى فارغا يف                         ً، فإن هذا ال يستفيد شيئا             ً ويتغيب شهور ا
 .  ، فالشأن يف املالزمة واإلقبال واحلرص ذاكرته ومعلوماته ويفوته خري كثري

 بآية رمحة استعاذة املأموم إذا مر اإلمام يف الصالة بآية عذاب وسؤال اهللا إذا مر 
، ما رأيكم فيما يفعله بعض الناس اآلن حيث إهنم  فضيلة الشيخ حفظه اهللا:  ٦س

، وإذا مر بآية رمحة  إذا مر اإلمام يف الصالة بآية عذاب استعاذ باهللا مع أهنم يف صالة
 ؟  ؟ فما احلكم يف ذلك جزاكم اهللا خريا سأل اهللا وهكذا

،   كان يفعله يف النافلة؛ ألن الرسول  ال شك يف مشروعية ذلك يف النافلة:  ٦ج
،   ما كان يفعله يف الفريضةأما يف الفريضة فالذي أراه أن هذا ال يشرع ألن الرسول 

 .  وإمنا كان يفعله بالنافلة
 sŒÎ)uρ# {:  ، قال تعاىل                                                  ً      ًفينبغي للمأموم أن ينصت للقرآن يف الصالة وال يقول شيئ ا أبدا 

 Ì̃è% ãβ#uöà)ø9$# (#θ ãèÏϑ tG ó™ $$ sù …çµ s9 (#θ çFÅÁΡr&uρ öΝä3ª= yè s9 tβθçΗ xqöè? ∩⊄⊃⊆∪ { )قال اإلمام أمحد  )١ ، 
، فاملأموم يستمع إىل قراءة  سبب نزوهلا كان يف الصالة:  ، أي نزلت هذه اآلية يف الصالة

 .  ةإمامه يف الفريضة وال يدعو عند آية الرمحة أو يستعيذ عند آية العذاب وإمنا هذا يف النافل

                                                 
 .  ٢٠٤:  سورة األعراف آية) ١(
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 ترك املساجد اجملاورة للصالة خلف إمام حسن الصوت 
فضيلة الشيخ هناك إمام يف أحد مساجد الرياض له صوت مجيل وحسن يف :  ٧س

القرآن وصار الناس يتوافدون عليه بكثرة من أماكن بعيدة وتركوا مساجدهم اجملاورة 
ً                             هلم يف الصالة اجلهرية خصوص ا يف ليايل رمضان يف التراويح فه ، أفيدونا  ل هذا جائز                     

 ؟             ً جزاكم اهللا خري ا
، وهو أن الناس يتكاثرون يف بعض املساجد  ، هذه ظاهرة موجودة نعم:  ٧ج

، وأنا ال أستحسن ذلك ألن األفضل  ويأتون من مكان بعيد إليها وهذا غري مرغوب فيه
،   الرياء، وألن هذا ال تكلف فيه وأبعد عن أن تصلى يف املساجد اجملاور لبيتك وتعمره

وملا قد حيصل عند إمام املسجد املتروك من التأثر النفسي والفرقة بينه وبني مجاعة مسجده 
، وإذا ترك الناس مساجدهم وذهبوا إىل مساجد معينة تعطلت  الذين ال يصلون معه

، واألفضل أن كل أهل حي من األحياء يصلون  ، فأنا ال أستحسن ذلك املساجد األخرى
 .  يف مسجدهم

 :  الشيء الثاين
، والصالة يف الشارع يف مثل  أن الناس إذا تكاثروا يف مسجد رمبا يصلون يف الشوارع
، فإذا ترتب على االجتماع يف  هذه احلاالت إذا ضاق املسجد ألهنا ال تفعل يف غريه

مسجد من املساجد أهنم يصلون يف الشارع يف غري صالة اجلمعة فهذا ال جيوز ألن الصالة 
 .  ، وهي الصالة اليت ال تؤدى يف غري هذا املسجد شارع جتوز يف حالة الضرورةيف ال
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 قراءة القرآن بغري وضوء 
، ما حكم من يقرأ القرآن وهو على غري وضوء سواء كانت  فضيلة الشيخ:  ٨س

 ؟  قراءة عن ظهر غيب أو من املصحف
         ً         قراءة حفظ ا عن ظهر جيوز لإلنسان أن يقرأ القرآن على غري وضوء إذا كانت ال:  ٨ج
                ً      ، كان يقرأ متوضئ ا وغري   مل يكن حيبسه عن القراءة إال اجلنابة؛ ألن الرسول  قلب
 .  متوضأ

،  أما املصحف فال جيوز ملن عليه حدث أن ميسه ال احلدث األصغر وال احلدث األكرب
ω ÿ…çµ  {:  قال اهللا تعاىل ¡yϑ tƒ ω Î) tβρã£γ sÜßϑ ø9$# ∩∠∪ { )أي املطهرون من األحداث )١ 

 يف الكتاب الذي كتبه إىل عامله عمرو ، ويف احلديث عن النيب  واألجناس ومن الشرك
 ال ، وهذا باتفاق األئمة األربعة أنه )٢( }ال ميس املصحف إال طاهر  {:  بن حزم قال

              ً                                                     جيوز للمحدث حدث ا أصغر أو أكرب أن ميس املصحف إال من وراء حائل كأن يكون يف 
 .  صندوق أو كيس أو ميسه من وراء ثوب أو من وراء كمه

 االهتمام بأمور املسلمني دون حفظ القرآن لضيق الوقت 
 ما رأي فضيلتكم فيمن يهتم بأمور املسلمني املهمة كالدعوة إىل اهللا وتربية ٩س

شباب على التمسك بالقرآن الكرمي والسنة املطهرة وال جيد الوقت حلفظ القرآن ال
 ؟  الكرمي فما نصيحتكم ملثل هؤالء

جيب على الداعية أوال أن يتأهل قبل أن يباشر الدعوة بأن يدرس القرآن الكرمي :  ٩ج
لم األحكام ، ويقرأ يف شروحها ويتع ، ويدرس السنة النبوية ما تيسر منها ومعانيه وتفسريه

                                                 
 .  ٧٩:  سورة الواقعة آية) ١(
 .  )٤٦٨(مالك النداء للصالة ) ٢(
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، فال يصلح للدعوة إال من كان                                       ً ، فيجب على الداعية إىل اهللا أن يكون مؤهل ا الشرعية
 .  )١( } ) #$?ö≅è% ÍνÉ‹≈yδ þ’Í?ŠÎ6y™ (#þθãã÷Šr& ’n<Î) «!$# 4 4’n?tã >οuÅÁt/ O$tΡr& ÇtΒuρ Í_yèt6̈  {:  ، قال تعاىل معه علم

äí  {:  ، وقال تعاىل البصرية هي العلم واحلكمة ÷Š$# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/u‘ Ïπ yϑõ3Ït ø: $$ Î/ Ïπ sàÏã öθ yϑ ø9$#uρ 

Ïπ uΖ|¡pt ø: $# ( { )٢(  . 
                                                    ً             ً     فاجلاهل ال يصلح للدعوة ألنه رمبا يسيء للدعوة كأن حيلل حرام ا أو حيرم حالل ا أو 

، الشرط  يشدد يف موضوع ال يتحمل التشدد أو غري ذلك فال بد من شروط للداعية
ً                                                   األساسي منها أن يكون متعلم ا العلم الذي يستطيع به أن يدعو الناس إىل دين اهللا عز                          

 .  وجل
ً         وأيض ا رمبا يع                                                     ً       رض على الداعية شبهات حتتاج إىل جواب عنها فإذا كان جاهل ا فكيف    

 .  جييب على هذه الشبهات
، أو كيف يقاوم املالحدة والفساق  كيف جييب على اعتراضات املعترضني

، فال بد للداعية من العلم  ، فإذا مل يكن عنده علم فسوف ينهزم أمامهم واملشبهني
 .  ديث وبالفقه والعقيدة وغريها من العلومبالقرآن وبالسنة النبوية وباحل

                                                 
 .  ١٠٨:  آيةسورة يوسف ) ١(
 .  ١٢٥:  سورة النحل آية) ٢(
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 احملاضرة الثالثون 
 األمر باملعروف والنهي عن املنكر  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم 
، وأشهد أن ال  ، وال عدوان إال على الظاملني ، والعاقبة للمتقني احلمد هللا رب العاملني

له أرسله رمحة للعاملني صلى إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسو
 .                                                                    ً     ً اهللا عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه واملتمسكني بسنته إىل يوم الدين تسليم ا كثري ا

 ،  أما بعد
،   هو موضوع يهم مجيع املسلمني- إن شاء اهللا -فإن املوضوع الذي سنتحدث عنه 

 .  " األمر باملعروف والنهي عن املنكر " أال وهو

 ملعروف والنهي عن املنكر أمهية األمر با
األمر باملعروف والنهي عن املنكر صفة األنبياء واملرسلني وال سيما خامتهم وإمامهم 

t  {:  ، فقال  فإن اهللا وصفه بأنه يأمر باملعروف وينهى عن املنكرحممد  Ï% ©!$# 

šχθ ãèÎ7−Ftƒ tΑθ ß™ §9$# ¢ É<¨Ζ9$# ¥_ ÍhΓW{$# “ Ï% ©!$# …çµ tΡρ ß‰Ågs† $ ¹/θ çG õ3tΒ öΝèδ y‰ΨÏã ’ Îû Ïπ1u‘ öθ −G9$# È≅‹ ÅgΥM}$#uρ Νèδ ããΒ ù'tƒ 

Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ öΝßγ8 pκ÷]tƒ uρ Çtã Ìx6Ψ ßϑø9$# ‘≅Ït ä† uρ ÞΟßγ s9 ÏM≈ t6Íh‹©Ü9$# ãΠÌhpt ä† uρ ÞΟÎγ øŠn= tæ y]Í×¯≈ t6 y‚ ø9$# ßìŸÒ tƒ uρ öΝßγ ÷Ζtã öΝèδ uñÀÎ) 

Ÿ≅≈n= øñF{$#uρ  ÉL ©9$# ôM tΡ% x. óΟÎγ öŠn= tæ 4 š Ï%©!$$ sù (#θ ãΖtΒ#u Ïµ Î/ çνρ â‘ ¨“ tã uρ çνρ ã|Á tΡuρ (#θ ãè t7¨?$#uρ u‘θ ‘Ζ9$# ü“ Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& ÿ…çµ yètΒ   

y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ šχθ ßs Î=øßϑ ø9$# ∩⊇∈∠∪ { )١(  . 

öΝçGΖä. uöyz >π̈Β  {:   فهو صفة أمته كما قال تعاىلوكما أن هذا هو وصف النيب  é& 

ôM y_ Ì÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 tβρ âß∆ù's? Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s?uρ Çtã Ìx6Ζßϑ ø9$# tβθ ãΖÏΒ ÷σè?uρ «!$$ Î/ 3 { )٢(  . 

                                                 
 .  ١٥٧:  سورة األعراف آية) ١(
 .  ١١٠:  سورة آل عمران آية) ٢(
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ä3tFø9uρ öΝä3Ψ  {:  وقال تعاىل ÏiΒ ×π̈Β é& tβθãã ô‰tƒ ’ n<Î) Îösƒ ø: $# tβρããΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρ Çtã Ìs3Ψ ßϑ ø9$# 4 
y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ šχθ ßs Î=øßϑ ø9$# ∩⊇⊃⊆∪ { )١(  . 

 معىن املعروف واملنكر 
، ومسيت معروفا ألهنا تعرفها العقول السليمة والفطر  واملراد باملعروف مجيع الطاعات

 ، وإخالص العبادة هللا  ، أول املعروف وأعظمه عبادة اهللا وحده ال شريك له املستقيمة
، وبعد ذلك سائر الطاعات من واجبات  ، وهذا أعظم املعروف وترك عبادة ما سواه

 ، فكل ما أمر اهللا تعاىل به أو أمر به رسوله  ومستحبات كلها تدخل يف نطاق املعروف
 .  فإنه معروف
، فجميع املعاصي منكر ألهنا تنكرها العقول  كل ما هنى اهللا عنه ورسوله:  واملنكر

، كما أن املعروف تقره الشرائع  ، وتنكرها الشرائع السماوية السليمة والفطر املستقيمة
 .  ، فكذلك املنكر تنكره مجيع الشرائع السماوية وتنكره أيضا العقول السليمة السماوية

ُ                      وهلذا أول ما ت أ م ر الرسل عليهم الصالة وأعظم املنكر الشرك باهللا :  أعظم املنكر ْ  َ             
وهو أعظم املنكرات ، وأول ما تنهى عنه الشرك  والسالم بأعظم الطاعات وهو عبادة اهللا

:  ، كما قال تعاىل  أو صرف شيء من أنواع العبادة لغري اهللاوهو عبادة غري اهللا 
} ô‰s)s9uρ $ uΖ÷Wyè t/ ’Îû Èe≅ à2 7π̈Β é& »ωθß™ §‘ Âχ r& (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# (#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $#uρ |Nθ äó≈©Ü9$# ( { )٢(  . 

$!  {:  وكما قال سبحانه وتعاىل tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ÏΒ š Î= ö6 s% ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) û ÇrθçΡ Ïµø‹s9Î) …çµ ¯Ρr& Iω 
tµ≈ s9Î) Hω Î) O$ tΡr& Èβρß‰ç7ôã $$ sù ∩⊄∈∪ { )٣(  . 

 .  وكذلك يدخل يف املنكر كل املعاصي كبائرها وصغائرها

                                                 
 .  ١٠٤:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  ٣٦:  سورة النحل آية) ٢(
 .  ٢٥:  سورة األنبياء آية) ٣(
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 ر باملعروف والنهي عن املنكر فائدة قيام األم
؛ ألن طبيعة االجتماع  ال صالح للبشرية إال بقيام األمر باملعروف والنهي عن املنكر

، وحىت لو عاش وحده فإنه جيب عليه أن يأمر نفسه  البشري أن اإلنسان ال يعيش وحده
م وجوبه ، ولكن يف اجملتمعات البشرية يتأكد ذلك ويتعاظ باملعروف وينهاها عن املنكر

 العدوان والظلم حبكم النفوس األمارة بالسوء - إال من رحم اهللا -ألن من طبيعة البشر 
،  وحبكم وجود شياطني األنس واجلن الذين يزينون للناس القبائح ويثبطوهنم عن الطاعات

، فإن اجملتمعات البشرية  وحبكم وجود املغريات من الشهوات احملرمة يف كل وقت حبسبه
، فهناك  ا املغريات للوقوع يف احملرمات من النساء واملآكل واملشارب واملكاسبتوجد فيه

                     ً                                 ً                            مغريات فاتنة تغري كثري ا من الناس ملقارفة املنكر وتثبط كثري ا من الناس عن أداء الواجبات 
 .  واملستحبات

وحبكم أن هذا من الزم البشر اقتضت حكمة اهللا سبحانه وتعاىل أن شرع األمر 
، واآلن  النهي عن املنكر حىت يستقيم شأن األمة وحىت تقاوم هذه األمراضباملعروف و

، ويوجد األطباء ملعاجلة  توجد مستشفيات لعالج األمراض احلسية اليت تصيب األبدان
، واجملتمعات كذلك حتاول توفري كل ما  ، وهذا شيء حيمد عليه وشيء مطلوب األجسام

، فإن   أعظم ما يهدده أمراض الشهوات والشبهات، ومن فيه بقاء اجملتمع وقوة اجملتمع
؛ ألهنا أمراض تصيب                                ً                 أمراض الشهوات والشبهات أشد خطر ا من أمراض األجسام

، كما  ، والقلوب هي ملوك األجسام القلوب وتصيب الدين الذي ال صالح للبشر إال به
، وإذا فسدت فسد  أال إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله {:  قال 

 .  )١( }اجلسد كله أال وهي القلب 

                                                 
، الدارمي  )٤/٢٧٠(، أمحد  )٣٩٨٤(، ابن ماجه الفنت  )١٥٩٩(، مسلم املساقاة  )٥٢(البخاري اإلميان ) ١(

 .  )٢٥٣١(البيوع 
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، إذا ال بد من  فأمراض الشهوات والشبهات تصيب القلوب حىت مترض أو حىت متوت
، وكل جمتمع حىت ولو  مقاومة هذه األمراض وذلك باألمر باملعروف والنهي عن املنكر

       ً       ً                                                              كان جمتمع ا إسالمي ا ولو كان اإلميان قد انتشر فيه ال بد أن يكون هناك فيه من الفساق 
، حىت يف العهد النبوي  ، وال بد أن يكون هناك من يقع يف احملرمات ومن ضعفاء اإلميان

 اهللا  والقرون املفضلة اليت هي أزكى القرون واليت أثىن عليها رسول عهد الرسول 
ال أدري :  ، قال الراوي )١( }خريكم قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم  {:  باخلريية

،  ، وجد من يزين ، يف هذه القرون املفضلة وجد من يعصي ذكر بعد قرنه اثنني أو ثالثة
 ويف عهد اخللفاء الراشدين يف ك أقيمت احلدود يف عهد النيب ، ولذل وجد من يسرق

، فما  القرون املفضلة لقيام األمر باملعروف والنهي عن املنكر لعالج هذه األمراض الفتاكة
؟ وقد فتحت الدنيا وتقاربت  ؟ وما بالكم بالقرون اليت نعيش فيها بالكم بالقرون املتأخرة

، وصار ما حيدث يف أقصى املعمورة يصل إىل أقصاه  أقصاهالبلدان واختلط العامل أقصاه ب
 .  بسرعة

،  ويتأكد إذن قيام جانب األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف هذا الوقت واالهتمام به
 Βr'sù tΒ̈$  {:  ، قال تعاىل ، فاإلنسان جيب عليه أن يأمر نفسه وينهاها فليس هو األمر اهلني

4xösÛ ∩⊂∠∪ trO#uuρ nο4θuŠptø:$# $u‹÷Ρ‘‰9$# ∩⊂∇∪ ¨βÎ*sù tΛÅspgø:$# }‘Ïδ 3“uρù'yϑø9$# ∩⊂∪ $̈Βr&uρ ôtΒ t∃%s{ tΠ$s)tΒ ÏµÎn/u‘ ‘yγtΡuρ 

}§ø̈Ζ9$# Çtã 3“uθoλù;$# ∩⊆⊃∪ ¨βÎ*sù sπ̈Ψpgø:$# }‘Ïδ 3“uρù'yϑø9$# ∩⊆⊇∪ { )وقال تعاىل)٢   :}  <§øtΡuρ $tΒuρ $yγ1§θy™ 

∩∠∪ $yγyϑoλù;r'sù $yδu‘θègé $yγ1uθø)s?uρ ∩∇∪ ô‰s% yxn=øùr& tΒ $yγ8©.y— ∩∪ ô‰s%uρ z>%s{ tΒ $yγ9¢™yŠ ∩⊇⊃∪ { )٣( . 

                                                 
، النسائي األميان  )٢٢٢٢(، الترمذي الفنت  )٢٥٣٥(، مسلم فضائل الصحابة  )٢٥٠٨(البخاري الشهادات ) ١(

 .  )٤/٤٢٧(، أمحد  )٤٦٥٧(، أبو داود السنة  )٣٨٠٩(والنذور 
 .  ٤١ - ٣٧:  اتياآلسورة النازعات ) ٢(
 .  ١٠ - ٧:  اتيآلاسورة الشمس ) ٣(
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öãΒ  {:  ، قال تعاىل كذلك على اإلنسان أن يأمر أهله وأهل بيته ù&uρ y7 n=÷δ r& Íο 4θ n= ¢Á9$$ Î/ 

÷É9 sÜô¹ $#uρ $ pκö n= tæ ( { )١(  ،}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#þθ è% ö/ä3|¡àΡr& ö/ä3‹ Î= ÷δ r&uρ #Y‘$ tΡ $ yδßŠθ è% uρ â¨$ ¨Ζ9$# 

äο u‘$ yf Ït ø: $#uρ $ pκ ö n= tæ îπ s3 Í× ¯≈ n= tΒ Ôâ Ÿξ Ïî ×Š# y‰ Ï© ω tβθ ÝÁ ÷è tƒ ©! $# !$ tΒ öΝ èδ t tΒ r& tβθ è= yè ø tƒ uρ $ tΒ tβρ â s∆ ÷σ ãƒ ∩∉∪ { )٢( 
،  ، اإلمام راع ومسؤول عن رعيته كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته {:  وقال 

، واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة  والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته
 .  )٣( }، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته  عن رعيتها

وكذلك ميتد األمر باملعروف والنهي عن املنكر من البيوت إىل الشوارع إىل 
، وهذا هو التكافل االجتماعي  التعاون على الرب والتقوى، ألن هذه من باب  اجملتمعات
،  الدين النصيحة {:  ، كما قال  ، وهو أعظم التعاون على الرب والتقوى الصحيح

هللا ولكتابه ولرسوله :  ؟ قال ن يا رسول اهللامل:  ، قلنا ، الدين النصيحة الدين النصيحة
 واألمر باملعروف والنهي عن املنكر داخل يف هذه )٤( }وألئمة املسلمني وعامتهم 

 .  النصيحة

 حكم األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
 .  وما دام األمر كذلك فيجب أن نعرف حكم األمر باملعروف والنهي عن املنكر

هم اهللا على أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب على فقد نص العلماء رمح
، ولكن هو واجب على الكفاية إذا قام به من يكفي سقط اإلمث  هذه األمة ال خيار فيه

، ويسأهلا اهللا يوم القيامة عنه  ، وإذا مل يقم به أحد أمث عليه مجيع أفراد األمة عن الباقني

                                                 
 .  ١٣٢:  سورة طه آية) ١(
 .  ٦:  سورة التحرمي آية) ٢(
، أبو داود اخلراج واإلمارة  )١٧٠٥(، الترمذي اجلهاد  )١٨٢٩(، مسلم اإلمارة  )٨٥٣(البخاري اجلمعة ) ٣(

 .  )٢/١٢١(، أمحد  )٢٩٢٨(والفيء 
 .  )٤/١٠٣(، أمحد  )٤٩٤٤(د األدب ، أبو داو )٤١٩٧(، النسائي البيعة  )٥٥(مسلم اإلميان ) ٤(
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ä3tFø9uρ öΝä3Ψ  {:  ، قال تعاىل وحياسبها عليه ÏiΒ ×π ¨Β é& tβθãã ô‰tƒ ’ n< Î) Îösƒ ø: $# tβρ ããΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρ 

Çtã Ìs3Ψ ßϑ ø9$# 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ šχθ ßs Î=øßϑ ø9$# ∩⊇⊃⊆∪ { )١(  . 

، أي تقوم مجاعة فيها  هنا حرف تبعيض " من " )٢( } ä3tFø9uρ öΝä3ΨÏiΒ  {:  فقوله
، وحينئذ تكون  الكفاية وفيها السداد لألمر باملعروف والنهي عن املنكر يف جمتمع املسلمني

، ومع هذا  ، إذا جندت مجاعة تقوم به على الواجب املطلوب هذا الواجباألمة قد أدت 
، بل يتعاون مجيع  جيب على اجلميع التعاون مع هذه اجلماعة وأال تلقي املسؤولية عليها

، وإذا مل  ، وكون هذه اجلماعة هي القائمة عليه املسلمني مع هذه اجلماعة مبا يتطلبه األمر
، وكل فرد من أفرادها                                ً  على الوجه املطلوب أمثت األمة مجيع ايقم به مجاعة من املسلمني

؟ هذا هو حكم األمر باملعروف  ، ملاذا أمهلتم هذا اجلانب يناله اإلمث وحياسب يوم القيامة
أن ال بد أن تقوم :  ، يعين ، ووجوبه على الكفاية والنهي عن املنكر أنه واجب ال بد منه
ألمر وجيندها ملتابعة هذا اجلانب والقيام به على خري مجاعة من املسلمني يكلفها ويل ا

، وجيب على املسلمني أن يتعاونوا مع هذه اجلماعة وأن يناصحوها وأن يبذلوا معها  وجه
، وكاجلسد                        ً  كالبنيان يشد بعضه بعض ا، الن املسلمني كما شبههم النيب  ما يستطيعون

، هذا هو حكم األمر  السهر واحلمىالواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ب
 خطاب هلذه )٣( } .öΝçGΖä  {:  باملعروف والنهي عن املنكر على هذه األمة ألن قوله تعاىل

öΝçGΖä. uöyz >π  {:  ، فقوله األمة ¨Βé& ôMy_ Ì÷z é& Ä¨$̈Ψ=Ï9 { )كنتم خري الناس :   قال املفسرون)٤
 .  للناس

                                                 
 .  ١٠٤:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  ١٠٤:  سورة آل عمران آية) ٢(
 .  ١١٠:  سورة آل عمران آية) ٣(
 .  ١١٠:  سورة آل عمران آية) ٤(
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 سبب مشروعية األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
  "؟  ملاذا شرع األمر باملعروف والنهي عن املنكر " 

، بل عليه أن يصلح نفسه ويصلح   أن يكون صاحلا يف نفسهألنه ال يكفي اإلنسان
، وكما أنك حتب  )١( }ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه  {:  اآلخرين

 كذلك حتب لنفسك دخول اجلنة والنجاة من النار فتعمل بطاعة اهللا وجتتنب معاصي اهللا
، وال يكون ذلك إال بأمرهم باملعروف والنهي عن  إلخوانك دخول اجلنة والنجاة من النار

، ال تريد إظهار  ، وأنت حني تأمرهم باملعروف وتنهاهم عن املنكر تريد هلم اخلري املنكر
،  ، وإمنا تريد نفعهم نقص فيهم وال إظهار عيب ما وال احلط من قدرهم وال تعيريهم

، كيف تتركهم يقعون يف النار وأنت تقدر على  إنقاذهم من النار ودخوهلم اجلنةتريد 
؟ وهلذا جاء يف احلديث الصحيح عن  إنقاذهم بأن تأمرهم باملعروف وتنهاهم عن املنكر

مثل القائم على حدود اهللا والواقع فيها كمثل قوم استهموا على  {:   أنه قالالنيب 
أن بعضهم صار يف :   يعين-سفينة فأصاب بعضهم أعالها وأصاب بعضهم أسفلها 

 فكان -، والطابق السفلي أقرب إىل املاء  الطابق العلوي وبعضهم صار يف الطابق السفلي
،  يصعدون إىل الطابق العلوي للحصول على املاءالذين يف الطابق السفلي إذا أرادوا املاء 

 وال نؤذى - أي من اجلانب السفلي-،  لو خرقنا يف نصيبنا خرقا لنأخذ منه املاء:  فقالوا
، ومعلوم أن السفينة إذا خرقت دخلها املاء   بأن نصعد إليهم ونتردد عليهم-من فوقنا 

 أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا  ولو-وغرقت وغرق أهل الطابق األعلى والطابق السفلي 
، هكذا اجملتمع أهل الطابق األعلى فيه هم والة األمور والعلماء وأهل الرأي  )٢( }مجيًعا 

، ومن دوهنم هم بعض القصار وبعض الفساق وبعض ضعاف  وأهل العقول السليمة

                                                 
 ، النسائي )٢٥١٥(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع  )٤٥(، مسلم اإلميان  )١٣(البخاري اإلميان ) ١(

 .  )٢٧٤٠(، الدارمي الرقاق  )٦٦(، ابن ماجه املقدمة  )٥٠١٦(اإلميان وشرائعه 
 .  )٤/٢٧٠(، أمحد  )٢١٧٣(، الترمذي الفنت  )٢٣٦١(البخاري الشركة ) ٢(
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 والعقول ، فيجب على أهل الطابق العلوي من أهل اإلميان اإلميان هؤالء يف الطابق السفلي
أن يأخذوا على أيدي هؤالء بأن يأمروهم باملعروف وينهوهم عن املنكر حىت حتصل النجاة 

، وأما إذا تركوهم يقعون يف املعاصي فهم كمن تركوا أهل الطابق السفلي يف  للجميع
θ#)  {:  ، قال تعاىل ، ألن العقوبة إذا نزلت عمت اجلميع السفينة خيرقون فيها à)¨?$#uρ Zπ uΖ÷FÏù ω 

¨ t‹ ÅÁ è? t Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß öΝä3Ψ ÏΒ Zπ¢¹ !% s{ ( { )عمت الطاحل ملعصيته   عمت الصاحل والطاحل)١ ،
 .  وعمت الصاحل لسكوته وتركه األمر باملعروف والنهي عن املنكر

، مىت حتقق ووجد  املعروف والنهي عن املنكر هو صمام األمان هلذه األمةإذا األمر ب
 - وال حول وال قوة إال باهللا -، ومىت عدم هذا اجلانب  فإن هذا عالمة جناهتا وسالمتها

:  ، وهلذا ملا قالت عائشة رضي اهللا عنها للنيب  أو ضعف فإن هذا عالمة هالك األمة
 .  )٢( }نعم إذا كثر اخلبث :  ؟ قال يا رسول اهللا أهنلك وفينا الصاحلون {

 ما أصاب اجملتمعات يف هذا العصر 
 بسبب ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
 وما فيها من البهيمية اجملتمعات املعاصرة وما فيها اآلن من النكبات وما فيها من الفنت

،  ، تسمعون من ذلك الشيء الكثري وضياع األخالق وضياع األعراض واختالل األمن
، ويف  ، لكنها ضائعة يف أخالقها حىت وإن كانت متلك السالح ومتلك القوة واملخترعات

عن ، أما األمة اليت تؤمن باهللا ورسوله وتأمر باملعروف وتنهى  ، مهددة يف أمنها أعراضها
، وأن يدمي  ، ونرجو اهللا أن يتم نعمته املنكر فإهنا آمنة كما ترون واحلمد هللا يف هذه البالد

، هذا جانب عظيم  ، وأن جيعلها أمة صاحلة آمرة باملعروف ناهية عن املنكر عليها فضله
ا يف وقد نص اهللا تعاىل عليه،  ، ولألمر باملعروف والنهي عن املنكر فوائد عظيمة يا عباد اهللا

كتابه الكرمي فأخرب سبحانه أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر هو سبب االستقرار والتمكني 
                                                 

 .  ٢٥:  سورة األنفال آية) ١(
، ابن  )٢١٨٧(، الترمذي الفنت  )٢٨٨٠(، مسلم الفنت وأشراط الساعة  )٣١٦٨(البخاري أحاديث األنبياء ) ٢(

 .  )٦/٤٢٩(، أمحد  )٣٩٥٣(ماجه الفنت 
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 (χuÝÇΖuŠs9uρ ª!$# tΒ ÿ…çνçÝÇΨtƒ 3 χÎ) ©!$# :”Èθs)s9 î“ƒÌ“tã ∩⊆⊃∪ tÏ%©!$# βÎ  {:  ، قال تعاىل يف األرض

öΝßγ≈̈Ψ©3̈Β ’Îû ÇÚö‘F{$# (#θãΒ$s%r& nο4θn=¢Á9$# (#âθs?#uuρ nο4θŸ2̈“9$# (#ρãtΒr&uρ Å∃ρã÷èyϑø9$$Î/ (#öθyγtΡuρ Çtã Ìs3Ζßϑø9$# 3 ¬!uρ èπt6É)≈tã 

Í‘θãΒW{$# ∩⊆⊇∪ { )ين ، فمن هم الذ  أخرب سبحانه بل أقسم سبحانه وتعاىل أن ينصر من ينصره)١

 #$}tÏ%©!$# βÎ) öΝßγ≈̈Ψ©3̈Β ’Îû ÇÚö‘F  {:   مث بينهم بقوله؟ هم الذين ينصرون دين اهللا  ينصرون اهللا

(#θãΒ$s%r& nο4θn=¢Á9$# (#âθs?#uuρ nο4θŸ2̈“9$# (#ρãtΒr&uρ Å∃ρã÷èyϑø9$$Î/ (#öθyγtΡuρ Çtã Ìs3Ζßϑø9$# 3 ¬!uρ èπt6É)≈tã Í‘θãΒW{$# ∩⊆⊇∪ { )٢(  . 
إذا فاألمر باملعروف والنهي عن املنكر سبب لألمن واالستقرار والنصر على األعداء 

، وأخرب سبحانه وتعاىل أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ينجي  والتمكني يف األرض
،  ، ال ينجو إال اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر ل يف األرضمن عذاب اهللا إذا نز

، قال  ، يهلكون مع العصاة أما الساكتون واملداهنون فإهنم يهلكون ولو كانوا صاحلني
öΝßγ  {:  تعاىل ù= t↔ ó™ uρ Çtã Ïπ tƒ ös)ø9$#  ÉL ©9$# ôM tΡ$ Ÿ2 nο uÅÑ% tn Ìós t7ø9$# øŒÎ) šχρ ß‰÷ètƒ ’Îû ÏM ö6¡¡9$# { )٣( 

، ولكنهم احتالوا عليه ونصبوا                                              ً    هناهم اهللا عن صيد السمك يوم السبت ابتالء وامتحان ا هلم
                                                           ً             الشباك وحفروا احلفر يوم السبت فصاروا يأخذونه يوم األحد احتيال ا على ما حرم له 

öΝßγ  {:  عاىل قال تاهللا  ù= t↔ ó™ uρ Çtã Ïπ tƒ ös)ø9$#  ÉL ©9$# ôM tΡ$ Ÿ2 nο uÅÑ% tn Ìós t7ø9$# øŒÎ) šχρ ß‰÷ètƒ ’ Îû 

ÏM ö6¡¡9$# øŒÎ) óΟÎγŠ Ï?ù's? öΝßγ çΡ$ tF‹Ïm tΠöθ tƒ öΝÎγ ÏFö; y™ $ Yã §ä© tΠöθ tƒ uρ Ÿω šχθ çFÎ6 ó¡o„   Ÿω óΟÎγ‹ Ï?ù's? 4 y7 Ï9≡x‹Ÿ2 Νèδθè= ö6 tΡ 

$ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθà)Ý¡øtƒ ∩⊇∉⊂∪ { )حىت إن اهللا سبحانه وتعاىل سلط عليهم احليتان تأتيهم وتكثر )٤ 
 يف اليوم الذي هنوا عن صيدها فيه ابتالء هلم وامتحانا فأغراهم ذلك بأن حيتالوا على أكلها

}  y7Ï9≡x‹Ÿ2 Νèδθè= ö6 tΡ { )يعين خنتربهم)٥  }  $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθà)Ý¡øtƒ ∩⊇∉⊂∪ { )٦(  ،}  øŒÎ)uρ 

                                                 
 .  ٤١ - ٤٠:  تانياآلسورة احلج ) ١(
 .  ٤١:  سورة احلج آية) ٢(
 .  ١٦٣:  سورة األعراف آية) ٣(
 .  ١٦٣:  سورة األعراف آية) ٤(
 .  ١٦٣:  سورة األعراف آية) ٥(
 .  ١٦٣:  سورة األعراف آية) ٦(
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ôM s9$ s% ×π ¨Β é& öΝåκ÷]ÏiΒ zΝÏ9 tβθÝàÏè s? $ ·Β öθ s%   ª!$# öΝßγ ä3Î= ôγ ãΒ ÷ρ r& öΝåκæ5Éj‹yè ãΒ $\/# x‹tã #Y‰ƒ Ï‰x© ( (#θ ä9$ s% ¸ο u‘ É‹÷è tΒ 4’ n<Î) óΟä3În/u‘ 

óΟßγ ¯= yè s9uρ tβθà)−G tƒ ∩⊇∉⊆∪ $ £ϑ n= sù (#θ Ý¡nΣ $ tΒ (#ρãÅe2 èŒ ÿÏµ Î/ $ uΖøŠpgΥr& t Ï% ©!$# šχ öθ pκ÷]tƒ Çtã Ïþθ ¡9$# $ tΡõ‹s{r&uρ š Ï% ©!$# 

(#θ ßϑ n= sß ¥>#x‹yè Î/ ¤§ŠÏ↔ t/ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. šχθ à)Ý¡øtƒ ∩⊇∉∈∪ { )١(  . 
، أما الذين سكتوا فال يدرى هل هم  ملا نزل العذاب مل ينج إال الذين هنوا عن املنكر

؟ وملا ذكر سبحانه وتعاىل يف سورة هود ما وقع يف األمم  أم هم مع اهلالكنيمن الناجني 
Ÿω {:  ، قال سبحانه وتعاىل السابقة من النكبات والعقوبات واهلالك öθ n= sù tβ% x. zÏΒ Èβρ ãà)ø9$# 

ÏΒ ôΜä3Î= ö6 s% (#θ ä9'ρ é& 7π̈ŠÉ)t/ šχöθ pκ÷]tƒ Çtã ÏŠ$ |¡xø9$# ’Îû ÇÚö‘ F{$# ω Î) WξŠ Î= s% ô£ϑ ÏiΒ $ uΖøŠpgΥr& óΟßγ ÷Ψ ÏΒ 3 yìt7¨?$#uρ šÏ% ©!$# 

(#θ ßϑ n= sß !$ tΒ (#θ èùÌø?é& Ïµ‹Ïù (#θ çΡ% x.uρ šÏΒ ÌøgèΧ ∩⊇⊇∉∪  $ tΒ uρ tβ% Ÿ2 š •/u‘ š Ï= ôγ ãŠÏ9 3“ tà)ø9$# 8Νù= ÝàÎ/ $ yγ è= ÷δ r&uρ 

šχθ ßs Î=óÁ ãΒ ∩⊇⊇∠∪ { )٢( . 
الذين يأمرون باملعروف واملصلحون هم  " مصلحون : " ما قال صاحلون فقط بل قال

 .  )٣( } ωÎ) WξŠÎ=s% ô£ϑÏiΒ $uΖøŠpgΥr& óΟßγ÷ΨÏΒ 3  {:  وينهون عن املنكر وهلذا قال
، وأن  فذكر أنه سبحانه وتعاىل جنا هؤالء القليل الذين ينهون عن الفساد يف األرض

، وكما أن اإلنكار سبب للنجاة من  األكثرين هلكوا ألهنم ال ينهون عن الفساد يف األرض
ك األمر باملعروف والنهي عن املنكر سبب للهالك وسبب للعنة اهللا العذاب والعقاب فإن تر

∅š  {:  ، قال سبحانه وتعاىل سبحانه وتعاىل Ïèä9 t Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 .ÏΒ û_ Í_ t/ Ÿ≅ƒÏℜ uó Î) 4’ n?tã 

Èβ$ |¡Ï9 yŠ…ãρ#yŠ  |¤ŠÏã uρ Çö/$# zΟtƒ ötΒ 4 y7 Ï9≡sŒ $ yϑ Î/ (#θ |Á tã (#θ çΡ% Ÿ2 ¨ρ šχρ ß‰tF÷è tƒ ∩∠∇∪ (#θ çΡ$ Ÿ2 Ÿω šχ öθ yδ$ uΖoKtƒ 

tã 9x6Ψ •Β çνθ è= yè sù 4 š[ø⁄ Î6 s9 $ tΒ (#θçΡ$ Ÿ2 šχθ è= yèøtƒ ∩∠∪ { )٤(  . 

كال واهللا  {: ، فقال عليه الصالة والسالم   هذه اآلية على أصحابهوقد تلى النيب 
، ولتأطرونه على احلق  لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر ولتأخذن على يد السفيه

                                                 
 .  ١٦٥ - ١٦٤ : تانياآلسورة األعراف ) ١(
 .  ١١٧ - ١١٦:  تانياآلسورة هود ) ٢(
 .  ١١٦:  سورة هود آية) ٣(
 .  ٧٩ - ٧٨:  تانياآلسورة املائدة ) ٤(
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، واهللا جل  )١( }، أو ليضربن اهللا على قلوب بعضكم ببعض مث يلعنكم كما لعنهم  أطرا
، حىت ال حتق علينا  ينا هذا ألجل أن حنذر من الوقوع فيما وقع فيه هؤالءوعال قص عل

، إذا ال بد من وجود األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف أمة   وغضب اهللالعنة اهللا 
كنتم خري أمة أخرجت :  ، قال أبو هريرة  اليت هي خري أمة أخرجت للناسحممد 

، مبعىن أنكم تأسرون الكفار مث  حىت يدخلون اجلنةللناس تأتون هبم يقادون يف السالسل 
، فهذا من  ، فأسرهم كان ملصلحتهم وإنقاذهم من عذاب اهللا يسلمون ويدخلون اجلنة

 .  فضل هذه األمة الذي منحه اهللا هلا

 احلكمة من مشروعية اجلهاد يف سبيل اهللا 
، وإمنا جياهدون  اهلم                          ً                  ً        املسلمون ال جياهدون الكفار طمع ا يف أراضيهم أو طمع ا يف أمو

، وألجل إراحة املسلمني منهم وتطهري األرض من  ألجل إنقاذهم من النار إن اهتدوا
öΝ  {:  ، قال تعاىل شركهم وكفرهم èδθ è= ÏG≈ s% uρ 4 ®L ym Ÿω šχθ ä3 s? ×π uΖ ÷G Ïù tβθ à6 tƒ uρ ßƒ Ï e$! $# … ã& —# à2 

¬! 4 { )٢(  . 
، وهو  هذا هو الغرض من اجلهاد الذي هو أعظم األمر باملعروف والنهي عن املنكر

، وألجل إدخاهلم يف اجلنة  مزية عظيمة هلذه األمة جتاهد الناس ألجل مصلحة الناس
 .  وإنقاذهم من النار

  عن املنكر الصفات اليت جيب توافرها فيمن يأمر باملعروف وينهى
، ال بد من صفات  لكن ما كل أحد يصلح ألن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر
 :  تتحقق يف اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن يتحلى بثالث صفات

، يعلم ما هو املنكر من              ً                      بأن يكون عامل ا يأمر به ومبا ينهى عنه:  العلم:  الصفة األوىل
ً              يعلم ما هو املنهي عنه شرع ا حىت ينهى عنه:  أخرى، وبعبارة  احملرم واملكروه ، ويعلم ما                         

                                                 
 .  )٤٣٣٦(أبو داود املالحم ) ١(
 .  ٣٩:  سورة األنفال آية) ٢(
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ً                   هو املأمور به شرع ا حىت يأمر الناس به ، يعلم به  ، ال بد أن يكون على جانب من العلم                
، فإن أمر وهنى بغري علم فإن ضرره يكون أكثر من  ما هو املنكر ويعلم ما هو املعروف

، وقد حيلل احلرام وحيرم                    ً ينهى عما كان مشروع ا؛ ألنه قد يأمر مبا ليس مبشروع و نفعه
، فهذا ضرره أكثر من نفعه إن وجد فيه نفع  احلالل وهو ال يدري يتكلم بغري علم

 .  ، هذه هي الصفة األوىل فالضرر أكثر واخلطر أعظم
ً                            أن يكون رفيق ا حكيم ا مبا يأمر به وفيما ينهى عنه:  الرفق:  الصفة الثانية      ً              . 
 .              ً          أن يكون صبور ا على األذى:  ةالصفة الثالث

 .  ، والصرب ، والرفق العلم:  إذا ثالث صفات
وهي الرفق )  الصفة الثانية (وهي العلم تكون قبل األمر والنهي )  الصفة األوىل (

وهي الصرب تكون بعد األمر والنهي )  الصفة الثالثة (،  تكون يف حالة األمر والنهي
 ويأمرهم بطريقة حكيمة وطريقة رفيقة ألنه يريد هبم اخلري بأن يرفق بالناس)  والرفق (

 .  ويكون تأثريه فيهم أبلغ

 األمور اليت جيب أن ينظر إليها قبل األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
،  أن ينظر يف نتيجة األمر باملعروف والنهي عن املنكر قبل أن يدخل فيه:  األمر األول

 :  ؟ ويف ذلك ثالث حاالت ي حيصل إذا أمر وهنى، ما الذ ما الذي يترتب عليه
أن يترتب على األمر باملعروف والنهي عن املنكر زوال احلالة يتأكد :  احلالة األوىل

 .  األمر باملعروف وجيب ألنه إزالة شر وإقرار خري
ً        ، ويف هذه احلالة أيض ا يأمر  أال يزول املنكر كله ولكن خيفف:  احلالة الثانية                  

، ألنه إذا مل ميكن إزالته بالكلية فعلى األقل                    ً      ينهى عن املنكر ختفيف ا للشرباملعروف و
 .  خيفف

، ففي  العكس بأن يترتب على اإلنكار حصول منكر أعظم أو مساو:  احلالة الثالثة
هذه احلالة يتوقف اإلنسان ألنه إذا ترتب على إنكاره حصول معصية أكرب منها فإنه ال 
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، ويكون هذا من باب  تح اهللا سبحانه وتعاىل ويأيت اهللا بالفرججيوز اإلنكار إىل أن يف
، ومن سرية  هذه قاعدة معروفة يف الدين)  ارتكاب أخف الضررين لدفع أعالمها (

، فيوم أن كان مبكة عليه الصالة والسالم وكان يرى األصنام              ً  جتد هذا واضح االنيب 
حيد وإىل العبادة ومل يكسر األصنام ومل ويرى غريها لكنه يقتصر على دعوة الناس إىل التو

Ÿω {:  ، واهللا تعاىل يقول حيطمها ألنه يترتب على هذا شر أشد وهو القضاء على الدعوة uρ 

(#θ ™7 Ý¡ n@ š Ï% ©! $# tβθ ãã ô‰ tƒ  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# (#θ ™7 Ý¡ uŠ sù ©! $# # Jρ ô‰ tã Î ö tó Î/ 5Ο ù= Ïæ 3 { )١(  . 
 فهذه ودات أن تسلط الكفار وسبوا اهللا فإذا ترتب على مسبة األصنام ومسبة املعب

، هذا من جانب النظر فيما  ) درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل (، و  مفسدة أعظم
، بل  ، وليس التوقف معناه أننا نعطل هذا الشيء يثمره األمر باملعروف والنهي عن املنكر

إزالته فتتوقف حىت تكون ، وأما  معناه أن نعمل ما نستطيع من الدعوة والترغيب والبيان
 .  بأيدينا املقدرة الكافية

 النظر يف حالة الشخص الواقع يف املعصية ومعاملته حبسبها 
، والذي  وكذلك من الرفق أو من احلكمة النظر يف حالة الشخص الذي يؤمر وينهى

 :  وقع يف املعصية ثالث حاالت
، فهذا يكفي  هذا الشيء حمرم         ً                 ً     يكون جاهل ا أهنا معصية وجاهل ا أن :  احلالة األوىل

، فإذا وقع فيه عن جهل                   ً ، يا فالن فعلت حمرم ا فالن فعلت معصية:  ، فتقول أنك تبني له
 .  فإنه سيتركه

 .                                   ً                          أن يعلم أنه فعل مصيبة وأنه فعل حمرم ا فهذا يوعظ وخيوف بالعقوبة:  احلالة الثانية
 باليت هي أحسن حىت تدحض ، فهذا جيادل أن جيادل ويأيت بشبه:  احلالة الثالثة

 .  شبهته

                                                 
 .  ١٠٨:  سورة األنعام آية) ١(
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 حاالت الناس اليوم مع األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
 :  الناس يف هذا الوقت ثالثة أصناف طرفان ووسط

، وال حول وال قوة  أناس تركوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر:  الطرف األول
، وهدم ألعظم املقومات هلذا  م، وهذا ترك لواجب عظيم من واجبات اإلسال إال باهللا
، فإن الشر إمنا ينتشر إذا  ، وتسلط للعصاة واملفسدين ، وتسلط ألعداء اهللا ورسوله الدين

، وأنتم تعلمون  ، ألنه يصبح بدون مقاوم عطل جانب األمر باملعروف والنهي عن املنكر
ة وبشىت أن شياطني اإلنس واجلن إذا سنحت هلم الفرصة فإهنم ينشرون شرهم بسرع

 .  الوسائل وال يقاومهم إال األمر باملعروف والنهي عن املنكر املؤيد بالسلطان
أناس تشددوا يف جانب األمر باملعروف والنهي عن املنكر وأخرجوه :  الطرف الثاين

عن إطار احلكمة واملوعظة احلسنة إىل إطار التنفري والتشديد ومواجهة الناس بالغلظة 
، فإذا جاء                        ً            ً           وز وال يصلح أن يكون أمر ا باملعروف وهني ا عن املنكر، وهذا ال جي والقسوة

أحدهم على إنسان جاهل ارتكب معصية من املعاصي فعنفه ووخبه تكلم يف حقه 
، هذا واجلانب  ، أو زاد يف إنكاره عليه أكثر من الالزم ، فهذا ليس من احلكمة وجرحه

 .  األول كالمها خطأ
                             ً           ، وقد جعل اهللا هذه األمة أمة وسط ا فهو األمر  أوساطهاوخري األمور :  أما الوسط

؛ ألن اإلنسان  ، والصرب بعد األمر باملعروف والنهي عن املنكر باملعروف والنهي عن املنكر
، يواجه  الذي يواجه الناس ويأمرهم وينهاهم حيصل له أذى بال شك بالقول أو بالفعل

، قال          ً                        يكن صبور ا فإنه سيقف يف أول الطريق، وإذا مل  ، فال بد أن يصرب الناس مواجهات
äí  {:  تعاىل ÷Š$# 4’n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7În/u‘ Ïπ yϑ õ3Ït ø: $$ Î/ Ïπ sàÏã öθ yϑ ø9$#uρ ÏπuΖ|¡pt ø: $# ( Οßγ ø9Ï‰≈ y_ uρ  ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ôm r& 4 ¨β Î) 

y7 −/u‘ uθ èδ ÞΟn= ôã r& yϑ Î/ ¨≅ |Ê tã Ï& Î#‹Î6 y™ ( uθ èδ uρ ÞΟn= ôã r& t Ï‰tG ôγ ßϑ ø9$$ Î/ ∩⊇⊄∈∪ ÷β Î)uρ óΟçG ö6 s%% tæ (#θ ç7Ï%$ yèsù È≅ ÷VÏϑÎ/ $ tΒ 
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ΟçFö6 Ï%θ ãã Ïµ Î/ (  È⌡s9uρ ÷Λän ÷y9 |¹ uθ ßγ s9 ×öyz š ÎÉ9≈¢Á= Ïj9 ∩⊇⊄∉∪ ÷É9 ô¹ $#uρ $ tΒ uρ x8çö9 |¹ ω Î) «!$$ Î/ 4 Ÿω uρ ÷β t“ øt rB óΟÎγ öŠn= tæ 

Ÿω uρ Û s? ’Îû 9,øŠ|Ê $ £ϑ ÏiΒ šχρ ãà6ôϑ tƒ ∩⊇⊄∠∪ { )١(  . 

¢  {:  وقال لقمان البنه يف مجلة ما أوصاه به o_ ç6≈tƒ ÉΟÏ% r& nο 4θ n= ¢Á9$# öãΒ ù&uρ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ tµ ÷Ρ$#uρ Çtã 

Ìs3Ζßϑ ø9$# ÷É9 ô¹ $#uρ 4’ n?tã !$ tΒ y7 t/$ |¹ r& ( ¨βÎ) y7 Ï9≡sŒ ôÏΒ ÇΠ÷“ tã Í‘θãΒ W{$# ∩⊇∠∪ { )فدل هذا على أن الذي )٢ 
؛ ألن يف مقابل األمر والنهي مشقة من  يأمر باملعروف وينهى عن املنكر حيتاج إىل الصرب

 .  ، فال بد أن يصرب           ً الناس وتعب ا
 :  ، حبس النفس وهو ثالثة أنواع والصرب معناه

 .  حبس النفس على طاعة اهللا
 .  ية اهللاوحبس النفس عن معص

 .  وحبس النفس عن اجلزع ألقدار اهللا املؤملة
،  ويكون لآلمر باملعروف والناهي عن املنكر النصيب األكرب من الصرب والتحمل

وتعرفون ما جرى على الرسل عليهم الصالة والسالم خالل ما قصه اهللا عن أول الرسل 
، قال  ا يدعوهم إىل اهللا                                                ً نوح عليه السالم وأنه لبث يف قومه ألف سنة إال مخسني عام 

$!  {:  تعاىل ¯ΡÎ) $ uΖù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’n< Î) ÿÏµ ÏΒ öθ s% ÷β r& ö‘É‹Ρr& y7 tΒöθ s% ÏΒ È≅ ö7s% β r& óΟßγ u‹Ï?ù'tƒ ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9r& ∩⊇∪ tΑ$ s% 

ÉΘöθ s)≈ tƒ ’ÎoΤÎ) ö/ä3s9 Öƒ É‹tΡ îÎ7•Β ∩⊄∪ Èβr& (#ρ ß‰ç6ôã $# ©!$# çνθ à)¨?$#uρ Èβθãè‹ÏÛr&uρ ∩⊂∪ öÏøó tƒ /ä3s9 ÏiΒ ö/ä3Î/θ çΡèŒ öΝä.ö½jz xσãƒ uρ 

#’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘‡Κ |¡•Β 4 ¨βÎ) Ÿ≅ y_ r& «!$# #sŒÎ) u!% y` Ÿω ã̈z xσãƒ ( öθ s9 óΟçFΖä. šχθ ßϑ n=÷è s? ∩⊆∪ tΑ$ s% Éb>u‘ ’ ÎoΤÎ) ßNöθ tã yŠ ’ ÍΓöθ s% 

Wξ ø‹s9 #Y‘$ yγ tΡuρ ∩∈∪ öΝn= sù óΟèδ ÷ŠÌ“ tƒ ü“ Ï!% tæßŠ ω Î) #Y‘# tÏù ∩∉∪ ’ ÎoΤÎ)uρ $ yϑ ¯= à2 öΝßγ è?öθ tã yŠ tÏøó tG Ï9 óΟßγ s9 (#þθ è= yèy_ ÷Λàιyè Î6≈ |¹ r& 

þ’ Îû öΝÍκÍΞ#sŒ# u (#öθ t±øó tG ó™ $#uρ öΝåκu5$ uŠÏO (#ρ •|Àr&uρ (#ρ çy9 õ3tFó™ $#uρ #Y‘$ t6 õ3ÏG ó™ $# ∩∠∪ ¢ΟèO ’ ÎoΤÎ) öΝåκèEöθ tã yŠ #Y‘$ yγÅ_ ∩∇∪ §ΝèO þ’ ÎoΤÎ) 

àMΖn= ôã r& öΝçλm; ßNö‘ uó r&uρ öΝçλm; #Y‘# uó Î) ∩∪ àMù= à)sù (#ρ ãÏøó tFó™ $# öΝä3−/u‘ …çµ ¯ΡÎ) šχ% x. #Y‘$ ¤xî ∩⊇⊃∪ { )ي ر س ل  )٣  ِ  ِ  ْ  ُ 
ْ  َ  ً               الس م اء  ع ل ي ك م  م د ر ار ا إىل آخر السورة  ِ  ْ ُ  َْ َ   َ َ َّ     . 

                                                 
 .  ١٢٧ - ١٢٥:  اتياآلسورة النحل ) ١(
 .  ١٧:  آيةسورة لقمان ) ٢(
 .  ١٠ - ١:  اتياآلسورة نوح ) ٣(
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ن قومه يف مكة وهو يدعوهم إىل عبادة ، ماذا لقي م  خامت الرسلوالنيب حممد 
:  ، قالوا كاهن:  ، قالوا ساحر:  ، وقالوا ؟ وكيف قابلوه باألذى بالقول والفعل اهللا 

وقالوا .  . ، قالوا ، معلم جمنون إنه يتعلم من غريه من النصارى أو من أهل الكتب السابقة
لطريق ووضعوا عليه األذى وهو ، وضعوا له األذى يف ا ألكرم اخللق عليه الصالة والسالم

، وضربوه باحلجارة حىت أدموا عقبه عليه الصالة والسالم يف  ساجد عليه الصالة والسالم
، وهشموا املغفر على رأسه عليه الصالة            ُ                 ، شجوه يف أ حد وكسروا رباعيته الطائف

بعد أن  وماذا قابلهم به ؟ كانت النتيجة أن نصره اهللا  والسالم وماذا كانت النتيجة
نصره اهللا ودخل مكة بعد مثان سنوات من اهلجرة ومعه جيوش اإلسالم وكتائب 

،  ، حىت استوىل على مكة وظفر بأعدائه وجلسوا حتت قدمه عليه الصالة والسالم التوحيد
أخ كرمي وابن أخ :  ؟ قالوا ، ما تظنون أين فاعل بكم يا معشر قريش {:  وقال هلم

، صرب  ، هذه سرية الرسل عليهم الصالة والسالم }اذهبوا فأنتم الطلقاء :  ، قال كرمي

ΟèO ¢  {،  ، ويف النهاية تكون العاقبة هلم بالنصر والنجاة وانتظار للفرج Édf uΖçΡ $ oΨ n= ß™ â‘ 

š Ï%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u 4 { )١(  . 

 درجات األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
 يف احلديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا يقول النيب 

، فإن مل يستطع  ، فإن مل يستطع فبلسانه من رأى منكم منكًرا فليغريه بيده {:  تعاىل عنه

 يف هذا احلديث الصحيح الوجيز درجات بني .  )٢( }فبقله وهذا أضعف اإلميان 
 .  ، وأن كال منا يتحمل ما يستطيع األمر باملعروف والنهي عن املنكر

                                                 
 .  ١٠٣:  سورة يونس آية) ١(
،  )١١٤٠(، أبو داود الصالة  )٥٠٠٨(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢١٧٢(، الترمذي الفنت  )٤٩(مسلم اإلميان ) ٢(

 .  )٣/٥٣(، أمحد  )١٢٧٥(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
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؛  ، إذا كان يستطيع إزالة املنكر باليد )١( }من رأى منكم منكًرا فليغريه بيده  { 
، حيث ملكه اهللا كسلطان املسلمني وإمامهم الذي واله اهللا هذا  ألن اهللا أعطاه سلطة

 .  ، يستطيع إزالة املنكر باليد األمر أو نائبه
، فإنه  إذا مل يكن باستطاعته إزالة املنكر بيده:  )٢( }فإن مل يستطع فبلسانه  { 

 بأن يبني للناس احلالل واحلرام )٣( }فإن مل يستطع فبلسانه  {ينتقل إىل املرتبة الثانية 
،  اصي عن طريق املناصحة الفردية فيما بينك وبني أخيك املسلموالطاعات واملع

،  واملناصحة العملية باخلطب واحملاضرات والندوات والدروس باحلكمة واملوعظة احلسنة
،   وكم من كلمة حكيمة أغنت عن كثري من القوةيبني للناس ليهدي اهللا من يشاء 

 ضرة أثرت ونفعت بإذن اهللا، كم من خطبة أو حما يف القلوبكلمة حكيمة تؤثر 
} öÏj.x‹sù !$yϑ̄ΡÎ) |MΡr& ÖÅe2x‹ãΒ ∩⊄⊇∪ { )٤( ، }  öÏj.sŒuρ ¨βÎ*sù 3“tø.Ïe%!$# ßìxΖs? šÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ∩∈∈∪ { )٥(  .

} ã ©. ¤‹ u‹ y™  tΒ 4 y´ øƒ s† ∩⊇⊃∪ { )٦(  . 
 أن يعلن للناس بيان ما - وال حول وال قوة إال باهللا -وإذا كان اإلنسان ال يستطيع 

، ينكر على أهل املعاصي  وجب عليهم وما حرم عليهم فإنه ال أقل من أن ينكر بقلبه
 .  يكره املعاصي وأهلها:  ، يعين معاصيهم

                                                 
،  )١١٤٠(، أبو داود الصالة  )٥٠٠٩(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢١٧٢(، الترمذي الفنت  )٤٩(مسلم اإلميان ) ١(

 .  )٣/٥٤(، أمحد  )١٢٧٥(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
،  )١١٤٠(، أبو داود الصالة  )٥٠٠٨(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢١٧٢(، الترمذي الفنت  )٤٩(مسلم اإلميان ) ٢(

 .  )٣/٥٣(، أمحد  )١٢٧٥(قامة الصالة والسنة فيها ابن ماجه إ
،  )١١٤٠(، أبو داود الصالة  )٥٠٠٨(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢١٧٢(، الترمذي الفنت  )٤٩(مسلم اإلميان ) ٣(

 .  )٣/٥٣(، أمحد  )١٢٧٥(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
 .  ٢١:  سورة الغاشية آية) ٤(
 .  ٥٥:  ت آيةسورة الذاريا) ٥(
 .  ١٠:  سورة األعلى آية) ٦(
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 حكم خمالطة العصاة 
، وال خيالطهم  ة طمع يف هدايتهم والتأثري عليهم يعتزهلمإذا مل يكن يف خمالطة العصا

، فالذي خيالط الناس العصاة والفساق       ً             ً                        مسرور ا معهم ومنبسط ا معهم ألن هذا هو املداهنة
وال ينكر هذا عليهم وال يكره ما هم عليه بقلبه بل يكون منشرح الصدر معهم منبسط 

، ال  إلنكار بالقلب واجب على كل مسلم، وا                ً                     البال يكون مداهن ا املداهنة املنهي عنها
                                       ً                              ، ألنه ال ميكن أن مينع من اإلنكار بالقلب أبد ا فإذا كان ال ينكر املنكر بقلبه  يعذر أحد به

وليس وراء ذلك من اإلميان حبة  {:  ، وقال  فهذا دليل على خلوه من اإلميان

 هلك من مل ينكر املنكر )٢( }وذلك أضعف اإلميان  {:  ، ويف رواية )١( } خردل
، أما  ، فإذا مرتبة اإلنكار بالقلب واجبة عينية على كل مسلم ال يعذر أحد بتركها بقلبه

، واهللا  عةاإلنكار باليد واإلنكار باللسان فهذا يكون حسب اإلمكان وحسب االستطا
θ#)  {:  تعاىل يقول à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä ÷èsÜtFó™ $# { )٣(  . 

 .  )٤( }ا استطعتم إذا أمرتكم بأمر فأمتروا م {:  ويقول النيب 

 اآلمر باملعرف والناهي عن املنكر يبدأ بنفسه 
مث لنعلم يا عباد اهللا أنه جيب على اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن يكون أول 

،  ، وأال ينكر على الناس أشياء هو يفعلها يف نفسه مبادر لفعل املعروف وترك املنكر
tβρ *  {:  تعاىلقال  â ß∆ ù' s? r& }¨$ ¨Ψ9 $# Î h É9 ø9 $$ Î/ tβ öθ |¡Ψ s? uρ öΝ ä3 |¡ àΡ r& öΝ çFΡ r& uρ tβθ è= ÷G s? |=≈ tG Å3 ø9 $# 4 Ÿξ sù r& 

                                                 
 .  )٥٠(مسلم اإلميان ) ١(
،  )١١٤٠(، أبو داود الصالة  )٥٠٠٩(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢١٧٢(، الترمذي الفنت  )٤٩(مسلم اإلميان ) ٢(

 .  )٣/١٠(، أمحد  )١٢٧٥(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ٣(
، ابن  )٢٦١٩(، النسائي مناسك احلج  )١٣٣٧(، مسلم احلج  )٦٨٥٨(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) ٤(

 .  )٢/٣١٤(، أمحد  )٢(ماجه املقدمة 
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tβθ è= É) ÷è s? ∩⊆⊆∪ { )قال سبحانه وتعاىل،  )١  :}  $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u zΝ Ï9 šχθ ä9θ à) s? $ tΒ Ÿω 
tβθ è= yè ø s? ∩⊄∪ uã9Ÿ2 $ºFø)tΒ y‰ΨÏã «!$# βr& (#θä9θà)s? $tΒ Ÿω šχθè=yèøs? ∩⊂∪ { )ويقول النيب  )٢ ،  :

حىت يفتح بطنه :   يعين-القيامة فيلقى يف النار حىت تندلق أقتابه يؤتى بالرجل يوم  {
،   كما يدور احلمار برحاه- يعين يف أمعائه - فيدور فيها -والعياذ باهللا -وتظهر أمعاؤه 

نا عن ؟ أمل تكن تأمرنا باملعروف وتنها يا فالن ما لك:  فيجتمع عليه أهل النار فيقولون
، ولكين كنت آمركم باملعروف وال آتيه وأهناكم عن املنكر  بلى:  ؟ فيقول املنكر
$!  {:  ، ونيب اهللا شعيب عليه الصالة والسالم يقول لقومه )٣( } وآتيه tΒ uρ ß‰ƒ Í‘ é& ÷β r& 

öΝä3xÏ9% s{é& 4’ n<Î) !$ tΒ öΝà69yγ ÷Ρr& çµ ÷Ζtã 4 ÷β Î) ß‰ƒ Í‘é& ω Î) yx≈ n= ô¹M}$# $ tΒ àM÷è sÜtG ó™ $# 4 { )٤(  . 
 .                       ً                   فاإلنسان يصلح نفسه أول ا حىت يكون قدوة حسنة

، وأن جيعلنا وإياكم من اآلمرين   أن مين علينا بالتوفيق واهلدايةهذا ونسأل اهللا 
، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد  حلافظني حلدود اهللا، ا ، والناهني عن املنكر باملعروف

 .  وعلى صحبه أمجعني
 

                                                 
 .  ٤٤:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٣ - ٢:  تانياآلسورة الصف ) ٢(
 .  )٥/٢٠٥(محد ، أ )٢٩٨٩(، مسلم الزهد والرقائق  )٣٠٩٤(البخاري بدء اخللق ) ٣(
 .  ٨٨:  سورة هود آية) ٤(
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 األسئلة 

 نصيحة للشباب الذين يشاهدون املنكرات يف األماكن العامة كاألسواق 
ما هي نصيحتكم للشباب امللتزم وهم يشاهدون املنكرات :  سائل يقول:  ١س

؟ وما هو   واملرتل وما شابه ذلك، واخلاصة كالعمل يف األماكن العامة كاألسواق
؟ نرجو  موقفهم من أصحاب البدع إذا وجدوا يف األماكن املذكورة أو املساجد

 .  توضيح ذلك
 ،  ، احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وبعد بسم اهللا الرمحن الرحيم:  ١ج

، ينصح  ا                                        ً                      ًالذي ننصح به الشباب وكل مسلم إذا رأى شيئ ا من املنكر أن ينصح أول 
، وأنه مسلم جيب  ، ويبني له أن هذا ال جيوز وأن هذا منكر هذا املخالف فيما بينه وبينه

، فإذا أزال املنكر  ، حيذره فيما حيضره من األدلة يف الوعيد على العصاة عليه أن يتقي اهللا
ا بعد ، فإذا مل جيد هذ ، يكون قد اختصر الطريق وستر على هذا اإلنسان بذلك فاحلمد هللا

، عن  البيان وبعد النصيحة فعليه أن يبلغ عنه اجلهة املختصة من والة األمور وأهل احلسبة
،  ، وهذه هي اخلطوة الثانية اليت يستخدمها هذا الشخص وهذا املكان الذي فيه املكر

، يعين يسعى يف هذا اإلصالح  ويتابع ذلك مع اختاذ احلكمة والرفق والصرب واالحتساب
، فهي بالد إسالمية   ال تزال خبري- واحلمد هللا -، والبالد  ملنكر بإذن اهللاحىت يزول ا

،  ، فيها مراكز يف كل بلد  هيئة لألمر باملعروف والنهي عن املنكر- واحلمد هللا -وفيها 
 .  وعليه أن يتابع معهم وأن يكرر الشكاية إىل أن يزول هذا املنكر

  يف احلفالت استئجار النساء اللوايت يضربن على الدف
 وحكم ذهاب الزوجة إىل هذه احلفالت 

ما حكم استئجار النساء اللوايت يضربن على الدف يف :  سائل يقول:  ٢س
؟ وما حكم ذهاب الزوجة إىل هذه احلفالت وإن  احلفالت ويرددن كالم األغاين
 ؟  كانت ال تدف مع ضاربات الدف
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 الدف عليه من قبل على كل حال إعالن النكاح مشروع وذلك بضرب:  ٢ج
،  ، واليت ليس فيها فتنة ، وال بأس أن يتغنني ببعض األلفاظ اليت ليس فيها حمذور النساء

، هذا هو اإلعالن  وال يسمعها الرجال وإمنا يكون يف حميط النساء ويف جممع النساء فقط
ود ، يف حد ، وكذلك من اإلعالن صناعة الوليمة واجتماع الناس لألكل منها املشروع

، فكل شيء جتاوز حده  املشروع ال يف حدود اإلسراف والتبذير والبذخ فإن هذا ال جيوز
، أما جعل أغان أو طرب أو جعل تسجيالت أو جعل  فإنه سينقلب إىل ضده

؛ ألن هذا حيصل فيه مفاسد  ميكروفونات ومساعات تأخذ أصوات النساء فهذا ال جيوز
،  ا يكون هذا يف داخل حميط النساء املوجودات، وإمن وحيصل فيه مساع ألصوات النساء

ً                           وال يطول أيض ا وإمنا يكون يف حدود زمن يسري  .  ، قدر ما حيصل به اإلعالن فقط           
أما ترك اإلنسان امرأته حتضر مثل هذه احلفالت إذا كانت هذه احلفالت متشي على 

ذا ترتب على ، أما إ الوجه املشروع وليس فيها حمذور فال بأس أن يترك زوجته حتضر
، أو كانت هذه اجملتمعات أو هذه التجمعات فيها  ، أو خطر عليها حضورها حمظور

منكرات فإنه ال جيوز للرجل أن يسمح لزوجته حبضور هذه االجتماعات اليت تشتمل على 
، أو كان يترتب على حضورها خطر عليها يف الطريق فإنه ال جيوز له أن يتركها  منكرات

 .  ض للخطر أو تتعرض للفتنةتذهب إليه وتتعر

 التصوير يف احلفالت ودخول العريس 
كذلك عند التصوير يف احلفالت ودخول :  إكمال للسؤال السابق:  ٣س
 ؟  العريس
 لعن املصورين وأخرب أهنم ؛ ألن النيب  ، والتصوير حرام التصوير ال جيوز:  ٣ج

ة حتضر هذه الصور ويكلفون أن ينفخوا ، وأهنم يف يوم القيام              ً              أشد الناس عذاب ا يوم القيامة
 أن هذه الصور يوم القيامة جيعل ، وأخرب  الروح يف كل صورة صوروها يف الدنيا

، فال جيوز  ، األمر عظيم للمصور يف كل صورة منها نفس يعذب هبا يف نار جهنم
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الضرورة ، إمنا جيوز من التصوير ما دعت إليه  التصوير ال يف حفالت الزواج وال يف غريها
 هذه - كصورة التابعية وصورة رخصة القيادة أو البطاقة الشخصية أو جواز السفر -

، أما التصوير الفين أو للتذكار أو التصوير  أمور أصبحت ملزمة فصارت ضرورية لإلنسان
، هذا داخل يف عموم النهي وعموم الوعيد الشديد من  يف احلفالت كل هذا ال جيوز

 .  الرسول 

 مي األمر باملعروف والنهي عن املنكر على ذكر اإلميان علة تقد
نرجو منكم أن تبينوا لنا مناسبة تقدمي األمر باملعروف والنهي :  سائل يقول:  ٤س

öΝçGΖä. uöyz >π  {:  عن املنكر على ذكر اإلميان يف قوله تعاىل ¨Βé& ôMy_ Ì÷z é& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 tβρ âß∆ ù's? 

Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψs?uρ Çtã Ìx6Ζßϑ ø9$# tβθãΖÏΒ ÷σè?uρ «!$$ Î/ 3 { )وهل األمر باملعروف والنهي  )١ ،
 ؟  عن املنكر خمصوص برجال اهليئة فقط

؛ للداللة  اب االهتمامتقدمي األمر باملعروف والنهي عن املنكر على اإلميان من ب:  ٤ج
، وإال فاألمر باملعروف والنهي عن املنكر من خصال اإلميان فهو داخل يف  على أمهيته

، ويدخل فيه األمر  ، ألن اإلميان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل باجلوارح اإلميان
جل ، وإمنا أفرد بالذكر أل ، وهو من أعظم خصال اإلميان باملعروف والنهي عن املنكر

θ#)  {:  التنبيه على أمهيته كما قال تعاىل ÝàÏ≈ ym ’ n?tã ÏN≡uθ n= ¢Á9$# Íο 4θ n= ¢Á9$#uρ 4‘sÜó™ âθ ø9$# { )٢( 

≈θÝàÏ#)  { فإفراد الصالة الوسطي بالذكر بعد دخوهلا يف قوله ym ’ n?tã ÏN≡uθ n= ¢Á9$# { )٣( 

 .  )٤( } tΒ tβ%x. #xρß‰tã °! ÏµÏGx6Í×̄≈n=tΒuρ Ï&Î#ß™â‘uρ Ÿ≅ƒÎö9Å_uρ Ÿ≅8s3‹ÏΒuρ  {:  ، وكما يف قوله ألمهيتها

                                                 
 .  ١١٠:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  ٢٣٨:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٢٣٨:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ٩٨:  سورة البقرة آية) ٤(
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فذكر جربيل وميكال مع أهنما داخالن يف املالئكة لعظم شأهنما عليهما الصالة 
                         ً                                            ، فقد يكون ذكر الشيء مفرد ا مع دخوله فيما قبله أو بعده ألجل االهتمام به  والسالم

؛  يد، ورجال اهليئة عليهم جانب اإلنكار باليد وإزالة املنكر بال والتنبيه على عظم شأنه
ألن ويل األمر أعطاهم السلطة يف حدود ما منحهم فهم يستعملون السلطة اليت أعطاهم 

 مع أهل احلسبة بتبليغهم عن - كما ذكرنا -، أما بقية املسلمني فيتعاونون  ويل األمر
، فال بد لكل واحد أن  املنكرات وحمالهتا بعد أن يناصحوا أهلها ويعظوهم ويذكروهم

 .  ، وعلى اجلميع اإلنكار بالقلب نكر إما باليد وإما باللسانيسهم يف إنكار امل

 الدف املقصود به يف حفالت الزواج 
 وحكم مساع غريه من الطبول وغريها 

، وما حكم مساع  ما هو الدف املقصود به يف حفالت الزواج:  سائل يقول:  ٥س
 ؟  غريه من الطبول وأشياء أخرى

، وهو  ع إىل كتب اللغة ويعرف الدف فيها، يرج الدف معروف عند العرب:  ٥ج
 أما ما أحدث من آالت الطرب              ً                          ما كان مستعمل ا عند العرب أو يف عهد النيب 

 .                              ً                     واملوسيقى فهذه ال جتوز وليست دف ا وال تدخل يف مسمى الدف

 تغيري املنكر باليد والشروط الالزمة هلذا التغيري 
؟ وما هي الشروط الالزمة هلذا  اليدمىت جيوز تغيري املنكر ب:  سائل يقول:  ٦س
 .   جعله السبيل األول لتغيري املنكر؟ ألن النيب  التغيري
، ألننا لو قلنا إن كل واحد ينكر  يكون اإلنكار باليد ألهل السلطة:  قلنا:  ٦ج

، فال بد من انضباط األمور وال بد من  املنكر باليد لصارت الدنيا فوضى واختل األمن
، فلو أن كل واحد ينكر املنكر بيده  ة األمور يف هذا لئال خيتل األمنرجوع إىل وال

، خبالف من  ، ألنه ليس معه سلطة ويتلف األشياء احملرمة ويضرب الناس حلصلت فوضى
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، وإمنا  ، واإلسالم ال يريد الفوضى معه سلطة ووالية من ويل األمر فالناس ينقادون له
 .  لمةيريد ضبط األمور ويريد اجتماع الك

 األناشيد اإلسالمية والتمثيليات الدينية ونادي كرة القدم 
؟ وما حكم التمثيليات  ما حكم األناشيد املسماة إسالمية:  سائل يقول:  ٧س

 ؟  ؟ وما حكم نادي كرة القدم مع التفصيل املسماة دينية
مها ، وأما حك ، لكن تسمى عربية أما قضية األناشيد فتسميتها إسالمية خطأ:  ٧ج

، ألجل أن تتبع   رخص للحداة يف السفر أن حيدوا باإلبلاملعروف من السنة أن النيب 
، وكذلك رخص يف إنشاد الشعر وقت العمل ووقت  صوت الرعي أو صوت احلادي

، فإنشاد شيء من الشعر يف حالة السفر  التعب من العمل كما يف بناء املسجد النبوي
 إزالة النوم والنعاس عن املسافرين أو ألجل تنشيط ألجل التنشيط على السري أو ألجل

، لكن ال تكون بأصوات مجاعية  العاملني يف البناء هذه أمور وردت هبا السنة وال بأس هبا
، وإمنا كل واحد ينشد بصوته وال يرتبط جبماعة آخرين  ونغمات وتنغيمات وترنيمات

أو ترانيم الصوفية هذا ال منتظمني ينغمون الصوت ويصبح على شكل ترانيم النصارى 
 .  جيوز

، وإمنا يرخص منه مبا وردت  ، واألصل يف الغناء التحرمي فاألصل يف األغاين التحرمي
، وهو احلداء يف السفر أو شيء من الغناء وقت السآمة من العمل بأصوات فردية  األدلة له

، هذا  وينظموهناال بأصوات منتظمة وأصوات منغمة وأصوات هلا فرق إنشادية يرتبوهنا 
 .  كله ال يرخص فيه ألنه من الزيادة على ما جاء يف األدلة

 غلط ألن وسائل الدعوة ومناهج -كما يظن بعضهم -واختاذها وسيلة للدعوة 
 ، نرجع إىل سرية الرسول  ، وليس منها األناشيد  بقوله وبفعلهالدعوة بينها الرسول 

 هل جند أن ؟ ومنشي على حذوه  دعو الناس، كيف كان ي نرجع إىل منهجه يف الدعوة
 ؟  الرسول رتب أناشيد ألجل الدعوة
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، ليست من الطرق أو وسائل الدعوة اليت جاء هبا  كذلك التمثيليات كلها مستوردة
،  ، وإمنا فيها ترفيه عن احلاضرين ، وما أظن فيها جدوى  وفيها تقليد للكفارالرسول 

، كالذي يتقمص شخصية عمر أو  المية من ال يصحورمبا أنه يتقمص الشخصيات اإلس
شخصية أيب بكر أو شخصية شيخ اإلسالم ابن تيمية أو اإلمام أمحد وهو ليس على هذا 

، ال التمثيليات وال األناشيد بأن جنعلها من وسائل  ، واحلاصل أن هذا ال جيوز املستوى
، والرخصة  دلة ال بأس به يف حدود ما ورد باأل-إنشاد الشعر -، لكن اإلنشاد  الدعوة

 .  إذا جاءت يقتصر عليها وال يزاد عليها
، وال يكون معه  ال شك أن لعب الكرة إذا كان يف حدود:  وأما حكم لعب الكرة

، أو تعطيل للمصاحل النافعة يف الدين  ، وال يكون معه تضييع للصالة كشف للعورات
، يف            ً             ، يكون خالي ا من املنكرات جلسم، وإمنا يكون يف حدود شيء يسري لتقوية ا والدنيا

، لكن إذا خرج عن هذه احلدود بأن صار فيه كشف للعورات أو صار  هذا القدر مباح
فيه استمرار حىت تضاع الصلوات أو تؤخر عن أوقاهتا أو يكثر هذا حىت يطغى على حياة 

 هذه -اإلنسان حبيث يصبح ليس له مهنة إال لعب الكرة يسمى بالفنان أو الرياضي 
 .  ، جمرد العب ليس له هم إال اللعب  فاملسلم أعز من أن يصبح-ليست مهنة 

 اللعب من املباحات ونفي كونه وسيلة للدعوة 
يقال عن اللعب إنه وسيلة من :  وسئل الشيخ من قبل أحد احلاضرين:  ٨س

 ؟  وسائل الدعوة
ائل الدعوة يتبع إن وس:  ، قلنا ليس هو وسيلة للدعوة:  فأجاب حفظه اهللا:  ٨ج

، يكون   لكن هذا من املباحات يف احلدود والشروط اليت ذكرناهافيها طريقة الرسول 
، أما أنه وسيلة من  من املباحات ألجل تقوية اجلسم أو إعطاء شيء من الراحة للنفس

، وحنن ال ندخل يف وسائل الدعوة  وسائل الدعوة فأنا ال أعرف أنه من وسائل الدعوة
 .  س منها   ً    شيئ ا لي
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 لبس املالبس الضيقة للنساء أمام النساء 
هل لبس املالبس الضيقة للنساء أمام النساء تدخل يف حديث :  سائل يقول:  ٩س

 إىل آخر )١( }.  . . نساء كاسيات عاريات {:  الذي يقول فيه الرسول 
 ؟  احلديث
ملرأة للشيء الضيق الذي يبني مفاتن جسمها ال جيوز إال عند ال شك أن لبس ا:  ٩ج

، حىت ولو كان حبضرة نساء لئال تكون قدوة  ، أما عند غري زوجها فال جيوز زوجها فقط
ً                               ، وأيض ا هي مأمورة بستر عورهتا بالضايف  ، إذا رأينها تلبس هذا يقتدين هبا سيئة لغريها      

 عورهتا عن النساء كما تسترها عن الرجال ، تستر والساتر عن كل أحد إال عن زوجها
إال ما جرت العادة بكشفه عند النساء كالوجه واليدين والقدمني مما تدعو احلاجة إىل 

 .  كشفه

 إزالة شعر احلاجبني 
أما شعر احلاجبني فال جيوز إزالته بأي وسيلة ال بنتف وال بقص وال بإزالة :  ١٠ج

 النامصة ، فقد لعن   من فعلتهلعن النيب ، ألن هذا هو النمص الذي  بأي وسيلة
اليت تطلب :  ، واملتنمصة اليت تقص الشعر من نفسها أو من غريها:  ، النامصة واملتنمصة

، ألن املعصية إذا لعن عليها صارت من  ، فهذا من الكبائر من غريها أن تزيله من حاجبها
الذي أخرب اهللا تعاىل أنه من أمر ؛ وألن هذا من تغيري خلق اهللا سبحانه وتعاىل  الكبائر
∆öΝåκ̈Ξzß  {:  الشيطان Uψuρ χ çÉitó ãŠn= sù šY ù= yz «!$# 4 { )٢(  . 

 شعر ، وإزالة وأما إزالة الشعر من بقية الوجه فهذا ما يسمى عند العلماء باحلف
ً                   ، أما إزالة شعر الوجه فهذا إذا كان مشوه ا للوجه فيه تشويه  احلاجب يسمونه النمص                                       

                 ً                              ، أما إذا كان عادي ا ال يلفت النظر فهذا قد اختلف  للوجه وشني للوجه ال بأس بإزالته
                                                 

 .  )١٦٩٤(، مالك اجلامع  )٢/٣٥٦(، أمحد  )٢١٢٨(مسلم اللباس والزينة ) ١(
 .  ١١٩:  سورة النساء آية) ٢(
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، ومنهم من رخص                           ً         فمنهم من منعه واعتربه داخل ا يف النمص:  أهل العلم يف حكم إزالته
ً                             واألبرأ للذمة أنه إذا مل يكن مشوه ا للوجه فإنه ال يؤخذ بل يترك، واألحوط فيه ؛ ألنه                                 

 .  ليس يف أخذه فائدة وليس يف بقائه مضرة

 عدم استطاعة األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
 يف جملس فيه إساءة إىل اإلسالم واملسلمني 

ع أن يأمر ، ولكنه ال يستطي إنه يعمل يف إحدى الشركات:  سائل يقول:  ١١س
 ؟  ، مع أن جلساءه يسيئون إىل اإلسالم وإىل املسلمني باملعروف وينهى عن املنكر

ال جيوز له أن يعمل يف هذه الشركة اليت فيها إساءة إىل اإلسالم واملسلمني :  ١١ج
، واهللا تعاىل  ، بل عليه أن يطلب الرزق يف غري هذه الشركة وهو ال يستطيع إزالة ذلك

tΒ  {:  يقول uρ È,−G tƒ ©!$# ≅ yèøgs† …ã& ©! % [ t̀øƒ xΧ ∩⊄∪ çµø% ã— ötƒ uρ ôÏΒ ß]ø‹ym Ÿω Ü=Å¡tFøt s† 4 tΒ uρ ö≅ ©.uθ tG tƒ ’ n?tã «!$# 

uθ ßγ sù ÿ…çµ ç7ó¡ym 4 ¨β Î) ©!$# àÎ=≈ t/ Íν ÌøΒ r& 4 { )١(  . 
هللا جل وعال أكثر من أسباب الرزق ومل يقصره على هذه اجلهة اليت فيها اإلساءة وا

 .   ودينهإىل دين اهللا وإىل رسوله 

$  {: تفسري قوله تعاىل  pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u öΝä3ø‹n= tæ öΝä3|¡àΡr& ({ 

$  {:  قال اهللا تعاىل:  سائل يقول:  ١٢س pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u öΝä3ø‹n= tæ öΝä3|¡àΡr& ( Ÿω 
Νä.•ÛØtƒ ̈Β ¨≅ |Ê #sŒÎ) óΟçF÷ƒ y‰tF÷δ  .  قاء الضوء على هذه اآلية يرجو إل)٢( } 4 #$

$  {:  هذه اآلية:  ١٢ج pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u öΝä3ø‹n= tæ öΝä3|¡àΡr& ( Ÿω Νä.•ÛØtƒ ̈Β ¨≅ |Ê #sŒÎ) 

óΟçF÷ƒ y‰tF÷δ ه وتعاىل أن املهتدي ال يضره ضالل من ضل ألن كال  يبني اهللا سبحان)٣( } 4 #$

                                                 
 .  ٣ - ٢:  تانياآلسورة الطالق ) ١(
 .  ١٠٥:  سورة املائدة آية) ٢(
 .  ١٠٥:  سورة املائدة آية) ٣(
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ôtΒ Ÿ≅Ïϑ  { جيزى بعمله tã $ [s Î=≈ |¹ Ïµ Å¡øuΖÎ= sù ( ôtΒ uρ u!$ y™ r& $ pκö n= yè sù ( { )١(  ،}  Ÿω uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 

3“ t÷z é& 4 { )٢(  . 
،  فاإلنسان إذا اهتدى بأن فعل ما أوجب اهللا عليه وترك ما حرم اهللا عليه فقد اهتدى

، لكن ليس معىن هذا  ، وإمنا إمثهم على أنفسهم وال يضره ضالل الضالني وكفر الكافرين
؛ ألن الذي  نسان يترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر كما فهم ذلك بعض الناسأن اإل

؛ ألن                                                                     ً يترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر وهو يستطيع القيام به ال يعترب مهتدي ا
، ومن أعظم ما أمر اهللا تعاىل به األمر  املهتدي هو الذي يفعل ما أمر اهللا تعاىل به

، واهللا جل وعال                        ً                ، فإذا تركه مل يكن مهتدي ا اهلداية التامة ملنكرباملعروف والنهي عن ا
sŒÎ) óΟçF÷ƒ#  { اشترط y‰tF÷δ  .  ، ويدخل فيه األمر باملعروف والنهي عن املنكر )٣( } 4 #$

،  ة إىل اهللا واألمر باملعروف والنهي عن املنكر فقد اهتدىفإذا قام اإلنسان بالدعو
؛ ألن هذا من أمر  وبعد ذلك هو ال ميلك أن يهدي الناس بأن خيلق اإلميان يف قلوب الناس

  }  y7اهللا  ¨ΡÎ) Ÿω “ Ï‰öκsE ôtΒ |M ö6 t7ôm r& £Å3≈ s9uρ ©!$# “ Ï‰öκu‰ tΒ â!$ t±o„ 4 { )٤(  . 
، أما اهلداية اليت هي مبعىن البيان  فاهلداية اليت هي مبعىن التوفيق لإلميان هذه بيد اهللا

 ، يستطعها الرسول  والدعوة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر هذه يستطيعها اإلنسان
 y7̄ΡÎ)uρ ü“Ï‰öκtJs9 4’n<Î) :Þ≡uÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡•Β ∩∈⊄∪ ÅÞ≡uÅÀ «!$# “Ï%©!$# …çµs9 $tΒ  { ويستطيعها كل من اقتدى به

’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# $tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{$# 3 Iωr& ’n<Î) «!$# çÅÁs? â‘θãΒW{$# ∩∈⊂∪ { )٥(  . 
فالرسول يهدي مبعىن أنه يبني للناس ويأمر باملعروف وينهى عن املنكر ويعلم اخلري 

 .  عليه الصالة والسالم وكذلك أتباعه من الناس

                                                 
 .  ١٥:  سورة اجلاثية آية) ١(
 .  ١٦٤:  سورة األنعام آية) ٢(
 .  ١٠٥:  سورة املائدة آية) ٣(
 .  ٥٦:  سورة القصص آية) ٤(
 .  ٥٣ - ٥٢:  تانياآلسورة الشورى ) ٥(



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ٥٥١

 التهليل أثناء محل اجلنازة والدعاء للميت مجاعة عند دفنه 
؟ وهل  ما حكم التهليل أثناء محل اجلنازة بصوت مبتكر:  سائل يقول:  ١٣س
 ؟  ميت مجاعة عند دفنه جائزالدعاء لل
 والسيما إذا كان ، مل يرد عن النيب  التهليل عند محل اجلنازة بدعة:  ١٣ج

:   وقد قال ، ألنه مل يكن من سنة النيب  بصوت مجاعي فهو بدعة ظاهرة ومنكر ظاهر
عملًا من عمل  {:  ، ويف رواية )١( }ذا ما ليس منه فهو رد من أحدث يف أمرنا ه {

 وكان يشيعها ، وكانت اجلنائز حتمل على عهد النيب  )٢( }ليس عليه أمرنا فهو رد 
يرفعون ، وال ثبت وال ورد أهنم كانوا  عليه الصالة والسالم وميشي معها وحيضرها

، أما الدعاء للميت بعد دفنه فهذا مشروع قد أمر به  أصواهتم بالتهليل أو بأصوات مجاعية
 ملا ، قال  ، وإمنا كل يدعو ألخيه بنفسه ومفرده  ولكن بدون صوت مجاعيالنيب 

:  دفن بعض أصحابه وفرغ من دفنه وقف على قربه عليه الصالة والسالم وقال
، أن ندعو   فهذا مشروع)٣( }استغفروا ألخيكم واسألوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل  {

، ولكن بدون صوت مجاعي بل كل يدعو  ألخينا بعد دفنه ونستغفر له ونترحم عليه
 .  ألخيه مبفرده

 كار املنكر بالنسبة ملن وقع فيه طريقة الدعوة بالنسبة للمدعوين وطريقة إن
؟ وما طريقة إنكار  ما طريقة الدعوة بالنسبة للمدعوين:  سائل يقول:  ١٤س

 ؟  املنكر بالنسبة ملن وقع فيه

                                                 
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(اري الصلح البخ) ١(

 .  )٦/٢٧٠(أمحد 
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ٢(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
 .  )٣٢٢١(أبو داود اجلنائز ) ٣(
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،  ، فاجلاهل يبني له بدون تعنيف قلنا إن الدعوة إىل اهللا تكون على مراتب:  ١٤ج
 فإذا مل جتد فيه املوعظة وف باهللا فإذا بني له وتباطأ يف القبول والعمل فإنه يوعظ وخي

،                                                      ً                   وصار عنده شيء من رد الفعل أو من االستدالالت الباطلة فإذ ا جيادل باليت هي أحسن
، فهذا يتخذ معه ما يليق بالظامل من املنع  فإذا مل جتد معه هذه األمور فإنه يكون قد ظلم

 .  والردع حبسب االستطاعة

  أو اخلياط حتدث املرأة مع صاحب حمل املالبس
؟  ما حكم حتدث املرأة مع صاحب حمل املالبس أو اخلياط:  سائل يقول:  ١٥س

 ؟  مع الرجاء توجيه كلمة شاملة إىل النساء
، التحدث الذي بقدر احلاجة وليس فيه فتنة  حتدث املرأة مع صاحب املتجر:  ١٥ج

 فتنة فيها ويف حدود ، كانت النساء تكلم الرجال يف احلاجات واألمور اليت ال ال بأس به
                      ً                                          ، أما إذا كان ذلك مصحوب ا بضحك أو مبباسطة أو بصوت فاتن فهذا حمرم ال  احلاجة
:  ، يقول اهللا سبحانه وتعاىل ألزواج نبيه عليه الصالة والسالم ورضي اهللا عنهن جيوز

}  Ÿξ sù z ÷è ŸÒ øƒ rB ÉΑ öθ s) ø9 $$ Î/ yì yϑ ôÜ uŠ sù “ Ï% ©! $# ’ Îû  Ïµ Î7 ù= s% ÖÚ t tΒ z ù= è% uρ Zω öθ s% $ ]ùρ ã ÷è ¨Β ∩⊂⊄∪ { )١(  . 
، أما ما زاد عن ذلك بأن كان على  والقول املعروف ما يعرفه الناس وبقدر احلاجة

،   وجهها أمامه، أو أن تكشف ، أو غري ذلك ، أو بصوت فاتن طريق الضحك واملباسطة
، فهذه كلها حمرمات ومنكرات ومن أسباب الفتنة ومن  أو تكشف ذراعيها أو كفيها
 أن تتقي اهللا ، فيجب على املرأة املسلمة اليت ختاف اهللا  أسباب الوقوع يف الفاحشة

، وإذا  ، تتجنب هذا األمر وأال تكلم الرجال األجانب بكالم يطمعهم فيها ويفنت قلوهبم
إىل الذهاب إىل متجر أو إىل مكان فيه الرجال فلتحتشم ولتتستر وتتأدب بآداب احتاجت 
 .  ، وإذا كلمت الرجال فلتكلمهم الكالم املعروف الذي ال فتنة فيه وال ريبة اإلسالم

                                                 
 .  ٣٢:  ة األحزاب آيةسور) ١(
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 عدم صحة نسبة كتاب أحكام متين املوت للشيخ حممد بن عبد الوهاب 
لى عدم صحة نسبة ماذا عن كتابكم يف الرد ع:  سائل يقول:  ١٦س
 ؟  للشيخ حممد بن عبد الوهاب " أحكام متين املوت " كتاب
، والكتاب ليس للشيخ حممد بن عبد الوهاب وال يليق  هذه النسبة باطلة:  ١٦ج

، وقد كتبت واحلمد هللا يف رده وبيان أنه منحول وأنه منسوب إىل  بدعوته رمحه اهللا
،      ً                            قريب ا ويصل إىل أيديكم إن شاء اهللالشيخ خطأ كتبت يف هذا وسيطبع إن شاء اهللا

احلاصل أن هذا الكتاب ليس من مؤلفات شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب ألمور 
                       ً                                          ، فهذا الكتاب ليس له قطع ا وأقسم باهللا أنه ليس من مؤلفات حممد بن عبد  كثرية
ذكروا هذا ، ومؤلفاته رواها تالميذه وتالميذ تالميذه وأوالده وأحفاده ومل ي الوهاب

 .  الكتاب منها واحلمد اهللا

                 ً                                   من ترك الصالة عمد ا ملشاهدة مباراة أو مسلسل يف التلفاز 
                ً                                من ترك الصالة عمد ا وذلك ملشاهدة مباراة أو مسلسل يف :  سائل يقول:  ١٧س
 ؟  التلفاز
، أو  ، مبعىن أنه يتأخر عن أدائها مع اجلماعة ال جيوز ترك الصالة:  ١٧ج

، واهللا تعاىل  ، فهذه كلها حمرمات ومنكرات وتضييع للصالة هايؤخرها عن وقت
#y *  {:  يقول n= sƒ m . ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/ ì# ù= yz (#θ ãã$ |Ê r& nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ ãè t7 ¨? $# uρ ÏN≡ uθ pκ ¤¶9 $# ( t∃ öθ |¡ sù tβ öθ s) ù= tƒ 

$ †‹ xî ∩∈∪ { )١( .  

 .  )٢( } ∪∋∩ ™ƒuθsù š,Íj#|Áßϑù=Ïj9 ∩⊆∪ tÏ%©!$# öΝèδ tã öΝÍκÍEŸξ|¹ tβθèδ$y÷≅×  {:  ويقول جل وعال
، الشأن أن  ، ال فليس الشأن أن اإلنسان يصلي فقط يف أي وقت ويف أي حالة

قتها يف املسجد مع مجاعة من املسلمني كما أمره اهللا اإلنسان يصلي كما أمره اهللا يف و
                                                 

 .  ٥٩:  سورة مرمي آية) ١(
 .  ٥ - ٤:  سورة املاعون آية) ٢(
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θßϑŠ#)  {:  ، اهللا تعاىل يقول ، هذا معىن إقامة الصالة سبحانه وتعاىل Ï% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# { )١(  ،
، أما إذا صليت على غري  هللا سبحانه وتعاىلأن يؤتى هبا قائمة كما أمر ا:  ومعىن إقامتها

، وقد توعد اهللا من  ، بل هي صالة مضيعة الصفة اليت شرعها اهللا فإهنا صالة غري قائمة
، ولو أن اإلنسان جلس يقرأ القرآن حىت   بأشد الوعيد- والعياذ باهللا -يضيع الصالة 

ف إذا جلس ينظر إىل شيء ، فكي                             ً                    خرج الوقت لكان فعله ذلك منكر ا مع أنه يقرأ القرآن
 ؟                                                     ً            أقل ما يقال فيه إنه مباح وإال الغالب فيه أال يكون خالي ا من احملرمات

 اجللوس مع قوم عصاة مع مناصحتهم 
 وتذكريهم باهللا ولكن ال يسمعون الكالم 

إنه جلس مع قوم عصاة وينصحهم ويذكرهم باهللا ولكن ال :  سائل يقول:  ١٨س
 العلم جيلس معهم يف بيت واحد فهل عليه إمث ألنه يأكل ، وأنه مع يسمعون الكالم
 ؟  ويشرب معهم

خمالطة العصاة وأهل الفسق ال جتوز إال إذا كان اإلنسان يطمع يف هدايتهم :  ١٨ج
، فإذا كان خيالطهم على أساس أنه ينصحهم ويدعوهم ويطمع يف  ويقوم مبناصحتهم

، أما إذا كان إمنا جيلس  يعاجل إخوانه وهو هدايتهم فإنه يكون من الدعاة إىل اهللا 
معهم ألجل االستئناس هبم والفرح معهم وال ينكر عليهم أو كان ينكر عليهم لكن ال 

، عليه أن يعتزهلم وأن يبتعد عنهم وأن يهجرهم  يطمع يف استجابتهم فعليه أال جيلس معهم
نسان إذا جلس مع أهل ، ألن اإل  لئال يصيبه ما أصاهبم حىت يتوبوا إىل اهللا يف اهللا 

، كما قال  ، بل رمبا يدخل يف اللعنة الفسق وأهل املعاصي من غري إنكار أصابه ما أصاهبم
∅š  {:  تعاىل Ïèä9 t Ï%©!$# (#ρ ãxŸ2 .ÏΒ û_ Í_ t/ Ÿ≅ƒÏℜ uó Î) 4’ n?tã Èβ$ |¡Ï9 yŠ…ãρ#yŠ  |¤ŠÏã uρ Çö/$# zΟtƒ ötΒ 4 y7Ï9≡sŒ 

$ yϑ Î/ (#θ |Á tã (#θ çΡ% Ÿ2 ¨ρ šχρ ß‰tF÷è tƒ ∩∠∇∪ (#θ çΡ$ Ÿ2 Ÿω šχ öθ yδ$uΖoKtƒ tã 9x6Ψ •Β çνθ è= yèsù 4 š[ø⁄ Î6 s9 $ tΒ 

                                                 
 .  ٤٣:  سورة البقرة آية) ١(
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(#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ è= yèøtƒ ∩∠∪ { )وقد بني  )١ ، ذلك بأهنم كان أحدهم يلقى أخاه على 
، مث يراه يف  يا عبد اهللا اتق اهللا فإن هذا ال حيل لك:  أول يوم ويقول لهاملعصية فينهاه يف 

، فلما رأى  اليوم الثاين وهو على معصية فال مينعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه
:  ، كما قال تعاىل اهللا ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان أنبيائهم

}  š∅ Ïè ä9 t Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 .ÏΒ û_ Í_t/ Ÿ≅ƒÏℜ uó Î) 4’ n?tã Èβ$ |¡Ï9 yŠ…ãρ#yŠ  |¤ŠÏãuρ Çö/$# zΟtƒ ötΒ 4 y7Ï9≡sŒ $ yϑÎ/ 

(#θ |Á tã (#θ çΡ% Ÿ2 ¨ρ šχρß‰tF÷è tƒ ∩∠∇∪ (#θ çΡ$ Ÿ2 Ÿω šχ öθ yδ$ uΖoKtƒ tã 9x6Ψ •Β çνθ è= yè sù 4 š[ø⁄ Î6 s9 $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 

šχθ è= yèøtƒ ∩∠∪ { )٢(  . 

                                                 
 .  ٧٩ - ٧٨:  تانياآلسورة املائدة ) ١(
 .  ٧٩ - ٧٨:  تانياآلسورة املائدة ) ٢(
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 احملاضرة احلادية والثالثون 
 شيخ اإلسالم ابن تيمية ودوره يف التجديد  

 مقدمة 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

احلمد هللا الذي جعل يف كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل 
، ويبصرون بنور   املوتى، حييون بكتاب اهللا  على األذى، ويصربون منهم  إىل اهلدى

 .  ، وكم من ضال تائه قد هدوه ، فكم من قتيل إلبليس قد أحيوه اهللا أهل العمى
، ينفون عن كتاب اهللا حتريف  فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم

ا ألوية البدعة وأطلقوا عنان ، وتأويل اجلاهلني الذين عقدو ، وانتحال املبطلني الغالني
، فنعوذ باهللا  ، وخيدعون جهال الناس مبا يشبهون عليهم ، فهم خمتلفون يف الكتاب الفتنة

              ً       ، وأشهد أن حممد ا عبده   وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له)١(من فنت املضلني 
 :  ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه وبعد

كلما تأخر الزمان وبعد الناس عن آثار الرسالة حدثت البدع فمن املعلوم أنه 
، وظن الناس أن ما وجدوا عليه إباءهم  ، واشتدت غربة الدين ، وفشا اجلهل واخلرافات

، ولكن اهللا سبحانه ال خيلي األرض عمن هم على احلق                       ً     هو الدين وإن كان بعيد ا عنه
 يف ، وأخرب  يت أمر اهللا تعاىلظاهرين ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت يأ

إن اهللا يبعث هلذه  {:  احلديث الذي رواه أبو داود وصححه احلاكم وغريه حيث قال

 .  )٢( }األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها 

                                                 
 .  لموضوع فقدمناه هبا، رأينا مناسبتها ل ) الرد على اجلهمية (هذه خطبة اإلمام أمحد يف كتاب ) ١(
 .  )٤٢٩١(أبو داود املالحم ) ٢(
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هلا على  {أي يقيض )  يبعث : ( ) ٢٨١ - ٢/٢٨٢ ( فيض القدير قال املناوي يف

أي )  من (،                       ً ، واملراد بالرأس تقريب ا  أي من اهلجرة أو غريها)١( }رأس كل مائة سنة 

أي يبني السنة من البدعة ويكثر العلم وينصر  )٢( }جيدد هلا دينها  {   ً          رجل ا أو أكثر 
              ً                          وال يكون إال عامل ا بالعلوم الدينية الظاهرة :  ، قالوا ، ويكسر أهل البدعة ويذهلم أهله

، والظاهر  قد ادعى كل قوم يف إمامهم أنه املراد هبذا احلديث:  ، قال ابن كثري والباطنة
ن مفسر وحمدث وفقيه وحنوي أنه يعم مجلة من العلماء من كل طائفة وكل صنف م

 .  انتهى.  ولغوي وغريهم
ويف زمننا منح لقب التجديد لكل جاهل مدع يظهر على الناس بآراء شاذة :  أقول

، إمنا اجملدد يف احلقيقة هو العامل بشرع اهللا املستقيم  ، وهذه مغالطة وتضليل وأقوال جاهلة
 .   الذي يرد الناس إىل اهلدىعلى سنة رسول اهللا 

، فال يزال واحلمد هللا فضل اهللا   يف هذا احلديثوقد وقع مصداق ما أخرب به النيب 
:  ، ومن هؤالء اجملددين على هذه األمة يتواىل بظهور اجملددين عند اشتداد احلاجة إليهم

، وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف آخر القرن السابع  اإلمام أمحد بن حنبل يف القرن الثالث
، وغرضنا يف   وشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب يف القرن الثاين عشر، وأول الثامن

هذه الكلمة املوجزة أن نبني احلقيقة ونزيل الشبه والتعميم اللذين روج هلما أعداء السنة 
، شيخ اإلسالم ابن تيمية عند من مل تتوفر له املعلومات  ضد اإلمام اجلليل واجملدد الكبري

         ً                               ، فإن كثري ا من خصومه وحاسديه قدميا وحديثا  لصايف الغزيرالكافية عنه وعن علمه ا
                               ً      ً                                       اختلقوا حوله األكاذيب واهتموه زور ا وهبتان ا باهتامات كثرية وكتبوا ضده كتابات شوهت 

، ولكن واحلمد هللا طوى النسيان ذكرهم وحمى احلق ما  التاريخ وسرت أعداء اإلسالم
ً ، وبقي ذكر شيخ اإلسالم دائم  كتبوه من ضالل ا عطرا يف األوساط العلمية وتتلمذ على                         

كتبه األفواج تلو األفواج وأصبحت مؤلفاته نرباسا وضاء لكل من يريد احلق يف كل 
                                                 

 .  )٤٢٩١(أبو داود املالحم ) ١(
 .  )٤٢٩١(أبو داود املالحم ) ٢(
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$  {:  ، وصدق اهللا العظيم حيث يقول سبحانه زمان ¨Β r'sù ß‰t/¨“9$# Ü=yδ õ‹uŠsù [!$ xã_ ( $ ¨Β r&uρ $ tΒ 

ßìxΖtƒ }¨$̈Ζ9$# ß]ä3ôϑ u‹sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 y7 Ï9≡x‹x. Ü> ÎôØo„ ª!$# tΑ$ sWøΒ F{$# ∩⊇∠∪ { )١(  . 
إن الباطل وإن ظهر على احلق يف بعض األحوال :  قال اإلمام الشوكاين رمحه اهللا

ق وأهله كالزبد الذي يعلو املاء وعال فإن اهللا سبحانه سيسحقه ويبطله وجيعل العاقبة للح
وهذا املثل العظيم ينطبق على شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه .  انتهى.  فيلقيه املاء ويضمحل

اهللا مع خصومه فإهنم حاولوا الظهور عليه واستعدوا عليه السلطة يف وقته وضايقوه وكتبوا 
 الذي معه ما روجوه ، ولكن سرعان ما نسف احلق ما كتبوا ضده من التلبيس والتدليس

، وبقي علمه النافع يف كتبه اليت صار املسلمون وهللا احلمد يتسابقون إىل نشرها  من الباطل
 وعفا الزمان على كتب خصومه ونسيها الناس فأصبحت يف زوايا اإلمهال -وإحيائها 
 .                                          ً  وهذه سنة اهللا يف خلقه ولن جتد لسنة اهللا تبديل ا-واالمتهان 

                                                 
 .  ١٧:  سورة الرعد آية) ١(
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 إلسالم ابن تيمية التعريف بشيخ ا

 نسبه ومولده 
هو شيخ اإلسالم احلافظ تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن 

 .  عبد اهللا بن أيب القاسم بن اخلضر بن حممد بن تيمية احلراين احلنبلي
، وقدم به والده  ولد حبران يوم االثنني عاشر ربيع األول سنة إحدى وستني وستمائة

 .  هـ٦٦٧بأخويه عند استيالء التتار على البالد إىل دمشق سنة و

 مشاخيه وحتصيله
، والشيخ  أخذ الفقه واألصول عن والده ومسع عن خلق كثري منهم الشيخ مشس الدين

، مث أخذ كتاب  ، وقرأ العربية على ابن عبد القوي ، واجملد بن عساكر            َّ زين بن املنج ا
، وأقبل على  باحلديث ومسع الكتب الستة واملسند مرات، وعين  سيبويه فتأمله وفهمه

، وأحكم أصول الفقه والفرائض واحلساب واجلرب واملقابلة  تفسري القرآن الكرمي فربز فيه
ورد على أكابر .  ، ونظر يف الكالم والفلسفة وبرز يف ذلك وغري ذلك من العلوم

، وتضلع  ون العشرين من السنني، وتأهل للفتوى والتدريس وله د ، والفالسفة املتكلمني
ً           يف علم احلديث وحفظه وكان سريع احلفظ قوي اإلدراك آية يف الذكاء رأس ا يف معرفة                                                             

، وكان له باع طويل يف معرفة مذاهب  الكتاب والسنة واالختالف حبرا يف النقليات
 .  الصحابة والتابعني

 اشتغاله يف التدريس 
ما مات خلفه يف وظائفه وكان عمره تسع عشرة كان والده من كبار أئمة احلنابلة فل
، وأخذ يف تفسري القرآن الكرمي أيام اجلمع من  سنة فاشتهر أمره وبعد صيته يف العامل

 لقد كان )١(، وكان من معاصريه  ، قال عنه احلافظ أبو حفص عمر بن علي الرباز حفظه

                                                 
 )  ٣٠،  ٢٨،  ٢٥،  ٢٣ص  (األعالم العلية يف مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ١(
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قضي اجمللس جبملته إذا قرئ يف جملسه آيات من القرآن العظيم شرع يف تفسريها فين
، وقد منحه اهللا تعاىل معرفة اختالف العلماء  والدرس برمته وهو يف تفسري بعض آية منها

ونصوصهم وكثرة أقواهلم واجتهادهم يف املسائل وما روي عن كل واحد منهم من راجح 
، حىت كان إذا سئل عن شيء من ذلك كأن مجيع املنقول عن  ومرجوح ومقبول ومردود

، وهذا قد   وأصحابه والعلماء فيه من األولني واآلخرين متصور مسطور بإزائهالرسول 
.  اتفق عليه كل من رآه أو وقف على شيء من علمه ممن مل يغلظ عقله اجلهل واهلوى

 .  انتهى
، وكان ال  وأما ذكر دروسه فقد كنت يف حال إقاميت بدمشق ال أفوهتا:          ً وقال أيض ا

ه ويورده بل جيلس بعد أن يصلي ركعتني فيحمد اهللا ويثين عليه         ً                يهيئ شيئ ا من العلم ليلقي
، مث يشرع   على صفة مستحسنة مستعذبة مل أمسعها من غريهويصلي على رسوله 

،  ، ونقول ، وفنون ، ودقائق ، ولطائف ، وغوامض فيفتح اهللا عليه إيراد علوم
، أو تزييف  تبيني صحته، ونقد بعضها و ، وأقوال العلماء واستدالالت بآيات وأحاديث

، وهو مع ذلك  ، واستشهاد بأشعار العرب ورمبا ذكر ناظمها ، وبإيضاح حجته بعضها
، من غري تعجرف وال توقف وال حلن  جيري كما جيري السيل ويفيض كما يفيض البحر

، ويقع عليه إذ  بل فيض إهلي حىت يبهر كل سامع وناظر فال يزال كذلك إىل أن يصمت
 ، وكان ال يذكر رسول اهللا  هابة ما يرعد القلوب وحيري األبصار والعقولذاك من امل

 وال                     ً                      ، وال واهللا ما رأيت أحد ا أشد تعظيما لرسول اهللا  قط إال ويصلي ويسلم عليه
                     ً                   ، حىت إذا كان أورد شيئ ا من حديثه يف مسألة  أحرص على اتباعه ونصر ما جاء به منه
، وال يلتفت إىل قول  ديثه يعمل به ويفيت مبقتضاهويرى أنه مل ينسخه شيء غريه من ح
 كل قائل إمنا حيتج لقوله ال به إال رسول ، وقال  غريه من املخلوقني كائنا من كان

، ورمبا  ، وكان إذا فرغ من درسه يقبل على الناس بوجه طلق بشيش وخلق دمث اهللا
 كان درسه الذي يورده ، ولقد اعتذر إىل بعضهم من التقصري يف املقال مع ذلك احلال

، وهذا الذي ذكرته من أحوال درسه أمر مشهور يوافقين عليه  حينئذ قدر عدة كراريس
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، وفضالء  ، ورؤساء ، علماء ، وهم حبمد اهللا خلق كثري مل حيصر عددهم كل حاضريه
يف انتهى كالم البزار .  ، وغريهم من عوام املسلمني من القراء واحملدثني والفقهاء واألدباء

 .  كتاب األعالم العلية عن حياة شيخ اإلسالم ابن تيمية

 مؤلفاته العظيمة 
لقد خلف رمحه اهللا للمكتبة اإلسالمية ثروة ضخمة من املؤلفات القيمة اليت حتمل 

، واليت ترد الزيف والدخيل  التحقيق والتدقيق والتجديد لدين اهللا يف خمتلف الفنون
وما أبعد أن تصانيفه إىل اآلن تبلغ مخسمائة :  لذهيب، قال احلافظ ا والدجل والتضليل

 .  جملد
وللشيخ رمحه اهللا من املصنفات والفتاوى والقواعد :  وقال تلميذه ابن عبد اهلادي

           ً     وال أعلم أحد ا من :  ، وقال واألجوبة والرسائل وغري ذلك من الفوائد ما ال ينضبط
، وكثري منها صنفه  صنف حنو ما صنفمتقدمي األمة وال متأخريها مجع مثل ما مجع وال 
، فمن ذلك ما مجعه يف تفسري القرآن  يف احلبس وليس عنده ما حيتاج إليه من الكتب

، وذلك  ، وما مجعه من أقوال مفسري السلف الذين يذكرون األسانيد يف كتبهم العظيم
، وكان  وه                              ً            ، وقد يفوت أصحابه بعض ذلك وكثري ا منه مل يكتب                   ً يف أكثر من ثالثني جملد ا

رمبا طالعت على اآلية الواحدة حنو مائة تفسري مث أسأل اهللا الفهم :  رمحه اهللا يقول
لقد أعطي ابن تيمية اليد  : ( ، وقال العالمة ابن الزملكاين يا معلم إبراهيم علمين:  وأقول

له ، وقد أالن اهللا  الطوىل يف حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيني
وأما مؤلفاته ومصنفاته فإهنا :  ، وقال الشيخ عمر البزار العلوم كما أالن لداود احلديد

             ً      ً  ؛ ألهنا كثرية جد ا كبار ا  ، بل هذا ال يقدر عليه أحد أكثر من أن أقدر على إحصائها
، فمنها ما  ، وهي منتشرة يف البلدان فقل بلد نزلته إال ورأيت فيه من تصانيفه      ً وصغار ا
،  ، وما يبلغ مخس جملدات كاجلمع بني العقل والنقل       ً              ين جملد ا كنقض التأسيسيبلغ عشر

،  وما يبلغ أربع جملدات ككتاب الرد على طوائف الشيعة والقدرية وابن املطهر الرافضي
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              ً      ً         ً        ، وما يبلغ جملد ا واحد ا فكثري جد ا فكتاب  وما يبلغ ثالث جملدات كالرد على النصارى
≈ß  {:  وكتاب الكالم على قوله سبحانه وتعاىلتفسري سورة اإلخالص جملد  oΗ ÷q§9$# ’ n?tã 

Ä¸ öyè ø9$# 3“ uθ tG ó™ ، والصارم املسلول على شامت   جملد حنو مخس وثالثني كراسة)١( } ∪∋∩ #$
وكتاب املسائل ،  ، وتنبيه الرجل العاقل على متويه اجملادل الباطل جملد الرسول جملد

:  ، قال ، وله يف الرد على الفالسفة جملدات اإلسكندرية يف الرد على املالحدة االحتادية
، وله من الرسائل والقواعد والتعاليق ما ال ميكن  وباجلملة فذكر أمساء كتبه مما يطول

ان ، وك              ً                                                 ، وقد ذكر كثري ا منها احلافظ ابن عبد اهلادي يف كتابه القواعد الدرية حصره
                               ً  ، أما إجابة أو توضيح مشكل أو رد ا  شيخ اإلسالم رمحه اهللا إمنا يكتب على قدر احلاجة

                  ً           ، فمن قلد فيها أحد ا من األئمة  الفروع أمرها قريب:  ، فهو رمحه اهللا يقول على مبطل
، وأما األصول فقد رأيت أهل البدع جتاذبوا فيها  جاز له العمل بقوله ما مل يتبني خطؤه

، ولذلك أكثرت من التصنيف يف أمر الرد  لناس يف التشكيك يف أصول دينهموأوقعوا ا
 وقد حضرت جملس الشيخ :  ، قال بعض من رآه ، وكان الشيخ سريع احلفظ عليهم

                                        ً                                       سأله يهودي عن مسألة يف القدر قد نظمها شعر ا مثانية أبيات فلما وقف عليها الشيخ فكر 
                         ً                 يكتب وحنن نظن أنه يكتب نثر ا فلما فرغ تأمله ، وجعل  حلظة يسرية وأنشأ يكتب جواهبا

من حضر من أصحابه وإذا هو نظم من حبر أبيات السؤال وقافيتها تقرب من مائة وأربعة 
، وهذا من مجلة  ، وقد أبرز فيها من العلوم ما لو شرح لبلغ جملدين كبريين          ً ومثانني بيت ا
 .  بواهره

مسعت يف :  حلب قدم إىل دمشق وقالبلغين أن بعض مشايخ :  قال ابن عبد اهلادي
، فقال له                                                            ً           البالد بصيب يقال له أمحد ابن تيمية وأنه كثري احلفظ وقد جئت قاصد ا لعلي أراه

                ً     ، الساعة مير ذاهب ا إىل  ، فاقعد عندنا هذه طريق كتابه وهو إىل اآلن ما جاء:  خياط
لشيخ وأخذ منه اللوح ، فناداه ا ، فلما مر قيل هاهو الذي معه اللوح الكبري الكتاب

                                                 
 .  ٥:  سورة طه آية) ١(
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اقرأ هذا فلم يزد على أن نظر فيه :  ، وقال له                                ً وكتب من متون احلديث أحد عشر حديث ا
،  ، مث كتب عدة أسانيد حتتها فنظر فيها كما فعل أول مرة فحفظها مرة بعد كتابته إياه

له ، فإن هذا مل ير مث إن عاش هذا الصيب ليكونن له شأن عظيم:  فقام الشيخ وهو يقول
 .  فكان كما قال

وأما سرعته يف الكتابة فقد ذكروا عنه الشيء العجيب وأنه كان يكتب من حفظه من 
،  ، وكتب غري مرة األربعني ورقة يف جلسة                          ً      ً       غري نقل وذكروا أنه كتب جملد ا لطيف ا يف يوم

                                ً                                        ومن عجائب حفظه أنه ملا سجن صنف كتب ا كثرية وذكر فيها األحاديث واآلثار وأقوال 
لماء وأمساء احملدثني واملؤلفني ومؤلفاهتم وعزا كل شيء من ذلك إىل ناقليه وقائليه الع

 .  ، كل ذلك من حفظه ، وذكرت فيها تلك النقول واألقوال ومواضعها منها بأمسائهم

 عصره وما فيه من الفنت وغربة الدين 
مني ظهر شيخ اإلسالم يف عصر قد اشتدت فيه غربة اإلسالم وتفرقت كلمة املسل

وظهرت الفرق املخالفة ملا كان عليه السلف الصاحل يف العقائد والفروع وخيم اجلمود 
، وظهرت فرق الشيعة والصوفية املنحرفة  الفكري والتقليد األعمى فأثر يف اجلو العلمي

                                                            َ َّ            والقبورية ونفاة الصفات والقدرية وطغى علم الكالم والفلسفة حىت ح ل ا حمل الكتاب 
، هذا كله يف داخل اجملتمع اإلسالمي يف  ثر من املتعلمني يف االستداللوالسنة لدى األك

، ومن خارج اجملتمع تكالب أعداء اإلسالم فغزوا املسلمني يف عقر دارهم  ذلك العصر
، ويف هذا اجلو املعتم عاش شيخ اإلسالم  فجاءت جيوش التتار تداهم املسلمني وتفتك هبم

صيل الغزير يدرس الطالب ويؤلف الكتب والرسائل ويفيت                  ً           ابن تيمية ضياء المع ا بعلمه األ
،  ، ويرد على املخرفني وينازل الفرق والطوائف ، ويناظر املنحرفني يف النوازل واملسائل

فريد على الشيعة والقدرية ويرد على علماء الكالم والفالسفة ويرد على املعطلة واملؤولة يف 
، ويرد على الصوفية املنحرفة وعلى القبوريني  الصفات من اجلهمية واملعتزلة واألشاعرة

، وحيرك أهل اجلمود الفقهي واخلمول الفكري برد الفقه إىل أصوله الصحيحة  واملبتدعة
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ومنابعه الصافية وتصحيح وتزييف الزائف حىت أعاد للشريعة نقاءها وإىل العلوم الشريعة 
، وإىل جانب جمهوده  ائلة، يظهر ذلك يف مؤلفاته اليت خلفها ثروة علمية ه صفاءها

العلمي العظيم شارك يف اجلهاد يف سبيل اهللا فحمل السالح وخاض املعارك ضد التتار عدة 
، وقد  مرات مما كان له أطيب األثر يف تقوية معنوية اجملاهدين حىت انتصروا على عدوهم

م اإلمام ابن ، منه خترج على يد هذا العامل اجلليل أئمة من طالبه محلوا الراية من بعده
، وغريهم ممن أخذوا  ، واحلافظ ابن عبد اهلادي ، واحلافظ الذهيب ، واإلمام ابن كثري القيم

عنه العلم ونشروه يف اآلفاق مبا ألفوه من املؤلفات القيمة اليت تزخر هبا املكتبات اإلسالمية 
زاء ونفعنا ، فجزى اهللا شيخ اإلسالم ابن تيمية عن اإلسالم واملسلمني خري اجل اليوم
، وملا قام هبذا الواجب العظيم غاظ خصومه فرمته كل طائفة من الطوائف املنحرفة  بعلومه

 .  بلقب سيئ تريد بذلك صد الناس عن دعوته وتشويه عمله
، ومتعصبة  ، ألن إثبات الصفات عندهم جتسيم إنه جمسم:  فنفاة الصفات قالوا
ألنه أخذ القول الراجح بالدليل املخالف ملا هم ،  خرق اإلمجاع:  الفقهاء واملبتدعة قالوا

إنه يبغض :  ، وغالة الصوفية والقبوريون قالوا ، ورد البدع خرق لإلمجاع عندهم عليه
األولياء ويكفر املسلمني وحيرم زيارة القبور ألن الدين عندهم هو التقرب إىل األولياء 

با من دون اهللا والغلو يف تعظيمهم والصاحلني وتعظيم مشايخ الطرق الصوفية واختاذهم أربا
، وهو  ، هذا موقف هذه الطوائف من دعوة وجتديد شيخ اإلسالم بصرف العبادة إليهم

 ونبذ ما موقف يتكرر مع كل مصلح وجمدد يدعو إىل دين اهللا الذي جاء به رسوله 
وة ، وليس هذا بغريب فقد قوبلت دع خالفه من دين اآلباء واألجداد وعادات اجلاهلية

، وإنه شاعر جمنون إىل غري   من قبل بأعظم من هذا وقيل عنه إنه ساحر كذابالنيب 
ذلك من األلقاب السيئة اليت يراد هبا الصد عن دين اهللا والبقاء على دين الشرك الذي 

،  ، فلشيخ اإلسالم وإخوانه من الدعاة إىل اهللا أسوة بينهم ورثوه عن آبائهم وأجدادهم
 .  ، ولكن العاقبة للمتقني ني سلف من املشركني واملكذبنيوهلؤالء املنحرف
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، يتنافس الناس  فهذه كتب شيخ اإلسالم تأخذ طريقه إىل أيدي كل من يريدون احلق
، فعليك أيها املسلم الناصح  يف احلصول عليها والتنقيب عن املفقود منها إلخراجه للناس

ا العامل اجملاهد وأن تنظر إىل أقواله هو ال لنفسه أن ال تلتفت إىل أقوال املرجفني يف حق هذ
Ÿω  {:  إىل ما يقال عنه لتصل إىل احلقيقة uρ š ¨Ζ¤Ï‚ tG ó¡o„ t Ï% ©!$# Ÿω šχθãΨ Ï%θãƒ ∩∉⊃∪ { )١(  . 

                                                 
 .  ٦٠:  يةسورة الروم آ) ١(
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 فتاواه 
اهللا وأما فتاويه ونصوصه وأجوبته على امللل قال تلميذه احلافظ ابن عبد اهلادي رمحه 

ُ  ِّ                                       ً       فهي أكثر من أن حتصى لكن د و ن منها مبصر على أبواب الفقه سبعة عشر جملد ا وهذا                         
، وقل أن وقعت واقعة وسئل عنها إال وأجاب فيها بديهة مبا هبر واشتهر  ظاهر مشهور

طالعة كتب على وصار ذلك اجلواب كاملصنف الذي حيتاج فيه غريه إىل زمن طويل وم
 .                                            ً ، وأما جواب يكتب فيه مخسني ورقة وستني فكثري جد ا                  ً السؤال الواحد جملد ا

ً      ً                 وقال عنه أيض ا مبين ا ملنهجه يف الفتوى ففي بعض األحكام يفيت مبا أدى إليه اجتهاده :             
، ويف بعضها قد يفيت خبالفهم أو خبالف املشهور يف  من موافقة أئمة املذاهب األربعة

 .  انتهى.  مذاهبهم
، وجمموعة الرسائل  واملطبوع من فتاواه اآلن الفتاوى املصرية يف مخسة جملدات

واملسائل ستة أجزاء طبعت يف مطابع املنار وعلق عليها وصححها السيد حممد رشيد 
      ً                                                               ، وأخري ا قام الشيخ عبد الرمحن بن قاسم جبمع املوجود من فتاواه املطبوع منها  رضا

، وقد استفاد منها أهل العلم                                ً على األبواب فبلغت مخسة وثالثني جملد اواملخطوط وترتيبها 
ولعظيم النفع :  ، وقال يف مقدمتها                                         ً فائدة عظيمة وأصبحت مرجعا كبريا ومنهال غزير ا

بفتاويه والثقة هبا واعتماد مبتغي الصواب عليها فتشت عن خمتصراهتا يف بعض مكتبات 
 -، وهو بدء                         ً         ت منها أكثر من ثالثني جملد ا ورتبتها، والشام وغريها فجمع ، واحلجاز جند

وإال فعسى اهللا سبحانه أن يقيض لفتاواه من جيمعها من مشارق األرض ومغارهبا ومن 
، وقال ابنه الشيخ  املكتبات اليت مل نطلع عليها ويلحقه مبا مجعته منها فهو سبحانه املستعان

، ومن كتب ورسائل ونقول  هي األكثرتتألف هذه اجملموعة القيمة من فتاوى و:  حممد
، وقسم يف            ً صفحة تقريب ا)  ٧٠٠٠ (بلغ عدد جملدات قسم منها مطبوع عدد صفحاته 

، وقسم يف  ، وقسم يف تفسري القرآن الكرمي أصول الدين يشمل العقائد وما يتصل هبا
    ً     بتدئ ا من                   ً                                            ، وقسم يف الفقه مرتب ا على ترتيب كتب املتأخرين من فقهاء احلنابلة م احلديث
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، وهذا اجملموع يعترب رصيدا ضخما من علوم شيخ  كتاب الطهارة إىل كتاب اإلقرار
اإلسالم ابن تيمية يف خمتلف العلوم الشرعية قد استفاد منه الباحثون فائدة كبرية فجزى اهللا 

.  ، انتهى من قام جبمعه وترتيبه ومن قام بطبعه وتوزيعه خري اجلزاء عن اإلسالم وأهله
ل اهللا أن يوفق العلماء والباحثني واجلهات العلمية مثل رئاسة البحوث العلمية واإلفتاء ونسأ

والدعوة واإلرشاد ومثل اجلامعات اإلسالمية إىل تتبع مؤلفات الشيخ ورسائله وفتاويه يف 
مظاهنا من املكتبات العاملية ومجعها وتصحيحها ونشرها فإن رصيده العلمي ضخم مل يعثر 

 يعين الشيخ -، وكان  ، قال تلميذه احلافظ ابن عبد اهلادي  على القليل منهحىت اآلن إال
،  يكتب اجلواب من حفظه فإن حضر من يبيضه وإال أخذ السائل حظه وذهب:  -

ويكتب قواعد كثرية يف فنون من العلم يف األصول والفروع والتفسري وغري ذلك فإن وجد 
ا أخذه بعض أصحابه فال يقدر على نقله وال ، ورمب من يبيضه وإال مل يشتهر ومل يعرف

، ويسأل عن  قد كتبت يف كذا ويف كذا:            ً         ، وكان كثري ا ما يقول يرده إليه فيذهب
ردوا :  ، فيلتفت إىل أصحابه ويقول قد كتبت يف هذا فال يدري أين هو:  الشيء فيقول

، فيذهب  لونه، ومن عجزهم ال ينق ، فمن حرصهم عليه ال يردونه خطي وأظهروه لينقل
، وما كفي  ، فلهذه األسباب وغريها تعذر إحصاء ما كتبه وما صنفه وال يعرف امسه

، ألنه ملا حبس تفرق أتباعه وتفرقت كتبه وخوفوا أصحابه من أن يظهروا ما كتبه  هذا
، وهذا  فذهب كل أحد مبا عنده وأخفاه ومل يظهروا ما كتبه فبقي هذا يهرب مبا عنده

، حىت إن منهم من تسرق كتبه أو جتحد فال يستطيع  ، وهذا خيفيه ويودعه يبيعه أو يهبه
، ولوال أن اهللا تعاىل لطف وأعان ومن وأنعم وجرت  أن يطلبها وال يقدر على ختليصها

، وقد رأيت من خرق  العادة يف حفظ أعيان كتبه وتصانيفه ملا أمكن ألحد أن جيمعها
 فسد منها ورد ما ذهب منها ما لو ذكرته لكان العادة يف حفظ كتبه ومجعها وإصالح ما

 ، ألنه يذب عن سنة رسول اهللا  عجبا يعلم به كل منصف أن هللا عناية به وبكالمه
 .  ، انتهى كالم ابن عبد اهلادي رمحه اهللا حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني
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 مما طعن به خصومه عليه واجلواب عنه 
، وقد أجاب عن هذه الشبهة الشيخ حممد هبجت  نه خيالف اإلمجاع قالوا عنه إ-١

اشتهر ابن تيمية مبسائل أثرت عنه وظن وكثري من الناس أنه انفرد هبا :   بقوله)١(البيطار 
، بل ظنوا أنه خالف يف بعضها اإلمجاع وهي أمور اجتهادية يقع يف مثلها  عن غريه

ابن تيمية قد بلغ رتبة االجتهاد يف األحكام اخلالف بني العلماء ومن املفروغ منه أن 
 وأنه موافق يف فتاواه بعض )٢(، وأنه كان يفيت الناس مبا أدى إليه اجتهاده  الشرعية

الصحابة أو التابعني أو أحد األئمة األربعة أو غريهم ممن عاصرهم أو جاء قبلهم أو 
 .  بعدهم

ال نعرف :  عروف بابن القيم اجلوزيةوقد قال العالمة برهان الدين ابن اإلمام حممد امل
، ولكن ما نسب  ، ومن ادعى ذلك فهو إما جاهل وإما كاذب مسألة خرق فيها اإلمجاع

 :  إليه االنفراد به ينقسم إىل أربعة أقسام
ما يستغرب جدا فينسب إليه أنه خالف فيه اإلمجاع لندور القائل به وخفائه :  األول
 .  على خمالفه
، وقال به بعض الصحابة أو التابعني   خارج عن مذاهب األئمة األربعةما هو:  الثاين

 .  أو السلف واخلالف فيه حمكي
 لكن قد قال به ما اشتهرت نسبته إليه مما هو خارج عن مذهب اإلمام :  الثالث

 .  غريه من األئمة وأتباعهم
ن كان حمكيا ما أفىت به واختاره مما هو خالف املشهور يف مذهب أمحد وإ:  الرابع

 .  )٣(، انتهى  عنه وعن بعض أصحابه

                                                 
 .  ) ٥٥ - ٥٤ص (حياة شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ١(
 أي أنه الراجح من األقوال ) ٢(
 .  ) ٥٥،  ٥٤ص  (من كتاب حياة شيخ اإلسالم ابن تيمية للشيخ حممد جبهت البيطار ) ٣(
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وهبذا يعلم أن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا مل ينفرد بقول مل يقم عليه دليل :  قلت
 .  من الكتاب والسنة ومل يقل به أحد من األئمة من الصحابة والتابعني ومن بعدهم

، وهذا من  سنة واجلماعة قالوا إنه أفىت بفتاوى ختالف فتاوى األئمة أهل ال- ٢
، سواء                                                                  ً الكذب على شيخ اإلسالم ابن تيمية فهو مل ينفرد بقول خيالف به األئمة مجيع ا

األئمة األربعة أو أئمة السلف الذين هم قبل األربعة كما سبق بيانه فلم يقل قوال إال وله 
 بأهل السنة ، اللهم إال أن يريد هذا القائل سلف فيه من األئمة وأهل السنة واجلماعة

؛ ألن املراد بأهل السنة  ، فهذا اصطالح خاطئ واجلماعة مجاعة األشاعرة واملاتريدية
 وأصحابه والتابعني ومن سار على هنجهم واجلماعة حقا من كان على طريقة الرسول 

، واألشاعرة واملاتريدية خالفوا الصحابة والتابعني واألئمة األربعة يف كثري  واتبع طريقهم
،  ملسائل االعتقادية وأصول الدين فلم يستحقوا أن يلقبوا بأهل السنة واجلماعةمن ا

وهؤالء مل خيالفهم شيخ اإلسالم ابن تيمية وحده بل خالفهم عامة األئمة والعلماء الذين 
، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه  ، واهللا أعلم ساروا على هنج السلف

 .  أمجعني
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 الثانية والثالثون احملاضرة 
 ري وضوابطه فالتك 

 مقدمة 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات  ، ونستغفره ، حنمده ونستعينه إن احلمد هللا
 .  ، ومن يضلل فال هادي له ، إنه من يهده اهللا فال مضل له أعمالنا

$  {:  قال اهللا تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#θ à)®?$# ©!$# (#θ ä9θ è% uρ Zωöθ s% #Y‰ƒ Ï‰y™ ∩∠⊃∪ ôx Î=óÁ ãƒ öΝä3 s9 

ö/ä3n=≈ yϑ ôã r& öÏøó tƒ uρ öΝä3s9 öΝä3t/θ çΡèŒ 3 tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰s)sù y—$ sù #·— öθ sù $ ¸ϑŠ Ïàtã ∩∠⊇∪ { )١(  . 
$ ô‰s)s9uρ  {:  - سبحانه -ويقول  uΖø)n= yz z≈ |¡Σ M}$# ÞΟn= ÷è tΡuρ $ tΒ â È̈θ ó™ uθ è? Ïµ Î/ …çµ Ý¡øtΡ ( ßøt wΥ uρ 

Ü> tø% r& Ïµø‹s9Î) ôÏΒ È≅ ö7ym Ï‰ƒ Í‘ uθø9$# ∩⊇∉∪ øŒÎ) ’ ¤+n= tG tƒ Èβ$ u‹Ée)n= tG ßϑ ø9$# Çtã ÈÏϑ u‹ø9$# Çtã uρ ÉΑ$ uΚ Ïe±9$# Ó‰‹Ïè s% ∩⊇∠∪ $ ¨Β àáÏù= tƒ 

ÏΒ @Αöθ s% ω Î) Ïµ ÷ƒ y‰s9 ë=‹Ï% u‘ Ó‰ŠÏG tã ∩⊇∇∪ { )٢(  . 

: }  øŒÎ) …çµويقول  tΡöθ ¤)n= s? ö/ä3ÏG oΨ Å¡ø9r'Î/ tβθ ä9θ à)s?uρ /ä3Ïδ#uθ øùr'Î/ $̈Β }§øŠs9 Νä3s9 Ïµ Î/ ÒΟù= Ïæ …çµ tΡθ ç7|¡øt rBuρ 

$ YΨÍh‹yδ uθ èδ uρ y‰ΨÏã «!$# ×Λ Ïàtã ∩⊇∈∪ { )٣(  . 
أال أدلك على مالك  {:  ، قال له  أبواب اخلري ملا بني ملعاذ ويقول الرسول 

كف  : (  بلسان نفسه وقال، فأخذ رسول اهللا  بلى يا رسول اهللا:  ؟ قلت ذلك كله
ثكتلك أمك :  ؟ قال ، وإنا ملؤاخذون مبا نتكلم به يا رسول اهللا:  ، فقلت ) عليك هذا
 إال -لى مناخرهم ع:   أو قال-، وهل يكب الناس يف النار على وجوههم  يا معاذ

 .  )٤( }حصائد ألسنتهم 
                                                 

 .  ٧١ - ٧٠:  تانياآلسورة األحزاب ) ١(
 .  ١٨ - ١٦:  اتياآلسورة ق ) ٢(
 .  ١٥:  سورة النور آية) ٣(
 .  )٥/٢٣٧(، أمحد  )٣٩٧٣(، ابن ماجه الفنت  )٢٦١٦(الترمذي اإلميان ) ٤(
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 :  مث أما بعد
، وهناها عن التفرق  فإن سبحانه وتعاىل قد أمر هذه األمة باالجتماع واالئتالف

$  {:  ، كما قال سبحانه وتعاىل واالختالف pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ ãΨ tΒ#u (#θ à)®?$# ©!$# ¨,ym Ïµ Ï?$ s)è? Ÿω uρ 

¨ è∫θ èÿ sC ω Î) ΝçFΡr&uρ tβθ ßϑ Î=ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪ (#θ ßϑ ÅÁ tGôã $#uρ È≅ ö7pt ¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è%§xs? 4 (#ρ ãä.øŒ$#uρ |M yϑ ÷èÏΡ «!$# öΝä3ø‹n= tæ 

øŒÎ) ÷ΛäΖä. [!#y‰ôã r& y#©9r'sù t ÷t/ öΝä3Î/θ è= è% Λä ós t7ô¹ r'sù ÿÏµ ÏFuΚ ÷è ÏΖÎ/ $ ZΡ≡uθ ÷z Î) ÷ΛäΖä.uρ 4’n?tã $ xx© ;ο tøãm zÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9$# 

Νä.x‹s)Ρ r' sù $ pκ÷]ÏiΒ 3 y7 Ï9≡x‹x. ß Îit6 ãƒ ª!$# öΝä3s9 Ïµ ÏG≈tƒ#u ÷/ä3ª= yè s9 tβρ ß‰tG öκsE ∩⊇⊃⊂∪ ä3tFø9uρ öΝä3Ψ ÏiΒ ×π ¨Βé& tβθ ããô‰tƒ ’n< Î) Îösƒ ø: $# 

tβρ ããΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρ Çtã Ìs3Ψ ßϑ ø9$# 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ šχθ ßs Î=øßϑ ø9$# ∩⊇⊃⊆∪ Ÿω uρ (#θçΡθ ä3s? t Ï% ©!$% x. (#θ è% §xs? 

(#θ àn= tF÷z $#uρ .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ æΛèεu!% y` àM≈oΨ Éi t6ø9$# 4 y7Í×¯≈ s9'ρ é&uρ öΝçλm; ë># x‹tã ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇⊃∈∪ { )١(  . 

β¨  {:  ىلوقال سبحانه وتعا Î) t Ï% ©!$# (#θ è% §sù öΝåκs]ƒ ÏŠ (#θ çΡ% x.uρ $ Yè u‹Ï© |M ó¡©9 öΝåκ÷]ÏΒ ’ Îû >ó x« 4 !$ yϑ ¯ΡÎ) 

öΝèδ áøΒ r& ’n< Î) «!$# §ΝèO Νåκã♦Îm6 t⊥ ãƒ $ oÿ Ï3 (#θ çΡ% x. tβθè= yè øtƒ ∩⊇∈∪ { )٢(  . 
ولقد سار صدر هذه األمة من الصحابة والتابعني والقرون املفضلة على هذا املنهج 

،  ، متناصرين ، فكانوا إخوة متحابني الذي أمرهم اهللا سبحانه وتعاىل بالسري عليه
: }  uθ، كما قال اهللا لنبيه  متآلفني èδ ü“ Ï%©!$# š‚ y‰−ƒ r& Íν ÎóÇuΖÎ/ šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/uρ ∩∉⊄∪ y#©9r&uρ 

š ÷t/ öΝÍκÍ5θ è= è% 4 öθ s9 |M ø)xΡr& $ tΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ YèŠÏΗ sd !$ ¨Β |M ø©9r& š ÷t/ óΟÎγ Î/θ è= è% £Å6≈ s9uρ ©!$# y#©9r& öΝæη uΖ÷ t/ 4 
…çµ ¯ΡÎ) î“ƒ Í•tã ÒΟŠ Å3ym ∩∉⊂∪ { )٣(  . 

$  {:   بقولهوقد وصفهم اهللا  pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u tΒ £‰s?ötƒ öΝä3Ψ ÏΒ tã Ïµ ÏΖƒ ÏŠ t∃öθ |¡sù 

’ ÎAù'tƒ ª!$# 5Θöθ s)Î/ öΝåκ™: Ït ä† ÿ…çµ tΡθ ™6 Ït ä† uρ A'©!ÏŒr& ’ n?tã tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# >ο ¨“ Ïã r& ’ n?tã t ÍÏ≈ s3ø9$# šχρ ß‰Îγ≈pgä† ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Ÿω uρ 

tβθ èù$ sƒ s† sπ tΒ öθ s9 5ΟÍ← Iω 4 y7 Ï9≡sŒ ã≅ ôÒsù «!$# ÏµŠ Ï?÷σãƒ tΒ â!$ t±o„ 4 ª!$#uρ ììÅ™≡uρ íΟŠ Î= tæ ∩∈⊆∪ { )٤(  .} Ó‰£ϑ pt ’Χ 

                                                 
 .  ١٠٥ - ١٠٢:  اتياآلسورة آل عمران ) ١(
 .  ١٥٩:  سورة األنعام آية) ٢(
 .  ٦٣ - ٦٢:  تانياآلسورة األنفال ) ٣(
 .  ٥٤:  سورة املائدة آية) ٤(
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ãΑθ ß™ §‘ «!$# 4 t Ï% ©!$#uρ ÿ…çµ yè tΒ â!#£‰Ï© r& ’n?tã Í‘$¤ä3ø9$# â!$ uΗ xqâ‘ öΝæη uΖ÷ t/ ( öΝßγ1 ts? $ Yè ©.â‘ #Y‰£∨ß™ tβθ äó tG ö6 tƒ Wξ ôÒsù zÏiΒ «!$# 

$ ZΡ≡uθ ôÊ Í‘ uρ ( öΝèδ$ yϑ‹ Å™ ’ Îû ΟÎγ Ïδθ ã_ ãρ ôÏiΒ ÌrO r& ÏŠθ àf ¡9$# 4 y7 Ï9≡sŒ öΝßγ è= sVtΒ ’ Îû Ïπ1 u‘ öθ−G9$# 4 ö/àSè= sVtΒ uρ ’Îû È≅Š ÅgΥM}$# ?í ö‘ t“ x. 

yl t÷z r& …çµ t↔ ôÜx© …çν u‘ y—$ t↔ sù xán= øó tG ó™ $$ sù 3“ uθ tFó™ $$ sù 4’ n?tã Ïµ Ï%θ ß™ Ü=Éf ÷è ãƒ tí#§‘–“9$# xáŠÉó u‹Ï9 ãΝÍκÍ5 u‘$ ¤ä3ø9$# 3 y‰tã uρ ª!$# 

t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# Νåκ÷]ÏΒ Zο tÏøó ¨Β #·ô_ r&uρ $ Jϑ‹ Ïàtã ∩⊄∪ { )١(  . 

مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل  {:   بقولهوقد وصفهم النيب 

 وكما )٢( }اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى 
 .  )٣( } املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعًضا وشبك بني أصابعه  {:  قال 

وهكذا كان سلف هذه األمة من الصحابة والتابعني والقرون املفضلة متمسكني هبذا 
 حدثت الفتنة وحصل ما ، ولذلك عندما املنهج الرباين عاملني به يف أمور حياهتم كلها

، وال بدع                    ً ، وال فسق بعضهم بعض ا                                     ً حصل من القتال بينهم مل يكفر بعضهم بعض ا
، فلم يكونوا يتنابذون  ، بل مع اقتتاهلم وما شجر بينهم كانت اإلخوة باقية          ً بعضهم بعض ا

ة ، وما تكلم أحد يف عقيد                        ً ، فما كان يسيب بعضهم بعض ا ، والتبديع ، والتفسيق بالتكفري
 .  ، بل كانوا إخوة متحابني فيما بينهم اآلخر ودينه

بل عندما ظهرت أصول الفرق املخالفة ألهل السنة واجلماعة كاخلوارج والرافضة 
، كما وصفهم  والقدرية واملرجئة مل يتركوا هذا املنهج بل كانوا مع ذلك مجاعة واحدة

ال تزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين ال يضرهم من خالفهم وال من  {:  النيب 

 ملا أخرب ، عاملني بقوله  )٤( }خذهلم حىت يأيت أمر اهللا تبارك وتعاىل وهم على ذلك 

                                                 
 .  ٢٩:  سورة الفتح آية) ١(
 .  )٤/٢٧٠(، أمحد  )٢٥٨٦(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٥٦٦٥(دب البخاري األ) ٢(
،  )١٩٢٨(، الترمذي الرب والصلة  )٢٥٨٥(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٢٣١٤(البخاري املظامل والغصب ) ٣(

 .  )٤/٤٠٥(، أمحد  )٢٥٦٠(النسائي الزكاة 
، ابن ماجه  )٤٢٥٢(ود الفنت واملالحم ، أبو دا )٢٢٢٩(، الترمذي الفنت  )١٩٢٠(مسلم اإلمارة ) ٤(

 .  )٥/٢٧٩(، أمحد  )١٠(املقدمة 
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، كانوا عاملني  حدةعن افتراق هذه األمة على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال وا
من كان على مثل ما أنا  {؟ قال  بقوله عندما سألوه عن هذه الواحدة الناجية من هي

 وأصحابه وال يزالون  فكانوا متمسكني مبا كان عليه الرسول )١( }عليه وأصحايب 
 .  كذلك حبمد اهللا تعاىل

  أهل السنة واجلماعة عالمة
،                     ً ، فال يكفر بعضهم بعض ا ، ألهنم إخوة أهنم يد واحدة:  عالمة أهل السنة واجلماعة

 .  ، ألن هذه األمور هي مسة الفرق الضالة                    ً ، وال يبدع بعضهم بعض ا                  ً وال يفسق بعضهم بعض ا
من يعش منكم فسريى اختالفًا  {:   يف قولهأهنم عاملون بوصية النيب :  ومنها

، وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي عضوا عليها بالنواجذ  ، فعليكم بسنيت كثًريا
، فكانوا على هذا املنهج الرباين متمسكني بسنة  )٢( }وإياكم وحمدثات األمور 

 وهللا -، وال يزالون كذلك  صاحل، ومنهج السلف ال  وسنة خلفائه الراشدينالرسول 
 .  ، إال أهنم فيهم الربكة وفيهم اخلري  وإن كانوا قلة-احلمد 

šχθ  {:  وقد وصفهم اهللا تعاىل يف قوله à)Î6≈ ¡¡9$#uρ tβθä9̈ρ F{$# zÏΒ t ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# Í‘$ |ÁΡF{$# uρ 

t Ï% ©!$#uρ Νèδθãè t7¨?$# 9≈ |¡ôm Î* Î/ š† ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θ àÊ u‘ uρ çµ ÷Ζtã £‰tã r&uρ öΝçλm; ;M≈̈Ζy_ “ Ìôf s? $ yγ tFøt rB ã≈ yγ ÷ΡF{$# 

t Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù #Y‰t/r& 4 y7Ï9≡sŒ ã—öθ xø9$# ãΛ Ïàyè ø9$# ∩⊇⊃⊃∪ { )٣(  . 
، عاملني بقوله   بإحسان متمسكني بذلكفكانوا متبعني ملنهج املهاجرين واألنصار

š  {:  سبحانه وتعاىل Ï%©!$#uρ ρ â!% y` .ÏΒ öΝÏδÏ‰÷è t/ šχθä9θ à)tƒ $ uΖ−/u‘ öÏøî $# $ oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡uθ ÷z \}uρ š Ï% ©!$# 

$ tΡθ à)t7y™ Ç≈ yϑƒ M}$$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yèøgrB ’Îû $ uΖÎ/θ è= è% yξ Ïî t Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΖtΒ#u !$ oΨ −/u‘ y7 ¨ΡÎ) Ô∃ρ âu‘ îΛÏm §‘ ∩⊇⊃∪ { )٤(  . 

                                                 
 .  )٢٦٤١(الترمذي اإلميان ) ١(
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤٦٠٧(أبو داود السنة ) ٢(
 .  ١٠٠:  سورة التوبة آية) ٣(
 .  ١٠:  سورة احلشر آية) ٤(
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 من أصول مذهب أهل السنة واجلماعة 
سالمة قلوهبم وألسنتهم ألصحاب رسول :  ومن أصول مذهب أهل السنة واجلماعة

Ÿω  {،   يف أي وقت ويف أي مكان وسالمة قلوهبم وألسنتهم إلخواهنم املسلمنياهللا  uρ 

ö≅ yèøgrB ’Îû $ uΖÎ/θ è= è% yξÏî t Ï%©#Ïj9 (#θ ãΖtΒ#u !$ oΨ −/u‘ y7 ¨ΡÎ) Ô∃ρ âu‘ îΛÏm §‘ ∩⊇⊃∪ { )١(  . 

 )٢( }ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه  {:  عاملني بقول النيب 
، إهنم سائرون على هذا املنهج يوايل  ) الفرقة الناجية (وهذه صفة أهل السنة واجلماعة 

،                   ً ، ويوقر بعضهم بعض ا                  ً ، ويرحم بعضهم بعض ا                  ً ، ويألف بعضهم بعض ا          ً بعضهم بعض ا
، وحيترم  ، يغار بعضهم على بعض ، وأمة واحدة ، وبنيان واحد  جسد واحدألهنم

 .  ، وهذه األمور هي مسة أهل السنة واجلماعة          ً بعضهم بعض ا
، يف كل  ، والتكفري ، والتفسيق أما املخالفون ألهل السنة واجلماعة فسمتهم التبديع

 .  زمان ومكان

 أثر ظهور الفرق الضالة 
املخالفة ألهل السنة واجلماعة نتج عن ذلك مضاعفات قبيحة وعندما ظهرت الفرق 

، وصاروا يبعثوهنا  ، وتوارثوها ، فتأثروا هبا ، أثرت على كثري من الناس وإفرازات سيئة
، وذلك بإمالء من شياطني اجلن  وينشروهنا يف كل وقت مهما واتت هلم الفرصة

، ومن هذه  ة اإلسالمية؛ ألنه يقضي على وحدة األم ، وهذا خطره عظيم واإلنس
املضاعفات القبيحة واإلفرازات السيئة هلذه الفرق الضالة ظاهرة التبديع والتفسيق 

 .  ، بل هي أصل منهجهم ، ينشرها من ورثهم من أتباعهم والتكفري

                                                 
 .  ١٠:  سورة احلشر آية) ١(
، النسائي  )٢٥١٥(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع  )٤٥(، مسلم اإلميان  )١٣(البخاري اإلميان ) ٢(

 .  )٢٧٤٠(، الدارمي الرقاق  )٦٦(، ابن ماجه املقدمة  )٥٠١٦(اإلميان وشرائعه 
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، وعالمة املخالفني هلم  وعالمة أهل السنة واجلماعة هي سالمتهم من هذه األمراض
،  ، واالشتغال هبا خلبيثة الوبائية اليت هي التبديع والتفسيق والتكفرياتصافهم هبذه األمراض ا

، ويبعث هذه اآلفات واألوبئة منهج الفرق  مهما تطاول الزمن ومهما تنوعت األساليب
، والتفقه  االبتعاد عن هذه األمور املذمومة:  ، ألن منهج أهل السنة واجلماعة هو الضالة

 وسالمة قلوهبم وألسنتهم  كتاب اهللا وسنة رسوله  والتمسك مبا يفيف دين اهللا 
 .  لسلف هذه األمة وإلخواهنم املؤمنني

tβθ  {:   يف حقهمولذلك قال اهللا  ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ àM≈oΨÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ öΝßγ àÒ ÷èt/ â!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù÷è t/ 4 
šχρ âß∆ù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρ Çtã Ìs3Ζßϑ ø9$# šχθ ßϑŠ É)ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9$# šχθ è?÷σãƒ uρ nο 4θ x.¨“9$# šχθ ãèŠÏÜãƒ uρ ©!$# 

ÿ…ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 y7Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝßγ çΗ xq÷zy™ ª!$# 3 ¨β Î) ©!$# î“ƒ Í•tã ÒΟŠ Å3ym ∩∠⊇∪ { )١(  . 
ملعروف والنهي عن املنكر النهي عن التبديع والتفسيق والتكفري بغري ومن أعظم األمر با

، يأمرون  ، وشغلهم الشاغل هو العمل الصاحل ، فهم ينهون عن ذلك وحيذرون منه حق
šχθ  {:  ، هذا عملهم ، ويتفقهون فيه ، ويفعلونه به ßϑŠ É) ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# šχθ è? ÷σ ãƒ uρ 

nο 4θ x. ¨“9  .  )٣( } šχθãèŠÏÜãƒuρ ©!$# ÿ…ã&s!θß™u‘uρ 4  {،  ، ينفعون أنفسهم وينفعون غريهم )٢( } #$
 -تعاىل -أهنم حيثون على االجتماع على كتاب اهللا ومن أعظم طاعة اهللا ورسوله 

:  ، ألن املؤمنني جعلهم اهللا إخوة كما قال  وعلى التآلف والتآخي يف اهللاوسنة رسوله 
}  Λä ós t7ô¹ r'sù ÿÏµ ÏFuΚ ÷è ÏΖÎ/ $ ZΡ≡uθ ÷z Î) { )٤(  ،}  $ yϑ ¯ΡÎ) tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×ο uθ ÷z Î) { )٥(  . 

، وهذا  ، فهم حيافظون على هذه األخوة فأخوة اإلميان عندهم أوثق من أخوة النسب
 .  من منهج أهل اإلميان

                                                 
 .  ٧١:  سورة التوبة آية) ١(
 .  ٧١:  سورة التوبة آية) ٢(
 .  ٧١:  سورة التوبة آية) ٣(
 .  ١٠٣:  سورة آل عمران آية) ٤(
 .  ١٠:  سورة احلجرات آية) ٥(
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≈tβθà)Ï  {:  -تعاىل -الفرق الضالة فصفتهم كما قال اهللا أما أهل النفاق وفيهم  uΖßϑ ø9$# 

àM≈s)Ï≈ oΨ ßϑ ø9$#uρ Οßγ àÒ ÷è t/ .ÏiΒ <Ù ÷èt/ 4 šχρ ããΒ ù'tƒ Ìx6Ζßϑ ø9$$ Î/ šχ öθ pκ÷]tƒ uρ Çtã Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$# šχθàÒ Î6 ø)tƒ uρ 

öΝåκu‰ Ï‰÷ƒ r& 4 (#θ Ý¡nΣ ©!$# öΝåκu Å¡t⊥ sù 3 χ Î) tÉ)Ï≈ oΨ ßϑ ø9$# ãΝèδ šχθ à)Å¡≈ xø9$# ∩∉∠∪ { )فصفاهتم على عكس  )١ ،
 .                 ً صفات املؤمنني متام ا

 ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفري 
، وبني أوساط بعض املسلمني  لقد ظهرت يف هذا الزمان بني أوساط الشباب خاصة

،  ، أو محاسة يف غري حملها ، بأن تكون عندهم غريه زائدة ذين جيهلون حقيقة اإلسالمال
، وصار شغلهم الشاغل يف كل أمور  ظهرت عندهم ظاهرة التكفري والتفسيق والتبديع

حياهتم هذه الصفات املذمومة من البحث والتنقيب عن املعائب وإظهارها ونشرها حىت 
 أن يقي املسلمني -سبحانه وتعاىل -، نسأل اهللا  مة شر، وهذا عالمة فتنة وعال تشتهر
، وأن يرزقهم العمل على منهج  ، وأن يبصر شباب املسلمني بالطريق الصحيح شرها

 .  ، وأن يبعد عنهم دعاة السوء السلف الصاحل والسري عليه

 ؟                      ً ؟ وميت يكون املسلم فاسق ا ما هو الفسق 
 نوع خروج لكنه ال خيرج صاحبه من ، ففيه الفسق هو اخلروج عن طاعة اهللا

                  ً                    ، ويكون املسلم فاسق ا إذا ارتكب كبرية من                ً ، بل يكون فاسق ا               ً ، وال جيعله فاجر ا اإلسالم
، وما شابه ذلك من  ، وأكل الربا ، والسرقة ، وشرب اخلمر ، كالزنا كبائر الذنوب

، فإنه يعد  إليها، وإمنا ارتكبها عن هوى وشهوة قادته  كبائر الذنوب إذا مل يستحلها
 .      ً فاسق ا

، أو مؤمن بإميانه فاسق  أنه مؤمن ناقص اإلميان:  وحكمه عند أهل السنة واجلماعة
، وإذا مل تكن فيه خصلة من خصال الشرك  ، فهو من املؤمنني ومن أهل التوحيد بكبريته

ً       ً ، ويكون مسلم ا ومؤمن  املخرج من امللة فإنه يبقى له اسم اإلميان واسم اإلسالم ا إال أنه            
                                                 

 .  ٦٧:  سورة التوبة آية) ١(
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، وإذا فعل كبرية تستوجب احلد أقيم عليه  ، وهذا يسمى بالفسق أو الفاسق ناقص اإلميان
، ويعامل معاملة املؤمنني ألنه لو مل يكن من املؤمنني  ، لكنه مع هذا يعد من املؤمنني احلد

 لقوله ،  ، ألن املرتد ال بد أن يقتل ، بل كان ال بد من قتله ملا كفى إلقامة احلد عليه
، فكون هذا العاصي يقام عليه احلد يدل على أنه من أهل  )١( }من بدل دينه فاقتلوه  {

، ويبغض بقدر ما فيه من  ، ويواىل بقدر ما فيه من اإلميان ، ويعامل معاملة املؤمنني اإلميان
 .   وهذا هو مذهب أهل السنة واجلماعة، ألنه مل خيرج عن دائرة اإلميان املعصية

 مذهب اخلوارج يف مرتكب الكبرية 
،  أما مذهب اخلوارج واملعتزلة فهو على النقيض من مذهب أهل السنة واجلماعة

، وإذا مات ومل يتب  فاخلوارج حيكمون على مرتكب الكبرية بأنه كافر خارج من امللة
 .               ً                    فإنه يكون خملد ا يف النار على مذهبهم

، فيكون  ، لكنه ال يدخل يف الكفر إنه خيرج من اإلسالم:  ما املعتزلة فإهنم يقولونأ
، وإذا مات ومل يتب فإنه  ، وال مؤمن هو كافر:  ، فال يقال عندهم يف مرتلة بني املرتلتني

 .          ً                         يكون خملد ا يف النار كما يقول اخلوارج

 حكم مرتكب الكبرية عند أهل السنة واجلماعة 
املؤمن الذي ارتكب كبرية من كبائر الذنوب ال يقال :  أهل السنة فيقولونأما مذهب 
، والذين يقولون إنه كامل اإلميان هم املرجئة الذين  ، بل ناقص اإلميان عنه كامل اإلميان

، وهم بذلك على  ال تضر مع اإلميان معصية كما ال تنفع مع الكفر طاعة:  يقولون
 .  ، فهم على طريف نقيض ن هو خارج من اإلميانالنقيض من اخلوارج الذين يقولو

، فال يقولون إنه كامل اإلميان كما  ومذهب أهل السنة هو الوسط يف هذا الباب
، وال يف مرتلة بني املرتلتني كما  ، وال يقولون إنه كافر كما تقول اخلوارج تقول املرجئة

                                                 
، أبو داود  )٤٠٦٠(، النسائي حترمي الدم  )١٤٥٨(، الترمذي احلدود  )٢٨٥٤(البخاري اجلهاد والسري ) ١(

 .  )٢٥٣٥(، ابن ماجه احلدود  )٤٣٥١(احلدود 
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، حيب  ن بإميانه فاسق بكبريته، مؤم إنه مؤمن ناقص اإلميان:  ، بل يقولون تقول املعتزلة
، فهو حتت  ، وإذا مات ومل يتب فأمره إىل اهللا سبحانه وتعاىل من وجه ويبغض من وجه

 -، كما قال  ، مث خيرج من النار بعد ذلك ، إن شاء اهللا غفر له وإن شاء عذبه املشيئة
βÎ) ©!$# Ÿω ãÏøó¨  {:  سبحانه وتعاىل tƒ βr& x8uô³ç„ Ïµ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ 4 { )١(  . 

ن كان يف قلبه أدىن أدىن مثقال حبة أنه خيرج من النار م {:  وكما يف احلديث

 .  )٢( }خردل من إميان 
، وهو مذهب  فمذهب أهل السنة واجلماعة مبين على األدلة من الكتاب والسنة

، كما أن األمة اإلسالمية وسط بني  ، ألنه وسط بني الفرق الضالة االعتدال والوسطية
y7  {:   تعاىل-، قال  األمم الكافرة Ï9≡x‹x.uρ öΝä3≈ oΨù= yè y_ Zπ ¨Β é& $ VÜy™ uρ (#θ çΡθ à6tG Ïj9 u!#y‰pκà− ’n?tã Ä¨$ ¨Ψ9$# 

tβθ ä3tƒ uρ ãΑθ ß™ §9$# öΝä3ø‹n= tæ #Y‰‹Îγ x© 3 { )٣(  . 

 أدلة عدم خروج الفاسق من اإلميان 
ً                                           ليس خارج ا من اإلميان أن اهللا سبحانه وتعاىل أمر باإلصالح مما يدل على أن الفاسق         

$βÎ)uρ Èβ  {:  ، فقال تعاىل بني املتقاتلني tG xÍ← !$ sÛ zÏΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#θ è= tG tG ø% $# (#θ ßs Î= ô¹ r'sù $ yϑåκs]÷ t/ ( { )٤(  ،
θ#)  { فاهللا سبحانه وتعاىل جعل الطائفتني من املؤمنني مع أهنما يقتتالن ßs Î=ô¹ r'sù $ yϑåκs]÷ t/ ( .β Î* sù 

ôM tót/ $ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) ’n?tã 3“ t÷z W{$# (#θ è= ÏG≈ s)sù  ÉL ©9$#  Èö ö7s? 4®L ym uþ’ Å∀ s? #’ n< Î) ÌøΒ r& «!$# 4 β Î* sù ôNu!$ sù (#θ ßs Î= ô¹ r'sù $ yϑ åκs]÷ t/ 

                                                 
 .  ٤٨:  سورة النساء آية) ١(
، أمحد  )٤٣٠٩(، ابن ماجه الزهد  )١١٤٠(، النسائي التطبيق  )١٨٤(، مسلم اإلميان  )٢٢(البخاري اإلميان ) ٢(

)٣/٥٦(  . 
 .  ١٤٣:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ٩:  سورة احلجرات آية) ٤(



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ٥٧٩

ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ (#þθ äÜÅ¡ø% r&uρ ( ¨βÎ) ©!$# =Ït ä† šÏÜÅ¡ø)ßϑ ø9$# ∩∪ { )مث قال تعاىل )١ -  :}  $ yϑ ¯ΡÎ) tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 

×ο uθ ÷z Î) (#θ ßs Î= ô¹ r'sù t ÷t/ ö/ä3÷ƒ uθ yz r& 4 { )٢(  . 
، فدل ذلك على أن الكبرية اليت هي دون الشرك  فجعل اهللا املقتتلني أخوين للمؤمنني

 .  ال خترج من دائرة اإلميان
$  {:  لقوله سبحانه وتعاىل ملا حكم بالقصاص ألولياء القتيل من القات:  ومن ذلك pκš‰ r'̄≈ tƒ 

t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u |=ÏG ä. ãΝä3ø‹n= tæ ÞÉ$ |Á É)ø9$# ’ Îû ‘n= ÷Fs)ø9$# ( ”çt ø: $# Ìhçt ø: $$ Î/ ß‰ö6 yèø9$#uρ Ï‰ö7yè ø9$$ Î/ 4 s\ΡW{$#uρ 4 s\ΡW{$$ Î/ 4 ôyϑ sù 

u’ Å∀ãã …ã& s! ôÏΒ ÏµŠ Åz r& Öó x« 7í$ t6 Ïo?$$ sù Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ { )ومن أخيه يعين القاتل:  ، فعفي له يعين )٣ ،  :
ً         ، فسمي القتيل أخ ا للقاتل املقتول ، ومع هذا  ، مع أن القتل كبرية من كبائر الذنوب                

 .  لة، فدل ذلك على أن الكبائر اليت هي دون الشرك ال خترج من امل جعلهما أخوين

 ظاهرة التبديع 
، فمن جاء  ما أحدث يف الدين مما ليس منه:  البدعة عرفها أهل السنة واجلماعة بأهنا

بعبادة يتقرب هبا إىل اهللا وهي مل تكن يف دين اهللا وليس هلا دليل من الكتاب أو من السنة 
 ويف )٤( }من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد  {:  ، بدليل قوله  فهذه هي البدعة

؛ ألن الواجب على  )٥( }من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد  {:  رواية
           ً           يزيدون شيئ ا مل يشرعه ، فال املسلمني أن يقتصروا على ما شرعه اهللا ورسوله من العبادات

’4  {:   قال تعاىلاهللا ورسوله  n?t/ ôtΒ zΝn= ó™ r& …çµ yγ ô_ uρ ¬! uθ èδ uρ ÖÅ¡øt èΧ ÿ…ã& s#sù …çν ãô_ r& y‰Ψ Ïã Ïµ În/u‘ Ÿω uρ 

                                                 
 .  ٩:  سورة احلجرات آية) ١(
 .  ١٠:  سورة احلجرات آية) ٢(
 .  ١٧٨:  سورة البقرة آية) ٣(
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ٤(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ٥(

 .  )٦/٢٧٠(أمحد 
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ì∃öθ yz öΝÎγ öŠn= tæ Ÿω uρ öΝèδ tβθçΡt“ øt s† ∩⊇⊇⊄∪ { )جاء بالتوحيد اخلالص:  ، فأسلم وجهه هللا يعين )١  ،
، أما الذي زاد  ، ومل يزد على ذلك      ً            عامل ا مبا جاء بهمتبع للرسول :  وهو حمسن أي

؛ ألن تفسري شهادة أن                      ً  فهذا مبتدع وليس حمسن ا             ً                 يف العبادة شيئ ا مل يشرعه الرسول 
،  ، واجتناب ما هنى عنه وزجر ، وتصديقه فيما أخرب مر   ً                         حممد ا رسول اهللا أي طاعته فيما أ

 .                           ً         ، فهذا مقتضى شهادة أن حممد ا رسول اهللا وأال يعبد اهللا إال مبا شرع
$!  {:  -سبحانه وتعاىل -كما قال اهللا  tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u ãΑθ ß™ §9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã 

(#θ ßγ tFΡ $$ sù 4 { )٢(  .} $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u Ÿω (#θ ãΒ Ï d‰ s) è? t ÷ t/ Ä“ y‰ tƒ «! $#  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ( (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# 4 ¨β Î) 

©! $# ìì‹ Ïÿ xœ ×Λ Î= tæ ∩⊇∪ { )٣(  . 
اذن املبتدع هو الذي أحدث يف دين اهللا ما ليس منه حبيث مل يدل عليه دليل من 

؛ ألن اجملتهد إذا  ، وليس املبتدع كل من خالف أو أخطأ يف االجتهاد القرآن أو من السنة
 .  ، وإن أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده أصاب فله أجران
، وكذلك  جملتهدين هم من تأهلوا لالجتهاد وتوفرت فيهم شروطه املعروفةواملقصود با

، وألنه ظن أن تأوله  ، ألن التأويل شبهة تدرأ عنه احلكم بأنه مبتدع إذا أخطأ عن تأويل
:  ، وال يقال إنه أخطأ أو خمالف:  ، أو قلد من ظن أنه على حق فهذا يقال يف حقه سائغ

 .  إنه مبتدع
 كانوا جيتهدون وخيتلفون فيما بينهم يف -رضي اهللا عنهم -لصحابة دليل ذلك أن ا

، بل كانوا إخوة                     ً ، ومل يهجر بعضهم بعض ا                   ً ، مل يبدع بعضهم بعض ا بعض املسائل
، مع أهنم خيتلفون يف بعض األمور واالجتهادات  ؛ ألهنم أمة واحدة متحابني متناصرين

 .  باط منها، واالستن اليت مسح هبا الشرع باالجتهاد فيها
 

                                                 
 .  ١١٢:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٧:  سورة احلشر آية) ٢(
 .  ١:  سورة احلجرات آية) ٣(
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 معرفة قدر العلماء ومكانتهم 
، ولذلك فإن ظاهرة التبديع إمنا جاءت على لسان  فالعلماء هلم مكانتهم وقدرهم

، بل                                  ً ، ألهنم يعتربون املتأول واملقلد مبتدع ا بعض اجلهال أو املبتدئني يف طلب العلم
، ومل يقتصر   وتدابروا                     ً                  ، وصار بعضهم يبدع بعض ا فتعادوا وتقاطعوا أظهروا هذه املقالة

:  ، فنجد هؤالء اجلهال يقولون ، بل تناول العلماء السابقني األمر على ذلك فيما بينهم
، وذلك  ، وغريهم من كبار األئمة ، أبو حنيفة مبتدع ، النووي مبتدع ابن حجر مبتدع

لعلماء ، وهؤالء ا ، ألهنا أخطاء جزئية من أجل أخطاء يف االجتهاد ال تقتضي أن نبدعهم
، وقد قدموا لإلسالم واملسلمني الكثري من األشياء  هلم فضل يف اإلسالم وأمانة ومكانة

 ولو قدر ، فمؤلفاهتم وكتبهم ينتفع هبا املسلمون يف فهم كتاب اهللا وسنة رسوله  النافعة
                  ً                                                  أن يف كالم بعضهم شيئ ا من اخلطأ فما هلم من مكانة وفضل وعلم يف اإلسالم وخدمة 

 -   ً      ً  سلف ا وخلف ا -، فيجب أن نعرف قدر علمائنا  نبوية تغطي هذه اجلزئية الصغريةالسنة ال
š  {:  -تعاىل -، وأن ندعو اهللا هلم كما قال  وأن نترحم عليهم Ï%©!$#uρ ρ â!% y` .ÏΒ öΝÏδÏ‰÷è t/ 

šχθ ä9θ à)tƒ $ uΖ−/u‘ öÏøî $# $ oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡uθ ÷z \}uρ š Ï%©!$# $ tΡθ à)t7y™ Ç≈ yϑƒ M}$$ Î/ { )١(  . 
، أما غريهم فيتبعون  ، ألهنم ال يتلمسون العيوب والعثرات وهذه صفة أهل اإلميان
 .  ، وهذه هي البدعة العيوب والعثرات وينشروهنا

  أنواع البدعة 
، ومن  ، وهناك بدعة دون ذلك هناك بدعة مكفرة، ف والبدعة ليست على حد سواء
؛ ألهنم قسموا البدعة إىل  ، ونراجع أهل العلم يف ذلك هنا جيب أن نزن األمور مبوازينها

، وكذا املقاالت اليت خترج  بدعة مكفرة كمقاالت اجلهمية والغالة من الفرق:  قسمني

                                                 
 .  ١٠:  سورة احلشر آية) ١(
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،  ن عنده شيء من البدعة، وبدعة دون ذلك يعد صاحبها من املسلمني لك من اإلسالم
=sŒÎ)uρ óΟçFù#  { فال جنحف يف حق الناس è% (#θä9Ï‰ôã $$ sù { )١(  . 

  التكفري 
 :  ، والتكفري على نوعني  اليت ظهرت ظاهرة التكفري-   ً  أيض ا -من الظواهر 

، كاملشركني                                      ً ، وهو الكافر الذي مل يدخل يف اإلسالم أصل ا كفر أصلي:  أحدمها
 .  ، فهؤالء الكفار أصليون ، وأنواع الكفرة من وثنيني وملحدين واملعطلة

ً               ً  ، كأن يكون مسلم ا مث يرتكب ناقض ا  كافر مرتد عن دين اإلسالم:  والنوع الثاين               
 .  ذا كافر مرتد، فه من نواقض اإلسالم فيخرج من الدين ويصري مرتدا
،  ، أو دعا غري اهللا ، فمن أشرك باهللا ونواقض اإلسالم معروفة وحمددة عند أهل العلم

، ألنه فعل الشرك وإن                          ً                ، أو ذبح لغري اهللا يعد كافر ا مرتدا عن اإلسالم أو استغاث بغري اهللا
اء  أو االستهز، وكذلك من نواقض اإلسالم سب اهللا ورسوله  كان ينطق بالشهادتني

 فمن استهزأ باهللا أو بكتابه أو برسوله أو بسنته بشيء من كتاب اهللا أو سنة الرسول 
  {:       ً         ً            ، جاد ا أو هازل ا لقوله تعاىل فإنه يكفر بذلك È⌡ s9 uρ óΟ ßγ tF ø9 r' y™  ∅ ä9θ à) u‹ s9 $ yϑ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ à2 

ÞÚθ èƒ wΥ Ü= yè ù= tΡ uρ 4 ö≅ è% «! $$ Î/ r&  Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρ  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ óΟ çFΨ ä. šχρ â Ì“ öκ tJ ó¡ n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρ â‘ É‹ tG ÷è s? ô‰ s% Λ än ö x x. 

y‰ ÷è t/ óΟ ä3 ÏΨ≈ yϑƒ Î) 4 { )ما رأينا مثل قرائنا هؤالء أكذب :  ؟ قالوا فما املقالة اليت قالوها،  )٢
، فأنزل اهللا   وأصحابه، يعنون رسول اهللا  ند اللقاء، وأجنب ع      ً  بطون ا، وأرغب ألسنة

تكفريهم يف كتابه يف آية تتلى إىل يوم القيامة من أجل حتذير املسلمني من الوقوع يف مثل 
 وادعاء علم الغيب عن طريق ، كفر باهللا  ، وكذلك السحر تعلمه وتعليمه هذا

، وهذا هو  هذا كفر خيرج من امللة، أو العرافة ف ، أو عن طريق السحر والتنجيم الكهانة
 .  الذي حيكم عليه بالكفر

                                                 
 .  ١٥٢:  سورة األنعام آية) ١(
 .  ٦٦ - ٦٥:  تانياآلسورة التوبة ) ٢(
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             ً    ً                      ، أو أحل حرام ا جممع ا على حترميه فإنه يكفر                   ً    ً          وكذلك إذا حرم حالل ا جممع ا على حله
، أو  ، كما لو جحد وجوب الصالة              ً                          ، أو أنكر شيئ ا من الدين قد علم بالضرورة بذلك

، أما من مل  ه حيكم عليه بالكفر، فإن ، أو احلج ، أو وجوب الصوم وجوب الزكاة
ً                                         يرتكب ناقض ا من نواقض اإلسالم فإنه ال حيكم عليه بالتفكري ، حىت وإن كان الذي           

، وإن كان ارتكب خطأ أو معصية  ارتكبه كبرية من الكبائر فإنه حيكم عليه بالفسق
،  ا ارتكبهوخمالفة حيكم عليه بأنه خمطئ أو خمالف أو ما أشبه ذلك من الصفات اليت تليق مب

فاإلنصاف يقتضي أن نزن األمور مبوازينها الشرعية وال نطلق الكفر على كل من ارتكب 
 .                  ً خمالفة أو فعل ذنب ا

إن :  فمن أكل الربا مثال حنكم عليه بأنه فاسق مرتكب لكبرية إال إذا استحله أي قال
، أما إذا أكله  رميه               ً            ؛ ألنه استحل حرام ا جممع على حت إنه كافر:  ، حينئذ نقول الربا حالل

، وال خيرج بذلك من الدين بل يعامل معاملة الفاسقني من                           ً غري مستحل له فإنه يعد فاسق ا
 .  املؤمنني

 إمنا يطلق التكفري جزافا اجلهلة الذين يظنون أهنم علماء وهم مل يتفقهوا يف دين اهللا 
يق ويطلقوهنا بغري علم ، ويأخذون مسميات التفس وإمنا يقرؤون الكتب ويتتبعون العثرات
، ألهنم ال يعرفون وضع هذه األمور يف موضعها لعدم  على غري أصحابنا أو من يستحقها

ً               ومثلهم يف ذلك كمثل إنسان جاهل أخذ سالح ا وهو ال يعرف فقههم يف دين اهللا                                      
؛ ألنه ال حيسن استعمال هذه  ، فهذا يوشك أن يقتل نفسه وأهله وأقاربه كيف يستخدمه

 .  اآللة
ومن هنا جيب على هؤالء الذين يأخذون مسميات التبديع والتفسيق والتكفري وهم ال 

 ألن الكالم بغري علم يف هذه ، وأن يتقوا اهللا  يفقهوهنا أن يتعلموا قبل أن يتكلموا
، وهذا أعظم من الشرك   من الكالم على اهللا بغري علم-    ً   أيض ا -؛ وألنه  األمور شر عظيم
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≅ö  {:  لقوله تعاىل è% $ yϑ ¯Ρ Î) tΠ § ym }‘ Î n/ u‘ |· Ïm≡ uθ x ø9 $# $ tΒ t yγ sß $ pκ ÷] ÏΒ $ tΒ uρ z sÜ t/ { )إىل قوله- )١   :

}  β r& uρ (#θ ä9θ à) s? ’ n? tã «! $# $ tΒ Ÿω tβθ çΗ s> ÷è s? ∩⊂⊂∪ { )٢(  . 

Ÿω  {:  وقال تعاىل uρ (#θ ä9θ à)s? $ yϑ Ï9 ß#ÅÁ s? ãΝà6çG oΨ Å¡ø9r& z> É‹s3ø9$# #x‹≈ yδ ×≅≈n= ym #x‹≈ yδ uρ ×Π#tym 

(#ρ çtIøtG Ïj9 ’ n?tã «!$# z> É‹s3ø9$# 4 ¨β Î) t Ï% ©!$# tβρçtIøtƒ ’ n?tã «!$# z>É‹s3ø9$# Ÿω tβθ ßs Î= øãƒ ∩⊇⊇∉∪ { )٣(  

$  {:  وقال تعاىل yϑ ¯Ρ Î) “ Î tI ø tƒ z> É‹ s3 ø9 $# t Ï% ©! $# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! $# ( { )٤(  .

} ô tΒ uρ ÞΟ n= øß r& Ç £ϑ ÏΒ 3“ u tI øù $# ’ n? tã «! $# z> É‹ s3 ø9 $# uθ èδ uρ # tç ô‰ ãƒ ’ n< Î) ÉΟ≈ n= ó™ M} $# 4 ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# 

t ÏΗ Í>≈ ©à9 $# ∩∠∪ { )٥(  . 
وهلذه األمور جيب على شباب املسلمني وطالب العلم أن يتعلموا العلم النافع من 

، وكيف يرتلون  ، مث بعد ذلك يتعلمون كيف يتكلمون مصادره وعلى أهله املعروفني به
 ؛ ألن أهل السنة واجلماعة قدميا وحديثا قد حفظوا ألسنتهم فلم يتكلموا إال األمور منازهلا

 .  بعلم

 اخلالصة 
، ال تذهب سدى إذا نطق هبا  إن كلمة التفسيق والتبديع والتكفري كلمة خطرية

، إال  يا كافر:  ال يقول الرجل للرجل {:  ، فقد قال  ، فهي كلمة هلا أثرها اإلنسان

 .  )٧( }تكفري املؤمن كقتله ولعن املؤمن كقتله  {:   وقال )٦( }باء هبا أحدمها 

                                                 
 .  ٣٣:  سورة األعراف آية) ١(
 .  ٣٣:  سورة األعراف آية) ٢(
 .  ١١٦:  سورة النحل آية) ٣(
 .  ١٠٥:  سورة النحل آية) ٤(
 .  ٧:  سورة الصف آية) ٥(
 .  )٥٧٥٢(البخاري األدب ) ٦(
 .  )٤/٣٣(، أمحد  )١١٠(، مسلم اإلميان  )٥٧٥٤(البخاري األدب ) ٧(
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، حار  ، وهو ليس كذلك ، يا عدو اهللا ، يا كافر يا فاسق:  فإذا قال الرجل ألخيه
،   ال يغفر اهللا لفالنواهللا:  ؛ ألنه ملا قال رجل  وبال هذه الكلمة- أي رجع عليه -عليه 

، إين قد غفرت له  من ذا الذي يتأىل علي أال أغفر لفالن {:  قال اهللا سبحانه وتعاىل

 .  ، وهذه كلمة واحدة )١( }وأحبطت عملك 

إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط اهللا ال يلقي هلا باال يهوي هبا  {:  وقال النيب 

، إذن فالكلمة وإن كانت واحدة فهي خطرية  )٢( }يف النار أبعد ما بني السماء واألرض 
 .    ً جد ا

اض العلماء من السلف وغريهم بالتكفري والتفسيق فهؤالء الذين يتكلمون يف أعر
، ألن العلماء هلم قدرهم وعلمهم  والتبديع ال يضرون العلماء وإمنا يضرون أنفسهم

،  ، واهللا ال يضيع أعماهلم وما قدموه لإلسالم واملسلمني من األعمال اجلليلة ومكانتهم
 .  واخلوض فيهم يرجع وباله على املتكلمني

 قد ؛ ألن اهللا   اهللا من يتكلمون يف أعراض العلماء امليتني واألحياءفيجب أن يتقوا
$  { حذر األمة من اتباع هؤالء لقوله تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u βÎ) óΟä.u!% y` 7,Å™$ sù :* t6 t⊥ Î/ (#þθ ãΨ̈ t6 tG sù β r& 

(#θ ç7ŠÅÁ è? $ JΒ öθ s% 7' s#≈ yγ pg¿2 (#θßs Î6 óÁ çG sù 4’ n?tã $ tΒ óΟçFù= yè sù tÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩∉∪ { )تثبتوا من :  ، ومعىن فتبينوا أي )٣

 %pκš‰r'̄≈tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω öy‚ó¡o„ ×Πöθs% ÏiΒ BΘöθs$  {:  ، وقال تعاىل كالمهم وال تتأثروا به ألول مرة

#|¤tã βr& (#θçΡθä3tƒ #Zöyz öΝåκ÷]ÏiΒ Ÿωuρ Ö!$|¡ÎΣ ÏiΒ >!$|¡ÎpΣ #|¤tã βr& £ä3tƒ #Zöyz £åκ÷]ÏiΒ ( Ÿωuρ (#ÿρâ“Ïϑù=s? ö/ä3|¡àΡr& Ÿωuρ (#ρâ“t/$uΖs? 

É=≈s)ø9F{$$Î/ ( }§ø♥Î/ ãΛôœeω$# ä−θÝ¡àø9$# y‰÷èt/ Ç≈yϑƒM}$# 4 tΒuρ öΝ©9 ó=çGtƒ y7Í×̄≈s9'ρé'sù ãΝèδ tβθçΗÍ>≈©à9$# ∩⊇⊇∪ { )٤(  . 

                                                 
 .  )٢٦٢١(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ١(
،  )٢/٥٣٣(، أمحد  )٢٣١٤(، الترمذي الزهد  )٢٩٨٨(، مسلم الزهد والرقائق  )٦١١٣(البخاري الرقاق ) ٢(

 .  )١٨٤٩(مالك اجلامع 
 .  ٦:  سورة احلجرات آية) ٣(
 .  ١١:  سورة احلجرات آية) ٤(
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$  {:  وقال تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $# #ZÏWx. zÏiΒ Çd©à9$# χ Î) uÙ ÷èt/ Çd©à9$# ÒΟøO Î) ( Ÿω uρ 

(#θ Ý¡¡¡pgrB Ÿω uρ =tG øó tƒ Νä3àÒ ÷è−/ $ ³Ò÷è t/ 4 { )١( .  
، فكيف إذا كانوا من  فاهللا سبحانه وتعاىل هنى عن سوء الظن باملسلمني عامة

، وإذا مل تثق األمة يف  ؛ ألهنم ورثة األنبياء ، لذلك فسوء الظن بالعلماء جرمية العلماء
Ÿω  {؟  علمائها فبمن تثق uρ (#θ Ý¡¡¡pgrB { )ال تتبعوا عورات املسلمني املستورين:  ، أي )٢  ،

}  Ÿω uρ =tG øó tƒ Νä3àÒ ÷è−/ $³Ò ÷è t/ 4 =Ït ä† r& óΟà2 ß‰tnr& β r& Ÿ≅ à2ù'tƒ zΝós s9 ÏµŠ Åz r& $ \G øŠtΒ çνθ ßϑ çF÷δ Ìs3sù 4 { )٣(  ،
:  ، وقد قال  ؛ ألهنم خري األمة أن أكل حلم امليتة أهون من الكالم يف أعراض العلماء:  أي
:  ؟ قال يف أخي ما أقوليا رسول اهللا أرأيت إن كان :  ، قالوا الغيبة ذكرك أخاك مبا يكره {

، فهذا املتكلم ال  )٤( }، وإن مل يكن فيه ما تقول فقد هبته  إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته
 .  ، أو باهتا كذابا                    ً               أوهلما أن يكون مغتاب ا يأكل حلم امليتة:  خيرج عن حالتني

 وجوب النصيحة 
، وأن ينكروا  نتهمومن هنا جيب على املسلمني مناصحة هؤالء الذين استطالت ألس

، وأن يأخذوا على أيديهم لعلهم يرجعون إىل الصواب فتسلم مجاعة  عليهم أشد اإلنكار
؛ ألن كالمهم أخطر شيء  ؛ ألن الدين النصيحة ، فانصحوهم املسلمني من اإلمث والعقاب

، ويذهب  ، ويزيد العداوة بينهم ، ويضعف مجاعتهم ؛ ألنه يفرق مشلهم على املسلمني
، وضياع الثقة بني األمة وعلمائها هو هدف األعداء حىت تضيع  ة من علماء املسلمنيالثق

 .  هذه الثروة العظيمة من العلم

                                                 
 .  ١٢:  سورة احلجرات آية) ١(
 .  ١٢:  سورة احلجرات آية) ٢(
 .  ١٢:  سورة احلجرات آية) ٣(
، أمحد  )٤٨٧٤(، أبو داود األدب  )١٩٣٤(، الترمذي الرب والصلة  )٢٥٨٩(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٤(

 .  )٢٧١٤(رقاق ، الدارمي ال )٢/٤٥٨(
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، ويكفوا عن هذه  ولذلك جيب على الذين يتتبعون عثرات العلماء أن يتوبوا إىل اهللا
$ *  {:  ، قال تعاىل ؛ ألهنا من خطوات الشيطان اخلطوات pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω (#θ ãèÎ6 −G s? 

ÏN≡uθ äÜäz Ç≈ sÜø‹¤±9$# 4 { )١(  . 
،  ، وبث احملبة بني املسلمني فعلينا وعلى مجيع املسلمني التوبة إىل اهللا سبحانه وتعاىل

 .   والفرقة والبغضاء بينهموإزالة ما يسبب األحقاد
، وأن  ، وأسأله أن يوفقنا وإياكم لصاحل العمل وأستغفر اهللا يل ولكم وجلميع املسلمني
، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه  جيعل عملنا صاحلا خالصا لوجهه الكرمي

 .  أمجعني

                                                 
 .  ٢١:  سورة النور آية) ١(
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 تعليق مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز 
 التكفري وضوابطه :  على حماضرة

 اليت ألقاها فضيلة الشيخ صاحل الفوزان 
احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى هبداه أما 

 :  بعد
فهذا الكالم الطيب الذي تكلم به فضيلة الشيخ صاحل الفوزان هو يف موضوع خطري 

ض الناس من الكالم يف أعراض العلماء بشأن ما ، وهو ما يقع من بع جدير بالعناية والتنبيه
كل بين آدم خطاء  {:  قد يقع من أخطاء ال يسلم أحد منها كما قال رسول اهللا 

ن ؛ ألهنم يبلغو ، فالعصمة من اخلطأ هي لألنبياء والرسل )١( }وخري اخلطائني التوابون 
، والعامل املوفق البصري بدين اهللا على خري   أما غريهم فقد يقع منهم اخلطأعن اهللا 
، وذنبه  ، وله أجر واحد إذا أخطأ ، إذا اجتهد وحترى احلق فله أجران إذا أصاب عظيم
 .  ، كما ثبت بذلك النص عن النيب  مغفور

، فجزاه  فسر كالمهوقد أوضح صاحب الفضيلة يف هذا املوضوع ما ينبغي إيضاحه و
            ً  ، ونفعنا مجيع ا                                          ً ، وزادنا اهللا وإياه ومجيع املسلمني هدى وتوفيق ا ، وأعظم مثوبته      ً اهللا خري ا

،  ، وأنا أؤكد على مجيع إخواين ومجيع الطلبة العناية هبذا األمر هبذا الكالم الطيب
ذر من الكالم ، واحل ، واحلذر من القول على اهللا بغري علم واالستفادة من هذه النصيحة
، وحفظ  ، واإلنسان إذا علم خطأ نبه عليه مع احترام العلماء يف أعراض العلماء بغري علم

، فينبه على اخلطأ  )٢( }ما بال أقوام قالوا كذا وكذا  {:  ، كما قال النيب  مكانتهم
 .  طأ من مرتلة وقدر واحترامبالدليل مع معرفة ما لصاحب اخل

                                                 
 .  )٣/١٩٨(، أمحد  )٤٢٥١(، ابن ماجه الزهد  )٢٤٩٩(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) ١(
 .  )٣/٢٨٥(، أمحد  )٣٢١٧(، النسائي النكاح  )١٤٠١(، مسلم النكاح  )٤٧٧٦(البخاري النكاح ) ٢(
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 من لطفه وإحسانه غفر هلم ما يقع - جل وعال -، واهللا  فالعلماء هلم بعض األخطاء
، وأثاهبم على االجتهاد باألجر وأعطاهم على  ؛ ألنه بعد اجتهاد وحتر للحق من اخلطأ

:  قال تعاىل ، وهم الشهداء بتوحيد اهللا  ؛ ألن العلماء هم ورثة األنبياء اإلصابة أجرين
}  y‰Îγ x© ª!$# …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ (#θ ä9'ρ é&uρ ÉΟù= Ïèø9$# $Jϑ Í← !$ s% ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ 4 Iω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ â“ƒ Í–yêø9$# 

ÞΟŠ Å6y⇔ø9$# ∩⊇∇∪ { )١(  . 
، وذكر  ، ومحلهم على أحسن احملامل ، وحسن الظن هبم فالواجب معرفة أقدارهم

، والذين  ، والذين أصابوا هلم أجران ، وما قد يقع من اخلطأ فليسوا معصومني حماسنهم
 .                                                        ً             أخطأوا هلم األجر على صربهم واجتهادهم وغفر اهللا هلم وجعلنا مجيع ا من أتباعهم

ً            ، وخصوص ا ما يتعلق  لعلم أينما كانوا التثبت من األموروالواجب على أهل ا       
، حىت ال يقولوا على اهللا بغري  ، فال يتكلمون إال عن علم وبصرية باألحكام الشرعية

؛ ألن القول على الرسول بغري علم   بغري علم، وحىت ال يقولوا على رسول اهللا  علم
، ملا يترتب على ذلك من البالء  الشرك، حىت جعل اهللا ذلك فوق كبرية  كبرية من الكبائر

$ %ö≅è  {:  ، كما قال اهللا تعاىل العظيم yϑ̄ΡÎ) tΠ§ym }‘În/u‘ |·Ïm≡uθ xø9$# { )قل يا حممد :  ، أي )٢

$  {:  للناس yϑ ¯ΡÎ) tΠ§ym }‘În/u‘ |·Ïm≡uθ xø9$# $ tΒ tyγ sß $ pκ÷]ÏΒ $ tΒ uρ zsÜt/ zΝøO M}$#uρ z øö t7ø9$#uρ Îötó Î/ Èd,y⇔ø9$# β r&uρ (#θä.Îô³è@ 

«!$$ Î/ $ tΒ óΟs9 öΑÍi”t∴ãƒ Ïµ Î/ $ YΖ≈ sÜù= ß™ β r&uρ (#θä9θ à)s? ’n?tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθ çΗ s>÷è s? ∩⊂⊂∪ { )٣(  . 
، سواء  فجاء الكالم على اهللا بغري علم فوق الشرك ملا يترتب عليه من اخلطر العظيم

، وأخرب اهللا تعاىل يف  ، أو يف أعراض الناس كان يف أمساء اهللا وصفاته أو يف شرعه ودينه
:  ، قال تعاىل لبقرة، كما يف سورة ا آية أخرى أنه من خطوات الشيطان فيدعوهم إليه

                                                 
 .  ١٨:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  ٣٣:  رة األعراف آيةسو) ٢(
 .  ٣٣:  سورة األعراف آية) ٣(
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}  $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#θ è= ä. $ £ϑ ÏΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Wξ≈ n= ym $ Y7 Í h‹ sÛ Ÿω uρ (#θ ãè Î6 ®K s? ÏN≡ uθ äÜ äz Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 4 … çµ ¯Ρ Î) öΝ ä3 s9 

Aρ ß‰ tã î Î7 •Β ∩⊇∉∇∪ $ yϑ ¯ΡÎ) Νä.ããΒ ù'tƒ Ïþθ ¡9$$ Î/ Ï!$ t±ós xø9$#uρ β r&uρ (#θ ä9θ à)s? ’ n?tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθ ßϑ n= ÷ès? ∩⊇∉∪ { )١(  . 
، واإلنسان مسؤول عن  فالشيطان يأمر بكل شر ومن ذلك القول على اهللا بغري علم

Ÿω  {:  ، قال اهللا سبحانه وتعاىل مسعه وبصره وقلبه وعقيدته uρ ß#ø)s? $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 Ïµ Î/ íΟù= Ïæ 4 
¨β Î) yìôϑ ¡¡9$# u|Çt7ø9$#uρ yŠ# xσàø9$#uρ ‘≅ ä. y7Í×¯≈ s9'ρ é& tβ% x. çµ ÷Ψtã Zωθä↔ ó¡tΒ ∩⊂∉∪ { )٢(  . 

لم أن يعتدل وأن يتحرى ، وعلى طالب الع فالواجب على أهل العلم التثبت والتبصر
، وال يدخل يف أمور قد  ، وأن يسأل أهل العلم فيما أشكل عليه الدليل وأن يتحرى احلق

 .  ، ويقع فيما يضره وال ينفعه يغلط فيها
،  ، والعافية من أسباب غضبه نسأل اهللا لنا ولكم وجلميع املسلمني التوفيق ملا يرضيه

، والبصرية يف  لماء وطلبه العلم إىل الفقه يف الدين أن يوفق مجيع الع- سبحانه -ونسأله 
 أن يوفق مجيع املسلمني ملا فيه صالحهم وأن مينحهم الفقه - سبحانه -، كما أسأله  ذلك

 .  ، وال حول وال قوة إال باهللا يف الدين إنه جل وعال جواد كرمي
 .  ه أمجعنيوصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وأصحاب

                                                 
 .  ١٦٩ - ١٦٨:  تانياآلسورة البقرة ) ١(
 .  ٣٦:  سورة اإلسراء آية) ٢(
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 مقدمة اجمللد الثالث 
 مقدمة 

 .  ، والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني احلمد هللا رب العاملني
فهذه جمموعة حماضرات يف العقيدة والدعوة كنت قد ألقيتها يف مناسبات :  وبعد
 إن شاء اهللا -قبل ، رجاء أن يستفاد منها يف احلاضر واملست ، رأيت مجعها وطباعتها خمتلفة

وأسأل اهللا يل ولوالدي وجلميع .  ، ولو جبهد قليل  فيكون فيها إسهام يف الدعوة إىل اهللا-
 .  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني.  املسلمني املغفرة واملثوبة

 املؤلف 
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 احملاضرة الثالثة والثالثون 
 ئلها الدعوة إىل اهللا شروطها ومنهاجها ووسا 

 مقدمة يف بيان أمهية الدعوة إىل اهللا ومثارها 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

 .  ، وعلى آله وأصحابه أمجعني ، وصلى اهللا على نبينا حممد احلمد هللا
،               ً  موضوع مهم جد ا- إن شاء اهللا -فان املوضوع الذي سنتحدث فيه :  أما بعد

أال وهو .  ، إذا تواله غري أهله دح، واخلطأ فيه خطأ فا موضوع ال بد للمسلمني منه
، فإن هذا املوضوع   وبيان شروطها ووسائلها ومنهاجهاموضوع الدعوة إىل اهللا 

، ومن  ؛ ألن الدعوة إىل اهللا من واجبات الدين ، بل حيتاجه العلماء حيتاجه طلبة العلم
ä3tFø9uρ öΝä3Ψ  {:  ، قال تعاىل صفات هذه األمة ÏiΒ ×π ¨Β é& tβθãã ô‰tƒ ’n< Î) Îösƒ ø: $# tβρããΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ 

tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρ Çtã Ìs3Ψ ßϑø9$# 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ šχθ ßs Î= øßϑ ø9$# ∩⊇⊃⊆∪ { )وقال تعاىل )١ ،  :}  öΝçGΖä. uöyz >π̈Β é& 

ôM y_ Ì÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 tβρ âß∆ ù's? Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s?uρ Çtã Ìx6Ζßϑ ø9$# tβθãΖÏΒ ÷σè?uρ «!$$ Î/ 3 { )وأمر اهللا  )٢ ،

äí  {:   فقال تعاىلتعاىل نبيه هبا ÷Š$# 4’n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/u‘ Ïπ yϑõ3Ït ø: $$ Î/ Ïπ sàÏã öθyϑ ø9$#uρ Ïπ uΖ|¡pt ø: $# ( Οßγ ø9Ï‰≈ y_ uρ 

 ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ôm r& 4 ¨βÎ) y7 −/u‘ uθ èδ ÞΟn= ôã r& yϑ Î/ ¨≅ |Ê tã Ï& Î#‹Î6 y™ ( uθ èδuρ ÞΟn= ôã r& t Ï‰tG ôγ ßϑ ø9$$ Î/ ∩⊇⊄∈∪ ÷βÎ)uρ 

óΟçG ö6 s%% tæ (#θç7Ï%$ yè sù È≅ ÷VÏϑ Î/ $ tΒ ΟçFö6 Ï%θãã Ïµ Î/ (  È⌡s9uρ ÷Λän ÷y9 |¹ uθ ßγ s9 ×öyz šÎÉ9≈ ¢Á= Ïj9 ∩⊇⊄∉∪ ÷É9 ô¹ $#uρ $ tΒ uρ x8çö9 |¹ ω Î) 

«!$$ Î/ 4 Ÿω uρ ÷β t“ øt rB óΟÎγ öŠn= tæ Ÿω uρ Û s? ’ Îû 9,øŠ|Ê $ £ϑ ÏiΒ šχρãà6ôϑ tƒ ∩⊇⊄∠∪ ¨β Î) ©!$# yìtΒ t Ï% ©!$# (#θ s)¨?$# t Ï%©!$#¨ρ Νèδ 

šχθ ãΖÅ¡øt ’Χ ∩⊇⊄∇∪ { )٣(  . 

                                                 
 .  ١٠٤:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  ١١٠:  سورة آل عمران آية) ٢(
 .  ١٢٨ - ١٢٥:  اتياآلسورة النحل ) ٣(
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ôtΒ  {:  ، قال تعاىل وأثىن على أهل الدعوة إىل اهللا uρ ß|¡ôm r& Zω öθ s% £ϑ ÏiΒ !% tæyŠ ’n< Î) «!$# 

Ÿ≅ Ïϑ tãuρ $ [s Î=≈ |¹ tΑ$ s% uρ  Í_ ¯ΡÎ) zÏΒ tÏϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# ∩⊂⊂∪ { )١(   . 
 فقوله  أنه ال أحد أحسن قوال من قول من دعا إىل اهللا - سبحانه وتعاىل -أخرب 

≅Ÿ  { ، وعمله أحسن العمل أحسن القول Ïϑ tãuρ $ [s Î=≈  إىل اهللا وظيفة  فالدعوة)٢( } ¹|
، وأنزل الكتب للدعوة إىل   أرسل الرسل- سبحانه وتعاىل -، فإن اهللا  األنبياء واملرسلني

، ومن اقتدى هبم وسار على هنجهم   فهي وظيفة الرسل عليهم والصالة والسالماهللا 
، وبيان ضوابطها  ومن مث جيب االهتمام هبا وتوضيحها واحلث عليها.  إىل يوم القيامة

 .   وبني املسلمني يف كل وقتمقوماهتا حىت تتحقق الدعوة إىل اهللا و
وال شك أنه كلما تأخر الزمان وفشا اجلهل وكثر االحنراف فإهنا تتأكد الدعوة إىل 

، والدعوة إىل اهللا معناها  ، وإلقامة احلجة على اخللق  إلرجاع الناس إىل احلقاهللا 
، والقيام بتوحيده وعبادته   وطلب اإلميان باهللا-  سبحانه وتعاىل-الرجوع إىل اهللا طلب 

،  ، وهنيهم عن الشرك والبدع واخلرافات اليت تصدهم عن دين اهللا وحده ال شريك له
، فالدعوة إىل اهللا هي مطالبة الناس باإلميان   إىل دين اجلاهليةوخترجهم من دين اهللا 

، وهنيهم عن البدع  رك به، وهنيهم عن الش  ومطالبتهم بتوحيده وعبادتهباهللا 
 وكذلك دعوهتم إىل مكارم ، كل هذا داخل يف الدعوة إىل اهللا  واحملدثات يف الدين

 يف املعامالت بأخذ - سبحانه وتعاىل -، وااللتزام بأحكام اهللا  األخالق وحماسن األعمال
 .  احلالل وترك احلرام من املكاسب

 بكل ما فيه من عقائد وة إىل دين اهللا الدع:  ، فالدعوة إىل اهللا تعين وباجلملة
 سبحانه -، كل هذا داخل يف الدعوة إىل اهللا  وعبادات ومعامالت وأخالق ومسات طيبة

                                                 
 .  ٣٣:  سورة فصلت آية) ١(
 .  ٣٣:  لت آيةسورة فص) ٢(



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ٥٩٤

:  ، قال تعاىل  وصف نفسه بأنه يدعو عباده إىل اجلنة- سبحانه وتعاىل - واهللا -وتعاىل 
}  ª!$#uρ (#þθ ããô‰tƒ ’ n<Î) Ïπ̈Ψ yf ø9$# Íο tÏøó yϑ ø9$#uρ Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/ ( ß Îit7ãƒ uρ Ïµ ÏG≈ tƒ#u Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 öΝßγ ¯= yè s9 tβρã©.x‹tG tƒ ∩⊄⊄⊇∪ { )١(  . 

لوا يطلب منهم ويأمرهم أن يعم:  ، مبعىن  يدعو عباده- سبحانه وتعاىل -فاهللا 
.  ، ويدعوهم إىل التوبة من الذنوب والسيئات األعمال الصاحلة اليت تؤهلهم لدخول اجلنة

ß  { - سبحانه وتعاىل -بشرعه ودينه :  ، أي يدعو إىل املغفرة بإذنه Îit7ãƒ uρ Ïµ ÏG≈ tƒ#u Ä¨$̈Ψ= Ï9 

öΝßγ ¯= yè s9 tβρã©.x‹tG tƒ ∩⊄⊄⊇∪ { )٢(  . 
؛   واآليات اليت نصبها أدلة على وحدانيتهيوضح هلم اآليات اليت أنزهلا على رسوله 

،   ووجوب عبادته- سبحانه وتعاىل -ليتأملوها فيتذكروا من هذه اآليات عظمة اهللا 
 .   سبحانه وتعاىل-فريجعون إليه 
،  )٣( } öΝä.θããô‰tƒ tÏøóu‹Ï9 Νà6s9 ÏiΒ öΝä3Î/θçΡèŒ öΝà2t½jzxσãƒuρ #†n<Î) 9≅y_r& ‘wΚ|¡•Β 4  {:  وقال تعاىل

،  ن ذنوبكم؛ ليغفر لكم م  يدعوكم ويأمركم سبحانه ويطلب منكم- جل وعال -اهللا 
 .  ؛ ألنه غين عن العاملني ، وال حلاجته إليكم فهو ال يدعوكم ملصلحته هو
 .  ، ويؤخركم إىل أجل مسمى ؛ ليغفر لكم من ذنوبكم وإمنا يدعوكم ملصلحتكم

 .  فمصلحة دعوته لكم راجعه إليكم
، وإحسانه إليكم أنه ال يترككم   بكم- سبحانه وتعاىل -وهذا من رمحته 

، بل إنه يدعوكم ويأمركم وينهاكم من أجل  ، وتضيعون وتضلون هتلكون
!ª  {:  مصاحلكم $# uρ (# þθ ãã ô‰ tƒ 4’ n< Î) Í‘# yŠ ÉΟ≈ n= ¡¡9 “  {،  اجلنة:  ، يعىن )٤( } #$ Ï‰ öκ u‰ uρ  tΒ 

â !$ t± o„ 4’ n< Î) :Þ≡ u ÅÀ 8Λ É) tF ó¡ •Β ∩⊄∈∪ { )ويأمركم ويطلب منكم أن تعملوا واألعمال الصاحلة  )٥ ،

                                                 
 .  ٢٢١:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٢٢١:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ١٠:  سورة إبراهيم آية) ٣(
 .  ٢٥:  سورة يونس آية) ٤(
 .  ٢٥:  سورة يونس آية) ٥(
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، وينهاكم عن األعمال اليت تبعدكم عن هذه   وهي اجلنةاليت تؤهلكم لدخول دار السالم
، وهذا من   يدعوكم- سبحانه وتعاىل -، فاهللا   وتدخلكم يف دار البوار وهي جهنمالدار

، وأنتم تعرضون عنه وأنتم حباجة إليه وفقراء إليه  ، يدعوكم وهو غين عنكم رمحته بكم
 .  ال تستغنون عنه طرفة عني

رهم واألنبياء عليهم الصالة والسالم أرسلهم اهللا لدعوة اخللق فهم من أوهلم إىل آخ
، ولكن  ؛ ألن اهللا خلق اخللق لعبادته  ليتوبوا إليه ولريجعوا إليهيدعون إىل اهللا 

’ª!$#   { الشياطني جتتاهلم وخترجهم من عبادة اهللا إىل عبادة الطاغوت Í< uρ š Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u 

Οßγ ã_ Ì÷‚ ãƒ zÏiΒ ÏM≈yϑ è= —à9$# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9$# ( š Ï% ©!$#uρ (#ÿρ ãxx. ãΝèδ äτ !$ uŠÏ9÷ρ r& ßNθ äó≈©Ü9$# Νßγ tΡθ ã_ Ì÷‚ ãƒ š∅ ÏiΒ Í‘θ–Ψ9$# ’n< Î) 

ÏM≈yϑ è= —à9$# 3 š Í×¯≈ s9'ρ é& Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ψ9$# ( öΝèδ $ pκ Ïù šχρ à$ Î#≈ yz ∩⊄∈∠∪ { )١(  . 
، سواء كانت هذه اجملتمعات كافرة أو  اهللا ضرورية إلصالح اجملتمعاتوالدعوة إىل 

 .  كانت مؤمنة
، فالكفار واملشركون يدعون إىل الدخول يف اإلسالم  الكل حباجة إىل الدعوة إىل اهللا

 واخلروج - سبحانه وتعاىل -، الدخول يف اإلسالم الذي هو دين اهللا  واخلروج من الكفر
،  ؛ ليتوبوا من ذنوهبم واملؤمنون يدعون إىل اهللا.  ن الطاغوتمن الكفر الذي هو دي

ليلتزموا بالعمل بالكتاب والسنة وجيتنبوا احملدثات اليت تصدهم عن .  وليلتزموا بالسنة
،  ، يدعون لتكميل إمياهنم وحتقيق إمياهنم ، فهم يدعون وإن كانوا مؤمنني الدين احلق

، فإن شياطني اإلنس واجلن ال تغفل عن املؤمنني  ومحاية إمياهنم من االحنراف والضالل
 فإن مل يستطيعوا صدهم باجلملة فإهنم ، بل حتاول صد املؤمنني عن دين اهللا  أبدا

،  حياولون أن يدخلوا عليهم باخللل شيئا فشيئا حىت يصابوا بالنقص العظيم يف دينهم
، أو على تزيني  اهللافشياطني اإلنس واجلن دائما حيرصون على صد املؤمنني عن دين 

                                                 
 .  ٢٥٧:  سورة البقرة آية) ١(
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، وحىت يكثر االحنراف يف  الشبهات والشهوات هلم حىت ينقص اإلميان يف قلوهبم
 .  ، وبالتايل يسهل عليهم إخراجهم من الدين بالكلية سلوكهم

، وكل يدعى إىل اهللا حسب  فالدعوة إىل اهللا عامة يف كل اخللق مؤمنهم وكافرهم
 حىت العلماء حيتاجون إىل الدعوة عبادة اهللا واقعه وحسب ما حصل فيه من اخللل يف 

، فليس أحد يستغين عن الدعوة  للعمل بعلمهم والقيام مبا أوجب اهللا عليهم ونشر علمهم
،  ، ولكن كل يدعى حبسب حاله ، وال املؤمن وال الكافر إىل اهللا ال العامل وال اجلاهل

،  إنك تأيت قوما من أهل الكتاب {:   إىل اليمن قال له حينما بعث معاذا فالنيب 
، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن  فادعهم إىل شهادة أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا
وا لذلك فأعلمهم أن اهللا ، فإن هم أطاع اهللا افترض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة

 . )٢( )١( }افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد يف فقرائهم 
 ملا أصاهبم ، مع هذا فإهنم حباجة إىل الدعوة إىل اهللا  فهم أهل كتاب وأهل علم

قال الشيخ اإلمام حممد بن عبد ! ؟  من االحنراف فهم حباجة إىل الدعوة فكيف بالعاصي
،  )٣( }إنك تأيت قوما من أهل الكتاب  {:   عند هذا احلديث-هللا  رمحه ا-الوهاب 
، أو يعرفه وال  إن اإلنسان قد يكون عاملا وهو ال يعرف معىن ال إله إال اهللا:  قال فيه

 . )٤(يعمل به 

                                                 
، أبو  )٢٤٣٥(لنسائي الزكاة ، ا )٦٢٥(، الترمذي الزكاة  )١٩(، مسلم اإلميان  )٤٠٩٠(البخاري املغازي ) ١(

 .  )١٦١٤(، الدارمي الزكاة  )١/٢٣٣(، أمحد  )١٧٨٣(، ابن ماجه الزكاة  )١٥٨٤(داود الزكاة 
 رضي -، من حديث ابن عباس  ) ١٩ (، ومسلم برقم  ) ٢/١٢٥ (رواه اإلمام البخاري يف صحيحه  () ٢(

 .  ) - اهللا عنه
، أبو  )٢٤٣٥(، النسائي الزكاة  )٦٢٥(، الترمذي الزكاة  )١٩(ان ، مسلم اإلمي )١٣٨٩(البخاري الزكاة ) ٣(

 .  )١٦١٤(، الدارمي الزكاة  )١/٢٣٣(، أمحد  )١٧٨٣(، ابن ماجه الزكاة  )١٥٨٤(داود الزكاة 
،  للشيخ عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب)  ١/١٩٢ (فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد :  انظر ) (٤(

 .  ) الوليد بن عبد الرمحن الفريان/ كتورحتقيق الد
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، وكيف بغريهم من  فإذا كان العلماء حيتاجون إىل الدعوة فكيف بغريهم من اجلهال
 .  فالدعوة إىل اهللا دائما وأبدا ضرورية من ضروريات اجملتمعات البشرية! ؟  عامة الناس

، ومثرات حيصل عليها   هلا مثرات حيصل عليها الداعية- جل وعال -والدعوة إىل اهللا 
 .  صل عليها اجملتمع كله، ومثرات حي املدعو

فالذي يدعو إىل اهللا يثاب على دعوته وله مثل :  أما الثمرات اليت حيصل عليها الداعية
ألجر مثل أجور من من دعا إىل هدى كان له من ا {:  ، كما قال  أجور من تبعه

 . )٢( )١( }تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا 
 ملا دفع له الراية يف غزوة خيرب وأمره بقتال  لعلي بن أيب طالب وقال  

،  ، مث ادعهم إىل اإلسالم حىت ترتل بساحتهمانفذ على رسلك  {:  اليهود قال له
، فواهللا ألن يهدي اهللا بك رجال واحدا خري لك  وأخربهم مبا جيب عليهم من حق اهللا فيه

 فهذا يف فضل الدعوة إىل اهللا وأن الذي يدعو إىل )٤( )٣( }من أن يكون لك محر النعم 
، فإن استجيب له حصل له  له، سواء استجيب له أو مل يستجب  اهللا يكون مأجورا ومثابا

، وإن مل يستجب له فإنه  ، ومن تبعه إىل يوم القيامة من األجر مثل أجور من استجاب له
 .  ، وحصل على أجر الدعوة والبالغ أدى الواجب عليه وبرأ ذمته من املسؤولية

، إذا يسر اهللا واهتدى هذا  وأما الثمار اليت حيصل عليها املدعو فهي عظيمة جدا
،  ، ومن الضالل إىل اهلداية  فإنه خيرج من الظلمات إىل النوردعو وتاب إىل اهللا امل

ويكون عمله صحيحا مفيدا بدل أن كان على عمل ضال وعمل فاسد يرجع عليه 
 .  بالبوار

                                                 
، الدارمي  )٢/٣٩٧(، أمحد  )٤٦٠٩(، أبو داود السنة  )٢٦٧٤(، الترمذي العلم  )٢٦٧٤(مسلم العلم ) ١(

 .  )٥١٣(املقدمة 
 .  ) -  رضي اهللا عنه-، من حديث أيب هريرة  ) ٢٦٧٤ (، برقم  رواه اإلمام مسلم ) (٢(
، أمحد  )٣٦٦١(، أبو داود العلم  )٢٤٠٦(، مسلم فضائل الصحابة  )٢٨٤٧( البخاري اجلهاد والسري) ٣(

)٥/٣٣٣(  . 
 .)  -  رضي اهللا عنه-، من حديث سهل بن سعد  ) ٧٧،  ٥/٧٦ (رواه اإلمام البخاري  ) (٤(
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إذا دعي إىل اهللا واستجاب وقبل وعاد إىل احلق فإنه يكون على بصرية وتصح أعماله 
 .  دعو قد استفاد فائدة عظيمةوتغفر له ذنوبه فيكون امل

öΝçGΖä. uöyz >π  {:  وقد جاء يف وصف هذه األمة عند قوله تعاىل ¨Β é& ôMy_ Ì÷z é& Ä¨$̈Ψ= Ï9 

tβρ âß∆ù's? Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψs?uρ Çtã Ìx6Ζßϑ ø9$# { )١(  . 
 مصفدين أسرى فيتوبون إىل اهللا -الكفار :   يعين-جتيئون به بالسالسل :  قال

،  ، يف األول يكون كارها مث يقبل احلق فيدخل اجلنة جير إليها بالسالسل فيدخلون اجلنة
،   فاجلنة كل يريدها)٣( )٢( }عجب اهللا من قوم يدخلون اجلنة بالسالسل  {:  ويف األثر

،  لكن كثري من الناس يعملون أعماال تبعدهم عنها ويكابرون يف قبول األعمال الصاحلة
، فإن هؤالء  فإذا يسر اهللا قوة جماهدة من املسلمني وقاتلت الكفار وحصل منهم أسرى

 فيكون ، وأن يفكروا يف أمرهم فيتوبوا إىل اهللا  اهبماألسرى حري هبم أن يراجعوا صو
، وما كثر الضالل وال انتشرت البدع إال بقلة  ذلك سببا يف جناهتم من النار ودخوهلم اجلنة

، فإذا قل الدعاة أو فقدوا حصلت الكارثة للبشرية   وغفلة املصلحنيالدعاة إىل اهللا 
Ÿω {:  قال تعاىل öθ n= sù tβ%x. zÏΒ Èβρãà)ø9$# ÏΒ ôΜ ä3Î= ö6 s% (#θä9'ρ é& 7π̈ŠÉ)t/ šχ öθ pκ÷]tƒ Çtã ÏŠ$ |¡xø9$# ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ω Î) 

WξŠ Î= s% ô£ϑ ÏiΒ $ uΖøŠpgΥr& óΟßγ ÷Ψ ÏΒ 3 yìt7¨?$#uρ š Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß !$ tΒ (#θ èùÌø?é& Ïµ‹ Ïù (#θ çΡ% x.uρ šÏΒ ÌøgèΧ ∩⊇⊇∉∪{ )يقول   )٤ ،

Ÿω  {:   ملا ذكر هالك األمم السابقة يف سورة هود- سبحانه وتعاىل -اهللا  öθ n= sù { )٥(  ،

%tβ { ، وهي كلمة حث   َّ هل ا:  أي x. zÏΒ Èβρãà)ø9$# ÏΒ ôΜä3Î= ö6 s% (#θ ä9'ρ é& 7π̈ŠÉ)t/ { )لو كان هناك )٦ 

 yìt7¨?$#uρ  {:  دعاة يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ما حصل هذا اهلالك هلذه األمة

                                                 
 .  ١١٠:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  )٢/٤٠٦ (، أمحد )٢٦٧٧(، أبو داود اجلهاد  )٢٨٤٨(البخاري اجلهاد والسري ) ٢(
 .)  -  رضي اهللا عنه-، من حديث أيب هريرة  ) ٤/٢٠ (رواه البخاري  ) (٣(
 .  ١١٦:  سورة هود آية) ٤(
 .  ١١٦:  سورة هود آية) ٥(
 .  ١١٦:  سورة هود آية) ٦(
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š Ï%©!$# (#θ ßϑ n= sß !$ tΒ (#θ èùÌø?é& Ïµ‹ Ïù { )فيحصل هذا  اتبعوا شهواهتم وملذاهتم احملرمة:  ، أي )١ ،
رين والناهني يف ، فدل على أن فقدان الدعاة واآلم ، وهذا الدمار الذي حل باألمم اهلالك

، فوجود الدعاة يف   كما حصل لألمم السابقة- والعياذ باهللا -اجملتمع يؤول به إىل اهلالك 
؛ ألهنم يقومون  اجملتمع ووجود اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر ضمانة له من اهلالك

 الناس ، فما دام اخلري موجودا يف بالواجب ويهدي اهللا على أيديهم من يشاء من عباده
، وال حول وال  ، وإذا فقدوا اخلري فإهنم يكونون على شفري هالك فإهنم على سبيل جناة

 .  قوة إال باهللا
، وعلى  ، وعلى املدعوين ثانيا   ً                                           إذ ا فالدعوة إىل اهللا هلا مثار عظيمة على الدعاة أوال

 .  اجملتمعات ثالثا

 شروط الدعوة إىل اهللا 
 :  أما شروط الدعوة

َ                            ، وإذا ف ق د ت هذه الشروط أو بعضها فإهنا   تكون دعوة صحيحة نافعةمن أجل أن  ُِ        
 .  ، بل تضر أكثر مما تنفع ، ودعوة ال جتدي شيئا تكون فاشلة

 - بأن تكون نية الداعي وقصده وجه اهللا اإلخالص هللا :  أول هذه الشروط
باد ، ويكون أيضا من قصده النصح للع  وطلب الثواب من عنده-سبحانه وتعاىل 

، فإن كل اآليات اليت  ؛ وهلذا وإخراجهم من الظلمات إىل النور ونشر العلم ونشر اخلري
 ِ َ     َِّ                                             إ ل ى الل ه  فتكون الدعوة إىل اهللا وال تكون الدعوة إىل أشياء :  جاءت يف الدعوة تقول

≅ö  {:  ، قال تعاىل أخرى è% Íν É‹≈ yδ þ’Í?Š Î6 y™ (#þθ ãã÷Šr& ’ n< Î) «!$# 4 { )٢(  ،}  ôtΒ uρ ß|¡ôm r& Zωöθ s% £ϑ ÏiΒ 

!% tæyŠ ’n< Î) «!$# { )ىل، قال تعا )٣  :}  ä3tFø9uρ öΝä3Ψ ÏiΒ ×π ¨Βé& tβθ ããô‰tƒ ’ n< Î) Îösƒ ø: ، فالدعوة ال   )٤( } #$
                                                 

 .  ١١٦:  سورة هود آية) ١(
 .  ١٠٨:  سورة يوسف آية) ٢(
 .  ٣٣:  سورة فصلت آية) ٣(
 .  ١٠٤:  آيةسورة آل عمران ) ٤(
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،   مسعة ال يقصد منها الداعية رياء والتكون صحيحة إال إذا كانت خالصة لوجه اهللا 
 وال ملنهج وال يقصد منها الداعية العصبية ملذهب وال العصبية لشخص إال لرسول اهللا 

، ال يكون فيها دعوة إىل حزبية وال دعوة إىل مذهبية خمالفة ملا  إال منهج السلف الصاحل
، فإذا  عليه مذهب السلف الصاحل والرعيل األول من الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان

الداعية أن ينشر مذهبا معينا غري مذهب السلف أو يدعو إىل شخص معني غري كان قصد 
، أو  ، أو إىل متبوع على غري الكتاب والسنة  كأن يدعو إىل صاحب طريقةرسول اهللا 

، أو يكون قصده طمع الدنيا  ، وتكون له مكانته                  ُ       ُ   يدعو إىل نفسه بأن ي عظم وي بجل
، كل هذا ليس  إن مل يعط سخط وترك الدعوة       ُ         ، فإن أ عطي رضي و واحلصول على وظيفة

 ال خيفى عليه - جل وعال - وإمنا هو دعوة إىل ما يقصد صاحبه واهللا دعوة إىل اهللا 
þθãã#)  {:  ، فقوله تعاىل شيء ÷Šr& ’ n< Î) «!$# 4 { )؛  ، هذا فيه وجوب اإلخالص يف الدعوة )١

فيها التنبيه على :   عن هذه اآلية- رمحه اهللا -وهلذا يقول الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
 . )٢(؛ ألن كثريا من الناس لو دعا إىل احلق فهو يدعو إىل نفسه  اإلخالص

شخص أو عصبية والذي يدعو إىل نفسه أو يدعو إىل ما ذكرت لكم من مذهب أو 
 وإمنا هي دعوة إىل اهلوى والرياء والسمعة  فإن دعوته ليست إىل اهللا -أو غري ذلك 

، وينظر  فعلى الداعية أن حياسب نفسه عند ذلك.  ، فال حول وال وقوة إال باهللا والطمع
 .   عز وجل-، وينظر إىل نيته فيصحح ما عنده من اخلطأ ويتوب إىل اهللا  يف مقصده
 ، وخيلص النية هللا  ، بل عليه أن يصحح اخلطأ الذي عنده يترك الدعوة:  ال نقول

 .  وخيلص القصد واملسلك من أجل أن يكون من الدعاة إىل اهللا على احلقيقة

                                                 
 .  ١٠٨:  سورة يوسف آية) ١(
.  ، للشيخ عبد الرمحن بن حسن بن حممد عبد الوهاب ) ١/١٨٥ (فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد :  انظر ) (٢(

 .  ) الوليد بن عبد الرمحن الفريان/ حتقيق الدكتور
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، على علم من الكتاب  أن يكون الداعية على علم مبا يدعو إليه:  الشرط الثاين
:  ، قال تعاىل  على بصرية يدعو إىل اهللا.  ، عنده فقه وبصرية ومعرفة والسنة

} (#þθ ãã÷Šr& ’n< Î) «!$# 4 4’ n?tã >ο uÅÁ t/ { )١(  . 
، ويف  ، فال بد للداعية أن يتزود بالعلم النافع يف علم العقيدة العلم:  والبصرية معناها

علم من ، ويكون ملما بال ، ويف علم الكتاب والسنة ، ويف علم احلالل واحلرام علم الفقه
؛ ألنه إذا كان  نصوص الكتاب والسنة حىت يبني للناس طريق اخلطأ من طريق الصواب

،  ، ورمبا يدعو إىل اخلطأ وهو ال يدري جاهال فإنه ال يعرف اخلطأ وال يعرف الصواب
؛ ألن الذي يدعو إىل اهللا  ؛ ألن اجلهل داء قاتل ورمبا حيذر من الصواب وهو ال يدري

، وشبهات يف احلالل  شبهات يف العقيدة:  ها شياطني اإلنس واجلنيتعرض لشبهات يعرض
 .  واحلرام

وإذا مل يكن عنده علم يدحض هذه الشبهات فإنه سيتحري ورمبا ينهزم أمام أهل 
، فالذي يدعو إىل اهللا يتهيأ بالعلم النافع والسالح الذي  الضالل فتكون اخلسارة الفادحة

 )٣( )٢( }إنك تأيت قوما من أهل الكتاب  {:   ملعاذ؛ وهلذا قال  يقاوم به األعداء
 .  خذ حذرك:  يعين

، فال بد  ، عندهم تأويل وعندهم شبه وعندهم جمادلة بالباطل وأهل الكتاب معروفون
، ويف هذا دليل على أن الداعية جيب عليه  يتوجه إليهم على علم بأحواهلمأن يكون الذي 

، ويعرف  ، ويعرف طباع أهله أن يدرس أحوال اجملتمع الذي يدعو فيه فيعرف مشاكله
،  ما عندهم من املستوى العلمي حىت يكون على استعداد ملواجهتهم وإال فإهنم سيحريونه

                                                 
 .  ١٠٨:  سورة يوسف آية) ١(
، أبو  )٢٤٣٥(، النسائي الزكاة  )٦٢٥(، الترمذي الزكاة  )١٩(، مسلم اإلميان  )١٣٨٩(البخاري الزكاة ) ٢(

 .  )١٦١٤(، الدارمي الزكاة  )١/٢٣٣(، أمحد  )١٧٨٣(، ابن ماجه الزكاة  )١٥٨٤(داود الزكاة 
 ) ) .  ١ ( احلاشية رقم ١١تقدم خترجيه ص ) (٣(
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 ويكون فاشال أمام اخلصوم  يف الدعوة إىل اهللا ورمبا ينهزم أمامهم فيكون ذلك نقصا
 .  وأمام األعداء

، وإذا كان  فال يليق أن يدخل ميدان الدعوة حىت يتعلم ويتبصر ويتروى بالعلم النافع
، ويتوقف عن  عنده بعض علم أو شيء من العلم فإنه يدعو بقدر ما عنده من العلم

، لكن إذا كان عنده  س يف معمعة ال حيسنها، وال يدخل مع النا األشياء اليت ال يعرفها
، هذا أمر مهم  ، ويتوقف عن األمور اليت ال حيسنها شيء من العلم فليدع مبقدار علمه

جدا وهو أن يكون الداعية على قدر من العلم الذي يستطيع به مواجهة املدعوين وحلول 
þθ#)  {:  ، قال تعاىل مشاكلهم حىت تكون دعوته مؤسسة على أساس صحيح ãã ÷Šr& ’ n< Î) «!$# 4 

4’ n?tã >ο uÅÁ t/ O$ tΡr& ÇtΒ uρ  Í_ yèt6 ¨?$# ( { )١(  . 
، أي  دل هذا على أن أتباع الرسول عليه الصالة والسالم يدعون إىل اهللا على بصرية

≈z  {:  علم ys ö6 ß™ uρ «!$# !$ tΒ uρ O$ tΡr& zÏΒ šÏ.Îô³ßϑ ø9$# ∩⊇⊃∇∪ { )جل -ترتيه اهللا :  ، سبحان اهللا )٢ 
 .   عما ال يليق به من الشرك والنقائص والعيوب-وعال 
 عما ال يليق - سبحانه وتعاىل -في هذا العناية بالعقيدة الصحيحة اليت فيها ترتيه اهللا ف

فال بد أن يكون الداعية على .  به من الشرك والنقائص اليت يوردها شياطني اإلنس واجلن
، وال يستطيع أن يرته اهللا عما ال يليق به إال إذا تعلم العقيدة  مستوى من هذا العلم العظيم

 .   سبحانه وتعاىل-يحة وتعلم ما يضادها من الشرك والشبهات حىت يرته اهللا الصح
$!  {:  وقوله tΒ uρ O$ tΡr& zÏΒ šÏ.Îô³ßϑ ø9$# ∩⊇⊃∇∪ { )فال بد يف  فيه الرباءة من املشركني:  )٣ ،

 يف - سبحانه وتعاىل -، ومن املشركني خملصا هللا  عية أن يكون متربئا من الشركالدا
؛ ألن  ، وىف ضمن ذلك املواالة ألولياء اهللا واملعاداة ألعداء اهللا عقيدته مبغضا للمشركني

هذا يقوله .  . الناس أحرار:  ، بل يقول من الناس من ال يتربأ من أهل األديان الباطلة
                                                 

 .  ١٠٨:  سورة يوسف آية) ١(
 .  ١٠٨:  سورة يوسف آية) ٢(
 .  ١٠٨:  آيةسورة يوسف ) ٣(
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، بل رمبا أن  الناس أحرار يف عقائدهم وىف أدياهنم:   يقولون-سف  مع األ-البعض 
، ويزعمون أهنم من  ) النصرانية واليهودية واإلسالم (بعضهم يدعو إىل تقارب األديان 

، وهذا ضالل مبني كيف  ، وال يبطلون ما هم عليه ، وال يتربءون من املشركني الدعاة
، وال من املشركني ويسموهنا حرية  ن الشرك، وهو ال يتربأ م يكون داعية إىل اهللا

 ؟  األديان
 -الدين واحد هو دين اهللا .  ال حول وال قوة إال باهللا ليس هناك حرية لألديان

β¨  {:  ، قال تعاىل ، وأنزل به كتبه فهو دين واحد  الذي بعث به رسله-سبحانه وتعاىل  r& uρ 

# x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u ÅÀ $ VϑŠ É) tG ó¡ ãΒ çνθ ãè Î7 ¨? $$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãè Î7 −F s? Ÿ≅ ç6 ¡9 $# s− § x tG sù öΝ ä3 Î/  tã  Ï& Î#‹ Î7 y™ 4 { )دين  )١

β¨  {:  ، قال تعاىل ، وما عداه فإنه باطل ، وهو دين اإلسالم واحد Î) š Ï e$! $# y‰Ψ Ïã 

«! $# ÞΟ≈ n= ó™ M}  #$tΒuρ ÆtGö;tƒ uöxî ÄΝ≈n=ó™M}$# $YΨƒÏŠ n=sù Ÿ≅t6ø)ãƒ çµ÷ΨÏΒ uθèδuρ ’Îû ÍοtÅzFψ  {:  وقال تعاىل،  )٢( } 3 #$

zÏΒ zƒÌÅ¡≈y‚ø9$# ∩∇∈∪ { )وقال تعاىل )٣ ،  :}  uötósùr& ÇƒÏŠ «!$# šχθäóö7tƒ ÿ…ã&s!uρ zΝn=ó™r& tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# 

Ä⇓ö‘F{$#uρ $YãöθsÛ $ \δöŸ2 uρ Ïµø‹s9Î) uρ šχθ ãèy_ öãƒ ∩∇⊂∪ ö≅è% $̈Ψ tΒ#u «!$$ Î/ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& $ uΖøŠn= tã !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& #’n?tã 

zΝŠ Ïδ≡tö/Î) Ÿ≅Š Ïè≈yϑ ó™ Î)uρ t,≈ ys ó™ Î)uρ šUθà)÷è tƒ uρ ÅÞ$ t7ó™ F{$#uρ !$ tΒ uρ u’ÎAρ é& 4 y›θ ãΒ 4 |¤ŠÏã uρ šχθ –ŠÎ; ¨Ψ9$#uρ ÏΒ öΝÎγ În/§‘ Ÿω 
ä−ÌhxçΡ t ÷t/ 7‰ym r& óΟßγ ÷Ψ ÏiΒ ßós tΡuρ …çµ s9 tβθßϑ Î= ó¡ãΒ ∩∇⊆∪ { )واألديان احملرفة واملنسوخة ال تسمى .  )٤

≅ö  {:  ، فهذه اآلية وهى قوله تعاىل إسالما è% Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ { )فيها )٥ ،  : 
 .  ط الدعوة اإلخالص هللاأن من شرو:  أوال
 .  أن الداعية جيب أن يكون على علم مبا يدعوا إليه:  ثانيا

                                                 
 .  ١٥٣:  سورة األنعام آية) ١(
 .  ١٩:  سورة آل عمران آية) ٢(
 .  ٨٥:  سورة آل عمران آية) ٣(
 .  ٨٤ - ٨٣:  تانياآلسورة آل عمران ) ٤(
 .  ١٠٨:  سورة يوسف آية) ٥(
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كذلك من شروط .   عز وجل-فيه اشتراط الوالء والرباء يف الداعية إىل اهللا :  ثالثا
، وهو  الدعوة أن الداعية يعمل مبا يدعو إليه فال يدعو الناس إىل العمل الصاحل وإىل اخلري

$  {:  ، قال تعاىل ال يعمل به pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u zΝÏ9 šχθä9θ à)s? $ tΒ Ÿω tβθ è= yèøs? ∩⊄∪{ )١(  ،
، وهو ال يعمل به متناقض والناس سيقولون عنه لو كان ما  فالذي يدعو الناس إىل اخلري

 :   حقا لعمل بهيقول
ــيم   ــان ذا التعل ــسك ك ــال لنف                                  ه
                                   فــإذا انتــهت عنــه فأنــت حكــيم 

ــريه ــم غ ــل املعل ــا الرج ــا أيه                        ي
                                   ابــدأ بنفــسك فاهنهــا عــن غيهــا 

∆tβρâß *  {:   عاتبا على بين إسرائيل- سبحانه وتعاىل -يقول  ù's?r& }¨$ ¨Ψ9$# ÎhÉ9 ø9$$ Î/ tβ öθ |¡Ψ s?uρ 

öΝä3|¡àΡr& öΝçFΡr&uρ tβθè= ÷G s? |=≈ tG Å3ø9$# 4 Ÿξ sùr& tβθ è=É)÷è s? ∩⊆⊆∪ { )٢(  . 
أما الذي يدعو الناس إىل .  فيجب على الدعاة إىل اهللا أن يكونوا قدوة صاحلة لغريهم

 .  ا يكون ضاال عن اهلدى، وهو ال يعمل به فهذ اخلري
إن من أول من تسعر هبم النار يوم القيامة عاملا ال يعمل  {:  وقد جاء يف احلديث

عاىل ، قال اهللا ت                                             ً  وكذلك جيب على الداعية أن يصلح بيته وأهله أول ا)٤( )٣( }بعلمه 

‘ö  {:  لنبيه É‹Ρr&uρ y7 s?uÏ±tã šÎ/tø% F{$# ∩⊄⊇⊆∪ { )وقال سبحلنه وتعاىل )٥  :}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u (#þθ è% ö/ä3|¡àΡr& ö/ä3‹ Î= ÷δ r&uρ #Y‘$ tΡ $ yδßŠθ è% uρ â¨$ ¨Ζ9$# äο u‘$ yf Ït ø: $#uρ { )٦(  . 

                                                 
 .  ٢:  سورة الصف آية) ١(
 .  ٤٤:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  )٢/٣٢٢(، أمحد  )٣١٣٧(، النسائي اجلهاد  )٢٣٨٢(الزهد ، الترمذي  )١٩٠٥(مسلم اإلمارة ) ٣(
، واحلاكم يف املستدرك برقم  ) ٤٠٨ (، وابن حيان برقم  ) ٢٣٨٢ (، رقم احلديث  سنن الترمذي:  انظر ) (٤(

 - ٢٧٨ص  (انظر جامع بيان العلم وفضله :  وللفائدة.   رضي اهللا عنه-، من حديث أيب هريرة  ) ١٥٢٧ (
٣٠٨ (  (. 

 .  ٢١٤:  سورة الشعراء آية) ٥(
 .  ٦:  سورة التحرمي آية) ٦(
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أما .  ، مث أهل بيته فيجعل بيته صاحلا قدوة للبيوت فيجب على الداعية أن يبدأ بنفسه
اؤه كاسيات ، ونس ، وأوالده ال يصلون أنه يذهب يدعو الناس وبيته يعج باملعاصي

فكيف يكون .  . إىل غري ذلك.  . ، وأصوات املعازف واملزامري ترتفع من بيته عاريات
θ#)  { مث بعد دعوة أهل بيته يدعو جريانه األقرب فاألقرب! ؟  داعية يدعو الناس è= ÏG≈s% 

š Ï%©!$# Νä3tΡθ è= tƒ { )مث متتد دعوته إىل اآلخرين وإىل البالد األخرى ، مث أهل بلده )١ ،  . 
أما أن يدعو يف مكان بعيد وبيته وجريانه وأهل بلده واقعون يف املنكرات 

كما نرى من بعض اجلماعات أهنا تذهب إىل .  . ، فهذا ال يليق بالداعي واملخالفات
، وال  ، وال يقومون بالدعوة فيها د البعيدة وتترك بالدها تعج بالوثنيات واملنكراتالبال

 .  بإصالحها
 :  هذه أهم شروط الدعوة

 .   عز وجل-اإلخالص هللا :  أوال
 .  ، ال بد أن يكون الداعية على علم فيما يدعو إليه العلم:  ثانيا
 .  ء اهللا من املؤمننيالرباءة من الشرك وأهله واملواالة ألوليا:  ثالثا
 .  العمل مبا يدعو إليه يف نفسه ويف أهله وفيمن حوله:  رابعا
،  ؛ ألن الذي ليس عنده صرب ال ميضي يف الدعوة الصرب على مشاق الدعوة:  خامسا

،  بل يقف عند أول عقبة وعند أول عائق وعارض فإذا كان فاقدا للصرب فإنه ال يستمر
äí  {:  أمر بالدعوة فقال تعاىل - سبحانه وتعاىل -واهللا  ÷Š$# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/u‘ Ïπyϑ õ3Ït ø: $$ Î/ 

Ïπ sàÏã öθ yϑ ø9$#uρ Ïπ uΖ|¡pt ø: $# ( Οßγ ø9Ï‰≈ y_ uρ ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ôm r& 4 { )قوله تعاىل، إىل  )٢  :}  ÷É9 ô¹ $#uρ $ tΒ uρ 

x8çö9 |¹ ω Î) «!$$ Î/ 4 Ÿω uρ ÷βt“ øt rB óΟÎγ öŠn= tæ Ÿω uρ Û s? ’Îû 9,øŠ|Ê $ £ϑ ÏiΒ šχρ ãà6ôϑ tƒ ∩⊇⊄∠∪ { )٣(  . 

                                                 
 .  ١٢٣:  سورة التوبة آية) ١(
 .  ١٢٥:  سورة النحل آية) ٢(
 .  ١٢٧:  سورة النحل آية) ٣(
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؛ ألن الصرب  ، بل يتراجع ه بدون الصرب ال يستمر الداعية يف الدعوة؛ ألن فأمره بالصرب
، والرسل عليهم الصالة والسالم عرض  ، وعلى االستمرار يف الدعوة حيمله على املضي

، ولكنهم صربوا وصابروا حىت  هلم من العوارض والعقبات ما قصه اهللا علينا يف القرآن
 .  صارت العاقبة هلم وألتباعهم

، ويف  ح من الدعاة يف دعوته إال من الزم الصرب وحتمل األذى يف سبيل اهللاوما جن
ÎóÇyè  {:  - سبحانه وتعاىل -، يقول  سورة العصر ø9$#uρ ∩⊇∪ ¨β Î) z≈ |¡Σ M}$# ’Å∀ s9 Aô£äz ∩⊄∪ ω Î) 

t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# (#öθ |¹# uθ s?uρ Èd,ys ø9$$ Î/ (#öθ|¹# uθ s?uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/ ∩⊂∪ { )١(   . 
اعلم رمحك اهللا أنه جيب :  - رمحه اهللا -قال اإلمام الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

 :  علينا تعلم أربع مسائل
الصرب على :  الرابعة،  الدعوة إليه:  الثالثة،  العمل به:  الثانية،  العلم:  األوىل

ÎóÇyè  { بسم اهللا الرمحن الرحيم:  والدليل قوله تعاىل.  فيهاألذى  ø9$#uρ ∩⊇∪ ¨β Î) z≈ |¡Σ M}$# ’ Å∀ s9 

Aô£äz ∩⊄∪ ω Î) t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# (#öθ|¹# uθ s?uρ Èd,ys ø9$$ Î/ (#öθ |¹# uθ s?uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/ ∩⊂∪ { )٣( )٢( 
t  { : فقوله Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u { )؛ ألن اإلميان ال بد أن يكون على علم   هذا هو العلم)٤

θ#)  {:  ، ويف قوله تعاىل وبصرية è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 :  ، ويف قوله  هذا العمل بالعلم)٥( } #$

}  (# öθ |¹# uθ s? uρ È d, ys ø9 $$ Î/ { )ويف قوله  الدعوة)٦ ،  :}  (# öθ |¹# uθ s? uρ Î ö9 ¢Á9 $$ Î/ ∩⊂∪ { )الصرب )٧ 
 .  ، فيه كل هذه األربع املسائل يف هذه السورة القصرية املوجزة األذىعلى 

                                                 
 .  ٣ - ١:  اتياآلسورة العصر ) ١(
 .  ٣ - ١:  اتياآلسورة العصر ) ٢(
 - رمحه اهللا تعاىل -، لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب  ) ١٢ - ٩ص  (كتاب األصول الثالثة :  انظر ) (٣(

 .  ) -  رمحه اهللا-مع حاشية الشيخ عبد الرمحن بن حممد قاسم 
 .  ٣:  سورة العصر آية) ٤(
 .  ٣:  سورة العصر آية) ٥(
 .  ٣:  سورة العصر آية) ٦(
 .  ٣:  سورة العصر آية) ٧(
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¢  {:  ولقمان عليه السالم يقول البنه o_ ç6≈tƒ ÉΟÏ% r& nο 4θ n= ¢Á9$# öãΒ ù&uρ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ tµ ÷Ρ$#uρ Çtã Ìs3Ζßϑ ø9 $# 

÷É9 ô¹ $#uρ 4’ n?tã !$ tΒ y7 t/$ |¹ r& ( ¨β Î) y7 Ï9≡sŒ ôÏΒ ÇΠ÷“ tã Í‘θ ãΒW{$# ∩⊇∠∪ { )ملا أمره باألمر باملعروف والنهي  )١ ،

É9÷  {:  ، قال عن املنكر ô¹ $#uρ 4’ n?tã !$ tΒ y7 t/$ |¹ r& ( { )؛ ألن الذي يأمر وينهى ويدعو إىل  )٢
 .  اهللا يتعرض لألذى ويتعرض للمضايقات ويتعرض للعقبات فيحتاج إىل الصرب

ه يستطيع املضي يف طريقه وعدم اليأس فال ييأس من فال بد للداعية من الصرب الذي ب
≈(èπt7É  { ؛ ألن النتيجة حاصلة بإذن اهللا النتيجة أبدا yè ø9$#uρ šÉ)−Fßϑ ù= Ï9 ∩⊇⊄∇∪ { )٣(  ،

} èπ t6 É)≈ yèø9$#uρ 3“ uθ ø)−G= Ï9 ∩⊇⊂⊄∪ { )وهلذا قال يف هذه اآليات )٤  :}  ¨β Î) ©!$# yìtΒ t Ï% ©!$# (#θ s)¨?$# 

t Ï% ©!$#¨ρ Νèδ šχθ ãΖÅ¡øt ’Χ ∩⊇⊄∇∪ { )احلماية من ، فهذه معية خاصة تقتضي النصر والتأييد و  )٥
 .  -  عز وجل-اهللا 

 فأي داعية ال تتوفر فيه هذه الشروط هذه باختصار أهم شروط الدعوة إىل اهللا 
 .  ، وال مثمرة ، بل ال تكون دعوته صحيحة فإنه ال يكون ناجحا يف دعوته

  أما وسائل الدعوة
واملناهج .  ، وال بد أن تعرف املناهج وتعرف الوسائل فالدعوة هلا مناهج وهلا وسائل
فاملناهج .  ، والوسائل غري توقيفية هذا هو الفرق بينهما توقيفية تؤخذ من الكتاب والسنة

äí  {:  ذكرها اهللا تعاىل يف اآليات اليت مسعتم ÷Š$# 4’n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7În/u‘ Ïπ yϑõ3Ït ø: $$ Î/ Ïπ sàÏã öθ yϑ ø9$#uρ Ïπ uΖ|¡pt ø: $# ( 
Οßγ ø9Ï‰≈ y_ uρ  ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ôm r& 4 { )حيث ذكر اهللا مناهج الدعوة  ، إىل آخر اآليات )٦ ،

                                                 
 .  ١٧:  سورة لقمان آية) ١(
 .  ١٧:  ان آيةسورة لقم) ٢(
 .  ١٢٨:  سورة األعراف آية) ٣(
 .  ١٣٢:  سورة طه آية) ٤(
 .  ١٢٨:  سورة النحل آية) ٥(
 .  ١٢٥:  سورة النحل آية) ٦(
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äí  { مرحلة مرحلة ÷Š$# 4’n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/u‘ Ïπ yϑ õ3Ït ø:$$ Î/ { )ففيه اشتراط  ، واحلكمة هي العلم )١ ،
، بأن يضع األمور يف  وضع الشيء يف موضعه:  -    ً   أيض ا -، واحلكمة  العلم يف الداعية

خياطب .  ، فاجلاهل له خطاب والعامل له خطاب مواضعها فيخاطب كال حسب مستواه
، وطلبة العلم هلم  ، والعلماء هلم خطاب العوام هلم خطاب:  توياهتمالناس حبسب مس

فكل خياطب بقدر ما يليق به حبسب مكانته فلو .  . ، ووالة األمور هلم خطاب خطاب
، ولو خاطبت السلطان خبطاب غري السلطان  خاطبت العامي خبطاب العامل أخطأت

 .  أخطأت
عون الطاغية اجلبار الكافر الذي ادعى وهلذا ملا أرسل اهللا موسى وهارون إىل فر

$!  {:  ، قال الربوبية t6 yδ øŒ $# 4’ n< Î) tβ öθ tã ö Ïù … çµ ¯Ρ Î) 4 xö sÛ ∩⊆⊂∪ Ÿωθ à) sù … çµ s9 Zω öθ s% $ YΨ Í h‹ ©9 … ã& ©# yè ©9 ã ©. x‹ tF tƒ ÷ρ r& 

4 y´ øƒ s† ∩⊆⊆∪ { )يقول ، ومدع للربوبية ، وهو أكفر اخللق  طاغية، مع أنه جبار )٢ ،  :

} Ÿωθ à)sù …çµ s9 Zω öθ s% $ YΨÍh‹©9 { )ملك عنده سلطة وعنده بطش وجربوت فلو خوطب )٣ 
، هذا الذي  ، لكن خبطاب لني يؤثر فيه وجيتذبه خبطاب غليظ النتقم ممن خياطبه وبطش به

Ïπ  {:  يليق مبثل هذا وقال تعاىل sàÏã öθ yϑ ø9$#uρ Ïπ uΖ|¡pt ø: $# ( Οßγ ø9Ï‰≈ y_ uρ  ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ôm r& 4 { )٤(   . 
:   على هذه اآلية)٥( يف تفسريه وابن القيم - رمحه اهللا -يقول اإلمام ابن كثري 

 :  طبقاتاملدعوون على ثالث 
، ولو عرفوا احلق  طبقة اجلهال الذين وقعوا يف اخلطأ من غري قصد:  الطبقة األوىل

،  إنك أخطأت:  ، هؤالء خياطبون باحلكمة ال تزيد على أن تقول ألحدهم ألخذوا به
 .  ، وال إىل جهد ، وال حيتاج إىل عناء ، مث يقبل إذا كان جاهال والصواب كذا وكذا

                                                 
 .  ١٢٥:  سورة النحل آية) ١(
 .  ٤٤ - ٤٣:  تانياآلسورة طه ) ٢(
 .  ٤٤:  سورة طه آية) ٣(
 .  ١٢٥:  سورة النحل آية) ٤(
 .  ) ادزاد املع (يف ) ٥(
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، ولكن إذا تبني له الصواب قد  اإلنسان الذي وقع يف خطأ عن جهل : الطبقة الثانية
 .  ، فهذا حيتاج إىل موعظة ، ويتأخر عن القبول يتكاسل عن القبول

، اتق اهللا يا  ، وال أرى عندك مسارعة للقبول أنا بينت لك احلق واخلطأ:  تقول له
، فإن تأخرت  عدم التأخر، فيجب عليك املبادرة بقبوله و ؛ ألنك اآلن عرفت احلق فالن

، فيحل  فإين أخشى عليك العقوبة بأن تعاقب عقوبة من وقع يف اخلطأ عن علم وتعمد
 .  عليك العقاب

، ومل تسارع إىل قبوله فيعظه بالتخويف  وذكره بأحوال األمم اليت بني هلا احلق
 .  والوعيد

.  اء بشبهاتمن عرف احلق وعاند يف قبوله وكابر وجادل وج:  الطبقة الثالثة
والذين جيادلون اآلن يف كثري من احملرمات يف الربا ويف األغاين واملزامري ويف صالة اجلماعة 

، من أجل إبطال  هذا الصنف حيتاج إىل جدال.  حياولون أن خيطئوا الدعاة ويأتوا بشبهات
 :  ، هذه مناهج الدعوة نأخذها من اآليات وهي شبهاته والرد عليها

 .   باحلكمةالدعوة:  أوال
 .  الدعوة باملوعظة احلسنة:  ثانيا
، وليس من مناهج  ، وذلك حبسب أحوال املدعوين اجلدل باليت هي أحسن:  ثالثا

الدعوة ما يفعله بعض الناس من األناشيد والتمثيليات وغري ذلك مما أحدثوه وشغلوا الناس 
 .  به

 .  صا يف هذا الوقت، خصو  كثرية وميسرة- وهللا احلمد -أما وسائل الدعوة 
هذه هي الوسائل .            ُ                          الطرق اليت ت سلك إليصال الدعوة إىل الناس:  والوسائل معناها

 :  ، وهي وهي كثرية
، نقصد املساجد اليت جيتمع فيها املسلمون  قصد جتمعات املسلمني يف املساجد:  أوال
، وتدريس  لنافعة، وإلقاء الدروس ا ، والدعوة إىل اهللا ، ونتخوهلم باملوعظة للصلوات
، وتشمل  ، هذا من أعظم وسائل الدعوة ، وتدريس الفقه ، وتدريس احلديث القرآن
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كذلك احملاضرات والندوات واخلطب يف بيان ما حيتاجه الناس يف عقائدهم وعبادهتم 
، واحلرص على اختيار الكتب  ، وكذلك طبع الكتب النافعة ومعامالهتم وسلوكياهتم

، وكلما كان الكتاب أقدم  ملفيدة من مؤلفات علماء املسلمني السابقنيالنافعة والرسائل ا
فإنه أقرب إىل الصواب وأقرب إىل العلم وأبعد عن اخلطأ فيختار من الكتب القدمية النافعة 

 .   عز وجل-، هذا من وسائل الدعوة إىل اهللا  فتطبع وتوزع
، فتكتب  والدورياتكتابة املقاالت يف الصحف واجملالت :  ومن وسائل الدعوة
؛ ألهنا تصل إىل أيدي  ، وتنشر يف الصحف واجملالت والدوريات املقاالت النافعة واملفيدة

، والناس يطالعون الصحف ويطالعون اجملالت  الناس يف املكاتب وتصل إليهم يف أي مكان
،  ، فلتكن هذه الصحف وهذه اجملالت وسيلة إىل الدعوة نكتب فيها وحيرصون عليها

 .  ، ونرد على الشبهات نبه على األخطاء اليت تقعون
، إذا توالها علماء  الربامج اإلعالمية يف اإلذاعة:  كذلك من وسائل الدعوة أيضا

، تصل  يلقون فيها برامج يستمع إليها الناس ويستفيدون منها يوميا أو أسبوعيا أو شهريا
، إىل  صل إىل اجلالس يف دكانه، ت تصل إىل الراكب يف سيارته:  إىل الناس يف كل مكان

، فإذا استفدنا منها صارت  ، ومن النعم ، هذا من وسائل الدعوة العظيمة النائم يف فراشه
، فنستعمل هذه األشياء يف  ، وإذا أمهلناها صارت من النقم وراج فيها الباطل من النعم

سائل الدعوة هذه أهم وسائل الدعوة وليس من و.   عز وجل-وسائل الدعوة إىل اهللا 
، كما يفعل بعض  الرحالت اجلماعية واالجتماعات السرية واالنقطاع عن اجملتمع

،  ، وصلى اهللا على نبينا حممد واهللا تعاىل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.  اجلماعات
 .  وعلى آله وصحبه أمجعني
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 احملاضرة الرابعة والثالثون 
  القصيم لقاء مع الطالب فرع جامعة اإلمام يف 

 مقدمة 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

، وعلى آله وصحبه  ، والصالة والسالم على نبينا حممد احلمد هللا رب العاملني
 .  أمجعني

 كلمة بني يدي اللقاء )  ١ (
، هذه الفرصة اليت سنحت يل للقاء بإخوة يف هذه اجلامعة  إهنا فرصة مثينة اغتنمتها

    َّ                                                ومن  به من هذا اللقاء مث أشكر القائمني على هذا الصرح املباركة أشكر اهللا على ما يسر
، مث أشكر إخواين الطالب الذين حضروا  العلمي من عمداء ووكالء وأسرة تدريس

، وأنا مسرور واحلمد هللا لرؤية هذه النخبة الطيبة من  واقتطعوا جزءا من وقتهم الثمني
،  جة إىل خمتلف التخصصات العلمية؛ ألن األمة يف حا طلبة العلم يف هذا الوطن املبارك

، وسيكون إن شاء اهللا منكم  وعلى رأسها التخصص الشرعي الذي أنتم وهللا احلمد متثلونه
، ويكون منكم أهل  ، ويكون منكم الدعاة ، يكون منكم القضاة املوجهون هلذه األمة

كون منكم ، وي ، ويكون منكم أهل احلسبة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر الفتوى
 .  اخلطباء املوجهون لألمة

 -وإن كانت األمة كما ذكرت حباجة للتخصصات األخرى اليت حتتاج إليها واهللا 
، فمن الناس من   جعل الناس مواهب كل يتوجه إىل ما يتالئم مع موهبته-جل وعال 

، وأعلى  ، وهذا أشرف املقامات يتوجه إىل ما توجهتم إليه من طلب العلم الشرعي
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Æìsùötƒ ª!$# t  {:  - سبحانه وتعاىل -درجات عند اهللا ال Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u öΝä3ΖÏΒ t Ï% ©!$#uρ (#θ è?ρ é& zΟù= Ïè ø9 $# 

;M≈y_ u‘ yŠ 4 { )١(  . 
،  ، وحباجة إىل التخصص الطيب  التخصص املهين العسكرىوكذلك األمة حباجة إىل

، فكال هيأه  ، وقيام مصاحلها وحباجة إىل كل التخصصات اليت حتتاجها يف بناء جمتمعها
 .  ، والكل ينفع األمة اهللا للقيام مبا يتالءم مع مواهبه

 أشرف التخصصات 
ملقامات وأشرف لكن بال شك أن من توجه إىل العلم الشرعي أنه اختار أعلى ا

، ومن املعلوم ما هي الغاية اليت من أجلها أوجدت هذه التخصصات يف  التخصصات
، مث باجلد واالجتهاد   أوال- سبحانه وتعاىل -، وال يكون ذلك إال بتوفيق من اهللا  البالد

،  ، وحتقيق ما توجه إليه الطالب حىت يقوم به خري قيام والصرب والتحمل وحفظ األوقات
، وال ميكن أن يكون هناك عسكرى ال  كن أن يكون هناك طبيب ال جييد الطبفال مي

، ومن باب أوىل  ، وال يكون هناك صناعي ال جييد األمور الصناعية جييد العلوم العسكرية
ال يكون هناك عامل شرعي يقوم حباجة األمة يف خمتلف أمورها من قضاء وإفتاء وإرشاد 

املنكر وخطابة ال ميكن أن يقوم هبذه التخصصات على ودعوة وأمر باملعروف وهني عن 
، وليت األمر يقتصر على أنه  ؛ إال من تأهل لذلك وإال فإنه سيفشل الوجه املطلوب
، لكن سيترتب على ذلك نقص يف حاجة األمة ملن يشغل هذا التخصص  يفشل يف نفسه

الشرعي ليس كالغلط يف ؛ ألن الغلط يف أمور الدين والغلط يف العلم  على الوجه املطلوب
، ولكن الغلط يف أمور  ، وإن كان الغلط يف كل شيء مرفوضا ومصيبة األمور األخرى

الشرع ويف أمور الدين والتقصري يف القيام باألمانه العلمية والشرعية ال شك أن الغلط يف 
، وال شك أنكم تدركون  ذلك والتقصري يف ذلك يترتب عليه ضرر عظيم بالنسبة لألمة

 .  لكذ
                                                 

 .  ١١:  سورة اجملادلة آية) ١(
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، بل كانوا يتحملون  وقد هيأ اهللا لكم فرصة عظيمة ما كانت تتهيأ ملن كان قبلكم
، ويتعرضون للمجاعات يف سبيل األسفار  ، ويتعرضون لألخطار املشاق يف طلب العلم

،  ، والكتاب ال جيدونه إال بعد جهد شاق يستنسخونه بأيديهم وبأقالمهم لطلب العلم
 جيدون املشايخ إال بعد التعب والعنت والسفر إليهم يف أي بلد ، ال ولو بلغ عدة جملدات

، بنيت لكم املدارس   فكل شيء وفر لكم- واحلمد هللا -، أما أنتم  ذكروا فيه
، ووفرت لكم املكافآت اليت تعينكم على قضاء  ، ووفرت لكم الكتب واجلامعات
، اآلن املدرسون  يهم، جلب لكم املدرسون بدل ما كان أسالفكم يسافرون إل حوائجكم

،  ، وال مشقة ، وحيضرون عندكم من غري تعب عليكم ، ويسافرون إليكم يقدمون إليكم
، البالد الراقية كما  هم يأتون إليكم عند بيوتكم فتأملوا هذه النعمة واشكروا اهللا عليها

ل ، فهم ينفقون على أوالدهم من األموال يف سبي يسموهنا ال تتوافر فيها هذه الفرص
 -، أما أنتم  ، وأكثرهم ال يستطيعون اإلنفاق على أوالدهم تعليمهم النفقات الطائلة

، فهذه  ، كل شيء ميسر بتوفيق اهللا تعاىل  فال يطلب منكم إال احلضور-واحلمد هللا 
 .  ، فإن الفرص ال تدوم فرصة عظيمة اغتنموها

؛ ألنكم  النفع العظيم، وعلى جمتمعكم ب اغتنموا الفرصة واشغلوها مبا يعود عليكم
$  {:   يقول- جل وعال -، واهللا  مهيأون لتحمل مسؤولية وأمانة ¯ΡÎ) $ oΨ ôÊ ttã sπ tΡ$ tΒ F{$# ’ n?tã 

ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ÉΑ$ t6 Éf ø9$#uρ š÷t/r' sù βr& $ pκs]ù= Ïϑ øt s† zø)xô© r&uρ $ pκ÷]ÏΒ $ yγ n= uΗ xquρ ß≈ |¡ΡM}$# ( …çµ ¯ΡÎ) tβ% x. $ YΒθè= sß 

Zωθ ßγ y_ ∩∠⊄∪ { )سبحانه -، وأعظم األمانات أمانة العلم الذي أنزله اهللا  ، أمانة عظيمة )١ 
 إمنا يقوم ، ، وهذا العلم ال يقوم هو بنفسه  إلخراج الناس من الظلمات إىل النور-وتعاىل 

، فأنتم حتملتم أمانة عظيمة تؤجرون عليها عظيم األجر إذا أنتم قمتم  العلم برجاله وحبملته
 .  ، أو تكون املسؤولية إذا قصرمت أمام اهللا عظيمة مبا تستطيعون منها

                                                 
 .  ٧٢:  سورة األحزاب آية) ١(
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 بأن يكون هدفه وقصده من أن خيلص النيه هللا :  فطالب العلم جيب عليه أوال
؛ ألن هذا العلم هو   وطلب األجر والثواب-سبحانه وتعاىل  -طلب العلم وجه اهللا 

، وإن األنبياء مل يورثوا  وإن العلماء ورثة األنبياء {:  ، كما قال  مرياث األنبياء

 . )٢( )١( }، فمن أخذ به أخذ حبظ وافر  ، وإمنا ورثوا العلم ، وال درمها دينارا
:   وتبليغه للناس يف أمته ومحل ما جاء به فأنتم هتيئون أنفسكم لوراثة النيب 

} šÏ%©!$# tβθäóÏk=t7ãƒ ÏM≈n=≈y™Í‘ «!$# …çµtΡöθt±øƒs†uρ Ÿωuρ tβöθt±øƒs† #́‰tnr& ωÎ) ©!$# 3 4’s∀x.uρ «!$$Î/ $Y7ŠÅ¡ym ∩⊂∪ { )٣(  . 
  وأن يكون قصدنا وهدفنا رضا اهللا لنية هللا علينا مجيعا إخالص ا:  فأوال

$ *  {:  - جل وعال -، حيث يقول  وامتثال ما أمرنا به tΒ uρ šχ% x. tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#ρ ãÏΨ uŠÏ9 

Zπ ©ù!$ Ÿ2 4 Ÿωöθ n= sù txtΡ ÏΒ Èe≅ ä. 7πs% öÏù öΝåκ÷]ÏiΒ ×πxÍ← !$ sÛ (#θ ßγ ¤)xtG uŠÏj9 ’Îû Çƒ Ïe$! $# (#ρ â‘ É‹ΨãŠÏ9uρ óΟßγ tΒ öθ s% #sŒÎ) (#þθ ãèy_ u‘ öΝÍκö s9 Î) 

óΟßγ ¯= yè s9 šχρ â‘ x‹øt s† ∩⊇⊄⊄∪ { )٤(   . 
 لعباده أن تنفر طائفة ممن فيهم األهلية والكفاءة ينفرون لطلب فهذا حث من اهللا 

، بل ال   مث ال يقتصر األمر على أهنم يتفقهون يف أنفسهمهون يف دين اهللا العلم يتفق
ρ#)  { بد أن يفقهوا غريهم â‘ É‹ΨãŠÏ9uρ óΟßγ tΒ öθ s% #sŒÎ) (#þθ ãèy_ u‘ öΝÍκö s9Î) óΟßγ ¯= yè s9 šχρ â‘ x‹øt s† ∩⊇⊄⊄∪ { )٥(  ،

، بل ال بد مع ذلك أن يفقه غريه فالعلم  فليس القصد أن اإلنسان يتفقه يف نفسه فقط
،  ، وإمنا يبلغه للمحتاجني إليه مشترك بني األمة ال خيتزنه أحد لنفسه أو حيفظه لنفسه فقط

                                                 
 .  )٣٤٢(، الدارمي املقدمة  )٣٦٤١(أبو داود العلم ) ١(
، والترمذي يف سننه برقم  ) ٣٦٤١ (، وأبو داود يف سننه برقم  ) ٥/١٩٦ (رواه اإلمام أمحد يف مسنده  ) (٢(

، وابن عبد الرب يف جامع بيان  ) ٣٤٩ (، والدارمي برقم  ) ٢٢٣ (، وابن ماجه يف سننه برقم  ) ٢٦٨٢ (
 .  ) -  رضي اهللا عنه-، كلهم من حديث أيب الدرداء  ) ٦٤،  ٦٣ص (العلم وفضله 

 .  ٣٩:  سورة األحزاب آية) ٣(
 .  ١٢٢:  سورة التوبة آية) ٤(
 .  ١٢٢:  سورة التوبة آية) ٥(
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فكيف باحتكار ،  فإذا كان احتكار الطعام والناس يف حاجة إليه معصية عظيمة ومتوعد
ρ#)  {؟  العلم الذي الناس يف حاجة إليه â‘ É‹ΨãŠÏ9uρ óΟßγ tΒ öθ s% #sŒÎ) (#þθ ãè y_ u‘ öΝÍκö s9Î) { )١(  . 

يدل على أنه جيب على الداعية إىل اهللا مث نالحظ أن التفقه يف الدين سابق لإلنذار مما 
 الواجب عليه أن يتفقه أوال -واآلمر باملعروف والناهي عن املنكر والقائم بوظائف الدين 

 .  يف الدين
، أما من باشر الفتوى أو باشر األمور العلمية قبل أن  فالتفقه يف الدين سابق لإلنذار

:  ، وقد جاء يف األثر  أكثر مما يصلحيتفقه يف دين اهللا فإنه خيل هبذا األمر ويفسد
 . )٣( )٢( }تفقهوا قبل أن تسودوا  {

 :  البعد عن الفرقة واالختالف:  ثانيا
، جيب علينا أن نقوم  ، ال سيما وحنن منثل طلبة العلم ومنثل العلماء مث علينا مجيعا

، وإزالة األحقاد بني  ، ومجع الكلمة بتأليف القلوب، وذلك  باإلصالح بني الناس
’ ω uöyz *  {:   يقول- جل وعال -، فاهللا  املسلمني Îû 9ÏVŸ2 ÏiΒ öΝßγ1 uθ ôf ¯Ρ ω Î) ôtΒ ttΒ r& 

>π s% y‰|Á Î/ ÷ρ r& >∃ρ ã÷è tΒ ÷ρ r& £x≈ n=ô¹ Î) š ÷t/ Ä¨$ ¨Ψ9$# 4 tΒ uρ ö≅ yèøtƒ š Ï9≡sŒ u!$ tó ÏFö/$# ÏN$ |Ê ós∆ «!$# t∃öθ |¡sù ÏµŠ Ï?÷σçΡ 

#·ô_ r& $ \Κ‹ Ïàtã ∩⊇⊇⊆∪ { )سبحانه وتعاىل -وقال .  )٤ -  :}  (#θ à)¨?$$ sù ©!$# (#θßs Î= ô¹ r&uρ |N# sŒ 

öΝà6ÏΖ÷ t/ ( (#θ ãè‹ÏÛr&uρ ©!$# ÿ…ã& s!θ ß™ u‘ uρ β Î) ΟçFΖä. tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊇∪ { )سبحانه وتعاىل -ويقول .  )٥ -  :

}  $ yϑ ¯ΡÎ) tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×ο uθ ÷z Î) (#θ ßs Î= ô¹ r'sù t ÷t/ ö/ä3÷ƒ uθ yz r& 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# ÷/ä3ª= yè s9 tβθ çΗ xqöè? ∩⊇⊃∪ { )٦(  . 

                                                 
 .  ١٢٢:  سورة التوبة آية) ١(
 .  )٢٥٠(ارمي املقدمة الد) ٢(
 .  ) -  رضي اهللا عنه-، منسوب لعمر بن اخلطاب  ) ٢٥٦ (، والدارمي برقم  ) ١/٢٦ (رواه البخاري  ) (٣(
 .  ١١٤:  سورة النساء آية) ٤(
 .  ١:  سورة األنفال آية) ٥(
 .  ١٠:  سورة احلجرات آية) ٦(
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، كل يوم تطلع فيه الشمس  كل سالمى من الناس عليه صدقة {:   يقولوالنيب 

 . )٢( )١( }عدل بني االثنني صدقة ي
، وأن حيرصوا على أن  فالواجب على طلبة العلم والعلماء أن يقوموا هبذا اجلانب

، وأن يزيلوا سوء  ، وأن يسووا الرتاع بني املتخاصمني مهما أمكن يصلحوا بني الناس
تفرقة ، وأن جيمعوا كلمة املسلمني وحيذروا من ال التفاهم الذي ينجم بني املسلمني

 .  ، ودعاة خري ألمتهم ، ودعاة أخوة ، وأن يكونوا دائما دعاة إصالح واالختالف
قبل أن يباشر العامل أو طالب العلم اإلصالح والدعوة واألمر باملعروف والنهي :  ثالثا
،  ، ويف بيته ، ويف أهله ، قبل ذلك كله يبدأ بنفسه وأن يعمل بعمله يف نفسه عن املنكر

∆tβρâß *  {:  - سبحانه وتعاىل -، قال اهللا  اس إليهويف أقرب الن ù's?r& }¨$ ¨Ψ9$# ÎhÉ9 ø9$$ Î/ tβ öθ |¡Ψs?uρ 

öΝä3|¡àΡr& öΝçFΡr&uρ tβθè= ÷G s? |=≈ tG Å3ø9$# 4 Ÿξ sùr& tβθ è= É)÷è s? ∩⊆⊆∪ { )سبحانه وتعاىل -، وقال  )٣ -  :

} $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u zΝÏ9 šχθ ä9θ à)s? $ tΒ Ÿω tβθè= yè øs? ∩⊄∪ { )٤(  . 
، ويعمل مبا علمه اهللا  فيبدأ الداعية واآلمر باملعروف والناهي عن املنكر بنفسه أوال

، فإن السلف الصاحل كانوا  ناس من دعوته، وحىت يثق ال حىت يكون قدوة صاحلة لغريه
، فإذا رآهم الناس استفادوا منهم واقتدوا هبم مبجرد  يبدءون بأنفسهم قبل أن يتكلموا

، أما الذي  ؛ ألهنم يعملون مبا علمهم اهللا فيكونون قدوة لغريهم رؤيتهم يف أشخاصهم
،   نفسه ويضيء لغريه، فإنه كما قيل كالسراج حيرق ، وهو مضيع لنفسه يتكلم مع الناس

، فهذا  ، وأنت أوىل باالنتفاع بعلمك من غريك ، وأنت أوىل بالعمل وأنت أوىل بالنصيحة
، وهو أن يكون طالب العلم قدوة صاحلة يف نفسه قبل أن يتكلم مع الناس  جانب مهم

                                                 
 .  )٢/٣١٦(د ، أمح )١٠٠٩(، مسلم الزكاة  )٢٥٦٠(البخاري الصلح ) ١(
 .  )  وللحديث بقية-  رضي اهللا عنه-، من حديث أيب هريرة  ) ٤/١٥ (رواه اإلمام البخارى  ) (٢(
 .  ٤٤:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ٢:  سورة الصف آية) ٤(



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ٦١٧

$  {:  ويبدأ بأهله قال تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#þθ è% ö/ä3|¡àΡr& ö/ä3‹ Î= ÷δ r&uρ #Y‘$ tΡ $ yδ ßŠθ è% uρ â¨$̈Ζ9$# 

äο u‘$ yf Ït ø: $#uρ { )ابدأ بأهلك  )١ ، }  ö‘ É‹Ρr&uρ y7 s?uÏ±tã šÎ/tø% F{$# ∩⊄⊇⊆∪ { )٢(  . 
 .  فهذه هي الطريقة الصحيحة لإلصالح

 أطباء األرواح والقلوب 
، فأنتم  وإذا كان األطباء يف املستشفيات يعاجلون األجسام ويعاجلون األمراض احلسية

$ ãΑÍi”t∴çΡuρ zÏΒ Èβ#uöà)ø9$#  {:  أطباء القلوب تعاجلون من أمراضها بالشفاء الذي أنزله اهللا tΒ uθ èδ 

Ö!$ xÏ© ×π uΗ÷qu‘ uρ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9   { )وقال تعاىل )٣ ،  :}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# ô‰s% Νä3ø?u!$ y_ ×π sàÏã öθ ¨Β ÏiΒ 

öΝà6În/§‘ Õ!$ xÏ© uρ $ yϑ Ïj9 ’ Îû Í‘ρß‰Á9$# “ Y‰èδ uρ ×πuΗ ÷qu‘ uρ tÏΨ ÏΒ ÷σßϑ ù=Ïj9 ∩∈∠∪ { )وقال تعاىل )٤ ،  :}  ö≅ è% uθ èδ 

š Ï%©#Ï9 (#θ ãΖtΒ#u ” W‰èδ Õ!$ xÏ© uρ ( { )٥(  . 
، ومرض القلب ومرض األرواح أشد من مرض  فأنتم أطباء القلوب وأطباء األرواح

 واحلمد هللا -، فال شك أنكم  ، إذن طبيب القلب يكون أهم من طبيب األبدان األجسام
، فحققوا هذا  ملكانة الالئقة وانتسبتم إىل أشرف ختصص قد اخترمت ألنفسكم ا-

 .  ، حققوه بالعمل حىت حتصلوا على النتيجة املطلوبة ، وهذا االختيار االنتساب
، كل الناس ينظرون إىل أفعالكم وإىل تصرفاتكم  واعلموا أن الناس ينظرون إليكم

ساجد والناس ينظرون وإىل عبادتكم وإىل حمافظتكم على صلواتكم وإىل حضوركم يف امل
 :  ، يقول الشاعر ؛ ألنكم طلبة علم وأنتم قدوة إليكم أكثر من غريكم

                       قد هيئـوك ألمـر لـو فطنـت لـه                                       فاربأ بنفسك أن ترعـى مـع اهلمـل         

                                                 
 .  ٦:  سورة التحرمي آية) ١(
 .  ٢١٤:  سورة الشعراء آية) ٢(
 .  ٨٢:  سورة اإلسراء آية) ٣(
 .  ٥٧:   آيةسورة يونس) ٤(
 .  ٤٤:  سورة فصلت آية) ٥(
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 -، والصوارف  ، فإن املغريات اليوم والشواغل كثرية عليكم حبفظ الوقت:      ً رابع ا
،  ، فعليكم أن حتذروا من هذه الشواغل  احلديثة كثرية مما جلبته املدينة-كما تعلمون 

،  ، وعلى حفظ الوقت ، أن تقبلوا على طلب العلم وأن تقبلوا على ما اخترمت االنتماء إليه
 .  " " الوقت كالسيف إن مل تقطعه قطعك"  : " ويف احلكمة يقولون

 هيأمت ، فاحفظوا أوقاتكم وأنفقوها فيما وال شك أن حفظ الوقت عليه مدار كبري
، أو فترة غفل فيها عن طلب العلم  ، فإن طالب العلم إذا مرت عليه ساعة أنفسكم له

، أو هذا األسبوع سيبقى ثلمة يف  ، أو هذا اليوم ، أو هذه الفترة ستبقى هذه الساعة
 .  معلوماته يتحسسها فيما بعد
، وال  كبة، فإن معلوماته ستكون متوا        ّ           ، ومل يضي ع شيئا منه بينما من حفظ وقته

ال تؤخر عمل اليوم إىل الغد فتعجز عن "  : " ، ويف احلكمة يقولون يفوت عليه شيء
 -واحلمد هللا-هذا ما أحببت أن أقوله وإن كنت أعلم أنكم "  " عمل يومني يف يوم واحد
؛ ألن من  ، وعلى ختصصكم وأنتم أدرى مين أيضا هبذه األمور أحرص على أنفسكم

،  ، وأنتم أدرى بأموركم وأحرص على أوقاتكم ن هو بعيد عنهزاول الشيء أدرى به مم
، وعلى  ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد ولكن من باب التذكري والذكرى تنفع املؤمنني

 .  آله وصحبه أمجعني
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 أسئلة اللقاء واإلجابة عليها )  ٢ (

 إمهال الشباب وزهدهم يف تعلم العقيدة ومدارستها واالهتمام هبا 
يالحظ على الشباب يف اآلونة األخرية إمهاهلم وزهدهم يف تعلم العقيدة :  ١س

؛ فما هو توجيه فضيلتكم ملثل  ، وانشغاهلم بأمور أخرى ومدارستها واالهتمام هبا
 ؟  هؤالء الشباب

؛  أنصح للشباب ولغريهم من املسلمني أن يهتموا بالعقيدة أوال وقبل كل شيء:  ١ج
، فإذا كانت العقيدة  الذي تبىن عليه كل األعمال قبوال ورداألن العقيدة هي األصل 

، خصوصا خامت الرسل نبينا  صحيحة موافقة ملا جاء به الرسل عليهم الصالة والسالم
، وإذا  ، إذا كانت هذه األعمال خالصة لوجه اهللا تعاىل  فإن سائر األعمال تقبلحممد 

، أو  ى العوائد وتقليد اآلباء واألجداد، أو كانت ضالة مبنية عل كانت العقيدة فاسدة
 سبحانه -؛ ألن اهللا  ، ال يقبل منها شيء ، فإن األعمال مردودة كانت عقيدة شركية

، وصوابا على سنة   ال يقبل من األعمال إال ما كان خالصا لوجهه الكرمي-وتعاىل 
  .  -رسوله 

،   أن يكون مسلما حقا، ويريد ، ويريد قبول أعماله فمن كان يريد النجاة لنفسه
، بأن يعرف العقيدة الصحيحة وما يضادها وما يناقضها وما  فعليه أن يعتين بالعقيدة

، وذلك ال يكون إال بتعلمها من أهل العلم وأهل البصرية  ، حىت يبين أعماله عليها ينقصها
 .  الذين تلقوها عن سلف هذه األمة

= : }  óΟn لنبيه حممد - سبحانه وتعاىل -قال اهللا  ÷æ$$ sù …çµ̄Ρr& Iω tµ≈ s9Î) ω Î) ª!$# 

öÏøó tG ó™ $#uρ š Î7/Ρs% Î! tÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9uρ ÏM≈oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$#uρ 3 { )١(   . 
 :   ترمجة قال فيها)٢( - رمحه اهللا -وقد ترجم اإلمام البخاري 

                                                 
 .  ١٩:  سورة حممد آية) ١(
 .  ) صحيحه (يف ) ٢(
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=óΟn  { ، وساق هذه اآلية الكرمية"  العلم قبل القول والعمل:  باب "  ÷æ$$ sù …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈s9 Î) 

ω Î) ª!$# { )قبل القول والعمل بالعلم - سبحانه وتعاىل - حيث بدأ اهللا )١  . 

ÎóÇyè  {:  - سبحانه وتعاىل -وقال اهللا  ø9$#uρ ∩⊇∪ ¨β Î) z≈ |¡Σ M}$# ’Å∀ s9 Aô£äz ∩⊄∪ ω Î) t Ï% ©! $# 

(#θ ãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# (#öθ |¹# uθ s?uρ Èd,ys ø9$$ Î/ (#öθ |¹# uθ s?uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/ ∩⊂∪ { )؛ فرتب السالمة من   )٢
 :  اخلسارة على مسائل أربع

 .  االعتقاد الصحيح:  ؛ ويعين اإلميان:  املسألة األوىل
، وعطف األعمال الصاحلة على  العمل الصاحل واألقوال الصاحلة:  املسألة الثانية

فها ، وإمنا عط ؛ ألن األعمال داخلة يف اإلميان اإلميان من باب عطف اخلاص على العام
 .  عليه اهتماما هبا

öθ#)  {:  املسألة الثالثة |¹# uθ s?uρ Èd,ys ø9$$ Î/ { )دعوا إىل اهللا وأمروا باملعروف وهنوا :   يعين)٣
؛ ألن املسلم   غريهم إىل ذلك، ملا اعتنوا بأنفسهم أوال وعرفوا الطريق دعوا عن املنكر

 .  ، والنهي عن املنكر  واألمر باملعروف- سبحانه وتعاىل -مكلف بدعوة الناس إىل اهللا 
öθ#)  {:  املسألة الرابعة |¹# uθ s?uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/ ∩⊂∪ { )لى ما يالقونه يف سبيل ذلك  الصرب ع)٤
 .  حبس النفس على املشقة يف سبيل اهللا:  ، والصرب من التعب واملشقة

 .  فال سعادة ملسلم إال إذا حقق هذه املسائل األربع
، وما يدور يف  ، وأقوال الناس ، واألمور الصحفية أما االهتمام بالثقافات العامة

، فيطلع  ا يتحصل على العلم الشرعي وحيقق العقيدة، فإمنا يطلع اإلنسان عليها بعدم العامل
، ومن أجل أن حيذر مما يدور يف  على هذه األمور من أجل أن يعرف اخلري من الشر

، لكن هذا بعدما يتسلح بالعلم ويتسلح باإلميان باهللا  الساحة من شرور ودعايات مضللة
                                                 

 .  ١٩:  سورة حممد آية) ١(
 .  ٣ - ١:  اتياآلسورة العصر ) ٢(
 .  ٣:  سورة العصر آية) ٣(
 .  ٣:  سورة العصر آية) ٤(
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، وهو على  وأمور السياسة، أما أن يدخل يف جماالت الثقافة واألمور الصحفية  ورسوله
، بل هذا يضره  ، فإن هذا ال ينفعه شيئا ، وعلى غري علم بأمور دينه غري علم بعقيدته

 .  ، وال يستطيع أن مييز احلق من الباطل حبيث يشتغل مبا ال فائدة له منه
؛  ، ولبسوا على الناس كثري ممن جهلوا العقيدة واعتنوا مبثل هذه األمور ضلوا وأضلوا

، وما يؤخذ  بب أهنم ليس عندهم بصرية وليس عندهم علم مييزون به بني احلق والباطلبس
، وحصل اللبس عند كثري من  ، فبذلك حصل اخللل ، وكيف تعاجل األمور وما يترك
، من غري أن يكون عندهم علم  ؛ ألهنم دخلوا يف جماالت الثقافة وجماالت السياسة الناس

 .  ، والباطل حقا  فحسبوا احلق باطال، بعقيدهتم وبصرية من دينهم

 إعراض كثري من الشباب عن قراءة كتب السلف الصاحل 
 وتصحيح العقيدة عليها 

لقد أعرض كثري من الشباب عن قراءة كتب السلف الصاحل وتصحيح :  ٢س
، اليت توضح منهج أهل  البن أيب عاصم وغريه)  السنة (؛ ككتاب  العقيدة عليها

، وانشغلوا بالقراءة ملن  وموقفهم من السنة وأهلها والبدع وأهلهاالسنة واجلماعة 
،  ، الذين يوجد يف كالمهم ما يناقض كتب السلف يسمون باملفكرين والدعاة

؟ وما هي الكتب السلفية اليت  ، فبماذا توجهون هؤالء الشباب ويقررون خالفها
 ؟  تنصحوهنم بقراءهتا وبناء العقيدة وتصحيحها عليها

ملا عرفنا أنه جيب العناية :  ، وهو  هذا السؤال متفرع عن السؤال السابق: ٢ج
ما هي املصادر :  ، فإنه يأيت السؤال بالعقيدة وتعلمها وتعلم ما جيب على اإلنسان حنوها

 ؟  ؟ ومن هم الذين نتلقى عنهم هذه العقيدة اليت تؤخذ منها هذه العقيدة
دة اإلميان منها هي الكتاب والسنة ومنهج املصادر اليت تؤخذ عقيدة التوحيد وعقي

، وبني ما خيالفها وما يضادها وما  ، فإن القرآن قد بني العقيدة بيانا شافيا السلف الصاحل
 وسريته ودعوته ، وكذلك سنة الرسول  ، وشخص كل األمراض اليت ختل هبا خيل هبا
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ن القرون املفضلة قد  وكذلك السلف الصاحل والتابعون وأتباع التابعني موأحاديثه 
، فريجع  اعتنوا بتفسري القرآن وتفسري السنة وبيان العقيدة الصحيحة منها وتبيينها للناس

، وهو مدون وحمفوظ يف كتب   إىل كالم السلف الصاحلبعد كتاب اهللا وسنة رسوله 
 .  ، ومدون أيضا بشكل خاص يف كتب العقائد التفسري وشروح احلديث
 العقيدة فهم أهل التوحيد وعلماء التوحيد الذين درسوا هذه وأما من يتلقى عنه

؛  ، خصوصا يف هذه البالد ، وهم متوفرون وهللا احلمد العقيدة دراسة وافية وتفقهوا فيها
، فإن علماء هذه البالد على وجه اخلصوص وعلماء املسلمني يف غري هذه  بالد التوحيد

، مث  ، يدرسوهنا ويفهموهنا ية بعقيدة التوحيدالبالد املستقيمني على وجه العموم هلم عنا
، فالرجوع إىل أهل التوحيد وإىل علماء التوحيد الذين  ، ويدعون إليها يوضحوهنا للناس

 .  ، فهؤالء الذين تؤخذ عنهم عقيدة التوحيد سلمت عقيدهتم وصفت
من هنا أما االنصراف عن كتب العقيدة إىل كتب الثقافات العامة واألفكار املستوردة 

، ال  حلم مجل غث فوق جبل وعر:  ، وهي كما يقول القائل ، فهذه ال تغين شيئا وهناك
،  ، وال ينفع العلم هبا هذه كتب ال يضر اجلهل هبا! ، وال مسني فينتقى  سهل فريتقى

، وأراد أن يطلع عليها من  ولكن من تضلع بعلوم التوحيد وعلوم العقيدة والعلوم الشرعية
، وحرم  ، بأن هداه للعقيدة الصحيحة  عليه- سبحانه وتعاىل -نعمة اهللا باب معرفة 

،  هؤالء الذين انشغلوا بالقيل والقال وملئوا الكتب والصحف بالكالم الذي ال طائل حتته
 .  ، على أال ينشغل عن قراءة ما يفيد  فهذا ال بأس به-وشره أكثر من خريه 

،  ؛ ألهنا ال تسمن ص أن ينشغل هبذه الكتبفال جيوز لطالب العلم واملبتدئ باخلصو
.  ، وتضيع الزمان على اإلنسان ، وتشتت الفكر ، وإمنا تأخذ الوقت وال تغين من جوع

، والكتب اليت تعتين  ، والكتب املفيدة فالواجب على اإلنسان أن خيتار الكتب النافعة
لم ما قاله اهللا وما قاله ، فالع  وتشرح فهم السلف الصاحل هلمابكتاب اهللا وسنة رسوله 

 :  - رمحه اهللا - قال ابن القيم رسول اهللا 
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                                         قال الـصحابة هـم أولـوا العرفـان         
   )١ (                                 بني النـصوص وبـني رأي فـالن       

 
 

ــوله ــال رس ــال اهللا وق ــم ق                        العل
                                    ما العلم نـصبك للخـالف سـفاهة        

 زهد كثري من الشباب يف متابعة الدروس العلمية 
 وثوقني ولزوم دروس أهل العلم امل

كثري من الشباب زهدوا يف متابعة الدروس العلمية ولزوم دروس أهل العلم :  ٣س
، واجتهوا إىل احملاضرات العصرية اليت  ، أو قليلة النفع ، واعتربوها غري هامة املوثوقني

، فما  ؛ ألهنا تعتين بالواقع ؛ العتقادهم أهنا أهم تتحدث عن السياسة وأوضاع العامل
 ؟  ؤالء الشبابنصيحتكم هل

، االشتغال باحملاضرات العامة والصحافة ومبا يدور يف العامل  هذا كما سبق:  ٣ج
، ويصبح صاحبها مشوش  دون علم بالعقيدة ودون علم بأمور الشرع تضليل وضياع

 .  ؛ ألنه استبدل الذي هو أدين بالذي هو خري الفكر
=óΟn  {:  ، قال تعاىل ع أوال أمرنا بتعلم العلم الناف- سبحانه وتعاىل -واهللا  ÷æ$$ sù …çµ ¯Ρr& Iω 

tµ≈ s9Î) ω Î) ª!$# öÏøó tG ó™$#uρ š Î7/Ρs% Î! { )وقال تعاىل  )٢ ،  :} ö≅è% ö≅yδ “ Èθ tG ó¡o„ t Ï% ©!$# tβθçΗ s>ôè tƒ t Ï%©!$# uρ 

Ÿω tβθßϑ n= ôè tƒ 3 $ yϑ ¯ΡÎ) ã©.x‹tG tƒ (#θ ä9'ρ é& É=≈ t7ø9F{$# ∩∪ { )وقال تعاىل )٣ ،  :}  $ yϑ ¯ΡÎ)  y´ øƒ s† ©!$# ôÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã 

(#àσ¯≈ yϑ n= ãèø9$# 3 { )وقال تعاىل )٤ ،  :}  ≅è% uρ Éb>§‘ ’ÎΤ÷ŠÎ— $ Vϑ ù= Ïã ∩⊇⊇⊆∪ { )٥(  . 
إىل غري ذلك من اآليات اليت حتث على طلب العلم املرتل يف كتاب اهللا وسنة 

، وهذا هو النور الذي يبصر   ألن هذا هو العلم النافع املفيد يف الدنيا واآلخرةرسوله 

                                                 
 ) ) .  ٢/١٥٢ (خليل اهلراس حممد / ، شرح د ، البن القيم شرح القصيدة النونية:  انظر ) (١(
 .  ١٩:  سورة حممد آية) ٢(
 .  ٩:  سورة الزمر آية) ٣(
 .  ٢٨:  سورة فاطر آية) ٤(
 .  ١١٤:  سورة طه آية) ٥(
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، ويف  اإلنسان به الطريق إىل اجلنة وإىل السعادة والطريق إىل املعيشة الطيبة الرتيهة يف الدنيا
 .  اآلخرة

$  {:  قال تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# ô‰s% Νä.u!% y` Ö≈ yδ öç/ ÏiΒ öΝä3În/§‘ !$ uΖø9t“Ρr&uρ öΝä3ö‹s9Î) #Y‘θ çΡ $ YΨÎ6 •Β ∩⊇∠⊆∪ $ ¨Β r' sù 

š Ï%©!$# (#θ ãΨ tΒ#u «!$$ Î/ (#θ ßϑ |Á tFôã $#uρ Ïµ Î/ öΝßγ è= Åz ô‰ã‹|¡sù ’ Îû 7π uΗ ÷qu‘ çµ÷ΖÏiΒ 9≅ôÒ sùuρ öΝÍκ‰ Ï‰öκu‰ uρ Ïµ ø‹s9Î) $ WÛ≡uÅÀ 

$ VϑŠ É)tG ó¡•Β ∩⊇∠∈∪ { )١(  . 

$  {:  ، وفيها الدعاء العظيم وحنن نقرأ سورة الفاحتة tΡÏ‰÷δ $# xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ É)tG ó¡ßϑ ø9$# ∩∉∪ 

xÞ≡uÅÀ t Ï%©!$# |M ôϑ yè÷Ρr& öΝÎγ ö‹n= tã Îöxî ÅUθ àÒ øóyϑ ø9$# óΟÎγ ö‹n= tæ Ÿω uρ tÏj9!$ Ò9$# ∩∠∪ { )٢(   . 

 zÏiΒ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9$#  {:  والذين أنعم اهللا عليهم هم الذين مجعوا بني العلم النافع والعمل الصاحل

tÉ)ƒÏd‰Å_Á9$#uρ Ï!#y‰pκ’¶9$#uρ tÅsÎ=≈¢Á9$#uρ 4 zÝ¡ymuρ y7Í×̄≈s9'ρé& $Z)ŠÏùu‘ ∩∉∪ { )و )٣ ، }  Îöxî ÅUθàÒøóyϑø9$# 

óΟÎγö‹n=tæ { )هم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل:   )٤  ،}  Ÿωuρ tÏj9!$Ò9$# ∩∠∪ { )هم :  )٥
 .  الذين أخذوا العمل وتركوا العلم

 .  ، وهم الذين مجعوا بني العلم النافع والعمل الصاحل منعم عليهم:  ف األولفالصن
 .  ؛ ألهنم عصوا اهللا على بصرية مغضوب عليهم:  والصنف الثاين
 .  ؛ ألهنم عملوا بدون علم ضالون:  والصنف الثالث

فقه ، فهذا إمنا يكون بعد ال ، أو فقه الواقع وأما االشتغال بواقع العصر كما يقولون
؛ إذ اإلنسان بالفقه الشرعي ينظر إىل واقع الناس وما يدور يف العامل وما يأيت من  الشرعي
،  ؛ ليميز خريها من شرها ، ويعرضها على العلم الشرعي الصحيح ، ومن آراء أفكار

، فالذي يشتغل بادئ  وبدون العلم الشرعي فإنه ال مييز بني احلق والباطل واهلدى والضالل
                                                 

 .  ١٧٥ - ١٧٤:  تانياآلسورة النساء ) ١(
 .  ٧ - ٦:  تانياآلسورة الفاحتة ) ٢(
 .  ٦٩:  سورة النساء آية) ٣(
 .  ٧:  سورة الفاحتة آية) ٤(
 .  ٧:  سورة الفاحتة آية) ٥(
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، وليس عنده بصرية من  ألمور الثقافية واألمور الصحافية واألمور السياسيةذي بدء با
؛ ألن أكثر ما يدور فيها ضالل ودعاية للباطل وزخرف من  ؛ فإنه يضل هبذه األمور دينه

 .  ، نسأل اهللا العافية والسالمة القول وغرور

 األخذ مبناهج دعوية مستوردة وافدة وأثر ذلك على العقيدة 
، إذا  ؛ هل لذلك أثر على العقيدة خذ مبناهج دعوية مستوردة وافدةاأل:  ٤س

، أو عدم التفريق بني  ، أو ضعف عقيدة الوالء والرباء علمنا ضعف عقيدة املتبوعني
 ؟  ؟ وجزاكم اهللا خري الفرق الضالة مبناهجهم عند أولئك

مت  وخا، خصوصا خامت الرسل  الفيصل يف هذا هو إتباع منهج الرسل:  ٤ج
، مث يأمر  الرسل كان أول ما يأمر بالتوحيد ويوصي دعاته أن يدعوا أول شيء إىل التوحيد

 .  بعد ذلك بأوامر الدين من صالة وزكاة وصيام وحج
، فإن هم  أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللادعهم إىل شهادة  {:   ملعاذقال 

 . )٢( إىل آخر احلديث )١( }.  . أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم مخس صلوات
؛ ألن اهللا  ، ومن كتاب اهللا  يف الدعوة مأخوذ من سريتهمث أيضا منهج الرسول 

äí  {:  تعاىل يقول ÷Š $# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 Î n/ u‘ Ïπ yϑ õ3 Ït ø: $$ Î/ Ïπ sà Ïã öθ yϑ ø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡ pt ø: $# ( Ο ßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ  ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ 

ß |¡ ôm r& 4 { )ويقول تعاىل لنبيه  )٣ ،  : }  ö≅ è% Íν É‹≈ yδ þ’Í?Š Î6 y™ (#þθ ãã÷Šr& ’n< Î) «!$# 4 4’ n?tã 

>ο uÅÁ t/ O$ tΡr& ÇtΒuρ Í_yèt6̈?$# ( z≈ysö6ß™uρ «!$# !$tΒuρ O$tΡr& zÏΒ šÏ.Îô³ßϑø9$# ∩⊇⊃∇∪ { )٤(  .} (#þθãã÷Šr& ’n<Î) «!$# 4 { 
، ليس  ، بأن يكون قصده الدعوة إىل اهللا  فيجب على الداعية أن يكون خملصا يف نيته: )٥(

                                                 
، أبو  )٢٤٣٥(، النسائي الزكاة  )٦٢٥(، الترمذي الزكاة  )١٩(، مسلم اإلميان  )١٣٣١(البخاري الزكاة ) ١(

 .  )١٦١٤(، الدارمي الزكاة  )١/٢٣٣(، أمحد  )١٧٨٣(، ابن ماجه الزكاة  )١٥٨٤(داود الزكاة 
 .  ) ) ١ ( احلاشية رقم ١١تقدم خترجيه ص ) (٢(
 .  ١٢٥:  سورة النحل آية) ٣(
 .  ١٠٨:  سورة يوسف آية) ٤(
 .  ١٠٨:  سورة يوسف آية) ٥(
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، أو   أو منهج معني، أو الدعوة إىل شخص معني غري الرسول  قصده الدعوة إىل نفسه
، وإخراج الناس من  ، وإمنا يقصد الدعوة إىل اهللا جلماعةطائفة معينة غري أهل السنة وا
 .  ، هذا قصد الداعية املخلص الظلمات إىل النور ونفع الناس

þθ#)  {:   تعاىل على هذه اآلية- رمحه اهللا -يقول الشيخ حممد بن عبد الوهاب  ãã ÷Šr& 

’ n< Î) «!$# 4 { )؛ ألن بعض الناس إمنا يدعو  فيه وجوب اإلخالص يف الدعوة"  : " ؛ قال )١
، أو  ، أو يدعو إىل طائفة  فالذي يدعو إىل نفسه)٢("  " ، وال يدعو إىل اهللا إىل نفسه

، وإمنا  هللا؛ ال يدعو إىل ا  وأتباعه، أو يدعو إىل متبوع غري الرسول  يدعو إىل منهج
 .  يدعو إىل ما دعا إليه من تلك األمور

 ويكون قصده نفع الناس فالواجب على الداعية أن يكون قصده اإلخالص هللا 
، وال  ، وال التجمع مع الطوائف األخرى ، ال التحزب وإخراجهم من الظلمات إىل النور

، ويتبع  ا ينتصر للحق، وإمن ، وال االنتصار لفالن أو عالن ، وال اخلصومات املنازعات
 .  ، هذا هو الذي يدعو إىل اهللا على املنهج الصحيح منهج احلق

، الدعوة إىل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة واجلدال باليت  الدعوة إىل اهللا باإلخالص
 .  هي أحسن

 ومن سار على هذا هذا منهج الدعوة املستخلص من كتاب اهللا وسنة رسوله 
 .  ، ومن خالف هذا املنهج فإنه ليس داعية إىل اهللا حقا ية إىل اهللا حقااملنهج فهو الداع

$  {:  ، قال تعاىل ، ال مناهج يف اإلسالم واملنهج يف اإلسالم واحد tΡÏ‰÷δ $# xÞ≡uÅ_Ç9$# 

tΛ É)tG ó¡ßϑ ø9$# ∩∉∪ xÞ≡uÅÀ t Ï% ©!$# |M ôϑ yè ÷Ρr& öΝÎγ ö‹n= tã Îöxî ÅUθ àÒ øóyϑ ø9$# óΟÎγ ö‹n= tæ Ÿω uρ tÏj9!$ Ò9$# ∩∠∪ { )٣(  ،

                                                 
 .  ١٠٨:  سورة يوسف آية) ١(
 تعاىل - رمحه اهللا -كتاب التوحيد الذي هو حق اهللا على العبيد لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب :  انظر ) (٢(

 .  ) ، مبعناه ) ٤٦،  ٤٥ص (
 .  ٧ - ٦:  تانياآل الفاحتة سورة) ٣(
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β¨  {:  ، وقال سبحانه هذا منهج اإلسالم r&uρ #x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡uÅÀ $ VϑŠ É)tG ó¡ãΒ çνθãè Î7¨?$$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãèÎ7−Fs? 

Ÿ≅ ç6¡9$# s−§xtG sù öΝä3Î/ tã Ï& Î#‹Î7y™ 4 { )١(  . 
 الذي سار عليه السلف الصاحل ، منهج الرسول  ليس يف اإلسالم إال منهج واحد

، ال  ، منهج واحد ، ومن جاء بعدهم من الدعاة واجملددين لدين اهللا من الصحابة والتابعني
 .  ، وال اختالف يهانقسام ف

، بل يكونون مجاعة واحدة مع  وعالمة هذا املنهج أن الذين ساروا عليه ال خيتلفون
، وعالمة املناهج املنحرفة  الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني

 هو ، فهذا ، والرتاع بني أهلها ، والعداوة بني أهلها وجود االختالفات بني أهلها
 .  الفارق

، وهو  ، منهج الكتاب والسنة وسلف هذه األمة الواجب أن نكون على منهج واحد
، ويف  ، ويف علمنا ، ويف عملنا املنهج الصحيح الذي جيب أن نسري عليه يف دعوتنا إىل اهللا

،  ، ومل حيصل تفرق ، ومل حيصل عداوات ، لو أخذنا هبذا مل حيصل اختالف مجيع أمورنا
، هذا هو الذي يوجب  ، والتماس مناهج أخرى صل التفرق من خمالفة هذا املنهجإمنا حي

 .  التفرق واالختالف

 سبب اهتمام كثري من املسلمني بعلم العقيدة 
 وبيان املقصود بالعقيدة واإلميان والتوحيد 

، وما املقصود بالعقيدة واإلميان  ملاذا يهتم كثري من املسلمني بعلم العقيدة:  ٥س
إن بعض :  ؟ وما رأيكم فيمن يقول ؟ وهل هناك فرق بني هذه املصطلحات توحيدوال

، وبالتايل ال جدوى من تعميم  أمور العقيدة وموضوعاهتا قد انتهى ومضى زمنها
 ؟  دراستها

                                                 
 .  ١٥٣:  سورة األنعام آية) ١(
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يهتم املوفقون من املسلمني بعلم العقيدة اقتداء بالرسل صلوات اهللا وسالمه :  ٥ج
؛ ألهنا هي األساس الذي  دءون دعوهتم بتصحيح العقيدة، حيث كانوا يب عليهم أمجعني

، وما مل تصح العقيدة مل  ؛ فإذا صحت العقيدة صحت األعمال يبىن عليه سائر األعمال
 .  تصح األعمال
‰ô  {:  قال تعاىل s) s9 uρ z Çrρ é& y7 ø‹ s9 Î) ’ n< Î) uρ t Ï% ©! $#  ÏΒ š Î= ö6 s% ÷ È⌡ s9 |M ø. u õ° r& £ sÜ t6 ós u‹ s9 y7 è= uΗ xå 

£ tΡθ ä3 tG s9 uρ z ÏΒ zƒ Î Å£≈ sƒ ø: öθ  {:  وقال تعاىل.  )١( } ∪∋∌∩ #$ s9 uρ (#θ ä. u õ° r& xÝ Î6 ys s9 Ο ßγ ÷Ζ tã $ ¨Β (#θ çΡ% x. 

tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩∇∇∪ { )٢(  . 
، ويزيد  واملقصود بالعقيدة واإلميان والتوحيد شيء واحد من حيث إهنا عمل قليب

 .  اإلميان على ذلك أنه أيضا قول باللسان وعمل باجلوارح
،  والعناية هبا يف كل زمان ومكانومجيع أمور العقيدة وموضوعاهتا ال بد من معرفتها 

 .  وال ينتهي العمل هبا إىل أن تقوم الساعة
إما أن :  ، ال خيلو والذي يرى أن بعض أمور العقيدة ومواضيعها قد انتهى وقتها

،  ، وإما أن يكون عنده خلل يف عقيدته يكون جاهال ال يعرف مواضيع العقيدة وأمهيتها
 .  لئال ينكشف؛  ويريد التستر على هذا اخللل

؛ ألن هذا يفرق بني  اتركوا الكالم يف موضوع توحيد األلوهية:  كالذين يقولون
، والرد على املالحدة  ، وإثبات وجود اهللا املسلمني واكتفوا بالدعوة إىل توحيد الربوبية

 ! ، وال تتعرضوا لعباد القبور واألضرحة  والشيوعيني
، والرد على من  ع إثبات األمساء والصفاتاتركوا الكالم يف موضو:  وكالذي يقول
 .  إىل غري ذلك.  . ، أو تأويل يعترض هلا بنفي

وكل هذا كالم باطل ال بد من كشف زيفه وبيان مغزاه وتعرية مضمونه الباطل وما 
، وبيان ما يفسدها   جاء ببيان العقيدة للناسوالرسول ! ينطوي عليه من سوء معتقد 

                                                 
 .  ٦٥:  سورة الزمر آية) ١(
 .  ٨٨:  سورة األنعام آية) ٢(
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، ووجوب بيانه   آيات القرآن وسوره يف توضيح هذا األمر، وكثري من قبل كل شيء
 ! ! ؟  ، فهل يريد هؤالء منا أن نترك القرآن وما فيه من بيان العقيدة للناس

 من يزهد يف دروس العقيدة حبجة أننا مسلمون 
،  حنن مسلمون ولسنا بكفرة:  ، ويقول هناك من يزهد يف دروس العقيدة:  ٦س

فما توجيه فضيلتكم حيال .  ، أو ندرسها يف املساجد العقيدةأو مشركني حىت نتعلم 
 ؟  هذا

ليس معىن تدريس العقيدة وتعليم العقيدة أننا حنكم على كل الناس أهنم :  ٦ج
، ويعرفوا ما  ، حنن ندرسها للمسلمني واملوحدين من أجل أن يعرفوها متاما كفار

 .  ، فهذا من باب الوقاية  ال يعلمون؛ لئال يقعوا فيه وهم ، ويعرفوا ما يضادها يناقضها
،   عن اخلريكان الناس يسألون رسول اهللا :   يقولوكان حذيفة بن اليمان 

 . )١(وكنت أسأله عن الشر خمافة أن يدركين 
، إذا  يوشك أن تنقض عرى اإلسالم عروة عروة : (  يقولوعمر بن اخلطاب 

 .  ) نشأ يف اإلسالم من ال يعرف اجلاهلية
، بل معناه أننا  حن إذا درسنا العقيدة ليس معناه أننا حنكم على الناس كلهم بالكفرفن

 .  نريد أن نعرف العقيدة الصحيحة حىت نتمسك هبا ونعرف ما يضادها حىت نتجنبه
=  : }  óΟnواهللا تعاىل يقول لنبيه  ÷æ$$ sù …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) ω Î) ª!$# öÏøó tG ó™$#uρ š Î7/Ρs% Î! 

tÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9uρ ÏM≈oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$#uρ 3 { )أنا مسلم :  ، وال يكتفي أنه يقول ؛ فال بد أن اإلنسان يتعلم )٢
؟ فالكثريون ال   لنا اإلسالمعرف:  ؟ أو قلنا له ما هو اإلسالم:  ، ولو سألناه واحلمد هللا! 

 .  يستطيعون أن يعرفوا اإلسالم تعريفا صحيحا

                                                 
 .  ) ، من حديث حذيفة بن اليمان ) ٤/١٧٨ (رواه اإلمام البخاري  ) (١(
 .  ١٩:  سورة حممد آية) ٢(
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، وإذا  ؟ فالكثريون ال يعرفون نواقض اإلسالم  ّ                بي ن يل نواقض اإلسالم:  ولو قلت له
 .  ، وهو ال يدري جهلها يوشك أن يقع فيها

  بينها الرسول  ّ                    بي ن يل أركان اإلميان اليت:  ، أو بني يل أركان اإلسالم:  ولو قلت له
إنك مسلم وأنت ال :  ؟ لوجدنا الكثريين ال يعرفون ذلك فكيف تقول واشرحها يل

 ؟  تعرف ما هو اإلسالم وما نواقضه
،  بل إن الكثري من الذين يزعمون أهنم دعاة ال يعرفون أنواع التوحيد وأنواع الشرك

،  رفون نواقض الوضوء، وال يع ، وال يعرفون أحكام الوضوء وال يعرفون شروط الصالة
، أين هؤالء  ، وال يعرفون مبطالت الصالة ، وواجبات الصالة وال يعرفون أركان الصالة

، اإلسالم حقيقة  اإلسالم ليس دعوى فقط! ؟  من معرفة اإلسالم فضال عن الدعوة إليه
،  طر؛ ألن الذي ال يعلم يقع يف اخل ال بد من املعرفة والعلم والبصرية.  . وعمل ومعرفة
، وهذا الطريق فيه حفر وفيه  ، مثل اجلاهل الذي يسري يف طريق ال يعرفه وهو ال يدري
 .  ، وهو ال يدري ، يقع يف اخلطر أعداء وسباع

، وال يزهد يف تعلم التوحيد إال  ؛ ألن التوحيد هو األساس فال بد من تعلم التوحيد
غرض مضل يريد أن يصرف الناس ، وإما م ، واجلاهل ال عربة به إما جاهل:  أحد رجلني

، ويريد أن يسدل الغطاء على عقائد املنحرفني الذين ينتسبون إىل  عن عقيدة التوحيد
 .  ، لئال ينكر عليهم اإلسالم وعقائدهم فاسدة

$ *  {:  واهللا تعاىل يقول tΒ uρ šχ% x. tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#ρ ãÏΨ uŠÏ9 Zπ©ù!$ Ÿ2 4 Ÿω öθ n= sù txtΡ ÏΒ Èe≅ ä. 7π s% öÏù öΝåκ÷]ÏiΒ 

×π xÍ← !$ sÛ (#θ ßγ ¤)xtG uŠÏj9 ’ Îû Çƒ Ïe$! $# (#ρ â‘ É‹ΨãŠÏ9uρ óΟßγ tΒ öθ s% #sŒÎ) (#þθ ãèy_ u‘ öΝÍκö s9Î) óΟßγ ¯= yè s9 šχρ â‘ x‹øt s† ∩⊇⊄⊄∪ { )١(  ،

:   فمفهوم احلديث)٣( )٢( }من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين  {:  سول ويقول الر

                                                 
 .  ١٢٢:  سورة التوبة آية) ١(
، مالك اجلامع  )٤/٩٣(، أمحد  )٢٢١(، ابن ماجه املقدمة  )١٠٣٧(، مسلم اإلمارة  )٧١(البخاري العلم ) ٢(

 .  )٢٢٦(، الدارمي املقدمة  )١٦٦٧(
 .)  -  رضي اهللا عنه-، من حديث معاوية  ) ٢٦،  ١/٢٥ (رواه اإلمام البخاري  ) (٣(
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! ال تتعلموا العقيدة :  ، فهذا الذي يقول أن الذي ال يريد اهللا به خريا ال يفقهه يف الدين
 .  وإما تضليلوهذا إما جهل ! ال تتفقهوا يف الدين :  يقول

 إنعكاس العقيدة على حياة املسلم وتصرفاته 
 ؟  كيف تنعكس العقيدة على حياة املسلم وتصرفاته:  ٧س
؛ ألن العقيدة  ، صحت أعمال املسلم ؛ إذا صحت العقيدة كما أشرنا:  ٧ج

، وأنه إذا  ، وتوجهه إىل األفعال احلميدة الصحيحة حتمل املسلم على األعمال الصاحلة
؛ توجه إىل األعمال  أنه ال إله إال اهللا شهادة مبنية على علم ويقني ومعرفة ملدلوهلاشهد 
، بل هي إعالن  ؛ ألن شهادة ال إله إال اهللا ليست جمرد لفظ يقال باللسان الصاحلة

، وال تنفع إال إذا قام مبقتضاها من األعمال  ، وال تصح هذه الشهادة لالعتقاد والعمل
، وما زاد على ذلك من أوامر الدين  كان اإلسالم وأركان اإلميان، فأدى أر الصاحلة

 .  وشرائعه وسننه ومكمالته

 التردي واالضطراب الفكري والديين 
 بسبب كثرة اجلماعات والفرق اإلسالمية 

،  إضافة حلالة التردي تعيش األمة اإلسالمية حالة اضطراب فكري:  ٨س
جلماعات والفرق اإلسالمية اليت تدعي أن ؛ فقد كثرت ا خصوصا فيما يتعلق بالدين

، حىت أصبح املسلم يف حرية من  هنجها هو املنهج اإلسالمي الصحيح الواجب االتباع
 ؟  ؟ وأيها على احلق أمره أيها يتبع

، وأن نكون مجاعة واحدة  ؛ ألن الدين أمرنا باالجتماع التفرق ليس من الدين:  ٨ج
 .   -وعلى متابعة الرسول ،  وأمة واحدة على عقيدة التوحيد

β¨  {:  يقول تعاىل Î) ÿÍν É‹≈ yδ öΝä3çF̈Β é& Zπ ¨Β é& Zο y‰Ïm≡uρ O$ tΡr&uρ öΝà6š/u‘ Âχρ ß‰ç7ôã$$ sù ∩⊄∪ { )١(  ،
- سبحانه وتعاىل -، وقال  )θßϑÅÁtGôã$#uρ È≅ö7pt¿2 «!$# $Yè‹Ïϑy_ Ÿωuρ (#θè%§xs? 4 { )٢#)  {:  ويقول تعاىل

                                                 
 .  ٩٢:  سورة األنبياء آية) ١(
 .  ١٠٣:  سورة آل عمران آية) ٢(
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 }  ¨β Î) t Ï% ©!$# (#θ è%§sù öΝåκs]ƒ ÏŠ (#θ çΡ% x.uρ $ Yèu‹Ï© |M ó¡©9 öΝåκ÷]ÏΒ ’ Îû >ó x« 4 !$ yϑ ¯ΡÎ) öΝèδáøΒ r& ’ n<Î) «!$# §ΝèO Νåκã♦Îm6 t⊥ ãƒ $ oÿ Ï3 (#θ çΡ% x. 

tβθ è= yèøtƒ ∩⊇∈∪ { )قال تعاىل ، وهذا وعيد شديد على التفرق واالختالف )١ ،  :}  Ÿω uρ 

(#θçΡθä3s? tÏ%©!$%x. (#θè%§xs? (#θàn=tF÷z$#uρ .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ æΛèεu!%y` àM≈oΨÉit6ø9$# 4 y7Í×̄≈s9'ρé&uρ öΝçλm; ë>#x‹tã ÒΟŠÏàtã ∩⊇⊃∈∪ { )٢(  . 
، فتعدد  ، والتفرق ليس من الدين ماعة ودين األلفة واالجتماعاإلسالم دين اجل

،  ؛ ألن الدين يأمرنا أن نكون مجاعة واحدة اجلماعات يف اإلسالم ليس من الدين
مثل  {:   ويقول)٤( )٣( }، يشد بعضه بعضا  ياناملؤمن للمؤمن كالبن {:   يقولوالنيب 

 . )٦( )٥( }املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد 
 إذا تفرق ؛ ألن البنيان ، ليس فيه تفرق إن البنيان وإن اجلسد شيء واحد متماسك

 .  ، كذلك اجلسم إذا تفرق فقد احلياة سقط
، ومنهجها دعوة  ، أساسها التوحيد ، وأن نكون مجاعة واحدة وال بد من االجتماع

≈›βr&uρ #x¨  {:  ، قال تعاىل  ومسارها على دين اإلسالمالرسول  yδ ‘ÏÛ≡uÅÀ $ VϑŠ É)tG ó¡ãΒ 

çνθ ãèÎ7¨?$$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãèÎ7−Fs? Ÿ≅ ç6¡9$# s−§xtG sù öΝä3Î/ tã Ï& Î#‹Î7y™ 4 { )٧(  . 
، بل ينهى عنه أشد  ، وهذا التفرق احلاصل اليوم ال يقره دين اإلسالم فهذه اجلماعات

،  ، مجاعة واحدة ، وعلى منهج اإلسالم دة التوحيد، ويأمر باالجتماع على عقي النهي
 .   بذلك- سبحانه وتعاىل -كما أمرنا اهللا 

، فما  ، إمنا هو من كيد شياطني اجلن واإلنس هلذه األمة والتفرق وتعدد اجلماعات
، قال اليهود من  زال الكفار واملنافقون من قدمي الزمان يدسون الدسائس لتفريق األمة

                                                 
 .  ١٥٩:  ورة األنعام آيةس) ١(
 .  ١٠٥:  سورة آل عمران آية) ٢(
 .  )٤/٤٠٥(، أمحد  )٢٥٦٠(، النسائي الزكاة  )١٩٢٨(، الترمذي الرب والصلة  )٥٦٨٠(البخاري األدب ) ٣(
 .)  ، من حديث أيب موسى ) ٢٥٨٥ (، ومسلم برقم  ) ٧/٨٠ (رواه اإلمام البخاري  ) (٤(
 .  )٤/٢٧٠(، أمحد  )٢٥٨٦(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٥٦٦٥(البخاري األدب ) ٥(
 .  ) ، من حديث النعمان بن بشري ) ٢٥٨٦ (، رقم احلديث  رواه اإلمام مسلم ) (٦(
 .  ١٥٣:  سورة األنعام آية) ٧(
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θ#)  {:  قبل ãΖ ÏΒ# u ü“ Ï% ©! $$ Î/ tΑ Ì“Ρ é& ’ n? tã š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u tµ ô_ uρ Í‘$ yγ ¨Ψ9 $# (# ÿρ ã à ø. $# uρ … çν t Åz# u öΝ ßγ ¯= yè s9 

tβθ ãè Å_ ö tƒ ∩∠⊄∪ { )وقال  ن دينهم إذا رأوكم رجعتم عنهيرجع املسلمون ع:  ، أي )١ ،

Ÿω (#θ  {:  املنافقون à) ÏΖ è? 4’ n? tã ô tΒ y‰Ψ Ïã ÉΑθ ß™ u‘ «! $# 4_ ®L ym (#θ ‘Ò xΖ tƒ 3 { )وقال تعاىل )٢ ،  :

}  š Ï% ©! $# uρ (#ρ ä‹ sƒ ªB $# # Y‰ Éf ó¡ tΒ # Y‘# u ÅÑ # \ ø à2 uρ $ K)ƒ Ì ø s? uρ š ÷ t/ š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# { )٣(  . 

 أمهية العقيدة للمسلم 
، هل لكم يف  ان يكفي، ويرى أن اإلمي هناك من يتساهل يف أمهية العقيدة:  ٩س

، ويف عالقاته مع نفسه  ، وكيف تنعكس عليه يف حياته بيان أمهية العقيدة للمسلم
 ؟  وجمتمعه ومع غريه من املسلمني

، وأن حممدا  ؛ ألن شهادة أن ال إله إال اهللا إن تصحيح العقيدة هو األصل:  ٩ج
؛  ألمم إىل تصحيح العقيدة، والرسل أول ما تدعوا ا رسول اهللا مها أول أركان اإلسالم

، ودون تصحيح العقيدة ال  ألجل أن تنبين عليها سائر األعمال من العبادات والتصرفات
öθ  {:  ، قال تعاىل فائدة من األعمال s9uρ (#θ ä.uõ° r& xÝÎ6 ys s9 Οßγ ÷Ζtã $ ¨Β (#θ çΡ% x. tβθè= yϑ ÷è tƒ ∩∇∇∪ { )٤( 

 .  لبطلت أعماهلم:  أي
…  {:  - سبحانه وتعاىل -وقال  çµ ¯Ρ Î)  tΒ õ8 Î ô³ ç„ «! $$ Î/ ô‰ s) sù tΠ § ym ª! $# Ïµ ø‹ n= tã sπ ¨Ψ yf ø9 $# çµ1 uρ ù' tΒ uρ 

â‘$ ¨Ψ9 $# ( $ tΒ uρ šÏϑ Î=≈©à= Ï9 ôÏΒ 9‘$ |ÁΡr& ∩∠⊄∪ { )وقال تعاىل.  )٥  :}  ô‰s)s9uρ z Çrρé& y7 ø‹s9Î) ’ n< Î)uρ t Ï% ©!$# 

ÏΒ š Î= ö6 s% ÷ È⌡s9 |M ø.uõ° r& £sÜt6 ós u‹s9 y7è= uΗ xå £tΡθ ä3tG s9uρ zÏΒ zƒ ÎÅ£≈ sƒ ø: $# ∩∉∈∪ { )٦(  . 

                                                 
 .  ٧٢:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  ٧:  سورة املنافقون آية) ٢(
 .  ١٠٧:  سورة التوبة آية) ٣(
 .  ٨٨:   األنعام آيةسورة) ٤(
 .  ٧٢:  سورة املائدة آية) ٥(
 .  ٦٥:  سورة الزمر آية) ٦(
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، وهي أوىل أوليات  من هذه النصوص وغريها يتبني ما لتصحيح العقيدة من أمهية
 يف مكة بعد ، فقد مكث النيب  ، وأول ما تقوم الدعوة على تصحيح العقيدة الدعوة

، ومل ترتل عليه  ، يدعو الناس إىل تصحيح العقيدة وإىل التوحيد  سنةبعثته ثالث عشرة
،  ، وبقية الشرائع ، فرضت الصالة عليه يف مكة قبل اهلجرة ، نعم الفرائض إال يف املدينة

، مما يدل على أنه ال يطالب باألعمال إال بعد تصحيح  إمنا فرضت عليه بعد اهلجرة
 .  العقيدة

؛ ألن  هذا تناقض!  يكفي اإلميان دون االهتمام بالعقيدة إنه:  وهذا الذي يقول
، فليس  ، أما إذا مل تكن العقيدة صحيحة اإلميان ال يكون إميانا إال إذا صحت العقيدة

 .  هناك إميان وال دين

 الواجب على املسلم أن يعرفه من دينه عقيدة وشريعة 
 ؟  وشريعةما الواجب على املسلم أن يعرفه من دينه عقيدة :  ١٠س
جيب على املسلم أن يعرف مجيع أمور دينه عقيدة وشريعة حسب :  ١٠ج

، وما يكملها وما  ، وما جيب هلا وما يضادها ، بأن يتعلم أمور العقيدة استطاعته
، وجيب عليه كذلك أن  ، حىت تكون عقيدته عقيدة صحيحة سليمة ، ولو جممال  ُ     ي نقصها

، ويترك ما حرم اهللا عليه على  دي ما أوجب اهللا عليه، حىت يؤ يتعلم أحكام دينه العملية
 .  بصرية

óΟ  {:  قال اهللا تعاىل n= ÷æ $$ sù … çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) ª! $# ö Ï øó tG ó™ $# uρ š Î7 /Ρ s% Î! t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ï9 uρ 

ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ 3 { )فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، )١   . 
، وإمنا يكون مغضوبا على  ؛ فالعلم بدون عمل ال يكفي فال بد من العلم والعمل

، وقد  ؛ ألنه ضالل ، والعمل بدون علم ال يصح ، ويكون حجة على اإلنسان صاحبه

                                                 
 .  ١٩:  سورة حممد آية) ١(
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 والضالني يف آخر سورة الفاحتة يف كل أمرنا اهللا أن نستعيذ من طريق املغضوب عليهم
 .  ركعة من صالتنا

 عزوف عدد كبري من الناس عن جمالس العلم 
 واالستهانة بأعراض طلبة العلم 

نالحظ عزوف عدد كبري من الناس عن جمالس العلم املقامة يف هذا :  ١١س
 تثبيط ، بل قد يكون هناك ، وعدم التشجيع على هذا اجملال من بعض األهايل البلد

، مع  ، إال أهنم يكثرون من التشدق بالقول ، رغم قلة هؤالء بدال من التشجيع
، فما  ، وحماولة صدهم وتشويه دورهم ودور أهل اخلري االستهانة بأعراض طلبة العلم

 ؟  توجيهكم
، فال جيوز  ، وهذا األمر ال جيوز اهللا يهديهم ويدهلم على اخلري:  نقول:  ١١ج

؛ ألنه قد يستفيد فائدة تكون  هل يف حضور جمالس العلم والسعي إليهالإلنسان أن يتسا
واإلعراض عن حضور جمالس العلم فيه خطورة .  ، وجناته من النار سببا لدخوله اجلنة

، وال يعلمه ردة عن  ، وقد ذكر أهل العلم أن اإلعراض عن دين اهللا ال يتعلمه عظيمة
t  {:  ، كما قال تعاىل اإلسالم Ï% ©!$#uρ (#ρ ãxx. !$ £ϑ tã (#ρ â‘ É‹Ρé& tβθ àÊ Ì÷è ãΒ ∩⊂∪ { )وإن كان  )١ ،

، وإمنا مل حيرصوا على حضور جمالس العلم عن  هؤالء مل يصلوا إىل هذا احلد من اإلعراض
 .  ، وهؤالء قد حرموا أنفسهم من خري كثري دم رغبة فيهاكسل ال عن ع

،  ، فهذا خطر عظيم ، وال يرون تعلمه أما إذا كان عدم احلضور ألهنم ال يرون العلم
 .  ، فهذا يكون ردة عن اإلسالم كما سبق أو يسخرون من العلم ويسخرون من العلماء

                                                 
 .  ٣:  سورة األحقاف آية) ١(
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 أفضل الكتب وأسهلها املؤلفة يف العقيدة 
 ؟  هي أفضل الكتب وأسهلها واليت ألفت يف العقيدةما :  ١٢س
الكتب اليت ألفت يف بيان العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة واجلماعة :  ١٢ج

:  ، ومن أخصرها وأسهلها ، ومنها املطول ، منها املختصر كتب كثرية واحلمد هللا
حيد الذي هو كتاب التو (، و ) كشف الشبهات (، ورسالة  ) ثالثة األصول : ( رسالة

وكلها لشيخ اإلسالم اإلمام اجملدد الشيخ حممد بن عبد الوهاب .  . ) حق اهللا على العبيد
وخمتصراه )  تيسري العزيز احلميد : ( ؛ مثل ) كتاب التوحيد ( وشروح - رمحه اهللا -
 -كالمها للشيخ عبد الرمحن بن حسن .  . ) قرة عيون املوحدين (، و ) فتح اجمليد (

 .   وغريمها-هللا رمحه ا
لشيخ اإلسالم ابن )  العقيدة الواسطية : ( ومن الكتب السهلة املختصرة يف العقيدة

، وكذا قسم  للعز بن أيب العز احلنفي)  شرح الطحاوية ( وكتاب - رمحه اهللا -تيمية 
، وجمموع فتاوى ورسائل علماء  ) جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية (العقيدة من 

إغاثة  (، وكتاب  مجع الشيخ عبد الرمحن بن قاسم)  الدرر السنية (سمى بـ جند امل
الصواعق املرسلة على  (، وكتاب  له)  املنظومة النونية (، و لإلمام ابن القيم)  اللهفان

 .        ً له أيض ا)  اجلهمية واملعطلة

 الذهاب لبالد يعاين فيها املسلمون من اجلهل 
 والعقيدة الصحيحة من أجل الدعوة إىل توحيد اهللا 

، وقد طلب منا الذهاب إىل اجلمهورية  حنن شباب لدينا بعض العلم:  ١٣س
؛ حيث يعاين املسلمون هناك من اجلهل ودخول بعض الفرق  السوفيتية املسلمة
، فهل جيوز لنا الذهاب هناك والدعوة إىل توحيد اهللا والعقيدة  املنحرفة لتضليلهم

؟ أفيدونا وفقكم  يكون شهرا واحدا يف اإلجازة الصيفية؛ علما بأن الذهاب  الصحيحة
 .  اهللا
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، والذهاب إىل هؤالء لدعوهتم لإلسالم ودعوة  ال شك أن هذا أمر مهم:  ١٣ج
، وفيه أجر  ، وهو من اجلهاد يف سبيل اهللا املسلمني منهم إىل تصحيح العقيدة مهم جدا

، بأن يكون عنده علم يستطيع أن  ، ولكن هذا ملن يكون عنده االستطاعة العلمية عظيم
، أو ينقص العقيدة من  ، ويبني للناس ما يضاد العقيدة يبني للناس العقيدة الصحيحة

، فليذهب  ، فهذا من أفضل األعمال ، فإذا كان عنده استعداد علمي الشركيات والبدع
من دعا إىل هدى  {:  ، وهو مثاب إذا صلحت نيته قال  ويدع إىل اهللا ويعلم ويرشد

 . )٢( )١( }، ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا  كان له من األجر مثل أجور من تبعه

ôtΒ  {:  قال اهللا تعاىل uρ ß|¡ôm r& Zω öθ s% £ϑ ÏiΒ !% tæyŠ ’ n< Î) «!$# Ÿ≅Ïϑ tã uρ $ [s Î=≈ |¹ tΑ$ s% uρ  Í_ ¯ΡÎ) zÏΒ 

tÏϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# ∩⊂⊂∪ { )٣(  . 
، لكن بشرط أن يكون الداعية مؤهال بالعلم  الدعوة إىل اهللا من أفضل األعمال

 .  النافع

 موع الذي حدث بني بعض العلماء التراشق املكتوب واملس
وما رأي فضيلتكم يف ذلك التراشق املكتوب واملسموع الذي حدث بني :  ١٤س

؟ وأن ذلك رمبا أفسد  ؟ أال ترون أن جلوسهم للحوار كان أجدى بعض العلماء
 ؟  مشاريعهم اإلسالمية

الذي ميكن ، وإمنا  العلماء املعتربون مل حيصل بينهم شيء مما ذكر يف السؤال:  ١٤ج
، ونسأل اهللا هلم اهلداية  حدوثه من ذلك هو بني بعض املتعلمني والشباب املتحمسني

،  ، وندعوهم إىل ترك هذا العمل املشني والتآخي فيما بينهم على الرب والتقوى والتوفيق
، وعليهم بدراسة منهج أهل السنة واجلماعة  والرجوع إىل أهل العلم فيما أشكل عليهم

                                                 
، الدارمي  )٢/٣٩٧(، أمحد  )٤٦٠٩(، أبو داود السنة  )٢٦٧٤(، الترمذي العلم  )٢٦٧٤(مسلم العلم ) ١(

 .  )٥١٣(املقدمة 
 .  ) ) ٢ ( احلاشية رقم ١٢جيه صتقدم ختر ) (٢(
 .  ٣٣:  سورة فصلت آية) ٣(
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، وأال يتأثروا باألفكار  العلماء حىت يتضح هلم احلق ويستبني هلم طريق الصوابعلى أيدي 
، فإن الفتنة  الوافدة اليت تريد تفريق مجاعتهم وفصلهم عن مشاخيهم ومنهج سلفهم الصاحل

إمنا حدثت وحتدث بني شباب املسلمني بسبب اإلصغاء إىل األفكار الوافدة املشبوهة 
، وال يفهم يف هذا ترك الرد على األخطاء واالحنرافات  حواإلعراض عن املنهج الصحي

 .  اليت يف بعض الكتب من باب النصيحة لألمة
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 احملاضرة اخلامسة والثالثون 
 أدلة وجوب االجتماع وذم الفرقة  

 األدلة من الكتاب والسنة على وجوب االجتماع وذم الفرقة 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

، وهو عبارة عن ندوة أقيمت يف اجلامعة  ) ذم الفرقةأدلة وجوب االجتماع و (
 اإلسالمية باملدينة النبوية 
، وعلى آله  ، والصالة والسالم على عبده ورسوله نبينا حممد احلمد هللا رب العاملني

 وأصحابه أمجعني 
، وهو  فإننا نشكر للجامعة اإلسالمية عنايتها واهتمامها هبذا املوضوع:  أما بعد
؛  قيدة اليت هي أساس الدين وهي مفتاح دعوة الرسل عليهم الصالة والسالمموضوع الع

ألن العقيدة هي األساس فإذا صلحت العقيدة صلحت سائر األعمال وتقبلت إذا توفر فيها 
؛ ألهنا أعمال  شروط القبول وبدون صالح العقيدة فال فائدة من األعمال مهما كثرت

، قال تعاىل يف  بين على غري أساس فإنه ينهدم، وكل ما  مؤسسة على غري أساس صحيح
$!  { الكفار uΖøΒ Ï‰s% uρ 4’n< Î) $ tΒ (#θ è= Ïϑ tã ôÏΒ 9≅ yϑ tã çµ≈oΨ ù= yè yf sù [!$ t6 yδ #·‘θ èWΨ ¨Β ∩⊄⊂∪ { )وشبه أعماهلم  )١ ،

لظمآن ماء حىت إذا جاءه مل جيده شيئا وشبه بالرماد الذي يسلط عليه بالسراب حيسبه ا
 .  ، كل ذلك ألهنا أعمال مل تنب على عقيدة صحيحة سليمة الريح فيتبعثر

، وهو اإلبرام والشد والربط تقول عقدت احلبل  مأخوذة من العقد:  والعقيدة يف اللغة
قد البيع وعقد النكاح وغري ذلك ع:  ، ومنه العقود إذا شددت بعضه إىل بعض فتماسك

؛ ألهنا إبرام واتفاق بني طرفني والعقيدة يف اللغة مأخوذة  من أنواع العقود مسيت عقودا
، فهي ما ينعقد عليه القلب فيجزم به ويؤمن به من  من هذا املعىن وأما العقيدة يف الشرع

، فالعقيدة  قدر خريه وشرهاإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر واإلميان بال
                                                 

 .  ٢٣:  سورة الفرقان آية) ١(
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واإلميان مبعىن واحد وإن كان اإلميان أيضا يزيد على العقيدة بأمور أخرى بأنه اعتقاد 
:  ، قال اهللا تعاىل بالقلب ونطق باللسان وعمل باجلوارح ويزيد بالطاعة وينقص باملعصية

}  * }§øŠ©9 §É9 ø9$# β r& (#θ —9uθ è? öΝä3yδθ ã_ ãρ Ÿ≅ t6 Ï% É−Îô³yϑ ø9$# É> Ìøó yϑ ø9$#uρ £Å3≈ s9uρ §É9 ø9$# ôtΒ ztΒ#u «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ 

ÌÅz Fψ$# Ïπ x6Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ É=≈ tG Å3ø9$#uρ z↵Íh‹Î; ¨Ζ9$#uρ { )١( . 

ztΒ#u ãΑθ  { - سبحانه وتعاىل -وقال  ß™ §9$# !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρé& Ïµ ø‹s9Î) ÏΒ Ïµ În/§‘ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 4 <≅ä. ztΒ#u 

«!$$ Î/ Ïµ ÏFs3Í×¯≈ n= tΒ uρ Ïµ Î7çFä.uρ Ï& Î#ß™ â‘ uρ { )٢(  . 

أن تؤمن :  اإلميان {:   عن اإلميان قالم رسول اهللا وملا سأل جربيل عليه السال

 . )٤( )٣( }باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره 
، وذلك كالوالء  ك بقية أمور العقيدة ومكمالهتافهذه هي أصول العقيدة ويتبع ذل

والرباء واهلجرة واجلهاد يف سبيل اهللا واألمر باملعروف والنهي عن املنكر على ما توجبه 
، والنصيحة هللا ولكتابه ولرسوله  الشريعة وطاعة والة أمور املسلمني يف غري معصية اهللا

،   وحمبتهم والترضي عنهمهللا ، ومواالة أصحاب رسول ا وألئمة املسلمني وعامتهم
 والعمل هبا فالعقيدة هلا كل هذا يدخل يف جمال العقيدة والتمسك بسنة رسول اهللا 

، فالعقيدة  ، وال يتحقق إال بالتمسك بالعقيدة الصحيحة جماالت واسعة واالجتماع ال يتم
ية قبل بعثة الصحيحة هي اليت جتمع القلوب وتؤلف بينها واعترب هذا باجملتمعات اجلاهل

 كيف كانت الفرقة والتنابذ والتناحر والعداوة حىت بني أفراد القبيلة الواحدة الرسول 
 وجاء هذا الدين معه ودخل فيه من أراد اهللا له السعادة اجتمعت فلما جاء النيب 

 ρãä.øŒ$#uρ#) { - جل وعال - هبذه النعمة فيقول - جل وعال -القلوب وتآلفت وهلذا يذكر اهللا 

                                                 
 .  ١٧٧:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٢٨٥:  سورة البقرة آية) ٢(
،  )٦٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٩٩١(، النسائي اإلميان وشرائعه  )١٠(، مسلم اإلميان  )٥٠(البخاري اإلميان ) ٣(

 .  )٢/٤٢٦(أمحد 
 .  ) واللفظ له)  ٨ (ومسلم برقم )  ١/٣٨ (رواه البخاري  ) (٤(
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|Myϑ÷èÏΡ «!$# öΝä3ø‹n=tæ øŒÎ) ÷ΛäΖä. [!#y‰ôãr& y#©9r'sù t÷t/ öΝä3Î/θè=è% Λäóst7ô¹r'sù ÿÏµÏFuΚ÷èÏΖÎ/ $ZΡ≡uθ÷zÎ) { )ألف بني   )١ ،

uθ  {:  قلوهبم باإلميان والعقيدة الصحيحة كما قال تعاىل èδ ü“ Ï% ©!$# š‚ y‰−ƒ r& Íν ÎóÇuΖÎ/ 

šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/uρ ∩∉⊄∪ y#©9r&uρ š ÷t/ öΝÍκÍ5θ è= è% 4 öθ s9 |M ø)xΡr& $ tΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ YèŠÏΗ sd !$ ¨Β |M ø©9r& š ÷t/ óΟÎγ Î/θ è= è% 

£Å6≈ s9uρ ©!$# y#©9r& öΝæη uΖ÷ t/ 4 …çµ ¯ΡÎ) î“ƒ Í•tã ÒΟŠ Å3ym ∩∉⊂∪ { )٢( . 
وال جيمع القلوب ويوحد الكلمة إال العقيدة الصحيحة الصافية املستمدة من كتاب 

:   ومما يدل على األمر باالجتماع على هذه العقيدة والتآخي مبوجبها قوله تعاىلاهللا 
}  (#θ ßϑ ÅÁ tG ôã $#uρ È≅ ö7pt ¿2 «!$# $Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è% §xs? 4 { )فأمر باالجتماع على هذه العقيدة   )٣ ،

 وما يتبع ذلك من - سبحانه وتعاىل -، وهو القرآن الذي أنزله اهللا  واالعتصام حببل اهللا
β¨  {:   وقال تعاىلسنة رسوله  Î) ÿ Íν É‹≈ yδ öΝ ä3 çF ¨Β é& Zπ ¨Β é& Zο y‰ Ïm≡ uρ O$ tΡ r& uρ öΝ à6 š/ u‘ 

Âχρ ß‰ ç7 ôã $$ sù ∩⊄∪ { )٤( . 
 خيرب ويؤكد أن املؤمنني أمة واحدة من أوهلم إىل آخرهم جيمع - جل وعال -اهللا 

، ويكون املعبود   بالعبادة- جل وعال -الصحيحة وإفراد اهللا بينهم اإلميان والعقيدة 
 - وكذلك يقول ، وهو كتاب اهللا وسنة رسوله  ، ويكون املنهج واحدا واحدا

$  {:  -سبحانه وتعاىل  yϑ ¯ΡÎ) tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×ο uθ÷z Î) { )فجعل اهللا املؤمنني إخوة مبوجب  )٥
، واإلميان هو العقيدة الصحيحة فهذه توجب األخوة بني املؤمنني أخوة أقوى من  اإلميان

، وال ينبغي لإلخوة أن يكون بينهم تفرق واختالف بل جيب أن يكون بينهم  أخوة النسب
 شرع هلم االجتماعات الدينية فشرع هلم - وتعاىل  سبحانه-اجتماع بني املؤمنني أن اهللا 

 عن التخلف االجتماع يف اليوم والليلة مخس مرات يف املساجد ألداء الصالة وهنى النيب 
                                                 

 .  ١٠٣:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  ٦٣ - ٦٢:  تانياآلسورة األنفال ) ٢(
 .  ١٠٣:  سورة آل عمران آية) ٣(
 .  ٩٢:  سورة األنبياء آية) ٤(
 .  ١٠:  سورة احلجرات آية) ٥(
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 ألن املسلمني جيب أن يكونوا -عن صالة اجلماعة :   يعين-عن اجلماعة من غري عذر 
، وهو أكرب  يف صالة اجلمعةواجتماع أسبوعي .   عز وجل-مجاعة واحدة يف عبادة رهبم 

، وهو اجتماع أكرب  من االجتماع يف الصلوات اخلميس واجتماع سنوي يف صالة العيد
من ذلك واالجتماع ألداء شعرية احلج من أقطار األرض يف حني واحد وحول بيت 

 .   سبحانه وتعاىل-، وهو بيت اهللا  واحد
، وكذلك  اجتماع الكلمةوهذه اجتماعات عظيمة تريب املسلمني على الوحدة و
، وأن يفطروا مجيعا لرؤية  االجتماع يف الصيام أمر املسلمني أن يصوموا مجيعا لرؤية اهلالل

صومكم  {:   وقال )٢( )١( }، وأفطروا لرؤيته  صوموا لرؤيته {:  ، قال  اهلالل

 . )٤( )٣( }، وفطركم يوم تفطرون  يوم تصومون
الصالة والصيام واحلج وهي من كربيات العبادات وهي :  فاالجتماع ألداء العبادات

 كل هذا تربية على اجتماع الكلمة واجتماع القلوب وبعد -من أركان اإلسالم 
 .  باملسلمني عن التفريق واالختالف

 أحاديث كثرية حتث على اجتماع املسلمني ووحدهتم ومن سنة رسول اهللا 
، وال  أن تعبدوه:  إن اهللا يرضى لكم ثالثا {:  ، من ذلك حديث وتآخيهم وتعاوهنم
، وأن تناصحوا من واله اهللا  ، وال تفرقوا يعا، وأن تعتصموا حببل اهللا مج تشركوا به شيئا

 . )٦( )٥( }أمركم 
                                                 

،  )٢١١٧(، النسائي الصيام  )٦٨٤(، الترمذي الصوم  )١٠٨١(لم الصيام ، مس )١٨١٠(البخاري الصوم ) ١(
 .  )١٦٨٥(، الدارمي الصوم  )٢/٤٩٧(، أمحد  )١٦٥٥(ابن ماجه الصيام 

 .  ) من حديث أيب هريرة)  ٢/٢٢٩ (رواه اإلمام البخاري  ) (٢(
 .  )١٦٦٠(، ابن ماجه الصيام  )٢٣٢٤(، أبو داود الصوم  )٦٩٧(الترمذي الصوم ) ٣(
ورواه )  ٢/١٦٤ (بدون ذكر صومكم يوم تصومون رواه الدارقطين يف سننه )  ٢٣٢٤ (رواه أبو داود برقم  ) (٤(

 .  ) كلهم من حديث أيب هريرة)  ٤/٢٥٢ (البيهقي يف السنن الكربى 
 .  )١٨٦٣(، مالك اجلامع  )٢/٣٦٠(، أمحد  )١٧١٥(مسلم األقضية ) ٥(
من )  ٢١٣٢ (والدارمي )  ٣٤١١ (وابن ماجه برقم )  ١٧١٥ (ومسلم )  ٢/٣٦٧ (رواه اإلمام أمحد  ) (٦(

 .  ) -  رضي اهللا عنه-حديث أيب هريرة 
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؛ ألن االختالف يف  ففي هذا وجوب وحدة املعبود ووحدة املرجع ووحدة القيادة
 وهناك أكثر -، كل هذه األدلة  واحد من هذه الثالثة يسبب الفرقة والتنازع والشقاق

ني والترابط والتراحم والتآخي ونبذ  كلها حتث على االجتماع بني املسلم-منها وأكثر 
 ؛ ألن املسلمني أمة واحدة وجسد واحد وبنيان واحد نسأل اهللا  الفرقة واالختالف

، وأن جيعلهم متحابني متآلفني متعاونني على الرب  أن حيقق اجتماع كلمة املسلمني
ه مسيع ، وهذا االرتباط إن ، وأن يبعد عنهم كل ما يؤثر على هذا االجتماع والتقوى
 .  ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد جميب
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 األسئلة الواردة على موضوع احملاضرة 

 االنتساب للسلف الصاحل والتسمي بذلك 
 ؟  ما حكم االنتساب للسلف الصاحل والتسمي بذلك:  ١س
، ويف مقدمتهم أصحاب رسول  صدر هذه األمة:  السلف الصاحل يراد هبم:  ١ج

šχθ  {:  اىل قال اهللا تعاهللا  à)Î6≈¡¡9$#uρ tβθ ä9̈ρ F{$# zÏΒ t ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# Í‘$ |ÁΡF{$#uρ t Ï% ©!$#uρ Νèδθãè t7¨?$# 

9≈ |¡ôm Î* Î/ š†ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θ àÊ u‘ uρ çµ ÷Ζtã £‰tã r&uρ öΝçλm; ;M≈ ¨Ζy_ “ Ìôf s? $ yγ tFøt rB ã≈ yγ ÷ΡF{$# t Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù #Y‰t/r& 4 
y7 Ï9≡sŒ ã— öθ xø9$# ãΛ Ïàyè ø9$# ∩⊇⊃⊃∪ { )١( . 

=Ï!#ts)àù  {:   ملا ذكر املهاجرين واألنصار يف سورة احلشر- سبحانه وتعاىل -وقال  Ï9 

t ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# t Ï% ©!$# (#θ ã_ Ì÷z é& ÏΒ öΝÏδ Ì≈ tƒ ÏŠ óΟÎγ Ï9≡uθ øΒ r&uρ tβθäó tG ö6 tƒ Wξ ôÒsù zÏiΒ «!$# $ ZΡ≡uθ ôÊ Í‘ uρ tβρçÝÇΖtƒ uρ ©!$# 

ÿ…ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 š Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ tβθè% Ï‰≈ ¢Á9$# ∩∇∪ { )٢( . 

t  {:  مث قال يف األنصار Ï% ©!$#uρ ρ â§θ t7s? u‘# ¤$! $# z≈ yϑƒ M}$#uρ ÏΒ ö/Å‰ Ï=ö7s% tβθ ™7Ït ä† ôtΒ ty_$ yδ öΝÍκö s9Î) Ÿω uρ 

tβρ ß‰Ågs† ’ Îû öΝÏδ Í‘ρ ß‰ß¹ Zπ y_% tn !$ £ϑ ÏiΒ (#θ è?ρ é& šχρ ãÏO ÷σãƒ uρ #’ n?tã öΝÍκÅ¦ àΡr& öθ s9uρ tβ% x. öΝÍκÍ5 ×π |¹$ |Á yz 4 tΒ uρ s−θ ãƒ 

£x ä© Ïµ Å¡øtΡ š Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ šχθ ßs Î=øßϑ ø9$# ∩∪ { )٣( . 

š  {:  مث قال يف الذين من بعدهم Ï%©!$#uρ ρ â!% y` .ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷è t/ šχθ ä9θ à)tƒ $ uΖ−/u‘ öÏøî $# $ oΨ s9 

$ oΨ ÏΡ≡ uθ ÷z \} uρ š Ï% ©! $# $ tΡθ à) t7 y™ Ç≈ yϑƒ M} $$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yè øg rB ’ Îû $ uΖ Î/θ è= è% yξ Ïî t Ï% ©# Ï j9 (#θ ãΖ tΒ# u !$ oΨ −/ u‘ y7 ¨Ρ Î) Ô∃ρ â u‘ 

îΛ Ïm  ذه األمة من صحابة رسول اهللا فهؤالء هم السلف الصاحل صدر ه )٤( } ∪⊂⊆∩ ‘§
، ومن جاء بعدهم من القرون املفضلة وكل من متسك هبذا املنهج وسار عليه  ومن التابعني

                                                 
 .  ١٠٠:  سورة التوبة آية) ١(
 .  ٨:  سورة احلشر آية) ٢(
 .  ٩:  سورة احلشر آية) ٣(
 .  ١٠:  سورة احلشر آية) ٤(



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ٦٤٥

ال  {:  - رمحه اهللا -ممن جاء بعدهم وسار على هنجهم كما قال اإلمام مالك بن أنس 

 . )١( }ر هذه األمة إال ما أصلح أوهلا يصلح آخ
، ومل يكن جمرد  واالنتساب إىل السلف الصاحل شرف إذا حتقق هذا االنتساب

، فهذا إن كان  ، أو هذه اجلماعة مجاعة سلفية أنا سلفي:  ، وأما أن يقول اإلنسان دعوى
 فيظهر ، كما لو كان هناك فرق خمالفة وفرق مناوئة للسلف الصاحل له موجب فال بأس

، بل هذا حمتم وقد  اإلنسان الرباءة من هؤالء املخالفني وينتسب إىل السلف فال بأس بذلك
ôtΒ  {:  - جل وعال -قال اهللا  uρ ß|¡ôm r& Zω öθ s% £ϑ ÏiΒ !% tæyŠ ’ n<Î) «!$# Ÿ≅ Ïϑ tãuρ $ [s Î=≈|¹ tΑ$ s% uρ  Í_̄ΡÎ) zÏΒ 

tÏϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# ∩⊂⊂∪ { )هذا االنتساب إىل املسلمني وإظهار هلذا االنتساب أما إذا كان ليس  )٢
، وعلى منهج السلف  هناك موجب وإمنا كل اجملتمع وأهل البلد كلهم على عقيدة السلف

ن هذا فيه تزكية للنفس من غري موجب هلذا ؛ أل فإنه ال ينبغي أن يقول اإلنسان أنا سلفي
 .  األمر فاألمر كما يظهر يل فيه تفصيل واهللا أعلم

 اآلثار السيئة اليت تترتب على االفتراق يف الدين 
 ؟  ما هي اآلثار السيئة اليت تترتب على االفتراق يف الدين:  ٢س
م وطمع العدو يترتب على افتراق املسلمني فيما بينهم ضعفهم وضعف شوكته:  ٢ج
$  {:  - سبحانه وتعاىل -؛ وهلذا قال  فيهم yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) óΟçGŠÉ)s9 Zπ t⁄Ïù (#θ çFç6 øO $$ sù 

(#ρ ãà2 øŒ$#uρ ©!$# #ZÏWŸ2 öΝä3¯= yè ©9 šχθ ßs Î= øè? ∩⊆∈∪ (#θ ãè‹ÏÛr&uρ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ Ÿω uρ (#θ ããt“≈ uΖs? (#θ è= t±øtG sù |=yδ õ‹s?uρ 

ö/ä3çt† Í‘ ( (#ÿρçÉ9 ô¹ $#uρ 4 ¨βÎ) ©!$# yìtΒ š ÎÉ9≈ ¢Á9$# ∩⊆∉∪ { )٣( . 

                                                 
، حاشية  ) ٢/٧١٨ (كما يف اقتضاء الصراط املستقيم )  ٢/٨٨ (للقاضي عياض )  الشفا (كتاب :  انظر ) (١(

 .  ) ) ٦ (رقم 
 .  ٣٣:  سورة فصلت آية) ٢(
 .  ٤٦، ٤٥:  تانياآلسورة األنفال ) ٣(
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،  ، والعدو دائما يتربص باملسلمني  ما يقابل به العدو- سبحانه وتعاىل -فبني 
الصرب :  مس الثغرات لالنقضاض عليهم من كل وجه واملسلمون هبذه الوصايا اإلهليةويلت

Ÿω  {:  - سبحانه وتعاىل -وذكر اهللا  r& Ìò2 É‹Î/ «!$# ’ È⌡yϑ ôÜs? Ü>θè= à)ø9$# ∩⊄∇∪ { )ويرهب   )١ ،
 وعدم التنازع واالفتراق يف العدو وطاعة اهللا ورسوله وامتثال ما أمر اهللا به الرسول 

؛ ألن ذلك أمجع لكلمتهم  ، بل أمر أن يكون رأيهم واحدا وقيادهتم واحدة الصفوف
Ÿω  {:  ، مث قال تعاىل وأظهر لقوهتم uρ (#θ ããt“≈ uΖs? (#θ è= t±øtG sù { )رتب الفشل على وجود  )٢

 ، وأن افتراق الكلمة فيه فشل التنازع فدل على أن اجتماع الكلمة فيه جناح للمسلمني
}  |=yδ õ‹s?uρ ö/ä3çt† Í‘ ( { )وذلك بضعف املسلمني أمام عدوهم الذي  والريح هي القوة )٣ ،

، وخري مثال لذلك ما حصل على  يتربص هبم الدوائر فإذا سنحت له فرصة انقض عليهم
 فلما  هلم نصرهم اهللا املسلمني يف وقعة أحد ملا كانوا متمشني على خطة النيب 

سبحانه  -؛ عقوبة من اهللا  حصل من بعضهم إخالل بالتزام هذه اخلطة انقض العدو عليهم
، وهذا سببه الرتاع وسببه اإلخالل   وتربية من اهللا هلم ولغريهم من أجيال األمة-وتعاىل 

 .   وهم خري القرون فما بالك بغريهمبطاعة اهللا وطاعة رسوله 
، وهذا ما   السيئة أهنم يضلون عن الصراط املستقيمومن آثار التفرق بني املسلمني

 .  تتضمنه اآلية
β¨  {:  وهي قول اهللا تعاىل r&uρ #x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡uÅÀ $ VϑŠ É)tG ó¡ãΒ çνθ ãèÎ7¨?$$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãè Î7−Fs? Ÿ≅ ç6¡9$# s−§xtG sù 

öΝä3Î/ tã Ï& Î#‹Î7y™ 4 { )٤( . 
 وإذا ضل املسلم عن صراط اهللا وقع يف فالتفريق يسبب الضالل عن صراط اهللا 

، ويف احلديث يف وصف دعاة  ، أو الضالني ، إما أن يكون يف صراط املغضوب عليهم اهلالك
                                                 

 .  ٢٨:  سورة الرعد آية) ١(
 .  ٤٦:  سورة األنفال آية) ٢(
 .  ٤٦:  سورة األنفال آية) ٣(
 .  ١٥٣:  سورة األنعام آية) ٤(
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 )٢( )١( }دعاة على أبواب جهنم من أجاهبم إليها قذفوه فيها  {:  الضالل يف آخر الزمان
:  ؛ ألنه تشبه باملشركني  أيضا هنانا عن التفرق- جل وعال -هذا بسبب التفريق واهللا 

} Ÿω uρ (#θçΡθ ä3s? š∅ ÏΒ tÅ2 Îô³ßϑ ø9$# ∩⊂⊇∪ zÏΒ š Ï% ©!$# (#θè% §sù öΝßγ uΖƒ ÏŠ (#θçΡ% Ÿ2 uρ $ Yè u‹Ï© ( ‘≅ä. ¥>÷“ Ïm $ yϑ Î/ 

öΝÍκö‰ y‰s9 tβθ ãm Ìsù ∩⊂⊄∪ { )٣( . 

Ÿω  {:  وقال تعاىل uρ (#θ çΡθ ä3s? t Ï% ©!$% x. (#θè% §xs? (#θ àn= tF÷z $#uρ .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ æΛèεu!% y` àM≈ oΨÉi t6 ø9$# 4 { )٤( 
من  {:  فمن مفاسد التفرق أيضا أن فيه تشبها باملشركني والكافرين وقد قال النيب 

 . )٦( )٥( }تشبه بقوم فهو منهم 

 . )٨( )٧( }ليس منا من تشبه بغرينا  {:  وقال عليه الصالة والسالم
؛ ألن اهللا يريد املسلمني أن يكونوا مجاعة واحدة ويريد  وهذا أعظم زاجر عن التفرق

، بل أخطر من ذلك  ، ومن مجلة ذلك منهم أن يتميزوا عن املشركني وعن الكافرين
  فاهللا ات املشركني والكافرين االفتراق يف دين اهللا ، فإن من مس التفرق يف الدين

 عز -حذر املسلمني من هذا املزلق اخلطري وأمرهم باالجتماع والسري على صراط اهللا 
 .  - وجل

 -، فإن اهللا  ، ويف اآلخرة حصول العذاب يف الدنيا:  ومن أعظم مفاسد التفريق
Ÿω  { ، فقال  هدد املتفرقني بالعذاب-سبحانه وتعاىل  uρ (#θ çΡθ ä3s? t Ï% ©!$% x. (#θ è% §xs? (#θ àn= tF÷z $#uρ .ÏΒ 

                                                 
، ابن ماجه الفنت  )٤٢٤٤(، أبو داود الفنت واملالحم  )١٨٤٧(، مسلم اإلمارة  )٣٤١١(اري املناقب البخ) ١(

 .  )٥/٤٠٦(، أمحد  )٣٩٧٩(
 .  ) من حديث حذيفة بن اليمان)  ٩٣،  ٨/٩٢ (رواه البخاري  ) (٢(
 .  ٣٢ - ٣١:  تانياآلسورة الروم ) ٣(
 .  ١٠٥:  سورة آل عمران آية) ٤(
 .  )٤٠٣١(د اللباس أبو داو) ٥(
 .  ) كالمها من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما)  ٤٠٣١ (وأبو داود برقم )  ٥٠ / ٢ (رواه اإلمام أمحد  ) (٦(
 .  )٢٦٩٥(الترمذي االستئذان واآلداب ) ٧(
 .  ) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي اهللا عنهم)  ٢٦٩٥ (رواه الترمذي برقم  ) (٨(
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Ï‰÷è t/ $ tΒ æΛèεu!% y` àM≈ oΨÉi t6 ø9$# 4 y7Í×¯≈ s9'ρ é&uρ öΝçλm; ë># x‹tã ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇⊃∈∪ { )هذا وعيد شديد من اهللا  )١ 
 .  أن املتفرقني يف دينهم سيصيبهم عذاب عظيم

tΠöθ  {:  مث قال تعاىل tƒ Ù u‹ö; s? ×νθ ã_ ãρ –Šuθ ó¡n@ uρ ×νθ ã_ ãρ 4 { )٢(  . 
، وتسود  يعين يوم القيامة حني تبيض وجوه أهل السنة واجلماعة:  ض السلفقال بع

 . )٣(وجوه أهل الفرقة واالختالف 
:  ، وذلك يف قوله   حينما حذر من االختالف توعد املتفرقني بالناروالنيب 

،  افترقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة وافترقت النصارى على اثنتني وسبعني فرقة {
من هي يا :  وسنفترق هذه األمة على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة قالوا

 . )٥( )٤( }؟ من كان على مثل ما أنا عليه وأصحايب  رسول اهللا
 وأصحابه وأما من خالف  كان عليه الرسول فال ينجو من النار إال من متسك مبا

، وإما لضالله إن كانت  ذلك فإنه متوعد بالنار إما لكفره إن كانت فرقته تقتضي الكفر
، نسأل اهللا أن جينبنا  فرقته دون ذلك فهو متوعد بالنار ومفاسد التفرق كثرية وخطرية

 تمسك بكتابه وسنة نبيه ، وأن يرزقنا وإياكم ال وإياكم واملسلمني أخطارها وأضرارها
، وأن جيمع كلمة املسلمني  والسري على منهج السلف الصاحل واالجتماع مع املسلمني

 ! ، وأن يهديهم صراطه املستقيم  على احلق
من مفاسد التفرق كذلك حصول التفرقة بني املسلمني بسبب اشتغال بعضهم ببعض 

 لنفسه من اآلخر فينشغل املسلمون ، وكل يريد أن ينتصر يف التجريح باأللقاب السيئة
                                                 

 .  ١٠٥:   آل عمران آيةسورة) ١(
 .  ١٠٦:  سورة آل عمران آية) ٢(
 .  )وانظر تفسري ابن كثري.  بنحوه)  ٢/٤٦٤ (انظر تفسري ابن أيب حامت  ) (٣(
 .  )٢/٣٣٢(، أمحد  )٣٩٩١(، ابن ماجه الفنت  )٤٥٩٦(، أبو داود السنة  )٢٦٤٠(الترمذي اإلميان ) ٤(
من حديث أيب هريرة )  ٢٦٤٠ (والترمذي برقم )  ٤٥٩٦ (و داود برقم وأب)  ٢/٣٣٢ (رواه اإلمام أمحد  ) (٥(

)  ٣٩٩٣،  ٣٩٩٢ (من حديث عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما وابن ماجه برقم )  ٢٦٤١ (والترمذي برقم 
 .  ) بنحوه من حديث عوف بن مالك وأنس بن مالك رضي اهللا عنهما
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، فإن كثريا من طلبة العلم فيما  ، وهذا يكون على حساب تعلم العلم النافع بأنفسهم
،  ، ويف أعراض الناس يف جمالسهم يبلغنا أن مههم وشغلهم الشاغل هو الكالم يف الناس

ن هذا ، ويزكون هذا وخيطئون هذا ويضللو ويف جتمعاهتم خيطئون هذا ويصوبون هذا
، ورمبا يكون يف خرية الناس من والة  ويكفرون هذا فليس هلم شغل إال الكالم يف الناس

 .  ، أو من بعضهم يف بعض ، ومن العلماء األمور
 هنى عن السخرية باملؤمنني واللمز والتنابز - سبحانه وتعاىل -فإذا كان اهللا 

 سبحانه - والتبديع قال اهللا ، وهي أمور دون ما ذكرنا من التضليل والتفسيق باأللقاب
$  { -وتعاىل  pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω öy‚ ó¡o„ ×Πöθ s% ÏiΒ BΘöθ s% # |¤ tã β r& (#θ çΡθ ä3tƒ #Zöyz öΝåκ÷]ÏiΒ Ÿω uρ Ö!$ |¡ÎΣ ÏiΒ 

>!$ |¡ÎpΣ # |¤ tã β r& £ä3tƒ #Zöyz £åκ÷]ÏiΒ ( Ÿω uρ (#ÿρ â“ Ïϑ ù= s? ö/ä3|¡àΡ r& { )ال يلمز بعضكم بعضا:   يعين)١ 

} Ÿω uρ (#ρ â“ t/$ uΖs? É=≈ s)ø9F{$$ Î/ ( }§ø♥ Î/ ãΛôœ eω $# ä−θ Ý¡àø9$# y‰÷èt/ Ç≈ yϑƒ M}$# 4 { )وهذا يدل على أن هذا )٢ 

tΒ  { ليس من اإلميان uρ öΝ©9 ó=çG tƒ y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβθ çΗ Í>≈ ©à9$# ∩⊇⊇∪ { )فهذا  ، مساهم ظاملني )٣ ،
 .  من أعظم مفاسد التنازع بني املسلمني

 مضار االختالف يف املسائل العلمية 
 ؟  سائل العلميةما مضار االختالف يف امل:  ٣س
، ومأمور االجتماع واالتفاق هذا من حيث  االختالف يف اجلملة منهي عنه:  ٣ج

Ÿω  {:  ، قال تعاىل اجلملة واالختالف ال يكون إال مذموما uρ tβθ ä9#t“ tƒ šÏÎ= tG øƒ èΧ ∩⊇⊇∇∪ ωÎ) 

tΒ zΜ Ïm §‘ y7•/u‘ 4 { )٤(  . 

                                                 
 .  ١١:  سورة احلجرات آية) ١(
 .  ١١:  جرات آيةسورة احل) ٢(
 .  ١١:  سورة احلجرات آية) ٣(
 .  ١١٩ - ١١٨:  تانياآلسورة هود ) ٤(
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، وذلك كاخلالف يف مسائل العقيدة  لكن من حيث التفصيل هناك خالف ال جيوز
؛ ألهنا ليست جماال  ، فإن هذه األمور توقيفية ال جيوز االختالف فيها وأصول اإلميان

 يف الغالب من أمور الغيب ؛ ألهنا ، وإمنا هي على التسليم واإلميان لالجتهاد واألخذ والرد
، بل جيب   فيجب التسليم هلا واإلميان هبا ال جيوز االختالف فيهااليت ال يعلمها إال اهللا 

 ولو أن املسلمني سلكوا الرجوع فيها إىل الدليل والتوقيف من كتاب اهللا وسنة رسوله 
ت على هذا ، ولكن حينما نبتت نابتة خرج هذا املسلك مل حيصل اختالف يف العقيدة

األصل حصل االختالف يف أمور العقيدة وأيضا هناك أحكام ليست جماال لالختالف نص 
؛ كوجوب الصالة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت اهللا  اهللا على حكمها يف كتابه

احلرام وبر الوالدين وصلة األرحام وغري ذلك فهذه األمور معروفة من الشرع حكمها ال 
 .  منا يتلقى حكمه من الشرع، وإ حيتاج إىل اجتهاد

، وإمنا يسلم حلكمه  وهناك حمرمات نص اهللا على حترميها فال جمال للبحث يف حكمها
، فاهللا حرم الشرك وحرم الربا وحرم الزنا وحرم الفواحش ما ظهر منها وما  الذي بينه اهللا

 حمرمات ال ، كل هذه بطن وحرم اخلمر وحرم الغيبة والنميمة وحرم امليتة وحلم اخلرتير
، وهي األمور  ، بل جيب التسليم هبا أما األمور اليت هي جمال لالجتهاد جمال للبحث فيها

، وإمنا تستنبط أحكامها من األدلة فهذه وظيفة العلماء  اليت مل ينص اهللا على حكمها
الراسخني يف العلم البحث فيها فنستبعد العوام واملبتدئني يف طلب العلم من الدخول يف 

، وإمنا سبيلهم سؤال أهل العلم قال  ؛ ألهنم ليسوا أهال لذلك ال االجتهاد واالختالفجم
þθ#)  {:  تعاىل è= t↔ ó¡sù Ÿ≅ ÷δ r& Ìø.Ïe%! $# βÎ) óΟçGΨ ä. Ÿω tβθçΗ s>÷è s? ∩⊆⊂∪ { )أما أهل العلم الراسخون فيه  )١

 ، أو سنة رسوله  فلهم أن جيتهدوا يف األمور اليت مل ينص على حكمها يف كتاب اهللا
؛ ونظرا ألن األدلة حتتمل هذا االجتهاد وهذه  حبسب ما أعطاهم اهللا من العلم واملدارك

الصواب وهؤالء ، وإمنا نرجع إىل  ، ولكن من علمنا أنه أخطأ فإننا ال نأخذ خبطئه اآلراء

                                                 
 .  ٤٣:  سورة النحل آية) ١(
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إما مصيب له أجران وإما خمطئ له أجر واحد :  الذين شرع هلم االجتهاد هم بني رجلني
، وإذا  ان، مث أصاب فله أجر إذا حكم احلاكم فاجتهد {:  ، كما قال  واخلطأ مغفور

 . )٢( )١( }، مث أخطأ فله أجر  حكم فاجتهد
، وما  ، وهذا هو جمال الفقه وجمال األحكام الفقهية فهؤالء هلم حق االجتهاد والبحث
، فمنهم من يصيب ويسدد ومنهم   إىل عهدنا هذازال العلماء جيتهدون من عهد النيب 

؛ ألن  ، وال خصومات وانا ال يوجب عد- واحلمد هللا -، ولكن االختالف  من خيطئ
؛ ولذلك جند فقهاء اإلسالم إخوة متحابني فيما بينهم  هدف اجلميع هو الوصول إىل احلق

يتواصلون ويتزاورون ويصلي بعضهم خلف بعض ويتزامحون ويترابطون باألنساب 
 .  والصالت وغري ذلك مع أهنم قد خيتلفون يف بعض املسائل االجتهادية

، وهو االختالف يف مسائل ال جمال  ا كان من النوع األولفاختالف التضاد هو م
، فهذا مبناه على التسليم أم اختالف التنوع فذلك بأن  ، بل هي توقيفية لالجتهاد فيها

يكون النص حمتمال لعدة معاين فيأخذ كل عامل باحتمال منه قد يكون مصيبا وقد يكون 
=¯(àM≈s  {:  ، وهذا مثل قوله تعاىل خمطئا sÜßϑ ø9$#uρ š∅ óÁ −/utItƒ £Îγ Å¡àΡr'Î/ sπ sW≈ n= rO &ÿρ ãè% 4 { )٣( . 

؛ ألن القرء لفظ  األطهار:  احليض وحيتمل أن املراد هبا:  حيتمل أن املراد بالقروء
، وال خصومات على  ، وال حزازات فكل فريق من العلماء أخذ باحتمالمشترك بينهما 
، فمن هنا يتبني لنا ما هو اخلالف الذي يوجب العداوة والبغضاء بني  خمتلف العصور

، ولكن على كل حال  املسلمني واخلالف الذي ال يوجب العداوة والبغضاء بني املسلمني

                                                 
، ابن  )٣٥٧٤(، أبو داود األقضية  )١٧١٦(، مسلم األقضية  )٦٩١٩(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) ١(

 .  )٤/٢٠٤(، أمحد  )٢٣١٤(ماجه األحكام 
)  ٣٥٧٤ (وأبو داود برقم )  ١٧١٦ (ومسلم برقم )  ٨/١٥٧ (والبخاري )  ٤/١٩٨ (إلمام أمحد رواه ا ) (٢(

من حديث عمرو بن العاص )  ٢٣١٤ (وابن ماجه برقم )  ٥٩١٩،  ٥٩١٨ (والنسائي يف الكربى برقم 
 -يب هريرة من حديث أ)  ٥٣٨١ (والنسائي يف اجملتىب برقم )  ١٣٢٦ (رضي اهللا عنهما ورواه الترمذي برقم 

 .  ) - رضي اهللا عنه
 .  ٢٢٨:  سورة البقرة آية) ٣(
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$  {:  املدار على الدليل قال اهللا تعاىل tΒ uρ ÷Λä øn= tG ÷z $# ÏµŠ Ïù ÏΒ &ó x« ÿ…çµ ßϑ õ3ßs sù ’n< Î) «!$# 4 ãΝä3Ï9≡sŒ ª!$# 
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، أما ما دام الدليل مل يتبني وكل من اجملتهدين أخذ  فالعمل على ما تبني لنا دليله

 .  ، فكل له حظ من النظر وباهللا التوفيق باحتمال

 اخلروج على والة أمور املسلمني وحكم األناشيد والتمثيل 
 ؟  يلوما حكم األناشيد والتمث.  ما حكم اخلروج على والة أمور املسلمني:  ٤س
،  ، ولو فسقوا ، ولو ظلموا ، ولو جاروا ال جيوز اخلروج على أئمة املسلمني:  ٤ج

 وليس للخارجني ، هذه سنة الرسول  ما مل يكن منهم كفر بواح فيه من اهللا سلطان
، بل الكتاب والسنة وإمجاع  ، وال سنة على اإلمام يف هذه األحوال حجة من كتاب

 .  ، ومن ذهب مذهبهم قول هبذا اخلوارج، وإمنا ي املسلمني ضد هذا
، وهل هي من االجتهاد  إهنا غري سائغة:  ، ومن قال أما قضية األناشيد والتمثيل

 ؟  ، أو هو من غري االجتهاد احملمود
؟ هل  نبحث عن نسبة هذه األناشيد والتمثيليات إىل اإلسالم من أين جاءتنا:  أوال

، أو أهنا كانت وافدة جديدة  عند املسلمني؟ وهل كانت  كانت يف تاريخ اإلسالم
، وال  ؟ لو حبثنا يف تاريخ اإلسالم ما وجدنا التمثيل فيه وشعارات جلماعات مشبوهة

،  ، وإمنا هذه أمور حادثة ومستوردة ؟ وجدنا اختاذ األناشيد وسيلة للدعوة إىل اهللا 
اهلا فال احتمال وهي من شعارات األحزاب واجلماعات اليت ال نرضى كثريا من أفع

                                                 
 .  ١٠:  سورة الشورى آية) ١(
 .  ٥٩:  سورة النساء آية) ٢(
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 دعا إىل ، فالنيب  ، وإمنا حنن يف غىن عنها واحلمد هللا إلدخاهلا يف قضية االجتهاد والنظر
’ ô‰s)©9 tβ%x. öΝä3s9  {:  ، قال اهللا تعاىل ، وهو خري قدوة اهللا Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îο uθ ó™ é& ×πuΖ|¡ym { )١( . 

؟ من وجد شيئا من  ، أو جعل التمثيل واألناشيد وسيلة للدعوة هل دعا هبذه الوسائل
؟ أبدا ما عرفت األناشيد  ، وهل السلف الصاحل فعلوا هذا هذا فليربزه إن كان صادقا

، فإن إدخاهلا يف مسائل   األمر كذلك فما دام- سبحانه وتعاىل -تدينا وتقربا إىل اهللا 
 .   سبحانه وتعاىل-االجتهاد غلط والواجب تركها واالبتعاد عنها واالستغناء مبا شرع اهللا 

 حكم مرتكب الكبرية 
 ؟  ما حكم مرتكب الكبرية:  ٥س
نقول إن أصول عقيدة أهل السنة واجلماعة أهنم ال يكفرون مسلما بارتكاب :  ٥ج

، وإمنا حيكمون عليه بأنه مؤمن ناقص  ، وال خيرجونه من امللة دون الشركالكبرية اليت هي 
، ومن هذه الكبائر أكل الربا فمن أكله مستحال له  ، أو مؤمن بإميانه فاسق بكبريته اإلميان

؛ ألنه مكذب هللا ولرسوله وإلمجاع املسلمني يف حترمي الربا وأما من  فهو كافر بال شك
ع اعترافه بأنه حمرم وأنه كبرية من كبائر الذنوب فهذا حنكم باب الشهوة وحب املال م

، وال حنكم على البالد اليت يؤكل فيها الربا  ، وال حنكم عليه بأنه كافر عليه بأنه فاسق
 .  بأهنا بالد كفر حىت تستبيح الربا وتعلن بأن الربا مباح

 احلكم بغري ما أنزل اهللا 
 ؟  رهل احلكم بغري ما أنزل اهللا كف:  ٦س
قسم يكون من الكفر األكرب إذا اعتقد :  احلكم بغري ما أنزل اهللا على قسمني:  ٦ج 

، أو أن احلكم مبا أنزل اهللا واحلكم بغريه متساويان فمن  إباحة احلكم بغري ما أنزل اهللا
، أما من اعتقد حترميه واعتقد  استباح احلكم بغري ما أنزل اهللا فهو كافر الكفر األكرب

، أو من باب التشهي  كم مبا أنزل اهللا ولكنه حكم بغريه لعذر يراه لنفسهوجوب احل
                                                 

 .  ٢١:  سورة األحزاب آية) ١(
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، فهذا يعترب فاعال كبرية من كبائر الذنوب لكنه ال حيكم بكفره فيكون من مجلة  والرغبة
، وهو ما يعنيه ابن عباس رضي اهللا عنهما  ، ويكون كفره كفرا أصغر أصحاب الكبائر

 . )١( }كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم  {بقوله 

 موقف اإلسالم من التفجريات واخلروج على الوالة 
؟ وهل هو من  ما موقف اإلسالم من التفجريات واخلروج على الوالة:  ٧س

 ؟  اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل
، بل  ، كل هذا ليس من اإلسالم د على الوالةاالغتياالت والتفجريات والتمر:  ٧ج

 .  هذا يسبب على املسلمني شرا وضرا وخطرا كما هو معلوم من الوقائع املعاصرة
، ويكون هلم  ، وذلك بأن جيتمع املسلمون حتت إمام واحد واجلهاد بينه اهللا ورسوله

ار واملرتدين إىل ، فيدعون الكف ، مث يدعون املخالف إىل احلق وإىل الصواب شوكة ودولة
، وإن مل يقبل فإهنم جياهدونه على أن  ، مث أن قبل فاحلمد هللا احلق والدخول يف اإلسالم

 -، مث تكون النتيجة بعد ذلك يف علم اهللا  يتقابل اجليشان جيش اإلميان وجيش الكفر
، وذلك بعد   ونصروا دينه والعاقبة للمتقني إذا صدقوا مع اهللا -سبحانه وتعاىل 

 بقوله وبفعله  وإقامة احلجة هذا هو اجلهاد الذي بينه رسول اهللا دعوة إىل اهللا ال
 .  وسار عليه املسلمون من بعده من أئمة املسلمني

 سبحانه -، ويكون القصد منه إعالء كلمة اهللا  فال جيوز اجلهاد إال حتت راية مسلمة
، ومل يكن أبدا اجلهاد  لنور ونشر هذا الدين وإخراج الناس من الظلمات إىل ا-وتعاىل 

، أو باإلفساد يف األرض من إتالف املرافق النافعة ومصادر  ، أو باخليانات باالغتياالت
،  ، بل هذا نسميه بالتخريب ، فلم يكن اجلهاد هبذه الصفة أبدا يف تاريخ اإلسالم الثروة

 .  وال نسميه باجلهاد

                                                 
 .  ) ) ٢/٦٢ (وتفسري ابن كثري )  ١٦٥،  ٦/١٦٦ (انظر تفسري ابن جرير :  للفائدة ) (١(
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 بل نتيجته عكسية ليس له نتيجة يف ، ؛ ألن هذا ال نتيجة له فاجلهاد بريء من هذا
، وإمنا نتيجته تقتيل املسلمني والقضاء عليهم وتشويه  إظهار الدين وإعالء كلمة اهللا

اإلسالم أمام العامل بأنه دين وحشية وتعطش للدماء ودين حقد وغري ذلك من االهتامات 
إمنا يقول إن هذه ، و ، وال هبذه الصفة فما كان يف يوم من األيام اجلهاد هبذه الصورة

، وهذا اجلاهل ال  إما جاهل باإلسالم واجلهاد الصحيح:  األمور من اجلهاد أحد رجلني
، وإما مغرض يريد القضاء على اإلسالم وتشويه اإلسالم هبذه  ، وال بقوله عربة به
 .  ، وال قوة إال باهللا ، وال حول الطريقة

 الكتب اليت تبني عقيدة السلف الصاحل 
 ؟  ا الكتب اليت تبني عقيدة السلف الصاحلم:  ٨س 
 وهللا -، الكتب اليت تبني عقيدة السلف الصاحل كثرية ومتوفرة  احلمد هللا:  ٨ج 
، بل هو يركز على العقيدة يف كثري من آياته   أعظمها كتاب اهللا ففيه بيان العقيدة-احلمد 

سالم توضح العقيدة  وسريته ودعوته عليه الصالة والوسوره وكذلك سنة رسول اهللا 
، ومن تبعهم بإحسان يف عهد القرون  ، كذلك ما ألفه علماء السلف الصاحل أجل توضيح

؛ كمؤلفات اإلمام أمحد والبخاري ومؤلفات علماء هذه العصور اليت يسموهنا  املفضلة
"  " ، وهي كتب كثرية ألئمة متعددين ككتاب ، أو االعتصام بالسنة بكتب السنة

لآلجري "  " السنة"  " للخالل و"  " السنة"  " بد اهللا ابن اإلمام أمحد ولع"  " السنة
للاللكائي "  " شرح أصول أهل السنة واجلماعة"  " البن أيب عاصم و"  " االعتصام"  " و
، وكذلك ما ألفه اإلمام ابن القيم وعقيدة اإلمام  البن خزمية"  " كتاب التوحيد"  " و

 - اإلمام احملدد شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب الطحاوي وشرحها وكذلك كتب
الدر "  " لإلمام الصنعاين و"  " تطهري االعتقاد"  "  وكتب تالميذه وكذلك-رمحه اهللا 

البن أيب زيد "  " الرسالة"  " لإلمام الشوكاين و"  " النضيد يف إخالص كلمة التوحيد
، فإن  يدة السلفية وتوضحها وتبينها كتب جتلي العق- وهللا احلمد -، كل هذه  القريواين
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، فإن ما  ، أو يف املعاهد العلمية كان السائل من طالب الدراسات النظامية يف اجلامعة
، وهو منتقى وخمتار لبيان العقيدة  قرره من كتب العقائد يف اجلامعات فيه كفاية

ن ال يكون ، وأ ، فيجب العناية هبذه املقررات ودراستها وفهمها وإتقاهنا الصحيحة
 .  املقصود هو فهم هذه املناهج املقررة والكتب املقررة يف العقيدة
، وعلى أيدي املشايخ فعليه أن  أما إن كان من طلبة العلم الذين يدرسون يف املساجد

يسأل املدرسني الذين حيضر عندهم عن الكتب اليت خيتاروهنا له ويشرحوهنا له ويوضحوهنا 
، وال يف  ، وإمنا اخلوف على إنسان ليس يف دراسة منهجية وضوع، وهم خرباء هبذا امل له

، هذا هو  ، أو على جاهل مثله ، وإمنا يدرس على نفسه دراسة يف املساجد وحلق العلماء
، وليست على عقيدة  الذي خناف عليه بأن يقع يف كتب ليست على منهج السلف

أن يرجع يف هذه األمور إىل ، فعلى طالب العلم  ، وهي ليست كذلك السلف يظنها حقا
املختصني من العلماء أن كان خارج الدراسات النظامية يف هذه البالد أما إذا كان داخل 

 .  الدراسات النظامية ففيها عقائد خمتارة وكتب مقررة وفيها اخلري والصالح إن شاء اهللا
 رب ، واحلمد هللا ، وعلى آله وصحبه أمجعني وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد

 .  العاملني
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 احملاضرة السادسة والثالثون 
 االستقامة على دين اهللا تعاىل  

 مقدمة 
 )١(بسم اهللا الرمحن الرحيم 

، وعلى آله  ، والصالة والسالم على عبده ورسوله نبينا حممد احلمد هللا رب العاملني
 .  ، ومن اهتدى هبداه ومتسك بسنته إىل يوم الدين وأصحابه

ا فرصة كرمية هذا اللقاء الذي يسره اهللا يف هذه اجلامعة املباركة مع فإهن:  أما بعد
، فإن التالقي بني اإلخوة والتواصي باحلق من أهم أمور  إخواين املشايخ وأبنائي طلبة العلم

 .  ، وهو عالمة تتميز هبا هذه األمة على غريها الدين
، وإمنا  أو قريبا من ذلك،  ، وال أظنين سأوفيه حقه أما املوضوع فإنه موضوع مهم

 .  هو جهد املقل
،   أمر مهم جدا ترتبط به سعادة العبد يف الدنيا واآلخرةفاالستقامة على دين اهللا 
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اعة احملاضرات الكربى باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ليلة اخلميس ألقيت هذه احملاضرة يف ق ) (١(

 .  ) ) هـ٢/٨/١٤١٧ (
 .  ٣٢ - ٣٠:  اتياآلسورة فصلت ) ٢(
 .  ١٤ - ١٣:  تانياآلسورة األحقاف ) ٣(
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 .  )٣( } ∪∌⊆∩ Èθ©9r&uρ (#θßϑ≈s)tFó™$# ’n?tã Ïπs)ƒÌ©Ü9$# Νßγ≈oΨø‹s)ó™V{ ¹!$̈Β $]%y‰xî  { - سبحانه وتعاىل -وقال 

يا  {:   أنه قال للنيب  كما يف حديث سفيان بن عبد اهللا وقال النيب 
قل آمنت  : رسول اهللا قل يل قوال يف اإلسالم ال أسأل عنه غريك فقال رسول اهللا 

 . )٥( )٤( }، مث استقم  باهللا

استقيموا ولن حتصوا واعلموا أن خري  {:   أنه قالويف حديث ثوبان عن النيب 

 . )٧( )٦( }، وال حيافظ على الوضوء إال مؤمن  أعمالكم الصالة

سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ُيدِخلَ أحدكم اجلنة  {:  وقال عليه الصالة والسالم
وال أنا إال أن يتغمدين اهللا برمحة منه :  ؟ قال ، وال أنت يا رسول اهللا ، قالوا عمله

 . )٩( )٨( }وفضل 

                                                 
 .  ١١٢:  سورة هود آية) ١(
 .  ٦:  سورة فصلت آية) ٢(
 .  ١٦:  سورة اجلن آية) ٣(
، الدارمي  )٤/٣٨٥(، أمحد  )٣٩٧٢(، ابن ماجه الفنت  )٢٤١٠(، الترمذي الزهد  )٣٨(مسلم اإلميان ) ٤(

 .  )٢٧١٠(الرقاق 
 .  ) من حديث سفيان بن عبد اهللا الثقفي)  ٣٨ (رواه اإلمام مسلم برقم  ) (٥(
 .  )٦٥٥(، الدارمي الطهارة  )٥/٢٧٧(، أمحد  )٢٧٧(ابن ماجه الطهارة وسننها ) ٦(
والبيهقي يف )  ٦٦١ (والدارمي برقم )  ٢٧٧ (وابن ماجه برقم )  ٢٧٧،  ٥/٢٧٦ (مام أمحد رواه اإل ) (٧(

كلهم من حديث ثوبان وروي احلديث عن )  ١/١٣٠ ) ( مستدركه (واحلاكم يف )  ١/٤٥٧ ) ( سننه (
 .  ) ) ٥٦ (برقم )  املوطأ (مالك يف 

 .  )٦/١٢٥(، أمحد  )٢٨١٨(والنار ، مسلم صفة القيامة واجلنة  )٦١٠٢(البخاري الرقاق ) ٨(
لن ينجي أحدا منكم :  من حديث أيب هريرة وهو جزء من حديث أوله)  ٧/١٨٢ (رواه اإلمام البخاري  ) (٩(

 .  ) من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ٢٨١٨ (احلديث ورواه مسلم .  . . . . عمله
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 -، وأن اهللا  فهذه اآليات القرآنية واألحاديث النبوية تبني ما لالستقامة من أمهية
، وأن اهللا وعد أهل االستقامة  وله وأمر هبا عباده املؤمنني أمر هبا رس-سبحانه وتعاىل 

 .  اخلري يف الدنيا واآلخرة

 تعريف االستقامة 
 ؟  اليت هذا شأهنا.  . . .   ً                 إذ ا فما هي االستقامة

 :  االستقامة كما فسرها السلف الصاحل
 .   االستقامة على األوامر والنواهيقال أبو بكر 
 . )١("  اإلنسان كروغان الثعالبأال يروغ  : " وقال غريه

 فهذه التفاسري كلها جتتمع )٢( إخالص العبادة هللا :   االستقامةوقال عثمان 
، من غري  على أن االستقامة تعين االعتدال على أمر اهللا ورسوله من غري إفراط وال تفريط

، فاالستقامة  املعتدل:  ، ومنه الشيء املستقيم والصراط املستقيم معناه غلو وال تقصري
 سبحانه -، وال تفريط وهلذا قال  االعتدال على أمر اهللا ورسوله من غري إفراط:  معناها

   :}  öΝÉ)tG لنبيه -وتعاىل  ó™ $$ sù !$ yϑ x. |NöÏΒ é& tΒ uρ z>$ s? y7 yè tΒ Ÿω uρ (#öθ tó ôÜs? 4 { )أي )٣   :
 ومن تاب معك من املؤمنني ليستقيموا كما - سبحانه وتعاىل -فاستقم كما أمرك اهللا 

 .  أمروا
 -الزيادة واخلروج عن احلد املشروع والزيادة على ما شرعه اهللا :  معناه:  والطغيان

ىل زيادات وتكلفات مل  والتشدد يف ذلك واخلروج عن احلدود الشرعية إ-سبحانه وتعاىل 
، والطغيان معناه الزيادة عن احلد كما يقال   مساه اهللا طغيانا، وال رسوله  يشرعها اهللا

، فنتج عن ذلك أنه خيرج عن مكانه وعن  طغى املاء إذا ارتفع عن احلد وزاد عن احلد
لى ما أن اإلنسان يزيد ع:  ، فكذلك الطغيان يف العبادة طغيان يف الشرع معناه قراره

                                                 
 .  ) نستعنيمدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك :  انظر ) (١(
 .  ) مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني:  انظر ) (٢(
 .  ١١٢:  سورة هود آية) ٣(
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 فتكلفات وتنطعات وتشددات مل - سبحانه وتعاىل -شرعه اهللا وخيرج عن ما يرضاه اهللا 
 .  ، وال رسوله  هبا- جل وعال -يأمر اهللا 

مبعىن أن اإلنسان يتساهل .  التساهل والتفريط:  ويف اجلانب الثاين الذي يقابل الطغيان
، املتشدد  فهما على طريف نقيضيف أوامر اهللا ويضيع كثريا منها ويكسل عن الواجبات 
:  فالن مستقيم وفالن منحرف:  الزائد عن احلد واملتساهل املنحرف وهلذا يقول الناس

 ، إما بزيادة مل يشرعها اهللا وإما بنقص عما شرعه اهللا  خارج عن احلد املألوف املشروع
،  م ابن آدم، والشيطان لعنه اهللا يش ، منحرف عن االعتدال فهو منحرف عن االستقامة
، محله على الزيادة وعدم اإلقناع باحلد املشروع حىت خيرجه  فإن وجد منه رغبة يف اخلري

، وال يكفي  ، ويصور له ما شرعه اهللا بأن قليل عن املطلوب ويكلفه ما مل يكلفه اهللا به
، فإن اخلوارج عندهم رغبة يف  فال يزال به حىت يزيد ويزيد وخيرج كما حصل للخوارج

، ولكن الشيطان جاءهم فحملهم على الغلو محلهم على الزيادة  ري وعندهم حمبة للخرياخل
 .  والتكلف حىت مرقوا من الدين كما ميرق السهم من الرمية

وإن وجد الشيطان من الناس حبا للشهوات وحبا التباع أهوائهم فإنه يزين هلم 
عل احملرمات حىت خيرجهم ، وف ، ويزين هلم ترك الواجبات الشهوات ويزين هلم الكسل

، وحيملهم على التضييع والتفريط  ، أو حىت خيرجهم من كثري منها من األوامر والنواهي
 إما أن يأتيهم من طريق الزيادة والتشدد هذا هو الشيطان مع ابن آدم إال من رحم اهللا 

فتح هلم باب ، وإما أن يأتيهم بالتساهل والترغيب يف الشهوات وي والتزهيد فيما شرع اهللا
 االحنالل حىت خيرجهم من دين اهللا فمهمته أن خيرج بين آدم ما استطاع عن طاعة اهللا 

، هذه مهمة شياطني اإلنس واجلن حياولون محل الناس إما على  ، أو من هناك من هنا
، وال حيزهنم ويقف يف  ، إما على الغلو وإما على التساهل اإلفراط وإما على التفريط

 .   املستقيم املعتدلوجوههم إال
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، أما الغلو  مث أيضا االعتدال واالستقامة أدعى إىل االستمرار على العمل الصاحل
فإن املنبت  {:  ، كما قال  والزيادة والتشدد فهو أدعى إىل ترك الطاعة وترك العبادة

 . )١( }، وال ظهرا أبقى  ال أرضا قطع
، فهذا يساعده اهللا بالتوفيق واالستمرار  يم املستقأما اإلنسان املعتدل يف طاعة اهللا 

 وكذلك الطرف الثاين إذا تساهل وتساهل فقد يصل إىل حد الزندقة على دين اهللا 
 عز - فال ينجو من هذين اخلطرين إال املستقيم على دين اهللا واإلحلاد والكفر باهللا 

 .  - وجل

 أنواع االستقامة 

 االستقامة يف العقيدة 
 :  نواع كثريةواالستقامة أ

:  االستقامة يف العقيدة بأن يكون املسلم مستقيما يف عقيدته فيحقق الشهادتني:  أوهلا
، وذلك بالعمل  شهادة أن ال إله إال اهللا وشهادة أن حممدا رسول اهللا قوال وعمال واعتقادا

ستقيم ، فيحقق أنواع التوحيد اليت ال ت مبعرفة معنامها والعمل مبقتضامها ظاهرا وباطنا
، ومن ذلك أن يثبت هللا األمساء والصفات كما جاءت يف الكتاب  عقيدة املسلم إال هبا

أما من احنرف عن .  ، وال متثيل ، ومن غري تكييف ، وال تعطيل والسنة من غري حتريف
االستقامة يف هذا الباب فإنه إما أن يعطل أمساء اهللا وصفاته بدافع الترتيه كما يقول فيحمله 

،  ، أو مساه به رسوله ، أو وصف به نفسه يف الترتيه إىل أن ينفي ما مسى اهللا به نفسهالغلو 
، هذا جانب املعطل والذي محله على هذا التعطيل واإلحلاد هو غلوه  أو وصفه به رسوله

، ولكن ليس من ترتيه اهللا نفي   مطلوب- جل وعال -، وال شك أن ترتيه اهللا  يف الترتيه
 أعلم بنفسه وأعلم بغريه - جل وعال - فإن اهللا ، أو أثبته له رسوله  ما أثبته لنفسه

                                                 
جممع الزوائد  (من حديث جابر وذكر اهليثمي يف )  ١٩،  ٣/١٨ ) ( السنن الكربى (رواه البيهقي يف  ) (١(

 .  ) ، وذكره غريهم ) ١/٧١ ) ( الفتح (، وابن حجر يف  ) ١/٦٢ ) ( ومنبع الفوائد
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 فليس فيما مسى  من اخللق هو رسوله ، وأعلم الناس باهللا  وأحسن حديثا من خلقه
؛  ، أو وصفه به ليس يف ذلك تشبيه ، أو مساه به رسوله ، أو وصف به نفسه اهللا به نفسه

صه وتليق به وللمخلوقني أمساء وصفات تليق  أمساء وصفات خت- جل وعال -ألن هللا 
، هذا مسلك أهل  ، وإن اشتركت يف اللفظ واملعىن إال أهنا ختتلف يف الكيفية واحلقيقة هبم

 .  السنة واجلماعة
، حىت شبهوا اهللا خبلقه وجعلوا  طرف املشبهة الذين غلوا يف اإلثبات:  الطرف الثاين

ني وصفاهتم ال فرق بينهما حىت شبهوا اخلالق أمساءه وصفاته من جنس أمساء املخلوق
، والذي  باملخلوق تعاىل اهللا عما يقولون والذي محلهم على ذلك هو الغلو يف اإلثبات

؛ ألنه يفضي إىل ما ال حتمد  ، الغلو دائما وأبدا مرفوض محل األولني هو الغلو يف الترتيه
،  سلف الصاحل وأهل السنة واجلماعة، وطريق االستقامة يف هذا الباب هو ما عليه ال عقباه

 - جل وعال -، فيرتهون اهللا   على وجه يليق جباللهوهو إثبات األمساء والصفات هللا 
، وهو االعتدال وهللا  ، ويثبتون هللا األمساء والصفات عن مشاهبة املخلوقني ترتيها بال تعطيل

ن االستقامة فيها بني  وشهادة أنه رسول اهللا ال بد م، وكذلك يف حق الرسول  احلمد
 من الكفار واملشركني واملالحدة وهناك اإلفراط والتفريط فهناك من جحد رسالة النيب 

، وزعم أنه يستغاث   حىت جعل له شيئا من خصائص الربوبيةمن غال يف حق الرسول 
 .  به بعد موته وأنه جييب الدعاء وأنه يتصرف يف الكون كما يعتقدون

 ، وجانب غلوا يف حقه  فجانب نفوا رسالته وكذبوا برسالته هذا غلو يف حقه 
أن تشهد أنه :  واالعتدال واالستقامة ما عليه املسلمون وأهل السنة واجلماعة باخلصوص

، فإمنا أنا  ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي {:  ، كما قال  عبد اهللا ورسوله

 . )٢( )١( }، فقولوا عبد اهللا ورسوله  عبده

                                                 
 .  )١/٢٤(، أمحد  )٣٢٦١(البخاري أحاديث األنبياء ) ١(
:  ، من حديث عبد اهللا بن عباس أنه مسع عمر بن اخلطاب يقول على املنرب ) ٤/١٤٢ (رواه اإلمام البخاري  ) (٢(

 .  ) احلديث.  . . . . مسعت النيب يقول
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 الذين جتاوزوا يف حقه رد على الغالة يف حقه :  "عبد اهللا :  قولوا: "  ففي قوله
لوق إنه خم:  ، وقالوا إنه ليس بشرا:  إىل أن جعلوا له شيئا من خصائص الربوبية حىت قالوا

 وقد إنه خملوق قبل آدم كل هذا من الغلو يف حقه :  ، وقالوا من نور وليس بشرا
، أو  يعتمدون على أحاديث موضوعة ويعتربوهنا حجة هلم يف هذا الباب وضعها الزنادقة

، ومن أطاعهم عن جادة  وضعها شياطني اإلنس واجلن من أجل أن خيرجوا هؤالء
رد على الكفرة واملشركني الذين جحدوا "  " ولهورس"  : " ، ويف قوله االعتدال
 .   -رسالته 

 االستقامة يف العبادة 
 :  ومن أنواع االستقامة يف العبادة

من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو  {:  وذلك أن نعبد اهللا مبا شرعه لنا كما قال 

 . )٢( )١( }رد 
 :  ومن أنواع االستقامة يف العبادة

،  ، أو ما يطيقه أن ال يشدد اإلنسان يف العبادة على نفسه تشديدا يكلفه ما يشق عليه
،  ، ويتمىن على اهللا األماين وال يتساهل يف العبادة ويتكاسل عن العبادة ويتبع نفسه هواها

 :  فالعبادة ال تكون عبادة صحيحة إال إذا توفر فيها شرطان
، أو قصد   حبيث ال يكون فيها شائبة شركاإلخالص لوجه اهللا :  الشرط األول

 .   عز وجل-لغري اهللا 
“  {:   كما قال تعاىلأن تكون صوابا على سنة رسول اهللا :  والشرط الثاين Ï% ©!$# 

t,n= y{ |Nöθ yϑ ø9$# nο 4θ u‹pt ø: $#uρ öΝä.uθ è= ö7u‹Ï9 ö/ä3•ƒ r& ß|¡ôm r& Wξ uΚ tã 4 { )٣(  . 
                                                 

،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ١(
 .  )٦/٢٥٦(أمحد 

 .  ) ، من حديث ابن أيب أوىف ) ٣/٢٤ (رواه اإلمام البخاري  ) (٢(
 .  ٢:  سورة امللك آية) ٣(
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ö/ä3•ƒ  {  يف هذه اآلية- رمحه اهللا -قال الفضيل بن عياض  r& ß|¡ôm r& Wξ uΚ tã 4 { )١( 
؟ قال أخلصه أن يكون خالصا  يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه:  ، قالوا أخلصه وأصوبه

،   فإن العمل إذا كان خالصالوجه اهللا وأصوبه أن يكون صوابا على سنة رسول اهللا 
، ومل يكن خالصا مل يقبل حىت يكون خالصا  ، وكان صوابا ومل يكن صوابا مل يقبل

اإلخالص :  امة يف العبادة هي أن تكون مؤسسة على هذين الشرطني فاالستق)٢(صوابا 
&n?t/ ôtΒ zΝn=ó™r& …çµyγô_uρ ¬! uθèδuρ ÖÅ¡øtèΧ ÿ…ã’4  {:   كما يف قوله تعاىل، واملتابعة لرسول اهللا  هللا s# sù 

…çν ãô_ r& y‰Ψ Ïã Ïµ În/u‘ Ÿω uρ ì∃öθ yz öΝÎγ öŠn= tæ Ÿω uρ öΝèδ tβθ çΡt“ øt s† ∩⊇⊇⊄∪ { )فقوله تعاىل )٣  :}  zΝn= ó™ r& …çµ yγ ô_ uρ 

uθ  { وقوله.   هذا هو اإلخالص)٤( } !¬ èδ uρ ÖÅ¡øt èΧ { )أي متبع للرسول )٥ -   . أما

وقد جاء ثالثة نفر إىل  {،  ، فإن مآله إىل الفشل من تنطع يف العبادة وشدد على نفسه
 ، فلما أخربوا بعبادة النيب   يسألون عن عبادته من أجل أن يقتدوا بهبيوت النيب 
،   قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرإن رسول اهللا :  ، ولكنهم قالوا كأهنم تقالوها
، وقال  ، وال أفطر فأصومأما أنا :  وقال اآلخر.  ، وال أنام أما أنا فأصلي:  فقال أحدهم

 .  أما أنا فال أتزوج النساء:  الثالث
أنتم :   بذلك غضب وخطب عليه الصالة والسالم وقال علم رسول اهللا فلما

،  ، لكين أصوم وأفطر ؟ أما واهللا إين ألخشاكم هللا وأتقاكم له الذين قلتم كذا وكذا
 . )٧( )٦( }س مين ، فمن رغب عن سنيت فلي ، وأتزوج النساء وأصلي وأرقد

                                                 
 .  ٢:  سورة امللك آية) ١(
 .  ) ) ٨/١٧٦ ) ( معامل الترتيل (تفسري البغوي :  انظر ) (٢(
 .  ١١٢:  لبقرة آيةسورة ا) ٣(
 .  ١١٢:  سورة البقرة آية) ٤(
 .  ١١٢:  سورة البقرة آية) ٥(
 .  )٣/٢٨٥(، أمحد  )٣٢١٧(، النسائي النكاح  )١٤٠١(، مسلم النكاح  )٤٧٧٦(البخاري النكاح ) ٦(
 .  ) -  رضي اهللا عنه-، من حديث أنس بن مالك  ) ٦/١١٦ ) ( صحيحه (رواه اإلمام البخاري يف  ) (٧(
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:  - سبحانه وتعاىل -، ويف قوله   ما مهوا به من التشديد على أنفسهمفأنكر عليهم 
}  (#þθ ßϑ‹ É)tG ó™ $$ sù Ïµ ø‹s9Î) çνρ ãÏøó tG ó™ $#uρ 3 { )ىل أن العبد قد حيصل منه تقصري يف ، إشارة إ  )١

 )٣( )٢( }سددوا وقاربوا  {:   يقول، والنيب  االستقامة لكونه بشرا فيجربه باالستغفار
، أو       َّ   ، الس داد )٦( }سددوا وقاربوا  { و )٥( )٤( }استقيموا ولن حتصوا  {و 

 .  بة اإلصابة أن مل يصب اهلدفمقار:  ، واملقاربة إصابة اهلدف:  ، وهو    ِّ   الس داد
،  ، وإن قارب ، فإن أصاب اهلدف فاحلمد هللا فاإلنسان إذا بذل جهده وأدى وسعه

، وال يلجأ إىل  ومل يستطيع اإلصابة لكنه اجتهد يف طلب اإلصابة فإنه معذور ومأجور
هده ، أما من بذل ج ، فهذا هو امللوم ، أو يلجأ إىل التساهل والكسل التشديد والغلو

وحرص على إصابة السنة وإصابة احلق ولكنه مل يوفق لذلك وحصل شيء من النقص يف 
، ولكن   ال يؤاخذه على ما أخطأ فيه من غري قصد- سبحانه وتعاىل -، فإن اهللا  عمله

 كثري االستغفار كثري التوبة ؛ وهلذا كان النيب  يستعمل االستغفار عن التقصري واخللل
؛   وأعظم اخللق عبادة هللا وكان يكثر من االستغفارتقى اخللق هللا مع أنه رسول اهللا وأ

 .  ألن اإلنسان بشر ومهما عمل فإنه ال يؤدي حق اهللا كامال
 إذا صلى بأصحابه الفريضة ، وكان  ولكن االستغفار فيه جرب ملا حيصل من النقص
لة قبل أن ينصرف ، وهو متوجه إىل القب وفرغ منها وسلم من الصالة يستغفر اهللا ثالثا
، ولكن دائما  ، وأن اإلنسان ال يزكي نفسه ألصحابه مما يدل على أن االستغفار مطلوب

:  ؛ وهلذا قال   وأن حق اهللا عليه عظيمحيمل نفسه التقصري يف حق اهللا 

                                                 
 .  ٦:  سورة فصلت آية) ١(
 .  )٦/١٢٥(، أمحد  )٢٨١٨(، مسلم صفة القيامة واجلنة والنار  )٦١٠٢(البخاري الرقاق ) ٢(
 .  ) ) ١ ( احلاشية رقم ٨٣تقدم خترجيه ص ) (٣(
 .  )٦٥٥(، الدارمي الطهارة  )٥/٢٧٧(، أمحد  )٢٧٧(ابن ماجه الطهارة وسننها ) ٤(
 .  ) ) ٢ (حلاشية رقم  ا٨٢تقدم خترجيه ص ) (٥(
 .  )٦/١٢٥(، أمحد  )٢٨١٨(، مسلم صفة القيامة واجلنة والنار  )٦١٠٢(البخاري الرقاق ) ٦(
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:  ؟ قال وال أنت يا رسول اهللا:  قالوا.  اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم اجلنة بعملهو {

 . )٢( )١( }، إال أن يتغمدين اهللا برمحة منه وفضل  وال أنا
؛   على الوجه التام مهما أتعب نفسهوذلك ألن اإلنسان عاجز عن القيام حبق اهللا 

 فهذا جانب )٤( )٣( }ال أحصي ثناًء عليه  {:   يقول، والنيب  ألن حق اهللا عظيم

#)  {:  ؛ وهلذا قال إذا استشعره املسلم فإنه دائما يلهج باالستغفارعظيم  þθ ßϑ‹ É) tG ó™ $$ sù 

Ïµ ø‹ s9 Î) çνρ ã Ï øó tG ó™ $# uρ 3 { )؛ ألن اإلنسان عرضة  مع االستقامة استغفروا ربكم:  ، أي  )٥
 .  للخطأ دائما وعرضة للتقصري

 االستقامة يف احلكم على األشياء 
 :  االستقامة يف احلكم على األشياء:  ومن أنواع االستقامة

دد يف التحرمي حىت خيرج ومن ذلك احلكم بالتحليل والتحرمي فال جيوز لإلنسان أن يتش
 وال جيوز له أن يتساهل يف احلكم حىت حيل ما حرم عن املشروع فيحرم ما أحله اهللا 

، وما  ، بل يكون معتدال على وفق الكتاب والسنة فما حرمه اهللا ورسوله حرمه املسلم اهللا
حانه  سب-؛ وهلذا قال  ، وال جيوز ألحد أن حيرمه مل حيرمه اهللا ورسوله فإنه حالل

$  {:  -وتعاىل  pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#θ ãΒ Ìhpt éB ÏM≈t6 Íh‹sÛ !$ tΒ ¨≅ym r& ª!$# öΝä3s9 Ÿω uρ (#ÿρ ß‰tG ÷è s? 4 χ Î) ©!$# Ÿω 
=Ït ä† t Ï‰tF÷è ßϑ ø9$# ∩∇∠∪ { )٦(  . 

                                                 
، أمحد  )٤٢٠١(، ابن ماجه الزهد  )٢٨١٦(، مسلم صفة القيامة واجلنة والنار  )٥٣٤٩(البخاري املرضى ) ١(

)٢/٤٦٦(  . 
 .  ) ) ١ ( احلاشية رقم ٨٣تقدم خترجيه ص ) (٢(
،  )٨٧٩(، أبو داود الصالة  )١١٣٠(، النسائي التطبيق  )٣٤٩٣(، الترمذي الدعوات  )٤٨٦(مسلم الصالة ) ٣(

 .  )٤٩٧(، مالك النداء للصالة  )٦/٥٨(، أمحد  )٣٨٤١(ابن ماجه الدعاء 
قالت :  له أو-، وهو جزء من حديث  من حديث عائشة رضي اهللا عنها)  ٤٨٦ (، برقم  رواه اإلمام مسلم ) (٤(

 .  ) احلديث)  . . . . ، فالتمسته فقدت رسول اهللا ليلة من الفراش : ( عائشة
 .  ٦:  سورة فصلت آية) ٥(
 .  ٨٧:  سورة املائدة آية) ٦(
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، ويف استباحة ما حرم اهللا  ففي حترمي ما أحل اهللا غلو وتشدد وقول على اهللا بال علم
، فالواجب على املسلم االعتدال يف أمر   واعتداء على شرع اهللاجتاوز حلدود اهللا 
 سبحانه -، كما قال  ، وأن ال يقول هذا حالل وهذا حرام إال بدليل احلالل واحلرام

Ÿω  { - وتعاىل uρ (#θä9θ à)s? $ yϑ Ï9 ß#ÅÁ s? ãΝà6çG oΨ Å¡ø9r& z> É‹s3ø9$# #x‹≈ yδ ×≅≈ n= ym #x‹≈ yδ uρ ×Π#tym (#ρ çtIøtG Ïj9 ’n?tã 

«!$# z> É‹s3ø9$# 4 { )١(  . 
، وال   اجلاهلية يف هذا الباب فتارة حيرمون أشياء مل حيرمها اهللاوقد تناقض أهل

، أو حيرمون بعض الزروع  ، كما ذكر اهللا أهنم حيرمون بعض هبيمة األنعام رسوله
 ومنهم من أباح امليتة واستحل احلرام ، فهذا حترمي ما مل حيرمه اهللا  وجيعلوهنا ألصنامهم

َ    فهم على طريف نقيض مفر ط ومفر ط يف ؛ ألهنم يبنون أحكامهم على   أمر احلالل واحلرام                    ِ     
، وكذلك احلكم على أصحاب الكبائر من  احلكم اجلاهلي ال على حكم اهللا ورسوله

، فاخلوارج  املؤمنني فهناك طرفا نقيض وهناك وسط واعتدال واستقامة يف هذا األمر
؛  ن خملدا يف النارحكموا على مرتكب الكبرية بأنه كافر وأنه إذا مات من غري توبة يكو
، وإمنا محلهم على  ألهنم حكموا بكفره حكما من عند أنفسهم ما أنزل اهللا به من سلطان

 .  ذلك التشدد والطغيان والغلو
، وأنه ال  من يرى أن مرتكب الكبرية مؤمن كامل اإلميان:  والطرف الثاين املناقض

ؤالء هم املسمون املرجئة على ، وه يضر مع اإلميان معصية كما ال ينفع مع الكفر طاعة
، فاملعتزلة انضموا إىل اخلوارج من ناحية وخالفوهم من  طرف نقيض مع اخلوارج واملعتزلة

إن مرتكب الكبرية خارج من اإلميان لكنه غري داخل يف الكفر فهو يف :  ، قالوا ناحية
يقابلهم .  د يف النار، ومل يتب فإنه كما يقول اخلوارج خمل ، وإن مات املرتلة بني املرتلتني

، وأن  املرجئة الذين تساهلوا وفرطوا يف احلكم حىت زعموا أن املعاصي ال تنقص اإلميان
 .  ال يضر مع اإلميان معصية:  ، بل قال قائلهم الناس يف اإلميان سواء

                                                 
 .  ١١٦:  سورة النحل آية) ١(
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إن :  وأهل السنة واجلماعة توسطوا يف هذا األمر على هدي من الكتاب والسنة فقالوا
، وال خيرج من الدين كما تقوله  رية ال يكفر إذا كانت كبريته دون الشركمرتكب الكب

βÎ) ©!$# Ÿω ãÏøó¨  {:   يقول- جل وعال -؛ ألن اهللا  اخلوارج واملعتزلة tƒ β r& x8uô³ç„ Ïµ Î/ ãÏøó tƒ uρ 

$ tΒ tβρßŠ y7 Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ 4 { )١(   . 
يف أدلة كثرية تدل على أن مرتكب الكبرية دون الشرك ال خيرج هبا من اإلميان كما 

، فاملعاصي  تقوله اخلوارج واملعتزلة ولكنه يكون ناقص اإلميان خالفا ملا تقوله املرجئة
، فال يعطى اسم اإلميان املطلق  نه إال مثقال ذرةتنقص اإلميان نقصا بينا حىت قد ال يبقى م

، وال يسلب منه اسم اإلميان بالكلية كما  مؤمن كامل اإلميان كما تقوله املرجئة:  فيقال
، وهو معرض للوعيد  هو مؤمن بإميانه فاسق بكبريته:  ، وإمنا يقال تقوله اخلوارج واملعتزلة

، بل خيرج من  ، ولكن ال خيلد يف النار عذبه، وإن شاء  إن شاء اهللا غفر له مبنه وكرمه
 .   ألنه ال خيلد يف النار إال الكفار واملشركون- سبحانه وتعاىل -النار بأمر اهللا 

، بل مآله إىل  فاملؤمن العاصي ناقص اإلميان وإن عذب يف النار فإنه ال خيلد فيها
 األدلة والذي ينبين على ، وهذا هو االعتدال الذي جتتمع به ، هذا هو االستقامة اجلنة

 .   وهو ما عليه أهل السنة واجلماعة- وهللا احلمد -العقيدة الصحيحة 

 االستقامة يف احلكم على األشخاص 
 :  ومن أنواع االستقامة

، عندما تتكلم يف شخص فعليك أن تستقيم يف  االستقامة يف احلكم على األشخاص
=sŒÎ)uρ óΟçFù#  { - سبحانه وتعاىل -قال اهللا ،  ، أو بالشهادة حقه فال جتور عليه بالقول è% 

(#θ ä9Ï‰ôã $$ sù { )وقال تعاىل )٢ ،  :}  Ÿω uρ öΝä3¨ΖtΒ Ìøgs† ãβ$ t↔ oΨ x© BΘöθ s% β r& öΝà2ρ ‘‰|¹ Çtã Ï‰Éf ó¡yϑ ø9$# 

                                                 
 .  ٤٨:  سورة النساء آية) ١(
 .  ١٥٢:  سورة األنعام آية) ٢(
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ÏΘ#tpt ø: $# β r& (#ρ ß‰tG ÷è s? ¢ { )وقال تعاىل )١ ،  :}  Ÿω uρ öΝà6¨ΖtΒ Ìôf tƒ ãβ$ t↔ oΨ x© BΘöθ s% #’ n?tã ω r& (#θä9Ï‰÷è s? 4 
(#θ ä9Ï‰ôã $# uθ èδ Ü>tø% r& 3“ uθ ø)−G= Ï9 ( { )٢(  . 

، وكذلك يستقيم  فاملسلم يستقيم يف قوله حىت مع األعداء فال يقول إال ما يوافق احلق
 حتمله البغضاء ، وال ، فال حتمله احلمية مع قريبه إىل أن يشهد له بغري حق يف الشهادة

$  {:  - سبحانه وتعاىل -، قال اهللا  خلصمه إىل أن يشهد عليه بالباطل pκš‰ r'̄≈ tƒ š Ï% ©! $# 

(#θ ãΨ tΒ#u (#θ çΡθ ä. šÏΒ≡§θ s% ¬! u!#y‰pκà− ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ ( Ÿω uρ öΝà6¨ΖtΒ Ìôf tƒ ãβ$ t↔ oΨ x© BΘöθ s% #’ n?tã ω r& (#θ ä9Ï‰÷è s? 4 (#θ ä9Ï‰ôã $# 

uθ èδ Ü> tø% r& 3“ uθ ø)−G= Ï9 ( { )سبحانه وتعاىل -، وقال   )٣ -  :}  * $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u (#θ çΡθ ä. 

t ÏΒ≡ §θ s% ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ u !# y‰ pκ à− ¬! öθ s9 uρ #’ n? tã öΝ ä3 Å¡ àΡ r& Íρ r& È ø y‰ Ï9≡ uθ ø9 $# t Î/ t ø% F{ $# uρ 4 β Î) ï∅ ä3 tƒ $ †‹ ÏΨ xî ÷ρ r& # Z É) sù 

ª! $$ sù 4’ n< ÷ρ r& $ yϑ Íκ Í5 ( Ÿξ sù (#θ ãè Î7 −F s? #“ uθ oλ ù; $# β r& (#θ ä9 Ï‰ ÷è s? 4 β Î) uρ (# ÿ… âθ ù= s? ÷ρ r& (#θ àÊ Ì ÷è è? ¨β Î* sù ©! $# tβ% x. $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? 

# Z Î6 yz ∩⊇⊂∈∪ { )٤( .  
فيجب على املسلم أن يكون مستقيما يف أقواله مع أعدائه ومع أصدقائه فال جيور 

، بل يكون معتدال يف  عليهم بالقول والشهادة ومع أصدقائه فال حييف معهم بغري حق
$  {:  - جل وعال -، كما قال  أقواله pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ à)®?$# ©!$# (#θä9θ è% uρ Zω öθ s% #Y‰ƒÏ‰y™ ∩∠⊃∪ 

ôxÎ=óÁãƒ öΝä3s9 ö/ä3n=≈yϑôãr& öÏøótƒuρ öΝä3s9 öΝä3t/θçΡèŒ 3 tΒuρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã&s!θß™u‘uρ ô‰s)sù y—$sù #·—öθsù $̧ϑŠÏàtã ∩∠⊇∪ { )٥(  ،
، ويف االعتقاد أمر  ، ويف الفعل عتدال يف كل شيء واالستقامة يف كل شيء يف القولاال

 .  واجب على كل مسلم

                                                 
 .  ٢:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ٨:  ورة املائدة آيةس) ٢(
 .  ٨:  سورة املائدة آية) ٣(
 .  ١٣٥:  سورة النساء آية) ٤(
 .  ٧١ - ٧٠:  تانياآلسورة األحزاب ) ٥(
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 وعد اهللا ألهل االستقامة واالعتدال 
ومن لزم االستقامة ولزم االعتدال يف مجيع أموره فإنه حيصل على ما وعد اهللا 

β¨  {:  ، قال تعاىل املستقيمني به Î) š Ï% ©!$# (#θ ä9$ s% $ oΨ š/u‘ ª!$# §ΝèO (#θ ßϑ≈s)tFó™ $# ãΑ̈”t∴tG s? ÞΟÎγ øŠn= tæ 

èπ x6Í×¯≈ n= yϑ ø9$# ω r& (#θ èù$ sƒ rB Ÿω uρ (#θ çΡt“ øt rB { )استقاموا على هذه الكلمة وحققوها قوال   )١ ،
، وال يستقيمون على ما تقتضيه هذه  ربنا اهللا فقط:  ، وال يكفي القول أن يقولوا وعمال
 .  ، من لزوم ملقتضياهتا ومدلوالهتا الكلمة

θ#)  { ، بل ال بد أن حيقق القول بالعمل فالقول وحده ال يكفي ä9$ s% $ oΨ š/ u‘ ª! $# §Ν èO 

(#θ ßϑ≈ s) tF ó™ ، فأدوا حقها وما جيب هلا مما أمر اهللا تعاىل به وأمر به   على هذه الكلمة)٢( } #$
، أو   أما من تظاهر باإلميان وقلبه خبالفه فهو منافق يف الدرك األسفل من الناررسوله 

zΝÏ9 šχθ  { قاهلا بلسانه وعمل خبالفها فهو من الذين قال اهللا فيهم ä9θ à)s? $ tΒ Ÿω tβθè= yè øs? ∩⊄∪ 

uã9 Ÿ2 $ ºFø)tΒ y‰Ψ Ïã «!$# βr& (#θ ä9θ à)s? $ tΒ Ÿω šχθ è= yèøs? ∩⊂∪ { )مث قال تعاىل )٣ ،  :}  ãΑ̈”t∴tG s? ÞΟÎγ øŠn= tæ 

èπ x6Í×¯≈ n= yϑ ø9$# { )ويف حالة نزع أرواحهم ، عند قبض أرواحهم عند املوت:   يعين)٤ ،  ،
احلالة اليت هي أشد احلاالت وأحرج املواقف عند ختام حياهتم وهناية أعمارهم وانتقاهلم 

  . من دار الدنيا إىل دار اآلخرة
ω  {:   الرمحنةتترتل عليهم مالئك r& (#θ èù$ sƒ rB Ÿω uρ (#θ çΡt“ øt rB { )ال ختافوا :   تقول هلم)٥

ون ، فإن اهللا قد أعد لكم كرامته وأعد لكم جنته فأنتم قادم أنتم قادمون عليه يف اآلخرة
 .  ، وعلى دار كرمية ومقام عظيم على رب رحيم

                                                 
 .  ٣٠:  سورة فصلت آية) ١(
 .  ٣٠:  سورة فصلت آية) ٢(
 .  ٣ - ٢:  تانياآلسورة الصف ) ٣(
 .  ٣٠:  سورة فصلت آية) ٤(
 .  ٣٠:  سورة فصلت آية) ٥(
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، وال على  ال حتزنوا على أموالكم اليت تركتموها:  وال حتزنوا على ما فاتكم من الدنيا
،  ؛ ألن احلزن على شيء فات ، ال حتزنوا عليه ، وال على ما تركتموه يف الدنيا أوالدكم

وذلك بنفي احلزن عنهم ونفي ،  ، فهي تطمئنهم وأما اخلوف فهو على شيء مستقبل
ρ#)  {:  ، مث تقول هلم اخلوف ãÏ±÷0 r&uρ Ïπ ¨Ψpgø: $$ Î/  ÉL ©9$# óΟçFΖä. šχρ ß‰tãθè? ∩⊂⊃∪ { )ملا طمأنتهم  )١ ،

ρ#)  { من احلزن واخلوف بشرهتم ãÏ±÷0 r&uρ Ïπ̈Ψ pgø: $$ Î/  ÉL ©9$# óΟçFΖä. šχρ ß‰tãθè? ∩⊂⊃∪ { )اليت  )٢ ،
 فإن اهللا سبحانه ال خيلف وعده ملن صدق معه فأطاعه - سبحانه وتعاىل -وعدكم اهللا 

ßøt  { واتقاه wΥ öΝä.äτ !$ uŠÏ9÷ρ r& ’Îû Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ’ Îûuρ Íο tÅz Fψ$# ( { )فاملالئكة تتوىل شؤوهنم كما )٣ 
 -، كما قال  ، وعلى اخلري فهي تكون معهم يف اآلخرة على الطاعةتولتهم يف الدنيا 
$ àM≈̈Ζy_ 5βô‰tã  { -سبحانه وتعاىل  pκtΞθ è= äz ô‰tƒ tΒ uρ yx n= |¹ ôÏΒ öΝÍκÉ″!$ t/# u öΝÎγ Å_≡uρ ø— r&uρ öΝÍκÉJ≈−ƒ Íh‘ èŒuρ ( 

èπs3Í×̄≈n=yϑø9$#uρ tβθè=äzô‰tƒ ΝÍκön=tã ÏiΒ Èe≅ä. 5>$t/ ∩⊄⊂∪ íΝ≈n=y™ /ä3ø‹n=tæ $yϑÎ/ ÷Λän÷y9|¹ 4 zΝ÷èÏΨsù t<ø)ãã Í‘#¤$!$# ∩⊄⊆∪ { )٤( .  
، مث  ربنا اهللا:  كل هذه الكرامات وهذه البشارات بسبب االستقامة أهنم قالوا

β¨  {:  ، ويف اآلية األخرى استقاموا على هذه الكلمة العظيمة Î) t Ï% ©!$# (#θ ä9$ s% $ oΨ š/z’ ª!$# §ΝèO 

(#θ ßϑ≈s)tFó™ $# Ÿξsù ì∃öθ yz óΟÎγ öŠn= tæ Ÿω uρ öΝèδ šχθçΡt“ øt s† ∩⊇⊂∪ { )ال خوف عليهم من مستقبلهم  )٥ ،  ،

y7  { وال هم حيزنون على ما فاهتم وما تركوا Í×¯≈ s9'ρ é& Ü=≈ pt õ¾r& Ïπ ¨Ψ pgø: $# t Ï$Î#≈ yz $ pκ Ïù L!#t“ y_ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. 

tβθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊇⊆∪ { )٦(  . 
هذه فيها البشارة ألهل اجلنة عند املوت وعند خروجهم من .  . هذه كاآلية اليت قبلها

 .   سبحانه وتعاىل-الدنيا يبشرون ويطمأنون حىت يفرحوا بلقاء اهللا 

                                                 
 .  ٣٠:  سورة فصلت آية) ١(
 .  ٣٠:  سورة فصلت آية) ٢(
 .  ٣١:  سورة فصلت آية) ٣(
 .  ٢٤ - ٢٣:  تانياآلسورة الرعد ) ٤(
 .  ١٣:  سورة األحقاف آية) ٥(
 .  ١٤:  سورة األحقاف آية) ٦(
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،  ، فإن أهل االستقامة يكونون على هدى ، أما يف الدنيا هذا يف اآلخرة وعند الوفاة
؛ ألهنم يسريون على  ؛ وانشراح نفس ويكونون على طمأنينة وراحة بال وهدوء نفس

:  - جل وعال -؛ وهلذا يقول  رها معكر، وعلى جادة واضحة ال يعك طريق مستقيم
} Èθ ©9r&uρ (#θ ßϑ≈s)tFó™ $# ’n?tã Ïπs)ƒ Ì©Ü9$# Νßγ≈ oΨø‹s)ó™ V{ ¹!$ ¨Β $ ]% y‰xî ∩⊇∉∪ { )لو استقاموا على   )١ ،

 ألنزل عليهم الربكات ولسقاهم الغيث - سبحانه وتعاىل -، وعلى شريعة اهللا  الطاعة
، وألزال عنهم الشدائد واجملاعات وأدر   يتنعمون ويقتاتون هباوأخرج هلم من الثمرات اليت

öθ  { عليهم السماء s9uρ ¨β r& Ÿ≅ ÷δr& É=≈ tG Å6ø9$# (#θ ãΨ tΒ#u (#öθ s)¨?$#uρ $ tΡö¤x6s9 öΝåκ÷]tã öΝÍκÌE$ t↔ ÍhŠy™ óΟßγ≈ oΨ ù= s{÷ŠV{uρ 

ÏM≈̈Ψ y_ ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9$# ∩∉∈∪ { )٢(  . 

 وإن ، ويف نعمة من اهللا  هذا يكون يف الدنيا فأهل االستقامة يف الدنيا يف راحة
، فهو من صاحلهم  أصاهبم شيء بسبب ذنوهبم فإمنا هو تكفري لسيئاهتم ومتحيص خلطاياهم

، وال  ، وال سقم ، وال نصب وما يصيب املؤمن من وصب {:  وكما قال النيب 
:   وقال عليه الصالة والسالم)٤( )٣( }، حىت اهلم يهمه إال كفر به من سيئاته  حزن

، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك خريا له وإن  عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله عجب {
 هذا شأن أهل )٦( )٥( }، وليس ذلك إال للمؤمن  أصابته ضراء صرب فكان ذلك خريا له

نا وإياكم من  أن جيعلنسأل اهللا .  ، ويف الدار اآلخرة االستقامة يف احلياة وعند موهتم
، وأن جيعلنا وإياكم من اهلداة املهتدين الذين  أهل االستقامة على دينه والثبات على شرعه
 .  حيصلون على هذا الوعد الكرمي من رب رحيم

 .  ، وعلى آله وصحبه أمجعني وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
                                                 

 .  ١٦:  سورة اجلن آية) ١(
 .  ٦٥:  سورة املائدة آية) ٢(
، أمحد  )٣٠٣٨(، الترمذي تفسري القرآن  )٢٥٧٣(لم الرب والصلة واآلداب ، مس )٥٣١٨(البخاري املرضى ) ٣(

)٣/١٩(  . 
 .)  من حديث أيب سعيد وأيب هريرة رضي اهللا عنهما)  ٢٥٧٣ (رواه اإلمام مسلم برقم  ) (٤(
 .  )٢٧٧٧(، الدارمي الرقاق  )٦/١٦(، أمحد  )٢٩٩٩(مسلم الزهد والرقائق ) ٥(
 .)  -  رضي اهللا عنه-من حديث صهيب )  ٢٩٩٩ (رواه اإلمام مسلم  ) (٦(
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 احملاضرة السابعة والثالثون 
 ان أنواعه التحذير من الغلو يف الدين وبي 

 مقدمة يف التحذير من الغلو 
  )١(بسم اهللا الرمحن الرحيم 

، وعلى آله  ، وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله نبينا حممد احلمد هللا رب العاملني
 :  ، أما بعد وصحبه أمجعني

، فإمنا أهلك من كان  إياكم والغلو {:  فاملوضوع مأخوذ من قول الرسول 

 . )٢( }قبلكم الغلو 
 ملا جيء حبصى اجلمار الذي يريد أن يرمي به أن النيب :  وسبب هذا احلديث

، وإمنا هو بقدر حصى  ، وال بالصغري ، إذا هو حصى متوسط ليس بالكبري مجرة العقبة
أمثال  {:  ، مث قال بيده الكرمية ، فنفضه  ، أي الذي حيذف على األصابع اخلذف

 . )٤( )٣( }، فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو  ، وإياكم والغلو هؤالء فارموا
لفظ ال خبصوص ؛ ألن العربة بعموم ال فكان هذا احلديث قاعدة يف الدين يرجع إليها

≅ö  {  جعل هذا الدين دينا مسحا سهال قيما- سبحانه وتعاىل -، فاهللا  السبب è%  Í_ ¯ΡÎ) 

 Í_1 y‰yδ þ’ În1u‘ 4’n< Î) :Þ≡uÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡•Β $ YΨƒÏŠ $ Vϑ uŠÏ% s' ©#ÏiΒ tΛ Ïδ≡tö/Î) $ ZŠÏΖym 4 $ tΒ uρ tβ% x. zÏΒ tÏ.Îô³ßϑ ø9$# ∩⊇∉⊇∪ { )٥(  . 

                                                 
 ) ) .  هـ٢٧/٨/١٤١٥ (، بتاريخ  ألقيت هذه احملاضرة يف مدينة جدة ) (١(
 .  )٣٠٥٧(النسائي مناسك احلج ) ٢(
 .  )٦/٣٧٩(، أمحد  )٣٠٢٨(، ابن ماجه املناسك  )١٩٦٦(أبو داود املناسك ) ٣(
من حديث عبد اهللا بن عباس رضي )  ٣٠٢٩ (، وابن ماجه برقم  ) ٣٠٥٧ (رواه النسائي يف سننه برقم  ) (٤(

 .  ) اهللا عنهما
 .  ١٦١:  سورة األنعام آية) ٥(
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y7  {:  ، قال تعاىل فهذا الدين دين قيم Ï9≡sŒ ß Ïe$! $# ãΝÍh‹s)ø9$# £Å3≈ s9uρ usYò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿω 
šχθ ßϑ n=ôè tƒ ∩⊆⊃∪ { )وقال تعاىل  )١ ،  :}  !$ tΒ uρ (#ÿρ âÉ∆é& ω Î) (#ρ ß‰ç6 ÷è u‹Ï9 ©!$# tÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! t Ïe$! $# u!$ xuΖãm 

(#θ ßϑ‹ É)ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è?÷σãƒ uρ nο 4θ x.¨“9$# 4 y7 Ï9≡sŒuρ ßƒ ÏŠ Ïπ yϑÍhŠs)ø9$# ∩∈∪ { )٢(   . 

 tΡÏ‰÷δ$# xÞ≡uÅ_Ç9$#$ {:  ، كما قال تعاىل والدين القيم هو الدين املعتدل الذي ال اعوجاج فيه

tΛÉ)tGó¡ßϑø9$# ∩∉∪ xÞ≡uÅÀ tÏ%©!$# |Môϑyè÷Ρr& öΝÎγö‹n=tã Îöxî ÅUθàÒøóyϑø9$# óΟÎγö‹n=tæ Ÿωuρ tÏj9!$Ò9$# ∩∠∪ { )٣( . 

β¨  {،  :  حينما قرأ قوله تعاىلوالصراط املستقيم هو املعتدل كما بينه النيب  r& uρ 

#x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡uÅÀ $ VϑŠ É)tG ó¡ãΒ çνθãè Î7¨?$$ sù ( Ÿω uρ (#θãè Î7−Fs? Ÿ≅ ç6 ¡9$# s−§xtG sù öΝä3Î/ tã Ï& Î#‹Î7y™ 4 öΝä3Ï9≡sŒ Νä38¢¹ uρ Ïµ Î/ 

öΝà6¯= yè s9 tβθà)−G s? ∩⊇∈⊂∪ { )٤(  . 
، دين الوسط بني الغلو  هذا هو دين االعتدال دين الوسط بني اإلفراط والتفريط

 .  والتساهل
، وليس فيها غلو كغلو النصارى وليس فيها  ة وسط بني األممكما أن هذه األمة أم

، وإمنا هذه األمة وسطة بني الغايل من األمم وبني اجلايف  تساهل وتفريط كتفريط اليهود
y7  {:  ، كما قال تعاىل املتساهل املفرط Ï9≡x‹x.uρ öΝä3≈ oΨ ù= yèy_ Zπ ¨Βé& $ VÜy™ uρ (#θ çΡθ à6tG Ïj9 u!#y‰pκà− ’ n?tã 

Ä¨$ ¨Ψ9$# { )٥(   . 
، ولن يكون خيارا عدال إال إذا  ، وهو اخليار العدل فال يصلح للشهادة إال الوسط

خطر ، فإن كل من خرج عن الوسط فإنه يكون طرفا والطرف على  كان وسطا يف احلق
، أو األطراف فإهنا على خطر وفيها  ، أما الطرفان والوسط فيه الطمأنينة وفيه األمن

                                                 
 .  ٤٠:  سورة يوسف آية) ١(
 .  ٥:  سورة البينة آية) ٢(
 .  ٧ - ٦:  تانياآلسورة الفاحتة ) ٣(
 .  ١٥٣:  سورة األنعام آية) ٤(
 .  ١٤٣:  سورة البقرة آية) ٥(
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zÏΒ  {:  اخلوف قال تعاىل uρ Ä¨$̈Ζ9$# tΒ ß‰ç7÷è tƒ ©!$# 4’ n?tã 7∃öym ( { )طرف:   يعين)١ }  ÷β Î* sù 

…çµ t/$ |¹ r& îöyz ¨β r'yϑ ôÛ$# Ïµ Î/ ( ÷β Î)uρ çµ÷Ft/$ |¹ r& îπ uΖ÷FÏù |=n= s)Ρ $# 4’n?tã Ïµ Îγ ô_ uρ { )٢(  . 
 - كما ذكرنا - وضد الوسط  الذي بعث به رسوله - جل وعال -وهو دين اهللا 

، وإن كان اخلارج  ، فإن كان اخلارج عن الوسط متشددا فإنه يسمى بالغايل األطراف
، واملفرط يف دين اهللا هو املضيع  ، فإن هذا يسمى باملتساهل عن الوسط متساهال متالعبا

 .  لدين اهللا املتبع لشهواته فهو ممن اختذ إهله هواه واتبع شهواته ورغباته
، لكن  ؛ ألن املتساهل واملضيع معلوم أنه ليس على حق حمل كالمنا اآلن هو الغلوو

، وأن فعله هذا  ، أو يوهم نفسه أنه على دين الغايل واملتشدد هو الذي يوهم الناس
؛ ألن خطر  ، وأنه زيادة خري وزيادة صالح فلذلك ناسب الكالم عن الغلو خاصة حممود

، وأيضا اجلهال وكثري من الناس يرون أنه على حق  لى حق؛ ألنه يرى أنه ع الغلو خطري
، مث يكون  ، فمن ، وهذا زيادة صالح وحرص على اخلري هذا زيادة خري:  ويقولون

 اخللط العظيم فيترك الدين هبذه الطريقة 
≅Ÿ  {:  - سبحانه وتعاىل -وقال  ÷δr'̄≈ tƒ É=≈ tG Å6ø9$# Ÿω (#θ è= øós? ’ Îû öΝà6ÏΖƒ ÏŠ Ÿω uρ (#θ ä9θ à)s? ’ n?tã «!$# 

ω Î) ¨,ys ø9$# 4 $ yϑ ¯ΡÎ) ßxŠÅ¡yϑ ø9$#  |¤ŠÏã ß ø⌠ $# zΝtƒ ótΒ Ú^θÞ™ u‘ «!$# ÿ…çµ çFyϑ Î= Ÿ2 uρ !$ yγ9s)ø9r& 4’n< Î) zΝtƒ ótΒ Óyρâ‘ uρ çµ ÷ΖÏiΒ ( 
(#θ ãΖÏΒ$ t↔ sù «!$$ Î/ Ï& Î#ß™ â‘ uρ ( Ÿω uρ (#θ ä9θ à)s? îπ sW≈ n= rO 4 (#θ ßγ tFΡ$# #Zöyz öΝà6©9 4 $ yϑ ¯ΡÎ) ª!$# ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïm≡uρ ( ÿ…çµ oΨ≈ ys ö7ß™ β r& 

šχθ ä3tƒ …ã& s! Ó$s!uρ ¢ { )٣(  . 

$öΝs9 ô  {:  قال تعاىل Î#tƒ öΝs9uρ ô‰s9θ ãƒ ∩⊂∪ öΝs9uρ ä3tƒ …ã& ©! #·θàà2 7‰ym r& ∩⊆∪ { )٤(  . 
، لكن هذا والعياذ باهللا أشد  هذا من غلو النصارى وهلم غلو كثري يف أمور كثرية

 .  الغلو
                                                 

 .  ١١:  رة احلج آيةسو) ١(
 .  ١١:  سورة احلج آية) ٢(
 .  ١٧١:  سورة النساء آية) ٣(
 .  ٤ - ٣:  تانياآلسورة اإلخالص ) ٤(
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 كما يغلى باملسيح عليه  أن يغلى فيه  حذر من ذلك يف حقه والنيب 
،  ، فإمنا أنا عبد ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي {:  ، فقال  السالم

 . )٢( )١( }عبد اهللا ورسوله :  فقولوا
ال تغلوا يف مدحي وتزيدوا يف مدحي فيجركم :  ، يعين شدة املدح:  اإلطراء معناه

املسيح فإهنم مدحوه حىت خرجوا به عن البشرية ووضعوه يف ذلك إىل غلو النصارى يف 
 .  مرتبة الربوبية واأللوهية تعاىل اهللا عما يقولون

 حذر من ذلك ، ومن كمال بيانه   من كمال نصحه ألمته وشفقتهفالرسول 
ال تغلوا يف مدحي وتزيدوا يف مدحي حىت خيرج :  ، يعين )٣( }ال تطروين  {:  فقال

بكم ذلك إىل الغلو الذي وقعت فيه النصارى يف حق املسيح عيسى ابن مرمي عليه الصالة 
:  ، فقولوا إمنا أنا عبد {:   فقال إىل املنهج الصحيح يف حقه ، مث أرشد  والسالم

 . }عبد اهللا 

$‘x8u  {:  - سبحانه وتعاىل - قال كما t6 s? “ Ï% ©!$# tΑ̈“ tΡ tβ$ s% öàø9$# 4’ n?tã Íν Ï‰ö6 tã tβθ ä3u‹Ï9 

šÏϑ n=≈ yèù= Ï9 #·ƒ É‹tΡ ∩⊇∪ { )وقال سبحانه  )٤ ،  :}  ß‰÷Κ pt ø: $# ¬! ü“ Ï% ©!$# tΑt“Ρr& 4’n?tã Íν Ï‰ö7tã |=≈ tG Å3ø9$# 

óΟs9uρ ≅ yèøgs† …ã& ©! % y ùθ Ïã 2 ∩⊇∪ { )سبحانه وتعاىل - وقال  )٥ -  :}  z≈ ys ö6 ß™ ü“ Ï% ©!$# 3“ uó  r& 

Íν Ï‰ö7yè Î/ Wξ ø‹s9 š∅ ÏiΒ Ï‰Éf ó¡yϑ ø9$# ÏΘ#tys ø9$# ’ n< Î) Ï‰Éf ó¡yϑ ø9$# $ |Á ø% F{$# “ Ï%©!$# $ oΨ ø.t≈ t/ …çµ s9öθ ym { )٦( . 

                                                 
 .  )١/٢٤(، أمحد  )٣٢٦١(البخاري أحاديث األنبياء ) ١(
 .  ) ) ١ ( احلاشية رقم ٨٨تقدم خترجيه ص  ) (٢(
 .  )١/٢٤(، أمحد  )٣٢٦١(البخاري أحاديث األنبياء ) ٣(
 .  ١:  سورة الفرقان آية) ٤(
 .  ١:  سورة الكهف آية) ٥(
 .  ١:  سورة اإلسراء آية) ٦(
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β  {:  - سبحانه وتعاىل -وقال  Î)uρ öΝçFΖà2 ’ Îû 5=÷ƒ u‘ $ £ϑ ÏiΒ $ uΖø9̈“ tΡ 4’ n?tã $ tΡÏ‰ö7tã (#θ è?ù'sù ;ο u‘θ Ý¡Î/ 

ÏiΒ Ï& Î#÷VÏiΒ { )١(   . 
، أو  ، والعبد ال يعبد وليس له احلق يف الربوبية     ً  عبد ا                ً  فسمى اهللا نبيه حممد ا 

، أما الربوبية  ، وهذه أشرف مرتبة يناهلا البشر ا هو عبد اهللا ورسوله، وإمن األلوهية
، وال  ، وال يضر ، فال ينفع  ال يشاركه فيها غريه- جل وعال -واأللوهية فهي حق هللا 

 .  ، وال مييت إال اهللا جال وعال ، وال حيىي ، وال يرزق خيلق

 تعريف الغلو 
 .  الزيادة عن احلد:  فالغلو لغة
، فالزيادة عن احلد املشروع يسمى  الزيادة عن املشروع:   الغلو يف الشرعومعىن

، فهما على طريف                                          ً        ، والنقص عن احلد املشروع يسمى تساهال وتفريط ا وإضاعة    ً غلو ا
، فإمنا  إياكم والغلو {:  ، قال   يف أحاديث كثرية حذر من الغلو، والنيب  نقيض

 .  كلمه حتذير وتنبيه:  ، وكلمة إياكم )٢( }أهلك من كان قبلكم الغلو 

فإمنا أهلك من كان قبلكم  {:   احلكمة من هذا التحذير وخطر الغلو فقالمث بني 

مم كالنصارى غلوا يف املسيح عليه الصالة والسالم من قبلكم من األ:   أي)٣( }الغلو 
 .  حىت أخرجوه عن دائرة البشرية إىل دائرة الربوبية

، قال اهللا  واليهود غلوا يف العزير حىت أخرجوه من دائرة البشرية إىل دائرة الربوبية
  . )٤( } ) #$!» #$/ÏMs9$s%uρ ßŠθßγu‹ø9$# í÷ƒt“ãã ßø⌠$# «!$# ÏMs9$s%uρ “t≈|Á̈Ψ9$# ßxŠÅ¡yϑø9$# Ú∅ö  {:  -جل وعال  -

                                                 
 .  ٢٣:  سورة البقرة آية) ١(
 .  )٣٠٥٧(النسائي مناسك احلج ) ٢(
 .  )٣٠٥٧(النسائي مناسك احلج ) ٣(
 .  ٣٠:  سورة التوبة آية) ٤(
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فكال األمتني اليهودية والنصرانية غلوا يف البشر حىت رفعوهم عن دائرة البشرية إىل 
 كذلك غلوا يف العلماء وجعلوا كالمهم  دائرة الربوبية فكفروا وخرجوا من دين اهللا

ً       شرع ا يتبع   }  (#ÿρ              ً          ، ولو كان خمالف ا لدين اهللا     ä‹sƒ ªB$# öΝèδ u‘$ t6 ôm r& öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δâ‘ uρ $ \/$ t/ö‘ r& ÏiΒ 

Âχρ ßŠ «!$# { )١(   . 

 أنواع الغلو 

 الغلو يف االتباع واالقتداء بالعلماء 
 :  والغلو أنواع كثرية منها

 :   الغلو يف االتباع واالقتداء بالعلماء-١
ّ                                                               كغلو  النصارى واليهود يف أحبارهم ورهباهنم حىت أطاعوهم يف حتليل ما حرم اهللا      ،

 .             ّ   وحترمي ما أحل  اهللا
ن دون اهللا فحرموا ما أحل اهللا وأحلوا ما حرم اهللا فهم عبدوهم بالتحليل والتحرمي م

، فكان ذلك  ، وأهنم مغريون ومبدلون فأطاعوهم وهم يعلمون أهنم خمالفون ملا شرعه اهللا
 .  ، وهذا من الغلو يف األشخاص عبادة هلم
، فإذا خالف   وإمنا يؤخذ قول العامل إذا وافق الدليل، إمنا يطاع يف طاعة اهللا  فالعامل

 . )٣( )٢( }ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق  {:  ، وهلذا يقول  لدليل فإنه ال يقبلا
 .  إذا خالفت أقوالنا الدليل فال تأخذوها:  والعلماء يقولون

                                                 
 .  ٣١:  سورة التوبة آية) ١(
،  )٢٦٢٥(، أبو داود اجلهاد  )٤٢٠٥(، النسائي البيعة  )١٨٤٠(، مسلم اإلمارة  )٤٠٨٥ (البخاري املغازي) ٢(

 .  )١/١٣١(أمحد 
، من حديث عثمان بن حصني وأخرجه اإلمام أمحد  ) ٣٨١ (رواه الطرباين يف املعجم الكبري برقم  () ٣(

، إمنا  : ( ويقول.  رضي اهللا عنه -، من حديث علي  ) ال طاعة ملخلوق يف معصية اهللا : ( بلفظ)  ١/١٣٧ (
، من  ) ١٨٤٠ (، رقم احلديث  ، واإلمام مسلم ) ٨/١٠٦ (رواه البخاري )  ٢ ) ( الطاعة يف املعروف

 .   رضي اهللا عنه-حديث علي بن أيب طالب 
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  اهللا إذا خالف قويل قول رسول"  : " - رمحه اهللا -كما قال اإلمام الشافعي 
 . )١()  فاضربوا بقويل عرض احلائط

عجبت لقوم عرفوا اإلسناد وصحته يذهبون إىل :   يقول- رمحه اهللا -واإلمام أمحد 
‘Í  {:  ، واهللا تعاىل يقول رأي سفيان x‹ós uŠù= sù t Ï% ©!$# tβθ àÏ9$ sƒ ä† ôtã ÿÍν Íö∆ r& β r& öΝåκz:ŠÅÁ è? îπ uΖ÷FÏù ÷ρ r& 

öΝåκz: ÅÁ ãƒ ë># x‹tã íΟŠ Ï9r& ∩∉⊂∪ { )٢(  . 
؛ ألهنم رجال جمتهدون  فاألئمة رمحهم اهللا تعاىل حيذرون من أخذ أقواهلم بدون دليل

 .  خيطئون ويصيبون

   الغلو يف الصاحلني حىت يعبدوا من دون اهللا- ٢
، إمنا كان سبب شركهم وهالكهم أهنم غلوا يف  ، فقوم نوح كما حصل لقوم نوح

، وقد ذكر اهللا قصتهم يف القرآن الكرمي فقد كان فيهم رجال صاحلون على  الصاحلني
، بل  التوحيد على دين آدم عليه الصالة والسالم ليس فيهم شرك وليس فيهم احنراف

، وكان فيهم رجال صاحلون يقتدون هبم   آدمكانوا على دين آدم عشرة قرون بعد
                                                                      ً  وحيبوهنم فقدر اهللا أن هؤالء الرجال الصاحلني ماتوا يف عام واحد فحزنوا عليهم حزن ا 

ً                             شديدا  فجاء الشيطان لعنه اهللا وقال هلم صوروا صور هؤالء الصاحلني تذكركم هبم :       
، فصوروا صور  لشيطانيةفتنشطكم على العبادة وتذكرون أحواهلم فقاموا ونفذوا الفكرة ا

، إىل هنا مل  هؤالء الصاحلني ونصبوها على جمالسهم من أجل أن يتذكروا العبادة برؤيتهم
، فلما مات هذا  ، ألن العلماء كانوا موجودين وكانوا ينهون عن الشرك حيصل شرك

 إن:  ، وجاء الشيطان إليهم وقال اجليل ومات العلماء جاء جيل متأخر ليس فيهم علماء
                                                             ّ                آباءكم ما نصبوا هذه الصور إال ليعبدوها وكانوا يسقون هبم املطر فزي ن هلم عبادة هذه 

 . )٣(الصور والتماثيل فعبدوها من دون اهللا وحينئذ وقع الشرك يف األرض 
                                                 

 .  )  بعدهاوما)  ٤/٩٨ (جمموع الرسائل املنريية :  انظر:  ، وللفائدة ) ١٠/٣ (سري أعالم البالء :  انظر ) (١(
 .  ٦٣:  سورة النور آية) ٢(
 .  ) ، من حديث عطاء عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ) ٦/٧٣ (صحيح اإلمام البخاري :  انظر ) (٣(
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فبعث اهللا نبيه نوحا عليه الصالة والسالم أول رسول إىل أهل األرض بعثه إليهم 
عقيدة التوحيد وترك الشرك واستمر معهم عليه الصالة يدعوهم إىل التوحيد والرجوع إىل 

، كما ذكر اهللا ألف سنة إال مخسني عاما يدعوهم إىل التوحيد وحيذرهم من  والسالم
الشرك وحصل بينه وبينهم من املداوالت وحصل منهم من األذى على نيب اهللا الشيء 

$tΑ  {:  ، قال تعاىل الكثري كما قص اهللا ذلك يف القرآن s% Éb>u‘ ’ ÎoΤÎ) ßNöθ tã yŠ ’ ÍΓöθ s% Wξ ø‹s9 #Y‘$ yγ tΡ uρ 

∩∈∪ öΝn= sù óΟèδ ÷ŠÌ“ tƒ ü“ Ï!% tæßŠ ωÎ) #Y‘# tÏù ∩∉∪ ’ ÎoΤÎ)uρ $ yϑ ¯= à2 öΝßγ è?öθ tã yŠ tÏøó tG Ï9 óΟßγ s9 (#þθ è= yèy_ ÷Λàιyè Î6≈ |¹ r& þ’Îû öΝÍκÍΞ#sŒ# u 

(#öθ t±øó tG ó™ $#uρ öΝåκu5$ uŠÏO (#ρ •|Àr&uρ (#ρ çy9 õ3tFó™ $#uρ #Y‘$ t6õ3ÏG ó™ $# ∩∠∪ ¢ΟèO ’ ÎoΤÎ) öΝåκèEöθ tã yŠ #Y‘$ yγ Å_ ∩∇∪ §ΝèO þ’ ÎoΤÎ) àMΖn= ôã r& öΝçλm; 

ßNö‘ uó r& uρ öΝçλm; #Y‘# uó Î) ∩∪ àM ù=à)sù (#ρ ãÏøó tFó™ $# öΝä3−/u‘ …çµ ¯ΡÎ) šχ% x. #Y‘$¤xî ∩⊇⊃∪ È≅ Å™ öãƒ u!$ yϑ ¡¡9$# /ä3ø‹n= tæ 

#Y‘# u‘ ô‰ÏiΒ ∩⊇⊇∪ /ä.÷ŠÏ‰ôϑ ãƒ uρ 5Α≡uθ øΒ r'Î/ tÏΖt/ uρ ≅ yèøgs† uρ ö/ä3©9 ;M≈̈Ζy_ ≅ yèøgs† uρ ö/ä3©9 #\≈ pκ÷Ξr& ∩⊇⊄∪ $ ¨Β ö/ä3s9 Ÿω tβθ ã_ ös? ¬! 
#Y‘$ s% uρ ∩⊇⊂∪ ô‰s% uρ ö/ä3s)n= s{ #·‘# uθôÛr& ∩⊇⊆∪ óΟs9r& (#÷ρ ts? y#ø‹x. t,n= y{ ª!$# yìö7y™ ;N≡uθ≈ yϑ y™ $ ]%$ t7ÏÛ ∩⊇∈∪ Ÿ≅ yè y_ uρ tyϑ s)ø9$# 

£Íκ Ïù #Y‘θ çΡ Ÿ≅ yè y_ uρ }§ôϑ ¤±9$# % [`# uÅ  ∩⊇∉∪ ª!$#uρ /ä3tFu; /Ρr& zÏiΒ ÇÚö‘ F{$# $ Y?$ t7tΡ ∩⊇∠∪ §ΝèO ö/ä.ß‰ŠÏè ãƒ $ pκ Ïù 

öΝà6ã_ Ìøƒ ä† uρ % [`# t÷z Î) ∩⊇∇∪ { )١(   . 

 Ÿω  {:  لشرك وقالوا، لكن مل يؤمن معه إال قليل واألكثر بقوا على ا واستمر معهم
¨β â‘ x‹s? ö/ä3tG yγ Ï9#u { )قال تعاىل  يعنون األصنام والتماثيل)٢ ،  :}  (#θ ä9$ s% uρ Ÿω ¨βâ‘ x‹s? ö/ä3tG yγ Ï9#u 

Ÿω uρ ¨βâ‘ x‹s? #tŠuρ Ÿω uρ % Yæ# uθ ß™ Ÿω uρ šWθ äótƒ s−θ ãè tƒ uρ #Zô£nΣ uρ ∩⊄⊂∪ { )٣(   . 
، واختذت  وهذه أمساء الرجال الصاحلني الذين صورت هذه الصور على أشكاهلم

ادهتا ومعصية نيب اهللا نوح عليه  وتواصوا بالبقاء على عبأصناما تعبد من دون اهللا 
 .  الصالة والسالم

، إذن من غال يف الصاحلني من هذه األمة  كل ذلك كان بسبب الغلو يف الصاحلني
، فالذي يغلو يف علي بن أيب طالب رضي اهللا تعاىل  فإنه يكون مثل قوم نوح سواء بسواء

                                                 
 .  ١٨ - ٥:  اتياآلسورة نوح ) ١(
 .  ٢٣:  سورة نوح آية) ٢(
 .  ٢٣:  سورة نوح آية) ٣(
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، أو يغلو يف عبد القادر  ، أو احلسني رضي اهللا تعاىل عنهما ، أو يغلو يف احلسن عنه
، أو يغلو يف أي خملوق ميت من الصاحلني ويطلب منه  ، أو يغلو يف البدوي اجليالين
، كل ذلك  ، أو أعتابه ، أو يتمسح بقربه ، أو ينذر له ، أو يذبح له ، أو يستغيث به املدد

 يف هذا هو ، والسبب ، وهو الشرك األكرب املخرج من امللة من دين قوم نوح سواء بسواء
 .  الغلو يف الصاحلني

،  ، لكن ال نغلو فيهم حنن حنب الصاحلني وحنب أولياء اهللا ونقتدي هبم وندعو هلم
 .  وال نزيد يف حقهم

، أو  ، أو الدعاء ، أو الطواف ، أو النذر أما أننا نصرف شيئا من أنواع العبادة هلم
.  ملشركني من قوم نوح وغريهم، وهذا هو دين ا ، فهذا هو الشرك األكرب االستغاثة

، فإمنا أهلك من كان  إياكم والغلو {:  ، وهلذا يقول  والسبب يف هذا هو الغلو

 . )٢( )١( }قبلكم الغلو 
لك ؟ أرأيتم الغلو كيف أهلك اليهود وأه أرأيتم الغلو كيف أهلك قوم نوح

 .  ؟ فال تغلوا يف دين اهللا فتكونوا مثل هؤالء النصارى
:  ، فقولوا ، فإمنا أنا عبد ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي {:  وقال 

 . )٤( )٣( }عبد اهللا ورسوله 
                                                    ً                   من غال يف شخص وزعم له شيئا من الربوبية فقد اختذه ربا إهل ا معبودا له من دون ف
، أو مساه بأي اسم  ، أو توسال بالصاحلني  وإن مسي هذا باسم حمبة الصاحلنياهللا 

، أو  ، أو مسي مبحبة الصاحلني ، ولو مسي بالتوسل ، وهذا شرك فاألمساء ال تغري احلقائق

                                                 
 .  )٣٠٥٧(النسائي مناسك احلج ) ١(
 .  ) ) ٢ ( احلاشية رقم ٩٩رجيه ص تقدم خت ) (٢(
 .  )١/٢٤(، أمحد  )٣٢٦١(البخاري أحاديث األنبياء ) ٣(
 .  ) ) ١ ( احلاشية رقم ٨٨تقدم خترجيه ص  ) (٤(
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لشرك واالسم ال يغري احلقيقة فلو مسيت السم عسال ما صار ما أشبه ذلك هذا هو ا
 .  ، ولو أكلته لقتلك عسال

، فإن هذا ال يغري  ، أو مسي حمبة هلم فإذا مسي الشرك باألولياء والصاحلني توسال
  .  وهذا هو الذي أهلك من كان قبلنا وحذرنا منه رسول اهللا مسماه فهو شرك باهللا 

اهللا االعتقاد يف األشياء فوق ما هي عليه من االعتقاد يف وأشد الغلو والعياذ ب
، أو يف  ، أو أشجار ، أو االعتقاد يف جبال األشخاص واالعتقاد يف بقاع من األرض

، أو تدفع شرا  ، أو جتلب خريا ، أو تضر ، أو يف قبور فاالعتقاد فيها أهنا تنفع أحجار
وجيعل صاحبه من املشركني وإن كان اعتقاد ذلك غلو يبطل العقيدة وخيرج من الدين 

 .  ؛ ألن الكالم على احلقيقة ال على االدعاء واالنتساب فقط يظن أنه من املسلمني

   الغلو يف التدين والعبادة- ٣
Ÿω (#θ  {:  قال تعاىل è=øó s? ’ Îû öΝà6ÏΖƒ ÏŠ { )هو أن اإلنسان يتشدد :  ، والغلو يف الدين )١

 .  ، أو يف حترمي املباحات ، أو من الصالة فيحمل نفسه أكثر مما تتحمل من الصيام
$  {:  قال اهللا تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#θ ãΒ Ìhpt éB ÏM≈t6 Íh‹sÛ !$ tΒ ¨≅ym r& ª!$# öΝä3s9 Ÿω uρ (#ÿρ ß‰tG ÷è s? 4 

χ Î) ©!$# Ÿω =Ït ä† t Ï‰tF÷è ßϑ ø9$# ∩∇∠∪ { )٢(  . 
هو أن اإلنسان يزيد يف الطاعة ويزيد يف العبادة حىت حيمل نفسه ما :  فالغلو يف الدين

 .  ، وهذا منهي عنه قال تطي
 فقد وملا أراد نفر من الصحابة أن يزيدوا يف العبادة على أنفسهم أنكر عليهم النيب 

 يسألون عن عبادة جاء يف احلديث أن ثالثة من الصحابة جاءوا إىل بيوت النيب 
 وعما  من أجل أن يقتدوا به عليه الصالة والسالم فأخربوا عن عبادة النيب النيب 
أين حنن من :   وقالوافكأهنم تقالوا عبادة الرسول .   يفعل يف بيتهالرسول كان 

                                                 
 .  ١٧١:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٨٧:  سورة املائدة آية) ٢(
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،  أما أنا فأصلي:  فقال أحدهم.   وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخررسول اهللا 
أما أنا فال أتزوج :  وقال الثالث.  ، وال أفطر أما أنا فأصوم:  وقال الثاين.  وال أنام
 .  النساء

 ، ولكن االجتهاد إذا خالف سنة الرسول  جتهاد منهم وقصدهم احلقهذا من اال
، أما  أنتم الذين قلتم كذا وكذا {:   بذلك قال هلم، فلما علم رسول اهللا  فهو مردود

،  ، وأتزوج النساء ، وأصلي وأرقد ، لكين أصوم وأفطر تقاكم لهواهللا إين ألخشاكم هللا وأ
 . )٢( )١( }فمن رغب عن سنيت فليس مين 

.   -، وأمرهم بأن يتبعوا سنة الرسول   هناهم عن هذا الذي عزموا عليهفالنيب 
:  ، قال   ومن اقتدى به من العلماء فهو قدوةفالدين وسط والقدوة هو رسول اهللا 

 . )٤( )٣( }العلماء ورثة األنبياء  {

%ô‰s)©9 tβ  {:  ، قال تعاىل واهللا جعل القدوة هو الرسول x. öΝä3s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îο uθ ó™ é& ×π uΖ|¡ym 

yϑ Ïj9 tβ% x. (#θ ã_ ötƒ ©!$# tΠöθ u‹ø9$#uρ tÅz Fψ$# tx.sŒuρ ©!$# #ZÏVx. ∩⊄⊇∪ { )٥(  . 
 وما  وأراد رضي اهللا فإنه يسأل عن سنة رسول اهللا فمن أراد الوصول إىل اهللا 

نعم   وال يزيد على ذلك شيئا فليس هناك قدوة إال الرسول كان يفعله فيقتدي به 
 فإنه ال يقتدى ، أما من خالف الرسول  من اقتدى بالرسول من العلماء فإنه يقتدى به

 .  به يف ذلك
، ومن رفع خملوقا إىل مرتبة  ، بل كل يرتل مرتلته والغلو يف العلماء والعباد ال جيوز

، أو  ومعىن رفع املخلوق إىل مرتبة اخلالق ليس أنه خيلق.   عز وجل-اخلالق فقد كفر باهللا 

                                                 
 .  )٣/٢٨٥(، أمحد  )٣٢١٧(، النسائي النكاح  )١٤٠١(، مسلم النكاح  )٤٧٧٦(البخاري النكاح ) ١(
 .  ) ، من حديث أنس بن مالك ) ٦/١١٦ (رواه اإلمام البخاري  ) (٢(
 .  )٣٤٢(، الدارمي املقدمة  )٣٦٤١(أبو داود العلم ) ٣(
 .  ) ) ١ ( احلاشية رقم ٣٠تقدم خترجيه ص  ) (٤(
 .  ٢١:  سورة األحزاب آية) ٥(
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، إمنا يرفعه  ، أو ترزق ، هذا ال يقوله أحد حىت كفار قريش ال يقولون إن أصنامهم ختلق يرزق
، وأنه  إىل مرتبة اخلالق إذا صرف له شيئا من العبادة واعتقد فيه أنه يضر وينفع من دون اهللا

 .  انه وتعاىل وجعله يف مرتبة اخلالق سبحجيلب اخلري ويدفع الشر فقد اختذه ربا من دون اهللا 

   الغلو يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر- ٤
 ، فالنيب  حبيث أن اإلنسان خيرج عن نظام الشرع يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر

، فإن مل يستطع  ، فإن مل يستطع فبلسانه من رأى منكم منكرا فليغريه بيده {:  يقول

 . )٢( )١( }، وذلك أضعف اإلميان  فبقلبه
، وعلى منهج السلف  واألمر باملعروف والنهي عن املنكر يكون على قواعد الشريعة

أما إذا خرج عن ذلك وزاد حبيث أنه خيرج به على والة األمور املسلمني وينقض .  الصاحل
، وهذا  مر باملعروف والنهي عن املنكر، فهذا غلو يف األ واليتهم ويدعو إىل تفريق الكلمة

مذهب اخلوارج ومذهب املعتزلة فهم الذين يرون أن اخلروج على األئمة من األمر 
، ووالة أمور املسلمني وإن كان عندهم معاص ما داموا مل  باملعروف والنهي عن املنكر

 ما مل خيرجوا ، فإن واليتهم باقية وطاعتهم واجبة وإن عصوا وفسقوا خيرجوا عن اإلسالم
 .  إىل الكفر الصريح

أن :   فبايعنا فقال فيما أخذ علينادعانا النيب  {:  فعن عبادة بن الصامت قال
، وأن ال   وأثرة علينايبايعنا على السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا
 . )٤( )٣( }ننازع األمر أهله إال أن تروا كفرا بواحا عندكم من اهللا فيه برهان 

                                                 
،  )١١٤٠(، أبو داود الصالة  )٥٠٠٩(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢١٧٢(، الترمذي الفنت  )٤٩(مسلم اإلميان ) ١(

 .  )٣/٥٤(، أمحد  )١٢٧٥(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
 .  ) ، من حديث أيب سعيد اخلدري ) ٤٩ (، رقم احلديث  ، ومسلم ) ٣/٥٤ (رواه اإلمام أمحد  ) (٢(
، مالك  )٥/٣٢٥(، أمحد  )٢٨٦٦(، ابن ماجه اجلهاد  )٤١٥٤(، النسائي البيعة  )٦٦٤٧(البخاري الفنت ) ٣(

 .  )٩٧٧(اجلهاد 
 .  ) ، من حديث عبادة بن الصامت ) ٨٨،  ٨/٨٧ (رواه اإلمام البخاري  ) (٤(
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وإمنا وقع اخلوارج فيما وقعوا فيه واملعتزلة وقعوا فيما وقعوا فيه من الضالل بسبب 
 الغلو يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر فاخلوارج خرجوا على علي بن أيب طالب رضي

اهللا تعاىل عنه اخلليفة الراشد رابع اخللفاء الراشدين خرجوا عليه بزعمهم أهنم يأمرون 
، ومل يقم بالواجب فخرجوا   مقصر يف ذلك، وأن عليا  باملعروف وينهون عن املنكر

،  وهم يزعمون أهنم يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر.  ، بل كفروه والعياذ باهللا عليه
 املعتزلة واعتقدوا أن اخلروج على األئمة من األمر باملعروف والنهي عن وتبعهم على ذلك

 .  املنكر فهذه عقيدة املعتزلة واخلوارج
، فهي حترمي اخلروج على والة األمور والصرب على  أما عقيدة أهل السنة واجلماعة

، بل يناصحون  ، وال يسكت عما حيصل منهم من املخالفات طاعتهم مع مناصحتهم
 .   هلم ويطلب منهم إنكار املنكر واألمر باملعروف هذه عقيدة أهل السنة واجلماعةويبني

واخلوارج إمنا خرجوا ومسوا باخلوارج بسبب غلوهم يف الدين فاخلوارج كانوا 
أصحاب عبادة عظيمة حىت اصفرت وجوههم من قيام الليل وكانوا يتلون القرآن وكان 

:   بقوله، وهلذا وصفهم النيب  ا يصومونيسمع هلم دوي من تالوة القرآن وكانو
،  } ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية.  . . حتقرون صالتكم مع صالهتم {

،   ال يعملون بالقرآن)٢( )١( } يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم {:  ووصفهم أهنم
ولتشددهم وغلوهم مسوا باخلوارج بسبب أهنم زادوا عن احلد يف .  وإمنا يعملون بالزيادة

، وزادوا عن احلد يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر حىت خرجوا على والة  العبادة
 .  املسلمني

                                                 
، أبو داود السنة  )٢٥٧٨(، النسائي الزكاة  )١٠٦٤(، مسلم الزكاة  )٤٧٧١(البخاري فضائل القرآن ) ١(

 .  )٣/٦٠(، أمحد  )٤٧٦٤(
، من حديث علي بن أيب طالب وحديث أيب سعيد  ) ٥٣ - ٨/٥١ (و)  ٧/١١٥ (رواه اإلمام البخاري  ) (٢(

 .  ) ، من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنهما ) ١٠٦٤ (، ومسلم برقم  اخلدري رضي اهللا عنهما
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ميرقون من الدين كما ميرق  {:   يقول؛ ألن الرسول  فبعض العلماء يكفرهم

، ولذلك   وألهنم يستحلون دماء املسلمني)٢(، وأمر بقتاهلم  )١( }السهم من الرمية 
، وهلذا  ، إمنا قتاهلم للمسلمني اخلوارج على مدار التاريخ ما عرف أهنم قاتلوا الكفار

 . )٤( )٣( }يقتلون أهل اإلسالم ويتركون أهل األوثان  {:   بأهنموصفهم النيب 

واألمر باملعروف .   والسبب يف هذا الغلو والعياذ باهللاهكذا وصفهم الرسول 
من  {:  والنهي عن املنكر له ضوابط وله حدود بينها الرسول يف أحاديث منها قوله 

 . )٦( )٥( }رأى منكم منكرا فليغريه بيده 
كالسلطان واألمري ورجل اهليئة واحلسبة هذا له سلطة وله .  وهذا الذي ميلك السلطة

كلكم راع وكلكم  {:  ال ، كذلك صاحب البيت يف بيته له سلطة على بيته ق يد
 . )٨( )٧( }مسؤول عن رعيته 

ا وهم ، واضربوهم عليه مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني {:  وقال 
 . )١٠( )٩( }، وفرقوا بينهم يف املضاجع  أبناء عشر سنني

                                                 
،  )٤٧٦٤(أبو داود السنة ،  )٢٥٧٨(، النسائي الزكاة  )١٠٦٤(، مسلم الزكاة  )٣٤١٤(البخاري املناقب ) ١(

 .  )٣/٥(أمحد 
، من حديث علي بن أيب طالب وحديث أيب سعيد  ) ٥٣ - ٨/٥١و ٧/١١٥ (رواه اإلمام البخاري  ) (٢(

 .)  اخلدري رضي اهللا عنهما
،  )٤٧٦٤(، أبو داود السنة  )٢٥٧٨(، النسائي الزكاة  )١٠٦٤(، مسلم الزكاة  )٦٩٩٥(البخاري التوحيد ) ٣(

 .  )٣/٦٨(أمحد 
 .  ) ، من حديث علي بن أيب طالب ) ٨/١٧٨ و٤/١٠٨ (رواه اإلمام البخاري  ) (٤(
،  )١١٤٠(، أبو داود الصالة  )٥٠٠٨(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢١٧٢(، الترمذي الفنت  )٤٩(مسلم اإلميان ) ٥(

 .  )٣/٥٣(، أمحد  )١٢٧٥(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
 .  ) ) ١ ( احلاشية رقم ١١١ خترجيه ص تقدم ) (٦(
، أبو داود اخلراج واإلمارة  )١٧٠٥(، الترمذي اجلهاد  )١٨٢٩(، مسلم اإلمارة  )٨٥٣(البخاري اجلمعة ) ٧(

 .  )٢/١٢١(، أمحد  )٢٩٢٨(والفيء 
 .  ) ، من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما ) ٨/١٠٤ (رواه اإلمام البخاري  ) (٨(
 .  )٢/١٨٧(، أمحد  )٤٩٥( داود الصالة أبو) ٩(
 .  ) ، عن جده رضي اهللا عنهم ، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه ) ٤٩٥ (رواه أبو داود برقم  ) (١٠(
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، وال له يد فبلسانه يبني للناس احلالل واحلرام  فإن مل يستطع بأن مل تكن له سلطة
،  ، ويف احملاضرات ويبني هلم األخطاء اليت يقعون فيها وحيذرهم من املعاصي يف اخلطب

اصي وعقوباهتا وشرورها من أجل أن ينفع اهللا ويف الدروس يبني هلم هذا وحيذرهم من املع
، أو ال يقدر على البيان فبقلبه  ، فإن مل يستطع بالبيان باللسان وليس عنده علم تعاىل به

، وإذا علم  ، وال يرضى بفعلهم بأن يكره املنكر ويبغض املنكر وأهل املنكر ويبتعد عنهم
 .  اهللا من قلبه ذلك فإنه يسلم من اإلمث

:   يقول- جل وعال -، واهللا   جعل اإلنكار درجات حبسب االستطاعةفالرسول 
}  Ÿω ß#Ïk= s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ωÎ) $ yγ yè ó™ãρ 4 { )١(   . 

، ويف  ، ويف أمور االعتقاد ور الدينيف أم:  أن الغلو أنواع كثرية:  واخلالصة
 جل -، ويف أنواع كثرية يتطرق إليها الغلو واملنهج السليم هو ما وضحه اهللا  األشخاص

،  ، االعتدال يف العبادة  هو منهج االعتدال يف كل شيء ووضحه الرسول -وعال 
،   عن املنكر، واالعتدال يف األمر باملعروف والنهي واالعتدال يف األشخاص من مدح وذم

، وأما غري ذلك  ، هذا هو املنهج السليم واملنهج الصحيح واالعتدال يف مجيع أمور الدين
، والتفريط يسمى  ، واإلفراط يسمى بالغلو فهو كما ذكرنا إما إفراط وإما تفريط

 .  بالتساهل
 واجلايف ، هو الذي تشدد:  ، الغايل                           ّ              ويف احلكمة املعروفة دين اهللا يبي ن الغايل واجلايف

 .  بني الغايل وبني اجلايف:  فالدين بني هؤالء.  هو الذي تساهل فيه:  عنه
 أن مين علينا وعليكم باهلداية لصراطه املستقيم - سبحانه وتعاىل -، وأسأل اهللا  هذا

 .  واالعتدال يف القول والعمل والثبات على احلق إىل يوم نلقاه
 .   آله وصحبه أمجعني، وعلى وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد

                                                 
 .  ٢٨٦:  سورة البقرة آية) ١(
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 احملاضرة الثامنة والثالثون 
 اخلالف بني العلماء وموقف املسلم منه  

 بيان فضل العلم والعلماء وذم اجلهل وأهله 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

، وعلى آله وصحبه  ، والصالة والسالم على نبينا حممد احلمد هللا رب العاملني
 .  أمجعني

 نوه بشأن العلماء والعلم يف كتابه املبني يف -سبحانه وتعاىل  -فإن اهللا :  أما بعد
، مما يدل على عظم مكان العلم والعلماء وحاجة   يف سنته، وكذلك النيب  آيات كثرية

 نوه بشأن العلم يف آيات - سبحانه وتعاىل -، فإن اهللا  الناس إليهما يف كل زمان ومكان
، وال يبصرون يف  ، وال يتفقهون لذين ال يفقهون، وذم ا كثرية وحث على التعلم والتفقه

 .  آيات كثرية
:  - سبحانه وتعاىل -، فقال  ، ومدح العلماء ، بل هم أضل سبيال وشبههم باألنعام

}  y‰Îγ x© ª!$# …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ (#θ ä9'ρ é&uρ ÉΟù= Ïèø9$# $Jϑ Í← !$ s% ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ 4 Iω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ â“ƒ Í–yêø9$# 

ÞΟŠ Å6y⇔ø9$# ∩⊇∇∪ { )١(  . 
، وما ذاك إال ألن عندهم أهلية  فذكر شهادة العلماء مع شهادته وشهادة مالئكته

$  {:  - سبحانه وتعاىل -، كما قال اهللا  استحقوا هبا من اهللا هذه املكانة yϑ ¯ΡÎ)  y´ øƒ s† ©!$# 

ôÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã (#àσ¯≈ yϑ n= ãèø9$# 3 { )٢(  . 
من غريهم يعرفون جالله ؛ ألهنم يعرفون اهللا أكثر  فالعلماء هم أشد الناس خشية هللا

، وألن من كان باهللا أعرف  وعظمته وكربياءه وقدرته وفضله وإحسانه والرغبة هللا وحمبته
، خبالف الذين ال يعلمون فإهنم من أبعد الناس عن معرفة اهللا وأمسائه  كان منه أخوف

                                                 
 .  ١٨:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  ٢٨:  سورة فاطر آية) ٢(
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:  - سبحانه وتعاىل - وكذلك قوله ، ولذلك هم أضعف الناس خشية هللا  وصفاته
}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï%©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) Ÿ≅Š Ï% öΝä3s9 (#θ ßs¡¡xs? †Îû Ä§Î=≈ yf yϑ ø9$# (#θ ßs |¡øù$$ sù Ëx |¡øtƒ ª!$# öΝä3s9 ( #sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% 

(#ρ â“ à±Σ $# (#ρ â“ à±Σ $$ sù Æìsùötƒ ª!$# t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u öΝä3ΖÏΒ t Ï% ©!$#uρ (#θè?ρ é& zΟù= Ïè ø9$# ;M≈y_ u‘ yŠ 4 { )١(   . 
  أمر بإفساح اجمللس ألهل العلم والسيما جملس رسول اهللا - سبحانه وتعاىل -اهللا 

 رفعهم بعلمهم وإمياهنم فقال اهللا - سبحانه وتعاىل -؛ ألن اهللا  وتقدميهم وتصديرهم
Æìsùötƒ ª!$# t  {:  -سبحانه وتعاىل  - Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u öΝä3ΖÏΒ t Ï% ©!$#uρ (#θ è?ρ é& zΟù= Ïè ø9$# ;M≈y_ u‘ yŠ 4 { )٢(  . 

 فهو رفعهم هذه الدرجات -ه وتعاىل  سبحان-وهذه الدرجات ال يعلمها إال هو 
،  ، أو منظرهم ، أو من أجل مظهرم ، وأنساهبم وأمواهلم لصفتني ال من أجل أشخاصهم

Æìsùötƒ ª!$# t  {:  ، فقال تعاىل اإلميان والعلم:  وإمنا رفعهم درجات مبوجب صفتني Ï% ©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u öΝä3ΖÏΒ t Ï% ©!$#uρ (#θè?ρ é& zΟù= Ïè ø9$# ;M≈y_ u‘ yŠ 4 { )٣(   . 
 فإهنم - سبحانه وتعاىل -فكفى هبذا شرفا ألهل العلم العاملني بعلمهم بطاعة اهللا 

≅ö {:  ، وقال تعاىل أعلى الناس مرتلة بعد النبيني è% ö≅ yδ “ Èθ tG ó¡o„ t Ï% ©!$# tβθçΗ s>ôè tƒ t Ï% ©!$#uρ Ÿω 
tβθ ßϑ n=ôè tƒ 3 $ yϑ ¯ΡÎ) ã©.x‹tG tƒ (#θä9'ρ é& É=≈ t7ø9F{$# ∩∪ { )٤(  . 

 ال يعلمون بالعلماء فهم ال  يف هذه اآلية مساواة الذين- سبحانه وتعاىل -نفى اهللا 
، فبالعلم واإلميان والعمل الصاحل   ألن العلم رفعهم- سبحانه وتعاىل -يستوون عند اهللا 

، ومن هو دونه حىت لو كان من أهل اإلميان  هم أرفع من غريهم فال يتساوى من رفعه اهللا
ضل اهللا يؤتيه ، ولكن ال يستوي العامل واجلاهل منهم فذلك ف فاملؤمنون هلم فضل عظيم

 .  من يشاء

                                                 
 .  ١١:  سورة اجملادلة آية) ١(
 .  ١١:  ادلة آيةسورة اجمل) ٢(
 .  ١١:  سورة اجملادلة آية) ٣(
 .  ٩:  سورة الزمر آية) ٤(
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tΠöθ  {:  ، قال تعاىل وأهل العلم هم أهل القول يف الدنيا واآلخرة tƒ uρ ãΠθà)s? èπtã$ ¡¡9 $# 

ÞΟÅ¡ø)ãƒ tβθ ãΒÌôf ãΚ ø9$# $ tΒ (#θ èVÎ6 s9 uöxî 7π tã$ y™ 4 š Ï9≡x‹x. (#θ çΡ% x. tβθä3sù÷σãƒ ∩∈∈∪ tΑ$ s% uρ t Ï%©!$# (#θ è?ρ é& zΝù= Ïè ø9$# 

z≈ yϑƒ M} $# uρ ô‰ s) s9 óΟ çF ø[ Î6 s9 ’ Îû É=≈ tF Ï. «! $# 4’ n< Î) ÇΠ öθ tƒ Ï] ÷è t7 ø9 $# ( # x‹≈ yγ sù ãΠ öθ tƒ Ï] ÷è t7 ø9 $# öΝ à6 ¨Ζ Å3≈ s9 uρ óΟ çFΖ ä. Ÿω 
tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩∈∉∪ { )١(   . 

 أمر بالرجوع إىل أهل العلم وأهل الفقه عند - سبحانه وتعاىل - وكذلك اهللا
،  ، وال يتخرصون ؛ ألهنم هم الذين يعرفون أحكام اهللا على احلقيقة املشكالت وسؤاهلم

þθ#)  {:  ، قال تعاىل وإمنا يقولون مبا يعلمونه من كتاب اهللا وسنة رسوله è= t↔ ó¡sù Ÿ≅ ÷δ r& Ìò2 Ïe%! $# 

β Î) óΟçFΖä. Ÿω šχθ ßϑ n=÷è s? ∩∠∪ { )٢(   . 
وهلذا ملا اخندع .  ، أو الشبهات وأهل العلم أيضا هم أهل الثبات عند فنت الشهوات

، قال  لك عليهم أهل العلمقوم قارون بزينته واغتروا به ومتنوا أن يكونوا مثله أنكر ذ
yl  {:  تعاىل ty‚ sù 4’ n?tã Ïµ ÏΒöθ s% ’Îû Ïµ ÏFt⊥ƒ Î— ( tΑ$ s% š Ï% ©!$# šχρß‰ƒ Ìãƒ nο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# |Mø‹n=≈ tƒ $ oΨ s9 Ÿ≅ ÷WÏΒ 

!$ tΒ š† ÎAρ é& ãβρã≈ s% …çµ̄ΡÎ) ρ ä% s! >eáym 5ΟŠ Ïàtã ∩∠∪ tΑ$ s% uρ š Ï%©!$# (#θ è?ρ é& zΝù= Ïè ø9$# öΝà6n= ÷ƒ uρ Ü># uθ rO «!$# ×öyz ôyϑ Ïj9 

š∅ tΒ#u Ÿ≅ Ïϑ tãuρ $ [s Î=≈|¹ Ÿω uρ !$ yγ9¤)n= ãƒ ω Î) šχρ çÉ9≈ ¢Á9$# ∩∇⊃∪ { )٣(  . 
 الذين متنوا مكانة قارون هذا موقف عظيم فماذا كانت النتيجة أن أدرك هؤالء

$  {:  ، قال تعاىل أدركوا خطأهم عما قريب وعرفوا قدر كلمة العلماء oΨ ø|¡sƒ m Ïµ Î/ Íν Í‘# y‰Î/uρ 

uÚö‘ F{$# $ yϑ sù tβ%Ÿ2 …çµ s9 ÏΒ 7π t⁄Ïù …çµ tΡρ çÝÇΖtƒ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $ tΒ uρ šχ% x. zÏΒ zƒ ÎÅÇtGΨ ßϑ ø9$# ∩∇⊇∪ yx t7ô¹ r&uρ 

š Ï%©!$# (#öθ̈Ψ yϑ s? …çµ tΡ% s3tΒ Ä§øΒ F{$$ Î/ tβθä9θ à)tƒ χ r( s3÷ƒ uρ ©!$# äÝÝ¡ö6 tƒ šX ø— Îh9$# yϑ Ï9 â!$ t±o„ ôÏΒ Íν ÏŠ$ t7Ïã 

â‘ Ï‰ø)tƒ uρ ( Iω öθ s9 β r& £̈Β ª!$# $ oΨø‹n= tã y#|¡y‚ s9 $ uΖÎ/ ( …çµ ¯Ρr( s3÷ƒ uρ Ÿω ßx Î= øãƒ tβρãÏ≈ s3ø9$# ∩∇⊄∪ { )٤(   . 

                                                 
 .  ٥٦ - ٥٥:  تانياآلسورة الروم ) ١(
 .  ٧:  سورة األنبياء آية) ٢(
 .  ٨٠ - ٧٩:  تانياآلسورة القصص ) ٣(
 .  ٨٢ - ٨١:  تانياآلسورة القصص ) ٤(



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ٦٩١

ال ينخدعون باملظاهر واألموال واجلاه .  وكذلك موقف أهل العلم يف كل مشكلة
=öΝà6n  {:   حيث قال؛ ألهنم ينظرون بنور اهللا  واألهبة ÷ƒ uρ Ü># uθ rO «!$# ×öyz ôyϑ Ïj9 š∅ tΒ#u 

Ÿ≅ Ïϑ tãuρ $ [s Î=≈ |¹ Ÿω uρ !$ yγ9¤)n= ãƒ ω Î) šχρ çÉ9≈ ¢Á9$# ∩∇⊃∪ { )١(  . 
، وأن هذا الربيق الذي كان مع قارون سرعان ما زال  مث تبني ومتحض رأي أهل العلم

 ، وكم ألهل العلم من موقف يف الدفاع عن هذا الدين وعن سنة رسول اهللا  واضمحل
 يف قصة الرجل اجلبار الذي قتل تسعا وتسعني ، فمثال ذكر النيب   اجلهالال يفقهه

 مث أن اهللا ألقى يف قلبه الندم وأراد أن يتوب ولكنه استعظم ذنبه وخشي أال تقبل )٢(نفسا 
؟ فدل على عابد جمتهد يف  ، فسأل عمن يفتيه هل له توبة مما فعل من اجلرائم الكبرية توبته

، فسأله أنه قتل تسعا وتسعني نفسا فهل له   ليس عنده من العلم شيءالعبادة لكنه جاهل
، وأن اهللا ال يقبل  ؟ فاستعظم هذا الذنب وظن أن رمحة اهللا ال تسع هذا الذنب من توبة

، وجهل سعة توبة اهللا على عباده   وسعة رمحته؛ ألنه جهل صفات اهللا  هذه التوبة
 .  ، فقتله الظامل فكمل به املائة  ليس لك توبة: ، فقال ذلك اجلاهل وفرحة بتوبة عبده

، وقال  ؟ فدل على عامل فذهب إليه ، مث سأل هل من عامل يفتيه هذه نتيجة اجلهل
، ومن حيول بينك وبني  نعم:  ؟ قال العامل ، فهل له من توبة إنه قتل مائة نفس:  له

،  ن اهللا يقبل التوبة من عباده، وأ ؟ ألن العامل يعلم سعة رمحة اهللا وفضله وإحسانه التوبة
≅ö *  {:  كما قال تعاىل è% y“ ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θèùuó  r& #’ n?tã öΝÎγ Å¡àΡr& Ÿω (#θ äÜuΖø)s? ÏΒ Ïπ uΗ÷q§‘ «!$# 4 ¨β Î) ©!$# 

ãÏøó tƒ z>θçΡ—%! $# $ ·è‹ÏΗ sd 4 …çµ ¯ΡÎ) uθ èδ â‘θ àtó ø9$# ãΛ Ïm §9$# ∩∈⊂∪ { )وقال تعاىل )٣ ،  :}  ≅ è% zƒ Ï% ©#Ïj9 (#ÿρ ãxŸ2 

β Î) (#θ ßγ tG⊥ tƒ öxøó ãƒ Οßγ s9 $ ¨Β ô‰s% y#n= y™ { )فهذا العامل استطاع مبا آتاه  ، والتوبة جتب ما قبلها )٤ ،
ومن حيول بينك وبني :  ، قال له اهللا من علم أن يفيت هذا احلائر باحلكم الصحيح الشرعي

                                                 
 .  ٨٠:  سورة القصص آية) ١(
 .)  ، من حديث أيب سعيد رضي اهللا تعاىل عنه ) ٤/١٤٩ ) ( ح اإلمام البخاريصحي : ( انظر ) (٢(
 .  ٥٣:  سورة الزمر آية) ٣(
 .  ٣٨:  سورة األنفال آية) ٤(
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، فإن فيها أناسا صاحلني  ، ولكنك يف أرض سوء فاذهب إىل أرض كذا وكذا التوبة
 بأن يهاجر إىل أرض صاحلة ويترك البيئة - أيضا -تاه ، فأف يعبدون اهللا فاعبد اهللا معهم

، ويف أثناء الطريق أدركته الوفاة  ؛ ألهنا بيئة غري صاحلة فخرج مهاجرا اليت عاش فيها
 .  فاختصمت فيه مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب

جاء تائبا :  ، ومالئكة الرمحة يقولون إنه مل يعمل خريا قط:  مالئكة العذاب يقولون
، فقاسوا  قيسوا ما بني البلدتني:  ، فقال هلم  فأرسل اهللا من حيكم بينهمىل اهللا إ

.   وجنا من عذاب اهللا)١(فوجدوه أقرب إىل األرض الصاحلة بشرب فقبضته مالئكة الرمحة 
، فهذا يتجلى فيه موقف العلماء عند الشدائد  كل ذلك بسبب هذا العامل الذي أفتاه بعلم

:  ، قال تعاىل إذا نزل بالناس نازلة ومشكلة فليس هلا إال أهل العلم، وأنه  واحلاجات
}  (#þθ è= t↔ ó¡sù Ÿ≅ ÷δ r& Ìò2 Ïe%! $# βÎ) óΟçFΖä. Ÿω šχθ ßϑ n= ÷ès? ∩∠∪ { )٢(  . 

، وال  ، وإن األنبياء مل يورثوا دينارا العلماء ورثة األنبياء {:   يقولوالنيب 

 . )٤( )٣( }، فمن أخذه أخذ حبظ وافر  ، وإمنا ورثوا العلم درمها
، فحينما يرث الناس   مما يدل على فضل العلماء أهنم ورثة األنبياء- أيضا -فهذا 
، فالعلماء يرثون العلم الذي جاءت به  القصور واخليل املسومة واألنعام واحلرثاألموال و

وقد مر أبو هريرة بسوق املدينة .  ، وهذا ال يعادله شيء األنبياء عليهم الصالة والسالم
ذاك :  ؟ قال وما ذاك يا أبا هريرة:  قالوا! يا أهل السوق ما أعجزكم :  فوقف وقال

:  ؟ قالوا ، وأنتم هاهنا أال تذهبون فتأخذون نصيبكم منه م يقسمرياث رسول اهللا 
 .  يف املسجد:  ؟ قال وأين هو

                                                 
 .  ) ) ١ ( احلاشية رقم ١٢٠تقدم خترجيه ص  ) (١(
 .  ٧:  سورة األنبياء آية) ٢(
 .  )٣٤٢(، الدارمي املقدمة  )٣٦٤١(أبو داود العلم ) ٣(
 .  ) ) ١ ( احلاشية رقم ٣٦٠تقدم خترجيه ص  ) (٤(
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يا أبا :  ؟ قالوا ما لكم:  فخرجوا سراعا ووقف أبو هريرة هلم حىت رجعوا فقال هلم
وما رأيتم :  ، فقال هلم أبو هريرة ، قد أتينا املسجد فدخلنا فلم نر فيه شيئا يقسم هريرة

، وقوما يتذاكرون احلالل  ، وقوما يقرءون القرآن رأينا قوما يصلون:  ؟ قالوا يف املسجد
 . )١( فذاك مرياث حممد :  ، فقال هلم أبو هريرة واحلرام

 القمر ليلة البدر على سائر فضل العامل على العابد كفضل {:  ويقول الرسول 

 . )٥( )٤( }كفضلي على أدناكم  {:   ويف رواية)٣( )٢( }الكواكب 
 شبه العلماء بالنجوم يهتدي هبا الناس يف ظلمات الرب وهذه رفعة عظيمة والنيب 

 .  والبحر فإذا طمست النجوم أوشك أن تضل اهلداة
يف مرتلة الكواكب اليت يهتدي هبا الناس يف ظلمات الرب والبحر فإذا طمست فالعلماء 
، فإن الناس  ، فإن املسافرين يضيعون يف الرب والبحر كذلك إذا فقد العلماء الكواكب

وهلذا إذا قبض العلم من األرض .  ؛ ألهنم ال جيدون من يرشدهم يضيعون يف هذه احلياة
، ولكن  إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد {:  قامت القيامة كما يف احلديث
، فسئلوا فأفتوا  ، حىت إذا مل ُيبقِ عاملا اختذ الناس رؤوسا جهاال يقبض العلم بقبض العلماء

 . )٧( )٦( }ا ، فضلوا وأضلو بغري علم

                                                 
 .  ) ) ١٢٤،  ١/١٢٣ ) ( جممع الزوائد ومنبع الفوائد : ( مبعناه انظر ) (١(
 .  )٣٤٢(، الدارمي املقدمة  )٣٦٤١(أبو داود العلم ) ٢(
، والترمذي  ) ٣٦٤١ (، من حديث أنس بن مالك وأبو داود برقم  ) ٣/١٥٧ (مسند اإلمام أمحد :  انظر ) (٣(

 .)  ، من حديث أيب الدرداء ) ٣٤٩ (، والدارمي برقم  ) ٢٢٣ (، وابن ماجه برقم  ) ٢٦٨٢ (برقم 
 .  )٢٨٩(، الدارمي املقدمة  )٢٦٨٥(الترمذي العلم ) ٤(
، من حديث أيب أمامة الباهلي رضي اهللا تعاىل  ) ٢٩٥ (، والدارمي برقم  ) ٢٦٨٥ (رواه الترمذي برقم  ) (٥(

 .  ) هعن
،  )٥٢(، ابن ماجه املقدمة  )٢٦٥٢(، الترمذي العلم  )٢٦٧٣(، مسلم العلم  )١٠٠(البخاري العلم ) ٦(

 .  )٢٣٩(، الدارمي املقدمة  )٢/١٦٢(أمحد 
، والترمذي  ) ٢٦٧٣ (، ومسلم برقم  ) ٣٤،  ١/٣٣ (، والبخاري  ) ١٩٠،  ٢/١٦٢ (رواه اإلمام أمحد  ) (٧(

، من حديث عبد اهللا بن عمرو بن  ) ٢٤٥ (، والدارمي برقم  ) ٥٢ (ن ماجه برقم ، واب ) ٢٦٥٢ (برقم 
 .  ) العاص رضي اهللا عنهما
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 . )١( }لئن متوت قبيلة بأسرها أيسر على اهللا من موت عامل  {:  ويف حديث
            ، وال بعـــري                  وال شـــاة متـــوت

                             ميـــوت مبوتـــه خلـــق كـــثري 
 
 

ــال ــد م ــة فق ــا الرزي ــرك م                        لعم
                               ولكـــن الرزيـــة فقـــد حـــرب 

، واملراد  ، وال يصلح الناس بدون وجود العلماء اء هلم مكانتهم وهلم قدرهمفالعلم
 فإن اهللا بعث نبيه بالعلماء أهل العلم النافع والعمل الصاحل الذي بعث اهللا به نبيه 

uθ  {:  باهلدى ودين احلق èδ ü” Ï% ©!$# Ÿ≅ y™ ö‘ r& …ã& s!θ ß™ u‘ 3“ y‰ßγ ø9$$ Î/ È ÏŠuρ Èd,ys ø9$# { )وهو العلم  )٢ ،
النافع والعمل الصاحل فمن مجع اهللا له بني العلم النافع والعمل الصاحل فقد حصل على ما 

 .   -بعث اهللا به رسوله 

 مكانة العلماء وقدرهم 
، وال ينقص من قدرهم إال زنديق منحرف  ، وال يبخس العلماء هلم مكانتهم وقدرهم

.  ، أو جاهل مركب يغتر مبا يسمع من كالم أهل النفاق وأهل الريب يبغض احلق وأهله
:   وأصحابه وقالواكما قص اهللا تعاىل يف القرآن أن املنافقني تناولوا بالذم رسول اهللا 

)  ، وال أجنب عند اللقاء ذب ألسنا، وال أك ما رأينا مثل قرائنا هؤالء أرغب بطونا (
  {:   على رسوله، فأنزل اهللا   وأصحابهيعنون رسول اهللا  È⌡s9uρ óΟßγ tFø9r'y™  ∅ä9θ à)u‹ s9 

$ yϑ ¯ΡÎ) $ ¨Ζà2 ÞÚθ èƒ wΥ Ü=yè ù= tΡuρ 4 ö≅ è% «!$$ Î/r& Ïµ ÏG≈tƒ#uuρ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ óΟçFΨ ä. šχρ âÌ“ öκtJ ó¡n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρ â‘ É‹tG ÷è s? ô‰s% 
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فالذي ينتقص العلماء يف هذا الزمان له نصيب من هذه اآلية على قدر ما عنده من 

؛ ألن العلماء هلم  له من هذه اآلية ما يناله، أو التنقص ألهل العلم ينا البغض ألهل العلم
، فال جيوز ألحد أن يصفهم بصفات برأهم اهللا منها كأن  مكانتهم وحلومهم مسمومة

                                                 
  . ) ) ١/١٦ ) ( إحياء علوم الدين (، وذكره الغزايل يف  ) ٢٠٢،  ١/٢٠١ (جممع الزوائد ومنبع الفوائد :  انظر () ١(
 .  ٣٣:  سورة التوبة آية) ٢(
 .  ٦٦ - ٦٥:  تانياآلسورة التوبة ) ٣(
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، فالعلماء يعرفون فقه  إهنم ال يعرفون فقه الواقع وهذه كلمة عظيمة خطرية جدا:  يقال
 .  الكتاب والسنة وفقه السنة يكشف هلم فقه الواقع

، وأن  ، والواجب أن نستبعدها من الكتب اليت كتبت فيها طرية جداهذه كلمة خ
، وأن نعيد الثقة إىل أنفسنا وإىل علمائنا والذي يقول هذه املقالة ال  ننصح من يتكلم هبا

، ومل   وأصحابه أعظم من هذافقد قيل يف الرسول .  ، وال يضر العلماء يضر إال نفسه
 .  ، وإمنا زادهم رفعة يضرهم هذا

.  لكن هذا املسكني يضر نفسه ويضر غريه ممن حيسنون به الظن ويعظمون من شأنه
، وأن نعرف لعلمائنا  ، وأن نرته ألسنتنا وكتاباتنا منها فالواجب أن نرفض هذه املقالة

هؤالء مداهنون هؤالء علماء السالطني إىل :  ، والبعض اآلخر يقول قدرهم ومكانتهم
ôNuã9  {:  آخره x. Zπ yϑ Î=Ÿ2 ßl ãøƒ rB ôÏΒ öΝÎγ Ïδ≡uθ øùr& 4 β Î) šχθ ä9θ à)tƒ ωÎ) $ \/É‹x. ∩∈∪ { )١(   . 

، أو املغرضني يقول هؤالء علماء احليض والنفاس للتهوين من  وبعض املخدوعني
ا ما يريد األعداء من املسلمني يرون أن يفصلوا العامة عن العلماء ويريدون ، وهذ شأهنم

، وعند ذلك تسنح  أن يفصلوا شباب األمة عن العلماء حبيث ال يتعلمون العلم من العلماء
؛ ألنه ال يقف يف وجوههم إال العلماء فإذا  هلم الفرصة لتقطيع جسم األمة والسطو عليها

 الشباب وبني عامة الناس وعزلوا بعضهم عن بعض حينئذ سنحت حالوا بني العلماء وبني
الفرصة ألعداء اهللا ورسوله لالنقضاض على أمة املسلمني وما كان يقف يف وجوه الظلمة 
وما كان يقف يف وجه الكفار والزنادقة واملنافقني إال أهل العلم يبطلون شبهاهتم ويدمغون 

 .  هم ويردون عليهم الشبهاتأقواهلم بالكتاب والسنة يوقفوهنم عند حد
 وعزل األحاديث املكذوبة عنها إال أهل من الذي قام ملناصرة سنة رسول اهللا 

، والرد على  ؟ من الذين قاموا برد الشبهات وألفوا املؤلفات يف الرد على الزنادقة العلم

                                                 
 .  ٥:  سورة الكهف آية) ١(
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لماء فما ؟ أما الذين يتكلمون يف الع أهل الضالل من قدمي الزمان وحديثه إال أهل العلم
 .  قدموا لإلسالم إال السب والنقيصة

فأهل العلم هم الذين يتقدمون إىل امليدان قبل غريهم وهم املسئولون عن احملافظة على 
، فإن هذا  رصيد األمة العلمي من الكتاب والسنة فإذا جاء من يتنقصهم وحيط من قدرهم

، وأن  الت وأصحاهبايدل على شر عظيم وجيب على املسلمني أن يرفضوا هذه املقا
، أو فئات من بعض الشباب انعزلت عن  ، وال شك أن هناك فئة يأخذوا على أيديهم

، ويف املعاهد والكليات واجلامعات وانعزلت عن التعليم يف  التعليم يف املدارس النظامية
 ؛ ألهنا تسيء الظن بالعلماء فانعزلت عن التعليم النظامي وغري النظامي وانطوت املساجد

، أو صفحتني من  تشتري الكتب وتقرأ فيها وإذا قرأ الواحد منهم صفحة.  على نفسها
                    ً                 ً                         ، أو قرأ الكتاب كامل ا ظن أنه أصبح عامل ا فصار يقول ويفيت ويضعف يف  كتاب

غاية ما يكون أنه يقرأ احلروف .  ، وهو جاهل مركب األحاديث ويصحح وجيرح الرواة
 .  وألنه مل يدرس القواعد العلمية والضوابط الفقهية،  ، وال يعرف معناها فقط يتهجاها

                    ً    يشترطون بأن يكون عامل ا يف :                ً       ، أو املفيت شروط ا عظيمة والعلماء يشترطون يف العامل
    ً                                            عامل ا بلغة العرب والنحو والصرف والبيان والبديع ، ويف سنة رسول اهللا  كتاب اهللا

         ً                        لسنة وعامل ا بالناسخ واملنسوخ واخلاص ومشتقات اللغة اليت نزل هبا القرآن ونطقت هبا ا
      ً                                ، وعامل ا بالصحيح واحلسن والضعيف واملوضوع  والعام واملطلق واملقيد واملنطوق واملفهوم

، وال يفيت بفتوى إال  ، فما كان أحد من العلماء يف األول جيلس للتدريس من األحاديث
 .  ستطاعته، مث بعد ذلك يزاول العمل على حسب ا إذا أعطاه شيوخه إجازة

ً                                    وأيض ا ما كانوا حيرصون على الكالم يف املسائل ، بل كانوا يتدافعوهنا كل واحد منهم     
، ولو  ما كانوا حيرصون على الكالم يف العلم.  اذهب إىل فالن خيشون املسئولية:  يقول

، ولو كانوا يستطيعون الكالم لكنهم مهما أمكنهم أن جيعلوها يف  كان عندهم مؤهالت
،  أما أن يأيت إنسان بدائي.  ، وال يصلح أمر األمة إال هكذا  ومن هو أكرب منهم، غريهم

مث جيلس يفيت الناس يؤلف املؤلفات وحيكم على رجال السند باجلرح والتعديل ويضعف 
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، وأن خناف منها  األحاديث فهذه مصيبة وهذه من الفنت اليت جيب علينا أن حنذر منها
، وأن ال يسمح   هناك ضوابط هلذا األمر العظيم اخلطريغاية اخلوف فالواجب أن يكون

، وال يتكلم إال بقدر احلاجة  ألحد أن يتكلم يف مسائل العلم إال من عنده أهلية بذلك
ً                                       أيض ا فال يتكلم بأشياء الناس ليس حباجة إليها     . 

  أما عن قضية االختالف بني العلماء وموقف املسلم منه
 :  جود واالختالف على قسمنيفاالختالف أمر واقع وأمر مو

؛ ألن العقائد  اختالف فيما ال يسوغ فيه االجتهاد مثل أمر العقائد:  القسم األول
، وإمنا يتبع فيها النصوص الواردة من كتاب اهللا وسنة  توقيفية ليس ألحد أن جيتهد فيها

عما سكت  ويتوقف  فيثبت ما أثبته اهللا ورسوله وينفي ما نفاه اهللا ورسوله رسوله 
، ومذهب السلف أهنم يف                     ً        ، فالعقائد ليست جمال ا لالختالف ، وال يتكلم اهللا عنه ورسوله

، أو  ، وال يتكلمون إال مبا يف الكتاب والسنة من نفي العقائد يتبعون الكتاب والسنة
 إثبات ، أو                                                                           ً إثبات فما أثبته اهللا ورسوله أثبتوه وما نفاه اهللا ورسوله نفوه وما مل يرد فيه نفي ا

 .  فإهنم يتوقفون فيه
،  ، وضالله يتفاوت فقد يكون ضالل كفر                               ً فالذي خيالف منهج السلف يعترب ضال ا

، فالعقائد  ، ومن أخذ مبذهبهم وقد يكون ضالل فسوق دون الكفر كاجلهمية واملعتزلة
، والواجب سلوك مذهب السلف من الصحابة والتابعني وأتباع  ليس فيها جمال للخالف

،  خريكم قرين {:   باخلري قال عني والقرون املفضلة اليت شهد هلا رسول اهللا التاب
 مث جييء قوم -، أو ثالثة  فال أدري أذكر بعد قرنه قرنني:   قال الراوي-مث الذين يلوهنم 

:  قال .  )٢( إىل آخر احلديث )١( }.  . . . . شهادة أحدهم ميينه وميينه شهادتهتسبق 

                                                 
، ابن ماجه  )٣٨٥٩(، الترمذي املناقب  )٢٥٣٣(، مسلم فضائل الصحابة  )٣٤٥١(البخاري املناقب ) ١(

 .  )١/٤٣٤(، أمحد  )٢٣٦٢(األحكام 
 .  ) -  رضي اهللا عنه-، من حديث عبد اهللا بن مسعود  ) ٣/١٥١ (رواه اإلمام البخاري  ) (٢(
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من يعيش منكم فسريي اختالفًا كثًريا فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني  {
، فإن كل حمدثة  ، وإياكم وحمدثات األمور سكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذمن بعدي مت

 . )٢( )١( }، وكل بدعة ضاللة  بدعة

šχθ  {:  واهللا تعاىل يقول à)Î6≈¡¡9$#uρ tβθ ä9̈ρ F{$# zÏΒ t ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# Í‘$ |ÁΡF{$#uρ t Ï% ©!$#uρ Νèδθãè t7¨?$# 

9≈ |¡ôm Î* Î/ š†ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θ àÊ u‘ uρ çµ ÷Ζtã £‰tã r&uρ öΝçλm; ;M≈ ¨Ζy_ “ Ìôf s? $ yγ tFøt rB ã≈ yγ ÷ΡF{$# t Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù #Y‰t/r& 4 
y7 Ï9≡sŒ ã—öθ xø9$# ãΛ Ïàyè ø9$# ∩⊇⊃⊃∪ { )من سلك هذا املسلك  )٣ ،  وأدخله اجلنة هذا منهج

املسلمني منهجهم منهج السلف الصلح من املهاجرين ال اختالف فيه ومصدره الكتاب 
 .  والسنة فيجب أال نتلفت إىل من خالفهم منهج السلف يف العقيدة

، ومن يتبع غري سبيل  ، وهذا سبيل املؤمنني ولذلك جيب علينا أن ندرس عقيدة السلف
 !tΒuρ È,Ï%$t±ç„ tΑθß™§9$# .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ ẗt6s? ã&s  {:  ، قال تعاىل وأصاله جهنماملؤمنني واله اهللا ما 

3“y‰ßγø9$# ôìÎ6−Ftƒuρ uöxî È≅‹Î6y™ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# Ï&Îk!uθçΡ $tΒ 4’̄<uθs? Ï&Î#óÁçΡuρ zΝ̈Ψyγy_ ( ôNu!$y™uρ #·ÅÁtΒ ∩⊇⊇∈∪ { )٤(   ،
 .  وهذا االختالف عن منهج السلف سببه اهلوى

فهو االختالف يف غري مسائل العقائد من املسائل :  وأما القسم الثاين من االختالف
لعلماء ختتلف ، وأن مدارك ا                                 ً ، والسبب يف ذلك أن للرأي فيها جمال ا الفقهية االستنباطية

، وكلهم مأجورون مادام  ، منهم من خيطئ ومنهم من يصيب فهي ليست على حد سواء
،  أن نيتهم طيبة ويريدون احلق وهم مؤهلون لالجتهاد وهدف اجلميع الوصول إىل احلق

 .  وهذا أمر مشترك بني علماء املسلمني

                                                 
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤/١٢٦(، أمحد  )٤٢(، ابن ماجه املقدمة  )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ١(
، وابن ماجة برقم  ) ٢٦٧٦ (، والترمذي برقم  ) ٤٦٠٧ (، وأبو داود برقم  ) ٤/١٢٦ (رواه اإلمام أمحد  ) (٢(

، كلهم من حديث العرباض  ) ١/٩٧ ) ( مستدركه (، واحلاكم يف  ) ٩٦ (، والدارمي برقم  ) ٤٤،  ٤٢ (
 .  ) بن سارية

 .  ١٠٠:  سورة التوبة آية) ٣(
 .  ١١٥:  سورة النساء آية) ٤(
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، وهذا  يصل إليه، لكن منهم يطلبه ويوفق ومنهم من ال  اهلدف الوصول إىل احلق
إذا حكم  {:  ، قال  ، ولكن كلهم مأجورون واحلمد هللا فضل اهللا يؤتيه من يشاء

 . )٢( )١( }، مث أخطأ فله أجر  ، مث أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد احلاكم فاجتهد
 .  واختالف املذاهب األربعة من هذا القبيل وكلها واحلمد هللا مذاهب سنة

، لكن اختلفوا يف  فاألئمة األربعة عقيدهتم واحدة مل خيتلفوا فيها عن منهج السلف
، بل كانوا  ، وهذا ال جيلب عداوة فيما بينهم ، ويف املسائل الفقهية الفقه واالستنباط

 .  إخوة
، وال يؤثر بينهم اخلالف  افعي واحلنبلي واملالكي كلهم واحلمد هللا إخوةاحلنفي والش

، ولشيخ اإلسالم ابن تيمية رسالة يبني فيها أن اختالفهم  الذي يف املسائل الفرعية عداوة
،  ، ولكن منهم من يصل إليه ؛ ألهنم كلهم يريدون احلق يف املسائل الفقهية ليس فيه لوم

، ولكن إذا تبني لنا بالدليل أن قول فالن   والذي مل يصل معذور، ومنهم من ال يصل إليه
، لكن ال حنط  هو الصواب ورأي فالن خطأ جيب علينا أن نأخذ بالصواب ونترك اخلطأ

 - سبحانه وتعاىل -؛ ألنه مأجور عند اهللا  ، وال ننتقصه من قدر هذا اجملتهد الذي أخطأ
 واإلمام مالك  لكتاب اهللا وسنة رسوله العصمة:  ، ونقول بل ندعو له ونترحم عليه

 .   -الرسول :   يعين)٣()  كلنا راد ومردود عليه إال صاحب هذا القرب : ( يقول
 فاضربوا بقويل عرض إذا خالف قويل قول رسول اهللا  : ( واإلمام الشافعي يقول

 . )٤()  إذا صح احلديث فهو مذهيب  (، ويقول  ) احلائط

                                                 
، ابن  )٣٥٧٤(، أبو داود األقضية  )١٧١٦(، مسلم األقضية  )٦٩١٩(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) ١(

 .  )٤/٢٠٤(، أمحد  )٢٣١٤(ماجه األحكام 
 ) ) .  ١ (اشية رقم  احل٧٢تقدم خترجيه ص ) (٢(
، وما  ) ٤/٩٨ ) ( جمموعة الرسائل املنريية : ( وللفائدة انظر)  ١٠/٣٥ ) ( سري أعالم النبالء : ( انظر ) (٣(

 .)  بعدها
 .  ) ) ٨/٩٣ ) ( سري أعالم النبالء : ( انظر ) (٤(
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ً واإلمام أمحد أيض  ، أو    ُ                                                     ا ي روي عنه الشيء الكثري يف هذا أنه كان ينهى عن األخذ برأيه             
 .   وهذا اخلالف ال يوجب عداوة بني املسلمني)١(برأي فالن ويوجب األخذ بالدليل 

 .  أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم ولسائر املسلمني
 .  ، وعلى آله وصحبه أمجعني وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد

                                                 
، وما  ) ٤/٩٨ ) ( الرسائل املنرييةجمموعة  : ( ، وللفائدة انظر ) ١٠/٣٥ ) ( سري أعالم النبالء : ( انظر ) (١(

 .)  بعدها
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 اضرة التاسعة والثالثون احمل
 حقيقة التوكل على اهللا ومثراته وفعل األسباب  

 مقدمة 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

، وعلى آله  ، وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله نبينا حممد احلمد هللا رب العاملني
 .  ، ومن اهتدى هبداه وسار على هنجه ومتسك بسنته إىل يوم الدين وصحبه أمجعني

’  {:  - سبحانه وتعاىل -، قال اهللا  فإن التوكل من أعظم أنواع العبادة:  دوبع n?tã uρ 

«!$# (#þθè= ©.uθ tG sù βÎ) ΟçGΨä. tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊄⊂∪ { )سبحانه -كل على اهللا ، فجعل شرط اإلميان التو  )١ 
*sŒÎ#  {:   لنبيه عليه الصالة والسالم- سبحانه وتعاىل - وقال -وتعاىل  sù |M øΒz•tã ö≅©.uθ tG sù 

’ n?tã «!$# 4 { )٢(  . 

$  {:   وقال- سبحانه وتعاىل -وكل على اهللا  أن يتفأمر نبيه  pκš‰ r'̄≈ tƒ  É<¨Ζ9$# š ç7ó¡ym 

ª!$# ÇtΒ uρ y7 yèt7¨?$# zÏΒ šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩∉⊆∪ { )سبحانه وتعاىل -، وقال   )٣ -  :}  tΒ uρ È,−G tƒ ©!$# 

≅ yèøgs† …ã& ©! % [ t̀øƒ xΧ ∩⊄∪ çµ ø%ã— ötƒ uρ ôÏΒ ß]ø‹ym Ÿω Ü=Å¡tFøt s† 4 tΒ uρ ö≅ ©.uθ tG tƒ ’ n?tã «!$# uθ ßγ sù ÿ…çµç7ó¡ym 4 ¨β Î) ©!$# àÎ=≈ t/ 

Íν ÌøΒ r& 4 ô‰s% Ÿ≅ yèy_ ª!$# Èe≅ ä3Ï9 &ó x« #Y‘ô‰s% ∩⊂∪ { )٤(  . 

tΒ  {:  ، وقال تعاىل فقرن التوكل بالتقوى uρ È,−G tƒ ©!$# ≅ yè øgs† …ã& ©! ôÏΒ Íν Íö∆ r& #Zô£ç„ ∩⊆∪ y7 Ï9≡sŒ 

âö∆ r& «!$# ÿ…ã& s!t“Ρr& óΟä3ö‹s9Î) 4 tΒ uρ È,−G tƒ ©!$# öÏes3ãƒ çµ ÷Ζtã Ïµ Ï?$ t↔ Íh‹y™ öΝÏà÷è ãƒ uρ ÿ…ã& s! #·ô_ r& ∩∈∪ { )٥(   . 

                                                 
 .  ٢٣:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ١٥٩:  سورة آل عمران آية) ٢(
 .  ٦٤:  سورة األنفال آية) ٣(
 .  ٣ - ٢:  تانياآلسورة الطالق ) ٤(
 .  ٥ - ٤ : تانياآلسورة الطالق ) ٥(
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çν  {:  كما قرن التوكل بالعبادة يف قوله تعاىل ô‰ç6 ôã$$ sù ö≅2 uθ s?uρ Ïµ ø‹n= tã 4 { )وأمر اهللا  )١ ،
، مما يدل على أمهية  ، وأخرب أنه حيب املتوكلني يف آيات كثرية بالتوكل وأثىن على أهله

 .   سبحانه وتعاىل-التوكل على اهللا 
، فالتوكل على اهللا ال يكون  والتوكل على اهللا من أعمال القلوب فهو عبادة قلبية

اخلوف واخلشية والرغبة والرهبة :  ، وإمنا يكون يف القلب مثل اجلوارح واألعضاءب
 .  ، كلها أعمال قلبية والتقوى

.  التوكل من الدين مبرتلة الرأس من اجلسد:  ومرتلة التوكل كما قال بعض أهل العلم
سد ، ومعلوم أن اجل ، كاجلسد الذي ليس له رأس فالذي ليس عنده توكل ليس عنده دين

             ً  ، فال يكون دين ا  ، فكذلك الدين إذا فقد التوكل فقد الصحة إذا فقد الرأس فقد احلياة
 .      ً صحيح ا

 ميز عباده املؤمنني عن فالتوكل على اهللا له مقام عظيم من مقامات العبودية هللا 
، وعلى  ، ومن توكل على اهللا                         ً                ً ، فمن مل يتوكل على اهللا أصل ا فإنه يكون كافر ا غريهم
، ومن توكل على اهللا وحده فإنه هو املوحد املؤمن الذي حيبه اهللا           ً يكون مشرك اغريه 

 .  ؛ ألنه بناه على أساس صحيح ويرضى عمله وقوله
 ؟  إذا ما معىن التوكل الذي هذه أمهيته وهذه مكانته يف الدين

 معىن التوكل على اهللا 
 يف - سبحانه وتعاىل -ليه ، واالعتماد ع تفويض األمور إليه:  التوكل على اهللا معناه

.   حبيث ال يلتفت إىل غريه- سبحانه وتعاىل -، وتفويض أموره إىل اهللا  مجيع أموره
 سبحانه -فالتوكل على اهللا يكون يف أمور االعتقاد حبيث ال يلتفت العبد بقلبه إىل غري اهللا 

ً        ً          فيكون دائم ا معتمد ا على اهللا -وتعاىل  ره إليه يف مجيع      ً     مفوض ا أم- سبحانه وتعاىل -          
 .  شؤونه

                                                 
 .  ١٢٣:  سورة هود آية) ١(
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 ؛ ألهنم توكلوا على غريه   والكفر إالوما حصل للمشركني الشرك باهللا 
 يقضي حوائجهم - سبحانه وتعاىل -، واعتقدوا أن غري اهللا  ووكلوا أمورهم إىل غري اهللا

ويفرج مهومهم ويدفع الضرر عنهم فاعتمدوا على األصنام واألوثان واألشجار 
، اعتمدوا على املخلوقني فيما ال يقدر عليه  لى القبور واألضرحة واملوتى، وع واألحجار
، وينذرون هلم  ، ويذحبون هلم  فصاروا يستغيثون هبم- سبحانه وتعاىل -إال اهللا 

،   وظنوا أهنم ينفعوهنم؛ ألهنم اعتمدوا عليهم من دون اهللا  ويصرفون هلم أنواع العبادة
 حني اعتمدوا على غريه م فلذلك كفروا باهللا ، أو يقضون حوائجه أو يضروهنم

فأساس الشرك هو .   عز وجل-وتوكلوا على سواه وصرفوا اعتقادهم وعبادهتم لغريه 
  . )١( } ∪⊃⊅∩ n?tãuρ «!$# (#þθè=©.uθtGsù βÎ) ΟçGΨä. tÏΖÏΒ÷σ•Β’  {:  ، ولذلك قال اهللا تعاىل التوكل على غري اهللا

’  { تقدمي املعمول:  قال العلماء n?tã uρ «!$# { )توكلوا :  ومعىن ذلك.   يفيد احلصر)٢

’  {.   حصر التوكل عليه دون غريه- جل وعال -فاهللا .  ريهعلى اهللا ال على غ n? tã uρ 

«! =þθè#)  {.  ال على غريه:   أي)٣( } #$ ©.uθ tG sù β Î) ΟçGΨ ä. tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊄⊂∪ { )فجعل عالمة )٤ 
 .   سبحانه وتعاىل-اإلميان وعالمة التوحيد التوكل على اهللا 

، وأنه موحد ولكنه توكل على غري اهللا من األحجار واألشجار  أما من زعم أنه مؤمن
؛ ألنه توكل  و ليس مبؤمن، وه ، فإن دعواه كاذبة واألصنام والقبور واألموات وغري ذلك

 .   يف أمورهعلى غري اهللا 
وكذلك التوكل على اهللا يكون يف قضاء حوائجه الدنيوية يف جلب الرزق ومنع العدو 

فأنت .  فالتوكل على اهللا يكون يف أمور الدين والدنيا.  ، ومنع األذى والضرر عنه عنه
 يف حصول حاجاتك   يف عقيدتك وتوحيدك وتعتمد على اهللاتعتمد على اهللا 

                                                 
  . ٢٣:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ٢٣:  سورة املائدة آية) ٢(
 .  ٢٣:  سورة املائدة آية) ٣(
 .  ٢٣:  سورة املائدة آية) ٤(
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، ولو كانت حاجات دنيوية كاألكل والشرب والكسوة وحصول املقاصد كذلك  حىت
ً          اجعل توكلك دائم ا على اهللا                واعتمادك عليه يف مجيع أمورك   . 

، بل حىت أمور الدنيا وطلب                   ً                                فليس التوكل مقصور ا على أمور العقيدة وأمور التوحيد
 سبحانه -؛ ألن األمور بيد اهللا   حصول أي مقصود، ال تعتمد على غري اهللا يف الرزق

، فحوائج العباد كلها  ، فيجب أن تتوكل عليه  بيده مقاليد السماوات واألرض-وتعاىل 
فكيف يتوكل اإلنسان على غري اهللا ويعتمد على غري اهللا يف دينه .   سبحانه وتعاىل-بيده 
 .   سبحانه وتعاىل-ال شك هذا من اجلهل واإلعراض عن اهللا ! ؟  ودنياه

 .  فالتوكل مقامه من أعظم مقامات العبودية

 التوكل على اهللا واختاذ األسباب 
ً                     مث أيض ا ليس التوكل على اهللا  ترك األسباب وتفويض :   معناه- سبحانه وتعاىل -    

،                        ً                إن كان اهللا أراد لنا رزق ا جاء وحنن جالسون:  األمور إىل اهللا فال نترك األسباب ونقول
إن كان اهللا أراد لنا العلم جاءنا وحنن جالسون يف بيوتنا :  نترك طلب العلم ونقولوال 

إن كان اهللا قدرها لنا :  ، ونقول ونترك سائر األمور النافعة اليت ال بد لنا من األخذ هبا
التوكل :  فال بد من اجلمع بني األمرين.  هذا غلط كبري.  . جاءتنا من غري فعل سبب

فاإلنسان يفعل األسباب يف طلب .   وفعل األسباب النافعة-انه وتعاىل  سبح-على اهللا 
 .  ، وهو متوكل على اهللا يف حصول املطلوب الرزق

 يف إصالح هذا - سبحانه وتعاىل -، وهو متوكل على اهللا  اإلنسان يزرع الزرع
 بد من ، ال ، ويف إمثار هذا الزرع وحفظه من اآلفات وحصول نفعه واالستفادة منه الزرع

 يف حفظها أنك تزرع الزرع وتبذر البذور وتسقيها وتتعاهدها وتتوكل على اهللا 
 .  وإمنائها وإمثارها ومتكينك من حصول مثرهتا واالنتفاع هبا

إن كان اهللا أراد يل األوالد .  هذا من التوكل:                 ً                  كذلك لو أن إنسان ا ترك الزواج وقال
، فاهللا                     ً         ، وال يقوله عاقل فضل ا عن مؤمن طهذا غل:  نقول.  فسيأتونين من غري زواج



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ٧٠٥

، واهللا أمر باختاذ األسباب  ، فالزواج سبب لإلجناب وحصول األوالد                 ً جعل لألشياء أسباب ا
،  ، وهو منك أنت الذي تفعله وتطلبه ، فالزواج سبب فال بد من أنك تعمل األسباب

 -ة فالنتيجة بيد اهللا  وهو الثمر- سبحانه وتعاىل -وأما حصول األوالد فهو من اهللا 
:  ، فال بد من اجلمع بني األمرين  وأما فعل السبب فهو من قبلك أنت-سبحانه وتعاىل 

، وال  أما الذي يعتمد على األسباب.   سبحانه وتعاىل-فعل األسباب مع التوكل على اهللا 
، وهلذا  ، وال يفعل األسباب كالمها خمطئ غالط ، أو يعتمد على التوكل يتوكل على اهللا

 .  االعتماد على األسباب شرك وترك األسباب قدح يف الشرع:  قال العلماء رمحهم اهللا
، فتعطيل األسباب وترك األسباب قدح يف الشرع  ألن الشرع أمر باختاذ األسباب

θ#)  {:  - سبحانه وتعاىل -قال .   به- جل وعال -وترك ملا أمر اهللا  äótG ö/$$ sù y‰ΖÏã «!$# 

šX ø— Îh9$# çνρ ß‰ç6 ôã $#uρ { )١(  . 

θ#)  {:  فقوله äó tG ö/$$ sù y‰ΖÏã «!$# šX ø— Îh9$# { )وال جتلسوا يف  اطلبوا الرزق:   أي)٢ ،
، وال جتلسوا يف البيوت وتزعموا أن األرزاق تدخل  املساجد وتزعموا أنكم متوكلون

 مجاعة زعموا أهنم ، وهلذا ملا رأى عمر  ، وال يقول هبذا مؤمن هذا غلط.  عليكم
،  ال:  قال.  ملتوكلونحنن ا:  ؟ قالوا من أنتم:  ، قال متوكلون على اهللا وتركوا األسباب

 .  تريدون أن تكونوا عالة على الناس:  ، أي أنتم املتأكلون
*sŒÎ#  {:  وقال تعاىل sù ÏM uŠÅÒ è% äο 4θn= ¢Á9$# (#ρ ãÏ±tFΡ$$ sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#θ äótG ö/$#uρ ÏΒ È≅ ôÒ sù «!$# { )٣(  ،

 - سبحانه وتعاىل -بيعوا واشتروا واطلبوا الرزق بفعل األسباب النافعة أمرهم اهللا :  أي
 .  ، وهو املسجد بفعل العبادة والصالة يف وقتها ومكاهنا

                                                 
 .  ١٧:  سورة العنكبوت آية) ١(
 .  ١٧:  سورة العنكبوت آية) ٢(
 .  ١٠:  سورة اجلمعة آية) ٣(
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*sŒÎ#  {:  ، وهو خارج املسجد مث أمر بطلب الرزق يف مكانه sù ÏM uŠÅÒè% äο 4θ n= ¢Á9$# (#ρ ãÏ±tFΡ$$ sù 

’ Îû ÇÚö‘ F{$# { )؛ ألن ذكر اهللا وعال سبب جللب الرزق أيض ا فهو أعظم سبب جللب  )١                    ً                                 

tΒ  {:  الرزق وتيسري األمور uρ È,−G tƒ ©!$# ≅ yè øgs† …ã&©! % [ t̀øƒ xΧ ∩⊄∪ çµø% ã— ötƒ uρ ôÏΒ ß]ø‹ym Ÿω Ü=Å¡tFøt s† 4 tΒ uρ 

ö≅ ©.uθ tG tƒ ’n?tã «!$# uθ ßγ sù ÿ…çµ ç7ó¡ym 4 ¨βÎ) ©!$# àÎ=≈ t/ Íν ÌøΒ r& 4 ô‰s% Ÿ≅ yè y_ ª!$# Èe≅ ä3Ï9 &ó x« #Y‘ô‰s% ∩⊂∪ { )٢(  . 
، ينكر على  ) ، وال فضة                              ً لقد علمتم أن السماء ال متطر ذهب ا : (  يقولوعمر 

مجاعة جلسوا للعبادة وصاروا عالة على غريهم فصار يضرهبم بالدرة ويأمرهم بطلب 
، إمنا حيصل الذهب  ) ، وال فضة                              ً لقد علمتم أن السماء ال متطر ذهب ا : ( الرزق ويقول
أما الذي يزعم أنه متوكل على اهللا ويعطل .  لسعي وطلب الرزق وفعل األسبابوالفضة با
 . )٣(، ومن الكسل  كسالن من العجز:  مبعىن.  عاجز:  ، فهذا يقال له األسباب

، أو حاسة من حواسه  فالعجز الذي ال حيلة لإلنسان فيه لتعطل عضو من أعضائه
الذي هو الكسل واخلمول وتعطيل ، أما العجز  هذا معذور عاجز يستحق املساعدة

 ، فهذا عجز مذموم استعاذ منه النيب  األسباب ويزعم صاحبه أنه متوكل على اهللا
 .  ، ومن غلبة الدين وقهر الرجال واستعاذ من اجلنب والبخل

وكان ناس حيجون مع املسلمني وليس معهم زاد للسفر ويزعمون أهنم متوكلون على 
ρ#)  {:   قال- جل وعال -، فاهللا   بدون أن يأخذوا معهم الزاد، وأن الرزق سيأتيهم اهللا ßŠ¨ρ t“ s?uρ 

 χ Î* sù uöyz ÏŠ# ¨“9$# 3“ uθ ø)−G9$# 4 { )أمرهم باختاذ الزاد  )٤ ،  . 
 .  ، وزاد لآلخرة للدنيازاد :  والزاد قسمان
يكون بالطعام والشراب واملالبس وسائر ما حيتاجه اإلنسان من زاد :  فزاد الدنيا

 .  املسافر
                                                 

 .  ١٠:  سورة اجلمعة آية) ١(
 .  ٣ - ٢:  تانياآلسورة الطالق ) ٢(
 .  ) ، من حديث أنس بن مالك ) ٧/١٥٨ ) ( حيح اإلمام البخاريص : ( انظر ) (٣(
 .  ١٩٧:  سورة البقرة آية) ٤(
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χ   { فهو التقوى:  أما زاد السفر لآلخرة Î* sù uöyz ÏŠ# ¨“9$# 3“ uθ ø)−G9$# 4 { )١(   . 
فتزود لدنياك بالطعام والشراب وأهبة السفر حبيث ال .  فتزود لدنياك وتزود آلخرتك

 سبحانه وتعاىل -، وهي فعل أوامر اهللا  تكون عالة على غريكم وتزود آلخرتك بالتقوى
من غضبه وتقيك ، و  وترك نواهية فالتقوى معناها أن تتخذ وقاية تقيك من عذاب اهللا-

 - سبحانه وتعاىل -، إمنا تكون باألعمال الصاحلة وبتقوى اهللا  من النار وهذه الوقاية
ΝèO §  {:  ، كما قال تعاىل حتصل النجاة من النار Édf uΖçΡ t Ï% ©!$# (#θ s)¨?$# â‘ x‹tΡ¨ρ šÏϑ Î=≈©à9$# $ pκ Ïù 

$ wŠÏWÅ_ ∩∠⊄∪ { )٢(  . 
 والعمل الصاحل هو زاد فاإلميان باهللا .  فال يقي من النار إال األعمال الصاحلة

، فالعبد مأمور مبصاحل دينه  ، ومن عذابه ، ومن ناره ، وهو الوقاية من غضبه اآلخرة
 .  ودنياه ومأمور مبصاحل دنياه وآخرته

، فال بد من   ومأمور بفعل األسباب- سبحانه وتعاىل -ى اهللا ومأمور بالتوكل عل
فال يفهم أحد أن معىن التوكل على اهللا تعاىل ترك األسباب .  ، وهذا اجلمع بني هذا

.  ، وال يفهم أحد أن معىن التوكل على اهللا تعاىل ترك األسباب النافعة هذا غلط.  النافعة
ً          ، وال يفهم أحد أيض ا أن فعل  هذا غلط ، بل ال بد  األسباب يكفي عن التوكل على اهللا                
 .  ، وفعل األسباب النافعة التوكل على اهللا:  من األمرين

كم كما يرزق لو أنكم تتوكلون على اهللا حق توكله لرزق {:  وقد قال النيب 

تذهب "  "     ً  مخاص ا)٤( رواه أمحد والترمذي وحسنه )٣( }الطري تغدو مخاًصا وتروح بطاًنا 

                                                 
 .  ١٩٧:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٧٢:  سورة مرمي آية) ٢(
 .  )١/٣٠(، أمحد  )٤١٦٤(، ابن ماجه الزهد  )٢٣٤٤(الترمذي الزهد ) ٣(
، واحلاكم يف  ) ٤١٦٤ (، وابن ماجه برقم  ) ٢٣٤٤ (، والترمذي برقم  ) ١/٣٠ (رواه اإلمام أمحد  ) (٤(

 .  ) ، كلهم من حديث عمر بن اخلطاب ) ٤/٣١٨ ) ( مستدركه (
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،                     ً تغدوا م أوكارها مخاص ا.  أول النهار:  ؛ ألن الغدو معناه أول النهار لطلب الرزق
 .  مليئة البطون بالرزق:  ، يعين                     ً ترجع أول النهاء بطان ا:  ، وتروح يعين جائعة:  يعين

، بل بذلت السبب وخرجت من أوكارها  فالحظوا أن الطري مل تبق يف أوكارها
، فالطيور بفطرهتا اليت فطر اهللا عليها علمت أنه ال بد من فعل  وذهبت إىل مواطن الرزق

 رزقها فعادت مملوءة البطون برزق - جل وعال -، فاهللا  السبب فخرجت تطلب الرزق
 يا بين آدم عملتم هذا العمل لرزقكم كما يرزق هذه فلو أنكم.   سبحانه وتعاىل-اهللا 

، فإن  ، لكن حينما خيل اإلنسان هبذا األمر فإنه حيصل له اخللل وحيصل النقص الطيور
من تعلق شيئًا وكل  {:  ، كما يف احلديث اعتمد على األسباب وكله اهللا إليها

، وال فائدة  ، واألسباب قد تكون خمففة  فيوكل اإلنسان إىل األسباب)٢( )١( } إليه
                                         ً                        وإن أمهل األسباب وتوكل على اهللا بزعمه كان خمطئ ا يف ذلك وغري عامل مبا أمر .  منها
ρ#)  {:  ، قال تعاىل  فإن اهللا أمر بفعل األسباب- سبحانه وتعاىل -اهللا  ‘‰Ïã r&uρ Νßγ s9 $ ¨Β 

ΟçF÷è sÜtG ó™ $# ÏiΒ ;ο §θ è% ∅ ÏΒ uρ ÅÞ$ t/Íh‘ È≅ø‹y⇐ø9$# šχθ ç7Ïδöè? Ïµ Î/ ¨ρ ß‰tã «!$# öΝà2 ¨ρ ß‰tã uρ { )٣(  . 
:  -  سبحانه وتعاىل-، كما قال  ، وأن يقتل الكفار فاهللا قادر على أن ينصر املسلمني

}  y7 Ï9≡sŒ öθ s9uρ â!$ t±o„ ª!$# u|ÇtGΡ]ω öΝåκ÷]ÏΒ { )٤(  . 
، ولكن حبكمته  فاهللا قادر على أن يهلك الكفار يف حلظة واحدة ويربح املسلمني منهم

أراد :        ً  وثاني ا- سبحانه وتعاىل - أن يبتلي هؤالء هبؤالء إلعالء كلمة اهللا :         ً أراد أول ا
أراد حصول اجلهاد من أولياء اهللا وبذل :         ً ، وثالث ا حصول الشهادة للمسلم يف سبيله

                                                 
 .  )٢٠٧٢(الترمذي الطب ) ١(
،  ) ٤/٢١٦ ) ( مستدركه (، واحلاكم يف  ) ٢٠٧٢ (، والترمذي برقم  ) ٤/٣١٠ (رواه اإلمام أمحد  ) (٢(

 -، من حديث أيب هريرة  ) ٤٠٧٩ (برقم )  اجملتىب (ورواه النسائي يف كلهم من حديث عبد اهللا بن عكيم 
 .  ) - رضي اهللا عنه

 .  ٦٠:  سورة األنفال آية) ٣(
 .  ٤:  سورة حممد آية) ٤(
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 فاجلهاد عبادة من أعظم - سبحانه وتعاىل -الروح والنفس واملنهج واألموال طاعة هللا 
 .  أنواع العبادة

، ومل   أهلك الكفار بعذاب من عنده تعطلت هذه املصاحل وتعطل اجلهادفلو أن اهللا
 .  ، ومل حيصل الصدق يف اإلميان باهللا حتصل الشهادة للشهداء

؛ ألن الصادق يف إميانه جياهد يف سبيل  فاهللا يبتلي املؤمنني هل هم صادقون يف إمياهنم
، وهو  ا املنافق الذي يدعي اإلميان، أم اهللا ويبذل نفسه وماله وراحته إلعالء كلمة اهللا

ففي جهاد .  ، فهذا حيجم عن اجلهاد ويتأخر ويتبني النفاق من اإلميان الصحيح كاذب
ρ#)  {:  ، قال اهللا تعاىل الكفار مصاحل ‘‰Ïã r&uρ Νßγ s9 $ ¨Β ΟçF÷è sÜtG ó™ $# ÏiΒ ;ο §θ è% { )إن :  ، أي  )١

، الدعاء شيء طيب وسالح  نعم.  ، أو الدعاء عليهم فقط جهاد الكفار ال حيصل بالكالم
،  ، بل ال بد من مباشرة اجلهاد ال يكون إال بعدة والعدة سبب للنصر ، لكن وحده قوي

ρ‘‰Ïã#)  {:  كما قال تعاىل r&uρ Νßγ s9 $ ¨Β ΟçF÷è sÜtG ó™ $# ÏiΒ ;ο §θ è% { )قوة السالح وقوة الذخرية  )٢ ،
 .  وقوة آالت اجلهاد لكل وقت حبسبه

دون أن حنن مسلمون ومؤمنون وهؤالء كفار وسننتصر عليهم بإمياننا :  وال نقول
، وال بد من ابتالء  ، ال بد يف النصر من حصول أسباب ، هذا غري صحيح           ً نفعل أسباب ا
:  ، قال تعاىل ، وال بد من تقدمي ما يدل على صدق اإلميان ، وال بد من تضحية وامتحان

}  |=Å¡ym r& â¨$ ¨Ζ9$# β r& (#þθä.uøIãƒ βr& (#þθ ä9θ à)tƒ $ ¨Ψ tΒ#u öΝèδ uρ Ÿω tβθ ãΖtFøãƒ ∩⊄∪ ô‰s)s9uρ $ ¨ΖtFsù t Ï% ©!$# ÏΒ öΝÎγ Î= ö6 s% ( 
£yϑ n= ÷è u‹n= sù ª!$# š Ï%©!$# (#θ è% y‰|¹ £yϑ n= ÷è u‹s9uρ tÎ/É‹≈ s3ø9$# ∩⊂∪ { )٣(   . 

 :   بد يف جهاد الكفار من أمرينفال.   سبحانه وتعاىل-هذه هي حكمة اهللا 
 .   سبحانه وتعاىل-التوكل على اهللا :  - وهو األساس -األمر األول 

                                                 
 .  ٦٠:  سورة األنفال آية) ١(
 .  ٦٠:  سورة األنفال آية) ٢(
 .  ٣ - ٢:  تانياآلسورة العنكبوت ) ٣(
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فال بد من .  إعداد القوة وإعداد الدفاع املناسب يف كل وقت:  واألمر الثاين
 .  األمرين

وهلذا ملا حصلت وقعة أحد وحصل ما حصل على املسلمني من االمتحان واجلراح 
ما صنعنا :   وقالوا-الكفار :   أي- تشاوروا فيما بينهم -وانصرف الكفار .  . . والقتل

   ً                                                                    شيئ ا مبحمد وأصحابه الذين هم مثقلون باجلراح إال أن خرجوا وبادروا باخلروج من 
، ومل  ، خرج اجلرحى جبراحهم املدينة وذهبوا يطلبون العدو وبعضهم مثخنون باجلراح

:  ار أن املسلمني خرجوا أوقع اهللا قلوهبم الرعب وقالوا، فلما بلغ الكف يتخلف أحد منهم
t  {:  - سبحانه وتعاىل -، فأنزل اهللا  ، فهرب الكفار ما خرجوا إال وفيهم قوة Ï% ©!$# 

(#θ ç/$ yf tG ó™ $# ¬! ÉΑθ ß™ §9$#uρ -∅ÏΒ Ï‰÷èt/ !$ tΒ ãΝåκu5$ |¹ r& ßy ös)ø9$# 4 t Ï% ©#Ï9 (#θ ãΖ|¡ôm r& öΝåκ÷]ÏΒ (#öθ s)¨?$#uρ íô_ r& îΛ Ïàtã ∩⊇∠⊄∪ 
t Ï% ©!$# tΑ$ s% ãΝßγ s9 â¨$̈Ζ9$# ¨β Î) }¨$ ¨Ζ9$# ô‰s% (#θ ãè uΚ y_ öΝä3s9 öΝèδ öθ t±÷z $$ sù öΝèδyŠ# t“ sù $YΖ≈ yϑƒ Î) (#θ ä9$ s% uρ $ uΖç6 ó¡ym ª!$# 

zΝ÷è ÏΡuρ ã≅‹ Å2 uθ ø9$# ∩⊇∠⊂∪ { )حسبنا اهللا ونعم :  ، ملا بلغهم هتديد الكفار ما قالوا إال )١
 ، بل خرجوا وفعلوا األسباب فجمعوا بني األمرين ، ومل يقصروا على هذا الوكيل

} (#θç7n=s)Ρ$$sù 7πyϑ÷èÏΖÎ/ zÏiΒ «!$# 9≅ôÒsùuρ öΝ©9 öΝæηó¡|¡ôϑtƒ Öþθß™ (#θãèt7̈?$#uρ tβ≡uθôÊÍ‘ «!$# 3 ª!$#uρ ρèŒ @≅ôÒsù AΟŠÏàtã ∩⊇∠⊆∪ 

$ yϑ ¯ΡÎ) ãΝä3Ï9≡sŒ ß≈ sÜø‹¤±9$# ß∃Èhθ sƒ ä† …çν u!$ uŠÏ9÷ρ r& Ÿξ sù öΝèδθèù$ y‚ s? Èβθèù% s{uρ β Î) ΛäΖä. tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊇∠∈∪ { )٢(  .
قوا ، ولو أهنم ب فكانت النتيجة للمؤمنني بسبب توكلهم على اهللا وبسب فعلهم لألسباب

، أو فيه ضعف لرجع الكفار                       ً                  ، ومل خيرجوا وقالوا كالم ا فيه لني مع الكفار يف املدينة
$  {:  ، ولكن ملا قالوا حقيقة واستأصلوا شأفتهم uΖç6 ó¡ym ª!$# zΝ÷è ÏΡuρ ã≅‹ Å2 uθ ø9$# ∩⊇∠⊂∪ { )٣(  

=θç7n#)  { ، كانت النتيجة وخرجوا s)Ρ $$ sù 7π yϑ ÷èÏΖÎ/ zÏiΒ «!$# 9≅ôÒ sùuρ öΝ©9 öΝæη ó¡|¡ôϑ tƒ Öþθ ß™ { )هل .   )٤

                                                 
 .  ١٧٣ - ١٧٢:  تانياآلسورة آل عمران ) ١(
 .  ١٧٥ - ١٧٤:  تانياآلسورة آل عمران ) ٢(
 .  ١٧٣:  سورة آل عمران آية) ٣(
 .  ١٧٤:  سورة آل عمران آية) ٤(
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أو .  . . راحة وترك السبب وبزعم التوكل على اهللا فقطهذه النتيجة حصلت مع ال
 ؟  حصلت مبجموع األمرين
ً       ً  وهكذا دائم ا وأبد ا   أن من توكل عليه واختذ األسباب - وهذه سنة اهللا يف خلقه -         

 يكرمه وحيقق له - جل وعال -، بل أن اهللا   ال خييب سعيه- جل وعال -النافعة أن اهللا 
 .  ما أراد من اخلري

ρ#)  {:  - سبحانه وتعاىل -وقال  ä‹ è{ uρ öΝ ä. u‘ õ‹ Ïn 3 ¨β Î) ©! $# £‰ tã r& t Ì Ï≈ s3 ù= Ï9 $ \/# x‹ tã 

$ YΨ‹ Îγ •Β ∩⊇⊃⊄∪ { )هذا خطاب للرسول من ،   )١على اهللا  وأصحابه وهم سادة املتوكلني 

ρ#)  {:  قال ä‹è{uρ öΝä.u‘ õ‹Ïn 3 { )إننا مسلمون متوكلون :   ال تغفلوا عن العدو وتقولوا)٢
، بل ال  فال جيوز الغفلة وإمهال شأن العدو.  ، وهذا ال جيوز على اهللا وسيكفينا اهللا شرهم

ρ#) {.  بد من ترصد أحواله ودراسة أموره وإعداد العدة جلهاده ä‹è{uρ öΝä.u‘ õ‹Ïn 3 { )٣(  ،
 سبحانه -وأخذ احلذر سبب من األسباب بعد التوكل على اهللا .  احذروا عدوكم:  مبعىن
، وال   فالواجب على املؤمن أن جيمع بني التوكل على اهللا وفعل األسباب النافعة-تعاىل و

، وكان   وأصحابه لغزوة حنني بعد فتح مكةوملا خرج النيب .  يركن إىل أحد األمرين
:   معها قوة وسالح وعتاد قال بعضهم جيوش كثرية اجتمعت مع الرسول مع النيب 

  . لن نغلب اليوم من قلة
فلما التقى املسلمون والكفار حصل على املسلني ما حصل يف أول القتال وحصل 

 حيث إن - اخلديعة احلربية -، ومن العدو عليهم وخديعته هلم  عليهم من املضايقات
، مث انقض عليهم وسد عليهم خط الرجعة وحصل  العدو أمهلهم حىت دخلوا يف الوادي

tΠöθ  {:  ، قال تعاىل الكثرةعلى املسلمني ما حصل بسبب اإلعجاب ب tƒ uρ A ÷uΖãm   øŒ Î) 

öΝà6÷G t6 yf ôã r& öΝà6è?uøYx. öΝn= sù Çøó è? öΝà6Ζtã $ \↔ ø‹x© ôM s%$ |Ê uρ ãΝà6ø‹n= tæ Ù⇓ö‘ F{$# $ yϑÎ/ ôM t6 ãm u‘ §ΝèO ΝçG øŠ©9uρ 

                                                 
 .  ١٠٢:  سورة النساء آية) ١(
 .  ١٠٢:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ١٠٢:  سورة النساء آية) ٣(
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š ÌÎ/ô‰•Β ∩⊄∈∪ §ΝèO tΑt“Ρr& ª!$# …çµ tG t⊥‹ Å3y™ 4’ n?tã Ï& Î!θ ß™ u‘ ’ n?tã uρ šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# tΑt“Ρr&uρ #YŠθ ãΖã_ óΟ©9 $ yδ ÷ρ ts? 

z> ¤‹tã uρ š Ï% ©!$# (#ρ ãxx. 4 š Ï9≡sŒuρ â!#t“ y_ t ÍÏ≈ s3ø9$# ∩⊄∉∪ { )١(  . 
 وهم عباده املؤمنون مما يدل على -ه وتعاىل  سبحان-وملا أعجبتهم كثرهتم أدهبم اهللا 
، أو يعجب بسالحه دون أن يتوكل  ، أو يعجب بقوله أن اإلنسان ال يعتمد على السبب

، مث إعداد العدة الصاحلة وهبذين األمرين      ً              أول ا وقبل كل شيء- سبحانه وتعاىل -على اهللا 
 .   عز وجل-   ُ                     لن ي غلب املسلمون بإذن اهللا 

:   قال- عليه الصالة والسالم - الصالة والسالم ملا ألقي يف النار وإبراهيم عليه
 .  )٢( } ∪â‘$uΖ≈tƒ ’ÎΤθä. #YŠöt/ $̧ϑ≈n=y™uρ #’n?tã zΟŠÏδ≡tö/Î) ∩∉  {:  ، قال اهللا للنار حسبنا اهللا ونعم الوكيل

، وهو يف   وتوكله عليه وتفويضه األمر إىل اهللا وهذا بسبب توكله على اهللا 
tΒ  {:   يقول- جل وعال -، واهللا  هذه احلالة ال ميلك غري التوكل uρ ö≅ ©.uθ tG tƒ ’ n?tã «!$# uθ ßγ sù 

ÿ…çµ ç7ó¡ym 4 { )٣( . 
:  ، قال اهللا هلا فالنار اليت كانت تسقط الطري من جو السماء من حرارهتا وعظمتها

}  â‘$ uΖ≈ tƒ ’ÎΤθ ä. #YŠöt/ $ ¸ϑ≈ n= y™ uρ #’ n?tã zΟŠ Ïδ≡tö/Î) ∩∉∪ { )وصارت روضة خضراء،  )٤  . 
،  ، قاهلا إبراهيم حينما ألقي يف النار حسبنا اهللا ونعم الوكيل:  وجاء يف احلديث

β¨  {:   حينما قالوا لهوقاهلا حممد  Î) }¨$̈Ζ9$# ô‰s% (#θ ãè uΚ y_ öΝä3s9 öΝèδ öθ t±÷z $$ sù öΝèδ yŠ# t“ sù $ YΖ≈ yϑƒÎ) 

(#θ ä9$ s% uρ $ uΖç6 ó¡ym ª!$# zΝ÷è ÏΡuρ ã≅‹ Å2 uθ ø9$# ∩⊇∠⊂∪ { )وأنه ما أمر   مما يدل على عظم التوكل)٦(  )٥ ،
 .  به من اختاذ األسباب

                                                 
 .  ٢٦:  سورة التوبة آية) ١(
 .  ٦٩:  يةسورة األنبياء آ) ٢(
 .  ٣:  سورة الطالق آية) ٣(
 .  ٦٩:  سورة األنبياء آية) ٤(
 .  ١٧٣:  سورة آل عمران آية) ٥(
 .)  وما بعدها)  ١١٨ / ٣ ( انظر تفسري الطربي ) (٦(
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،   وهو سيد املتوكلني على اهللا كان يأخذ باألسباب فكان جييش اجليوشوالنيب 
 يلبس الدروع من احلديد على ، وكان  ، ويأخذ الزاد يف السفر عد السالحوي

،  ، اهللا قادر على أن حيميه ، ويف غزوة اخلندق ظاهر بني درعني مع أنه رسول جسمه
؛ ألن بعض الناس   فعلى املسلم أن يتفقه يف هذا األمر)١(ولكن اهللا أمره باختاذ األسباب 
، مث   يكفيه ما أمهه فمن فوض حق لكل- سبحانه وتعاىل - رمبا يفهم معىن أسباب أن اهللا
 .  ينتظر النتيجة هذا ليس بصحيح

 مثرات التوكل على اهللا تعاىل 
 يكفيه - سبحانه وتعاىل -، أعظمها أن اهللا  وأما مثرات التوكل على اهللا فهي كثرية

tΒ  {:  - سبحانه وتعاىل -، قال  ما أمهه uρ ö≅ ©.uθ tG tƒ ’n?tã «!$# uθ ßγ sù ÿ…çµ ç7ó¡ym 4 { )فمن   )٢ ،
، وال يدفع الضر إال  ، واعتقد أنه ال جيلب اخلري فوض أمره إىل اهللا واعتمد على اهللا وحده

uθ  {.   سبحانه وتعاىل-اهللا  ßγ sù ÿ…çµ ç7ó¡ym 4 { )فهو كافية يكفيه من مجيع احملاذير :   يعين)٣
، فكلما توكلت على اهللا حق توكله جازاه اهللا بأن كان  ألن اجلزاء من جنس العمل
، فهذا  ، وال يكله إىل غريه  يتوىل شؤونه- جل وعال -فاهللا .  حسبه الذي يتوىل شؤونه

$  {:  ، وقال تعاىل أعظم مثرات التوكل pκš‰ r'̄≈ tƒ  É<¨Ζ9$# š ç7ó¡ym ª!$# { )وقال )٤  :}  βÎ)uρ 

(#ÿρ ß‰ƒ Ìãƒ β r& š‚θãã y‰øƒ s†  χ Î* sù y7t7ó¡ym ª!$# 4 { )أي كافيك.  )٥ . .  .}  uθ èδ ü“ Ï% ©!$# š‚ y‰−ƒ r& 

Íν ÎóÇuΖÎ/ šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/uρ ∩∉⊄∪ { )٦(  . 
                                                 

، ورواه اإلمام  ، من حديث السائب بن يزيد عن رجل قد مساه ) ٢٥٩٠ (برقم )  سنن أيب داود (انظر  ) (١(
ورواه احلاكم يف .  ، كالمها من حديث السائب ) ٢٨٠٦ (وابن ماجه برقم .  ) ٣/٤٤٩ (أمحد 

 .  ) ، من حديث الزبري ) ٣/٢٥ ) ( مستدركه (
 .  ٣:  سورة الطالق آية) ٢(
 .  ٣:  سورة الطالق آية) ٣(
 .  ٦٤:  سورة األنفال آية) ٤(
 .  ٦٢:  سورة األنفال آية) ٥(
 .  ٦٢:  سورة األنفال آية) ٦(
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                                        ً         ً           أن أعظم مثرات التوكل على اهللا أن اهللا يكون حسب ا أي كافي ا للمتوكل :  فاحلاصل
β  {:  ؛ وهلذا ذكر اهللا عن نبيه نوح عليه السالم أنه قال لقومه عليه Î) tβ% x. uã9 x. /ä3ø‹n= tæ 

’ ÍΓ$ s)¨Β “ ÎÏ.õ‹s?uρ ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «!$# ’ n?yè sù «!$# àM ù= 2 uθ s? (#þθãè ÏΗ ød r'sù öΝä.{øΒ r& öΝä.u!% x.uà° uρ ¢ΟèO Ÿω ôä3tƒ öΝä.áøΒ r& ö/ä3ø‹n= tæ 

Zπ £ϑäî ¢ΟèO (#þθàÒ ø% $# ¥’ n< Î) Ÿω uρ ÈβρãÏàΖè? ∩∠⊇∪ { )وقال عن نبيه هود عليه السالم )١  :}  ’ÎoΤr& Öü“ Ìt/ 

$ £ϑ ÏiΒ tβθ ä.Îô³è@ ∩∈⊆∪ ÏΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ ( ’ ÎΤρ ß‰‹Å3sù $YèŠÏΗsd ¢ΟèO Ÿω Èβρ ãÏàΖè? ∩∈∈∪ ’ÎoΤÎ) àM ù= ©.uθ s? ’ n?tã «!$# ’ În1u‘ Οä3În/u‘ uρ 4 
$ ¨Β ÏΒ >π −/!#yŠ ω Î) uθ èδ 8‹Ï{# u !$ pκÉJ uŠÏ¹$ uΖÎ/ 4 ¨β Î) ’ În1u‘ 4’ n?tã :Þ≡uÅÀ 8Λ É)tG ó¡•Β ∩∈∉∪ { )٢(   . 

$  {:  وقال عن نبيه شعيب عليه السالم tΒ uρ þ’ Å+Š Ïù öθ s? ω Î) «! $$ Î/ 4 Ïµ ø‹ n= tã àM ù= ©. uθ s? Ïµ ø‹ s9 Î) uρ 

Ü=Š ÏΡ é& ∩∇∇∪ { )٣(  . 

 : }  È≅è% (#θوقال عن نبيه حممد  ãã÷Š$# öΝä.u!% x.uà° §ΝèO Èβρß‰‹Ï. Ÿξ sù Èβρ ãÏàΖè? ∩⊇∈∪ ¨β Î) 

}‘Ïd↵Ï9uρ ª!$# “ Ï% ©!$# tΑ̈“ tΡ |=≈ tG Å3ø9$# ( uθ èδ uρ ’ ¯< uθ tG tƒ tÅs Î=≈¢Á9$# ∩⊇∉∪ zƒ Ï% ©!$#uρ tβθãã ô‰s? ÏΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ Ÿω 
šχθ ãè‹ÏÜtG ó¡o„ öΝà2 uóÇtΡ Iω uρ öΝåκ|¦ àΡr& šχρ çÝÇΨ tƒ ∩⊇∠∪ { )٤(   . 

لرسل الكرام أهنم حتدوا أقوامهم وآهلتهم أن تضرهم فأخرب سبحانه عن هؤالء ا
، ومن مثرات التوكل   ومن توكل على اهللا كفاه؛ ألهنم متوكلون على اهللا  بشيء

β¨  {:  ، قال تعاىل استجالب حمبة اهللا Î) ©!$# =Ït ä† t,Î#Ïj.uθ tG ßϑ ø9$# ∩⊇∈∪ { )فمن توكل.   )٥  ،
 .  ، وإذا أحبه اهللا سعد يف الدنيا واآلخرة بأن يكون من أحباب اهللا وأوليائه فإن اهللا حيبه

،  أن اإلنسان يقدم على فعل ما ينفع:  - جل وعال -ومن مثرات التوكل على اهللا 
فاجملاهدون الذين جياهدون يف :  - سبحانه وتعاىل -اهللا ، وال خياف إال من  وال يهاب

 - سبحانه وتعاىل -؛ ألهنم متوكلون على اهللا  ، إمنا فعلوا هذا املعارك مع الكفار
                                                 

 .  ٧١:  سورة يونس آية) ١(
 .  ٥٦ - ٥٤:  اتياآلسورة هود ) ٢(
 .  ٨٨:  سورة هود آية) ٣(
 .  ١٩٧ - ١٩٥:  اتياآلسورة األعراف ) ٤(
 .  ١٥٩:  سورة آل عمران آية) ٥(
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، وتلذذوا باملوت  فأكسبهم التوكل شجاعة وقوة هانت أمامهم كل املصاعب ومل املساق
 سبحانه -هذا بسبب التوكل على اهللا كل .   ونالوا الشهادة يف سبيل اهللايف سبيل اهللا 

 .  - وتعاىل
، وعلى  أنه ينشط على طلب الرزق:  - جل وعال -ومن مثرات التوكل على اهللا 

، فإن املتوكل على اهللا ميضي ويتشجع يف طلبه لألمور  ، وعلى األمور النافعة حتصيل العلم
، وأنه ينصر املتوكلني فيمضي  ني مع املتوكل- سبحانه وتعاىل -؛ ألنه يعلم أن اهللا  النافعة

؛ ولذلك  ، أو يكون مع اخلاملني ، وال يتكاسل يف مجيع أموره النافعة يف الدين والدنيا
 حىت - سبحانه وتعاىل -كان الصحابة رضي اهللا أشجع الناس لتحقيقهم التوكل على اهللا 

؛  هتم إىل اهللا فتحوا البالد جبهادهم وفتحوا القلوب بدعو.  فتحوا املشارق واملغارب
$  {:  ، قال تعاىل ألهنم متوكلون على اهللا معتمدون على اهللا pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u  tΒ £‰ s? ö tƒ 

öΝ ä3Ψ ÏΒ  tã  Ïµ ÏΖƒ ÏŠ t∃ öθ |¡ sù ’ ÎA ù' tƒ ª! $# 5Θ öθ s) Î/ öΝ åκ ™: Ït ä† ÿ… çµ tΡθ ™6 Ït ä† uρ A' ©! ÏŒ r& ’ n? tã t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# >ο ¨“ Ïã r& ’ n? tã t Í Ï≈ s3 ø9 $# 

šχρ ß‰ Îγ≈ pg ä† ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# Ÿω uρ tβθ èù$ sƒ s† sπ tΒ öθ s9 5Ο Í← Iω 4 y7 Ï9≡ sŒ ã≅ ôÒ sù «! $# ÏµŠ Ï? ÷σ ãƒ  tΒ â !$ t± o„ 4 ª! $# uρ ìì Å™≡ uρ 

íΟŠ Î= tæ ∩∈⊆∪ { )؛ ألهنم معتمدون على اهللا   خيافون يف اهللا لومة الئمفهم ال )١ كل 
، أو  ، رضي الناس ، وال يلتفتون إىل غريه االعتماد ويفوضون إليه أمورهم كل التفويض

 .   عز وجل-، ما داموا يف رضا اهللا  سخطوا
، ومن   وأرضى عنه الناسمن التمس رضا اهللا بسخط الناس  {:  ويف احلديث

 . )٣( )٢( }التمس رضي الناس بسخط اهللا سخط اهللا عليه وأسخط عليه الناس 

                                                 
 .  ٥٤:  سورة املائدة آية) ١(
 .  )٢٤١٤(الترمذي الزهد ) ٢(
، كالمها من حديث عائشة رضي اهللا  ينحوه)  ٢٤١٤ (م ، والترمذي برق ) ١/٤٣٥ (رواه ابن حبان  ) (٣(

 .  ) ، ورواه غريمها عنها
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فاالعتماد على اهللا والتوكل على اهللا وتفويض األمور إىل اهللا عز وجب أساس التوحيد 
’  {:         ً                  عله شرط ا يف اإلميان قال تعاىل؛ وهلذا ج وأساس العمل اخلري n?tã uρ «!$# (#þθ è= ©.uθ tG sù β Î) 

ΟçGΨ ä. tÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊄⊂∪ { )١(  . 
          ً         ا وكلت أحد ا يف حتصيل هل إذ:  ، وهي مسألة التوكيل بقيت مسألة تتعلق هبذا الباب
، هل  ، أو يف خصومة عنك ، أو استئجار شيء لك أمر من أمورك يف شراء سلعة لك
 ؟  معىن ذلك أنك توكلت على غري اهللا

 .  ، ليس األمر كذلك ال
 -، وهذا ال يكون إال هللا  هو االعتماد والتفويض:  التوكل.  الوكالة غري التوكيل

فهو إنابة للغري يف حتصيل مطلب من املطالب املباحة اليت :  أما التوكيل.  سبحانه وتعاىل
، فأنت توكل الوكيل من باب السبب  ، فهذا سبب من األسباب يقدر على حتصيلها
، وال تتوكل   يف حصول املقصود من باب العبادة- سبحانه وتعاىل -وتتوكل على اهللا 

 .  ، وإمنا تتوكل على اهللا على الوكيل
،  ، وليس هو توكل على غري اهللا  بعض التصرفات ال خيل بالعقيدةفتوكيل الغري يف

θ#)  {:  ، قال تعاىل وإمنا هو تعلون على املطالب çΡuρ$ yè s?uρ ’ n?tã ÎhÉ9 ø9$# 3“ uθ ø)−G9$#uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡuρ$ yè s? ’n?tã 

ÉΟøO M}$# Èβ≡uρ ô‰ãè ø9$#uρ 4 { )٢(  . 
، فكما أن مباشرته  فالوكيل إمنا هو معني للموكل قائم مقامه وسبب من األسباب

، وال يدخل هذا يف باب التوكل  للفعل سبب فكذلك مباشرة وكيله سبب من األسباب
 .   سبحانه وتعاىل-على غري اهللا 

                                                 
 .  ٢٣:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ٢:  سورة املائدة آية) ٢(
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 جيعلنا وإياكم من املتوكلني على اهللا حق توكله الذين يعملون  أنهذا وأسأل اهللا 
، وال يفوضون أمورهم  ، وال يعتمدون على غريه ، ويتوكلون على رهبم باألسباب النافعة

 .  إىل سواه
 .  ، وعلى آله وصحبه أمجعني وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
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 احملاضرة األربعون 
 اعة الوسطية عند أهل السنة واجلم 

 وسطية املسلمني بني غلو النصارى وتساهل اليهود 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

، وشرع لنا أفضل  ، وأنزل علينا أفضل كتبه احلمد هللا الذي أرسل إلينا أفضل رسله
، وعلى آله  ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد املبعوث رمحة للعاملني شرائع دينه
 .  فى أثره ومتسك بسنته إىل يوم الدين، ومن اهتدى هبديه واقت وأصحابه

y7  {:  قال تعاىل Ï9≡x‹x.uρ öΝä3≈ oΨ ù= yèy_ Zπ ¨Β é& $ VÜy™ uρ (#θ çΡθ à6tG Ïj9 u!#y‰pκà− ’ n?tã Ä¨$̈Ψ9$# tβθ ä3tƒ uρ ãΑθ ß™ §9$# 

öΝä3ø‹n= tæ #Y‰‹Îγ x© 3 { )١(  . 
، وأنه   فضله على هذه األمة- سبحانه وتعاىل -يف هذه اآلية الكرمية يبني اهللا 

اختارها من بني سائر األمم وجعلها خري أمة أخرجت للناس وجعل هلا من الفضائل 
Zπ  {،  واملكانة بني األمم ما أهلها للشهادة على األمم ¨Β é& $ VÜy™ uρ { )عدول ا :   يعين)٢  ً    

 - جل وعال -؛ ألن الشاهد يشترط فيه العدالة واخلريية وهذه األمة يستشهدها اهللا      ً خيار ا
وإن .  يوم القيامة على األمم يف أهنا قد بلغتها رساالت األنبياء وقامت عليها احلجة

 مزكيا هلذه  ويكون هذا الرسول حممد - سبحانه وتعاىل -أنبياءها بلغوها عن اهللا 
tβθä3tƒ  {:  ، كما قال األمة يف شهادهتا uρ ãΑθ ß™ §9$# öΝä3ø‹n= tæ #Y‰‹Îγ x© 3 { )٣(  . 

، ولكن مبا أعطاها اهللا من العلم فيما  فهذه مرتلة عظيمة هلذه األمة مع أهنا آخر األمم
؛   فإهنا علمت ما سبقها من أحوال األمم وما جاءت به الرسلأنزله على نبيها حممد 

ألن هذا القرآن اشتمل على علم ما كان وما سيكون من أحوال الناس منذ خلق اهللا آدم 
                                                 

 .  ١٤٣:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١٤٣:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ١٤٣:  سورة البقرة آية) ٣(
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 يف هذا القرآن مما جرى - سبحانه وتعاىل -يه السالم إىل أن تقوم الساعة مبا قصه اهللا عل
بني الرسل وأممهم وما بلغت الرسل ألممهم وما قابلت األمم رسلهم به من العناد 

فهذه األمة شهدت على األمم بأن رسلها عليهم الصالة والسالم بلغوها .  واملكابرة
، إمنا هو من باب العناد ال من باب اجلهل   كفرهم وإعراضهموأقاموا عليها احلجة فكان

، وإهنا  فاختيار اهللا هلذه األمة الشهادة يف هذا املوقف العظيم دليل على فضلها وخرييتها
، وذلك ألن  بفتح الواو ما كان بني طرفني فهو الوسط:  ، والوسط وسط بني األمم

، وهلذا يقول        ً          ون سامل ا من اآلفات؛ ألنه يك األطراف عرضة لآلفات خبالف الوسط
 :  الشاعر

                          كانت هي الوسط احملمـي فاكتنفـت                       ً            هبا احلوادث حـىت أصـبحت طرفًـا        
، فكذلك هذه                         ً أما الوسط فإنه يكون سامل ا.  فالطرف معرض لإلصابات واآلفات

اد  كانت ساملة مما أصاب األمم قبلها من آفات الكفر والشرك واإلحل- وهللا احلمد -األمة 
 سبحانه -، وكانت موفقة إلتباع نبيها واإلميان بكل الرسل الذين أرسلهم اهللا  والكرب

þθ#)  {  واإلميان بكل الكتب-وتعاىل  ä9θ è% $ ¨ΨtΒ#u «!$$ Î/ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& $ uΖøŠs9Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& #’n< Î) zΟ↵Ïδ≡tö/ Î) 

Ÿ≅Š Ïè≈oÿ ôœ Î)uρ t,≈ ys ó™ Î)uρ z>θ à)÷è tƒ uρ ÅÞ$ t6 ó™F{$#uρ !$ tΒ uρ u’ ÎAρé& 4 y›θãΒ 4 |¤ŠÏã uρ !$ tΒ uρ u’ ÎAρ é& šχθ–ŠÎ; ¨Ψ9$# ÏΒ óΟÎγ În/§‘ Ÿω 
ä−ÌhxçΡ t ÷t/ 7‰tnr& óΟßγ ÷Ψ ÏiΒ ßøt wΥuρ …çµ s9 tβθ ãΚÎ= ó¡ãΒ ∩⊇⊂∉∪ ÷β Î* sù (#θãΖtΒ#u È≅ ÷VÏϑ Î/ !$ tΒ ΛäΨ tΒ#u Ïµ Î/ Ï‰s)sù (#ρ y‰tG ÷δ $# ( βÎ)̈ρ 

(#öθ ©9uθ s? $ oÿ ©ς Î* sù öΝèδ ’Îû 5−$ s)Ï© ( ãΝßγ x6‹ Ïõ3u‹|¡sù ª!$# 4 uθ èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# ÞΟŠ Î= yè ø9$# ∩⊇⊂∠∪ { )١(  . 
فهذه األمة تؤمن جبميع الرسل وتؤمن جبميع الكتب خصوصا بكتاهبا الذي أنزله اهللا 
على رسوهلا وتتمسك به وتتبعه خبالف كثري من األمم السابقة فإهنم يفرطون فيما أنزل اهللا 

لتبديل عليهم ويقابلون ما نزل اهللا عليهم إما باجلحود والتكذيب وإما بالتحريف وا
 .  والتغيري

                                                 
 .  ١٣٧ - ١٣٦:  تانياآلسورة البقرة ) ١(
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، متسكت به وتعلمت ما فيه   فإهنا حافظت على كتاهبا- وهللا احلمد -أما هذه األمة 
، فدين                      ً           ، فكانت هذه األمة وسط ا بني األديان ، فلذلك صارت خري األمم وعملت مبا فيه

،  وسط بني اإلفراط والتفريط:  ، وأمة اإلسالم وسط بني األمم اإلسالم وسط بني األديان
هذه .  ، فهي أمة معتدلة ليس فيها إفراط وغلو وليس فيها تفريط وإمهال بني الغلو واجلفاء
 كانت هذه األمة وسطا بني اليهود - سبحانه وتعاىل -ففي حق الرب .  صفة هذه األمة

،  يد اهللا مغلولة:  ، فقالوا فاليهود شبهوا اهللا باملخلوقني تعاىل اهللا عن ذلك.  والنصارى
إىل غري ذلك من .  . . إن اهللا فقري وحنن أغنياء:  وقالوا.  صفوا اهللا بالبخلو:  أي

 .  ، فشبهوا اهللا باخللق يف الصفات املذمومة مقاالهتم اخلبيثة
وأما النصارى فهم شبهوا املخلوق فشبهوا املسيح عيس ابن مرمي عليه الصالة 

 سبحانه -، كما قال     ً      ً ه رب ا وإهل اوالسالم باهللا وجعلوا له من صفات الربوبية ما اختذوه ب
‰ô  {:  -وتعاىل  s) s9 t x Ÿ2 š Ï% ©! $# (# þθ ä9$ s% χ Î) ©! $# uθ èδ ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# ß ø⌠ $# zΟ tƒ ó tΒ ( { )١(  . 

، فهم شبهوا املخلوق باخلالق  ، تعاىل اهللا عما يقولون الث ثالثةأن اهللا ث:  وقالوا
، وال يزالون على ذلك يعتقدون أن          ً                                 واختذوه رب ا يعبدونه ويصرحون بأنه الرب يسوع

 كما صرح بذلك ، وأنه الرب ويعبدونه من دون اهللا  ، أو ابن اهللا املسيح هو اهللا
، فالذي يستمع إىل إذاعاهتم   يزالون عليهاالقرآن الكرمي عنهم وكما عليه حاهلم اليت ال

، أو غريها يسمع الكفر البواح والغلو يف املسيح عليه  صوت اإلجنيل:  اليت يسموهنا
$tΑ  { الصالة والسالم الذي هو عبد اهللا ورسوله وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه s% uρ 

ßxŠÅ¡yϑ ø9$# û Í_ t7≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ïℜ uó Î) (#ρ ß‰ç6 ôã$# ©!$# ’ În1u‘ öΝà6−/u‘ uρ ( …çµ ¯ΡÎ) tΒ õ8Îô³ç„ «!$$ Î/ ô‰s)sù tΠ§ym ª!$# Ïµø‹n= tã sπ ¨Ψ yf ø9$# 

çµ1 uρ ù'tΒ uρ â‘$̈Ψ9$# ( $ tΒ uρ šÏϑ Î=≈©à= Ï9 ôÏΒ 9‘$ |ÁΡr& ∩∠⊄∪ { )٢(  . 

                                                 
 .  ٧٢:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ٧٢:  سورة املائدة آية) ٢(
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واملسيح ابن مرمي عليه الصالة والسالم أنكر عليهم أن يعبدوه من دون اهللا تعاىل 
ρ#)  {:  وقال ß‰ç6 ôã$# ©!$# ’În1u‘ öΝà6−/u‘ uρ ( { )وقال )١ ،  :}  tΑ$ s% ’ ÎoΤÎ) ß‰ö7tã «!$# z Í_9s?# u |=≈ tG Å3ø9$# 

 Í_ n= yè y_ uρ $ wŠÎ; tΡ ∩⊂⊃∪  Í_ n= yè y_ uρ % º.u‘$ t7ãΒ t ø r& $ tΒ àMΖà2  Í_≈ |¹ ÷ρ r&uρ Íο 4θ n=¢Á9$$ Î/ Íο 4θ Ÿ2 ¨“9$#uρ $ tΒ àM øΒßŠ $ |‹ym ∩⊂⊇∪ 
#Ct/uρ ’ÎAt$ Î!≡uθ Î/ öΝs9uρ  Í_ ù= yèøgs† #Y‘$ ¬7y_ $ |‹É)x© ∩⊂⊄∪ { )٢(   . 

β÷  {:  وقال اهللا تعاىل يف املسيح Î) uθ èδ ω Î) î‰ ö7 tã $ uΖ ôϑ yè ÷Ρ r& Ïµ ø‹ n= tã çµ≈ oΨ ù= yè y_ uρ Wξ sW tΒ û Í_ t6 Ï j9 

Ÿ≅ƒ Ïℜ t ó™ Î) ∩∈∪ { )واملسلمون وسط بني اليهود .                         ً ، فهو عبد ورسول وليس رب ا  )٣
 فيرتهونه عما فعل اليهود من - سبحانه وتعاىل -والنصارى يف حق الرب وما جيب له 

 - سبحانه وتعاىل -تشبيه باملخلوقني ويرتهونه عما فعله النصارى من تشبيه املخلوقني به 
 هو الرب املعبود وحده ال شريك له اخلالق الرازق - سبحانه وتعاىل -ويعتقدون أن اهللا 

، وال يشبهه أحد                   ً         ، وأنه ال يشبه أحد ا من خلقه الذي له األمساء احلسىن والصفات العلى
øŠs9 Ïµ§{  { من خلقه Î= ÷WÏϑ x. Öï† x« ( uθ èδuρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9$# ∩⊇⊇∪ { )٤(   . 

فاليهود .  وكذلك عقيدة املسلمني يف الرسل وسط بني غلو النصارى وجفاء اليهود
جفوا يف حق الرسل فآمنوا ببعضهم وكفروا ببعضهم وأساءوا األدب مع الرسل حىت مع 

 كما قص اهللا مواقفهم معه وأذاهم له يف كثري من ، نبيهم كليم اهللا موسى عليه السالم
من ذلك أنه ملا .  ، وكيف يقابلون كليم اهللا موسى عليه السالم باجلفاء والتكرب املواقف

θ#)  {:  أمرهم باجلهاد يف سبيل اهللا يف ختليص بيت املقدس من الكفار ä9$ s% # y›θßϑ≈ tƒ ¨β Î) $ pκ Ïù 

$ YΒ öθ s% t Í‘$ ¬7y_ $ ¯ΡÎ)uρ s9 $ yγ n= äz ô‰¯Ρ 4 ®L ym (#θã_ ãøƒ s† $ yγ ÷ΖÏΒ βÎ* sù (#θ ã_ ãøƒ s† $ yγ ÷ΖÏΒ $ ¯ΡÎ* sù šχθ è=Åz≡yŠ ∩⊄⊄∪ { )٥(  . 

                                                 
 .  ٧٢:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ٣٢ - ٣٠:  اتياآلسورة مرمي ) ٢(
 .  ٥٩:  سورة الزخرف آية) ٣(
 .  ١١:  سورة الشورى آية) ٤(
 .  ٢٢:  سورة املائدة آية) ٥(
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ب أن جتاهدوهم حىت ، إمنا املطلو يا سبحان اهللا إذا خرجوا منها هم فليس لكم فضل
ó=yδ  {:  ، مث انتهى أمرهم إىل أن قالوا ملوسى عليه السالم خيرجوا øŒ$$ sù |MΡr& š š/u‘ uρ IξÏG≈ s) sù 

$ ¯ΡÎ) $ oΨ ßγ≈ yδ šχρ ß‰Ïè≈s% ∩⊄⊆∪ { )هذا ما قالوه لنبيهم.  )١  :}  ó=yδ øŒ$$ sù |MΡr& š š/u‘ uρ Iξ ÏG≈s)sù $ ¯ΡÎ) 

$ oΨ ßγ≈yδ šχρ ß‰Ïè≈s% ∩⊄⊆∪ { )جفوا يف حق    َ  َ                                   ق ال  وكذلك مع بقية األنبياء أساءوا األدب)٢ ،

≅ö  {:  قتلوا من األنبياءاألنبياء وقتلوا من  è% zΝ Î= sù tβθ è= çG ø) s? u !$ uŠ Î; /Ρ r& «! $#  ÏΒ ã≅ ö6 s% β Î) Ν çGΨ ä. 

š ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩⊇∪ { )٣(  ،}  $ yϑ ¯= ä3sùr& öΝä.u!% y` 7Αθ ß™ u‘ $ yϑ Î/ Ÿω #“ uθ öκsE ãΝä3Ý¡àΡr& ÷Λän ÷y9 õ3tFó™ $# $ Z)ƒ Ìxsù 

÷Λä ö/¤‹x. $ Z)ƒ Ìsùuρ šχθ è=çG ø)s? ∩∇∠∪ { )٤(   . 
كما قتلوا فريق من الرسل كذبوهم وجحدوا رسالتهم وفريق من الرسل قتلوهم 

، ومهوا وحاولوا قتل املسيح عليه  زكريا عليه السالم وقتلوا ابنه حيىي عليه الصالة والسالم
              ً  ، وحاولوا مرار ا   وخلصه من بني أيديهم، فرفعه اهللا  الصالة والسالم ومكروا لقتله

، وهو موقف ال  ، هذا موقف اليهود من األنبياء  ولكن اهللا عصمه منهمقتل حممد 
 .  يزال

،                                                                  ً وأما النصارى فإهنم غلوا يف حق األنبياء حىت اعتقدوا من ليس برسول رسول ا
، الرسول بولس  فاعتقدوا أن أتباع املسيح من احلواريني وغريهم رسل ويسموهنم بالرسل

، هذا غلو حيث إهنم منحوها من  ، فيطلقون اسم الرسالة على غري الرسل والرسول مىت
.                   ً             ً                  املسيح كما مر قريب ا حىت جعلوه رب ا يعبد من دون اهللا، وغلوا يف حق ليس برسول

، جعلوا هلم حق التشريع والتحليل والتحرمي من                                 ً وحىت اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرباب ا

                                                 
 .  ٢٤:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ٢٤:  سورة املائدة آية) ٢(
 .  ٩١:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ٨٧:  سورة البقرة آية) ٤(
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ÿρ#)  {:  ، قال تعاىل باب الغلو ä‹sƒ ªB$# öΝèδ u‘$ t6ôm r& öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ö‘ r& ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$# yx‹Å¡yϑ ø9$#uρ š∅ ö/$# 

zΝtƒötΒ !$tΒuρ (#ÿρãÏΒé& ωÎ) (#ÿρß‰ç6÷èu‹Ï9 $Yγ≈s9Î) #Y‰Ïm≡uρ ( Hω tµ≈s9Î) ωÎ) uθèδ 4 …çµoΨ≈ysö7ß™ $£ϑtã šχθà2Ìô±ç„ ∩⊂⊇∪ { )١(  . 
، وهو اجلفاء يف حق  لرسل الغلو يف مقابل موقف اليهودهذا موقف النصارى من ا

الرسل واالستكبار والعناد واألذى للرسل مل يسلم رسول حىت نبيهم موسى عليه السالم مل 
$  {:  ، قال تعاىل يسلم من أذاهم pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#θ çΡθ ä3s? t Ï% ©!$% x. (#÷ρ sŒ# u 4 y›θãΒ çν r&§y9 sù ª!$# 

$ £ϑ ÏΒ (#θ ä9$ s% 4 tβ% x.uρ y‰ΖÏã «!$# $ \κ Å_ uρ ∩∉∪ { )٢(  . 
يؤمنون جبميع الرسل :   فموقفهم من الرسل هو الوسط- واحلمد هللا -أما املسلمون 

، وإمنا يعتقدون أهنم عباد من عباد   يغلون فيهم خالفا للنصارى، ولكن ال    ً        خالف ا لليهود
ztΒ#u ãΑθ  {:  - سبحانه وتعاىل - كما قال ، وأهنم رسل من عند اهللا  اهللا ß™ §9$# !$ yϑ Î/ 

tΑÌ“Ρé& Ïµø‹s9Î) ÏΒ Ïµ În/§‘ tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 4 <≅ ä. ztΒ#u «!$$ Î/ Ïµ ÏFs3Í×¯≈ n= tΒ uρ Ïµ Î7çFä.uρ Ï& Î#ß™ â‘ uρ Ÿω ä−ÌhxçΡ š ÷t/ 7‰ym r& ÏiΒ 

Ï& Î#ß™ •‘ 4 { )٣(  . 
    ً                           خالف ا لليهود الذين كفروا بكثري -هذا موقف املسلمني من الرسل اإلميان برسالتهم 

، ولكن من غري       ً                             ، خالف ا لليهود الذين آذوهم وتنقصوهم جالهلم واحترامهم وإ-منهم 
، وأهنم   خالفا للنصارى- سبحانه وتعاىل -، ومن غري أن يرفعوهم إىل مرتبة الرب  غلو

 فال يتخذون العلماء واألحبار - سبحانه وتعاىل -ال يعتقدون نبوة أحد إال من أرسله اهللا 
، هذا موقف  رمون من غري دليل من كتاب اهللاوالرهبان يتخذوهنم مشرعني حيللون وحي

ً                     وهو موقف الوسط من الرسل خصوص ا يف عيسى عليه السالم- وهللا احلمد -املسلمني                                ،
.              ً                ، ويف أمه قول ا شنيعا قبحهم اهللا فاليهود جفوا يف حقه وجحدوا رسالته وقالوا فيه

املسيح عبد اهللا ورسوله :  املسلمون يقولون.  والنصارى غلوا فيه حىت عبدوه من دون اهللا

                                                 
 .  ٣١:  سورة التوبة آية) ١(
 .  ٦٩:  سورة األحزاب آية) ٢(
 .  ٢٨٥:  سورة البقرة آية) ٣(
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، ومل يغلوا يف حقه  ، فلم جيفوا يف حقه جفاء اليهود وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه
             ً  ، وعبد اهللا خالف ا                                               ً        ، وإمنا اعتقدوا فيه ما يليق به أنه رسول اهللا خالف ا لليهود غلو النصارى

، وكذلك يف   عما يقولون، تعاىل اهللا للنصارى الذين يزعمون أنه ابن اهللا وليس عبد اهللا
، فاليهود عندهم التفريط بالعبادات  العبادة املسلمون وسط بني اليهود وبني النصارى

، هذه صفة اليهود مع  والكسل عن العبادات والتحلل من الشرع وامليل إىل اإلباحية
 بالعبادة - سبحانه وتعاىل -، وأهنم ال يتقربون إىل اهللا  الشريعة التفريط واإلمهال والكسل

، والنصارى غلوا يف العبادة حىت أحدثوا  ، وعلى غري الوجه املشروع إال بالرتر اليسري
فالرهبانية هي إفراط وغلو يف العبادة حىت تركوا ما .  رهبانية ابتدعوها ما كتبها اهللا عليهم

 الصوامع  وحىت شددوا على أنفسهم واعتزلوا يف- سبحانه وتعاىل -           ً         أباح اهللا تقرب ا إىل اهللا 
، وال  ، بزعمهم يتفرغون للعبادة حىت الزواج ال يتزوجون وتركوا مصاحل الدنيا والدين

، فهم على طرف نقيض مع  ، فهم شددوا على أنفسهم يف العبادة يأكلون الطيبات
 فهم وسط يف - وهللا احلمد -، أما املسلمون  ، أولئك فرطوا وهؤالء أفرطوا اليهود

، قال  ، وال يغلون فيها كما غلت النصارى ون فيها كما فرطت اليهودالعبادة هللا ال يفرط
≅Ÿ  {:  تعاىل ÷δr'̄≈ tƒ É=≈ tG Å6ø9$# Ÿω (#θ è=øó s? ’Îû öΝà6ÏΖƒ ÏŠ Ÿω uρ (#θä9θ à)s? ’ n?tã «!$# ωÎ) ¨,ys ø9$# 4 { )١(  . 

، املسلمون متوسطون فال غلو  ، والتساهل يف العبادة مسة اليهود فالغلو مسة النصارى
، بل معتدلون يف العبادة  ، وال تساهل وتفريط كتساهل اليهود وتفريطهم كغلو النصارى

يقة نبيهم بني التشدد والتنطع وبني اإلمهال والتفريط هذه صفة املسلمني يف العبادة على طر
،  ، وأتزوج النساء ، وأصوم وأفطر ، وأنام أما أنا فأصلي {:   حينما قالحممد 

 هذه صفة املسلمني يتمتعون مبا )٣( )٢( }، ومن رغب عن سنيت فليس مين  وآكل اللحم
، وإمنا يتوسطون بني اإلفراط  ، وال يشقون على أنفسهم يف العبادات  من الطيباتأحل اهللا

                                                 
 .  ١٧١:  سورة النساء آية) ١(
 .  )٣/٢٨٥(د ، أمح )٣٢١٧(، النسائي النكاح  )١٤٠١(، مسلم النكاح  )٤٧٧٦(البخاري النكاح ) ٢(
 .)  ) ٣/٢٥٩ ) ( مسند اإلمام أمحد : ( انظر ) (٣(
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، ويف األحكام أحكام احلالل واحلرام  ؛ ألن دينهم دين االعتدال ودين الوسطية والتفريط
، فاليهود تشددوا يف التحرمي حىت حرموا طيبات  املسلمون ووسط بني اليهود والنصارى

، والنصارى تساهلوا يف التحرمي حىت استباحوا   أنفسهم الطيبات، حرموا على أحلت هلم
، فأفضل عابد عندهم هو أقذر رجل  اخلرتير واستباحوا احملرمات وتعبدوا هللا بالنجاسات

 .  وأوسخ رجل الذي ال يترفع عن النجاسات هذا عند النصارى
،   يشاربوهنا، وال ، وال يواكلوهنا أما اليهود فإهنم كانوا ال يساكنون احلائض

،  ، ويتقربون إىل اهللا بذلك والنصارى ال يستأنفون من القاذورات والنجاسات واألوساخ
، حىت إهنم يأكلون  فأفضلهم عندهم أكثرهم وساخة ومالبسة للنجاسات والقاذورات

، هذه صفة النصارى يف التحليل  ، وهو اخلرتير أخس احليوانات وأقبح احليوانات
كسهم اليهود تشددوا حىت إن أحدهم إذا أصابت ثوبه النجاسة ال ، وعلى ع والتحرمي

، وإمنا يشق الثوب الذي فيه النجاسة ويفسد الثوب يعتقدون أن املاء ال  يغسلها باملاء
 .  يطهر النجاسة فيشقوهنا من الثوب

، فهم  أما املسلمون فإهنم وسط يف احلالل واحلرام بني تشدد اليهود وتساهل النصارى
،  ، أما النصارى فإهنم ال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله رمون إال ما حرم اهللا ورسولهال حي

واملسلمون ال يعتزلون احلائض ويأكلون مما طبخت ويلبسون ما غسلت وما ملست إال أن 
 وكان النيب  {،  اهللا حرم على زوجها اجلماع يف الفرج وأباح مباشرهتا والنوم معها

š  {:   قال تعاىل)١( }  فيباشرها وينام معها ر، وهي حائض فتتز يأمر عائشة tΡθ è= t↔ ó¡o„ uρ 

Çtã ÇÙŠÅs yϑ ø9$# ( ö≅ è% uθ èδ “ ]Œr& (#θ ä9Í”tIôã $$ sù u!$ |¡ÏiΨ9$# ’ Îû ÇÙŠÅs yϑ ø9$# ( { )يف الفرج:  ، يعىن )٢ }  Ÿω uρ 

£èδθ ç/tø)s? { )باجلماع:   يعين)٣ }  4 ®L ym tβ ößγ ôÜtƒ ( { )وملا سئل النيب )٤  عما حيل من 

                                                 
 .  )١٠٣٢(، الدارمي الطهارة  )١٢٦(مالك الطهارة ) ١(
 .  ٢٢٢:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٢٢٢:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ٢٢٢:  سورة البقرة آية) ٤(
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، فهذا من  يف الفرج:   يعين)٢( )١( }اصنعوا كل شيء إال النكاح  {:  احلائض قال
، الثوب إذا أصابته النجاسة ال نتساهل كتساهل  يف األحكام الشرعيةوسطية اإلسالم 

،  ، وال نتشدد تشدد اليهود حىت نقطع النجاسة من الثوب ونشقه ، وال نبالغ النصارى
 ،  )٣( } ∪∇⊇∩ uΖø9t“Ρr&uρ zÏΒ Ï!$yϑ¡¡9$# [!$tΒ #Y‘θßγsÛ$  {:  ، قال تعاىل وإمنا نغسل الثوب باملاء واحلمد هللا

}  ãΑÍi”t∴ãƒ uρ Νä3ø‹n= tæ zÏiΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# [!$ tΒ Νä.tÎdγ sÜã‹Ïj9 Ïµ Î/ { )فيغسلون النجاسة من الثوب   )٤ ،
 .  ويلبسونه ويستعملونه هذا من وسطية اإلسالم

$  { وهللا احلمد ما جعل على املسلمني يف الدين من حرج tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ä3ø‹n= tæ ’Îû È Ïd‰9$# ôÏΒ 

8l tym 4 s' ©#ÏiΒ öΝä3‹ Î/r& zΟŠ Ïδ≡tö/Î) 4 { )٥(  . 

 وسطية أهل السنة واجلماعة بني الفرق الضالة املنتسبة إىل اإلسالم 
، فأهل السنة واجلماعة وسط  فهذه وسطية املسلمني بني األمم وكذلك يف اإلسالم

رج واملعتزلة والقدرية والشيعة فهم وسط بني بني الفرق الضالة املنتسبة إىل اإلسالم كاخلوا
، كما أن اإلسالم وسط بني  الفرق الضالة بني املفرطني املضيعني وبني املفرطني املغالني

، ففي أمساء اهللا وصفاته أهل السنة واجلماعة وسط بني املعطلة الذين نفوا  األمم الكافرة
فأهل .  ة املشبهة الذين شبهوا اهللا خبلقهأمساء اهللا وصفاته من اجلهمية وغريهم وبني املمثل

 من األمساء والصفات من السنة واجلماعة يثبتون هللا ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله 

                                                 
، أبو داود  )٣٦٩(ائي احليض واالستحاضة ، النس )٢٩٧٧(، الترمذي تفسري القرآن  )٣٠٢(مسلم احليض ) ١(

 .  )١٠٥٣(، الدارمي الطهارة  )٣/١٣٣(، أمحد  )٦٤٤(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٢١٦٥(النكاح 
 .)  ) ٣٠٢ (رواه مسلم برقم  ) (٢(
 .  ٤٨:  سورة الفرقان آية) ٣(
 .  ١١:  سورة األنفال آية) ٤(
 .  ٧٨:  سورة احلج آية) ٥(
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 øŠs9§{ {:  - سبحانه وتعاىل -، على حد قوله  ، وال متثيل ، ومن غري تكييف غري تعطيل

Ïµ Î= ÷WÏϑ x. Öï† x« ( uθ èδuρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9$# ∩⊇⊇∪ { )١(  . 

øŠs9 Ïµ§{  {:  ففي قوله Î= ÷WÏϑ x. Öï† x« ( { )ويف قوله  رد للتشبيه والتمثيل)٢ ،  :} uθ èδ uρ 

ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9$# ∩⊇⊇∪ { )أثبت لنفسه السمع والبصر ومسي نفسه ، حيث  رد للتعطيل)٣ 
                                                    ً         ، وأهل السنة واجلماعة يتخذون من هذه اآلية وأمثاهلا ميزان ا يسريون  بالسميع والبصري

، وبني اإلفراط يف  ، وهو ميزان االعتدال بني اجلفاء يف األمساء والصفات وتعطيلها عليه
 سبحانه -ء وصفات يليقان به إثباهتا وتشبيهها بصفات املخلوقني فهم يعتقدون أن هللا أمسا

،  ، وهذا هو موقف االعتدال بني املعطلة واملمثلة  ال يشبه فيهما أحد من خلقه-وتعاىل 
الذين يغالون يف إثبات القدر :  ، اجلربية ويف القضاء والقدر هم وسط بني اجلربية والقدرية

، وال   له فيها اختيار                                        ً                حىت يسلبوا العبد فعله واختياره وجيعلونه جمرب ا على أفعاله ليس
، هذا مذهب اجلربية من اجلهمية  ، وإمنا هو كاآللة اليت حترك بدون اختيارها مشيئة
الذين يغالون يف قدرة العبد ومشيئته وجيحدون قدرة :  ، وبني مذهب القدرية وغريهم

 نفسه إن العبد هو الذي خيلق فعل:  العبد اهللا ومشيئته وتقديره لألفعال واألعمال ويقولون
، وإمنا هو شيء العبد  ، أو كتابة يف اللوح احملفوظ بدون أن يكون هللا يف ذلك تقدير سابق

، فهم ال  وأهل السنة واجلماعة الوسط بني الفريقني.             ً                  يفعله مستقل ا هذا مذهب القدرية
ت ، وال يغالون يف إثبا يغالون يف إثبات مشيئة اهللا وقدرته غلو اجلربية فينفوا أفعال العبد

العبد يفعل باختياره :  ، وإمنا يقولون أفعال العبد غلو القدرية فينفوا مشيئة اهللا وقدرته
yϑ  {:  ، وذلك كما يف قوله تعاىل ومشيئته ولكنه ال خيرج عن مشيئة اهللا وقدره وقضائه Ï9 

u!$ x© öΝä3ΖÏΒ β r& tΛ É)tG ó¡o„ ∩⊄∇∪ $ tΒ uρ tβρâ!$ t±n@ HωÎ) β r& u!$ t±o„ ª!$# > u‘ šÏϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊄∪ { )٤(   . 
                                                 

 .  ١١:  ورى آيةسورة الش) ١(
 .  ١١:  سورة الشورى آية) ٢(
 .  ١١:  سورة الشورى آية) ٣(
 .  ٢٩ - ٢٨:  تانياآلسورة التكوير ) ٤(
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:  - سبحانه وتعاىل -                                  ً                         فاهللا أثبت للعبد مشيئة وقدرة واختيار ا وأرجع ذلك وربطه مبشيئته 
}  $ tΒ uρ tβρ â!$ t±n@ { )رد على اجلربية)١   ،}  Hω Î) β r& u!$ t±o„ ª!$# { )رد على القدرية)٢   .

وأهل السنة واجلماعة وسط يف نصوص الوعد والوعيد وأصحاب الكبائر بني املرجئة وبني 
،  ص الوعد ويتركون نصوص الوعيديأخذون بنصو:  ، فاملرجئة اخلوارج واملعتزلة

، فاملعاصي عندهم أمرها سهل مادام العبد يؤمن بربه  ال يضر مع اإلميان معصية:  ويقولون
، وأن اهللا  أن اهللا غفور رحيم:                   ً                      ال تضره املعاصي أخذ ا بنصوص الوعد اليت فيها:  يقولون
 سبحانه - اهللا ، فيأخذون هبذه النصوص وينسون أن ، وأن اهللا رؤوف بعباده تواب

،   يغضب على من عصاه فهم يأخذون بطرف من األدلة ويتركون الطرف اآلخر-وتعاىل 
 .   )٣( } ÌÏù%yñ É=/Ρ¤‹9$# È≅Î/$s%uρ É>öθ−G9$# Ï‰ƒÏ‰x© É>$s)Ïèø9$#  {:  ، كقوله واهللا مجعهما يف آية واحدة

ً                      فهو مع كونه غافر الذنب وقابل التوبة هو أيض ا شديد العقاب ملن عصاه ، لكن                                           
:  املرجئة أخذوا بالطرف األول غافر الذنب وقابل التوبة وتركوا شديد العقاب وقالوا

، وال تضره                  ً                                               مادام اإلنسان مؤمن ا فمهما عمل من املعاصي والكبائر فإنه كامل اإلميان
، أما اخلوارج واملعتزلة فهم على النقيض من املرجئة أخذوا بنصوص الوعيد  املعصية

tΒ  {:  وقوله.  . شديد العقاب:  وتركوا نصوص الوعد فأخذوا بقوله تعاىل uρ ÄÈ ÷è tƒ ©!$# 

…ã& s!θ ß™ u‘ uρ ¨β Î* sù …çµ s9 u‘$ tΡ zΟ̈Ψ yγ y_ t Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù #´‰t/r& ∩⊄⊂∪ { )أن :   فأخذوا نصوص الوعيد وقالوا )٤

Ï‰ƒ  {:  مرتكب الكبرية كافر خالد خملد يف النار بدليل قوله Ï‰x© É>$ s)Ïèø9$# { )ودليل )٥ 

tΒ  {:  قوله uρ ÄÈ÷è tƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ¨β Î* sù …çµ s9 u‘$ tΡ zΟ̈Ψ yγ y_ t Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù #´‰t/r& ∩⊄⊂∪ { )٦(  . 

                                                 
 .  ٢٩:  سورة التكوير آية) ١(
 .  ٢٩:  سورة التكوير آية) ٢(
 .  ٣:  سورة غافر آية) ٣(
 .  ٢٣:  سورة اجلن آية) ٤(
 .  ٣:  سورة غافر آية) ٥(
 .  ٢٣:  ن آيةسورة اجل) ٦(
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 جل -                                           ً              ن مجيع العصاة أهنم يف نار جهنم خالدين فيها أبد ا ونسوا أن اهللا فهذا فيه أ
βÎ) ©!$# Ÿω ãÏøó¨  {:  ، كما قال تعاىل  يغفر ملن يشاء من أهل اإلميان-وعال  tƒ βr& x8uô³ç„ Ïµ Î/ 

ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρßŠ y7 Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ 4 { )١(  . 
فاملؤمن السامل من الشرك والكفر إذا فعل كبرية من كبائر الذنوب فهو حتت املشيئة 

Ï‰ƒ  {.  أن اهللا ال يغفر له:                      ً                       إن شاء اهللا غفر له خالف ا للوعيدية الذين يقولون Ï‰ x© 

É>$ s) Ïè ø9 ، لكن إن شاء اهللا  ؛ ألن مرتكب الكبرية معرض للعقوبة ، رد على املرجئة )٢( } #$
؛ ألنه ال خيلد يف النار إال الكافر  ، وإذا عاقبه فإنه ال خيلده يف النار عاقبه وإن شاء غفر له

 أن ، وال خيلد فيها بدليل قول النيب   فإنه أن دخل النار بذنوبه فانه خيرج منهاأما املؤمن
أخرجوا من النار من كان يف قلبه أدىن مثقال حبة من  {:  اهللا جل وعال يوم القيامة يقول

 فاملؤمن الذي يرتكب الكبرية معرض للعقوبة وإن شاء اهللا غفر )٤( )٣( }ان خردل من إمي
،  ، بل هو موعود أن خيرج من النار ، ومل يعاقبه وإن شاء عاقبه ولكنه ال خيلد يف النار له

هذا مذهب أهل السنة واجلماعة الوسط يف أن مرتكيب .  وال خيلد فيها إال أهل الكفر
                      ً  ، وأهنم عرضة للعقاب خالف ا                ً         م ال يكفرون خالف ا للخوارجالكبائر من املؤمنون أهن

                                                         ً                 للمرجئة فهم مجعوا بني النصوص وعملوا هبا كلها فبذلك صاروا وسط ا يف هذا الباب بني 
 ، وكذلك أهل السنة واجلماعة وسط يف أصحاب رسول اهللا  الوعيدية وبني املرجئة

      ً                      وا كثري ا من الصحابة بناء على             ّ ، فاخلوارج كف ر بني اخلوارج وبني الرافضة والشيعة
 هم أفضل األمة وإذا صدر ، وأصحاب رسول اهللا  مذهبهم الفاسد يف نصوص الوعيد

،  ؛ لفضلهم وسبقهم من أحدهم خطأ فإهنم أقرب إىل مغفرة اهللا من غريهم من العصاة

                                                 
 .  ٤٨:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٣:  سورة غافر آية) ٢(
 .  )١٨٣(، مسلم اإلميان  )٢٢(البخاري اإلميان ) ٣(
 .)  ) ١١|١ (أخرجه البخاري  ) (٤(
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$s)©9 šU‰  {:  قال تعاىل ¨? ª!$# ’ n?tã Äc É<¨Ζ9$# š ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$#uρ Í‘$ |ÁΡF{$#uρ š Ï% ©!$# çνθ ãèt7¨?$# ’ Îû Ïπ tã$y™ 

Íο tó¡ãè ø9$# { )١(  . 
، حىت إن منهم من اعتقد أنه هو اهللا  أما الرافضة فإهنم غلوا يف على بن أيب طالب

، مث  ، أمر باألخاديد فحفرت وأضرم النريان  بالنارحرقهم علي وهم الشيعة الذين 
                ً                 وأقر الصحابة علي ا على قتلهم إال - سبحانه وتعاىل -     ً    ؛ غضب ا هللا  ألقاهم فيها وهم أحياء

:   يقول؛ ألن النيب  إنه لو قتلهم بالسيف لكان أحسن من قتلهم بالنار:  أهنم يقولون
،  ، وعلى قتلهم  لكنهم وافقوا على كفرهم)٣( )٢( }ال يعذب بالنار إال رب النار  {

هو أحق باخلالفة من أيب :  ، ولكن يقولون                                 ً     وكثري من الروافض ال يعتقدون أن علي ا إله
                                   ً                     ، وأن هؤالء مغتصبون للخالفة وظلموا علي ا يف أهنم أخذوا اخلالفة  بكر وعمر وعثمان

 ، فاخلليفة بعد رسول اهللا   وكل هذا كذبقبله وكان هو الوصي من رسول اهللا 
، هذا موقف  ، وهو اخلليفة الرابع ، مث علي بن أيب طالب بإمجاع املسلمني هو أبو بكر

، وأهنم   فهم يعتقدون فضلهم وسابقتهمأهل السنة واجلماعة من صحابة رسول اهللا 
 )٥( )٤( }، مث الذين يلوهنم  ، مث الذين يلوهنم خريكم قرين {:  ؛ لقوله  أفضل األمة

Ó‰£ϑ  {:  قال اهللا تعاىل . pt ’Χ ãΑθ ß™ §‘ «!$# 4 t Ï% ©!$#uρ ÿ…çµ yè tΒ â!#£‰Ï© r& ’ n?tã Í‘$¤ä3ø9$# â!$ uΗ xqâ‘ öΝæη uΖ÷ t/ ( öΝßγ1 ts? 

$ Yè©.â‘ #Y‰£∨ß™ { )إىل قوله تعاىل.  . . )٦  :}  xáŠÉó u‹Ï9 ãΝÍκÍ5 u‘$ ¤ä3ø9$# 3 { )٧(  . 
                                                 

 .  ١١٧:  سورة التوبة آية) ١(
 .  )٣/٤٩٤(، أمحد  )٢٦٧٣(أبو داود اجلهاد ) ٢(
 .)  ) ٢٦٧٣ (، وأبوا داود برقم  ) ٣/٤٩٤ (أخرجه اإلمام أمحد  ) (٣(
، النسائي األميان  )٢٢٢٢(، الترمذي الفنت  )٢٥٣٥(، مسلم فضائل الصحابة  )٢٥٠٨(البخاري الشهادات ) ٤(

 .  )٤/٤٢٧(، أمحد  )٤٦٥٧(، أبو داود السنة  )٣٨٠٩(والنذور 
، فوالذي نفسي بيده لو  أصحايبال تسبوا (، وقوله  )) ٢٥٣٥ (، ومسلم برقم  ) ٣/١٥ (رواه البخاري  ) ((٥(

،  ، ومسلم ) ٤/١٩٥ (رواه البخاري  ( ) (، وال نصيفه                   ً    ً                  أنفق أحدكم مثل أحد ا ذهب ا ما بلغ مد أحدهم
) ٢٥٤١،  ٢٥٤٠  . ( ( 

 .  ٢٩:  سورة الفتح آية) ٦(
 .  ٢٩:  سورة الفتح آية) ٧(
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، ويعتقدون   التكفري والتنقص والطعن فيهمفموقف الرافضة من صحابة الرسول 
أما أهل السنة واجلماعة فإهنم حيبون كل الصحابة .  ذلك من أفضل القربات قبحهم اهللا

؛ ملا جاء   والعباس وأهل البيت وغريهم من الصحابةوأهل البيت علي بن أيب طالب 
والسنة من فضلهم وسابقتهم والنهي عن تنقصهم واألمر باالقتداء هبم يف الكتاب 

 šÏ%©!$#uρ ρâ!%y` .ÏΒ öΝÏδÏ‰÷èt/ šχθä9θà)tƒ $uΖ−/u‘ öÏøî$# $oΨs9 $oΨÏΡ≡uθ÷z\}uρ  {:  ، قال تعاىل واتباعهم

šÏ%©!$# $tΡθà)t7y™ Ç≈yϑƒM}$$Î/ Ÿωuρ ö≅yèøgrB ’Îû $uΖÎ/θè=è% yξÏî tÏ%©#Ïj9 (#θãΖtΒ#u !$oΨ−/u‘ y7̈ΡÎ) Ô∃ρâu‘ îΛÏm§‘ ∩⊇⊃∪ { )١(  . 
فأهل السنة واجلماعة حيبوهنم كلهم ويتولوهنم كلهم ال يفرقون بينهم ويعتقدون 

، وأن   وأن فضائلهم كثرية يف كتاب اهللاة الرسول ، وأهنم صحاب فضلهم وسابقتهم
   ً                                                                  أحد ا ال ميكن أن يصل إىل درجتهم مهما بلغ من األعمال الصاحلة فال ميكن أن يلحق 

 .  )٢( }صيفه ، وال ن لو أنفق مثل أحد ذهًبا ما بلغ مد أحدهم {            ً  بالصحابة أبد ا 
، وخيالفون                                                   ً            فأهل السنة واجلماعة خيالفون اخلوارج الذين يكفرون كثري ا من الصحابة

، هذه وسطية الفرقة   وينتقصون غريه من الصحابةالشيعة الذين يغلون يف علي 
،  أهل السنة واجلماعة بني فرق الضالل من اخلوارج واملرجئة والشيعة والقدرية:  الناجية

≈y7Ï9≡x‹x.uρ öΝä3  {:  ، وصدق اهللا العظيم وا األمة الوسطوهبذا صار oΨù= yè y_ Zπ ¨Β é& $ VÜy™ uρ (#θ çΡθ à6tG Ïj9 

u!#y‰pκà− ’n?tã Ä¨$ ¨Ψ9$# tβθ ä3tƒ uρ ãΑθ ß™ §9$# öΝä3ø‹n= tæ #Y‰‹Îγ x© 3 { )٣(  . 
، وأن يوفقنا وإياكم   أن جيعلنا من هذه األمة الوسط- سبحانه وتعاىل -نسأل اهللا 

 .  ، وعلى آله وصحبه أمجعني ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد لقول احلق والعمل به

                                                 
 .  ١٠:  سورة احلشر آية) ١(
، أبو داود  )٣٨٦١(، الترمذي املناقب  )٢٥٤١(م فضائل الصحابة ، مسل )٣٤٧٠(البخاري املناقب ) ٢(

 .  )٣/٥٥(، أمحد  )١٦١(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٥٨(السنة 
 .  ١٤٣:  سورة البقرة آية) ٣(
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 األسئلة الواردة على موضوع احملاضرة 

 وسطية من كان على مذهب أهل السنة واجلماعة 
 ن الفرق املنتشرة اليت تنتسب إىل اإلسالم م

ويف هناية هذه احملاضرة أجاب فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان على 
 :  أسئلة احلضور حيث كانت على النحو التايل

،                                             ً هل الطوائف املنتشرة يف البالد اإلسالمية تعترب وسط ا:  هذا سائل يقول:  ١س
 )١( } y7Ï9≡x‹x.uρ öΝä3≈oΨù=yèy_ Zπ̈Βé& $VÜy™uρ  {:  م وداخلة ضمن قوله تعاىلحيث إهنا تدعي اإلسال

ً                             علم ا أن منهم من يطوف على القبور  ؟  ، ومنهم من يقوم باملوالد وغري ذلك   
                                           ً     ن يف األرض اليت تنتسب إىل اإلسالم ال يكون منها وسط ا إال الفرق املنتشرة اآل:  ١ج

، فمن كان على مذهب أهل السنة واجلماعة  من كان على مذهب أهل السنة واجلماعة
، ومن كان على غري مذهب  يف العقيدة والعمل واألخالق فإنه يكون من األمة الوسط
 يكون عنده من االحنراف ، بل أهل السنة واجلماعة فإنه ال يكون من األمة الوسط

 .  والضالل حبسب ما عنده

 الفرق اليت تغلو يف القبور واالحتفال باملوالد واإلسراء واملعراج 
لقد ابتلينا ببعض الفرق اإلسالمية اليت تغلو يف القبور :  هذا سائل يقول:  ٢س

 وهم واالحتفال باملوالد واإلسراء واملعراج ويدعون أهنم هم احملافظون على السنة
ً               ً              ، فكيف يكون الرد عليهم وعلي بدعهم علم ا أن هلم انتشار ا يف بعض البالد  األحباش                                     
 ؟  اإلسالمية
أحب أن أنبه أن القبوريني الذين يعبدون القبور ويستغيثون باألموات :     ً أول ا:  ٢ج

 وإمنا هم من املشركني مثل أيب هلب وأيب جهل ، وال من أمة حممد  ليسوا من املسلمني

                                                 
 .  ١٤٣:  سورة البقرة آية) ١(
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         ً  ، وأن حممد ا  ، ولو كانوا يشهدون أن ال إله إال اهللا إهنم من أمة حممد:  راهبم فال يقالوأض
، وال إله إال اهللا حممد  ؛ ألهنم ناقضوا الشهادتني بالشرك رسول اهللا ويصلون ويصومون

:  ، وهو ، وإمنا ال بد من االلتزام مبعنامها رسول اهللا ليستا جمرد لفظ يقال باللسان فقط
،  ، فاملعبود هو اهللا وحده  باملتابعة بالعبادة وإفراد الرسول - جل وعال - اهللا إفراد

، وأن حممد  شهادة أن ال إله إال اهللا:   هذا معىن الشهادتنيواملتبع هو الرسول حممد 
أما عن فرقة األحباش اليت تنتسب إىل عبد اهللا احلبشي فهذه فرقة ضالة مجعت .  رسول اهللا

 من القبورية وتعطيل األمساء والصفات وخمالفة مذهب أهل السنة واجلماعة ضالالت كثرية
، فهي فرقة ضالة منحرفة والعياذ باهللا مجعت بني ضالالت كثرية من  يف كثري من األمور
، فهي جتمع بني خليط من  ، ومن خبث املعطلة ، ومن خبث القبوريني خبث الروافض

 .  ، ومن شرهم احلذر منهم والتحذير منهمفالواجب .  املذاهب املنحرفة الباطلة

Ÿω ä−ÌhxçΡ š{: اجلمع بني قوله تعاىل  ÷t/ 7‰ym r& ÏiΒ Ï& Î#ß™ •‘ 4 {  

y7 {: وقوله  ù=Ï? ã≅ ß™ ”9$# $ oΨ ù= Ò sù öΝßγ ŸÒ÷è t/ 4’ n?tã <Ù ÷è t/ ¢ {  

Ÿω ä−ÌhxçΡ š  {:  كيف جنمع بني قوله تعاىل:  هذا سائل يقول:  ٣س ÷t/ 7‰ym r&  ÏiΒ 

Ï& Î#ß™ y7 *  { ، وبني قول اهللا )١( } 4 ‘• ù=Ï? ã≅ ß™ ”9$# $ oΨ ù= Ò sù öΝßγ ŸÒ÷è t/ 4’ n?tã <Ù ÷è t/ ¢ { )؟  )٢ 
، وهذا ليس من  ، فالرسل بعضهم أفضل من بعض التفريق ليس يف التفضيل:  ٣ج

، قال  ، وإمنا التفريق هو باإلميان ببعضهم والكفر ببعضهم هذا هو التفريق باب التفريق
βÎ) š¨  {:  تعاىل Ï% ©!$# tβρãàõ3tƒ «!$$ Î/ Ï& Î#ß™ â‘ uρ šχρ ß‰ƒ Ìãƒ uρ β r& (#θè% Ìhxãƒ t ÷t/ «!$# Ï& Î#ß™ â‘ uρ 

šχθ ä9θ à)tƒ uρ ßÏΒ ÷σçΡ <Ù ÷èt7Î/ ãàò6tΡuρ <Ù ÷è t7Î/ tβρß‰ƒ Ìãƒ uρ β r& (#ρ ä‹Ï‚ −G tƒ t ÷t/ y7 Ï9≡sŒ ¸ξ‹ Î6 y™ ∩⊇∈⊃∪ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ 

tβρ ãÏ≈ s3ø9$# $ y)ym 4 $ tΡô‰tFôã r&uρ t ÌÏ≈ s3ù= Ï9 $ \/# x‹tã $ YΨŠÎγ •Β ∩⊇∈⊇∪ { )٣(  . 
                                                 

 .  ٢٨٥:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٢٥٣:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ١٥١ -١٥٠:  تانياآلسورة النساء ) ٣(
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، كما فعلت اليهود  فالتفريق بني الرسل هو اإلميان ببعضهم والكفر ببعضهم
ضهم على بعض ، وأما تفضيل بع ، فهذا ليس فيه تفريق ، أما اإلميان جبميعهم والنصارى

 هو الذي فضل بعضهم على - جل وعال -، فاهللا                  ً ، فهذا ليس تفريق ا مبوجب الدليل
y7 *  {:  بعض قال تعاىل ù= Ï? ã≅ ß™ ”9$# $ oΨ ù=Ò sù öΝßγ ŸÒ÷è t/ 4’ n?tã <Ù ÷è t/ ¢ Νßγ ÷Ψ ÏiΒ ̈Β zΝ¯= x. ª!$# ( yìsùu‘ uρ 

óΟßγ ŸÒ ÷è t/ ;M≈y_ u‘ yŠ 4 $ oΨ ÷s?# uuρ  |¤ŠÏã t ø⌠ $# zΟtƒ ötΒ ÏM≈uΖÉi t7ø9$# çµ≈tΡô‰−ƒ r&uρ Çyρ ãÎ/ Ä¨ ß‰à)ø9$# 3 { )١(  . 
،   وإبراهيمهذه فضائل جعلها اهللا لبعضهم على بعض فأصل الرسل اخلليالن حممد 

نوح وإبراهيم وموسى وعيسي وحممد صلى اهللا وسلم :  مسة وهممث بقية أويل العزم اخل
 .  عليهم أمجعني

 موقف املسلمني من اليهود والنصارى 
هل من كلمة توجيهية للتعامل مع كل من اليهود :  هذا سائل يقول:  ٤س

، وهل نزورهم                     ً          ، أو إذا أصبحوا جريان ا للمسلمني والنصارى سواء كان يف العمل
 ؟                      ً ، أفتونا جزاكم اهللا خري ا نأكل منهم ونتزوجونسلم عليهم و

أن املسلمني :   يف السنة موقف املسلمني من اليهود والنصارى أوضحه النيب ٤ج
، قال  ، وال يتولوهنم ، وال يعينوهم على املسلمني ال حيبون اليهود والنصارى يف القلوب

$ *  {:  تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u Ÿω (#ρ ä‹Ï‚ −G s? yŠθ åκu ø9$# #“ t≈ |Á ¨Ζ9$#uρ u!$ u‹Ï9÷ρ r& ¢ { )يف احملبة :  ، يعين )٢

θ#)  {:  ، قال تعاىل ، وهو جهادهم ، بل والواجب العكس والنصرة è= ÏG≈ s% š Ï% ©!$# Ÿω 
šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ Ÿω uρ ÏΘöθ u‹ø9$$ Î/ ÌÅz Fψ$# Ÿω uρ tβθãΒ Ìhpt ä† $ tΒ tΠ§ym ª!$# …ã&è!θ ß™ u‘ uρ Ÿω uρ šχθ ãΨƒÏ‰tƒ t ÏŠ Èd,ys ø9$# zÏΒ 

š Ï%©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tFÅ6ø9$# 4 ®L ym (#θ äÜ÷èãƒ sπ tƒ ÷“ Éf ø9$# tã 7‰tƒ öΝèδ uρ šχρ ãÉó≈ |¹ ∩⊄∪ { )٣(  . 

                                                 
 .  ٢٥٣:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٥١:  سورة املائدة آية) ٢(
 .  ٢٩:  سورة التوبة آية) ٣(
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هذا موقف املسلمني من اليهود والنصارى البغض والعداوة وعدم املناصرة على 
أما التعامل .  ، ووجوب جهادهم إذا كان عند املسلمني مقدرة على جهادهم كفرهم

ت وتبادل السفراء فهذه أمور دنيوية ال بأس هبا الدنيوي يف البيع والشراء واملعاهدا
، فمصاحل املسلمني تقتضي أهنم يستفيدون من التجارة مع الكفار واملعاهدة مع  للمصاحل

، ويف خيرب   تعاهد مع اليهود يف املدينة، والنيب  الكفار إذا كانت يف صاحل املسلمني
عاهدة معهم على ترك القتال إذا كان فامل.  وتعاهد مع املشركني يف احلديبية قبل فتح مكة

ً                                    للمسلمني مصلحة يف ذلك فال مانع خصوص ا إذا كان يف املسلمني ضعف فهم يتصاحلون                                 
.   -، كما فعل النيب  مع الكفار إىل حني أن يكون عند املسلمني قوة فيقاتلوهنم

ذا ليس عطاء ، وه كذلك التجارة معهم بالبيع والشراء واسترياد البضائع واسترياد األسلحة
، فهذا ليس من  ، وال منة ، وإمنا نشتريه مبالنا وماهلم فيه فضل ، وال منا منهم منهم

 .  ، وإمنا هو من حتصيل املصاحل ودفع املفاسد فينبغي أن يعرف هذا املواالت هلم

 اآلثار السيئة ملا تبثه القنوات الفضائية من فساد للعقيدة 
لى فضيلتكم ما تبثه القنوات الفضائية من ال خيفى ع:  هذا سائل يقول:  ٥س

، وأن األديان السماوية اليهودية  ، وذلك بتهوين الوالء والرباء فساد للعقيدة
، وكذلك ما تبثه من فساد لألخالق  والنصرانية واإلسالم كلها أديان مساوية متقاربة

جهزة وكل ما ميت للدين بصلة نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة ملن أدخل هذه األ
 ؟  إىل مرتله
 جتلب لبيوت - والعياذ باهللا -، ومنها جهاز الدش أجهزة مدمرة  هذه أجهزة:  ٥ج

، وجتلب هلم كل  ، وجتلب هلم اإلباحية والعري وسوء األخالق املسلمني الكفر واإلحلاد
ن ، فال جيوز ملسلم يؤمن باهللا واليوم اآلخر ويعلم أنه مسئول أمام اهللا عن نفسه وعن م شر

هو يف بيته من النساء واألطفال والذرية ال جيوز له أن يأيت هبذه اآللة ويتركها تصب يف 
، أسواق الكفر واإلحلاد من خمتلف بالد العامل فتكون مسارح أوروبا وأمريكا وغريها  بيته
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أنه ال فرق من أهنم جييئون ويقيمون هذه األشياء :  ، يعين من بالد الكفر كلها تقام يف بيته
األثر والشر واحد .  ، فإن األثر واحد ، أو أهنا تأيت صورهتا بواسطة هذه اآلالت  بيتكيف

والواجب على من ابتلي هبا أن يبادر .  فال جيوز للمسلم أن يقيم هذه اآللة على سطحه
 مما ، والتوبة إىل اهللا  آلة هلو عليه بتحطيمها.  ؛ ألنه حرام بيعها بتحطيمها ال بيعها

، فهي وسيلة دمار ووسيلة  ، وأن حيذر املسلمني من شرها  يعود إليها، وأال حصل
، هذا ال جيوز للمسلم أن يكون إمعة أن هلك  أنا مثل الناس:  ، وال يقول اإلنسان خراب

                             ً          ، اإلنسان املؤمن ينجو بنفسه أول ا وبأوالده  الناس هلك معهم وإن صلح الناس صلح معهم
$  {:  ، قال تعاىل وذريته pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (# þθ è% ö/ ä3 |¡ àΡ r& ö/ ä3‹ Î= ÷δ r& uρ # Y‘$ tΡ $ yδ ßŠθ è% uρ â¨$ ¨Ζ9 $# 

äο u‘$ yf Ït ø: $# uρ { )واهللا   أنت تدخل النار يف بيتك. )١ ،يقول   :}  (#þθ è% ö/ä3|¡àΡr& ö/ä3‹ Î= ÷δ r&uρ 

#Y‘$ tΡ { )فليتق اهللا كل مسام  ، بل أشعلتها يف بيتك  أنت ما وقيت نفسك من النار)٢ ،
ل عليه أن يبادر بإزالتها ، ب ناصح لنفسه حمتمل لألمانة أن جيعل هذه اآللة على سطحه

 .  وحتطيمها والتوبة إىل اهللا منها
 ؟  ما هو الفرق بني التمثيل والتشبيه:  هذا سائل يقول:  ٦س
، وعطف بعضهما على بعض من عطف املترادف  التمثيل والتشبيه سواء:  ٦ج
 .  للتوضيح

 سب الدهر 
ذلك قول العبد ، وك هل مسبة الدهر تعترب من الشرك:  هذا سائل يقول:  ٧س

 ؟  هذا يوم سيئ وما أشبه ذلك:  يف اليوم احلار شديد احلر
، مسبة الدهر حرام وإذا اعتقد اإلنسان أن الدهر هو الذي حيدث هذا  نعم:  ٧ج

؛ ألنه اعتقد أن الدهر يشارك اهللا يف إجياد هذه  ، فإن هذا شرك الشيء الذي كرهه

                                                 
 .  ٦:  سورة التحرمي آية) ١(
 .  ٦:  سورة التحرمي آية) ٢(
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،  ، فهذا اللفظ سيئ ومنهي عنه أما إذا مل يعتقد.  ، أو املصائب ، أو الربد األشياء احلر
، وأنا  ، يسب الدهر يؤذيين ابن آدم:  قال اهللا  {:   فيما يرويه عن ربهقال 

، فإن اهللا هو  ال تسبوا الدهر {:   وقال )٢( )١( }، أقلب الليل والنهار  الدهر

، وأن هذا الدهر خملوق  أن اهللا هو الذي يتصرف ويدير األمور:   مبعىن)٤( )٣( }الدهر 
:  ، بل يقول هذا يوم سيئ:  ، وال جيوز لإلنسان أن يقول مدبر ليس له من األمر شيء

، وال يسند السوء  ، أو ما أشبه ذلك ، أو فيه حر ، أو فيه برد  أو يوم برد، هذا يوم حر
 - جل وعال -، فاهللا  إىل اليوم إذا كان من باب الذم وإن كان من باب الوصف فقط

’þ  {:  يقول Îû 5Θ$ −ƒ r& ;N$ |¡Ït ªΥ { )وصفها بالنحس هذا من باب الوصف ال من باب   )٥ ،
 .  أهنا هي اليت تعمل ما يقع فيها

 عدم عذر الكافر جبهله إذا كان بلغته الدعوة وبلغته الرسالة 
 أن الكافر )٦(ذكرمت يف كتابكم حفظكم اهللا التعليق على :  هذا سائل يقول:  ٨س

 ؟  جبهله أرجو توضيح هذه العبارة            ً          إذا كان جاهل ا فال يعذر 
، إذا كان بلغته الدعوة وبلغته الرسالة وبقي على كفره فإنه ال يعذر  نعم:  ٨ج
‘Νä.u  {:  ؛ ألنه هو املهمل قال تعاىل عن القرآن جبهله É‹ΡT{ Ïµ Î/ .tΒ uρ xn= t/ 4 { )ومن بلغه )٧ 

$  {:   يقول- جل وعال -، واهللا  ، أو قرأه قامت عليه احلجة القرآن ومسعه tΒ uρ $ ¨Ζ ä. 

                                                 
،  )٥٢٧٤(، أبو داود األدب  )٢٢٤٦(، مسلم األلفاظ من األدب وغريها  )٤٥٤٩(البخاري تفسري القرآن ) ١(

 .  )١٨٤٦(، مالك اجلامع  )٢/٢٣٨(أمحد 
 .)  ) ٦/٤١ (رواه البخاري  ) (٢(
،  )٥٢٧٤(، أبو داود األدب  )٢٢٤٦(، مسلم األلفاظ من األدب وغريها  )٤٥٤٩(البخاري تفسري القرآن ) ٣(

 .  )١٨٤٦(، مالك اجلامع  )٢/٣٩٥(أمحد 
 .)  ) ٢٢٤٦ (، ومسلم برقم  ) ٤٩٩،  ٤٩١،  ٢/٣٩٥ (رواه اإلمام أمحد  ) (٤(
 .  ١٦:  سورة فصلت آية) ٥(
 .)  املختصر املفيد على كتاب التوحيد ) (٦(
 .  ١٩:  سورة األنعام آية) ٧(
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tÎ/Éj‹yè ãΒ 4®L ym y]yè ö6 tΡ Zωθß™ u‘ ∩⊇∈∪ { )ه بعثة الرسول  ومن بلغت)١أو   ومسع القرآن ،
، بل آثر البقاء على  ، ومل يتغري عن كفره وعن بدعته ، أو مسع كالم أهل العلم احلديث

، فإن اإلسالم بلغ  ، وهذا حال كثري من الناس اليوم  فهذا غري معذور-ما هو عليه 
ا عن طريق ، إم ، فليس هناك مكان من األرض إال وبلغه اإلسالم املشارق واملغارب

، وإما عن  اجلهاد كما سبق يف عصر الصحابة والقرون املفضلة والفتوحات اإلسالمية
طريق وسائل اإلعالم اليت تبث القرآن واألحاديث وكالم أهل العلم وأجوبتهم يسمعها من 

، وهذه حكمة  ، وال يعذر أحد باجلهل بعد ذلك ، فقامت احلجة ، ومن باملغرب باملشرق
 أنه يسر هلذا الدين ما يبلغه إىل املشارق واملغارب حىت تقوم احلجة -ه وتعاىل  سبحان-اهللا 

 .  على العباد

 نقض عرى اإلسالم 
،  لتنقضن عرى اإلسالم عروة عروة (ما صحة حديث :  هذا سائل يقول:  ٩س

، وكيف تنقض هذه  ، ومن أخرجه ) وأول ما ينقض منه احلكم وآخرها الصالة
 ؟  العرى
، إمنا تنقض عرى  : (  قالي أعرفه أن هذا من كالم عمر بن اخلطاب الذ:  ٩ج

                   ً     ، وإذا كان هذا حديث ا عن  ) اإلسالم عروة إذا أنشأ يف اإلسالم من ال يعرف اجلاهلية
أن :  ، وعرى اإلسالم هي أحكامه وأصوله تنقض عروة مبعىن  فهو حقرسول اهللا 

        ً      ً               إلسالم شيئ ا فشيئ ا حىت تنتهي عرى الناس يتركون أصول اإلسالم ويتركون أحكام ا
، وهذا مما حيذر من التساهل                       ً ؛ ألن الشر جير بعضه بعض ا ، وال يبقى شيء اإلسالم

ً                                         ؛ ألهنا جير بعضها بعض ا إىل أن خيرج اإلنسان من اإلسالم بالكلية إذا  باملعاصي واملخالفات                  
هللا أن يتوب إىل اهللا ، بل الواجب على من عصى ا تساهل ومتادى مع املعاصي واملخالفات

؛ ألن املعصية جتر إىل معصية حىت خيرج اإلنسان من الدين  ، وال يبقى على معصيته ويبادر

                                                 
 .  ١٥:  سورة اإلسراء آية) ١(
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اإلنسان إذا ترك الصالة مع اجلماعة هذه خطوة أوىل من خطوات الشيطان :  ، مثال     ً هنائي ا
 يصلي إال بعد أن يؤخر الصالة عن وقتها فال:  ، وهي ينتقل به الشيطان إىل اخلطوة الثانية

                                            ً    حيمله الشيطان على ترك الصالة هنائيا فال يصلي أبد ا ال :  ، مث اخلطوة الثالثة خروج الوقت
،                  ً                    ، إمنا يتركها هنائي ا فهذه من عرى اإلسالم ، وال بعد الوقت ، وال يف الوقت مع اجلماعة

  . )١( } ∪∇∌⊆∩ Ÿωuρ (#θãèÎ6®Ks? ÏN≡uθäÜäz Ç≈sÜø‹¤±9$# 4 …çµ̄ΡÎ) öΝä3s9 Aρß‰tã îÎ7•Β  {:   يقول- جل وعال -واهللا 
 .                                             ً      ً                    فالشيطان لعنه اهللا يبدأ باإلنسان باملخالفات شيئ ا فشيئ ا من أصغر شيء إىل أكرب

 ملعصية تواكال على رمحة اهللا التساهل واالستمرار يف ا
إن اهللا :  كثري من املسلمني إذا نصح عن معصية قال:  هذا سائل يقول:  ١٠س

 &ö/ä3Ï9≡sŒuρ â/ä3–Ψsß “Ï%©!$# ΟçG⊥uΖsß ö/ä3În/tÎ/ ö/ä31yŠö‘r  {:  ، وهل يدخل يف قوله تعاىل غفور رحيم

ΝçGóst6ô¹r'sù zÏiΒ zƒÎÅ£≈sƒø:$# ∩⊄⊂∪ { )وهو مستمر يف معصيته      ً                      ؟ علم ا أنه يقول هذه العبارة )٢ ،  . 
، أما أن ميهل لنفسه  ، الواجب على العاصي إذا أمر بالتوبة أن يبادر نعم:  ١٠ج
 !؟  أليستا يف آية واحدة! ؟  شديد العقاباهللا :  ، ملاذا ال يقول اهللا غفور رحيم:  ويقول

}  ÌÏù% yñ É=/Ρ¤‹9$# È≅ Î/$ s% uρ É> öθ −G9$# Ï‰ƒ Ï‰x© É>$ s)Ïèø9$# { )٣(  ،}  ¨βÎ)uρ y7 −/u‘ ρ ä% s! ;ο tÏøó tΒ Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 4’n?tã 

óΟÎγ ÏΗ ø>àß ( ¨βÎ)uρ š −/u‘ ß‰ƒ Ï‰t±s9 É>$ s)Ïèø9$# ∩∉∪ { )هذا ! ؟                           ً ، فكيف يأيت بطرف ويترك طرف ا )٤
 .  مذهب املرجئة

$  {:  ، قال تعاىل الواجب عليه أن يبادر بالتوبة yϑ ¯ΡÎ) èπ t/öθ −G9$# ’ n?tã «!$# šÏ% ©#Ï9 tβθè= yϑ ÷è tƒ 

uþθ ¡9$# 7's#≈ yγ pg¿2 ¢ΟèO šχθ ç/θçG tƒ ÏΒ 5=ƒ Ìs% { )قال )٥ ،  :}  ÏΒ 5=ƒ Ìs% { )وال يؤجل التوبة )٦ 
                                                 

 .  ١٦٨:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٢٣:  سورة فصلت آية) ٢(
 .  ٣:  سورة غافر آية) ٣(
 .  ٦:  سورة الرعد آية) ٤(
 .  ١٧:  اء آيةسورة النس) ٥(
 .  ١٧:  سورة النساء آية) ٦(
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، أما الذي  ، هذا هو املؤمن ، بل يتوب يف احلال ، بل من قريب ويتراخى يف التوبة
وأما قوله .  ، فهذا مذهب املرجئة متاما بتمام اهللا غفور رحيم ويبقى على معصيته:  يقول
ö/ä3Ï9≡sŒuρ â/ä3–Ψ  {:  تعاىل sß “ Ï% ©!$# ΟçG⊥ uΖsß ö/ä3În/tÎ/ ö/ä31 yŠö‘ r& { )فهو خطاب للكفار ال يدخل  )١ ،

 .  فيه املؤمن العاصي

 كفر الساحر 
حتت املشيئة أم هو كافر خملد يف هل الساحر واقع :  هذا سائل يقول:  ١١س
؟ وما نصيحتك لكثري من الناس الذين عند أي أذى يصيبهم يتجهون إىل السحرة  النار

 ؟  للسؤال عن أحواهلم
 سبحانه -، قال اهللا  ؛ ألن السحر كفر الساحر كافر خارج عن امللة:  ١١ج

≈Å3£  {:  -وتعاىل  s9uρ šÏÜ≈ u‹¤±9$# (#ρ ãxx. tβθ ßϑ Ïk= yèãƒ }¨$̈Ψ9$# tós Åb¡9$# { )وقال تعاىل )٢ ،  :

} $ tΒ uρ Èβ$ yϑÏk= yè ãƒ ôÏΒ >‰tnr& 4 ®L ym Iωθ à)tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) ßøt wΥ ×π oΨ ÷G Ïù Ÿξ sù öàõ3s? ( { )فجعل تعلم السحر   )٣ ،
، فالسحر  ، وأمر باجتناهبا  من السبع املوبقات، وقد عده النيب  ، فالسحر كفر    ً كفر ا

؛ ألنه وإن أظهر التوبة فإنه  ، وال يستتاب ، والساحر كافر يقتل كفر أكرب خيرج من امللة
ذا حكم ، ه ، والزنديق ال يستتاب يقتل بكل حال ؛ ألنه زنديق ليس بصادق يف توبته

وأما من يذهب إليه ويصدقه فإنه إذا صدقه ووافقه على السحر واعتقد أن .  الساحر
                                         ً      ؛ ألنه استباح الكفر وأجاز الكفر فيكون كافر ا مثل                     ً      السحر مباح صار كافر ا مثله

،  ، ولكن ذهب إليه هلوى نفسه ، وأنه باطل ، أما إذا كان يعتقد بتحرمي السحر الساحر
من أتى كاهًنا  {:   يقول لكبرية من كبائر الذنوب اخلطرة والنيب                ً فهذا يعترب مرتكب ا

                                                 
 .  ٢٣:  سورة فصلت آية) ١(
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية) ٣(
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من  {:   ويف حديث آخر )٢( )١( }، فقد كفر مبا أنزل على حممد  فصدقه مبا يقول

 فال جيوز الذهاب إىل )٤( )٣( }أتى عرافًا فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعني ليلة 
، بل جيب أن يبلغ عنهم والة األمور من أجل إقامة حكم  ، وال العالج عندهم السحرة

، فال  د ويفسدون الدين؛ ألهنم يفسدون العباد والبال اهللا فيهم وإراحة العباد والبالد منهم
، فالعالج ال يكون  ، ولو ادعوا أهنم يعاجلون الناس جيوز السكوت عنهم وتركهم

، وال تداووا  تداووا {:  ، قال  ، ولو دون الكفر ، بل ال يكون العالج باحملرم بالكفر

أن اهللا مل جيعل شفاءكم فيما حرم  {:  ن مسعود  وقال عبد اهللا ب)٦( )٥( }حبرام 

 .  !؟  ، وهو كفر والعياذ باهللا  هذا يف احملرم فكيف بالسحر)٧( }عليكم 

 مدح الكفار يف معامالهتم 
الكفار مثل يذكر بعض الناس صفات محيدة يتصف هبا :  هذا سائل يقول:  ١٢س

ً                           ؟ علم ا أنه يتكلم على أهل اإلسالم  ، ما رأي فضيلتكم التقيد باألنظمة واملواعيد     
 ؟  ويسبهم بسبب عدم تقيدهم باملواعيد واألنظمة

، وال ينظر إىل الكفر  ، ملاذا ينظر إىل تقيدهم باملواعيد ال جيوز مدح الكفار:  ١٢ج
سلمون من العقيدة الصحيحة والدين ، وينسى ما عليه امل واإلباحية وفساد األخالق

                                                 
،  )٢/٤٢٩(، أمحد  )٦٣٩(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٣٩٠٤(، أبو داود الطب  )١٣٥(الترمذي الطهارة ) ١(

 .  )١١٣٦(الدارمي الطهارة 
، والترمذي برقم  فقد برئ بدل كفر:  بلفظ)  ٣٩٠٤ (، وأبو داود برقم  ) ٢/٤٧٦ (رواه اإلمام أمحد  ) (٢(

،  ) ١١٤١ (، والدارمي برقم  ) ٦٣٩ (، وابن ماجه برقم  ) ٩٠١٦ (برقم )  الكربى (، والنسائي يف  ) ١٣٥ (
  . ) ، كلهم من حديث أيب هريرة ) التاريخ الكبري (وكذلك البخاري يف 

 .  )٤/٦٨(، أمحد  )٢٢٣٠(مسلم السالم ) ٣(
 .  ) ، عن بعض أزواج النيب ) ٢٢٣٠ (رواه اإلمام مسلم برقم  ) (٤(
 .  )٣٨٧٤(أبو داود الطب ) ٥(
 .)  ، من حديث أيب الدرداء ) ٣٨٧٤ (رواه أبو داود برقم  ) (٦(
،  ) ٩٧١٦ (برقم )  املعجم الكبري (ين يف ، والطربا ) ١٩٤٦٤ (برقم )  السنن الكربى (رواه البيهقي يف  ) (٧(

 .)  ) ١/١٠٨ ) ( شرح معاين اآلثار (والطحاوي يف 
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، هذا من اإلجحاف وعدم  الصحيح ويسب املسلمني ويذمهم عند خطيئة صغرية
،  ، فاملسلمون على خري واحلمد هللا وإن كان عندهم تقصري يف بعض األمور اإلنصاف

،   والشرك باهللاالكفر باهللا :  ، وهو لكن عندهم الصفات اخلبيثة أكرب وأكثر
فاملسلمون .  ، وأكل الربا وغري ذلك ، وفعل احملرمات والفواحش  واإلباحية، واإلحلاد

 ذكر عن الذين - جل وعال -، واهللا  خري من الكفار مهما كان عندهم من التقصري
ÏIω  { يقولون للكفار àσ¯≈ yδ 3“ y‰÷δ r& zÏΒ t Ï%©!$# (#θ ãΨ tΒ#u ¸ξ‹ Î6 y™ ∩∈⊇∪ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& t Ï%©!$# ãΝåκs]yè s9 ª!$# ( tΒ uρ 

Çyè ù= tƒ ª!$# n= sù y‰ÅgrB …çµ s9 #·ÅÁ tΡ ∩∈⊄∪ { )١(   . 

 السكوت عن بعض املنكرات خشية االهتام بالتطرف 
، إين أسكت عن  فضيلة الشيخ،  إين أحبك يف اهللا:  هذا سائل يقول:  ١٣س

، وأنصح يف  ؛ ألين أخشى إذا نصحت فيها أهتم بالتطرف بعض املنكرات مع الزمالء
                     ً     ، فهل هذا التصرف صحيح ا أم  هذا توسط:  بعض األمور األخرى وأقول يف نفسي

 ؟  ال
النصيحة هللا ولكتابه ولرسوله :  ، الواجب على املسلم هذا غري صحيح:  ١٣ج

:  ، لقول النيب                ً                       ، إذا رأى منكر ا أن ينكره حبسب استطاعته لمني وعامتهموألئمة املس
،  ، فإن مل يستطع فبقلبه ، فإن مل يستطع فبلسانه من رأى منكم منكًرا فليغريه بيده {

 . )٣( )٢( }وذلك أضعف اإلميان 
 -، واهللا  ، جماملة للناس ، وهو يستطيع إنكاره إنكار املنكروال يسع املؤمن أن يترك 

 .  ، وأن يتقى  هو األحق أن خيشى-جل وعال 

                                                 
 .  ٥٢ - ٥١:  تانياآلسورة النساء ) ١(
،  )١١٤٠(، أبو داود الصالة  )٥٠٠٩(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢١٧٢(، الترمذي الفنت  )٤٩(مسلم اإلميان ) ٢(

 .  )٣/٥٤(، أمحد  )١٢٧٥(ة فيها ابن ماجه إقامة الصالة والسن
 .  ) ) ١ ( احلاشية رقم ١١١تقدم خترجيه ص  ) (٣(
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؛ ألنه إذا ترك نصيحتهم   وهذا من مصلحة هؤالءوال خيشى الناس يف اهللا 
، ولكن لو نصحهم باحلكمة واملوعظة احلسنة  واإلنكار عليهم فقد غشيهم وقد ضرهم

، أو على األقل جياملون ويتركون  ؛ ألهنم رمبا يتوبون ، وأنفع هلم هلم           ً  لكان ذلك خري ا 
 .  ، وهذا خري من تركهم وعدم اإلنكار عليهم هذا الشيء

 دخول العمل الصاحل يف اإلميان 
هل العمل الصاحل شرط يف صحة اإلميان أم هو شرط يف :  سائل يقولون:  ١٤س

 ؟  كمال اإلميان
؛ ألن اإلميان عند أهل السنة واجلماعة  إلميان داخل فيهالعمل الصاحل من ا:  ١٤ج
قول باللسان واعتقاد بالقلب عمل باجلوارح فالعمل من اإلميان إذا فقد اختل اإلميان :  هو

ً                 ورمبا يزول بالكلية ورمبا خيتل خلل ا عظيم ا حبسب ذلك املتروك      ً                                . 

 وسطية طالب العلم يف احلكم على األشخاص 
طية طالب العلم يف احلكم على األشخاص خاصة ممن كيف تكون وس:  ١٥س

 ؟  توفاه اهللا وأفضى إىل ما قدم
ً           اإلنسان ليس حمكم ا يف األموات:  ١٥ج ، أو  ، لكن إذا كان هناك خطأ من حي              

، أو  ، أو يف مقالة ميت فإنه يبينه لئال يقع الناس يف هذا اخلطأ إذا أخطأ إنسان يف كتاب
  . يف منهج فإنه يبني اخلطأ
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 احملاضرة احلادية واألربعون 
 السحر والشعوذة وأثرمها على الفرد واجملتمع  

 مقدمة يف تعريف السحر وبيان بطالنه 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

 .  ، وعلى آله وصحبه ، والصالة والسالم على نبينا حممد احلمد اهللا رب العاملني
 ً                    د ا خلطورته وخفائه على فإن موضوع السحر والكالم عنه موضوع مهم ج:  وبعد

، وحلرص شياطني اإلنس وشياطني  كثري من الناس لكثرة وقوعه ملا يظن فيه من املنافع
 .                            ً                 اجلن على تروجيه وتسميته أحيان ا بغري امسه الصحيح

، فكما  ، وهذا الداء اخلطري من أجل ذلك جيب االهتمام مبعرفة هذا املرض العضال
ة أمراض األجسام ويعملون هلا األدوية واالحتياطيات فإنه أن أطباء األمة جيتهدون ملعرف

 .  جيب على العلماء االهتمام باألمراض اليت متس العقيدة ومترض القلوب
؛ ألن أمراض األجسام خطرها                        ً                 وأمراض العقائد أشد خطر ا من أمراض األجسام

رها وأثرها ، فإن خط ، وأما أمراض القلوب وأمراض العقائد مقصور على احلياة الدنيا
، والسحر من أخطر تلك  ، بل ميتد إىل الدار اآلخرة القبيح ال يقتصر على الدنيا

 .  األمراض
، وأنه أمر ال        ً       مسي سحر ا خلفائه.  عبارة عما خفي ولطف به سببه:  وهو يف اللغة

، وإمنا هو أعمال شيطانية وأعمال مغطاة ال يعرفها إال  ، وال يرونه يعرفه كثري من الناس
 .  املعنيون هبا

عبارة عن رقي وعزائم :   فهو- علماء الشرع -أما السحر يف اصطالح الفقهاء 
، وال ميكن  وأدوية وأخبرة يستعملها املشعوذون والدجالون مع استعانتهم بالشياطني

 فإذا ، وأن يؤثر إال إذا تعامل مع الشياطني وأشرك باهللا  للساحر أن يتعاطى السحر
 .  ، فإن الشياطني تتعاون معه إلضرار ببين آدم ر باهللاأشرك باهللا وكف
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، ولذلك ال يكون الساحر إال  ، فإن الشياطني ال تتعاون معه أما إذا مل يشرك باهللا
          ً                                                 فالسحر إذ ا والشرك والكفر أمور متقاربة بعضها مقترن ببعض ال     ً       ً      كافر ا ومشرك ا باهللا 

 ألنه ال ، وهو كافر مشرك باهللا                                     ً    ينفك بعضها عن بعض فال يكون هناك ساحر ا إال
، والشياطني ختدمه وتعينه على اإلضرار  ، وهو يتعامل مع الشياطني يكون هناك ساحر إال

 .  ببين آدم يف مقابل تضليله للناس وإضراره بالناس
، وأن السحر عندهم كان معروفا  والسحر داء قدمي األمم ذكره اهللا يف قوم فرعون

هم وهلذا ملا جاءهم موسى عليه الصالة السالم برسالة إىل اهللا مسوه       ً            ومعتمد ا عليه يف وقت
؛ ألهنم كانوا معنيني  ، أو العتقادهم أنه ساحر     ً                              ساحر ا إما من باب التمويه على الناس

 .  بالسحر فيظنون أن كل من جاء بأشياء ال يعرفها الناس فهي من السحرة
 وأراد أن يقابل موسى بالسحر وهلذا ادعى فرعون ومأله أن ما جاء به موسى سحر

$tΑ  { ومجع السحرة s% _| yϑ ø9$# ÏΒ ÏΘöθ s% tβ öθ tã öÏù χ Î) #x‹≈ yδ íÅs≈ |¡s9 ×Λ Î= tæ ∩⊇⊃∪ { )يعنون  )١ ،

ß‰ƒ  {،  موسى عليه الصالة والسالم Ìãƒ β r& /ä3y_ Ìøƒ ä† ôÏiΒ öΝä3ÅÊ ö‘ r& ( #sŒ$ yϑ sù tβρ âß∆ù's? ∩⊇⊇⊃∪ { )٢(  ،

þθ#)  { يستشريهم ä9$ s% ÷µÅ_ ö‘ r& { )تستعجل، ال أنظره:  ، يعين )٣   ،}  ÷µÅ_ ö‘ r& çν% s{r&uρ { )٤(  ،

≅ö  { هارون عليه الصالة والسالم:  يعين Å™ ö‘ r&uρ ’ Îû ÈÉ!#y‰yϑ ø9$# t ÎÅ³≈ ym ∩⊇⊇⊇∪ š‚θè?ù'tƒ Èe≅ ä3Î/ @Ås≈ y™ 

8Λ Î= tæ ∩⊇⊇⊄∪ { )٥(  . 

                                                 
 .  ١٠٩:  سورة األعراف آية) ١(
 .  ١١٠:  سورة األعراف آية) ٢(
 .  ١١١:  سورة األعراف آية) ٣(
 .  ١١١:  سورة األعراف آية) ٤(
 .  ١١٢ - ١١١:  تانياآلسورة األعراف ) ٥(
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فعمل مبشورهتم ومجع السحرة وجاءوا بسحرهم وطلبوا من موسى أن يبدأ هو بعرض 
،  ، فموسى عليه الصالة والسالم أمرهم أن يعرضوا ما عندهم ، أو هم يبدءون ما معه

ρ  { فعرضوا ما عندهم من السحر الذي أرهب الناس â!% y ùρ @ós Å¡Î/ 5Ο‹ Ïàtã ∩⊇⊇∉∪ { )١(  . 
، فأمر اهللا موسى عليه الصالة والسالم أن يلقي عصاه اليت بيده فألقاها  أرهب الناس

فعند ذلك علم السحرة أن هذا .  بتلعته واختفىا.  . . فابتلعت كلما عملوه من السحر
؛ ألن ما جاء به  ليس بسحر وقرروا هذا فكانت هذه شهادة ملوسى عليه الصالة والسالم

،   وتابوا إىل اهللا                                       ً       ، وإمنا هو من عند اهللا وآمنوا به وخروا سجد ا لرهبم  ليس بسحر
؛ ألن حجته بطلت  دوعند ذلك اغتاظ فرعون وأرغى وأزبد وجلأ إىل القوة والتهدي

 من اهلزمية واالندحار واهلالك ونصر اهللا - سبحانه وتعاىل -وانتهى أمره إىل ما ذكره اهللا 
$tΑ  { ، ومن معهما من املؤمنني موسى وأخاه s% 4 y›θãΒ $ tΒ ΟçG ø⁄ Å_ Ïµ Î/ ãós Åb¡9$# ( ¨β Î) ©!$# ÿ…ã& é#ÏÜö6 ãŠy™ ( 

¨β Î) ©!$# Ÿω ßxÎ= óÁ ãƒ Ÿ≅ uΗxå t Ï‰Å¡øßϑ ø9$# ∩∇⊇∪ ‘,Ït ä† uρ ª!$# ¨,ys ø9$# Ïµ ÏG≈ yϑ Î= s3Î/ öθ s9uρ oν ÌŸ2 tβθ ãΒ Ìôf ãΚ ø9$# ∩∇⊄∪ { )٢( 
ً       ً   وهكذا ال ميكن أن يتقابل باطل وحق إال وينهزم الباطل دائم ا وأبد ا يف ، ويف   كل زمان                                                   

؛ ألن  ، وال ميكن أن يتقابل السحر مع ما جاء به موسى عليه الصالة والسالم كل مكان
، وال ميكن   وهو حق وما يأيت به السحرة فهو باطلما جاء به األنبياء هو من عند اهللا 
$  {:  ، واهللا تعاىل يقول                             ً أن الباطل يقوم يف وجه احلق أبد ا yϑ ¯ΡÎ) (#θ ãè oΨ|¹ ß‰ø‹x. 9Ås≈ y™ ( Ÿω uρ ßx Î= øãƒ 

ãÏm$ ¡¡9$# ß]ø‹ym 4’ tAr& ∩∉∪ { )٣(  ،}  tβθä9θ à)s?r& Èd,ys ù= Ï9 $ £ϑ s9 öΝà2 u!% y` ( íós Å™ r& #x‹≈ yδ Ÿω uρ ßx Î=øãƒ 

tβρ ãÅs≈ ¡¡9$# ∩∠∠∪ { )٤(  . 
، وأما من معه احلق واآليات من عند اهللا فإنه منصور  الساحر مهزوم والسحر باطل

 اندحروا  ولذلك السحرة إذا قابلهم أهل العلم واإلميان- سبحانه وتعاىل -ومؤيد من اهللا 
                                                 

 .  ١١٦:  يةسورة األعراف آ) ١(
 .  ٨٢ - ٨١:  تانياآلسورة يونس ) ٢(
 .  ٦٩:  سورة طه آية) ٣(
 .  ٧٧:  سورة يونس آية) ٤(
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ً       ً دائم ا وأبد ا ، ومن مث جيب  ، أو يقفوا يف وجه احلق ودعاة احلق ، وال ميكن أن يصمدوا    
،  ، وعلى أهل اإلميان جيب عليهم أن يقفوا يف وجوه السحرة ، وعلى العلماء على الدعاة

 - سبحانه وتعاىل -، وأن يقيموا عليهم حد اهللا  ، وأن مينعوا باطلهم وأن ينكروا عليهم
 .  د غيهم وكفهم عن شرهم وإراحة املسلمني منهم هذا واجب املسلمني يف كل زمانلر

، كما يقول  ، فالسحر عبارة                  ً                           وال جيوز السكوت أبد ا عن السحرة والتساهل يف شأهنم
.  يقرؤوهنا:   يعين)١(عبارة عن رقى وعزائم :  ) الكايف (اإلمام املوفق ابن قدامة يف كتابه 

، كلمات غريبة وألفاظ  ، إمنا هي رقى شيطانية قى من القرآنرقى شيطانية ليست ر
، مث يتعاون معهم الشياطني فيحصلون مقصودهم من ضعاف  ، يقرؤوهنا وينفثون جمهولة
، أو من اجلهلة تؤثر هذه الرقى وهذه العزائم وهذه األخبرة وهذه  ، أو املغفلني اإلميان
، وإمنا هذا بسبب التعاون مع  سها، وال تؤثر هي بنف ، أو حروف مقطعة األدوية

 .   عز وجل- والكفر باهللا الشياطني وبسبب اإلشراك باهللا 
، ابتالء                                             ً                  فاهللا يعاقب من تعاطي هذا بأن جيري على يديه شيئ ا من األضرار واملضار

$  {:  ، كما قال تعاىل        ً وامتحان ا tΒ uρ Νèδ t Íh‘ !$ ŸÒ Î/ Ïµ Î/ ôÏΒ >‰ym r& ωÎ) ÈβøŒÎ* Î/ «!$# 4 { )يعين )٢ ،  :
 مل - سبحانه وتعاىل -قضائه وقدره وليس املراد إذنه الشرعي فإنه :  ، أي بإذنه الكوين
 - سبحانه وتعاىل -، قدره اهللا  در، وإمنا هذا قضاء وق                 ً ، ومل يأمر به شرع ا يشرع السحر

 .  حلكمة أرادها من ابتالء العباد واختبار العباد بتسليط بعضهم على بعض عقوبة

 أقسام السحر 
 :  والسحر ينقسم إىل قسمني كما قرر أهل العلم

،   سحر حقيقي يؤثر يف األبدان ميرض ويقتل ويفرق بني املتحابني: القسم األول* 
، فهذا حقيقي بدليل أنه  ، وهو ما يسمى بالصرف والعطف باغضنيأو جيمع بني املت

                                                 
 .)  ) ٤/١٦٤ (الكايف  ) (١(
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية) ٢(
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فهو .   ويفسد الود الذي يف القلوب ويفرق بني املرء وزوجهميرض ويقتل بإذن اهللا 
 .  أنه ناتج عن أفعال فعلها السحرة:  سحر حقيقي مبعىن

و نتيجة ، وه ، وهو ما يسمى عند الناس اآلن بالقمرة  سحر ختييلي: القسم الثاين* 
الشعوذة بأن يستعمل الساحر أشياء وإشارات خييل إىل الناس أهنا حقيقية وليست 

، وإمنا هي شيء ختييلي على األبصار فقط بسبب التعاون مع الشياطني من ذلك  حقيقية
، أو يبتلع  ، وال تؤثر فيه ، كأن يطعن نفسه بالسكني ما يعمله السحرة من أعمال غريبة

، وال جيد حرها هذا يف الظاهر وإال يف الباطن هو  ، أو ميشي يف النار فيه، وال تؤثر  النار
، وإمنا خيل إىل  ، يكذب                     ً ، وال أدخل يف جوفه نار ا ، وال يطعن نفسه ما مشى يف النار

ÿρ#)  {:  ، كما قال اهللا تعاىل الناس هذا الشيء وقمر على أبصارهم ãys y™ š ãôã r& Ä¨$ ¨Ζ9$# 

öΝèδθç7yδ ÷tIó™ $#uρ ρ â!% y ùρ @ós Å¡Î/ 5Ο‹ Ïàtã ∩⊇⊇∉∪ { )١(  . 
، وهو التخييل الذي خييل إىل  ولذلك سحرة فرعون استعملوا هذا النوع من السحرة

،  يل إىل موسى من سحرهم أهنا تسعى، وهو كذب جاءوا بعصي خي الناس أنه حقيقة
، وهي ال تسعى  وهي ال تسعى هي عصي عادية خييل إىل موسى من سحرهم أهنا تسعى

                        ً  ، أو أهنم ألقوا عليها شيئ ا  هي عصي عادية إما أهنم جعلوا فيها مواد خفية حتركها كالزئبق
 أو يأتيك بقطع من . . كما يأتيك الساحر بورق عادي وخييل إليها أهنا نقود.  من القمرة
، فإذا ذهب عنك عادت إىل  ، وأهنا ذهب ، أو من اجللود خييل إليك أهنا جنيهات احلديد
؛ ألنه يستعمل القمرة والتخيل فإذا ذهب التخييل وذهبت القمرة عادت األشياء  طبيعتها

سحر ، وإمنا هو قمرة وختييل و ، وال حقيقة له هذا يسمى بالسحر التخييلي.  إىل حقيقتها
 .  لألبصار

ومنه ما يستعمل يف املالعب وغريها من املسمى بالسريك وهم سحرة دجالون خييل 
، أو أنه يرقد حتت السيارة  ، وأنه ميشي على طرف السكني إليك أنه ميشي على حبل

                                                 
 .  ١١٦:  سورة األعراف آية) ١(
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، كل هذا ليس له  ، وهو يكذب ، وال يتأثر يضرب باملطارق.  ، وال تضره ومتشي عليه
، لكن أنت خييل  ، ومل متش عليه سيارة ، وال جاءته سكاكني  مطارق، ومل تضربه حقيقة

، وهو كذاب هذا  إليك هذا بسبب ما يعمل من السحر الذي خييل إىل بصرك كذا وكذا
 .  كله سحر ختييلي وباطل

 حكم السحر والساحر 
، وذلك لشدة   يف القرآن يف مواضع كثرية- سبحانه وتعاىل -والسحر ذكره اهللا 

، ذكره اهللا يف  ، ومن ذلك ما ذكره اهللا عن قوم فرعون وما حصل هلم مع موسى خطره
ذكر القصة بتمامها وما جاء فيها وما انتهت .  سورة األعراف وسورة طه وسورة الشعراء

 .  إليه من بطالن السحر وانتصار احلق
وغريوا فيها ، وذلك أهنم ملا حرفوا التوراة  وذكره اهللا عن اليهود أهنم يتعاطون السحر

استبدلوا علم الوحي الذي جاء به .  عاقبهم اهللا فاستبدلوا التوراة بالسحر وعلم السحر
؛ ألن من  موسى عليه الصالة والسالم بعلم السحر الذي جاءت به الشياطني عقوبة هلم

، ومل   من عرف احلق وتركه- سبحانه وتعاىل -ترك احلق ابتلي بالباطل هذه سنة اهللا 
$  { فإنه يبتلي بالباطل عقوبة لهيعمل به  £ϑ n= sù (#þθ äî# y— sø# y— r& ª!$# öΝßγ t/θ è= è% 4 ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9 $# 

tÉ)Å¡≈ xø9$# ∩∈∪ { )١(  . 

 والذي يترك الطاعة يبتلي - سبحانه وتعاىل - فالذي يشتغل بالطاعة يعصمه اهللا
؛ والذي يترك العلم النافع يبتلي  ؛ والذي يترك اإلميان يبتلى بالكفر باملعاصي والفسوق

 .  وهكذا.  . بالعلم الباطل
$  {:  - سبحانه وتعاىل -قال اهللا  £ϑ s9uρ öΝèδ u!$ y_ ×Αθ ß™ u‘ ôÏiΒ Ï‰ΨÏã «!$# { )يعين )٢ ،  :

$  { -  -   ً  حممد ا  £ϑ s9uρ öΝèδ u!$ y_ { )اليهود:   يعين)٣ }  ×Αθ ß™ u‘ ôÏiΒ Ï‰ΨÏã «!$# ×−Ïd‰|Á ãΒ $ yϑ Ïj9 

                                                 
 .  ٥:  سورة الصف آية) ١(
 .  ١٠١:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ١٠١:  سورة البقرة آية) ٣(
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öΝßγ yè tΒ x‹t6 tΡ ×,ƒ Ìsù zÏiΒ t Ï%©!$# (#θè?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# |=≈ tFÅ2 «!$# u!#u‘ uρ öΝÏδ Í‘θßγ àß { )؛ ألن  ، نبذوا التوراة )١
t  {  يف التوراة واإلجنيل ذكر نبوة حممد فيها Ï% ©!$# šχθãè Î7−Ftƒ tΑθ ß™ §9$# ¢ É<¨Ζ9$# ¥_ ÍhΓW{$# “ Ï% ©!$# 

…çµ tΡρ ß‰Ågs† $ ¹/θ çG õ3tΒ öΝèδy‰Ψ Ïã ’Îû Ïπ1u‘ öθ −G9$# È≅‹ ÅgΥM}$#uρ { )التوراة واإلجنيل ذكرت حممد ا .  )٢  ً                        
،      ً       ً  حسد ا وعناد اجاء اليهود وحرفوها وجحدوا ذكر رسول اهللا .  ذكرت رسالته

x‹t6  {:  عاقبهم اهللا فاشتغلوا بالسحر tΡ ×,ƒ Ìsù zÏiΒ t Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# |=≈ tFÅ2 «!$# u!#u‘ uρ 

öΝÏδ Í‘θßγ àß öΝßγ ¯Ρr( x. Ÿω šχθ ßϑ n= ôè tƒ ∩⊇⊃⊇∪ (#θãè t7¨?$#uρ $ tΒ (#θ è=÷G s? ßÏÜ≈ u‹¤±9$# 4’ n?tã Å7 ù=ãΒ z≈ yϑ ø‹n= ß™ ( { )وهو  )٣ ،
$  { ، فدل على أن السحر من الشياطني السحر tΒ (#θ è= ÷G s? ßÏÜ≈ u‹¤±9$# { )ما :  ، يعين )٤

=n?tã Å7ù’4  {،  تعمله وتتوارثه الشياطني ãΒ z≈ yϑ ø‹n= ß™ ( { )يف عهد سليمان عليه :  ، يعين )٥
؛ ألن سليمان سخرت له الشياطني والعفاريت واجلن وفيهم سحرة  الصالة والسالم

 .  وكانوا يتعاطون السحر يف عهد سليمان عليه الصالة والسالم
شدة ؛ ألنه نيب اهللا ورسوله ونسبوا هذا من  لكن سليمان عصمه اهللا من السحر

كفرهم وضالهلم إىل سليمان وقالوا إن السحر من سليمان وإنه من عمل سليمان فربأ اهللا 
$  {:  نبيه سليمان فقال tΒ uρ txŸ2 ß≈ yϑø‹n= ß™ £Å3≈ s9uρ šÏÜ≈ u‹¤±9$# (#ρ ãxx. { )يعين  )٦ ،  :

، واألنبياء ال ميكن أن  ؛ ألن السحر كفر سليمان عليه الصالة والسالم مل يتعاطوا السحر
$  { ، فقوله                    ً                                يتعاملوا بالكفر أبد ا ومنهم سليمان عليه الصالة والسالم tΒ uρ t x Ÿ2 

ß≈ yϑ ø‹ n= ß™ { )مث قال ، وعلى أن تعلم السحر كفر  هذا دليل على أن الساحر كافر)٧ ، 
} £Å3≈ s9uρ šÏÜ≈ u‹¤±9$# (#ρ ãxx. tβθ ßϑ Ïk= yèãƒ }¨$ ¨Ψ9$# tós Åb¡9$# { )فدل على أن تعليم السحر كفر )٨ ، 

                                                 
 .  ١٠١:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١٥٧:  سورة األعراف آية) ٢(
 .  ١٠٢ - ١٠١:  تانياآلسورة البقرة ) ٣(
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية) ٤(
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية) ٥(
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية) ٦(
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية) ٧(
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية) ٨(
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}  !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ’n?tã È ÷x6n= yϑ ø9$# Ÿ≅Î/$ t6 Î/ { )بابل اسم بلد يف أرض العراق )١ ، }  |Nρ ã≈ yδ 

šVρ ã≈ tΒ uρ 4 $ tΒ uρ Èβ$yϑ Ïk= yè ãƒ ôÏΒ >‰tnr& 4 ®Lym Iωθ à)tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) ßøt wΥ ×πoΨ ÷G Ïù Ÿξ sù öàõ3s? ( { )٢(  . 
هاروت وماروت ينصحون الذي يريد أن يتعلم السحر منهما قبل أن يعلماه السحر 

                  ً               لناس ابتالء وامتحان ا فينصحانه هبذا حنن خنترب ا:  ، يعين ، وال جيوز ن هذا كفرأينصحانه ب
، وهذا دليل على من تعلم السحر فقد  ، وال يتعلم لكنه يصر ويتعلم بأن ال يقرب السحر

tβθßϑ  {:  كفر ¯= yè tG uŠsù $ yϑ ßγ ÷ΨÏΒ $ tΒ šχθ è% Ìhxãƒ Ïµ Î/ t ÷t/ Ïöyϑ ø9$# Ïµ Å_ ÷ρ y— uρ 4 { )هذا دليل على أن  )٣
، وأنه يفرق بني املرء وزوجه جبعل الزوج يبغض زوجته والزوجة تبغض  السحر حقيقة

$  { زوجها هذا من عمل السحر tΒ uρ Νèδ t Íh‘ !$ ŸÒÎ/ Ïµ Î/ ôÏΒ >‰ym r& ω Î) Èβ øŒÎ* Î/ «!$# 4 { )إال  )٤ 
 لكنه يقدر املضار على الناس عقوبة هلم وابتالء هلم - سبحانه وتعاىل -بقدر اله وقضائه 

tβθ  {                         ً                      املنافع للناس رمحة هبم وجزاء  هلم على أعماهلم الصاحلةويقدر  çΗ ©> yè tG tƒ uρ $ tΒ öΝ èδ ” àÒ tƒ 

Ÿω uρ öΝ ßγ ãè xΖ tƒ 4 { )هذا دليل على أن السحر ضرر حمض وليس فيه نفع أبد ا )٥ ً                                               . 
؛  ولذلك حرمت.  ره أكثربعض احملرمات قد يكون فيها نفع لكنه نفع مرجوح وضر

                                      ً        ، وال ينظر إىل ما فيه من النفع اليسري نظر ا للضرر  ألن ما كان ضرره أكثر فهو حرام
، لكن  هذه قاعدة شرعية.  العظيم الذي فيه فيهدر النفع اليسري جبانب الضرر الكبري

tβθ  {،  ، وال قليل السحر ليس فيه نفع بوجه من الوجوه ال كثري çΗ©>yè tG tƒ uρ $ tΒ öΝèδ ”àÒ tƒ Ÿω uρ 

öΝßγ ãè xΖtƒ 4 { )نفى اهللا عنه النفع مطلق ا وجعله ضرر ا حمض ا خالص ا.  )٦ ً       ً ، وهذا دليل على                       ً           ً   
ره أكثر من نفعه حمرم فكيف بالضرر ؛ ألن الشيء الذي ضر ، وأنه ضرر حترمي السحر

                                                 
 .  ١٠٢:   سورة البقرة آية)١(
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية) ٤(
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية) ٥(
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية) ٦(
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ô‰s)s9uρ (#θ  {:  ، مث قال اخلالص ßϑÎ= tã Çyϑ s9 çµ1 utIô© استبدل السحر بالشراء هنا :  ، يعين )١( } #$
الساحر أعطي اإلميان وأخذ .   ألن الشراء معناه أخذ شيء وإعطاء شيء؛ معناه االستبدال

$  {،  السحر مبعىن أنه ترك اإلميان وأخذ السحر tΒ …çµ s9 ’ Îû Íο tÅz Fψ$# ï∅ ÏΒ 9,≈ n= yz 4 { )٢(  ،
، ألن اجلنة ال                   ً ، وأن الساحر كافر ا ، وهذا من أدلة أن السحر كفر من نصيب:  يعين

þθ#)  {،  ، وإمنا حترم اجلنة على الكافر حترم على من فيه إميان ä9$ s% χ Î) ©!$# $ yϑßγ tΒ §ym ’ n?tã 

šÍÏ≈s3ø9$# ∩∈⊃∪ { )٣(  ،}  …çµ̄ΡÎ) tΒ õ8Îô³ç„ «!$$Î/ ô‰s)sù tΠ§ym ª!$# Ïµø‹n=tã sπ̈Ψyfø9$# çµ1uρù'tΒuρ â‘$̈Ψ9$# ( { )٤(  . 
؛ ألنه ال حيرم من  ما له نصيب:  ، يعين فالساحر حمروم من اجلنة ما له فيها من خالق

، ولو                      ً                       ، ولو كان إميانه ضعيف ا فإنه ال حيرم من اجلنة حىت ، أما املؤمن         ً            اجلنة هنائي ا إال الكافر
فهذه أدلة من هذه اآلية الكرمية يف .  عذب يف النار بذنوبه فإنه يدخل اجلنة فيما بعد

‰  }  ô، وأن الساحر كافر باهللا  مواضع متعددة منها على أن السحر كفر s) s9 uρ 

(#θ ßϑ Î= tã Ç yϑ s9 çµ1 u tI ô© $# $ tΒ … çµ s9 ’ Îû Íο t Åz Fψ $# ï∅ ÏΒ 9,≈ n= yz 4 š[ ø♥ Î6 s9 uρ $ tΒ (# ÷ρ t x© ÿ Ïµ Î/ öΝ ßγ |¡ àΡ r& 4 öθ s9 (#θ çΡ$ Ÿ2 

šχθ ßϑ n= ôè tƒ ∩⊇⊃⊄∪ { )مث قال )٥ ،  :}  öθ s9uρ óΟßγ ¯Ρr& (#θ ãΖtΒ#u (#öθ s)¨?$#uρ { )هذا دليل على أن .  )٦
 .  ، وال متق ساحر ليس مؤمنال

Ÿω  {:  ويف قوله تعاىل يف سورة يونس uρ ßxÎ= øãƒ tβρ ãÅs≈ ، ويف سورة   )٧( } ∪∠∠∩ 9$#¡¡

Ÿω  {:  طه uρ ßxÎ= øãƒ ãÏm$ ¡¡9$# ß]ø‹ym 4’tAr& ∩∉∪ { )٨(  .}  Ÿω uρ ßx Î= øãƒ { )هذا دليل على :  )٩

                                                 
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية) ٢(
  . ٥٠:  سورة األعراف آية) ٣(
 .  ٧٢:  سورة املائدة آية) ٤(
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية) ٥(
 .  ١٠٣:  سورة البقرة آية) ٦(
 .  ٧٧:  سورة يونس آية) ٧(
 .  ٦٩:  سورة طه آية) ٨(
 .  ٦٩:  سورة طه آية) ٩(
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                    ً            ، ولو كان إميانه ضعيف ا فإنه يفلح  ، أما املؤمن       ُ          ح أبدا  هو الكافر؛ ألن الذي ال يفل كفره
 .  ، إمنا الذي حيرم من اإلفالح هو الكافر                       ً ، وال يفلس من اإلفالح أبد ا حبسب إميانه

$tΑ  {                   ً ومسي اهللا الساحر مفسد ا s% 4 y›θãΒ $ tΒ ΟçG ø⁄ Å_ ÏµÎ/ ãós Åb¡9$# ( ¨βÎ) ©!$# ÿ…ã&é#ÏÜö6 ãŠy™ ( ¨βÎ) ©!$# Ÿω 
ßx Î=óÁ ãƒ Ÿ≅ uΗ xå t Ï‰Å¡øßϑ ø9$# ∩∇⊇∪ { )يفسد يف األرض ، فدل على أن الساحر مفسد )١ ،  ،

،  دخل عليهم، ي ، يأكل أموال الناس بالباطل ، يفسد العقائد ، يفسد البلد يفسد اجملتمع
≅ö  {:  ، ويف سورة الفلق فالساحر مفسد بكل معين الكلمة è% èŒθ ãã r& É b> t Î/ È, n= x ø9 $# ∩⊇∪  ÏΒ 

Î h Ÿ° $ tΒ t, n= y{ ∩⊄∪  ÏΒ uρ Î h Ÿ° @, Å™% yñ # sŒ Î) |= s% uρ ∩⊂∪  ÏΒ uρ Ì h x© ÏM≈ sV≈ ¤ ¨Ζ9 $# † Îû Ï‰ s) ãè ø9 $# ∩⊆∪  ÏΒ uρ Ì h x© >‰ Å™% tn 

# sŒ Î) y‰ |¡ ym ∩∈∪ { )هو النفح بشيء من الريق:  ، والنفث السواحر:  ، النفاثات  )٢  ،
                     ً                                                الساحر ينفث ويقرأ شيئ ا من التعويذات الشيطانية ويستعني بالشياطني واملردة وذلك أن 

، وأن العقد  وينفث ويعقد اخليوط وينفث فيها فيحصل السحر هبذه العملية ال أن اخليوط
 واستغاث بالشياطني يف ، وإمنا ألنه استعاذ بالشياطني وأشرك باهللا  هي اليت فعلت هذا

، حيسب أن  ، لكن املغفل ال يدري ماذا يعملون ، ويف قراءته بأمسائهم ومناداته هلم نفثه
،  ، وهو إنه يقرأ القرآن:  ذلك جمرد خيوط تعقد ويظن أن هذا النفث من القرآن ويقول

 .  ، وال يقرأ كالم الرمحن إمنا يقرأ كالم الشيطان
، وإمنا هي من  هذه كلمات عندهم يعرفوها ورموز يعرفوهنا ليست من الوحي املرتل

، وهذا  وحي الشيطان فيغرر باجلهال فيظنون أنه من الرقيا الشرعية يقولون يقرأ وينفث
 .  ، وإمنا هذه تورية ليس بصحيح

 :  أما أدلة السنة
اجتنبوا  {:  ، قال  املهلكات:  ، يعين  السحر من املوبقاتعد النيب فقد 

الشرك باهللا والسحر وقتل النفس :  ؟ قال ، وما هن يا رسول اهللا:  ، قالوا السبع املوبقات

                                                 
 .  ٨١:  سورة يونس آية) ١(
 .  ٥ - ١:  اتياآلسورة الفلق ) ٢(
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 إال باحلق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتويل يوم الزحف وقذف احملصنات اليت حرم اهللا
 .  )٢( )١( }املؤمنات الغافالت 

، فدل ذلك على قبحه وشدة  الشاهد منه أنه عد السحر املوبقة الثانية بعد الشرك
مع ما سبق يف آية البقرة من الداللة على كفر الساحر .  ، وأنه مهلك حترميه وشناعته

 .  ، وأنه كفر يف مواضع من ذلك حترمي تعلم السحر وتعليمهو

 أنواع السحر 
من اقتبس علًما من النجوم فقد اقتبس شعبة  {:  قال :   التنجيم: النوع األول

، الذين يتعاطون علم النجوم  نجمون سحرة فامل)٤( )٣( }من السحر زاد ما زاد 
إذا طلع النجم الفالين حيصل مرض :  ، ويقول ويستدلون به على احلوادث األرضية

، وإذا طلع النجم الفالين حيصل مرض  ، أو حيصل مطر وخصب وحيصل موت يف الناس
، وإذا طلع النجم الفالين تغلو  ، أو حيصل مرض وخصب وحيصل موت يف الناس

؛ ألنه ال يعلم ما جيري يف  ؛ ألنه ادعاء لعلم الغيب ، أو ترخص األسعار هذا كفر اراألسع
 سبحانه -املستقبل من حياة وموت وغالء ورخص وجدب وقحط ال يعلم هذا إال اهللا 

 .  وتعاىل
فالذي خيرب عن املستقبل وما جيري فيه يدعي علم الغيب ويدعيه بواسطة السحر الذي 

ً            من اقتبس علم ا من النجوم " ، فقوله  جيم نوع من السحرفالتن.  هو التنجيم             "  ،
تعلم علم التنجيم وتعاطاه وصار يستدل بالتنجيم وأحوال النجوم على ما جيري :  يعين

                                                 
 .  )٢٨٧٤(، أبو داود الوصايا  )٣٦٧١(، النسائي الوصايا  )٨٩(اإلميان ، مسلم  )٢٦١٥(البخاري الوصايا ) ١(
 .  ) -  رضي اهللا عنه-، من حديث أيب هريرة  ) ٣/١٩٥ (رواه اإلمام البخاري  ) (٢(
 .  )١/٣١١(، أمحد  )٣٧٢٦(، ابن ماجه األدب  )٣٩٠٥(أبو داود الطب ) ٣(
، من حديث  ) ٣٧١٦ (، وابن ماجه برقم  ) ٣٤٠٦ (د برقم ، وأبوا داو ) ١/٣١١ (رواه اإلمام أمحد  ) (٤(

 .)  -  رضي اهللا عنه-عبد اهللا بن عباس 
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، أو  ، أو مرض ، أو موت ، وعلى ما جيري يف األرض يف املستقبل من حياة على الناس
 .  ، فهذا من السحر أو غري ذلك،  ، أو رخص ، أو غالء ، أو فقر ، أو غىن صحة

أما معرفة علم النجوم الذي هو علم احلساب ودرجات الفلك وفصول السنة 
زينة :  ؛ ألن اهللا خلق النجوم لثالث                     ً فهو علم مباح ليس سحر ا.  . . ومواقيت الصالة

uθ  { )١(، وعالمات يهتدى هبا        ً          ، ورجوم ا للشياطني للسماء èδuρ “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yèy_ ãΝä3s9 tΠθ àf ‘Ζ9$# 

(#ρ ß‰tG öκtJ Ï9 $ pκÍ5 ’Îû ÏM≈yϑ è= àß Îhy9 ø9$# Ìós t7ø9$#uρ 3 { )٢(  ،}  $ ¯ΡÎ) $̈Ζ−ƒ y— u!$ uΚ ¡¡9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# >π uΖƒ Ì“ Î/ É=Ï.#uθ s3ø9$# ∩∉∪ 

$ ZàøÏm uρ ÏiΒ Èe≅ ä. 9≈ sÜø‹x© 7ŠÍ‘$ ¨Β ∩∠∪ { )ومن استرق        ً                   ، وحفظ ا للسماء من الشياطني  )٣ ،
 .  ، ألن اهللا يرجم الشياطني بالشهب من هذه النجوم فتندحر وختترق السمع

أن املقصود منها االستدالل على ما جيري يف األرض من ، أما  هذا املقصود بالنجوم
من اقتبس علًما  {:  ، وهذا معىن قوله  ، فهذا عمل السحر وعمل املنجمني احلوادث

 فدل على التنجيم الذي هذا )٥( )٤( }من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد 
، ومن يدعي               ً                       وإذا كان ساحر ا فهو كافر خارج من امللة.  ، فاملنجم ساحر معناه أنه سحر

؛ ألنه ال يعلم  ، بل هو من كبار الطواغيت من يدعي علم الغيب علم الغيب فهو كافر
ء عليهم الصالة  ومن أطلعه على شيء من علمه كاألنبيا- سبحانه وتعاىل -الغيب إال اهللا 

≈=ãΝÎ  { والسالم tã É=ø‹tó ø9$# Ÿξ sù ãÎγ ôàãƒ 4’ n?tã ÿÏµ Î7øŠxî #´‰tnr& ∩⊄∉∪ ωÎ) ÇtΒ 4 |Ós?ö‘ $# ÏΒ 5Αθ ß™ §‘ { )٦(  . 
، وهذا من معجزاهتم  الناسقد يطلع اهللا األنبياء على شيء من علم الغيب ملصلحة 

، وإمنا  ، وال بالسحر ، وال بالتنجيم ، لكن مل يعلموه هم بأنفسهم عليهم الصالة والسالم

                                                 
 .)       ً تعليق ا (، عن قتادة بن دعامة  ) ٤/٧٤ (ذكر ذلك اإلمام البخاري  ) (١(
 .  ٩٧:  سورة األنعام آية) ٢(
 .  ٧ -٦:  تانياآلسورة الصافات ) ٣(
 .  )١/٣١١(، أمحد  )٣٧٢٦( ماجه األدب ، ابن )٣٩٠٥(أبو داود الطب ) ٤(
 ) ) .  ٢ ( احلاشية رقم ١٨٨تقدم خترجيه ص  ) (٥(
 .  ٢٧ - ٢٦:  تانياآلسورة اجلن ) ٦(
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أما من يدعي علم الغيب فإنه .   سبحانه وتعاىل-علموه عن طريق الوحي املرتل من اهللا 
طلعهم من  ومن أ- سبحانه وتعاىل -؛ ألنه يدعي مشاركة اهللا           ً      ً يعترب مشرك ا كافر ا

، وإمنا هذا كذب منهم  ، وال الكهنة على علم الغيب ، واهللا مل يطلع السحرة رسله
 .   عز وجل- وبذلك كفروا وأشركوا باهللا - سبحانه وتعاىل -وافتراء على اهللا 

 : - سبحانه وتعاىل -كما قال اهللا :   النفث يف اخليط وعقدها: النوع الثاين* 
}  ÏΒuρ Ìhx© ÏM≈sV≈¤̈Ζ9$# †Îû Ï‰s)ãèø9$# ∩⊆∪ { )عقد اخليوط والنفث فيها مع قراءة أمساء  )١

، بل هو أعظم السحر والعياذ  ، هذا نوع من السحر الشياطني والتعزيزات الشيطانية
 .  ، وهذا كفر صريح باهللا

إن من الشعر  {:  قال :   علم البيان: حرالنوع الثالث من أنواع الس* 

 ألن فصاحة اللسان والبالغة يف اخلطابة قد تكون )٣( )٢( }، وإن البيان لسحًرا  حلكمة
ن ؛ ألن اخلطيب واملتكلم إذا أعطي كبالغة خيل على الناس وزي                     ً من أنواع السحر أحيان ا

 من - والعياذ باهللا -، ودعاة الضالل                                       ً    ً هلم الباطل ويهرع هلن احلجج فقلب احلق باطل ا حق ا
هذا النوع إذا خطب على الناس دعاهم إىل الكفر وإىل الشرك وزين هلم ذلك بكالمه 

، من  "وإن من البيان "  : ، وهلذا قال  وحججه الزائفة حىت خييل للناس أهنا حق
، فالبيان الذي ينصر فيه احلق ويؤيد به احلق هذا ممدوح  يان مذمومتبعيضية ليس كل الب

واخلطيب البليغ إذا استعمل ذلك لنصرة دين اهللا وبيان العلم للناس والدعوة إىل اخلري هذا 
،  ، لكن اخلطيب والكاتب والشاعر إذا استعمل ذلك لنصرة الباطل وتزييف احلق ممدوح

                                                 
 .  ٤:  سورة الفلق آية) ١(
،  )٢/٩٤(، أمحد  )٥٠٠٧(، أبو داود األدب  )٢٠٢٨(، الترمذي الرب والصلة  )٤٨٥١(البخاري النكاح ) ٢(

 .  )١٨٥٠(مالك اجلامع 
:  انظر يف ذلك.  ، وللحديث روايات كثرية من حديث ابن عباس ينحوه)  ٤٣٥٨ (رواه أبو داود برقم  ) (٣(

 ) ) .  ٥٨٣،  ٣/٥٨٢ (للهندي )  كرت العمال (
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يسحر عقول :   يعين)٢( )١( }وإن من البيان لسحًرا  {:  ، كما يف احلديث          ً فهذا ساحر ا
، وقد يكون دون ذلك حسب ما يؤثر  قد يصل إىل الكفر.  ، فهذا نوع من السحر الناس

 .  من الباطل
يذهب .  وهي نقل احلديث بني الناس على وجه اإلفساد:   النميمة: النوع الرابع* 
، فالن يتكلم يف غيبتك بكالم قبيح يف  ، فالن يسبك فالن يتكلم فيك:   هذا ويقولإىل

مث يشحن صدر هذا الشخص .  . أنت خبيل أنت جاهل أنت كذا وكذا:  حقك يقول
، فيوقع بني  ، فالن يتكلم فيك واهللا فالن يسبك:  ، مث يذهب إىل الثاين ويقول على أخيه

؛ ألن املؤمنني إخوة فإذا جاء النمام فرق بني  بني املؤمننياالثنني عداوة بني األصدقاء و
، ورمبا سبب القطيعة بني املسلمني فال  ، بل رمبا أثار احلرب بني املسلمني املسلمني

،  ، وبني األم وولدها ، بني الوالد وولده ، ورمبا يفرق بني األقارب يتواصلون إىل املوت
، رمبا  ، رمبا يفرق بني طلبة العلم عامل وبني طالبه، ورمبا يفرق بني ال وبني األخ وأخيه

، هذا نوع                                       ً                            يفكر بني عامة املسلمني وجيعل اجملتمع كله شر ا وكله بغضاء بسبب هذا النمام
tβθ  {:  ؛ ألن السحرة كما قال اهللا عنهم من السحر ßϑ ¯= yètG uŠsù $ yϑ ßγ ÷ΨÏΒ $ tΒ šχθ è%Ìhxãƒ Ïµ Î/ t ÷t/ 

Ïöyϑ ø9$# Ïµ Å_ ÷ρ y— uρ 4 { )النمام مثل هذا يفرق بني األحباب.   )٣  . 
أن النمام يفسد يف ساعة ما يفسده الساحر يف :  وهلذا جاء يف بعض كالم السلف

، أو مجاعة  ، أو بني ثالثة          ً         ساده حمصور ا بني اثنني؛ ألن الساحر قد يكون إف )٤(سنة 
؛ ألنه شغال خيرج من هذا اجمللس ويدخل يف هذا  ، لكن النمام يفسد اجملتمع كله قليلة

، وهو شغال بالنميمة حبيث إنه  ، وهكذا اجمللس ويذهب من هذا املكتب إىل هذا املكتب

                                                 
،  )٢/٩٤(، أمحد  )٥٠٠٧(، أبو داود األدب  )٢٠٢٨(، الترمذي الرب والصلة  )٤٨٥١(البخاري النكاح ) ١(

 .  )١٨٥٠(مالك اجلامع 
 .)  ) ١ ( احلاشية رقم ١٩٠تقدم خترجيه ص  ) (٢(
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية) ٣(
 ) ) .  ٦/١٨٠ ) ( الفروع (ذكره ابن مفلح يف  ) (٤(
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 هي -السحر :   يعين-! ؟  أال أخربكم ما العضة {:  قال .  يؤجج الشر بني الناس

وإن كان النمام ال يأخذ حكم .  هذا نوع من السحر.  )١( }النميمة القاتلة بني الناس 
لنميمة كبرية من ؛ ألن ا ، وهو ال يكفر الساحر يف الكفر ملن عمله يشبه عمل الساحر

،  ، أو أشد ، لكن النميمة تؤثر مثل عمل الساحر كبائر الذنوب ال تصل إىل حد الكفر
؛ ألنه فاعل لكبرية من                   ً والنمام يعترب فاسق ا.              ً                          وإمنا مسي ساحر ا من ناحية أثر النميمة فقط

  بينها كبائر الذنوب جيب عليه التوبة إىل اهللا من ذلك العمل فهذه من أنواع السحر اليت
 .            ُ                من أجل أن ت جتنب ويبعد عنها

 عقوبة الساحر 
فقد اتفق األئمة الثالثة أبو حنيفة ومالك والشافعي :  أما عقوبة الساحر عند أهل العلم
إذا ثبت أنه ساحر إما بإقراره وإما .  ، وال يستتاب وأتباعهم ومجهور العلماء على أنه يقتل

؛  ، وال يستتاب ، أو البينة جيب قتله    ً             احر ا إما باإلقرار، فإذا ثبت أنه س بشهادة اثنني عليه
؛ ألنه يعترب من                         ً ، وإمنا يظهر التوبة خداع ا ألنه وإن أظهر التوبة فإنه ال يصدق يف توبته

؛ ألن إفساده ال يؤمن حىت وإن تاب فهو يظهر  ، بل يقتل ، والزنديق ال يستتاب الزنادقة
ً               التوبة خداع ا وبدليل قوله              :}  ضربة - أو -حد الساحر ضربه بالسيف 

ً             ً                  مرفوع ا وورد موقوف ا بإسناد صحيح أن هذا احلديث ورد عن النيب  )٣( )٢( } السيف      

حد الساحر ضرب  {:  ؛ ألن احلديث أطلق فقال حده ضربه بالسيف من غري استتابة

، هذا الذي  ، وال يستتاب هذا هو الصحيح أنه يقتل.  يستتاب:   يقلومل،  }بالسيف 
 .  عليه مجهور أهل العلم

                                                 
 .  ) -  رضي اهللا عنه-، من حديث عبد اهللا بن مسعود  ) ٢٦٠٦ (رواه اإلمام مسلم برقم  ) (١(
 .  )١٤٦٠(الترمذي احلدود ) ٢(
،  ) ٣/١١٤ ) ( سننه (، والدارقطين يف  ) ٢/١٦١ ) ( الكبري (، والطرباين يف  ) ١٣٨٠ ( الترمذي برقم رواه () ٣(

، كلهم من حديث  ) ٨/١٣٦ ) ( السنن الكربي (، والبيهقي يف  ) ٤/٣٦٠ ) ( مستدركه (واحلاكم يف 
 .  ) -  رضي اهللا عنه-جندب 
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؛ ألن من العلماء من  ، بني لنا سحرك وال يفصل يف سحره ال يقال كيف سحرك
:  يفصل يف سحره ال يقال كيف سحرك بني لنا سحرك ألن من العلماء من يقول:  يقول

 النوع الذي يكفر حكم بكفره وإن كان من النوع الذي ، فإن كان من يفصل يف سحره
؛ ألن السحر ال  ، وهذا الكالم غري صحيح ، ولكن مينع ال يكفر فإنه ال حيكم بكفره

 ، ألنه ال ميكن إال عن طريق الشياطني وعن طريق الشرك باهللا             ً     ً يكون إال كفر ا أبد ا
، فالصحيح والراجح الذي  يطان                            ً                    فهذا القائل توهم أن هناك سحر ا ال يكون عن طريق الش

، والذي فصل يف  هذا هو الصحيح.                  ً ، وأنه يقتل مطلق ا             ً أنه كفر مطلق ا:  عليه اجلمهور
؛ ألنه مبين على وهم توهم أنه يوجد نوع من السحر ال يكون بعمل  ذلك قوله مرجوح

 الصديق وألن عمر بن اخلطاب اخلليفة الثاين بعد أيب بكر.  ، وهذا غري موجود الشياطني
، قال  ، ومل يأمر باستتاهبم )١( }أن اقتلوا كل ساحر وساحرة  {:  كتب إىل عماله

، وقد كتب إىل عماله حبضرة       ً          تنفيذ ا لقول عمر:   أي)٢(فقتلنا ثالث سواحر :  الراوي
، هذا دليل على أن الساحر  أحد، ومل ينكر عليه  املهاجرين واألنصار بقتل السحرة

 .  ، وال يستتاب يقتل
،   قتلت جارية هلا سحرهتاوكذلك حفصة بنت عمر رضي اهللا عنها زوج النيب 

،   وكذلك جندب بن عبد اهللا)٣(وهي أم املؤمنني صحابية جليلة قتلت جارية هلا سحرهتا 
 وهو صحايب )٤(سيف                              ً                       أو جندب بن كعب األزدي قتل ساحر ا يف جملس اخلليفة قتله بال

                                                 
 .  )١/١٩١( أمحد ، )٣٠٤٣(أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء ) ١(
)  السنن الكربي (، والبيهقي يف  ) ٢٦٤٦ (، ورواه أبو داود برقم  ) ١٩١،  ١/١٩٠ (رواه اإلمام أمحد  ) (٢(

 .)  ، كلهم من حديث جبالة ورواه غريهم ) ٨/١٣٦ (
،  ١٠/١٨٠ ) ( مصنفه (، ورواه عبد الرزاق الصنعاين يف     ً بالغ ا)  ١٥٨٥ ) ( املوطأ (رواه اإلمام مالك يف  ) (٣(

:  وانظر.  ، من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما ) ٨/١٣٦ ) ( السنن الكربي (، والبيهقي يف  ) ١٨١
 ) ) .  ٢/١٠٥ ) ( املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد (

)  ريالكب (، والطرباين يف  ، من حديث عبد الرمحن بن يزيد ) ٢/٢٢٢ ) ( تارخيه (رواه البخاري يف  () ٤(
، ورواه  ) ١٨٢،  ١٠/١٨١ (لعبد الرزاق )  املصنف:  وانظر.  ، من حديث أيب عثمان النهدي ) ٢/١٧٧ (

للذهيب )  سري أعالم النبالء : ( وانظر.  ، من حديث أيب عثمان النهدي ) ٨/١٣٦ ) ( سننه (البيهقي يف 
) ٣/١٧٦/١٧٧  . ( ( 
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صح قتل الساحر عن ثالثة من أصحاب :   تعاىل- رمحه اهللا -وهلذا يقول اإلمام أمحد 
، فهذا دليل على قتل الساحر من غري  عمر وابنته حفصة وجندب:   يعين)١( النيب 
، وعلى كل فاألمر خطري  ، بل يبادر بقتله من أجل إراحة املسلمني من شره استتابة

ى من عرف يف هذا غريه عن أحد من السحرة أنه يتعاطى السحر الواجب والواجب عل
 .  عليه أن يبادر باإلبالغ عنه ويريح املسلمني من شره وفساده

 أن يوفق اجلميع ملا فيه صالح اإلسالم واملسلمني وصالح القلوب نسأل اهللا 
لم على نبينا ، وصلى اهللا وس ، ومل الشمل ونصرة احلق ودفع الباطل واجتماع الكلمة

 .  ، وعلى آله وصحبه أمجعني حممد

                                                 
 ) ) .  ٢/١٠٥ ) ( اإلمام أمحداملسائل والرسائل املروية عن  : ( أنظر ) (١(
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 أسئلة وأجوبة حول املوضوع 

 الفرق بني السحر والكهنة والتنجيم والعرافة 
؟ وهل هي  ؛ هل بينها اختالف يف املعىن السحر والكهنة والتنجيم والعرافة:  ١س

 ؟  سواء يف احلكم
بقصد التأثري على الناس السحر عبارة عن عزائم ورقى وعقد يعملها السحرة :  ١ج
، وهو كفر وعمل خبيث ومرض  ، أو التفريق بني الزوجني ، أو اإلمراض بالقتل

 .  ، إراحة للمسلمني من شره اجتماعي شنيع جيب استئصاله وإزالته
قال الشيخ عبد الرمحن بن حسن .  دعاء علم الغيب بواسطة استخدام اجلن:  والكهنة

ه األمة ما خيرب به اجلن أولياءهم من اإلنس عن األشياء الغائبة وأكثر ما يقع يف هذ  ()١(يف 
، قد اغتر بذلك كثري من                   ً        ، فيظنه اجلاهل كشف ا وكرامة مبا يقع يف األرض من األخبار

 .   انتهي)٢()  ، وهو من أولياء الشيطان                             ً   ، يظنون املخرب بذلك عن اجلن ولي ا هللا الناس
 :  وال جيوز الذهاب إىل الكاهن

، فسأله عن شيء مل تقبل  من أتى عرافًا {:   مسلم عن بعض أزواج النيب روى

من أتى كاهًنا  {:   قال عن النيب  وعن أيب هريرة )٤( )٣( }له صالة أربعني ليلة 

 . )٦( رواه أمحد وأبو داود والترمذي  )٥( }؛ فقد كفر مبا أُنزل على حممد  فصدقه مبا يقول

                                                 
 .)  فتح اجمليد ) (١(
 ) ) .  ٢/٤٨٧ ) ( فتح اجمليد ( ) (٢(
 .  )٤/٦٨(، أمحد  )٢٢٣٠(مسلم السالم ) ٣(
 ) ) .  ١ (، احلاشية رقم  ١٧٤تقدم خترجيه ص ) (٤(
،  )٢/٤٢٩( أمحد ، )٦٣٩(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٣٩٠٤(، أبو داود الطب  )١٣٥(الترمذي الطهارة ) ٥(

 .  )١١٣٦(الدارمي الطهارة 
 ) ) .  ١ (، احلاشية رقم  ١٧٣تقد خترجيه ص ) (٦(
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، أو  من أتى كاهًنا {:  ) صحيح على شرطهما : ( ، وقال وروى األربعة واحلاكم

 . )٢(  )١( }؛ فقد كفر مبا أُنزل على حممد  عرافًا فصدقه مبا يقول
والعراف هو الذي يدعي معرفة األمور مبقدمات يستدل هبا على  : ( قال البغوي

 .  )٣()  هو الكاهن:  ، وقيل املسروق ومكان الضالة
 اسم عام للكاهن واملنجم والرمال وحنوهم : العراف : ( وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 .   انتهي)٤()  ممن يتكلم يف املعرفة هبذه الطرق

، وهو من أعمال  االستدالل باألحوال الفلكية على احلوادث األرضية:  والتنجيم هو
 .  ، إذا اعتقد أن النجوم تتصرف يف الكون ، وهو شر أكرب اجلاهلية

 افني واملنجمني الكثري من علم الغيب دعوى معرفة السحرة والكهنة والعر
أن السحرة والكهنة والعرافني واملنجمني يعرفون :  هل صحيح ما يقال:  ٢س

؟ وكيف نرد على أخبارهم ببعض احلوادث املستقبلية ووقوعها     ً              كثري ا من علم الغيب
 ؟  بعد ذلك
،  ه من السمعهؤالء قد خيربون الناس بأشياء يتلقوهنا من الشياطني مما يسترقون:  ٢ج

أو عن أشياء غائبة عن الناس ويطلع عليها الشيطان فيخربون عمالئهم من شياطني 
، لكن  ، أو اطلعوا عليه ؛ ألهنم مسعوه                                ً ، وهذا بالنسبة للشياطني ليس غريب ا اإلنس

، ويصدقهم الناس يف كل  الشياطني يكذبون مع الكلمة الواحدة ليت يسمعوهنا مائة كذبة
 ö≅yδ öΝä3ã⁄Îm;tΡé& 4’n?tã tΒ  {:  ، قال تعاىل ب هذه الكلمة اليت مسعوها من السماءما يقولون بسب

                                                 
،  )٢/٤٢٩(، أمحد  )٦٣٩(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٣٩٠٤(، أبو داود الطب  )١٣٥(الترمذي الطهارة ) ١(

 .  )١١٣٦(الدارمي الطهارة 
)  السنن الكربى (، والبيهقي يف  ) ١/٨ ) ( مستدركه (يف ، واحلاكم  ) ٢/٤٢٩ (رواه اإلمام أمحد  () ٢(

 .   رضي اهللا عنه-، من حديث أيب هريرة  ) ٢/١٣٥ (
 ) ) .  ٢/١٨٢ (لإلمام البغوي )  شرح السنة : ( انظر ) (٣(
 ) ) .  ٣٥/١٧٣ (لشيخ اإلسالم ابن تيمية )  جمموع الفتاوى : ( انظر ) (٤(
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ãΑ̈”t∴s? ßÏÜ≈u‹¤±9$# ∩⊄⊄⊇∪ ãΑ̈”t∴s? 4’n?tã Èe≅ä. >8$©ùr& 5ΟŠÏOr& ∩⊄⊄⊄∪ tβθà)ù=ãƒ yìôϑ¡¡9$# öΝèδçsYò2r&uρ šχθç/É‹≈x. ∩⊄⊄⊂∪ { )١( 
:  ، قال تعاىل  ال يعلمه إال هو- سبحانه وتعاىل -، فهو من خصائص اهللا  أما علم الغيب

}  ≅è% ω ÞΟn=÷ètƒ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ |=ø‹tóø9$# ωÎ) ª!$# 4 { )وقال تعاىل )٢ ،  :}  * …çν y‰Ψ Ïã uρ 

ßx Ï?$ xtΒ É=ø‹tó ø9$# Ÿω !$ yγ ßϑ n= ÷è tƒ ω Î) uθ èδ 4 { )رمحه اهللا - قال الشيخ سليمان بن عبد اهللا.  )٣ -  :
؛ فهو إما داخل يف اسم  واملقصود من هذا معرفة أن من يدعي علم شيء من املغيبات (

، وذلك أن إصابة املخرب ببعض األمور  ، فللحق به ، وإما مشارك له يف املعىن الكاهن
،  ، ويكون بالفأل ، ومنه ما هو من الشيطان الغائبة يف بعض األحيان يكون بالكشف

كل :  ، ونعين باجلاهلية وحنو هذا من علوم اجلاهلية.  . . ، والسحر ، والكهانة والزجر
؛ كالفالسفة والكهان واملنجمني وجاهلية العرب الذين كانوا  من ليس من أتباع الرسل

،   فإن هذه علوم قوم ليس هلم علم مبا جاءت به الرسل عليهم السالمقبل مبعث النيب 
، فمن أتاهم فصدقهم  ، أو ما يف معنامها        ً        ً بها كاهن ا وعراف اوكل هذه األمور يسمى صاح

 .   انتهى)٤()  ما يقولون حلقه الوعيد

 حقيقة السحر وحكمه وحكم من يعمله 
؟ وهل عمل السحر  ، وهل يباح شيء منه نرجو إيضاح حقيقة السحر:  ٣س

ً               خمرج ا عن دين اإلسالم  ؟    
وحقيقة السحر كما .  في سببهعبارة عن عما لطف وخ:  السحر يف اللغة:  ٣ج

.  عبارة عن عزائم ورقى وعقد يؤثر يف القلوب واألبدان:  ) الكايف (بينها املوفق يف 
 .  )٥(فيمرض ويقتل ويفرق بني املرء وزوجه 

                                                 
 .  ٢٢٣ - ٢٢١:  تانياآلسورة الشعراء ) ١(
 .  ٦٥:  سورة النمل آية) ٢(
 .  ٥٩:  سورة األنعام آية) ٣(
 ) ) .  ١/٤٩٤ ) ( فتح اجمليد (، و ٤١٢ص )  تيسري العزيز احلميد (النظر  ) (٤(
 .  ) ) ٤/١٦٤ ) ( الكايف ( ) (٥(
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 ô‰s)s9uρ (#θßϑÎ=tã Çyϑs9 çµ1utIô©$# $tΒ  {:  ، قال اهللا تعاىل ، ال يباح شيء منه والسحر كله حرام

…çµs9 ’Îû ÍοtÅzFψ$# ï∅ÏΒ 9,≈n=yz 4 { )٢()  ليس له دين : ( ، وقال احلسن ليس له نصيب:  ، أي )١( 
 . )٣(ع املوبقات  من السب، وقد عده النيب  ، وكفر متعاطيه وهذا يدل على حرمي السحر
قتل الساحر عن ثالثة من :  - رمحه اهللا -، قال اإلمام أمحد  وجيب قتل الساحر

،  عمر:  ، وهم صح قتل الساحر عن ثالثة من الصحابة:   أي)٤( أصحاب النيب 
 .  ، وجندب رضي اهللا عنهم وحفصة

ً          ً فعمل الساحر تعلم ا وتعليم ا واحتراف ا         ً ، وجيب قتل  ة، خيرج من املل كفر باهللا:                 
، وألن شره يتعدى إىل  ؛ ألنه كافر الساحر إلراحة الناس من شره إذا ثبت أنه ساحر

 .  اجملتمع

θãè#){: تفسري قوله تعاىل  t7¨?$#uρ $ tΒ (#θ è=÷G s? ßÏÜ≈ u‹¤±9$# 4’ n?tã Å7 ù=ãΒ z≈ yϑ ø‹n= ß™ ({  اآلية  

θ#)  {:  ما تفسري قوله تعاىل:  ٤س ãè t7¨?$#uρ $ tΒ (#θ è=÷G s? ßÏÜ≈ u‹¤±9$# 4’n?tã Å7 ù= ãΒ z≈ yϑ ø‹n= ß™ ( $ tΒ uρ 

txŸ2 ß≈ yϑ ø‹n= ß™ £Å3≈ s9uρ šÏÜ≈ u‹¤±9$# (#ρ ãxx. tβθ ßϑ Ïk= yèãƒ }¨$ ¨Ψ9$# tós Åb¡9$# !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ’ n?tã È ÷x6n= yϑ ø9$# Ÿ≅ Î/$ t6 Î/ 

|Nρ ã≈ yδ šVρ ã≈ tΒ uρ 4 $ tΒ uρ Èβ$ yϑ Ïk= yè ãƒ ôÏΒ >‰tnr& 4 ®L ym Iωθà)tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) ßøt wΥ ×πoΨ ÷G Ïù Ÿξ sù öàõ3s? ( { )٥(   . 
 تفسري اآلية الكرمية أن اليهود ملا نبذوا التوراة اليت فيها إثبات نبوة حممد :  ٤ج

لذي كانت الشياطني تعلمه على عهد سليمان بن داود اعتاضوا عنها بكتب السحر ا
، مع أن سليمان عليه السالم بريء منه                       ً         ً ، وتنسبه إىل سليمان كذب ا وافتراء  عليهما السالم
، ال يتعاطى ما فيه  ، وسليمان نيب من أنبياء اهللا ؛ ألن السحر كفر وضالل كل الرباءة

، يقصدون به اإلفساد  من بين آدم، وإمنا هذا عمل الشياطني والكفرة  كفر وضالل
                                                 

 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية) ١(
 .)  ١/١٤٤ (البن كثري )  تفسري القرآن العظيم (انظر  ) (٢(
 .  ) ، من حديث أيب هريرة ) ٧/٢٩ ) ( صحيح اإلمام البخاري : ( انظر ) (٣(
 .)  ) ٢/١٠٥ (يف العقيدة )  املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد (انظر  ) (٤(
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية) ٥(
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، وأن امللكني اللذين  والتفريق بني الزوجني وتشتيت األسر وإلقاء العداوة بني الناس
، إمنا يفعالن ذلك من باب االبتالء واالمتحان  يعلمان السحر يف أرض بابل يف العراق

، مث مع هذه        ً     إقرار ا له، ال ، إمنا يعلمانه لالبتالء واالمتحان به ، وأهنما ، ألنه كفر للناس
،  ، فإن الذين يتعلمون السحر منهما يستعملون السحر مب يضر الناس النصيحة من امللكني
 .  استعماله لإلضرار بالناس:       ً وثاني ا.  ، وهو كفر ال جيوز تعلمه:     ً أول ا:  فارتكبوا خمالفتني

، وال ضرر  ون نفع، وأنه ال يك  أن األمر بيده سبحانه- سبحانه وتعاىل -مث أخرب 
، ويعتمد عليه يف دفع شر السحرة  ؛ فعلى املؤمن أن يتوكل على اهللا إال بإذنه سبحانه

، مث أخرب سبحانه أن اليهود يعلمون أن تعلم السحر كفر يوجب احلرمان من  واملفسدين
 .                           ً       ً ، ومع هذا أقدموا عليه كفر ا وعناد ا اجلنة

 وعة ملعاجلته السحر وتاليف الوقوع فيه والطرق املشر
؟ وإن وقع عليه  ، وكيف يعمل املسلم لتاليف الوقوع فيه ما هو السحر:  ٥س

 ؟  سحر فكيف يعاجله بالطرق املشروعة
، والسحر  ، وهو عبارة عن رقى شيطانية وعقد وأخبرة السحر عمل شيطاين:  ٥ج

ذلك ، وكل  ة، أو ميرض فيفرق بني املرء وزوجه وبني األحب يؤثر يف جسم املسحور فيقتل
 . )١( } tΒuρ Νèδ tÍh‘!$ŸÒÎ/ ÏµÎ/ ôÏΒ >‰ymr& ωÎ) ÈβøŒÎ*Î/ «!$# 4$  {:  ، كما قال تعاىل بقضاء اهللا وقدره

 .  منني أن يستعيذوا برب الفلق من النفاثات يف العقدكما أمر اهللا نبيه وعباده املؤ
، وهو ما يسمى بالسحر التخييلي وبالقمرة  ومن السحر ما هو ختييلي وليس له حقيقة

ÿρ#)  {:  ، كما قال تعاىل حبيث يظهر األشياء أمام الناظر على غري حقيقتها ãys y™ š ãôã r& 

Ä¨$ ¨Ζ9 #  {:  ، وكما يف قوله )٢( } #$ sŒ Î* sù öΝ çλ é;$ t7 Ïm öΝ ßγ –Š ÅÁ Ïã uρ ã≅ §‹ sƒ ä† Ïµ ø‹ s9 Î)  ÏΒ ÷Λ ¿ε Ì ós Å™ $ pκ ¨Ξ r& 

                                                 
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١١٦:  سورة األعراف آية) ٢(
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4 të ó¡ n@ ∩∉∉∪ { )ومن يسمون  ، وهذا النوع هو الذي يستعمله املشعوذ من الصوفية )١ ،
 .  بالبهلوانيني

 حديث ثالثة ال يدخلون اجلنة مدمن مخر وقاطع رحم ومصدق بالسحر 
،  مدمن مخر:  ثالثة ال يدخلون اجلنة {:  ما مدى صحة احلديث القائل:  ٦س

، أو بقدرة  ، وكيف يكون التصديق بالسحر )٢( }وقاطع رحم ومصدق بالسحر 
؟ أرجو  ، أو بالتصديق مبا يراه املسحور قد تغري عما كان قبل أن يسحر الساحر

 ؟                              ً توضيح هذه املسألة جزاكم اهللا خري ا
، فقد  )٣( }ثالثة ال يدخلون اجلنة  {يه السائل أما احلديث الذي أشار إل:  ٦ج

 رحم اهللا )٤(وصححه احلاكم وأقره الذهيب )  صحيحه (رواه اإلمام أمحد وابن حبان يف 
؛       ً               مطلق ا ومنه التنجيمفهو الوعيد الشديد ملن يصدق بالسحر:  وأما معناه.  اجلميع
من اقتبس علًما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد وما  {:  لقوله 

؛ ألن الواجب تكذيب السحرة   والتصديق بالسحر ذنب عظيم وجرم كبري)٦( )٥( } زاد
؛ ألهنم بذلك   ومنعهم واألخذ على أيديهم من تعاطي هذه األعمال الذميمةواملنجمني

والسحر كفر كما دل على ذلك .  يضلون اخللق ويروجون على الناس ويفسدون العقائد
، وأنه  ، معناه أنه وافقهم ، والواجب قتل السحرة فإذا صدقهم القرآن الكرمي والسنة

ذيبهم وحماربتهم ومنعهم من مزاولة احلرف أقرهم على مهنتهم اخلبيثة والواجب تك
 .  الذميمة

                                                 
 .  ٦٦:  آيةسورة طه ) ١(
 .  )٤/٣٩٩(أمحد ) ٢(
 .  )٤/٣٩٩(أمحد ) ٣(
  . ) -  رضي اهللا عنه-، كالمها من حديث أيب موسى  ) ٤/١٤٦ (، واحلاكم  ) ٤/٣٩٩ (رواه اإلمام أمحد  () ٤(
 .  )١/٣١١(، أمحد  )٣٧٢٦(، ابن ماجه األدب  )٣٩٠٥(أبو داود الطب ) ٥(
 ) ) .  ٢ ( احلاشية رقم ١٨٨تقدم خترجيه ص ) (٦(
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أما تأثري السحر وما يترتب عليه من إصابات فذلك شيء واقع ويؤثر ويقتل وميرض 
، أما تصديق الساحر واملنجم  ويفرق بني املرء وزوجه ويفسد بني الناس وتأثريه سيئ واقع

 .  ، واهللا أعلم بري، فهذا فيه وعيد وفيه إمث ك يف أمور الغيب املستقبلية

 االستعانة بالسحرة لقضاء بعض احلوائج من غري مضرة اآلخرين 
، هل هو  االستعانة بالسحرة لقضاء بعض احلوائج من غري مضرة اآلخرين:  ٧س
 ؟  جائز
$  {:  ، قال تعاىل ، تعلمه وتعليمه السحر حمرم وكفر:  ٧ج tΒ uρ txŸ2 ß≈ yϑ ø‹n= ß™ £Å3≈ s9uρ 

šÏÜ≈ u‹¤±9$# (#ρ ãxx. tβθßϑ Ïk= yè ãƒ }¨$ ¨Ψ9$# tós Åb¡9$# { )إىل قوله تعاىل)١   :}  $ tΒ uρ Èβ$ yϑ Ïk= yè ãƒ ôÏΒ >‰tnr& 

4 ®L ym Iωθ à)tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) ßøt wΥ ×π oΨ ÷GÏù Ÿξ sù öàõ3s? ( { )وال جيوز استعمال السحر لقضاء بعض  )٢ ،
، بل جيب إنكاره  ، واحملرم والكفر ال جيوز للمسلم أن يستعمله ؛ ألنه حمرم وكفر احلوائج

، وال يستعان على قضاء  احة املسلمني من شره، وجيب قتل الساحر وإر والقضاء عليه
 .  احلوائج باألمور احملرمة

  وقوع سحر النيب 
ُ    س حرهل ثبت أن النيب :  ٨س ؛ فكيف كان تعامله عليه  ؟ وإذا ثبت ذلك  

 ؟  الصالة والسالم مع السحر ومع من سحره
  ، أن النيب  سحر فعن عائشة رضي اهللا عنها، ثبت أن النيب  نعم:  ٨ج
جاءين  {:  ، وأنه قال هلا ذات يوم ، حىت ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله ُ   س حر
ما وجع :  ، مث قال ألحدمها ، واآلخر عند رجلي ، فجلس أحدمها عند رأسي رجالن
،  لبيد بن األعصم اليهودي من بين زريق:  ؟ قال ومن طبه:  ، قال مطبوب؟ قال  الرجل
يف :  ؟ قال فأين هو:  ، قال يف ُمشط وُمشاطة وُجف طلعة ذَكَر:  ؟ قال يف ماذا:  قال

                                                 
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية) ٢(
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:  ، وقالوا لقد أنكر هذا طائفة من الناس : (  قال اإلمام ابن القيم)٢( )١( }بئر ذي أوران 
، بل هو من جنس ما  ، وليس األمر كما زعموا        ً      ً نوه نقص ا وعيب ا، وظ ال جيوز هذا عليه
، وإصابته به  ، وهو مرض من األمراض  من األسقام واألوجاعكان يؤثر فيه 
 .  )٣()  ، ال فرق بينهما كإصابته بالسهم

، وأما كونه خييل  وال يقدح يف نبوته: (   عن القاضي أنه قال- رمحه اهللا -وذكر 
؛  ؛ فليس يف هذا ما يدخل عليه داخلة يف شيء من صدق ، ومل يفعله الشيءإليه أنه فعل 

، وإمنا هذا فيما جيوز طروؤه عليه يف أمر دنياه  لقيام الدليل واإلمجاع على عصمته من هذا
، فغري  ، وهو فيها عرضة لآلفات كسائر البشر ، وال فضل من أجلها اليت مل يبعث لسببها

 .  انتهى.  )٤()  ، مث ينجلي عنه كما كان ورها ما ال حقيقة لهبعيد أن خييل إليه من أم
ُ    أنه قد س حروملا علم  ، فاستخرجه  ، فدله على مكان السحر ، سأل اهللا تعاىل         

، بل ملا   من سحره، ومل يعاقب  ، حىت كأمنا نشط من عقال ، فذهب ما به وأبطله
أما أنا فقد عافاين اهللا  {:  ؟ قال  أفال نأخذ اخلبيث نقتله! يا رسول اهللا :  قالوا له

 . )٦( )٥( }، وخشيت أن أثور على الناس منه شًرا  وشفاين

 الصالة خلف الساحر أو املصدق بالسحر وحكم فك السحر بالسحر 
، وهل جيوز فك  ، أو املصدق بالسحر  الساحرهل جيوز الصالة خلف:  ٩س

 ؟  السحر بالسحر إذا مل توجد وسيلة أخرى

                                                 
 .  )٦/٥٧(، أمحد  )٣٥٤٥(، ابن ماجه الطب  )٢١٨٩(، مسلم السالم  )٥٤٣٣(البخاري الطب ) ١(
 .  ) ، من حديث عائشة رضي اهللا عنها ينحوه ) ٣٠ / ٧ (رواه اإلمام البخاري  ) (٢(
 ) ) .  ١٢٤ / ٤ (البن القيم رمحة اهللا تعاىل )  زاد املعاد : ( انظر ) (٣(
 .  ) ) ٢ ( احلاشية رقم ٢٠٣تقدم خترجيه ص ) (٤(
 .  )٦/٥٧(، أمحد  )٣٥٤٥(، ابن ماجه الطب  )٢١٨٩(، مسلم السالم  )٥٤٣٣(البخاري الطب ) ٥(
 .  ، من حديث عائشة رضي اهللا عنها ) ٣٠ / ٧ ) ( صحيحه (رواه البخاري يف  ) (٦(
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اجتنبوا السبع  {:  ، كما قال النيب  السحر من أعظم كبائر الذنوب:  ٩ج

 )١( }.  . الشرك باهللا والسحر وقتل النفس:  ؟ قال يا رسول اهللا وما هن:   قالوا. املوبقات
 . )٢(إىل آخر احلديث 
 ذكر عن اليهود أهنم استبدلوا كتاب اهللا - سبحانه وتعاىل -؛ ألن اهللا  والسحر كفر

x‹t6  {:  ، كما قال تعاىل بالسحر tΡ ×,ƒ Ìsù zÏiΒ t Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# |=≈ tFÅ2 «!$# u!#u‘ uρ öΝÏδÍ‘θ ßγ àß 

öΝßγ ¯Ρr( x. Ÿω šχθ ßϑ n= ôètƒ ∩⊇⊃⊇∪ (#θ ãè t7¨?$#uρ $ tΒ (#θ è=÷G s? ßÏÜ≈ u‹¤±9$# 4’ n?tã Å7 ù= ãΒ z≈ yϑ ø‹n= ß™ ( $ tΒ uρ txŸ2 ß≈ yϑ ø‹n= ß™ £Å3≈ s9uρ 

šÏÜ≈ u‹¤±9$# (#ρ ãxx. tβθ ßϑ Ïk= yèãƒ }¨$ ¨Ψ9$# tós Åb¡9$# { )وهو كفر السحر من فعل الشياطني.  )٣ ،  ،

$  {:  ويف ختام اآلية قال tΒ uρ Èβ$yϑ Ïk= yè ãƒ ôÏΒ >‰tnr& 4®L ym Iωθ à)tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) ßøt wΥ ×π oΨ ÷G Ïù Ÿξsù öàõ3s? ( { )٤(   ،

ô‰s)s9uρ (#θ  {:  ، ويف ختام اآلية قال فدل على أن تعليم السحر كفر ßϑ Î= tã Çyϑ s9 çµ1utIô© $# $ tΒ …çµ s9 

’ Îû Íο tÅz Fψ$# ï∅ ÏΒ 9,≈ n= yz 4 { )وهذا هو الكافر من نصيب يف اآلخرة:  ، يعين )٥ ،  . 
 -، وعلى هذا ال تصح الصالة خلف الساخر إال إذا تاب إىل اهللا  فالسحر كفر

ر ويعتقد ، وكذلك من يصدق بالسح  وترك السحر وتاب توبة صحيحة-سبحانه وتعاىل 
 .  ، فهذا مثل الساحر يأخذ حكمه والعياذ باهللا ، وأنه جيوز عمله أنه حق

 كما ذكر اهللا ، وهو الكفر باهللا  أن السحر من أكرب الكبائر بعد الشرك:  احلاصل
وأما قضية حل .  ذلك يف كتابه الكرمي فالساحر والذي يصدق بالسحر كالمها سواء

؛ ألن التداوي إمنا يكون  ويل العلماء أن ذلك ال جيوزالسحر بسحر مثله فالصحيح من ق
،  تداووا {  :، وقال النيب  ، ومل جيعل اهللا شفاء املسلمني فيما حرم عليهم باحلالل واملباح

                                                 
 .  )٢٨٧٤(، أبو داود الوصايا  )٣٦٧١(، النسائي الوصايا  )٨٩(، مسلم اإلميان  )٢٦١٥(البخاري الوصايا ) ١(
 ) ) .  ١ ( احلاشية رقم ١٨٨تقدم خترجيه ص ) (٢(
 .  ١٠٢ - ١٠١:  تانياآلسورة البقرة ) ٣(
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية) ٤(
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية) ٥(
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ءكم فيما إن اهللا مل جيعل شفا : (  قال وعن ابن مسعود )٢( )١( }وال تداووا حبرام 
 . )٣()  حبرم عليكم

، وإمنا السحر  ، وال حل السحر به ، فال جيوز التداوي به ومن أعظم احملرمات السحر
، هذا الذي جيوز حل  حيل باألدوية املباحة واألدعية واآليات القرآنية واألدعية املأثورة

 .  للمسلم، ويف هذا كفاية  السحر به األدوية املباحة واألدعية اآليات القرآنية

 املراد بالتصديق بالسحر 
،  إن املصدق به كالفاعل:  التصديق بالسحر الذي تفضلتم وقلتم:  ١٠س

، أو من ناحية قدرة الساحر  التصديق به من أي ناحية هل هو من ناحية وجوده حقيقة
 ؟  على فعل أشياء ليست يف حدود قدرة اإلنسان

ً املراد بالتصديق الذي يعترب ممنوع :  ١٠ج ا ويعترب حكمه حكم الساحر التصديق بأنه                             
، أو أنه عمل طيب فالذي يستبيح هذا هو الذي  ، أو أنه مباح حق فالذي يصدق أنه حق

؛ ألن السحر له  أما التصديق بوقوع السحر وحقيقته هذا ال بد منه.  نريده يف كالمنا
ضرره ال يدخل يف                                   ً                   ، وهو حقيقة واقعة ال يصح إنكاره أبد ا فالتصديق بوقوعه و حقيقته
 عز -                      ً       ، وأنكره فإنه يكون مكذب ا باهللا  ، فمن جحده ؛ ألن اهللا أخرب عن ضرره املمنوع
 .  وجل

                                                 
 .  )٣٨٧٤(لطب أبو داود ا) ١(
 .)  ) ٢ (، احلاشية  ١٧٤سبق خترجيه ص ) (٢(
 .  ) -  رضي اهللا عنه-      ً                   ، معلق ا من كالم ابن مسعود  ) ٢٤٨،  ٢٤٧ / ٦ (رواه البخاري  ) (٣(
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 توبة من أتى ساحرا 
قبل أن أهتدي وأداوم على الصلوات يف أوقاهتا وقراءة القرآن الكرمي :  ١١س

ا تربطين                                                            ً ذهبت إىل إحدى الساحرات وطلبت مين أن أخنق دجاجة لكي تعمل يل حجاب 
ً                  ؛ ألنه كان يوجد دائم ا مشكالت بيين وبينه بزوجي                       ً       ، وقد خنقت الدجاجة فعل ا بيدي                    

؟ وماذا أفعل حىت أخلص من هذا اخلوف الذي يراودين  فهل علي يف فعل هذا إمث
 ؟  والقلق
ً أوال  :  ١١ج ؛ ألن السحر كفر  الذهاب إىل الساحرات حرام شديد التحرمي:     

وما ذكرت أنك خنقت الدجاجة .   فالذهاب إليهم جرمية كبريةوإضرار بعباد اهللا 
، وتقرب إىل غري اهللا  ؛ ألن هذا فيه تعذيب للحيوان وقتل للحيوان بغري حق جرمية أخرى

 توبة - سبحانه وتعاىل -، ولكن ما دمت قد تبت إىل اهللا                     ً هبذا العمل فيكون شرك ا
 وال تعودي إليه يف املستقبل واهللا -  سبحانه وتعاىل-صحيحة فما سبق منك يغفره اهللا 

، وال جيوز للمسلمني أن يتركوا السحرة يزاولون سحرهم بني  تعاىل يغفر ملن تاب
، بل جيب اإلنكار عليهم وجيب على والة أمور املسلمني قتلهم وإراحة املسلمني  املسلمني
 .  من شرهم

 املشاركة إلخراج السحر وإبطاله 
، وهذا البئر يلقى فيه السحر ويعتقد أنه حممي   به ماءيوجد بئر ال يوجد:  ١٢س
، أم نبلغ رجال  هل لنا أن نذهب لنخرج هذا السحر ونبطله بإذن اهللا.  من اجلن

 ؟  أم ماذا نفعل.  احلسبة يف ذلك
الواجب أنكم تبلغون رجال احلسبة والسلطة وتدلوهنم على البئر ويقضى :  ١٢ج

، فإذا كنتم   وإحراقه)١( بإخراج السحر من البئر نيب ، كما أمر ال عليه فيخرج وحيرق

                                                 
 .  ) ، من حديث عائشة رضي اهللا عنها ) ٣٠ / ٧ ) ( صحيح اإلمام البخاري (انظر  ) (١(
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متحققني من ذلك فبلغوا رجال احلسبة ودلوهم على املكان وأعينوهم على إخراجه 
 .  وإحراقه

ُ                               استعمال احل ج ب وبيان ما جيوز منها وما ال جيوز  ُ           
ُ                 ما حكم استعمال احلجب وهل الذي يعمل هذه احل ج ب يكو من الكهان :  ١٣س ُ                                        
 ؟  ةوالسحر
ُ                       احل ج ب إذا كانت بغري كالم عريب:  ١٣ج ، فإن هذا                ً       ، أو كانت حروف ا مقطعة   ُ

أما إن .  ، أو جعلها يف البيت ، وال جيوز عملها شرك بإمجاع أهل العلم ال جيوز تعليقها
، أو من األحاديث واألدعية فهذه فيها خالف بني  كانت هذه احلجب مكتوبة من القرآن

 .  )١( هني عن تعليق التمائم ؛ ألن النيب               ً أهنا ال جتوز أيض ا، والصحيح  أهل العلم
فتعليق .  ، أو غريها ، سواء كانت من القرآن       ُ                 هي ما ي علق من التعويذات:  والتمائم

، وعلى كل حال هذه  ، ولو كانت من القرآن ، هذا هو الصحيح التمائم ال جيوز
، يكرر ذلك ويكثر  النوم آية الكرسي، ويكفي أن اإلنسان يقرأ عند  احلجب جيب إتالفها

 يعصمه من - جل وعال - يف الصباح واملساء واهللا من تالوة القرآن واالستعاذة باهللا 
 .  ، أو يعمل احلجب ذلك بدون أن يعلق

 السحر التخييلي 
هناك من السحر ما يقوم به البعض مما يسمى خفة يد حيث يستطيع أن :  ١٤س

،  ، أو ما حيدث من لعبة الورق من حساب معني لسرعة اخلفيةيريك غري احلقيقة إما با
 ؟  أو خفة
َ  ِّ      ، س م ه خفة س م ه حيلة هذا هو السحر التخييلي:  ١٤ج       ِّ  َ ؛ هو السحر التخييلي    
 .  احملرم

                                                 
،  ٢١٧،  ٢١٦ / ٤ ) ( مستدرك احلاكم (، و ) ١٥٦ / ١٥٤ / ٤ / ٠ ) مسند اإلمام أمحد : ( انظر ) (١(

 .  ) -  رضي اهللا عنه-، كالمها من حديث عقبة بن عامر اجلهين  ) ٢١٩
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هناك من يعمل بالسحر التخييلي من الطعن والنار والضرب باملطارق :  ١٥س
، وكيف  ، فكيف ينهى عن هذا مبعجزاتويظهرونه يف وسائل اإلعالم على أهنم يأتون 

 ؟  يواجه هذا األمر
الواجب إنكار هذا ومنعه من وسائل اإلعالم اليت لنا عليها سلطة ولنا عليها :  ١٥ج
، وال سلطة فنمنعها من بالدنا  أما وسائل العالم اليت ليست لنا عليها قدرة.  قدرة
كر هذا الشيء ويطلب منهم ، وإذا حصل شيء منها يرفع للمسؤولني ويستن وبيوتنا
 .  إزالته
حيدث يف بعض البالد أن يقوم شخص يف مجع من الناس بعمل :  ١٦س

، وغري ذلك          ً                      ، أو سكين ا يف بطنه دون أن يتأثر               ً ؛ كأن يدخل سيف ا استعراضات مثرية
، فما حكم الشرع يف مثل هذه  من احلركات اليت ال تصدق يف حياة الناس العادية

 ؟  األعمال
؛ فهو من جنس ما  ، وعمله هذا من السحر التخييلي هذا مشعوذ وكذاب:  ١٦ج

*sŒÎ#  {:  ذكره اهللا عن سحرة فرعون يف قوله تعاىل sù öΝçλé;$ t7Ïm öΝßγ –ŠÅÁ Ïãuρ ã≅ §‹sƒ ä† Ïµ ø‹s9Î) ÏΒ ÷Λ¿εÌós Å™ 

$ pκ ¨Ξ r& 4 të ó¡ n@ ∩∉∉∪ { )ويف قوله تعاىل )١ ،  :}  !$ £ϑ n= sù (# öθ s) ø9 r& (# ÿρ ã ys y™ š ã ôã r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# 

öΝ èδθ ç7 yδ ÷ tI ó™ $# uρ { )٢(  . 
، أو  ، وهي التخييل للناس خالف احلقيقة ما يسمى بالقمرةوهؤالء يستعملون 

؛ بأن يظهر  ، وهي كذب           ً                                         يعلمون شيئ ا من احليل اخلفية اليت تظهر للناس كأهنا حقيقة
، أو أ ن يقتل  ، أو يطعن نفسه ؛ بأن يظهر للناس ، وهي كذب للناس كأهنا حقيقة

، أو يظهر للناس أنه  يء من ذلك، ويف واقع األمر مل حيصل ش ، مث يرده كما كان    ً شخص ا
،  ، وإمنا عمل حيلة خفية ظنها الناس حقيقة ، وهو مل يدخلها ، وال تضره يدخل النار

؛ ألن  وال جيوز السماح هلؤالء مبزاولة هذا الباطل والتدجيل على املسلمني حبيلهم الباطلة
                                                 

 .  ٦٦:  سورة طه آية) ١(
 .  ١١٦:  سورة األعراف آية) ٢(
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،  عب مبثل هذاوكان عند بعض األمراء من بين أمية رجل يل.  هذا يؤثر على العقائد
، فجاء جندب اخلري  ، فعجب احلاضرون ، مث رده كما كان ، وأبان رأسه     ً  إنسان افذبح 
 وال جيوز للمسلم أن حيضر )١()             ً             لو كان صادق ا فليحيي نفسه:  ، وقال  فقتله األزدي

، وجيب على والة املسلمني  ، بل جيب إنكار ذلك ، أو يصدق هبا هذا الدجل والشعوذة
، وال تبيع  فاألمساء ال تغري احلقائق! !             ً     ً  ، ولو مسي لعب ا وفن ا  تنكيل مبن يفعلهمنعه وال
، أو ينام حتت كفرات السيارة  ، ومثله الذي يظهر للناس أنه جيذب السيارة بشعره احلرام

 ، أو غري ذلك من أنواع التدجيل والتخييل والسحر  وهي متشي

               ً             سحر من يكتب حجب ا فيها احملبة 
 زوجة على الزوج والتفريق بينهما وسيطرة ال

            ً                                              إمام يكتب حجب ا فيها احملبة وسيطرة الزوجة على الزوج والتفريق :  ١٧س
 .  ؟ أفيدونا مأجورين ؛ فهل هذا هو السحر بينهما
، أو  الذي يكتب هذا النوع من الكتابة ليحبب هبا الزوجني بعضهما ببعض:  ١٧ج

؛ كما قال اهللا تعاىل يف السحرة الذين يعلمون  ، هذا ساحر يفرق بني الزوجني املتحابني
tβθ  {:  ، قال تعاىل ، ويف الذين يتعلمون منهم السحر ßϑ ¯= yè tG uŠ sù $ yϑ ßγ ÷Ψ ÏΒ $ tΒ šχθ è% Ì h x ãƒ  Ïµ Î/ 

t ÷ t/ Ï ö yϑ ø9 $#  Ïµ Å_ ÷ρ y— uρ 4 $ tΒ uρ Ν èδ t Í h‘ !$ ŸÒ Î/  Ïµ Î/ ô ÏΒ >‰ ym r& ω Î) Èβ øŒ Î* Î/ «! $# 4 tβθ çΗ ©> yè tG tƒ uρ $ tΒ öΝ èδ ” àÒ tƒ Ÿω uρ 

öΝ ßγ ãè xΖ tƒ 4 { )وهو سحر ، وهذا ما يسمى بالصرف والعطف )٢ ،  . 
ه  ذكر يف كتاب- سبحانه وتعاىل -؛ ألن اهللا   والساحر كافروالسحر كفر باهللا 

$  {:  أن السحر كفر يف قوله تعاىل tΒ uρ txŸ2 ß≈ yϑ ø‹n= ß™ £Å3≈ s9uρ šÏÜ≈ u‹¤±9$# (#ρ ãxx. tβθßϑ Ïk= yè ãƒ 

}¨$ ¨Ψ9$# tós Åb¡9$# !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ’ n?tã È ÷x6n= yϑ ø9$# Ÿ≅ Î/$ t6 Î/ |Nρ ã≈ yδ šVρ ã≈ tΒ uρ 4 $ tΒ uρ Èβ$yϑ Ïk= yè ãƒ ôÏΒ >‰tnr& 4 ®L ym Iωθ à)tƒ 

                                                 
)  التاريخ الكبري (ري يف البخا:  ، وانظر كذلك ) ١٧٧،  ١٧٦ / ٣ (للذهيب )  إعالم املوقعني : ( انظر ) (١(

،  ) ١٨٢،  ١٨١ / ١ (لعبد الرزاق الصنعاين )  ، واملصنف ) ١٧٧ / ٢ ) ( املبني (، والطرباين يف  ) ٢٢٢ / ٢ (
 .)  ، كلهم من حديث أيب عثمان النهدي ) ١٣٦ / ٨ ) ( سننه (ورواه البيهقي يف 

 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية) ٢(
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$ yϑ ¯ΡÎ) ßøt wΥ ×π oΨ ÷GÏù Ÿξ sù öàõ3s? ( tβθ ßϑ ¯= yètG uŠsù $ yϑ ßγ ÷Ψ ÏΒ $ tΒ šχθè% Ìhxãƒ Ïµ Î/ t ÷t/ Ïöyϑ ø9$# Ïµ Å_ ÷ρ y— uρ 4 $ tΒ uρ Νèδ t Íh‘ !$ ŸÒ Î/ 

Ïµ Î/ ôÏΒ >‰ym r& ω Î) ÈβøŒÎ* Î/ «!$# 4 tβθçΗ ©>yè tG tƒ uρ $ tΒ öΝèδ ”àÒ tƒ Ÿω uρ öΝßγ ãè xΖtƒ 4 ô‰s)s9uρ (#θ ßϑ Î= tã Çyϑ s9 çµ1utIô© $# $ tΒ …çµs9 ’ Îû 

Íο tÅz Fψ$# ï∅ ÏΒ 9,≈ n= yz 4 { )وأن  ، وأن تعلمه كفر ؛ فاآلية دلت على أن السحر كفر )١ ،

حد الساحر  {وجاء يف احلديث أن .  ؛ يف مواضع من هذه اآلية الكرمية الساحر كافر

 .  إلسالم على الصحيح    ُ         ً          أنه ي قتل مرتد ا عن دين ا:   أي)٣( )٢( }ضربه بالسيف 
، وال  ، ألنه ليس على دين املسلمني                            ً          فمثل هذا ال يصلح أن يكون إمام ا يف الصالة

، وال الصالة خلفه وجيب على والة أمور املسلمني  ، وال تصح صالته جيوز االقتداء بكافر
 ألن ؛ ؛ لئال يضر هبم ومبجتمعهم ، وإجراء احلكم الالزم عليه األخذ على يد هذا الساحر
،  ، وتسيطر عليه اخلرافة ، وتدخله الذلة ، فإن هذا اجملتمع ينهار السحر إذا فشا مبجتمع

 .  ويسيطر عليه هؤالء اخلرافيون والعياذ باهللا

 حتضري األرواح 
 ؟  ، وهل هو نوع من أنواع السحر ما حكم حتضري األرواح:  ١٨س
 وهذه األرواح ليست ، ال شك أن حتضري األرواح نوع من أنواع السحر:  ١٨ج

إهنا روح :  ، وإمنا هي شياطني تتمثل بأرواح املوتى تقول أرواح موتى كما يقولون
؛  ، وأرواح املوتى ال ميكن حتضريها ، وهذا من الشياطني فال جيوز ، أو إهنا فالن فالن

ª!$# ’®ûuθ  {:  - سبحانه وتعاىل -ألهنا يف قبضة اهللا  tG tƒ }§àΡF{$# tÏm $ yγ Ï?öθ tΒ ÉL ©9$#uρ óΟs9 ôM ßϑ s? ’Îû 

$ yγ ÏΒ$ oΨ tΒ ( Û Å¡ôϑ çŠsù  ÉL ©9$# 4 |Ós% $ pκö n= tæ |Nöθ yϑ ø9$# ã≅ Å™ öãƒ uρ #“ t÷z W{$# #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘‡Κ |¡•Β 4 { )٤(   . 

                                                 
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية) ١(
 .  )١٤٦٠(الترمذي احلدود ) ٢(
 ) ) .  ١ ( احلاشية رقم ١٩٣تقدم خترجيه ص ) (٣(
 .  ٤٢:  سورة الزمر آية) ٤(



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ٧٧٦

 وتسخري ، لكن هي بتدبري اهللا   كما يزعمون أهنا تذهب وجتيءفاألرواح ليست
، وهو نوع من  فتحضري األرواح باطل.  ليست حرة وطليقة كما يقولون.  اهللا هلا
، وإمنا هي الشياطني تدعي أهنا هي  ، وليست هذه األشياء اليت تتكلم هي األرواح السحر

كذاب هو شيطان يتخيل يف .   فالناألرواح وقد يأيت بصورة الشخص امليت ويقول أنا
 .  صورة امليت

 من غلب على ظنه أن خادمته تعمل بالسحر 
                                            ً              هناك عائلة تشكو من كثرة املشاكل بشكل ملحوظ جد ا وهناك خالفات :  ١٩س

بني هذه العائلة وقد كان هلم احتكاك ببعض اجلنسيات اليت يسهل عندهم عمل السحر 
ً             إحدى حقائب اخلادمات بعض ا من األظافر وسبب شكهم يف ذلك أهنم وجدوا يف                       

، وكيف يعاجلون  كيف العالج وهم ال يدرون مكان السحر:  ، وسؤاهلم والشعر
 ؟  هذا

يأخذون هذا الذي وجدوه ويتلفونه ويبادرون بتسفري هذه اخلادمة وإبعادها :  ١٩ج
 عليها ذلك ، بل الواجب إذا ثبت ، وال عند غريهم ، وال يتركوهنا ال عندهم عن بالدنا

                                  ً  ُ                  ، كما أن هؤالء األجانب إذا قتلوا أحد ا ي قتلون وإذا سرقوا        ُ    ، وأن ت قتل أن يقام عليها احلد
؛ ألهنم يلتزمون بأحكام هذه البالد فإذا ثبت أن هذه ساحرة جيب أن تقدم  ُ           ت قطع أيديهم

ثبت أما إذا مل ي.  إىل احملكمة من أجل أن يقام عليها احلد ويراح املسلمون من شرها
 .  ، ومن شرها ، وإمنا هي هتمة فالواجب أن يبادر بتسفريها والسالمة منها شيء

                                ً       كيفية معرفة إذا كان الشخص مسحور ا أو ال 
، وكيف نفرق بني                                   ً كيف ميكن معرفة إذا كان الشخص مسحور ا:  ٢٠س

 ؟                                         ً احلاالت النفسية كاالكتئاب وكون املصاب مسحور ا
 هو الذي يعلم - جل وعال -، واهللا  اب النافعةأنت عليك بالعالج باألسب:  ٢٠ج

، أنت عليك بالعالج النافع وتعاطي األسباب  ، أو غري سحر املرض الذي فيه سحر
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، أما األسباب وكل األمر  ، أو غري مسحور ، وليس بالزم أن تعرف أنه مسحور النافعة
 .   هو الذي يعلم نوع املرض الذي فيه- سبحانه وتعاىل -هللا 

                                   ً   من ذهب لساحر وطلب منه أن يسحر شخص ا توبة
ً            شخص ذهب لساحر وطلب منه أن يسحر شخص ا آخر فسحره:  ٢١س ، مث                                   

 ؟  تاب ذلك الشخص الذي تسبب يف سحر اآلخر فماذا يفعل
                 ً             ، فهذا يعترب متعاون ا مع الساحر  هذا يؤخذ جبنايته إن كان اآلخر قتل بسببه:  ٢١ج

ى قتل مسلم وقتلوه فإهنم يقتلون املباشر واملمالئ املتعاون يف قتل مسلم وإذا متاأل مجاعة عل
ً                  معهم فإذا كانوا قتلوا شخص ا جيب عليهم القصاص ، وإمنا حصل  ، وإن كانوا ما قتلوه                         

ً                                              نوع من املرض فيكون عليهم أيض ا مسؤولية يف هذا الشيء مثل لو جنوا عليه وضربوه                             ،
فاألمر ليس .  هبذا إىل احملكمة الشرعية، فإن عليهم مسؤولية جبراحته ينتهي  أو جرحوه

 التوبة ال تسقط حق -، أو امليت  فقط يتوب ويسكت ويترك املصاب:  ، يعين    ً سهل ا
ً               املخلوق فال بد من التحلل من حق املخلوق بأداء حقه إليه إن كان قصاص ا فالقصاص وإن                                                               

ً            كان ماأل  يعطيه املال  .  ، أو غري ذلك يطلب املساحمة والعفو       

 ول إن عصا موسى سحرية من يق
 ؟  إن عصا موسى سحرية:  ما نصيحتكم ملن يقول:  ٢٢س
، وإمنا هي                             ً                     موسى عليه السالم ما كان ساحر ا وما كانت عصاه سحرية:  ٢٢ج

؛ ألن هذا  فالذي يقول هذا الكالم يتوب إىل اهللا.   سبحانه وتعاىل-معجزة من آيات اهللا 
 .  كفر خيرج من امللة

  ترجح كونه مسحورا من يفعل أفعاال
، نشطني يف كل األعمال  حنن أسرة مؤمنة باهللا واحلمد هللا كنا نقوم الليل:  ٢٣س

، ولكن مشكلتنا أننا سكنا يف بيت جديد وعندما سكنا يف هذا  اليت ترضي اهللا ورسوله
 عدم - الضيق يف النفس -الثقل يف قيام الليل :  البيت ظهرت علينا األمور التالية
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فهل يا شيخنا .  ، وأنا كذلك  زوجيت ال تطيقين- زيادة حرارة اجلسم -النوم 
، وادع لنا واحلاضرين جزاكم اهللا  ؟ ومب ترشدنا الفاضل هذه األمور من أمور السحر

 ؟    ً خري ا
، فعليكم باإلكثار من تالوة القرآن يف  قد تكون هذه األعمال من السحر:  ٢٣ج
إن الشيطان ينفر من البيت تقرأ فيه سورة  {:  ل قا.  ، وال سيما سورة البقرة البيت

سورة البقرة ال تطيقها :   يعين)٣( }وال يستطيعها البطلة  {:   وقال )٢( )١( }البقرة 
،   كان البيت فيه منكرات، فهذا مما يطرد الشياطني وإذا فإذا قرأت يف البيت.  الشياطني

ال تدخل املالئكة بيًتا فيه  {:  ؛ لقوله  أو فيه صور معلقة فإهنا خترج من البيت

 إذا جتنبت املالئكة البيت دخلت فيه الشياطني وإذا دخلت )٥( )٤( }، أو تصاوير  كلب
فاعملوا األسباب اليت يصبح البيت بإذن اهللا .  ن البيت ال تدخله الشياطني، فإ املالئكة

 .     ً                خالي ا من هذه احملاذير
 .  وعند النوم تقرؤون الورد وآية الكرسي وسورة قل هو اهللا أحد واملعوذتني

 الذهاب إىل السحرة 
إن بأيديهم :  بعض الناس يذهبون إىل بعض األئمة والدراويش ويقولون:  ٢٤س

 ! ؟  زع السحر ما مدى صحة هذا القولن
، حىت لو أن املسلم أصابه  ، وال تصديقهم ال جيوز الذهاب إىل السحرة:  ٢٤ج

، وأن يستعمل   وأن يستعيذ بهشيء من السحر ابتلي بشيء من هذا أن يلجأ إىل اهللا 

                                                 
 .  )٢٨٧٧(، الترمذي فضائل القرآن  )٧٨٠(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ١(
 .  ) -  رضي اهللا عنه-، من حديث أيب هريرة  ) ٧٨٠ (رواه اإلمام مسلم برقم  ) (٢(
 .)  -  رضي اهللا عنه-، من حديث أيب إمامة الباهلي  ) ٨٠٤ (رواه اإلمام مسلم برقم  ) (٣(
، النسائي الزينة  )٢٨٠٤(، الترمذي األدب  )٢١٠٦(، مسلم اللباس والزينة  )٥٦٠٥(البخاري اللباس ) ٤(

 .  )١٨٠٢(اجلامع ، مالك  )٤/٣٠(، أمحد  )٣٦٤٩(، ابن ماجه اللباس  )٤١٥٣(أبو داود اللباس ،  )٥٣٤٩(
 .)  -  رضي اهللا عنه-، من حديث أيب طلحة  ) ٢١٠٦ (ومسلم برقم )  ٦٤ / ٧ (رواه اإلمام البخاري  ) (٥(
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 من اهللا      ً          ، وطلب ا للشفاء         ً    ؛ تشافي ا به األدعية الشرعية ويستعمل قراءة القرآن الكرمي
، ومن جلأ  ، ومن توكل على اهللا كفاه ، هذا الذي ينبغي للمسلم بآياته وكلماته التامة

 .  إليه محاه
، فهذا مما يزيده  أما أن املسلم يذهب إىل املخرفني والسحرة والدجالني واملشعوذين

ً       ً مرض ا نفسي ا ومرض ا جسمي ا      ً       ً  ، ويكدرون عليه ، ويسيطر عليه شياطني اإلنس واجلن   
 .  ، فال ملجأ للمؤمن من اهللا إال إليه ، ويفسدون عليه عقيدته حياته

، وأن يتلوا  ، ويتوكل عليه ، وأن يلجأ إليه على املسلم أن يعتصم باهللا:  فاجلواب
 الشفاء والكفاية ، فإن يف كتاب اهللا  ، وال سيما آية الكرسي واملعوذتني آياته

،  ، وال يوثق بعقيدهتم بهم أئمة ضالل وخمرفونللمسلمني وهؤالء األئمة الدراويش أغل
 .  وال جيوز الذهاب إليهم

 الذبح قبل بناء البيت ألجل أن يثبت البنيان واألصل 
، أو شاة                              ً                       ً بعض الناس إذا أراد أن يبين بيت ا ذبح يف هذا البيت خروف ا:  ٢٥س
 ؟  هذا من أجل أن يثبت البنيان واألصل:  وقال
؛ ألهنم يذحبون هذا على عتبة  ؛ ألنه ذبح للجن ز جلهذا شرك باهللا ع:  ٢٥ج
،  ، أو مصنع يذحبون أول ما تدار احملركات ، أو إذا وضعوا مشروع شركة البيت

؛ ألن هذا الذبح ذبح للجن  ، وهذا شرك باهللا هذا فيه مصلحة للمصنع:  ويقولون
، ومن ذبح لغري  فعهمواعتقاد اجلن هم الذين يأمرون هبذا وأوحوا إليهم أن هذا الذبح ين

 -قال اهللا .  )٢( )١( }لعن اهللا من ذبح لغري اهللا  {:  ، ويف احلديث اهللا فقد أشرك

،   )٣( } ∪⊅∌⊆∩ ö≅è% ¨βÎ) ’ÎAŸξ|¹ ’Å5Ý¡èΣuρ y“$u‹øtxΧuρ †ÎA$yϑtΒuρ ¬! Éb>u‘ tÏΗs>≈yèø9$#  {:  -سبحانه وتعاىل 
، فكما أن اإلنسان ال يصلي لغري اهللا فكذلك ال  فالنسك لغري هي الذبيحة قرهنا مع الصالة

                                                 
 .  )١/١١٨(، أمحد  )٤٤٢٢(، النسائي الضحايا  )١٩٧٨(مسلم األضاحي ) ١(
 .  ) ، من حديث علي بن أيب طالب ) ١٩٧٨ (رواه اإلمام مسلم برقم  ) (٢(
 .  ١٦٢:  ة األنعام آيةسور) ٣(
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≅Èe  { يذبح لغري اهللا |Á sù y7 În/tÏ9 öpt ùΥ$#uρ ∩⊄∪ { )النحر عبادة ال جيوز .  قرن مع الصالة النحر )١
، أو  ، أو يطرد اجلن عن البيت ، أو للشياطني حبجة أن هذا ينفع املشروع أن ينحر للجن
 .   واستعانة بالشياطني نسأل اهللا العافية، هذا اعتقاد باطل وشرك باهللا  ما أشبه ذلك

  ولو صدقوا التنجيم وحديث كذب املنجمون
 وحديث كان نيب من األنبياء خيط فمن وافق خطه فذاك 

، ولو  كذب املنجمون {، قال  ما مدى صحة احلديثني عن الرسول:  ٢٦س
؛  ؛ فمن وافق خطه كان نيب من األنبياء خيط {:  ، وهو  وحديث آخر)٢( }صدقوا 
؟ وهل هناك أحاديث  ؟ وما حكم الشرع يف ضرب الرمل والتنجيم )٤( )٣( }فذاك 

 ؟   حترم هذه األعمالعن النيب 
؛ فالتنجيم إذا أريد به االستدالل بالنجوم على احلوادث  أما قضية التنجيم:  ٢٦ج

، أو  ، أو نزول املرض ، ويف نزول األمطار  تأثري يف الكائنات، وأن النجوم هلا املستقبلية
، والتنجيم على هذا النحو حمرم أشد  ، وهو من اعتقاد اجلاهلية ؛ شرك أكرب غري ذلك
 .  التحرمي

؛ فال أعرف له  " ، ولو صدقوا كذب املنجمون : " وأما احلديث الذي سألت عنه
  . ، ومل أقف عليه    ً                أصل ا من ناحية السند

 سبحانه -، فإن املنجمني يتخرصون ويكذبون على اهللا  وأما معناه فهو صحيح
 هو - سبحانه وتعاىل -، إمنا املدبر هو اهللا   ألنه ال عالقة للنجوم بتدبري الكون-وتعاىل 

                                                 
 .  ٢:  سورة الكوثر آية) ١(
 .)  ، ومل أجده حبثت عنه ) (٢(
، أمحد  )٩٣٠(، أبو داود الصالة  )١٢١٨(، النسائي السهو  )٥٣٧(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٣(

 .  )١٥٠٢(، الدارمي الصالة  )٥/٤٤٧(
،  ٩٣٠ (، وأبو داود برقم  ) ٤١٣٣،  ٨٣٦ (رقم ، ومسلم ب ) ٤٤٨،  ٤٤٧ / ٥ (رواه اإلمام أمحد  ) (٤(

 .  ) -  رضي اهللا عنه-من حديث معاوية بن احلكم )  ١٢٠٣ (، والنسائي برقم  ) ٣٩٠٩
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      ً   ، ورجوم ا  زينة للسماء:  ، والنجوم خلقها اهللا لثالث الذي خلق النجوم وخلق غريها
، فمن طلب منها غري   هذا ما دل عليه القرآن الكرمي)١(دى هبا                ُ   للشياطني وعالمات ي هت

وكذلك بقية األمور اليت هي من اخلرافات والشعوذة .  ؛ فقد أخطأ وأضاع نصيبه ذلك
، واإلخبار عما  ، وغري ذلك من األمور اليت تستعمل الدعاء علم الغيب اخلط يف الرمل (

،  األمور اليت تستعمل الدعاء علم الغيب، أو غري ذلك من  ، أو لشفاء األمراض حيدث
كل ذلك يدخل يف حكم )  ، أو غري ذلك ، أو لشفاء األمراض واإلخبار عما حيدث

، الذي ميلك الضرر  ؛ ألن القلوب جيب أن تتعلق باهللا خالقها ومدبرها األمور الشركية
لكائنات وهذه ، أما هذه ا ، وهو على كل شيء قدير ، وبيده اخلري والنفع واخلري والشر
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Ÿω r& ã& s! ß,ù= sƒ ø: $# âö∆ F{$#uρ 3 x8u‘$ t6 s? ª!$# >u‘ tÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩∈⊆∪ { )ها كائنات خملوقة مدبر ة؛ فكل  )٣  َ ، هلا                     

 أما أهنا يتعلق هبا ويطلب منها رفع - سبحانه وتعاىل -                    ً        وظائفها طاعة هللا وتسخري ا من اهللا 
 .  ، فهذا شرك أكرب واعتقاد جاهلي ، أو جلب اخلري الضرر

هذا :  )٤( }؛ فذاك  ، فمن وافق خطه من األنبياء خيطكان نيب  {:  أما حديث
 . )٥(، رواه اإلمام مسلم وأمحد وغريمها  حديث صحيح

                                                 
 .)  -  رضي اهللا عنه-، عن قتادة بن دعامة  ) ٧٤ / ٤ (ذكر ذلك اإلمام البخاري  ) (١(
 .  ٣٧:  سورة فصلت آية) ٢(
  . ٥٤:  سورة األعراف آية) ٣(
، أمحد  )٩٣٠(، أبو داود الصالة  )١٢١٨(، النسائي السهو  )٥٣٧(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٤(

 .  )١٥٠٢(، الدارمي الصالة  )٥/٤٤٧(
 ) ) .  ٣ ( احلاشية رقم ٢١٧تقدم خترجيه ص ) (٥(
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          ً  ، وأن واحد ا  ، ومن معجزاته أن ذلك من اختصاص ذلك النيب:  ومعناه:  قال العلماء
؛ فاملراد هبذا نفي أن يكون  ، ومن معجزاته ؛ ألن هذا من خصائصه ال ميكن أن يوافقه

، وخصائص  ؛ ألن هذا من خصائص ذلك النيب خلط يف الرمل يتعلق به أمر من األمورا
؛ فاملراد هبذا نفي أن  األنبياء ومعجزاهتم ال يشاركهم فيها غريهم عليهم الصالة والسالم

؛ ألنه ال  ، وإمنا هي أكاذيب ، أو للرمالني شيء من احلقائق اليت يدعوهنا يكون للخطاطني
 .  واهللا تعاىل أعلم.   ذلك النيب يف خطه أحدميكنه أن يوافق

 التنجيم ومعرفة أمور حساب السنني والشهور واأليام 
 ومعرفة توقيت املطر والزرع 

هل يعترب من التنجيم معرفة أمور حساب السنني والشهور واأليام :  ٢٧س
 ؟  ومعرفة توقيت املطر والزرع وحنو ذلك

، وقد خلق اهللا الشمس  هو من العلم املباح، وإمنا  ليس هذا من التنجيم:  ٢٧ج
uθ  {:  ، قال اهللا تعاىل والقمر ملعرفة احلساب èδ “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yèy_ š[ôϑ ¤±9$# [!$ u‹ÅÊ tyϑ s)ø9$#uρ #Y‘θ çΡ 

…çν u‘ £‰s% uρ tΑÎ—$ oΨ tΒ (#θ ßϑ n=÷è tFÏ9 yŠy‰tã tÏΖÅb¡9$# z>$ |¡Ås ø9$#uρ 4 { )وهذا ما يسمى بعلم التسيري )١ ،  . 
أما علم النجوم الذي يدرك من طريق املشاهدة واخلرب الذي يعرف به :  قال اخلطايب

 .   واهللا أعلم)٢(الزوال وتعلم جهة القبلة فإنه غري داخل فيما هني عنه 
 M≈yϑ≈n=tæuρ 4;  {:  ، قال تعاىل النجوم على معرفة اجلهات ال بأس بهوكذلك االستدالل ب

ÄΝôf ¨Ζ9$$ Î/uρ öΝèδ tβρß‰tG öκu‰ ∩⊇∉∪ { )وأما علم التسيري فتعلم ما حيتاج إليه :  ، قال ابن رجب )٣
ز عند اجلمهور وما زاد عليه ال حاجة إليه لشغله عما لالهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائ

 . )٤(هو أهم منه 
                                                 

 .  ٥:  سورة يونس آية) ١(
  ) ) . ٢٢٧،  ٢٢٦ / ٤ (للخطايب )  معامل السنة (انظر   ) (٢(
 .  ١٦:  سورة النحل آية) ٣(
 ) ) .  ٢٢ص ) ( فضل علم السلف على اخللف (انظر  ) (٤(
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جعلها زينة :  خلق اهللا هذه النجوم لثالث:  قال قتادة:  قال البخاري يف صحيحه
، وأضاع  ، فمن تأول بغري ذلك أخطأ          ُ        ، وعالمات ي هتدى هبا       ً          ، ورجوم ا للشياطني للسماء
  . )١(، وتكلف ما ال علم له به  نصيبه

$ ô‰s)s9uρ  {:  هذا مأخوذ من القرآن يف قوله تعاىل:  قال الشيخ سليمان بن عبد اهللا ¨Ζ−ƒ y— 

u!$ yϑ ¡¡9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# yxŠÎ6≈ |Á yϑ Î/ $ yγ≈ oΨù= yè y_ uρ $ YΒθ ã_ â‘ ÈÏÜ≈ u‹¤±= Ïj9 ( { )وقله تعاىل  )٢ ،  :}  ;M≈yϑ≈ n= tæuρ 4 
ÄΝôf ¨Ζ9$$ Î/uρ öΝèδ tβρß‰tG öκu‰ ∩⊇∉∪ { )وقوله .  )٣} دالالت على اجلهات :  ، أي } وعلمت
 . )٤(والبلدان 

رفة وقت نزول املطر من الغيب ؛ ألن مع ، فهذا ال ميكن وأما معرفة توقيت املطر
،  وربط نزول املطر بأحوال النجوم هذا هو االستسقاء باألنواء.  الذي ال يعلمه إال اهللا
 .  وهو من أمور اجلاهلية

، وهو علم يدرك  ، فهذا يرجع إىل معرفة الفصول وأما معرفة وقت بذار الزراع
 .  واهللا أعلم.  باحلساب

 نجان أو قراءة الكف اخلط يف الرمل أو قراءة الف
؛ كما حيدث  ، أو قراءة الكف ، أو قراءة الفنجان مثل اخلط يف الرمل:  ٢٨س

، بل  ، واإلمث ال يقتصر على مرتكب هذه األعمال نفسه عن بعض املخرفني اليوم
 ؟  ، أو صدقهم يلحق حىت من ذهب إليهم

ركية كلها من ال شك أن هذه اخلرافات واألوهام اجلاهلية واألعمال الش:  ٢٨ج
، ال جيوز للمسلم الذي يؤمن  ، وكلها من طرق الشرك وأعمال الشرك أعمال الشيطان

 .  ، وال أن يصدقهم باهللا واليوم اآلخر أن يذهب إىل هؤالء
                                                 

 .  ) ) ٧٤ / ٤ ) ( صحيح البخاري (انظر  ) (١(
 .  ٥:  سورة امللك آية) ٢(
 .  ١٦:  سورة النحل آية) ٣(
 ) ) .  ٤٤٣ص ) ( تيسري العزيز احلميد (انظر  ) (٤(
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؛ فقد كفر مبا  ، فصدقه مبا يقول ، أو عرافًا  كاهًنامن أتى {:  قال رسول اهللا 

،  ، وال تصديقهم ، وال سؤاهلم  فال جيوز الذهاب إليهم)٢(  )١( }أنزل على حممد 
 سبحانه -، وأن يرتبط باهللا  ، وأن يتوكل على اهللا وعلى املؤمن أن يعتمد على اهللا

 .  ، أو يضله عن الصراط املستقيم ه، أو خيلخل عقيدت ، وأن حيذر مما يفسد دينه -وتعاىل 
ما رأيكم يف قراءة الفنجان وقراءة الكف وما يسمى :  فضيلة الشيخ:  ٢٩س

 ؟  باألبراج اليت تنشر يف اجلرائد
، قراءة الفنجان والكف واألبراج اليت تنشر يف اجلرائد  كل هذه من السحر:  ٢٩ج

، الكهانة   من السحر كلها باطلة، والكهانة نوع كلها من ادعاء علم الغيب فهي كهانة
 .  والعيافة وطرق احلصى وضرب الودع ونثر الودع كلها من أنواع السحر

 االستدالل بالنجوم على املواقع األرضية 
 ؟  هل االستدالل بالنجوم على املواقع األرضية سحر:  ٣٠س
اه للمسافر ، إمنا تدل على الطريق واالجت النجوم ال تدل على املواقع األرضية:  ٣٠ج

:  ، هذا هو املقصود من قوله تعاىل إذا رأى النجم عرف االجتاه ويعرف الطريق
} (#ρ ß‰tG öκtJ Ï9 $ pκÍ5 ’Îû ÏM≈yϑ è= àß Îhy9 ø9$# Ìós t7ø9$#uρ 3 { )السفن يف البحر تعرف هبا االجتاه الصحيح  )٣

أما .  الطرق والبالد ممكن:  ، يعين وهكذا أما أهنا تدل على املواقع فال أدري ما يقصده
؛ ألن ذلك  ، فهذا باطل إن كان القصد معرفة ما يف األرض من معادن ومياه وخمزونات

 .  ال يستدل عليه بالنجوم

                                                 
،  )٢/٤٢٩(، أمحد  )٦٣٩(، ابن ماجه الطهارة وسننها  )٣٩٠٤(بو داود الطب ، أ )١٣٥(الترمذي الطهارة ) ١(

 .  )١١٣٦(الدارمي الطهارة 
 .)  ) ٤ ( احلاشية رقم ١٩٦تقدم خترجيه ص  ) (٢(
 .  ٩٧:  سورة األنعام آية) ٣(
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ً               التعامل مع اجلن عند استخراج الكنوز املدفونة قدمي ا يف باطن األرض                                               
ً             أمسع أن هناك كنوز ا مدفونة قدمي ا يف باطن األر:  ٣١س  ض وعليها رسم اجلن                 ً           

ولكي يستخرجوا هذا الكرت يذهب العارفون بأماكنها إىل الشيخ الفالين وعنده علم 
كاف عن كيفية استخراج الكرت والتعامل مع اجلن فيقرءون عليه القرآن الكرمي 

 ؟  ، هل هذا جائز والطالسم ويقال بأهنم اعتادوا استخراجها وقدروا على هزمية اجلن
، فإن الطالسم اليت حيضرون هبا اجلن ويستخدموهنم هبا  ل ليس جبائزهذا العم:  ٣١ج

çµ…  {:  ، قال اهللا تعاىل ، والشرك أمره خطري هي من أمور الشرك ¯ΡÎ) tΒ õ8Îô³ç„ «!$$ Î/ ô‰s)sù 

tΠ§ym ª!$# Ïµ ø‹n= tã sπ ¨Ψ yf ø9$# çµ1uρ ù'tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9$# ( $ tΒ uρ šÏϑ Î=≈©à= Ï9 ôÏΒ 9‘$ |ÁΡr& ∩∠⊄∪ { )والذي يذهب إليهم  )١
 .  ، ويغريهم مبا يعطيهم من األموال ، وأهنم على حق يغرهم بأنفسهم:  يغرهم ويغريهم

 .   إليهم، وأن حيذر إخوانه املسلمني من الذهاب والواجب قطيعة هؤالء
والغالب من أمثال هؤالء أهنم يلعبون على الناس ويبتزون أمواهلم بغري حق ويقولون 

.  حنن قلنا وصار كما قلنا:  ، مث إذا وافق أخذوا ينشرونه بني الناس ويقولون          ً القول خترص ا
 .  دعاوى باطلة خيدعون هبا الناس

حذروا أن متتطوا الكذب على وإنين أوجه النصيحة إىل من ابتلوا هبذا األمر وأقول ا
 .  الناس والشرك باهللا

فإن أمر الدنيا قريب واحلساب يوم القيام عسري وعليكم أن تتوبوا إىل اهللا من هذا 
 .  واهللا املوفق.  ، وأن تصححوا أعمالكم وتطيبوا أموالكم العمل

                                                 
 .  ٧٢:  سورة املائدة آية) ١(
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 دخول اجلن وتلبسه باإلنس 
 اجلن باإلنس ودخوهلم يف عصرنا احلاضر كثر حديث الناس عن تلبس:  ٣٢س
؛ فهل هلذا تأثري على  ، بل إن البعض ينكر اجلن إطالقا ، ومن الناس من ينكر ذلك فيهم

 ؟  ؟ مث ما الفرق بينهم وبني املالئكة ؟ وهل ورد ما يلزم باإلميان باجلن عقيدة املسلم
تاب ؛ ألنه إنكار ملا تواتر يف الك إنكار وجود اجلن كفر وردة عن اإلسالم:  ٣٢ج

،  ؛ ألننا ال نراهم ، فاإلميان بوجودهم من اإلميان بالغيب والسنة من األخبار عن وجودهم
çµ… {:  ، قال تعاىل يف إبليس وجنوده وإمنا نعتمد يف إثبات وجودهم على اخلرب الصادق ¯ΡÎ) 

öΝä31 ttƒ uθ èδ …çµ è=‹Î6 s% uρ ôÏΒ ß]ø‹ym Ÿω öΝåκtΞ÷ρ ts? 3 { )١( . 
، وتكذيب ملا ثبت يف  ، لكنه خطأ ؛ فال يقتضي الكفر أما إنكار دخوهلم يف اإلنس

،  ، لكن خلفاء هذه املسألة ال يكفر املخالف فيها األدلة الشرعية والواقع املتكرر وجوده
،  ، وإمنا يعتمد على عقله وإدراكه ؛ ألنه ال يعتمد يف إنكار ذلك على دليل ولكن خيطأ

ً                  قياس ا يف األمور الغيبيةوالعقل ال يتخذ م                         ً            ، وكذلك ال يكون العقل مقدم ا على أدلة     
 .  ، إال عند أهل الضالل الشرع

 :  والفرق بينهم وبني املالئكة من وجوه
، واملالئكة خلقوا  ؛ فاجلن خلقوا من نار السموم  من وجه أصل اخللقة: الوجه األول

 .  من نور
:  ، كما قال تعاىل ، مكرمون ، مقربون ن هللا إن املالئكة عباد مطيعو: الوجه الثاين

}  ö≅ t/ ×Š$ t6 Ïã šχθ ãΒ tõ3•Β ∩⊄∉∪ Ÿω …çµ tΡθ à)Î7ó¡o„ ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ Νèδ uρ Íν ÌøΒ r'Î/ šχθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊄∠∪ { )وقال  )٢ ،

ω tβθÝÁ  {:  تعاىل ÷è tƒ ©!$# !$ tΒ öΝèδ ttΒ r& tβθè= yè øtƒ uρ $ tΒ tβρ âs∆ ÷σãƒ ∩∉∪ { )٣(  . 

                                                 
 .  ٢٧:  سورة األعراف آية) ١(
 .  ٢٧ - ٢٦:  تانياآلسورة األنبياء ) ٢(
 .  ٦:  سورة التحرمي آية) ٣(
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$ Ρr&uρ̄$  {:                      ً      ؛ كما قال تعاىل إخبار ا عنهم ؛ فمنهم املؤمن ومنهم الكافر أما اجلن ¨Ζ ÏΒ 

tβθ ßϑÎ= ó¡ßϑ ø9$# $ ¨ΖÏΒ uρ tβθäÜÅ¡≈ s)ø9$# ( { )؛ قال تعاىل ومنهم املطيع ومنهم العاصي )١  :}  $ ¯Ρr&uρ $ ¨ΖÏΒ 

tβθ ßsÎ=≈ ¢Á9$# $ ¨ΖÏΒ uρ tβρßŠ y7 Ï9≡sŒ ( { )إىل غري ذلك من اآليات.  . )٢  . 

 االستعانة باجلن املسلم 
بعض الناس عندهم جهل بالقراءة ويستعينون باجلان ويقولون هذا جين :  ٣٣س 

 ؟  هل من كلمة هبذا املوضوع.  مسلم ويسألونه عن مكان السحر
؛ ألنه قد  ، وال الذي يقول إنه مسلم ال املسلم منهم.  ال يستعان باجلان:  ٣٣ج

،  ، وهو كذاب من أجل أن يتدخل مع اإلنس فيسد هذا الباب من أصله يقول إنه مسلم
، واالستعانة  ؛ ألن هذا يفتح الباب إهنم مسلمون:  ، ولو قالوا وال جيوز االستعانة باجلن

، إمنا  ، أو غري مسلم                         ً ، أو غري جين سواء كان مسلم ا     ً  جني ابالغائب ال جتوز سواء كان
çµ  {:  يستعان باحلاضر الذي يقدر على اإلعانة كما قال اهللا تعاىل عن موسى sW≈ tó tGó™ $$ sù 

“ Ï% ©!$# ÏΒ Ïµ ÏG yè‹Ï© ’ n?tã “ Ï% ©!$# ôÏΒ Íν Íiρ ß‰tã { )هذا حاضر ويقدر على اإلغاثة فال مانع من  )٣
 .  هذا يف األمور العادية

 الذهاب إىل املشعوذين 
، أو هبيمة نذهب إىل الشيخ ويكتب لنا  حنن يف الصعيد إذا مرض لنا طفل:  ٣٤س

، أو البهيمة ما  ى رقبة املريض، أو نعلقها عل ، أو نقوم بشرهبا ، مث نتبخر ورقة حنرقها
 .  ؟ بارك اهللا فيكم حكم هذا العمل

هذا من اخلرافات اليت ما أنزل اهللا هبا من سلطان وهذه الورقة ال ندري ماذا :  ٣٤ج
 من هؤالء املشعوذين فعلى كتب فيها رمبا يكون قد كتب فيها الشرك والكفر باهللا 

                                                 
 .  ١٤:  سورة اجلن آية) ١(
 .  ١١:  سورة اجلن آية) ٢(
 .  ١٥:  سورة القصص آية) ٣(
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 سبحانه -ليكم باالعتماد على اهللا كل حال جيب عليكم جتنب مثل هذا الشيء وع
βÎ)uρ y7  {:   كما قال تعاىل-وتعاىل  ó¡|¡ôϑ tƒ ª!$# 9hÛØÎ/ Ÿξ sù y#Ï©% Ÿ2 ÿ…ã& s! ω Î) uθ èδ ( χ Î)uρ x8÷ŠÌãƒ 

9ösƒ ¿2 Ÿξ sù ¨Š!#u‘ Ï& Î#ôÒ xÏ9 4 { )وقال تعاىل  )١ ،  :}  β Î) uρ y7 ó¡ |¡ ôϑ tƒ ª! $# 9 h ÛØ Î/ Ÿξ sù y# Ï©% Ÿ2 ÿ… ã& s! ω Î) 

uθ èδ ( β Î) uρ y7 ó¡ |¡ ôϑ tƒ 9 ö sƒ ¿2 uθ ßγ sù 4’ n? tã È e≅ ä. & ó x« Öƒ Ï‰ s% ∩⊇∠∪ { )٢(  . 

sŒÎ)uρ àM#  {:  قال اخلليل عليه السالم ôÊÌtΒ uθ ßγ sù ÉÏô±o„ ∩∇⊃∪ { )فيجب على  )٣ ،
 سبحانه -املسلم أن يعتمد على اهللا يف طلب الشفاء بالدعاء والعبادة والتضرع إىل اهللا 

، أما الذهاب إىل املخرفني واملشعوذين وأخذ  فهو الذي ميلك الشفاء والعافية -وتعاىل 
 .  ، فهذا من تالعب الشيطان األوراق منهم وإحراقها واستنشاقها وما أشبه ذلك

،   من هذا وعليكم أيضا باألخذ مبا أباح اهللا من األدويةفعليكم بالتوبة إىل اهللا 
 )٥( )٤( }، علمه من علمه وجهله من جهله  ما أنزل داء إال أنزل له شفاء {فإن اهللا 

،  ، أما املعاجل بالشعوذة واخلرافات فعليكم بتعاطي األدوية املباحة والعالج بالطب املباح
 .  فهذا ال جيوز للمسلم

 ها بقصد احلماية من املشاكل أو كسب مودة إنسان كتابة آيات القرآن ومحل
ما حكم الشرع يف كتابة آيات القرآن ومحلها بقصد احلماية من :  ٣٥س 
 ؟  ، أو كسب مودة إنسان املشاكل
ال جيوز على أصح قويل العلماء أن يكتب القرآن على شكل كتب وحروز :  ٣٥ج 

وإمنا الذي ورد أن القرآن يقرأ على ،  ؛ ألن القرآن مل يرتل هلذا وتعلق على األشخاص

                                                 
 .  ١٠٧:  سورة يونس آية) ١(
 .  ١٧:  سورة األنعام آية) ٢(
 .  ٨٠:  سورة الشعراء آية) ٣(
 .  )٣٤٣٩(، ابن ماجه الطب  )٥٣٥٤(البخاري الطب ) ٤(
)  ٤١٣ / ١ ) ( مسند اإلمام أمحد (، من حديث أيب هريرة و ) ١٢ / ٧ ) ( صحيح اإلمام البخاري : ( انظر ( )٥(

 .)  -  رضي اهللا عنه-، كالمها من حديث عبد اهللا بن مسعود  ) ١٩٧،  ١٩٦ / ٤ ) ( مستدرك احلاكم (و
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، وعلى شكل حجب وتعلق  ، أما أنه يكتب على شكل حروز ، وعلى املريض املصاب
،  ؛ ألن هذا ال دليل عليه ، فهذا ال جيوز يف أصح قويل العلماء على الشخص املريض

ركية وألنه وسيلة إىل امتهان القرآن ووسيلة إىل أن يكتب غري القرآن من التعاويذ الش
، وإمنا تكتب األمور  واأللفاظ اجملهولة فإذا فتح هذا الباب فإنه ال يقتصر على كتابة القرآن

فال يفتح هذا الباب وينبغي .  احملظورة والشركية كما هو الواقع عند اجلهال واملخرفني
، أو لكسب  ، ومن باب أوىل حترمي تعليق القرآن ومحله بقصد احلماية مما مل يقع إقفاله

 .  ، فهذا ال جيوز من غري خالف فيما أعلم ملودةا

                         ً                         تعليق اآليات تربكا واعتقاد ا بأهنا سبب يف طرد الشياطني 
، أو  ، أو غريها من اآليات هل جيوز للمسلم أن يعلق آية الكرسي:  ٣٦س

              ً            ً             ، أو مكتبه تربك ا هبا واعتقاد ا بأهنا سبب يف  ، أو سيارته ، أو يف بيته األدعية على رقبته
 ؟  طرد الشياطني

، أو  ، أو غريها من آيات القرآن ال جيوز للمسلم أن يعلق آية الكرسي:  ٣٦ج
، هذا هو  ، أو لالستشفاء هبا من املرض األدعية الشرعية على رقبته لدفع شر الشياطني

، قال شيخ   وهذا منه)١( عن تعليق التمائم ؛ ألن النيب  الصحيح من قويل العلماء
شيء يعلق :  التمائم:  ) كتاب التوحيد ( يف - رمحه اهللا - بن عبد الوهاب اإلسالم حممد

إن  {:   يقولمسعت رسول اهللا :   قالعن ابن مسعود .  على األوالد يتقون به العني

 . )٣(حه احلاكم ووافقه الذهيب رواه أمحد وأبو داود وصح )٢( }الرقى والتمائم والتولة شرك 
                                                 

،  ٢١٧،  ٢١٩ / ٤ ) ( رك احلاكممستد (وكذلك )  ١٥٤،  ١٥٦ / ٤ ) ( مسند اإلمام أمحد : ( انظر ) (١(
 .)  من حديث بن عامر اجلهين)  ٢١٦

 .  )١/٣٨١(، أمحد  )٣٥٣٠(، ابن ماجه الطب  )٣٨٨٣(أبو داود الطب ) ٢(
، واحلديث رواه اإلمام أمحد يف  ) ٢٦ص (منت كتاب التوحيد لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب :  انظر ) (٣(

، واحلاكم يف  ) ٣٥٢١ (، وابن ماجه برقم  ) ٣٣٨٥ (و داود برقم ، وأب ) ٣٨١ / ١ ) ( مسنده (
السنن  (والبيهقي يف )  ٢٦٢ / ١٠ ) ( الكبري (، والطرباين يف  ينحوه)  ٢١٦،  ٢١٧ / ٤ ) ( مستدركه (

 .  ) -  رضي اهللا عنه-، كلهم من حديث عبد اهللا بن مسعود  ) ٣٥٠ / ٩ ) ( الكربى
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، أو غريها من البدن ال جيوز على الصحيح من قويل العلماء  فتعليق اآليات على الرقبة
، وألجل سد الذريعة اليت تفضي إىل تعليق ما  ، وهذا منه لعموم النهي عن تعليق التمائم

ً                             ، وألن يف ذلك تعريض ا المتهان القرآن وعدم احترامه ليس من القرآن وأما تعليق .                  
، أو مكتب لتربك وطرد  ، أو جدار ببيت اآليات على غري جسم اإلنسان من سيارة

؛ ألنه من اختاذ التمائم املنهي عنه وفيه امتهان  ، فهذا ال أعلم من قال جبوازه الشياطني
                                     ً     فما كانوا يعقلون اآليات على اجلدران تربك ا هبا .  ، ومل يكن من عمل السلف للقرآن
، وإمنا كانوا حيفظون القرآن يف صدورهم ويكتبونه يف مصاحفهم  للضرر بتعليقها    ً  ودفع ا 

 .  ويعلمون به ويتعلمون أحكامه ويتدبرون معانيه كما أمر اهللا بذلك

 رقية املريض بالقرآن الكرمي وأخذ األجر على ذلك 
 ؟ وهل هل ورد يف الشرع املطهر ما مينع من رقية املريض بالقرآن الكرمي:  ٣٧س

 .  ؟ ، أو هدية                       ً          جيوز للراقي أن يأخذ أجر ا على علمه
رقية املريض بالقرآن الكرمي إذا كانت على الطريقة الواردة بأن يقرأ وينفث :  ٣٧ج

 فهذا العمل جائز -، أو يف ماء يشربه املريض  ، أو على موضع األمل على املريض
ع العلماء على جواز وقد أمج:   قال السيوطي)١( رقى ورقي ؛ ألن النيب  ومشروع

وباللسان .  ، أو بأمسائه وصفاته أن تكون بكالم اهللا:  الرقى عند اجتماع ثالثة شروط
 وقال )٢(، بل بتقدير اهللا تعاىل  ، وأن يعتقد أن الرقية ال تؤثر بذاهتا العريب وما يعرف معناه

خص منها الدليل هي اليت تسمى بالعزائم و:  والرقى:  شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب
سم :   يعين- )٣( من العني واحلمة ما خال من الشرك فقد رخص فيها رسول اهللا 

، وال  ، فإن الرقية من ذلك تنفع بإذن اهللا  وكذا لدغ احلية-العقرب إذا لسعت اإلنسان 

                                                 
 ) ) .  ٢٦ - ٢٢ / ٧  (كما يف صحيح البخاري ) (١(
 ) ) .  ٢٤٣ / ١ (فتح اجمليد :  انظر ) (٢(
 .  ) )٦٣،  ٦٢ص  (كتاب التوحيد لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب :  انظر ) (٣(
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 أقر الصحابة الذين ؛ ألن رسول اهللا  ، أو هدية على عمله بأس أن يأخذ الراقي أجرة
 . )٢( )١( }إن أحق ما أخذمت عليه أجًرا كتاب اهللا  {:  ألجرة على رقية اللديغ وقالأخذوا ا

 العالج بالقرآن الكرمي 
نسمع يف هذه األيام عن أناس يعاجلون بالقرآن مرضى الصرع واملس :  ٣٨س

؛ فهل يف عمل  الناس نتيجة مرضية عند هؤالء، وقد وجد بعض  والعني وغري ذلك
؟ وما الشروط اليت ترون أهنا ينبغي أن  ؟ وهل يأمث من ذهب إليهم هؤالء حمذور شرعي

؟ وهل أثر عن بعض السلف عالج املسحورين  تكون موجودة فيمن يعاجل بالقرآن
 ؟  واملصروعني وغريهم بالقرآن

لسحر وغريمها من األمراض ال بأس بعالج مرضى الصرع والعني وا:  ٣٨ج
، فإن الرقية  ؛ بأن يقرأ القارئ وينفث على املصاب ، وذلك ما يسمى بالرقية بالقرآن

،  ، وهي اليت فيها دعاء لغري اهللا ، وإمنا املمنوع الرقية الشركية بالقرآن وباألدعية جائزة
، أما الرقية  هولة، أو بأمساء جم ؛ كعمل املشعوذين والدجالني واستعانة باجلن والشياطني

 .  بالقرآن واألدعية الواردة فهي مشروعة
وقد جعل اهللا القرآن شفاء لألمراض احلسية واملعنوية من أمراض القلوب وأمراض 

، وأن يعتقد كل منهما أن الشفاء  ، لكن بشرط إخالص النية من الراقي واملرقي األبدان
 .  سباب النافعة، وأن الرقية بكالم اهللا سبب من األ من عند اهللا

،  وال بأس بالذهاب إىل الذين يعاجلون بالقرآن إذا عرفوا باالستقامة وسالمة العقيدة
، إمنا  ، وال يستعينون باجلن والشياطني وعرف عنهم أهنم ال يعملون الرقى الشركية

 .  يعاجلون بالرقية الشرعية

                                                 
 .  )٥٤٠٥(البخاري الطب ) ١(
 .  ) ، من حديث ابن عباس ) ٢٣ / ٧ (رواه البخاري  ) (٢(
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قد كانوا يعاجلون هبا ؛ ف  وعمل السلفوالعالج بالرقية القرآنية من سنة الرسول 
، ويعتقدون أهنا من األسباب النافعة  املصاب بالعني والصرع والسحر وسائر األمراض

 .  ، وأن الشايف هو اهللا وحده املباحة
، أو                                                            ً           وال بد من التنبيه على أن بعض املشعوذين والسحرة قد يذكرون شيئ ا من القرآن

،  ، بعض اجلهال ة باجلن والشياطني، لكنهم خيلطون ذلك بالشرك واالستعان األدعية
 .  ، وهذا من اخلداع الذي جيب التنبه له واحلذر منه ويظن أهنم يعاجلون بالقرآن

 العالج عن طريق كتابة اآليات على ورقة 
 وجعلها يف املاء حىت تذوب مث الشرب منها 

 ما رأيكم فيمن يأخذ من أحد الرجال الصاحلني بعض الكتابات القرآنية:  ٣٩س
اجعلها يف :  للشفاء من مرض حيث يقوم هذا الرجل بكتابة اآليات على ورقة ويقول

، مث يشرب املريض ثالث مرات والباقي ميسح به اجلزء املراد  ماء حىت تذوب الكتابة
 ؟  ، أو أحد أعضائه فما حكم ذلك ، أو ظهره شفاؤه كأن يكون املرض يف صدره

،  يه بأن ينفث على جسمه بعدما يقرأ اآلياتاألوىل أن يقرأ املسلم على أخ:  ٣٩ج
؛                                                                             ً أو على موضع األمل منه وهذه هي الرقية الشرعية وإن قرأ له يف ماء وشربه فكذلك أيض ا

، مث متحى هذه الورقة يف ماء  أما كتابة اآليات يف ورق.  ألن هذا ورد به احلديث
ً          ، فهذا رخص فيه بعض العلماء قياس ا على ما  ويشرهبا املريض       ً        ، وأخذ ا بعموم  ورد                              

، ولكن األوىل  ؛ ألن اهللا أخرب أنه شفاء فال بأس به إن شاء اهللا االستشفاء بالقرآن الكرمي
 أو )١( وهو القراءة على املريض مباشرة ، وهو الوارد عن الرسول  هو ما ذكرناه

 .  القراءة يف ماء ويشربه

                                                 
 .)  من حديث أيب قتادة وعائشة وأيب سعيد رضي اهللا عنهم)  ٢٤،  ٢٥  /٧ (انظر صحيح اإلمام البخاري  ) (١(
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  املريض الرقية عن طريق كتابة آيات من القرآن الكرمي فيشربه
أنا أكتب احملو للمرضى فهل جيوز أن أكتب هلم آيات من القرآن الكرمي :  ٤٠س

 ؟  فيشربه املريض أم ال
 الرقية على املريض بأن يقرأ عليه مباشرة وينفث على الوارد عن النيب :  ٤٠ج
أعيذك بكلمات اهللا التامات  { بأن يقول هذه هي الرقية الواردة عن النيب .  جسمه

، أو عني  ، من شر كل نفس ، من كل شيء يؤذيك ، باسم اهللا أرقيك من شر ما خلق
، ربنا اهللا الذي يف السماء تقدس امسك أمرك يف  ، بسم اهللا أرقيك حاسد اهللا يشفيك

تك يف السماء فاجعل رمحتك يف األرض اغفر لنا حوبنا السماء واألرض كما رمح
 وحنو )٢( )١( }، أنزل رمحة من رمحتك وشفاء من شفائك  ، أنت رب الطيبني وخطايانا

،  أما كتابة القرآن الكرمي بأوراق.  ذلك من األدعية الشرعية الواردة اليت يرقى هبا املريض
ٍ ، أو أوان  أو بصحون ، فهذا أجازه بعض أهل العلم  ض حموها، مث تغتسل ويشرب املري         

، وهو أن يرقى املريض مباشرة إما بأن  ، لكن األوىل ما ذكرنا              ً          ويعتربونه داخل ا يف الرقية
هذا هو .   -كما ورد عن النيب .  ، أو بأن يقرأ يف ماء ويشربه املريض يقرأ عليه

 .  ، واهللا أعلم            ً                      األوىل اقتصار ا على ما ورد به الدليل

  باملرأة املسحورة إىل أحد املشايخ للقراءة عليها الذهاب
 ؟  هل جيوز الذهاب باملرأة املسحورة إىل أحد املشايخ للقراءة عليها:  ٤١س
                       ً                                            إذا كان هذا الشيخ معروف ا بالصالح والدين وصالح العقيدة ويقرأ عليها من :  ٤١ج

فتنة فال بأس بذلك ، وهذا الشيخ يكون عنده حتفظ من ال القرآن مع التستر واالحتجاب
          ً     ، وال معروف ا مبا  ، أما إذا كان هذا الشيخ غري معروف ال بسالمة العقيدة لعدم احملذور

                                                 
 .  )٣/٥٦(، أمحد  )٣٥٢٣(، ابن ماجه الطب  )٩٧٢(، الترمذي اجلنائز  )٢١٨٦(مسلم السالم ) ١(
،  ١٧٣٤،  ١٧١٩،  ١٧١٨ / ٤ (وصحيح اإلمام مسلم )  ٢٦ - ٢٤ / ٧ (انظر صحيح البخاري  ) (٢(

 .)  كتب السنن، وغريمها من  ) ١٧٣٨



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ٧٩٤

، ومن ملس  ، أو كان من املتساهلني يف أمور النساء ، وال مبا يقرأ فال يذهب إليه يعمل
 .  النساء والنظر إىل النساء فال يذهب إليه لوجود الفتنة يف هذا

يه يف احلالة األوىل مع الضوابط اليت ذكرناها فال حيصل خلوة بينه وإذا ذهب إل
،               ً ، ولو كان صاحل ا ، بل يكون هذا حبضور وليها معها ال خيلو هبا هذا الشخص وبينها

، وال تكشف له شيئا من  ال خيلو هبا.               ً ، ولو كان صاحل ا فالفتنة ال تؤمن على أحد
 .  ، أو متعطرة ، وهي متزينة ، وال تذهب إليه ، أو من زينتها جسمها

 كتابة آيات من القرآن أو اسم من أمساء اهللا احلسىن 
 وحموها باملاء وشرهبا بقصد الشفاء 

، أو اسم من أمساء اهللا احلسىن  ما حكم الشرع يف كتابة آيات من القرآن:  ٤٢س
 ؟  ، أو جلب منفعة وحموها باملاء وشرهبا بقصد الشفاء من مرض

لذي يعاجل املرضى بالقرآن على املريض مباشرة بأن يرقيه بالقراءة بأن ينبغي ل:  ٤٢ج
، وهذا الذي كان  يقرأ القرآن وينفث على املريض مباشرة هذا أنفع وأحسن وأكمل

                                                       ً   وكان السلف يفعلونه وجيوز أن يقرأ يف ماء ويسقى للمريض أيض ا )١( يفعله الرسول 
، أو ورق  قرآن على شيء طاهر كصحن، أما أن يكتب ال وبذلك ورد بعض األحاديث

 .  بشيء طاهر ويغسل املكتوب ويسقى للمريض
 وذكره العالمة ابن القيم )٢(فقد رخص فيه بعض السلف مثل اإلمام أمحد بن حنبل 

 وأنه شيء معروف عن بعض السلف وتركه أحسن )٣("  " زاد املعاد"  "    ً   أيض ا يف
 .  ، واهللا أعلم لالقتصار على ما ورد

                                                 
 .  ) ، من حديث أيب قتادة وعائشة وأيب سعيد رضي اهللا عنهم ) ٢٤،  ٢٥ / ٧ (انظر صحيح البخاري  ) (١(
، وذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية  . ) ١١٢،  ١١٤ / ٢ (املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد :  انظر ) (٢(

 ) ) .  ٦٤،  ٦٥ / ١٩ ( اإلسالم ابن تيمية انظر جمموع الفتاوى لشيخ (يف جمموعة الفتاوى 
 .)  ١٧٠،  ١٧١ / ٤ (انظر زاد املعاد البن القيم  ) (٣(
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 تداوي بكتابة آيات من القرآن على لوح خشيب ال
 مث متحى مباء يشربه املريض وأخذ األجرة على ذلك 

،  هل جيوز التداوي من مرض بكتابة آيات من القرآن على لوح خشيب:  ٤٣س
 ؟  مث متحى مباء يسقى به املريض وهل جيوز أخذ األجرة عن هذا العمل

هر ويغسل هذا املكتوب ويشرب ال بأس بكتابة القرآن على شيء طا:  ٤٣ج
 )١(وقد رخص يف هذا اإلمام أمحد .  ؛ ألنه داخل يف الرقية للمريض لالستشفاء مبثل هذا

 وكذلك العالمة ابن )٢("  " الفتاوى"  " وكثري من األئمة كشيخ اإلسالم ابن تيمية يف
؛ ألنه داخل يف  ذاوغريهم من أهل العلم فال بأس هب.  . . )٣("  " زاد املعاد"  " القيم يف

، ولكن األوىل أن تكون الرقية بالقراءة على املريض مباشرة بأن يقرأ القرآن  عموم الرقية
وأما أخذ األجرة .  ، أو على حمل اإلصابة هذا هو األفضل واألكمل وينفث على املريض

رقية ؛ ألن أخذ األجرة على ال                                                ً على كتابة القرآن ألجل شفاء املريض فال بأس بذلك أيض ا
 . )٤( أقر الصحابة الذين أخذوا اجلعل على الرقية جائزة ألن النيب 

 فتح عيادات متخصصة للقراءة 
 ؟  ما رأيكم بفتح عيادات متخصصة للقراءة:  ٤٤س
؛ ألن هذا يفتح باب فتنة ويفتح باب احتيال للمحتالني وما  هذا ال جيوز:  ٤٤ج

والتوسع يف .  و يفتحون حمالت للقراءة، أ كان هذا من عمل السلف أهنم يفتحون دورا
؛ ألن الناس جيرون وراء الطمع وحيبون أن جيلبوا            ً                    هذا حيدث شر ا ويدخل فيه من ال حيسن

؛ ألن  ، وال يقال هذا رجل صاحل ، ومن يأمن الناس ، ولو بعمل أشياء حمرمة الناس إليهم
 .  ب ال جيوز وجيب إغالقه             ً               ، ولو كان صاحل ا ففتح هذا البا اإلنسان يفنت والعياذ باهللا

                                                 
 ) ) .  ١١٢،  ١١٤ / ٢ (انظر املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد  ) (١(
 ) ) .  ٦٥،  ٦٤ / ١٩ (جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية :  انظر ) (٢(
 ) ) .  ١٧١،  ١٧٠ / ٤ ( املعاد البن القيم زاد:  انظر ) (٣(
 .  ) من حديث عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما)  ٢٣ / ٧ (انظر صحيح البخاري  ) (٤(
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 ال يتطلب أن يكون كل مرض سحرا 
زوجيت تعاين من أمراض خمتلفة وعرضت على أطباء :  سائل يقول:  ٤٥س 

، وهي تشك أن هبا سحرا وكثر ما تطلب مين  فأفادوا بعدم وجود أي أمراض عضوية
ن ، وأنا أرفض ملا يف ذلك م عرضها على بعض األشخاص الذين يكشفون السحر

، فما رأي فضيلتكم وما هو  ، وأنا ال أحس بالراحة واحلياة الزوجية معها التحرمي
 ؟  احلل
، األمراض كثرية فما كل مرض                              ً ما كل من أصيب مبرض يكون مسحور ا:  ٤٥ج

، وهذا الوسواس واإلحلاح  ، فهذا من باب الظن والواجب ترك هذا الظن         ً يكون سحر ا
جلائزة الشرعية قراءة القرآن على هذه املريضة واإلكثار من على اهللا بالدعاء وعمل الرقية ا

ً                    ، أيض ا الذهاب إىل األطباء  هذا هو العالج.  ذلك وتعويذها بالتعويذات الشرعية     
، وال يكون هذا من  النفسانيني رمبا يعرفون نوع مرضها وعندهم عالج هلذا الشيء

 وإمنا حيل بالعالج الشرعي ، السحر وحىت لو ثبت أنه سحر فالسحر ال حيل بسحر مثله
الذي هو قراءة القرآن والتعويذات وإذا كان هناك أدوية معروفة حلل السحر وليس فيها 

أما أنه يذهب .  شيء من الشعوذة على أيدي الثقات من أهل العلم واملعرفة فإهنا تستعمل
.  )١(حر ال حيل السحر إال سا:  ، قال احلسن إىل السحرة ألجل حل السحر هذا ال جيوز

 . )٣( )٢( }هو من عمل الشيطان  {:  عن ذلك قال وملا سئل النيب 

                                                 
ال :  بلفظ)  ٧٧ / ٣ (ذكره ابن مفلح املقدسي يف اآلداب الشرعية عن ابن اجلوزي يف جامع املسانيد  ) (١(

 .  ) يطلق
، ابن ماجه الذبائح  )٤٣٤٠(، النسائي الصيد والذبائح  )١٩٤٠(ا يؤكل من احليوان مسلم الصيد والذبائح وم) ٢(

 .  )٣/١١١(، أمحد  )٣١٩٦(
)  ٣٥١ / ٩ (والبيهقي يف السنن الكربى )  ٢٣٧٠ (، وأبو داود برقم  ) ٢٩٤ / ٣ (رواه اإلمام أمحد  ) (٣(

 ) ) .  ١٠٢ / ٥ (مع الزوائد جم:  وانظر.   رضي اهللا عنه-كلهم من حديث جابر بن عبد اهللا 
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 امرأة تضع املصحف جبانب طفلها الصغري بقصد محايته من اجلن 
ما رأي فضيلتكم يف امرأة تضع املصحف جبانب طفلها الصغري بقصد :  ٤٦س 

 ؟  غاهلا وتركه وحدهمحايته من اجلن عند انش
وجيب أن يرفع املصحف .  ؛ ألن فيه إهانة للمصحف هذا العمل ال جيوز:  ٤٦ج

ً                          وليس هذا العمل مشروع ا بأن جيعل املصحف عند الطفل.  ويصان ويبعد عن الطفل ، أو                     
، أو ما أشبه  ، أو جيعله يف حلافه ، أو توسد ، أو ما أشبه ذلك جيعله على صدره إذا نام

 .  ذلك

 كتاب آكام املرجان يف غرائب وأحكام اجلان 
 ؟  ) آكام املرجان يف غرائب وأحكام اجلان (يسأل عن كتاب :  ٤٧س
، يبحث يف  هذا كتاب معروف)  آكام املرجان يف غرائب وأحكام اجلان : ( ٤٧ج

، وتصرفاهتم ويعطي فكرة موسعة عنهم  ، وأشكاهلم ؛ من حيث أحكامهم موضوع اجلن
 .  للقارئ وفيه أحكام شرعية فهو كتاب جيد يف اجلملةوفيه فائدة 
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 احملاضرة الثانية واألربعون 
 احلقوق الواجبة على املسلم  

 مقدمة 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

، وعلى آله وصحبه  ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد احلمد هللا رب العاملني
 .  أمجعني

 -، قال اهللا  بين آدم على سائر املخلوقات كرم - سبحانه وتعاىل -فإن اهللا :  وبعد
$ ô‰s)s9uρ *  {:  -سبحانه وتعاىل  oΨ øΒ§x. û Í_ t/ tΠyŠ# u öΝßγ≈ oΨù= uΗ xquρ ’Îû Îhy9 ø9$# Ìós t7ø9$# uρ Νßγ≈ oΨø% y— u‘ uρ š∅ ÏiΒ 

ÏM≈t7ÍhŠ©Ü9$# óΟßγ≈ uΖù= Ò sùuρ 4’ n?tã 9ÏVŸ2 ô£ϑ ÏiΒ $ oΨ ø)n= yz WξŠ ÅÒ øs? ∩∠⊃∪ { )سبحانه وتعاىل - وقال )١ -  :

}  ô‰s)s9 $ uΖø)n= y{ z≈ |¡Σ M}$# þ’Îû Ç|¡ôm r& 5Οƒ Èθ ø)s? ∩⊆∪ ¢ΟèO çµ≈tΡ÷ŠyŠu‘ Ÿ≅xó™ r& t,Î#Ï≈ y™ ∩∈∪ ω Î) t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u 

(#θ è= ÏΗxå uρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9$# óΟßγ n= sù íô_ r& çöxî 5βθãΨ øÿ xΕ ∩∉∪ { )سبحانه وتعاىل - وقال )٢ -  :}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ 

â¨$ ¨Ζ9$# $ ¯ΡÎ) /ä3≈ oΨø)n= yz ÏiΒ 9x.sŒ 4 s\Ρé&uρ öΝä3≈ oΨ ù= yè y_ uρ $ \/θãè ä© Ÿ≅ Í←!$ t7s% uρ (#þθ èùu‘$ yè tG Ï9 4 ¨β Î) ö/ä3tΒ tò2 r& y‰Ψ Ïã «!$# 

öΝä39s)ø?r& 4 ¨β Î) ©!$# îΛ Î= tã ×Î7yz ∩⊇⊂∪ { )٣(  . 
فهذا اإلنسان له ميزة على غريه بالعقل والتكرمي وتوفري النعم له وإمداده بكل ما 

 .  دينه ودنياهيستعني به على ما ينفعه يف 
‚¤t  {:  - سبحانه وتعاىل -، كما قال  فكل ما يف هذا الكون مسخر لبين آدم y™ uρ 

/ä3s9 $̈Β ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ Yè‹ÏΗ sd çµ ÷ΖÏiΒ 4 { )٤(  . 

                                                 
 .  ٧٠:  سورة اإلسراء آية) ١(
 .  ٦ - ٤:  اتياآلسورة التني ) ٢(
 .  ١٣:  سورة احلجرات آية) ٣(
 .  ١٣:  سورة اجلاثية آية) ٤(
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$ ô‰s)s9uρ *  {:   يف اآلية األخرى-سبحانه وتعاىل  -قال  oΨ øΒ §x. û Í_ t/ tΠyŠ# u öΝßγ≈ oΨù= uΗ xquρ ’Îû Îhy9 ø9$# 

Ìós t7ø9$#uρ Νßγ≈oΨ ø% y— u‘ uρ š∅ ÏiΒ ÏM≈ t7ÍhŠ©Ü9$# óΟßγ≈ uΖù= Ò sùuρ 4’n?tã 9ÏVŸ2 ô£ϑ ÏiΒ $ oΨø)n= yz WξŠÅÒ øs? ∩∠⊃∪ { )وقال )١ 

uθ  { تعاىل èδ “ Ï% ©!$# šY n= y{ Νä3s9 $ ¨Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ YèŠÏϑ y_ §ΝèO #“ uθ tG ó™ $# ’ n< Î) Ï!$ yϑ ¡¡9$# £ßγ1 §θ |¡sù yìö7y™ 

;N≡uθ≈ yϑ y™ 4 uθ èδ uρ Èe≅ä3Î/ >ó x« ×Λ Î= tæ ∩⊄∪ { )٢( . 
فهذا اإلنسان ميتاز على غريه من كل ما ميشي على وجه األرض ميتاز مبا أعطاه اهللا من 
احلواس واملدارك وما منحه من العقل والتفكري وما خوله من النعم فإنه ما أعطاه اهللا هذه 

، بل ال بد أن يكون                       ًوكرمه هذا التكرمي عبثا ، ما أعطاه اهللا هذه امليزات             ًامليزات عبثا 
óΟçFö7Å¡ys  {:  ذلك حلكمة وأن يكون لذلك نتيجة عظيمة قال تعاىل sùr& $ yϑ ¯Ρr& öΝä3≈ oΨ ø)n= yz $ ZWt7tã 

öΝä3¯Ρr&uρ $ uΖøŠs9Î) Ÿω tβθãè y_ öè? ∩⊇⊇∈∪ { )٣(  . 
فهل حيسب اإلنسان أنه أعطي هذه النعم ومكن هذا التمكني وأكرم هذا اإلكرام من 

Ü=|¡øt  {:  ، لقوله تعاىل ؟ ليس كذلك غري نتيجة ومن غري حكمة s† r& ß≈ |¡ΡM}$# βr& x8uøIãƒ 

“ ´‰ß™ ∩⊂∉∪ óΟs9r& à7 tƒ ZπxôÜçΡ ÏiΒ %c Í_ ¨Β 4 o_ôϑ ãƒ ∩⊂∠∪ §ΝèO tβ% x. Zπ s)n= tæ t,n= y⇐sù 3“ §θ |¡sù ∩⊂∇∪ Ÿ≅ yè pgm çµ ÷ΖÏΒ È ÷y_ ÷ρ ¨“9$# 

tx.©%! $# # s\ΡW{$#uρ ∩⊂∪ }§øŠs9r& y7 Ï9≡sŒ A‘Ï‰≈ s)Î/ #’ n?tã β r& }‘Å↵øt ä† 4’tAöθ pRùQ$# ∩⊆⊃∪ { )٤(  . 
 أن يأكل ، وليس من أجل فهذا التكرمي وهذا اإلنعام على هذا البشر له حكمة عظيمة

ليس من أجل أن يعمل ما شاء مما متليه عليه رغباته .                      ً ويشرب ويسرح وميرح أبد ا
 .  ، بل ال بد أن يكون وراء ذلك أمر عظيم ليس كذلك.  وشهواته

؟ هذا األمر أن اهللا كما كرمه وكما نعمه وكما أعطاه هذه العطايا  ما هو هذا األمر
ى إن قام هبا فله األجر العظيم عند اهللا ويكون العظيمة محله مسؤولية عظيمة وأمانة كرب
، إن اهللا أنعم على اإلنسان يف هذه الدنيا ومكنه  مصريه أحسن من مبدئه يف هذه الدنيا

                                                 
 .  ٧٠:  سورة اإلسراء آية) ١(
 .  ٢٩:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ١١٥:  سورة املؤمنون آية) ٣(
 .  ٤٠ - ٣٦:  اتياآلسورة القيامة ) ٤(
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، ولكن إذا أدى مسؤوليته على الوجه املطلوب فعند اهللا له من التكرمي يف اآلخرة  وكرمه
 له ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال ، أعد اهللا - سبحانه وتعاىل -ما ال يعلمه إال اهللا 
 .  وسيواصل اهللا له التكرمي واإلنعام دائما يف الدنيا واآلخرة.  خطر على قلب بشر

إذا قام هبذا الواجب ومحل هذه األمانة بصدق وإخالص فإنه سيقدم على خري أكثر مما 
نسان مل خيلق يف هذه ، فهذا اإل تركه يف هذه الدنيا وما عند اهللا خري وأبقى أفال تعقلون
 سبحانه -، قال اهللا  ، ليس كذلك الدنيا ليأكل ويشرب ويتنعم ويشتهي ويعمل ما شاء

$  { -وتعاىل  ¯ΡÎ) $ oΨôÊ ttã sπ tΡ$ tΒ F{$# ’ n?tã ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ÉΑ$ t6 Éf ø9$#uρ š ÷t/r'sù β r& $ pκs]ù= Ïϑ øt s† zø)xô© r&uρ 

$ pκ÷]ÏΒ $ yγ n= uΗ xquρ ß≈ |¡ΡM}$# ( …çµ̄ΡÎ) tβ% x. $ YΒθè= sß Zωθ ßγ y_ ∩∠⊄∪ { )١(  . 
فهو مسؤول عن .  ؟ هذه أمانة املسؤولية أمام اهللا جل وعال وأمام خلقه ما هي األمانة

، مسؤول عن مجيع ما  عماله، مسؤول عن أ ، مسؤول عن حركاته وسكناته تصرفاته
 - سبحانه وتعاىل -، حياسب ويناقش فإن أحسن فله األجر والثواب عند اهللا  يصدر منه

$  {:  ، وهلذا قال بعد هذه اآلية وإن أساء فإنه متوعد بالعقاب yγ n= uΗ xquρ ß≈ |¡ΡM}$# ( …çµ̄ΡÎ) tβ% x. 

$ YΒθè= sß Zωθßγ y_ ∩∠⊄∪ z> Éj‹yè ã‹Ïj9 ª!$# tÉ)Ï≈ uΖßϑ ø9$# ÏM≈ s)Ï≈ oΨßϑ ø9$#uρ šÅ2 Îô³ßϑ ø9$#uρ ÏM≈ x.Îô³ßϑ ø9$#uρ { )٢(  ،

z>θ  {،  الذين ضيعوا هذه األمانة çG tƒ uρ ª!$# ’ n?tã tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ÏM≈oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$#uρ 3 { )الذين حفظوا  )٣ ،
، املسؤولية أمام اهللا وأمام خلقه بأن ينظروا إىل أعماهلم  ، أمانة املسؤولية هذه األمانة

                                                  ً                        وحياسبوا أنفسهم ويقفوا عند تصرفاهتم فما كان منها حقا  شكروا اهللا عليه واستمروا 
 سبحانه -                ً                                               ما كان منها سيئا  تركوه وتابوا منه واستبدلوا باحلسن احملمود عند اهللا ، و عليه

، وهذه املسؤولية تتلخص يف احلقوق اليت أوجبها اهللا على هذا   هذه األمانة-وتعاىل 
 .  اإلنسان

                                                 
 .  ٧٢:  سورة األحزاب آية) ١(
 .  ٧٣ - ٧٢:  تانياآلسورة األحزاب ) ٢(
 .  ٧٣:  سورة األحزاب آية) ٣(
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 احلقوق العشرة 

 العبادة : احلق األول 
 ) ©ρß‰ç6ôã$#uρ ©!$# Ÿωuρ (#θä.Îô³è@ ÏµÎ/ $\↔ø‹x#) *  {:  هذه احلقوق هي اليت بينها اهللا جل وعال بقوله

Èøt$Î!≡uθø9$$Î/uρ $YΖ≈|¡ômÎ) “É‹Î/uρ 4’n1öà)ø9$# 4’yϑ≈tGuŠø9$#uρ ÈÅ3≈|¡yϑø9$#uρ Í‘$pgø:$#uρ “ÏŒ 4’n1öà)ø9$# Í‘$pgø:$#uρ É=ãΨàfø9$# É=Ïm$¢Á9$#uρ 

É=/Ζyfø9$$Î/ Èø⌠$#uρ È≅‹Î6¡¡9$# $tΒuρ ôMs3n=tΒ öΝä3ãΖ≈yϑ÷ƒr& 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω =Ïtä† tΒ tβ%Ÿ2 Zω$tFøƒèΧ #·‘θã‚sù ∩⊂∉∪ { )١(  . 
يف هذه اآلية الكرمية هي اليت محلها هذا اإلنسان وكلف هبا :  هذه احلقوق العشرة

عاقل فإنه ال يعفى من هذه احلقوق إال من فقد العقل كما وبالقيام هبا وكل إنسان 
، والنائم حىت  ، واجملنون حىت يفيق الصغري حىت يبلغ:  رفع القلم عن ثالثة {:   قال

ء الثالثة فإنه مكلف هبذه احلقوق فإن أداها على الوجه  من عدا هؤال)٣( )٢( }يستيقظ 
، وإن ضيعها أو  املطلوب فإنه يثاب عليها وتكون له العاقبة احلميدة يف الدنيا واآلخرة

:  ، وهذه احلقوق أوهلا - سبحانه وتعاىل -                              ً        ضيع شيئا منها فإنه يكون مؤاخذا  عند اهللا 
ρ#) *  {:  قوله تعاىل ß‰ç6 ôã$#uρ ©!$# Ÿω uρ (#θ ä.Îô³è@ Ïµ Î/ $ \↔ ø‹x© ( { )وهو :  ، هذا هو احلق األول )٤

، الذي خلقهم من أجله ورزقهم وأوجدهم من العدو وغذاهم  حق اهللا على عباده
                 ً           أهنم يقدمون هللا نفعا  ينفعون اهللا :  س معناه، حقه مقدم على سائر احلقوق فحقه لي بالنعم

، كال ألنه ليس حباجة إليه وإمنا يقدمون ألنفسهم ما يقرهبم إىل اهللا ويرضي  جل وعال به
؛  ؛ وإمنا العباد هم احملتاجون إليها اهللا عنهم رمحة هبم فهذه العبادة ليس اهللا حباجة إليها

                                                 
 .  ٣٦:  سورة النساء آية) ١(
 .  )١/١٤٠(، أمحد  )٢٠٤٢(، ابن ماجه الطالق  )١٤٢٣(الترمذي احلدود ) ٢(
، وأبو  ) ١١٦،  ١٠١،  ١٠٠ / ٦ (و )  ١٥٨،  ١٥٥ ، ١٤٠،  ١١٨،  ١١٦ / ١ (رواه اإلمام أمحد  ) (٣(

وابن ماجه )  ٣٤٣٢ (والنسائي يف سننه برقم )  ١٤٢٣ (والترمذي برقم )  ٤٤٠٣ - ٣٤٩٨ (داود برقم 
 رضي -، عن عائشة وعن علي بن أيب طالب  بروايات)  ٢٣٠١ (والدارمي برقم )  ٢٠٤٢،  ٢٠٤١ (برقم 

 .  ) - اهللا عنهما
 .  ٣٦:  اء آيةسورة النس) ٤(
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ويف كل حالة ال غىن هبم عن اهللا طرفة عني ألهنم فقراء إىل اهللا جل وعال يف كل حلظة 
 .  لكن ال يقرهبم إىل اهللا وال يربطهم باهللا إال العبادة

فالعبادة سبب لعفو اهللا جل وعال عنهم وإكرامه هلم وإنعامه عليهم يف الدنيا واآلخرة 
βÎ) (#ÿρ  {:  ، كما قال تعاىل فهم احملتاجون للعبادة وإال فاهللا جل وعال غين عنها ãàõ3s? ÷ΛäΡ r& 

tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ YèŠÏΗ sd  χ Î* sù ©!$# ; Í_ tó s9 î‰ŠÏΗ xq ∩∇∪ { )وقال)١  }  β Î) (#ρ ãàõ3s?  χ Î* sù ©!$# ; Í_ xî 

öΝä3Ζtã ( Ÿω uρ 4 yÌötƒ Íν ÏŠ$ t7Ïè Ï9 tøä3ø9$# ( β Î)uρ (#ρ ãä3ô±n@ çµ |Ê ötƒ öΝä3s9 3 Ÿω uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t÷z é& 3 §ΝèO 4’ n< Î) /ä3În/u‘ 

öΝà6ãè Å_ ö̈Β Νä3ã∞Îm7t⊥ ã‹sù $ yϑ Î/ ÷ΛäΖä. tβθè= yϑ ÷è s? 4 …çµ ¯ΡÎ) 7ΟŠ Î= tæ ÏN# x‹Î/ Í‘ρ ß‰Á9$# ∩∠∪ { )٢(  . 

،  ، لو أن أولكم وآخركم يا عبادي {:  ويف احلديث القدسي يقول اهللا جل وعال
، لو  وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك يف ملكي شيئًا

سكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك ، وإن أن أولكم وآخركم
،  ، إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم مث أوفيكم إياها يا عبادي.  . . . . . من ملكي شيئا

 . )٤( )٣( }، ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه  فمن وجد خريا فليحمد اهللا
ن اهللا أمره بالعبادة رمحة به ، وكو هذا هو املقصود من العبادة وهو راجع إىل املخلوق

، ومن أجل أن يفتح الباب بينه وبني اهللا  - سبحانه وتعاىل -من أجل أن تقربه إىل ربه 
 اهللا يف الرخاء يعرفك تعرف إىل {:  ، كما قال النيب  فيستحب دعاءه ويرحم ضعفه

،  ، واعلم أن النصر مع الصرب ، إذا سألت فاسأل اهللا وإذا استعنت فاستعن باهللا يف الشدة
، واعلم أن العباد لو اجتمعوا على أن ينفعوك  وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا

                                                 
 .  ٨:  سورة إبراهيم آية) ١(
 .  ٧:  سورة الزمر آية) ٢(
، ابن ماجه  )٢٤٩٥(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع  )٢٥٧٧(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٣(

 .  )٥/١٦٠(، أمحد  )٤٢٥٧(الزهد 
 .  - نه رضي اهللا ع-من حديث أيب ذر )  ٢٥٧٧ (رواه اإلمام مسلم برقم  ) (٤(
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يء مل ، ولو اجتمعوا على أن يضروك بش بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا لك
 . )٢( )١( }يضروك إال بشيء قد كتبه اهللا عليك 

وإذا .  - سبحانه وتعاىل - قلبك ال تلتفت إىل غري اهللا أنك تعلق باهللا :  معىن هذا
                             ً       ً                                          تعلق قلبك باهللا مأله اهللا غىن ونورا  وإميانا  أما إذا أعرض قلبك عن اهللا أظلم وقسا وانقطع 

ال يرفع لك عمل وحينئذ تكون من عن اهللا جل وعال فال يستجاب لك دعاء و
، وإال فاهللا  ، هذا هو املقصود من العبادة فأنت إذا تركت العبادة ضيعت نفسك اخلاسرين

 وله عباد غريك يعبدون ال - سبحانه وتعاىل -غين عن عبادتك ال ينقص من ملكه شيء 
 فانتبه ، فاهللا جل وعال غين عنك لكن أنت الذي ضيعت نفسك مع اهللا جل وعال يفترون
 .  لنفسك

$  {:  قال تعاىل tΒ uρ àM ø)n= yz £Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪ !$ tΒ ß‰ƒ Í‘ é& Νåκ÷]ÏΒ ÏiΒ 5−ø— Íh‘ !$ tΒ uρ ß‰ƒ Í‘ é& 

β r& Èβθ ßϑ ÏèôÜãƒ ∩∈∠∪ ¨βÎ) ©!$# uθ èδ ä−#¨— §9$# { )لنا أن العباد هم احملتاجون للعبادة، هذا يبني )٣   ،
، فاهللا إمنا يأمرنا  وأما اهللا جل وعال فليس حباجة إىل العبادة ولكنه أمرهم هبا ملصلحتهم

 .  ملصلحتنا وينهانا ملصلحتنا
$!  { قال تعاىل tΒ ß‰ƒ Í‘ é& Νåκ÷]ÏΒ ÏiΒ 5−ø— Íh‘ !$ tΒ uρ ß‰ƒÍ‘ é& β r& Èβθ ßϑÏè ôÜãƒ ∩∈∠∪ ¨βÎ) ©!$# uθ èδ ä−#¨— §9$# { )ما )٤ 

 لو )٥( } ô̈Βr& #x‹≈yδ “Ï%©!$# ö/ä3è%ã—ötƒ ÷βÎ) y7|¡øΒr& …çµs%ø—Í‘ 4  { - سبحانه وتعاىل -أحد يرزق غري اهللا 
 .  أن اهللا منع الرزق من الذي يرزقك

                                                 
 .  )١/٣٠٨(، أمحد  )٢٥١٦(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) ١(
 -، من حديث ابن عباس  ) ٣٠٣،  ٢٠٣ / ٧ (، والترمذي يف سننه  ) ٣٠٧ / ١ (رواه اإلمام أمحد  ) (٢(

 .  ) - رضي اهللا عنهما
 .  ٥٨ - ٥٦:  سورة الذاريات آية) ٣(
 .  ٥٨ - ٥٧:  تانياآلسورة الذاريات ) ٤(
 .  ٢١:  سورة امللك آية) ٥(
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 :  تعريف العبادة
؛  ذل هللا وخضوع له ومع احملبة واإلجالل:  ، أي الذل واخلضوع:  العبادة يف اللغة

اسم :  ، وبتعريف أمشل وأوسع العبادة ألن العبادة غاية الذل مع غاية احلب هللا جل وعال
واألقوال الظاهرة والباطنة سواء كانت جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األعمال 

،  اعتقادية أو قولية أو فعلية كل ما حيبه اهللا ويرضاه من األعمال الظاهرة على اجلوارح
وما يرضاه اهللا فإنه ليس عبادة .  - سبحانه وتعاىل -، فإنه عبادة هللا  والباطنة يف القلوب

 .  هللا ولو كان اإلنسان يريد التقرب به إىل اهللا
ي ال يرضاه اهللا ال يكون عبادة هللا ولو حسن قصد اإلنسان فيه فالبدع واخلرافات فالذ

 .  ؛ ألن اهللا ال يرضاها ومل يأذن هبا - سبحانه وتعاىل -والشركيات ال تصلح عند اهللا 
، واهللا ال حيب الكفر وال حيب الشرك وال حيب  اسم جامع لكل ما حيبه اهللا:  فالعبادة

  يرضاها وإمنا حيب الطاعات وحيب االتباع واالقتداء بالرسول البدع واحملدثات وال
، هذا هو الذي يرضاه اهللا وحيبه وهذا هو  - سبحانه وتعاىل -والعمل مبا شرعه اهللا 

Ÿω  {:  ، مث قال العبادة uρ (#θ ä.Îô³è@ Ïµ Î/ $ \↔ ø‹x© ( { )ملا كانت العبادة ال تصح إال باإلخالص )١ 
 نبه اهللا على ذلك فنبه على ما يفسد العبادة وهو الشرك فإن اإلنسان لو عبد اهللا يف هللا 

                                                       ً                         الليل والنهار وأتى بكل عبادة يعرفها ولكنه أشرك باهللا شيئا  فإن عبادته ال تنفعه مهما 
ô‰s)s9uρ z  {:  - سبحانه وتعاىل - ، قال اهللا أتعب نفسه فيها Çrρé& y7ø‹s9Î) ’ n< Î)uρ t Ï% ©!$# ÏΒ 

š Î= ö6 s% ÷ È⌡s9 |M ø.uõ° r& £sÜt6 ós u‹s9 y7 è= uΗxå £tΡθ ä3tG s9uρ zÏΒ zƒ ÎÅ£≈ sƒ ø: $# ∩∉∈∪ { )٢( . 

، فالذي يعبد اهللا ويعبد غريه ال تنفعه عبادته وال تصح  شرك ال تصح معه عبادةفال
، من عمل  أنا أغىن الشركاء عن الشرك {:  - سبحانه وتعاىل -، كما قال اهللا  عبادته

،                ً         اهللا ال يقبل عمال  فيه شرك)٤( )٣( }ي فيه غريي تركته وشركه عمالً أشرك مع
                                                 

 .  ٣٦:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٦٥:  سورة الزمر آية) ٢(
 .  )٢/٣٠١(، أمحد  )٤٢٠٢(، ابن ماجه الزهد  )٢٩٨٥(مسلم الزهد والرقائق ) ٣(
 .)  -  رضي اهللا عنه-، من حديث أيب هريرة  ) ٢٩٨٥ (رواه اإلمام مسلم برقم  ) (٤(
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، الشرك األكرب املخرج من امللة  يشمل الشرك األكرب والشرك األصغر "     ًشيئا  " وقوله
، فهو نكرة يف سياق النهي فتعم  "     ًشيئا  " ؛ لقوله والشرك األصغر الذي ال خيرج من امللة

 .  الشرك األكرب واألصغر
؛ ألن بعض الناس يظن أن الشرك عبادة  شمل كل ما عبد من دون اهللاوكذلك ت
، فيشمل عبادة األولياء والصاحلني واملالئكة والرسل  ، والشرك أمشل من هذا األصنام فقط

 ، فيشمل عبادة كل ما تعلقت به القلوب من دون اهللا  وعبادة األحجار واألشجار
، قال  ا أكرب الشرك وهو حيبط مجيع األعمال، هذ كعبادة القبور واألولياء والصاحلني

öθ  {:  تعاىل s9uρ (#θ ä.uõ° r& xÝÎ6 ys s9 Οßγ ÷Ζtã $ ¨Β (#θ çΡ% x. tβθè= yϑ ÷è tƒ ∩∇∇∪ { )١(  . 
 وبالتايل تكون رك باهللا فمن تعلق بغري اهللا يف جلب نفع أو دفع ضر فقد أش

$!  {:  عبادته هباء منثورا قال اهللا جل وعال uΖøΒ Ï‰s% uρ 4’ n< Î) $ tΒ (#θ è= Ïϑ tã ôÏΒ 9≅ yϑ tã çµ≈oΨ ù= yèyf sù [!$ t6 yδ 

#·‘θ èWΨ̈Β ∩⊄⊂∪ { )ألنه مل خيلص هللا عز وجل؛  اهللا مساه عمال لكنه هباء منثور)٢   . 

t  {:  - سبحانه وتعاىل -وقال  Ï% ©!$#uρ (#ÿρ ãxŸ2 öΝßγ è=≈ uΗùå r& ¥># uy£x. 7π yè‹É)Î/ çµ ç7|¡øt s† ãβ$ t↔ ôϑ ©à9 $# 

¹!$ tΒ # ¨L ym #sŒÎ) …çν u!$ y_ óΟs9 çν ô‰Ågs† $ \↔ ø‹x© { )الحظوا يا عباد اهللا مساها أعماال  فدل على أهنم )٣              ً                            
يعملون وأهنم أتعبوا أنفسهم لكن ملا كان عملهم على غري أساس صحيح صار مثل 
السراب الذي هو انعكاس شعاع الشمس يف القيعان وقت الظهرية حىت إذا رأيته من بعد 

 .  ذلك عمل الكافر شكله شكل العمل؛ ألن شكله شكل املاء ك         ً     ظننته ماء  جيري
                                                                       ً  مث ماذا ترون حالة هذا اإلنسان الظمآن الذي تعب وملا وصل إىل هذا الذي حيسبه ماء  

؟ كذلك الكافر واملشرك يف اآلخرة ماذا تكون حالته  ؟ ماذا تكون حالته مل جيده شيئا

                                                 
 .  ٨٨:  آيةسورة األنعام ) ١(
 .  ٢٣:  سورة الفرقان آية) ٢(
 .  ٣٩:  سورة النور آية) ٣(
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≅ã  { ، قال تعاىل والعياذ باهللا sW¨Β š Ï%©!$# (#ρ ãxx. óΟÎγ În/tÎ/ ( óΟßγ è=≈ yϑ ôãr& >Š$ tΒ tx. ôN£‰tFô© $# Ïµ Î/ ßw†Ìh9$# ’ Îû 

BΘöθ tƒ 7#Ï¹% tæ ( ω tβρâ‘ Ï‰ø)tƒ $ £ϑ ÏΒ (#θç7|¡Ÿ2 4’ n?tã &ó x« 4 š Ï9≡sŒ uθ èδ ã≅≈ n=Ò9$# ß‰‹Ïè t7ø9$# ∩⊇∇∪ { )١(  . 
 .  حق اهللا الذي خلق العباد من أجله:  ؛ هذا هو احلق األول أسأل اهللا العافية
،   على محاركنت رديف النيب  {:   قال يف حديث معاذ ويبني هذا قوله 

لبيك يا :  قلت،  يا معاذ:  ، قال  لبيك يا رسول اهللا وسعديك: ، قلت يا معاذ:  فقال يل
؟  أتدري ما حق اهللا على العباد وما حق العباد على اهللا:  ، قال رسول اهللا وسعديك

،  فإن حق اهللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئاً:  ، قال اهللا ورسوله أعلم:  قلت
 . )٣( )٢( }من ال يشرك به شيئا وإن حق العباد على اهللا أن ال يعذب 

إذا رجعت الفائدة للعباد سلموا من العذاب وإذا سلموا من العذاب نالوا الثواب 
 هذا هو حق اهللا وهو أعظم احلقوق وألزم احلقوق - سبحانه وتعاىل -والرضى من اهللا 

، وإذا وجد  وهو األساس الذي إذا ضاع ضاعت مجيع األعمال وضاعت مجيع احلقوق
؛ ألنه األساس وهو القاعدة فبدونه  ح استقامت األمور وصلحت األعمال بدأ به أوالوصل

، وإذا ضاعت احلياة الدنيا ضاعت احلياة  ال مصلحة من احلياة وال فائدة يف احلياة الدنيا
$ uÅ£yz  {:  ، كما قال تعاىل ، ضاعت الدنيا واآلخرة اآلخرة u‹÷Ρ‘‰9$# nο tÅz Fψ$#uρ 4 y7 Ï9≡sŒ uθ èδ 

ãβ#uô£ã‚ ø9$# ßÎ7ßϑ ø9$# ∩⊇⊇∪ { )فمن ضيع دنياه ضاعت آخرته)٤   . 
هذا هو حق اهللا جل وعال ولذلك جيب على املسلمني أن يتعلموا التوحيد ويعملوا به 

جيب أن يتعلموه بدقة وعناية يف مدارسهم ويف .  وهويتعلموا ضده وهو الشرك ويتجنب
، والدعوة جيب أن  ، يف جمالسهم يتدارسون هذا األمر العظيم ويدعون إليه مساجدهم

                                                 
 .  ١٨:  سورة إبراهيم آية) ١(
،  )٤٢٩٦(، ابن ماجه الزهد  )٢٦٤٣(، الترمذي اإلميان  )٣٠(، مسلم اإلميان  )٦١٣٥(البخاري الرقاق ) ٢(

 .  )٥/٢٣٦(أمحد 
 .  ) -  رضي اهللا عنه- من الصحيح من حديث معاذ بن جبل يف مواضع)  ١٣٧ / ٧ (رواه اإلمام البخاري  ) (٣(
 .  ١١:  سورة احلج آية) ٤(
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؛ ألهنا األساس مث بعد ذلك تتناول بقية  تكون مركزة على التوحيد والعقيدة
مثل الذي يعتين ، أما أن هنتم باإلصالحات اجلانبية ونترك العقيدة فنحن  اإلصالحات

 .  كذا الدين إذا ضاع التوحيد ضاع بقية الدين.  جبسم ليس له رأس
، وأن تعقد له الندوات واحملاضرات  على الدعاة أن يهتموا هبذا األمر وأن يركزوا عليه

والدروس حىت يتقرر ويثبت ويتضح للناس وحىت تستقيم األمور وتصلح األحوال هذا هو 
ذا هو الذي إذا وقع فيه اخللل فسدت الدنيا واآلخرة أما بقية ه.  املطلوب وهو األساس

،  األمور فلو قدر أن يقع فيها خلل فإنه يكون عرضة للمغفرة والتوبة من اهللا جل وعال
βÎ) ©!$# Ÿω ãÏøó¨  {:  قال تعاىل tƒ βr& x8uô³ç„ Ïµ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρßŠ y7 Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ 4 { )١( . 

، لكن الشرك يقول اهللا جل  مجيع الذنوب يرجى من اهللا أن يغفرها مهما عظمت
β¨  {:  وعال فيه Î) ©!$# Ÿω ãÏøó tƒ β r& x8uô³ç„ Ïµ Î/ { )ويقول)٢   :}  …çµ ¯ΡÎ) tΒ õ8Îô³ç„ «!$$ Î/ ô‰s)sù tΠ § ym 

ª!$# Ïµ ø‹n= tã sπ̈Ψ yf ø9$# çµ1 uρù'tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9$# ( $ tΒ uρ šÏϑ Î=≈©à= Ï9 ôÏΒ 9‘$ |ÁΡr& ∩∠⊄∪ { )هل بعد هذا البيان بيان)٣   . 

 حق الوالدين : احلق الثاين 
È  {:  ، حيث يقول تعاىل حق الوالدين:  احلق الثاين ø t$ Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ $ ZΡ$ |¡ôm Î) { )يعين)٤   :

؛ ألن أعظم احملسنني  ن إحسانا فجاء حق الوالدين بعد حق اهللا مباشرةوأحسنوا بالوالدي
، محلتك أمك كرها ووضعتك كرها  إليك من اخللق هم الوالدين ربياك صغريا واعتنيا بك

،  كم القت من املشقة يف تربيتك وإماطة األذى عنك أرضعتك من ثدييها قامت عليك
خطار من أجل أن يطعمك ويغذيك والوالد يكد ويكدح ويكتسب ويعرض نفسه لأل

 .  فكل من الوالدين تظافرا يف إنتاجك ويف تكوينك حىت صرت بشرا وصرت رجال

                                                 
 .  ٤٨:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٤٨:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ٧٢:  سورة املائدة آية) ٣(
 .  ٨٣:  سورة البقرة آية) ٤(
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ما أحد عطف عليك من الناس غري الوالدين يف مهدك ملا نزلت من بطن أمك من 
4 *  {:  الذي حن عليك وهلذا يقول جل وعال يف اآلية األخرى |Ós% uρ y7 •/u‘ ω r& (#ÿρß‰ç7÷è s? Hω Î) 

çν$ −ƒ Î) È ø t$ Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ $ ·Ζ≈ |¡ôm Î) 4 $ ¨Β Î) £tóè= ö7tƒ x8y‰Ψ Ïã uy9 Å6ø9$# !$ yϑèδ ß‰tnr& ÷ρ r& $ yϑ èδ ŸξÏ. Ÿξ sù ≅ à)s? !$ yϑ çλ°; 7e∃é& Ÿω uρ 

$ yϑ èδöpκ÷]s? ≅ è% uρ $ yϑ ßγ ©9 Zωöθ s% $Vϑƒ ÌŸ2 ∩⊄⊂∪ ôÙ Ï÷z $#uρ $ yϑ ßγ s9 yy$ uΖy_ ÉeΑ—%! $# zÏΒ Ïπ yϑ ôm §9$# ≅ è% uρ Éb> §‘ $ yϑ ßγ ÷Ηxqö‘ $# 

$ yϑ x. ’ÎΤ$ u‹−/u‘ #ZÉó |¹ ∩⊄⊆∪ { )١( . 
كان رجل يطوف بالكعبة وهو .  مهما عملت من الرب فإنك لن تقوم حبق الوالدين

 رضي -، فرأى ابن عمر  عبةحامل لوالدته على ظهره وهي كبرية السن يطوف هبا بالك
، وال بزفرة من  ال:  ؟ قال يا ابن عمر هل تراين قد وفيتها حقها:  ، قال -اهللا عنهما 

إن حق الوالدين عظيم وهلذا جاء بعد .  زفراهتا ولكنك حمسن واهللا جيزي على اإلحسان
ρ#) *  { حق اهللا جل وعال يف الترتيب يف كثري من آيات القرآن يف هذه اآلية ß‰ç6 ôã$#uρ ©!$# Ÿω uρ 

(#θ ä.Îô³è@ Ïµ Î/ $ \↔ ø‹x© ( { )4 *  {:   ويف قوله تعاىل)٢ |Ós% uρ y7•/u‘ ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? HωÎ) çν$ −ƒ Î) Èø t$ Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ 

$ ·Ζ≈ |¡ôm Î) 4 { )ويف قوله تعاىل)٣   :}  øŒÎ)uρ tΑ$ s% ß≈ yϑø)ä9 Ïµ ÏΖö/eω uθ èδ uρ …çµ ÝàÏè tƒ ¢ o_ ç6≈ tƒ Ÿω õ8Îô³è@ «!$$ Î/ ( 
χ Î) x8÷Åe³9$# íΟù= Ýàs9 ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇⊂∪ $ uΖøŠ¢¹ uρ uρ z≈ |¡Σ M}$# Ïµ ÷ƒ y‰Ï9≡uθ Î/ çµ ÷Fn= uΗ xq …çµ •Β é& $ ·Ζ÷δ uρ 4’ n?tã 9÷δ uρ …çµè=≈ |Á Ïùuρ ’ Îû 

È ÷tΒ% tæ Èβr& öà6ô© $# ’Í< y7 ÷ƒ y‰Ï9≡uθ Î9uρ ¥’n< Î) çÅÁ yϑ ø9$# ∩⊇⊆∪ { )٤(  . 
 باهللا هو معصيتهما وعدم اإلحسان وجعل عقوق الوالدين من أكرب الكبائر بعد الشرك

، وحري مبن عق والديه أن يعاجل بالعقوبة وأن يرزق أوالدا  ، فالعقوق خطري جدا إليهما
جتد الولد من حني .  وهذا أمر تساهل فيه كثري من الناس اليوم.  يعقونه كما عق والديه

على كرب يتوظف خيرج يف بيت مستقل ويترك الوالدين على فقرهم وعلى حاجتهم و

                                                 
 .  ٢٤ - ٢٣:  تانياآلسورة اإلسراء ) ١(
  . ٣٦:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ٢٣:  سورة اإلسراء آية) ٣(
 .  ١٤ - ١٣:  تانياآلسورة لقمان ) ٤(
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بل رمبا أنه يف بعض اجملتمعات أن الوالدين إذا كربا يودعان .  أسناهنم ينعزل عنهما متاما
 .  دور العجزة حىت ميوتا وال يعطف الولد عليهما هذه مظاهر العقوق والعياذ باهللا

وحىت لو مل يصل األمر إىل هذا فإن كثري من األوالد اليوم يتكربون على الوالدين 
باجلهل وبعدم اإلدراك وبالغفلة وبكل الذم وأهنما أصحاب أفكار ضيقة وأن ويصفوهنما 

الولد متنور وعارف فيتكرب على والديه وجيازيهما باإلعراض ونكران اجلميل ولذلك ورد 
أن دعوة الوالد مستجابة فإذا دعا الوالد على ولده والعياذ باهللا فإن دعوته مستجابة أو دعا 

 .  ابة فاغتنم دعاء الوالدين لك واحذر من دعائهما عليكله خبري فإن دعوته مستج

 احلق الثالث والرابع واخلامس 
 حق ذي القرىب والقرابة واليتامى واملساكني 

وهم الذين تربطك هبم قرابة نسبية من قبل :  حق ذي القرىب والقرابة:  احلق الثالث
الد اإلخوة هؤالء تربطك هبم األب أو من قبل األم فاألعمام وأبناء األعمام واإلخوة وأو

، واألخوال واخلاالت واألجداد واجلدات من قبل األم تربطك هبم  القرابة من جهة األب
 .  القرابة من قبل األم فتصل القرابة ولو قطعوك

س الواصل باملكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت لي {:  وهلذا جاء يف احلديث

 . )٢( )١( }رمحه وصلها 
،  أما إذا كنت ال تواصل من أقاربك إال من يواصلك فهذه مكافأة ليست صلة رحم

، وصلة األرحام وبر الوالدين تكون  الواصل الذي يصل الرحم وإن قطعته هذا هو الواصل
تاجا وإدخال السرور عليهم وتوقريهم واحترامهم بالكالم اللني وبالزيارة والنفقة إذا اح

 .  كل هذا من حقوقهم

                                                 
 .  )٢/١٩٣(، أمحد  )١٦٩٧(، أبو داود الزكاة  )١٩٠٨(، الترمذي الرب والصلة  )٥٦٤٥(البخاري األدب ) ١(
 .  ) - رضي اهللا عنهما -من حديث احلسن وفطر )  ٧٣ / ٧ (رواه اإلمام البخاري  ) (٢(
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الصغري الذي مات أبوه الذي يقوم :  ، واليتيم هو مث ذكر حق اليتامى واملساكني
 .  برعايته فجعل املسلمني يف حمل والده يقومون برعايته

هذين الصنفني ، وهبذا جيرب كسر  الذي ال جيد ما يكفيه فيعطى كفايته:  واملسكني هو
 .  اليتيم واملسكني يف اجملتمع املسلم

 احلق السادس إىل العاشر 
 حق اجلار بأنواعه وحق ملك اليمني من األرقاء  

وهو من يسكن إىل جانب سكنك أو :  حق اجلار:  احلق السادس والسابع والثامن
و اجلار القريب جار له ثالثة حقوق وه:   أن اجلريان ثالثة، وقد ذكر النيب  قريبك منه

وهو اجلار املسلم غري :  وجار له حقان.  املسلم له حق القرابة وحق اإلسالم وحق اجلوار
 .  وهو اجلار الكافر:  وجار له حق واحد.  القريب له حق اإلسالم وحق اجلوار

 .  وحق اجلوار بأنواعه الثالثة هو كف األذى عنه وبذل اخلري له وإيصال النفع له
وهو املسافر املنقطع به دون بلده فيعطى ما يوصله :  نه حق ابن السبيلمث ذكر سبحا

 .  إىل بلده من الزكاة وغريها ولو كان غنيا يف بلده
حق ملك اليمني من األرقاء وذلك باإلنفاق عليهم وعدم تكليفهم من :  احلق العاشر

 اإلنسان من ، ويدخل يف ذلك ما ميلكه األعمال ما ال يطيقون وإذا كلفهم أن يعينهم
البهائم فيحسن إليها ويرفق هبا ويؤمن هلا ما حتتاجه من العلف واملاء وال حيملها ما ال 

 .  ، احلمد هللا رب العاملني دين العدالة والرمحة.  هذا هو دين اإلسالم.  تطيق
 .  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني
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 احملاضرة الثالثة واألربعون 
 الداعية الناجح صفات  

 مقدمة 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

، وعلى  ، وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حممد احلمد هللا رب العاملني
 .  آله وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدين

، فالدعوة   موضوع مهم- سبحانه وتعاىل -فإن موضوع الدعوة إىل اهللا :  أما بعد
 خلق اخللق - سبحانه وتعاىل - فإن اهللا دخول يف دين اهللا إىل اهللا تعين طلب ال

$  {:  ، قال تعاىل لعبادته tΒ uρ àM ø)n= yz £Ågø: $# }§ΡM}$# uρ ω Î) Èβρß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪ !$ tΒ ß‰ƒ Í‘é& Νåκ÷]ÏΒ ÏiΒ 5−ø— Íh‘ !$ tΒ uρ 

ß‰ƒ Í‘ é& βr& Èβθ ßϑÏè ôÜãƒ ∩∈∠∪ ¨β Î) ©!$# uθ èδ ä−#¨—§9$# ρ èŒ Íο §θà)ø9$# ßÏG yϑ ø9$# ∩∈∇∪ { )١(  . 
 سبحانه وتعاىل -؛ ألهنم هم احملتاجون إىل عبادة اهللا  وعبادهتم هللا يرجع نفعها إليهم

β  {:  ، قال تعاىل ، أما اهللا جل وعال فإنه غين عنهم وعن عبادهتم - Î) (#ÿρ ãàõ3s? ÷ΛäΡ r& tΒ uρ ’ Îû 

ÇÚö‘ F{$# $ YèŠÏΗsd  χ Î* sù ©!$# ; Í_ tó s9 î‰ŠÏΗ xq ∩∇∪ { )٢(  . 

، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم  يا عبادي {:  ويف احلديث القدسي يقول اهللا تعاىل
، لو أن  وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك يف ملكي شيئا

، وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من  أولكم وآخركم
، فمن وجد  ا، إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم مث أوفيكم إياه يا عبادي.  . ملكي شيئا

 . )٤( )٣( }، ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه  خريا فليحمد اهللا
                                                 

 .  ٥٨ - ٥٦:  اتياآلاريات سورة الذ) ١(
 .  ٨:  سورة إبراهيم آية) ٢(
، ابن ماجه  )٢٤٩٥(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع  )٢٥٧٧(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٣(

 .  )٥/١٦٠(، أمحد  )٤٢٥٧(الزهد 
 ) ) .  ١ (، احلاشية رقم  ١٤٣تقدم خترجيه ص  ) (٤(
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فالعباد هم الذين حباجة إىل أن يعبدوا اهللا من أجل أن ينالوا رضا اهللا ومغفرته 
 سبحانه -، ولذلك خلقهم اهللا  ، من أجل أن يدخلهم جنته وينقذهم من عذابه ورمحته
؛ ليتميز   أن خيتربهم وأن ميتحنهم- سبحانه وتعاىل -ه ، ولكن اقتضت حكمت -وتعاىل 

، والشيطان وحزبه يدعون الناس إىل اخلروج عن عبادة  بذلك أهل طاعته من أهل معصيته
 - سبحانه وتعاىل -؛ ولذلك أرسل اهللا  اهللا وإىل معصية اهللا وإىل اتباع األهواء والشهوات

ª!$#uρ (#þθ  { دعوهم إىل الشر، والشياطني ت الرسل يدعون الناس إىل اخلري ããô‰tƒ ’n< Î) Ïπ ¨Ψ yf ø9$# 

Íο tÏøó yϑ ø9$#uρ Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/ ( ß Îit7ãƒ uρ Ïµ ÏG≈ tƒ#u Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 öΝßγ ¯= yè s9 tβρ ã©.x‹tG tƒ ∩⊄⊄⊇∪ { )١(  ،}  ª!$#uρ (#þθ ãã ô‰tƒ 4’n< Î) Í‘# yŠ 

ÉΟ≈ n= ¡¡9$# “ Ï‰öκu‰ uρ tΒ â!$ t±o„ 4’ n< Î) :Þ≡uÅÀ 8ΛÉ)tFó¡•Β ∩⊄∈∪ { )٢(  .} öΝä.θãã ô‰tƒ tÏøó u‹Ï9 Νà6s9 ÏiΒ öΝä3Î/θ çΡ èŒ 

öΝà2 t½jz xσãƒ uρ #† n< Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ |¡•Β 4 { )٣(  . 
فاهللا يدعو عباده إىل أن يعبدوه ويتوبوا إليه ويستغفروه وأرسل الرسل يدعون الناس 

 من أجل مصلحة - سبحانه وتعاىل -، وكلف العلماء ورثة األنبياء بالدعوة إليه  إىل ذلك
، فالدعوة إىل اهللا قائمة منذ حصل ما حصل بني آدم وعدوه  عباد ومن أجل منفعتهمال

β¨  { ، وعندها تكفل الشيطان بإغواء بين آدم من استطاع منهم وإضالهلم الشيطان Î) 

z≈ sÜø‹¤±9$# ö/ä3s9 Aρ ß‰tã çνρ ä‹Ïƒ ªB$$ sù #‡ρ ß‰tã 4 $ yϑ̄ΡÎ) (#θ ãã ô‰tƒ …çµ t/÷“ Ïm (#θ çΡθ ä3u‹Ï9 ôÏΒ É=≈ pt õ¾r& ÎÏè ¡¡9$# ∩∉∪ { )٤(  . 

 مقابلة اإلساءة باحلسنة 
؛  فال شك أن هناك دعاة إىل اخلري وهناك دعاة إىل الباطل من شياطني اجلن واإلنس

حانا للعباد منذ بدء اخلليقة إىل آخر الدنيا       ً       وابتالء  وامت- سبحانه وتعاىل -حكمة من اهللا 
 -، واهللا  والصراع مستمر بني احلق والباطل وبني الدعاة إىل اخلري والدعاة إىل الشر

                                                 
 .  ٢٢١:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ٢٥:  سورة يونس آية) ٢(
 .  ١٠:  سورة إبراهيم آية) ٣(
 .  ٦:  سورة فاطر آية) ٤(
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ôtΒ  {:  ، قال تعاىل  أثىن على الدعاة إىل اهللا-سبحانه وتعاىل  uρ ß|¡ôm r& Zω öθs% £ϑ ÏiΒ !% tæyŠ ’ n< Î) 

«!$# Ÿ≅Ïϑ tã uρ $ [s Î=≈ |¹ tΑ$ s% uρ  Í_ ¯ΡÎ) zÏΒ tÏϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# ∩⊂⊂∪ Ÿω uρ “ Èθ tG ó¡n@ èπ oΨ |¡pt ø: $# Ÿω uρ èπ y∞ÍhŠ¡¡9$# 4 ôìsù÷Š$#  ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ 

ß|¡ôm r& { )١(  . 
يضا وصف الدعاة بأهنم يعملون مبا وأ.  فأخرب أن الدعاة إىل اهللا هم أحسن الناس قوال

Ÿ≅Ïϑ  { يدعون الناس إليه tã uρ $ [s Î=≈|¹ { )فالداعية جيب أن يكون أول من ميتثل مبا يدعو )٢ 
وهلذا يقول .  ق أقواله أعمالهإليه من الطاعة والعبادة حىت يكون قدوة صاحلة وحىت تصد

$!  {:  نيب اهللا شعيب عليه السالم tΒ uρ ß‰ƒ Í‘ é& ÷β r& öΝä3xÏ9% s{é& 4’n< Î) !$ tΒ öΝà69yγ ÷Ρr& çµ ÷Ζtã 4 ÷βÎ) ß‰ƒ Í‘ é& ω Î) 

yx≈ n=ô¹ M}$# $ tΒ àM ÷èsÜtG ó™ $# 4 $ tΒ uρ þ’Å+Š Ïùöθ s? ωÎ) «!$$ Î/ 4 Ïµ ø‹n= tã àM ù= ©.uθ s? Ïµ ø‹s9Î)uρ Ü=ŠÏΡé& ∩∇∇∪ { )٣(  . 

$tΑ  {:  وقوله تعاىل s% uρ  Í_ ¯ΡÎ) zÏΒ tÏϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# ∩⊂⊂∪ { )الم وإىل ينتسب إىل اإلس:   أي)٤
 سبحانه -؛ مث يبني اهللا  ، ال ينتسب إىل أحد سوى املسلمني املسلمني ومجاعة املسلمني

 أن الداعية إىل اهللا يتعرض إىل أذى من الناس ولكن أوصاه بأن يدفع باليت هي -وتعاىل 
 .  أحسن

؛ ألن هذا يبعث على قبول  فإذا أساء أحد إليه فإنه يقابل اإلساءة باإلحسان
Ÿω  { دعوته uρ “ Èθ tG ó¡n@ èπoΨ |¡pt ø: $# Ÿω uρ èπy∞ÍhŠ¡¡9$# 4 ôìsù÷Š$#  ÉL©9$$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ôm r& { )٥(  . 

وأيضا يقابل .  فالداعية حينما يؤذى فإنه ال يلتفت إىل ما يقال وما يفعل ضده
؛ ألنه ال   باإلحسان فيحسن إىل من أساء إليه من أجل أن جيتلب الناس إىل اخلرياإلساءة

 مل ينتصر لنفسه قط وإمنا ، وإمنا يريد اخلري للناس وهلذا فإن النيب  يريد االنتصار لنفسه

                                                 
 .  ٣٤ - ٣٣:  تانياآلسورة فصلت ) ١(
 .  ٣٣:  سورة فصلت آية) ٢(
 .  ٨٨:  سورة هود آية) ٣(
 .  ٣٣:  سورة فصلت آية) ٤(
 .  ٣٤:  سورة فصلت آية) ٥(



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ٨١٤

، أما هو يف نفسه فهو يؤذى  - سبحانه وتعاىل -يغضب وينتصر إذا انتهكت حرمات اهللا 
 .  - سبحانه وتعاىل -، بل حيتسب األجر عند اهللا   فيه ومل يكن ينتصر لنفسهويقال فيه ويتكلم

هذا مما جيلبهم .  وهذا أيضا من مقومات الدعوة اإلحسان إىل املدعوين وإن أساؤوا
ôìsù÷Š$#   {:  ، أما مقابلتهم باإلساءة فإن هذا ينفرهم إىل اخلري ويرغبهم يف اخلري ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ 

ß|¡ôm r& { )كون اإلنسان يضري ويتحمل :  ، يعين مث بني أن هذه الصفة صفة عزيزة.  )١

 .  )tΒuρ !$yγ9¤)n=ãƒ ωÎ) tÏ%©!$# (#ρçy9|¹ { )٢$  {:  ؛ فقال ويقابل اإلساءة باإلحسان هذه صفة عزيزة
، حبس النفس عن إرادة االنتقام  هذه حتتاج إىل صرب وهو حبس النفس عن اجلزع

، هذا ما يدفع به العدو اإلنسي يدفع باإلحسان إليه حىت جتتلب  توطني النفس.  واالنتصار
$  {:  دو الشيطاين فبني اهللا ما يدفع به فقال، أما الع مودته ويتألف على اخلري ¨Β Î)uρ y7 ¨Ζxî u”∴ tƒ 

zÏΒ Ç≈ sÜø‹¤±9$# Øø÷“ tΡ õ‹Ïè tG ó™ $$ sù «!$$ Î/ ( …çµ ¯ΡÎ) uθ èδ ßìŠÏϑ ¡¡9$# ÞΟŠ Î= yè ø9$# ∩⊂∉∪ { )٣(  . 
، أما شياطني اإلنس  هللا يتعرض إىل شياطني اإلنس وشياطني اجلنفالداعية إىل ا

 .  فيقابلهم باإلحسان عن إساءهتم والصفح عن زلتهم وعدم االلتفات إىل ما يقولون
، أنه يستمر يف  ، هذا طريق الداعية الناجح أما العدو اجلين فإنه يدفع باالستعاذة

؛   من عزمه أن فالنا أساء إليه أو تكلم فيه، وأنه ال يفت يف عضده أو يفل دعوته إىل اهللا
، فالدعوة  - سبحانه وتعاىل -، وإمنا يدعو إىل اهللا  ألنه ال يدعو لنفسه وال ينتصر لنفسه

 الذي خلق اخللق من أجله والذي به إىل اهللا معناها طلب الدخول يف دين اهللا 
 .  سعادهتم وصالحهم وفالحهم

، وإمنا يريد األجر  الناس أن يردوا إليه جزاء على دعوتهفالداعية إىل اهللا ال يريد من 
، وإمنا يريد املصلحة للناس  ، والداعية إىل اهللا ال يريد الرفعة والعلو يف األرض من اهللا

 .  ومنفعة الناس ويريد إخراجهم من الظلمات إىل النور
                                                 

 .  ٣٤:  سورة فصلت آية) ١(
 .  ٣٥:   آيةسورة فصلت) ٢(
 .  ٣٦:  سورة فصلت آية) ٣(
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د ثناء من هذا الذي يريده الداعية الناجح أما الذي بعكس ذلك يريد مظهرا أو يري
، أما الذي يدعو  ، فهذا ال شك أنه يرجع من أول الطريق عندما يقابل أول عقبة الناس

≅  {:  ، بل يستمر يف دعوته إىل اهللا فإنه ال ينثين è% Hω öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµø‹n= tã #·ô_ r& ( { )كل )١ 
 .  ال نسألكم عليه أجرا:  األنبياء عليهم الصالة والسالم يقولون ألممهم

؛ وإذا مل تقبلوا فنحن قد  وإمنا نريد النفع لكم واخلري فإن قبلتم فذلك هو املقصود
 كان إذا ؛ ألن الرسول  والدعوة إىل اهللا تسبق اجلهاد.  أبرأنا ذمتنا وأقمنا احلجة عليكم

، فإن  ، يبدؤوهنم بالدعوة إىل اهللا يوصيهم بأن يدعو الناس قبل مقاتلتهمأرسل جيوشه 
؛ إلعالء كلمة اهللا  ، وإن مل يستجيبوا فعند ذلك يقاتلون وجياهدون استجابوا فاحلمد هللا

واملسلمون الذين .  . ؛ فالكفار يدعون إىل الدخول يف دين اهللا - سبحانه وتعاىل -
واملسلمون الذين عندهم .  . ون إىل تصحيح العقيدةعندهم احنراف يف العقيدة يدع

استقامة على العقيدة ولكن عندهم بعض املعاصي واملخالفات يدعون إىل التوبة وإىل ترك 
 .  الذنوب واملعاصي

 منهج الدعوة إىل اهللا 
 فالدعوة إىل اهللا مطلوبة وهي تتنوع حبسب احلاجة فال بد من الدعوة إىل اهللا 

 واملرسلني وأتباعهم من العلماء املصلحني إىل أن تقوم الساعة وال جيوز وظيفة األنبياء
öΝçGΖä. uöyz >π  {:   يف مدح هذه األمةيقول اهللا .  تركها ¨Βé& ôMy_ Ì÷z é& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 tβρ âß∆ù's? 

Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψs?uρ Çtã Ìx6Ζßϑ ø9$# tβθ ãΖÏΒ ÷σè?uρ «!$$ Î/ 3 { )٢( . 

ä3tFø9uρ öΝä3ΨÏiΒ ×π  {:  ويقول ¨Βé& tβθãã ô‰tƒ ’ n< Î) Îösƒ ø: $# tβρããΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρ Çtã Ìs3Ψ ßϑ ø9$# 4 
y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ šχθ ßs Î=øßϑ ø9$# ∩⊇⊃⊆∪ { )٣(  . 

                                                 
 .  ٩٠:  سورة األنعام آية) ١(
 .  ١١٠:  سورة آل عمران آية) ٢(
 .  ١٠٤:  سورة آل عمران آية) ٣(
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 إلخراج الناس من الظلمات - سبحانه وتعاىل -فوظيفة هذه األمة هي الدعوة إىل اهللا 
’äí÷Š$# 4  {:   أمر نبيه بالدعوة إىل اهللا- سبحانه وتعاىل -، واهللا  إىل النور n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/u‘ 

Ïπ yϑ õ3Ït ø:$$ Î/ Ïπ sàÏã öθ yϑ ø9$#uρ Ïπ uΖ|¡pt ø: $# ( Οßγ ø9Ï‰≈ y_ uρ  ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ôm r& 4 { )١(  . 
، مث بني له املنهج الذي يسري عليه يف   لنبيه- سبحانه وتعاىل -هذا أمر من اهللا 

≅ö  {:  وتهدع è% Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ (#þθ ãã÷Šr& ’ n< Î) «!$# 4 4’ n?tã >ο uÅÁ t/ O$ tΡr& ÇtΒ uρ  Í_ yè t6̈?$# ( { )٢(  . 
 وليست -تعاىل  سبحانه و-مث ال بد أن يكون منهج الدعوة موافقا ملا شرعه اهللا 
 سبحانه -، بل املنهج وضعه اهللا  مناهج الدعوة مفوضة إىل الناس يضعون مناهج ألنفسهم

 ساروا ، وكذلك أتباع الرسول   يف سريته العطرة ورمسه وطبقه الرسول -وتعاىل 
 ، وأي واحد حيدث منهجا خيالف منهج الرسول   يف دعوتهعلى منهج الرسول 
، بل تكون   فإنه يكون خمطئا يف منهجه وبالتايل ال تنجح دعوتهمنهج الكتاب والسنة
 وأخذ منهج الدعوة ، إمنا ينجح يف دعوته إذا ترسم خطى الرسول  دعوته غري صحيحة
 .  من الكتاب والسنة

؛ لذلك نأخذ منهما أنه يشترط يف منهج الدعوة بادئ  ويف هاتني اآليتني بيان واضح
 سبحانه - وأن يكون مقصود الداعية ثواب اهللا لصة هللا أن تكون النية خا:  ذي بدء
ال يريد عرضا من أعراض .   وإقامة دينه وإصالح املدعوين على الطريق السليم-وتعاىل 

،  ، وإمنا يريد بذلك وجه اهللا الدنيا وال علوا يف األرض وال رياء وال مسعة وال طمعا دنيويا
، ومن الضالل إىل اهلدى ومن الكفر إىل   النورويريد أيضا إخراج الناس من الظلمات إىل
>n’  {:  ويف قوله تعاىل.  اإلميان ومن املعصية إىل الطاعة هذا املقصود Î) «!$# 4 { )التنبيه :  )٣

                                                 
 .  ١٢٥:  سورة النحل آية) ١(
 .  ١٠٨:  سورة يوسف آية) ٢(
 .  ١٠٨:  سورة يوسف آية) ٣(
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þθ#)  { عبد الوهاب رمحه اهللا على هذه اآلية؛ يقول الشيخ حممد بن  على اإلخالص ãã ÷Šr& ’ n< Î) 

 . )٢(؛ ألن أكثر الناس إمنا يدعو إىل نفسه  فيه التنبيه على اإلخالص:  )١( } 4 #$!»
 وال إىل مذهب غري  شخص غري حممد وال يدعو إىل مجاعة أو حزب أو:  أقول

$tΑ  { ، أهل السنة واجلماعة ، وال إىل مجاعة غري مجاعة املسلمني دين اإلسالم s% uρ  Í_̄ΡÎ) zÏΒ 

tÏϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# ∩⊂⊂∪ { )٣( . 
؛  ، ألن أكثر الناس يدعو إىل نفسه دعو إىل اهللا وال يدعو إىل نفسهفعلى الداعية أن ي

؛  ولذلك فإذا حصل عليه شيء من األذى أو من التنقيص أو من أي عائق من العوائق تأثر
، أما الذي يدعو إىل اهللا فإنه ال يهمه أمدحه  ألن هذا عنده خيدش يف نفسه ويف شخصيته

وإذا أصابه شيء فهو يف سبيل اهللا عز .  جه اهللا عز وجل؛ ألنه يريد و الناس أو مل ميدحوه
 .  وجل

أنه يشترط يف الذي يدعو إىل اهللا أن يكون على :  الصفة الثانية من هذا املنهج
، يكون على علم مبا يدعو إليه بأن يتعلم أوال العلم الذي يستطيع به أن يدعو  بصرية

 .  الناس إىل اهللا عز وجل
عوة وإن كانت نيته صاحلة وإن كان يدعو إىل اهللا بقصده فاجلاهل ال يصلح للد

؛ ألنه ليس معه مؤهل  ، ولكن إذا مل يكن عنده علم فإنه ال يصلح للدعوة وعزمه
، يف  ؛ ألن الذي يدعو إىل اهللا حيتاج إىل أن يبني للناس اخلطأ من الصواب شرعي
، ويف األحوال الشخصية ويف  ، يف العبادات ويف املعامالت ويف اآلداب واألخالق العقيدة

، إذا مل يكن عنده علم فكيف يبني  مجيع أمور الشرع حيتاج إىل أن يبني هلم هذه األشياء
 .  ؟ هذه مصيبة عظيمة ، حيلل وحيرم جبهل هل يقول فيها جبهل! ؟  هلم

                                                 
 .  ١٠٨:  سورة يوسف آية) ١(
 .  ) ١٨٥ / ١اجمليد شرح كتاب التوحيد فتح :  انظر ) (٢(
 .  ٣٣:  سورة فصلت آية) ٣(
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، قد حيرم  هذا يضلل الناس وإن كان مقصده حسنا إال أنه بعدم علمه يضلل الناس
حيل حراما وقد يفيت خطأ فال يصلح للدعوة إال من كان مؤهال بالعلم الشرعي حالال وقد 

، والبصرية هي العلم والذي يدعو إىل   على بصريةاملستفاد من كتاب اهللا وسنة رسوله 
اهللا يعترضه خصوم ويعترضه مشبهون ويعترضه منافقون فإذا مل يكن مؤهال بالعلم الشرعي 

شبهاهتم وخصوماهتم فإنه ينهزم من أول الطريق وينتصرون الذي يستطيع به أن يرد على 
 .  عليه ويكون هذا على حساب الدعوة

كيف يستطيع أن جييب على املشكالت وعلى الشبهات وعلى التضليالت إنسان ليس 
، أما جمرد النية  فالبصرية يف الدعوة وهي العلم من ضروريات الدعوة.  عنده علم شرعي

، وأنتم ترون اآلن أن احملاضرين وأن  خلري بدون علم هذا ال يكفيالصاحلة وجمرد حمبة ا
الوعاظ الذين يتكلمون يف جتمعات الناس يتعرضون ألسئلة وإجابات بعد كل حماضرة بعد 

، فإذا مل يكن املتكلم أو احملاضر على علم كيف يستطيع أن جييب هؤالء  كل كلمة
 ؟  اجلموع اليت أمامه
سبحانه  -، ترتيه هللا  )١( } ∪∇⊂⊆∩ z≈ysö6ß™uρ «!$# !$tΒuρ O$tΡr& zÏΒ šÏ.Îô³ßϑø9$#  {:  وقوله سبحانه

 يتربءون ، وكذلك أتباع هذا الرسول   عما ال يليق به وبراءة من املشركني-وتعاىل 
 فالذي  وعبادة غري اهللا ؛ ألن الشرك دعوة غري اهللا   املشركنيمن الشرك ومن

؛ لقوله  - سبحانه وتعاىل -يدعو إىل اهللا ال بد أن يتربأ من أعداء اهللا ويوايل أولياء اهللا 
$tΑ  {:  تعاىل s% uρ  Í_ ¯ΡÎ) zÏΒ tÏϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# ∩⊂⊂∪ { )ال  ، فينتمي إىل حزب اهللا وإىل املسلمني )٢ ،

، وإمنا ينتمي إىل حزب اهللا وإىل مجاعة  ينتمي إىل املبادئ املشبوهة أو األحزاب املشبوهة
 .  املسلمني املخلصني هللا عز وجل

                                                 
 .  ١٠٨:  سورة يوسف آية) ١(
 .  ٣٣:  سورة فصلت آية) ٢(
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äí  {:  ؛ وقال تعاىل هذه صفات الداعية الذي يقوم هبذا العمل اجلليل ÷Š$# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ 

y7 În/u‘ Ïπyϑ õ3Ït ø: $$ Î/ { )وتطلق احلكمة ويراد هبا العلم  وضع الشيء يف موضعه:  ، واحلكمة )١ ،

tΑt“Ρr&uρ ª!$# š  {:  والفقه ø‹n= tã |=≈ tG Å3ø9$# sπ yϑ õ3Ït ø: $#uρ { )السنة النبوية :   وقيل احلكمة هي)٢

tΒ  { ، قال تعاىل واألحاديث النبوية uρ |N÷σãƒ sπ yϑ ò6Ås ø9$# ô‰s)sù u’ÎAρ é& #Zöyz #ZÏWŸ2 3 { )٣(  . 

$ ô‰s)s9uρ  {:  وقال تعاىل oΨ ÷s?# u z≈ yϑ ø)ä9 sπ yϑ õ3Ït ø: فاحلكمة .  ، يعين الفقه والبصرية )٤( } #$
:  ، وذلك مثل قوله ، ويراد هبا وضع الشيء يف موضعه الالئق به هكلمة يراد هبا الفق

} (#þθ ãã÷Šr& ’ n< Î) «!$# 4 4’ n?tã >ο uÅÁ t/ { )على علم مبا أدعو إليه يف قوله تعاىل:   يعين)٥  :}  äí÷Š $# 

4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/u‘ Ïπyϑ õ3Ït ø: $$ Î/ Ïπ sàÏã öθ yϑ ø9$#uρ Ïπ uΖ|¡pt ø: $# ( Οßγ ø9Ï‰≈ y_ uρ  ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ôm r& 4 { )واآلية اليت  )٦ ،
 يف هاتني اآليتني املدعوين وأن الداعية يعامل كل فئة - سبحانه وتعاىل -بعدها ذكر اهللا 
 عندهم عناد وليس عندهم إصرار ، الذين ليس اجلهال:  الصنف األول:  مبا يتناسب معها

، فإذا بني هلم  ، وإمنا وقعوا يف اخلطأ عن جهل فهؤالء يكفي أن يبني هلم احلق على اخلطأ
؛ ألهنم  ، أن هؤالء ال حيتاجون إال إىل البيان احلق انتقلوا إليه وتركوا ما هم عليه من اخلطأ

م احلق انتقلوا إليه وتركوا ما وقعوا يف اخلطأ من غري قصد وهم يريدون احلق فلما بني هل
، وهي ال تريد  ؛ يكفي فيها أن تبني هلا احلق وأن ترغبها فيه ، هذه فئة من الناس هم عليه

 .  ، فإذا بني هلا انتقلت إليه إال احلق وتدور مع احلق واحلق ضالتها
قال من من إذا بني له احلق وبني ما هو عليه من اخلطأ يتكاسل عن االنت:  الفئة الثانية

اخلطأ إىل الصواب ويكون عنده فتور فهذا حيتاج إىل موعظة بعد البيان وأن تبني له عقوبة 

                                                 
 .  ١٢٥:  سورة النحل آية) ١(
 .  ١١٣:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ٢٦٩:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ١٢:  سورة لقمان آية) ٤(
 .  ١٠٨:  سورة يوسف آية) ٥(
 .  ١٢٥:  سورة النحل آية) ٦(
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=Ü=Ïk  { ، كما قال اهللا تعاىل من تبني له احلق ومل يقبله ومل يبادر إليه s)çΡuρ öΝåκsEy‰Ï↔ øùr& öΝèδ t≈ |Áö/r& uρ 

$ yϑ x. óΟs9 (#θ ãΖÏΒ ÷σãƒ ÿÏµ Î/ tΑ̈ρ r& ;ο §s∆ { )فالذي جاءه احلق ومل يقبله ومل يسارع إليه خيشى عليه  )١
 .  من الزيغ ومن تقلب القلب

، يعرض شبهات ويعرض  من يكون عنده جدال بعد أن تبني له احلق:  الصنف الثالث
، فهذا حيتاج إىل جدال بالطريقة اليت توصل إىل احلق وال  ريد هبا رد احلقإشكاالت ي

 : ، بل جدال باليت هي أحسن كما قال تعاىل يترتب عليها تنفري أو يترتب عليها عنف
}  * Ÿω uρ (#þθ ä9Ï‰≈ pgéB Ÿ≅ ÷δr& É=≈ tG Å6ø9$# ω Î)  ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ôm r& ω Î) t Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß óΟßγ ÷Ψ ÏΒ ( { )فهذا  )٢ 

 .  حيتاج إىل جدال لرد ما يديل به من الشبهات
؛ ألنه كيف يستطيع أن جيادل باليت  إن الداعية إىل اهللا حيتاج إىل علم:  ومن مث قلنا

عنده علم وكان عنده بصرية تأهل هبا وتسلح هبا من األول قبل أن هي أحسن إال إذا كان 
إما أن يكونوا جهاال يقبلون احلق إذا بني هلم وإما أن :  ؛ إذا فاملدعوون يدخل امليدان

، وإما أن يكون  يكون عندهم شيء من الكسل بعد بيان احلق هلم فيحتاجون إىل موعظة
 عليه بشبهاهتم فيحتاجون إىل جدال حىت تزول عندهم شبهات يتعلقون هبا ويربرون ما هم

، وقد ذكر معىن هذا التقسيم على هاتني اآليتني احلافظ ابن  شبهاهتم وتنقطع معذرهتم
 أخذا من هذه اآلية ففيهما منهج الدعوة )٣(كثري يف تفسريه وذكره أيضا ابن القيم يف 

؛  يعتمد ثانيا على العلم؛ و ، وأنه يعتمد أوال على اإلخالص هللا واضح ال إشكال فيه
 .   إىل قلوب الناسويعتمد ثالثا على الطريقة الصحيحة اليت هبا توصل الدعوة إىل اهللا 

فإذا كانت الدعوة تسري على طريقة صحيحة فإهنا تصل إىل القلوب وينفع اهللا جل 
 .  وعال هبا ولو مل يهتد هبا إال القليل إال أهنا على مر الزمان تبقى آثارها

                                                 
 .  ١١٠:  سورة األنعام آية) ١(
 .  ٤٦:  سورة العنكبوت آية) ٢(
 .  ) جمموع الفتاوى (وشيخ اإلسالم ذكر أيضا يف )  زاد املعاد ) (٣(
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واعتربوا بآثار املصلحني من علماء هذه األمة حيث .  هتدي هبا أجيال مستقبلةفي
، وابن القيم وغريهم من املصلحني  شيخ اإلسالم ابن تيمية:  بقيت آثارهم بني الناس مثل

؛ ألهنا  نفع اهللا بدعوهتم يف وقتهم ونفع اهللا هبا بعد وقتهم وال يزال الناس ينتفعون هبا
ح وعلى شرع وعلى بصرية فصار أثرها باقيا ومستمرا واحلمد سارت على منهج صحي

 األولويات يف الدعوة بأن يبدأ باألهم فاألهم ، وأيضا من منهج الدعوة إىل اهللا  هللا
 .  كما هي دعوة الرسل عليهم الصالة والسالم

 البدء بإصالح العقيدة مث أركان اإلسالم 
هنا هي األساس فإذا صحت العقيدة اجتهوا ؛ أل فالرسل أول ما يبدأون بإصالح العقيدة

، أما  إىل إصالح بقية األمور فاجتهوا إىل إصالح املعامالت وإىل إصالح األخالق والسلوك
؛ ألهنا مل تنب على أساس صحيح  قبل إصالح العقيدة فال ميكن أن تكون الدعوة ناجحة

ل عليهم الصلوات وكل شيء بين على غري أساس فإنه ينهار ولذلك اجتهت دعوات الرس
 ، فكل رسول يقول لقومه أول ما يقول هلم والسالم أول ما اجتهت إىل إصالح العقيدة

}  * (#ρ ß‰ç6 ôã $#uρ ©!$# Ÿω uρ (#θä.Îô³è@ Ïµ Î/ $ \↔ø‹x© ( { )ما قاهلا نوح عليه السالم وكما قاهلا هود ك )١
 حيث وكما قاهلا صاحل وكما قاهلا شعيب وكما قاهلا إبراهيم وكما قاهلا نبينا حممد 

، وذلك بعبادة اهللا وحده ال  بقي يف مكة ثالث عشرة سنة يأمر الناس بإصالح العقيدة
 .  شريك له وترك عبادة األصنام واألشجار واألحجار

، فرضت  ، فرضت الصالة قررت العقيدة نزلت عليه بقية شرائع اإلسالممث بعد ما ت
، فرضت أوامر اإلسالم بعد ما استقرت العقيدة  ، فرض احلج ، فرض الصيام الزكاة

 .  واستقامت
 إذا أرسل الدعاة يأمرهم أن يبدءوا بدعوة الناس إىل إصالح العقيدة فحينما وكان 

إنك تأيت قوما من أهل الكتاب فادعهم إىل  {ن قال  معاذا إىل اليمبعث رسول اهللا 

                                                 
 .  ٣٦:  سورة النساء آية) ١(
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، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن اهللا افترض  شهادة أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا
 . )٢( )١( }فقرائهم عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد يف 
 أمرهم ، فإذا استجابوا للعقيدة ووحدوا اهللا  انظروا كيف أمرهم أن يبدأ بالعقيدة

، فإذا استجابوا هللا وأقاموا الصالة  ؛ ألن الصالة ال تصلح إال بعد إصالح العقيدة بالصالة
 .  ؛ ألن الزكاة ال تصح إال بعد صالح العقيدة وإقامة الصالة أمرهم بالزكاة

، فالدعاة جيب  - سبحانه وتعاىل -وهكذا الدين يبىن على أساس التوحيد والعبادة هللا 
إصالح عقائد الناس وذلك بدعوة الكفار إىل الدخول :  ، وهو عليهم أن يهتموا هبذا األمر

، ودعوة املنتسبني إىل اإلسالم  يف اإلسالم بشهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا
دهم خلل يف العقيدة إىل إصالح عقيدهتم وال يكفي أن اإلنسان ينتسب إىل الذين عن

 .  اإلسالم وهو خمتل العقيدة
، وإال فما صحة اإلسالم مع احنراف  فاإلسالم ال يتحقق إال إذا صلحت العقيدة

، وكذلك ملا أعطي علي بن أيب  فالدعوة ال تكفي وال تفيد صاحبها شيئا! ؟  العقيدة
انفذ على رسلك حىت ترتل  {:   عنه الراية يوم خيرب قال-هللا  رضي ا-طالب 
، فواهللا  ، وأخربهم مبا جيب عليهم من حق هللا تعاىل فيه ، مث ادعهم إىل اإلسالم بساحتهم

 .  )٤( )٣( }خري لك من أن يكون لك محر النعم ألن يهدي اهللا بك رجال واحدا 
شهادة أن ال إله إال اهللا :  واإلسالم يبىن على األركان.  أمره أن يدعوهم إىل اإلسالم

، وحج بيت اهللا  ، وصوم رمضان ، وإيتاء الزكاة ، وإقام الصالة وأن حممدا رسول اهللا
 .  احلرام

                                                 
، أبو  )٢٤٣٥(سائي الزكاة ، الن )٦٢٥(، الترمذي الزكاة  )١٩(، مسلم اإلميان  )٤٠٩٠(البخاري املغازي ) ١(

 .  )١٦١٤(، الدارمي الزكاة  )١/٢٣٣(، أمحد  )١٧٨٣(، ابن ماجه الزكاة  )١٥٨٤(داود الزكاة 
 .  ) ١ احلاشية رقم ١١تقدم خترجيه ص ) (٢(
 .  )٥/٣٣٣(، أمحد  )٣٦٦١(، أبو داود العلم  )٢٤٠٦(، مسلم فضائل الصحابة  )٣٤٩٨(البخاري املناقب ) ٣(
 .  -  رضي اهللا عنه-من حديث سهل بن سعد )  ٧٧،  ٧٦ / ٥ (واه اإلمام البخاري ر ) (٤(
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 ه األركان بقية أوامر الدين وشرائعه كلها مكمالت هلذ
؛ لكن األساسات  وكذلك بقية أوامر الدين وشرائعه كلها مكمالت هلذه األركان

:  ، بل قال له ادعهم إىل اإلسالم مل يكتف هبذا:  وملا قال له.  هي هذه األركان اخلمسة
 بأن تشرح هلم ما هو اإلسالم )٢( )١( } اهللا تعاىل فيه أخربهم مبا جيب عليهم من حق {

، وشرائع اإلسالم كلها تدخل  وأن اإلسالم أوامر وأركان وأحكام وعبادات ومعامالت
، وإال لو كان القصد االنتساب إىل اإلسالم فإنه ال حيتاج إىل أن يقول  يف مسمى اإلسالم

الذي يدعو إىل اإلسالم جيب عليه أن ، ف له أخربهم مبا جيب عليهم من حق اهللا تعاىل
يشرح ما هي حقيقة اإلسالم وما هي نواقض اإلسالم وما هي منقصات اإلسالم حىت 

 .  يكون الناس على بصرية
؛ ألن دعوى اإلسالم يدعيها  أما أن يدعو إىل اإلسالم دعاء جممال فهذا ال يكفي

 القائم على أوامر الرسول ولكن اإلسالم الصحيح هو اإلسالم الذي جاء به .  الكثري
، هذا هو اإلسالم  ، الذي ليس فيه ناقض من نواقض اإلسالم - سبحانه وتعاىل -اهللا 

وإال كلمة اإلسالم اليوم كثرية على األلسنة ولكن اإلسالم الصحيح .  . الصحيح
 .   أن يبينه للناس علي بن أيب طالب هواملقصود وهو املطلوب وهو الذي أمر النيب 

 لتفقه يف الدين ا
وهذا يؤدي إىل ما سبق من أن الداعية ال بد أن يكون عاملا بأحكام اإلسالم من أجل 

، أما اجلاهل بأحكام اإلسالم فهذا  أن يبني للمدعوين ما جيب عليهم من حق اهللا تعاىل فيه
م ؟ ال يستطيع أن يشرح هلم اإلسالم ويبني هل ما هو اإلسالم:  ال يستطيع إذا قالوا له

، وال بد يف  فالواجب يف هذا األمر واجب عظيم ال بد من الدعوة إىل اهللا.  اإلسالم
،  الدعوة إىل اهللا أن تقوم على أساس صحيح حىت تكون دعوة مثمرة مؤتية للمطلوب منها

                                                 
 .  )٥/٣٣٣(، أمحد  )٢٤٠٦(، مسلم فضائل الصحابة  )٣٤٩٨(البخاري املناقب ) ١(
 ) ) .  ١ ( احلاشية رقم ١١تقدم خترجيه ص ) (٢(
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من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل  { كما قال .  فالدعوة إىل اهللا فضلها عظيم
، ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من  ، ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا أجور من تبعه

 . )٢( )١( }، ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا  اإلمث مثل آثام من تبعه

واهللا ألن يهدي اهللا بك  {:  لب يف احلديث الذي مسعتم لعلي بن أيب طاوقال 

 . )٤( )٣( }رجال واحدا خري لك من أن يكون لك محر النعم 
خري لك من الدنيا وأنفس ما يف الدنيا من :  ، ومعناه اإلبل النفيسة:  واملراد هبا

، فكيف إذا اهتدى على يد اإلنسان مجاعة من املسلمني وأجيال متالحقة بسبب  األموال
 فإن له من األجر مثل أجور من - سبحانه وتعاىل -دعوة هذا املصلح إىل اخلري وإىل اهللا 

 .  تبعه قلوا أو كثروا ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا
 ال بد من الفقه يف ولكن.  فالدعوة إىل اهللا مقام شريف وعمل جليل وال بد منها

، وال بد من معرفة ماذا   على بصرية- سبحانه وتعاىل -الدعوة حبيث تدعو الناس إىل اهللا 
 حىت تكون الدعوة سائرة على منهج - سبحانه وتعاىل -يشترط يف الداعية إىل اهللا 

ا أم.  ، وحىت ال حيصل اختالف بني الدعاة إىل اهللا فإنه ينجم االختالف مع اجلهل سليم
إذا تفقه الدعاة يف الدعوة إىل اهللا وعرفوا املنهج الصحيح فلن خيتلفوا أبدا إمنا حيصل 
االختالف إذا دخل يف الدعوة من ليس أهال هلا ومن مل يتأهل هلا بالعلم النافع واإلخالص 

 .  .  فحينئذ حيصل االختالفهللا 

                                                 
، الدارمي  )٢/٣٩٧(، أمحد  )٤٦٠٩(، أبو داود السنة  )٢٦٧٤(، الترمذي العلم  )٢٦٧٤(مسلم العلم ) ١(

 .  )٥١٣(املقدمة 
 .  ) ، من حديث أيب هريرة ) ٢٦٧٤ (رواه اإلمام مسلم برقم  ) (٢(
 .  )٥/٣٣٣(، أمحد  )٣٦٦١(، أبو داود العلم  )٢٤٠٦(، مسلم فضائل الصحابة  )٣٤٩٨(البخاري املناقب ) ٣(
 ) ) .  ١ ( احلاشية رقم ٢٦٦تقدم خترجيه ص ) (٤(
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 -ودهم وجه اهللا  وصار مقصأما إذا تفقه الدعاة يف الدعوة وخلصت نيتهم هللا 
، وإمنا يتعاونون ويكونون يدا واحدة يتعاونون على الرب   فلن خيتلفوا أبدا-سبحانه وتعاىل 

 .  والتقوى
، وأن جيعلنا وإياكم هداة   أن يوفقنا وإياكم ملا فيه صالحنا، ونسأل اهللا  هذا

مل بشرعه ، وأن يرزقنا وإياكم البصرية يف دينه والع مهتدين غري ضالني وال مضلني
 .  واإلخالص يف طاعته

 .  ، وعلى آله وأصحابه أمجعني وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
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 احملاضرة الرابعة واألربعون 
 االستهزاء بالدين  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
، وعلى آله وصحبه  ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد احلمد هللا رب العاملني

tΠöθ  {:  -نه وتعاىل  سبحا-، يقول اهللا  أمجعني u‹ø9$# àM ù= yϑ ø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àMôϑ oÿ øC r&uρ öΝä3ø‹n= tæ  ÉL yϑ ÷è ÏΡ 

àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™ M}$# $YΨƒ ÏŠ 4 { )عاىل  سبحانه وت-ويقول  )١-  :}  ¨β Î) š Ïe$! $# y‰Ψ Ïã «!$# 

ÞΟ≈ n= ó™ M}$# 3 { )سبحانه وتعاىل -ويقول  )٢ - }  tΒ uρ ÆtG ö; tƒ uöxî ÄΝ≈ n= ó™ M}$# $YΨƒ ÏŠ n= sù Ÿ≅ t6 ø)ãƒ çµ ÷ΨÏΒ 

uθ èδ uρ ’ Îû Íο tÅz Fψ$# zÏΒ zƒ ÌÅ¡≈ y‚ ø9$# ∩∇∈∪ { )سبحانه وتعاىل - ويقول  )٣ -  :}  uötó sùr& Çƒ ÏŠ «!$# 

šχθ äóö7tƒ ÿ…ã& s!uρ zΝn= ó™ r& tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ä⇓ö‘ F{$#uρ $ Yã öθsÛ $ \δ öŸ2 uρ Ïµø‹s9Î)uρ šχθ ãè y_ öãƒ ∩∇⊂∪ { )٤(  . 
 وهو دين عام جلميع فالدين هو دين اإلسالم الذي بعث اهللا به رسوله حممدا 

 واألديان اليت قبل اإلسالم مان إىل أن تقوم الساعة منذ بعثته البشرية وعام جلميع الز
 .  - سبحانه وتعاىل -جاءت هبا الرسل أيضا هي أيضا أديان صحيحة وهي دين اهللا 

ولكن دين اإلسالم جاء ناسخا هلا ووجب على كل أهل األرض أن يعتنقوه وأن 
 فقد نسخت هبذا الدين فمن بقي ؛ ألنه هو الدين الباقي أما األديان السابقة يدخلوا فيه

؛ ألنه على دين قد  على األديان السابقة مل يكن مؤمنا باهللا وال برسله ومل يكن على دين
 .  نسخ

 بعد - سبحانه وتعاىل -والدين املنسوخ ال جيوز البقاء عليه وال يكون طاعة هللا 
مل به وجيب الرجوع ، أما إذا نسخ فقد انتهى الع ، إمنا يكون طاعة هللا قبل نسخه نسخه

                                                 
 .  ٣:  سورة املائدة آية) ١(
 .  ١٩:  سورة آل عمران آية) ٢(
 .  ٨٥:  سورة آل عمران آية) ٣(
 .  ٨٣:  سورة آل عمران آية) ٤(
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، سواء يف ذلك اليهود والنصارى أو غريهم من بقية  إىل الدين الناسخ وهو اإلسالم
، دين اإلسالم الذي  الكفرة وسائر أهل األرض ال يسع أحد إال الدخول يف هذا الدين

اإلسالم أن تشهد  {:  ؟ قال أخربين عن اإلسالم:   ملا قال له جربيلقال فيه الرسول 
، وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج  أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا

 . )٢( )١( }البيت إن استطعت إليه سبيال 
تاء الزكاة وصوم رمضان وحج الشهادتان وإقام الصالة وإي:  وهذه األمور اخلمسة

بين اإلسالم على  {:  بيت اهللا احلرام هي أركان اإلسالم اليت يقوم عليها كما قال 
ة وإيتاء الزكاة وصوم ، وأن حممدا رسول اهللا وإقام الصال شهادة أن ال إله إال اهللا:  مخس
 . )٤( )٣( }، وحج بيت اهللا احلرام  رمضان

وهناك واجبات وهناك طاعات كلها مكمالت هلذه اخلمسة هذه اخلمسة هي 
، وبقية الطاعات من  األركان اليت يقوم عليها بناء اإلسالم وهي أعمدته اليت يبين عليها

، فهذا الدين كله خري وكله  واجبات ومستحبات إمنا هي مكمالت ومتممات هلذا الدين
tΠöθ  {:  ؛ ألن اهللا مساه نعمة نعمة u‹ø9$# àM ù= yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àMôϑ oÿ øC r&uρ öΝä3ø‹n= tæ  ÉL yϑ ÷èÏΡ { )٥(  . 

أنه دين كامل مبعىن أنه ليس فيه نقص وأنه واف لكل ما حيتاجه العباد يف وشهد اهللا ب
 سبحانه -دنياهم ويف آخرهتم مما فيه صالحهم وخريهم وجناهتم وسعادهتم عند اهللا 

، فهذا الدين كفيل ملن متسك به وسار عليه كفيل بأن يسعد يف الدنيا  -وتعاىل 
.  صال يكون كافرا من أهل النار خالدا فيها، أما من أعرض عنه ومل يدخل فيه أ واآلخرة

                                                 
 .  )١/٥٢(، أمحد  )٤٦٩٥(، أبو داود السنة  )٨(مسلم اإلميان ) ١(
 .  ) من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه)  ٨ (رواه اإلمام مسلم رقم  ) (٢(
،  )٥٠٠١(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢٦٠٩(، الترمذي اإلميان  )١٦(، مسلم اإلميان  )٨(خاري اإلميان الب) ٣(

 .  )٢/٩٣(أمحد 
 .  ) من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما ينحوه)  ٨ / ١ (رواه اإلمام البخاري  ) (٤(
 .  ٣:  سورة املائدة آية) ٥(
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قد .  والذي دخل فيه ولكنه انتقص منه شيئا فهذا يكون دينه ناقصا حبسب ما انتقص منه
 .  ال يكون له دين إذا كان النقص يتناىف مع أصل الدين

وكذلك الذي .  ؛ ألنه ضيع عمود اإلسالم فالذي ال يصلي مثال ليس عنده دين
،  ؛ ألن الشرك يناقض اإلسالم وينافيه  ليس عنده دين-حانه وتعاىل  سب-يشرك باهللا 

وكذلك الذي يرتكب أي ناقض من نواقض اإلسالم وأسباب الردة فإنه خيرج من هذا 
الدين ويكون كافرا مرتدا ولو كان يصلي ويصوم وحيج ما دام أنه مل يتب من هذا 

دينه ويبقى يعمل على غري دين وعلى ، فإن هذا التناقض يفسد عليه  التناقض الذي ارتكبه
 .  غري هدى

أما الذي يكون قد صدر منه خطأ أو نقص يف دينه لكنه ال يصل إىل حد الردة 
، ويكون معرضا للعقوبة  ، فهذا ال خيرج من الدين لكن يكون دينه ناقصا كالعصاة مثال

لدين فإن خطرها ، لكن إذا كانت املخالفة خترج من ا لدخول النار فاخلطر شديد يف هذا
؛ ألن اإلنسان قد يفعل الطاعات ويظن أنه على دين وهو ليس على دين بسبب أنه  حمقق

، ومن هذه النواقض االستهزاء بالدين  مقيم على ناقض من نواقض اإلسالم مل يتب منه
فاإلنسان ولو كان يصلي ويصوم ويعمل الطاعات لو استهزأ بالدين ولو بكلمة واحدة أو 

 ، وجيب عليه التوبة إىل اهللا   فإنه خيرج من هذا الدين ويكون مرتدامرة واحدة
 .  والدخول يف الدين من جديد

≅ö  { ، والدليل على ذلك قوله تعاىل وإن استمر ومل يتب فإنه يكون على غري دين è% 

«!$$ Î/r& Ïµ ÏG≈ tƒ#uuρ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ óΟçFΨ ä. šχρ âÌ“ öκtJ ó¡n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρ â‘ É‹tG ÷è s? ô‰s% Λänöxx. y‰÷è t/ óΟä3ÏΨ≈yϑƒ Î) 4 { )١(  . 
 والصحابة واستهزؤوا هبذا وهؤالء طائفة كانوا من املؤمنني استهزؤوا بالرسول 

لى اهللا عليه خيربهم بأهنم ارتدوا عن دين اإلسالم ، فرتل الوحي على رسول اهللا ص الدين
إمنا تكلمنا من باب املزح مل :   ويقولون، فجاءوا يعتذرون إىل الرسول  بسبب ما قالوه

                                                 
 .  ٦٦ - ٦٥:  تانياآلسورة التوبة ) ١(
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È⌡s9uρ óΟßγ  {:  ، وإمنا أردنا املزح واللعب فقال تعاىل نرد االستهزاء بالدين tFø9r'y™  ∅ ä9θ à)u‹ s9 

$ yϑ ¯ΡÎ) $ ¨Ζà2 ÞÚθ èƒ wΥ Ü=yè ù= tΡuρ 4 ö≅ è% «!$$ Î/r& Ïµ ÏG≈tƒ#uuρ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ óΟçFΨ ä. šχρ âÌ“ öκtJ ó¡n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρ â‘ É‹tG ÷è s? ô‰s% 

Λän öxx. y‰÷è t/ óΟä3ÏΨ≈yϑƒ Î) 4 { )١(  . 
يا رسول اهللا إمنا تكلمنا هبذا الكالم من أجل املزح ومن :  ن ويقولونجاءوا يعتذرو

 مل يقبل والرسول .  أجل اللعب والترفيه عن أنفسنا ما قصدنا االستهزاء هبذا الدين
$$!» %ö≅è  {:  ، وهو قوله منهم هذا االعتذار وإمنا أجاهبم مبا أمره اهللا تعاىل به Î/r& Ïµ ÏG≈ tƒ#uuρ 

Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ óΟçFΨ ä. šχρ âÌ“ öκtJ ó¡n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρ â‘ É‹tG ÷è s? ô‰s% Λänöxx. y‰÷è t/ óΟä3ÏΨ≈yϑƒ Î) 4 { )٢(  . 
ه ومل يزد على أنه  على ذلك ومل يلتفت إىل الذي جاء يعتذر إليمل يزد رسول اهللا 
≅ö  { ؛ ألن اهللا أمره بذلك تال عليه هذه اآلية è% «! $$ Î/ r&  Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρ  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ óΟ çFΨ ä. 

šχρ â Ì“ öκ tJ ó¡ n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρâ‘ É‹tG ÷è s? ô‰s% Λänöxx. y‰÷è t/ óΟä3ÏΨ≈yϑƒ Î) 4 { )٣(  . 
؛ ألن بعض الناس خصوصا اجلهال قد يأخذهم املزح واللعب فيما بينهم  اخلطر شديد

، أو يقولون هذا دين به  فيتناولون هذا الدين أو املتدين بشيء من السخرية أو التنقص
مثاله فإنه يكون مرتدا ، فمن قال هذا الكالم أو أ شدة أو هذا دين قاس أو ما أشبه ذلك

 .  عن اإلسالم ولو كان يصلي الليل والنهار ويصوم كل الدهر
، والتنقص للدين فإنه يكون كافرا  إذا صدر منه كالم من هذا كالسخرية بالدين

، ومن ذلك أن  مرتدا إن مل يتب إىل اهللا توبة صحيحة فإنه يعيش على غري اإلسالم
 أو أن يستهزئ بالصالة أو يستهزئ  صفات اهللا يستهزئ بشيء من أمساء اهللا أو من

 كأن يستهزئ بشيء ثابت عن بالزكاة أو بالصيام أو باحلج أو يستهزئ بسنة الرسول 
، ولو   مثل السواك ومثل إعفاء اللحى وإحفاء الشوارب ومثل سائر الطاعاتالرسول 

                                                 
 .  ٦٦ - ٦٥:  تانياآلسورة التوبة ) ١(
 .  ٦٦ - ٦٥:  تانياآلسورة التوبة ) ٢(
 .  ٦٦ - ٦٥:  تانياآلسورة التوبة )٣(
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ا فإنه يكون كانت هذه الطاعات من املستحبات وليست من الواجبات إذا استهزأ هب
 .  ؛ ألنه استهزأ بدين اهللا عز وجل كافرا

 sŒÎ)uρ#  {:  - سبحانه وتعاىل -واهللا ذكر عن املنافقني أهنم كانوا يستهزؤون كما قال 

(#öθ n= yz 4’n< Î) öΝÎγ ÏΨŠ ÏÜ≈ u‹x© { )إذا ذهبوا إىل  ، يعين إذا ذهب املنافقون الذين يدعون اإلسالم )١ ،

þθä9$#)  { الكفار وإىل اليهود وغريهم s% $ ¯ΡÎ) öΝä3yè tΒ $ yϑ ¯ΡÎ) ßøt wΥ tβρ âÌ“ öκtJ ó¡ãΒ ∩⊇⊆∪ { )يقولون إمنا  )٢
،  وإال فنحن معكم أيها الكفار.  دخلنا يف اإلسالم من أجل االستهزاء ال من أجل احلقيقة

، وحنن غري  حنن معكم على دينكم ولكننا خدعنا حممدا وأصحابه فأظهرنا اإلسالم
!ª  {:  ، قال تعاىل ، لنخدعهم صادقني يف ذلك $# ä— Ì“ öκ tJ ó¡ o„ öΝ Íκ Í5 ÷Λ èε ‘‰ ßϑ tƒ uρ ’ Îû öΝ Îγ ÏΨ≈ uŠ øó èÛ 

tβθ ßγ yϑ ÷è tƒ ∩⊇∈∪ { )فمعىن ، هذه عقوبة هلم )٣ ، }  ª!$# ä—Ì“ öκtJ ó¡o„ öΝÍκÍ5 { )م  يعين جيازيه)٤
 .   يستهزئ هبم وحيتقرهم ويهينهم ويعذهبم- سبحانه وتعاىل -على استهزائهم فإن اهللا 

وىف يوم القيامة إذا طمعوا يف النجاة بسبب أهنم يعطون شيئا من الطمع يف النجاة مع 
tΠöθ  {:  املسلمني مث يسلب ذلك منهم كما قال تعاىل tƒ ãΑθ à)tƒ tβθà)Ï≈ uΖßϑ ø9$# àM≈s)Ï≈ oΨßϑ ø9$#uρ 

š Ï%©#Ï9 (#θãΖtΒ#u $ tΡρ ãÝàΡ$# ó§Î6 tG ø)tΡ ÏΒ öΝä.Í‘θ œΡ { )كما قال  ، حني يكون املؤمنون يف نور )٥ ،

4  { تعاىل të ó¡o„ Νèδâ‘θ çΡ t ÷t/ öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& /ÏSÏΖ≈ yϑ ÷ƒ r'Î/uρ { )يكونون يف نور ويكون الكفار يف  )٦ ،
فاملنافقون يعطون .  ؛ ألهنم ليس معهم إميان ال يدرون ما حتت أقدامهم ظلمة والعياذ باهللا
ألمر من باب السخرية هبم فيفرحون به مث يسلب منهم فيصبحون يف ظلمة نورا قليال يف أول ا

                                                 
 .  ١٤:  سورة البقرة آية) ١(
 .  ١٤:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ١٥:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ١٥:  سورة البقرة آية) ٤(
 .  ١٣:  سورة احلديد آية) ٥(
 .  ١٢:  ة احلديد آيةسور) ٦(
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 )١( } tΡρãÝàΡ$# ó§Î6tGø)tΡ ÏΒ öΝä.Í‘θœΡ$  {:  عند ذلك يستغيثون باملؤمنني يقولون.  يتخبطون
يطلبون من املسلمني أن يقفوا هلم .  انتظروا حىت نلحق بكم ونستضيء من نوركم:  يعين

Ÿ≅ŠÏ% (#θãè  { حىت يلحقوا هبم ويستضيئوا بنورهم Å_ ö‘ $# öΝä.u!#u‘ uρ (#θ Ý¡Ïϑ tFø9$$ sù #Y‘θ çΡ z>ÎÛØsù Νæη uΖ÷ t/ 

9‘θ Ý¡Î0 …ã& ©! 7>$ t/ …çµ ãΖÏÛ$ t/ ÏµŠ Ïù èπ uΗ÷q§9$# …çν ãÎγ≈ sßuρ ÏΒ Ï&Î#t6 Ï% Ü># x‹yè ø9$# ∩⊇⊂∪ { )٢(  . 
، يعزل أهل اإلميان عن أهل النفاق ويكون أهل  هكذا حيكم اهللا بني خلقه يوم القيامة
 )٣( } öΝåκtΞρßŠ$uΖãƒ  { اق والكفار يف ظلمة ويف جهنماإلميان يف اجلنة ويف النور ويكون أهل النف

öΝs9r& ä3tΡ öΝä3yè  { املنافقون ينادون املسلمني:  أي ¨Β ( { )يف الدنيا أمل نكن نصلي :  يعين )٤

 n?t/ ö/ä3̈ΖÅ3≈s9uρ óΟçG⊥tGsù öΝä3|¡àΡr& ÷ΛäóÁ−/ts?uρ óΟçGö;s?ö‘$#uρ’4  { ونصوم وحنج معكم فيجيبهم املؤمنون

ãΝä3ø?§xîuρ ’ÎΤ$tΒF{$# 4®Lym u!%y` âö∆r& «!$# Νä.§xîuρ «!$$Î/ â‘ρãtóø9$# ∩⊇⊆∪ { )والغرور هو الشيطان )٥ ،  ،

} tΠöθ u‹ø9$$ sù Ÿω ä‹s{÷σãƒ öΝä3ΖÏΒ ×π tƒ ô‰Ïù { )ي نفسه ال يقبل من اإلنسان أنه يشتر:  ، يعين )٦

Ÿω ä‹s{÷σãƒ öΝä3ΖÏΒ ×π  {،  باملال tƒô‰Ïù Ÿω uρ zÏΒ t Ï% ©!$# (#ρ ãxx. 4 { )أنتم والكفار سواء:  يعين.  )٧ 
} ãΝä31 uρ ù'tΒ â‘$ ¨Ψ9$# ( }‘Ïδ öΝä39s9öθ tΒ ( }§ø♥ Î/uρ çÅÁ yϑ ø9$# ∩⊇∈∪ { )٨(  . 

، فالواجب على املسلم أن حيترم اإلسالم وأن يعظم اإلسالم وأوامر  فاألمر خطري جدا
، بل يعظم  ، وأن ال يستهزئ بشيء من اإلسالم ولو كان من السنن واملستحبات الدين

                                                 
 .  ١٣:  سورة احلديد آية) ١(
 .  ١٣:  سورة احلديد آية) ٢(
 .  ١٤:  سورة احلديد آية) ٣(
 .  ١٤:  سورة احلديد آية) ٤(
 .  ١٤:  سورة احلديد آية) ٥(
 .  ١٥:  سورة احلديد آية) ٦(
 .  ١٥:  سورة احلديد آية) ٧(
 .  ١٥:  سورة احلديد آية) ٨(
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y7  {:  ، قال تعاىل الدين Ï9≡sŒ tΒ uρ öΝÏjàyè ãƒ uÈ∝ ¯≈ yè x© «!$# $ yγ ¯ΡÎ* sù ÏΒ ” uθ ø)s? É>θè= à)ø9$# ∩⊂⊄∪ { )١( 
y7  {:  وقال تعاىل Ï9≡sŒ tΒ uρ öΝÏjàyè ãƒ ÏM≈ tΒ ããm «!$# uθ ßγ sù ×öyz …ã&©! y‰Ψ Ïã Ïµ În/u‘ 3 { )٢(  . 

وكذلك تعظيم .  الواجب تعظيم الدين وتعظيم األوامر الشرعية والنواهي واحترامها
، بل الكفار إذا سخروا من  املؤمنني فال جيوز للمسلم أن يسخر من إخوانه املسلمني

β¨  {:  - سبحانه وتعاىل -، قال  قيامة يعكس عليهم األمراملسلمني فإهنم يوم ال Î) 

š Ï% ©! $# (#θ ãΒ t ô_ r& (#θ çΡ% x. z ÏΒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u tβθ ä3 ys ôÒ tƒ ∩⊄∪ { )يعين يف الدنيا )٣ ، }  # sŒ Î) uρ (#ρ ” tΒ 

öΝ Íκ Í5 tβρ â“ tΒ$ tó tG tƒ ∩⊂⊃∪ { )يغامز بعضهم البعض سخرية باملسلمني وتنقيصا للمسلمني  )٤ ،

sŒÎ)uρ (#þθ#  {،  واحتقارا ç7n= s)Ρ $# #’ n< Î) ÞΟÎγ Î= ÷δ r& { )إذا ذهب الكفار إىل بيوهتم:  يعين )٥  ،

} (#θ ç7n= s)Ρ $# tÎγ Å3sù ∩⊂⊇∪ { )حنن  حنن سخرنا باملسلمني:  يتحدثون يف البيوت يقولون )٦ ،

،  )٧( } ‘sŒÎ)uρ öΝèδ÷ρr&u#  { ، يعتربون هذا من املفاخر أهنم آذوا املسلمني استهزأنا هبم حنن آذيناهم
 .  إن املسلمني خمطئون يف تدينهم:  يقولون

.  ؛ ألهنم يعتربون الدين تشددا الواجب أهنم يصريون مع الناس وأن ال يتشددوا
و كانوا على الكفر والواجب أهنم يكونون مع الناس يتساحمون ويعيشون مع الناس ول
:  ، قال اهللا تعاىل وعلى احملرمات فهم ضالون خمطئون يف تدينهم ويف متسكهم بالدين

} !$ tΒ uρ (#θ è= Å™ö‘ é& öΝÍκö n= tã tÏàÏ≈ ym ∩⊂⊂∪ { )اهللا مل جيعل الكفار مراقبني على املسلمني  )٨ ،
 .  ئهم عليهمينتقدوهنم واهللا مل جيعلهم حافظني عليهم وأوصيا

                                                 
 .  ٣٢:  ج آيةسورة احل) ١(
 .  ٣٠:  سورة احلج آية) ٢(
 .  ٢٩:  سورة املطففني آية) ٣(
 .  ٣٠:  سورة املطففني آية) ٤(
 .  ٣١:  سورة املطففني آية) ٥(
 .  ٣١:  سورة املطففني آية) ٦(
 .  ٣٢:  سورة املطففني آية) ٧(
 .  ٣٣:  سورة املطففني آية) ٨(
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tΠ  {،   العافية- سبحانه وتعاىل -مث بني اهللا  öθ u‹ ø9 $$ sù t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u z ÏΒ Í‘$ ¤ ä3 ø9 $# 

tβθ ä3 ys ôÒ tƒ ∩⊂⊆∪ { )سلمون يف ، وامل يوم القيامة يكون الكفار يف العذاب ويف اهلوان )١
،  الكرامة والرفعة واجلنة وينظرون إىل الكفار وهم يف النار يعذبون فيضحكون منهم جزاء

tΠöθ  { فينتقمون منهم u‹ø9$$ sù t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u zÏΒ Í‘$¤ä3ø9$# tβθ ä3ys ôÒ tƒ ∩⊂⊆∪ { )كما ضحك )٢ 
  املسلمني يف الدنيا فإن املسلمني يوم القيامة يضحكون من الكفار وهم يف النارالكفار من

}  ’ n?tã Å7Í← !#u‘ F{$# tβρ ãÝàΖtƒ ∩⊂∈∪ { )يطلون عليهم من الغرف العلية يف اجلنة على اجملالس  )٣ ،
، يطلون  وعلى أعدائهم الذين آذوهم يف الدنيا وضايقوهم، يطلون على الكفار  املرتفعة

 عليهم من الغرف العلية ومن اجملالس البهية وهم يف النار يعذبون ويهانون فيضحكون منهم
}  ö≅ yδ z> Èhθ èO â‘$ ¤ä3ø9$# $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθè= yè øtƒ ∩⊂∉∪ { )٤(  . 

  ، فدل هذا على أنه ال جيوز االستهزاء ال بالرسول ، قد جوزي الكفار بأفعاهلم نعم
 وال جيوز االستهزاء وال بالدين وال بشيء من القرآن وال بشيء من أحاديث الرسول 

، بل جيب احترام الدين واحترام أهل الدين وتوقريهم  باملسلمني أو بأفراد املسلمني
 قد أعزهم - سبحانه وتعاىل -؛ ألهنم أعزة عند اهللا  ؛ ألهنم عباد اهللا املؤمنون وإجالهلم

، فإن  اهللا باإلسالم فال جيوز احتقارهم وتنقصهم وال جيوز االستهزاء هبم والسخرية منهم
 .  ذلك يكون وباال على صاحبه يف الدنيا واآلخرة

ما املستهزأ به فإن هذا ال يضره ، أ فاملستهزئ هو الذي يكون ذليال يف الدنيا واآلخرة
فإن .  ما دام أنه على حق وما دام أنه على دين فإنه ال يضره من استهزأ به ومن سخر منه

 .  ذلك إمنا يرجع وباله على فاعله وعلى قاتله

                                                 
 .  ٣٤:  سورة املطففني آية) ١(
 .  ٣٤:  ورة املطففني آيةس) ٢(
 .  ٣٥:  سورة املطففني آية) ٣(
 .  ٣٦:  سورة املطففني آية) ٤(
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 وتنقص الدين أو تنقص شيء من أوامر الدين أن االستهزاء بدين اهللا :  احلاصل
، وكذلك تنقص رجال الدين وتنقص   دين اإلسالمأو من الطاعات يعترب ردة عن

املسلمني واملؤمنني وتنقص العلماء وتنقص أهل اخلري واالستهزاء هبم كله يدخل يف هذا 
، فيجب على املسلم أن يصون لسانه وأن حيترم دينه وأن حيترم علماء  الباب اخلطري

 األرض حيترمهم املسلمني وأن حيترم رجال الدين وحيترم كل مسلم يعيش على وجه
 .   وجيلهموحيبهم يف اهللا 

، حيترم ذلك  وكذلك من باب أوىل حيترم نفس الدين وأوامره والسنن والواجبات
 فإن فعل شيئا من ويعظمه وجيله وال يسخر بشيء منه أو ينقص شيئا من دين اهللا 

 الفرصة ويغلق  وإنقاذ نفسه من اخلطر قبل أن تفوتهذلك فإنه جيب عليه التوبة إىل اهللا 
 .  باب التوبة يف وجهه مث يكون من اخلاسرين فاألمر يف هذا شديد

، وأن جيعلنا وإياكم   أن حيمينا من الوقوع يف مثل هذه األمور اخلطريةنسأل اهللا 
،  ، فإن الكالم خطري جدا من الذين ميلكون ألسنتهم وحيبسوهنا عن الكالم فيما ال جيوز

إما آثار حسنة إن كان الكالم :  الكالم مع أن الكالم له آثارهواإلنسان قد يتهاون يف 
$  { - سبحانه وتعاىل -، قال اهللا  ، وإما آثار سيئة إن كان الكالم سيئا حسنا ¨Β àáÏù= tƒ 

ÏΒ @Αöθ s% ω Î) Ïµ ÷ƒ y‰s9 ë=‹Ï% u‘ Ó‰ŠÏG tã ∩⊇∇∪ { )١(  . 

Ïµ  { الكالم حمصى على اإلنسان إن كان خريا زاده اهللا به رفعة ø‹s9Î) ß‰yè óÁtƒ ÞΟÎ= s3ø9$# 

Ü=Íh‹©Ü9$# ã≅ yϑ yè ø9$#uρ ßx Î=≈¢Á9$# …çµ ãè sùötƒ 4 { )كان الكالم سيئا فإنه يرجع وباله ويرجع شره ، وإن  )٢

 أو قال -وهل يكب الناس يف النار على وجوههم  {:  ، كما جاء يف احلديث على قائله

 .  )٤( )٣( } على مناخريهم إال حصائد ألسنتهم -
                                                 

 .  ١٨:  سورة ق آية) ١(
 .  ١٠:  سورة فاطر آية) ٢(
 .  )٣٩٧٣(، ابن ماجه الفنت  )٢٦١٦(الترمذي اإلميان ) ٣(
 ) ) .  ٣٩٧٣ (اجه برقم ، وابن م ) ٢٦١٦ (، والترمذي برقم  ) ٢٣١ / ٥ (رواه اإلمام أمحد  ) (٤(
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، كما  ورمبا يتكلم اإلنسان بكلمة واحدة تكون سببا يف هالكه وشقائه دائما وأبدا
إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اهللا ال يلقي هلا باال يهوي هبا يف النار  {:  قال 

 . )٢( )١( }د مما بني املشرق واملغرب أبع
كلمة واحدة من سخط اهللا إذا تكلم هبا اإلنسان حىت ولو مل يلق هلا باال ويظن أهنا 

؟ األمر  ، فكيف بكلمات كثرية سهلة فإنه يهوي هبا يف النار أبعد مما بني املشرق واملغرب
øŒÎ) …çµ  {:  ، قال اهللا تعاىل أشد tΡöθ ¤)n= s? ö/ä3ÏG oΨ Å¡ø9r'Î/ tβθ ä9θ à)s?uρ /ä3Ïδ#uθ øùr'Î/ $̈Β }§øŠs9 Νä3s9 Ïµ Î/ ÒΟù= Ïæ 

…çµ tΡθ ç7|¡øt rBuρ $ YΨ Íh‹yδ uθ èδ uρ y‰ΨÏã «!$# ×Λ Ïàtã ∩⊇∈∪ { )٣(  . 

من كان يؤمن  {:  ، قال  ، وأن ال نتكلم إال خبري الواجب علينا أن حنفظ ألسنتنا

 .   فالصمت خري من الكالم الباطل)٥( )٤( }باهللا واليوم اآلخر فيلقل خريا أو ليصمت 
ك فإذا أمسك لسانه ، لكنه إذا تكلم بالباطل فإنه يهل إن اإلنسان إذا صمت سلم

، وإما أن يسكت  ، وإما أن يتكلم بشر فيهلك ؛ فاإلنسان إما أن يتكلم خبري فيصعد سلم
 .  فال له وال عليه

، وأن   أن يوفقنا إىل ما فيه اخلري والصالح واالستقامة والسداد، ونسأل اهللا  هذا
لسن عن الكالم البذيء ، وأن يرزقنا وإياكم نزاهة األ يرزقنا وإياكم التمسك هبذا الدين

 .  والكالم الفاحش والكالم الذي يرجع وباله على قائله
 .  ، وعلى آله وصحبه وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد

                                                 
،  )٢/٣٣٤(، أمحد  )٢٣١٤(، الترمذي الزهد  )٢٩٨٨(، مسلم الزهد والرقائق  )٦١١٣(البخاري الرقاق ) ١(

 .  )١٨٤٩(مالك اجلامع 
 ) ) .  ٣٩٧٠ (، وابن ماجه برقم  ) ٢٣١٤ (، والترمذي برقم  ) ٢٣٧ / ٥ (رواه اإلمام أمحد  ) (٢(
  . ١٥:  سورة النور آية) ٣(
 .  )٢/٤٣٣(، أمحد  )١٤٦٨(، مسلم الرضاع  )٥٦٧٢(البخاري األدب ) ٤(
 .  ) من حديث أيب هريرة)  ٧٩،  ٧٨ / ٧ (رواه اإلمام البخاري  ) (٥(
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 احملاضرة اخلامسة واألربعون 
 نصيحة للمرأة املسلمة  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .  لى آله وصحبه أمجعني، والصالة والسالم على نبينا حممد وع احلمد هللا رب العاملني
فقد رأى اإلخوة املسؤولون عن الدعوة أن تكون احملاضرة يف موضوع نصيحة :  وبعد

، بل هي عامة ولكن يكون التنبيه  للمرأة املسلمة وهذا ال يعين أن احملاضرة خاصة باملرأة
 - ، وال شك أن الرجل أيضا مسؤول عن املرأة فإن اهللا فيها على ما خيتص باملرأة أكثر

$  {:  -سبحانه وتعاىل  pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θà)®?$# ãΝä3−/u‘ “ Ï% ©!$# /ä3s)n= s{ ÏiΒ <§ø¯Ρ ;ο y‰Ïn≡uρ t,n= yz uρ $ pκ÷]ÏΒ 

$ yγ y_ ÷ρ y— £]t/uρ $ uΚ åκ÷]ÏΒ Zω%y Í̀‘ #ZÏWx. [!$ |¡ÎΣ uρ 4 (#θà)¨?$#uρ ©!$# “ Ï%©!$# tβθä9u!$ |¡s? Ïµ Î/ tΠ% tnö‘ F{$#uρ 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝä3ø‹n= tæ 

$ Y6ŠÏ% u‘ ∩⊇∪ { )سبحانه وتعاىل -وقال  )١ - }  * uθ èδ “ Ï% ©!$# Νä3s)n= s{ ÏiΒ <§ø¯Ρ ;ο y‰Ïn≡uρ Ÿ≅ yè y_ uρ 

$ pκ÷]ÏΒ $ yγ y_ ÷ρ y— zä3ó¡uŠÏ9 $ pκö s9Î) ( { )٢(  . 
فاحلكمة يف ذلك من أجل أن يسكن إليها ويأنس هبا ويطمئن إليها يف أسراره ويف 

:  - وتعاىل  سبحانه-، قال  ؛ وينشأ منهما ذرية صاحلة ؛ لتعينه على مشاق احلياة أموره
}  ôÏΒ uρ ÿÏµ ÏG≈ tƒ#u ÷β r& t,n= y{ /ä3s9 ôÏiΒ öΝä3Å¡àΡr& % [`≡uρ ø— r& (#þθ ãΖä3ó¡tFÏj9 $ yγ øŠs9Î) Ÿ≅ yè y_ uρ Νà6uΖ÷ t/ Zο ¨Šuθ ¨Β ºπ yϑ ôm u‘ uρ 4 
¨β Î) ’Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβρ ã©3xtG tƒ ∩⊄⊇∪ { )٣( . 

، وعلى  العالمات الدالة على قدرته سبحانه ورمحته:  ، أي فهذا من آيات اهللا
 كون اجملتمع البشري من - سبحانه وتعاىل -استحقاقه للعبادة وحده ال شريك له واهللا 

                                                 
 .  ١:  سورة النساء آية) ١(
 .  ١٨٩:  سورة األعراف آية) ٢(
 .  ٢١:  سورة الروم آية) ٣(
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$  {:  ، قال تعاىل الرجال والنساء pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# $ ¯ΡÎ) /ä3≈ oΨ ø)n= yz ÏiΒ 9x.sŒ 4 s\Ρé&uρ öΝä3≈ oΨù= yè y_ uρ $ \/θ ãèä© 

Ÿ≅ Í←!$ t7s% uρ (#þθ èùu‘$ yè tG Ï9 4 ¨β Î) ö/ä3tΒ tò2 r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝä39s)ø?r& 4 { )١( .  
؛ ألنه  - سبحانه وتعاىل -فاجتماع الرجل واملرأة على العالقة الشرعية من نعم اهللا 

فهذا من .  يترتب عليه مصاحل عظيمة من أمهها بناء اجملتمع وتكوين األسر وعمارة البيوت
، ومن  فمن هنا فإنه جيب االهتمام باملرأة من ناحية توجيهها وإرشادها.  نعم اهللا عز وجل

، ومن ناحية التعامل معها لئال يستغل الرجل  يار الزوجة الصاحلة ذات الدينناحية اخت
$°èδρçÅ£  {:  ، قال تعاىل سلطته عليها فيظلمها أو يهضمها tã uρ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ 4 { )وقال  )٢

$88  {:  تعاىل |¡øΒ Î* sù >∃ρ á÷è oÿ Ï3 ÷ρ r& 7xƒ Îô£s? 9≈ |¡ôm Î* Î/ 3 { )٣(  . 
رعه ، وجيب أن تكون هذه العالقة مبنية على ما ش فعالقة الرجل باملرأة عالقة وطيدة

، وكذلك من   من العشرة الطيبة والرعاية الكرمية واملعاملة احلسنة- سبحانه وتعاىل -اهللا 
öΝ  { - سبحانه وتعاىل -ناحية املتعة الزوجية بأن تكون وفق ما أباحه اهللا  ä. äτ !$ |¡ ÎΣ Ó^ ö ym 

öΝ ä3 ©9 (#θ è? ù' sù öΝ ä3 rO ö ym 4’ ¯Τ r& ÷Λ ä ÷∞ Ï© ( (#θ ãΒ Ï d‰ s% uρ ö/ ä3 Å¡ àΡ L{ 4 (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# (# þθ ßϑ n= ôã $# uρ Ν à6 ¯Ρ r& çνθ à)≈ n= •Β 3 Ì Ï e± o0 uρ 

š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊄⊄⊂∪ { )٤(  . 
، ومنذ  رجل وشريكته، فإن املرأة قرينة ال فمن هنا تظهر لنا أمهية هذه املرأة يف اجملتمع

، وكذلك ال تزال  أن خلق اهللا اإلنسان األول وهو آدم عليه الصالة والسالم خلق له املرأة
sπ  {  كما هي إىل أن تقوم الساعةسنة اهللا  ¨Ζß™ «!$# † Îû š Ï% ©!$# (#öθ n= yz ÏΒ ã≅ ö6 s% ( s9uρ y‰ÅgrB 

Ïπ ¨ΖÝ¡Ï9 «!$# Wξƒ Ï‰ö7s? ∩∉⊄∪ { )٥(  . 

                                                 
 .  ١٣:  سورة احلجرات آية) ١(
 .  ١٩:  ساء آيةسورة الن) ٢(
 .  ٢٢٩:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ٢٢٣:  سورة البقرة آية) ٤(
 .  ٦٢:  سورة األحزاب آية) ٥(
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، وأوجب على النساء   أوجب على الرجال طاعته وعبادته- سبحانه وتعاىل -واهللا 
،  ، ووعد احملسن من الصنفني باألجر اجلزيل كذلك طاعته وعبادته وحده ال شريك له

ذاب والعقوبة فالرجل واملرأة سواء من ناحية التكاليف وتوعد املسيء من الصنفني بالع
 .  الشرعية يف اجلملة

، ولكن يف  وإن كانت املرأة قد ختتص بأشياء دون الرجل من التكاليف الشرعية
 ، قال تعاىل اجلملة الرجل واملرأة سواء يف عبادة اهللا ويف طاعة اهللا ويف الثواب ويف العقاب

}  z>$ yf tFó™ $$ sù öΝßγ s9 öΝßγ š/u‘ ’ ÎoΤr& Iω ßì‹ÅÊ é& Ÿ≅ uΗ xå 9≅ Ïϑ≈tã Νä3Ψ ÏiΒ ÏiΒ @x.sŒ ÷ρ r& 4 s\Ρé& ( Νä3àÒ ÷èt/ .ÏiΒ <Ù ÷è t/ ( 
t Ï% ©!$$ sù (#ρ ãy_$ yδ (#θ ã_ Ì÷z é&uρ ÏΒ öΝÏδÌ≈ tƒ ÏŠ (#ρ èŒρ é&uρ ’Îû ’ Í?‹ Î6 y™ (#θ è= tG≈s% uρ (#θ è= ÏFè% uρ ¨β tÏex._{ öΝåκ÷]tã öΝÍκÌE$ t↔ Íh‹y™ 

öΝßγ ¨Ψ n=Ï{÷Š_{uρ ;M≈ ¨Ζy_ “ ÌøgrB ÏΒ $ pκÉJ øt rB ã≈ yγ ÷ΡF{$# { )١(  . 
، ومن الرجال  ، ، ومن النساء مؤمنات ومسلمات فمن الرجال مؤمنون ومسلمون
 سبحانه -، وقال   يف األجر سواء يف ذلك، وهم مهاجرون ومن النساء مهاجرات

ôtΒ Ÿ≅Ïϑ  {:  -وتعاىل  tã $ [s Î=≈|¹ ÏiΒ @Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4 s\Ρé& uθ èδ uρ ÖÏΒ ÷σãΒ …çµ ¨Ζt Í‹ós ãΖn= sù Zο 4θ u‹ym Zπ t6 ÍhŠsÛ ( 
óΟßγ ¨Ψ tƒ Ì“ ôf uΖs9uρ Νèδ tô_ r& Ç|¡ôm r'Î/ $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ è= yϑ ÷ètƒ ∩∠∪ { )٢(  . 

βÎ) šÏϑ¨  {:  وقال تعاىل Î= ó¡ßϑ ø9$# ÏM≈yϑ Î= ó¡ßϑ ø9$#uρ šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ tÏG ÏΖ≈ s)ø9$# uρ 

ÏM≈tFÏΖ≈ s)ø9$# uρ tÏ% Ï‰≈¢Á9$#uρ ÏM≈ s% Ï‰≈ ¢Á9$#uρ t ÎÉ9≈¢Á9$#uρ ÏN≡uÉ9≈ ¢Á9$#uρ tÏè Ï±≈ y‚ ø9$#uρ ÏM≈yè Ï±≈ y‚ ø9$#uρ tÏ% Ïd‰|Á tFßϑ ø9$#uρ 

ÏM≈s% Ïd‰|Á tFßϑ ø9$#uρ tÏϑ Í×¯≈ ¢Á9$#uρ ÏM≈yϑ Í×¯≈ ¢Á9$#uρ šÏàÏ≈ pt ø: $#uρ öΝßγ y_ρ ãèù ÏM≈sàÏ≈ ys ø9$#uρ š ÌÅ2≡©%! $#uρ ©!$# 

#ZÏVx. ÏN≡tÅ2≡©%! $#uρ £‰tã r& ª!$# Μ çλm; Zο tÏøó ¨Β #·ô_ r&uρ $ Vϑ‹ Ïàtã ∩⊂∈∪ { )٣(  . 
 كال من اجلنسني الذكور واإلناث وعدهم املغفرة - سبحانه وتعاىل -فوعد اهللا 

وكما أنه أمر الرجال .  - سبحانه وتعاىل -واألجر العظيم على هذه الصفات اليت ذكرها 

                                                 
 .  ١٩٥:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  ٩٧:  سورة النحل آية) ٢(
 .  ٣٥:  سورة األحزاب آية) ٣(
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≅  {:  ، قال تعاىل أمر النساء è% šÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 (#θ ‘Òäó tƒ ôÏΒ ôΜÏδ Ì≈ |Á ö/r& (#θÝàxøt s† uρ óΟßγ y_ρ ãèù 4 y7Ï9≡sŒ 

4’ s1ø— r& öΝçλm; 3 ¨β Î) ©!$# 7Î7yz $ yϑ Î/ tβθ ãè oΨóÁ tƒ ∩⊂⊃∪ ≅ è% uρ ÏM≈ uΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 zôÒ àÒ øótƒ ôÏΒ £Ïδ Ì≈ |Á ö/r& zôàxøt s† uρ 

£ßγ y_ρ ãèù Ÿω uρ š Ï‰ö7ãƒ £ßγ tFt⊥ƒ Î— ω Î) $ tΒ tyγ sß $ yγ ÷ΨÏΒ ( t ø⌠ ÎôØu‹ø9uρ £ÏδÌßϑ èƒ ¿2 4’ n?tã £ÍκÍ5θ ãŠã_ ( Ÿω uρ š Ï‰ö7ãƒ 

£ßγ tFt⊥ƒ Î— ω Î)  ∅ Îγ ÏFs9θ ãè ç7Ï9 ÷ρ r&  ∅ Îγ Í←!$ t/# u { )١(  . 
ىل النساء والنظر  كالنظر إ- سبحانه وتعاىل -فأمر الرجال بغض البصر عما حرم اهللا 

كذلك النظر واالطالع على .  إىل وسائل الفتنة من الصور اخلليعة اليت حرم اهللا النظر إليها
؛ ألنه جير إىل الوقوع يف  عورات الناس يف بيوهتم وهذا حرام على الرجال والنساء

من ، و  إذا حرم شيئا حرم الوسائل اليت تفضي إليه- سبحانه وتعاىل -، واهللا  الفاحشة
 .  )٣( )٢( }فالعينان يزنيان وزنامها النظر  {؛ ألنه وسيلة  ذلك النظر

قذيفة :  ، يعين ، فإنه سهم والنظر سهم مسموم من سهام إبليس إذا أرسله اإلنسان
 .  هذا السهم يرجع إىل قلب الناظر.  مسمومة تقتل صاحبها

 سهم مسموم يرجع إىل قلب الناظر ويطعنه يف قلبه فيؤثر فيه أو يقتله ومييته فال النظر
، خلق هذا النظر وهذا البصر نعمة يستعملها اإلنسان فيما  ينظر كل منهم إىل ما حرم اهللا

، فقال تعاىل يف  ، ويكفه عما حرم اهللا عليه ، ويستعني به فيما أباح اهللا له أباحه اهللا له
θ#)  {:  حق الرجال ‘Òäó tƒ ôÏΒ ôΜÏδ Ì≈ |Á ö/r& { )وقال يف حق النساء )٤   :}  zôÒ àÒ øótƒ ôÏΒ 

                                                 
 .  ٣١ - ٣٠:  تانياآلسورة النور ) ١(
 .  )٢/٣٤٣(، أمحد  )٢١٥٢(، أبو داود النكاح  )٢٦٥٧( مسلم القدر ، )٥٨٨٩(البخاري االستئذان ) ٢(
،  لكل بين آدم حظ من الزنا:  من حديث أيب هريرة وأوله)  ٣٢٣ / ٢ (جزء من حديث رواه اإلمام أمحد  ) (٣(

 .  ) احلديث.  . . فالعينان يزنيان
 .  ٣٠:  سورة النور آية) ٤(
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£ Ïδ Ì≈ |Á ö/ r& { )وقال يف حق الرجال )١ }  (#θ Ýà x øt s† uρ óΟ ßγ y_ρ ã èù 4 { )وقال يف حق  )٢

zôàxøt  {:  النساء s† uρ £ßγ y_ρ ãèù { )٣(  . 
فيحفظ الرجل فرجه وحتفظ املرأة فرجها من احلرام فال تتسبب أو يتسبب الرجل يف 

وحرم كشف .  ، وذلك بالستر الكايف الذي ميتنع النظر إىل العوارت الوقوع يف الفاحشة
؛ ألن كشف العورات من الرجال ومن النساء فتنة ويوقع يف الشرك واهللا خلق  العورات

û  { - سبحانه وتعاىل -هذا اللباس للرجال وللنساء نعمة منه  Í_ t6≈ tƒ tΠyŠ# u ô‰s% $ uΖø9t“Ρr& ö/ä3ø‹n= tæ 

$ U™$ t7Ï9 “ Í‘≡uθ ãƒ öΝä3Ï?≡uöθ y™ $ W±„Í‘ uρ ( { )عوارتكم:  يعين )٤ }  $ W±„ Í‘ uρ ( { )يعين زينة ومجاال)٥   . 
واحلكمة .   ستر العورات: احلكمة األوىل.  فاللباس خلقه اهللا حلكمتني عظيمتني

$  { ما فيه من الزينة واجلمال والتجميل:  الثانية W±„ Í‘ uρ ( { )مث أرشد إىل لباس أو نبه  )٦ ،

$¨â  { ىعلى لباس أعظم من اللباس الذي يلبس على البدن وهو لباس التقو t7Ï9uρ 3“ uθ ø)−G9 $# 

y7 Ï9≡sŒ ×öyz 4 { )٧(  . 
؛ ألن يف ذلك حمافظة على  فالرجل واملرأة كل منهما يستر عورته بالستر الضايف

فإنه سبب لفساد األخالق وضياع األعراض وانتشار أما التهتك والعري .  األخالق
، أما إذا سترت العورات بالستر الذي أرشد اهللا تعاىل إليه من الرجال ومن  الفاحشة

، وحفظا للفروج مما ال حيل مما حرم  النساء فإن يف ذلك حفظا للفروج من الزنا واللواط
 .  - سبحانه وتعاىل -اهللا 

                                                 
 .  ٣١:  سورة النور آية) ١(
 .  ٣٠:  ة النور آيةسور) ٢(
 .  ٣١:  سورة النور آية) ٣(
 .  ٢٦:  سورة األعراف آية) ٤(
 .  ٢٦:  سورة األعراف آية) ٥(
 .  ٢٦:  سورة األعراف آية) ٦(
 .  ٢٦:  سورة األعراف آية) ٧(
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Ÿω  { ال فقالمث خص النساء بأمر دون الرج uρ š Ï‰ö7ãƒ £ßγ tFt⊥ƒ Î— ω Î) $ tΒ tyγ sß $ yγ ÷Ψ ÏΒ ( 
t ø⌠ ÎôØu‹ø9uρ £Ïδ Ìßϑ èƒ ¿2 4’ n?tã £ÍκÍ5θ ãŠã_ ( { )فاها أمر النساء باحلجاب الضايف على األبدان وك )١

 ، تستر عن الرجال الذين هم ليسوا من حمارمها وقدماها ومجيع جسمها وكذلك شعرها
}  Ÿω uρ š Ï‰ö7ãƒ £ßγ tFt⊥ƒ Î— { )وهي زينة ال يظهرن الزينة سواء الزينة اخللقية :  ، أي )٢

أو الزينة املصطنعة أو اجمللوبة كاحللي واخلضاب .  اجلسم من الوجه والكفني وغري ذلك
 .  والكحل وغري ذلك

واملرأة مأمورة أن تستر زينتها اجلسمية وزينتها اجمللوبة املصنوعة اليت تتزين هبا يف 
$ (ωÎ  { جسمها من األصباغ واحللي والكحل وغري ذلك tΒ tyγ sß $ yγ ÷ΨÏΒ ( { )وهو الثياب  )٣

:  مث قال.  ، أي ظهر بنفسه ومل تظهره وهو الثياب اليت ليس فيها فتنة على الصحيح
}  t ø⌠ ÎôØu‹ø9uρ £Ïδ Ìßϑ èƒ ؛  ، وهو الغطاء ومنه مسي اخلمر مخرا مجع مخار:  واخلمر )٤( } 2¿

t  { السترة:  ، واخلمرة يعين ألنه يغطي العقل ø⌠ ÎôØu‹ø9uρ £ÏδÌßϑ èƒ ¿2 4’ n?tã £ÍκÍ5θ ãŠã_ ( { )٥(  . 
ما تضعه املرأة :  واخلمار.  أمرهن اهللا جل وعال أن يضربن باخلمر اليت على الرؤوس

t  { أمرها أن تضعه على حنرها و.  على رأسها ø⌠ ÎôØu‹ø9uρ £ÏδÌßϑ èƒ ¿2 4’ n?tã £ÍκÍ5θ ãŠã_ ( { )وهي  )٦
فتحات اجليوب اليت يف الثياب يظهر منها النحر ال تترك املرأة هذا باديا للرجال وإمنا تديل 

، ألنه يلزم من ضرب اخلمار  ؛ ألنه إذا أمر بستر النحر فالوجه من باب أوىل عليه اخلمار
، فإذا أرسل على النحر فيكون مارا  ؛ ألن اخلمار على الرأس على اجليب أن مير بالوجه

 .  بالوجه

                                                 
 .  ٣١:  سورة النور آية) ١(
 .  ٣١:  سورة النور آية) ٢(
 .  ٣١:  سورة النور آية) ٣(
 .  ٣١:  ور آيةسورة الن) ٤(
 .  ٣١:  سورة النور آية) ٥(
 .  ٣١:  سورة النور آية) ٦(
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كان الركبان ميرون بنا وحنن مع  {:  - رضي اهللا عنها -يوضح هذا قول عائشة 
، فإذا   حمرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلباهبا من رأسها على وجهها رسول اهللا

$  {  وكذلك قوله تعاىل)٢( )١( }جاوزنا كشفناه  pκš‰ r'̄≈ tƒ  É<¨Ζ9$# ≅ è% y7 Å_≡uρ ø—X{ y7Ï?$ uΖt/uρ Ï!$ |¡ÎΣ uρ 

tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# šÏΡô‰ãƒ £Íκö n= tã ÏΒ £Îγ Î6 Î6≈n= y_ 4 { )٣(  . 
، وما يسمى اجللباب الكبري الذي  هو الثوب الكبري الذي تلتحف به املرأة:  واجللباب

يكون على املرأة فوق ثياهبا أمرها اهللا أن تضفيه على وجهها حىت ال يبدو من املرأة شيء 
šÏΡô‰ãƒ £Íκö  { لناسيفنت ا n= tã ÏΒ £Îγ Î6Î6≈ n= y_ 4 y7 Ï9≡sŒ #’ oΤ÷Šr& β r& zøùt÷è ãƒ Ÿξ sù t ø sŒ÷σãƒ 3 { )٤(  . 

قال .  اتن اليت خيشى منها اخلطرفهذا أمر للمرأة باحلجاب على اجلسم وعلى مجيع املف
sŒÎ)uρ £èδθßϑ#  { تعاىل çG ø9r'y™ $ Yè≈tFtΒ  ∅ èδθ è= t↔ ó¡sù ÏΒ Ï!#u‘ uρ 5>$ pgÉo 4 { )٥(  . 

 آلية عامة فهي لفظها خاص بأزواج النيب  ولكن اأزواج النيب :  املراد بذلك
، واهللا علل ذلك بعلة   قدوة للمؤمنات؛ ألن نساء النيب  لكن معناها عام جلميع النساء

öΝà6Ï9≡sŒ ãyγ  {:  ، وهي قوله شاملة ôÛr& öΝä3Î/θ è= à)Ï9 £Îγ Î/θ è=è% uρ 4 { )٦(  . 
الساتر للمرأة من الثوب ومن :  واحلجاب املراد به.  فأمر أن يسألن من وراء حجاب

اجلدار أو الباب أو أي شيء يستر املرأة عن الرجل حينما خياطبها أو يسأهلا عن شيء أو 
، فال تناوله الشيء وهي  ساترمن وراء :  ، أي ، يكون ذلك من وراء حجاب تناوله شيئا

، بل تكون من وراء ساتر يسترها من ثوهبا أو من باهبا أو  غري متسترة أو هي بادية ظاهرة

                                                 
 .  )٦/٣٠(، أمحد  )٢٩٣٥(، ابن ماجه املناسك  )١٨٣٣(أبو داود املناسك ) ١(
من حديث )  ٢٩٣٥ (واللفظ له وابن ماجه برقم )  ١٨٣٣ (وأبو داود برقم )  ٣٠ / ٦ (رواه اإلمام أمحد  ) (٢(

 .  ) - عنها  رضي اهللا-عائشة 
 .  ٥٩:  سورة األحزاب آية) ٣(
 .  ٥٩:  سورة األحزاب آية) ٤(
 .  ٥٣:  سورة األحزاب آية) ٥(
 .  ٥٣:  سورة األحزاب آية) ٦(
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öΝà6Ï9≡sŒ ãyγ  { ؛ ألن يف ذلك من جدار إىل غري ذلك ôÛr& öΝä3Î/θ è= à)Ï9 £Îγ Î/θ è= è% uρ 4 { )من  )١
، فإنه إذا حتجبت النساء ومل يقع نظر الرجال عليهن سلمت من الفتنة قلوب النساء  الفتنة

 .  ، وهذا واضح يف جمتمع املسلمني احملافظني على احلجاب وقلوب الرجال
 وإمنا تأيت املفاسد وطمع ، واجملتمع احملافظ على احلجاب يف عافية من فساد األخالق

،  )٢( } öΝà6Ï9≡sŒ ãyγôÛr& öΝä3Î/θè=à)Ï9 £ÎγÎ/θè=è%uρ 4  {:  ، وقوله تعاىل الرجال بالنساء مع عدم احلجاب
ألن احلجاب فيه طهارة لقلوب الرجال وقلوب النساء على حد ؛  علة عامة جلميع األمة

، وهذا من سد الطرق اليت تفضي إىل فساد األخالق من حيث أن كال من الرجل  سواء
، ومن سد الطرق املفضية للفتنة منع املرأة أن  واملرأة يسلم عرضه ويسلم قلبه من الفتنة

 املرأة فإنه يصوهنا وحيميها ويقوم ؛ ألن احملرم إذا كان مع تسافر وحدها بدون حمرم
ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسافر مسرية يومني إال  {:  ، قال  مبصاحلها

 . )٤( )٣( }مع ذي حمرم 

 بدون )٨( )٧( }أن تسافر  {:   ويف رواية)٦( )٥( }يوم وليلة  {:  ويف رواية
 .  حتديد

                                                 
 .  ٥٣:  سورة األحزاب آية) ١(
 .  ٥٣:  سورة األحزاب آية) ٢(
،  )١٧٢٣(، أبو داود املناسك  )١١٧٠(، الترمذي الرضاع  )١٣٣٩(، مسلم احلج  )١٠٣٨(البخاري اجلمعة ) ٣(

 .  )١٨٣٣(، مالك اجلامع  )٢/٥٠٦(، أمحد  )٢٨٩٩(ابن ماجه املناسك 
 .  ) من حديث أيب سعيد اخلدري ينحوه)  ٢٢٠،  ٢١٩ / ٢ (رواه اإلمام البخاري  ) (٤(
 .  )١٨٣٣(، مالك اجلامع  )١١٧٠(، الترمذي الرضاع  )١٣٣٩(، مسلم احلج  )١٠٣٨(البخاري اجلمعة ) ٥(
 .  ) -  رضي اهللا عنه-من حديث أيب هريرة )  ١٣٣٩ (رواه اإلمام مسلم برقم  ) (٦(
 .  )٢/٥٠٦(، أمحد  )٢٨٩٩(، ابن ماجه املناسك  )١٣٣٩(، مسلم احلج  )١٠٣٨(البخاري اجلمعة ) ٧(
 ) ) .  ١٣٤١ (ومسلم برقم )  ١٨ / ٤ (رواه البخاري  ) (٨(
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، فإن سافرت بدون حمرم فهي  أن املرأة ال تسافر وحدها بدون حمرم:  فاملقصود
ذا عام يف كل األحوال ، مرتكبة ملا حرم اهللا ومعرضة نفسها للفتنة وه عاصية هللا ولرسوله
 .  ويف كل األزمان

أما ما يقوله بعض الناس من أن املرأة إذا سافرت مع مجاعة نساء فإن هذا يكفي عن 
ؤمن باهللا واليوم اآلخر تسافر ال حيل المرأة ت {:  ، فهذا قول معارض لقوله  احملرم

 .  )٢( )١( }مسرية يوم إال مع ذي حمرم 
، وهو من حترم عليه من  حمرم املرأة معروف.  ومجاعة النساء لسن حمرما للمرأة

أو بسبب مباح من .  . الرجال بنسب أو سبب مباح كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخاهلا
حيرم من الرضاع ما  {:  ؛ لقوله  برضاعةأو .  . مصاهرة كأيب زوجها أو ابن زوجها

 .  )٤( )٣( }حيرم من النسب 
وال بد أن يكون .  فمحرم املرأة هو الرجل الذي حترم عليه بنسب أو بسبب مباح

ثل أخت الزوجة دائما خيرج بذلك التحرمي املؤقت م:  ، يعين هذا التحرمي على التأبيد
ولكن هذا التحرمي مؤقت فلذلك ال يكون حمرما ألخت زوجته .  وعمة الزوجة وخالتها
وكذلك ال يكون حمرما خلالتها وال .  ؛ ألن هذا التحرمي مؤقت وإن كانت حترم عليه

 اشترط ، وكذلك النيب  لعمتها هذا هو احملرم أما اجلماعة من النساء فليست حمرما
، سواء سافرت على قدميها أو على دابة أو على السيارة  رأة يف كل األحوالاحملرم لسفر امل
إهنا إذا سافرت بالطائرة ويودعها حمرمها :  ؛ ألن من الناس اليوم من يقول أو على الطائرة

هذا ال .  ال:  نقول.  يف املطار ويستقبلها حمرمها اآلخر يف املطار اآلخر فال بأس بذلك
                                                 

،  )١٧٢٣(، أبو داود املناسك  )١١٧٠(، الترمذي الرضاع  )١٣٣٩(مسلم احلج ،  )١٠٣٨(البخاري اجلمعة ) ١(
 .  )١٨٣٣(، مالك اجلامع  )٢/٥٠٦(، أمحد  )٢٨٩٩(ابن ماجه املناسك 

 .  ) من حديث أيب هريرة)  ١٣٣٩ (رواه اإلمام مسلم برقم  ) (٢(
، ابن ماجه النكاح  )٣٣٠٦(ح ، النسائي النكا )١٤٤٧(، مسلم الرضاع  )٢٥٠٢(البخاري الشهادات ) ٣(

 .  )١/٣٣٩(، أمحد  )١٩٣٨(
 .  ) - رضي اهللا عنهما -، من حديث ابن عباس  ) ١٤٩ / ٣ (رواه اإلمام البخاري  ) (٤(
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ال حيل المرأة أن تسافر مسرية  {:   يقول، والنيب   بدون حمرم؛ ألهنا سافرت جيوز

  سواء يف الطائرة أو يف السيارة أو على الدابة فالرسول )٢( )١( }يومني إال مع ذي حمرم 
فالفتنة غري مأمونة ولو .  ا وهي يف الطائرةالفتنة ختشى عليه.  مل يفصل والعلة موجودة

 .  كانت يف الطائرة
مث افرض أن الطائرة مثال اعتراها ما يعتريها من تغيري مسارها إىل بلد آخر فمن 

 ، حىت إن رجال جاء إىل النيب  ، فال بد من وجود احملرم مع املرأة يستقبلها يف البلد آخر
:  وة كذا وكذا وإن امرأيت خرجت حاجة قال النيب وقال يا رسول اهللا إين اكتتبت يف غز

 .  )٤( )٣( }ارجع فحج مع امرأتك  {
، ليصطحب امرأته يف احلج ويكون حمرما هلا فهذا   رد هذا الرجل من الغزوةالنيب 

نت مع جمموعة أم ال وهلذا دليل على اشتراط احملرم لسفر املرأة يف احلج أو لغريه سواء كا
ذكر الفقهاء رمحهم اهللا تعاىل أن من شروط وجوب احلج على املرأة توفر احملرم فإذا مل 

 .  يتوفر هلا فإنه ال جيب عليها احلج حىت يتوفر هلا احملرم
، بأن يكون هو وإياها يف مكان خال ليس  وكذلك حرم اإلسالم خلوة الرجل باملرأة

،  إياكم والدخول على النساء {:  ، قال   مدعاة لوقوع الفتنة؛ ألن ذلك فيه غريها

 )٦( )٥( }احلمو املوت :  ؟ قال قريب الزوج:  ، يعين ، أرأيت احلمو يا رسول اهللا:  قالوا
، فإن  ؟ ألن أقرباء الزوج يقل التحرج عنهم خبالف غريهم اذا، مل أن خطره أشد:  يعين

 .  لكن قريب الزوج حيتاج إىل احتياط وإىل حذر.  التحرج عنهم ميسر
                                                 

 .  )٣/٧١(، أمحد  )١٨٩٣(البخاري الصوم ) ١(
 ) ) .  ١ ( رقم ٢٨٨تقدم خترجيه ص ) (٢(
 .  )١/٢٢٢(، أمحد  )٢٩٠٠(، ابن ماجه املناسك  )١٣٤١(ج ، مسلم احل )٢٨٩٦(البخاري اجلهاد والسري ) ٣(
 .  ) - رضي اهللا عنهما -من حديث ابن عباس )  ٢١٩ / ٢ (رواه اإلمام البخاري  ) (٤(
،  )٤/١٤٩(، أمحد  )١١٧١(، الترمذي الرضاع  )٢١٧٢(، مسلم السالم  )٤٩٣٤(البخاري النكاح ) ٥(

 .  )٢٦٤٢(الدارمي االستئذان 
 .)  ، من حديث عقبة بن عامر ) ١٥٩،  ١٥٨ / ٦ (اه اإلمام البخاري رو ) (٦(
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وما نسمع اآلن من بعض اجلهال أن أخ الزوج وعم الزوج وقريب الزوج له أن يسلم 
ال جيوز .   باطلعلى املرأة ويصافحها وخيلو معها ويدخل معها ويدخل عليها هذا كالم

لغري احملرم أن يدخل على املرأة وال أن يصافحها وال أن خيلو هبا إال إذا كان بالبيت من 
، أما أن يدخل على املرأة يف بيت ليس فيه غريها وهو ليس من حمارمها  تزول به اخللوة

 .  فهذه خلوة حمرمة وخطر
؛ ألنه سبب لوقوع  جيوزأو يدخل عليها يف غرفة خالية ليس فيها غريمها فهذا ال 

ال خيلون أحدكم  {:  ، كما قال  ، ولو كان هذا الرجل الذي يف املكان طبيبا الفتنة

الشيطان حيضر ويزين هلما الوقوع يف :   يعين)٢( )١( }بامرأة إال كان الشيطان ثالثهما 
وألجل قطع الطريق .  ؛ ألنه يدعو إىل الفتنة وينتهز الفرصة فيوقع بينهما الفساد ةالفاحش

 .  على الشيطان وعلى أعوانه وعلى الفساد منع الشارع خلوة الرجل باملرأة
ومما جد يف وقتنا هذا من اخللوة احملرمة ركوب املرأة وحدها مع السائق الذي ليس 

ال .  . ، حىت ولو إىل املسجد ال جيوز هذا إىل السوقمن حمارمها يذهب هبا إىل املدرسة و
؛ ألن هذا من اخللوة  جيوز للمرأة أن تركب يف السيارة وحدها مع سائق ليس حمرما هلا

 .  احملرمة
، سواء كانت يف املرتل أو يف السيارة أو يف أي مكان هذا مما جيب أن  واخللوة حمرمة

ا هذا الذي كثر فيه خروج النساء ألعماهلن أو حتذر منه املرأة املسلمة خصوصا يف وقتن
 .  لألسواق أو لزيارة أقارهبن أو غري ذلك

وكذلك على املرأة املسلمة أن ال تكثر من اخلروج من البيت إال ألجل حاجة ال 
؛ ألهنا إذا خرجت متطيبة فإن  ، ولكن خترج متسترة وغري متطيبة تنقضي إال خبروجها

 .  األنظار إليها ونظر الرجال إليها ومتابعتهم هلاذلك سبب لوقوع الشر وجلب 

                                                 
 .  )١/١٨(، أمحد  )٢١٦٥(الترمذي الفنت ) ١(
، كالمها من حديث عمر  بنحوه)  ١٨ / ١ (، ورواه اإلمام أمحد يف مسنده  ) ١١٧١ (رواه الترمذي برقم  ) (٢(

 .)  بن اخلطاب
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 - سبحانه وتعاىل -، قال اهللا  فمهما أمكن أن تبقى املرأة يف بيتها فهذا أحفظ هلا
tβ  {:   وهن القدوةلنساء نبيه  ös% uρ ’ Îû £ä3Ï?θ ã‹ç/ { )اقررن من القرار وهو :  يعين )١

،  ، فمهما بقيت يف بيتها فهذا أحسن هلا ؛ ألن ذلك أحفظ للمرأة البقاء وعدم اخلروج
 .  وإذا اقتضت احلاجة أن خترج فإهنا خترج ولكن مع التستر

وال خترج للصالة  حيب من املرأة أن تصلي يف بيتها - سبحانه وتعاىل -حىت إن اهللا 
،  ، ولكن خروجها عرضة للشر يف املسجد مع أن املسجد بيت للعبادة وبيت للطهارة
ال متنعوا إماء اهللا  {:  ، قال  ولذلك صالة املرأة يف بيتها أفضل من صالهتا يف املسجد

صالهتن يف بيوهتن خري هلن من الصالة يف :   أي)٣( )٢( }وبيوهتن خري هلن ،  مساجد اهللا

 .  غري متزينات وغري متطيبات:   يعين)٥( )٤( }وليخرجن تفالت  {: ، وقال  املساجد
، ال لشيء إال للتجوال يف األسواق متزينات  وقد ابتلي كثري من النساء باخلروج

، إذا دخلن يف املكتبات التجارية إذا دخلن يف املعرض تكشف  متطيبات يكشفن وجوههن
، وتتبسط معهم يف القول  إحداهن وجهها عند العمال وعند الباعة كأهنم من حمارمها

 .  - سبحانه وتعاىل -أما تتقني اهللا ! ؟  أين احلياء يا نساء املسلمات.  ومتازحهم وتضاحكهم

                                                 
 .  ٣٣:  سورة األحزاب آية) ١(
، ابن  )٥٦٧(، أبو داود الصالة  )٧٠٦(، النسائي املساجد  )٤٤٢(، مسلم الصالة  )٨٥٨(اري اجلمعة البخ) ٢(

 .  )٢/٧٦(، أمحد  )١٦(ماجه املقدمة 
وأبو داود برقم )  ٤٤٢ (ومسلم برقم )  ٢١٦ / ١ (واإلمام البخاري )  ٧٦،  ١٦ / ٢ (رواه اإلمام أمحد  ) (٣(

، ورواه اإلمام  - رضي اهللا عنهما -عن حديث ابن عمر )  ٤٦٥ (ومالك يف املوطأ برقم )  ٨٧٩ (
 .)  من حديث أيب هريرة)  ١٢٨٢ (والدارمي برقم )  ٥٦٦ (وأبو داود برقم )  ٤٧٥/  ٢ (أمحد 

 .  )١٢٧٩(، الدارمي الصالة  )٢/٤٣٨(، أمحد  )٥٦٥(أبو داود الصالة ) ٤(
من حديث أيب )  ١٢٨٢ (والدارمي برقم )  ٥٦٥ (د برقم ، وأبو دوا ) ٤٣٨ / ٢ (رواه اإلمام أمحد  ) (٥(

 ) ٧٠،  ٦٩ / ٦ (عن زيد بن خالد اجلهين ورواه اإلمام أمحد )  ١٩٣،  ١٩٢ / ٥ (، ورواه اإلمام أمحد  هريرة
 .)  - رضي اهللا عنها -عن عائشة 
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رأة إذا أرادت اخلروج أن تلبس الثياب الساترة الضافية اليت ليس كذلك جيب على امل
الثياب الضافية على مجيع اجلسم الواسعة اليت ال تلتصق باجلسم وتبني .  فيها زينة
 .  األعضاء

 :  فثوب املرأة ال بد فيه من مواصفات
 .   أن يكون واسعا ال ضيقا: األول
ا فال يبقى شيء من جسمها يظهر ال  أن يكون ضافيا على مجيع جسمه: الثانية

 .  ، يكون سائرا جلميع جسمها الكفان وال القدمان وال شيء من الوجه
.  أن ال يكون فيه زينة بأن يكون ثوبا عاديا ليس فيه زينة جتلب األنظار إليها:  الثالثة

صنفان من أهل النار مل  {:   قال ولتحذر املرأة املسلمة مما أخرب عنه الرسول 
، ونساء كاسيات عاريات  ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون هبا الناس أرمها

،  ، ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها ، رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة مميالت مائالت
 . )٢( )١( }من مسرية كذا وكذا وإن رحيها ليوجد 

البسات للثياب لكن هذه الثياب :  ، يعين )٣( }نساء كاسيات عاريات  {:  فقوله
، خيرج  ، بل خترج كفاها أو ذراعاها ؛ إما ألهنا قصرية ال تضفي على بدهنا ال تستر

، أو تلبس لباسا ضافيا لكنه شفاف ال  نه غري ساتر، فعليها اللباس لك قدماها أو ساقاها
يستر ما وراءه مثل ما حيصل يف البالد اليت ال تلتزم بآداب اإلسالم فسرى هذا إىل بعض 

، يقول اهللا جل  فهذه من العوائد اجلاهلية.  نسائنا يف هذه البالد إال من رحم اهللا عز وجل
Ÿω  {:  وعال uρ š∅ ô_ §y9 s? yl •y9 s? Ïπ ¨ŠÎ=Îγ≈ yf ø9$# 4’ n<ρ W{$# ( { )ظهور املرأة  الظهور:  والتربج هو )٤ ،

 .  ، هذا هو التربج بالزينة أمام الرجال

                                                 
 .  )١٦٩٤(، مالك اجلامع  )٢/٤٤٠(، أمحد  )٢١٢٨(مسلم اللباس والزينة ) ١(
 .  ) من حديث أيب هريرة)  ٢١٢٨ (ومسلم )  ٣٥٦ / ٢ (رواه اإلمام أمحد  ) (٢(
 .  )١٦٩٤(، مالك اجلامع  )٢/٣٥٦(، أمحد  )٢١٢٨(مسلم اللباس والزينة ) ٣(
 .  ٣٣:  سورة األحزاب آية) ٤(
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 سبحانه وتعاىل -إن اهللا ، حىت  فاملطلوب من املرأة إذا خرجت أن خترج غري متربجة
ß‰Ïã≡uθ  {:   هنى كبريات السن القواعد عن التربج فقال- s)ø9$#uρ zÏΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9$#  ÉL≈©9$# Ÿω tβθ ã_ ötƒ 

% [n% s3ÏΡ }§øŠn= sù  ∅ Îγ øŠn= tæ îy$ oΨ ã_ β r& š∅÷è ŸÒ tƒ  ∅ßγ t/$ uŠÏO uöxî ¤M≈ y_ Îhy9 tFãΒ 7π uΖƒ Ì“ Î/ ( { )١(  . 
فإذا كانت الكبرية من القواعد الاليت ال يطمع يف نكاحها لكربها منهية عن التربج 

! ؟  كيف تتربج! كيف باملرأة اليت يطمع فيها ! فكيف باجلميلة ! بالزينة فكيف بالشابة 
؟ فعلى املرأة اليت ختاف اهللا والدار اآلخرة أن تتجنب ما يفعله كثري  هذا من أمور اجلاهلية

، من  ، من التساهل يف لباس الزينة عند اخلروج من النساء اليوم من التساهل يف احلجاب
، واهللا تعاىل يقول لنساء  التساهل يف التطيب عند اخلروج وخمالطة الرجال واملمازحة معهم

 } ∪⊅⊃∩  : }  Ÿξsù z÷èŸÒøƒrB ÉΑöθs)ø9$$Î/ yìyϑôÜuŠsù “Ï%©!$# ’Îû ÏµÎ7ù=s% ÖÚttΒ zù=è%uρ Zωöθs% $]ùρã÷è̈Βنبيه 
)٢( .  

ختاطبه لكن بكالم معتاد إذا احتاجت املرأة إىل خماطبة الرجل الذي ليس من حمارمها 
، سؤال  ، وإمنا يكون كالما عاديا بقدر احلاجة ليس فيه خضوع ولني وممازحة ومضاحكة

؛  وجواب بقدر احلاجة فقط ال بتبسط وال بضحك ومزح وال بترخيم وتزين للصوت
=zù  {:  فيطمع الذي يف قلبه مرض الشهوة عمال بقوله تعاىل è% uρ Zω öθs% $ ]ùρ ã÷è ¨Β ∩⊂⊄∪ { )٣(  . 

 يف أنفسهن ويف - سبحانه وتعاىل -فعلى النساء املسلمني اليوم أن يتقني اهللا 
والدهن ، وعلى نساء اليوم كما على نساء املسلمني من قبل العناية بتربية أ جمتمعهن
 .  ؛ ألهنن مسؤوالت عن األطفال الذين هم يف رعايتهن وبناهتن

                                                 
 .  ٦٠:  سورة النور آية) ١(
 .  ٣٢:  سورة األحزاب آية) ٢(
 .  ٣٢:  سورة األحزاب آية) ٣(
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عليهن أن يربني بناهتن على األخالق الفاضلة وعلى اآلداب احلسنة وعلى الستر 
 بيت ، واملرأة راعية يف كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته {:  ، قال  والعفاف

 . )٢( )١( }زوجها ومسؤولة عن رعيتها 
؛ ألن من يف البيت من األطفال يف عهدهتا  فعلى املرأة أن تريب أوالدها تربية حسنة

، كذلك مما حرم اهللا على النساء تغيري خلق اهللا الذي تعهد الشيطان  وهي مسؤولة عنهم
∆öΝåκ̈Ξzß  { أن يأمر به بين آدم Uψuρ χ çÉitó ãŠn= sù šYù= yz «!$# 4 { )٣(  . 

 لعن النيب  {،  وقد جاء تفسري ذلك بأن املراد به النمص والوشم والوشر والوصل

 . )٥( )٤( }النامصة واملتنمصة والواصلة واملستوصلة ولعن الوامشة واملستومشة 
فهي اليت تأخذ شعر حواجبها سواء باملقص أو باحللق أو بإزالته بأي :  أما النامصة

:  تنمصة، وامل  من فعلته، هذا هو النمص الذي لعن النيب  وسيلة تزيل شعر احلاجب
فمن النساء من ابتليت هبذه .  هي اليت تطلب ذلك وهي ملعونة على لسان رسول اهللا 

اجلرمية وهي إزالة شعر احلواجب اقتداء بالكافرات أو الفاسقات أو اجلاهالت الاليت ال 
، يا  ، مث إذا أزالت شعر احلواجب تأيت بصبغ تضعه يف مكانه يبالني مبعصية اهللا ورسوله

.  - سبحانه وتعاىل -؟ أحسن مما خلق اهللا  هل الصبغ أحسن من احلواجب!  سبحان اهللا
 فال جيوز للمرأة املسلمة أن تذهب مع العادات السيئة والتقاليد هذا هو تغيري خلق اهللا 
 .  الفاسدة وتغري خلق اهللا

                                                 
، أبو داود اخلراج واإلمارة  )١٧٠٥(، الترمذي اجلهاد  )١٨٢٩(، مسلم اإلمارة  )٨٥٣(البخاري اجلمعة ) ١(

 .  )٢/١٢١(، أمحد  )٢٩٢٨(والفيء 
 .  ) - رضي اهللا عنهما -من حديث ابن عمر )  ١٠٤ / ٨ (رواه اإلمام البخاري  ) (٢(
 .  ١١٩:  سورة النساء آية) ٣(
 .  )٤/٣٠٨(، أمحد  )٥٠٣٢(البخاري الطالق ) ٤(
 .  ) ، من حديث عبد اهللا بن مسعود ) ٦٢،  ٦١ / ٧ (رواه اإلمام البخاري  ) (٥(
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لد ، وهو أن تغرز اإلبرة يف اجللد أو تبضع اجل فهي اليت تعمل الوشم:  وأما الوامشة
حىت خترج الدم مث جتعل فيه شيئا من الكحل أو من الصبغ حىت يبقى خط أخضر يف يدها 

 .  أو يف وجهها فهذا هو الوشم
 سبحانه -؛ ألن هذا من تغيري خلق اهللا  اليت تطلب ذلك أن يفعل هبا:  واملستومشة

 .  -وتعاىل 
ولكن .  ؟ لون املشوهلون اجللد الذي خلقه اهللا أو هذا ال:  باهللا عليكم أيهما أحسن

∆öΝåκ̈Ξzß  { التقليد األعمى وطاعة الشيطان يف أمره Uψuρ χ çÉitó ãŠn= sù šYù= yz «!$# 4 { )١(   . 
؛ ألن هذا تغرير وغش بأن تأيت بباروكة  هي اليت تصل شعرها بشعر آخر:  والواصلة

، وهو شعر أجنيب ليس  أو تأيت بشعر وتصله بشعرها حىت يظن الظان أن هذا هو شعرها
 .  )٢( } الواصلة واملستوصلة لعن النيب  {، وهذه الواصلة ملعونة  من خلقتها

 املتفلجات لعن النيب  {،  رد األسنان والتفلجوهو ب:  وكذلك الوشر

وهن الاليت يأتني على أسناهنن فيربدهنا باملربد وجيعلن فيها شيئا من  )٤( )٣( } للحسن
، أما  والوشر حرام.  ، تظن أن هذا من اجلمال وهو طاعة للشيطان الفتحات فيما بينها

؛ ألن هذا من  ح األسنان إذا كان فيها خلل حيتاج إىل إصالح فال بأس يف ذلكإصال
العالج أو من إزالة التشويه أما األسنان اليت ليس فيه عيب وليس فيها مرض فال جيوز 

 .  للمرأة أن حتدث فيها شيئا من الوشر أو الفلج أو غري ذلك

                                                 
 .  ١١٩:  سورة النساء آية) ١(
، ابن ماجه النكاح  )٥٢٥٠(، النسائي الزينة  )٢١٢٢(، مسلم اللباس والزينة  )٥٥٩٢(البخاري اللباس ) ٢(

 .  )٦/٣٥٣(، أمحد  )١٩٨٨(
، أبو داود  )٥٠٩٩(، النسائي الزينة  )٢١٢٥(، مسلم اللباس والزينة  )٤٦٠٤(ري تفسري القرآن البخا) ٣(

 .  )٢٦٤٧(، الدارمي االستئذان  )١/٤٣٤(، أمحد  )١٩٨٩(، ابن ماجه النكاح  )٤١٦٩(الترجل 
 .  ) من حديث عبد اهللا بن مسعود)  ٦٢،  ٦١ / ٧ (انظر صحيح البخاري  ) (٤(
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اليت ترفع صوهتا عند :   النائحة)٢( )١( }لعن النائحة واملستمعة  {:  كذلك النيب 
 .  املصيبة
  من حديث أيب موسى )٣( } الصالقة واحلالقة والشاقة لعن رسول اهللا  {و 

 .  احلديث)٤( }.  . .  برئ منأن رسول اهللا  {:  بلفظ
:  ، قال  ، وهو كبرية من كبائر الذنوب هي اليت ترفع صوهتا عند املصيبة:  الصالقة

 موهتا تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من النائحة إذا مل تتب قبل {

 . )٦( )٥( }جرب 
، ولكن  ، فهذا حرام وكانوا يف اجلاهلية يستأجرون النائحات عند املوت للميت

 .  البكاء على امليت ال بأس به من غري رفع صوت
 . )٨( )٧( }هذه رمحة جعلها اهللا يف قلوب عباده  {:   بكى وقالوالنيب 

، والشاقة هي اليت تشق جيبها أو تشق  هي اليت حتلق شعرها عند املصيبة:  أما احلالقة
 .  ؛ ألن هذه كلها مظاهر جزع وسخط بقضاء اهللا وقدره وعدم صرب ثوهبا عند املصيبة

                                                 
 .  )٣/٦٥(، أمحد  )٣١٢٨(جلنائز أبو داود ا) ١(
 .)  ، كالمها من حديث أيب سعيد اخلدري ) ٣١٢٨ (وأبو داود برقم )  ٦٥ / ٣ (رواه اإلمام أمحد  ) (٢(
 .)  ٨٣ / ٢ (رواه اإلمام البخاري  ) (٣(
 .  )٤/٤٠٤(، أمحد  )١٥٨٦(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )١٨٦٣(، النسائي اجلنائز  )١٠٤(مسلم اإلميان ) ٤(
 .  )٥/٣٤٣(، أمحد  )١٥٨١(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  )٩٣٤(مسلم اجلنائز ) ٥(
 .  ) ، من حديث أيب مالك األشعري ) ٩٣٤ (رواه اإلمام مسلم برقم  ) (٦(
 ، )٣١٢٥(، أبو داود اجلنائز  )١٨٦٨(، النسائي اجلنائز  )٩٢٣(، مسلم اجلنائز  )١٢٢٤(البخاري اجلنائز ) ٧(

 .  )٥/٢٠٦(أمحد 
،  ) من نيح عليه يعذب مبا نيح عليه : ( من حديث املغرية بلفظ)  ٨٢،  ٨١ / ٢ (رواه اإلمام البخاري  ) (٨(

 .  ) من حديث عمر بن اخلطاب)   امليت يعذب يف قربه مبا نيح عليه( : ويف لفظ
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ÌÏe±o0  {:  اىل، قال تع واملطلوب عند املصائب الصرب واالحتساب uρ š ÎÉ9≈¢Á9$# ∩⊇∈∈∪ 
t Ï% ©!$# !#sŒÎ) Νßγ ÷Fu;≈ |¹ r& ×π t7ŠÅÁ•Β (#þθ ä9$ s% $ ¯ΡÎ) ¬! !$ ¯ΡÎ)uρ Ïµ ø‹s9Î) tβθãè Å_≡u‘ ∩⊇∈∉∪ y7Í×¯≈ s9'ρ é& öΝÍκö n= tæ ÔN≡uθ n= |¹ ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ 

×π yϑ ôm u‘ uρ ( š Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ tβρ ß‰tG ôγ ßϑ ø9$# ∩⊇∈∠∪ { )١(  . 
أن املرأة عليها مسؤوليات وتبعات يف هذه احلياة وهي مكلفة ومأمورة :  فاحلاصل

، عليها مسؤولية عظيمة وما هلكت اجملتمعات يف السابق والالحق  ومنهية ومثابة ومعاقبة
، فاملرأة وسيلة خطر إذا مل تصن نفسها وإذا مل يصنها   بسبب النساء يف الغالبإال

 .  ولكن يف هذا القدر كفاية.  ، والكالم عن املرأة يطول جمتمعها
 .  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

                                                 
 .  ١٥٧ - ١٥٥:  اتياآلسورة البقرة ) ١(
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 احملاضرة السادسة واألربعون 
 ما جيب يف التعامل مع العلماء  

 فضل العلماء 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

≅ö {:  احلمد هللا القائل يف حمكم كتابه è% ö≅ yδ “ Èθ tG ó¡o„ t Ï% ©!$# tβθçΗ s>ôè tƒ t Ï% ©!$#uρ Ÿω tβθ ßϑ n=ôè tƒ 3 
$ yϑ ¯ΡÎ) ã©.x‹tG tƒ (#θ ä9'ρ é& É=≈ t7ø9F{$# ∩∪ { )والصالة والسالم على نبينا حممد القائل )١  :}  فإن

 . )٣( )٢( }العلماء ورثة األنبياء 
ال )  التعامل مع العلماء : ( فإن املوضوع الذي سنتحدث عنه هو كما أعلن:  أما بعد

 سبحانه - على غريهم مبيزة العلم به -انه وتعاىل  سبح-شك أن العلماء ميزهم اهللا 
 وبأمسائه وصفاته وما جيب له سبحانه على عباده من حق عبادته وحده ال -وتعاىل 
؛ ليبينوا  ، وكذلك العلم باحلالل واحلرام والعلم بطريق احلق وطريق الضالل شريك له

 أمانة العلم وائتمنهم عليها -  سبحانه وتعاىل-، فقد محلهم اهللا  ألنفسهم وليبينوا لغريهم
“ ö≅è% ö≅yδ {:  ، وهلذا قال فهذا تشريف خصهم اهللا به على غريهم Èθ tG ó¡o„ t Ï% ©!$# tβθ çΗ s>ôè tƒ 

t Ï% ©!$#uρ Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ 3 $ yϑ ¯ΡÎ) ã©.x‹tG tƒ (#θ ä9'ρ é& É=≈ t7ø9F{$# ∩∪ { )٤( . 
؛ ألهنم ميتازون على غريهم مبيزة  اهللا جل وعال نفى التسوية بينهم وبني غريهم

؛ ومن ميتاز على غريه مبيزة عظيمة ال يتساوى هو ومن فقد هذه امليزة ويكفي  عظيمة
هادته وشهادة  استشهدهم وذكر شهادهتم مع ش- سبحانه وتعاىل -شرفا هلم أن اهللا 

                                                 
 .  ٩:  سورة الزمر آية) ١(
 .  )٣٤٢(، الدارمي املقدمة  )٣٦٤١(أبو داود العلم ) ٢(
 .  ) ) ١ ( احلاشية رقم ٣٠تقدم خترجيه ص ) (٣(
 .  ٩:  سورة الزمر آية) ٤(
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y‰Îγ  {:  - سبحانه وتعاىل -، قال  مالئكته على توحيده x© ª!$# …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈s9Î) ω Î) uθ èδ 

èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ (#θ ä9'ρ é&uρ ÉΟù= Ïè ø9$# $ JϑÍ← !$ s% ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ 4 Iω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ â“ƒÍ–yêø9$# ÞΟŠ Å6y⇔ø9$# ∩⊇∇∪ { )١(  . 
 ومع شهادة املالئكة الكرام على - سبحانه وتعاىل -فذكر شهادة العلماء مع شهادته 

 - سبحانه وتعاىل -أجل مشهود به وهو التوحيد وما ذلك إال لشرفهم ومكانتهم عند اهللا 
 -، قال   يرفعهم درجات- سبحانه وتعاىل - به أن اهللا ، ومما شرفهم اهللا وعند خلقه

$  {:  -سبحانه وتعاىل  pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) Ÿ≅Š Ï% öΝä3s9 (#θ ßs ¡¡xs? †Îû Ä§Î=≈ yf yϑ ø9$# (#θ ßs |¡øù$$ sù 

Ëx |¡øtƒ ª!$# öΝä3s9 ( #sŒÎ)uρ Ÿ≅ŠÏ% (#ρ â“ à±Σ $# (#ρ â“ à±Σ $$ sù Æìsùötƒ ª!$# t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u öΝä3ΖÏΒ t Ï% ©!$#uρ (#θè?ρ é& zΟù= Ïè ø9$# ;M≈y_ u‘ yŠ 4 
ª!$#uρ $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? ×Î7yz ∩⊇⊇∪ { )٢(  . 

شهد بقوهلم يوم القيامة حينما  يست- سبحانه وتعاىل -ومما يقتضي شرفهم أن اهللا 
tΠ  { ، قال تعاىل يبعث الناس ويقسم الذين كفروا ما لبثوا غري ساعة öθ tƒ uρ ãΠθ à) s? èπ tã$ ¡¡9 $# 

ÞΟ Å¡ ø) ãƒ tβθ ãΒ Ì ôf ãΚ ø9 $# $ tΒ (#θ èV Î6 s9 u ö xî 7π tã$ y™ 4 š Ï9≡ x‹ x. (#θ çΡ% x. tβθ ä3 sù ÷σ ãƒ ∩∈∈∪ tΑ$ s% uρ t Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& zΝ ù= Ïè ø9 $# 

z≈ yϑƒ M} $# uρ ô‰ s) s9 óΟ çF ø[ Î6 s9 ’ Îû É=≈ tF Ï. «! $# 4’ n< Î) ÇΠ öθ tƒ Ï] ÷è t7 ø9 $# ( # x‹≈ yγ sù ãΠ öθ tƒ Ï] ÷è t7 ø9 $# öΝ à6 ¨Ζ Å3≈ s9 uρ óΟ çFΖ ä. Ÿω 
tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩∈∉∪ { )ذلك على شرفهم ومكانتهم عند اهللا، فدل )٣   . 

 -، قال   ذكر أهنم هم أهل خشيته- سبحانه وتعاىل -ومن شرف أهل العلم أن اهللا 
$  {:  -سبحانه وتعاىل  yϑ ¯ΡÎ)  y´ øƒ s† ©!$# ôÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã (#àσ¯≈ yϑ n= ãèø9$# 3 { )٤(  . 

 سبحانه -ذكر أن العلماء الذين يعرفون اهللا بأمسائه وصفاته وبآياته هم الذين خيشونه 
، أما الذين جيهلون اهللا وجيهلون أمساء اهللا وصفاته ومل يتدبروا يف آياته فهؤالء ال  -وتعاىل 

                                                 
 .  ١٨:  سورة آل عمران آية) ١(
 .  ١١:  سورة اجملادلة آية) ٢(
 .  ٥٦ - ٥٥:  تانياآلسورة الروم ) ٣(
 .  ٢٨:  سورة فاطر آية) ٤(
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من يرد اهللا به خريا يفقهه  {:   ، وقال - سبحانه وتعاىل -؛ جلهلهم باهللا  خيشون اهللا

 . )٢( )١( }يف الدين 
، ومن مل يفقه اهللا يف  فمن فقهه اهللا يف الدين وصار من أهل العلم فإن اهللا أراد به خريا

، وإمنا تضل  فإن األمة خبريوما دام العلماء موجودين يف األمة .  الدين فإنه مل يرد به خريا
،  إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد {:  ، كما قال  األمة إذا فقد العلماء

، فسئلوا  اختذ الناس رؤوسا جهاال، حىت إذا مل يبق عاملا  ولكن يقبض العلم بقبض العلماء
 . )٤( )٣( }، فضلوا وأضلوا  فأفتوا بغري علم

 ما يترتب على وجود العلماء يف األمة وعلى فقدهم 
فما دام العلماء موجودين فإن األمة خبري وال يتمكن شياطني اإلنس وشياطني اجلن من 

ق الصواب وحيذروهنم من ؛ ألهنم يبنون للناس طريق اخلري وطري إغواء الناس وإضالهلم
وإمنا نعين بالعلماء هنا علماء الشريعة الذين تفقهوا يف دين اهللا وعرفوا .  طريق اهلالك
؛ أما املتعاملون الذين يدعون  ، هؤالء العلماء على احلقيقة - سبحانه وتعاىل -أحكام اهللا 

؛ ألهنم  يسمون بالقراء، بل هؤالء  العلم فهم مل يتفقهوا يف دين اهللا فهؤالء ليسوا بعلماء
وإن كانوا يقرؤون بالكتب ويطالعون يف الكتب ولكن مل يسبق هلم أن درسوا على 

،  ، مل يسبق هلم أن أخذوا العلم عن أهله فحملوه عن أهله فهؤالء ليسوا بالعلماء العلماء
 . )٥(هؤالء قراء وقد جاء يف احلديث أنه يف آخر الزمان يقل الفقهاء ويكثر القراء 

                                                 
، مالك  )٤/٩٣(، أمحد  )٢٢١(، ابن ماجه املقدمة  )١٠٣٧(، مسلم اإلمارة  )٧١( العلم البخاري) ١(

 .  )٢٢٦(، الدارمي املقدمة  )١٦٦٧(اجلامع 
 .  ) ) ١ ( احلاشية رقم ٤٦تقدم خترجيه ص ) (٢(
،  )٥٢(، ابن ماجه املقدمة  )٢٦٥٢(، الترمذي العلم  )٢٦٧٣(، مسلم العلم  )١٠٠(البخاري العلم ) ٣(

 .  )٢٣٩(، الدارمي املقدمة  )٢/١٦٢(أمحد 
 .  ) ) ١ ( احلاشية رقم ١٢٣تقدم خترجيه ص ) (٤(
 .  ) ) ١٢٨ / ١ (جممع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي :  انظر ) (٥(
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فإمنا نعين بأهل العلم الذين تفقهوا يف دين اهللا وعرفوا احلالل واحلرام وحتملوا العلم 
، هؤالء هم العلماء الذين يعنون هبذه النصوص من هذه اآليات  عن أهله خلفا عن سلف

، وهؤالء هم الذين يكون وجودهم خريا ورمحة لألمة  الكرمية اليت مسعتم وهذه األحاديث
ألن متوت القبيلة بأسرها أيسر  {:  ، وقد جاء يف احلديث أو يف األثر وفقدهم على األمة

 . )١( }من أن ميوت عامل واحد 
، كما يف احلديث  ومل يتمكن الشيطان من إيقاع الشرك يف بين آدم إال ملا فقد العلماء

، فلما هلكوا أوحى  أمساء رجال صاحلني من قوم نوح.  . .  {:   نوحيف قصة قوم
، ومسوهم  الشيطان إىل قومهم أن انصبوا إىل جمالسهم اليت كانوا جيلسون أنصابا

 . )٣( )٢( } إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت ، فلم تعبد حىت ، ففعلوا بأمسائهم
إن هذا ينشطكم :  ، فهو يقول هلم ، وهو له نظر بعيد أخذوا مبشورة هذا الشيطان

، فهو أظهر هلم النصيحة ولكنهم جلهلهم مل يفطنوا  على العبادة وعلى تذكر أحوال هؤالء
، هذا  بد من دون اهللاإىل غرضه الصحيح أنه يف املستقبل تكون هذه الصور أصناما تع

، وأما الذي يظهره فهو النصيحة والترغيب يف اخلري فهم جلهلهم  غرضه الذي كان خيفيه
، ولكن العلماء كانوا هلم  عملوا مبشورته وصوروا صور الصاحلني ونصبوها على جمالسهم

،  باملرصاد ومل يتمكن الشيطان من دعوة الناس إىل عبادة هذه الصور لوجود العلماء
، وقال  ولكن ملا مات هؤالء العلماء ونسي العلم جاء الشيطان إىل اجليل املتأخر منهم

إن آباءكم ما نصبوها إال ليعبدوها فعبدوها من دون اهللا وحدث الشرك يف بين آدم :  هلم
، وبعث اهللا نبيه نوحا عليه السالم يدعوهم إىل الرجوع إىل التوحيد  من ذلك التاريخ

                                                 
  . ) ) ١٦ / ١ (وذكره الغزايل يف إحياء علوم الدين )  ٢٠٢،  ٢٠١ / ١ (جممع الزوائد ومنبع الفوائد :  انظر () ١(
 .  )٤٦٣٦(البخاري تفسري القرآن ) ٢(
 .  ) ، عن ابن عباس عن عطاء)  ٧٣ / ٦ (رواه اإلمام البخاري  ) (٣(
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ρ#)  {  ال شريك لهوعبادة اهللا وحده •|Àr&uρ (#ρ çy9 õ3tFó™ $#uρ #Y‘$ t6 õ3ÏG ó™ $# ∩∠∪ { )١( ، }  (#θ ä9$ s% uρ Ÿω 
¨β â‘ x‹s? ö/ä3tG yγ Ï9#u Ÿω uρ ¨βâ‘ x‹s? #tŠuρ Ÿω uρ % Yæ# uθ ß™ Ÿω uρ šWθ äótƒ s−θ ãètƒ uρ #Zô£nΣ uρ ∩⊄⊂∪ { )٢(  . 

 ملا أخرب عن قبض هذا كله بسبب فقد العلماء ويف احلديث الذي مسعتم أن النيب 
 اختذوا رؤوسا جهاال فأفتوا بغري ، وأن الناس إذا مل جيدوا عاملا العلماء يف آخر الزمان

،  يكون ضالل الناس يف آخر الزمان بسبب فقد العلماء.  . . )٣(، فضلوا وأضلوا  علم
، فهذا يدل داللة واضحة على مكانة العلماء يف األمة  وبسبب فتاوى اجلهال واملتعاملني

 .  وتواوأنه جيب أن يعرف هلم قدرهم وأن يستغل وجودهم فيستفاد منهم قبل أن مي

 املقصود بالعلماء 
 أهل ، العلماء املتفقهني يف دين اهللا  وحنن إمنا نقصد بالعلماء العاملني بعلمهم

أما علماء الضالل فقد حذرنا منهم .  االستقامة والصالح هؤالء هم العلماء املقصودون
وإمنا أخاف على أميت األئمة  {:   فقال عليه الصالة والسالمرسول اهللا 

 . )٥( )٤( } املضلني
فعلماء الضالل خطر على األمة وهم من أتباع الشيطان يزينون للناس الضالل 

، فيضلون الناس والعياذ  واالحنراف والبدع واخلرافات واالنصراف عن الدين الصحيح
≅ã  {:  ، قال تعاىل  منهم-  سبحانه وتعاىل-، هؤالء حذرنا اهللا  باهللا sVtΒ t Ï% ©!$# (#θ è= Ïdϑ ãm 

                                                 
 .  ٧:  سورة نوح آية) ١(
 .  ٢٣:  سورة نوح آية) ٢(
 .  ) ) ١ ( احلاشية رقم ١٢٣تقدم خترجيه ص ) (٣(
،  )٥/٢٨٤(، أمحد  )٣٩٥٢(، ابن ماجه الفنت  )٤٢٥٢(، أبو داود الفنت واملالحم  )٢٢٢٩(الترمذي الفنت ) ٤(

 .  )٢٠٩(الدارمي املقدمة 
، وابن  ) ٢٧٥٥،  ٢١٥ (والدارمي برقم )  ٢٢٢٩ (، والترمذي برقم  ) ٤٢٥٢ (رواه أبو داود برقم  ) (٥(

، من  ) ٤٢ / ١ (، كلهم من حديث ثوبان ورواه اإلمام أمحد يف املسند  ينحوه)  ٣٩٥٢ (ماجه برقم 
، من حديث أيب  ) ٤٤١ / ٦ (، ويف  ، من حديث أيب ذر ) ١٤٥ / ٥ (، ويف  ث عمر بن اخلطابحدي

 .  )  أمجعني ينحوه- رضي اهللا عنهم -الدرداء 
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sπ1 u‘ öθ−G9$# §ΝèO öΝs9 $ yδθè= Ïϑ øt s† È≅ sVyϑ x. Í‘$ yϑÅs ø9$# ã≅ Ïϑøt s† #I‘$ xó™ r& 4 }§ø♥ Î/ ã≅ sWtΒ ÏΘöθ s)ø9$# t Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹x. ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «!$# 4 
ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# tÏΗ Í>≈ ©à9$# ∩∈∪ { )وقال تعاىل  )١ ،  :}  ã≅ø?$#uρ öΝÎγ öŠn= tæ r't6 tΡ ü“ Ï% ©!$# çµ≈ oΨø‹s?# u 

$ oΨ ÏF≈ tƒ#u y‡n= |¡Σ $$ sù $ yγ ÷Ψ ÏΒ çµ yè t7ø?r'sù ß≈ sÜø‹¤±9$# tβ% s3sù zÏΒ š Íρ$ tó ø9$# ∩⊇∠∈∪ öθ s9uρ $ oΨ ø⁄Ï© çµ≈ uΖ÷è sùts9 $ pκÍ5 ÿ…çµ ¨ΖÅ3≈ s9uρ t$ s#÷z r& 

† n< Î) ÇÚö‘ F{$# yìt7¨?$#uρ çµ1 uθ yδ 4 …ã& é#sVyϑ sù È≅sVyϑ x. É=ù= x6ø9$# βÎ) ö≅ Ïϑøt rB Ïµø‹n= tã ô]yγ ù= tƒ ÷ρ r& çµò2 çøIs? ]yγ ù= tƒ 4 y7Ï9≡©Œ 

ã≅ sVtΒ ÏΘöθ s)ø9$# š Ï%©!$# (#θ ç/¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 4 ÄÈ ÝÁø% $$ sù }È |Á s)ø9$# öΝßγ ¯= yè s9 tβρã©3xtFtƒ ∩⊇∠∉∪ u!$ y™ ¸ξ sWtΒ ãΠöθ s)ø9 $# 

zƒ Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ öΝåκ|¦ àΡr&uρ (#θ çΡ% x. tβθãΚ Î= ôàtƒ ∩⊇∠∠∪ { )٢(  . 
فهؤالء علماء جيب علينا احلذر منهم ومن دسائسهم ومن شبهاهتم ومن حتريفهم 

؛ وإمنا املدح والثناء واألجر العظيم منصب على العلماء الذين  لكالم اهللا وكالم رسوله
دين على العلماء الذي يبلغون .  خيشون اهللا حق خشيته املستقيمني على دين اهللا عز وجل
 .  اهللا ويدعون إليه ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر

هؤالء هم العلماء على احلقيقة وهؤالء جيب على األمة احترامهم وتوقريهم ومعرفة 
جيب على كل من يستطيع طلب العلم من .  قدرهم وجيب على األمة أن تأخذ عنهم العلم

 العلم وما عندهم من البصرية وما الشباب وغريهم أن يتلقوا على علمائهم ما عندهم من
؛ هذه األمة منذ أن بعث  ؛ حىت يعملوا به يف أنفسهم وحىت يبلغوا لغريهم عندهم من اخلري
، وما   وإىل يومنا هذا ما زالت تأخذ العلم جيال بعد جبل عن علمائهماهللا نبيه حممدا 

 وامتد وسيمتد بإذن ، واتصل اخلري زال العلماء يعلمون يف كل عصر من عصور هذه األمة
؛ اخلري فيها موجود والفرصة ساحنة ملن يريد اخلري فإنه  اهللا ما بقي العلم يف هذه األمة

، وكذلك جيب علينا إذا أشكل علينا  يتلقى العلم عن أهله قبل أن ال يتمكن من ذلك
امالت ، أو يف العبادات أو يف املع ، وهذا أهم شيء شيء من أمور ديننا سواء يف العقيدة

                                                 
 .  ٥:  سورة اجلمعة آية) ١(
 .  ١٧٧ - ١٧٥:  اتياآلسورة األعراف ) ٢(
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 سبحانه -، قال  أو يف أي إشكال يعرض لنا جيب علينا أن نسأل أهل العلم عن مشكالتنا
þθ#)  {:  -وتعاىل  è= t↔ ó¡sù Ÿ≅ ÷δ r& Ìò2 Ïe%! $# βÎ) óΟçFΖä. Ÿω šχθ ßϑ n= ÷ès? ∩∠∪ { )١(  . 

، وبذلك يزول جهله   من ال علم عنده أن يسأل أهل العلم- سبحانه وتعاىل -أمر 
 بسؤال أهل الذكر إال ألنه جيب قبول - سبحانه وتعاىل -وما أمر .  ويهتدي إىل الصواب

قوهلم والعمل مبا يرشدون إليه وأن ال نصدر إال عن آرائهم وأقواهلم ما دامت أهنا على 
، فإنه جيب علينا  وحسب الدليل ما مل يظهر لنا خطأ شيء منها أو خمالفته لدليلالصواب 

؛ ألن اهللا أرشدنا لذلك ولو مل نسأل أهل العلم لبقينا يف اجلهل ولوقعنا يف  األخذ بذلك
، ال نعتمد على آرائنا أو أقوال اجلهال أو املتحرصني يف  اخلطر ومل نصل إىل الصواب

 .   إىل أهل العلم ونفزع إىل أهل العلم عند املشكالت، وإمنا نرجع املسائل
 أنه كان فيمن قبلنا رجل قتل تسعا وتسعني نفسا ظلما وعدوانا مث إنه ذكر النيب 

، ولكنه استعظم ذنبه وخشي   والتوبة- سبحانه وتعاىل -وقع يف نفسه الرجوع إىل اهللا 
،   نفسا عمدا وعدوانا بغري حق؛ ألنه قتل تسعا وتسعني أن ال يكون له توبة لعظم ذنبه

، فأراد أن يسأل فذهب إىل عابد من العباد جاهل ليس  فخشي الرجل جلهله أن ال توبة له
؟ فقال ذلك اجلاهل  إنه قتل تسعا وتسعني فهل له من توبة:  ، وقال عنده علم فسأله

:  الرجل ملا قال، فقتله  ؛ ألنه ظن أن الذنب العظيم ال يغفر لصاحبه ال توبة لك:  العابد
 ولكنه ال مث بقيت نفسه تنازعه أن يتوب إىل اهللا .  ، وكمل به املائة ليس لك توبة

إنه قتل مائة نفس فهل له :  ، فذهب إىل عامل من العلماء فقال له يدري هل له توبة أو ال
 ، ولكنك بأرض سوء فاخرج ، ومن حيول بينك وبني التوبة نعم:  ؟ فقال العامل من توبة

، أمره بالتوبة مث أمره  إىل أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا يعبدون اهللا فاعبد اهللا معهم
، وبينما هو  ، فتاب الرجل وخرج إىل البلد الطيبة باهلجرة من بالد السوء إىل بالد اخلري

يف الطريق أدركته الوفاة وقبضت روحه يف الطريق فتخاصمت فيه مالئكة العذاب 

                                                 
 .  ٧:  سورة األنبياء آية) ١(
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، ومالئكة الرمحة  إنه مل يعمل خريا قط:  ومالئكة العذاب يقولون،  ومالئكة الرمحة
:  ، وخرج مهاجرا إىل اهللا وأنزل اهللا ملكا حيكم بينهم فقال إنه تاب إىل اهللا:  يقولون

قيسوا ما بني البلدتني البلدة اليت خرج منها بلدة السوء والبلدة اليت خرج إليها بلدة اخلري 
 . )١( ، فقبضته مالئكة الرمحة ودخل اجلنة ألرض الطيبة بشربفقاسوا فوجدوه أقرب إىل ا

كل هذا بسبب فتوى هذا العامل الذي دله على اخلري فانظروا الفرق بني فتوى العامل 
“ö≅è% y *  {:  ، وهذا مذكور يف قوله وفتوى اجلاهل وآثار كل منهما ÏŠ$ t7Ïè≈tƒ t Ï% ©!$# (#θ èùuó r& 

#’ n?tã öΝÎγ Å¡àΡr& Ÿω (#θ äÜuΖø)s? ÏΒ Ïπ uΗ ÷q§‘ «!$# 4 ¨β Î) ©!$# ãÏøó tƒ z>θçΡ—%! $# $ ·è‹ÏΗsd 4 …çµ ¯ΡÎ) uθ èδ â‘θ àtó ø9$# ãΛÏm §9$# ∩∈⊂∪ 
(#þθ ç7 ÏΡr&uρ 4’n< Î) öΝä3În/u‘ { )وله تعاىل، ويف ق  )٢  :}  ≅ è% zƒ Ï% ©#Ïj9 (#ÿρ ãxŸ2 β Î) (#θ ßγ tG⊥ tƒ öxøó ãƒ Οßγ s9 $ ¨Β ô‰s% 

y#n= y™ β Î)uρ (#ρ ßŠθ ãètƒ ô‰s)sù ôMŸÒ tΒ àM̈Ψ ß™ šÏ9̈ρ F{$# ∩⊂∇∪ { )٣(   . 
 يف الرؤوس اجلهال الذين خيلفون العلماء يف آخر الزمان  معىن قوله وهذا
 ضلوا يف فتواهم وأضلوا غريهم والعياذ )٤( }، فضلوا وأضلو  فأفتوا بغري علم {:  يقول
، بني الشباب وبني  ، وهذا ما خنشاه إذا حصل االنفصام بني األمة وبني علمائها باهللا

، أما إذا حصل االرتباط بأهل  ان من إغواء بين آدم، ومتكن الشيط العلماء حصل الشر
 .  العلم وسؤال أهل العلم فإن هذا سبيل النجاة وعالمة اخلري هبذه األمة

 اإلقبال على طلب العلم من أهله من العلماء 
كم حياول أعداء اإلسالم وكم حياول شياطني اإلنس واجلن أن يفصلوا بني األمة وبني 

 العداوة بينهم من أجل أن يتمكن األشرار من قيادة األمة إىل اهلالك ، وأن يوقعوا علمائها
، ونسأل أهل العلم إذا أشكل  فلنحذر من هذا ونقبل على طلب العلم من أهله من العلماء

، نسأل أهل العلم أهل البصرية الذين يتكلمون عن  علينا شيء يف أمور ديننا وأمور دنيانا
                                                 

 .  ) ، من حديث أيب سعيد ) ١٤٩ / ٤ (رواه اإلمام البخاري  ) (١(
 .  ٥٤ - ٥٣:  تانياآلسورة الزمر ) ٢(
 .  ٣٨:  سورة األنفال آية) ٣(
 ) ) .  ١ ( احلاشية رقم ١٢٣تقدم خترجيه ص  ) (٤(
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 ٨٦٢

،   املرجع وهؤالء هم القدوة وهؤالء هم الدعاة إىل اخلري، هؤالء علم ويفتون عن الدليل
،  ؛ ألنه يف هذا الوقت كثر القيل والقال والوقيعة بني أهل العلم وبني الناس ال نزهد فيهم

، ويتهموهنم اهتامات ويروجون  وبني العوام وبني طلبة العلم وصاروا يتكلمون يف العلماء
، حىت يسهل عليهم الدخول يف   األمة وعلمائهاعليهم األكاذيب من أجل أن يفصلوا بني

هذا ما يريدونه فلنكن منهم على .  شبهاهتم وضاللتهم يف إغواء الناس وتفريق الكلمة
، فالغيبة والنميمة حرام وكبريتان من كبائر  حذر الوقيعة يف املؤمنني ولو كانوا من العوام

، والكالم يف  لماء والوقيعة يف العلماءغيبة الع! ! الذنوب بني عامة الناس فكيف بالعلماء 
؛ ألنه يترتب عليه فصل األمة  العلماء مبا جيرحهم أشد أنواع الغيبة وأشد أنواع النميمة

؛  ، وإذا حصل هذا حصل الشر العظيم ، ويترتب عليه عدم الثقة بأهل العلم عن علمائها
 اس عن الرسول  كان ناس من املنافقني يريدون أن يفصلوا النيف عهد النيب 

، وقالوا كالما يف رسول  ويريدون أن يفرقوا بني املسلمني فاجتمعوا يف جملس من جمالسهم
 وأصحابه  يعنون رسول اهللا -ما رأينا مثل قرائنا هؤالء :  ، قالوا  ويف أصحابهاهللا 

 .   أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجنب عند اللقاء-
، لكن  ، هم يعلمون أهنم كاذبون يف هذا ه وأصحابهكذا قالوا يف رسول اهللا 
 املؤمنني حاضرا )١(، هكذا يريدون وكان أحد الشباب  يريدون أن يفرقوا كلمة املسلمني

 كذبت ولكنك منافق ألخربن رسول اهللا :  يف اجمللس فأنكر هذه املقالة وقال للمتكلم
:   قوله تعاىل  فوجدوا الوحي قد سبقه ونزل على رسول اهللافذهب ليخرب الرسول 

}   È⌡s9uρ óΟßγ tFø9r'y™  ∅ ä9θ à)u‹s9 $ yϑ ¯ΡÎ) $ ¨Ζà2 ÞÚθ èƒ wΥ Ü=yè ù= tΡuρ 4 ö≅ è% «!$$ Î/r& Ïµ ÏG≈ tƒ#uuρ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ óΟçFΨ ä. 

šχρ âÌ“ öκtJ ó¡n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρ â‘É‹tG ÷è s? ô‰s% Λän öxx. y‰÷è t/ óΟä3ÏΨ≈ yϑƒ Î) 4 βÎ) ß#÷è ¯Ρ tã 7πxÍ← !$ sÛ öΝä3ΖÏiΒ ó>Éj‹yè çΡ Oπ xÍ←!$ sÛ 

öΝåκ̈Ξr'Î/ (#θçΡ$ Ÿ2 šÏΒ ÌøgèΧ ∩∉∉∪ { )٢( . 

                                                 
 .  ) - رضي اهللا تعاىل عنه -هو عوف بن مالك  ) (١(
 .  ٦٦ - ٦٥:  تانياآلسورة التوبة ) ٢(
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، أما البقية فإهنم بقوا والعياذ باهللا يف  وذلك أن واحدا منهم تاب إىل اهللا فتاب اهللا عليه
،   يعتذر منه، جاء إىل الرسول  ، مث جاء الرجل الذي تكلم هذا الكالم  وشرهمنفاقهم

 واحلجارة  قد رحل وركب راحلته فتعلق الرجل بنسع ناقة رسول اهللا والرسول 
يا رسول اهللا إمنا كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عناء :  تنكب رجليه وهو يقول

$$!» %ö≅è  {:   يزيد على أن يتلو عليه هذه اآلية ال يلتفت إليه وال، والرسول  الطريق Î/r& 

Ïµ ÏG≈ tƒ#uuρ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ óΟçFΨ ä. šχρ âÌ“ öκtJ ó¡n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρâ‘ É‹tG ÷è s? ô‰s% Λänöxx. y‰÷è t/ óΟä3ÏΨ≈ yϑƒÎ) 4 { )١(  . 
، يكون له نصيب من  هذه عقوبة من وقع يف العلماء ووقع يف أهل اخلري وتكلم فيهم

؛ فالواجب أن حنب أهل العلم وأهل اخلري وحنب أهل الطاعة  هذه اآلية ومن هذا الذنب
؟  ، فكيف بالعامل وأهل اإلميان ولو كانوا من العوام فاملؤمن له حق وله كرامة وله حرمة

Æìsùötƒ ª!$# t  { حرمته أعظم وله مكانة أكرب عند اهللا وعند أهل اإلميانإن  Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u öΝä3Ζ ÏΒ 

t Ï% ©!$#uρ (#θ è?ρ é& zΟù= Ïè ø9$# ;M≈y_ u‘ yŠ 4 { )٢(  . 

Æì  { هل اإلميان عموما وذكر أهل العلم خصوصاذكر أ sù ö tƒ ª! $# t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u 

öΝ ä3Ζ ÏΒ { )٣(   . 

t  {  وهلم حرمةهذا عامل يف مجيع املؤمنني هلم رفعة عند اهللا  Ï% ©!$#uρ (#θ è?ρ é& zΟù= Ïè ø9$# 

;M≈y_ u‘ yŠ 4 { )فقدرهم أكرب عند  أعلى من املؤمنني هلم زيادة من اإلميان وزيادة العلم )٤ ،
 .  - سبحانه وتعاىل -اهللا 

                                                 
 .  ٦٦ - ٦٥:  تانياآلسورة التوبة ) ١(
 .  ١١:  سورة اجملادلة آية) ٢(
 .  ١١:  سورة اجملادلة آية) ٣(
 .  ١١:  سورة اجملادلة آية) ٤(
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 ٨٦٤

 در علمائنا واحترامهم وعدم قبول الوشاية فيهم وجوب معرفة ق
ال .  فالواجب علينا أن نعرف قدر علمائنا وأن حنترمهم وأن ال نقبل الوشاية فيهم

نقول إن العلماء معصومون ال يقع منهم أخطاء بل يقع منهم خطأ ولكن فضائلهم وما 
تبع عورات املسلمني ، ولسنا مكلفني بت عندهم من اخلري يغطي ما يقع منهم من األخطاء

$ *  {:  - سبحانه وتعاىل -، يقول اهللا  وإفشائها والتحدث عنها pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω 
(#θ ãèÎ6 −G s? ÏN≡uθ äÜäz Ç≈ sÜø‹¤±9$# 4 tΒ uρ ôìÎ7®Ktƒ ÏN≡uθ äÜäz Ç≈ sÜø‹¤±9$# …çµ ¯ΡÎ* sù âß∆ ù'tƒ Ï!$ t±ós xø9$$ Î/ Ìs3Ζßϑ ø9$#uρ 4 { )١( 

 .  وأنت مل ترسل على الناس حسيبا حتاسبهم
 علمت  فأنت إذا)٣( )٢( }ومن ستر مسلما ستره اهللا يوم القيامة  {:  ويقول 

،  ، فإن الواجب أن تستره وأن ال تذكره وال تتحدث عنه لكن تنصحه على مؤمن خطأ
، أما أن تنشره باجملالس على الناس  املخطئ وتبني له خطأه فيما بينك وبينهتنصح 

                                                         ّ     وعلى املأل فهذا عمل املنافقني وعمل شياطني اجلن واإلنسان وعمل الفت انني 
، ال  يا معشر من آمن بلسانه ومل يدخل اإلميان قلبه {:   ، لقول النيب والنمامني

، ومن يتبع اهللا  ، فإنه من يتبع عوراهتم يتبع اهللا عورته تغتابوا املسلمني وال تتبعوا عوراهتم
 . )٥( )٤( }عورته يفضحه يف بيته 

، ال خيفى  اهللا جل وعال يعلم ما يف الصدور يعلم ما يف القلوب يعلم ما يف النفوس
عليه شيء يعلم تصرفاتك وأعمالك بل يعلم ما يف قلبك وما يف نفسك من اهلواجس ومن 

                                                 
 .  ٢١:  سورة النور آية) ١(
، أبو  )١٤٢٦(، الترمذي احلدود  )٢٥٨٠(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٢٣١٠(البخاري املظامل والغصب ) ٢(

 .  )٢/٩١(، أمحد  )٤٨٩٣(داود األدب 
 .)  - رضي اهللا عنهما -من حديث عبد اهللا بن عمر )  ٩٨ / ٣ (رواه اإلمام البخاري  ) (٣(
 .  )٤/٤٢٤(، أمحد  )٤٨٨٠(أبو داود األدب ) ٤(
كالمها من حديث أيب برزة )  ٤٨٨٠ (وأبو داود برقم )  ٤٢٤،  ٤٢١،  ٤٢٠ / ٤ (رواه اإلمام أمحد  ) (٥(

  . ) اإلسالمي وللحديث روايات أخرى
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، ومن حاول أن  ، ولكنه جل وعال يستر على عباده ولو شاء لفضحهم النيات واملقاصد
، وما رأينا   أخيه املسلم فإن اهللا جل وعال يفضحه بني خلقهيفضح مسلما ويكشف عورة

 ويلقي عليه - سبحانه وتعاىل -أحدا وقع يف أعراض العلماء واملؤمنني إال ويفضحه اهللا 
 سبحانه -، يبغضونه وال يقبلونه أبدا هذا من اهللا  الذلة واملهانة والبغض يف قلوب املؤمنني

من علماء املسلمني شيء من اخلطأ ونقل إليك فإنك ال ؛ حىت لو بلغك عن عامل  -وتعاىل 
$  { - سبحانه وتعاىل -، قال اهللا  تقبله pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u βÎ) óΟä.u!% y` 7,Å™$ sù :* t6 t⊥ Î/ (#þθ ãΨ̈ t6 tG sù β r& 

(#θ ç7ŠÅÁ è? $JΒ öθ s% 7' s#≈ yγ pg¿2 { )١(  . 

 إنه -:  فإن قال لك قائل أو مسعت يف جملس عن العلماء أو عند أحد من العلماء
؛ ألن املغتاب  ؛ ألنه خرب فاسق  فال تقبل-، أو أنه واقع يف كذا وكذا  يفعل كذا وكذا

يك وأن ال تشيع الفاحشة بني ، وحىت لو صح هذا النقل فعليك أن تستر على أخ فاسق
χ  {:  ، قال تعاىل املسلمني Î) t Ï% ©!$# tβθ ™7Ït ä† β r& yì‹Ï±n@ èπ t±Ås≈ xø9$# ’Îû šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u öΝçλm; 

ë># x‹tã ×Λ Ï9r& ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Íο tÅz Fψ$#uρ 4 ª!$#uρ ÞΟn= ÷è tƒ óΟçFΡr& uρ Ÿω tβθßϑ n= ÷è s? ∩⊇∪ { )٢(  . 
،  ؛ حفظا لألعراض املطلوب من املسلمني الستر فيما بينهم والنصيحة فيما بينهم

، كل املسلم على املسلم  امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلمحبسب  {:  قال 
 . )٤( )٣( }، دمه وماله وعرضه  حرام

، قال عليه الصالة والسالم   يف حجة الوداع يوم النحر يف مىن وهو خيطبوقال 
، كحرمة يومكم هذا يف  إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام {:  ألصحابه

 . )٦( )٥( }؟ اللهم اشهد  ، أال هل بلغت بلدكم هذا يف شهركم هذا
                                                 

 .  ٦:  سورة احلجرات آية) ١(
 .  ١٩:  سورة النور آية) ٢(
 .  )٢/٢٧٧(، أمحد  )٢٥٦٤(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٣(
 .  ) ) ال حتاسدوا:  وهي جزء من حديث أوله (من حديث أيب هريرة )  ٢٥٦٤ (رواه اإلمام مسلم برقم  ) (٤(
 .  )١/٢٣٠(، أمحد  )١٦٥٢(البخاري احلج ) ٥(
أن رسول اهللا خطب :   وأوله-رضي اهللا عنهما -من حديث ابن عباس )  ١٩١ / ٢ (رواه اإلمام البخاري  ) (٦(

 .  ) احلديث.  . . يا أيها الناس:  الناس يوم النحر فقال
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فإذا كان هذا يف عموم املسلمني فكيف هذا يف علماء املسلمني الذين هم أفضل األمة 
وإن العلماء  {:  الصالة والسالم؟ قال عليه  بعد األنبياء وبعد صحابة رسول اهللا 

، فمن أخذه أخذ  ، وإن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها وإمنا ورثوا العلم ورثة األنبياء
 . )٢( )١( }حبظ وافر 

فضل العامل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر  {:  كما قال 

 . )٤( )٣( }الكواكب 
، القمر  إذا نظرت القمر ونظرت الكواكب جتد الفرق العظيم بني القمر والكواكب

، أما الكوكب فإمنا ضوءه  ؛ ألن القمر يضيء للناس مثال للعامل والكواكب مثال للعابد
، كذلك العامل ينفع الناس مثل القمر يضيء للناس بالنور وهذا يضيء للناس  فسه فقطلن

، كذلك العابد فإمنا عبادته مقصورة عليه  بالعلم أما الكواكب فإمنا ضوءه مقصور عليه
؛ هذا فضل العلماء ومكانتهم يف األمة فالواجب أن نعرف  فقط وال يتعدى نفعها إىل غريه

مهم وأن ال نقبل القالة فيهم وأن ندافع عن أعراضهم وأن نتصل هبم هلم قدرهم وأن حنتر
ونرتبط هبم ونأخذ العلم عنهم وأن نسأهلم عما أشكل علينا وأن نقتدي هبم وأن نتخذهم 

 العلماء بالنجوم ، وقد مثل النيب  ؛ ألن العلماء مثل النجوم يف السماء قدوة لنا يف اخلري
، فإذا طمست النجوم ضل  اس يف أسفارهم ويهتدون هبا يسري عليها الن)٥(يف السماء 

uθ  {:  اهلداة ويقول اهللا جل وعال èδuρ “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ ãΝä3s9 tΠθ àf ‘Ζ9$# (#ρ ß‰tG öκtJ Ï9 $ pκÍ5 ’Îû ÏM≈ yϑ è=àß Îhy9 ø9 $# 

Ìós t7ø9$#uρ 3 { )٦(  . 

                                                 
 .  )٣٤٢(، الدارمي املقدمة  )٣٦٤١(أبو داود العلم ) ١(
 ) ) .  ١ ( احلاشية رقم ٣٠تقدم خترجيه ص  ) (٢(
 .  )٣٤٢(، الدارمي املقدمة  )٣٦٤١(اود العلم أبو د) ٣(
 ) ) .  ٣ ( احلاشية رقم ١٢٢تقدم خترجيه ص ) (٤(
 .  ) من حديث أنس بن مالك)  ١٥٧ / ٣ (انظر مسند اإلمام أمحد  ) (٥(
 .  ٩٧:  سورة األنعام آية) ٦(
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كذلك العلماء يف األرض يهتدي هبم الناس مثل ما يهتدي املسافرون بالنجوم بالسماء 
:  ، كما قال  ، كذلك إذا فقد العلماء ضل الناس فإن طمست النجوم ضل اهلداة

 . )٢( )١( }، فضلوا وأضلوا  ، فأفتوا بغري علم فإذا مل يبق عاملا اختذ الناس رؤوسا جهاال {
الواجب أن نعرف ألهل العلم قدرهم وأن ال نزهد فيهم وأن ال نستمع فيهم للواشني 

ا حاول وكالم املنافقني ودسائس الدساسني الذين يريدون أن يفرقوا مجاعة املسلمني كم
 È⌡s9uρ óΟßγtFø9r'y™  ∅ä9θà)u‹s9 $yϑ̄ΡÎ) $̈Ζà2 ÞÚθèƒwΥ Ü=yèù=tΡuρ 4  {:  إخواهنم من املنافقني الذين أنزل اهللا فيهم

ö≅è% «!$$Î/r& ÏµÏG≈tƒ#uuρ Ï&Î!θß™u‘uρ óΟçFΨä. šχρâÌ“öκtJó¡n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρâ‘É‹tG÷ès? ô‰s% Λänöxx. y‰÷èt/ óΟä3ÏΨ≈yϑƒÎ) 4 { )٣(  . 
، نسمع  حنن نسمع اآلن أن كثريا من الناس الذين يزعمون أن عندهم غرية على الدين

ا عمل ، هذا عمل كذا وهذ عنهم أهنم يشتغلون يف جمالسهم بالعامل الفالين والعامل الفالين
، لنعلم أن هذا من عمل الشيطان ومن دسائس املنافقني ومن دسائس األعداء فمن  كذا

 عليه - وأعيذكم باهللا وأعيذ إخواين املسلمني من الوقوع -كان واقعا يف شيء من ذلك 
 وأن حياسب نفسه وأن يكف لسانه وأن يدافع عن أعراض إخوانه أن يتوب إىل اهللا 

، وأن يكون واسطة يف نشر اخلري رافعا للشر حىت  علماء خصوصااملسلمني عموما وعن ال
βÎ) ÿÍν¨  {:  تكون األمة أمة واحدة حىت حيصل اخلري وحيصل مضمون قوله تعاىل É‹≈ yδ 

öΝä3çF̈Β é& Zπ̈Β é& Zο y‰Ïm≡uρ O$ tΡr&uρ öΝà6š/u‘ Âχρ ß‰ç7ôã $$ sù ∩⊄∪ { )وحيصل مضمون قوله   )٤ ،  :}  ال
 . )٦( )٥( }يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه 

، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه  وفق اهللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه
 .  أمجعني

                                                 
، أمحد  )٥٢( ماجه املقدمة ، ابن )٢٦٥٢(، الترمذي العلم  )٢٦٧٣(، مسلم العلم  )١٠٠(البخاري العلم ) ١(

 .  )٢٣٩(، الدارمي املقدمة  )٢/٢٠٣(
 .  ) ١ (احلاشية رقم ١٢٣تقدم خترجيه ص  ) (٢(
 .  ٦٦ - ٦٥:  تانياآلسورة التوبة ) ٣(
 .  ٩٢:  سورة األنبياء آية) ٤(
، النسائي  )٢٥١٥(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع  )٤٥(، مسلم اإلميان  )١٣(البخاري اإلميان ) ٥(

 .  )٢٧٤٠(، الدارمي الرقاق  )٦٦(، ابن ماجه املقدمة  )٥٠١٦(اإلميان وشرائعه 
 .  ) من حديث أنس)  ٩ / ١ (رواه البخاري  ) (٦(
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 أسئلة مهمة تتعلق باملوضوع 

 حديث علماء أميت أنبياء بين إسرائيل 
 . )١(؟  }علماء أميت أنبياء بين إسرائيل  {ما صحة حديث :  ١س
، هم أفضل اخللق ولكن علماء هذه األمة املصلحون  األنبياء ال يعدهلم أحد:  ١ج
؛ ألن يف بين إسرائيل كلما هلك نيب خلفه نيب  ددون يقومون مقام أنبياء بين إسرائيلواجمل

 وهو خامت النبيني ال يأيت  أما ملا بعث حممد - سبحانه وتعاىل -آخر يبلغ رساالت اهللا 
، فالعلماء املصلحون يقومون مقام أنبياء بين إسرائيل يف  بعده نيب إىل أن تقوم الساعة

، هذا من مزايا هذه األمة أن علماءها يقومون مقام األنبياء يف بين   للناسجتديد الدين
، وكلما حصل فترة أو جهل يف الناس يبعث اهللا  إسرائيل يف جتديد الدين لألمة واإلصالح

 .  هلذه األمة من جيدد هلا دينها من علماء هذه األمة
 العلماء يقومون مقام ، أنه ملا انتهت النبوات جعل اهللا وهذا فضل من اهللا وحكمة

ولكن ال يكونون مثل األنبياء وال يلحقون باألنبياء يف الفضل .  األنبياء يف هذا األمر
 .  ، فاألنبياء ال يلحق هبم أحد من غريهم والدرجة

 بيان العلماء خطر التحزب والتفرق 
 ؟  هل جيوز للعلماء أن يبينوا للشباب وللعامة خطر التحزب والتفرق:  ٢س
؛ ألن  ؛ ليكون الناس على بصرية ، جيب بيان خطر االنقسام والتفرق نعم:  ٢ج

،  ، فكم من العوم اآلن اخندعوا مع بعض اجلماعات يظنون أهنا على حق العوام ينخدعون
درى عن هذا :  ؛ ألن العلماء إذا سكتوا قال الناس فال بد أن نبني للناس املتعلمني والعوام

 .  يدخل الضالل من هذا الباب فال بد من البيان، ف العلماء وسكتوا عنه
                                                 

،  ) ١٥٩ص  (، و األسرار املرفوعة  ) ١٤٥ص (و الغماز على اللماز )  ٤٥٩ص (املقاصد احلسنة :  انظر ) (١(
وفيها أن ذلك روي مرفوعا عن الرسول )  ٢٠٠ص (، أسىن املطالب  ) ١٩٧ص  (ب ومتييز اخلبيث من الطي

 .  ) وال يصح
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؛ ليكونوا على بصرية من أمرهم  فعندما حتدث مثل هذه األشياء ال بد من البيان للناس
 .  ؛ ألن العوام يظنون أن هذا صحيح وأن هذا حق واخلطر على العوام أكثر منه على املتعلمني

 الفرق بني غيبة الدعاة والعلماء وغيبة املسلمني 
أرجوا التوضيح .  هل هناك فرق بني غيبة الدعاة والعلماء وغيبة املسلمني:  ٣س

 ؟  يف هذه املسألة جزاكم اهللا خريا ورعاكم
Ÿω  { - سبحانه وتعاىل -، لقوله  الغيبة حمرمة على وجه العموم:  ٣ج uρ =tG øó tƒ 

Νä3àÒ ÷è−/ $³Ò ÷è t/ 4 { )وهي كبرية من كبائر الذنوب )١ ، }  =Ït ä† r& óΟà2 ß‰tnr& β r& Ÿ≅ à2ù'tƒ zΝós s9 

ÏµŠ Åz r& $ \G øŠtΒ çνθ ßϑ çF÷δ Ìs3sù 4 (#θà)¨?$#uρ ©!$# 4 ¨β Î) ©!$# Ò># §θ s? ×ΛÏm §‘ ∩⊇⊄∪ { )٢(  . 
 ، والنيب  فالغيبة حمرمة مطلقا يف حق كل مسلم قد شبهها اهللا تعاىل بأكل حلم امليتة

يا رسول اهللا أرأيت إن كان يف أخي :  ، قالوا " أخاك مبا يكرهذكرك :  الغيبة {:  يقول
، وإن مل يكن فيه ما تقول فقد  إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته : ( قال! ؟  ما أقول

 . )٤( )٣( }هبته 
:   يقول، والنيب  فالكالم يف الناس مبا يكرهون وهم غائبون ال خيرج كل حلم امليتة

! ؟  يا رسول اهللا أرأيت إن كان يف أخي ما أقول:  ، قالوا ذكرك أخاك مبا يكره:  الغيبة {
 . )٦( )٥( }، وإن مل يكن فيه ما تقول فقد هبته  إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته:  قال

                                                 
 .  ١٢:  سورة احلجرات آية) ١(
 .  ١٢:  سورة احلجرات آية) ٢(
، أمحد  )٤٨٧٤(، أبو داود األدب  )١٩٣٤(، الترمذي الرب والصلة  )٢٥٨٩(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٣(

 .  )٢٧١٤(لرقاق ، الدارمي ا )٢/٤٥٨(
 .  ) ، من حديث أيب هريرة ) ٢٥٨٩ (رواه مسلم برقم  ) (٤(
، أمحد  )٤٨٧٤(، أبو داود األدب  )١٩٣٤(، الترمذي الرب والصلة  )٢٥٨٩(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٥(

 .  )٢٧١٤(، الدارمي الرقاق  )٢/٤٥٨(
 .  ) ، من حديث أيب هريرة ) ٢٥٨٩ (رواه مسلم برقم  ) (٦(
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رهون وهم غائبون ال خيرج إما أن يكون كذبا وإما أن يكون فالكالم يف الناس مبا يك
، وإذا كانت الغيبة ألهل العلم وألهل الصالح  غيبة وكالمها كبرية من كبائر الذنوب

، فإذا كانت الغيبة ملن هلم شأن يف اإلسالم ومقام يف  ووالة أمور املسلمني فهي أشد
وإذا الحظت يا أخي .  الغيبة يف حقهم أشداإلسالم ونفع لعباد اهللا كوالة أمور املسلمني ف

على عامل أو ويل أمر أو على أمري أو على غريه من املسلمني الحظت عليه خطأ فالنصيحة 
، أما الكالم عنهم يف جمالس  أن تبلغه بينك وبينه سترا وسرا بينك وبينه هذه هي النصيحة
، فهذا من الفساد يف األرض  الناس وإشاعة نقائصهم وتبغضهم للناس وتبغيض الناس إليهم

، وهذا ليس عمل إصالح وإمنا هو عمل  ومن التفريق بني املسلمني والتحريش بني املؤمنني
 .  فساد وشر نسأل اهللا أن يهدي ضال املسلمني

 اهتام العلماء والتكلم عنهم لوجود أخطاء ليست يف العقيدة 
هل إذا كان عند :   وبعد، فضيلة الشيخ السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته:  ٤س

، هل جيوز أن نتكلم يف أعراضهم ونتهمهم  بعض العلماء أخطاء ليست يف العقيدة
 .  ؟ بالبدع والفسوق والكفر

،  خطأ يف العقيدة وخطأ يف املسائل الفقهية االجتهادية:  اخلطأ على قسمني:  ٤ج
لرد عليه بعد مناصحة أما اخلطأ يف العقيدة فال جيوز السكوت عليه ال بد من بيانه وا

فإن مل ميكن .  صاحبه إن أمكن لعله أن يتراجع وال حيتاج األمر إىل أكثر من ذلك
مراجعته ومناصحته فإنه يبني اخلطأ الذي صدر منه بقصد النصيحة للمسلمني ال بقصد 

، أما إذا كان اخلطأ يف مسائل الفقه فالنيب عليه الصالة والسالم  النيل من هذا الشخص
 . )٢( )١( }إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم وأخطأ فله أجر  {:  قال

                                                 
، ابن  )٣٥٧٤(، أبو داود األقضية  )١٧١٦(، مسلم األقضية  )٦٩١٩(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) ١(

 .  )٤/٢٠٤(، أمحد  )٢٣١٤(ماجه األحكام 
 .  ) ) ١ ( احلاشية رقم ٧٢تقدم خترجيه ص  ) (٢(
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؛ ألنه  فالذي خيطئ يف مسألة من مسائل الفقه ال جيوز لنا أن هنجم عليه وال ننتقصه
كثري من علماء األمة قد خيطئون يف بعض اجتهاداهتم وال .  ه اجتهاداجمتهد وهذا الذي أدا

؛ ألهنم اجتهدوا وأخطؤوا واخلطأ  ينقص ذلك من فضلهم ومكانتهم وحمبتهم يف القلوب
، بل نأخذ   وله أجر واحد لكن مع هذا ال نأخذ باخلطأمغفور كما قال النيب 

أو الطعن فيهم أو تناول ملقامهم يف بالصواب وما قام عليه الدليل دون تنقص للعلماء 
كلنا راد  " اجملالس هذا ال جيوز فهذا مالك بن أنس رمحه اهللا إمام دار اهلجرة يقول

، لكن   فاإلنسان حمل اخلطأرسول اهللا :   يعين)١( " ومردود عليه إال صاحب هذا القرب
بني لنا أنه موافق للدليل يف مسائل الفقه األمر فيه وهللا احلمد يسر واألمر واضح نأخذ مبا ت

؛ ألنه عن  ، لكن مع احترام صاحبه واالعتذار له ملا حصل منه وما خالف الدليل نتركه
 .  اجتهاد

 أضواء إسالمية عقيدة سيد قطب وفكره 
أضواء إسالمية عقيدة سيد قطب  " قد صدر يف هذه األيام كتاب بعنوان:  ٥س
د قطب قد وقع يف أخطاء جسيمة يف بأن سي:  ، وخلص مؤلفه إىل القول " وفكره
 ؟  نرجو يا فضيلة الشيخ أن ختربنا برأيك يف هذا الكتاب.  العقيدة
؛ ألنه مل يأت بشيء من عنده ومل يتقول على  هذا العمل طيب وصاحبه حمسن:  ٥ج

،  ، وإمنا ذكر أخطاء واقعة يف كتبه ونبه عليها بذكر الصفحة ونص الكلمة سيد قطب
، ما دام أنه ذكر واستند ووثق من كتاب الرجل فقد  إنه ال مؤاخذة عليهوما دام كذلك ف
، واحلمد هللا واحلق ضالة  ، وغريه خيطئ ، سيد قطب خيطئ ، وكل خيطئ أدى ما عليه

ما دام أن املؤلف مل يأت بشيء من عنده ومل يتقول على الرجل ومل يكذب عليه .  املؤمن
، وال بد من بيان  لصفحة والكتاب فقد برئت ذمتهوإمنا نقل كالمه بنصه من كتبه وذكر ا

 .  ؛ ألن هذه الكتب بأيدي الشباب ويعتربون صاحبها من قادة الفكر هذا

                                                 
 .  ) من سري أعالم النبالء)  ٩٣ / ٨ (راجع  ) (١(
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 اجللوس مع من يتكلم يف الناس ويذكر مساوئهم وعيوهبم 
ما حكم اجللوس مع من يتكلم يف الناس ويذكر مساوئهم وعيوهبم يف كل :  ٦س
 ؟  وقت
ال جيوز اجللوس معه إال بشرط أن تنكر عليه وأن تذب عن ، و هذا مغتاب:  ٦ج

؛ ألنه سيكون رضا  أما اجللوس معه من غري إنكار فهذا ال جيوز.  أعراض املسلمني
من رأى  {:  ، وقد قال النيب  باملعصية أو موافقة على املعصية وعدم إنكار هلا

، وذلك  ، فإن مل يستطع فبقلبه ، فإن مل يستطع فبلسانه منكم منكرا فليغريه بيده
، وإذا أنكر بقلبه فهو ال   فأقل مراحل اإلنكار اإلنكار بالقلب)٢( )١( }أضعف اإلميان 

 .  ، بل يعتزله وهذا آخر املراحل جيلس مع صاحب املنكر

 ن من وقع يف أمور عقدية واالكتفاء بذكر هذه األخطاء عدم ذكر حماس
فضيلة الشيخ هل يلزم ذكر احملاسن عند نقد بعض األشخاص وخصوصا :  ٧س

؟ ما هو املنهج الصحيح  أم يكتفى بذكر هذه األخطاء فقط.  من وقعوا يف أمور عقدية
 ؟  وجزاكم اهللا خريا.  . حني نقد هذه األمور

؛ ألنك إذا  عليه عنده أخطاء يف العقيدة فهذا ال تذكر حماسنهإذا كان املردود :  ٧ج
ذكرت حماسنه روجت ألخطائه وجعلت الناس حيسنون الظن به وال ينتبهون إىل ما عنده 

، فمسائل الفقه أمرها  أما إذا كانت أخطاؤه يف مسائل الفقه.  من األخطاء يف العقيدة
، ولكن تذكر أن هذا له   فإنك ترد عليهسهل فإذا كانت أخطاء اإلنسان يف مسألة فقهية

، فأنت تدفع عن عرضه ما دام أنه  ؛ لئال يسيء الناس الظن به حماسن وله مقام يف اإلسالم
 .  ؛ لئال يغتر به أحد   ِّ                          ّ           سن ي وأن عقيدته سليمة ولكن تنب ه على اخلطأ

                                                 
،  )١١٤٠(، أبو داود الصالة  )٥٠٠٩(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢١٧٢(ترمذي الفنت ، ال )٤٩(مسلم اإلميان ) ١(

 .  )٣/٥٤(، أمحد  )١٢٧٥(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
 .)  ) ١ ( احلاشية رقم ١١١تقدم خترجيه ص ) (٢(
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 من يقول الشيخ أخطأ أو فالن أخطأ 
 ؟   أو فالن أخطأالشيخ أخطأ:  ما رأيكم فيمن يقول:  ٨س
الدافع له هو إرادة :  ثانيا.  أن تكون التخطئة بعلم:  أوال:  ال بد من شرطني:  ٨ج
               َّ  كل خيطئ ويصيب إل ا .  ، وال يكون فيه تعرض للشخص نفسه فاإلنسان خيطئ احلق

أما من عداهم فهو .  ؛ ألهنم معصومون بعصمة اهللا هلم الرسل عليهم الصالة والسالم
وليس هذا عيبا يف العامل أنه خيطئ إذا بذل وسعه واجتهد .  ال شك يف هذاخيطئ ويصيب 

 .                                      ّ  مث مل يوفق للصواب وعلينا بيان اخلطأ وجتن به

                                                      ًّ     من يصف سيد قطب بأنه أحسن من شرح التوحيد ومعىن ال إله إل ا اهللا 
                                 ًّ  أحسن من شرح التوحيد ومعىن ال إله إل ا :  ما رأي فضيلتكم فيمن يقول:  ٩س

 ؟  ) سيد قطب (، ويف من يقول ما جاء بعد ابن تيمية مثل  ) سيد قطب (اهللا 
نراجع كالم فالن ونزنه .  ، املسألة مسألة حقائق  املسألة ليست مسألة دعاوى٩ج

، وكلمة ال إله  ، وإن خطأ تركناه ، فإن كان صحيحا فاحلمد هللا                    مبيزان الكتاب والسن ة
 .  ن يولد سيد قطب بيانا شافيا واحلمد هللا       ّ                       إال اهللا بي ن معناها العلماء قبل أ

$!  {:                      َّ                 معناها ال معبود حبق إل ا اهللا كما قال تعاىل:  وقالوا tΒ uρ (#ÿρ ãÏΒ é& ω Î) (#ÿρ ß‰ç6 ÷è u‹Ï9 $ Yγ≈ s9Î) 
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،  ، حرم ماله ودمه ال إله إلَّا اهللا وكفر مبا يعبد من دون اهللا:  من قال {:  وقال النيب 

                                                 
 .  ٣١:  سورة التوبة آية) ١(
 .  ٥:  سورة البينة آية) ٢(
 .  ٣٦ - ٣٥:  تانياآلسورة الصافات ) ٣(
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                                   َّ                فإذا كان العلماء جهلوا معىن ال إله إل ا اهللا حىت جاء سيد .  )٢( )١( }وحسابه على اهللا 
 .         ّ                                قطب وبي نه فهذا تضليل لألمة وجحدان للواقع

  ينتقص شيخ اإلسالم ابن تيمية من
الرد  (كثري من ينتقص شيخ اإلسالم ابن تيمية وينسب إليه يف كتابه يف :  ١٠س

، وهذا مذكور يف كثري من الكتب اليت  وأنه قال حبوادث ال أول هلا)  على البكري
 ؟  ، وهل هذا ثابت عن شيخ اإلسالم فما قولكم يف هذا.  توزع اآلن
، الشيخ مل يقل  ، قاهلا السبكي وغريه ست جديدة قيلت من قبلهذه فرية لي:  ١٠ج

 -؛ ألن اهللا ال بداية له  إن أفعال اهللا ال بداية هلا:  حبوادث ال أول هلا لكن الشيخ يقول
 فأفعاله ال بداية هلا يريد الرد على الذين يقولون إن األفعال والصفات -سبحانه وتعاىل 

 وقت مل يفعل ومل يتصف هبذه - تعاىل اهللا عما يقولون -أهنا حادثة وأن اهللا مضى عليه 
 .  ؛ ألننا لو قلنا بقدم الصفات وقدم األفعال للزم تعدد القدماء الصفات

اإلنسان منا وهللا املثل األعلى من حيث يولد توجد معه .  وهذا جهل والعياذ باهللا
ا ولدت شخصا ؛ ألهن إن امرأة فالن ولدت عدة أشخاص:   فهل يقال-بعض الصفات 
فال يلزم من تعدد الصفات تعدد املوصوف فهم أرادوا أن يلبسوا على .  فيه عدة صفات
 .  إن الشيخ يقول حبوادث ال أول هلا:  الناس هلذا قالوا

إن أفعال اهللا وصفات اهللا ليس هلا بداية كما أنه سبحانه ليس له :  والشيخ يقول
هذا قصد الشيخ رمحه .  لى تعدد املوصوف، وتعدد الصفات واألفعال ال يدل ع بداية
 .  اهللا

         ّ                            والشيخ بي نه يف رده على الرازي يف تأسيس .  ) شرح الطحاوية (وهذا مذكور يف 
 .  التقديس ويف غريه من كتبه

                                                 
 .  )٦/٣٩٤(، أمحد  )٢٣(مسلم اإلميان ) ١(
 .  ) ، عن أبيه ، عن مالك ) ٢٣ (رواه اإلمام مسلم برقم  ) (٢(
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 كشف شبهة أخذ فضل آية الكرسي عن إبليس 
 ذكرت يف حماضرة األمس أنه ال جيوز أخذ العلم من العامل املبتدع وحنن:  ١١س

 . )١(يف قصة أيب هريرة  }صدقك وهو كذوب  {:   قال عن إبليسنعلم أن الرسول 
            ّ             وهو الذي بي نه ووضحه ومل بيان فضل آية الكرسي متلقى عن الرسول :  ١١ج

فاملعلم هو الرسول عليه الصالة والسالم وقصة إبليس مع أيب هريرة .  يتلق عن إبليس
 .  كانت سببا لبيان الرسول 

 من يصف الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
 بأنه سلفي يف العقيدة لكنه ليس يف الفقه سلفيا 

إن الشيخ حممد بن عبد الوهاب سلفي يف العقيدة :  ما قولكم فيمن يقول:  ١٢س
 ؟  لكنه ليس يف الفقه سلفيا هل هذا القول صحيح وجزاكم اهللا خريا

 أنه يف زماننا هذا وجد من يزهد يف علماء السلف ويقلل من من املعلوم:  ١٢ج
، ومن ذلك هذه الفرية اليت  شأهنم وحبث عن االجتاه إىل من يسموهنم املفكرين املعاصرين

تسألون عنها وهي أن الشيخ اجملدد اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا سلفي يف العقيدة 
،  هذا ال يقوله أحد يعقل ما يقول! ه هذا التقسيم ، ال أدري ما وج وليس سلفيا يف الفقه

؛ ألنه يف  بل الشيخ اجملدد اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا سلفي يف العقيدة والفقه
 .  العقيدة على منهج السلف الصاحل من الصحابة والتابعني وأتباعهم من األئمة

لف وهو ال يأخذ أقوال ويف الفقه على مذهب اإلمام أمحد الذي هو من أئمة الس
، فهو ليس  ، بل إنه يأخذ ما ترجح من مذهب اإلمام أمحد بالدليل اإلمام أمحد جمرد تقليد
، بل إنه يعترب من اجملتهدين يف املذهب احلنبلي على منط شيخ  مقلدا من دون اختيار

.   اجلميعاإلسالم ابن تيمية واإلمام ابن القيم واحملققني يف مذهب اإلمام أمحد رحم اهللا
؛ ألنه يأخذ بفقه  فاإلمام الشيخ حممد بن عبد الوهاب سلفي يف العقيدة وسلفي يف الفقه

                                                 
 .  ) ، من حديث أيب هريرة ٦٤،  ٦٣ / ٣رواها اإلمام البخاري  ) (١(
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 وال أقول السلف ويأخذ من فقه السلف ما قام عليه الدليل من كتاب اهللا وسنة رسوله 
هذا من عندي من أراد أن يتحقق من صدق هذا فلرياجع فتاوى هذا اإلمام ومؤلفاته يف 

؛ ألنه رجل يطلب الدليل ويعمل  د أنه رمحه اهللا خيتار القول الذي يؤيده الدليلالفقه سيج
، فهو يعترب جمددا يف العقيدة  به وال يأخذ أقوال الفقهاء جمرد تقليد من غري معرفة أدلتهم

 .  وجمددا يف الفقه والفتوى أيضا

 مجع األخطاء اليت يف فتح الباري أو شرح صحيح اإلمام مسلم 
شرح  (أو )  فتح الباري (ا رأى فضيلتكم لو مجعت األخطاء اليت يف م " ١٣س

 ؟  ، ووضعت يف كتاب مستقل حىت يستفاد منها ) صحيح اإلمام مسلم
لإلمامني ابن )  شرح صحيح البخاري (و )  شرح اإلمام مسلم : ( أوال:  ١٣ج

، وال  غزير، هذان مرجعان من مراجع اإلسالم فيهما علم  حجر والنووي رمحهما اهللا
 يف كتاب - وهللا احلمد -حيسن يف نظري جتميع األخطاء اليت حصلت فيهما وهي يسرية 

، وال يكون يف هذا                                            ّ      ، ولكن األحسن أن يعلق عليها يف مواطنها حىت يبي ن احلق واحد
، وهذا        ّ                                             َّ            لكن تبي ن األخطاء يف مواضعها من أجل أن ال يطلع عليها إل ا طلبة العلم.  تشهري

يف )  يقصد مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا تعاىل (له مساحة شيخنا الذي عم
فعلى هذا النمط قد فتح هذا اجملال .  لو أنه استمر كان يف ذلك خري كثري)  فتح الباري (

، فلو كملت هذه اخلطة لكان هذا حسنا وال يطلع  وبني الطريق الصحيح هلذا الشيء
                             ّ   ، لكن إذا مجعت واطلع عليها اجله ال  در ابن حجر والنووي        َّ                عليها إل ا الذين يعرفون ق

والناشئة والصغار فإهنم سيكون عندهم رد سيء أو رد فعل على هذين اإلمامني اجلليلني 
، صاروا يضللون هذين                                    ّ  وهذا ما حصل اآلن من بعض الشباب واجله ال.  وثقل الثقة هبما

 .  ير وحيترموا مقامهما الكبرياإلمامني اجلليلني ومل يستفيدوا من علمهما الغز
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 اهتام كبار علماء اململكة بوجود أخطاء يف بعض فتاويهم 
 بسبب ضغوط من والة األمر 

ّ       قبل فترة وز ع شريط:  ١٤س ، والشريط يتكلم فيه أحد قواد إحدى اجلماعات            
 ، والشريط فيه ) السعودية (يف األردن يتكلم عن هيئة كبار العلماء عندنا يف البالد 

أما ما :  ، ويقول الذم فيما يشبه املدح يتكلم وميدح أهل العلم عندنا:  نوع خبيث
يوجد عندهم من أخطاء يف بعض الفتاوى فإمنا صدرت بسبب ضغوطات من والة 

 ؟  ، والشريط وزع فلعلكم تلقون الضوء حول هذا األمر يف تلك البالد
أهنم يفتون :  ، أما قوله لعلماءاحلمد هللا أنه اعترف باحلق وبني فضل هؤالء ا:  ١٤ج

 هم أبعد الناس عن - وهللا احلمد -، وعلماء هذه البالد  بسبب ضغوطات فهو قول باطل
 - وهللا احلمد -وهذه فتاواهم موجودة .  ، فهم يفتون مبا يظهر هلم أنه هو احلق اجملامالت

ّ    ، فليأتنا هذا املتكلم بفتوى واحدة تعم دوا ومدونة وأشرطتهم موجودة  فيها اخلطأ مبوجب                                    
أما الكالم والدعاوى واهتام الناس فهذا ال يعجز .  ضغط وأهنم أجربوا على هذا الشيء

 .  عنه أحد كل يقوله لكن الكالم يف احلقائق

 اخلالف احملمود واخلالف املذموم 
                 ّ                                      هل لفضيلتكم أن تبي نوا لنا ما هو اخلالف احملمود وما هو اخلالف :  ١٥س
 ؟  املذموم
.  ، وخالف ال يعذر به ، ولكن هناك خالف يعذر به اخلالف ليس حممودا:  ١٥ج

:  هذا يقول.  . فاخلالف يف مسائل الفروع االجتهادية كاستنباط األحكام من األدلة
   ّ                   فكل  قال حبسب ما ظهر له .  الدليل يدل على كذا:  ، وهذا يقول الدليل يدل على كذا

ال يصلني أحد  {:   ملا قال هلم النيب -نهم  رضي اهللا ع-والصحابة .  وأداه اجتهاده

، وعند ذلك قوم   خرجوا وحضرت صالة العصر وهم يف الطريق)١( }إلَّا يف بين قريظة 
                                                 

 .  )١٧٧٠(، مسلم اجلهاد والسري  )٩٠٤(البخاري اجلمعة ) ١(
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                      َّ                                      أراد منا أن ال نصلي إل ا إذا وصلنا بين قريظة ولو تأخرت الصالة الرسول :  قالوا
 هو احلث على املبادرة قصد الرسول :  ، وآخرون قالوا ا الصالة إىل أن وصلوافأخرو
 مل ينكر على هؤالء وال على وملا سألوا النيب .  ، وليس القصد تأخري الصالة باخلروج
؛  ، هذا اجتهاد ال يالم على االختالف فيه ؛ ألن كال منهم اجتهد وله وجه )١(هؤالء 

، وكذلك قصة الرجلني اللذين فقدا املاء وصليا  ن الدليلألنه مبين على استنباط م
،  واآلخر مل يعد الصالة.  ، مث وجدا املاء يف الوقت فتوضأ أحدمها وأعاد الصالة بالتيمم

أجزأتك :  قال لآلخر، و لك األجر مرتني {:   للذي توضأ وأعاد الصالةفقال النيب 

 .  )٣(، فلم ينكر على كال الرجلني اجتهادمها  )٢( }صالتك 
 .  أما االختالف املذموم فهو االختالف يف العقيدة

، ألن اهللا أمرنا بالرد  ، واملنهج ليس جماال لالختالف فالعقيدة ليست جماال لالختالف
افترقت اليهود  {:   قال ،  وما كان عليه السلف الصاحل            َّ        إىل كتابه وسن ة رسوله 
، وستفترق هذه  ، وافترقت النصارى على اثنتني وسبعني فرقة على إحدى وسبعني فرقة

؟  ن هي يا رسول اهللام:  ، قالوا األمة على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إلَّا واحدة
 . )٥( )٤( } من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب:  قال

                                     َّ                                 ّ   فلم يعذر الفرق االثنتني والسبعني كلها إل ا الواحدة اليت بقيت على كتاب اهللا وسن ة 
، إمنا العذر يف  ؛ ألن االختالف يف العقائد واملنهج ال يعذر فيه رسوله صلى اهللا عليه وسلم

                                                 
 .  ) - رضي اهللا تعاىل عنهما -، من حديث ابن عمر  ) ٥٠ / ٥ ( اإلمام البخاري صحيح:  انظر ) (١(
 .  )٧٤٤(، الدارمي الطهارة  )٣٣٨(أبو داود الطهارة ) ٢(
، كلهم من  ) ٧٥٠ (، والدارمي برقم  ) ٢١٣ / ١ ) ( سننه (، والنسائي يف  ) ٢٨٦ (رواه أبو داود برقم  ) (٣(

 .  ) حديث أيب سعيد اخلدري
 .  )٢/٣٣٢(، أمحد  )٣٩٩١(، ابن ماجه الفنت  )٤٥٩٦(، أبو داود السنة  )٢٦٤٠(الترمذي اإلميان ) ٤(
)  سننه (، ورواه النسائي يف  ، ضمن حديث أيب سعيد اخلدري ) ٣٩٨٠ (برقم )  سننه (رواه أبو داود يف  ) (٥(

 .  ) مبعناه من حديث رجل امسه طارق)  ١٧٣،  ١٧٢ / ١ (
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، وأما إذا  الفرعية اليت تستنبط من النصوص إذا كان االجتهاد له حممل من النصاملسائل 
 .  كان االجتهاد له حممل من النص فهذا ال جيوز

 نصيحة لطلبة العلم والشباب ملواجهة االضطرابات الفكرية واملنهجية 
ما هي نصيحتكم لطلبة العلم والشباب يف الوقت احلاضر .  فضيلة الشيخ:  ١٦س
، وما هو دور طالب العلم جتاه   تعايشه الساحة من اضطرابات فكرية ومنهجيةوما

 ؟  هذه األوضاع
، أنا أشرت يف كلميت إىل أن الشباب خصوصا يف هذا الزمان الذي  نعم:  ١٦ج

، أنا أوصيهم أوال وقبل كل شيء  كثرت فيه األفكار واملناهج واجلماعات واالنقسامات
 .                       َّ    ّ وخمافة اهللا وخشية اهللا عز  وجل -ىل  سبحانه وتعا-بتقوى اهللا 

 .  فأوصيهم حبفظ ألسنتهم من الكالم الذي يكون وباال عليهم
 ω *  {:  ، قال تعاىل وأوصيهم كذلك باحلرص على اإلصالح بني الناس ومجع الكلمة
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                        َّ                          ن مصادره من الكتاب والسن ة على أيدي أهل العلم وأهل كما أوصيهم بطلب العلم م

 .  البصرية
 ويكون ذلك على                                              َّ        هذا هو السبيل الوحيد طلب العلم من كتاب اهللا وسن ة رسوله 

وليس العلم ما يدعيه بعضهم أنه العناية بفقه .  أيدي العلماء هو السبيل الوحيد ملعرفة احلق
، فهذا مشغلة عن   واألحداث العاملية وحتليالهتاالواقع وهو االنشغال بسياسات الدول

:   حينما أخرب عن االفتراق بني األمة قال، والنيب  العلم النافع وال يؤدي إىل نتيجة
ومن هي يا :  ، قالوا  يف النار إلَّا ملَّة واحدةوتفترق أميت على ثالث وسبعني ملَّة كلها {

                                                 
 .  ١١٤:  النساء آيةسورة ) ١(
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                َّ                فليس هناك جناة إل ا باتباع ما كان .  )٢( )١( }ما أنا عليه وأصحايب :  ؟ قال رسول اهللا
               َّ                           ؟ ال نعرف ذلك إل ا إذا طلبنا العلم على أيدي   وكيف نعرف ذلكعليه الرسول 

، كل يدعي هذه  ج أصحابه وعلى منه، والكل يدعي أنه مع منهج الرسول  العلماء
                       ّ                                           ، ولكن ال يصح من ذلك إل ا احلقيقة فال ميكن أن نعرف ما كان عليه الرسول  الدعوى

، واهللا    َّ                                                                       إل ا إذا طلبنا العلم على أيدي العلماء الناصحني املخلصني لدينهم والناصحني ألمتهم
Ÿω  {:  تعاىل يقول uρ y7 ã∞Îm; uΖãƒ ã≅ ÷WÏΒ 9Î7yz ∩⊇⊆∪ { )٣(  . 

ّ               فاألمور ال تؤخذ على اجله ال وال عن املدعني ، وإمنا تؤخذ عن أهل اخلربة وأهل                      
 .  املعرفة يف دين اهللا وهم العلماء وحدهم

، فعليكم بسنيت وسنَّة  فإنه من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا {:  وقال 
،  ، متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور اخللفاء الراشدين املهديني

 . )٥( )٤( }فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة 
، وال ميكن ذلك   وخلفائه الراشدين                                   َّ    أن املخرج من الفتنة إمنا هو اتباع سن ته فأخرب

           َّ          ويعرفون سن ة اخللفاء   َّ                                              َّ          إل ا بتعلم العلم على أيدي العلماء الذين يعرفون سن ة رسول اهللا 
                                                                          َّ      الراشدين ويبينوهنا للناس فال خمرج من الفتنة ومن االنقسامات واجلماعات واملناهج إل ا هبذا 

 .  يءالش

                                                 
 .  )٢٦٤١(الترمذي اإلميان ) ١(
 .  ) - رضي اهللا تعاىل عنهما -، من حديث ابن عمرو  ) ٢٦٤١ (رواه الترمذي برقم  ) (٢(
 .  ١٤:  سورة فاطر آية) ٣(
، الدارمي  )٤/١٢٧(، أمحد  )٤٢(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٧(، أبو داود السنة  )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ٤(

 .  )٩٥(املقدمة 
، وابن  ) ٢٦٧٦ (، والترمذي برقم  ) ٤٦٠٧ (، وأبو داود برقم  ) ١٢٧،  ١٢٦ / ٤ (رواه اإلمام أمحد  ) (٥(

،  ) ٩٧،  ٩٦ / ١ ) ( مستدركه (، واحلاكم يف  ) ٩٦ (، والدارمي برقم  ) ٤٣،  ٤٢ (ماجه برقم 
 .  ) - رضي اهللا تعاىل عنه -ض بن سارية كلهم من حديث العربا)  ٥٧ / ١ ) ( سننه (والدارقطين يف 
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، إمنا االختالفات يف املناهج  املنهج الصحيح منهج واحد ليس فيه انقسام والخالف
ّ                            موح د ليس فيه انقسام وليس فيه     َّ               وإل ا منهج الرسول املخالفة ملنهج الرسول     

β¨ {:  ، وهلذا يقول اهللا تعاىل اختالف r&uρ #x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡uÅÀ $ VϑŠ É)tG ó¡ãΒ çνθ ãèÎ7¨?$$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãèÎ7−Fs? Ÿ≅ ç6 ¡9$# 

s−§xtG sù öΝä3Î/ tã Ï& Î#‹Î7y™ 4 { )ذكر صراطه مفردا  )١ ، }  ¨βr&uρ #x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡uÅÀ { )٢(  . 

Ÿω  {   َّ                      ومل ا ذكر السبل ذكرها كثرية uρ (#θ ãèÎ7−Fs? Ÿ≅ç6 ¡9$# { )؛ ألن كال له  ، سبل كثرية )٣
ء من أصحاب املذاهب املنحرفة واملناهج       ّ      فمن تتب ع هؤال.  منهج وطريقة ومذهب
 وهو منهج واحد ال ، فال مناص لنا من اتباع منهج الرسول  واجلماعات ضاع بينها

 .  )٤( } ∪⊆⊂⊆∩ tΒuρ ΝÅÁtF÷ètƒ «!$$Î/ ô‰s)sù y“Ï‰èδ 4’n<Î) :Þ≡uÅÀ 8ΛÉ)tFó¡•Β  {:  انقسام فيه وال اختالف فيه

 نصيحة للشاب الذي خيوض يف اخلالف بني العلماء بال علم وال بصرية 
فضيلة الشيخ هل من نصيحة للشاب الذي ترك تعلم العلم الشرعي :  ١٧س

 ؟  ريةوالدعوة إىل اهللا وأخذ خيوض يف اخلالف بني العلماء بال علم وال بص
أنا أوصي مجيع إخواين وخاصة الشباب والطلبة أن يشتغلوا بطلب العلم :  ١٧ج

، أن يشتغلوا  الصحيح سواء كانوا يف املساجد أو يف املدارس أو يف املعاهد أو يف الكليات
، وليس من  ؛ ألهنا ال تأيت خبري بدروسهم ومبصاحلهم ويتركوا اخلوض يف هذه األمور

، هذه من املعوقات عن  ا وإضاعة الوقت فيها وتشويش األفكاراملصلحة الدخول فيه
طلب العلم ومن املعوقات عن العمل الصاحل ومن الوقوع يف األعراض والتحريش بني 

، فعلى املسلمني عموما وعلى الطالب خصوصا أن يتركوا هذه األمور ويسعوا  املسلمني

                                                 
 .  ١٥٣:  سورة األنعام آية) ١(
 .  ١٥٣:  سورة األنعام آية) ٢(
 .  ١٥٣:  سورة األنعام آية) ٣(
 .  ١٠١:  سورة آل عمران آية) ٤(
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$  {:  عاىل، قال اهللا ت باإلصالح مهما استطاعوا إىل ذلك سبيال yϑ ¯ΡÎ) tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×ο uθ ÷z Î) 

(#θ ßs Î= ô¹ r'sù t ÷t/ ö/ä3÷ƒ uθ yz r& 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# ÷/ä3ª= yè s9 tβθ çΗ xqöè? ∩⊇⊃∪ { )١(  . 
يكم مبناصحته وبيان خطئه فيما بينكم وبينه وطلب رجوعه ومن رأيتم عليه خطأ فعل

 .  هذا مقتضى النصيحة.  إىل الصواب

                            ّ                   الواجب جتاه العلماء الذين يت بعون الطرق الصوفية 
                             ّ                       ما واجبنا جتاه العلماء الذين يت بعون الطرق الصوفية وال :  سائل يقول:  ١٨س

ّ   يتحدثون عن شرع اهللا وال عن الس نة املطه رة        ّ ويطعنون يف الشيخ حممد بن عبد ، بل                            
 ؟  الوهاب وشيخ اإلسالم ابن تيمية بكالم غري الئق

أن املراد بالعلماء الذين يقتدى هبم ويؤخذ :  أنا قلت يف الكلمة اليت مسعتم:  ١٨ج
أما العلماء الذين .  العلم عنهم هم العلماء املستقيمون على دين اهللا أهل العلم والعمل

، فإن هؤالء أهل إضالل وحتريف  ، بل يعملون خبالف علمهم ون بهعندهم علم وال يعمل
، بل جيب علينا أن ننكر  ، هؤالء علينا أن حنذر منهم وال نستمع لكالمهم وشر

 األئمة وإمنا أخاف على أميت {:  ، قال رسول اهللا   عليهم أقواهلمعليهم وأن نرد

  . )٣( )٢( }املضلني 
،  ، بل جيب أن ينكر عليهم هؤالء أئمة مضلون وال جيوز ملسلم أن يستمع هلؤالء

والذين يتكلمون يف أئمة الدعوة وأئمة التوحيد والعقيدة وورثة األنبياء أمثال شيخ اإلسالم 
 وابن عبد اهلادي ابن تيمية واإلمام ابن القيم وتالميذ الشيخ ابن تيمية وابن كثري والذهيب

                                                 
 .  ١٠:  سورة احلجرات آية) ١(
،  )٥/٢٨٤(، أمحد  )٣٩٥٢(ه الفنت ، ابن ماج )٤٢٥٢(، أبو داود الفنت واملالحم  )٢٢٢٩(الترمذي الفنت ) ٢(

 .  )٢٠٩(الدارمي املقدمة 
)  سننه (، والدارمي يف  ) ٢٢٢٩ ) ( سننه (، والترمذي يف  ) ٩٥ / ٤ ) ( سننه (رواه أبو داود يف  () ٣(

 رضي اهللا تعاىل -، كلهم من حديث ثوبان  بنحوه)  ١٣٠٤ / ٢ ) ( سننه (، وابن ماجه يف  ) ٤٠١ / ٢ (
،  ) ١٤٥ / ٥ (، ويف  ، من حديث عمر بن اخلطاب ) ٤٢ / ١ ) ( مسنده (ورواه اإلمام أمحد يف .  -عنه 

 .  )  أمجعني- رضي اهللا عنهم -، من حديث أيب الدرداء بنحوه  ) ٤٤١ / ٦ (، ويف  من حديث أيب ذر
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، وإخالص التوحيد مثل اإلمام اجملدد  وأمثال من اتبع طريقة الشيخ يف الدعوة إىل اهللا
الشيخ حممد بن عبد الوهاب وكل من سار على هنج السلف والعلماء قدميا وحديثا يف 

، ومن تكلم يف هؤالء فإنه ضال مضل جيب أن نرد عليه قوله وأن  هذه البالد ويف غريها
                                           َّ  ؛ ألنه من دعاة الضالل ألنه ال يعادي دعاة احلق إل ا   عليه دعواه الباطلة وأن حنذر منهنرد

$sŒ#  {:   يقول- سبحانه وتعاىل -، واهللا  دعاة الضاللة yϑ sù y‰÷è t/ Èd,ys ø9$# ω Î) ã≅≈n= Ò9$# ( { )١(  . 
                                  َّ                                    ملاذا يعادون شيخ اإلسالم ابن تيمية إل ا ألنه دعا إىل احلق وإىل إخالص العبادة هللا 

$  { وجدد هذا الدين وأنكر البدع احملدثات tΒ uρ (#θ ßϑ s) tΡ öΝ åκ ÷] ÏΒ Hω Î) β r& (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ Í“ƒ Í• yè ø9 $# 

Ï‰‹ Ïϑ pt ø: $# ∩∇∪ { )٢(  . 
، نسأل اهللا العافية  ؟ إمنا هو اهلوي والعصبية للباطل هل أدركوا عليه شيئا جيرحونه به

≅ö  { والسالمة è% (#θ è?$ yδ öΝà6uΖ≈ yδ öç/ β Î) óΟçGΖà2 šÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊇⊇⊇∪ { )٣(  . 
حنن ال نقول إن شيخ اإلسالم ابن تيمية أو غريه من األئمة معصومون ال يقع منهم 

، ولكن ما عندهم من اخلري وما عندهم  هم قد يقع منهم شيء من اخلطأ:  خطأ أبدا نقول
،  م خري يغطي ما عندهم من األخطاء اليت مل يقصدوهامن الدعوة إىل اهللا وما نفع اهللا هب

، وإذا حكم  إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فله أجران {:  قال رسول اهللا 

 . )٥( )٤( }فاجتهد فأخطأ فله أجر 
 :  ولوالشاعر يق

                                      ومن ذا الذي ترضى سـجاياه كلـها                                              كفــى املــرء نــبال أن تعــد معائبــه 

                                                 
 .  ٣٢:  سورة يونس آية) ١(
 .  ٨:  سورة الربوج آية) ٢(
 .  ١١١:  سورة البقرة آية) ٣(
، ابن  )٣٥٧٤(، أبو داود األقضية  )١٧١٦(، مسلم األقضية  )٦٩١٩(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ) ٤(

 .  )٤/٢٠٤(، أمحد  )٢٣١٤(ماجه األحكام 
 .  ) ) ١ ( احلاشية رقم ٧٢تقدم خترجيه ص  ) (٥(
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ولو رجعنا إىل هؤالء الذين يتكلمون يف األئمة لوجدنا أن أخطاءهم أكثر مما عندهم 
، وماذا قدموا لألمة من علم وخري خبالف هؤالء األئمة فما عندهم من  من الصواب

وما قدموه لألمة من علم ودعوة .  ظن أنه خطأالصواب وما عندهم من اخلري يغطي ما ي
 .  يغطي ما حيصل منهم من خطأ إن وجد

 الكيفية الصحيحة لطلب العلم 
،  هل يتعني على طالب العلم يف الوقت الراهن االلتفاف حول العلماء:  ١٩س

، وهل أخذ العلم من الكتب واألشرطة مباشرة  وأخذ العلم عنهم بالتلقي والسؤال
لك وخصوصا يف هذا الزمان الذي كثرت فيه وسائل التعليم من كتب يكفي عن ذ

 ؟  وأشرطة وغريها
أنا نبهت على هذا وأشرت إىل أن العلم ال يؤخذ من القراءة فقط وال من :  ١٩ج

، نعم القراءة تساعد واألشرطة أيضا فيها فائدة لكن ال يعتمد على هذا وال  األشرطة فقط
العلم على أهل العلم إما يف املسجد وإما يف املدارس أو ، وإمنا طلب  يقتصر على هذا

املعاهد أو الكليات وإما يف اجملالس اخلاصة والعامة والندوات واحملاضرات والدروس اليت 
، ال بد أن يكون العلم يؤخذ من هذه املصادر ومن هذه املوارد ال من  تلقى يف املساجد

ن العلماء وعن اجملتمع كما عليه بعض املخيمات والرحالت يف الرباري واالنعزال ع
 .  ، فإن هذا يف الغالب يسبب الشرود الفكري ويصد عن التحصيل النافع اجلماعات اليوم

وما اجتمع قوم يف  {:  ، كما قال  واملساجد هلا ميزة عظيمة يف تلقي العلم فيها
،  ، ويتدارسونه بينهم إلَّا نزلت عليهم السكينة ، يتلون كتاب اهللا بيت من بيوت اهللا
  . )٢( )١( }، وذكرهم اهللا فيمن عنده  ، وحفتهم املالئكة وغشيتهم الرمحة

                                                 
، ابن  )١٤٥٥(، أبو داود الصالة  )٢٩٤٥(، الترمذي القراءات  )٢٦٩٩(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ١(

 .  )٢/٢٥٢(، أمحد  )٢٢٥(ماجه املقدمة 
، وهو جزء من حديث  - رضي اهللا تعاىل عنه -، من حديث أيب هريرة  ) ٢٦٩٩ (رواه اإلمام مسلم برقم  ) (٢(

 .  ) طويل
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ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا له به طريقا إىل  {:  وقال 

 .  )٢( )١( } اجلنة
،  والعلم ال يأيت عفوا ال بد له من تعب وال بد فيه من مشقة وال بد من صرب وحتمل

 :  يقول الشافعي رمحه اهللا
ــاعة    )٣ (                                  جترع كأس اجلهـل طـول حياتـه        ــتعلم س ــذق ذل ال ــن مل ي                         وم

 :  وأوله
ــإ ــه   ف ــم يف نفرات ــوب العل                              ن رس

ــه   ــول حيات ــل ط ــرع ذل اجله                                جت
  ّ                                فكّبــر عليــه أربعــا لوفاتــه    
ــه  ــارا لذاتـ ــا اعتبـ                                    إذا مل يكونـ

 

 
 
 
 

                       اصرب علـى مـر اجلفـا مـن معلـم
ــاعة   ــتعلم س ــذق ذل ال ــن مل ي                                   وم
                                     ومــن فاتــه التعلــيم وقــت شــبابه 
ــالعلم والتقــى                                      وهــذا الفــىت واهللا ب

 
  العلماء يف املسائل الفقهية الضابط للمبتدئ عند وجود اخلالف بني

ما هو الضابط للمبتدئ عند وجود اخلالف بني العلماء يف املسائل الفقهية :  ٢٠س
 ؟  وغريها
، املبتدئ يدرس املختصرات اليت ليس فيها  املبتدئ ال يدخل يف اخلالفات:  ٢٠ج
 كتبا ليس ، والعلماء كان عندهم طريقة تعليمية فإهنم كانوا يؤلفون للمبتدئني خالفات

، وبعد ذلك إذا متكن  ، مث يتدرج إىل الكتب املطولة فيها خالفات يدرسها الطالب أوال
صار عنده قواعد علمية وصار عنده أصول علمية ميكنه أن يدخل يف املسائل اخلالفية 

                                         َّ                  ، والصواب فيها بالدليل لكنه ال يعرف هذا إل ا بعد أن يدرس كتب  ليعرف األرجح منها
، وأن ال  ختصرة ويتدرج شيئا فشيئا فننصح املبتدئ أن ال يقرب كتب اخلالفاألصول امل

                                                 
 .  )٣٤٢(، الدارمي املقدمة  )٣٦٤١(أبو داود العلم ) ١(
 .  ) نفس املرجع السابق ) (٢(
 .، حتقيق الدكتور حممد عبد املنعم خفاجي  ) ٥٩ص  (راجع ديوان الشافعي ) ٣(
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يقرأ كتب اخلالف ننصحه أن يقرأ يف املختصرات اليت ليس فيها ذكر اخلالف حىت يتمكن 
 .  ، وبعد ذلك يدخل يف املسائل اخلالفية ليعرف الراجح فيها بالدليل ويعرف

 به عليهم الدراسة عند أهل البدع وتلقي العلم وطل
 ؟  ما حكم الدراسة عند أهل البدع وتلقي العلم وطلبه عليهم:  ٢١س
حنن قلنا إن علماء الضالل وأهل البدع ال جيوز الطلب عندهم أو تلقي العلم :  ٢١ج
يقول .  ، ألهنم يضلون عن سبيل اهللا ويدرسون بدعهم وضالهلم على تالميذهم عنهم

 . )١()  ظروا عمن تأخذون دينكمإن هذا العلم دين فان : ( بعض السلف
فال بد أن يكون العامل مستقيما على طاعة اهللا يكون من أهل العلم النافع والعمل 

، أما علماء  الصاحل هؤالء هم الذين جيب أخذ العلم عنهم والتتلمذ عليهم واالقتداء هبم
 جيب قطع ، ، جيب التحذير منهم الضالل والبدع فيجب احلذر منهم جيب االبتعاد عنهم

إذا تتلمذ عليهم أحد فإنه .  ، جيب اإلنكار عليهم حىت تسلم األمة من شرهم الصلة هبم
أن الطالب :  ؛ ألن القاعدة التربوية املعروفة يتغذى بأفكارهم وبآرائهم وضالهلم ويتأثر هبا

ع أو ، وأبدا الطالب دائما يتأثر مبدرسه ومبعلمه فإذا تعلم على مبتد سيتأثر مبدرسه دائما
على صاحب خرافات فإنه سيتأثر به ويتقبل ما عنده من البدع واالحنرافات حىت ولو كان 

 .  يظن ويزعم أنه ال يتأثر هبا

 الطعن يف العلماء وكذلك الطعن يف الصحايب معاوية بن أيب سفيان 
ما قولكم بالفاكسات الوافدة من لندن واليت جاء يف بعضها الطعن يف :  ٢٢س

،  ك الطعن يف الصحايب معاوية بن أيب سفيان ووصفه باالغتصابالعلماء وكذل
وكذلك طعنه يف الشيخ حممد بن عبد الوهاب ووصفه بالسذاجة وكذلك طعنه يف 

 ؟  الشيخ عبد العزيز بن باز وغري ذلك من األكاذيب

                                                 
 .  ) ٦٤ / ١ ) ( اجلامع ألخالق وأدب السامع (، وانظر  ) ٥٤٦،  ٥٤٢ ) ( فيض القدير (انظر  ) (١(
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                                                ِّ               هذه النشرات اليت تأيت من اخلارج بواسطة الفاكسات تكل م عنها واحلمد هللا :  ٢٢ج
:  ، وأن صاحبها املدعو ا فيها وأهنا كلها خطأ وكذب وضالل على أهل العلموبني م

حممد املسعري صاحب فتنة وصاحب هوى وال خيفى هذا على من عنده عقل فضال عمن 
 .  عنده علم ال خيفى عليه ما فيها من اإلضالل

 .  ألهنا صادرة عن إنسان مغرض حاقد على البلد وعلى أهله:  أوال
 .   ليس عنده شيء من العلم وما عرف بالعلم وال عرف باالستقامةأنه:  ثانيا
إن كالمه كله يكذبه الواقع وهللا احلمد ويرده الواقع وهذه اإلشاعات ال شك :  ثالثا

يف بطالهنا وال شك يف أهنا يراد هبا تفريق الكلمة ويراد هبا نشر الفتنة ويراد هبا الشر 
، هي  كل أهل البصرية وأهل العقول وأهل املعرفة ل- وهللا احلمد -والتحريش هذا ظاهر 

هل جرى بينه وبني معاوية .  . ، وكونه يطعن يف معاوية بن أيب سفيان ترد على نفسها
؟ حىت يقال لعله ظلمه وهو يريد أن ينتصر  ؟ هل عاصر معاوية  شيء من اخلصومة

سبون صحابة رسول ، يتكلم بلسان الشيعة الذين ي ، لكن هو يتكلم بلسان غريه لنفسه
، وقد قال   صحايب جليلهذا من حيث العقل أما من حيث الدليل فمعاوية .  اهللا 

 أحدهم ، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد ال تسبوا أصحايب {:  النيب 

 . )٢( )١( }وال نصيفه 
؟ هل  ، ما هو السبب يف هذا وكونه يقع يف شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب

؟ فكونه يعمد إىل أموات من مئات  ؟ هل عاصر الشيخ جرى بينه وبني الشيخ خصومة
 .  السنني يتكلم يف حقهم هذا دليل على أنه صاحب هوى وعداوة لدعوة الشيخ رمحه اهللا

 .  اهللا العافية والسالمةنسأل 

                                                 
اود السنة ، أبو د )٣٨٦١(، الترمذي املناقب  )٢٥٤١(، مسلم فضائل الصحابة  )٣٤٧٠(البخاري املناقب ) ١(

 .  )٣/٥٥(، أمحد  )١٦١(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٥٨(
 .  ) - رضي اهللا تعاىل عنه -، من حديث أيب سعيد اخلدري  ) ١٩٥ / ٤ (رواه اإلمام البخاري  ) (٢(
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 احملاضرة السابعة واألربعون 
 حملة عن الفرق الضالة  

 الغرض من تناول الفرق وبيان مذهبهم 
 )١(بسم اهللا الرمحن الرحيم 

 .  ، وصلي اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني احلمد هللا رب العاملني
، الذي يقصد منه           َّ          ن باب الس رد التارخييفإن احلديث عن الفرق ليس هو م:  أما بعد

، والوقائع          َّ                      ، كما يط لع على احلوادث التارخيية االطالع على أصول الفرق جملرد االطالع
؛ أال وهو احلذر من  ، وإمنا احلديث عن الفرق له شأن أعظم من ذلك التارخيية السابقة

َ  ِ         ِ   شر هذه الف ر ق  ومن حمدثات ها  .         َّ         هل السن ة واجلماعة      ّ                ، واحلث  على لزوم فرقة أ          ِ 
َ         ، ال حيصل إل ا بعد  الدراسة                              َ                وترك ما عليه الفرق املخالفة ال ي حصل عفوا لإلنسان     َّ            ،

 .  ؟      ِ                   ومعرفة  ما الفرقة الناجية
 .  ؟                             َ     ، الذين جيب على املسلم أن يكون  معهم َ              َّ         م ن هم أهل السن ة واجلماعة

َ          وم ن الف ر ق املخالفة  .  ؟  َ     ِ 
َ       حيذر  منهاحىت وما مذاهبهم وشبهاهتم  . ؟     

ّ                 من ال يعرف الشر  يوشك أن يقع فيه (  َّ ألن   :  ، كما قال حذيفة بن اليمان  )              
، وكنت أسأله عن الشر خمافة أن   عن اخلريكان الناس يسألون رسول اهللا  {
، فهل  ، فجاءنا اهللا هبذا اخلري ، إنا كنَّا يف جاهليٍة وَشّر يا رسول اهللا:  ، فقلت ركينيد

، وفيه  نعم:  قال ؟ هل بعد الشر من خري:  ، فقلت نعم:  قال ؟ بعد هذا اخلري من شر
، ترعف منهم  ، ويهدون بغري هديي يستنون بغري سنَّيت:  قال ؟ وما دخنه:  ، قلت َدَخٌن
، من  ، دعاة على أبواب جهنم نعم:  قال ؟ هل بعد ذلك اخلري من شر:  فقلت،  وتنكر

                                                 
، يف  ) هـ١٤١٥ ٣ / ٣ (، يوم االثنني املوافق  نص حماضرة ألقاها الشيخ صاحل الفوزان مبدينة الطائف ) (١(

 .  ) امللك فهد بالطائفمسجد 
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، قوٌم من جلدتنا  نعم:  قال.  يا رسول اهللا صفهم لنا:  ، فقلت أجاهبم إليها قذفوه فيها
تلزم مجاعة :  قال ؟ ، فما ترى إن أدركين ذلك يا رسول اهللا:  ، قلت ويتكلمون بألسنتنا
،  فاعتزل تلك الفرق:  قال ؟ فإن مل تكن هلم مجاعة وال إمام:  لت، فق املسلمني وإمامهم

 . )٢( )١( } ، وأنت على ذلك ولو أن تعضَّ على أصل شجرة حىت يدركك املوت
، وما            َّ         ، أهل السن ة واجلماعة ، ومعرفة الفرقة الناجية فمعرفة الفرق ومذاهبها وشبهاهتا

ٌ لفرق الضالة عندها شبهات ؛ ألن هذه ا ؛ فيه خري كثري للمسلم هي عليه ، وعندها                        
ّ                              ، فقد يغتر  اجلاهل هبذه الدعايات وينخدع هبا مغريات تضليل ، كما  ؛ فينتمي إليها          

، دعاةٌ  نعم:  قال؟  هل بعد ذلك اخلري من شر {:   ملا ذكر يف حديث حذيفةقال 
.  ، صفهم لنا يا رسول اهللا:  ، فقلت ، من أجاهبم إليها قذفوه فيها على أبواب جهنم

 .  )٣( }، قوٌم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا  نعم:  قال
ّ  ، وقد وعظ النيب   فاخلطر الشديد                كما يف حديث العرباض -               ٍ  أصحابه ذات يوم 

، وذرفت منها  ، وجلت منها القلوب أنَّه وعظهم موعظةً بليغة {:  -بن سارية 
،  أوصيكم بتقوى اهللا:  قال.  ، كأهنا موعظة مودع فأوصنا يا رسول اهللا:  قلنا.  العيون

،  ن يعش منكم فسريى اختالفا كثريا؛ فإنه م ، وإن تأمَّر عليكم عبٌد والسمع والطاعة

                                                 
، ابن ماجه  )٤٢٤٤(، أبو داود الفنت واملالحم  )١٨٤٧(، مسلم اإلمارة  )٣٤١١(البخاري املناقب ) ١(

 .  )٥/٤٠٦(، أمحد  )٣٩٧٩(الفنت 
أيضا برقم )  صحيحه (، ومسلم يف  ) ٧٠٨٤،  ٣٦٠٧،  ٣٦٠٦ (برقم )  فتح الباري : ( رواه البخاري ) (٢(

، وأبو  ) ٤٤ / ٥ (، وخمتصرا بلفظ خمتلف  ) ٤٠٣،  ٣٨٦ / ٥ (د مطوال بلفظ خمالف ، وأمح ) ١٨٤٧ (
،  ) ١٨،  ١٧ / ٥ ) ( الكربى (، والنسائي يف  ) ٤٢٤٦ (برقم :  ، ولفظ خمتلف ) ٤٢٤٤ (داود السجستاين 
:  فظ خمتلف، وبل ) ٤٤٢ (برقم )  مسنده (، وأبو داود الطيالسي يف  ) ٤٠٢٩،  ٤٠٢٧ (وابن ماجه برقم 

)  مصفنه (، وعبد الرزاق يف  ) ٤٧٥ و٤٧٤ / ٤ ) ( الصحيح املسند (، وأبو عوانة يف  ) ٥٩، ص  ٤٤٣ (
،  ) ٨٩٦٠ و٢٤٤٩ (برقم )  كتاب الفنت (، وابن أيب شيبة يف  ) ٣٤١ / ١١ (،  ) ٢٠٧١١ (برقم 

 .  ) ) ، ووافقه الذهيب    َّ        وصح ح إسناده)  ٤٣٢ / ٤ (مستدركه  (، واحلاكم يف  ) ١٨٩٨٠ و١٨٩٦٩ (
 .  )٥/٣٨٧(، أمحد  )٣٩٧٩(، ابن ماجه الفنت  )١٨٤٧(، مسلم اإلمارة  )٦٦٧٣(البخاري الفنت ) ٣(
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،  ، وعضوا عليها بالنواجذ ، متسكوا هبا فعليكم بسنَّيت وسنَّة اخللفاء الراشدين من بعدي
 .  )٢( )١( } ، وكلَّ بدعٍة ضاللة ؛ فإن كل حمدثة بدعةٌ وإياكم وحمدثات األمور

ّ   أنه سيكون هناك اختالف وتفر قفأخرب  عة ، وأوصي عند ذلك بلزوم مجا                          
،   وترك ما خالفها من األقوال واألفكار                          َّ         املسلمني وإمامهم والتمسك بسن ة الرسول 

 باالجتماع - سبحانه وتعاىل -، وقد أمر اهللا  ، فإن هذه طريق النجاة واملذاهب املضلة
θ#)  {:  ، قال سبحانه ، وينهى عن التفرق واالعتصام بكتابه ßϑ ÅÁtG ôã $#uρ È≅ö7pt ¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ 

(#θ è% §xs? 4 (#ρ ãä.øŒ$#uρ |M yϑ ÷èÏΡ «!$# öΝä3ø‹n= tæ øŒÎ) ÷ΛäΖä. [!#y‰ôã r& y#©9r' sù t ÷t/ öΝä3Î/θ è= è% Λä ós t7ô¹ r'sù ÿÏµ ÏFuΚ ÷è ÏΖÎ/ $ ZΡ≡uθ ÷z Î) ÷ΛäΖä.uρ 

4’n?tã $xx© ;οtøãm zÏiΒ Í‘$̈Ζ9$# Νä.x‹s)Ρr'sù $pκ÷]ÏiΒ 3 y7Ï9≡x‹x. ßÎit6ãƒ ª!$# öΝä3s9 ÏµÏG≈tƒ#u ÷/ä3ª=yès9 tβρß‰tGöκsE ∩⊇⊃⊂∪ { )٣(   . 

Ÿω  {:  - سبحانه وتعاىل -إىل أن قال  uρ (#θ çΡθ ä3s? t Ï% ©!$% x. (#θ è% §xs? (#θ àn= tF÷z $#uρ .ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ 

æΛèεu!%y` àM≈oΨÉit6ø9$# 4 y7Í×̄≈s9'ρé&uρ öΝçλm; ë>#x‹tã ÒΟŠÏàtã ∩⊇⊃∈∪  tΠöθtƒ Ùu‹ö;s? ×νθã_ãρ –Šuθó¡n@uρ ×νθã_ãρ 4 { )٤(  . 
، وتسود                    َّ         تبيض وجوه أهل السن ة واجلماعة : ( - رضي اهللا عنهما -قال ابن عباس 

 .  )٥()  وجوه أهل البدعة والفرقة
β¨  {:  - سبحانه وتعاىل -وقال  Î) t Ï% ©!$# (#θ è% §sù öΝåκs]ƒ ÏŠ (#θ çΡ% x.uρ $ Yèu‹Ï© |Mó¡©9 öΝåκ÷]ÏΒ ’ Îû >ó x« 4 

!$ yϑ ¯ΡÎ) öΝèδ áøΒ r& ’ n< Î) «!$# §ΝèO Νåκã♦Îm6 t⊥ ãƒ $ oÿ Ï3 (#θ çΡ% x. tβθ è= yè øtƒ ∩⊇∈∪ { )٦(   . 
 ال يقبل االنقسام إىل ديانات وإىل ول اهللا ، وهو ما جاء به رس فالدين واحد
، وهو ما جاء به  - سبحانه وتعاىل -، بل دين واحد هو دين اهللا  مذاهب خمتلفة

                                                 
، الدارمي  )٤/١٢٦(، أمحد  )٤٢(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٧(، أبو داود السنة  )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ١(

 .  )٩٥(املقدمة 
 .  ) ١ (ة رقم  احلاشي٣٣١تقدم خترجيه ص  ) (٢(
 .  ١٠٣:  سورة آل عمران آية) ٣(
 .  ١٠٦ - ١٠٥:  تانياآلسورة آل عمران ) ٤(
 .  ) ، طبعة األندلس ) ٨٧ / ٢ (، وابن كثري  ) ٨٧ / ٢ ) ( تفسريه (ذكره البغوي يف  ) (٥(
 .  ١٥٩:  سورة األنعام آية) ٦(
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، ال  ، ليلها كنهارها    َّ               أم ته على البيضاء، حيث ترك أمته   وترك أمته عليهرسوله 
 .              َّ      يزيغ عنها إل ا هالك

،  كتاب اهللا:   لن تضلوا بعدي أبداتركت فيكم ما إن متسكتم به {:  وقال 

 .  )١( }وسنَّيت 

 ذم التفرق ومدح االجتماع 
، وما جاء االجتماع على                                   َّ                     وما جاء التفرق يف الكتاب العزيز إل ا مذموما ومتوعدا عليه

؛ ملا فيه من املصاحل العاجلة              َّ                                 احلق واهلدي إل ا حممودا وموعودا عليه باألجر العظيم
 .  واآلجلة

 .         َّ                                يف السن ة أحاديث كثرية تأمر بلزوم اجلماعة     ِّ  النيب  وجاء عن
، وتفترق أميت على  إنَّ بين إسرائيل تفرقت على ثنتني وسبعني ملة {:  قال 

؟  ومن هي يا رسول اهللا:  ، قالوا " ا ملَّة واحدة، كلها يف النار إلَّ ثالث وسبعني ملة
 .  )٣( )٢( }ما أنا عليه اليوم وأصحايب :  قال

ٌ             يف هذا احلديث أن ه ال بد أن حيصل تفرق  يف هذه األمةفأخرب  ، وهو ال ينطق عن                 َّ                 
 .  ، ال بد أن حيصل ما أخرب به  اهلوى

:  ؛ وهلذا قال تحذير من التفرق، وال  معناه النهي عن التفرقوهذا اإلخبار منه 
 .  )٤( }كلّها يف النار إلَّا واحدة  {

                                                 
)  ٩٣ / ١ ) ( املستدرك (، واحلاكم يف  ) ١٦١٩ (، رقم احلديث  ٦٤٨ص )  املوطأ (رواه مالك يف  ) (١(

،  ) ١٩٠٩ (، وأبو داود برقم  ) ١٢١٨ (مسلم برقم :           َّ              َّ ورواه مطو ال دون لفظة وسن يت.  موصال عن أيب هريرة
 .  )                                           ِّ          ، من حديث جابر بن عبد اهللا وفيه صفة حجة النيب  وخطبته هبم ) ٣١١٠ (وابن ماجه برقم 

 .  )٢٦٤١(الترمذي اإلميان ) ٢(
، واآلجري يف  ) ١٤٧ (برقم )                     َّ شرح اعتقاد أهل السن ة (، والاللكائي يف  ) ٢٦٤١ (أخرجه الترمذي برقم  ) (٣(

)  ٢٦٥،  ٢٦٤ (برقم )  اإلبانة الكربى (، وابن بطة يف  ١٨ص)      َّ السن ة (، واملروزي يف  ١٥ص)  الشريعة (
 .  ) -  رضي اهللا عنهما-من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

 .  )٢٦٤١(الترمذي اإلميان ) ٤(
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من كان على مثل ما أنا عليه  {:  قال.  ؟  ما هذه الواحدة الناجيةوملا سئل عنها 

 .  )١( }وم وأصحايب الي
، ومن  ، فهو من الناجني من النار  وأصحابهفمن بقي على ما كان عليه الرسول 

، إن كانت فرقته فرقة  ، على حسب بعده عن احلق اختلف عن ذلك فإنه متوعد بالنار
، وإن كانت فرقته دون ذلك فإنه متوعد         ٍَّ                                     كفر ورد ة  فإنه يكون من أهل النار اخلالدين فيها

ٌ لكن عليه وعيد  شديد .           َّ                                      لكنة ال خيل د فيها ما دام أن فرقته مل خترجه عن اإلميان.  ناربال      ٌ               ،
من  {، وهي الفرقة الناجية                          َّ                          وال ينجو عن هذا الوعيد إل ا طائفة واحدة من ثالث وسبعني

           َّ       كتاب اهللا وسن ة رسول :  ، هو )٢( } وأصحابه كان على مثل ما عليه الرسول 
 .   واملنهج السليم واحملجة البيضاءاهللا 

šχθ  {:  ؛ وهلذا قال تعاىل هذا هو ما كان عليه الرسول صلى اهللا عليه وسلم à)Î6≈¡¡9$#uρ 

tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌÉf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ tÏ%©!$#uρ Νèδθãèt7̈?$# 9≈|¡ômÎ*Î/ š†ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θàÊu‘uρ çµ÷Ζtã { )٣(  . 

t  {:  قال Ï% ©!$#uρ Νèδθãè t7¨?$# 9≈ |¡ôm Î* Î/ { )فدل  هذا على أنه مطلوب من آخر هذه  )٤ ،                              َّ     
، الذي هو منهج  ، من املهاجرين واألنصار ؛ أن يتبعوا منهج السابقني األولني األمة

 .   وما جاء به الرسول الرسول 
؛ فإنه يكون من  ، من املهاجرين واألنصار أما من خالف منهج السابقني األولني

tΒ  {:  ل سبحانه، قا الضالني uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# tΑθ ß™ §9$#uρ y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù yìtΒ t Ï% ©!$# zΝyè ÷Ρr& ª!$# ΝÍκö n= tã zÏiΒ 

z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# tÉ)ƒ Ïd‰Å_Á9$#uρ Ï!#y‰pκ’¶9$#uρ tÅs Î=≈ ¢Á9$#uρ 4 zÝ¡ym uρ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& $ Z)Š Ïùu‘ ∩∉∪ š Ï9≡sŒ ã≅ ôÒ xø9$# š∅ÏΒ «!$# 4 
4’ s∀x.uρ «!$$ Î/ $ Vϑ‹ Î= tã ∩∠⊃∪ { )٥(  . 

                                                 
 .  )٢٦٤١(الترمذي اإلميان ) ١(
 .  )٢٦٤١(الترمذي اإلميان ) ٢(
 .  ١٠٠:  سورة التوبة آية) ٣(
 .  ١٠٠:  سورة التوبة آية) ٤(
 .  ٧٠ - ٦٩:  تانياآلسورة النساء ) ٥(
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 ، سواء كان يف وقت الرسول  فمن أطاع اهللا وأطاع الرسول يف أي زمان ومكان
ه يكون مع الفرقة ، فإن ؛ إذا كان على طاعة اهللا ورسوله أو آخر مسلم يف الدنيا

yì  { الناجية tΒ t Ï% ©! $# zΝ yè ÷Ρ r& ª! $# Ν Íκ ö n= tã z Ï iΒ z↵ Í hŠ Î; ¨Ψ9 $# t É)ƒ Ï d‰ Å _Á9 $# uρ Ï !# y‰ pκ ’¶9 $# uρ t Ås Î=≈ ¢Á9 $# uρ 4 
z Ý¡ ym uρ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& $ Z)Š Ïù u‘ ∩∉∪ { )١(  . 

، ولن يكون مع هؤالء           ّ                                        أما من ختل ف عن هذا املنهج فإنه لن حيصل على هذا الوعد
 .  ، وإمنا يكون مع الذين احناز إليهم من املخالفني الرفقة الطيبني
ّ           ، الذي نكر ره يف صالتنا ، هذا الدعاء العظيم وهلذا :  ، يف كل ركعة يف آخر الفاحتة          

}  $ tΡÏ‰÷δ$# xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ É)tG ó¡ßϑ ø9$# ∩∉∪ xÞ≡uÅÀ t Ï%©!$# |M ôϑ yè ÷Ρr& öΝÎγ ö‹n= tã Îöxî ÅUθ àÒ øó yϑ ø9$# óΟÎγ ö‹n= tæ Ÿω uρ 

tÏj9!$ Ò9$# ∩∠∪ { )٢(  . 
يهدينا لصراط الذين أنعم ؛ أن  ، نسأل اهللا يف كل ركعة من صالتنا هذا دعاء عظيم

، وكان عليه  - عليهم الصالة والسالم -، وهو الذي جاءت به الرسل  اهللا عليهم
 .  ، واملقتدى به  ، واملطاع        َّ   هو املت بع، وآخرهم حممد  أتباعهم إىل يوم القيامة

ّ            ألنه نيب  آخر الزمان ، ومنذ بعثه اهللا إىل أن تقوم الساعة والناس كلهم مأمورون       
ّ                                               حىت لو قد ر أنه جاء نيب  من السابقني فإنه جيب أن يكون متبعا هلذا الرسول اتباعه ب            ِّ          

 .  )٤( )٣( }، ما حلَّ له إلَّا أن يتبعين  لو كان موسى حيا بني أظهركم {:  قال 
≈,øŒÎ)uρ x‹s{r& ª!$# t  {:  ذلك يف قوله تعاىل sW‹ÏΒ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# !$ yϑ s9 Νà6çG ÷ s?# u ÏiΒ 5=≈ tG Å2 7π yϑõ3Ïm uρ 

¢ΟèO öΝà2 u!% y` ×Αθ ß™ u‘ { )يعين حممدا  )٥ ،  }  ×−Ïd‰|Á •Β $ yϑÏj9 öΝä3yè tΒ £ãΨÏΒ ÷σçG s9 Ïµ Î/ 

…çµ ¯ΡãÝÁΨ tG s9uρ 4 tΑ$ s% óΟè?ö‘ tø% r&u ôΜ è?õ‹s{r&uρ 4’ n?tã öΝä3Ï9≡sŒ “Ìô¹ Î) ( (#þθ ä9$ s% $ tΡö‘ tø% r& 4 tΑ$ s% (#ρß‰pκô− $$ sù O$ tΡr&uρ Νä3yè tΒ zÏiΒ 

                                                 
 .  ٦٩:  سورة النساء آية) ١(
 .  ٧ - ٦:  تانياآلسورة الفاحتة ) ٢(
 .  )٤٣٥(، الدارمي املقدمة  )٣/٣٣٨(أمحد ) ٣(
، من حديث جابر بن  ) ١٢٤ (، والبزار برقم  ) ٤٤١ (والدارمي برقم )  ٣٨٧،  ٣٣٨ / ٣ (رواه أمحد  ) (٤(

 .  ) ومدار إسناده على جمالد بن سعيد.  عبد اهللا
 .  ٨١:  سورة آل عمران آية) ٥(
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t Ï‰Îγ≈ ¤±9$# ∩∇⊇∪ yϑsù 4’̄<uθs? y‰÷èt/ šÏ9≡sŒ šÍ×̄≈s9'ρé'sù ãΝèδ šχθà)Å¡≈xø9$# ∩∇⊄∪ uötósùr& ÇƒÏŠ «!$# šχθäóö7tƒ { 
)١( .  

، ويكون يوم   ومن ابتغى غريه من األديان فإنه لن يقبل منهفال دين بعد بعثة حممد 
tΒ  {:  القيامة من اخلاسرين uρ ÆtG ö; tƒ uöxî ÄΝ≈ n= ó™ M}$# $YΨƒ ÏŠ n= sù Ÿ≅ t6 ø)ãƒ çµ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο tÅz Fψ$# zÏΒ 

zƒ ÌÅ¡≈ y‚ ø9$# ∩∇∈∪ { )٢(   .} Îöxî ÅUθ àÒ øóyϑ ø9$# óΟÎγ ö‹n= tæ Ÿω uρ tÏj9!$ Ò9$# ∩∠∪ { )وهم كل  من :  )٣    ّ      
ٌ            عنده علم  ومل يعمل به ، الذين عرفوا احلق  ، من اليهود وغريهم من ضالل العلماء        

 الذي جاء به ، يعرفون احلق ، ومنافعهم الشخصية ، وأغراضهم ، تبعا ألهوائهم وتركوه
، وما متليه عليهم  ، ورغباهتم ، بل يتبعون أهوائهم  ولكنهم ال يتبعونهالرسول 
ْ هؤالء يعتربون من ال م غ ض وب  ع ل ي ه م .  ، أو انتماءاهتم املذهبية أو غري ذلك عواطفهم ِ  َْ َ  ِ   ُ  ْ  َ ؛                   ْ

Ÿω {.  ، فغضب اهللا عليهم ألهنم عصوا اهللا على بصرية uρ tÏj9!$ Ò9$# ∩∠∪ { )وهم :   )٤
      َّ                      ، لكن هم على غري طريق الرسول  ، وجيتهدون يف العبادة الذين يعملون بغري علم
،  ، والصيام ، والصالة ، والزهد ، الذين جيتهدون يف العبادة كاملبتدعة واملخرفني

، ويتبعون أنفسهم بأشياء مل يأت هبا  عبادات ما أنزل اهللا هبا من سلطانوإحداث 
ٌ       ، عملهم مردود  عليهم  هؤالء ضالون. الرسول  من  {:  ، كما قال الرسول              

 .  )٦( )٥( }عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رّد 
                                                 

 .  ٨٣ - ٨١:  اتياآلسورة آل عمران ) ١(
 .  ٨٥:  سورة آل عمران آية) ٢(
 .  ٧:  سورة الفاحتة آية) ٣(
 .  ٧:  سورة الفاحتة آية) ٤(
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ٥(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
 ) ١٥٦ / ٨ (، ورواه البخاري هبذا اللفظ معلقا  ) ٢٥٦،  ١٨٠،  ١٤٦ / ٦ ) ( مسنده (رواه اإلمام أمحد يف  ( () ٦(

، والبخاري  ) ١٧١٨ (برقم )  ١٣٤٤،  ١٣٤٣ / ٣ ) ( صحيحه (، ومسلم يف  ) االعتصام (يف كتاب 
، وأبو داود الطيالسي يف  ) ١٩،  ١٨ / ٤ (، وأبو عوانة  ٤٣ص )  خلق أفعال العباد (موصوال يف 

من أحدث يف أمرنا  : ( ورواه بلفظ.  - رضي اهللا عنها -حديث عائشة ، من  ) ١٤٢٢ (برقم )  مسنده (
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، وإن       ّ                       ، وكل  من عبد اهللا على جهل وضالل ومنهم الناصري)  الضالون (هؤالء هم 
 .  ، بل العربة باالتباع     َّ                       ، ألن  العربة ليست باملقاصد فقط               ً            كانت نيته حسنة  ومقصده طيبا
، ومثابا  ، ليكون مقبوال عند اهللا          َّ           ، أن يتوف ر فيه شرطان وهلذا يشترط يف كل عمل

 :  عليه صاحبه
 .   عز وجلاإلخالص هللا:  الشرط األول
’4  {:   قال تعاىلاملتابعة للرسول :  الشرط الثاين n?t/ ôtΒ zΝn= ó™ r& …çµ yγ ô_ uρ ¬! uθ èδ uρ ÖÅ¡øt èΧ 

ÿ…ã& s#sù …çν ãô_ r& y‰Ψ Ïã Ïµ În/u‘ Ÿω uρ ì∃öθ yz öΝÎγ öŠn= tæ Ÿω uρ öΝèδ tβθ çΡt“ øt s† ∩⊇⊇⊄∪ { )١(   . 
 .  اإلخالص هللا:  وإسالم الوجه يعين

 .  هو املتابعة للرسول :  واإلحسان
ّ          ، وهنانا عن التفر ق واالختالف                                         َّ فاهللا جل وعال أمر باالجتماع على الكتاب والسن ة                  . 

ّ   ا عن التفر ق ، وهنان                                      َّ  كذلك أمرنا باالجتماع على الكتاب والسن ةوالنيب           
، وملا يف                                 َّ                     ؛ ملا يف االجتماع على الكتاب والسن ة من اخلري العاجل واآلجل واالختالف

 .  التفرق من املضار العاجلة واآلجلة يف الدنيا واآلخرة
، وكثرت  ؛ ألنه كلما تأخر الزمان كثرت الفرق فاألمر حيتاج إىل اهتمام شديد

لكن الواجب .  ، كثرت اجلماعات املتفرقة لة، كثرت النحل واملذاهب الباط الدعايات
، كائنا  ، ممن جاء به  أخذ به                      َّ        ، فما وافق كتاب اهللا وسن ة رسوله  على املسلم أن ينظر

 .  ، ألن احلق ضالة املؤمن من كان
                                                 

 
ّ هذا ما ليس منه فهو رد  موصوال )  صحيحه (، والبخاري يف  ) ٢٧٠،  ٢٤٠ / ٦ (اإلمام أمحد  ) (                     

، وأبو  ) ١٢ (، وابن ماجه برقم  ) ٤٦٠٦ (، وأبو داود برقم  ) ١٧١٨ (، ومسلم برقم  ) ١٦٧ / ٣ (
 ، ) ٥٣،  ٥٢ (برقم )      َّ السن ة (، وابن أيب عاصم يف  ) ١٠٣ (برقم )          َّ شرح السن ة (، والبغوي يف  ) ١٨ / ٤ (عوانة 

برقم )  اإلبانة الكربي (، وابن بطة يف  ) ٢٢٧،  ٢٢٥،  ٢٢٤ / ٤ (، والدارقطين  ) ١١٩ / ١٠ (والبيهقي 
:  بلفظ)  ١٧٣ / ٦ ) ( مسنده (د يف ، وأمح ) من فعل يف أمرنا ما ال جيوز فهو مردود : ( ، بلفظ ) ١٤٨ (
 .  ) ) ٢ ( احلاشية رقم ٨٨، وتقدم خترجيه ص  )من صنع أمرا من غري أمرنا فهو مردود(

 .  ١١٢:  سورة البقرة آية) ١(
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، أو مع من ينتمي  ، ولو كان مع مجاعته  تركهأما ما خالف ما كان عليه الرسول 
؛ ألن اإلنسان يريد النجاة ال يريد اهلالك               َّ  للكتاب والسن ة، ما دام أنه خمالف إليهم
 .  لنفسه

، أو  ، واإلنسان ال تأخذه اجملاملة                  ٍ        ، املسألة مسألة جنة  أو نار واجملاملة ال تنفع يف هذا
؛ ألنه بذلك                                           َّ         ، أو يأخذه اهلوى يف أن ينحاز مع غري أهل السن ة واجلماعة يأخذه التعصب

 .  ه من طريق النجاة إىل طريق اهلالك، وخيرج نفس يضر نفسه
ّ                           ، ال يضر هم من خالفهم سواء كنت معهم          ًَّ         وأهل السن  ة واجلماعة إن .  ، أو خالفتهم       
، وإن خالفتهم  ؛ ألهنم يريدون اخلري للناس ، وهم يفرحون هبذا كنت معهم فاحلمد هللا

ّ   فأنت ال تضر هم ، ال  ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق {:  ؛ وهلذا قال           

 .  )٢( )١( }، حىت يأيت أمر اهللا وهم كذلك  يضرهم من خذهلم
ّ    َّ      فاملخالف ال يضر  إل ا نفسه               . 
    َّ     ا قل ة من                    ًّ، ولو مل يكن عليه إل  ، بل العربة باملوافقة للحق وليست العربة بالكثرة

ٌ          ، حىت ولو مل يكن يف بعض األزمان إل ا واحد  من الناس الناس ، وهو  ؛ فهو على احلق                               َّ     
 .  اجلماعة

،                      َّ ، ووافق الكتاب والسن ة                        َّ، بل اجلماعة من وافق احلق  فال يلزم من اجلماعة الكثرة
 .                        ٌولو كان الذي عليه قليل 

 .  ، فاحلمد هللا هذا قوة أما إذا اجتمع كثرة وحق

                                                 
، ابن ماجه الفنت  )٤٢٥٢(، أبو داود الفنت واملالحم  )٢٢٢٩(، الترمذي الفنت  )١٩٢٠(مسلم اإلمارة ) ١(

 .  )٥/٢٧٩(، أمحد  )٣٩٥٢(
،  ال يضرهم من خالفهم:  ، وفيه ) ٤٢٥٢ (، وأبو داود برقم  ) ١٩٢٠ (مسلم برقم :  أخرجه هبذا اللفظ ) (٢(

، وأخرجه ابن ماجه           َّ  خمتصرا وصح حه)  ٢٢٢٩ ( الترمذي برقم - أيضا -وأخرجه .  وزيادة طويلة يف أوله
)  ٢٧٩ / ٥ (، ويف  مطوال)  ٢٧٨ / ٥ (أخرجه أمحد ، و مطوال)  ٣٩٥٢ (ويف رقم )  ١٠ (برقم )  املقدمة (يف 

، واحلاكم  ) ١٨١ / ٩ (، والبيهقي  ) ١٩٢ (، وأبو نعيم  خمتصرا)  ١٠٩ / ٥ (، وأبو عوانة  خمتصرا
 .  ) مطوال)  ٤٤٩ / ٤ (
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 .                    َّ        ، ولو مل يكن معه إل ا القليل                    ِّ، فنحن ننحاز مع احلق  أما إذا خالفته الكثرة
ّ                  من حصول التفر ق واالختالف قد وقعوكما أخرب به                   َّ  ، ويتطور كلما تأخ ر               

- سبحانه وتعاىل -، حكمة من اهللا        َّ                                  ، يتطو ر التفرق واالختالف إىل أن تقوم الساعة الزمان
Å¡ym=|  {:  ، ممن يؤثر اهلوى والعصبية                 َّ من كان يطلب احلق ، فيتميز ليبتلي عباده r& â¨$̈Ζ9$# 

β r& (#þθ ä.uøIãƒ β r& (#þθ ä9θ à)tƒ $ ¨Ψ tΒ#u öΝèδ uρ Ÿω tβθãΖtFøãƒ ∩⊄∪ ô‰s)s9uρ $ ¨ΖtFsù t Ï% ©!$# ÏΒ öΝÎγ Î= ö6 s% ( £yϑ n= ÷è u‹n= sù ª!$# š Ï%©!$# 

(#θ è% y‰|¹ £yϑ n= ÷è u‹s9uρ tÎ/É‹≈ s3ø9$# ∩⊂∪ { )١(   . 

Ÿω  {:  - سبحانه وتعاىل -وقال  uρ tβθ ä9#t“ tƒ šÏÎ= tG øƒ èΧ ∩⊇⊇∇∪ ω Î) tΒ zΜ Ïm §‘ y7•/u‘ 4 y7Ï9≡s% Î!uρ 

óΟßγ s)n= yz 3 ôM£ϑ s?uρ èπ yϑÎ= x. y7 În/u‘ ¨β V|øΒ V{ zΟ̈Ψ yγ y_ zÏΒ Ïπ̈Ψ Éf ø9$# Ä¨$ ¨Ζ9$#uρ tÏè uΗ ød r& ∩⊇⊇∪ { )٢(  . 
    َّ       وإل ا فهو - سبحانه وتعاىل -، ابتالء من اهللا  ، وهذا االختالف فحصول هذا التفرق

öθ  {:  ى احلق أن جيمعهم عل- سبحانه -قادر  s9uρ u!$ x© ª!$# öΝßγ yè yϑ yf s9 ’ n?tã 3“ y‰ßγ ø9$# 4 { )٣(  .  
، من       َّ                                            ، لكن  حكمته اقتضت أن يبتليهم بوجود التفرق واالختالف هو قادر على هذا

 .              ِّ                     ميز طالب احلق  من طالب اهلوى والتعصبأجل أن يت
، ويوصون  وما زال علماء األمة يف كل زمان ومكان ينهون عن هذا االختالف

 .   يف كتبهم اليت بقيت بعدهم                    َّ        بالتمسك بكتاب اهللا وسن ة رسوله 
 .  )                           َّ كتاب االعتصام بالكتاب والسن ة : ( مثال)  صحيح البخاري (جتدون يف كتاب 

، وذكر الفرقة الناجية وأقرب شيء لكم  كتب العقائد ذكر الفرق اهلالكةجتدون يف 
 .  ، وهي بني أيديكم اآلن شرح الطحاوية

 من التفرق ؛ إذ وقع ما أخرب به                        ِّ          والغرض من هذا بيان احلق  من الباطل
 .  واالختالف

                                                 
 .  ٣ - ٢:  تانياآلسورة العنكبوت ) ١(
 .  ١١٩ - ١١٨:  تانياآلسورة هود ) ٢(
 .  ٣٥:  سورة األنعام آية) ٣(
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فعليكم بسنَّيت وسنَّة اخللفاء  {:   يف قولهفالواجب أن نعمل مبا أوصانا به الرسول 

 . )٢( )١( }الراشدين من بعدي 
ّ            وال حتسنب  هذا األمر                     َّ                     ّ         ال جناة من هذا اخلطر إل ا بالتمسك بكتاب اهللا وسن ة رسوله        

إن املتمسك                         َّ   لكن حيتاج إىل صرب وثبات وإل ا ف.                         ٌ، ال بد أن يكون فيه مشقة  حيصل بسهولة
، ويكون القابض على دينه   سيعاين من املشاق- خصوصا يف آخر الزمان -    ِّ باحلق  

 . )٣(         َّ         ، كما صح  عن النيب  كالقابض على اجلمر
 .  )٥( )٤( }الذين يصلحون إذا فسد الناس  {:  ويف رواية

؛ والعلم مبنهج               َّ                         بكتاب اهللا وسن ة رسوله صلى اهللا عليه وسلمفهذا حيتاج إىل العلم أوال
 .  السلف الصاحل وما كانوا عليه

؛ ولذلك  وحيتاج التمسك هبذا إىل صرب على ما يلحق اإلنسان من األذى يف ذلك
ÎóÇyè  {:  - سبحانه وتعاىل -يقول  ø9$#uρ ∩⊇∪ ¨βÎ) z≈ |¡Σ M}$# ’Å∀ s9 Aô£äz ∩⊄∪ ω Î) t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u 

(#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# (#öθ |¹# uθ s?uρ Èd,ys ø9$$ Î/ (#öθ |¹# uθ s?uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/ ∩⊂∪ { )٦(   . 

                                                 
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤/١٢٦(، أمحد  )٤٤(، ابن ماجه املقدمة  )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ١(
 .  ) ، وهو جزء من حديث العرباض بن سارية ) ١ (، احلاشية رقم  ٣٣١سبق خترجيه ص  ) (٢(
قال :  عن أنس أنه قال)  ١٩٥ (برقم )  اإلبانة الكربي (، وابن بطة يف  ) ٢٢٦٠ (أخرجه الترمذي برقم  ) (٣(

:  عمر بن شاكر:  ، وفيه ، الصابر فيهم على دينه كالقابض على اجلمر رسول اهللا يأيت على الناس زمان
،  ) ٩٩٨٨ (برقم )  اجلامع الصغري (، كما يف           َّ          واحلديث حس نه السيوطي.  ) التقريب (، كما يف  ضعيف

               َّ                       ، واملتمسكون بسن ة الرسول والسائرون على  ) .    َّ  وصح حه)  ٩٥٧ (برقم )  الصحيحة (وأورده األلباين يف 
فطويب للغرباء الذين يصلحون ما  : ( ، كما أخرب بذلك بقوله منهج السلف ؛ يكونون غرباء يف آخر الزمان

 .  )                         َّ أفسد الناس من بعدي من سن يت
 .  )٤/٧٤(أمحد ) ٤(
برقم )  الغرباء (، واآلجري يف كتاب  ) ٧٦٥٩ (برقم )  الكبري (الطرباين يف :  أخرج احلديث هبذا اللفظ ) (٥(

 .  ) - رضي اهللا عنهم -، وأنس بن مالك  ، ووائلة بن األسقع ، وأيب أمامة ، من حديث أيب الدرداء ) ٥ (
 .  ٣ - ١:  اتياآلسورة العصر ) ٦(
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} (#öθ |¹# uθ s?uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/ ∩⊂∪ { )هذا يدل على أهنم سيالقون مشقة يف إمياهنم :  )١
، وقد  ، ولوما من الناس وتوبيخا سيالقون عنتا من الناس.  ، وتواصيهم باحلق وعملهم

،  ، ما داموا على احلق ، ولكن يصربون ، أو قد يالقون قتال وضربا يالقون هتديدا
م على شيء من اخلطأ يرجعون إىل ، وإذا تبني هلم أهن يصربون على احلق ويثبتون عليه

 .  ؛ ألهنم هدفهم الصواب
،  ، وحنن يف هذه احملاضرة سنتكلم عن أربع فرق لقد حدث التفرق يف وقت مبكر

 :  هي أصول الفرق تقريبا

 الفرقة األويل القدرية 
 .  يف آخر عهد الصحابة)  القدرية (، فرقة  فأول ما حدث

إن ما جيري يف هذا الكون ليس بقدر :  ، ويقولون درالذين ينكرون الق:  ) القدرية (
، وبدون سابق تقدير  ، وإمنا هو أمر حيدث بفعل العبد - سبحانه وتعاىل -وقضاء من اهللا 
 .  من اهللا عز وجل

 .  فأنكروا الركن السادس من أركان اإلميان
،  واليوم اآلخر،  ، ورسله ، وكتبه ، ومالئكته اإلميان باهللا:  ألن أركان اإلميان ستة
ّ       ومس و بـ - سبحانه وتعاىل -    ِّ        ، كل ه من اهللا  واإلميان بالقدر خريه وشره ،  ) القدرية (  

،  ؛ ألهنم يزعمون أن كل واحد خيلق فعل نفسه ؟ ، ملاذا هذه األمة)  جموس (ومسو بـ 
:  ، الذين يقولون ، لذلك أثبتوا خالقني مع اهللا كاجملوس ومل يكن ذلك بتقدير من اهللا

 .  )                    َّ، والظلمة خلقت الشر  ، النور خلق اخلري ) النور والظلمة : ( إن الكون له خالقان (
كل خيلق :  ، حيث قالوا ؛ ألهنم أثبتوا خالقني متعددين زادوا على اجملوس)  القدرية (

ّ       ، فلذلك مس وا بـ  فعل نفسه  .  ) جموس هذه األمة (        

                                                 
 .  ٣:  سورة العصر آية) ١(
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، وليس له فعل وال    َّ                    إن  العبد جمبور على فعله:  الذين يقولون)  فرقة اجلربية (وقابلتهم 
 .  ، وإمنا هو كالريشة اليت حتركها الريح بغري اختيارها اختيار

ّ    فهؤالء يسم ون  ،  ، الذين غلوا يف إثبات القدر ) غالة القدرية (وهم )  باجلربية (        
 .  وسلبوا العبد االختيار

أنه :  ، حىت قالوا  اإلنسان وغلوا فيه، أثبتوا اختيار والطائفة األوىل منهم على العكس
 .  - تعاىل اهللا عما يقولون -                  ً        خيلق فعل نفسه مستقل ا عن اهللا 

ّ       وهؤالء يسم ون بـ   .  ومن سار يف ركاهبم)  املعتزلة (، ومنهم  ) القدرية النفاة (        
 :  هذه فرقة القدرية بقسميها

 .   الغالة يف النفي- ١
 .         ٌ          والغالة  يف اإلثبات- ٢

؛ ألن اإلنسان إذا ترك احلق               َّ    ، ال يعلمها إل ا اهللا إىل فرق كثرية)  القدرية (قت     َّوتفر 
، هذا                       ً                                ، كل طائفة حتدث هلا مذهب ا وتنشق به عن الطائفة اليت قبلها فإنه يهيم يف الضالل
ً           ؛ دائم ا يف انشقاق شأن أهل الضالل ً         ، ودائم ا يف تفرق       ً                ، ودائم ا حتدث هلم أفكار               
 .   متضاربةوتصورات خمتلفة

؛ ألهنم متمسكون  ؛ فال حيدث عندهم اضطراب وال اختالف             َّ         أما أهل السن ة واجلماعة
                          َّ         فهم معتصمون بكتاب اهللا وبسن ة رسوله - سبحانه وتعاىل -باحلق الذي جاء عن اهللا 

                    ٍ ؛ ألهنم يسريون على منهج   ؛ فال حيصل عندهم افتراق وال اختالف صلى اهللا عليه وسلم
ٍ واحد       . 
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 لفرقة الثانية اخلوارج ا
 ونتج عن خروجهم  يف آخر عهد عثمان - ويل األمر -وهم الذين خرجوا على 

 .  قتل عثمان 
،       ّ           ، وكف روا الصحابة ، وكفروه ، وانشقوا عليه  زاد شرهممث يف خالفة علي 

،  ، وهم حيكمون على من خالفهم يف مذهبهم أنه كافر ألهنم مل يوافقوهم على مذهبهم
؛ ألهنم مل يوافقوهم على ضالهلم  ؟ ملاذا.   ّ                               ف روا خرية اخللق وهم صحابة رسول اهللا فك

 .  وعلى كفرهم
، ويرون أن                َّ     ، وال يطيعون ويل  األمر                    َّ         أهنم ال يلتزمون بالسن ة واجلماعة:  ومذهبهم

 من ، عكس ما أوصى به الرسول          َّ               ، وأن شق  العصا من الدين اخلروج عليه من الدين
θ#)  {:   وعكس ما أمر به يف قوله)١(لطاعة لزوم ا ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# ’Í< 'ρ é&uρ Íö∆F{$# 

óΟä3ΖÏΒ ( { )٢(   . 
            ّ       جعل طاعة ويل  األمر ، والنيب   الدين            ِّ         جعل طاعة ويل  األمر من- جل وعال -اهللا 

،  ، وإن تأمَّر عليكم عبٌد أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة {:  من الدين قال 

 .  )٤( )٣( }فإنه من يعش منكم فسريى اختالفًا كثًريا 
ٌ حنن أحرار .  ال:  يقولون)  اخلوارج (و .  . . مر املسلم من الدين        ِّ   فطاعة ويل  األ          .

 .  هذه طريقة الثورات اليوم
، ومعصية       َّ           ، وشق  عصا الطاعة الذين يريدون تفريق مجاعة املسلمني)  اخلوارج (فـ 

ٌ اهللا ورسوله يف هذا األمر ويرون أن مرتكب الكبرية كافر                                                  . 

                                                 
 .)  ) ١ ( حاشية ٣٣١ص :  انظر ) (١(
 .  ٥٩:  اء آيةسورة النس) ٢(
 .  )٣/١١٤(، أمحد  )٢٨٦٠(، ابن ماجه اجلهاد  )٦٧٢٣(البخاري األحكام ) ٣(
 .  ) ) ١ ( حاشية ٣٣١سبق خترجيه ص  ) (٤(
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ٌ ، يرون أنه كافر  ، وشارب اخلمر  والسارق-   ً  مثل ا  -الزاين :  ومرتكب الكبرية هو                 ،
 ويسمونه بـ )١( " مسلم ناقص اإلميان "                 َّ                  يف حني أن أهل السن ة واجلماعة يرون أنه

                       َّ  ؛ ألنه ال خيرج من اإلسالم إل ا  ) مؤمن بإميانه فاسق بكبريته (، فهو  )           ِّ الفاسق املل ي (
؛ فإهنا ال خترج من  صي اليت دون الشرك، أما املعا الشرك أو نواقض اإلسالم املعروفة

β¨ {:  ، قال اهللا تعاىل ، وإن كانت كبائر اإلميان Î) ©!$# Ÿω ãÏøó tƒ β r& x8uô³ç„ Ïµ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ 

y7 Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ 4 { )٢(   . 
.          ّ         ، وهو خمل د يف النار ، وال يغفر له مرتكب الكبرية كافر:  يقولون)  اخلوارج (و 

 -                        ٌ   والسبب أهنم ليس عندهم فقه  - سبحانه وتعاىل -وهذا خالف ما جاء يف كتاب اهللا 
ِ                                                  الح ظوا أن السبب الذي أوقعهم يف هذا أهنم ليس عندهم فقه  شتدوا يف ؛ ألهنم مجاعة ا - 

، لكنهم ال              ٌ      ٌ، وعندهم غرية  شديدة  ، وتالوة القرآن ، والصيام ، والصالة العبادة
 .  ، وهذه هي اآلفة يفقهون

 .        َّ                                ؛ ال بد  أن يكون مع الفقه يف الدين والعلم فاالجتهاد يف الورع والعبادة
عبادهتم ، و ، بأن الصحابة حيقرون صالهتم إىل صالهتم  ألصحابهوهلذا وصفهم النيب 

، مع  )٤( )٣( }ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرَّميَّة  {:  ، مث قال  إىل عبادهتم
                                                 

من أن مرتكب الكبرية :       ً                ، خالف ا ملا يقوله بعضهم                       ً                        حىت لو فعل الكبرية مستخف ا هبا ال يكفر ما مل يستحلها ) (١(
ً إذا كان مستخف ا يكفر كفر  ، كما قال ذلك الشيخ عبد  وهذا القول هو عني قول اخلوارج.       ً        َّ ا خمرج ا من املل ة             ً         

 .)  ) هـ١٤١٥ (، عندما سئل عنه بالطائف عام  العزيز بن باز
 .  ٤٨:  سورة النساء آية) ٢(
،  )٤٧٦٤(، أبو داود السنة  )٢٥٧٨(، النسائي الزكاة  )١٠٦٤(، مسلم الزكاة  )٣٤١٤(البخاري املناقب ) ٣(

 .  )٣/٥(أمحد 
، و  ) ١٧٩،  ١٧٨،  ١٠٨ / ٤ (،  ، والبخاري ) ٧٣ / ٣ (جزء من حديث طويل أخرجه أمحد  () ٤(

،  ) ١٧٨،  ٥٣،  ٥٢ / ٨ (، و  ) ١١١ / ٧ (، و  ) ١١٥ / ٦ (، و  ) ٢٠٥،  ١١١،  ١١٠ / ٥ (
، والطيالسي  ) ٧٤٦٤ (، وأبو داود برقم  ) ٤١١٢،  ٢٥٧٧ (، والنسائي برقم  ) ١٠٦٤ (ومسلم برقم 

،  ) ١٧٩ / ٤ (، البخاري  ومن حديث علي بن أيب طالب.  ، من حديث أيب سعيد ) ٢٢٣٤ (برقم 
،  ) ٤٧٦٧ (، وأبو داود برقم  ) ١٠٦٦ (، ومسلم برقم  ٥٢،  ٥١ / ٨ (، و  ) ١١٥،  ١٤٤/  ٦ (و 

،  ومن حديث جابر.  ) ١١٣،  ٨١ / ١ (، وأمحد  ) ٤١١٣ (، والنسائي برقم  ) ١٦٨ (والطيالسي برقم 
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، لكن ملا كان اجتهادهم ليس  ، ومع هتجدهم وقيامهم بالليل ، ومع صالحهم عبادهتم
 .           ً      ً     ً                 ، صار ضالل ا ووباء  وشر ا عليهم وعلى األمة علم صحيح، وال على  على أصل صحيح

، إمنا يقاتلون                                      ً يف يوم من األيام أهنم قاتلوا الكفار أبد ا)  اخلوارج (وما عرف عن 
 .  )٢( )١( } يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان {:  ، كما قال  املسلمني

،  ، يف يوم من األيام أهنم قاتلوا الكفار واملشركني ) اخلوارج (فما عرفنا يف تاريخ 
وقتلوا الزبري بن .  وقتلوا علي بن أيب طالب.  قتلوا عثمان:                          ً وإمنا يقاتلون املسلمني دائم ا

 .  وما زالوا يقتلون املسلمني.  وقتلوا خيار الصحابة.  العوام
،  ، ومع اجتهادهم ، ومع عبادهتم  مع ورعهمهم يف دين اهللا وذلك بسبب جهل

ً               لكن ملا مل يكن هذا مؤس س ا على علم صحيح ، وهلذا يقول العالمة ابن            ً       ، صار وبال ا عليهم                     َّ
 :  القيم يف وصفهم

ِ  ِ     ِ   َ  ِ         فَــأتوا ِمــَن الَتقــِصريِ يف الِعرفَــاِن   َ    َ َ  َولٌَهــم ٌنــٌصوٌص قَــصَّروا يف فَهِمَهــا    )٣ (   َ     ِ   ِ  َ       َّ َ   ٌ   ٌ  ٌ   ٌ َ َ 
؛ يف                                 َّ ، استدلوا بنصوص من القرآن والسن ة بنصوص وهم ال يفهموهنافهم استدلوا 
، اليت  ، مل يرجعوها إىل النصوص األخرى ، وهم ال يفهمون معناها الوعيد على املعاصي

                                                 
 

.  ، والنسائي الشيخني:  ، عند ومن حديث سهل بن حنيف.  ، وابن ماجه ، والنسائي ، ومسلم عند أمحد
،  أمحد:  ومن حديث أيب برزة األسلمي عند.  ، وابن ماجه ، والترمذي أمحد:  ومن حديث ابن مسعود عند

، واحلاكم يف  أمحد وأيب داود:  ، عند أيب سعيد وأنسومن حديث .  ، واحلاكم ، والنسائي والطيالسي
:  ، عند ومن حديث عامر بن وائلة.  ، والطرباين أمحد:  ، عند ومن حديث أيب بكرة.  ) مستدركه (

 .  ) ) ٢ ( احلاشية رقم ١١٣وتقدم خترجيه ص .  الطرباين
،  )٤٧٦٤(، أبو داود السنة  )٢٥٧٨(ة ، النسائي الزكا )١٠٦٤(، مسلم الزكاة  )٦٩٩٥(البخاري التوحيد ) ١(

 .  )٣/٧٣(أمحد 
،  ) ١٠٨ / ٤ (، والبخاري  ) ٧٢ / ٣ (       ً  ، وخمتصر ا  ) ٧٣،  ٦٨ / ٣ (، أخرجه أمحد  جزء من حديث طويل () ٢(

، وأبو داود برقم  ) ٤١١٢،  ٢٥٧٧ (، والنسائي برقم  ) ١٠٦٤ (، ومسلم برقم        ً ، خمتصر ا ) ١٧٨ / ٨ (و 
 .  ) ) ٢٢٣٤ (الطيالسي برقم ، و ) ٧٤٦٤ (

 .  ) ٩٧نونية ابن القيم املسماة الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية ص  ) (٣(
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            ً         ؛ فأخذوا طرف ا وتركوا  ، والتوبة ملن كانت معصيته دون الشرك فيها الوعد باملغفرة
 .  هذا جلهلهم.     ً طرف ا

،                        َّ ً         ، ال بد أن يكون هذا مؤس س ا على علم دين واحلماس ال يكفيانوالغرية على ال
 .        ً        ، وموضع ا يف حمله               ً         يكون ذلك صادر ا عن علموعلى فقه يف دين اهللا 

                 ِّ                 َّ             ، واحلماس للدين طي ب لكن ال بد أن يرش د ذلك باتباع  والغرية على الدين طيبة
 .              َّ الكتاب والسن ة

،  - رضي اهللا عنهم -؛ من الصحابة  سلمني، وال أنصح للم وال أغري على الدين
 .             ِّ  ؛ خلطرهم وشر هم ) اخلوارج (ومع ذلك قاتلوا 

، وحتقق يف  ) النهروان (            َّ              حىت قتلهم شر  قتلة يف وقعة قاتلهم علي بن أيب طالب 
، فكان علي بن أيب     َّ                       بش ر من يقتلهم باخلري واجلنة من أن النيب ذلك ما أخرب به 
 .  )١( ، فحصل على البشارة من الرسول  تلهمطالب هو الذي ق

سيخرج قوم يف آخر الزمان قوم  {:   يقولمسعت رسول اهللا :   قالعن علي 
، ال جياوز إمياهنم  ة، يقولون من خري قول الربي ، سفهاء األحالم أحداث األسنان

؛ فإنَّ  ، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم حناجرهم ميرقون من الدِّين كما ميرق السهم من الرَّمية
 . )٢( }يف قتلهم أجًرا ملن قتلهم يوم القيامة 

قتلهم .  )٣(،                  ً                   بعد ما روى حديث ا يف اخلوارج وعالماهتمقال أبو سعيد اخلدري 
ّ             ليدفع شر هم عن املسلمني          . 

                                                 
،  ) ١٠٦٦ (، رقم احلديث  ) صحيحه (، ومسلم يف  ) ٥٢،  ٥١ / ٨ ) ( صحيحه (روى البخاري يف  ) (١(

، وعبد اهللا ابن اإلمام أمحد  ) ٩١٤ (برقم )   َّ ن ةالس (، وابن أيب عاصم يف  ) ١١٣ / ١ (مسنده  (وأمحد يف 
 .  ) ) ١٤٨٧ (برقم )      َّ السن ة (يف 

، أبو  )٤١٠٢(، النسائي حترمي الدم  )١٠٦٦(، مسلم الزكاة  )٦٥٣١(البخاري استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم ) ٢(
 .  )١/١٣١(، أمحد  )٤٧٦٧(داود السنة 

فحدثين عشرون أو  : (  قال-)  ١٥١٢ : ( )     َّ السن ة (، وابنه يف  ) ٣٣ / ٣ : ( ) املسند (رواه أمحد يف  ) (٣(
َ       بضع وعشرون من أصحاب رسول اهللا أن  علي ا و ل ي  قتلهم  َِ   ً    َّ                               ( (  . 
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؛ أن                       ِّ                                      وواجب على املسلمني يف كل  عصر إذا حتققوا من وجود هذا املذهب اخلبيث
 .                            ً     ِّ  ؛ فإن مل ميتثلوا قاتلوهم دفع ا لشر هم ، وتبصري الناس بذلك                         ً يعاجلوه بالدعوة إىل اهللا أول ا
،  ، حرب األمة عبد اهللا بن عباس:   أرسل إليهم ابن عمهوعلي بن أيب طالب 

،                  ٌ     ٌ         ، وبقي منهم بقية  كثرية  مل يرجعوا               َّ     ، ورجع منهم ست ة آالف اظرهم، فن وترمجان القرآن
         ِّ             ؛ لدفع شر هم وأذاهم عن  عند ذلك قاتلهم أمري املؤمنني علي ابن أيب طالب ومعه الصحابة

 .  املسلمني
 .  ومذهبهم)  فرقة اخلوارج (هذه 

 الفرقة الثالثة الشيعة 
 .  تهم الذين يتشيعون ألهل البي:  ) الشيعة  (
 .  )١( } ∪⊃∇∩ {uρ ÏΒ ÏµÏGyè‹Ï© zΝŠÏδ≡tö/Z(χÎ *  {:  االتباع واملناصرة: يف األصل)  التشيع (و 
 ملا ذكر قصة نوح - سبحانه -    ّ    ، ألن  اهللا  ، ومن أنصار ملته أتباعه إبراهيم:  يعين

χ *  {:  قال Î)uρ ÏΒ Ïµ ÏG yè‹Ï© zΝŠ Ïδ≡tö/Z} ∩∇⊂∪ £ßγ8 ŸÒ s)sù { )االتباع :  ) التشيع ( فأصل )٢
:   وهم-            ّ                    ، اليت تزعم أن ها متبعة ألهل البيت  ، مث صار يطلق على هذه الفرقة واملناصرة

 .  - وذريته  -علي بن أيب طالب 
،  ، وعمر      َّ        ، وأن  أبا بكر  على اخلالفةلوصي بعد الرسول               ً      ويزعمون أن علي ا هو ا

 .  هكذا يقولون.  ، واغتصبوا اخلالفة منه            ً ، ظلموا علي ا ، والصحابة وعثمان
 حيث ؛ ألن الصحابة أمجعوا على بيعة أيب بكر ومنهم علي  وقد كذبوا يف ذلك

 .  ، وبايع لعثمان ، وبايع لعمر بايع أليب بكر
 .       َّ         هنم خو نوا عليا أ:  فمعىن هذا

                                                 
 .  ٨٣:  سورة الصافات آية) ١(
 .  ٨٣:  سورة الصافات آية) ٢(
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                                 ِّ      ، وصاروا يلعنون أبا بكر وعمر ويلق بوهنما        َّ              َّ     ً      ً      وقد كف روا الصحابة إل ا عدد ا قليل ا منهم
 .  ) صنمي قريش (بـ 

ّ               ، ويعطوهنم حق  التشريع ونسخ  أهنم يغلون يف األئمة من أهل البيت:  ومن مذهبهم            
 .  األحكام

                                ً   هبم األمر إىل أن اختذوا األئمة أرباب ا ، حىت آل                        ِّ     ِّ ويزعمون أن القرآن قد حر ف ونق ص
، وصاروا يطوفون       َّ                ، وشي دوا عليها القباب ، وبنوا على قبورهم األضرحة من دون اهللا

 .  ، ويذحبون هلا وينذرون هبا
ّ        ، بعضها أخف  من بعض إىل فرق كثرية)  الشيعة (    َّ   وتفر قت  ، وبعضها أشد من            

و )  اإلمساعيلية (، ومنهم  ) افضة االثىن عشريةالر : ( ومنهم)  الزيدية : ( ، منهم بعض
ٌ عدد  كبري .  . . ومنهم.  . . ، ومنهم ) القرامطة (، ومنهم  ) الفاطمية (     ٌ ، وفرق    

 .  كثرية
ّ                           ّ  كل  من ترك احلق  فإهنم ال يزالون يف اختالف وتفر ق.  . وهكذا *βÎ÷  {:  ، قال تعاىل   ّ           sù 

(#θ ãΖtΒ#u È≅ ÷VÏϑ Î/ !$ tΒ ΛäΨtΒ#u Ïµ Î/ Ï‰s)sù (#ρ y‰tG ÷δ $# ( β Î)̈ρ (#öθ©9uθ s? $ oÿ ©ςÎ* sù öΝèδ ’ Îû 5−$ s)Ï© ( ãΝßγ x6‹ Ïõ3u‹|¡sù ª!$# 4 uθ èδ uρ 

ßìŠÏϑ ¡¡9$# ÞΟŠ Î= yè ø9$# ∩⊇⊂∠∪ { )١(  . 
ّ  ، والتفر ق ، والزيغ  يبتلى بالباطل           َّفمن ترك احلق  ، بل إىل  ، وال ينتهي إىل نتيجة        

 .  - والعياذ باهللا -اخلسارة 
 .  ، وحنل كثرية إىل فرق كثرية)  الشيعة (    َّ   وتفر قت 
 .  ) القدرية (    َّ   وتفر قت 
 ، ) النجدات (، و  ) احلرورية (، و  ) األزارقة : ( إىل فرق كثرية)  اخلوارج (    َّ   وتفر قت 

 .  ، ومنهم من هو دون ذلك ، منهم الغالة ) اإلباضية (، و  ) الصفرية (و 

                                                 
 .  ١٣٧:  سورة البقرة آية) ١(
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 الفرقة الرابعة اجلهمية 
 .  ! !؟  وما أدراك ما اجلهمية.  ) اجلهمية  (
اجلعد بن  (، الذي تتلمذ على  ) اجلهم بن صفوان (نسبة إىل :  ) اجلهمية (
لبيد  (تتلمذ على )  طالوت (، و  ) طالوت (تتلمذ على )  اجلعد بن درهم (، و  ) درهم

 .  ؟ ) مذهب اجلهمية (؛ فهم تالميذ اليهود وما هو  اليهودي)  بن األعصم
ً         ًأهنم ال يثبتون هللا امس ا وال صفة :  ) مذهب اجلهمية (                     َّ      ، ويزعمون أنه ذات جمر دة عن                  

د ، وتعد  يقتضي الشرك- بزعمهم -؛ ألن إثبات األمساء والصفات  األمساء والصفات
 .  هذه شبهتهم اللعينة.  - كما يقولون -اآلهلة 

ٌ ، وبأنه غين                            ٌفالواحد منهم يوصف بأنه عامل .  ؟ وال ندري ماذا يقولون يف أنفسهم            ،
ٌ وبأنه صانع  ٌ ، وبأنه تاجر                                   َّ  ، هل معىن ذلك أن يكون عد ة                    َّ      فالواحد منهم له عد ة صفات.             
 ؟  أشخاص

ّ ؛ فال يلزم من تعد            ٌ       هذه مكابرة  للعقول ّ       د األمساء والصفات تعد د اآلهلة                        َّ      ؛ وهلذا مل ا قال                    
هذا يزعم :  ، قالوا ) ، يا رحيم يا رمحن : (  يقولاملشركون من قبل ملا مسعوا النيب 

≅È  {:   قوله- سبحانه وتعاىل -، فأنزل اهللا             ً      ً                     ًأنه يعبد إهل ا واحد ا وهو يدعو آهلة متعددة  è% 

(#θ ãã÷Š$# ©!$# Íρ r& (#θ ãã÷Š$# z≈ uΗ ÷q§9$# ( $ wƒ r& $ ¨Β (#θ ãã ô‰s? ã& s#sù â!$ yϑ ó™ F{$# 4 o_ ó¡çt ø: $# 4 { )٢( )١(  . 
      ّ      ال تدل  على - سبحانه وتعاىل -         ّ                  ، وهي تدل  على كماله وعظمته  فأمساء اهللا كثرية

 .  ، وعلى الكمال         ّ           ، بل تدل  على العظمة - يقولون  كما-    ِّ      تعدد  اآلهلة 
، مستحيل يوجد شيء وليس               َّ                                 أما الذات اجملر دة اليت ليس هلا صفات فهذه ال وجود هلا

أن إثبات الصفات  : ( ، ومن شبههم ، ولو على األقل صفة الوجود            ً له صفات أبد ا
 .  )     َّ                                ؛ ألن  هذه الصفات يوجد مثلها يف املخلوقني يقتضي التشبيه

                                                 
 .  ١١٠:  سورة اإلسراء آية) ١(
 .  ) ١١٠:  اإلسراء ) ( ) ٦٩ - ٣ ) ( تفسري ابن كثري (  ()٢(
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، فال  ، وصفات املخلوقني تليق هبم     َّ                   ؛ ألن  صفات اخلالق تليق به         ٌ     وهذا قول  باطل
 .  تشابه

    َّ ؛ ألن   مجعوا إىل ضالهلم يف األمساء والصفات اجلرب يف القدر)  اجلهمية (و 
ٌ ، وليس له اختيار    َّ                   إن  العبد ليس له مشيئة : ( يقولون)  اجلهمية ( ٌ      ، وإمنا هو جمرب  على                             

 .  ) أفعاله
ٌ  ؛ ألهنا ليست فعله وإمنا هو جمرب                      ِّ                       ً ومعىن هذا أنه إذا عذ ب على املعصية يكون مظلوم ا                          

 .  ، تعاىل اهللا عن ذلك - كما يقولون -عليها 
ّ                  التجه م يف األمساء والصفات (، وبني  ) اجلرب والقدر (فهم مجعوا بني  ، ومجعوا إىل  )     

ظلمات بعضها  ) ( القول خبلق القرآن (، وأضافوا إىل ذلك  ) القول باإلرجاء (ذلك 
 .  ) فوق بعض

 :  قال ابن القيم
ــوزاِن    ــرٍف ب ــع أح ــةً م ِ            مقرون       ٍ        ً      
ــزان   ــوَع يف امليـ ــلِ اجملمـ َ                     فََتأَمَّـ      ِ َّ َ َ َ 

ــاِن   ــِة اإلمي ــن رِبقَ ــِه م ِ           خبالص       ِ َ  ِ      ِ   ) ١( 
 
ــا ــيم َمعهم ــيٌم مثَّ ج ــيٌم وج ٌ   َّ     َ     ج      ٌ   
ــم    ــيم َتَجّه ــاٌء وجِ ــٌرب وإرَج ّ             َج  َ  َ   ِ    ٌ   َ      ٌ  َ
َ   َ   َ            فاحكم بِطاِلِعها ِلَمـن َحـصلَت لَـه            َ  ِ    ِ  ِ  ِ       

، واجليم الرابعة  ، ثالث جيمات ) إرجاء (و )  جتهم (و )  َ  ٍج رب  (مجعوا بني :  يعين
 .         َّ جيم جهن م

، والذي اشتهر فيه نفي األمساء والصفات  ) مذهب اجلهمية (أن هذا :  واحلاصل
،  ) مذهب األشاعرة (، و  ) مذهب املعتزلة (     َّ      انشق  عنه - سبحانه وتعاىل -عن اهللا 

 .  ) ريديةمذهب املات (و 
،                  ً    َّ  ، لكن أثبتوا أمساء  جمر دة أهنم أثبتوا األمساء ونفوا الصفات:  ) مذهب املعتزلة (و 

 .    َّ                              جمر د ألفاظ ال تدل على معان وال صفات

                                                 
 .  ) ١١٥نونية ابن القيم ص  ) (١(
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كان من تالميذ احلسن )  واصل بن عطاء (ألن إمامهم :  ) املعتزلة (ّ       مس وا بـ 
 سئل احلسن البصري عن مرتكب ، فلما ، اإلمام التابعي اجلليل البصري رمحه اهللا

،  إنه مؤمن ناقص اإلميان : (                   َّ         فقال بقول أهل السن ة واجلماعة.  ؟ ، ما حكمه الكبرية
ٌ                    مؤمن  بإميانه فاسق بكبريته     (  . 

َ  فلم يرض   أنا أرى .  ال : ( ؛ فاعتزل وقال هبذا اجلواب من شيخه)  واصل بن عطاء (      
 .  ) ة بني املرتلتني، وأنه يف املرتل أنه ليس مبؤمن وال كافر
، واجتمع عليه قوم من أوباش   وصار يف ناحية املسجد- احلسن -     َّ         وانشق  عن شيخه 
ّ                        ، ال بد  أن ينحاز إليهم كثري من                       ِّ    وهكذا دعاة الضالل يف كل  وقت.  الناس وأخذوا بقوله      

 .            ٌ      ، هذه حكمة  من اهللا الناس
،  ، وجملس العلم لس اخلري، الذي جملسه جم               َّ ، شيخ أهل السن ة تركوا جملس احلسن

 .  الضال املضل)  واصل بن عطاء:  املعتزيل (واحنازوا إىل جملس 
، وينحازون إىل أصحاب                        ّ          ، يتركون علماء أهل السن ة واجلماعة وهلم أشباه يف زماننا

، وإذا قلت  ، وحيرصون عليها ، وكتبهم فنجدهم يقتنون أشرطتهم (الفكر املنحرف 
؛ من قول  ، السلف الصاحل                            َّ         لكتب ما خيالف معتقد أهل السن ة واجلماعة  ّ        إن  يف هذه ا:  هلم

:  ، قالوا ، أو غريه ، أو من حتريض على أولياء األمور خبلق القرآن أو من تأويل للصفات
    ً   سلف ا -، مع أن يف كتب علماءنا  ) ، ال متنع من قراءهتا واستماعها هذه أخطاء بسيطة (

þθ#)  {.  .  يضللون كل من مسعهم الغنية عنها وهكذا-    ً  وخلف ا  è= Ïϑós u‹Ï9 öΝèδu‘# y— ÷ρ r& \'s#ÏΒ$ x. tΠöθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$#   ôÏΒ uρ Í‘# y— ÷ρ r& šÏ% ©!$# Οßγ tΡθ = ÅÒ ãƒ Îötó Î/ AΟù= Ïã 3 Ÿω r& u!$ y™ $ tΒ šχρ â‘ Ì“ tƒ ∩⊄∈∪ { )١(  . 
       َّ            ، أو أو ل صفة واحدة  أمل يعلموا أن من سلفنا الصاحل من هجر من قال ببدعة واحدة

 .  ؟ فقط

                                                 
 .  ٢٥:  سورة النحل آية) ١(
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 - رمحهم اهللا -، وهو من أصحاب أمحد  فهذا عبد الوهاب بن عبد احلكم الوراق
، ومن  با ثوريهجر أ:                َّ                  ما أدين فيه إل ا بقول أمحد بن حنبل : ( يسأل عن أيب ثور فقال

 .  ) قال بقوله
 .  ، وخالف قول السلف فيها وذلك ألنه أول حديث الصورة

 ! ؟ ؟                                  ّ       فكيف مبن ال جتمع أخطاءه وال حتصيها إل ا الكتب
فال حول وال .  ! !أخطاء بسيطة ال متنع من قراءهتا :  ومع ذلك تسمع بعضهم يقول

 .  )       ّ     قوة إل ا باهللا
ّ       ومن ذلك الوقت مس وا بـ  ؛ فصاروا                      َّ         ألهنم اعتزلوا أهل السن ة واجلماعة)  عتزلةامل (              

، وحيكمون على                     َّ   ويثبتون له أمساء جمر دة- سبحانه وتعاىل -ينفون الصفات عن اهللا 
، لكن اختلفوا عن  )       ّ         أنه خمل د يف النار : ( ) اخلوارج (مرتكب الكبرية مبا حكمت به 

 .  ، ليس مبؤمن وال كافر ملرتلة بني املرتلتنيإنه يكون با : ( ، وقالوا يف الدنيا)  اخلوارج (
 .  ) كافر : ( يقولون)  اخلوارج (بينما 

 .  !؟                ِ               ً          ً هل يعتقد أن اإل نسان ال يكون مؤمن ا وال كافر ا! يا سبحان اهللا 
uθ  { واهللا تعاىل يقول èδ “ Ï% ©!$# ö/ä3s)n= s{ ö/ä3ΖÏϑ sù ÖÏù% Ÿ2 /ä3ΖÏΒ uρ ÖÏΒ ÷σ•Β 4 { )١(  . 

 .  ؟ ؟ ومنكم من هو باملرتلة بني املرتلتني لكن هل هؤالء يفقهون:  ما قال
 .  ) مذهب األشاعرة ) ( مذهب املعتزلة (     َّ     مث تفر ع عن 

 .   رمحه اهللا) أيب احلسن األشعري (ينسبون إىل :  ) األشاعرة (و 
ّ         ، مث م ن  اهللا عليه                            ً وكان أبو احلسن األشعري معتزلي ا ،  ، وعرف بطالن مذهب املعتزلة     ً 

:           ً            ، وخلع ثوب ا عليه وقال فوقف يف املسجد يوم اجلمعة وأعلن براءته من مذهب املعتزلة
:  )          َّ   َّ مذهب الكل ابي ة (   َّ         لكن ه صار إىل .  ) ، كما خلعت ثويب هذا خلعت مذهب املعتزلة (

 .  )                     َّ  عبد اهللا بن سعيد بن كل اب (أتباع 

                                                 
 .  ٢:  سورة التغابن آية) ١(
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،  ، وينفي ما عداها كان يثبت سبع صفات:  )                     َّ  عبد اهللا بن سعيد بن كل اب (و 
،  ) القدرة (، و  ) العلم : (   َّ            ّ   َّ                  ألن  العقل ال يدل  إل ا على سبع صفات فقط : ( يقول

:  ، ويقول ) الكالم (و ،  ) البصر (، و  ) السمع (، و  ) احلياة (، و  ) اإلرادة (و 
 .  )  فليس بثابت- عنده -              ّ            ، أما ما مل يدل  عليه العقل        َّ            هذه دل  عليها العقل (

ّ      مث إن  اهللا م ن  على  ، ورجع إىل  )          َّ   َّ مذهب الكل ابي ة (، وترك  ) أيب احلسن األشعري (    َّ    َ 
جلماعة أمحد                                 ّ     أنا أقول مبا يقول به إمام أهل السن ة وا (، وقال  مذهب اإلمام أمحد بن حنبل

ذكر هذا يف كتابه .  )      ّ       ً ، وأن  له وجه ا      َّ      ً ، وأن  له يد ا   َّ                   أن  اهللا استوى على العرش:  بن حنبل
مقاالت اإلسالميني  : ( ، وذكر هذا يف كتابه الثاين ) اإلبانة عن أصول الديانة (

وإن بقيت عنده .  ) أنه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل (ذكر )  واختالف املصلني
  .  املخالفاتبعض

،  ، فغالبهم ال يزالون على مذهبه األول )          َّ   َّ مذهب الكل ابي ة (    َّ                 ولكن  أتباعه بقوا على 
ّ    ولذلك يسم ون   .      ً                       نسبة  إىل األشعري يف مذهبه األول:  ) باألشعرية (        

،  ؛ فنسبة هذا املذهب إليه ظلم                               ّ          أما بعد أن رجع إىل مذهب أهل السن ة واجلماعة
، ال مذهب أيب احلسن األشعري رمحه اهللا ألنه  )          َّ   َّ مذهب الكل ابي ة : ( والصواب أن يقال

،       َّ        ، وصر ح برجوعه ) اإلبانة عن أصول الديانة (    ّ               ، وصن ف يف ذلك كتابه  تاب من هذا
ً                             خصوص ا اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا -   ِّ                       َّ          ومتس كه مبا كان عليه أهل السن ة واجلماعة      -  ،

إنه املعىن النفسي القائم  : (  مثل قوله يف الكالم، وإن كانت عنده بعض املخالفات
 .  ) ، ال أنه كالم اهللا  عن كالم اهللا- أو عبارة -، والقرآن حكاية  بالذات

ّ     ، منشق  عن  ) مذهب األشاعرة (هذا   .  ) مذهب املعتزلة (     
ّ     منشق  عن )  مذهب املعتزلة (و   .  ) مذهب اجلهمية (   

 .  ) مذهب اجلهمية (أصلها     ّ   ، كل ها       َّ             مث تفر عت مذاهب كثرية
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َ    أصول الف ر ق -      ً   تقريب ا -هذه   :   على الترتيب)١(        ِ 
 .  ) القدرية : (    ً أول ا

 .  ) الشيعة : (  َّمث 
 .  ) اخلوارج : (  َّمث 
 .  ) اجلهمية : (  َّمث 

َ  هذه أصول الف ر ق  ِ             . 
ٌ                 َّ    وتفر قت بعدها ف ر ق  كثرية ال حيصيها إل ا اهللا  َ  :       ِّ                 ، وصن فت يف هذا كتب منها     َّ         ِ 

َ  الفرق بني الف ر ق : ( كتاب  .  ، البغدادي )            ِ 
َ  امللل والن ح ل : ( كتاب  .  ، لعبد الكرمي الشهرستاين )          ِّ
َ  الفصل يف امل لل والن ح ل : ( كتاب  .  ، البن حزم )           ِ       ِّ
 .  ، أليب احلسن األشعري ) مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني : ( كتاب

َ  ِكل  هذه الكتب يف بيان الف ر ق  ّ    تنو عها، و   ّ                    ِ   .  ، وتطوراهتا ، واختالفها ، وتعدادها   
ّ       ، وتنشق  عنها  ، وينشأ عنها مذاهب أخرى وال تزال إىل عصرنا هذا تتطور وتزيد       

َ         ِّ   َّ          َّ         ، ومل يبق  على احلق  إل ا أهل السن ة واجلماعة                   ٌ              أفكار جديدة منبثقة  عن أصل الفكرة ، يف         
ال تزال طائفة من  {:  كما قال ،    ّ                                         كل  زمان ومكان وهم على احلق إىل أن تقوم الساعة

 .  )٣( )٢( }، حىت يأيت أمر اهللا وهم كذلك  ، ال يضّرهم من خذهلم أميت ظاهرين على احلق

                                                 
 رضي اهللا -       َّ         اعلم أن  علماءنا  : ( ١٤ص )  كتاب احلوادث والبدع (قال ابن أيب رندقة الطرطوشي يف كتابه  ) (١(

:  ، وهم                                             َّ        َّ   ، وسائر األصناف االثنتني وسبعني فرقة من هؤالء تفر قوا وتشع بوا أصول البدع أربعة:  الوا ق-عنهم 
 .  ) ) ، والقدرية واملرجئة ، وهي أول فرقة خرجت على علي بن أيب طالب والروافض اخلوارج

، ابن ماجه الفنت  )٤٢٥٢(، أبو داود الفنت واملالحم  )٢٢٢٩(، الترمذي الفنت  )١٩٢٠(مسلم اإلمارة ) ٢(
 .  )٥/٢٧٩(، أمحد  )٣٩٥٢(

 .  ) ) ١ (، احلاشية رقم  ٣٥٠سبق خترجيه ص  ) (٣(



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ٩١٣

        ّ           أهل السن ة واجلماعة 
 .  ) القدرية النفاة ( خيالفون -  واحلمد هللا-       ّ           أهل السن ة واجلماعة 

، وأنه ال حيصل يف هذا الكون شيء  ، وأنه من أركان اإلميان الستة فيؤمنون بالقدر
ّ ، الرب           َّ  ؛ ألنه اخلل اق - سبحانه وتعاىل -  َّ               إل ا بقضائه وقدره   #$!ª {:  ، املتصرف ، املالك      

ß,Î=≈ yz Èe≅à2 &ó x« ( uθ èδuρ 4’ n?tã Èe≅ ä. &ó x« ×≅‹ Ï.uρ ∩∉⊄∪ …ã& ©! ß‰‹Ï9$ s)tΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 3 { )١(   . 
،  ، وقدرته ، وإرادته - سبحانه -          َّ                َّ         ال أحد يتصر ف يف هذا الكون إل ا مبشيئته 

 .  وتقديره
، مث شاءه  ، مث كتبه يف اللوح احملفوظ ، وما سيكون يف األزل علم اهللا ما كان

 .  -حانه وتعاىل  سب-وأوجده وخلقه 
 -، جمرب على أفعاله  ، ال أنه مسلوب اإلرادة          ً ، واختيار ا       ً ، وكسب ا    َّ            ًوأن  للعبد مشيئة 

 .  ؛ فهم خيالفوهنم -)  اجلربية الغالة (كما تقول 
، أهل البيت وغري أهل    َّ             َّ  أن هم يوالوهنم كل هم:  ومذهبهم يف صحابة رسول اهللا 

،  ، والذين اتبعوهم بإحسان ، واألنصار املهاجرين،                     َّ  ، يوالون الصحابة كل هم البيت
š  {:  وميتثلون بذلك قوله تعاىل Ï%©!$#uρ ρ â!% y` .ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷è t/ šχθ ä9θ à)tƒ $ uΖ−/u‘ öÏøî $# $ oΨ s9 

$ oΨ ÏΡ≡uθ ÷z \}uρ š Ï%©!$# $ tΡθ à)t7y™ Ç≈ yϑƒ M}$$ Î/ { )٢(  . 
 فيوالون     َّ      ِّ                     ؛ ألن هم يفر قون بني أصحاب رسول اهللا  ) الشيعة (فهم خيالفون 

، والصحابة              ً ، وحيبوهنم مجيع ا            َّ             ً ، فأهل السن ة يوالوهنم مجيع ا ، ويعادون بعضهم بعضهم
، مث املهاجرون أفضل من  رة      ّ       ، مث بقي ة العش ، وأفضلهم اخللفاء الراشدون يتفاضلون
، فلهم فضائل  ، وأصحاب بيعة الرضوان هلم فضيلة             ٍ         ، وأصحاب بدر  هلم فضيلة األنصار

 .  - رضي اهللا عنهم -

                                                 
 .  ٦٣ - ٦٢:  تانياآلسورة الزمر ) ١(
 .  ١٠:  سورة احلشر آية) ٢(
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؛ فهم يعتقدون السمع  -)  اخلوارج (    ً      خالف ا لـ -السمع والطاعة :  ويعتقدون
، وإن حصل منه  ني، وال يرون اخلروج على إمام املسلم والطاعة لوالة أمور املسلمني

                  َّ   عن اخلروج عليهم جملر د ، حيث نه  ، ودون الشرك خطأ ما دام هذا اخلطأ دون الكفر
 . )٢( )١( }، عندكم فيه من اهللا برهان  إلَّا أن تروا كفًرا بواًحا {:  ، وقال املعاصي

فيؤمنون مبا وصف :  ومشتقاهتم يف أمساء اهللا وصفاته)  اجلهمية (م خيالفون وكذلك ه
، من غري تشبيه                             َّ  ويتبعون يف ذلك الكتاب والسن ة، وما وصفه به رسوله  اهللا به نفسه
ّ       ، على حد  قوله  ، من غري حتريف وال تعطيل وال متثيل  øŠs9§{  {:  - سبحانه وتعاىل -       

Ïµ Î= ÷WÏϑ x. Öï† x« ( uθ èδuρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9$# ∩⊇⊇∪ { )٣(  . 
،  ، يف مجيع األبواب           ِّ   ِّ  جامع للحق  كل ه- وهللا احلمد -             ّ           فمذهب أهل السن ة واجلماعة 

َ          ليه الف ر ق الضالة والن ح ل الباطلة، وخمالف لكل ما ع ويف مجيع املسائل ِّ              َ  ِ        . 
 .                                    َّ         فمن أراد النجاة فهذا مذهب أهل السن ة واجلماعة

يعبدون اهللا على مقتضى ما جاءت به :           َّ                       وأهل السن ة واجلماعة يف باب العبادة
              َّ      ، الذين ال يتقي دون يف  ) اخلرافيني (و )  املبتدعة (و )  الصوفية (     ً     ؛ خالف ا لـ  الشريعة
 .  ، وأئمة الضالل ، بل يتبعون يف ذلك ما رمسه هلم شيوخ الطرق               َّ  بالكتاب والسن ةعبادهتم

َ   ؛ مبن ه وكر مه                                  ّ          نسأل اهللا أن جيعلين وإياكم من أهل السن ة واجلماعة                َّ ، وأن يرينا احلق       ِّ    
ٌ     ، إنه مسيع  جميب                        ً                 ، وأن يرينا الباطل باطل ا ويرزقنا اجتنابه   ً                حق ا ويرزقنا اتباعه           . 

 .                   ّ                 ى اهللا وسلم على نبي نا حممد وآله وصحبه   َّوصل .  . هذا

                                                 
 .  )١٧٠٩(، مسلم اإلمارة  )٦٦٤٧(البخاري الفنت ) ١(
، أن بايعنا  ، فقال فيما أخذ علينا انا رسول اهللا فبايعناهدع : ( ، ولفظه جزء من حديث عبادة بن الصامت ) (٢(

، وأن ال ننازع األمر أهله        ٍ       ، وأثرة  علينا ، وعسرنا ويسرنا ، يف منشطنا ومكرهنا على السمع والطاعة
م ومسل،  ) ٨٨،  ٨٧ / ٨ (رواه البخاري .  ) ، عندكم من اهللا فيه برهان   َّ             ً      ً إل ا أن تروا كفر ا بواح ا ( -:   قال-
 .  ) ) ٤٢ (برقم )  ١٤٧٠ / ٣ (

 .  ١١:  سورة الشورى آية) ٣(
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 اإلجابة على بعض األسئلة 

َ   الغلو يف الدين سبب احنراف الف ر ق   ِ                           
 :  ، منها               َّ        بعد احملاضرة عد ة أسئلة- حفظه اهللا -وسئل الشيخ 

َ      ؛ فهل سبب احنراف الف ر ق عن   عن الغلو يف الدينلقد هنى اهللا ورسوله :  ١س  ِ                  
َ  وما أمثلة ذلك من الف ر ق.  ؟ ة الغلو       ّ         أهل السن ة واجلماع  .  ؟                    ِ 

   ّ       َّ              ؛ ألن هم تشد دوا يف العبادة  ظاهر أن سبب احنرافهم الغلو يف الدين)  اخلوارج : ( ١ج
   ّ              ، ألن هم خيالفوهنم يف  ، وأطلقوا على الناس الكفر عن غري بصرية على غري هدى وبصرية

 .  مذهبهم
≅ö≅è% Ÿ  {:  ، قال تعاىل      َّ                               فال شك  أن الغلو يف الدين هو أساس البالء ÷δr'̄≈ tƒ É=≈ tG Å6ø9$# Ÿω 

(#θ è= øós? ’ Îû öΝà6ÏΖƒ ÏŠ uöxî ÈdYys ø9$# { )١(   . 

 .  )٣( )٢( }؛ فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو  إياكم والغلو {:  قال 
               َّ        وكل شيء جتاوز حد ه انقلب  . (               ِّ       الزيادة عن احلد  املطلوب:             ّ       والغلو يف كل  شيء هو

 .  )      ِّ إىل ضد ه
، وسبب احنراف  سبب احنرافهم الغلو يف الترتيه)      ِّ         املعط لة للصفات (وجند أن 

ّ            غلو هم يف اإلثبات)     ّ   املشب هة (و )      ِّ  املمث لة (     . 
 .                               ِّ      ، والوسط واالعتدال هو اخلري يف كل  األمور فالغلو بالء

ّ فال شك  أن للغلو درو ا يف ضالل الفرق عن احلق   .      ّ   ّ      ، كل  غل و حبسبه      َّ             ً                   

                                                 
 .  ٧٧:  سورة املائدة آية) ١(
 .  )٣٠٥٧(النسائي مناسك احلج ) ٢(
، وابن ماجه برقم  ) ٢٦٩،  ٢٦٨ / ٥ (، والنسائي برقم  ) ٣٤٧،  ٢١٥ / ١ (أخرجه اإلمام أمحد  ) (٣(

،  ) ٤٧٣ (برقم )  املنتقى (، وابن اجلارود يف  ) ٢٤٧ / ٤ (مية ، وابن خز ) ٩٨ (، وابن أيب عاصم  ) ٣٠٢٩ (
، والبيهقي  ) ٤٦٦ / ١ (، واحلاكم  ) ١٢٧٤٧ (برقم )  الكبري (، والطرباين يف  ) ١٠١١ (وابن حبان 

 .  ) ، من حديث ابن عباس ) ٣٥٧،  ٣١٦ / ٤ (، وأبو يعلى املوصلي  ) ١٢٧/  ٥ (
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 ستفترق أميت على ثالث وسبعني فرقة : حديث 
ستفترق أميت على ثالث وسبعني  {:  يقول الرسول :  فضيلة الشيخ:  ٢س
 ؟   فهل العدد حمصور أوال)٢( )١( }فرقة 
، إذا طالعتهم يف كتب                    ً ؛ ألن الفرق كثرية جد ا ليس هذا من باب احلصر:  ٢ج

 أن هذه الثالث وسبعني هي أصول - واهللا أعلم -، لكن  الفرق وجدمت أهنم فرق كثرية
 .         َّ                ، مث تشع بت منها فرق كثرية فرقال

َ  ؛ إل ا امتداد هلذه الف ر ق                         َّ ، املخالفة جلماعة أهل السن ة وما اجلماعات املعاصرة اآلن  ِ               ِّ      ،
 .  وفروع عنها

 الفرق بني الفرقة الناجية والطائفة املنصورة 
ٌ     هل هناك فرق  بني :  ٣س  .  ؟ ) الطائفة املنصورة (و )  الفرقة الناجية (          
  َّ           إل ا إذا كانت )  ناجية (ال تكون .  ) املنصورة (هي )  الفرقة الناجية ( ً  د ا أب:  ٣ج

أهل  : ( ، هذه أوصافهم ) ناجية (  َّ           إل ا إذا كانت )  منصورة (، وال تكون  ) منصورة (
 .  ) الطائفة املنصورة (،  ) الفرقة الناجية (،  )    ّ          السن ة واجلماعة

؛  جيعل هذه لبعضهم وهذه لبعضهم اآلخر، و                ِّ               ومن أراد أن يفر ق بني هذه الصفات
، وبعضهم طائفة  ، فيجعل بعضهم فرقة ناجية                ِّ         ّ          فهو يريد أن يفر ق أهل السن ة واجلماعة

 .  منصورة
، فهم                ّ                  ، جتتمع فيها كل  صفات الكمال واملدح ؛ ألهنم مجاعة واحدة وهذا خطأ

، وهم  ) طائفة املنصورةال (، وهم  ) الفرقة الناجية (، وهم  )         َّ         أهل السن ة واجلماعة (
ّ                الباقون على احلق  إىل قيام الساعة (  .  ) الغرباء يف آخر الزمان (، وهم  )               

                                                 
 .  )٢/٣٣٢(، أمحد  )٣٩٩١(، ابن ماجه الفنت  )٤٥٩٦( أبو داود السنة ، )٢٦٤٠(الترمذي اإلميان ) ١(
 .)  ) ١ (، احلاشية رقم  ٣٤٥سبق خترجيه ص  ) (٢(



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ٩١٧

 احملاضرة الثامنة واألربعون 
 ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفري وضوابطها  

 مقدمة 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

 شرور أنفسنا وسيئات ، ونعوذ باهللا من ، ونستغفره ، حنمده ونستعينه إن احلمد هللا
 .  ، ومن يضلل فال هادي له                    َّ   ، من يهده اهللا فال مضل  له أعمالنا

$  {:  قال اهللا تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#θ à)®?$# ©!$# (#θ ä9θ è% uρ Zωöθ s% #Y‰ƒ Ï‰y™ ∩∠⊃∪ ôx Î=óÁ ãƒ öΝä3 s9 

ö/ä3n=≈ yϑ ôã r& öÏøó tƒ uρ öΝä3s9 öΝä3t/θ çΡèŒ 3 tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰s)sù y—$ sù #·— öθ sù $ ¸ϑŠ Ïàtã ∩∠⊇∪ { )ويقول   )١ ،
$ ô‰s)s9uρ  {:  سبحانه uΖø)n= yz z≈ |¡Σ M}$# ÞΟn= ÷è tΡuρ $ tΒ â È̈θ ó™ uθ è? Ïµ Î/ …çµ Ý¡øtΡ ( ßøt wΥuρ Ü> tø% r& Ïµ ø‹s9Î) ôÏΒ È≅ö7 ym 

Ï‰ƒ Í‘ uθ ø9$# ∩⊇∉∪ øŒÎ) ’ ¤+n= tG tƒ Èβ$ u‹Ée)n= tG ßϑ ø9$# Çtã ÈÏϑ u‹ø9$# Çtã uρ ÉΑ$ uΚ Ïe±9$# Ó‰‹Ïè s% ∩⊇∠∪ $ ¨Β àáÏù= tƒ ÏΒ @Αöθ s% ω Î) Ïµ ÷ƒ y‰ s9 

ë=‹Ï% u‘ Ó‰ŠÏG tã ∩⊇∇∪ { )ويقول   )٢ ، : }  øŒÎ) …çµ tΡöθ ¤)n= s? ö/ä3ÏG oΨ Å¡ø9r'Î/ tβθä9θ à)s?uρ /ä3Ïδ#uθ øùr'Î/ 

$ ¨Β }§øŠs9 Νä3s9 Ïµ Î/ ÒΟù= Ïæ …çµtΡθ ç7|¡øt rBuρ $ YΨ Íh‹yδ uθ èδ uρ y‰ΨÏã «!$# ×Λ Ïàtã ∩⊇∈∪ { )٣(   . 

أال أدلك على مالك  {:  ، قال له  أبواب اخلري     ّ         ملا بي ن ملعاذ ويقول الرسول 
كف :  سه وقال بلسان نف، فأخذ رسول اهللا  بلى يا رسول اهللا:  قلت ؟ ذلك كله
ثكلتك أمك يا :  ؟ قال يا رسول اهللا وإنا ملؤاخذون مبا نتكلم به:  فقلت.  عليك هذا

، إلَّا   على مناخرهم-:   أو قال-، وهل يكب الناس يف النار على وجوههم  معاذ
 .  )٥( )٤( }! ؟  حصائد ألسنتهم

                                                 
 .  ٧١ - ٧٠:  تانياآلسورة األحزاب ) ١(
 .  ١٨ - ١٦:  اتياآلسورة ق ) ٢(
 .  ١٥:  سورة النور آية) ٣(
 .  )٥/٢٣٧(، أمحد  )٣٩٧٣(، ابن ماجه الفنت  )٢٦١٦(الترمذي اإلميان ) ٤(
، وابن  ) ٢٦١٦ ) ( سننه (، ورواه الترمذي يف  ) ٢٣٧،  ٢٣١ / ٥ ) ( مسنده (رواه اإلمام أمحد يف  ) (٥(

 .  ) ، كلهم من حديث معاذ بن جبل ) ٣٩٧٣ ) ( سننه (ماجه يف 
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،  الجتماع واالئتالف قد أمر هذه األمة با- سبحانه وتعاىل -فإن اهللا :  مث أما بعد
$  {:  - سبحانه وتعاىل -، كما قال  وهناها عن التفرق واالختالف pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ ãΨ tΒ#u 

(#θ à)®?$# ©!$# ¨,ym Ïµ Ï?$ s)è? Ÿω uρ ¨ è∫θ èÿ sC ω Î) ΝçFΡr&uρ tβθßϑ Î= ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪ (#θ ßϑ ÅÁ tG ôã$#uρ È≅ ö7pt ¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è% §xs? 4 
(#ρ ãä.øŒ$#uρ |M yϑ÷è ÏΡ «!$# öΝä3ø‹n= tæ øŒÎ) ÷ΛäΖä. [!#y‰ôã r& y#©9r' sù t ÷t/ öΝä3Î/θ è= è% Λä ós t7ô¹ r'sù ÿÏµ ÏFuΚ ÷è ÏΖÎ/ $ ZΡ≡uθ ÷z Î) ÷ΛäΖä.uρ 4’ n?tã 

$ xx© ;ο tøãm zÏiΒ Í‘$̈Ζ9$# Νä.x‹s)Ρ r'sù $ pκ÷]ÏiΒ 3 y7Ï9≡x‹x. ß Îit6 ãƒ ª!$# öΝä3s9 Ïµ ÏG≈tƒ#u ÷/ä3ª= yè s9 tβρ ß‰tG öκsE ∩⊇⊃⊂∪ ä3tFø9uρ öΝä3Ψ ÏiΒ 

×π ¨Βé& tβθãã ô‰tƒ ’n< Î) Îösƒ ø: $# tβρ ããΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ tβöθ yγ ÷Ζtƒ uρ Çtã Ìs3Ψ ßϑø9$# 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ šχθßs Î= øßϑ ø9$# ∩⊇⊃⊆∪ Ÿω uρ 

(#θçΡθä3s? tÏ%©!$%x. (#θè%§xs? (#θàn=tF÷z$#uρ .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ æΛèεu!%y` àM≈oΨÉit6ø9$# 4 y7Í×̄≈s9'ρé&uρ öΝçλm; ë>#x‹tã ÒΟŠÏàtã ∩⊇⊃∈∪ { )١(  ،

βÎ) t¨  {:  - سبحانه وتعاىل -وقال  Ï% ©!$# (#θ è% §sù öΝåκs]ƒ ÏŠ (#θ çΡ% x.uρ $ Yè u‹Ï© |M ó¡©9 öΝåκ÷]ÏΒ ’ Îû >ó x« 4 !$ yϑ ¯ΡÎ) 

öΝèδ áøΒ r& ’n< Î) «!$# §ΝèO Νåκã♦Îm6 t⊥ ãƒ $ oÿ Ï3 (#θ çΡ% x. tβθè= yè øtƒ ∩⊇∈∪ { )٢(  . 
ابة والتابعني والقرون املفضلة على هذا املنهج ولقد سار صدر هذه األمة من الصح

،  ، متناصرين ، فكانوا إخوة متحابني  بالسري عليه- سبحانه وتعاىل -الذي أمرهم اهللا 
 : }  uθ، كما قال اهللا لنبيه  متآلفني èδ ü“ Ï% ©!$# š‚ y‰−ƒ r& Íν ÎóÇuΖÎ/ šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/uρ ∩∉⊄∪ 

y#©9r&uρ š÷t/ öΝÍκÍ5θ è= è% 4 öθ s9 |Mø)xΡr& $ tΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ YèŠÏΗ sd !$ ¨Β |Mø©9r& š ÷t/ óΟÎγ Î/θ è= è% £Å6≈ s9uρ ©!$# y#©9r& 

öΝæη uΖ÷ t/ 4 …çµ ¯ΡÎ) î“ƒ Í•tã ÒΟŠ Å3ym ∩∉⊂∪ { )٣(   . 

$  {:   بقولهصفهم اهللا وقد و pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u tΒ £‰s?ötƒ öΝä3Ψ ÏΒ tã Ïµ ÏΖƒ ÏŠ t∃öθ |¡sù 

’ ÎAù'tƒ ª!$# 5Θöθ s)Î/ öΝåκ™: Ït ä† ÿ…çµ tΡθ ™6 Ït ä† uρ A' ©!ÏŒr& ’n?tã tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# >ο ¨“Ïã r& ’ n?tã t ÍÏ≈ s3ø9$# šχρ ß‰Îγ≈pgä† ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Ÿω uρ 

tβθ èù$ sƒ s† sπ tΒ öθ s9 5ΟÍ← Iω 4 y7 Ï9≡sŒ ã≅ ôÒ sù «!$# ÏµŠÏ?÷σãƒ tΒ â!$ t±o„ 4 ª!$#uρ ììÅ™≡uρ íΟŠ Î= tæ ∩∈⊆∪ { )وقال تعاىل  )٤ ،  :

}  Ó‰£ϑ pt ’Χ ãΑθ ß™ §‘ «!$# 4 t Ï% ©!$#uρ ÿ…çµ yè tΒ â!#£‰Ï© r& ’ n?tã Í‘$¤ä3ø9$# â!$ uΗ xqâ‘ öΝæη uΖ÷ t/ ( öΝßγ1 ts? $ Yè©.â‘ #Y‰£∨ß™ tβθäó tG ö6 tƒ 

                                                 
 .  ١٠٥ - ١٠٢:  اتياآلسورة آل عمران ) ١(
 .  ١٥٩:  سورة األنعام آية) ٢(
 .  ٦٣ - ٦٢:  تانياآلاألنفال سورة ) ٣(
 .  ٥٤:  سورة املائدة آية) ٤(
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Wξ ôÒsù zÏiΒ «!$# $ ZΡ≡uθ ôÊ Í‘ uρ ( öΝèδ$ yϑ‹ Å™ ’ Îû ΟÎγ Ïδθã_ ãρ ôÏiΒ ÌrO r& ÏŠθ àf ¡9$# 4 y7 Ï9≡sŒ öΝßγ è= sVtΒ ’ Îû Ïπ1u‘ öθ −G9$# 4 ö/àSè= sVtΒ uρ ’Îû 

È≅Š ÅgΥM}$# ?í ö‘ t“ x. yl t÷z r& …çµ t↔ ôÜx© …çν u‘ y—$t↔ sù xán= øó tG ó™$$ sù 3“ uθ tFó™ $$ sù 4’n?tã Ïµ Ï%θ ß™ Ü=Éf ÷è ãƒ tí#§‘ –“9$# xáŠÉó u‹Ï9 ãΝÍκÍ5 

u‘$ ¤ä3ø9$# 3 y‰tã uρ ª!$# t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9$# Νåκ÷]ÏΒ Zο tÏøó ¨Β #·ô_ r&uρ $ Jϑ‹ Ïàtã ∩⊄∪ { )١(  . 

مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل  {:   بقولهوقد وصفهم النيب 

 .  )٣( )٢( }اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى 

 وشبك بني )٤( }املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعًضا  {:  ال وكما ق
 .  )٥( أصابعه 

وهكذا كان سلف هذه األمة من الصحابة والتابعني والقرون املفضلة متمسكني هبذا 
 ولذلك عندما حدثت الفتنة وحصل ما ، املنهج الرباين عاملني به يف أمور حياهتم كلها

، وال بدع                    ً ، وال فسق بعضهم بعض ا                                     ً حصل من القتال بينهم مل يكفر بعضهم بعض ا
، فلم يكونوا يتنابزون  ، بل مع اقتتاهلم وما شجر بينهم كانت األخوة باقية          ً بعضهم بعض ا

 أحد يف عقيدة ، وما تكلم                        ً ، فما كان يسيب بعضهم بعض ا ، والتبديع ، والتفسيق بالتكفري
بل عندما ظهرت أصول الفرق .  ، بل كانوا أخوة متحابني فيما بينهم اآلخر ودينه

                َّ                                                             املخالفة ألهل السن ة واجلماعة كاخلوارج والرافضة والقدرية واملرجئة خالفوا هذه الفرق 
ال  {:  ، كما وصفهم النيب  ، بل كانوا مع ذلك مجاعة واحدة ومل يتركوا هذا املنهج

، حىت  ، ال يضرهم من خالفهم وال من خذهلم تزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين

                                                 
 .  ٢٩:  سورة الفتح آية) ١(
 .  )٤/٢٧٠(، أمحد  )٢٥٨٦(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٥٦٦٥(البخاري األدب ) ٢(
، عن  ، من حديث أيب بردة بريد بن أيب بردة عن أبيه ) ٨٠ / ٧ ) ( صحيحه (رواه اإلمام البخاري يف  ) (٣(

، من حديث النعمان بن  ) ٢٥٨٦ (، رقم احلديث  ، ورواه اإلمام مسلم ، عن أبيه أيب موسى جده أبو بردة
 .  ) بشري

، النسائي  )١٩٢٨(، الترمذي الرب والصلة  )٢٥٨٥(، مسلم الرب والصلة واآلداب  )٤٦٧(البخاري الصالة ) ٤(
 .  )٢٥٦٠(الزكاة 

 .  ) - رضي اهللا تعاىل عنه -، من حديث ثوبان  ) ٢٥٨٥ (، رقم احلديث  ) حهصحي (رواه اإلمام مسلم يف  () ٥(
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  ّ                          مل ا أخرب عن افتراق هذه األمة  عاملني بقوله )٢( )١( }يأيت أمر اهللا وهم على ذلك 
، كانوا عاملني بقوله عندما سألوه عن                   ّ       ، كلها يف النار إل ا واحدة عني فرقةعلى ثالث وسب

 )٤( )٣( }ما أنا عليه وأصحايب  {:  ؟ قال من هي يا رسول اهللا:  هذه الواحدة الناجية
 .  مد اهللا تعاىل وأصحابه وال يزالون كذلك حبفكانوا متمسكني مبا كان عليه الرسول 

               َّ          عالمات أهل السن ة واجلماعة 
،                     ً ، فال يكفر بعضهم بعض ا ؛ ألهنم إخوة أهنم يد واحدة:              ّ          عالمة أهل السن ة واجلماعة

، ألن هذه األمور هي مسة الفرق                     ً ، وال يبدع بعضهم بعض ا                  ً وال يفسق بعضهم بعض ا
من يعش منكم فسريى  {:   يف قولهأهنم عاملون بوصية النيب :  ومنها.  الضالة

،  ، وسّنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي متسكوا هبا ، فعليكم بسنَّيت اختالفًا كثًريا
 .  )٦( )٥( }، وإيَّاكم وحمدثات األمور  وعضوا عليها بالنواجذ

    َّ                   وسن ة خلفائه الراشدين     َّ          بسن ة الرسول فكانوا على هذا املنهج الرباين متمسكني
    ّ           ، إل ا أهنم فيهم   وإن كانوا قلة- وهللا احلمد -، وال يزالون كذلك  ومنهج السلف الصاحل
 .  الربكة وفيهم اخلري

                                                 
، ابن ماجه الفنت  )٤٢٥٢(، أبو داود الفنت واملالحم  )٢٢٢٩(، الترمذي الفنت  )١٩٢٠(مسلم اإلمارة ) ١(

 .  )٥/٢٧٩(، أمحد  )٣٩٥٢(
 .)  ) ١ ( احلاشية رقم ٣٥٠تقدم خترجيه ص  ) (٢(
 .  )٢٦٤١(تاب اإلميان سنن الترمذي ك) ٣(
 .)  ٣٤٥، وانظر ص  ، من حديث عبد اهللا بن عمرو ) ٢٦٤١ (برقم )  سننه (رواه الترمذي يف  ) (٤(
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤٦٠٧(أبو داود السنة ) ٥(
برقم )  هسنن (، والترمذي يف  ) ٤٦٠٧ (برقم )  سننه (، وأبو داود يف  ) ١٢٦ / ٤ (رواه اإلمام أمحد  ) (٦(

، واحلاكم يف  ) ٩٥ (، والدارمي برقم  ) ٤٤،  ٤٢ (برقم )  سننه (، وابن ماجه يف  ) ٢٦٧٦ (
 .  ) - رضي اهللا تعاىل عنه -، كلهم من حديث العرباض بن سارية  ) ٩٧ / ١ ) ( مستدركه (
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 -، عاملني بقوله  فكانوا متبعني ملنهج املهاجرين واألنصار بإحسان متمسكني بذلك
%šÏ  {:  -سبحانه وتعاىل  ©!$#uρ ρ â!% y` .ÏΒ öΝÏδÏ‰÷è t/ šχθ ä9θ à)tƒ $ uΖ−/u‘ öÏøî $# $ oΨs9 $ oΨ ÏΡ≡uθ ÷z \}uρ 

šÏ%©!$# $tΡθà)t7y™ Ç≈yϑƒM}$$Î/ Ÿωuρ ö≅yèøgrB ’Îû $uΖÎ/θè=è% yξÏî tÏ%©#Ïj9 (#θãΖtΒ#u !$oΨ−/u‘ y7̈ΡÎ) Ô∃ρâu‘ îΛÏm§‘ ∩⊇⊃∪ { )١(  . 

                      َّ          من أصول مذهب أهل السن ة واجلماعة 
سالمة قلوهبم وألسنتهم ألصحاب رسول :                       ّ          ومن أصول مذهب أهل السن ة واجلماعة

، يقولون   وسالمة قلوهبم وألسنتهم إلخواهنم املسلمني يف أي وقت ويف أي مكاناهللا 
Ÿω  {:      ً دائم ا uρ ö≅ yèøgrB ’ Îû $ uΖÎ/θ è= è% yξÏî t Ï%©#Ïj9 (#θ ãΖtΒ#u !$ oΨ−/u‘ y7 ¨ΡÎ) Ô∃ρ âu‘ îΛ Ïm §‘ ∩⊇⊃∪ { )٢(  . 

 )٤( )٣( }ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه  {:  عاملني بقول النيب 
، أهنم سائرون على هذا املنهج يوايل  ) الفرقة الناجية (                ّ           وهذه صفة أهل السن ة واجلماعة 

؛                   ً ، ويوقر بعضهم بعض ا                  ً ، ويرحم بعضهم بعض ا                  ً ، ويألف بعضهم بعض ا          ً بعضهم بعض ا
، يغار بعضهم لبعض وحيترم بعضهم  ، وأمة واحدة ان واحد، وبني ألهنم جسد واحد

ً                            َّ         بعض ا وهذه األمور هي مسة أهل السن ة واجلماعة     . 

 أثر ظهور الفرق الضالة 
                                  َّ                                   وعندما ظهرت الفرق املخالفة ألهل السن ة واجلماعة نتج عن ذلك مضاعفات قبيحة 

، وصاروا يبعثوهنا  ارثوها، وتو ، فتأثروا هبا ، أثرت على كثري من الناس وإفرازات سيئة
،  ؛ ذلك بإمالء من شياطني اجلن واإلنس وينشروهنا يف كل وقت مهما واتتهم الفرصة

 .  ؛ ألنه يقضي على وحدة األمة اإلسالمية وهذا خطره عظيم

                                                 
 .  ١٠:  سورة احلشر آية) ١(
 .  ١٠:  سورة احلشر آية) ٢(
، النسائي  )٢٥١٥(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع  )٤٥(، مسلم اإلميان  )١٣(البخاري اإلميان ) ٣(

 .  )٢٧٤٠(، الدارمي الرقاق  )٦٦(، ابن ماجه املقدمة  )٥٠١٦(اإلميان وشرائعه 
 .)  - رضي اهللا تعاىل عنه -، من حديث أنس بن مالك  ) ٩ / ١ ) ( صحيحه (رواه اإلمام البخاري يف  ) (٤(
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ومن هذه املضاعفات القبيحة واإلفرازات السيئة هلذه الفرق الضالة ظاهرة التبديع 
 .  ، بل هي أصل منهجهم ها من ورثهم من أتباعهم، ينشر والتفسيق والتكفري

، وعالمة املخالفني هلم اتصافهم                َّ                         وعالمة أهل السن ة هي سالمتهم من هذه األمراض
، واالشتغال هبا مهما  هبذه األمراض اخلبيثة الوبائية اليت هي التبديع والتفسيق والتكفري

هذه اآلفات واألوبئة ومنهج ، هناك من يبعث  ، ومهما تنوعت األساليب تطاول الزمن
،  االبتعاد عن هذه األمور املذمومة:                   ّ             ؛ ألن منهج أهل السن ة واجلماعة هو الفرق الضالة

 وسالمة قلوهبم                          َّ         والتمسك مبا يف كتاب اهللا وسن ة رسوله والتفقه يف دين اهللا 
 ؟  وألسنتهم لسلف هذه األمة وإلخواهنم املؤمنني

tβθãΖÏΒ  { :  يف حقهملذلك قال اهللا  ÷σßϑ ø9$#uρ àM≈oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$#uρ öΝßγ àÒ ÷èt/ â!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù÷è t/ 4 
šχρ âß∆ù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρ Çtã Ìs3Ζßϑ ø9$# šχθ ßϑŠ É)ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9$# šχθ è?÷σãƒ uρ nο 4θ x.¨“9$# šχθ ãèŠÏÜãƒ uρ ©!$# 

ÿ…ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 y7Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝßγ çΗ xq÷zy™ ª!$# 3 ¨β Î) ©!$# î“ƒ Í•tã ÒΟŠ Å3ym ∩∠⊇∪ { )١(  . 
ومن أعظم األمر باملعروف والنهي عن املنكر النهي عن التبديع والتفسيق والتكفري بغري 

، يأمرون   الشاغل هو العمل الصاحل، وشغلهم ، وحيذرون منه حق فهم ينهون عن ذلك
šχθ  {:  ، هذا عملهم ، ويتفقهون فيه ، ويفعلونه به ßϑŠ É) ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# šχθ è? ÷σ ãƒ uρ 

nο 4θ x. ¨“9  .   )٣( } šχθãèŠÏÜãƒuρ ©!$# ÿ…ã&s!θß™u‘uρ 4  {،  عون غريهم، وينف ينفعون أنفسهم،  )٢( } #$
                                                                 َّ  ومن أعظم طاعة اهللا ورسوله أهنم حيثون على االجتماع على كتاب اهللا تعاىل وسن ة 

:  ، كما قال ؛ ألن املؤمنني جعلهم اهللا إخوة التآخي يف اهللا وعلى التآلف ورسوله 
}  Λä ós t7ô¹ r'sù ÿÏµ ÏFuΚ ÷è ÏΖÎ/ $ ZΡ≡uθ ÷z Î) { )وقال  )٤ ،  :}  $ yϑ ¯ΡÎ) tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×ο uθ ÷z Î) { )٥(   . 

                                                 
 .  ٧١:   التوبة آيةسورة) ١(
 .  ٧١:  سورة التوبة آية) ٢(
 .  ٧١:  سورة التوبة آية) ٣(
 .  ١٠٣:  سورة آل عمران آية) ٤(
 .  ١٠:  سورة احلجرات آية) ٥(
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، وهذا  ، فهم حيافظون على هذه اإلخوة فإخوة اإلميان عندهم أوثق من إخوة النسب
 .  منهج أهل اإلميان

tβθ  {:   تعاىلأما أهل النفاق وفيهم الفرق الضالة فصفتهم كما قال اهللا à)Ï≈ uΖßϑ ø9$# 

àM≈s)Ï≈ oΨ ßϑ ø9$#uρ Οßγ àÒ ÷è t/ .ÏiΒ <Ù ÷èt/ 4 šχρ ããΒ ù'tƒ Ìx6Ζßϑ ø9$$ Î/ šχ öθ pκ÷]tƒ uρ Çtã Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$# šχθàÒ Î6 ø)tƒ uρ 

öΝåκu‰ Ï‰÷ƒ r& 4 (#θ Ý¡nΣ ©!$# öΝåκu Å¡t⊥ sù 3 χ Î) tÉ)Ï≈ oΨ ßϑ ø9$# ãΝèδ šχθ à)Å¡≈ xø9$# ∩∉∠∪ { )١(   . 
 .                                ً فصفاهتم على عكس صفات املؤمنني متام ا

 ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفري 
، وبني أوساط بعض املسلمني  لقد ظهرت يف هذا الزمان وبني أوساط الشباب خاصة

،  ، أو محاسة يف غري حملها ، بأن تكون عندهم غرية زائدة  اإلسالمالذين جيهلون حقيقة
، وصار شغلهم الشاغل يف كل أمور  ظهرت عندهم ظاهرة التكفري والتفسيق والتبديع

حياهتم هذه الصفات املذمومة من البحث والتنقيب عن املعائب وإظهارها ونشرها حىت 
 أن يقي املسلمني - سبحانه وتعاىل - ، نسأل اهللا ، وهذه عالمة فتنة وعالمة شر تشتهر
، وأن يرزقهم العمل على منهج  ، وأن يبصر شباب املسلمني بالطريق الصحيح شرها

 .  ، وأن يبعد عنهم دعاة السوء السلف الصاحل والسري عليه

                                      ً  املراد بالفسق وبيان ميت يكون املسلم فاسق ا 
ق الكفر وفسق ما دون الكفر فس:  ، وهو نوعان هو اخلروج عن طاعة اهللا:  الفسق

 وفسق ما دون الكفر ال خيرج من امللة لكنه ينقص اإلميان ففيه نوع خروج لكنه ال -
                  ً      ، ويكون املسلم فاسق ا إذا                ً ، بل يكون فاسق ا               ً ، وال جيعله فاجر ا خيرج صاحبه من اإلسالم

، وما  ربا، وأكل ال ، والسرقة ، وشرب اخلمر ، كالزنا ارتكب كبرية من كبائر الذنوب
، وإمنا ارتكبها عن هوى وشهوة قادته  شابه ذلك من كبائر الذنوب إذا مل يستحلها

 .                 ً ، فإنه يعد فاسق ا إليها
                                                 

 .  ٦٧:  سورة التوبة آية) ١(
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، أو مؤمن بإميانه فاسق  أنه مؤمن ناقص اإلميان:                    َّ         وحكمه عند أهل السن ة واجلماعة
 من خصال ، وإذا مل تكن فيه خصلة ، ومن أهل التوحيد ، فهو من املؤمنني بكبريته

            ً    َّ      ، ويكون مسلم ا إل ا أنه  الشرك املخرج من امللة فإنه يبقى له اسم اإلميان واسم اإلسالم
ّ ، وإذا فعل كبرية تستوجب احلد  ، وهذا ما يسمى بالفسق أو الفاسق ناقص اإلميان ، أقيم                           

ّ عليه احلد  كن من ؛ ألنه لو مل ي ، ويعامل معاملة املؤمنني ، لكنه مع هذا يعد من املؤمنني        
ّ      املؤمنني ملا كفى إقامة احلد  عليه ؛ ألن املرتد ال بد أن يقتل  ، بل كان ال بد من قتله                       

ّ       فكون هذا العاصي يقام عليه احلد  يدل )٢( )١( }من بدل دينه فاقتلوه  { : لقوله                               
،  ، ويوايل بقدر ما فيه من اإلميان ، ويعامل معاملة املؤمنني على أنه من أهل اإلميان

، ألنه مل خيرج عن دائرة اإلميان وهذا هو مذهب أهل  ويبغض بقدر ما فيه من املعصية
 .      َّ         السن ة واجلماعة

 مذهب اخلوارج يف مرتكب الكبرية 
،                                                          َّ         أما مذهب اخلوارج واملعتزلة فهو على النقيض من مذهب أهل السن ة واجلماعة

، وإذا مات ومل يتب   مرتكب الكبرية بأنه كافر خارج من امللةفاخلوارج حيكمون على
 .               ً                    فإنه يكون خملد ا يف النار على مذهبهم

، فيكون  ، لكنه ال يدخل يف الكفر أنه خيرج من اإلسالم:  أما املعتزلة فإهنم يقولون
ب فإنه ، وإذا مات ومل يت ، وال مؤمن هو كافر:  ، فال يقال عندهم يف مرتلة بني املرتلتني

 .  ، كما تقول اخلوارج         ً         يكون خملد ا يف النار

                                                 
اود ، أبو د )٤٠٦٠(، النسائي حترمي الدم  )١٤٥٨(، الترمذي احلدود  )٢٨٥٤(البخاري اجلهاد والسري ) ١(

 .  )٢٥٣٥(، ابن ماجه احلدود  )٤٣٥١(احلدود 
،  - رضي اهللا تعاىل عنه -، من حديث ابن عباس  ) ٥٠ / ٨ ) ( صحيحه (رواه اإلمام البخاري يف  ) (٢(

 .)            َّ وللحديث قص ة
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                              َّ          حكم مرتكب الكبرية عند أهل السن ة واجلماعة 
املؤمن الذي ارتكب كبرية من كبائر :                   َّ                 أما مذهب أهل السن ة واجلماعة فيقولون

أنه كامل :  ، والذين يقولون ، بل هو ناقص اإلميان كامل اإلميان:  الذنوب ال يقال عنه
ال تضر مع اإلميان معصية كما ال تنفع مع الكفر :  ن هم املرجئة الذين يقولوناإلميا
، وهم بذلك على النقيض من اخلوارج واملعتزلة الذين يقولون هو خارج من  طاعة
 .  ، فهم على طريف نقيض اإلميان

، كما  أنه كامل اإلميان:  ، فال يقولون               َّ                      ومذهب أهل السن ة هو الوسط يف هذا الباب
،  ، وال يف مرتلة بني املرتلتني ، كما تقول اخلوارج أنه كافر:  ، وال يقولون ول املرجئةتق

،  ، مؤمن بإميانه فاسق بكبريته أنه مؤمن ناقص اإلميان:  ، بل يقولون كما تقول املعتزلة
،  - سبحانه وتعاىل -حيب من وجه ويبغض من وجه وإذا مات ومل يتب فأمره إىل اهللا 

، كما  ، مث خيرج من النار بعد ذلك ، إن شاء اهللا غفر له وإن شاء عذبه شيئةفهو حتت امل
 .  )١( } βÎ) ©!$# Ÿω ãÏøótƒ βr& x8uô³ç„ ÏµÎ/ ãÏøótƒuρ $tΒ tβρßŠ y7Ï9≡sŒ yϑÏ9 â!$t±o„ 4¨  {:  - سبحانه وتعاىل -قال 

انطلق فأخرج من النار من كان يف قلبه أدىن مثقال حبة  {:  وكما يف احلديث

 .  )٣( )٢( }خردل من إميان 
، وهو مذهب                        َّ  األدلة من الكتاب والسن ة              َّ                 فمذهب أهل السن ة واجلماعة مبين على

، كما أن األمة اإلسالمية وسط بني  ، ألنه وسط بني الفرق الضالة االعتدال والوسطية
y7  {:  ، قال تعاىل األمم الكافرة Ï9≡x‹x.uρ öΝä3≈ oΨ ù= yè y_ Zπ ¨Βé& $ VÜy™ uρ (#θçΡθ à6tG Ïj9 u!#y‰pκà− ’n?tã Ä¨$ ¨Ψ9$# 

tβθ ä3tƒ uρ ãΑθ ß™ §9$# öΝä3ø‹n= tæ #Y‰‹Îγ x© 3 { )٤(  . 
                                                 

 .  ٤٨:  سورة النساء آية) ١(
 .  )٣/١١٦(، أمحد  )٢٥٩٣(، الترمذي صفة جهنم  )٧٠٧٢(البخاري التوحيد ) ٢(
، وهو جزء من  ، من حديث أنس بن مالك ) ٢٠١،  ٢٠٠ / ٨ ) ( صحيحه (رواه اإلمام البخاري يف  ) (٣(

 .  ) حديث الشفاعة الطويل
 .  ١٤٣:  سورة البقرة آية) ٤(
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 أدلة عدم خروج الفاسق من اإلميان 
ً                  مما يدل على أن الفاسق ليس خارج ا من اإلميان أن اهللا   أمر - سبحانه وتعاىل -                            

β  {:  ، فقال تعاىل تلنيباإلصالح بني املتقا Î) uρ Èβ$ tG x Í← !$ sÛ z ÏΒ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# (#θ è= tG tG ø% $# (#θ ßs Î= ô¹ r' sù 

$ yϑ åκ s] ÷ t/ ( { )١(  . 

θ#)  {،  املؤمنني مع أهنما يقتتالن جعل الطائفتني من - سبحانه وتعاىل -فاهللا  ßs Î=ô¹ r'sù 

$ yϑ åκs]÷ t/ ( .βÎ* sù ôM tót/ $ yϑßγ1 y‰÷nÎ) ’ n?tã 3“ t÷z W{$# (#θ è= ÏG≈s)sù  ÉL ©9$#  Èö ö7s? 4 ®L ym uþ’ Å∀ s? #’ n<Î) ÌøΒ r& «!$# 4 βÎ* sù ôNu!$ sù 

(#θ ßs Î= ô¹ r'sù $ yϑ åκs]÷ t/ ÉΑô‰yè ø9$$ Î/ (#þθ äÜÅ¡ø% r&uρ ( ¨β Î) ©!$# =Ït ä† šÏÜÅ¡ø)ßϑ ø9$# ∩∪ { )٢(  . 

$  {:  مث قال تعاىل yϑ ¯ΡÎ) tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×ο uθ ÷z Î) (#θ ßs Î=ô¹ r'sù t ÷t/ ö/ä3÷ƒ uθ yz r& 4 { )٣(   . 
، فدل ذلك على أن الكبرية اليت هي دون الشرك  فجعل اهللا املقتتلني أخوين للمؤمنني

 .  ال خترج من دائرة اإلميان
:    ّ                                      مل ا حكم بالقصاص ألولياء القتيل من القاتل- سبحانه وتعاىل -قوله :  ومن ذلك

}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u |=ÏG ä. ãΝä3ø‹n= tæ ÞÉ$ |Á É)ø9$# ’ Îû ‘n= ÷Fs)ø9$# ( ”çt ø: $# Ìhçt ø: $$ Î/ ß‰ö6 yèø9$#uρ Ï‰ö7yè ø9$$ Î/ 4 s\ΡW{$#uρ 

4 s\ΡW{$$ Î/ 4 ôyϑ sù u’ Å∀ãã …ã& s! ôÏΒ ÏµŠ Åz r& Öó x« 7í$ t6 Ïo?$$ sù Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ { )٤(  . 
                ً  ، فسمى القتيل أخ ا  املقتول:  ، يعين ) من أخيه (، و  القاتل:  ، يعين ) عفي له (فـ 
     َّ     ، فدل  ذلك  ، ومع هذا جعلهما أخوين ، مع أن القتل كبرية من كبائر الذنوب للقاتل

 .  يت هي دون الشرك ال خترج من امللةعلى أن الكبائر ال
 

                                                 
 .  ٩:  سورة احلجرات آية) ١(
 .  ٩:  سورة احلجرات آية) ٢(
 .  ١٠:  سورة احلجرات آية) ٣(
 .  ١٧٨:  سورة البقرة آية) ٤(
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 ظاهرة التبديع 
، فمن جاء  ما أحدث يف الدين مما ليس منه:                       َّ              البدعة عرفها أهل السن ة واجلماعة بأهنا

                                   َّ  ، وليس هلا دليل من الكتاب أو من السن ة  ، وهي مل تكن يف دين اهللا بعبادة يتقرب هبا إىل اهللا
 ويف )٢( )١( }من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد  { : ، بدليل قوله  فهذه هي البدعة

 ألن الواجب على )٤( )٣( }من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد  {:  رواية
               ً          ، فال يزيدون شيئ ا مل يشرعه  صروا على ما شرعه اهللا ورسوله من العباداتاملسلمني أن يقت

’4  {:   قال تعاىلاهللا ورسوله  n?t/ ôtΒ zΝn= ó™ r& …çµ yγ ô_ uρ ¬! uθ èδ uρ ÖÅ¡øt èΧ ÿ…ã& s#sù …çν ãô_ r& y‰Ψ Ïã Ïµ În/u‘ Ÿω uρ 

ì∃öθ yz öΝÎγ öŠn= tæ Ÿω uρ öΝèδ tβθ çΡt“ øt s† ∩⊇⊇⊄∪ { )٥(  . 
 متبع للرسول :  ، أي جاء بالتوحيد اخلالص وهو حمسن:  ، يعين فأسلم وجهه هللا

                             ً                 ، أما الذي زاد يف العبادة شيئ ا مل يشرعه الرسول  ، ومل يزد على ذلك     ً           عامل ا مبا جاء به
طاعته فيما :  ، أي                       ً         ؛ ألن تفسري شهادة أن حممد ا رسول اهللا         ً وليس حمسن افهذا مبتدع 

، فهذا                  َّ        ، وأال يعبد اهللا إل ا مبا شرع ، واجتناب ما هنى عنه وزجر ، وتصديقه فيما أخرب أمر
 .                    ً         مقتضى شهادة أن حممد ا رسول اهللا

                                                 
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ١(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
 رضي -، من حديث عائشة  ) ١٧١٨ (، رقم احلديث  ) ١٣٤٣ / ٢ ) ( صحيحه (رواه اإلمام مسلم يف  ) (٢(

 .)  -اهللا تعاىل عنها 
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ٣(

 .  )٦/٢٧٠(أمحد 
، من حديث  ) ١٧١٨ (، رقم احلديث  ، ومسلم ) ١٦٧ / ٣ ) ( صحيحه (رواه اإلمام البخاري يف  ) (٤(

 .)  - رضي اهللا عنها -عائشة 
 .  ١١٢:  سورة البقرة آية) ٥(
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$!  {:  - سبحانه وتعاىل -وكما قال اهللا  tΒ uρ ãΝä39s?# u ãΑθ ß™ §9$# çνρ ä‹ã‚ sù $ tΒ uρ öΝä39pκtΞ çµ ÷Ψtã 

(#θ ßγ tFΡ$$ sù 4 { )وقال تعاىل )١ ، }  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#θ ãΒ Ïd‰s)è? t ÷t/ Ä“ y‰tƒ «!$# Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ( (#θà)¨?$#uρ 

©!$# 4 ¨β Î) ©!$# ìì‹Ïÿ xœ ×ΛÎ= tæ ∩⊇∪ { )٢(  . 
إذن املبتدع هو الذي أحدث يف دين اهللا ما ليس منه حبيث يأيت بدين مل يدل عليه 

؛ ألن  يس املبتدع كل من خالف أو أخطأ يف االجتهاد، ول دليل من القرآن أو من السنة
 .  ، وإن أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده اجملتهد إذا أصاب فله أجران

، وكذلك  واملقصود باجملتهدين هم من تأهلوا لالجتهاد وتوفرت فيهم شروطه املعروفة
، وألنه ظن  مبتدع؛ ألن التأويل شبهة تدرأ عنه احلكم بأنه  إذا أخطأ املخطئ عن تأويله

، وال  أن تأويله سائغ أو قلد من ظن أنه على حق فهذا يقال يف حقه أنه أخطأ أو خالف
 .  أنه مبتدع:  يقال

 كانوا جيتهدون وخيتلفون فيما بينهم يف - رضي اهللا عنهم -دليل ذلك أن الصحابة 
نوا إخوة ، بل كا                    ً ، ومل يهجر بعضهم بعض ا                    ً ، ومل يبدع بعضهم بعض ا بعض املسائل

، مع أهنم خيتلفون يف بعض األمور واالجتهادات  ؛ ألهنم أمة واحدة متحابني متناصرين
 .  اليت مسح الشرع باالجتهاد فيها

 معرفة قدر العلماء ومكانتهم 
، ولذلك فإن ظاهرة التبديع إمنا جاءت على لسان  فالعلماء هلم مكانتهم وقدرهم

ّ                       بعض اجله ال أو املبتدئني يف طلب ال ّ               ً ؛ ألهنم يعتربون املتأو ل واملقلد مبتدع ا علم       ؛ بل                   
، ومل يقتصر                       ً                           ، وصار بعضهم يبدع بعض ا فتعادوا وتقاطعوا وتدابروا أظهروا هذه املقالة

ّ          ، بل تناول العلماء السابقني فنجد هؤالء اجله ال يقولون األمر على ذلك فيما بينهم ابن :                                         
؛ وذلك من  ، وغريهم من كبار األئمة دع، أبو حنيفة مبت ، النووي مبتدع حجر مبتدع

                                                 
 .  ٧:  سورة احلشر آية) ١(
 .  ١:  سورة احلجرات آية) ٢(
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؛ ألهنا أخطاء جزئية وهؤالء العلماء هلم  أجل أخطاء يف االجتهاد ال تقتضي أن نبدعهم
 .  فضل يف اإلسالم وإمامة ومكانة

، فمؤلفاهتم وكتبهم ينتفع هبا        َّ                                         وقد قد موا لإلسالم واملسلمني الكثري من األشياء النافعة
                           ً      ولو قدر أن يف كالم بعضهم شيئ ا من      َّ        هللا وسن ة رسوله املسلمون يف فهم كتاب ا

                                              َّ                          ، فما هلم من مكانة وفضل وعلم يف اإلسالم وخدمة السن ة النبوية تغطي هذه اجلزئية  اخلطأ
، وأن ندعو   وأن نترحم عليهم-    ً      ً   سلف ا وخلف ا -، فيجب أن نعرف قدر علماءنا  الصغرية

š  {:  اهللا هلم كما قال تعاىل Ï% ©!$#uρ ρ â!% y` .ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ šχθä9θ à)tƒ $ uΖ−/u‘ öÏøî $# $ oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡uθ ÷z \}uρ 

š Ï%©!$# $ tΡθ à)t7y™ Ç≈ yϑƒ M}$$ Î/ { )١(  . 
، أما غريهم فيتبعون  ون العيوب والعثرات؛ ألهنم ال يتلمس وهذه صفة أهل اإلميان
 .  ، وهذه هي البدعة العيوب والعثرات وينشروهنا

  أنواع البدعة
، ومن  ، وهناك بدعة دون ذلك ، فهناك بدعة مكفرة والبدعة ليست على حد سواء
؛ ألهنم قسموا البدعة إىل  ، ونراجع أهل العلم يف ذلك هنا جيب أن نزن األمور مبوازينها

، وكل املقاالت اليت خترج من  بدعة مكفرة كمقاالت اجلهمية والغالة من الفرق:  نيقسم
، فال  ، وبدعة دون ذلك يعد صاحبها من املسلمني لكن عنده شيء من البدعة اإلسالم

=sŒÎ)uρ óΟçFù#  {:  جنحف يف حق الناس è% (#θ ä9Ï‰ôã$$ sù { )٢(  . 

  التكفري
كفر :  أحدمها:  ، والكفر على نوعني  اليت ظهرت التكفري-    ً   أيض ا -من الظواهر 

،  ، كاملشركني واملعطلة                                        ً وهو الكفر الذي مل يدخل صاحبه يف اإلسالم أصل ا.  أصلي
كفر ردة :  والنوع الثاين،  ء الكفار أصليون، فهؤال وأنواع الكفرة من وثنيني وملحدين

                                                 
 .  ١٠:  سورة احلشر آية) ١(
 .  ١٥٢:  سورة األنعام آية) ٢(
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ً               ً           ، وهو الذي يكون صاحبه مسلم ا مث يرتكب ناقض ا من نواقض  عن دين اإلسالم                          
 .  ، فهذا كافر كفر ردة                           ً ، فيخرج من الدين ويصري مرتد ا اإلسالم

، فمن أشرك باهللا أو دعا غري اهللا أو  ونواقض اإلسالم معروفة وحمددة عند أهل العلم
، ألنه فعل الشرك األكرب                               ً          ، أو ذبح لغري اهللا فإنه يعد مرتد ا عن اإلسالم ث بغري اهللاستغا

 أو سب اهللا ورسوله :  ، وكذلك من نواقض اإلسالم وإن كان ينطق بالشهادتني
 فمن استهزأ باهللا أو بكتابه أو برسوله                               َّ         االستهزاء بشيء من كتاب اهللا أو سن ة الرسول 

  {:  ؛ لقوله تعاىل      ً         ً ، جاد ا أو هازل ا ذلكأو بسنته فإنه يكفر ب È⌡s9uρ óΟßγ tFø9r' y™  ∅ ä9θ à)u‹s9 $ yϑ ¯ΡÎ) 

$ ¨Ζà2 ÞÚθ èƒ wΥ Ü=yè ù= tΡuρ 4 ö≅ è% «!$$ Î/r& Ïµ ÏG≈ tƒ#uuρ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ óΟçFΨ ä. šχρâÌ“ öκtJ ó¡n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρ â‘ É‹tG ÷è s? ô‰s% Λän öx x. 

y‰÷è t/ óΟä3ÏΨ≈ yϑƒÎ) 4 { )١(  . 
، وأرغب  ما رأينا مثل قراءنا هؤالء أكذب ألسنة : ( ؟ قالوا فما املقالة اليت قالوها

، فأنزل اهللا تكفريهم يف   وأصحابه يعنون رسول اهللا )٢()  ، وأجنب عند اللقاء     ً بطون ا
،  ه يف آية تتلى إىل يوم القيامة من أجل حتذير املسلمني من الوقوع يف مثل هذاكتاب

، أو   وادعاء علم الغيب عن طريق الكهانة، كفر باهللا  وكذلك السحر تعلمه وتعليمه
، وهذا هو الذي حيكم  ، أو العرافة فهذا كفر خيرج من امللة عن طريق السحر والتنجيم

 .  عليه بالكفر
       ً    ً                      ً    ً                      حرم حالل ا جممع ا على حله أو أحل حرام ا جممع ا على حترميه فإنه يكفر كذلك إذا 

، أو  ، كما لو جحد وجوب الصالة              ً                          ، أو أنكر شيئ ا من الدين قد علم بالضرورة بذلك
، أما من مل  ، فإنه حيكم عليه بالكفر ، أو احلج ، أو وجوب الصوم وجوب الزكاة

ً                         يرتكب ناقض ا من نواقض اإلسالم فإنه ال  ، حىت وإن كان الذي ارتكبه  حيكم عليه بالكفر         
، وإن كان ارتكب خطأ أو معصية أو خمالفة  كبرية من الكبائر فإنه حيكم عليه بالفسق

                                                 
 .  ٦٦ - ٦٥:  تانياآلسورة التوبة ) ١(
تفسري القرآن  (، و  ) ١٢٠،  ١١٩ / ١٠ (البن جرير الطربي )  جامع البيان يف تفسري القرآن : ( انظر ) (٢(

 .)  ) ١٨٨،  ١٨٧ص  (للواحدي )  أسباب الرتول (، و  ) ٣٥٢،  ٣٥١  /٢ (، البن كثري  ) العظيم
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،  حيكم عليه بأنه خمطئ أو خمالف أو ما أشبه ذلك من الصفات اليت تليق مبا ارتكبه
كفر على كل من ارتكب فاإلنصاف يقتضي أن نزن األمور مبوازينها الشرعية وال نطلق ال

 .                  ً خمالفة أو فعل ذنب ا
:  قال:  ، أي                  ً                                   َّ            فمن أكل الربا مثل ا حنكم عليه بأنه فاسق مرتكب لكبرية إل ا إذا استحله

ٍ      ، حينئذ  نقول إن الربا حالل ، أما إذا                  ً              ؛ ألنه استحل حرام ا جممع على حترميه أنه كافر:        
، بل يعامل معاملة  ذلك من الدين                               ً          أكله غري مستحل له فإنه يكون فاسق ا وال خيرج ب

 .  الفاسقني من املؤمنني
                    ً                                        ّ          إمنا يطلق التكفري جزاف ا اجلهلة الذين يظنون أهنم علماء وهم مل يتفق هوا يف دين 

، ويأخذون مسميات التفسيق ويطلقوهنا   وإمنا يقرءون الكتب ويتتبعون العثراتاهللا 
هنم ال يعرفون وضع هذه األمور يف ؛ أل بغري علم على غري أصحاهبا أو من ال يستحقها

ً    ومثلهم يف ذلك كمثل إنسان جاهل أخذ سالح ا موضعها لعدم فقههم يف دين اهللا                                      
؛ ألنه ال حيسن  ، فهذا يوشك أن يقتل نفسه وأهله وأقاربه وهو ال يعرف كيف يستخدمه

 .  استعمال هذه اآللة
التفسيق والتكفري وهم ومن هنا جيب على هؤالء الذين يأخذون مسميات التبديع و

؛ ألن الكالم بغري علم  ، وأن يتقوا اهللا عز وجل ال يفقهوهنا أن يتعلموا قبل أن يتكلموا
ً    أيض ا -، وألنه  ال سيما يف هذه األمور شر عظيم  من الكالم على اهللا بغري علم -   

≅ö  {:  ؛ لقوله تعاىل وهذا أعظم من الشرك è% $ yϑ ¯Ρ Î) tΠ § ym }‘ Î n/ u‘ |· Ïm≡ uθ x ø9 $# $ tΒ t yγ sß $ pκ ÷] ÏΒ $ tΒ uρ 

z sÜ t/ { )إىل قوله . )١  :}  β r& uρ (#θ ä9θ à) s? ’ n? tã «! $# $ tΒ Ÿω tβθ çΗ s> ÷è s? ∩⊂⊂∪ { )وقال  )٢ ،

Ÿω  {:  تعاىل uρ (#θ ä9θ à)s? $ yϑ Ï9 ß#ÅÁ s? ãΝà6çG oΨ Å¡ø9r& z>É‹s3ø9$# #x‹≈ yδ ×≅≈ n= ym #x‹≈ yδ uρ ×Π#tym (#ρ çtIøtG Ïj9 ’ n?tã «!$# 

z> É‹s3ø9$# 4 ¨β Î) t Ï% ©!$# tβρ çtIøtƒ ’ n?tã «!$# z> É‹s3ø9$# Ÿω tβθ ßs Î= øãƒ ∩⊇⊇∉∪ { )وقال تعاىل  )٣ ،  :}  $ yϑ ¯ΡÎ) 

                                                 
 .  ٣٣:  سورة األعراف آية) ١(
 .  ٣٣:  سورة األعراف آية) ٢(
 .  ١١٦:  سورة النحل آية) ٣(
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“ ÎtIøtƒ z> É‹s3ø9$# t Ï% ©!$# Ÿω šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «!$# ( { )وقال تعاىل  )١ ،  :}  ôtΒ uρ ÞΟn= øßr& Ç£ϑ ÏΒ 

3“ utIøù$# ’ n?tã «!$# z> É‹s3ø9$# uθ èδ uρ # tçô‰ãƒ ’ n<Î) ÉΟ≈ n= ó™ M}$# 4 ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# tÏΗ Í>≈ ©à9$# ∩∠∪ { )٢(   . 
                           ّ                ّ                           وهلذا جيب على شباب املسلمني وطل اب العلم أن يتعل موا العلم النافع من مصادره 

، وكيف يرتلون األمور  ، مث بعد ذلك يعلمون كيف يتكلمون وعلى أهله املعروفني به
ً        ً؛ ألن أهل السن ة واجلماعة قدمي ا وحديث  منازهلا  .                                   َّ      ا قد حفظوا ألسنتهم فلم يتكلموا إل ا بعلم             َّ            

 اخلالصة 

، إذا نطق هبا  ، ال تذهب سدى إن كلمة التفسيق والتبديع والتكفري كلمة خطرية
، فقد  يا كافر:  خيهإذا قال الرجل أل {:  ، فقد قال  ، فهي كلمة هلا أثرها اإلنسان

ومن لعن مؤمًنا فهو كقتله ومن قذف  {:  وقال .  )٤( )٣( }باء به أحدمها 
 .  )٦( )٥( }مؤمًنا بكفر فهو كقتله 
، حار  وهو ليس كذلك،  ، يا عدو اهللا ، يا كافر يا فاسق:  فإذا قال الرجل ألخيه

،  واهللا ال يغفر اهللا لفالن:  ؛ ألنه ملا قال رجل رجع عليه وبال هذه الكلمة:  ، أي عليه
، إين قد غفرت  من ذا الذي يتأىل علي أال أغفر لفالن {:  - سبحانه وتعاىل -قال اهللا 

 .   وهذه كلمة واحدة)٨( )٧( }له وأحبطت عملك 

                                                 
 .  ١٠٥:  سورة النحل آية) ١(
 .  ٧:  سورة الصف آية) ٢(
 .  )٥٧٥٢(البخاري األدب ) ٣(
 .  ) ، من حديث أيب هريرة ) ٩٧ / ٧ ) ( صحيحه ( رواه اإلمام البخاري يف ) (٤(
 .  )٤/٣٣(، أمحد  )١١٠(، مسلم اإلميان  )٥٧٠٠(البخاري األدب ) ٥(
  . ) - رضي اهللا تعاىل عنه -، من حديث ثابت بن الضحاك  ) ٨٤ / ٧ ) ( صحيحه (رواه اإلمام البخاري يف  () ٦(
 .  )٢٦٢١(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٧(
 .)  - رضي اهللا تعاىل عنه -، من حديث جندب  ) ٢٦٢١ (، رقم احلديث  ) صحيحه (رواه اإلمام مسلم يف  ( )٨(



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ٩٣٣

إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبني فيها يزل هبا يف النار أبعد ما بني  {:  وقال النيب 

 .  ا فالكلمة وإن كانت واحدة فهي خطرية جدا   ً إذ )٢( )١( }املشرق 
فهؤالء الذين يتكلمون يف أعراض العلماء من السلف وغريهم بالتكفري والتفسيق 

،  ، وعلمهم ؛ ألن العلماء هلم قدرهم والتبديع ال يضرون العلماء وإمنا يضرون أنفسهم
ّ          ، وما قد موه لإلسالم           ّ         ، واهللا ال يضي ع أعماهلم ومكانتهم ،  سلمني من األعمال اجلليلة، وامل        

 .  واخلوض فيهم يرجع وباله على املتكلمني
 قد ؛ ألن اهللا  فيجب أن يتقي اهللا من يتكلمون يف أعراض العلماء امليتني واألحياء

$  {:  ؛ لقوله تعاىل   َّ                    حذ ر األمة من اتباع هؤالء pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u βÎ) óΟä.u!% y` 7,Å™$ sù :* t6 t⊥ Î/ 

(#þθ ãΨ̈ t6 tG sù β r& (#θ ç7ŠÅÁ è? $ JΒöθ s% 7' s#≈ yγ pg¿2 (#θ ßs Î6 óÁçG sù 4’ n?tã $ tΒ óΟçFù= yè sù tÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩∉∪ { )٣(  . 

þθ#)  { ومعىن ãΨ ¨t6 tG sù { )وقال  ، وال تتأثروا به ألول مرة تثبتوا من كالمهم:  ، أي )٤ ،

$  {:  تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω öy‚ ó¡o„ ×Πöθ s% ÏiΒ BΘöθ s% # |¤ tã β r& (#θ çΡθ ä3tƒ #Zöyz öΝåκ÷]ÏiΒ Ÿω uρ Ö!$ |¡ÎΣ ÏiΒ 

>!$ |¡ÎpΣ # |¤ tã β r& £ä3tƒ #Zöyz £åκ÷]ÏiΒ ( Ÿω uρ (#ÿρ â“ Ïϑ ù= s? ö/ä3|¡àΡr& Ÿω uρ (#ρ â“ t/$ uΖs? É=≈ s)ø9F{$$ Î/ ( }§ø♥ Î/ ãΛôœ eω$# ä−θ Ý¡àø9$# y‰÷è t/ 

Ç≈ yϑƒ M}$# 4 tΒ uρ öΝ©9 ó=çG tƒ y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβθçΗ Í>≈ ©à9$# ∩⊇⊇∪ { )وقال تعاىل )٥ ،  :}  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u 

(#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $# #ZÏWx. zÏiΒ Çd©à9$# χ Î) uÙ ÷è t/ Çd©à9$# ÒΟøO Î) ( Ÿω uρ (#θÝ¡¡¡pgrB Ÿω uρ =tG øó tƒ Νä3àÒ ÷è−/ $ ³Ò÷è t/ 4 =Ït ä† r& 

óΟà2 ß‰tnr& β r& Ÿ≅ à2ù'tƒ zΝós s9 ÏµŠ Åz r& $ \G øŠtΒ çνθ ßϑ çF÷δ Ìs3sù 4 (#θà)¨?$#uρ ©!$# 4 ¨β Î) ©!$# Ò># §θ s? ×ΛÏm §‘ ∩⊇⊄∪ { )٦(  . 

                                                 
،  )٢/٣٣٤(، أمحد  )٢٣١٤(، الترمذي الزهد  )٢٩٨٨(، مسلم الزهد والرقائق  )٦١١٢(البخاري الرقاق ) ١(

 .  )١٨٤٩(مالك اجلامع 
 .)  - رضي اهللا تعاىل عنه -، من حديث أيب هريرة  ) ١٨٤ / ٧ ) ( صحيحه (رواه اإلمام البخاري يف  ) (٢(
 .  ٦:  سورة احلجرات آية) ٣(
 .  ٦:  سورة احلجرات آية) ٤(
 .  ١١:  سورة احلجرات آية) ٥(
 .  ١٢:  سورة احلجرات آية) ٦(
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، فكيف إذا كانوا   هنى عن سوء الظن باملسلمني عامة- سبحانه وتعاىل -فاهللا 
، وإذا مل تثق األمة يف  ؛ ألهنم ورثة األنبياء لظن بالعلماء جرمية؛ لذلك فسوء ا بالعلماء

 ؟  علماءها فبمن تثق
Ÿω  {:  وقوله تعاىل uρ (#θ Ý¡ ¡¡ pg rB { )ال تتبعوا عورات املسلمني :  ، أي )١

Ÿω  {،  ملستورينا uρ =tG øó tƒ Νä3àÒ ÷è−/ $ ³Ò÷è t/ 4 =Ït ä† r& óΟà2 ß‰tnr& β r& Ÿ≅à2 ù'tƒ zΝós s9 ÏµŠ Åz r& $ \G øŠ tΒ 

çνθ ßϑ çF÷δÌs3sù 4 { )؛ ألهنم   الكالم يف أعراض العلماءأن أكل حلم امليتة أهون من:   أي )٢
 .  خري األمة

، أرأيت إن  يا رسول اهللا:  ، قالوا ذكرك أخاك مبا يكره:  الغيبة {:  وقد قال 
، وإن مل يكن فيه ما تقول  فقد اغتبتهإن كان فيه ما تقول :  ؟ قال كان يف أخي ما أقول

 .  )٤( )٣( }فقد هبته 
         ً  ، أو باهت ا                    ً                أوهلما أن يكون مغتاب ا يأكل حلم امليتة:  فهذا املتكلم ال خيرج عن حالتني

 .      ً كذاب ا

 وجوب النصيحة 
، وأن ينكروا  ومن هنا جيب على املسلمني مناصحة هؤالء الذين استطالت ألسنتهم

ّ       عليهم أشد  اإلنكا ، فتسلم مجاعة  ، وأن يأخذوا على أيديهم لعلهم يرجعون إىل الصواب ر        
، وألن كالمهم أخطر  ؛ ألن الدين النصيحة ؛ فانصحوهم املسلمني من اإلمث والعقاب

،  ، ويزيد العداوة بينهم ، ويضعف مجاعتهم ؛ ألنه يفرق مشلهم شيء على املسلمني

                                                 
 .  ١٢:  سورة احلجرات آية) ١(
 .  ١٢:  سورة احلجرات آية) ٢(
، أمحد  )٤٨٧٤(، أبو داود األدب  )١٩٣٤(، الترمذي الرب والصلة  )٢٥٨٩ (مسلم الرب والصلة واآلداب) ٣(

 .  )٢٧١٤(، الدارمي الرقاق  )٢/٤٥٨(
 .  ) ، من حديث أيب هريرة ) ٢٥٨٩ (، رقم احلديث  ) صحيحه (رواه اإلمام مسلم يف  ) (٤(
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قة بني األمة وعلمائها هو هدف األعداء ، وضياع الث ويذهب الثقة من علماء املسلمني
 .  حىت تضيع هذه الثروة العظيمة من العلم

، ويكفوا عن هذه  ولذلك جيب على الذين يتتبعون عثرات العلماء أن يتوبوا إىل اهللا
$ *  {:  ، قال تعاىل ؛ ألهنا من خطوات الشيطان اخلطوات pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω (#θ ãèÎ6 −G s? 

ÏN≡uθ äÜäz Ç≈ sÜø‹¤±9$# 4 { )١(  . 
 وبث احملبة بني - سبحانه وتعاىل -فعلينا وعلى مجيع املسلمني التوبة إىل اهللا 

 .  البغضاء بينهم، و ، والفرقة ، وإزالة ما يسبب األحقاد املسلمني
، وأن  ، وأسأله أن يوفقنا وإياكم لصاحل العمل وأستغفر اهللا يل ولكم وجليمع املسلمني

ً              جيعل عملنا خالص ا لوجهه الكرمي  .       َّ            ّ                          ، وصل ى اهللا على نبي نا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني              

                                                 
 .  ٢١:  سورة النور آية) ١(
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 تعليق مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى  ، والصالة والسالم على رسول اهللا احلمد هللا
 .  هبداه

، هو يف  صاحل الفوزان:  فهذا الكالم الطيب الذي تكلم به فضيلة الشيخ:  أما بعد
، وهو ما يقع من بعض الناس من الكالم يف أعراض  موضوع خطري جدير بالعناية والتنبيه
كل  {:   ال يسلم أحد منها كما قال رسول اهللا العلماء بشأن ما قد يقع من أخطاء

 .  )٢( )١( }، وخري اخلطاَّئني التوَّابون  بين آدم خطَّاء
 أما غريهم فقد ، ألهنم يبلغون عن اهللا  فالعصمة من اخلطأ هي لألنبياء والرسل

ّ           عامل املوفق البصري بدين اهللا على خري عظيم إذا اجتهد وحتر ى احلق فله ، وال يقع منه اخلطأ                                                 
، كما ثبت بذلك النص عن  ، وذنبه مغفور ، وله أجر واحد إذا أخطأ أجران إذا أصاب

 .  )٣( النيب 
، فجزاه  وقد أوضح صاحب الفضيلة يف هذا املوضوع ما ينبغي إيضاحه وفسر كالمه

، ونفعنا                          ً ، ومجيع املسلمني هدى وتوفيق ا ، وإياه ، وزادنا اهللا ، وأعظم مثوبته      ً اهللا خري ا
،  ، وأنا أؤكد على مجيع إخواين ومجيع الطلبة العناية هبذا األمر   ً                  مجيع ا هبذا الكالم الطيب

، واحلذر من الكالم  ، واحلذر من القول على اهللا بغري علم واالستفادة من هذه النصيحة
، وحفظ                         ّ                         ، واإلنسان إذا علم خطأ نب ه عليه مع احترام العلماء يف أعراض العلماء بغري علم

                                                 
 .  )٣/١٩٨(، أمحد  )٤٢٥١(، ابن ماجه الزهد  )٢٤٩٩(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) ١(
، والدارمي  ) ٤٢١٥ (برقم )  سننه (، ورواه ابن ماجه يف  ) ٢٤٩٩ (برقم )  سننه (رواه الترمذي يف  ) (٢(

 .  ) - رضي اهللا تعاىل عنه -، كلهم من حديث أنس  ) ٢٧٢٧ (برقم 
  . ) - رضي اهللا تعاىل عنه - من حديث عمرو بن العاص ، ) ١٥٧ / ٨ ) ( صحيح اإلمام البخاري : ( انظر () ٣(
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    ّ        فينب ه على )٢( )١( }ما بال أقوام قالوا كذا وكذا  {:  ، كما قال النيب  مكانتهم
 .  اخلطأ بالدليل مع معرفة ما لصاحب اخلطأ من مرتلة وقدر واحترام

 من لطفه وإحسانه غفر هلم ما يقع - جل وعال -، واهللا  ء هلم بعض األخطاءفالعلما
، وأثاهبم على االجتهاد باألجر وأعطاهم على  ؛ ألنه بعد اجتهاد وحتر للحق من اخلطأ

:   قال تعاىل، وهم الشهداء بتوحيد اهللا  ؛ ألن العلماء هم ورثة األنبياء اإلصابة أجرين
}  y‰Îγ x© ª!$# …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ (#θ ä9'ρ é&uρ ÉΟù= Ïèø9$# $Jϑ Í← !$ s% ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ 4 Iω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ â“ƒ Í–yêø9$# 

ÞΟŠ Å6y⇔ø9$# ∩⊇∇∪ { )٣(  . 
، وذكر  ، ومحلهم على أحسن احملامل ، وحسن الظن هبم معرفة أقدارهمفالواجب 

، والذين  ، وما قد يقع من اخلطأ فليسوا معصومني والذين أصابوا هلم أجران حماسنهم
 .                       ً             ، غفر اهللا هلم وجعلنا مجيع ا من أتباعهم أخطأوا هلم األجر على صربهم واجتهادهم

ً            ، وخصوص ا ما يتعلق  لتثبت من األموروالواجب على أهل العلم أينما كانوا ا       
؛  ، حىت ال يقولوا على اهللا بغري علم                َّ              ، فال يتكلمون إل ا عن علم وبصرية باألحكام الشرعية

؛ ألن القول على الرسول بغري علم كبرية من   بغري علموحىت ال يقولوا على رسول اهللا 
،  تب على ذلك من البالء العظيم؛ ملا يتر ، حىت جعل اهللا ذلك قرين كبرية الشرك الكبائر

≅ö  {:  كما قال اهللا تعاىل è% $ yϑ ¯ΡÎ) tΠ§ym }‘În/u‘ |·Ïm≡uθ xø9$# { )أي قل يا حممد للناس)٤  }  $ tΒ 

                                                 
 .  )٣/٢٨٥(، أمحد  )٣٢١٧(، النسائي النكاح  )١٤٠١(، مسلم النكاح  )٤٧٧٦(البخاري النكاح ) ١(
،  ) ١٤٥ / ٨ ) ( صحيح اإلمام البخاري (، و  ) ٢٤١ / ٣ ) ( مسند اإلمام أمحد : (    ً       مثل ا يف ذلك:  انظر ) (٢(

برقم )  سنن النسائي (، و  ) ١٤٠١ (برقم )  صحيح مسلم (، و  - رضي اهللا عنها - من حديث عائشة
، من حديث عبد  ) ١٨٤٠ (، رقم احلديث  ٧٠٨ص )  موطأ اإلمام مالك (من حديث أنس و )  ٣٢١٧ (

 .)  اهللا بن أيب بكر عن أبيه
 .  ١٨:  سورة آل عمران آية) ٣(
 .  ٣٣:  سورة األعراف آية) ٤(
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tyγ sß $ pκ÷]ÏΒ $ tΒ uρ zsÜt/ zΝøO M}$#uρ z øö t7ø9$#uρ Îötó Î/ Èd,y⇔ø9$# βr&uρ (#θ ä.Îô³è@ «!$$ Î/ $ tΒ óΟs9 öΑÍi”t∴ãƒ Ïµ Î/ $YΖ≈ sÜù= ß™ β r&uρ (#θä9θ à)s? 

’ n?tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθçΗ s>÷è s? ∩⊂⊂∪ { )١(  . 
، سواء  الكالم على اهللا بغري علم قرين الشرك ملا يترتب عليه من اخلطر العظيمفجاء 

، وأخرب اهللا تعاىل يف  ، أو يف أعراض الناس كان يف أمساء اهللا وصفاته أو يف شرعه ودينه
:  ، قال تعاىل ، كما يف سورة البقرة ، فيدعوهم إليه آية أخري أنه من خطوات الشيطان

}  $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θ è= ä. $ £ϑ ÏΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Wξ≈n= ym $ Y7Íh‹sÛ Ÿω uρ (#θ ãèÎ6 ®Ks? ÏN≡uθ äÜäz Ç≈ sÜø‹¤±9$# 4 …çµ ¯ΡÎ) öΝä3s9 Aρ ß‰tã 

îÎ7•Β ∩⊇∉∇∪ $ yϑ ¯ΡÎ) Νä.ããΒ ù'tƒ Ïþθ ¡9$$ Î/ Ï!$ t±ós xø9$#uρ β r&uρ (#θ ä9θ à)s? ’ n?tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθ ßϑ n= ÷ès? ∩⊇∉∪ { )٢(  . 
، واإلنسان مسؤول عن  فالشيطان يأمر بكل شر ومن ذلك القول على اهللا بغري علم

Ÿω  {:  - سبحانه وتعاىل -، قال اهللا  مسعه وبصره وقلبه وعقيدته uρ ß#ø)s? $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 Ïµ Î/ 

íΟù= Ïæ 4 ¨βÎ) yìôϑ ¡¡9$# u|Çt7ø9$#uρ yŠ# xσàø9$#uρ ‘≅ ä. y7 Í×¯≈ s9'ρ é& tβ% x. çµ÷Ψ tã Zωθ ä↔ ó¡tΒ ∩⊂∉∪ { )٣(   . 
ّ  فالواجب على أهل العلم التثبت والتبص ر ، وأن يتحرى  الب العلم أن يعتدل، وعلى ط                                   

، وال يدخل يف أمور  ، وأن يسأل أهل العلم فيما أشكل عليه ، وأن يتحرى احلق الدليل
 .  قد يغلط فيها ويقع فيما يضره وال ينفعه

،  ، والعافية من أسباب غضبه نسأل اهللا لنا ولكم وجلميع املسلمني التوفيق ملا يرضيه
 مجيع العلماء وطلبة العلم إىل الفقه يف الدين والبصرية يف  أن يوفق- سبحانه -ونسأله 
، وأن مينحهم   أن يوفق مجيع املسلمني ملا فيه صالحهم- سبحانه -، كما أسأله  ذلك

 .                    َّ     ، وال حول وال قوة إل ا باهللا  جواد كرمي- جل وعال -الفقه يف الدين إنه 
 .  لى آله وأصحابه أمجعني   َّ                              ّ         وصل ى اهللا وبارك على عبده ورسوله نبي نا حممد وع

                                                 
 .  ٣٣:  ة األعراف آيةسور) ١(
 .  ١٦٩ - ١٦٨:  تانياآلسورة البقرة ) ٢(
 .  ٣٦:  سورة اإلسراء آية) ٣(



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ٩٣٩

 أسئلة مهمة تتعلق باملوضوع 
 أجاب عليها فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان

 ضابط البدعة وضابط وصف الشخص بكونه مبتدعا 
 ؟  ، ومىت يقال هذا الشخص مبتدع ما هو ضابط البدعة:  ١س
من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو  {:  البدعة كما قال النيب :  ١ج

هي كل ما مل يكن له :  ، فالبدعة ، وكل بدعة ضاللة كل حمدثة بدعة )٢( )١( }رد 
 فما أحدث من العبادات واألفكار وغري ذلك                      َّ        أصل يف كتاب اهللا وال يف سن ة رسوله 

، أو  ، أو من األفعال دليل من األقوال، الذي ليس له  من أمور العبادة هذه بدع
         َّ           ، أو السن ة فهو يكون  ، كل ما ليس له دليل من الكتاب ، أو غري ذلك االعتقادات

 .  ، وكل بدعة ضاللة ، وكل حمدث يف الدين يكون بدعة    ً حمدث ا

 موقفنا جتاه أهل البدع كالروافض 
     َّ        السن ة وكيف ؟ هل ندعوهم إىل ما موقفنا جتاه أهل البدع كالروافض:  ٢س

 ؟  نتعامل معهم لوجود واحد منهم معي يف العمل
، وأن يتوبوا أو على األقل أن تقوم  ؛ لعل اهللا أن ينفعهم الدعوة إىل اهللا مطلوبة:  ٢ج

، وأما العمل إذا كان أنك ال  ، الدعوة إىل اهللا مطلوبة معهم ومع غريهم احلجة عليهم
،  ، وإمنا أنت حتت إدارة أو رياسة مستقيمة طان، وليس له عليك سل ختضع هلذا املبتدع

، أما إذا                                                َّ                  وهو إمنا هو يعمل مثلك فال شك أن كونك مع أهل السن ة ومع أهل اخلري أفضل
، وال  ، وال رياسة ، وهو ليس له عليك سلطة ، أو مكتب ، أو يف دائرة كنتم يف عمل

، وتتركه  ظ على الصلوات، وحتاف                                   َّ ، فال حرج يف ذلك بشرط أن تتمسك بالسن ة إدارة
 .  ، تتركه على جانب تعده كأنه غري موجود ، وال تأنس معه ، ال تباسطه     ً جانب ا

                                                 
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ١(

 .  )٦/٢٧٠(أمحد 
، من  ) ١ (، احلاشية رقم  ٣٤٨تقدم خترجيه ص ،  ) ١٦٧ / ٣ ) ( صحيحه (رواه اإلمام البخاري يف  ) (٢(

 .)  - رضي اهللا تعاىل عنها -حديث عائشة 
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 تقسيم البدعة إىل بدعة حسنة وبدعة سيئة 
؟ وهل يصح ملن رأى  ما حكم تقسيم البدعة إىل بدعة حسنة وبدعة سيئة:  ٣س

 )١( }.  . . من سن سنَّة حسنة يف اإلسالم {:  هذا التقسيم أن حيتج بقول الرسول 
،  ؟ نرجو يف ذلك اإلفادة ) . . . نعمت البدعة هذه : ( ، وبقول عمر احلديث

 .             ً جزاكم اهللا خري ا
؛ ألن البدع كلها  ليس مع من قسم البدعة إىل بدعة حسنة وبدعة سيئة دليل:  ٣ج
 . )٣( )٢( }، وكل ضاللة يف النار  كل بدعة ضاللة {:  ؛ لقوله  سيئة

من أحيا :  ؛ فاملراد به )٥( )٤( }من سن يف اإلسالم سنَّة حسنة  {:  وأما قوله 
صحابة من جميئه بالصدقة يف أزمة من  قال ذلك مبناسبة ما فعله أحد ال؛ ألنه    َّ سن ة

 .  ، وتتابعوا يف تقدمي الصدقات ، حىت اقتدي به الناس األزمات
؛ فاملراد بذلك البدعة اللغوية  )٧( )٦( }نعمت البدعة هذه  {:  وأما قول عمر 
لناس على إمام واحد يف صالة ؛ ألن عمر قال ذلك مبناسبة مجعه ا ال البدعة الشرعية

                                                 
،  )٢٠٣(، ابن ماجه املقدمة  )٢٥٥٤(، النسائي الزكاة  )٢٦٧٥(، الترمذي العلم  )١٠١٧(مسلم الزكاة ) ١(

 .  )٥١٤(، الدارمي املقدمة  )٤/٣٥٩(أمحد 
 .  )٤٢(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٧(لسنة ، أبو داود ا )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ٢(
،  ، من حديث جابر بن عبد اهللا بنحوه ) ١٥٧٨ (برقم )  ١٨٩،  ١٨٨ / ٣ ) ( سننه (رواه النسائي يف  ) (٣(

وكل ضاللة يف النار من حديث  : ( ، بدون ذكر ) ٨٦٧ (، رقم احلديث  ) صحيحه (ورواه اإلمام مسلم يف 
أليب شامة رمحه اهللا تعاىل )  الباعث على إنكار البدع واحلوادث (كتاب :  دة انظروللفائ.  جابر بن عبد اهللا

 .  ) وما بعده)  ٩٣ص (
،  )٢٠٣(، ابن ماجه املقدمة  )٢٥٥٤(، النسائي الزكاة  )٢٦٧٥(، الترمذي العلم  )١٠١٧(مسلم الزكاة ) ٤(

 .  )٥١٤(، الدارمي املقدمة  )٤/٣٥٩(أمحد 
، من حديث جرير بن  ) ١٠١٧ (، رقم احلديث  ) ٧٠٥،  ٧٠٤ / ٢ ) ( صحيحه (لم يف رواه اإلمام مس ) (٥(

 .  ) عبد اهللا
 .  )٢٥٢(، مالك النداء للصالة  )١٩٠٦(البخاري صالة التراويح ) ٦(
 .  ) ، من حديث عبد الرمحن بن عبد القاري ) ٢٥٢ / ٢ ) ( صحيحه (رواه البخاري يف  ) (٧(
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        َّ    ؛ حيث صل اها  ، وصالة التراويح مجاعة قد شرعها الرسول صلى اهللا عليه وسلم التراويح
  )١(      َّ                          ، مث ختل ف عنهم خشية أن تفرض عليهم  بأصحابه ليايل

، فجمعهم عمر على إمام واحد كما  وبقي الناس يصلوهنا فرادى ومجاعات متفرقة
، فيكون                      َّ ، فأحيا عمر تلك السن ة                   َّ       تلك الليايل اليت صل اها هبم يفكان على عهد النيب 

؛ ألن البدعة الشرعية  ، فيعترب فعله هذا بدعة لغوية ال شرعية            ً          قد أعاد شيئ ا قد انقطع
 . )٢( من البدع ، وهم يعلمون حتذير النيب  ، ال ميكن لعمر وال لغريه أن يفعلها حمرمة

 خطاء التساهل يف النهي عن البدع واأل
التساهل يف النهي عن البدع واألخطاء أمر شائع عند كثري من املثقفني :  ٤س

، حىت إن أحدهم مير والناس يطوفون باألضرحة وبالقباب دون أن يوجه  اإلسالميني
وما هو ! ؟  ، ما تعليقكم ؛ ألنه مشغول ومتوجه إىل قبة الربملان كما يقول هلم كلمة

 ؟                               ّ          يني يف برملانات احلكومات اليت ال تطب ق الشريعةرأيكم يف مشاركة بعض النياب
، فإن  ، فإن مل يستطع فبلسانه من رأى منكم منكًرا فليغريه بيده {:  قال :  ٤ج

 . )٤( )٣( }، وذلك أضعف اإلميان  مل يستطع فبقلبه
       َّ                    ، وال بد  لكل مسلم من إنكاره  ا هو أعظم املنكروالطواف على القبور ودعاء أصحاهب

 .  ؛ فهذا دليل على عدم إميانه ؛ فإن مل ينكره بلسانه وال بقلبه حسب استطاعته
؛ فهذه قضية جتب دراستها واإلجابة عن  وأما مشاركة املسلم يف الربملانات الكافرة
 .  حكمها لدى اجملامع العلمية وجهات الفتوى

                                                 
 .  ) - رضي اهللا عنها -، من حديث عائشة  ) ٢٥٢ / ٢ ) ( لبخاريصحيح ا : ( انظر ) (١(
 .  ) ) ٩٥ - ٩٣ص  (أليب شامة )  الباعث احلثيث على إنكار احلوادث (كتاب :  للفائدة انظر ) (٢(
،  )١١٤٠(، أبو داود الصالة  )٥٠٠٩(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢١٧٢(، الترمذي الفنت  )٤٩(مسلم اإلميان ) ٣(

 .  )٣/٥٤(، أمحد  )١٢٧٥(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
 .  ) ) ١ (، رقم احلاشية  ١١١تقدم خترجيه ص  ) (٤(



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ٩٤٢

 اء مستحسنة االبتداع بأشي
          ً       ، وذلك أخذ ا بقول  أخذ الناس يبتدعون أشياء ويستحسنوهنا:  ٥س
؛ فله أجرها وأجر من عمل هبا  من سن سنَّة حسنة يف اإلسالم { :  الرسول

؟ فإن مل  ؛ فهل هم حمقون فيما يقولون إىل آخر احلديث )١( }.  . . إىل يوم القيامة
؟ وهل جيوز االبتداع بأشياء  ؛ فما مدلول احلديث السابق ذكره يكونوا على حق

 .  ؟ أجيبونا عن ذلك أثابكم اهللا مستحسنة
ّ      هي ما مل يكن له دليل من الكتاب والسن ة من األشياء اليت يتقر ب هبا :  البدعة:  ٥ج                    َّ                                   
 .  إىل اهللا

 )٣( )٢( }؛ فهو رد  من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه {:  قال عليه الصالة والسالم
 . )٥( )٤( }من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد  {:  ويف رواية

،  ؛ فإن كل حمدثة بدعة وإياكم وحمدثات األمور {:  وقال عليه الصالة والسالم

 . )٧( )٦( }وكل بدعة ضاللة 

                                                 
،  )٢٠٣(، ابن ماجه املقدمة  )٢٥٥٤(، النسائي الزكاة  )٢٦٧٥(، الترمذي العلم  )١٠١٧(مسلم الزكاة ) ١(

 .  )٥١٤(، الدارمي املقدمة  )٤/٣٥٩(أمحد 
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(الصلح البخاري ) ٢(

 .  )٦/٢٧٠(أمحد 
 .)  ) ٢ ( احلاشية رقم ٨٨تقدم خترجيه ص  ) (٣(
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ٤(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
 .  ) ) ١ ( احلاشية رقم ٣٥٣تقدم خترجيه ص  ) (٥(
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤٦٠٧(أبو داود السنة ) ٦(
،  ) ٤٦٠٧ (، رقم احلديث  ) ١٥،  ١٣ / ٥ (، وأبو داود  ) ١٢٧،  ١٢٦ / ٤ (رواه اإلمام أمحد  ) (٧(

، رقم احلديث  ) ٧ / ١ (ماجه ، وابن  ) ٢٦٧٦ (، رقم احلديث  ) ٤٣ / ٥ (، والترمذي  واللفظ له
 .  ) ، كلهم من حديث العرباض بن سارية ) ٩٥ (، والدارمي برقم  ) ٤٦،  ٤٢ (
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، وكالم أهل  واألحاديث يف النهي عن البدع واحملدثات أحاديث كثرية ومشهورة
، وليس  قني كالم معلوم ومشهورالعلم من الصحابة والتابعني ومن جاء بعدهم من احملق

وكل بدعة  {:  ، كما قال النيب  ، بل البدع كلها ضاللة                   ً هناك بدعة حسنة أبد ا

 . )١( } ضاللة

فإن كل حمدثة  {:  فالذي يزعم أن هناك بدعة حسنة خيالف قول الرسول 

وال شك أن ! هناك بدعة ليست ضاللة :  ، وهذا يقول )٢( }، وكل بدعة ضاللة  بدعة
 .  هذا حماد هللا ورسوله

؛ فله أجرها وأجر من عمل  من سن يف اإلسالم سنَّة حسنة {:  أما قوله 

 من ابتدع بدعة:   مل يقل؛ ألن الرسول   على ما يقوله هؤالء فهذا ال يدل؛ )٤( )٣( } هبا

هي ما :        َّ ، السن ة        َّ           ، والسن ة غري البدعة )٥( }من سن سنَّة حسنة  {:  ، وإمنا قال حسنة
 اليت دل                َّ ؛ فمن عمل بالسن ة        ً                    َّ ، موافق ا للدليل هذا هو السن ة          ً              َّ كان موافق ا للكتاب والسن ة

من :  ؛ يعين ؛ يكون له أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة                   َّ عليها الكتاب والسن ة
؛ فإنه يكون له من األجر               َّ     ّ                                       ً    أحيا هذه السن ة وعل مها للناس وبينها للناس وعملوا هبا اقتداء ا به

من  ، وهو أنه ملا جاء أناس حمتاجون إىل النيب  ، وسبب احلديث معروف مثل أجورهم
، فأمر   وأصابه شيء من الكآبة من حالتهم، عند ذلك رق هلم الرسول  العرب

، مث تتابع الناس  ، فقام رجل من الصحابة وتصدق مبال كثري بالصدقة وحث عليها
                                                 

 .  )٤٢(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٧(، أبو داود السنة  )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ١(
 .  )٢٠٦(دارمي املقدمة ، ال )٤٥(، ابن ماجه املقدمة  )١٥٧٨(، النسائي صالة العيدين  )٨٦٧(مسلم اجلمعة ) ٢(
،  )٢٠٣(، ابن ماجه املقدمة  )٢٥٥٤(، النسائي الزكاة  )٢٦٧٥(، الترمذي العلم  )١٠١٧(مسلم الزكاة ) ٣(

 .  )٥١٤(، الدارمي املقدمة  )٤/٣٥٩(أمحد 
)  تىباجمل (، والنسائي يف  ) ١٠١٧ (، ومسلم برقم  ) ٣٥٩،  ٣٥٧ / ٤ ) ( مسنده (رواه اإلمام أمحد يف  ) (٤(

 .  ) ، كلهم من حديث جرير بن عبد اهللا ) ٢٥٥٤ (برقم 
،  )٢٠٣(، ابن ماجه املقدمة  )٢٥٥٤(، النسائي الزكاة  )٢٦٧٥(، الترمذي العلم  )١٠١٧(مسلم الزكاة ) ٥(

 .  )٥١٤(، الدارمي املقدمة  )٤/٣٥٩(أمحد 
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ّ           ً    وتصد قوا اقتداء ا به من سن يف  {:  ، عند ذلك قال النيب  ؛ ألنه بدأ هلم الطريق    

،                      َّ ؛ فهذا الرجل عمل بسن ة )١( }؛ فله أجرها وأجر من عمل هبا  اإلسالم سنَّة حسنة
؛ ألهنا مأمور هبا بالكتاب  ، والصدقة ليست بدعة وهي الصدقة ومساعدة احملتاجني

، من أحياها وعمل هبا وبينها للناس حىت عملوا هبا واقتدوا به          َّ      ، فهي سن ة حسنة      َّ والسن ة
 .  ؛ كان له من األجر مثل أجورهم هافي

 تقسيم البدعة إىل مخسة أقسام 
،  ، وأنه ليس هناك بدعة حسنة ذكرمت فضيلتكم أن كل بدعة ضاللة:  ٦س

،  ، وبدعة حمرمة ، وبدعة مندوبة بدعة واجبة:  والبعض قسم البدعة إىل مخسة أقسام
 ؟  ؛ فما هو الرد على هؤالء ، وبدعة مباحة وبدعة مكروهة

كل بدعة  {:  الرد على أن هذه فلسفة وجدل خمالفان لقول الرسول :  ٦ج

فهذه فلسفة يف مقابل كالم ! ما كل بدعة حمرمة :   وهم يقولون)٣( )٢( }ضاللة 
 .   وتعقيب على كالمهالرسول 

، فهذه ليست  ؛ مثل مجع القرآن ة، وأهنا بدعة مستحب أما ما ذكروه من بعض األمثلة
 ، وجيمع على عهد النيب  ، والقرآن كان يكتب ، هذه كلها تابعة لكتابة القرآن بدعة

؛ فهي داخلة فيما  وهذه متممات للمشروع الذي بدأه الرسول صلى اهللا عليه وسلم
 .  شرعه

،  ر بتعليم العلم، واهللا أم ، هذا كله يف تعليم العلم كذلك ما قالوه من بناء املدارس
 .  ؛ فهذا من توابع ما أمر اهللا به  أمر بذلك، والرسول  وإعداد العدة له

                                                 
،  )٢٠٣(، ابن ماجه املقدمة  )٢٥٥٤ (، النسائي الزكاة )٢٦٧٥(، الترمذي العلم  )١٠١٧(مسلم الزكاة ) ١(

 .  )٥١٤(، الدارمي املقدمة  )٤/٣٥٩(أمحد 
 .  )٤٢(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٧(، أبو داود السنة  )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ٢(
 .)  ) ١ (تقدم خترجيه احلاشية رقم  ) (٣(
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؛ كأن يؤتى بعبادة من  ، وهي ليست منه لكن البدعة هي اليت حتدث يف الدين
 .  ، هذه هي البدعة العبادات ليس هلا دليل من الشرع

ّ    حدوث الفتنة عند التنبيه على البدعة املتأص لة                                          
ّ              إذا كان التنبيه على البدعة املتأص لة سيحدث فتنة:  ٧س ؛ فهل السكوت عليها                                 
 ؟  ؟ أم جيب التنبيه وحيدث ما حيدث أوىل
، فهناك ارتكاب  ، إذا كان يترتب مضرة أكثر من املصلحة حسب الظروف:  ٧ج

، لكن ال تسكت عن البيان والدعوة إىل اهللا  أخف الضررين لدفع أعالمها هو األنسب
θ#)  {:   يقول-   َّ      جل  وعال -؛ فاهللا                             ً      ً وعظة احلسنة وتعليم الناس شيئ ا فشيئ ابامل à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ 

÷Λä ÷èsÜtFó™ ، ونبصر الناس   فإننا نبني؛ ؛ فإذا كان إظهار اإلنكار حيدث مفسدة أكرب  )١( } #$

äí  {:   يقول- جل وعال -، واهللا  حىت يتركوا هذا الشيء من أنفسهم ÷Š$# 4’n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/u‘ 

Ïπ yϑ õ3Ït ø:$$ Î/ Ïπ sàÏã öθ yϑ ø9$#uρ Ïπ uΖ|¡pt ø: $# ( Οßγ ø9Ï‰≈ y_ uρ  ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß|¡ôm r& 4 { )٢(  . 
؛ يوعظ وخيوف  ، وإذا رأينا منه بعض النفور فاجلاهل يبدأ معه باحلكمة واللني

؛ فإنه يقابل بالقوة   وإذا رأينا منه أنه ال يقبل احلق ويريد أن يدفع احلق بالقوةباهللا 
 .  عند ذلك

،   جيوز ارتكاب أخف الضررين لتفادي أعالمهافاحلاصل أن القاعدة الشرعية أنه
؛ فنحن نتعامل   ولكن هذا شيء مؤقت)٣(كذلك درأ املفاسد مقدم على جلب املصاحل 

ّ        مع هؤالء الذين اعتادوا على هذا الشيء وأصر وا عليه ،  ، نتعامل معهم بالرفق واللني                                        
 سبحانه وتعاىل -إن اهللا ؛ ف ، ومع كثرة التذكري والتكرار ونبني هلم أن هذا خطأ ال جيوز

؛  ، ويتركون هذا الشيء من أنفسهم ؛ فرمبا يتأثرون باملوعظة والتذكري  يهدي من يشاء-

                                                 
 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ١(
 .  ١٢٥:  سورة النحل آية) ٢(
 .)  للسيوطي)  األشباه والنظائر : ( ظران ) (٣(
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، واملوعظة يف  ، ونستعمل احلكمة يف موضعها        ّ                           فنحن نت بع الطرق الكفيلة إلجناح املهمة
 مقام ؛ فلكل ، وهكذا يكون الداعية إىل اهللا  ، ونستعمل الشدة يف موضعها موضعها
 .  مقال

 موقف السلف من املبتدعة 
، وجزاكم اهللا  نطلب من فضيلة الشيخ توضيح موقف السلف من املبتدعة:  ٨س
 ؟    ً خري ا
، وال يسرفون يف إطالق كلمة البدعة على كل  السلف ال يبدعون كل أحد:  ٨ج

؛ من                                ً                ، إمنا يصفون بالبدعة من فعل فعل ا يتقرب به إىل اهللا أحد خالف بعض املخالفات
؛  من عمل عملًا ليس عليه أمرنا {:      ً           أخذ ا من قوله عبادة مل يشرعها رسول اهللا 

 )٤( )٣( }ا ليس فيه فهو رد من أحدث يف أمرنا هذا م {:  ويف رواية.  )٢( )١( }فهو رد 
                              َّ  ، ال دليل عليه من كتاب اهللا وال سن ة  فالبدعة هي إحداث شيء جديد يف الدين .

ً                     ، وإذا ثبت أن شخص ا ابتدع بدعة يف الدين  هذه هي البدعةرسول اهللا  ، وأىب أن                  
 .  ، ومل يكونوا جيالسونه ، فإن منهج السلف أهنم يهجرونه ويبتعدون عنه يرجع

، وال  ، وبعد أن ينصح ، بعد أن يثبت أنه مبتدع ، لكن كما ذكرت نهجهمهذا م
ٍ      ؛ فحينئذ  يهجر يرجع عن بدعته ،  ؛ لئال يتعدى ضرره إىل من جالسه وإىل من اتصل به        

 .  ومن أجل أن حيذر الناس من املبتدعة ومن البدع

                                                 
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ١(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
 .  ) ) ١ (، احلاشية رقم  ٣٤٨تقدم خترجيه ص  ) (٢(
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(د السنة ، أبو داو )١٧١٨(، مسلم األقضية  )٢٥٥٠(البخاري الصلح ) ٣(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
 .  ) ) ١ (، احلاشية رقم  ٣٤٨تقدم خترجيه ص  ) (٤(
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! هذا مبتدع :                                             ً               أما املغاالة يف إطالق البدعة على كل من خالف أحد ا يف الرأي فيقال
    َّ              ؛ إل ا أنه ختالف هو                         ً ، وهو مل حيدث يف الدين شيئ ا                        ً كل واحد يسمي اآلخر مبتدع ا

 .                    ً ، هذا ال يكون مبتدع ا ، أو ختالف هو ومجاعة من اجلماعات وشخص
، وما كل خمطئ  ، وما كل عاص مبتدع            ً ؛ يسمي عاصي ا           ً           ومن فعل حمرم ا أو معصية

، أما املغاالة يف  ، هذا هو املبتدع الدين ما ليس منه؛ ألن املبتدع من أحدث يف  مبتدع
؛ فقد يكون  ؛ فليس هذا بصحيح                                      ً اسم البدعة بإطالقها على كل من خالف شخص ا

 .  )١(، وهذا ليس من منهج السلف  الصواب مع املخالف

 من يأيت ببدعة مكفرة 
 ببدعة إن الذي ال يأيت:  ما قولكم يا شيخ حفظكم اهللا يف هذه املقولة:  ٩س

                  َّ          َّ                         َّ             مكفرة ال خيرج من مسم ى أهل السن ة بل الذي خيرج من أهل السن ة الذي وقع يف 
 ؟  بدعة مكفرة فقط

، ال                                             ً  الذي يأيت ببدعة مكفرة هذا ليس من املسلمني أصل ا-يا سبحان اهللا :  ٩ج
أنه ليس من :  ، الذي يأيت ببدعة مكفرة يقال                    َّ أنه ليس من أهل السن ة:  يكفي أن يقال

                   َّ  أنه ليس من أهل السن ة :  ؛ ألنه إذا قيل                    َّ     أنه ليس من أهل السن ة فقط:  ملسلمني وال يقالا
َ                                  َّ ف ه م  أنه مسلم لكنه خمالف ملذهب أهل السن ة ، أما من جاء ببدعة  ، فيكون كسائر املبتدعة  ُ ِ

 :  ، فاملبتدعة إذن على أقسام                               َّ ، فهذا هو الذي ليس من أهل السن ة غري مكفرة
 .  وهو الذي عنده بدعة مكفرة:                            ً تدع كافر ليس من املسلمني أصل امب:     ً أول ا
وهو من بدعته تقتضي :                                           َّ ومبتدع يعد من املسلمني لكنه ليس من أهل السن ة:      ً ثاني ا
، إما أن                 َّ     ً إنه من أهل السن ة أبد ا:  ، فال ميكن ملبتدع من هذين النوعني أن يقال الفسق
                        َّ          إنه مبتدع من غري أهل السن ة واجلماعة :  ما أن يقال، وإ إنه كافر خارج من امللة:  يقال

 .  كاملعتزلة واجلهمية واخلوارج وغريهم من الفرق

                                                 
 .  ) ) هجر املبتدع (للفائدة انظر إىل ما كتبه صاحب الفضيلة الشيخ بكر بن عبد اهللا أبو زيد يف كتابه  ) (١(
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وهو من كانت بدعته ال تقتضي :               ً                  َّ مبتدع يعد عاصي ا وهو من أهل السن ة:      ً ثالث ا
 .  فسقه

       ِّ                               من يوق ر أهل البدع وحيترمهم ويثين عليهم 
حيترمهم ويثين عليهم بأهنم يطبقون حكم              ِّ             ما حكم من يوق ر أهل البدع و:  ١٠س

، ويف بعض األحيان عندما يذكرهم يف الدروس العامة  اإلسالم مع علمه ببدعهم
بغض النظر :  ، أو يقول مع التحفظ على بعض املواقف عند هؤالء املبتدعة:  يقول

م هلم ، ويثين عليهم ويدافع عنه عن ما عند هؤالء املبتدعة الذين حيترمهم هذا القائل
فما  ، وغمز للنيب  ، وجتهيل للصحابة                       َّ ، ومسجل فيه طعن يف السن ة كالم مكتوب

 ؟  حكم هذا القائل وهل حيذر من أقواله هذه
؛ ألن  ال جيوز تعظيم املبتدعة والثناء عليهم ولو كان عندهم شيء من احلق:  ١٠ج

قتدى هبم من رجاالت ، وجيعل املبتدعة يف صفوف امل مدحهم والثناء عليهم يروج بدعتهم
،  ، ومن جمالستهم ، وعن الثناء عليهم والسلف حذرونا من الثقة يف املبتدعة.  هذه األمة

وإياك أن يكون لك من البدع أخ أو جليس أو :  وفيما كتب به أسد بن موسى
من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إىل  : ( ، فإنه جاء األثر صاحب
 واملبتدعة جيب التحذير )١()   صاحب بدعة مشى إىل هدم اإلسالم، ومن مشى إىل نفسه
، فإن غالب الضالل ال  ، ولو كان عندهم شيء من احلق ، وجيب االبتعاد عنهم منهم

، وعندهم  ، وعندهم خمالفات ، ولكن ما دام عندهم ابتداع خيلون من شيء من احلق
؛  ، وال جيوز التغاضي عن بدعتهم حهم، وال جيوز مد ، فال جيوز الثناء عليهم أفكار سيئة

ً              ً              َّ ألن يف هذا تروجي ا للبدعة وهتوين ا من أمر السن ة ، ويكونون  ، وهبذه الطريقة يظهر املبتدعة             
                                 َّ                  فالواجب التحذير منهم ويف أئمة السن ة الذين ليس عندهم .  - ال قدر اهللا -قادة لألمة 

 .  مة وهم القدوة فيهم الكفاية لأل- وهللا احلمد -ابتداع يف كل عصر 

                                                 
 .  ) ) ١٠٧ / ١ (االعتصام  ( ) (١(
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، وأما املبتدع فالواجب                                َّ                    فالواجب اتباع املستقيم على السن ة الذي ليس عنده بدعة
، وأما كون  ، وحىت ينقمع هو وأتباعه ، والتشنيع عليه حىت حيذره الناس التحذير منه

، ومعلوم أن قاعدة  ، فهذا ال يربر الثناء عليه أكثر من املصلحة عنده شيء من احلق
 ويف معاداة املبتدع درأ مفسدة عن )١()  إن درأ املفاسد مقدم على جلب املصاحل : ( الدين

                                                                         ّ  األمة ترجح على ما عنده من املصلحة املزعومة إن كانت ولو أخذنا هبذا املبدأ مل يضل ل 
ّ      ، ومل يبد ع أحد أحد ، وعنده شيء من                      َّ                  ؛ ألنه ما من مبتدع إل ا وعنده شيء من احلق        

، وإمنا هو مبتدع يف بعض           ً              ، وال خمالف ا للشريعة كلها           ً    ً ع ليس كافر ا حمض ا، املبتد االلتزام
ً                            ، وخصوص ا إذا كان االبتداع يف العقيدة األمور أو يف غالب األمور ، فإن  ، ويف املنهج       

ٍ                                     ، ومن حينئذ  تنتشر البدع يف األمة وينشط املبتدعة يف  ؛ ألن هذا يصبح قدوة األمر خطري           
، ويشبه على الناس مبا عندهم من احلق هذا أحد  ذي ميدح املبتدعة، فهذا ال ترويج بدعهم

، وهذا اجلاهل ال جيوز أن  ، وموقفهم من املبتدعة إما جاهل مبنهج السلف:  أمرين
،  ؛ ألنه يعرف خطر البدعة ، وإما أنه مغرض ، وال جيوز للمسلمني أن يستمعوا له يتكلم

 .  ن يروج للبدعة، ولكنه مغرض يريد أ ويعرف خطر املبتدعة
 .  ، وأمر ال جيوز التساهل يف البدعة وأهلها مهما كانت ، هذا أمر خطري        ٍّفعلى كل 

 التكفري باملعاصي 
هل يكفر :       ً ، أول ا سؤال عن التكفري باملعاصي يتكون من عدة فقرات:  ١١س

 ؟  اجملاهر باملعصية مثل الغناء أو الزنا أو الربا
كبائر خمرجة :  ، والكبائر على قسمني كبائر وصغائر:  املعاصي على قسمني:  ١١ج

 .  من امللة وكبائر ال خترج من امللة
 هذه كبائر خمرجة من  والكفر باهللا فالكبائر املخرجة من امللة كالشرك باهللا 

، والسحر  ، والذبح للقبور ، وعبادة القبور ، واالستغاثة بغري اهللا ، ودعاء غري اهللا امللة

                                                 
 .)  لإلمام السبكي)  ١٠٥ / ١ ) ( األشباه والنظائر  (: انظر ) (١(
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، فهذه كبائر                    ً                            ، وترك الصالة متعمد ا ولو مل جيحد وجوهبا على الصحيح يمهتعلمه وتعل
 :  ، وهناك كبائر دون ذلك وهي على قسمني خمرجة من امللة

 .  كبائر اعتقادية -   ً  أول ا 
 .  كبائر عملية -    ً  ثاني ا 

مثل مقالة املعتزلة واخلوارج واألشاعرة وغريهم ممن ينفون أمساء :  الكبائر االعتقادية
، فإن هذه كبائر وصاحبها                                           ً ، أو ينفون أمساء اهللا دون الصفات ويثبتون بعض ا هللا وصفاتها

 .          ً         ً فاسق فسق ا اعتقادي ا
، وقتل  ، والسرقة ، والزنا شرب اخلمر:  وأما النوع الثاين وهو الكبائر العملية مثل

،     لي ا                                                 ً    ، ومثل قذف احملصنات هذه كبائر عملية يفسق صاحبها فسق ا عم النفس بغري حق
                      ً       ، والكبائر العملية أيض ا كلها  ، فالكبائر االعتقادية اليت دون الشرك وال خيرج من امللة
والنوع األول أشد من الثاين الذي عنده فسق اعتقادي أشد من الذي .  يفسق صاحبها

                                   َّ                    ولكن كل من الفاسقني ال خيرج من امللة إل ا يف حالة ما إذا كان .  عنده فسق عملي
، هذا يكفره السلف كما كفروا دعاة  عتقادي يدعو إىل بدعته وينادي عليهاالفاسق اال
، أما جمرد أنه يعتنقها من غري أن  ، ودعاة املعتزلة الذين يدعون إىل هذه املذاهب اجلهمية

أنه ضال :  ، فهذا ال يكفر ولكنه يضلل يقال                    ً                يدعو إليها ظنها صواب ا وغر مبن قال هبا
  .          ً          وفاسق فسق ا اعتقاديا

βÎ) ©!$# Ÿω ãÏøó¨  {:                  ّ    َّ                                      إذن ال خيرج من املل ة إل ا الكبائر الكفرية الشركية كما قال تعاىل tƒ 

β r& x8uô³ç„ Ïµ Î/ ãÏøó tƒ uρ $ tΒ tβρßŠ y7 Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ 4 { )١(  . 
، والزاين ولو  ، والسارق  أوجب احلد على شارب اخلمر- سبحانه وتعاىل -واهللا 

، واهللا تعاىل جعل  ، فإقامة احلدود عليهم دليل على إسالمهم           ً            كانوا كفار ا ألمر بقتلهم

                                                 
 .  ٤٨:  سورة النساء آية) ١(
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β  {:  املتقاتلني إخوة يف اإلميان قال تعاىل Î) uρ Èβ$ tG x Í← !$ sÛ z ÏΒ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# (#θ è= tG tG ø% $# (#θ ßs Î= ô¹ r' sù 

$ yϑ åκ s] ÷ t/ ( { )إىل قوله تعاىل )١ ،  :}  $ yϑ ¯ΡÎ) tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×ο uθ ÷z Î) (#θ ßs Î= ô¹ r'sù t ÷t/ ö/ä3÷ƒ uθ yz r& 4 { )٢(  . 
ً          فسمي القاتل مؤمن ا وأخ ا للمقتول ، وأمر باإلصالح بني املتقاتلني واعتربهم من                  ً    

β  {:  املؤمنني Î)uρ Èβ$ tG xÍ←!$ sÛ zÏΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#θ è= tG tG ø% $# { )٣(  . 
، ولكن حيكم على  دل ذلك على أن الكبرية اليت دون الشرك ال خترج من امللة

t  {:  ، كما قال تعاىل صاحبها بالفسق Ï%©!$#uρ tβθ ãΒ ötƒ ÏM≈ oΨ|Á ós ßϑ ø9$# §ΝèO óΟs9 (#θ è?ù'tƒ Ïπ yè t/ö‘ r'Î/ u!#y‰pκà− 

óΟèδρ ß‰Î= ô_ $$ sù tÏΖ≈ uΚ rO Zο t$ ù#y_ Ÿω uρ (#θ è= t7ø)s? öΝçλm; ¸ο y‰≈ pκy− #Y‰t/r& 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ tβθà)Å¡≈ xø9$# ∩⊆∪ { )٤(   . 
، قال  - سبحانه وتعاىل -                    َّ                  ، وأمر برد شهادهتم إل ا أن يتوبوا إىل اهللا  فسماهم فاسقني

$  {:  تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθãΖtΒ#u β Î) óΟä.u!% y` 7,Å™$ sù :* t6 t⊥ Î/ (#þθãΨ ¨ t6 tG sù { )٥(  . 
 :  الفقرة الثانية من السؤال

 تكفري املستخف هبذه املعاصي وحكم اإلصرار على الكبرية وعدم التوبة منها 
هل يكفر املستخف هبذه املعاصي حبيث مل يصرح باستحالهلا إمنا يستخف :  ١٢س

 ؟  هبا ويقع فيها مع علمه حبرمتها
، فهذا دليل على  ما استخفافه هبا، وأ إذا كان يعتقد حرمتها فإنه ال يكفر:  ١٢ج

 .  ، وال يدل على كفره ما دام أنه يعتقد أهنا حرام ضعف إميانه

                                                 
 .  ٩:  سورة احلجرات آية) ١(
 .  ١٠:  سورة احلجرات آية) ٢(
 .  ٩:  سورة احلجرات آية) ٣(
 .  ٤:  سورة النور آية) ٤(
 .  ٦:  سورة احلجرات آية) ٥(
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 :  الفقرة الثالثة من السؤال
                                                           ً  يقول السائل هل اإلصرار على الكبرية وعدم التوبة منها جيعلها كفر ا :  ١٣س 

ً                                                         خمرج ا من امللة أم أن صاحبها يشمله الوعيد أو يدخل حتت الوعيد إن  شاء اهللا عذبه   
 ؟  وإن شاء غفر له

؛ ألهنا                                                          ً اإلصرار على الكبرية اليت هي دون الشرك ال يصري املصر عليها كافر ا:  ١٣ج
ّ       ، ولو أصر  عليها ، وال خيرج من امللة                                        ً ما دامت دون الشرك والكفر فإنه يعترب فاسق ا           . 

 الضوابط اليت ينبغي لطالب العلم أن يعرفها 
 :  لسؤالالفقرة الرابعة من ا

ما هي الضوابط اليت ينبغي لطالب العلم أن يعرفها لكي حيكم على فالن :  ١٤س
 ؟  من الناس بأنه مستحل للمعصية اجملمع على حترميها حبيث يكفر املستحل هلذه املعصية

الضوابط اليت تدل على استحالل املعصية أن يصرح الشخص بأهنا حالل إما :  ١٤ج
، وإما أن يشهد عليه  إهنا حالل:  ، أو يقول  يكتب بأهنا حالل، بأن بلسانه وإما بقلمه

، أو ما أشبه ذلك  ، أو الربا ، أو حبل اخلمر شاهدان عدالن فأكثر بأنه يقول حبل الزنا
ٍ                                     حينئذ  حيكم عليه باالستحالل إما بإقراره كالمي ا  .  ، وإما بالشهادة عليه            ، أو كتابي ا     
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 احملاضرة التاسعة واألربعون 
 الفقه يف الدين عصمة من الفنت  

 نعمة اإلسالم والتحذير من الوقوع يف الفنت الصارفة عنه 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

                       ّ                 ً             ، والصالة والسالم على نبي نا حممد املبعوث رمحة  للعاملني وعلى  احلمد هللا رب العاملني
 .               َّ                            ، ومن متسك بسن ته وسار على هنجه إىل يوم الدين آله وأصحابه

َ  َّ              م ن  علينا باإلسالم- سبحانه وتعاىل -فإن اهللا :  ما بعدأ  سبحانه -، قال اهللا   
$  {:  -وتعاىل  pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u (#θ à)®?$# ©!$# ¨,ym Ïµ Ï?$ s)è? Ÿω uρ ¨ è∫θ èÿ sC ωÎ) ΝçFΡr&uρ tβθßϑ Î= ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪ 

(#θ ßϑ ÅÁtG ôã $#uρ È≅ ö7pt ¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θè% §xs? 4 (#ρ ãä.øŒ$#uρ |M yϑ ÷èÏΡ «!$# öΝä3ø‹n= tæ øŒÎ) ÷ΛäΖä. [!#y‰ôã r& y#©9r' sù t ÷t/ 

öΝä3Î/θ è= è% Λä ós t7ô¹ r'sù ÿÏµ ÏFuΚ ÷è ÏΖÎ/ $ ZΡ≡uθ ÷z Î) ÷ΛäΖä.uρ 4’ n?tã $ xx© ;ο tøãm zÏiΒ Í‘$̈Ζ9$# Νä.x‹s)Ρ r'sù $ pκ÷]ÏiΒ 3 y7 Ï9≡x‹x. ß Îit6 ãƒ ª! $# 

öΝä3s9 Ïµ ÏG≈ tƒ#u ÷/ä3ª= yè s9 tβρ ß‰tG öκsE ∩⊇⊃⊂∪ ä3tFø9uρ öΝä3Ψ ÏiΒ ×π̈Β é& tβθ ããô‰tƒ ’ n< Î) Îösƒ ø: $# tβρ ããΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρ Çtã 

Ìs3Ψ ßϑ ø9$# 4 y7Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ šχθßs Î= øßϑ ø9$# ∩⊇⊃⊆∪ Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3s? t Ï% ©!$% x. (#θ è% §xs? (#θ àn= tF÷z $#uρ .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ æΛèεu!% y` 

àM≈oΨ Éi t6 ø9$# 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ öΝçλm; ë>#x‹tã ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇⊃∈∪ { )سبحانه وتعاىل -، وقال   )١ -  :}  tΠöθ u‹ø9$# 

àM ù= yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àMôϑ oÿ øC r&uρ öΝä3ø‹n= tæ  ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™M}$# $ YΨƒÏŠ 4 { )وقال   )٢ ،- 

β¨  {:  -سبحانه وتعاىل  Î) šÏe$! $# y‰Ψ Ïã «!$# ÞΟ≈ n= ó™ M}$# 3 { )وقال تعاىل  )٣ ،  :}  tΒ uρ ÆtG ö; tƒ 

uöxî ÄΝ≈n=ó™M}$# $YΨƒÏŠ n=sù Ÿ≅t6ø)ãƒ çµ÷ΨÏΒ uθèδuρ ’Îû ÍοtÅzFψ$# zÏΒ zƒÌÅ¡≈y‚ø9$# ∩∇∈∪ { )وقال تعاىل  )٤ ،  :

} (#ρ ß‰Îγ≈ y_ uρ ’ Îû «!$# ¨,ym Íν ÏŠ$ yγ Å_ 4 uθ èδ öΝä38 u; tFô_ $# $ tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ä3ø‹n= tæ ’ Îû È Ïd‰9$# ôÏΒ 8l tym 4 s' ©#ÏiΒ öΝä3‹ Î/r& 

zΟŠ Ïδ≡tö/Î) 4 uθ èδ ãΝä39£ϑ y™ tÏϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# ÏΒ ã≅ö6 s% ’ Îûuρ #x‹≈ yδ tβθ ä3u‹Ï9 ãΑθ ß™ §9$# #´‰‹Îγ x© ö/ä3ø‹n= tæ (#θ çΡθ ä3s?uρ u!#y‰pκà− 

                                                 
 .  ١٠٥ - ١٠٢:  اتياآلسورة آل عمران ) ١(
 .  ٣:  سورة املائدة آية) ٢(
 .  ١٩:  سورة آل عمران آية) ٣(
 .  ٨٥:  سورة آل عمران آية) ٤(
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’ n?tã Ä¨$̈Ζ9$# 4 (#θ ßϑŠ Ï% r'sù nο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è?# uuρ nο 4θ x.¨“9$# (#θ ßϑ ÅÁ tG ôã$#uρ «!$$ Î/ uθ èδ óΟä39s9öθ tΒ ( zΝ÷è ÏΨsù 4’ n< öθ yϑø9$# zΟ÷è ÏΡuρ 

çÅÁ ¨Ζ9$# ∩∠∇∪ { )١(  . 
، وإن كانت نعم اهللا  إن نعمة اإلسالم نعمة ال يعدهلا شيء من النعم األخرى

، ولكن نعمة اإلسالم هي  ، بل جيب أن تذكر وتشكر ، وال حتتقر وال تستصغر عظيمة
نعمة     ً   أيض ا  فبعثة هذا الرسول                                 ً  ، اإلسالم الذي بعث اهللا به رسوله حممد ا  أعظم النعم
 ô‰s)s9 £tΒ  {:  ، قال تعاىل ، ودعا إليه ، وجاء به نه هو الذي بني هذا اإلسالم؛ أل عظيمة

ª!$# ’ n?tã tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# øŒÎ) y]yè t/ öΝÍκ Ïù Zωθß™ u‘ ôÏiΒ ôΜ ÎγÅ¡àΡr& (#θ è= ÷G tƒ öΝÍκö n= tæ Ïµ ÏG≈tƒ#u öΝÍκÅe2 t“ ãƒ uρ ãΝßγ ßϑÏk= yè ãƒ uρ 

|=≈ tG Å3ø9$# sπ yϑò6Ït ø: $#uρ βÎ)uρ (#θ çΡ% x. ÏΒ ã≅ö6 s% ’ Å∀s9 9≅≈ n= |Ê AÎ7•Β ∩⊇∉⊆∪ { )٢(  . 
 إن -، وعوارض تعرض لإلنسان قد خترجه من هذا اإلسالم  ولكن هناك صوارف

ّ                تصد ه عن الدخول فيه، أو   أو تضعفه يف قلبه-كان من أهله   .  ، إن كان ليس من أهله   
، كما جيب  ، فيجب عليه أن يكون على معرفة هبا هناك فنت عظيمة تعرض لإلنسان

 .  عليه أن يعرف ما هو املخرج منها إذا ابتلي هبا
:   يقول- رضي اهللا تعاىل عنه -ومن هنا كان الصحايب اجلليل حذيفة بن اليمان 

 .  ، خمافة أن أقع فيه ، وكنت أسأله عن الشر  عن اخلريول اهللا كان الناس يسألون رس
ً   ، مث أيض ا  ، ومعرفة أحكامه وتفاصيله أمر واجب                 ً             فمعرفة اإلسالم أول ا والتبصر فيه       

، فيعرف             ِّ                  ، أو ما يضع فه يف قلبه من اآلفات ، وحيول بني العبد وبينه          َ   ِ     معرفة ما ي صر ف عنه
، فإنه إذا مل يعرف  أن يأخذ باملنافع ويتجنب املضار، من أجل  املنافع ويعرف املضار

 أمرنا - جل وعال -، واهللا  ، رمبا أهنا هتلكه وهو ال يدري األمور الضارة واألمور املضللة
  . )٣( } ∪⊅⊂⊆∩ Ÿωuρ ¨è∫θèÿsC ωÎ) ΝçFΡr&uρ tβθßϑÎ=ó¡•Β  {:  ، قال تعاىل أن نتمسك هبذا الدين إىل الوفاة

                                                 
 .  ٧٨:  سورة احلج آية) ١(
 .  ١٦٤:  سورة آل عمران آية) ٢(
 .  ١٠٢:  سورة آل عمران آية) ٣(
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، فنحن ال منلك أن نبقي  - سبحانه وتعاىل -وال شك أن البقاء على اإلسالم بيد اهللا 
أننا :  ، ولكن معىن هذا - سبحانه وتعاىل -، وإمنا هذا بيد اهللا  على اإلسالم إىل أن منوت

، فإذا  األسباب الواقية:  أخذ باألسباب اليت تسبب البقاء على هذا اإلسالم إىل املوتن
، ويتوفانا على    ّ                          مبن ه وفضله يتمم علينا نعمته- سبحانه وتعاىل -أخذنا باألسباب فإن اهللا 

، إذا   حليم كرمي- جل وعال -، واهللا  ، وسعينا يف النجاة ؛ ألننا بذلنا األسباب اإلسالم
ً                ً    من عبده حرص ا على اخلري ورغبة  فيهرأى  ً            ً     ، وبغض ا للشر وخوف ا منه             سبحانه -، فإن اهللا       

 .  ، ويتمم له خبري       ِّ         ، ويسل م له دينه ، وحيميه ، ويقيه  يسدده-وتعاىل 
 -، فإن اهللا  ، وعدم كراهية للشر ، وعدم رغبة يف اخلري                          ً أما إذا رأى من عبده إعراض ا

:  ، قال تعاىل - سبحانه وتعاىل -      ً      ، وعدل ا منه         ً   ؛ عقوبة  له توىل    ِّ      يول ه ما -سبحانه وتعاىل 
}  tΒ uρ È,Ï%$ t±ç„ tΑθ ß™ §9$# .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ t ¨t6 s? ã& s! 3“ y‰ßγ ø9$# ôìÎ6 −Ftƒ uρ uöxî È≅‹Î6 y™ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# Ï& Îk!uθ çΡ $ tΒ 4’̄< uθ s? 

Ï& Î#óÁ çΡuρ zΝ¨Ψ yγ y_ ( ôNu!$ y™ uρ #·ÅÁ tΒ ∩⊇⊇∈∪ { )يشاقق الرسول                  ِ        ، فصار السبب من ق بل العبد )١ ،  ،

&Ï  {:  - سبحانه وتعاىل -، والعقوبة من اهللا              ِ   ، السبب من ق بله ويتبع غري سبيل املؤمنني Îk!uθ çΡ 

$ tΒ 4’̄< uθ s? Ï& Î#óÁ çΡuρ zΝ¨Ψ yγ y_ ( ôNu!$ y™ uρ #·ÅÁ tΒ ∩⊇⊇∈∪ { )٢(  . 
؛ ليظهر بذلك صدق اإلميان أو  االمتحان واالبتالء:  ، والفتنة معناها والفنت مجع فتنة

zÏΒ  {:  ، قال تعاىل النفاق uρ Ä¨$̈Ζ9$# tΒ ãΑθ à)tƒ $ ¨ΨtΒ#u «!$$ Î/ !#sŒÎ* sù y“ ÏŒρ é& ’ Îû «!$# Ÿ≅ yèy_ sπ uΖ÷FÏù Ä¨$ ¨Ψ9$# 

É># x‹yè x. «!$# { )ن دينه ويطاوع ، وإمنا يفر م فال يصرب عند الفنت ليثبت على احلق.   )٣
 كاملستجري من -، وإمنا خرج من شر إىل ما هو شر منه  ، يظن أنه بذلك ينجو للصوارف

إنه ! ؟  ، وهل فتنة الناس تعادل عذاب اهللا  جعل فتنة الناس كعذاب اهللا-الرمضاء بالنار 
، ولو أنه صرب على  ، وجتاوب مع الفاتنني وطاوعهم خرج إىل عذاب اهللا إذا ترك دينه

                                                 
 .  ١١٥:  سورة النساء آية) ١(
 .  ١١٥:  سورة النساء آية) ٢(
 .  ١٠:  يةسورة العنكبوت آ) ٣(
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،                                ً ، لكان هذا األمل الذي يالقيه مؤقت ا ، ومتسك بدينه ى الناس وصرب على أذى العبادأذ
،  ، ولكنه بالعكس مل يصرب على أذى الناس وفتنة الناس ، والعاقبة محيدة والفرج قريب

، فصار إىل عذاب اهللا  ، وأجاهبم إىل ما سألوا من الكفر باهللا بل أطاعهم يف معصية اهللا
 .  املؤمل
، الثابت على  ؛ ليظهر بذلك الصادق يف إميانه هي االبتالء واالمتحان:  فتنةفال
 .  ، الذي تعصف به أول عاصفة من الفنت ، من املذبذب املزعزع عقيدته

 الفقه يف الدين 
ً  وشرع ا،  الفهم:  ، فالفقه لغة وأما الفقه يف الدين  الوارد الفهم يف أحكام اهللا :     
،                                   َّ                    ألن اهللا أنزل هذا القرآن وأنزل السن ة النبوية هدى للناسوله              َّ    يف كتاب اهللا وسن ة رس

، وما يسعدهم يف الدنيا  ، وفيها بيان كل شيء مما حيتاجه العباد يف أمور دينهم فيها اهلدى
، وإىل جانبه بيان  ، فيه الكفاية   َّ                                 ضم ن اهللا هذا الكتاب كل ما حيتاجه البشر.  واآلخرة
$!  {:  ، قال تعاىل ، املفسرة للقرآن  املبينة للقرآن    َّ         وسن ة الرسولالرسول  uΖø9t“Ρr& uρ y7 ø‹s9Î) 

tò2 Ïe%! $# t Îit7çFÏ9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 $ tΒ tΑÌh“ çΡ öΝÍκö s9Î) { )١(  . 
               َّ                  ، فالكتاب والسن ة فيهما اهلداية من  ، ومفسر هلذا الكتاب العظيم لغفالرسول مبني ومب

 .  ، وبيان طريق اخلري وطريق الشر الضالل
 حكم ما      َّ        ، وسن ة رسوله  هو أن نعقل ونفهم من كتاب اهللا:  فالفقه يف الدين

         ّ               ، حىت نتجن بها ونأخذ طريق  ، وما يعرض علينا من الفنت َ   ِ                 ي عر ض علينا من املشكالت
 .  ، هذا هو الفقه يف الدين لنجاةا

                                                 
 .  ٤٤:  سورة النحل آية) ١(
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:  - سبحانه وتعاىل -، قال  ، وذم الذين ال يفقهون واهللا تعاىل أمر بالفقه يف الدين
}  Ÿωöθ n= sù txtΡ ÏΒ Èe≅ä. 7π s% öÏù öΝåκ÷]ÏiΒ ×π xÍ←!$ sÛ (#θ ßγ ¤)xtG uŠÏj9 ’ Îû Çƒ Ïe$! $# (#ρ â‘ É‹Ψ ãŠÏ9uρ óΟßγ tΒ öθ s% #sŒÎ) (#þθãè y_ u‘ öΝÍκö s9Î) 

óΟßγ ¯= yè s9 šχρ â‘ x‹øt s† ∩⊇⊄⊄∪ { )١(   . 
 ؛ - سبحانه وتعاىل -ال يفهمون أحكام اهللا :  ، يعين ووصف املنافقني بأهنم ال يفقهون

 .  ، فصاروا ال يفقهون يه ومل يهتموا به، ومل يلتفتوا إل ألهنم مل يريدوا ذلك
، واإلنسان يعايش  الفنت كثرية.  ، وتكثر وتعظم وتتجدد يف آخر الزمان والفنت كثرية
 أخرب أن املال واألوالد - سبحانه وتعاىل -، واهللا          ِ          ، ولكن مق ل ومستكثر الفنت كل حياته

$!  {:  ، قال تعاىل فتنة yϑ ¯ΡÎ) öΝä3ä9≡uθ øΒ r& ö/ä.ß‰≈ s9÷ρ r&uρ ×πuΖ÷G Ïù 4 ª!$#uρ ÿ…çν y‰ΨÏã íô_ r& ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇∈∪ { )وقال  )٢ ،

$  {:  تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω ö/ä3Îγ ù= è? öΝä3ä9≡uθ øΒ r& Iω uρ öΝà2 ß‰≈ s9÷ρ r& tã Ìò2 ÏŒ «!$# 4 tΒ uρ ö≅yè øtƒ y7 Ï9≡sŒ 

y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβρçÅ£≈ y‚ ø9$# ∩∪ { )٣(  . 
، وحب  ، وحب البلد ، وحب الولد ، من آثر حب املال فاألموال واألوالد فتنة

،  ؛ فلريقب أسوأ النتائج ، وحب املساكن على حمبة اهللا ورسوله ، وحب التجارة ةالعشري
≅ö  {:  قال تعاىل è% β Î) tβ%x. öΝä.äτ !$ t/# u öΝà2 äτ !$ oΨ ö/r&uρ öΝä3çΡ≡uθ ÷z Î)uρ ö/ä3ã_≡uρ ø— r&uρ óΟä3è?uÏ±tã uρ îΑ≡uθ øΒ r&uρ 

$ yδθßϑ çG øùutIø% $# ×ο t≈ pgÏBuρ tβ öθ t±øƒ rB $ yδ yŠ$ |¡x. ßÅ3≈ |¡tΒ uρ !$ yγ tΡöθ |Ê ös? ¡=ym r& Νà6ø‹s9Î) š∅ ÏiΒ «!$# Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 7Š$ yγ Å_uρ 

’ Îû Ï& Î#‹Î7y™ (#θ ÝÁ −/utIsù 4 ®L ym š† ÎAù'tƒ ª!$# Íν Íö∆ r'Î/ 3 ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# šÉ)Å¡≈ xø9$# ∩⊄⊆∪ { )٤(  . 

$  {:  ، قال تعاىل فاألموال واألوالد فتنة والزوجة فتنة pκš‰ r'̄≈ tƒ š Ï%©!$# (#þθ ãΖtΒ#u χ Î) ôÏΒ 

öΝä3Å_≡uρ ø— r& öΝà2 Ï‰≈ s9÷ρ r&uρ #xρ ß‰tã öΝà6©9 öΝèδρâ‘ x‹÷n$$ sù 4 { )ال تؤثروا حمبتهم على حمبة اهللا  )٥ ،
، ال تنشغلوا هبم عما يقربكم إىل اهللا  ، ال تؤثروا طاعتهم على طاعة اهللا ورسوله ورسوله

                                                 
 .  ١٢٢:  سورة التوبة آية) ١(
 .  ١٥:  سورة التغابن آية) ٢(
 .  ٩:  سورة املنافقون آية) ٣(
 .  ٢٤:  سورة التوبة آية) ٤(
 .  ١٤:  سورة التغابن آية) ٥(
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$  {:  ، قال اهللا تعاىل ، احذروا - سبحانه وتعاىل - pκš‰ r'̄≈ tƒ šÏ% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u χ Î) ôÏΒ 

öΝä3Å_≡uρ ø— r& öΝà2 Ï‰≈ s9÷ρ r&uρ #xρ ß‰tã öΝà6©9 öΝèδρâ‘ x‹÷n$$ sù 4 { )أنكم :  ، ليس معىن احذروهم )١
وحتذرون ،  أنكم حتذرون فتنتهم:  ، معناه ، ال ، وتقاطعوهنم ، وتبتعدون عنهم تعادوهنم

، بل قدموا حمبة اهللا ورسوله على  ؛ إذا تعارضت حمبتهم مع حمبة اهللا ورسوله االحنياز معهم
ٍ                                    ، وحينئذ  يصلح اهللا لكم األموال ويصلح لكم األوالد األموال واألوالدحمبة  ، قال         
χ  {:  تعاىل Î) ôÏΒ öΝä3Å_≡uρ ø— r& öΝà2 Ï‰≈ s9÷ρ r&uρ #xρ ß‰tã öΝà6©9 öΝèδρâ‘ x‹÷n$$ sù 4 βÎ)uρ (#θ à÷è s? (#θ ßs xóÁ s?uρ 

(#ρ ãÏøó s?uρ  χ Î* sù ©!$# Ö‘θ àxî íΟ‹ Ïm §‘ ∩⊇⊆∪ !$ yϑ ¯ΡÎ) öΝä3ä9≡uθ øΒ r& ö/ä.ß‰≈ s9÷ρ r&uρ ×π uΖ÷G Ïù 4 ª!$#uρ ÿ…çν y‰Ψ Ïã íô_ r& ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇∈∪ 
(#θ à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä ÷èsÜtFó™ $# { )٢(  . 

، وأال يقدم حمبة  أن يتقي اهللا ما استطاع:  الواجب على املسلم يف هذا املوقف
؛ إذا تعارض ذلك مع ما  ، أو حمبة ماله ، أو حمبة ولده زوجته إذا تعارضت مع حمبة اهللا

،  ، ويصلح له زوجته  وبذلك يصلح اهللا له ماله بل يقدم ما حيبه اهللا حيبه اهللا 
 .  ويصلح له أوالده

،   )٣( } ∪∋⊃∩ ?Νä.θè=ö7tΡuρ Îh¤³9$$Î/ Îösƒø:$#uρ ZπuΖ÷FÏù ( $uΖøŠs9Î)uρ tβθãèy_öè  {:  ، قال تعاىل اخلري والشر فتنة
:  ، قال تعاىل ال والغيث واخلصب هذا كله فنت تعرض على اإلنساناخلري الذي هو امل

} Νä.θ è= ö7tΡuρ Îh¤³9$$ Î/ Îösƒ ø: $#uρ Zπ uΖ÷FÏù ( $ uΖøŠs9Î)uρ tβθ ãè y_ öè? ∩⊂∈∪ { )وكذلك الطاعة واملعصية فتنة )٤ ،  ،
يت وقت الصالة ، يأ ، تعرض له الطاعة ، وينهى عن املعصية واإلنسان يؤمر بالطاعة

؟ هذا  ، فأيهما يقدم ، ويأيت وقت اللذة واألكل والشرب واالستمتاع وغري ذلك والعبادة
 .  - سبحانه وتعاىل -، ابتالء وامتحان من اهللا  ابتالء وامتحان

                                                 
 .  ١٤:  سورة التغابن آية) ١(
 .  ١٦ - ١٤:  اتياآلسورة التغابن ) ٢(
 .  ٣٥:  ة األنبياء آيةسور) ٣(
 .  ٣٥:  سورة األنبياء آية) ٤(
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$  {:  ، قال تعاىل الناس بعضهم لبعض فتنة oΨù= yè y_ uρ öΝà6ŸÒ ÷èt/ <Ù ÷èt7Ï9 ºπ uΖ÷FÏù šχρ çÉ9 óÁ s?r& 3 
tβ% Ÿ2 uρ y7 •/u‘ #ZÅÁ t/ ∩⊄⊃∪ { )١(  . 

، ويبتلي  ، يبتلي املؤمن بالكافر  بعضهم ببعض- سبحانه وتعاىل -فالناس يبتلي اهللا 
y7  {:  قال تعاىل،  ، يبتلي عباده بعضهم ببعض املؤمن باملنافق Ï9≡sŒ öθ s9uρ â!$ t±o„ ª!$# u|ÇtGΡ]ω 

öΝ åκ ÷] ÏΒ  Å3≈ s9 uρ (# uθ è= ö6 u‹ Ï j9 Ν à6 ŸÒ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Î/ 3 { )وقال تعاىل )٢ ،  :}  $ oΨ ù= yè y_ uρ öΝ à6 ŸÒ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Ï9 

ºπ uΖ ÷F Ïù { )٣(  . 
       َّ             ؛ ليتجل ى موقفه منهم  فاملؤمن واملسلم يبتلى بأعدائه من الكفار واملنافقني والعصاة

، أو االستستالم واإلخالد  ، واجلهاد ر، واألمر باملعروف والنهي عن املنك بالدعوة إىل اهللا
، واألمر باملعروف والنهي عن  الدعوة إىل اهللا:   وهي-، فإن كانت األوىل  إىل الراحة

:   وهي-، وإن كانت الثانية  ، وجنح يف االمتحان  كان على خري-، واجلهاد  املنكر
، وعدم دعوهتم  م، وعدم التعرض للناس وهم على شره االستسالم واإلخالد إىل الراحة

، إمنا  ، وعدم اجلهاد يف سبيل اهللا ، وعدم األمر باملعروف والنهي عن املنكر إىل اهللا
:  ، قال تعاىل  كانت اخلسارة واإلخفاق يف االمتحان-استسلم وأخلد إىل الراحة 

} $ oΨ ù= yèy_ uρ öΝà6ŸÒ ÷èt/ <Ù÷è t7Ï9 ºπ uΖ÷FÏù šχρ çÉ9 óÁ s?r& 3 { )قال  كذلك يبتلي الغين بالفقري،  )٤ ،

š  {:  تعاىل Ï9≡x‹Ÿ2 uρ $ ¨Ψ tG sù Νåκ|Õ÷è t/ <Ù ÷èt7Î/ (#þθ ä9θ à)u‹Ïj9 ÏIω àσ¯≈ yδr&  ∅ tΒ ª!$# ΟÎγ øŠn= tæ .ÏiΒ !$ uΖÏΨ ÷ t/ 3 }§øŠs9r& 

ª!$# zΝn= ÷ær'Î/ t ÌÅ6≈ ¤±9$$ Î/ ∩∈⊂∪ { )٥(  . 
ّ                   أهؤالء من  اهللا عليهم من بيننا:  ، ويقولون الكفار حيتقرون فقراء املسلمني هؤالء ! ؟         

حنن ! ؟  ، ليس بأيديهم شيء كيف يكونون هم على اهلدى وحنن على الضالل ناس فقراء
                                                 

 .  ٢٠:  سورة الفرقان آية) ١(
 .  ٤:  سورة حممد آية) ٢(
 .  ٢٠:  سورة الفرقان آية) ٣(
 .  ٢٠:  سورة الفرقان آية) ٤(
 .  ٥٣:  سورة األنعام آية) ٥(
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،  ، وأهل احلل والعقد وأهل الرأي، وحنن أهل الرئاسة  ، وحنن أهل الثروة أهل املال
Ï  {.  . . ، وأهنم ، ومع هذا يزعمون أهنم خري منا وهؤالء فقراء مساكني Iω àσ ¯≈ yδ r&  ∅ tΒ 

ª!$# ΟÎγøŠn=tæ .ÏiΒ !$uΖÏΨ÷t/ 3 { )قول اهللا تعاىل)١   :}  }§øŠs9r& ª!$# zΝn=÷ær'Î/ tÌÅ6≈¤±9$$Î/ ∩∈⊂∪ { )٢(  . 
، وإمنا ينظر إىل قلوبكم   ال ينظر إىل صوركم وأموالكم- جل وعال -اهللا 
 أما ، هذا هو ويل اهللا  ، الراغب يف اخلري ، املؤمن باهللا ، فالفقري الشاكر وأعمالكم

، ومل يقبل احلق فهذا ال          ُ                    ، الذي أ عجب مباله ونفسه وجاهه املستكرب واملتعايل على احلق
، فإنه ال يساوي عند اهللا                              ً     ً ، وإن كان يساوي عند نفسه شيئ ا كبري ا                 ً يساوي عند اهللا شيئ ا

ÏIω  {:  ، قال تعاىل    ً شيئ ا àσ¯≈ yδr&  ∅ tΒ ª!$# ΟÎγ øŠn= tæ .ÏiΒ !$ uΖÏΨ ÷t/ 3 { )هؤالء حصلوا :  ، يعين )٣
، وحنن  ، حنن أعز منهم ؛ وهم هبذه احلالة من الفقر والفاقة واحلاجة على اهلداية دوننا

، وليس  ؛ ألن املقاييس عندهم مقاييس الغىن والثروة واجلاه ا بزعمهم، هذ أكرب منهم
 فهي بالقلوب واألعمال - جل وعال -، أما املقاييس عند اهللا  مقاييس القلوب واألعمال

الدنيا ملن حيب طي  يع- جل وعال -واهللا .  )٤( }ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم  {

šÏ9≡x‹Ÿ2  {:  ، قال تعاىل ، ولكنه ال يعطي هذا الدين إال ملن حيب ومن ال حيب uρ 

$ ¨Ψ tG sù Νåκ|Õ÷è t/ <Ù ÷èt7Î/ (#þθ ä9θ à)u‹Ïj9 ÏIω àσ¯≈ yδ r&  ∅ tΒ ª!$# ΟÎγ øŠn= tæ .ÏiΒ !$ uΖÏΨ ÷ t/ 3 { )٥( .  

 التفرق واالختالف من أعظم الفنت 
، هذا  ، وظهور الفرق واجلماعات فتنة التفرق واالختالفكذلك من أعظم الفنت 

 كما يف حديث العرباض بن  فإنه ، وهذا شيء أخرب عنه النيب  من أعظم الفنت
، وذرفت  ، وجلت منها القلوب  موعظة بليغةوعظنا رسول اهللا  {:   قالسارية 

                                                 
 .  ٥٣:  سورة األنعام آية) ١(
 .  ٥٣:  سورة األنعام آية) ٢(
 .  ٥٣:  سورة األنعام آية) ٣(
 .  )٢٥٦٤(مسلم الرب والصلة واآلداب ) ٤(
 .  ٥٣:  سورة األنعام آية) ٥(
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أوصيكم بتقوى :  ، قال ، كأهنا موعظة مودع فأوصنا يا رسول اهللا:  ، فقلنا منها العيون
؛ ملا يف ذلك  لوالة أمور املسلمني:   يعين، السمع والطاعة.  )١( }، والسمع والطاعة  اهللا

،  ، إذا اجتمعت حتت قيادهتا ، وهيبة األمة أمام أعدائها ، وقوة األمة من اجتماع الكلمة
تأمر ، وإن  والسمع والطاعة {، فإن ذلك جيعل لألمة هيبة وقوة  وحتت واليتها املؤمنة

، ما دام  ، بل امسعوا وأطيعوا ال حتتقروا ويل األمر مهما كان:  ، يعين )٢( }عليكم عبد 

  هذا خرب منه )٣( }فإنه من يعش منكم فسريى اختالفًا كثًريا  {أنه يأمر بطاعة اهللا 
، فال بد أن يقع ما أخرب   ال ينطق عن اهلوى، وهو  بوقوع االختالف بني املسلمني

،           ً سريى اختالف ا:   ما قال)٤( }فسريى اختالفًا كثًريا  {،          ً         ً  إن عاجل ا وإن آجل ابه 
،   إىل ما ينجي من شر هذا االختالف، مث أرشد  " "    ً كثري ا"  : " ، بل قال فقط
، متسكوا هبا  ، وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي فعليكم بسنيت {:  فقال

؛ فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة  ، وإياكم وحمدثات األمور عليها بالنواجذوعضوا 
  . )٥( } ضاللة

، واملذاهب واجلماعات  ف يف اآلراء واألفكار عن وقوع االختالهكذا أخرب 
 وما كان عليه اخللفاء ، لكنه أوصى عند ذلك بالتمسك بكتاب اهللا وسنته  والفرق
 ، أما من أفلتت يده من سنة رسول اهللا  ؛ فإن ذلك ضمانة النجاة ملن عمل به الراشدين

 يقول يف خطبه  وكان . ، فإنه سيقع مع هذه الفرق املختلفة ومنهج اخللفاء الراشدين
 وشر األمور ، وخري اهلدي هدي حممد  إن خري احلديث كتاب اهللا {:  وحمادثاته
، ومن شذ  اجلماعة، فإن يد اهللا على  ، وعليكم باجلماعة ، وكل بدعة ضاللة حمدثاهتا

                                                 
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤٦٠٧(أبو داود السنة ) ١(
 .  )٣/١١٤(، أمحد  )٢٨٦٠(، ابن ماجه اجلهاد  )٦٧٢٣(البخاري األحكام ) ٢(
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤/١٢٦(، أمحد  )٤٤(مة ، ابن ماجه املقد )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ٣(
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤/١٢٦(، أمحد  )٤٤(، ابن ماجه املقدمة  )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ٤(
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة  )٤/١٢٦(، أمحد  )٤٤(، ابن ماجه املقدمة  )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ٥(
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،  التمسك بكتاب اهللا:   أسباب النجاة من الفنت وهي، فبني  )١( }شذ يف النار 

يث كتاب إن خري احلد {،   واحلذر من حمدثات األموروالتمسك هبدي رسول اهللا 

وعليكم  {:  ، مث قال )٢( } وشر األمور حمدثاهتا ، وخري اهلدي هدي حممد  اهللا

 . )٣( } باجلماعة
ً                  هذا أيض ا من أسباب النجاة ،  ، أن املسلم عند ظهور االفتراق واالختالف       

، اجلماعة اليت كانت  ة املسلمني، يكون مع مجاع ، يكون مع اجلماعة واجلماعات املتنوعة
، أو   وال يسري على منهج املتكلمني وعلى منهج الرسول تسري على خطى الرسول 

،  ، إال أهنا ال تغر أهل اإلميان ، وإن تسموا بأمساء براقة خداعة ، أو املبتدعيني اجلدلييني
 مجاعة )٤( }وعيكم باجلماعة  { فأهل اإلميان يأخذوا مبا أوصى به الرسول 

 .  املسلمني
افترقت اليهود على إحدي  {:  ، قال  يف حديث افتراق األمةوهذا مثل قوله 

بعني فرقة وستفترق هذه األمة على ثالث ، وافترقت اليهود على اثنني وس وسبعني فرقة
من كان :  ؟ قال من هي يا رسول اهللا:  قيل.  ، كلها يف النار إال واحدة وسبعني فرقة

 .  )٥( }على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب 

:  ، فاجلماعة )٦( }، فإن يد اهللا على اجلماعة  وعليكم باجلماعة {:  هذا مثل قوله
، ليس من  ، ولو كانت قليلة  وأصحابههي اليت تكون على ما كان عليه الرسول 

                                                 
،  )٣/٣٧١(، أمحد  )٤٥(، ابن ماجه املقدمة  )١٥٧٨(سائي صالة العيدين ، الن )٨٦٧(مسلم اجلمعة ) ١(

 .  )٢٠٦(الدارمي املقدمة 
،  )٣/٣٧١(، أمحد  )٤٥(، ابن ماجه املقدمة  )١٥٧٨(، النسائي صالة العيدين  )٨٦٧(مسلم اجلمعة ) ٢(

 .  )٢٠٦(الدارمي املقدمة 
 .  )٥/٢٣٣(أمحد ) ٣(
 .  )٥/٢٣٣(أمحد ) ٤(
 .  )٣/١٤٥(، أمحد  )٣٩٩٣( ماجه الفنت ابن) ٥(
 .  )٥/٢٣٣(أمحد ) ٦(
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β  {:  ، قال تعاىل                                  ً         شرط اجلماعة أن تكون كثرية ليست دليل ا على احلق Î)uρ ôìÏÜè? usYò2 r& tΒ 

† Îû ÇÚö‘ F{$# x8θ = ÅÒãƒ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# 4 β Î) tβθ ãèÎ7−Ftƒ ωÎ) £©à9$# { )١(  . 
، أو  ، ولو كانوا آالف األلوف ما داموا يتبعون الظن فإهنم يضلون عن سبيل اهللا

،  نصورة، وهو الفرقة الناجية امل ، أما من كان على احلق فإنه هو اجلماعة مئات األلوف
، هم الفرقة                ً        ً      ً ، ولو كان واحد ا أو عدد ا قليل ا ، ما دام أنه على احلق وهو الطائفة املنصورة

:  ، وهم الطائفة املنصورة وهم أهل السنة واجلماعة وكما قال رسول اهللا  الناجية
،  ، ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم ال تزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين {

 .  ، ولكن هذا حيتاج إىل صرب )٢( }حىت يأيت أمر اهللا تبارك وتعاىل 
، أهل السنة  ، الفرقة الناجية  والتمسك مبا عليه اجلماعةفالتمسك مبا عليه الرسول 

ً               ، خصوص ا يف آخر الزمان ، حيتاج إىل الصرب واجلماعة ؛ ألنه يف آخر الزمان املتمسك       
:  املالزم جلماعة املسلمني يلقى مشقة عظيمة كما جاء يف احلديث بسنة الرسول 

، أو  ابض على دينه كالقابض على اجلمر، يكون الق أنه حيصل يف آخر الزمان فنت {

املتمسك بسنيت عند فساد  {:  ، وقال  ، حيتاج إىل صرب )٣( }على خبط الشوك 

.  )٤( }بل منكم :  ال؟ ق منا أو منهم يا رسول اهللا:  ، قالوا ، له أجر مخسني أميت
 .                     ً  وكان املناصر هلم كثري ا؛ ألن الصحابة كانوا مع الرسول  من الصحابة:  يعين

، بل أكثر  ، ليس له أنصار ، وعند ظهور الفنت لكن املتمسك بالسنة يف آخر الزمان
، خيجلونه  ، حىت من الذين يدعون أهنم على اإلسالم يكونون أضداد له الناس أضداد له

؛ بسبب ثباته  ؛ فلذلك صار له هذا األجر العظيم ، فيحتاج إىل صرب خبونه وخيطئونهويو
،  الغرباء:   بـ، ووصفهم رسول اهللا  على احلق عند ظهور الفنت وكثرة العوارض

                                                 
 .  ١١٦:  سورة األنعام آية) ١(
 .  )٤/٩٣(، أمحد  )١٠٣٧(، مسلم اإلمارة  )٧١(البخاري العلم ) ٢(
 .  )٢٢٦٠(الترمذي الفنت ) ٣(
 .  )٤٠١٤(، ابن ماجه الفنت  )٣٠٥٨(الترمذي تفسري القرآن ) ٤(
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الذين يصلحون إذا فسد :  ؟ قال من هم يا رسول اهللا:  ، قالوا  للغرباءطوىب {:  قال

، فهذا يطلعنا على أمر  )٢( }يصلحون ما أفسد الناس  {:  ، ويف رواية )١( }الناس 
، والوفاة  ت الثبا- سبحانه وتعاىل -، فعلينا أن نسأل اهللا  عظيم سيحصل يف آخر الزمان

ّ                   ، وعلينا مع ذلك أن جند  يف معرفة احلق وأهله على اإلسالم ؛ حىت  ، ومعرفة الباطل وأهله                     
 .  ، وذلك إمنا حيتاج إىل الفقه يف الدين ، وحنذر من الباطل وأهله نكون مع احلق ومع أهله

بالعلم ، والبصرية  ، إمنا يتأتى ممن رزقه اهللا الفقه يف الدين هذا ال يتأتى من جاهل
،  ، وبني احلق والباطل ، وبني الغي والرشد ، الذي مييز به بني اهلدى والضالل النافع

 .  ؛ وأنتم ترون اآلن ما ميوج به العامل من فنت عظيمة فالنجاة من هذه الفنت العظيمة عزيزة

 تقارب العامل اآلن من الفنت 
اه يصل إىل أقصاه ، فصار ما حيدث يف أقص أن العامل اآلن تقارب:  من الفنت

 ينتقل بواسطة الوسائل -، ومن الفسوق واملعاصي  ، ينتقل ما حيدث من الشر بسرعة
، يف بيوت  ، وحىت يصل إىل البادية يف الرب ، حىت يدخل يف البيوت املغلقة احلادثة اآلن

،  ؛ وينظرونه كأهنم حاضرون يف املكان الذي حدث فيه ، بواسطة هذه الوسائل الشعر
 .  بل قد يكون أوضح من املكان الذي حدث فيه هذا الشر،  ال

،  ، وما أكثرها ، فنت الشهوات ، ميوج العامل اآلن بالفنت هذا من االبتالء واالمتحان
ّ           وكل هذا ي ص د ر إىل العامل! ، وما أكثر ذلك  وفنت الشبهات والضالالت واإلحلاد  َ ، أقصاه          ُ 

 .  - سبحانه وتعاىل -اهللا ، إال من رحم  ، جنوبه ومشاله وشرقه وغربه
، حيتاج إىل معرفة هذه  ، حيتاج إىل أخذ احليطة هذا حيتاج من اإلنسان إىل بصرية

،  ، وليس عنده علم ، أما اإلنسان الذي ليس عنده بصرية ؛ حىت يتجنبها األضرار الوافدة
، وأن  النعمبعضهم يعترب هذا من .  ، رمبا يعترب هذا من الرقي ومن التقدم وليس عنده فقه

                                                 
 .  )٤/٧٤(أمحد ) ١(
 .  )٢٦٣٠(الترمذي اإلميان ) ٢(
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،  ، وما يدري ما ينطوي عليه هذا األمر من اخلطورة ، ووسائل رفاهية هذه وسائل ثقافية
 تعرض على - كما تروهنا -، والفنت اآلن  فاألمر عظيم جدا.  وما حيمله من الشر

،  تعرض الفنت على القلوب عوًدا عوًدا {:  ، كما قال  ، تعرض على القلوب الناس
، ال يعرف معروفًا وال  ، حىت يصبح قلًبا جمخيا فأي قلب أشرهبا نكتت فيه نكتة سوداء

، وأي قلب أنكرها نكت فيه   ما أشرب من هواه- أو -، إال ما وافق هواه  ينكر منكًرا
 .  )١( } ال تضره فتنة ما دامت السماوات واألرض ، فهو قلب نكتة بيضاء

؟ ولكن القلب الذي ينكرها  ، فأي قلب أنكرها فالفنت هذه تعرض على قلوب الناس
، أما   الذي يعرف حكم اهللا يف هذه األمورهو القلب الفقيه املتفقه يف كتاب اهللا 

، وأن االبتعاد  ة والرقي، ويعتربها من احلضار       ُ       ، وقد ي عجب هبا اجلاهل فقد تنطلي عليه
 .       ُ                               عنها ي عترب من اجلفاء واجلالفة كما يقولون

     ً   عاصم ا - سبحانه وتعاىل -أنه ال عاصم من هذه الفنت إال ما جعله اهللا :  واحلق
≈=ë  {:   قال اهللا تعاىل، وسنة رسوله  ، وهو كتاب اهللا منها tG Å2 çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ s9 Î) 

yl Ì ÷‚ çG Ï9 }¨$ ¨Ζ9 $# z ÏΒ ÏM≈ yϑ è= —à9 $# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9 $# Èβ øŒ Î* Î/ óΟ Îγ Î n/ u‘ 4’ n< Î) ÅÞ≡ u ÅÀ Í“ƒ Í“ yè ø9 $# Ï‰‹ Ïϑ pt ø: $# ∩⊇∪ { )٢(  ،

θ#)  {:  - سبحانه وتعاىل -وقال  ãè Î7 ®? $# !$ tΒ tΑ Ì“Ρ é& Ν ä3 øŠ s9 Î)  Ï iΒ óΟ ä3 Î n/ §‘ Ÿω uρ (#θ ãè Î7 −F s?  ÏΒ ÿ Ïµ ÏΡρ ßŠ 

u !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& 3 Wξ‹ Î= s% $ ¨Β tβρ ã ©. x‹ s? ∩⊂∪ { )سبحانه وتعاىل -، وقال   )٣ -  :}  ¨β Î) # x‹≈ yδ 

tβ# u ö à) ø9 $# “ Ï‰ öκ u‰  ÉL ¯= Ï9 š† Ïφ ãΠ uθ ø% r& ç Å e³ u; ãƒ uρ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# t Ï% ©! $# tβθ è= yϑ ÷è tƒ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ¨β r& öΝ çλ m; # \ ô_ r& 

# Z Î6 x. ∩∪ ¨β r&uρ t Ï% ©!$# Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ Íο tÅz Fψ$$ Î/ $ tΡô‰tG ôã r& öΝçλm; $ ¹/# x‹tã $ VϑŠ Ï9r& ∩⊇⊃∪ { )وقال   )٤ ،- 
 قال - اليت هي ثانية سورة يف املصحف الشريف - يف أول سورة البقرة -سبحانه وتعاىل 

Ο!9# ∩⊇∪ y7$  { بسم اهللا الرمحن الرحيم:  تعاىل Ï9≡sŒ Ü=≈ tG Å6ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “ W‰èδ zŠ É)−Fßϑ ù= Ïj9 ∩⊄∪ 
                                                 

 .  )٥/٣٨٦(، أمحد  )١٤٤(مسلم اإلميان ) ١(
 .  ١:  سورة إبراهيم آية) ٢(
 .  ٣:  سورة األعراف آية) ٣(
 .  ١٠ - ٩:  تانياآلسورة اإلسراء ) ٤(
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t Ï% ©!$# tβθãΖÏΒ ÷σãƒ Í=ø‹tó ø9$$ Î/ tβθ ãΚ‹ É)ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9$# $ ®ÿÊΕuρ öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ tβθ à)ÏΖãƒ ∩⊂∪ t Ï% ©!$#uρ tβθãΖÏΒ ÷σãƒ !$ oÿ Ï3 tΑÌ“Ρé& y7 ø‹s9Î) 

!$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ÏΒ y7 Î= ö7s% Íο tÅz Fψ$$ Î/uρ ö/ãφ tβθãΖÏ%θ ãƒ ∩⊆∪ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& 4’ n?tã “ W‰èδ ÏiΒ öΝÎγÎn/§‘ ( y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ 

šχθ ßs Î=øßϑ ø9$# ∩∈∪ { )١(   . 
، مث  ، للمتقني خاصة ذكر اهللا يف مطلع هذه السورة أن هذا القرآن هدى للمتقني

t  {؟         ّ               بينهم بي ن من هم املتقون Ï% ©! $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Í= ø‹ tó ø9 $$ Î/ tβθ ãΚ‹ É) ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# $ ®ÿ ÊΕ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ 

tβθà)ÏΖãƒ ∩⊂∪ tÏ%©!$#uρ tβθãΖÏΒ÷σãƒ !$oÿÏ3 tΑÌ“Ρé& y7ø‹s9Î) !$tΒuρ tΑÌ“Ρé& ÏΒ y7Î=ö7s% ÍοtÅzFψ$$Î/uρ ö/ãφ tβθãΖÏ%θãƒ ∩⊆∪ { )٢(  ، 
y7  {،  مث حكم هلم بالفالح واهلداية Í× ¯≈ s9 'ρ é& 4’ n? tã “ W‰ èδ  Ï iΒ öΝ Îγ Î n/ §‘ ( y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ 

šχθ ßs Î= ø ßϑ ø9 وهم :  ، والصنف الثالث وهم الكفار:  ، مث ذكر الصنف الثاين  )٣( } ∪∋∩ #$
 .  املنافقون

 :   ثالثة أقسام أن البشر عند هذا القرآن ينقسمون إىل- سبحانه وتعاىل -ذكر اهللا 
، وذكر اهللا من  املتقون:  ، وهم                    ً       ً الذين آمنوا به ظاهر ا وباطن ا:  القسم األول
 .  أوصافهم ما ذكر

،  ، وهم الكفار                                ً       ً وهم الذين كفروا هبذا الكتاب ظاهر ا وباطن ا:  القسم الثاينمث ذكر 
β¨  {:  قال تعاىل Î) šÏ% ©!$# (#ρ ãxx. í!#uθ y™ óΟÎγ öŠn= tæ öΝßγ s?ö‘ x‹Ρr&u ÷Πr& öΝs9 öΝèδ ö‘É‹Ζè? Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ∩∉∪ zΝtF yz 

ª!$# 4’ n?tã öΝÎγ Î/θ è=è% 4’n?tã uρ öΝÎγ Ïè ôϑ y™ ( #’ n?tã uρ öΝÏδÌ≈ |Á ö/r& ×ο uθ≈ t±Ïî ( öΝßγ s9uρ ë># x‹tã ÒΟŠ Ïàtã ∩∠∪ { )هؤالء   )٤ ،
، فأصبحت ال تقبل احلق  ؛ عقوبة هلم ؛ فختم اهللا على قلوهبم                   ً       ً كفروا بالقرآن باطن ا وظاهر ا

 .  بعد ذلك
،  املنافقون:  ، وهم                          ً                ً  الذين آمنوا بالقرآن ظاهر ا وكفروا به باطن ا: والقسم الثالث

zÏΒ  {:  من قوله تعاىل:  وذكر اهللا فيهم بضع عشرة آية uρ Ä¨$̈Ψ9$# tΒ ãΑθ à)tƒ $ ¨ΨtΒ#u «!$$ Î/ 

                                                 
 .  ٥ - ١:  اتياآلسورة البقرة ) ١(
 .  ٤ - ٣:  تانياآلسورة البقرة ) ٢(
 .  ٥:  سورة البقرة آية) ٣(
 .  ٧ - ٦:  تانياآلسورة البقرة ) ٤(
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ÏΘöθ u‹ø9$$ Î/uρ ÌÅz Fψ$# $ tΒ uρ Νèδ tÏΨ ÏΒ ÷σßϑ Î/ ∩∇∪ šχθ ããÏ‰≈ sƒ ä† ©!$# t Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u { )إىل قوله .  .  )١

  .  )٢( } ∪⊂⊅∩ %öθs9uρ u!$x© ª!$# |=yδs%s! öΝÎγÏèôϑ|¡Î/ öΝÏδÌ≈|Áö/r&uρ 4 χÎ) ©!$# 4’n?tã Èe≅ä. &óx« ÖƒÏ‰s  {:  تعاىل

≈=ë {:  ، قال تعاىل تاج منا إىل تدبر، حي أن كتاب اهللا فيه اهلدى والنور:  احلاصل tG Ï. 

çµ≈ oΨø9t“Ρr& y7 ø‹s9Î) Ô8t≈ t6 ãΒ (#ÿρ ã−/£‰u‹Ïj9 Ïµ ÏG≈ tƒ#u t©.x‹ tFuŠÏ9uρ (#θ ä9'ρ é& É=≈ t6 ø9F{$# ∩⊄∪ { )ة من ، فمن يريد النجا )٣
 ؟  ؟ جيعله عنده ، ماذا  عليه بكتاب اهللاهذه الفنت فعليه بكتاب اهللا 

 ؟  !يشتري املصحف جيعله عنده 
؛ فهو املصدر األول للهداية والنجاة من الشرور يف الدنيا  عليه أن يقرأه ويعمل مبا فيه

؛ من  العمل به، واإلكثار من  ، اإلكثار من تالوته ، يف هذا القرآن العظيم تدبره واآلخرة
 .                 ً                         أجل أن يكون واقي ا لك من هذه الفنت والشرور

،  ، وتبينه ؛ ألهنا تفسر هذا القرآن وكذلك سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم
$  {:  ، كما قال تعاىل ، وتدل عليه وتوضحه tΒ uρ ß,ÏÜΖtƒ Çtã #“ uθ oλù; $# ∩⊂∪ ÷β Î) uθ èδ ωÎ) Öór uρ 

4 yrθãƒ ∩⊆∪ { )والنيب  )٤ ،يقول   :}  إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا

 .  هذا األمانة والضمانة من الفنت ملن متسك هبما،  }، وسنيت  كتاب اهللا:  بعدي

، ُيصبح الرجل فيها  إهنا ستكون فنت كقطع الليل املظلم {:   يف أحاديثوأخرب 

،  )٥( }، يبيع دينه بعرض من الدنيا  ، وميسي مؤمًنا ويصبح كافًرا مؤمًنا وميسي كافًرا
 ، يترك الصالة:  ؛ فينساق مع الدنيا يؤثر الدنيا على اآلخرة:  يبيع دينه بعرض من الدنيا

؛ فيبيع دينه بعرض  ، ويطيع الشيطان وأعوان الشيطان ، يعصي اهللا ورسوله مينع الزكاة
 .  نسأل اهللا العافية من هذه الفنت العظمية.  من الدنيا

                                                 
 .  ٩ - ٨:  تانياآلسورة البقرة ) ١(
 .  ٢٠:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ٢٩:  سورة ص آية) ٣(
 .  ٤ - ٣:  تانياآلسورة النجم ) ٤(
 .  )٢/٣٩٠(، أمحد  )٢١٩٥(، الترمذي الفنت  )١١٨(مسلم اإلميان ) ٥(
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، إىل أن تأيت الفنت الكبار املتتابعة إىل أن  ، كلما تأخر الزمان تشتد الفنت والفنت تشتد
ً                  ، يعايشها خصوص ا أهل آخر الزمان  يف هذه الدنيافاإلنسان يعايش الفنت .  تقوم الساعة              

 .  ، لقرب قيام الساعة وهناية الدنيا ، وتكون الفنت يف عهدهم أكثر أكثر معايشة للفنت

 معايشة اإلنسان الفنت حىت عند املوت 
، وقد خيتم  اإلنسان يفتنت حىت عند املوت.  فاإلنسان يعايش الفنت حىت عند املوت

، إذا  ، وكذلك يفنت حىت يف القرب  وقد خيتم له خبامتة سيئة والعياذ باهللا، له خبامتة طيبة
؟ ومن  ؟ وما دينك من ربك:  ، ويسأالنه يأتيه ملكان فيقعدانه {:  وضع يف قربه يفتنت

،  ، واإلسالم ديين ريب اهللا:  فإن قال.  دة والشقاوة تتوقف على اجلواب؟ والسعا نبيك
، وافتحوا له باًبا  أن صدق عبدي فافرشوا له من اجلنة:   فإنه ينادي منادونبيي حممد 
،  ، وينظر إىل مساكنه يف اجلنة ، ويأتيه من روحها وطيبها ، فيفتح له من اجلنة إىل اجلنة
؛ حىت أرجع إىل أهلي ومايل ويوسع له يف قربه مد  لساعة، أقم ا يا رب:  ويقول
:  ، عند كل سؤال يقول هاه {:  ، وأما إذا مل يستطع اجلواب فإنه يقول )١( } بصره

، ما كان يعمل عن اقتناع وعن  )٢( }قلته ، مسعت الناس يقولون شيئًا ف ، ال أدري هاه
ُ     ي ظهر :  ، منافق ، أو من أجل طمع الدنيا                             ً     ، وإمنا كان يوافق الناس تقليد ا فقط إميان
فينادي  {.  ، وهو ما يدري                       ً       ، مسعت الناس يقولون شيئ ا فقلته ، ويبطن الكفر اإلميان
، فيضيق عليه قربه  ، فافرشوا له من النار وافتحوا له باًبا إىل النار أن كذب عبدي:  مناد

 )٣( }؛  يا رب ال تقم الساعة:  حىت ختتلف أضالعه وينظر إىل مكانه يف النار ويقول
 .  ابتالء وامتحان حىت يف القرب

                                                 
،  )٢٠٥١(، النسائي اجلنائز  )٢٨٧٠(اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ، مسلم  )١٣٠٨(البخاري اجلنائز ) ١(

  . )٣/١٢٦(أمحد 
 .  )٤٤٧(، مالك النداء للصالة  )٦/٣٤٦(، أمحد  )٩٠٥(، مسلم الكسوف  )٨٦(البخاري العلم ) ٢(
 .  )٤/٢٨٨(، أمحد  )٤٧٥٣(أبو داود السنة ) ٣(
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، ولكن كما قال اهللا  ، ويف قربه ، وعند مماته ؛ يف حياته فالعبد ابن آدم معرض للفنت
àMÎm6  {:  - سبحانه وتعاىل - sVãƒ ª!$# š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ ÏM Î/$̈V9$# ’Îû Íο 4θ uŠpt ø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# † Îûuρ 

Íο tÅz Fψ$# ( ‘≅ ÅÒ ãƒ uρ ª!$# šÏϑ Î=≈©à9$# 4 ã≅yè øtƒ uρ ª!$# $ tΒ â!$ t±tƒ ∩⊄∠∪ { )وقال تعاىل )١ ،  :}  ¨β Î) 

š Ï%©!$# (#θ ä9$ s% $ oΨš/u‘ ª!$# §ΝèO (#θ ßϑ≈s)tFó™ $# ãΑ̈”t∴tG s? ÞΟÎγ øŠn= tæ èπx6Í×¯≈ n= yϑ ø9$# ω r& (#θ èù$ sƒ rB Ÿω uρ (#θçΡt“ øt rB (#ρ ãÏ±÷0 r&uρ Ïπ ¨Ψ pgø: $$ Î/ 

 ÉL ©9$# óΟçFΖä. šχρ ß‰tãθè? ∩⊂⊃∪ ßøt wΥ öΝä.äτ !$ uŠÏ9÷ρ r& ’Îû Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ’ Îûuρ Íο tÅz Fψ$# ( öΝä3s9uρ $ yγŠ Ïù $ tΒ þ‘ÏStG ô±n@ 

öΝä3Ý¡àΡr& öΝä3s9uρ $ yγŠ Ïù $ tΒ tβθ ãã£‰s? ∩⊂⊇∪ Zω â“ çΡ ôÏiΒ 9‘θàxî 8Λ Ïm  _àM≈̈Ζy {:  ، وقال تعاىل  )٢( } ∪⊅⊃∩ ‘§

5β ô‰tã $ pκtΞθ è= äz ô‰tƒ tΒ uρ yx n= |¹ ôÏΒ öΝÍκÉ″!$ t/# u öΝÎγ Å_≡uρ ø— r&uρ öΝÍκÉJ≈ −ƒ Íh‘ èŒuρ ( èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ tβθè= äz ô‰tƒ ΝÍκö n= tã ÏiΒ Èe≅ ä. 5>$ t/ 

∩⊄⊂∪ íΝ≈ n= y™ /ä3ø‹n= tæ $ yϑ Î/ ÷Λän ÷y9 ، وثباتكم على  بسبب صربكم على دينكم:  ، يعين )٣( } 4 ¹|

≈íΝ  { ، نلتم هذه الكرامة احلق يف احلياة الدنيا n= y™ /ä3ø‹n= tæ $ yϑ Î/ ÷Λän ÷y9 ، ما حصلوا   )٤( } 4 ¹|

≈íΝ {:  ، قال تعاىل ثبات وإميان باهللا ورسوله             ً                      هذا الشيء عفو ا إمنا حصلوه نتيجة صرب و n= y™ 

/ä3ø‹n= tæ $ yϑ Î/ ÷Λän ÷y9 |¹ 4 zΝ÷è ÏΨsù  t<ø)ãã Í‘# ¤$! $# ∩⊄⊆∪ { )٥(   . 

öθ  {:   فيقول اهللا تبارك وتعاىل عنه- والعياذ باهللا -وأما الكافر  s9uρ #“ ts? øŒÎ) ’ ®ûuθ tG tƒ t Ï% ©!$# 

(#ρ ãxŸ2   èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# šχθ ç/ÎôØo„ öΝßγ yδθ ã_ ãρ öΝèδ t≈ t/÷Šr&uρ (#θ è%ρèŒuρ šU#x‹tã È,ƒ Íy⇔ø9$# ∩∈⊃∪ š Ï9≡sŒ $ yϑ Î/ 

ôM tΒ£‰s% öΝà6ƒ Ï‰÷ƒ r& χ r&uρ ©!$# }§øŠs9 5Ο≈ ¯= sàÎ/ Ï‰ŠÎ6 yè ù=Ïj9 ∩∈⊇∪ { )وقوله تعاىل  )٦ ،  :}  öθ s9uρ #“ ts? ÏŒÎ) 

šχθ ßϑÎ=≈ ©à9$# ’ Îû ÏN≡tyϑ xî ÏNöθ pRùQ$# èπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ (#þθ äÜÅ™$ t/ óΟÎγƒ Ï‰÷ƒ r& (#þθã_ Ì÷z r& ãΝà6|¡àΡr& ( tΠöθ u‹ø9$# šχ ÷ρ t“ øgéB 

z># x‹tã Èβθßγ ø9$# $ yϑ Î/ öΝçFΖä. tβθ ä9θ à)s? ’ n?tã «!$# uöxî Èd,pt ø: $# öΝçGΨä.uρ ôtã Ïµ ÏG≈ tƒ#u tβρ çÉ9 õ3tFó¡n@ ∩⊂∪ ô‰s)s9uρ 

$ tΡθ ßϑ çG ÷∞ Å_ 3“ yŠ≡ t èù $ yϑ x. öΝ ä3≈ oΨ ø) n= yz tΑ ¨ρ r& ;ο § tΒ Ν çF ø. t s? uρ $ ¨Β öΝ ä3≈ oΨ ø9 §θ yz u !# u‘ uρ öΝ à2 Í‘θ ßγ àß ( $ tΒ uρ 3“ t tΡ 

                                                 
 .  ٢٧:  سورة إبراهيم آية) ١(
 .  ٣٢ - ٣٠:  اتياآلسورة فصلت ) ٢(
 .  ٢٤ - ٢٣:  تانياآلسورة الرعد ) ٣(
 .  ٢٤:  سورة الرعد آية) ٤(
 .  ٢٤:  سورة الرعد آية) ٥(
 .  ٥١ - ٥٠:  تانياآلسورة األنفال ) ٦(
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öΝ ä3 yè tΒ ãΝ ä. u !$ yè x ä© t Ï% ©! $# öΝ çG ôϑ tã y— öΝ åκ ¨Ξ r& öΝ ä3Š Ïù (# àσ ¯≈ x. u à° 4 ‰ s) s9 yì ©Ü s) ¨? öΝ ä3 oΨ ÷ t/ ¨≅ |Ê uρ Ν à6Ψ tã $ ¨Β öΝ çGΨ ä. 

tβθ ßϑ ãã ÷“ s? ∩⊆∪ { )بل وعند وضعه  فاإلنسان يعايش الفنت إىل آخر حلظة من حياته.   )١ ،
             ً                   ، والنجاة أول ا بالتمسك بكتاب اهللا  ، فالفنت عظيمة ، فاألمر حيتاج إىل اهتمام يف قربه

 إال بالتفقه يف دين ، لكن ال حيصل التمسك بكتاب اهللا وسنة رسوله  وسنة رسوله
öΝåκ÷]ÏΒ  {:  كما قال تعاىل.                    ً       يف دين اهللا ال حيصل عفو ا وأماين فالتفقه اهللا  uρ tβθ•‹ÏiΒ é& Ÿω 

šχθ ßϑ n=ôè tƒ |=≈ tG Å3ø9$# Hω Î) ¥’ ÎΤ$ tΒ r& ÷βÎ)uρ öΝèδ ω Î) tβθ ‘ΖÝàtƒ ∩∠∇∪ { )٢(  . 
، ال حيصل العلم  ، أو كثرة املطالعة م ال حيصل بكثرة القراءة أو كثرة الكتبالعل
فالعلم بالتلقي ال .  ، وتلقي العلم عن العلماء ، إمنا حيصل العلم بالتعلم على أهل العلم هبذا
، ويقرأون يف كتب                              ً ، بعض الناس اليوم يقتنون كتب ا ، كما يظن بعض الناس اليوم       ً تلقائي ا
، وكذا وكذا ويزعمون أهنم بذلك حصلوا على  ، والتفسري اجلرح والتعديل، و احلديث
، فال  ؛ ألنه مل يتلق عن أهل العلم ، هذا علم مل ينب على أساس وال على قواعد ال.  علم

، وال بد  ، ويف فصول الدراسة عن املتعلمني الفقهاء العلماء بد من اجللوس يف حلق الذكر
  . من الصرب على طلب العلم

ــاعة                                   جترع كـأس اجلهـل طـول حياتـه          ــتعلم س ــذق ذل ال ــن مل ي                         وم
                 ً  ، وإمنا حيصل تلقائي ا                 ً ، وال حيصل تلقائي ا ، والعلم ال حيصل بالقراءة ال بد من الصرب

، الذين يبصرون بكتاب اهللا وسنة  ، الفقهاء العارفني على أيدي العلماء الصاحلني
 .  رسوله 

، وال بد من أخذ العلم من أبوابه والدخول من  لتعليمفال بد من االنتظام يف سلك ا
øŠs9uρ •É9§{  {:  ، كما قال تعاىل األبواب ø9$# β r'Î/ (#θ è?ù's? šVθ ãŠç6 ø9$# ÏΒ $ yδ Í‘θßγ àß £Å3≈ s9uρ §É9 ø9$# ÇtΒ 

4† s+¨?$# 3 (#θ è?ù&uρ šVθ ã‹ç7ø9$# ôÏΒ $ yγ Î/≡uθ ö/r& 4 { )٣(  . 
                                                 

 .  ٩٤ - ٩٣:  تانياآلسورة األنعام ) ١(
 .  ٧٨:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  ١٨٩:  سورة البقرة آية) ٣(
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 من انضمامكم - أيها اإلخوان -، فال بد  ، وله معلمون ، وله محلة فالعلم له أبواب
، أو يف  ، أو يف املعاهد ، أو يف املدارس ، سواء كانت يف املساجد حللق التدريس

، ما داموا موجودين وما دامت الفرصة   العلماءاملهم أن نأخذ العلم عن.  الكليات
 .  ممكنة

؛ وهو مل ينب  ، وجيعل مكتبة ويطالع فيها أما أن نفترق وكل واحد جيلس يف غرفة
، فال بد من التفقه يف دين اهللا على  ، فهذا يضيع ، ومل يتعلم قواعد العلم على أساس
 .  أيدي الفقهاء

 االنتماء إىل الفرق واجلماعات لزوم مجاعة املسلمني واالبتعاد عن 
 من أسباب النجاة 

لزوم مجاعة املسلمني واالبتعاد عن :   من أسباب النجاة- كما أشرنا -كذلك 
 ، ألن الرسول  االنتماء إىل الفرق واجلماعات املخالفة ملا كان عليه سلف هذه األمة

،  )١( }هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب  {:  يقول يف الفرقة الناجية

šχθ  {:  واهللا تعاىل يقول à)Î6≈ ¡¡9$#uρ tβθ ä9̈ρ F{$# zÏΒ t ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# Í‘$ |ÁΡF{$#uρ t Ï% ©!$#uρ Νèδθ ãèt7¨?$# 

9≈ |¡ôm Î* Î/ š†ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θ àÊ u‘ uρ çµ ÷Ζtã £‰tã r&uρ öΝçλm; ;M≈ ¨Ζy_ “ Ìôf s? $ yγ tFøt rB ã≈ yγ ÷ΡF{$# t Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù #Y‰t/r& 4 
y7 Ï9≡sŒ ã—öθ xø9$# ãΛ Ïàyè ø9$# ∩⊇⊃⊃∪ { )ويقول  ولنياتبعوا السابقني األ:  ، الذين اتبعوهم بإحسان )٢ ،

š  {:  جل وعال Ï% ©!$#uρ ρâ!% y` .ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷è t/ { )بعد املهاجرين واألنصار:  ، يعين )٣ 

} š Ï% ©!$#uρ ρâ!% y` .ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ šχθä9θ à)tƒ $ uΖ−/u‘ öÏøî $# $ oΨs9 $ oΨ ÏΡ≡uθ ÷z \}uρ š Ï% ©!$# $ tΡθ à)t7y™ Ç≈ yϑƒM}$$ Î/ 

Ÿω uρ ö≅ yèøgrB ’ Îû $ uΖÎ/θ è= è% yξÏî t Ï%©#Ïj9 (#θ ãΖtΒ#u !$ oΨ−/u‘ y7 ¨ΡÎ) Ô∃ρ âu‘ îΛ Ïm §‘ ∩⊇⊃∪ { )٤(  . 

                                                 
 .  )٢٦٤١ (الترمذي اإلميان) ١(
 .  ١٠٠:  سورة التوبة آية) ٢(
 .  ١٠:  سورة احلشر آية) ٣(
 .  ١٠:  سورة احلشر آية) ٤(
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،  ء، أو جيهل العلما ، وصار يسب الصحابة أما إذا افترق اإلنسان مع الفرق املخالفة
،  ، فهذا لن يصل إال إىل الضالل إال إن تداركه اهللا برمحته أو جيهل األئمة أو يغلطهم

، ليس هناك إال فرقة واحدة هي  ، وعاد إىل مجاعة املسلمني والفرقة الناجية وتاب إىل اهللا
،  )١( }كلها يف النار  {:   يف الفرق الثالث والسبعني، قال رسول اهللا  الناجية

، ومنهم من هو  ، فمنهم من هو كافر وكوهنا يف النار خيتلف باختالف ابتعادها عن احلق
 )٢( }،  إال فرقة واحدة {، املهم أن الكل منهم متوعد بالنار  ، ومنهم من هو فاسق ضال
من كان على مثل ما أنا عليه اليوم  {:  ؟ قال ل اهللامن هي يا رسو:  قالوا

β¨  {:  ، قال تعاىل ، الطريق واحد واجلماعة واحدة )٣( }وأصحايب  r&uρ #x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡uÅÀ 

$ VϑŠ É)tG ó¡ãΒ { )قال تعاىل صراط واحد فقط،   )٤ ،  :}  ¨β r& uρ # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u ÅÀ $ VϑŠ É) tG ó¡ ãΒ 

çνθ ãè Î7 ¨? $$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãè Î7 −F s? Ÿ≅ ç6 ¡9 $# s− § x tG sù öΝ ä3 Î/ { )السبل الضالة كثرية ليس هلا عدد )٥ ،  . 
، لكن مجاعة أهل السنة واجلماعة  واآلن ترى الفرق واجلماعات كثرية ليس هلا عدد

ال تزال طائفة من  {:  ، كما قال   إىل أن تقوم الساعة، من عهد النيب  واحدة

.  )٦( }، ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا  أميت على احلق ظاهرين
:  ، من يقول ، من يستغفلهم ، من جيهلهم ، سيكون هناك من يهون من شأهنم نعم

كل هذا جيب على .  اقع وال يعرفون كذا، ولكن ما يعرفون الو هؤالء ناس صاحلون

                                                 
 .  )٢٦٤١(الترمذي اإلميان ) ١(
 .  )٣٩٩٢(ابن ماجه الفنت ) ٢(
 .  )٢٦٤١(الترمذي اإلميان ) ٣(
 .  ١٥٣:  سورة األنعام آية) ٤(
 .  ١٥٣:  سورة األنعام آية) ٥(
، ابن ماجه الفنت  )٤٢٥٢(، أبو داود الفنت واملالحم  )٢٢٢٩(، الترمذي الفنت  )١٩٢٠(ارة مسلم اإلم) ٦(

 .  )٥/٢٧٩(، أمحد  )٣٩٥٢(



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ٩٧٣

، ال  )١( }من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب  {املسلم أن ال يلتفت إليهم 
 .  لزوم مجاعة املسلمني:  جناة إال هبذا

 يف أكثر من ، والنيب  )٢( }، فإن يد اهللا على اجلماعة  وعليكم باجلماعة { 
،   وطريقة أصحابهحديث حثنا على أن نكون مع اجلماعة املتمسكة بطريقة النيب 

، ألن سلف هذه األمة هم أدرى وأقرب إىل احلق ممن جاء  وطريقة سلف هذه األمة
، مث الذين  خريكم قرين {:  ، قال و األربعة على القرون الثالثة أ، وهلذا أثىن  بعدهم

.  ال أدري ذكر بعد قرنه قرنني أو ثالثة:  قال الراوي،  )٣( }، مث الذين يلوهنم  يلوهنم
، وقد  ا حيدث، وأن األمر سيحدث فيه م  أن األمر سيتغري بعد هذه القرونمث أخرب 

،   فبعد انتهاء عهد القرون املفضلة حصل يف األمة ما حصل من الفنتوقع ما أخرب به 
، ومل يبق على احلق إال مجاعة املسلمني الذين  ، ومن املذاهب املختلفة ومن الدخيل

، ودعاة التجديد الذين جيددون هذا الدين هلذه  متسكوا مبا كان عليه السلف الصاحل
، مهما كثر الشر  ، وهذا من نعم اهللا أن اخلري يوجد من تبعهم وسار على هنجهم، و األمة

، وألجل أن تقوم حجة اهللا جل وعال  ، من أجل أن يرجع إليه من أراده فإن اخلري يوجد
 .  ، إال أن احلق موجود واحلمد هللا ، فمهما كثرت الفنت ومهما كثرت الشرور على خلقه
،  ، أو بعض اخلطباء ، كما يقول بعض الكتاب مية غائبةإن األمة اإلسال:  ال نقول

،  )٤( }ال تزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين  {األمة اإلسالمية موجودة وهللا احلمد 
 .  مام هلالكن الشأن بالرجوع إليها واالنض

 .   أن جيعلنا وإياكم ممن يعرفون احلق ويعملون به ويتمسكون بهنسأل اهللا 
                                                 

 .  )٢٦٤١(الترمذي اإلميان ) ١(
 .  )٥/٢٣٣(أمحد ) ٢(
، النسائي األميان  )٢٢٢٢(، الترمذي الفنت  )٢٥٣٥(، مسلم فضائل الصحابة  )٢٥٠٨(البخاري الشهادات ) ٣(

 .  )٤/٤٢٧(، أمحد  )٤٦٥٧(، أبو داود السنة  )٣٨٠٩(والنذور 
، ابن ماجه الفنت  )٤٢٥٢(، أبو داود الفنت واملالحم  )٢٢٢٩(، الترمذي الفنت  )١٩٢٠(مسلم اإلمارة ) ٤(

 .  )٥/٢٧٩(، أمحد  )٣٩٥٢(
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 كثرة الدعاء من أسباب النجاة 
 :  بقيت نقطة أخرية يف املوضوع

، وأن املسلم يكثر من   كثرة الدعاء-    ً   أيض ا -و هي أن من أسباب النجاة من الفنت 
، ما ظهر  استعيذوا باهللا من الفنت {:   قال ، فقد ، بأن حيميه اهللا من الفنت الدعاء

،  ، ويأمر بذلك  يف التشهد األخري يستعيذ باهللا من أربع، وكان  )١( }منها وما بطن 

، ومن فتنة احمليا  ، ومن عذاب القرب من عذاب جهنم:  استعيذوا باهللا من أربع {:  يقول

 .  )٢( }، ومن فتنة املسيح الدجال  واملمات
،  ، ما ظهر منها وما بطن أن يقيه اهللا من شر الفنت:  فعلى املسلم أن يكثر من الدعاء

 - سبحانه وتعاىل -، فإن اهللا   ويكثر من الدعاء-وتعاىل  سبحانه -وأن يلح على اهللا 
، وهو  ، ومن دعاه استجاب له ، ومن استعاذ به أعاذه ، من جلأ إليه محاه قريب جميب

:  ويقول،   كل ليلة إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر- سبحانه وتعاىل -يرتل 
،  )٣( }، هل من مستغفر فأغفر له  ، هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه {

، زيادة  ، ولكن هذه زيادة ، الليل والنهار  للسائلني- سبحانه وتعاىل -وقد فتح بابه 
 .  ، رمحة هبم فرصة يعطيها اهللا لعباده

،  ، وال سيما يف احلاالت الفاضلة  يف كل وقتاء اهللا فاملسلم يكثر من دع
وأما السجود فأكثروا  {:  ، قال  ، كالسجود احلاالت الفاضلة.  واألوقات الفاضلة

                                                 
 .  )٢٨٦٧(مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ) ١(
 .  )٣٦٠٤(الترمذي الدعوات ) ٢(
، أبو داود  )٤٤٦(، الترمذي الصالة  )٧٥٨(، مسلم صالة املسافرين وقصرها  )٥٩٦٢( البخاري الدعوات )٣(

، مالك النداء للصالة  )٢/٤٣٣(، أمحد  )١٣٦٦(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )١٣١٥(الصالة 
 .  )١٤٨٤(، الدارمي الصالة  )٤٩٦(
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أقرب ما يكون العبد  {:  ، وقال  )١( }، فقَِمٌن أن يستجاب لكم  فيه من الدعاء

 ويف األوقات الفاضلة ، أو كما قال  )٢( }، فأكثروا الدعاء  من ربه وهو ساجد
 .  ، وأدبار الصلوات  وآخر ساعة من يوم اجلمعة- ثلث الليل اآلخر -آخر الليل :  مثل

ً                 ، خصوص ا طلب النجاة من  ، ال يغفل عن الدعاء ن يلح على اهللا وال يغفلاإلنسا      
، وإذا  ، إذا سلم من الفنت سلم دينه ، ألنه إذا سلم من الفنت فإنه سلم من كل شر الفنت

 .  سلم دينه سلمت عاقبته
ً         ، والدعاة إىل الفنت أيض ا يكثرون الفنت كثرية وتتنوع:  وعلى كل حال ، ويتدربون                      

، دعاة الفنت  )٣( }قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا  {:  ، كما قال  ونويدرب
فعلى .  .                    ً ، أو من أقاربنا أيض ا ، وهم من جلدتنا من العرب أكثرهم يتكلمون بألسنتنا

،  لفة الكتاب والسنة فاحذرهكل من دعا إىل ضاللة أو خما.  اإلنسان أن حيذر وال يغتر
 أن السبل املخالفة لصراط اهللا على كل سبيل منها ، وأخرب  ولو كان أقرب الناس إليك
، قال  ، وشياطني اجلن يدعون إىل الضاللة ، شياطني اإلنس شيطان يدعو الناس إليه

y7  {:  تعاىل Í×¯≈ s9'ρ é& tβθãã ô‰tƒ ’n< Î) Í‘$̈Ζ9$# ( ª!$#uρ (#þθ ããô‰tƒ ’ n< Î) Ïπ ¨Ψyf ø9$# Íο tÏøó yϑ ø9$#uρ Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/ ( { )٤(   . 
، فهناك دعاة علينا أن حنذر  والشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعري

، وإىل  نا أن نلجأ إىل كتاب اهللا وسنة رسوله، وعلي ، وأن حنذر من شبههم منهم
#)  {:  ، قال تعاىل ، نسأل عما أشكل علينا أهل العلم þθ è= t↔ ó¡ sù Ÿ≅ ÷δ r& Ì ø. Ï e%! $# β Î) óΟ çGΨ ä. Ÿω 

tβθ çΗ s> ÷è s? ∩⊆⊂∪ { )٥(   . 

                                                 
، الدارمي  )١/٢١٩(، أمحد  )٨٧٦(، أبو داود الصالة  )١١٢٠(يق ، النسائي التطب )٤٧٩(مسلم الصالة ) ١(

 .  )١٣٢٥(الصالة 
 .  )٢/٤٢١(، أمحد  )٨٧٥(، أبو داود الصالة  )١١٣٧(، النسائي التطبيق  )٤٨٢(مسلم الصالة ) ٢(
 .  )٣٩٧٩(، ابن ماجه الفنت  )١٨٤٧(، مسلم اإلمارة  )٣٤١١(البخاري املناقب ) ٣(
 .  ٢٢١:   آيةسورة البقرة) ٤(
 .  ٤٣:  سورة النحل آية) ٥(
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وحنن نسأل اهللا يف كل ركعة من صالتنا حينما نقرأ فاحتة الكتاب اليت هي ركن من 
$  {:  ، قال اهللا تعاىل ، قراءهتا ركن من أركان الصالة أركان الصالة tΡÏ‰÷δ $# xÞ≡uÅ_Ç9$# 

tΛ É)tG ó¡ßϑ ø9$# ∩∉∪ xÞ≡uÅÀ t Ï% ©!$# |M ôϑ yè÷Ρr& öΝÎγ ö‹n= tã Îöxî ÅUθ àÒ øóyϑ ø9$# óΟÎγ ö‹n= tæ Ÿω uρ tÏj9!$ Ò9$# ∩∠∪ { )١(   . 
، وطريق أهل  ، وأن جينبنا طريق املغضوب عليهم نسأله أن يهدينا الصراط املستقيم

هم الذين :  ون، والضال هم العلماء الذين ال يعملون بعلمهم:  ، املغضوب عليهم الضالل
، وهم الذين قال اهللا  هم أهل العلم والعمل:      َ        واملنع م عليهم.  يعملون بدون علم

tΒ  {:  فيهم uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# tΑθ ß™ §9$#uρ y7Í×¯≈ s9'ρ é'sù yìtΒ t Ï% ©!$# zΝyè ÷Ρr& ª!$# ΝÍκö n= tã zÏiΒ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# tÉ)ƒ Ïd‰Å_Á9$#uρ 

Ï!#y‰pκ’¶9$#uρ tÅs Î=≈¢Á9$#uρ 4 zÝ¡ym uρ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& $ Z)Š Ïùu‘ ∩∉∪ { )٢(   . 
، ومن حاد عن صراط اهللا صارت  فمن وفق لصراط اهللا صارت رفقته هؤالء األخيار

 .  هللا العافيةنسأل ا.  رفقته املغضوب عليهم والضالني
 وهي كلمة عظيمة - رمحه اهللا -هناك كلمة قاهلا إمام دار اهلجرة مالك بن أنس 

ال يصلح آخر هذه األمة إال  : ( - رمحه اهللا -، قال  ينبغي للمسلم أن يتبصر هبا ويتأملها
 .  ) ما أصلح أوهلا

آخر هذه  كذلك ، واتباع الرسول  ؟ هو الكتاب والسنة ما هو الذي أصلح أوهلا
، ال يصلحها إال ما أصلح اجليل  األمة حينما يكثر الشر والضالل والفرق واجلماعات

، وهو  ، الذي أصلح اجليل األول موجود بني أيدينا ، وهو موجود وهللا احلمد األول
 والرجوع إىل العلماء املختصني بكتاب اهللا وسنة رسوله ، وسنة رسول اهللا  كتاب اهللا

 .  ؛ ليبينوا لنا ما أشكل علينا سلمصلى اهللا عليه و
، وأسأل اهللا أن يهدينا وإياكم صراطه  ، وأستغفر اهللا يل ولكم أقول قويل هذا

 .  ، وأن جينبنا وإياكم طريق املغضوب عليهم والضالني من أصحاب اجلحيم املستقيم
 .  ، وعلى آله وأصحابه أمجعني وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد

                                                 
 .  ٧ - ٦:  تانياآلسورة الفاحتة ) ١(
 .  ٦٩:  سورة النساء آية) ٢(
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 الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز تعليق مساحة 
، ومن  ، وعلى آله وصحبه ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده احلمد اهللا وحده

 .  اهتدى هبديه
فقد استمعتم إىل هذه احملاضرة القيمة اليت ألقاها صاحب الفضيلة الشيخ :  أما بعد
، والسري  ضوع التفقه يف الدين، وهو مو ، يف موضوع عظيم جدير بالعناية صاحل الفوزان

، وتلقي ذلك عن أهل العلم  على منهج سلف األمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان
 .  واإلميان من أهل السنة واجلماعة

 وأبان ما ينبغي بيانه يف هذا املوضوع - ضاعف اهللا مثوبته -ولقد أجاد وأفاد 
 فكل مؤمن وكل مؤمنة يف هذه الدنيا ، ، وإين أؤيد ما ذكره فضيلته يف هذا املقام العظيم

؛ حىت يعلم حكم اهللا يف مجيع أعمال  يف أشد احلاجة إىل التفقه يف الدين والتبصر
بالعناية :  ، وال سبيل إىل ذلك إال بالتفقه يف الدين ، وحىت يسري على بصرية املكلفني

 الصحابة ومن ، كما تفقه من قبلنا من بكتاب اهللا وسنة رسوله عليه الصالة والسالم
 .  بعدهم

هو السبيل الذي سلكه املؤمنون السابقون من :  سبيل السعادة وسبيل النجاة
β¨  {:  - جل وعال -، كما قال اهللا   وأتباعهم بإحسانأصحاب النيب  r& uρ # x‹≈ yδ 

‘ ÏÛ≡ u ÅÀ $ VϑŠ É) tG ó¡ ãΒ çνθ ãè Î7 ¨? $$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãè Î7 −F s? Ÿ≅ ç6 ¡9 $# s− § x tG sù öΝ ä3 Î/  tã  Ï& Î#‹ Î7 y™ 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ Ν ä38 ¢¹ uρ  Ïµ Î/ 

öΝ à6 ¯= yè s9 tβθ à) −G s? ∩⊇∈⊂∪ { )١(  . 
 والعمل ، وهو العلم بكتاب اهللا وسنة الرسول  هو العلم والعمل:  فصراط اهللا

، وهذا هو  ، وهذا هو اإلسالم ، وهذا هو اهلدى  هذا هو العلم وهذا هو الصراط، هبما

                                                 
 .  ١٥٣:  سورة األنعام آية) ١(
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$  {:   يف سورة الفاحتة- سبحانه وتعاىل -؛ وهلذا قال  ، وهذا هو التقوى الرب tΡÏ‰÷δ $# 

xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ É)tG ó¡ßϑ ø9$# ∩∉∪ { )١(  . 
، أن نطلب منه اهلداية إىل صراطه املستقيم وصراطه  علمنا ربنا نطلب هذا األمر

$  {:  ، والعمل بذلك هو العلم مبا جاء به رسوله:  املستقيم tΡÏ‰÷δ $# xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ É)tG ó¡ßϑ ø9$# ∩∉∪ 

xÞ≡uÅÀ tÏ%©!$# |Môϑyè÷Ρr& öΝÎγö‹n=tã { )فسره بقولـه )٢ ،  :}  xÞ≡uÅÀ tÏ%©!$# |Môϑyè÷Ρr& öΝÎγö‹n=tã { )٣(   ،
 ، أصحاب ، وهم الصحابة ، وأهل العمل بذلك وهم أهل العلم مبا قاله اهللا ورسوله

،  قرن الصحابة:  ، وعلى رأسهم القرون الثالثة  مث من بعدهم أتباعهم بإحسانالنيب 
، مث  خري الناس قرين {:  ؛ لقولـه عليه الصالة والسالم ، مث أتباع التابعني قرن التابعني

 .   احلديث)٤( }.  . . ذين يلوهنم، مث ال الذين يلوهنم
، والعناية بالقرآن العظيم والسنة  وال سبيل إىل معرفة هذا األمر إال بالتفقه يف الدين

، وساروا  ، وتلقي ذلك عن أهل العلم الذين اتبعوا الكتاب والسنة وعظمومها املطهرة
 .  عليهما

رأي فالن ورأي :  العلم، ليس   وقال الصحابة وقال رسوله قال اهللا :  فالعلم
 ومن محلة هذا العلم وهم ، وال بد من تلقي العلم من كتاب اهللا وسنة رسوله  فالن

 .  ، والسائرون على هنج الصحابة وأتباعهم بإحسان أهل السنة واجلماعة

                                                 
 .  ٦:  سورة الفاحتة آية) ١(
 .  ٧ - ٦:  تانياآلسورة الفاحتة ) ٢(
 .  ٧:  سورة الفاحتة آية) ٣(
، ابن ماجه  )٣٨٥٩(، الترمذي املناقب  )٢٥٣٣( مسلم فضائل الصحابة ، )٢٥٠٩(البخاري الشهادات ) ٤(

 .  )١/٤٣٤(، أمحد  )٢٣٦٢(األحكام 
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$  {:  وهلذا يقول جل وعال tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ u Å _Ç9 $# tΛ É) tG ó¡ ßϑ ø9 $# ∩∉∪ xÞ≡ u ÅÀ t Ï% ©! $# |M ôϑ yè ÷Ρ r& 

öΝ Îγ ö‹ n= tã { )فقال  بني الطريق األخرى الضالة اليت جيب احلذر منها، مث )١ ،  :}  Îöxî 

ÅUθàÒøóyϑø9$# óΟÎγö‹n=tæ Ÿωuρ tÏj9!$Ò9$# ∩∠∪ { )٢(   . 
،  ؛ كاليهود وأشباههم هم الذين عرفوا احلق وحادوا عنه:  فاملغضوب عليهم

 .  ؛ كالنصارى وغريهم هم الذين ساروا على جهالة وضاللة على غري علم:  والضالون
هم :  اجيةوالفرقة الن،  ، أهل السنة واجلماعة    َ                           فاملن عم عليهم واملؤمنون الصادقون

؛ بأدلته الشرعية من كتاب اهللا وسنة رسوله عليه الصالة  الذين عرفوا احلق وعملوا به
        َ    ، وهم املن عم  ، وهم أصحاب الصراط املستقيم ، هؤالء هم أهل السنة واجلماعة والسالم
:  ، وهم املراد يف قولـه جل وعال ، وهم الطائفة املنصورة إىل قيام الساعة عليهم

} tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# tΑθ ß™ §9$#uρ y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù yìtΒ t Ï% ©!$# zΝyè ÷Ρr& ª!$# ΝÍκö n= tã zÏiΒ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# tÉ)ƒ Ïd‰Å_Á9$#uρ Ï!#y‰pκ’¶9$#uρ 

tÅs Î=≈ ¢Á9$#uρ 4 zÝ¡ym uρ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& $ Z)Š Ïùu‘ ∩∉∪ { )وهم املراد يف قولـه جل وعال  )٣ ،  :}  ¨β Î) 

u‘# tö/F{$# ’ Å∀s9 5ΟŠ Ïè tΡ ∩⊇⊂∪ { )وهم املراد يف قولـه تعاىل  )٤ ،  :}  £Å3≈ s9uρ §É9 ø9$# ôtΒ ztΒ#u «!$$ Î/ 

ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# Ïπ x6Í×¯≈ n= yϑ ø9$#uρ É=≈ tG Å3ø9$#uρ z↵Íh‹Î; ¨Ζ9$#uρ ’tA# uuρ tΑ$ yϑ ø9$# 4’ n?tã Ïµ Îm6 ãm “ Íρ sŒ 4† n1öà)ø9$# 4’ yϑ≈tG uŠø9$#uρ 

tÅ3≈ |¡yϑ ø9$#uρ t ø⌠ $#uρ È≅‹ Î6 ¡¡9$# t,Î#Í← !$ ¡¡9$#uρ ’ Îûuρ ÅU$ s% Ìh9$# uΘ$ s% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# ’ tA# uuρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# šχθ èùθ ßϑø9$#uρ 

öΝÏδ Ï‰ôγ yèÎ/ #sŒÎ) (#ρ ß‰yγ≈ tã ( t ÎÉ9≈ ¢Á9$#uρ ’Îû Ï!$ y™ ù't7ø9$# Ï!#§œØ9$#uρ tÏnuρ Ä ù̈'t7ø9$# 3 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& t Ï%©!$# (#θ è% y‰|¹ ( y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ 

ãΝèδ tβθ à)−G ßϑ ø9$# ∩⊇∠∠∪ { )٥(   . 
، والتفقه يف       ً                              رجال ا ونساء هو السري على هذا املنهج-فالواجب يف مجيع املسلمني 

 - رمحه اهللا -، مثل ما قال مالك بن أنس   من طريق علماء احلقكتاب اهللا وسنة رسوله 
                                                 

 .  ٧ - ٦:  تانياآلسورة الفاحتة ) ١(
 .  ٧:  سورة الفاحتة آية) ٢(
 .  ٦٩:  سورة النساء آية) ٣(
 .  ١٣:  سورة االنفطار آية) ٤(
 .  ١٧٧:  سورة البقرة آية) ٥(
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م بعده ، وتبعه أهل العلم فقاهلا أهل العل إمام دار اهلجرة يف زمانه كلمة قاهلا مسعتموها
، والذي أصلح أوهلا هو متسكهم  " لن يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أوهلا " وهي

، والتواصي  ، وسريهم على ذلك بكتاب اهللا وسنة رسول اهللا عليه الصالة والسالم
، ولن  ، وهو الذي أصلحهم اهللا به ، والتعاون يف ذلك هذا هو الذي ساروا عليه بذلك

  . يصلح آخرهم إال ذلك
  الذي أشار إليه احملاضر الشيخ صاحل سأل عنه رسول اهللا ويف حديث حذيفة 

كان الناس يسألونه عن اخلري وكنت أسأله عن الشر خمافة أن يدركين  {:  قال 
، فهل بعد هذا اخلري  ، فجاءنا اهللا هبذا اخلري  كنا يف جاهلية وشر، إنا يا رسول اهللا:  قلت

،  ، وفيه دخن نعم:  ؟ قال وهل بعد ذلك الشر من خري:  ، فقلت نعم:  ؟ قال من شر
قوم يستنون بغري سنيت ويهدون بغري هديي تعرف منهم وتنكر :  ؟ قال وما دخنه:  قلت

، دعاة  نعم:  ؟ قال د ذلك اخلري من شرهل بع:   فقلت- تعرف أشياء وتنكر أشياء -
قوم :  ؟ قال ، صفهم لنا يا رسول اهللا:  ، قلت على أبواب جهنم من أجاهبم قذفوه فيها

ألسنة عربية ويترمجها   (-من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا هم دعاة على أبواب جهنم 
؟   أدركين ذلك، ما تأمرين إن يا رسول اهللا:   قلت-)  اآلخرون إىل اللغات األخرى

مجاعة املسلمني الذين ساروا على هنج الصحابة  (تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم :  قال
:  ، قال فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام:  قلت:  ، قال )  مبا تقدمالذين وصفهم 

فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حىت يدركك املوت وأنت على 
 .  الشيخان البخاري ومسلم يف الصحيحني رواه )١( }ذلك 

،   عن اجلماعة عبد اهللا بن مسعود - التابعي اجلليل -وسأل عمرو بن ميمون 
، إذا وافقت احلق  ) ، وإن كنت وحدك ما وافق احلق:  اجلماعة : ( فقال له عبد اهللا
ذين هم ال:  ، فاجلماعة ما وافق احلق وإن كنت وحدك:  ، فاجلماعة فأنت اجلماعة

                                                 
، ابن ماجه الفنت  )٤٢٤٤(، أبو داود الفنت واملالحم  )١٨٤٧(، مسلم اإلمارة  )٣٤١١(ري املناقب البخا) ١(

 .  )٥/٣٨٧(، أمحد  )٣٩٧٩(
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؛ من أصحاب  ، ويسريون على هنج السلف الصلح يتمسكون بكتاب اهللا وسنة رسوله
، وهم الفرقة الناجية اليت قال فيها  ، وهم الطائفة املنصورة  وأتباعهم بإحسانالنيب 
:  ، قيل ، كلها يف النار إال واحدة ستفترق أميت على ثالث وسبعني فرقة {:  النيب 
هم :  ، ويف رواية أخرى قال ما أنا عليه اليوم وأصحايب:  ؟ قال هي يا رسول اهللامن 

؛ ألهنا هي اليت اجتمعت  هي اجلماعة:  ، الفرقة الناجية ، هي اجلماعة )١( }اجلماعة 
 وهم املراد يف ،  وبعده هؤالء هم الفرقة الناجية، من عهده  على احلق وسارت عليه

 : }  ¨βقوله  r&uρ #x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡uÅÀ $ VϑŠ É)tG ó¡ãΒ çνθ ãèÎ7¨?$$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãèÎ7−Fs? Ÿ≅ç6 ¡9$# s−§xtG sù öΝä3Î/  tã 

Ï& Î#‹Î7y™ 4 öΝä3Ï9≡sŒ Νä38 ¢¹ uρ Ïµ Î/ öΝà6¯= yè s9 tβθà)−G s? ∩⊇∈⊂∪ { )٢(  . 

 خطا خط لنا رسول اهللا :  قال {:  ويف احلديث الصحيح عن ابن مسعود 
هذه :  ينه وعن مشاله وقال، مث خط خطوطًا عن مي هذا سبيل اهللا:  ، وقال مستقيًما
β¨  {:  ، مث قرأ هذه اآلية ، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه السبل r&uρ #x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡uÅÀ 

$ VϑŠ É)tG ó¡ãΒ çνθãè Î7¨?$$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãèÎ7−Fs? Ÿ≅ ç6¡9$# { )٣( {.  
،  ، شيء واحد ، هم الطائفة املنصورة هم أهل السنة واجلماعة:  فالفرقة الناجية
، السائرون على كتاب اهللا  ، هم الفرقة الناجية ، وعلماؤهم وعامتهم رجاهلم ونساؤهم

، من الرجال  ، من العرب والعجم ؛ من اجلن واإلنس وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم
، هم الفرقة الناجية وإن تفاوتوا يف  ، هم أهل السنة واجلماعة ع الطبقاتوالنساء من مجي
إن مل يكونوا :  ، وقول بعضهم إهنم أهل احلديث:  ، وقول بعض السلف العلم والفضل

، ليس معىن أهنم  إهنم العلماء:  وقولـه بعض السلف! ؟  أهل احلديث فال أدري من هم
:  ، وأئمتهم وأهل احلديث هم رؤوسهم،  العلماء هم رؤوسهم.  طائفة أخرى

                                                 
 .  )٢/٣٣٢(، أمحد  )٣٩٩١(، ابن ماجه الفنت  )٤٥٩٦(، أبو داود السنة  )٢٦٤٠(الترمذي اإلميان ) ١(
 .  ١٥٣:  سورة األنعام آية) ٢(
 .  ١٥٣:  يةسورة األنعام آ) ٣(
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، وفقهاء األمة وعلماؤهم  ، مث يليهم أئمة احلديث  هم األئمةأصحاب النيب .  الصحابة
 .  ، هم الذين يوضحون الطريق للناس ، وهم القدوة هم األئمة

أهنم :  إهنم العلماء ليس معناه:  ، وقولـهم إهنم أهل احلديث:  وقول بعض العلماء
، وهم املتمسكون بكتاب اهللا وسنة  ، وهم العلماء هم أهل احلديث.  خرىطائفة أ
،  هم الفرقة الناجية.  ، ومن تابعهم وسار على طريقهم  ومن سار على هنجهمرسوله 

، وهدوهم  ، الذين علموا الناس اخلري هم أئمة احلديث:  لكن أخصهم وأفضلهم وأئمتهم
علماء :  ، وهم العلماء  وأتباعهم من السلف، أصحاب النيب  ، وأرشدوهم إليه إليه

، هم  ، هم رؤساؤها ، هم أئمة الفرقة احلق الذين عرفوا احلق وعملوا به ودعوا إليه
،  ، وبناهتم ، وأمهاهتم ؛ من زوجاهتم ، ويدخل فيهم أتباعهم العامة التابعني هلم قادهتا

، وإن كانوا ليسوا  انوا عامة، وإن ك ، وسائر نساء أهل سبيلهم من املسلمني وإخواهنم
، واستقاموا  ، وتابعوهم باحلق ، هم داخلون يف هذه الفرقة إذا ساروا على هنجهم علماء

، كلها ترجع إىل  ، ثنتان وسبعون أما املخالفون فهم طوائف ال حتصى.  على دين اهللا
 وفيهم غري ، فيهم الكافر:  ، أقسام ثنتني وسبعني فرقة ما بني كافر وبني مبتدع وضال

؛ ألهنم خالفوا احلق  ؛ لكوهنم حادوا عن الطريق السوي ، لكنهم متوعدون بالنار الكافر
، لكن صار ببدعته على  ، ومنهم من مل خيرج ، فمنهم من خرج عن اإلسالم يف أشياء

من يرد  {:  ، وقد قال عليه الصالة والسالم ، أو مبعصيته على خطر عظيم خطر عظيم

 .   متفق على صحته من حديث معاوية )١( }اهللا به خًريا يفقهه يف الدين 
 -، عربيا أو عجميا                                     ً     ً              فمن عالمات اخلري وأن اهللا أراد بالعبد خري ا رجل ا كان أو امرأة

، هذا  القرآن والسنة، من طريق  أن يتفقه يف الدين:  من عالمات أن اهللا أراد به اخلري
، ال من طريق أهل البدع  ، ومن طريق أهل العلم بالكتاب والسنة التفقه يف الدين

، إذا رأيت  ، من طريق أهل العلم بكتاب اهللا وسنة رسوله عليه الصالة والسالم واجلهلة
                                                 

، مالك  )٤/٩٣(، أمحد  )٢٢١(، ابن ماجه املقدمة  )١٠٣٧(، مسلم اإلمارة  )٧١(البخاري العلم ) ١(
 .  )٢٢٦(، الدارمي املقدمة  )١٦٦٧(اجلامع 



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ٩٨٣

 ، يسأل عما قاله اهللا  إذا رأيته يتفقه يف الدين- العريب أو العجمي -الرجل واملرأة 
، ومن عالمات                          ً ، فاعلم أن اهللا أراد به خري ا ، وحيرص على هذا الشيء وجيتهد ورسوله
ً                          ، وإذا رأيته معرض ا غري راغب يف الكتاب والسنة اخلري ، غري سائر على ما تضمنه الكتاب                  
 .  نسأل اهللا العافية.                                                       ً ، فهذه الداللة العظيمة الواضحة على أن اهللا ما أراد به خري ا والسنة
من سلك طريقًا يلتمس فيه علًما سهل اهللا له به طريقًا إىل  {:  ول النيب ويق

 .  )١( }اجلنة 

، وإمنا ورثوا   مل يورثوا ديناًرا وال درمهًا، واألنبياء العلماء ورثة األنبياء {:  ويقول

 .  ، فمن أخذه أخذ حبظ وافر ، فالعلم بكتاب اهللا وسنة رسوله )٢( }العلم 
، وأن يتعلم  فالواجب على طالب العلم وعلى كل مسلم وكل مسلمة التفقه يف الدين

 .  ، مما أوجب اهللا عليه ومما حرم اهللا عليه ما ال يسعه جهله
 : }  (#θ يقول اهللا ßϑ ÅÁ tG ôã$#uρ È≅ö7pt ¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è% §xs? 4 { )يعين  )٣ ،  :

  . بدين اهللا
$  {:  ويقول جل وعال tΒ uρ ÷Λä øn= tG ÷z $# ÏµŠ Ïù ÏΒ &ó x« ÿ…çµ ßϑõ3ßs sù ’ n< Î) «!$# 4 { )ليس إىل   )٤ ،

:  ، كما يف اآلية األخرى  إىل الكتاب والسنة)٥( } ÿ…çµßϑõ3ßssù ’n<Î) «!$# 4  {،  إىل عمروزيد أو 

}  βÎ* sù ÷Λäôã t“≈ uΖs? ’Îû &ó x« çνρ –Šãsù ’ n<Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ βÎ) ÷ΛäΨä. tβθ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# 4 y7 Ï9≡sŒ ×öyz 

ß|¡ôm r&uρ ¸ξƒÍρ ù's? ∩∈∪ { )٦(   . 

                                                 
 .  )٣٤٢(، الدارمي املقدمة  )٣٦٤١(أبو داود العلم ) ١(
 .  )٣٤٢(، الدارمي املقدمة  )٣٦٤١(أبو داود العلم ) ٢(
 .  ١٠٣:  رة آل عمران آيةسو) ٣(
 .  ١٠:  سورة الشورى آية) ٤(
 .  ١٠:  سورة الشورى آية) ٥(
 .  ٥٩:  سورة النساء آية) ٦(



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ٩٨٤

، وفيه  ، كما بينه اهللا فيها ، إىل ما فيه من اآليات الكرميات جيب الرد إىل القرآن
≈›βÎ) #x¨  {:  ، كما قال سبحانه ، وفيه الداللة على كل خري اهلدى والنور yδ tβ#uöà)ø9$# “ Ï‰öκu‰ 

 ÉL ¯=Ï9 š†Ïφ ãΠuθ ø% r& { )١(   ،}  ö≅ è% uθ èδ š Ï%©#Ï9 (#θ ãΖtΒ#u ” W‰èδ Õ!$ xÏ© uρ ( { )٢(   ،}  #x‹≈ yδ uρ 

ë=≈ tG Ï. çµ≈oΨ ø9t“Ρr& Ô8u‘$ t6 ãΒ çνθãè Î7¨?$$ sù (#θ à)¨?$#uρ öΝä3ª= yè s9 tβθ çΗ xqöè? ∩⊇∈∈∪ { )لوال أن ،  ؛ ألنه بني  أحال عليه )٣
:  ، قال تعاىل ، فيه اهلدى والنور - سبحانه وتعاىل -فيه العلم واهلدى ما أحال عليه 

} #x‹≈ yδ uρ ë=≈ tG Ï. çµ≈oΨ ø9t“Ρr& Ô8u‘$ t6 ãΒ çνθãè Î7¨?$$ sù (#θ à)¨?$#uρ öΝä3ª= yè s9 tβθ çΗ xqöè? ∩⊇∈∈∪ { )وقال تعاىل  )٤ ،  :

} ¨β Î) #x‹≈ yδ tβ#uöà)ø9$# “ Ï‰öκu‰  ÉL̄= Ï9 š† Ïφ ãΠuθ ø% r& { )للطريقة اليت هي أقوم الطريق :   )٥

≈=ë  {:  ، وقال تعاىل وأهداها tG Ï. çµ≈oΨ ø9t“Ρr& y7 ø‹s9Î) Ô8t≈ t6 ãΒ (#ÿρ ã−/£‰u‹Ïj9 Ïµ ÏG≈ tƒ#u { )فاملصيبة هي   )٦ ،
، ويف السنة إيضاح ما  ، وإال ففي القرآن اهلدى والنور اإلعراض والغفلة وعدم التدبر

 ، وبيان ما قد خيفى كما قال   إيضاح ما أشكل، السنة الصحيحة عن النيب  أشكل

: }  !$ uΖø9t“Ρr&uρ y7 ø‹s9Î) tò2 Ïe%! $# t Îit7çFÏ9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑÌh“ çΡ öΝÍκö s9Î) { )وقال   )٧ ،  :}  إذا رأيتم

 .  )٨( }فأولئك الذين مسى اهللا فاحذروهم الذين يتبعون ما تشابه منه 
،  ، تتبع القرآن والسنة واالهتداء بالقرآن والسنة من عالمات أهل اخلري وأهل احلق

علماء أهل :  ، وسؤال أهل العلم ، والتمسك بذلك والسري عليه واألخذ باألمر الواضح
، ولكن يقبض العلم  إن اهللا ال يقبض العلم انتزاًعا ينتزعه من الناس {:  ، يقول  السنة

                                                 
 .  ٩:  سورة اإلسراء آية) ١(
 .  ٤٤:  سورة فصلت آية) ٢(
 .  ١٥٥:  سورة األنعام آية) ٣(
 .  ١٥٥:  سورة األنعام آية) ٤(
 .  ٩:  سورة اإلسراء آية) ٥(
 .  ٢٩:  ورة ص آيةس) ٦(
 .  ٤٤:  سورة النحل آية) ٧(
، أبو داود السنة  )٢٩٩٤(، الترمذي تفسري القرآن  )٢٦٦٥(، مسلم العلم  )٤٢٧٣(البخاري تفسري القرآن ) ٨(

 .  )١٤٥(، الدارمي املقدمة  )٦/٢٥٦(، أمحد  )٤٧(، ابن ماجه املقدمة  )٤٥٩٨(
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، فأفتوا بغري  ، فسئلوا ، حىت إذا مل يترك عاملًا اختذ الناس رؤوًسا جهالًا بقبض العلماء
، مثلما قال يف حديث  فية، نسأل اهللا العا  هذه النهاية)٢( )١( }، فضلوا وأضلوا  علم

 . )٣( } ، فاعتزل تلك الفرق كلها فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام {:  قال:  حذيفة
، ويسأل أهل العلم بالكتاب  فطالب العلم يتفقه يف الدين من طريق الكتاب والسنة

، حىت  ؛ حىت يهدى ، ونية طيبة ، وقصد صاحل ة عما أشكل عليه بصدق وإخالصوالسن
 .  )٤( }من يرد اهللا به خًريا يفقهه يف الدين  {:  ، قال رسول اهللا  يوفق

zƒ  {:  ، قال تعاىل من طلب احلق بنية صاحلة وفقه اهللا Ï% ©!$#uρ (#ρ ß‰yγ≈ y_ $ uΖŠ Ïù öΝåκ̈]tƒ Ï‰öκs] s9 

$ uΖn= ç7ß™ 4 ¨β Î)uρ ©!$# yìyϑ s9 tÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩∉∪ { )قال  ، أعرض اهللا عنه ، لكن من أعرض  )٥ ،

$  {:  تعاىل £ϑ n= sù (#þθ äî# y— sø# y— r& ª!$# öΝßγ t/θ è= è% 4 { )وقال اهللا تعاىل  )٦ ،  :}  ôtΒ uρ ÞΟn= øßr& £ϑ ÏΒ tÏj.èŒ 

ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ Ïµ În/u‘ uÚtôã r'sù $ pκ÷]tã z Å¤ tΡuρ $ tΒ ôM tΒ £‰s% çν#y‰tƒ 4 { )إذا أعرض وغفل ومل يبال فمن   )٧ ،
، أما من أقبل على اهللا  ؛ لظلمه وجهله وإعراضه ، وأن يوله ما توىل عدل اهللا أن يضله

 .  يوفقهوطلب اهلداية منه وصدق يف ذلك فاهللا يهديه و
، وأن يهديك صراطه  فاجتهد يا عبد اهللا يف الضراعة إليه بصدق أن مينحك التوفيق

:  ، يقول جل وعال ، وأن يقيك شر نفسك وهواك ، وأن يعلمك ما ينفعك املستقيم

                                                 
،  )٥٢(، ابن ماجه املقدمة  )٢٦٥٢(، الترمذي العلم  )٢٦٧٣(، مسلم العلم  )١٠٠(البخاري العلم ) ١(

 .  )٢٣٩(، الدارمي املقدمة  )٢/١٦٢(أمحد 
 .)  ) ٢٦٧٣ (رواه اإلمام مسلم برقم  ) (٢(
 .  )٣٩٧٩(، ابن ماجه الفنت  )١٨٤٧(، مسلم اإلمارة  )٣٤١١(البخاري املناقب ) ٣(
، مالك اجلامع  )٤/٩٣(، أمحد  )٢٢١(، ابن ماجه املقدمة  )١٠٣٧(، مسلم اإلمارة  )٧١(البخاري العلم ) ٤(

 .  )٢٢٦(، الدارمي املقدمة  )١٦٦٧(
 .  ٦٩:  سورة العنكبوت آية) ٥(
 .  ٥:  سورة الصف آية) ٦(
 .  ٥٧:  سورة الكهف آية) ٧(
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}  þ’ÎΤθ ãã ÷Š$# ó=Éf tG ó™ r& ö/ä3s9 4 { )ويقول سبحانه  )١ ،  :}  #sŒÎ)uρ y7 s9r'y™ “ ÏŠ$ t6 Ïã  Íh_ tã ’ÎoΤÎ* sù ë=ƒ Ìs% ( 
Ü=‹Å_ é& nο uθ ôã yŠ Æí#¤$! $# #sŒÎ) Èβ$ tãyŠ ( { )٢(  . 

ما من عبد يدعو اهللا بدعوة ليس فيها إمث وال  {:  ويف احلديث الصحيح يقول 
، وإما أن  إما أن تعجل له دعوته يف الدنيا:  قطيعة رحم إال أعطاه اهللا هبا إحدى ثالث

، إذن  يا رسول اهللا:  ، قيل ، وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك ر له يف اآلخرةتدخ
 .  )٣( }اهللا أكثر :  ، قال نكثر

، ومثل  ، مثل ما مسعتم يف احملاضرة ويتحرى األوقات املناسبة اليت ترجى فيها إجابة
، يقول  الم، وآخر الصالة قبل الس ، جوف الليل اآلخر آخر الليل وقت التنـزل اإلهلي

، يف  مث ليتخري من الدعاء أعجبه إليه فيدعو يف آخر الصالة {:  فيه النيب 

، وأما السجود  فأما الركوع فعظموا فيه الرب.  . .  {:  ، يقول  )٤( } السجود

،  حري أن يستجاب لكم:  ، يعين )٥( }، فقمن أن يستجاب لكم  فاجتهدوا يف الدعاء

أقرب ما يكون العبد من  {:  ، ويقول عليه الصالة والسالم ) الصحيح (رواه مسلم يف 

 .                ً  رواه مسلم أيض ا)٦( }، فأكثروا الدعاء  ربه وهو ساجد
، تدعو ربك يف                  ً ، ويف الفريضة أيض ا ، وال سيما يف التهجد ينبغي الدعاء يف السجود

، وأهم  ، تسأل خري الدنيا واآلخرة ، ويف آخر الصالة ، يف سجودك الفريضة ويف النافلة
، يف إمكانك  ، ويف آخر الليل ، ويف التهجد ، وما فيه هدايتك يء ما فيه صالح قلبكش

                                                 
 .  ٦٠:  سورة غافر آية) ١(
 .  ١٨٦:  سورة البقرة آية) ٢(
 .  )٣/١٨(أمحد ) ٣(
،  )٩٦٨(، أبو داود الصالة  )١١٦٣(، النسائي التطبيق  )٤٠٢(، مسلم الصالة  )٨٠٠(ألذان البخاري ا) ٤(

 .  )١/٤٣١(أمحد 
، الدارمي  )١/٢١٩(، أمحد  )٨٧٦(، أبو داود الصالة  )١٠٤٥(، النسائي التطبيق  )٤٧٩(مسلم الصالة ) ٥(

 .  )١٣٢٥(الصالة 
 .  )٢/٤٢١(، أمحد  )٨٧٥(، أبو داود الصالة  )١١٣٧(، النسائي التطبيق  )٤٨٢(مسلم الصالة ) ٦(
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،  وهكذا يف آخر هنار اجلمعة بعد العصر.  ، ويف إمكانك تطول الدعاء تطول السجود
،  هكذا وقت اخلطبة يوم اجلمعة من حني أن جيلس اإلمام على املنرب إىل أن تقضى الصالة

 .   األذان واإلقامة وقت إجابة، بني كلها أوقات إجابة
، يتحرى  ، اللباس احلالل ، الطعام احلالل يتحرى املؤمن مث حيرص على أكل احلالل

، وال حول وال قوة إال  ؛ ألن الكسب احلرام من أسباب منع اإلجابة الكسب احلالل
 .  واملعاصي من أسباب منع اإلجابة.  باهللا

 .  باالة من أسباب منع اإلجابةواإلعراض عن اهللا والغفلة وعدم امل
، يعلم اهللا من قلبه الرغبة يف احلق       ً        ، راغب ا يف احلق                       ً     ً املؤمن يقبل على اهللا صادق ا خملص ا

، بل يلح يف الدعاء وجيتهد يف الدعاء يف مجيع  ، وال ييأس والصدق يف طلب احلق
،  ن املعاصي، وحيذر أسباب احلرمان م ، ويتحرى أوقات اإلجابة بصدق ورغبة األوقات

                  ً  ، يقبل على اهللا صادق ا  ، والدعاء بقلب معرض غافل ، والغفلة عن اهللا وأكل احلرام
،  ، ويصاحب أهل اخلري وجيتهد يف صحبتهم ، ويصحب أهل اخلري       ً      ، طالب ا للحق     ً جمتهد ا

،  ، وحيرص على صحبة األخيار ، فبئس اجللساء ، وحيذر صحبة األشرار وأن يكون معهم
،  ، واملخالطة هلم ، حيرص على صحبتهم ، أهل الدين ، أهل التقوى العملأهل العلم و

 .  واالستفادة منهم
، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصاحل  نسأل اهللا أن يوفق اجلميع ملا يرضيه

                ً            ً                            ، وأن يعيذنا مجيع ا واملسلمني مجيع ا من شرور أنفسنا ومن سيئات  والفقه يف الدين
 .  ومن مضالت الفنت ما ظهر منها وما بطن،  أعمالنا

، وأن  ، وأن يعينهم على كل خري كما أسأله سبحانه أن يوفق والة أمرنا لكل خري
، وأن  ، وأن يوفقهم لكل ما فيه صالح العباد والبالد يصلح قلوهبم وأعماهلم وبطانتهم

دة املسلمني يف كل ، وأن يوفق قا يعينهم على إزالة كل ما خيالف شرع اهللا يف أرض اهللا
 .  مكان
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، وأن يعينهم على حتكيم  نسأل اهللا أن يوفق قادة املسلمني يف كل مكان ملا يرضيه
                      ً  ، كما أسأله سبحانه أيض ا  ، وإلزام الشعوب هبا ، واالستقامة عليها شريعته والتحاكم إليها

يعينهم على ، وأن  ، وأن مينحهم الفقه يف الدين أن يصلح أحوال املسلمني يف كل مكان
، إنه  ، وأن يعيذهم من طاعة اهلوى والشيطان طاعته وطاعة رسوله عليه الصالة والسالم

 .  مسيع قريب
 .  ، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
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 أسئلة ألقيت على مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
 )الفقه يف الدين(بعد تعليقه على حماضرة 

 املراد بطاعة والة األمر 
، ولو كانوا  ، هل هم العلماء أم احلكام ما املراد بطاعة والة األمر يف اآلية:  ١س

 ؟  ظاملني ألنفسهم ولشعوهبم
$  { : يقول اهللا :  ١ج pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u (#θãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# ’ Í< 'ρ é&uρ 

Íö∆ F{$# óΟä3ΖÏΒ ( β Î* sù ÷Λä ôã t“≈uΖs? ’ Îû &ó x« çνρ –Šãsù ’n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ β Î) ÷ΛäΨä. tβθ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# 4 y7 Ï9≡sŒ 

×öyz ß|¡ôm r&uρ ¸ξƒÍρ ù's? ∩∈∪ { )املسلمني وعلماؤهم هم العلماء واألمراء:  أولو األمر.  )١ ،  ،
؛ ألن  فالعامل واألمري يطاعون.  ، يطاعون يف طاعة اهللا وما ليس معصية هللا هم أولو األمر

،  ، ويردع الظامل ، وينصف املظلوم ، وتنفذ األوامر ، وحيصل األمن هبذا تستقيم األحوال
فالواجب أن .  فسدت األمور ومرجت األمور وأكل القوي الضعيفأما إذا مل يطاعوا 
،  ؛ العامل يبني حكم اهللا ، سواء كانوا أمراء أو علماء ، يف املعروف يطاعوا يف طاعة اهللا
، وهم  ، هم العلماء باهللا وبشرعه ، هذا هو الصواب يف أويل األمر واألمري ينفذ حكم اهللا

، وأن  ، وعلى الرعية أن تسمع لعلمائها يف احلق وا أمر اهللا، عليهم أن ينفذ أمراء املسلمني
              ً        ً               ، سواء كان أمري ا أو عامل ا أمر مبعصية ما  ؛ أما إذا أمروا مبعصية تسمع ألمرائها يف املعروف

، ال تعق  عق والدك:  ، إذا قال لك ، ال تطعه اشرب اخلمر:  ، إذا قال األمري لك يطاع
،  وهكذا مع العامل إذا قال لك معصية.  .  ال تأكل الربا، كل الربا:  ، إذا قال والدك

 .                   ً      ً ، لكن قد يكون عامل ا فاسق ا والعامل بالشرع ما يقول هذا

                                                 
 .  ٥٩:  سورة النساء آية) ١(
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؛ إمنا الطاعة  العامل إذا أمرك بشيء من معاصي اهللا فال تطعه يف معاصي اهللا:  املقصود
، لكن ال جيوز  )١( }ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق  {:  يف املعروف يقول النيب 

، ولكن ال تطعه يف  ، جيب السمع والطاعة يف املعروف اخلروج على األئمة وإن عصوا
على املرء السمع والطاعة يف  {:  ، يقول النيب                ً         ، وال تنـزعن يد ا من طاعة املعصية

، فإن أمر مبعصية اهللا فال  ، ما مل يؤمر مبعصية اهللا ، ويف ما أحب وكره املنشط واملكره
ومن خرج عن الطاعة وفارق  {:  ، ويقول عليه الصالة والسالم )٢( }مسع وال طاعة 

من رأى من  {:  ، ويقول عليه الصالة والسالم )٣( }اجلماعة ومات فميتته ميتة جاهلية 
، فإنه  ، وال ينـزعن يًدا من طاعة اهللاأمريه شيئًا من معصية اهللا فليكره ما يأيت من معصية 

من أتاكم  {:  ، وقال عليه الصالة والسالم )٤( }من فارق اجلماعة مات ميتة جاهلية 

 .  )٥( }، كائًنا من كان  كم فاقتلوه، ويشق عصا وأمركم مجيع يريد أن يفرق مجاعتكم
أن الواجب السمع والطاعة يف املعروف لوالة األمور من األمراء :  فاملقصود

،  ، وينصف املظلوم ، ويأمن الناس ، وتصلح األحوال ، هبذا تنتظم األمور والعلماء
إال إذا ،  ، وال جيوز اخلروج على والة األمور وشق العصا ، وتؤمن السبل ويردع الظامل

، ويستطيعون خبروجهم أن ينفعوا  وجد منهم كفر بواح عند اخلارجني من اهللا فيه برهان
أما إذا كانوا ال يستطيعون فليس .  ، وأن يقيموا دولة صاحلة ، وأن يزيلوا الظلم املسلمني

، ويوجب  ، ويفسد األمة ، ألن خروجهم يضر الناس                      ً      ً هلم اخلروج ولو رأوا كفر ا بواح ا
، وعندهم القوة على أن يزيلوا هذا  ، ولكن إذا كان عندهم القدرة  والقتل بغري حقالفتنة

                                                 
،  )٢٦٢٥(، أبو داود اجلهاد  )٤٢٠٥(، النسائي البيعة  )١٨٤٠(، مسلم اإلمارة  )٤٠٨٥(البخاري املغازي ) ١(

 .  )١/١٣١(أمحد 
، أبو داود اجلهاد  )١٧٠٧(هاد ، الترمذي اجل )١٨٣٩(، مسلم اإلمارة  )٢٧٩٦(البخاري اجلهاد والسري ) ٢(

 .  )٢/١٤٢(، أمحد  )٢٨٦٤(، ابن ماجه اجلهاد  )٢٦٢٦(
 .  )٢٥١٩(، الدارمي السري  )١/٣١٠(، أمحد  )١٨٤٩(، مسلم اإلمارة  )٦٦٤٥(البخاري الفنت ) ٣(
 .  )٢٧٩٧(، الدارمي الرقاق  )٦/٢٤(، أمحد  )١٨٥٥(مسلم اإلمارة ) ٤(
 .  )٤/٣٤١(، أمحد  )٤٧٦٢(، أبو داود السنة  )٤٠٢٠(، النسائي حترمي الدم  )١٨٥٢(مسلم اإلمارة ) ٥(
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، فعليهم                          ً             ، ويضعوا مكانه واليا صاحل ا ينفذ أمر اهللا ، هذا الوايل الكافر أن يزيلوه الظامل
ً                        ذلك إذا وجدوا كفر ا بواح ا عندهم من اهللا فيه برهان ،  ، وعندهم قدرة على إجياد احلق                  ً     

 .  بديل الصاحل وتنفيذ احلقوإجياد ال

 سن القوانني الوضعية والعمل هبا 
 وكيفية التعامل مع احلاكم يف ظل هذه القوانني 

، وهل يكفر احلاكم  ؟ وهل جيوز العمل هبا ما حكم سن القوانني الوضعية:  ٢س
 ؟  بسنه هلذه القوانني

 الطريق أو يف               ً   ، إذا سن قانون ا يف إذا كان القانون يوافق الشرع فال بأس:  ٢ج
، يف الدوائر ال خيالف الشرع لكن ينفذ  ، ويف غري ذلك من األشياء اليت تنفعهم الشوارع

أنه ال حد على :               ً        ، إذا سن قانون ا معناه ، أما القوانني اليت ختالف الشرع ال األمور ال بأس
نني ، هذه قوا  هذا باطل-، وال حد على شارب اخلمر  ، وال حد على السارق الزاين
،            ً ، يكون كفر ا ، وإهنا ال بأس هبا إهنا حالل:  ، إذا قال ، وإذا استحلها الوايل كفر باطلة

 .  من استحل ما حرم اهللا كفر
 ؟  كيف يتعامل معه:  ٣س
، ال يف املعاصي حىت يأيت اهللا  ، يطاع يف املعروف يتعامل معه يف املعروف:  ٣ج
 .  بالبديل

 لسري يف منهاجها اجلماعة اليت جيب اتباعها وا
:  تعلم يا مساحة الشيخ ما حل يف الساحة من فنت فأصبح هناك مجاعات مثل:  ٤س

:  ، وكل مجاعة تقول ، والسلفية وغريهم من اجلماعات ، مجاعة اإلخوان مجاعة التبليغ
، أسألك باهللا أن ختربنا  ، فيا شيخ حفظك اهللا إهنا هي اليت على صواب يف اتباع السنة

؟  ، ومسهم بامسهم ، ومن نتبع منهم لذين على صواب من هذه اجلماعاتمن هم ا
 .  وجزاك اهللا خري اجلزاء
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، اجلماعة اليت  ، من هم اجلماعة الذين يتبعون مسعت يف احملاضرة ويف التعليق:  ٤ج
 هم ، هم أتباع النيب  أهل الصراط املستقيم:  ، هم جيب اتباعها والسري يف منهاجها

، أما  ب والسنة الذين يدعون إىل كتاب اهللا وسنة رسوله عليه الصالة والسالمأتباع الكتا
اإلخوان  (، سواء كانوا  اجلماعات األخرى فال تسمع هلا إال إذا وافقت احلق

إهنم :  ، أو من يقولون ) أنصار السنة (، أو  ) مجاعة التبليغ (، أو  ) املسلمون
، أو مسوا                          ً ، أو فرقة تسمي نفسها شيئ ا )  اإلسالميةاجلماعة (، أو  أو غريهم)  السلفيون (

، وما  ، ما قام عليه الدليل يوافقون عليه ، يطاعون يف احلق ) أهل احلديث (أنفسهم بـ 
، أخطأمت أيها  ، أو أخطأمت يف هذا ، هذا غلط منكم ال:  ، يقال خالف الدليل يرد عليهم

هذا األمر الذي وافق اآلية الكرمية واحلديث ، نوافق على  ، أخطأمت يف هذا األمر اإلخوان
؛ أما  ، هذا نوافق عليه ، وافق أهل السنة واجلماعة ، وافق إمجاع أهل العلم الشريف
، هذا يقولـه هلم  ، فهذا خالف احلق ، أو فعلكم كذا كذا:  ، أو قولكم كذا:  قولكم

:  جلماعات اإلسالمية، هم الذين يبصرون ا ، ما يعرف هذا إال أهل العلم أهل العلم
، إمنا يعرف  ، اجلماعة السلفية ، مجاعة أنصار السنة ، مجاعة اإلخوان مجاعة التبليغ

، الذين تفقهوا يف الدين من طريق الكتاب  أهل العلم بالقرآن والسنة:  التفاصيل أهل العلم
،  طل، وهذه اجلماعات عندها حق وبا والسنة هم الذين يعرفون تفاصيل هذه اجلماعات

،  ، لكن احلق ما قام عليه الدليل ، كل واحد ما هو معصوم ، ما هي معصومة عندها حق
، أو من مذهب   من هذه اجلماعات من كتاب اهللا وسنة رسوله -فما قام عليه الدليل 

، وما   هو احلق-، أو الظاهرية أو احلنفية أو غريهم  ، أو املالكية ، أو الشافعية احلنابلة
، وصاحبه إذا كان من   يكون خطأ-  من كتاب اهللا وسنة رسوله -يل خالف الدل

وأما .  ، وإذا أخطأ يكون له أجر             ً     ً                              أهل احلق جمتهد ا طالب ا للحق يكون له أجران إذا أصاب
 هؤالء ال ، يدعون إىل غري كتاب اهللا وسنة رسوله  الذين يدعون إىل غري السنة

، ضد أهل  ، كالدعاة إىل الرفض والتشيع يعادون، وال ينظر فيهم و ، وال يقلدون يتبعون
                   ً      ً     ، ويدعون بزعمهم كذب ا وزور ا إىل  ، ويسبون الصحابة السنة واجلماعة ضد الصحابة
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 ؛ علي  ؛ ألن أهل البيت هم من أهل السنة واجلماعة ، هذا باطل اتباع أهل البيت
،  لى طريق الصحابةواحلسن واحلسني وأهل البيت املعروفني باخلري هم من أهل السنة ع

، ويزعم أهنم يعلمون  ، فالذي خيالف أهل البيت هم من جنس ما عليه أبو بكر وعمر
، أو أن ينبغي أن يقام على  ، بالدعوة من دون اهللا الغيب أو أهنم يعبدون من دون اهللا

، هؤالء  ، ال يقلدون وال يتبعون ، هذا باطل ، هذا غلط قبورهم مساجد أو قباب
 .  نسأل اهللا العافية.  ن أهل الباطل دون شكيعتربون م

، يدعون إىل  وهكذا العلمانيون الذين يدعون إىل الرأي وإىل ما خيالف شرع اهللا
، وما يصلح هلم  ، وإمنا يتبع ما يهواه الناس وما يريدونه أهوائهم وإىل ترك الكتاب والسنة

طاع ويتبع من دعا إىل كتاب اهللا ، إمنا ي ، ما يطاعون ، هؤالء جيب أن حياربوا يف دنياهم
أحسنت إذا :  ، فإذا أخطأ ال يقال له أصاب يف احلق:   ووافق احلقوسنة رسوله 

:  وإذا أخطأ يقال.  ، ويدعى له بالتوفيق ، ويتبع يف الصواب ، وأخطأت إذا أخطأ أحسن
رجوع إىل ، والواجب عليك التوبة إىل اهللا وال ، وخالفت الدليل الفالين أخطأت يف كذا

، أهل  ، أما العامي يسأل أهل العلم باهللا ، أهل البصرية ، هذا يقولـه أهل العلم احلق
، ال يدعون إىل إحلاد وإىل  العلم بالكتاب والسنة املعروفني الذين يتبعون الكتاب والسنة

، أو إىل غري هذا من مذاهب أهل  ، أو إىل مثل املتكلمني من اجلهمية وغريهم رفض
، ويسأل  ، بالبصرية  بالدليل، إمنا يتبع من يدعو إىل كتاب اهللا وسنة رسوله  الباطل

ما تقولون يف دعوة فالن إىل :  ، يسأهلم ، الذين عرفوا بالكتاب والسنة أهل العلم عنهم
، فاهللا  ) ٤٣:  النحل : ( ، قال اهللا تعاىل ؛ حىت يتبصر كذا:  ، يقول كذا:  ، يقول كذا
=þθè#)  {:  يقول t↔ ó¡sù Ÿ≅ ÷δ r& Ìø.Ïe%! ، أهل العلم بكتاب اهللا وسنة رسوله هم أهل  )١( } #$
 .  ، الدعاة إىل البدعة ليسوا هم أهل الذكر ، أما أهل البدع فليسوا من أهل الذكر الذكر

                                                 
 .  ٤٣:  سورة النحل آية) ١(
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 العلم على الكتب واألشرطة اإلسالمية االعتماد يف طلب 
 لعدم وجود عامل رباين يؤخذ منه العلم 

، ونعتمد على الكتب  حنن يف دولة ال يوجد فيها عامل رباين يؤخذ منه العلم:  ٥س
، فماذا نعمل وحنن  بأن العلم ال ينال إال باالطالع:  ، وقد ذكرمت واألشرطة اإلسالمية

 ؟  يف ظروفنا هذه
يف نور :  م أن تلتمسوا العلم يف األشرطة الطيبة من علماء احلق املعروفنيعليك:  ٥ج

، برنامج نور على الدرب يذاع بني املغرب والعشاء من إذاعة نداء  على الدرب فيه خري
، فيه علماء                                   ً                               ، ويذاع الساعة التاسعة والنصف ليل ا من إذاعة القرآن الكرمي كل ليلة اإلسالم

؛ فهي  ، وكذلك يف األشرطة الطيبة من العلماء استفيدوا منها يتحرون احلق بالدليل
 .  كأنكم سألتموهم

، ولو بني  ، وحتروا حلقات العلم واجتهدوا يف السفر إىل األماكن اليت فيها العلماء
، واحلصول على  ؛ لنيل العلم ، كان السلف يسافرون مسافات طويلة هكذا وقت وآخر

هكذا .  . ؛ حىت تستفيدوا ، واطلبوا ذلك واملعاهد النافعة، وانتظموا يف الكليات  العلم
،  ، يستمع إىل املقاالت الطيبة ، يطلب األشرطة الطيبة يكون طالب العلم احلريص

، ولو إىل  ، يسافر إىل حلقات العلم ، يستمع إىل نور على الدرب واحملاضرات الطيبة
، كان  ضر حلقاهتم ويستفيد منهم؛ حي ، ولو يف مسجد بعيد إىل علماء السنة مكان بعيد

، ومن  ، واملدينة ، من املغرب األقصى إىل مكة السلف يسافرون من املغرب إىل مكة
،  ، وإىل الشام ، واملدينة لطلب العلم ، وباكستان وغري ذلك إىل مكة الشرق من اهلند

 العلم عنده ، حتضرون حلقات فلكم قدوة إذا سافرمت إىل عامل تعرفونه أنه من أهل السنة
 .  ، هذا من طلب العلم هذا كله طيب.  وتستفيدون

 .  ، وأن يزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصاحل نسأل اهللا أن يوفق اجلميع
 .  ، وعلى آله وأصحابه ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وفق اهللا اجلميع
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 حوار مع مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
  )١(لدين أجرته معه جريدة الشرق األوسط حول الفقه يف ا

 قضية العالقة بني احلاكم واحملكوم والضوابط الشرعية هلذه العالقة 
من املسائل املثارة قضية العالقة بني احلاكم واحملكوم والضوابط الشرعية :  ١س

هناك من يرى أن اقتراف احلكام للمعاصي والكبائر :  مساحة الشيخ.  هلذه العالقة
 .   للخروج عليهم وحماولة التغيري وإن ترتب عليه ضرر للمسمني يف البلدموجب

 ؟  ، فما رأي مساحتكم يف هذا واألحداث اليت يعاين منها عاملنا اإلسالمي كثرية
،  ، وصلى اهللا على رسول اهللا ، احلمد هللا رب العاملني بسم اهللا الرمحن الرحيم:  ١ج

 :  ، أما بعد ه، ومن اهتدى هبدا وعلى آله وأصحابه
$  { : فقد قال اهللا  pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u (#θãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# ’Í< 'ρ é&uρ Íö∆F{$# 

óΟä3ΖÏΒ ( β Î* sù ÷Λä ôã t“≈uΖs? ’Îû &ó x« çνρ–Šãsù ’n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ βÎ) ÷ΛäΨä. tβθãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# 4 y7Ï9≡sŒ ×öyz 

ß|¡ôm r&uρ ¸ξƒ Íρ ù's? ∩∈∪ { )األمراء:  ، وهم  فهذه اآلية نص يف وجوب طاعة أويل األمر )٢  ،
،  ني أن هذه الطاعة الزمة تب، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول اهللا  والعلماء

 .  وهي فريضة يف املعروف
طاعتهم باملعروف :  ، ونقيد إطالق اآلية بأن املراد والنصوص من السنة تبني املعىن

، فإذا أمروا باملعصية فال  وجيب على املسلمني طاعة والة األمور يف املعروف ال يف املعاصي
أال من ويل  {:  ؛ لقولـه  م بأسباهبا، لكن ال جيوز اخلروج عليه يطاعون يف املعصية

، وال ينـزعن يًدا  عليه وال فرآه يأيت شيئًا من معصية اهللا فليكره ما يأيت من معصية اهللا
                                                 

املوافق )  هـ١٤١٣ / ١٢ / ١ (، بتاريخ  ) ٥٢٨٩ (نشر هذا احلوار يف جريدة الشرق األوسط يف العدد   ) (١(
ن عبد اهللا بن باز يف حوار خاص مع مساحة الشيخ عبد العزيز ب : ( ، حتت عنوان ) م١٩٩٣ / ٥ / ٢٢ (

لفضيلة الشيخ الدكتور صاحل بن فوزان )  الفقه يف الدين (، حول ما أثارته حماضرة  ) الشرق األوسط
 .  ) ، من أسئلة واستفسارات لدى قراء اجلريدة ، وتعليق مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز الفوزان

 .  ٥٩:  سورة النساء آية) ٢(
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، مات  من خرج من الطاعة وفارق اجلماعة فمات {:  ، ولقولـه  )١( }من طاعة 

ما أحب على املرء السمع والطاعة في {:  ، وقال عليه السالم )٢( }ميتة جاهلية 

، وسأله  )٣( }، فإن أمر مبعصية فال مسع وال طاعة  ، إال أن يؤمر مبعصية وكره
:   ملا ذكر أنه يكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون- رضي اهللا عنهم -الصحابة 

، قال  )٤( }، وسلوا اهللا حقكم  أدوا إليهم حقهم:  ؟ قال فما تأمرنا:  قالوا {

إال أن تروا  {:  ، قال  على أال ننازع األمر أهله بايعنا رسول اهللا عبادة 

 .  )٥( }كفًرا بواًحا عندكم من اهللا فيه برهان 
                                                   ً   جيوز منازعة والة األمور وال اخلروج عليهم إال أن يروا كفر ا فهذا يدل على أنه ال

ً                        بواح ا عندهم من اهللا فيه برهان                                              ً  ؛ وما ذاك إال ألن اخلروج على والة األمور يسبب فساد ا     
، وال نصر  ، وال يتيسر ردع الظامل ، وتضيع احلقوق ، فيختل به األمن    ً     ّ      ً كبري ا وشر ا عظيم ا

، فيترتب على اخلروج على والة األمور فساد عظيم وشر  أمن، وختتل السبل وال ت املظلوم
ً                        ، إال إذا رأى املسلمون كفر ا بواح ا عندهم من اهللا فيه برهان كثري ، فال بأس أن خيرجوا                          ً     

، أما إذا مل يكن عندهم قدرة فال  على هذا السلطان إلزالته إذا كان عندهم قدرة
 .  ؛ رعاية ملصاحل العامة  هلم اخلروج                      ّ           ، أو كان اخلروج يسبب شر ا أكثر فليس خيرجوا

، بل جيب  أنه ال جيوز إزالة الشر مبا هو أشر منه (:  والقاعدة الشرعية اجملمع عليها
، فإذا  ، أما درء الشر بشر أكثر فال جيوز بإمجاع املسلمني ) درء الشر مبا يزيله أو خيففه

ً                    ل كفر ا بواح ا عندها قدرة تزيله كانت هذه الطائفة اليت تريد إزالة هذا السلطان الذي فع      ً     

                                                 
 .  )٢٧٩٧(، الدارمي الرقاق  )٦/٢٤(، أمحد  )١٨٥٥(مسلم اإلمارة ) ١(
 .  )٢٥١٩(، الدارمي السري  )١/٣١٠(، أمحد  )١٨٤٩(، مسلم اإلمارة  )٦٦٤٦(البخاري الفنت ) ٢(
،  )٢٦٢٦(، أبو داود اجلهاد  )١٧٠٧(، الترمذي اجلهاد  )١٨٣٩(، مسلم اإلمارة  )٦٧٢٥(البخاري األحكام ) ٣(

 .  )٢/١٤٢(، أمحد  )٢٨٦٤( ماجه اجلهاد ابن
 .  )١/٣٨٧(، أمحد  )٢١٩٠(، الترمذي الفنت  )١٨٤٣(، مسلم اإلمارة  )٦٦٤٤(البخاري الفنت ) ٤(
 .  )١٧٠٩(، مسلم اإلمارة  )٦٦٤٧(البخاري الفنت ) ٥(
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،             ً     ً    ً                                              ، وتضع إمام ا صاحل ا طيب ا من دون أن يترتب على هذا فساد كبري على املسلمني هبا
أما إذا كان اخلروج يترتب عليه فساد كبري .  وشر أعظم من شر هذا السلطان فال بأس

 غري هذا من إىل.  . . ، واغتيال من ال يستحق االغتيال ، وظلم الناس واختالل األمن
،  ، والسمع والطاعة يف املعروف ، بل جيب الصرب ؛ فهذا ال جيوز الفساد العظيم

، واالجتهاد يف ختفيف الشر وتقليله وتكثري  ، والدعوة هلم باخلري ومناصحة والة األمور
 .  اخلري

؛  ؛ ألن يف ذلك مصاحل للمسلمني عامة هذا هو الطريق السوي الذي جيب أن يسلك
؛ وألن يف ذلك حفظ األمن وسالمة املسلمني من   ذلك تقليل الشر وتكثري اخلريوألن يف
 .  شر أكثر

 .  نسأل اهللا للجميع التوفيق واهلداية

 التزام حدود الشرع ومناصحة من والهم اهللا األمور 
،  تعلم أن هذا الكالم أصل من أصول أهل السنة واجلماعة:  مساحة الوالد:  ٢س

،                                            ً        ّ  من أبناء أهل السنة واجلماعة من يرى هذا فكر ا اهنزامي ا-ف  لألس-ولكن هناك 
؛ لذلك يدعون الشباب إىل تبين العنف  ، وقد قيل هذا الكالم وفيه شيء من التخاذل

 ؟  يف التغيري
؛ ألهنم ما فهموا السنة وال عرفوها كما  ، وقلة فهم هذا غلط من قائله:  ٢ج 
، كما  رية إلزالة املنكر على أن يقعوا فيما خيالف الشرع، وإمنا حتملهم احلماسة والغ ينبغي

، محلهم ذلك على أن  ، محلهم حب نصر احلق أو الغرية للحق وقعت اخلوارج واملعتزلة
، أو خلدوهم يف النار  وقعوا يف الباطل حىت كفروا املسلمني باملعاصي كما فعلت اخلوارج

 .  باملعاصي كما تفعل املعتزلة
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،  ، واملعتزلة وافقوهم يف العاقبة ، وخلدوا العصاة يف النار ا باملعاصيفاخلوارج كفرو
، وكله  إهنم يف الدنيا مبنـزلة بني املنـزلتني:  ، ولكن قالوا وأهنم يف النار خملدون فيها

 .  ضالل
،   أن العاصي ال يكفر مبعصيته ما مل يستحلها- وهو احلق -والذي عليه أهل السنة 

                ً  ، ولكن يكون عاصي ا  ، وإذا شرب اخلمر ال يكفر ، وإذا سرق ال يكفر فإذا زنا ال يكفر
:  ، وال يكفر بذلك إال إذا استحل املعصية وقال                ً                 ضعيف اإلميان فاسق ا تقام عليه احلدود

؛ وهلذا قال فيهم  ، تكفريهم للناس باطل ، وما قاله اخلوارج يف هذا باطل إهنا حالل
، يقاتلون  إهنم ميرقون من الدين مروق السهم من الرمية مث ال يعودون إليه {:  النيب 

 هذه حال اخلوارج بسبب غلوهم وجهلهم )١( }،  أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان
، بل جيب أن  أن يقلدوا اخلوارج واملعتزلة، فال يليق بالشباب وال غري الشباب  وضالهلم

، فيقفوا مع  يسريوا على مذهب أهل السنة واجلماعة على مقتضى األدلة الشرعية
، وليس هلم اخلروج على السلطان من أجل معصية أو معاص وقعت  النصوص كما جاءت

اجلدال باليت هي ، وب ، بالطرق الطيبة احلكيمة ، بل عليهم املناصحة باملكاتبة واملشافهة منه
 .  ، وحىت يقل الشر أو يزول ويكثر اخلري ؛ حىت ينجحوا أحسن

$  {:   يقول واهللا هكذا جاءت النصوص عن رسول اهللا  yϑ Î6 sù 7πyϑ ôm u‘ zÏiΒ «!$# 

|MΖÏ9 öΝßγ s9 ( öθ s9uρ |MΨä. $ ˆàsù xá‹Î= xî É=ù= s)ø9$# (#θ ‘Ò xΡ]ω ôÏΒ y7Ï9öθ ym ( { )٢(  . 
، وأن  فالواجب على الغيورين هللا وعلى دعاة اهلدى أن يلتزموا حدود الشرع

، حىت  ، وباألسلوب احلسن ، واحلكمة ، بالكالم الطيب يناصحوا من والهم اهللا األمور
، وحىت ينشطوا يف دعوهتم باليت هي  ، وحىت يكثر الدعاة إىل اهللا ريكثر اخلري ويقل الش

،  ، ال بالعنف والشدة ويناصحوا من والهم اهللا األمر بشىت الطرق الطيبة السليمة أحسن
                                                 

،  )٢٥٧٨(، النسائي الزكاة  )٩٠٠(، مسلم صالة االستسقاء  )٣١٦٦(البخاري أحاديث األنبياء ) ١(
 .  )١/٢٢٣(أمحد 

 .  ١٥٩:  سورة آل عمران آية) ٢(
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، وأن اهللا يعينهم  أن اهللا يهديهم ويوفقهم ويعينهم على اخلري:  مع الدعاء هلم بظهر الغيب
 .  هنا وعلى إقامة احلقعلى ترك املعاصي اليت يفعلو

، وأن يعينهم على ترك  هكذا يدعو املؤمن اهللا ويتضرع إليه أن يهدي والة األمور
، وهكذا مع إخوانه  ، وعلى إقامة احلق باألسلوب احلسن وباليت هي أحسن الباطل

، ال  ؛ حىت ينشطوا يف الدعوة باليت هي أحسن الغيورين ينصحهم ويعظهم ويذكرهم
، ويهدي اهللا والة األمور للخري  ، ويقل الشر ، وهبذا يكثر اخلري ةبالعنف والشد
 .  ، وتكون العاقبة محيدة للجميع واالستقامة عليه

، هل هذا                         ً     ّ                      لو افترضنا أن هناك خروج ا شرعي ا لدى مجاعة من اجلماعات:  ٣س 
الشرطة واألمن :  يربر قتل أعوان هذا احلاكم وكل من يعمل يف حكومته مثل

 ؟  وغريهم
 :  أنه ال جيوز اخلروج على السلطان إال بشرطني:  سبق أن أخربتك:  ٣ج

 .  ، عندهم من اهللا فيه برهان وجود كفر بواح:  أحدمها
، وبدون  القدرة على إزالة احلاكم إزالة ال يترتب عليها شر أكرب منه:  والشرط الثاين

 .  ذلك ال جيوز

 الكافر املستوطن أو الوافد املستأمن 
 ممن هم مستوطنون -يظن البعض من الشباب حفظك اهللا أن جمافاة الكفار :  ٤س

؛ ولذلك البعض يستحل قتلهم   من الشرع-يف البالد اإلسالمية أو من الوافدين 
 .  وسلبهم إذا رأوا منهم ما ينكرون

،                                            ً ، أو الوافد املستأمن الذي أدخلته الدولة آمن ا ال جيوز قتل الكافر املستوطن:  ٤ج
، بل حيالون فيما حيدث منهم من املنكرات للحكم  ال قتل العصاة وال التعدي عليهمو

 .  ، وفيما تراه احملاكم الشرعية الكفاية الشرعي
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 ؟  وإذا مل توجد حماكم شرعية:  ٥س 
،  ، النصيحة لوالة األمور ، فالنصيحة فقط إذا مل توجد حماكم شرعية:  ٥ج

ُ          ؛ حىت ي ح ك م وا شرع اهللا م، والتعاون معه وتوجيههم للخري ِّ  َ أما أن اآلمر والناهي ميد .       ُ 
؛ حىت  ، لكن يتعاون مع والة األمور باليت هي أحسن يده فيقتل أو يضرب فال جيوز
ُ                    ي ح ك م وا شرع اهللا يف عباد اهللا ِّ  َ ، وواجبه  ، وواجبه التوجيه إىل اخلري ، وإال فواجبه النصح ُ 
θ#)  {:  ، قال اهللا تعاىل  واجبه، هذا هو إنكار املنكر باليت هي أحسن à) ¨? $$ sù ©! $# $ tΒ 

÷Λ ä ÷è sÜ tF ó™  ألن إنكاره باليد أو بالقتل أو الضرب يترتب عليه شر أكثر وفساد ؛  )١( } #$
 .  لكل من سرب هذه األمور وعرفهاأعظم بال شك وال ريب 

 من حيق له األمر باملعروف والنهي عن املنكر وبالذات التغيري باليد 
،  هل األمر باملعروف والنهي عن املنكر وبالذات التغيري باليد حق للجميع:  ٦س

 ؟  أم أنه حق مشروط لويل األمر أو من يعينه ويل األمر
من رأى  {:   يقول؛ ألن الرسول  التغيري للجميع حسب استطاعته:  ٦ج

، وذلك  ، فإن مل يستطع فبقلبه ، فإن مل يستطع فبلسانه منكم منكًرا فليغريه بيده
 ال يترتب عليه فساد ، لكن التغيري باليد ال بد أن يكون عن قدرة )٢( }أضعف اإلميان 
،  ، وعلى خدمه ، وعلى زوجته على أوالده:  فليغري باليد يف بيته،  أكرب وشر أكثر

، حسب التعليمات اليت  ، يغري بيده وهكذا املوظف يف اهليئة املختصة املعطى له صالحيات
ل حتت ؛ ألنه إذا غريه بيده فيما ال يدخ                 ً                  ، وإال فال يغري شيئ ا ليس له فيه صالحية لديه

، وبينه  ، ويترتب بالء كثري وشر عظيم بينه وبني الناس                           ّ صالحيته يترتب ما هو أكثر شر ا
، هذا ال  اتق اهللا يا فالن : ( ولكن عليه أن يغري باللسان كأن يقول.  وبني الدولة

                                                 
 .  ١٦:  سورة التغابن آية) ١(
،  )١١٤٠(، أبو داود الصالة  )٥٠٠٩(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢١٧٢(، الترمذي الفنت  )٤٩(مسلم اإلميان ) ٢(

 .  )٣/٥٤(، أمحد  )١٢٧٥(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
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،  ، يبني له باألدلة الشرعية باللسان ) هذا واجب عليك (،  ) هذا حرام عليك (،  ) جيوز
           ُ             ، أو فيمن أ ذن له فيه من  ، أو فيمن حتت يده ، يف بيته ليد فيكون يف حمل االستطاعةأما با

،  ، كاهليئات اليت يأمرها السلطان ويعطيها الصالحيات جهة السلطان أن يأمر باملعروف
، ال يزيدون  يغريون بقدر الصالحيات اليت أعطوها على الوجه الشرعي الذي شرعه اهللا

 .  البلد يغري بيده على حسب التعليمات اليت لديه، وهكذا أمري  عليه

 اخلروج على األنظمة العامة اليت يضعها ويل األمر 
 كاملرور واجلمارك واجلوازات 

 أن له احلق يف اخلروج على األنظمة العامة - حفظك اهللا -هناك من يرى :  ٧س
بار أهنا ليست على ، باعت إخل.  . اليت يضعها ويل األمر كاملرور واجلمارك واجلوازات

 ؟  - حفظكم اهللا -، فما قولكم  أساس شرعي
، بل جيب  أنه ال جيوز اخلروج وال التغيري باليد:  ، وقد تقدم هذا باطل ومنكر:  ٧ج

، بل نظمها ويل األمر ملصاحل  السمع والطاعة يف هذه األمور اليت ليس فيها منكر
؛ ألن هذا من املعروف   يف ذلك، والسمع والطاعة ، فيجب اخلضوع لذلك املسلمني

؛ كالضريبة اليت يرى ويل األمر أهنا  ، وأما الشيء الذي هو منكر الذي ينفع املسلمني
، ال بيده  ، وبالتوجيه إىل اخلري جائزة فهذه يراجع فيها ويل األمر للنصيحة والدعوة إىل اهللا

بل ال بد أن يكون ،  يضرب هذا أو يسفك دم هذا أو يعاقب هذا بدون حجة وال برهان
، وإال فحسبه النصيحة  عنده سلطان من ويل األمر يتصرف به حسب األوامر اليت لديه

 .  ، إال فيمن هو حتت يده من أوالد وزوجات وحنو ذلك ممن له السلطة عليهم والتوجيه

 من مقتضى البيعة النصح لويل األمر 
 ؟  األمر الدعاء لويل - حفظك اهللا -هل من مقتضى البيعة :  ٨س
الدعاء له بالتوفيق واهلداية :  ، ومن النصح من مقتضى البيعة النصح لويل األمر:  ٨ج

، ومن أسباب توفيق  ؛ ألن من أسباب صالح الوايل وصالح النية والعمل وصالح البطانة
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،  ، ويعينه إذا ذكر ، ويذكره إذا نسي ، يعينه على اخلري أن يكون له وزير صدق:  اهللا له
 .  ن أسباب توفيق اهللا لههذه م

فالواجب على الرعية وعلى أعيان الرعية التعاون مع ويل األمر يف اإلصالح وإماتة 
، وإقامة اخلري بالكالم الطيب واألسلوب احلسن والتوجيهات السديدة  الشر والقضاء عليه

 ال ، وكل عمل يترتب عليه شر أكثر من املصلحة اليت يرجى من ورائها اخلري دون الشر
، فأي عمل  ، ودرء املفاسد ؛ ألن املقصود من الواليات كلها حتقيق املصاحل الشرعية جيوز

 .  يعمله اإلنسان يريد به اخلري ويترتب عليه ما هو أشر مما أراد إزالته وما هو منكر ال جيوز له
                                                  ً      ً         وقد أوضح شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا هذا املعىن إيضاح ا كامل ا يف كتاب 

 .  ؛ لعظم الفائدة فلرياجع "حلسبةا"

 من ميتنع عن الدعاء لويل األمر 
 ؟  من ميتنع عن الدعاء لويل األمر حفظك اهللا:  ٩س
، ومن  ؛ ألن الدعاء لويل األمر من أعظم القربات هذا من جهله وعدم بصريته:  ٩ج

ً إن دوس :   ملا قيل له، والنيب  ، ومن النصيحة هللا ولعباده أفضل الطاعات ا عصت وهم      
 .  ، فهداهم اهللا وأتوه مسلمني )١( }اللهم اهد دوًسا وائت هبم  {:  ، قال كفار

؛ ألن صالحه صالح  ، والسلطان أوىل من يدعى له فاملؤمن يدعو للناس باخلري
، وأن يعان عليه  يوفق للحقأن :  ، ومن أهم النصح ، فالدعاء له من أهم الدعاء لألمة

، فالدعاء له  ، وأن يكفيه اهللا شر نفسه وشر جلساء السوء وأن يصلح اهللا له البطانة
، ومن أفضل  بالتوفيق واهلداية وبصالح القلب والعمل وصالح البطانة من أهم املهمات

صرفتها لو أعلم أن يل دعوة مستجابة ل : ( ، وقد روي عن اإلمام أمحد أنه قال القربات
 .  واهللا ويل التوفيق.  ، ويروى ذلك عن الفضيل بن عياض رمحه اهللا ) للسلطان

 .  ، وعلى آله وصحبه أمجعني وصلى اهللا على نبينا حممد

                                                 
 .  )٢/٢٤٣(، أمحد  )٢٥٢٤(، مسلم فضائل الصحابة  )٢٧٧٩(اري اجلهاد والسري البخ) ١(
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 ثبت املصادر واملراجع 
 رتبت هذه املصادر حسب ورودها يف الكتاب ملحوظة 

  القرآن الكرمي -١
 .  ة إسطنبول صحيح البخاري طبعة املكتبة اإلسالمي-٢
  صحيح مسلم -٣
 .   تفسري ابن كثري طبعة مكتبة الرياض احلديثة-٤
 .   إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان-٥
 .   املسند لإلمام أمحد طبعة امليمنية-٦
 .   سنن الترمذي ط دار الكتب العلمية بريوت-٧
  رسالة التوحيد حملمد عبده -٨
 .  وت سنن أيب داود ط دار ابن حزم بري-٩
 .   جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية-١٠
 .   زاد املعاد البن القيم-١١
 .   جمموعة التوحيد-١٢
 .   كلمة اإلخالص البن رجب-١٣
 .   صحيح ابن حبان بترتيب ابن بليان-١٤
 .   تيسري العزيز احلميد-١٥
 .   فتح اجمليد-١٦
 .   إعالم املوقعني-١٧
 .     ً سلك ا الصوفية معتقدا وم-١٨
 .   التصوف املنشأ واملصادر-١٩
 .   مصرع التصوف-٢٠
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 .   العبودية البن تيمية-٢١
 .   تلبيس إبليس-٢٢
 .   االعتصام للشاطيب-٢٣
 .   جامع العلوم واحلكم البن رجب-٢٤
 .   سنن الدارمي طبعة أكادمي باكستان-٢٥
 .   الباعث على إنكار البدع واحلوادث-٢٦
 .  اط املستقيم بتحقيق الدكتور ناصر العقل اقتضاء الصر-٢٧
 .   رسالة الورد يف عمل املولد-٢٨
 .   سنن ابن ماجه طبعة دار إحياء التراث العريب-٢٩
 .   سنن النسائي طبعة دار الفكر العريب بريوت-٣٠
 .   سنن البيهقي-٣١
 .   إنسان العيون يف سرية األمني واملأمون املسماه السرية احللبية-٣٢
 .   املوطأ لإلمام مالك طبعة دار النفائس بريوت-٣٣
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 فهرس اآليات
, ٥٤٠, ١٨٣, ١٢٣....أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون

٦١٦, ٦٠٤ 
 ٣٢..................................أتى أمر اهللا فال تستعجلوه سبحانه وتعاىل عما يشركون

 ٤٣٤, ٢٧١, ٥٦, ٣٥, ١٣, ٨................واحدا إن هذا لشيء عجابأجعل اآلهلة إهلا 
 ٨٩٧, ٧٠٩, ١٧٨, ١٢٨............أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون

 ١٩٦.................أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس هلن
, ٨٣٥ ,٥٧٠, ٣٥٧....إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وحتسبونه

٩١٧ 
 ١٦..........................................................إذ قال ألبيه وقومه ما تعبدون

 ٢٥٢......................................إذ يتلقى املتلقيان عن اليمني وعن الشمال قعيد
 ٧٢٦..................إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ويرتل عليكم من السماء ماء ليطهركم به

 ٢٨٨.............................................................إذا جاء نصر اهللا والفتح
 ١٨٥.....................................أرأيت من اختذ إهله هواه أفأنت تكون عليه وكيال

 ٧٩٩..................................... عبثا وأنكم إلينا ال ترجعونأفحسبتم أمنا خلقناكم
 ١٥٥, ١٣٥...................أفحكم اجلاهلية يبغون ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون

 ٩٧.....................أفرأيت من اختذ إهله هواه وأضله اهللا على علم وختم على مسعه وقلبه
 ٨٢٦, ٦٠٣..............أفغري دين اهللا يبغون وله أسلم من يف السماوات واألرض طوعا وكرها

 ٥١١.............................................م على قلوب أقفاهلاأفال يتدبرون القرآن أ
 ٥١٠.....................أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا

 ٢٨٣...................أفمن أسس بنيانه على تقوى من اهللا ورضوان خري أم من أسس بنيانه
 ١٢٦...............أفمن شرح اهللا صدره لإلسالم فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوهبم

 ١٦٤.................................................ونأفمن خيلق كمن ال خيلق أفال تذكر
 ٥٠٨, ٢٥٣......أقم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر

 ٢٣.........................................أال إن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون
 ٨٩٩, ٦٢٠, ٦٠٦, ٤٦٥.إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب
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 ٧٢٨, ٣١٨............إن له نار جهنمإال بالغا من اهللا ورساالته ومن يعص اهللا ورسوله ف
 ٤٨٩, ٤٣, ٢٢, ١٩........أال هللا الدين اخلالص والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال
 ٧٤٢.....................أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون باجلبت والطاغوت

 ١٣٥..........................أمل تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من
 ٥١٣...........................................يكم فكنتم هبا تكذبونأمل تكن آيايت تتلى عل

 ٧١٤.......................أهلم أرجل ميشون هبا أم هلم أيد يبطشون هبا أم هلم أعني يبصرون
 ٩...................................................أم خلقوا من غري شيء أم هم اخلالقون

 ٨٥٤, ٦٢٣, ٤٦٩, ١٨٣.أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما حيذر اآلخرة ويرجو رمحة
 ٢٥٩......................هم يكتبونأم حيسبون أنا ال نسمع سرهم وجنواهم بلى ورسلنا لدي

, ٧٢٣, ٦٤٠, ٣٨٨, ٢٤٣آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن باهللا ومالئكته
٧٣٣ 

 ٨٠٣............................أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل جلوا يف عتو ونفور
 ٢٧٠..................أمن يهديكم يف ظلمات الرب والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بني يدي

 ٢٧٣....................................يفا ومل يك من املشركنيإن إبراهيم كان أمة قانتا هللا حن
 ٩٧٩..................................................................إن األبرار لفي نعيم

 ٩٥٣, ٨٢٦, ٦٠٣.....إن الدين عند اهللا اإلسالم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من
 ٨٣٢, ٤٢٢, ٣٣٥.......................إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون

 ٢٤٣................إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن باهللا واليوم
 ٤٧٤............................إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات سيجعل هلم الرمحن ودا

 ٢٣٨, ٢١٦...............إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا
 ٢١٠, ٢٠٤...............إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا

 ٤٩٠...................................إن الذين سبقت هلم منا احلسىن أولئك عنها مبعدون
, ٣٢٨, ٢٩٦, ٦٣.....ن فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف شيء إمنا أمرهم إىلإن الذي
٩١٨, ٨٩٠, ٦٣٢, ٥٧١, ٤٠٧, ٣٦٤ 

, ٦٥٧, ٤٥٥, ٤٤٩, ١٧٤, ٣٧..إن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا تترتل عليهم املالئكة أال
٩٦٩, ٦٧١, ٦٧٠ 
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 ٦٧١, ٦٥٧, ٤٤٩.....م حيزنونإن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا فال خوف عليهم وال ه
 ٩٦٦..........................إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم ال يؤمنون

 ١٧٧.......................إن الذين كفروا ينفقون أمواهلم ليصدوا عن سبيل اهللا فسينفقوهنا
 ١٢.........................إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا يد اهللا فوق أيديهم فمن نكث

 ٥١٢, ٥٠٨...............وأنفقوا مما رزقناهم سراإن الذين يتلون كتاب اهللا وأقاموا الصالة 
 ٨٦٥, ٤٢٣, ٣٧٥, ٣٠٢إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا هلم عذاب أليم يف
 ٣٧٤...................إن الذين يرمون احملصنات الغافالت املؤمنات لعنوا يف الدنيا واآلخرة
 ٧٣٣, ٣٨٨, ١٢٧.........إن الذين يكفرون باهللا ورسله ويريدون أن يفرقوا بني اهللا ورسله

 ٣٠٩...............................إن الذين ينادونك من وراء احلجرات أكثرهم ال يعقلون
 ٨١٢...............إن الشيطان لكم عدو فاختذوه عدوا إمنا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب

 ٢٠٠.....................إن الصفا واملروة من شعائر اهللا فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح
 ٤٩٤..................إن اهللا عنده علم الساعة ويرتل الغيث ويعلم ما يف األرحام وما تدري
 ٢٤٥......................إن اهللا ال يستحيي أن يضرب مثال ما بعوضة فما فوقها فأما الذين

, ٣٩٠, ١٦٧, ٣٧, ٣١.إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ومن يشرك
٩٥٠, ٩٢٥, ٩٠٢, ٨٠٧, ٧٢٩, ٦٦٨, ٥٧٨ 

 ٦٠٧.............................................إن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون
 ٢٩٥......................... سبيله صفا كأهنم بنيان مرصوصإن اهللا حيب الذين يقاتلون يف

 ١٢٧.......................إن اهللا يدافع عن الذين آمنوا إن اهللا ال حيب كل خوان كفور
 ١٤٥................................................................إن املتقني يف مقام أمني

 ٨٣٨........................إن املسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات والقانتني والقانتات
 ٨٨٠................إن تدعوهم ال يسمعوا دعاءكم ولو مسعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة

 ٨٠٢, ٦٧...............إن تكفروا فإن اهللا غين عنكم وال يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا
 ١٧٦............إن متسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا هبا وإن تصربوا وتتقوا
 ٧٨١, ١٣٤.....إن ربكم اهللا الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام مث استوى على

 ٤٥٤............ اهللا يوم خلق السماواتإن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهرا يف كتاب
 ٢٥٨..........................................................إن كل نفس ملا عليها حافظ
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 ١٠٠٨

 ٧١٤......................إن نقول إال اعتراك بعض آهلتنا بسوء قال إين أشهد اهللا واشهدوا
, ٩٦٥, ٥٠٠...إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم ويبشر املؤمنني الذين يعملون الصاحلات

٩٨٤ 
, ٦٣١, ٤٣٨, ٣٨١, ٣٢٦, ٢٣٤, ١٩٢, ٣٦.إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون

٨٦٧, ٦٤١ 
 ٧٢١................................إن هو إال عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثال لبين إسرائيل
 ٢٤٦.................................إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم احملتظر

 ٥٣٧..................إنا أرسلنا نوحا إىل قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم
 ٤٩٩.........................اب اجلحيمإنا أرسلناك باحلق بشريا ونذيرا وال تسأل عن أصح

 ٣١١.....................................................إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
 ١٣٥.........................إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حيكم هبا النبيون الذين أسلموا

 ٧٥٥..................................................إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب
 ٥٠٧............................................................إنا سنلقي عليك قوال ثقيال

 ٨٠٠, ٦١٣, ٣٦٠..إنا عرضنا األمانة على السماوات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها
 ٢٤٤, ١٧١.....................................................إنا كل شيء خلقناه بقدر

 ٣٨٠, ١٧٨..........................................إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون
 ٥٥٨....................أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا

 ٥٥٠.................إنك ال هتدي من أحببت ولكن اهللا يهدي من يشاء وهو أعلم باملهتدين
 ٤٩٠...........................أنتم هلا واردونإنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم 

 ٩٥٧......................................إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة واهللا عنده أجر عظيم
 ٧٣٩.....................إمنا التوبة على اهللا للذين يعملون السوء جبهالة مث يتوبون من قريب
 ٣٣٩......................إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبم

, ٣٣٤, ٢٩٩, ٢٠٣, ٦٤.. لعلكم ترمحونإمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم واتقوا اهللا
٩٥١, ٩٢٦, ٩٢٢, ٨٨٢, ٦٤١, ٦١٥, ٥٧٩, ٥٧٥ 

 ٣٩٠........................إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهبم وإذا تليت عليهم
 ٣٠٨, ٣٠٧...................إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله وإذا كانوا معه على أمر
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 ١٠٠٩

 ٧٠٥, ١١٠...............لذين تعبدون منإمنا تعبدون من دون اهللا أوثانا وختلقون إفكا إن ا
 ٣٧٦......................إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن
 ٣٢٠, ١٣٦, ١٢٨..........إمنا كان قول املؤمنني إذا دعوا إىل اهللا ورسوله ليحكم بينهم أن

 ٢٣٧, ٢٠٣, ٧٨..........إمنا وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون
 ٩٣١, ٥٨٤.........ب الذين ال يؤمنون بآيات اهللا وأولئك هم الكاذبونإمنا يفتري الكذ

 ٢٥٠...............................................................إنه لقول رسول كرمي
 ٨٧٣, ٢٧٢, ٥٧.............................إهنم كانوا إذا قيل هلم ال إله إال اهللا يستكربون

 ٦٧١..............................أولئك أصحاب اجلنة خالدين فيها جزاء مبا كانوا يعملون
 ٨١٥......................نأولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده قل ال أسألكم عليه أجرا إ

 ٧٠, ٢٥.............أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رهبم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رمحته
 ٩٦٦.....................................أولئك على هدى من رهبم وأولئك هم املفلحون

 ٣٥, ٤...........................................................إياك نعبد وإياك نستعني
 ٧٩٩.......................................................أحيسب اإلنسان أن يترك سدى

 ٤٨٧..............أينما تكونوا يدرككم املوت ولو كنتم يف بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة
 ٩٦٥...................... ما أنزل إليكم من ربكم وال تتبعوا من دونه أولياء قليالاتبعوا

, ٧٢٣, ٦٧٨, ١٣٥, ٧٩..اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهللا واملسيح ابن مرمي وما
٨٧٣ 

 ٣٤٦...........اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء
 ١٤٥...............................................................ادخلوها بسالم آمنني

, ١٢٤, ١٢٢, ١١٨..باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسنادع إىل سبيل ربك 
٩٤٥, ٨١٩, ٨١٦, ٦٢٥, ٦٠٨, ٦٠٧, ٦٠٥, ٥٩٢, ٥٣٦, ٥٢٢, ١٩٧ 

 ٦٠٨...........................................................اذهبا إىل فرعون إنه طغى
 ٣٠٩.......................استغفر هلم أو ال تستغفر هلم إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر

 ٤٩٢...........................................األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو إال املتقني
, ١٩٥, ١٩١, ٧٠ج أشهر معلومات فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال فسوق وال جدالاحل

٧٠٧, ٧٠٦, ١٩٨, ١٩٧ 
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 ١٠١٠

 ٦٧٦, ٥٠٠.......................احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا
 ٣٨٧, ٢٤٦.............احلمد هللا فاطر السماوات واألرض جاعل املالئكة رسال أويل أجنحة

 ٤١٤.....................يثات والطيبات للطيبني والطيبوناخلبيثات للخبيثني واخلبيثون للخب
 ٦٦٤, ٦٦٣..........الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال وهو العزيز الغفور
 ٢٤٤.................الذي له ملك السماوات واألرض ومل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف
 ٢٧٩.....................الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم

 ٥٣١, ٤٣٤, ١٤٤, ٣٧......ديارهم بغري حق إال أن يقولوا ربنا اهللا ولوالالذين أخرجوا من 
 ٦٤٦......................الذين آمنوا وتطمئن قلوهبم بذكر اهللا أال بذكر اهللا تطمئن القلوب
 ١٧٣, ١٤٥, ١٤٠, ١٢٦..الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدون

 ٢٩٥.......................ا يقاتلون يف سبيلالذين آمنوا يقاتلون يف سبيل اهللا والذين كفرو
 ٥٣١, ٤٣٥........الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف

 ٨٤.........................الذين اختذوا دينهم هلوا ولعبا وغرهتم احلياة الدنيا فاليوم ننساهم
 ٧١٠...................الذين استجابوا هللا والرسول من بعد ما أصاهبم القرح للذين أحسنوا

 ١٩........................اة الدنيا وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعاالذين ضل سعيهم يف احلي
 ٧١٢, ٧١٠............الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إميانا

 ٩٦٦..........................الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون
 ٧٥٠, ٥٢٣.........الذين يتبعون الرسول النيب األمي الذي جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة

 ٢١٢.....................يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من اهللا قالوا أمل نكن معكمالذين 
 ٤٥٧...................الذين جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش إال اللمم إن ربك واسع املغفرة

 ٢٥٥, ٢٤٨...الذين حيملون العرش ومن حوله يسبحون حبمد رهبم ويؤمنون به ويستغفرون
 ٥١٠.................................الر كتاب أحكمت آياته مث فصلت من لدن حكيم خبري

 ٩٦٥, ١٤٣........... كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إىل النور بإذن رهبمالر
 ٣٤٨..................الرجال قوامون على النساء مبا فضل اهللا بعضهم على بعض ومبا أنفقوا

 ٥٦٢...........................................................الرمحن على العرش استوى
 ٣٧٣, ١٥٥, ١٥٠.....الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وال تأخذكم هبما

 ٨٣٧............. فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان وال حيل لكم أن تأخذواالطالق مرتان
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 ١٠١١

 ١٦٩.........................................اهللا خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل
 ١٦٥, ٢٢.......................اهللا ال إله إال هو احلي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم له ما يف

 ٥١٠.....................اهللا نزل أحسن احلديث كتابا متشاهبا مثاين تقشعر منه جلود الذين
 ٥٩٥......................رجهم من الظلمات إىل النور والذين كفروااهللا ويل الذين آمنوا خي

 ٧٧٥, ٢٥١.................اهللا يتوىف األنفس حني موهتا واليت مل متت يف منامها فيمسك اليت
 ٨٣٠.........................................اهللا يستهزئ هبم وميدهم يف طغياهنم يعمهون

 ٩٦٥, ٥٠٠ امل
 ٢٣٠......................املال والبنون زينة احلياة الدنيا والباقيات الصاحلات خري عند ربك

 ٩٢٣, ٥٧٦........فقات بعضهم من بعض يأمرون باملنكر وينهون عن املعروفاملنافقون واملنا
 ٩٧٩, ٩٧٨, ٩٧٦, ٨٩٣, ٦٢٦, ٦٢٤, ٤٥١, ٤٥٠, ٢٧٨........اهدنا الصراط املستقيم

 ٩٨٤, ٩٥٦, ٣٢٤.....بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم
 ٨٩........................كن فيكونبديع السماوات واألرض وإذا قضى أمرا فإمنا يقول له 

 ٢٨١............................بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون
 ١٨٦, ١١٤.....بل نقذف باحلق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون

, ٦٦٤, ٥٧٩, ٢٧٦..بلى من أسلم وجهه هللا وهو حمسن فله أجره عند ربه وال خوف عليهم
٩٢٧, ٨٩٥ 

 ٣٩............................................................بنيتاهللا إن كنا لفي ضالل م
 ٦٧٦, ٥٠٢, ٤٩٩.................تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيرا

 ٣٩٢...............................................................تبت يدا أيب هلب وتب
 ٢١٧...................ترى كثريا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت هلم أنفسهم أن

 ٧٣٤, ٧٣٣...تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم اهللا ورفع بعضهم درجات
 ١٩٣.....................ض الناس واستغفروا اهللا إن اهللا غفور رحيممث أفيضوا من حيث أفا

 ١٣٤...............مث أنتم هؤالء تقتلون أنفسكم وخترجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون
 ٢٧٤........................مث أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من املشركني

 ١٤٦, ١١١.............مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظامل لنفسه ومنهم
 ٦٩........................علناك على شريعة من األمر فاتبعها وال تتبع أهواء الذين المث ج
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 ١٠١٢

 ١٩٩.................................مث ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق
 ٧٠٧...........................................مث ننجي الذين اتقوا ونذر الظاملني فيها جثيا

 ٥٣٨.............................مث ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننج املؤمنني
 ٦٧١, ٤٥٧......ائهم وأزواجهم وذرياهتم واملالئكةجنات عدن يدخلوهنا ومن صلح من آب

 ٥٤٤.............................حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هللا قانتني
, ٢٧٨, ١٥٧, ١٣٣....حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلرتير وما أهل لغري اهللا به واملنخنقة

٩٥٣, ٨٢٧, ٨٢٦, ٤٢٩, ٣٦٤, ٢٨٩ 
 ٦٥, ٣٨, ٣١.......خر من السماء فتخطفهحنفاء هللا غري مشركني به ومن يشرك باهللا فكأمنا 

 ٢٥٠..............................خشعا أبصارهم خيرجون من األجداث كأهنم جراد منتشر
 ١٤٦...............ذلك بأن اهللا مل يك مغريا نعمة أنعمها على قوم حىت يغريوا ما بأنفسهم

 ٥٣........................ذلك بأن اهللا هو احلق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اهللا
 ٣١٩..........................................اهلمذلك بأهنم كرهوا ما أنزل اهللا فأحبط أعم

, ٦٢٨, ٦٩, ٣٨, ٣٢.ذلك هدى اهللا يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا حلبط عنهم ما
٨٠٥, ٦٣٣ 

 ٨٣٢..................ذلك ومن يعظم حرمات اهللا فهو خري له عند ربه وأحلت لكم األنعام
 ٨٣٢......................................ذلك ومن يعظم شعائر اهللا فإهنا من تقوى القلوب
 ٩.................دوه وهو على كل شيءذلكم اهللا ربكم ال إله إال هو خالق كل شيء فاعب

 ٢٤٦.....................................................................ذو مرة فاستوى
 ٢٤٩........................................................ذي قوة عند ذي العرش مكني

 ٢٦..............................ربنا إننا مسعنا مناديا ينادي لإلميان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا
 ٦٣.......................ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت
 ٣٢٤..........ب واحلكمةربنا وابعث فيهم رسوال منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتا

 ١١١...............رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل وكان
 ٦٧٦..................سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى

 ٣٢....................................................سبحان ربك رب العزة عما يصفون
 ٣٢..................................................سبحانه وتعاىل عما يقولون علوا كبريا



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ١٠١٣

 ٩٦٩...............................................سالم عليكم مبا صربمت فنعم عقىب الدار
 ٨٣٧, ١٧٨.........................سنة اهللا يف الذين خلوا من قبل ولن جتد لسنة اهللا تبديال

 ٥٣٩...................................................................سيذكر من خيشى
 ٤٨٩, ١٧, ١٦..........سيقول الذين أشركوا لو شاء اهللا ما أشركنا وال آباؤنا وال حرمنا
 ٣٨٧..................سيقول املخلفون إذا انطلقتم إىل مغامن لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون

 ٣٦٣, ٣٣٢, ٣٢٩.. نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا بهشرع لكم من الدين ما وصى به
, ٨٥٥, ٦٨٨, ٥٨٩, ٤٦٩, ٤٩...شهد اهللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولو العلم قائما بالقسط

٩٣٧ 
 ٥٠٠, ٧٠.......شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان

, ٨٩٤, ٦٢٤, ٢٨٠, ٢٧٩.....وال الضالنيصراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم 
٩٧٩, ٩٧٨ 

 ٦٤................ضرب اهللا مثال رجال فيه شركاء متشاكسون ورجال سلما لرجل هل يستويان
 ١٩٢..............ضرب لكم مثال من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أميانكم من شركاء يف
 ١١٨..................ظهر الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي

 ٧٥٥..................................................يظهر على غيبه أحداعامل الغيب فال 
 ٢٤٦...................................................................علمه شديد القوى

 ٨٣٣................................................................على األرائك ينظرون
 ٢٤٤....................................................................عليها تسعة عشر

 ٧٣٩, ٧٢٩, ٧٢٨......غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ال إله إال هو إليه
 ٢٧٤, ٣٨, ٣١........فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وخذوهم

 ٧٠٦, ٧٠١, ٥٤٩وهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف وأشهدوا ذويفإذا بلغن أجلهن فأمسك
 ٥١٦...................................فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم

 ٧٠٦, ٧٠٥...........فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل اهللا واذكروا
 ٧٠, ٤٧....................فإذا قضيتم الصالة فاذكروا اهللا قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا

 ١٩٦, ٤٧...........م مناسككم فاذكروا اهللا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمنفإذا قضيت
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 ١٠١٤

, ٧٠٨, ١٨٩, ١٧٨فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حىت إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق
٩٥٩ 

 ٧٣٧...................فأرسلنا عليهم رحيا صرصرا يف أيام حنسات لنذيقهم عذاب اخلزي يف
 ٥٢٦.........................................................................فأما من طغى

 ٩٠٦........................د اهتدوا وإن تولوا فإمنا هم يف شقاقفإن آمنوا مبثل ما آمنتم به فق
 ٢٧٤, ٦١....................فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم يف الدين ونفصل

 ٣١٨, ٩٧, ٦٨...........فإن مل يستجيبوا لك فاعلم أمنا يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع
, ٩٤٥, ٥٤٠, ٣٩٨, ٣٥٨فاتقوا اهللا ما استطعتم وامسعوا وأطيعوا وأنفقوا خريا ألنفسكم ومن

١٠٠٠ 
 ٨٣٨.............فاستجاب هلم رهبم أين ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم

 ٧١.......................فاستجبنا له ووهبنا له حيىي وأصلحنا له زوجه إهنم كانوا يسارعون
 ٦٥٩, ٦٥٨, ٤٤٩, ٦٩.فاستقم كما أمرت ومن تاب معك وال تطغوا إنه مبا تعملون بصري

 ٥٦٥................................نك الذين ال يوقنونفاصرب إن وعد اهللا حق وال يستخف
, ٣٨٦, ١٦٥, ٣٦فاطر السماوات واألرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن األنعام أزواجا

٩١٤, ٧٢٧, ٧٢١ 
, ٦١٩, ٣٠٩, ٢٨١, ٢١٤.فاعلم أنه ال إله إال اهللا واستغفر لذنبك وللمؤمنني واملؤمنات واهللا

٦٣٤, ٦٢٩, ٦٢٣, ٦٢٠ 
 ٨٣٣.............................................فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون

 ٨٣١...............فاليوم ال يؤخذ منكم فدية وال من الذين كفروا مأواكم النار هي موالكم
 ٧١٠.......................فانقلبوا بنعمة من اهللا وفضل مل ميسسهم سوء واتبعوا رضوان اهللا

 ٩٩٨, ٧١٤, ٧٠١فبما رمحة من اهللا لنت هلم ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك
 ٦٢٣, ٣٦٠............رآن من قبل أن يقضى إليك وحيهفتعاىل اهللا امللك احلق وال تعجل بالق

 ٤٠٧, ٢٩٦, ٦٣.....................فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب مبا لديهم فرحون
 ٦٩٠.....................فخرج على قومه يف زينته قال الذين يريدون احلياة الدنيا ياليت لنا
 ٦٩٠....................فخسفنا به وبداره األرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون اهللا

 ٥٥٣, ٤٨٠.... الصالة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيافخلف من بعدهم خلف أضاعوا
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 ١٠١٥

 ٨٨٣........................فذلكم اهللا ربكم احلق فماذا بعد احلق إال الضالل فأىن تصرفون
 ٧٨٠....................................................................فصل لربك واحنر

 ٥١٤.........................فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا
 ٢٤٩...................................................................فال أقسم باخلنس

 ١٦٥....................................لمونفال تضربوا هللا األمثال إن اهللا يعلم وأنتم ال تع
 ١٣٦, ١٣٤......فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم
 ١٢٤.................فلذلك فادع واستقم كما أمرت وال تتبع أهواءهم وقل آمنت مبا أنزل

 ٧٥٣, ٧٤٦................فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن اهللا سيبطله إن اهللا ال
 ٣٢٢, ٣٢١.............أرى يف املنام أين أذحبك فانظرفلما بلغ معه السعي قال يابين إين 

 ٣٧٤...................فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل
 ٥٩٨, ٥٣٢...........فلوال كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد يف األرض

 ٥١٣, ٣٣٨......فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم
 ١٢٦...................فمن يرد اهللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم ومن يرد أن يضله جيعل

 ٥١١........................فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا أرحامكم
 ٥٥٣, ٤٨٠................................................................فويل للمصلني

 ٣٤١, ٣٢٦......يف الدنيا واآلخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصالح هلم خري وإن ختالطوهم
 ١٩٣......................دخله كان آمنا وهللا على الناسفيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن 

 ٧٣٤, ٢٧٥..............قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم
 ٧٧٣, ٧٦٥, ٧٤٨, ٧٤٦قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعني الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر

 ٣٢٢......................................................قال إنك لن تستطيع معي صربا
 ٧٢١.............................................ياقال إين عبد اهللا آتاين الكتاب وجعلين نب

 ٧٤٥..........................................قال املأل من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم
 ١٧٣...................قال اهبطا منها مجيعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مين هدى فمن
 ٧٧٣, ٧٦٥...........قال بل ألقوا فإذا حباهلم وعصيهم خييل إليه من سحرهم أهنا تسعى

 ٦٨٠..................................................قال رب إين دعوت قومي ليال وهنارا
 ٢٦...................الرأس شيبا ومل أكن بدعائك ربقال رب إين وهن العظم مين واشتعل 
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 ١٦٢............................قال رب مبا أغويتين ألزينن هلم يف األرض وألغوينهم أمجعني
 ٧١٦, ٧٠٣, ٧٠١........قال رجالن من الذين خيافون أنعم اهللا عليهما ادخلوا عليهم الباب

 ٣٢٢..................................قال ستجدين إن شاء اهللا صابرا وال أعصي لك أمرا
 ١٦٢.........................................................قال فبعزتك ألغوينهم أمجعني

 ١٦............................................................. بال القرون األوىلقال فما
 ٣٤, ١٠..............قال لقد علمت ما أنزل هؤالء إال رب السماوات واألرض بصائر وإين

 ٤٩٦..............................قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمين مما علمت رشدا
 ٧٥٢, ٧٤٦............قال موسى أتقولون للحق ملا جاءكم أسحر هذا وال يفلح الساحرون

 ٦٠٧.......................ض هللا يورثها منقال موسى لقومه استعينوا باهللا واصربوا إن األر
, ٥٤١, ١٨٣, ١٢٢, ١١٥.قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب ورزقين منه رزقا حسنا

٨١٣, ٧١٤ 
, ٥٩٤, ١١١, ٢٩...قالت رسلهم أيف اهللا شك فاطر السماوات واألرض يدعوكم ليغفر لكم

٨١٢ 
 ٣٥, ١٣........................قالوا أجئتنا لنعبد اهللا وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا مبا

 ٧٤٥...........................................قالوا أرجه وأخاه وأرسل يف املدائن حاشرين
 ٣٦٠..........................قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم

 ١٦......................قالوا ياشعيب أصالتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل يف
 ١٦, ١٣....................قالوا ياصاحل قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد

 ٧٢١....................موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حىت خيرجوا منهاقالوا يا
 ٧٢٢......................قالوا ياموسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك
 ١٤٢....................قد خسر الذين قتلوا أوالدهم سفها بغري علم وحرموا ما رزقهم اهللا

 ١٦٨..................................قد علمنا ما تنقص األرض منهم وعندنا كتاب حفيظ
 ٥١٣.............................لى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصونقد كانت آيايت تت

 ٢٧٣, ٢٣٧, ٢٠٢....قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا
 ٣٨٩....................قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإهنم ال يكذبونك ولكن الظاملني
 ١٠٦......................قل أتعلمون اهللا بدينكم واهللا يعلم ما يف السماوات وما يف األرض
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 ٩......................م ما تدعون من دون اهللا أروين ماذا خلقوا من األرض أم هلمقل أرأيت
 ٢٤١............................قل أطيعوا اهللا والرسول فإن تولوا فإن اهللا ال حيب الكافرين

 ٧٥٣.................................................................قل أعوذ برب الفلق
 ٥٥٠, ٣٧.............قل أغري اهللا أبغي ربا وهو رب كل شيء وال تكسب كل نفس إال عليها

 ٧٧٩.....................................نيقل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العامل
 ٩٥٧......قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقترفتموها

, ٢٤١, ٢٤٠, ٧٥, ٧١...قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم واهللا
٣٦٤ 

 ٦٦٦, ٦٦٥, ٦٥٨, ٤٤٩.....قل إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد فاستقيموا
 ٢٧٦, ٦٩..............ا أنا بشر مثلكم يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد فمن كان يرجواقل إمن

, ٩٣١, ٥٨٩, ٥٨٤...قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث والبغي بغري
٩٣٧ 

 ٦٧٣.......................قل إنين هداين ريب إىل صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا
 ٣٩٣...................................................قل إين ال أملك لكم ضرا وال رشدا

 ٤٩٩....................وحي إيل أنه استمع نفر من اجلن فقالوا إنا مسعنا قرآنا عجباقل أ
 ٧٣٧.............قل أي شيء أكرب شهادة قل اهللا شهيد بيين وبينكم وأوحي إيل هذا القرآن

 ٩٠٧, ٥٠٧...................قل ادعوا اهللا أو ادعوا الرمحن أيا ما تدعوا فله األمساء احلسىن
 ٢٣١, ٤................بالوالدينقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أال تشركوا به شيئا و
 ٣١٣...............................قل سريوا يف األرض مث انظروا كيف كان عاقبة املكذبني

 ٣٨٧..............قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون
 ٣٩٣................قل ال أملك لنفسي نفعا وال ضرا إال ما شاء اهللا ولو كنت أعلم الغيب

 ٧٦٣.................... وما يشعرون أيانقل ال يعلم من يف السماوات واألرض الغيب إال اهللا
 ٨٦١, ٦٩١.........قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت
 ٨٤٠, ٨٣٩, ١٥٠قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم إن اهللا

 ٢٣, ٢٢....................قل هللا الشفاعة مجيعا له ملك السماوات واألرض مث إليه ترجعون
 ٢٧٠.............................................يها إن كنتم تعلمونقل ملن األرض ومن ف
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 ١٠١٨

 ٨٩, ٦٩..............قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل يب وال بكم إن أتبع إال
 ١٦٢.............قل من بيده ملكوت كل شيء وهو جيري وال جيار عليه إن كنتم تعلمون

 ٢٠٧.......................قل من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي
 ١٦٢....................................رش العظيمقل من رب السماوات السبع ورب الع

 ١٦٢, ٣٤, ٨....قل من يرزقكم من السماء واألرض أمن ميلك السمع واألبصار ومن خيرج
 ٢٤٩.......قل نزله روح القدس من ربك باحلق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمني

, ١٢١, ١١٤, ١١٢.....قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين وسبحان اهللا
٦٢٥, ٦٠٣, ٦٠٢, ٦٠٠, ٥٩٩, ٥٢٢, ٤٨٢, ٢٦٥, ١٨٦, ١٨٢, ١٢٥, ١٢٣ ,
٨١٨, ٨١٧, ٨١٦, ٦٢٦ 

 ٩١٥, ٤٥٢, ٣٥٦, ٢٤..قل ياأهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم غري احلق وال تتبعوا أهواء قوم
 ١٩٩...................................................................قل ياأيها الكافرون

 ٨٦١, ٦٩١...............قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا إن
 ٢٥٢, ٢٥١...................وت الذي وكل بكم مث إىل ربكم ترجعونقل يتوفاكم ملك امل

 ٧١٢...............................................قلنا يانار كوين بردا وسالما على إبراهيم
 ٧١٩............................قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل

 ١٣٢, ٥...............كان الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل معهم
 ١٢٣..............................................ال تفعلونكرب مقتا عند اهللا أن تقولوا ما 

 ٩٨٤..........................كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو األلباب
 ٢٥٩...........................................................................كرام بررة

 ٥٠٣, ٤٦٦......كل نفس ذائقة املوت وإمنا توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن
 ٩٥٨..........................كل نفس ذائقة املوت ونبلوكم بالشر واخلري فتنة وإلينا ترجعون

, ٣٦٢, ١١٢..... باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنونكنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون
٨١٥, ٥٩٨, ٥٩٢, ٥٤٤, ٥٢٨, ٥٢٣, ٤٠٧, ٣٩٥ 

 ١٤٧.......................................................................إليالف قريش
 ٥٥, ١٢..............ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن

 ٢٣٧, ٢١٧, ٢١٥, ٢٠٣..ال جتد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله
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 ١٠١٩

, ٣٠٧, ١٣٧, ١٠٠... جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم اهللا الذينال
٦٧٩, ٣٢٤, ٣٢٢, ٣١٧, ٣١٦, ٣١٤, ٣١٣, ٣١٢, ٣١٠, ٣٠٩ 

, ٣٣٧, ٣٣٥, ٢٩٨.ال خري يف كثري من جنواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بني
٨٧٩, ٦١٥ 

 ١٣٠....................... أن جياهدوا بأمواهلمال يستأذنك الذين يؤمنون باهللا واليوم اآلخر
 ٦٨٧, ٥٠٦, ٤٥٨, ٣١٧....ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا

 ٥٢١.................................................................ال ميسه إال املطهرون
 ٢١٤.................ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم

 ٣١١..........................اللتؤمنوا باهللا ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصي
 ١١٥...............لتبلون يف أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم
 ٥٥٥, ٥٥٤, ٥٣٢لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرمي ذلك

 ١٤٨, ١٣٢....................لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم
 ١٦٣, ٥٥, ٣٩, ٣............قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إلهلقد أرسلنا نوحا إىل قومه فقال يا

 ٧٣٠......................لقد تاب اهللا على النيب واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف ساعة
 ٣٠٨.............لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني

 ٧٩٨....................................................لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي
 ١٤٧............... ومشال كلوا من رزق ربكملقد كان لسبإ يف مسكنهم آية جنتان عن ميني

, ٦٥٣, ١٨٩, ٦٩لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر
٦٨٣ 

, ٧٢٠, ٦٣٣, ٣٨, ٣١....لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو املسيح ابن مرمي وقال املسيح يابين
٨٠٧, ٧٨٥, ٧٥٢, ٧٢١ 

, ٤٢٨, ٢٦٩, ١٤٣.... من أنفسهم يتلو عليهملقد من اهللا على املؤمنني إذ بعث فيهم رسوال
٩٥٤ 

 ٧١١..................لقد نصركم اهللا يف مواطن كثرية ويوم حنني إذ أعجبتكم كثرتكم فلم
 ١٢٤............لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فال ينازعنك يف األمر وادع إىل ربك

 ٦٤٤.....................للفقراء املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم يبتغون فضال
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 ١٠٢٠

 ٦٧٥.......................................................................دمل يلد ومل يول
 ٧٢٧..............................................................ملن شاء منكم أن يستقيم

 ٢٥٤........................له معقبات من بني يديه ومن خلفه حيفظونه من أمر اهللا إن اهللا ال
 ٤١٤......................لوال إذ مسعتموه ظن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم خريا وقالوا هذا

 ٣٧٥....................لوال جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ مل يأتوا بالشهداء فأولئك عند
 ٩٠٩..................... القيامة ومن أوزار الذين يضلوهنم بغريليحملوا أوزارهم كاملة يوم

 ٩٧٩, ٦٤٠, ٢٤٣.ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب ولكن الرب من آمن
 ٤١٤, ٣٣٦, ٣٠٠ليس على األعمى حرج وال على األعرج حرج وال على املريض حرج وال
 ٢٠١, ٤٧......اليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكرو

 ٢٠٠, ١٩٢, ٤٧.......ليشهدوا منافع هلم ويذكروا اسم اهللا يف أيام معلومات على ما رزقهم
 ٨٠٠, ٣٦١................ليعذب اهللا املنافقني واملنافقات واملشركني واملشركات ويتوب اهللا

 ٨٠٣...........................................ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون
 ١٦٨................ قبل أنما أصاب من مصيبة يف األرض وال يف أنفسكم إال يف كتاب من

, ٣٢٥, ٣٢٤, ٣١٦, ٦٩ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرىب
٩٢٨, ٥٨٠ 

 ٦٧٤........................ما تعبدون من دونه إال أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اهللا
 ١٤٣.................ما جعل اهللا من حبرية وال سائبة وال وصيلة وال حام ولكن الذين كفروا

 ٦٣٥, ٤٨٤..........واألرض وما بينهما إال باحلق وأجل مسمى والذينما خلقنا السماوات 
 ٨٦.....................................................................ما سلككم يف سقر

 ٤٩١....................ما قلت هلم إال ما أمرتين به أن اعبدوا اهللا ريب وربكم وكنت عليهم
 ٤٩١.......................ما كان لبشر أن يؤتيه اهللا الكتاب واحلكم والنبوة مث يقول للناس

 ٢٣٧, ٢٠٨..................و كانوا أويلما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني ول
 ٦٩٥................ما هلم به من علم وال آلبائهم كربت كلمة خترج من أفواههم إن يقولون

 ٨٣٤.................................................ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد
 ١٧٧.................ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وال املشركني أن يرتل عليكم من

 ٨٥٨, ١٨٤................امثل الذين محلوا التوراة مث مل حيملوها كمثل احلمار حيمل أسفار
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 ١٠٢١

 ٨٠٦, ٢٨٢..........مثل الذين كفروا برهبم أعماهلم كرماد اشتدت به الريح يف يوم عاصف
 ١٣٩..................مثل ما ينفقون يف هذه احلياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث
 ٩١٨, ٧٣٠, ٥٧١, ٢٠٣..حممد رسول اهللا والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم تراهم

 ٣٧٢, ٣٦٨.............رائيل أنه من قتل نفسا بغري نفس أومن أجل ذلك كتبنا على بين إس
 ٧٣٧.................من اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه ومن ضل فإمنا يضل عليها وال تزر وازرة

 ٥٥٠..........................من عمل صاحلا فلنفسه ومن أساء فعليها مث إىل ربكم ترجعون
, ١٧٤, ١٢٧.من عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم

٨٣٨ 
 ٥٤٤, ٢٦٠....... عدوا هللا ومالئكته ورسله وجربيل وميكال فإن اهللا عدو للكافرينمن كان

 ٨٣٤....................من كان يريد العزة فلله العزة مجيعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل
 ٣١٨.....................من يطع الرسول فقد أطاع اهللا ومن توىل فما أرسلناك عليهم حفيظا

 ٦٧١, ٤٥٧, ٤٥٦ تشتهي أنفسكمحنن أولياؤكم يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة ولكم فيها ما
 ٢٤٨.................................................................نزل به الروح األمني
 ٤٥٧.................................................................نزال من غفور رحيم

 ٨٣٧..............نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم وقدموا ألنفسكم واتقوا اهللا
 ٤٧٧, ٣٨١, ١٧٧.....هاأنتم هؤالء تدعون لتنفقوا يف سبيل اهللا فمنكم من يبخل ومن يبخل

 ٩.......................دونه بل الظاملون يف ضاللهذا خلق اهللا فأروين ماذا خلق الذين من 
 ٧٦٢....................................................هل أنبئكم على من ترتل الشياطني
 ٨٣٣.....................................................هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون

, ٣٨٢, ٣٨١, ٣٠٣....هم الذين يقولون ال تنفقوا على من عند رسول اهللا حىت ينفضوا وهللا
٦٣٣, ٤٨٧, ٤٣١ 

 ٢٥٨...............................هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم
, ١٨٩, ١٠٩, ٤١.....وله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولوهو الذي أرسل رس

٦٩٤, ٤٦٤, ٤٣٣, ٤٢٨, ٣٢٨, ٢٧٠ 
 ٢٤٤......................هو الذي أنزل السكينة يف قلوب املؤمنني ليزدادوا إميانا مع إمياهنم

 ٧٨..........هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات
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 ١٠٢٢

 ٧٨٢............مر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السننيهو الذي جعل الشمس ضياء والق
 ٧٩٩, ٢٠٨.........هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا مث استوى إىل السماء فسواهن

 ٩١٠......................هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن واهللا مبا تعملون بصري
 ٨٣٦.........هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها

 ١٩٨................ج والعمرة هللا فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي وال حتلقواوأمتوا احل
 ٨٩٣......................وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني ملا آتيتكم من كتاب وحكمة مث جاءكم
 ٨٠٧......................وإذ أخذنا ميثاق بين إسرائيل ال تعبدون إال اهللا وبالوالدين إحسانا
 ١٩٣...................ائفنيوإذ بوأنا إلبراهيم مكان البيت أن ال تشرك يب شيئا وطهر بييت للط

 ١٤٦.....................وإذ تأذن ربكم لئن شكرمت ألزيدنكم ولئن كفرمت إن عذايب لشديد
 ١٤٧.................وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من

 ٤٤٧, ٢٧٣, ١١..........................وإذ قال إبراهيم ألبيه وقومه إنين براء مما تعبدون
 ٨٠٨, ٣٨, ٣١.........شرك لظلموإذ قال لقمان البنه وهو يعظه يابين ال تشرك باهللا إن ال

 ٩٨٥, ٧٤٩, ٣١٤........وإذ قال موسى لقومه ياقوم مل تؤذونين وقد تعلمون أين رسول اهللا
 ٥٣١, ١٢٤...............وإذ قالت أمة منهم مل تعظون قوما اهللا مهلكهم أو معذهبم عذابا شديدا
 ١٣٠.......................وإذ يقول املنافقون والذين يف قلوهبم مرض ما وعدنا اهللا ورسوله

 ٢٨٧..............روا ليثبتوك أو يقتلوك أو خيرجوك وميكرون وميكروإذ ميكر بك الذين كف
 ٨٣٢..................................................وإذا انقلبوا إىل أهلهم انقلبوا فكهني

, ٤٢٦, ٤٠٨, ٣٥٥....وإذا جاءهم أمر من األمن أو اخلوف أذاعوا به ولو ردوه إىل الرسول
٤٢٧ 

 ٢٤٠..............................وإذا حشر الناس كانوا هلم أعداء وكانوا بعبادهتم كافرين
 ٤٩٧.......................نفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند اهللاوإذا رأوا جتارة أو هلوا ا

 ٨٣٢.....................................................وإذا رأوهم قالوا إن هؤالء لضالون
 ٩٨٦............وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا
 ٤٠٢.............وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو سرحوهن مبعروف

 ١٩٢...........................ءنا واهللا أمرنا هبا قلوإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبا
 ٥١٤..................................وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون
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 ١٠٢٣

 ٧٢٢...................وإذا قيل هلم آمنوا مبا أنزل اهللا قالوا نؤمن مبا أنزل علينا ويكفرون
 ٩٧.............................وإذا قيل هلم اتبعوا ما أنزل اهللا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه

 ٧١١...............فة منهم معك وليأخذواوإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة فلتقم طائ
 ٨٣٠..........................وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إىل شياطينهم قالوا

 ٥١١, ١٢٩...........وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إميانا فأما الذين
 ٣١٣, ١٢٩.......وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إىل بعض هل يراكم من أحد مث انصرفوا

 ٧٨٨..............................................................نيوإذا مرضت فهو يشف
 ٨٣٢..............................................................وإذا مروا هبم يتغامزون

 ١٦٢.................وإذا مسكم الضر يف البحر ضل من تدعون إال إياه فلما جناكم إىل الرب
 ٤٣٩.............وأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاال وعلى كل ضامر يأتني من كل فج عميق

 ٣١٧....................وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أمنا على
, ٣٢٦, ٢٩٤, ١٤٦...وله وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم واصربوا إنوأطيعوا اهللا ورس

٦٤٦ 
 ٢٣٨...............وأعتزلكم وما تدعون من دون اهللا وأدعو ريب عسى أال أكون بدعاء ريب
 ٧٠٩, ٧٠٨, ٢٠٧......وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا

 ٣٢١..................ل ال تقسموا طاعةوأقسموا باهللا جهد أمياهنم لئن أمرهتم ليخرجن ق
 ٣١٨...........................وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترمحون

 ٥٥٤....................................وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعني
 ٣٢٧......................وألف بني قلوهبم لو أنفقت ما يف األرض مجيعا ما ألفت بني قلوهبم
 ٧٥٢, ٧٤٦.......لح الساحروألق ما يف ميينك تلقف ما صنعوا إمنا صنعوا كيد ساحر وال يف

 ٢٦٧......................وإىل عاد أخاهم هودا قال ياقوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه
 ٢٦٧....................وإىل مدين أخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه

 ٣٥٦..............................................................وأما بنعمة ربك فحدث
 ٨١٤.......................وإما يرتغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا إنه هو السميع العليم

 ٥٢٧.................ة واصطرب عليها ال نسألك رزقا حنن نرزقك والعاقبةوأمر أهلك بالصال
 ٣٨٧......................وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا مث أبلغه
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 ١٣٨....................وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا وال تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك
 ٣٣٣, ٣٣٢........وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فال جناح عليهما أن يصلحا
 ٩٦٣.................وإن تطع أكثر من يف األرض يضلوك عن سبيل اهللا إن يتبعون إال الظن
 ٢١٥................وإن جاهداك على أن تشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما وصاحبهما
 ٣٣٣...............وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا

, ٣٣٣, ٢٩٩, ٢٩٨, ١٥٤.إن بغت إحدامهاوإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما ف
٩٥١, ٩٢٦, ٥٧٨, ٣٧٦, ٣٣٤ 

 ٢٥٨, ٢٥٢...........................................................وإن عليكم حلافظني
 ٨٩٧................وإن كان كرب عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا يف األرض أو

 ٦٧٧.....................وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا
 ٦٧٢, ٦٥٨, ٤٤٩..................... ماء غدقاوأن لو استقاموا على الطريقة ألسقيناهم

 ٩٠٥................................................................وإن من شيعته إلبراهيم
, ١٥٩, ٩٦, ٧٦...وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله

٩٨١, ٩٧٧, ٩٧٢, ٨٨١, ٦٧٤, ٦٤٦, ٦٣٢, ٦٢٧, ٦٠٣, ٤٥٠, ٤٠٢, ٣٣٢, ١٧٢ 
, ٥٧١, ٢٩٥, ٦٣...وإن يريدوا أن خيدعوك فإن حسبك اهللا هو الذي أيدك بنصره وباملؤمنني

٩١٨, ٧١٣, ٦٤١ 
 ٧٨٨..............وإن ميسسك اهللا بضر فال كاشف له إال هو وإن يردك خبري فال راد لفضله
 ٧٨٨...............وإن ميسسك اهللا بضر فال كاشف له إال هو وإن ميسسك خبري فهو على

 ٧٨٧.....................................وأنا منا الصاحلون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا
 ٧٨٧.......................فأولئك حتروا رشداوأنا منا املسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم 

 ٦١٧, ٦٠٤, ١١٦................................................وأنذر عشريتك األقربني
 ٤٩٩...............................................................وإنه لترتيل رب العاملني

 ٢٥٦....................................وإهنم ليصدوهنم عن السبيل وحيسبون أهنم مهتدون
 ٨٥٨.................وإين كلما دعوهتم لتغفر هلم جعلوا أصابعهم يف آذاهنم واستغشوا ثياهبم

 ٤٠..................... تبتئس مباوأوحي إىل نوح أنه لن يؤمن من قومك إال من قد آمن فال
 ٢٦................................وأيوب إذ نادى ربه أين مسين الضر وأنت أرحم الرامحني
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 ١٥....................واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك باهللا
, ٧٤٠, ٤١٧...واتبعوا ما تتلو الشياطني على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطني

٧٧٤, ٧٦٩, ٧٦٧, ٧٦٥, ٧٦٤, ٧٥٧, ٧٥٢, ٧٥١, ٧٥٠, ٧٤٧ 
 ٥٣٠...................واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن اهللا شديد

 ٣٦٨.........................واتل عليهم نبأ ابين آدم باحلق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدمها
 ٨٥٩, ١٨٤...................واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان

 ٧١٤.....................كرب عليكم مقاميواتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه ياقوم إن كان 
 ٣٥١, ٢٢٤..........واخفض هلما جناح الذل من الرمحة وقل ريب ارمحهما كما ربياين صغريا
 ٢٠١, ٢٠٠, ١٩٥, ٤٧واذكروا اهللا يف أيام معدودات فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن

 ١٨............واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرمحن آهلة يعبدون
 ٥٣١...................لقرية اليت كانت حاضرة البحر إذ يعدون يف السبت إذواسأهلم عن ا

 ٣٤٦...............................واستعينوا بالصرب والصالة وإهنا لكبرية إال على اخلاشعني
 ٤١٨..........................................واصرب على ما يقولون واهجرهم هجرا مجيال

 ٢٣٥, ٢١٤.....واصرب نفسك مع الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه وال
 ٦٠٥, ١٢٣..........زن عليهم وال تك يف ضيق مما ميكرونواصرب وما صربك إال باهللا وال حت
 ٨٦, ٧١.......................................................واعبد ربك حىت يأتيك اليقني

, ٣٩٦, ٢٧١, ١١٧, ٥٥...واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرىب
٨٢١, ٨٠٨, ٨٠٤, ٨٠١, ٤٩١, ٤٤٧ 

, ١٤٦, ١٤٣, ٦٣, ٤٦.....واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ
٦٤١, ٦٣١, ٥٧٥, ٤٠٤, ٤٠٢, ٤٠٠, ٣٨٢, ٣٢٧, ٣٠٦, ٢٨٨, ٢٦٩, ١٨٦ ,
٩٨٣, ٩٢٢, ٨٩٠ 

 ٨٣.................واقصد يف مشيك واغضض من صوتك إن أنكر األصوات لصوت احلمري
 ٢٠٠.....................والبدن جعلناها لكم من شعائر اهللا لكم فيها خري فاذكروا اسم اهللا

 ١٥........................هبم ذريتهم وما ألتناهموالذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإميان أحلقنا 
 ٦٣٣...................والذين اختذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بني املؤمنني وإرصادا
 ٦٤٤, ٣٢٨................والذين تبوءوا الدار واإلميان من قبلهم حيبون من هاجر إليهم وال
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, ٢٣٤, ٢١٦, ٢٠٣...والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا
٩٧١, ٩٢٩, ٩٢١, ٩١٣, ٧٣١, ٦٤٤, ٥٨١, ٥٧٤, ٥٧٣, ٣٩١ 

 ٩٨٥................................والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن اهللا ملع احملسنني
 ٨٠٥, ٢٨٢, ٢٨١....والذين كفروا أعماهلم كسراب بقيعة حيسبه الظمآن ماء حىت إذا جاءه

 ٢٣٨, ٢١٦........والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد
 ٢٠٧................................. يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماوالذين ال

 ٢٢٩.......................................................والذين هم لفروجهم حافظون
 ٨٧....................والذين يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك وباآلخرة هم يوقنون

 ١١٠................................والذين يدعون من دون اهللا ال خيلقون شيئا وهم خيلقون
 ٩٥١, ٤١١, ٣٧٤, ١٥١...ننيوالذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثا

 ٢٢٩......................والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني واجعلنا
 ٤١٨.......................................................................والرجز فاهجر

, ٥٧٣, ٣٦٥, ٢٩٢.....والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان
٩٧١, ٨٩٢, ٦٩٨, ٦٤٤ 

 ٣٧٥, ١٥٣.................من اهللاوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال 
 ٨٩٨, ٦٢٠, ٦٠٦, ٤٦٥, ٢٨٤, ١٧٥...........................................والعصر

 ٨٤٩..............والقواعد من النساء الاليت ال يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن
 ٧٠١.....................والالئي يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم فعدهتن ثالثة أشهر

 ٨١٢, ٥٩٤, ١١١............واهللا يدعو إىل دار السالم ويهدي من يشاء إىل صراط مستقيم
, ٢٣٦, ٢٣٤, ٢١١.....واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون عن

٩٢٢, ٥٧٥ 
 ٦٥١.................واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق

 ٢٤٨............................وامللك على أرجائها وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية
 ٢٦٦.................ات من نشاء إن ربكوتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درج

 ١٣٣.....................ومتت كلمة ربك صدقا وعدال ال مبدل لكلماته وهو السميع العليم
 ٧٢٦, ٤٥٤...........وجاهدوا يف اهللا حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم يف الدين من
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 ٩٧.......................وجاوزنا ببين إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هلم
 ٣٨٩, ٣٤, ١٠.علوا فانظر كيف كان عاقبة املفسدينوجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم ظلما و

 ٤٩, ٤٠.........................................وجعلها كلمة باقية يف عقبه لعلهم يرجعون
 ٧٨٧..................ودخل املدينة على حني غفلة من أهلها فوجد فيها رجلني يقتتالن هذا
 ٢٦.....................وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى يف الظلمات

 ٥٣٩, ٤٧٩..............................................وذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنني
 ٧٤٠, ٧٣٩..................وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من اخلاسرين

 ٧٩٨, ٢٠٧......وسخر لكم ما يف السماوات وما يف األرض مجيعا منه إن يف ذلك آليات
 ١٤٦....................وضرب اهللا مثال قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل

 ٣٨٩, ٣٤, ١٠..........طان أعماهلموعادا ومثود وقد تبني لكم من مساكنهم وزين هلم الشي
 ٤٣٤, ٢٦٨, ١٤٤, ٦٤وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض

 ٧٨٣, ٧٨٢, ٤٧٣..........................................وعالمات وبالنجم هم يهتدون
 ٤١٩............وعلى الثالثة الذين خلفوا حىت إذا ضاقت عليهم األرض مبا رحبت وضاقت

 ٧٦٣......................... يف الرب والبحر وماوعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما
 ٥٣٣, ٢٧٣, ٢٧٢, ٣٥....وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا فإن انتهوا فإن

 ١٨, ١٧..............وقال الذين أشركوا لو شاء اهللا ما عبدنا من دونه من شيء حنن وال
 ٦٩١.....................وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب اهللا خري ملن آمن وعمل صاحلا

 ٩٨٦, ٢٤.......ستجب لكم إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلونوقال ربكم ادعوين أ
 ٨١١, ٨٠٢, ٦٨........وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن يف األرض مجيعا فإن اهللا لغين محيد
 ٦٧٧........................وقالت اليهود عزير ابن اهللا وقالت النصارى املسيح ابن اهللا ذلك

, ٣٦٦, ٣٠٣, ١٥٠..وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه
٦٣٣, ٤٣٠, ٣٨٢ 

 ٧٨٦, ٣٨٧, ٢٤٧.......................وقالوا اختذ الرمحن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون
 ٨٣.....................................وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكرباءنا فأضلونا السبيل

, ٦٨٠, ٤٠, ١٣, ٥وقالوا ال تذرن آهلتكم وال تذرن ودا وال سواعا وال يغوث ويعوق ونسرا
٨٥٨ 
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 ٣٨٨....................... أياما معدودة قل أختذمت عند اهللا عهداوقالوا لن متسنا النار إال
 ٨٨٣, ٣٨٨, ٢٧٦......وقالوا لن يدخل اجلنة إال من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل

 ١٧...........................وقالوا لو شاء الرمحن ما عبدناهم ما هلم بذلك من علم إن هم إال
 ٩............................وقالوا ما هي إال حياتنا الدنيا منوت وحنيا وما يهلكنا إال الدهر

 ٨٠٥, ٦٣٩, ٢٨١....................... ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراوقدمنا إىل
 ٨٤٨, ٨٤٧...........وقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل وأقمن الصالة وآتني
 ٨٠٨, ٢٢٣, ٤............وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك

 ١١٥...................................وقل جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
, ٨٤٠, ٨٣٩, ١٥١.ؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن وال يبدين زينتهنوقل للم
٨٤١ 

 ١٣٥......................وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعني بالعني واألنف باألنف
 ٥٥٠, ٥٠١, ٢٤٨وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان

, ٣٥٧, ١١٢.على الناس ويكون الرسول عليكموكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء 
٩٢٥, ٧٣٢, ٧٣١, ٧١٨, ٦٧٤, ٥٧٨, ٣٩٠ 

 ٩٦٠, ٩٥٩..........وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤالء من اهللا عليهم من بيننا أليس
 ١٥..................وكذلك ما أرسلنا من قبلك يف قرية من نذير إال قال مترفوها إنا وجدنا

 ١٣٨..............عذاب اآلخرة أشد وأبقىوكذلك جنزي من أسرف ومل يؤمن بآيات ربه ول
 ٢٣...................وكم من ملك يف السماوات ال تغين شفاعتهم شيئا إال من بعد أن يأذن

 ٨٦...............................................................وكنا خنوض مع اخلائضني
 ٨٨١...................وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات اهللا وفيكم رسوله ومن يعتصم
 ٨٥١, ٨٥٠, ٥٤٨....وألضلنهم وألمنينهم وآلمرهنم فليبتكن آذان األنعام وآلمرهنم فليغرين
, ٨٢٨, ٦٩٤, ٥٨٢, ٤٢١ولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب قل أباهللا وآياته ورسوله

٩٣٠, ٨٦٧, ٨٦٣, ٨٦٢, ٨٢٩ 
 ٩.......................ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن اهللا قل أفرأيتم ما
 ٢٧٠......................ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن اهللا قل احلمد هللا بل

 ٤٤٨.......................................ن خلقهم ليقولن اهللا فأىن يؤفكونولئن سألتهم م
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 ١٥٢...................وال تؤتوا السفهاء أموالكم اليت جعل اهللا لكم قياما وارزقوهم فيها
 ١٣٥..................وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه وإنه لفسق وإن الشياطني ليوحون
 ٨٢٠.....................وال جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي أحسن إال الذين ظلموا منهم

 ٨١٤, ٨١٣.........ة وال السيئة ادفع باليت هي أحسن فإذا الذي بينكوال تستوي احلسن
 ٣٠٩...................وال تصل على أحد منهم مات أبدا وال تقم على قربه إهنم كفروا باهللا

 ٤١٦............................................................وال تطع كل حالف مهني
 ١٥١..........................................وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيال

 ٩٢٩, ٦٦٨, ٥٨٢, ٣٥٧..وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن حىت يبلغ أشده وأوفوا
 ٩٣٨, ٥٩٠........وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان
 ٩٣١, ٦٦٧, ٥٨٤.وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفتروا على
, ٦٣٢, ٣٨٢, ٢٩٤.وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك

٨٩٠, ٦٤٧ 
 ٢٠٧.........................وال متدن عينيك إىل ما متعنا به أزواجا منهم زهرة احلياة الدنيا

, ١١١, ٣٢.....وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن وألمة مؤمنة خري من مشركة ولو أعجبتكم
٩٧٥, ٨١٢, ٥٩٤ 

 ٢٨١, ٥٧..........وال ميلك الذين يدعون من دونه الشفاعة إال من شهد باحلق وهم يعلمون
, ٣٦٢, ١٢٥, ١١٣..ري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكرولتكن منكم أمة يدعون إىل اخل

٨١٥, ٥٩٩, ٥٩٢, ٥٢٨, ٥٢٤, ٤٤٢ 
 ٨١٩....................ولقد آتينا لقمان احلكمة أن اشكر هللا ومن يشكر فإمنا يشكر لنفسه
 ٧٢٢, ١٨٥..............ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن

 ٢٦٧, ١٦..................عبدوا اهللا ما لكم من إلهولقد أرسلنا نوحا إىل قومه فقال ياقوم ا
 ٤٠.................ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه فلبث فيهم ألف سنة إال مخسني عاما فأخذهم

, ٦٩, ٣٨, ٣٢.ولقد أوحي إليك وإىل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن
٨٠٤, ٦٣٣, ٦٢٨, ٢٦٦, ١١٦ 

, ٣٩, ٣٤, ١٨, ١١, ٣.اغوت فمنهمولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الط
٤٩١, ٤٩٠, ٤٨٩, ٤٤٧, ٣٦٣, ٣٢٠, ٢٧١, ٢٦٧, ١٤٤, ١١٧, ١١١, ٦٨, ٥٥ 
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 ٩١٧, ٥٧٠, ٢٥٨..ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وحنن أقرب إليه من حبل
 ٢٤٩................................................................ولقد رآه باألفق املبني
 ٢٥٠.................................................................ولقد رآه نزلة أخرى

 ٧٨٣....................ناها رجوما للشياطني وأعتدناولقد زينا السماء الدنيا مبصابيح وجعل
 ٧٩٩, ٧٩٨.............ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات

 ٥١٧.............................................ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
 ٣٦٩, ١٥٠............................ولكم يف القصاص حياة ياأويل األلباب لعلكم تتقون

, ١٦٦, ٣٦, ٢٦...ائه سيجزونوهللا األمساء احلسىن فادعوه هبا وذروا الذين يلحدون يف أمس
٣٨٧ 

 ٧٠٢...............وهللا غيب السماوات واألرض وإليه يرجع األمر كله فاعبده وتوكل عليه
 ٧٦٩, ٧٥٠, ٧٤٩..وملا جاءهم رسول من عند اهللا مصدق ملا معهم نبذ فريق من الذين أوتوا

 ٢٨٧.............وملا جاءهم كتاب من عند اهللا مصدق ملا معهم وكانوا من قبل يستفتحون
 ١٣٠.....................ؤمنون األحزاب قالوا هذا ما وعدنا اهللا ورسوله وصدقوملا رأى امل

 ٨٥٣............ولنبلونكم بشيء من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات
 ٦٧٢.....................ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاهتم وألدخلناهم

 ٧٥٢..........................ولو أهنم آمنوا واتقوا ملثوبة من عند اهللا خري لو كانوا يعلمون
 ٣١٠...................و أهنم صربوا حىت خترج إليهم لكان خريا هلم واهللا غفور رحيمول

 ٩٦٩....................ولو ترى إذ يتوىف الذين كفروا املالئكة يضربون وجوههم وأدبارهم
 ٩٨٤, ٦١٧............ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لوال فصلت آياته أأعجمي وعريب قل

 ١٨٤....................ه كمثلولو شئنا لرفعناه هبا ولكنه أخلد إىل األرض واتبع هواه فمثل
 ٨٩٧, ٦٤٩........................ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة وال يزالون خمتلفني

 ٤١٤...................ولوال إذ مسعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم هبذا سبحانك هذا هبتان
 ٨١٩.................ولوال فضل اهللا عليك ورمحته هلمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون

 ١٣٥..........................مبا أنزل اهللاوليحكم أهل اإلجنيل مبا أنزل اهللا فيه ومن مل حيكم 
 ٨٦٠, ٦٩٢, ٦٩٠......وما أرسلنا قبلك إال رجاال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم
 ٩٥٩.......................وما أرسلنا قبلك من املرسلني إال إهنم ليأكلون الطعام وميشون يف
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 ٣١٨, ٢٩, ٢٨..........وما أرسلنا من رسول إال ليطاع بإذن اهللا ولو أهنم إذ ظلموا أنفسهم
 ٩٩٣, ٩٧٥, ٦٥٠, ٤٩٦..إال رجاال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إنوما أرسلنا من قبلك 

, ٦٨, ٤٩, ٣٥, ١٨....وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون
٥٢٤, ٣٢٠, ٢٦٧ 

 ١٤٣.........................................................وما أرسلناك إال رمحة للعاملني
 ١١٢.................ونوما أرسلناك إال كافة للناس بشريا ونذيرا ولكن أكثر الناس ال يعلم
 ٨٧٣, ٦٧٤, ٤٤٧.........وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة

 ١٤٥..............وما أموالكم وال أوالدكم باليت تقربكم عندنا زلفى إال من آمن وعمل
, ٣٢٩, ٢٩٧, ١٣٣.....وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إىل اهللا ذلكم اهللا ريب عليه توكلت

٩٨٣, ٦٥٢, ٤٣٥ 
 ٣٨٩.................................إال أن يشاء اهللا إن اهللا كان عليما حكيماوما تشاءون 

 ٧٢٨, ١٦٩.......................................وما تشاءون إال أن يشاء اهللا رب العاملني
 ٢٤٥.....................وما جعلنا أصحاب النار إال مالئكة وما جعلنا عدهتم إال فتنة للذين

 ٨١١, ٨٠٣, ٤٤٧, ١١٠, ٦٧, ٤٩, ٣٤.............وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون
 ٢٤٩................................................................وما صاحبكم مبجنون

 ٧٧......................ا اهللا حق قدره إذ قالوا ما أنزل اهللا على بشر من شيء قلوما قدرو
, ٦١٥, ٦١٤, ٤٨٧, ٤٦٨.وما كان املؤمنون لينفروا كافة فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة

٩٥٧, ٦٣٠ 
 ٥............وما كان الناس إال أمة واحدة فاختلفوا ولوال كلمة سبقت من ربك لقضي

 ٥٣٢, ١١٨............................ونوما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلح
 ٣٢٠, ١٣٧...............وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أن يكون هلم

 ٢٣١...............وما من دابة يف األرض إال على اهللا رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها
 ٨٨٣.....................................وما نقموا منهم إال أن يؤمنوا باهللا العزيز احلميد

 ٨١٤.................................وما يلقاها إال الذين صربوا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم
 ٩٦٧, ٣٢٥, ٣٢٠, ٣١٠..............................................وما ينطق عن اهلوى



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ١٠٣٢

, ٥٩٣, ١٨٣, ١١٣...ومن أحسن قوال ممن دعا إىل اهللا وعمل صاحلا وقال إنين من املسلمني
٨١٨, ٨١٧, ٨١٣, ٦٤٥, ٦٣٧, ٥٩٩ 

 ٤٩٢.....................ومن أضل ممن يدعو من دون اهللا من ال يستجيب له إىل يوم القيامة
 ٩٣٢, ٥٨٤........... إىل اإلسالم واهللاومن أظلم ممن افترى على اهللا الكذب وهو يدعى

 ٩٦٩......................ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو قال أوحي إيل ومل يوح إليه
 ٥١٣...................ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أولئك يعرضون على رهبم ويقول

 ٩٨٥.............ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا
 ١٣٨.................شة ضنكا وحنشره يوم القيامة أعمىومن أعرض عن ذكري فإن له معي

 ٨٣٦, ٢٢٩.........ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم
 ٧٨١...............ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ال تسجدوا للشمس وال للقمر
 ٨٠٦, ٦٧٥........ومن الناس من يعبد اهللا على حرف فإن أصابه خري اطمأن به وإن أصابته

 ٩٥٥........................ناس من يقول آمنا باهللا فإذا أوذي يف اهللا جعل فتنة الناسومن ال
 ٩٦٦............................ومن الناس من يقول آمنا باهللا وباليوم اآلخر وما هم مبؤمنني

, ٤٧٨, ٤٧٥, ٤٧٠.....ومن الناس والدواب واألنعام خمتلف ألوانه كذلك إمنا خيشى اهللا من
٨٥٥, ٦٨٨, ٦٢٣ 

 ٧٥٦............................................................ومن شر النفاثات يف العقد
, ٦٠٣, ٣٦٤, ١٥٧.اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرينومن يبتغ غري 

٩٥٣, ٨٩٤, ٨٢٦ 
 ٢٩.........................ومن يدع مع اهللا إهلا آخر ال برهان له به فإمنا حسابه عند ربه إنه
 ٩٥٥, ٦٩٨..............ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني

, ٦٢٤, ٣١٨, ٢٧٩, ١٦٠ين أنعم اهللا عليهم من النبينيومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذ
٩٧٦, ٨٩٣, ٨٩٢ 

 ٢٥٥...............................ومن يعش عن ذكر الرمحن نقيض له شيطانا فهو له قرين
 ٣١٨..................ومن يعص اهللا ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب
 ٣٦٧................ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اهللا عليه ولعنه

 ٩٧٠...........................نهم أميون ال يعلمون الكتاب إال أماين وإن هم إال يظنونوم
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 ٣٢١.................ومنهم من عاهد اهللا لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصاحلني
 ٤٥٦.................ومنهم من يقول ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب

 ٧٥٢.....................ونادى أصحاب النار أصحاب اجلنة أن أفيضوا علينا من املاء أو مما
 ٣٨٠.....................ونزعنا ما يف صدورهم من غل جتري من حتتهم األهنار وقالوا احلمد

 ٢٤٧................ونفخ يف الصور فصعق من يف السماوات ومن يف األرض إال من شاء اهللا
 ٥٢٦, ٣٦١.............................................................ونفس وما سواها

 ٨٢٠................ونقلب أفئدهتم وأبصارهم كما مل يؤمنوا به أول مرة ونذرهم يف طغياهنم
 ٦١٧, ٥٠٤..............ء ورمحة للمؤمنني وال يزيد الظاملني إالونرتل من القرآن ما هو شفا

 ٩٨٤................................وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترمحون
 ٧٢٦....................وهو الذي أرسل الرياح بشرا بني يدي رمحته وأنزلنا من السماء ماء

 ٨٦٦, ٧٥٥, ٤٧٣.وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا هبا يف ظلمات الرب والبحر قد فصلنا
 ٤٦٠.................ذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام وكان عرشه على املاءوهو ال

 ٢٥١...............وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حىت إذا جاء أحدكم املوت
 ٦٧......................ووصى هبا إبراهيم بنيه ويعقوب يابين إن اهللا اصطفى لكم الدين فال
 ٤٠.......................ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا يف ذريته النبوة والكتاب وآتيناه

 ٧١٣, ٧١٢.........ويرزقه من حيث ال حيتسب ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه إن اهللا بالغ
 ٧٢٥................ويسألونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض وال تقربوهن
 ٧٣٩...............ويستعجلونك بالسيئة قبل احلسنة وقد خلت من قبلهم املثالت وإن ربك

 ٤٨٩, ٤٣, ٢٢......قولون هؤالء شفعاؤناويعبدون من دون اهللا ما ال يضرهم وال ينفعهم وي
 ١٢٩...............ويقول الذين آمنوا لوال نزلت سورة فإذا أنزلت سورة حمكمة وذكر فيها

 ١٣٦, ١٢٨.................ويقولون آمنا باهللا وبالرسول وأطعنا مث يتوىل فريق منهم من بعد
 ٤٢٢, ٣٠١.............................................................ويل لكل مهزة ملزة

 ٨٥٥, ٦٩٠.......ا يؤفكونويوم تقوم الساعة يقسم اجملرمون ما لبثوا غري ساعة كذلك كانو
 ٢٤٠......................ويوم حيشرهم مجيعا مث يقول للمالئكة أهؤالء إياكم كانوا يعبدون

 ٨١٩................يؤيت احلكمة من يشاء ومن يؤت احلكمة فقد أويت خريا كثريا وما يذكر
 ٧٢٤, ٦٨٢, ٦٧٥.........ياأهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم وال تقولوا على اهللا إال احلق إمنا
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 ٥١٧....................ينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه وليكتبياأيها الذين آمنوا إذا تدا
 ٤١٢, ٤١١, ٦٠................ياأيها الذين آمنوا إذا ضربتم يف سبيل اهللا فتبينوا وال تقولوا

, ٨٥٥, ٦٨٩, ٦١٢, ٤٧١ياأيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا يف اجملالس فافسحوا يفسح
٨٦٣ 

 ٦٤٥........................كثريا لعلكمياأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا اهللا 
 ٤٩٧.....................ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر
, ٢٩١, ٢٩٠, ١٥٤, ١٣٣...ياأيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم

٦٥٢, ٤٣٧, ٤٣٦, ٤٣٥, ٤٠٥, ٤٠١, ٣٩٤, ٣٩١, ٣٧٧, ٣٢٩, ٣١٧, ٢٩٦ ,
٩٩٥, ٩٨٩, ٩٨٣, ٩٠١ 
 ٣١٤.....................ين آمنوا أطيعوا اهللا ورسوله وال تولوا عنه وأنتم تسمعونياأيها الذ

 ٣٨٢.....................ياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم
 ٣٨٥, ١١٥......................ياأيها الذين آمنوا إن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم

, ٤١٠, ٤٠٩, ٢٩٨ ,٢٩٧.....ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما
٩٥١, ٩٣٣, ٨٦٥, ٥٨٥ 

 ٨٣.............................ياأيها الذين آمنوا إن كثريا من األحبار والرهبان ليأكلون أموال
 ٩٥٨, ٩٥٧........ياأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأوالدكم عدوا لكم فاحذروهم وإن

 ٣٧٠, ١٥٢..............ياأيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من
 ١٩٣, ٣١....................ن آمنوا إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرامياأيها الذي

, ٣٠٤, ٢٨٥, ٧١, ٦٧....ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون
٩٥٤, ٩٥٣, ٩١٨, ٥٧١, ٤٣١, ٤٠٣, ٣٩٩, ٣٩٨, ٣٩٧, ٣٨٠ 

 ٢٥..............................ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا يف
 ٩١٧, ٦٦٩, ٥٧٠...........................ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا

, ٣٣٦, ٣٠٣, ٣٠٢, ٣٠١.ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثريا من الظن إن بعض الظن إمث وال
٩٣٤, ٩٣٣, ٨٦٩, ٥٨٦, ٤١٧, ٤١٥, ٣٣٧ 

 ١٣٤..................ياأيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة وال تتبعوا خطوات الشيطان
 ٤٨................................................ذين آمنوا اذكروا اهللا ذكرا كثرياياأيها ال
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 ١٠٣٥

 ٣٤٦....................ياأيها الذين آمنوا استعينوا بالصرب والصالة إن اهللا مع الصابرين
 ٥٥٠, ٥٤٩............ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم إىل

 ٦٠٥.......................ياأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم
, ٣٦٢, ٢٤٧, ١١٦.نوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس واحلجارةياأيها الذين آم

٧٨٦, ٧٣٦, ٦١٧, ٦٠٤, ٥٢٧ 
 ٩٢٦, ٥٧٩, ٣٦٨......ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتلى احلر باحلر والعبد

 ٦٦٩................ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء هللا ولو على أنفسكم
 ٦٦٩........................نوا قوامني هللا شهداء بالقسط وال جيرمنكمياأيها الذين آمنوا كو

 ٤١٤, ٣٣٦, ٣٠٠..........ياأيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون
 ٩٣٥, ٨٦٤, ٥٨٧.ياأيها الذين آمنوا ال تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان

 ٢٠٢......................استحبواياأيها الذين آمنوا ال تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن 
, ٢٣٦, ٢٠٥, ٢٠٢....ياأيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء

٧٣٤ 
 ٢٠٩, ٢٠٨, ٢٠٥, ١٧٦.....ياأيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يألونكم خباال

 ٢٣٧, ٢٠٢, ٧٩....ياأيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملودة
 ٦٨٢, ٦٦٦..................ياأيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم وال تعتدوا
 ٧١٦, ٦٦٨, ٣٧٨, ١٨٦...ياأيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر اهللا وال الشهر احلرام وال اهلدي
 ٨٤٣, ٨٤٢..............ياأيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النيب إال أن يؤذن لكم إىل طعام

 ٣٠٩.....................عوا أصواتكم فوق صوت النيب وال جتهرواياأيها الذين آمنوا ال ترف
 ٩٢٨, ٥٨٠..................ياأيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله واتقوا اهللا
 ٧٢٣...........................ياأيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين آذوا موسى فربأه اهللا مما

 ٩٥٧....................ياأيها الذين آمنوا ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم عن ذكر اهللا ومن
 ٨٣٧..................... آمنوا ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرها وال تعضلوهنياأيها الذين

, ٣٠١, ٣٠٠, ٢١٢.....ياأيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خريا منهم
٩٣٣, ٦٤٩, ٥٨٥, ٤١٥, ٣٣٦, ٣٣٥ 

 ٦٧٠, ٦٠٤, ٥٤١..............................ياأيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون
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 ١٠٣٦

, ٧١٥, ٥٧١, ٣٨١. فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهمياأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه
٩١٨ 

 ١١٦..........................................................................ياأيها املدثر
 ٨٣٧, ٧٩٨, ٣٢٨.ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
 ٨٣٦...............ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

 ٢٧٢, ٢٩, ١١.......ن من قبلكم لعلكم تتقونياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي
 ٦١٧, ٥٠٣..........ياأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ملا يف الصدور وهدى

 ٦٢٤, ٥٠٢.................ياأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا
 ٩٣٨, ٧٣٩, ٥٩٠ياأيها الناس كلوا مما يف األرض حالال طيبا وال تتبعوا خطوات الشيطان

 ٧١٣, ٧٠١..................................ياأيها النيب حسبك اهللا ومن اتبعك من املؤمنني
 ٨٤٢.......................ياأيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من

 ١٩٣................يابين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه
 ٨٤٠..................يابين آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى

 ٢٥٥.................ابين آدم ال يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من اجلنة يرتع عنهماي
, ٥٣٧, ١٧٥, ١٢٤...يابين أقم الصالة وأمر باملعروف وانه عن املنكر واصرب على ما أصابك

٦٠٧ 
 ٢٩٠, ٦٤..........................ياصاحيب السجن أأرباب متفرقون خري أم اهللا الواحد القهار

 ٨٤٩, ٥٥٢....... فال ختضعن بالقول فيطمعيانساء النيب لسنت كأحد من النساء إن اتقينت
 ٩٦٩.........................يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة

 ٧٤٥............................................يريد أن خيرجكم من أرضكم فماذا تأمرون
 ٢٨٧...........................يريدون أن يطفئوا نور اهللا بأفواههم ويأىب اهللا إال أن يتم نوره

 ٤٩٤................ا يدريك لعل الساعةيسألك الناس عن الساعة قل إمنا علمها عند اهللا وم
 ٦١٥, ٢٩٨...............يسألونك عن األنفال قل األنفال هللا والرسول فاتقوا اهللا وأصلحوا

 ٩٧٠..................يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج وليس الرب بأن تأتوا
 ٤٩٤....................................................يسألونك عن الساعة أيان مرساها

 ٤٩٤......................يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إمنا علمها عند ريب ال جيليها
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 ١٠٣٧

 ١٦٥....................................يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم وال حييطون به علما
 ٢٢.......................يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم وال يشفعون إال ملن ارتضى وهم من
 ٢٣٢...................يقولون لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل وهللا العزة
 ٩٦٧...................يكاد الربق خيطف أبصارهم كلما أضاء هلم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم
 ١٢٦....................مينون عليك أن أسلموا قل ال متنوا علي إسالمكم بل اهللا مين عليكم

 ٨٣١.................ينادوهنم أمل نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم
 ٢٤٨, ١١١, ٤٩........يرتل املالئكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه

, ٦٤٨, ٣٨٢.ت وجوههم أكفرمت بعد إميانكميوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسود
٨٩٠ 

 ٨٣٠..................يوم ترى املؤمنني واملؤمنات يسعى نورهم بني أيديهم وبأمياهنم بشراكم
 ٢٥٠............................يوم خيرجون من األجداث سراعا كأهنم إىل نصب يوفضون

 ٨٣١, ٨٣٠............يوم يقول املنافقون واملنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم
 ٢٣..............................فاعة إال من أذن له الرمحن ورضي له قواليومئذ ال تنفع الش

 ٣١٨..........يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى هبم األرض وال يكتمون
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 ١٠٣٨

 فهرس األحاديث
 ٤٠٣....................................................أبدعوى اجلاهلية وأنا بني أظهركم

 ٤١٦..................أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا اهللا ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك مبا يكره،
 ١٧١.....................اإلميان أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسلهأخربين عن اإلميان، فقال 

 ٨٢٣...........................................أخربهم مبا جيب عليهم من حق اهللا تعاىل فيه
 ٧٢٩...................أخرجوا من النار من كان يف قلبه أدىن مثقال حبة من خردل من إميان

 ٥٤٠...................................................إذا أمرتكم بأمر فأمتروا ما استطعتم
 ٣٩٩........................نبوهإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما هنيتكم عنه فاجت

 ٣٣٨....................................إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف وإذا اؤمتن خان
 ٨٨٣.......إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر

 ٨٧٠.....................إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم وأخطأ فله أجر
, ٦٥١... أخطأ فله أجرإذا حكم احلاكم فاجتهد، مث أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، مث

٦٩٩ 
 ٩٨٤..................إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مسى اهللا فاحذروهم

 ٩٣٢......................................إذا قال الرجل ألخيه يا كافر، فقد باء به أحدمها
 ٢٣٠...............إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية، وعلم ينتفع به،

 ٣٩٢.............................................................أذكركم اهللا يف أهل بييت
 ٨٥٧............حلني من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إىل قومهم أنأمساء رجال صا

 ٥٨.........................أشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا، ال يلقى اهللا هبما عبد غري
 ٢٨٩.............إصالح ما بينكم وبني اهللا سبحانه وتعاىل يصلح اهللا لكم أموركم، أوصيكم

 ٧٩٣............من كل شيءأعيذك بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق، باسم اهللا أرقيك، 
 ٦٠, ٥٩........................................................أقتلته بعدما قال ال إله إال اهللا

 ٤١٣......................أقتلته بعدما قال ال إله إال اهللا وما زال يكررها، فقال يا رسول اهللا
 ٩٨٦, ٩٧٥.......................أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء

 ١٩٤.....................أكل عام يا رسول اهللا ؟ فقال بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع
 ٣٩٦.....................................................ؤمنني إميانا أحسنهم خلقاأكمل امل
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 ١٠٣٩

 ٧٥٨....................أال أخربكم ما العضة ؟   يعين السحر  هي النميمة القاتلة بني الناس
 ٩١٧..............أال أدلك على مالك ذلك كله ؟  قلت بلى يا رسول اهللا، فأخذ رسول اهللا

 ٥٧٠........أال أدلك على مالك ذلك كله ؟ قلت بلى يا رسول اهللا، فأخذ رسول اهللا بلسان
 ٣٧٧.....................................فرا بواحا عندكم عليه من اهللا برهانإال أن تروا ك

 ٩٩٦, ٩١٤..............................إال أن تروا كفرا بواحا، عندكم فيه من اهللا برهان
, ٣١٥..أال إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله،

٥٢٥ 
 ٤٤٧...................................................................إال أن يوحدوا اهللا

 ٤٩٦..........................................أال سألوا إذ مل يعلموا فإمنا شفاء العي السؤال
 ٩٧٢...................................................................... واحدة،إال فرقة

 ٢١٣............................أال ال يبع الرجل على بيع أخيه، وال خيطب على خطبة أخيه
 ٩٩٥...................أال من ويل عليه وال فرآه يأيت شيئا من معصية اهللا فليكره ما يأيت من

 ٧٢٤..............أما أنا فأصلي، وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، وآكل اللحم، ومن
 ٧٦٨.................... على الناس منه شراأما أنا فقد عافاين اهللا وشفاين، وخشيت أن أثور

 ٤٥٣.....................أمثال هؤالء فارموا وإياكم والغلو فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو
 ٣٨, ٣٥................................أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا

 ٦١..................أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا
 ٢٧١, ٦١............... إله إال اهللا، وأن حممدا رسولأمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال

 ٤٤٧, ٦٠.....................................أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا
 ٦٥..........................أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا، فإذا قالوا ال إله

 ٤٣٢, ٤١٣, ٣٦٧, ٢٧١أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا، فإذا قالوها عصموا
 ٢٠٨.......................................ائكم إىل اهللا عبد اهللا وعبد الرمحنإن أحب أمس

 ٧٩١..................................................إن أحق ما أخذمت عليه أجرا كتاب اهللا
 ٢٧٨............إن أصدق احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدي هدي حممد وشر األمور حمدثاهتا،
 ٤٦٠, ١٦٨........إن أول ما خلق اهللا القلم فقال اكتب، فقال ما أكتب ؟ قال اكتب القدر

 ٤٣٢, ٣٠٥, ٣٠٤.....ه بني طائفتني عظيمتني من املسلمنيإن ابين هذا سيد، وسيصلح اهللا ب
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 ١٠٤٠

 ٧٥٩.........................................................أن اقتلوا كل ساحر وساحرة
 ٢٩٩...............إن األعمال تعرض على اهللا يف كل يوم اثنني ومخيس، فيغفر ملن ال يشرك

 ٤٧٣..................................................إن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها
 ٨٣٥...............لنارإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اهللا ال يلقي هلا باال يهوي هبا يف ا

 ٥٨٥................إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط اهللا ال يلقي هلا باال يهوي هبا يف النار
 ٧٨٩........................................................إن الرقى والتمائم والتولة شرك

 ٢١.................................إن الشيطان قد أيس أن يعبده املصلون يف جزيرة العرب
 ٧٧٨......................................إن الشيطان ينفر من البيت تقرأ فيه سورة البقرة

 ٩٣٣...............ا يزل هبا يف النار أبعد ما بني املشرقإن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبني فيه
 ٢١٨..................................إن اهللا تعاىل قال من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب

 ٤٢٠.......................إن اهللا حرم على النار من قال ال إله إال اهللا يبتغي بذلك وجه اهللا
 ٥١................إن اهللا سيخلص رجال من أميت على رءوس اخلالئق يوم القيامة فينشر عليه

 ٨٥٦, ٦٩٣, ٩٦...م انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبضإن اهللا ال يقبض العل
 ٩٨٤...............إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض
 ٤٢٥..................إن اهللا ال يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم

 ٢٦٤..............جال، ولكن يقبضإن اهللا ال يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الر
 ٤٧٥................إن اهللا ال يرتع هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم

 ٧٤١.............................................أن اهللا مل جيعل شفاءكم فيما حرم عليكم
 ٤٢٩...........إن اهللا نظر إىل أهل األرض فمقتهم عرهبم وعجمهم إال بقايا من أهل الكتاب

 ٥٥٦...................... هلا دينهاإن اهللا يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد
 ٦٤٢, ٤٤٢.........................إن اهللا يرضى لكم ثالثا أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا

 ٤٣٩, ٣٧٨......إن اهللا يرضى لكم ثالثا أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا حببل
 ٤٠١, ٢٩١...إن اهللا يرضى لكم ثالثا، ويكره لكم ثالثا، يرضى لكم أن تعبدوه وال تشركوا

 ٢٥٧..........................................يتا فيه كلب وفيه صورإن املالئكة ال تدخل ب
 ٤٧٢...............................................إن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم

 ٢٠٦.............أن النيب خرج إىل بدر فتبعه رجل من املشركني، فلحقه عند احلرة فقال إين
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 ٦٧٣..................أن النيب ملا جيء حبصى اجلمار الذي يريد أن يرمي به مجرة العقبة، إذا
 ٨٩١.........ترق أميت على ثالث وسبعنيإن بين إسرائيل تفرقت على ثنتني وسبعني ملة، وتف

 ٨٤٣............................................................................أن تسافر
 ٤٠٤....................................................أن تعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا

 ٤٠٤....................أن تعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا حببل اهللا مجيعا وال
 ٤٠١.........................................................أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا

 ضاللةإن خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد وشر األمور حمدثاهتا وكل بدعة
....................................................................٩٦٢, ٩٦١, ٤٥٥ 

 ٤٢٢.....إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا
 ٨٦٥......إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا

 ٢١٣..................أن رجال زار أخا له يف اهللا يف قرية أخرى، فأرصد اهللا له على مدرجته
 ٢٧...................تى النيب فقال ادع اهللا أن يعافيين، قال إن شئتأن رجال ضرير البصر أ

 ٢٣٥......................أن رجال ممن كان قبلنا زار أخا له يف اهللا يف قرية أخرى، فأراد اهللا
 ٨٥٢................................................................أن رسول اهللا برئ من

 ٦٠٤..........................إن من أول من تسعر هبم النار يوم القيامة عاملا ال يعمل بعلمه
 ٧٥٦..............................................إن من الشعر حلكمة، وإن البيان لسحرا

 ٨٠٤, ٢٧٣الشركاء عن الشرك، من عمل عمال أشرك معي فيه غريي تركته وشركهأنا أغىن 
 ٢٥٩......أنت األول فليس قبلك شيء، وأنت اآلخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس

 ٦٨٣.................أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما واهللا إين ألخشاكم هللا وأتقاكم له، لكين
 ٤٥٣...........رجو أن أكون أخشاكم هللا وأتقاكمأنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما واهللا إين أل

 ٨٢١.................إنك تأيت قوما من أهل الكتاب فادعهم إىل شهادة أن ال إله إال اهللا وأين
, ٢٦٦....إنك تأيت قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال اهللا

٦٠١, ٥٩٦, ٢٧٥ 
 ١٢٢......................................................إنك ستأيت قوما من أهل الكتاب

 ٥٠............... أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعهم إىل أن يشهدوا أن الإنك ستأيت قوما من
 ٤٣٨....................................................إمنا يأكل الذئب من الغنم القاصية
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 ٤٠٠...................أنه ستكون فنت، قالوا وما املخرج منها يا رسول اهللا ؟ قال كتاب اهللا
 ٤٢٥...........................................أنه يف آخر الزمان يكثر القراء ويقل الفقهاء

 ٨٨٩.............نها العيون قلنا ياأنه وعظهم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب، وذرفت م
 ٩٦٣...........أنه حيصل يف آخر الزمان فنت، يكون القابض على دينه كالقابض على اجلمر،

 ٥٧٨.................أنه خيرج من النار من كان يف قلبه أدىن أدىن مثقال حبة خردل من إميان
 ٩٦٧.............إهنا ستكون فنت كقطع الليل املظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا وميسي كافرا،

 ٩٩٨...............دين مروق السهم من الرمية مث ال يعودون إليه، يقاتلونإهنم ميرقون من ال
 ٤١٧.................إهنما ليعذبان وما يعذبان يف كبري، بلى إنه كبري، أما أحدمها فكان ميشي

 ٥١٤..........إين أحب أن أمسعه من غريي، فقرأ عبد اهللا بن مسعودمن أول سورة النساء
, ٤٣٦, ٣٩١, ٣٧٧, ٢٩٢ ,٢٨٩.أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد

٩٠١ 
 ٨٤٥.............إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول اهللا، أرأيت احلمو، يعين قريب

 ٩١٥, ٦٨١, ٦٧٧, ٦٧٣, ٣٥٦.............إياكم والغلو، فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو
 ٢٤٠........................إياكم وحمدثات األمور، فإن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة

 ٤٨................................................ر اهللاأيام التشريق أيام أكل وشرب وذك
 ٤٧٦...............................اختذ الناس رؤوسا جهاال فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا

 ٧٦٩, ٧٥٣.........اجتنبوا السبع املوبقات ، قالوا يا رسول اهللا، وما هن ؟ قال  الشرك باهللا
 ١٧١........احرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز، وإن أصابك شيء فال تقل لو

 ٣٤٤................................................................احفظ اهللا جتده جتاهك
 ٣٤٤....................................................................احفظ اهللا حيفظك

 ٦٢٥...............ادعهم إىل شهادة أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا، فإن هم أطاعوا لذلك
 ٨٤٥...............................................................ارجع فحج مع امرأتك

 ٩٧٤..............استعيذوا باهللا من أربع من عذاب جهنم، ومن عذاب القرب، ومن فتنة احمليا
 ٩٧٤.........................................استعيذوا باهللا من الفنت، ما ظهر منها وما بطن

 ٥٥١, ٣٠٩..........................بيت، فإنه اآلن يسألاستغفروا ألخيكم، واسألوا له التث
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, ٤٥٠استقيموا ولن حتصوا واعلموا أن خري أعمالكم الصالة وال حيافظ على الوضوء إال مؤمن
٦٦٥, ٦٥٨ 

 ٣٧٧.........................................امسعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد حبشي
 ٧٢٦..........................................................اصنعوا كل شيء إال النكاح
 ٢٢٢........................................................اظفر بذات الدين تربت يداك

 ٦٤٨.........فرقة وافترقت النصارى على اثنتني وسبعنيافترقت اليهود على إحدى وسبعني 
 ٨٧٨, ٣٨٣....افترقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة، وافترقت النصارى على اثنتني وسبعني
 ٩٦٢...........افترقت اليهود على إحدي وسبعني فرقة، وافترقت اليهود على اثنني وسبعني

 ٨٢٧, ١٩٤.............الصالة،اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، وتقيم 
, ١٢٧اإلميان أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره

٦٤٠ 
 ١٢٧...............اإلميان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول ال إله إال اهللا،

 ١٥٠....................البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم
 ٢٩٥..............ذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمىاجلسد الواحد إ

 ١٢١...................الدين النصيحة ثالث مرات قالوا ملن يا رسول اهللا ؟ قال هللا، ولكتابه
, ٣٧٨, ٢٩١, ١٢٠..الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا ملن يا رسول اهللا

٥٢٧, ٤٠٥, ٣٩٦ 
 ٤٠٦........ال هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمنيالدين النصيحة، قلنا ملن يا رسول ؟ ق

 ٤٤٢................الدين النصيحة، قيل ملن يا رسول اهللا ؟ قال هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة
 ٨٩٨.......................................................الذين يصلحون إذا فسد الناس

 ٦١.......................................................................الزكاة حق املال
 ٣٤٠.......................الصلح جائز بني املسلمني إال صلحا أحل حراما أو حرم حالال

, ٨٦٩, ٥٨٦, ٣٣٧....وا يا رسول اهللا، أرأيت إن كان يف أخيالغيبة ذكرك أخاك مبا يكره، قال
٩٣٤ 

 ٣٣٨...........الكذب يهدي إىل الفجور، والفجور يهدي إىل النار، وال يزال الرجل يكذب
 ٩٧.....................اهللا أكرب، إهنا السنن قلتم  والذي نفسي بيده  كما قالت بنو إسرائيل
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 ٢١٨...........بهم، ومناهللا اهللا يف أصحايب ال تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحيب أح
 ١٠٠٢..........................................................اللهم اهد دوسا وائت هبم

 ٢٥١......................اللهم رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات واألرض
 ٩١٩, ٣٩٦, ٣٧٩................................املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا

 ٦٣٢, ٢١١.... ، ومسلم،٨٠\٧املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا  رواه البخاري  
 ٥٧٢, ٢٣٤....................عضه بعضا، وشبك بني أصابعهاملؤمن للمؤمن كالبنيان يشد ب

 ٥٠٦.................املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه
 ٩٦٣.............املتمسك بسنيت عند فساد أميت، له أجر مخسني، قالوا منا أو منهم يا رسول
 ٣٠١...............املسلم أخو املسلم ال حيقره وال خيذله وال يسلمه، حبسب امرئ من الشر

 ٢١١....................م أخو املسلم، ال يظلمه، وال خيذله، وال حيقره، التقوى ها هنا،املسل
 ١٤٨...........................................املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده

 ٣٤٠........................املسلمون على شروطهم إال شرطا أحل حراما أو حرم حالال
 ٨٥٢النائحة إذا مل تتب قبل موهتا تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب

 ٢٠٩..................جر هو وأبو بكر رجال من بين الديل هاديا خريتا يدهلما علىالنيب استأ
 ٩٢٥.................انطلق فأخرج من النار من كان يف قلبه أدىن مثقال حبة خردل من إميان

 ٨٢٢..............انفذ على رسلك حىت ترتل بساحتهم، مث ادعهم إىل اإلسالم، وأخربهم مبا
 ٨٦٥.............لم حرام،حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم، كل املسلم على املس

 ٣٨......................................................بعثت بالسيف حىت يعبد اهللا وحده
 ٣٥٨..............بلغه أن ثالثة من شباب الصحابة أرادوا أن جيتهدوا يف العبادة، وأن يشقوا

 ١٢٥...................................................................بلغوا عين ولو آية
 ١٩٤.....................بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا،

 ٨٢٧...................، وأن حممدا رسول اهللابين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا
 ٤٩٤.........بينما حنن جلوس عند النيب إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد

 ٤٥٢...............حتقرون صالتكم إىل صالهتم وعبادتكم إىل عبادهتم ميرقون من الدين كما
 ٦٨٥............حتقرون صالتكم مع صالهتم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية ،

 ٧٦٩, ٧٤١......................................................ووا حبرامتداووا، وال تدا
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 ٤٥٤.........................تركتكم على احملجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك
 ٢٣٠.........................................تزوجوا الودود الولود، فإين مكاثر بكم األمم

 ٥٠٦..................................تعاهدوا هذا القرآن فإنه أشد تفلتا من اإلبل يف عقلها
 ٣٣٢, ٢٩٨.........................................................تعدل بني اثنني صدقة

 ٩٦٥.........ب أشرهبا نكتت فيه نكتة سوداء،تعرض الفنت على القلوب عودا عودا، فأي قل
 ٨٠٢...........تعرف إىل اهللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة، إذا سألت فاسأل اهللا وإذا استعنت

 ٦١٥...............................................................تفقهوا قبل أن تسودوا
 ٤٧٩.........تقدموا فأمتوا يب وليأمت بكم من خلفكم وال يزال قوم يتأخرون حىت يؤخرهم اهللا

 ٥٨٤................................................تكفري املؤمن كقتله ولعن املؤمن كقتله
 ٧٦٦.......................ثة ال يدخلون اجلنة مدمن مخر، وقاطع رحم ومصدق بالسحرثال

 ٩٨٦.................مث ليتخري من الدعاء أعجبه إليه فيدعو يف آخر الصالة، يف السجود
 ٢١٥.........جاءت أم أمساء إليها تطلب صلتها وهي كافرة، فاستأذنت أمساء رسول اهللا

 ٧٦٧..........دمهاجاءين رجالن، فجلس أحدمها عند رأسي، واآلخر عند رجلي، مث قال ألح
 ٢٤٢........جربيل ملا جاء إىل النيب يف حضرة أصحابه سأله عن اإلسالم واإلميان واإلحسان،

 ٧٧٥, ٧٥٨...............................حد الساحر ضربه بالسيف  أو  ضربة السيف
 ١٥٦.....................حد يعمل يف األرض خري ألهل األرض من أن ميطروا ثالثني صباحا

 ١٤٤.....................................حق اهللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا
 ٧٠................................................................... مناسككمخذوا عين

 ٩٦..........خط لنا رسول اهللا خطا فقال هذا سبيل اهللا مث خط خطوطا عن ميينه وعن مشاله،
 ١١٠.................خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإهنم أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم
 ١٩٩...................خري الدعاء دعاء عرفة، وخري ما قلت أنا والنبيون من قبلي ال إله إال

 ٥١, ٤٨...............ا قلت أنا والنبيون من قبلي ال إلهخري الدعاء دعاء يوم عرفة، وخري م
 ٩٧٨......................................خري الناس قرين، مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم

 ١٥٦......................................................خري من أن ميطروا أربعني صباحا
 ٦٩٧.............خريكم قرين، مث الذين يلوهنم  قال الراوي فال أدري أذكر بعد قرنه قرنني،

 ٩٧٣, ٧٣٠, ٥٢٦ ,٤٣٣, ٣٨٣..............خريكم قرين، مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ١٠٤٦

 ٥٠٥.......................................................خريكم من تعلم القرآن وعلمه
 ٤٦٢.........................................................دع ما يريبك إىل ما ال يريبك

 ٦٤٧......................................دعاة على أبواب جهنم من أجاهبم إليها قذفوه فيها
 ٦٨٤..................دعانا النيب فبايعنا فقال فيما أخذ علينا أن يبايعنا على السمع والطاعة

 ٣٠٣............... أخي ما أقولذكرك أخاك مبا يكره، قالوا يا رسول اهللا أرأيت إن كان يف
 ٣١٩................رآه النيب يأكل بشماله فقال له كل بيمينك، قال ال أستطيع، ما منعه إال

 ٨٠١.........رفع القلم عن ثالثة الصغري حىت يبلغ، واجملنون حىت يفيق، والنائم حىت يستيقظ
 ٤٥٠..............سألت النيب فقلت يا رسول اهللا قل يل قوال يف اإلسالم ال أسأل عنه غريك،

 ٩٨١, ٩١٦........................................ثالث وسبعني فرقةستفترق أميت على 
 ٣٥٦...............سددوا وقاربوا واستقيموا ولن حتصوا، واعلموا أن خري أعمالكم الصالة
 ٤٥٠.................سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد اجلنة منكم بعمله، قالوا وال

 ٦٦٥, ٦٥٨.......سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم اجلنة عمله، قالوا، وال أنت
 ٥٩.........................................................ون شيئا فقلتهمسعت الناس يقول

 ٤٤........................مسعت رسول اهللا هنى أن يقعد على القرب، وأن جيصص ويبىن عليه
 ٤٧٢........................................................سهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة

 ٩٠٤..........سيخرج قوم يف آخر الزمان قوم أحداث األسنان، سفهاء األحالم، يقولون من
 ٢٢١...............................................................شاب نشأ يف عبادة اهللا
 ٨٧٥..................................................................صدقك وهو كذوب

 ٧٠..............................................................صلوا كما رأيتموين أصلي
 ٨٤٨...............نفان من أهل النار مل أرمها، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون هباص

 ٦٤٢.........................................صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون
 ٦٤٢.......................................................صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته

 ٩٦٤..........طوىب للغرباء، قالوا من هم يا رسول اهللا ؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس
 ٢٥١....... وهو الصادق الصدوق إن أحدكم جيمععبد اهللا بن مسعود قال حدثنا رسول اهللا

 ٥٩٨...........................................عجب اهللا من قوم يدخلون اجلنة بالسالسل
 ٦٧٢..........عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله عجب، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك خريا



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ١٠٤٧

 ٥١٦.......عرضت علي ذنوب أميت فلم أر أعظم من رجل حفظ آية مث نسيها معىن احلديث
 ١٧٩................................................................عضوا عليها بالنواجذ

 ٨٦٨.........................................................أنبياء بين إسرائيلعلماء أميت 
 ٩٩٠.................على املرء السمع والطاعة يف املنشط واملكره، ويف ما أحب وكره، ما مل

 ٩٩٦...........على املرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إال أن يؤمر مبعصية، فإن أمر
 ٦١٦, ٣٣٢.............................................على كل سالمى من الناس صدقة

 ٣٩٤.................................................عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين
 ٤....................................................ينصرانه أو ميجسانهفأبواه يهودانه أو 

 ٣٥٠................................................فأبواه يهودنه، أو ينصرانه، أو ميجسانه
 ٢٦٦..........فأخربهم أن اهللا افترض عليهم مخس صلوات يف اليوم والليلة، فإن هم أطاعوك
 ٦١............فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها، وحساهبم على اهللا

 ٨٦٧.................ا بغري علم، فضلوا وأضلوافإذا مل يبق عاملا اختذ الناس رؤوسا جهاال، فأفتو
 ٩٨٦...............فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء، فقمن

 ٥٧, ١٩................فإن اهللا قد حرم على النار من قال ال إله إال اهللا يبتغي بذلك وجه اهللا
 ٩٤٤, ٩٤٣, ٩٤٠, ١٨٠, ٩٢........................................فإن كل بدعة ضاللة
 ٥٣٩................................................................فإن مل يستطع فبلسانه

 ٩٨٥...............................مجاعة وال إمام، فاعتزل تلك الفرق كلهافإن مل يكن هلم 
 ٢٦٦...............................................................فإن هم أطاعوك لذلك

 ٦٧٧......................................................فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو
 ٣٤٥....................................................فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج

 ٩٦١.............................................فإنه من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا
 ٣٨٣.........فإنه من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين

 ٤٣٦.........يعش منكم فسريي اختالفا كثريا فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدينفإنه من 
, ٤٠٠, ٣٦٥فإنه من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين

٨٨٠ 
 ٦١.............................................................فأينما لقيتموهم فاقتلوهم



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ١٠٤٨

 ٨٣٩..........................................................فالعينان يزنيان وزنامها النظر
 ٥٩٦............... إنك تأيت قوما من أهل الكتاب،فالنيب حينما بعث معاذا إىل اليمن قال له

 ٩٦١.................................................................فسريى اختالفا كثريا
 ٤٧٢...............................فضل العامل على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب

 ٨٦٦, ٦٩٣.............فضل العامل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب
 ٩٦١, ٢٩٢........................فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي

 ٨٩٨.......................................وسنة اخللفاء الراشدين من بعديفعليكم بسنيت 
 ٢٨٩.............................................................فقال أوصيكم بتقوى اهللا

 ٢٥٤......................................................................فقد حبط عمله
 ٤٧٤.............................................................فمن أخذه أخذ حبظ وافر

 ٤٦٢..........................................فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه
 ٢٧٣.......................................................فهو للذي أشرك وأنا منه بريء

 ٩٦٨.............فينادي مناد أن كذب عبدي، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إىل النار،
 ٢٤٣.................قال أخربين عن اإلحسان، قال اإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن مل
 ٤٩٥.................قال أن تلد األمة ربتها  يعين سيدهتا  وأن ترى احلفاة العراة رعاة الشاء
 ٧٣٧..................قال اهللا يؤذيين ابن آدم، يسب الدهر، وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار

 ٩٨١.............ا سبيل اهللا، مث خط خطوطاقال خط لنا رسول اهللا خطا مستقيما، وقال هذ
 ٢٤٢.................قال صدقت، فأخربين عن اإلميان، قال اإلميان أن تؤمن باهللا، ومالئكته،

 ٢٥٩...............قال ملا سأله جربيل  عليه السالم  أخربين عن اإلحسان، قال اإلحسان أن
 ٤٣....................قال يل علي أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول اهللا  أال تدع متثاال إال

 ٥٠...............ب علمين شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى، قل ال إلهقال موسى يا ر
 ٩٩٦..........................قالوا فما تأمرنا ؟ قال أدوا إليهم حقهم، وسلوا اهللا حقكم

 ٤٣٤.................قالوا وما هي ؟ لعمر أبيك خذ عشرا، قال هلم قولوا ال إله إال اهللا، عند
 ٤٣٣..........................قولوا كلمة تدين بكم هلا العرب وتؤدي لكم هبا العجم اجلزية

 ٤٣٤.........................كلمة تدين لكم هبا العرب ويؤدي لكم هبا العجم اجلزيةقولوا 
 ٢٧١, ٥٦, ١٢.........................................................قولوا ال إله إال اهللا



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ١٠٤٩

 ٢٦٥............................................................قولوا ال إله إال اهللا تفلحوا
 ٩٧٥....................................................قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا

 ٣٥٨..................................................كاملنبت ال أرضا قطع وال ظهرا أبقى
 ٨٤٢..............ا سدلتكان الركبان ميرون بنا وحنن مع رسول اهللا حمرمات فإذا حاذوا بن

 ٨٨٨......كان الناس يسألون رسول اهللا عن اخلري، وكنت أسأله عن الشر خمافة أن يدركين،
 ٩٨٠.............كان الناس يسألونه عن اخلري وكنت أسأله عن الشر خمافة أن يدركين قلت
 ٥٨.................كان النيب ومعاذ رديفه على الرحل، فقال يا معاذ قال لبيك يا رسول اهللا

 ٤٢٣.........تسعا وتسعني نفسا، فجاء يطلب من يفتيه هلكان فيمن كان قبلكم رجل قتل 
 ٧٨١, ٧٨٠...............................كان نيب من األنبياء خيط؛ فمن وافق خطه؛ فذاك

 ٨٠........................كانوا إذا أحلوا هلم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه
 ٧٨٠.........................................................كذب املنجمون، ولو صدقوا

 ٦٥٤......................................كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم
 ٦٩٣.................................................................كفضلي على أدناكم

 ٣٠١, ١٤٩...............................املسلم على املسلم حرام؛ دمه وماله وعرضهكل 
 ٩٣٦, ٥٨٨.....................................كل بين آدم خطاء وخري اخلطائني التوابون

 ٣٧١, ٣٧٠...............................................كل مسكر مخر، وكل مخر حرام
 ٣٤٩, ٢٢٣, ١١٠........كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه

 ٥٣٢................أخذن على يد السفيه،كال واهللا لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر ولت
 ٥٢٧, ١٢٠..........................................كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته
 ٨٥٠, ٦٨٦, ٣٦٢.................................كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته

 ٣٢٨.....كلكم آلدم، وآدم من تراب، ال فضل لعريب على عجمي، وال ألبيض على األسود،
 ٩٧٢, ٨٩١, ٣٨٥................................................كلها يف النار إال واحدة

 ٨٠٦................ معاذ ، قلت لبيك يا رسول اهللاكنت رديف النيب على محار، فقال يل  يا
 ٦١......................................................لئن أنا أدركتهم قتلتهم قتل عاد

 ٨٥٧.................................ألن متوت القبيلة بأسرها أيسر من أن ميوت عامل واحد
 ٦٩٤....................................لئن متوت قبيلة بأسرها أيسر على اهللا من موت عامل



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ١٠٥٠

 ٤٥٨.................................................................ال أحصي ثناء عليك
 ٦٦٦...................................................................ال أحصي ثناء عليه

 ١٩٨..........لك وله احلمد وهو على كل شيء قديرال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امل
 ٢١٢........ال تباغضوا، وال تدابروا، وال تناجشوا، وال يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا

 ٣٠٢....................ال تتبعوا عورات املسلمني، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع اهللا عورته،
 ٤١٩....................ال حتاسدوا، وال تقاطعوا، وال تدابروا، وكونوا عباد اهللا إخوانا، وال

 ٢٩٤........................................................... ختتلفوا فتختلف قلوبكمال
 ٧٧٨............................................ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب، أو تصاوير

 ١٥٩............ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم من خذهلم حىت يأيت أمر
 ٩١٢, ٨٩٦......ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق، ال يضرهم من خذهلم، حىت يأيت

 ٥٧٢.........رين ال يضرهم من خالفهم وال من خذهلمال تزال طائفة من أميت على احلق ظاه
 ٣٨١.........ال تزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم
 ٩١٩.......ال تزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين، ال يضرهم من خالفهم وال من خذهلم،

 ٩٧٣, ٩٧٢.لفهمال تزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين، ال يضرهم من خذهلم وال من خا
 ٩٦٣.......ال تزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين، ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم،

 ٤٦١, ٣٩٢......ال تسبوا أصحايب فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ
 ٨٨٧.....ال تسبوا أصحايب، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه

 ٧٣٧..................................................هر، فإن اهللا هو الدهرال تسبوا الد
 ٣١١..........ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي، إمنا أنا عبد، فقولوا عبد اهللا ورسوله
, ١٠٣, ٤٢...ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي، إمنا أنا عبده، فقولوا عبد اهللا ورسوله

٦٧٦ 
, ٦٦٢, ٢٤..اهللا ورسولهال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي، فإمنا أنا عبده، فقولوا عبد 

٦٨١, ٦٧٦ 
 ٤٢١.........................................ال تلعنه، فواهللا ما علمت إنه حيب اهللا ورسوله
 ٨٤٧........................................ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا، وبيوهتن خري هلن

 ٢٧.............................................................ال تنسنا يا أخي من دعائك



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ١٠٥١

 ٩٩٠, ٦٧٨, ٣٧٧.......................................ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق
, ٥٧٤, ٥٢٩, ٣٧٩, ٢٩٥, ٢٣٤, ٢١١......ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه

٩٢١, ٨٦٧ 
 ١٨٥......................................ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعا ملا جئت به
 ١٩٣.....................................ال حيج بعد العام مشرك، وال يطوف بالبيت عريان

 ٣٦٧, ٢٨٠.ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث الثيب الزاين، والنفس بالنفس، والتارك
 ١٤٩..................سول اهللا إال بإحدىال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا وأين ر

 ٨٤٥..................................ال حيل المرأة أن تسافر مسرية يومني إال مع ذي حمرم
 ٨٤٣...........ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسافر مسرية يومني إال مع ذي حمرم

 ٨٤٤................ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر تسافر مسرية يوم إال مع ذي حمرم
 ٢٣٩...............................................ق ثالثال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فو

 ٨٤٦......................................ال خيلون أحدكم بامرأة إال كان الشيطان ثالثهما
 ٤١٧.................................................................ال يدخل اجلنة قتات
 ٤١٧, ٤١٦............................................................ال يدخل اجلنة منام

 ٣٥٦..........................................................ال يشاد الدين أحد إال غلبه
 ٦٤٥............................................ال يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أوهلا

 ٨٧٧.......................................................ال يصلني أحد إال يف بين قريظة
 ٣٨٦..... يأيت أمر اهللا تبارك وتعاىل وهم على ذلكال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت

 ٧٣٠..........................................................ال يعذب بالنار إال رب النار
 ٥٨٤.....................................ال يقول الرجل للرجل يا كافر، إال باء هبا أحدمها

 ٥٢١............................................................ال ميس املصحف إال طاهر
 ١٠٣, ٢٠...لتتبعن سنن من كان قبلكم شربا شربا وذراعا بذراع ؟ حىت لو دخلوا جحر

 ٣٧٣...............................................................لعن اهللا من آوى حمدثا
 ٧٧٩.............................................................عن اهللا من ذبح لغري اهللال

 ٨٥٢................................................................لعن النائحة واملستمعة
 ٨٥١........................................................لعن النيب املتفلجات للحسن



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ١٠٥٢

 ٨٥٠.............لعن النيب النامصة واملتنمصة والواصلة واملستوصلة ولعن الوامشة واملستومشة
 ٨٥١........................................................لعن النيب الواصلة واملستوصلة

 ٨٥٢..............................................لعن رسول اهللا الصالقة واحلالقة والشاقة
 ٤٧٩..........صالة فتقام مث آمر رجاال معهم حزم من حطب مث أخالفلقد مهمت أن آمر بال

 ٨٧٨.......................................لك األجر مرتني، وقال لآلخر أجزأتك صالتك
 ٣٣٨.........مل يرخص النيب يف شيء من الكذب إال الكذب لإلصالح بني الناس، وكذب أحد

 ٥٥٧............................................................هلا على رأس كل مائة سنة
 ٧٣١..................................لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، وال نصيفه

 ٧٠٧ تتوكلون على اهللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري تغدو مخاصا وتروح بطانالو أنكم
 ٨٩٣...............................لو كان موسى حيا بني أظهركم، ما حل له إال أن يتبعين

 ٣٣٨.....................ليس الكاذب الذي يصلح بني الناس فينمي خريا أو يقول خريا
 ٨٠٩.....................ليس الواصل باملكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رمحه وصلها

 ٦٤٧..............................................................نا من تشبه بغريناليس م
 ٢١٤.............................................ليس منا من مل يوقر كبرينا ويرحم صغرينا

 ٤٥٣............................................................................ليس مين
 ٣٧٠..........................................................ما أسكر كثريه فقليله حرام

 ٩٢٠, ١٥٩..........................................................ما أنا عليه وأصحايب
 ٧٨٨.........................ما أنزل داء إال أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله
 ٨٨٤, ٥٠٨, ٢٥٦... بينهمما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه

 ٤٩٥.............................ما املسؤول عنها بأعلم من السائل، قال أخربين عن أماراهتا
 ٩٣٧, ٥٨٨...................................................ما بال أقوام قالوا كذا وكذا

 ١٦٩................ما شاء اهللا وشئت، قال جعلتين هللا عدال، قل ما شاء اهللا مث شئت، أو قل
 ٣٦٨.......لقتلما قتلت نفس ظلما إال كان على ابن آدم كفل من دمها، فإنه أول من سن ا

 ٩٨٦..................ما من عبد يدعو اهللا بدعوة ليس فيها إمث وال قطيعة رحم إال أعطاه اهللا
 ٤.....................................................ما من مولود إال يولد على الفطرة

 ٣١٧...............................ما هنيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم
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 ٥٢٩.........مثل القائم على حدود اهللا والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب
 ٢١١................ املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى منهمثل

 ٩١٩, ٦٣٢, ٥٧٢, ٢٩٥...مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد
 ٢٣٤...............مثل املسلمني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى منه

 ٣٧٨...........د الواحد إذا اشتكى منه عضومثل املسلمني يف توادهم وتعاطفهم كمثل اجلس
 ٣١٥...............مثل ما بعثين اهللا به كمثل غيث أصاب أرضا، منها أجادب أمسكت املاء

 ٣٤٧, ٣٤٦.مروا أوالدكم بالصالة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم يف املضاجع
 ٦٨٦, ٢٢٣........مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني، واضربوهم عليها وهم أبناء

 ٩٩٠..ن أتاكم وأمركم مجيع يريد أن يفرق مجاعتكم، ويشق عصاكم فاقتلوه، كائنا من كانم
 ٧٦١, ٧٤١.......................من أتى عرافا فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعني ليلة

 ٧٦١, ٧٤٠.....................من أتى كاهنا فصدقه مبا يقول، فقد كفر مبا أنزل على حممد
 ٧٨٤, ٧٦٢........... أنزل على حممدمن أتى كاهنا، أو عرافا فصدقه مبا يقول؛ فقد كفر مبا

 ٢١٨.....................من أحب يف اهللا، وأبغض يف اهللا، وواىل يف اهللا، وعادى يف اهللا، فإمنا
 ٩٢.................................................من أحدث يف أمرنا ما ليس منه فهو رد

 ٩٤٦.............................................من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد
, ٥٧٩, ٥٥١, ٤٥٥, ٢٧٧, ٩١, ٩٠, ٧٠....من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

٩٤٢ ,٩٣٩, ٩٢٧ 
 ٣٤٥.....................................................من استطاع منكم الباءة فليتزوج

 ٧٦٦, ٧٥٥, ٧٥٤.......من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد
 ٧١٥...من التمس رضا اهللا بسخط الناسوأرضى عنه الناس، ومن التمس رضي الناس بسخط

 ٩٢٤, ٥٧٧, ٣٦٧, ٣٦٦, ٢٨٠, ١٤٩...............................من بدل دينه فاقتلوه
 ٦٤٧, ٢٠٤........................................................من تشبه بقوم فهو منهم
 ٧٠٨.............................................................من تعلق شيئا وكل إليه

 ١٥٥................................من حالت شفاعته دون حد من حدود اهللا فقد ضاد اهللا
 ١٩١..........................من حج هذا البيت فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه
 ٩٩٦..........................من خرج من الطاعة وفارق اجلماعة فمات، مات ميتة جاهلية
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, ١٢٥ص ذلك من أجورهم شيئامن دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينق
٨٢٤, ٦٣٧, ٥٩٧ 

 ٩٣٢, ٥٨٥........من ذا الذي يتأىل علي أال أغفر لفالن، إين قد غفرت له وأحبطت عملك
 ٩٩٠................من رأى من أمريه شيئا من معصية اهللا فليكره ما يأيت من معصية اهللا، وال

 ٩٤١, ٧٤٢, ٦٨٤, ٥٣٩.................................من رأى منكم منكرا فليغريه بيده
, ٣٩٥, ٣٦٢, ١١٣.يغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطعمن رأى منكم منكرا فل

١٠٠٠, ٨٧٢, ٦٨٦, ٥٣٨ 
 ٤٥٤........................................................من رغب عن سنيت فليس مين

 ٤٧١.............من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا طريقه إىل اجلنة، وما اجتمع قوم
 ٩٨٣, ٨٨٥, ٤٧٤..........من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة

 ٩٤٣...................................................................ن سن سنة حسنةم
 ٩٤٢, ٩٤٠..................................................من سن سنة حسنة يف اإلسالم
 ٩٤٤, ٩٤٣, ٩٤٠..........................................من سن يف اإلسالم سنة حسنة

 ٥٨........................من شهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا حرم اهللا عليه النار
, ٤٥٥, ٣٦٣, ٢٧٧, ٢٣٩, ١١٧, ١٠٦, ٩١, ٧٠من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد

٩٤٦, ٩٤٢, ٩٢٧, ٨٩٤, ٦٦٣, ٥٧٩, ٥٥١ 
 ٢٥٤..........................................من فاتته صالة العصر فكأمنا وتر أهله وماله،

 ٦٢........................................................من قال ال إله إال اهللا دخل اجلنة
, ١٩..من قال ال إله إال اهللا وكفر مبا يعبد من دون اهللا حرم ماله ودمه، وحسابه على اهللا

٨٧٣, ١٤٨, ٥٥, ٥٠ 
 ٥٠٦..................ول املمن قرأ حرفا من كتاب اهللا فله حسنة واحلسنة بعشر أمثاهلا ال أق

 ٧٨............................................من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل اجلنة
 ٩٧٣, ٩٧٢, ٨٩٢............................من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب

 ٥٧٣................................................من كان على مثل ما أنا عليه وأصحايب
 ٨٩٢..........................................من كان على مثل ما عليه الرسول وأصحابه

 ٨٣٥................................من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فيلقل خريا أو ليصمت
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 ٩٨٥, ٩٨٢, ٨٥٦, ٦٣٠, ٤٨٧, ٤٦٦, ٤٦٣...........هللا به خريا يفقهه يف الدينمن يرد ا
 ٤٣٦, ٣٧٨.......................من يطع األمري فقد أطاعين، ومن عصى األمري فقد عصاين

 ٩٦............................................من يعش منكم بعدي فسريى اختالفا كثريا
 ٩٤........من يعش منكم بعدي فسريى اختالفا كثريا، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين

 ٩٢٠, ٥٧٣, ٤٥٥, ٤٣٠, ٢٩٢........................ختالفا كثريامن يعش منكم فسريى ا
 ٦٩٨............من يعيش منكم فسريي اختالفا كثريا فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين

 ٨٤٨, ٥٤٨........................................................نساء كاسيات عاريات
 ٩٤٠...................................................................نعمت البدعة هذه

 ٤٤...........................هنى رسول اهللا أن جيصص القرب، وأن يقعد عليه، وأن يبىن عليه
 ٩٦٨...............عت الناس يقولون شيئا فقلتههاه، عند كل سؤال يقول هاه، ال أدري، مس

 ١٦٠........................................................................هذا سبيل اهللا
 ٨٥٢..................................................هذه رمحة جعلها اهللا يف قلوب عباده

 ٨٨٩.............هل بعد ذلك اخلري من شر ؟ قال  نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجاهبم
 ٢١٤..................................................هل تنصرون وترزقون إال بضعفائكم

 ٩٧٤................هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له
 ٤٥٤.............................................................هلك املتنطعون قاهلا ثالثا

 ٣٥٦......................................هلك املتنطعون، هلك املتنطعون، هلك املتنطعون
 ٩٧١, ٣٨٥, ٣٨٤........................هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب

 ٧٩٦................................................................هو من عمل الشيطان
 ٣١٥...............................وأصاب أرضا إمنا هي قيعان ال متسك ماء وال تنبت كأل

 ٩٧٤..........................ن يستجاب لكموأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أ
 ٩٨٣, ٨٦٦, ٨٥٤, ٦٩٢, ٦٨٣, ٦١٤, ٤٧٣....................وإن العلماء ورثة األنبياء

 ٢٨٩..........................................وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة
 ٤٤٢, ٤٠٤.........................................وأن تعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا

 ٤٤٢, ٤٠٤..............................................وأن تناصحوا من واله اهللا أمركم
 ٧٥٧................................................................وإن من البيان لسحرا



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ١٠٥٦

 ٨٨٢, ٨٥٨.........................................مة املضلنيوإمنا أخاف على أميت األئ
 ٢٧٧..................................................وإمنا أخشى على أميت األئمة املضلني

 ٩٤٢, ١١٧, ٩١...........وإياكم وحمدثات األمور، فإن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة
 ٣٤٨, ٣٤٧........................................................واضربوهم عليها لعشر

 ٦٦٦................واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم اجلنة بعمله قالوا وال أنت يا رسول اهللا
 ٥٠٥...............................فيه وهو عليه شاق له أجرانوالذي يقرأ القرآن ويتتعتع 

 ٩٦١...............................................والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد
 ٥١٣..........................................................والقرآن حجة لك أو عليك

 ٨٢٤...............واهللا ألن يهدي اهللا بك رجال واحدا خري لك من أن يكون لك محر النعم
 ٢٧٨.............والنيب يقول ملا وعظ أصحابه موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها

 ٨٧٩................. وسبعني ملة كلها يف النار إال ملة واحدة، قالواوتفترق أميت على ثالث
 ٢١٣...........................................................وجبت حمبيت للمتزاورين يف

 ٥٤٠.................................................................وذلك أضعف اإلميان
 ٢٨٩............وعظ أصحابه موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب قالوا يا
 ٩٦٠, ١٧٩...وعظنا رسول اهللا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا

 ٩٧٣, ٩٦٢.............................................................كم باجلماعةوعلي
 ٩٦٢.....................................................................وعيكم باجلماعة

 ٣٤٨.............................................................وفرقوا بينهم يف املضاجع
 ٥٩٧.............وقال لعلي بن أيب طالب ملا دفع له الراية يف غزوة خيرب وأمره بقتال اليهود
 ٦٦٤................وقد جاء ثالثة نفر إىل بيوت النيب يسألون عن عبادته من أجل أن يقتدوا

 ٤٠٢.....اله خطوطا معوجة، وقال للمستقيموقد خط النيب خطا مستقيما وخط عن ميينه ومش
 ٧٢٥........................وكان النيب يأمر عائشة، وهي حائض فتترز فيباشرها وينام معها

 ١٨٠..................................................................وكل ضاللة يف النار
 ٩٤٣, ١٠٤...........................................وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة

 ٢١٣..............................................................وال يسم على سوم أخيه
 ٤٩٥...................ولبثنا مليا فقال النيب أتدرون من السائل ؟ قلنا اهللا ورسوله أعلم قال
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 ٩٦٠.....................................................ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم
 ٨٤٧....................................................................وليخرجن تفالت

 ٥٤٠, ١١٣........................................وليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل
 ١٥٧..........وما مل حتكم أئمتهم بكتاب اهللا ويتخريوا مما أنزل اهللا إال جعل اهللا بأسهم بينهم

 ٦٧٢.......وما يصيب املؤمن من وصب، وال نصب، وال سقم، وال حزن، حىت اهلم يهمه إال
 ١٥٤..............ايع إماما فأعطاه صفقة يده ومثرة قلبه، فليطعه إن استطاع، فإن جاءومن ب

 ٩٩٠........................ومن خرج عن الطاعة وفارق اجلماعة ومات فميتته ميتة جاهلية
 ٨٦٤.................................................ومن ستر مسلما ستره اهللا يوم القيامة

 ٩٣٢...............................ومن لعن مؤمنا فهو كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله
 ٣٤٥............................................ له وجاءومن مل يستطع فعليه بالصوم، فإنه

 ١٦٠.....................................وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه
 ٨٣٤...وهل يكب الناس يف النار على وجوههم  أو قال  على مناخريهم إال حصائد ألسنتهم

 ٥٤١........................يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى يف النار حىت تندلق أقتابه  يعين حىت
 ٩٦٨.......... ؟ ومن نبيك ؟ والسعادةيأتيه ملكان فيقعدانه، ويسأالنه من ربك ؟ وما دينك

 ٥٣٠..........................يا رسول اهللا أهنلك وفينا الصاحلون ؟ قال نعم إذا كثر اخلبث
 ٦٥٨.................يا رسول اهللا قل يل قوال يف اإلسالم ال أسأل عنه غريك فقال رسول اهللا

 ٨١١, ٨٠٢..يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل
 ١٨٧.................ا الشمس يف مييين والقمر يف مشايل على أن أتركيا عمي، واهللا لو وضعو

 ٢٢١..............يا غالم إين أعلمك كلمات احفظ اهللا حيفظك، احفظ اهللا جتده جتاهك، إذا
 ٣٤٥, ٢٢٢..................................يا غالم سم اهللا، وكل بيمينك، وكل مما يليك

 ٢٢١.......................يا معاذ أتدري ما حق اهللا على العباد ؟ وما حق العباد على اهللا ؟
 ٣.......................ق اهللا على العباد، وما حق العباد على اهللا ؟ قاليا معاذ؛ تدري ما ح

 ٤٨٣.........يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن مل يستطع فعليه بالصوم
 ٣٤٥, ٢٢٨..يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن

 ٣٩٣.........يا عباس عم رسوليا معشر قريش اشتروا أنفسكم ال أغين عنكم من اهللا شيئا، 
 ٢٨٨...............يا معشر قريش ما تظنون أين فاعل بكم ؟ قالوا خريا، أخ كرمي، وابن أخ



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ١٠٥٨

 ٥٣٨...............يا معشر قريش، ما تظنون أين فاعل بكم ؟ قالوا أخ كرمي وابن أخ كرمي،
 ٨٦٤..................يا معشر من آمن بلسانه ومل يدخل اإلميان قلبه، ال تغتابوا املسلمني وال

 ٢٥٣, ٢٥٢...................................لليل ومالئكة بالنهاريتعاقبون فيكم مالئكة با
 ١٢٣....................جياء بالرجل يوم القيامة فيلقى يف النار، فتندلق أقتابه يف النار، فيدور

 ٥٥٧........................................................................جيدد هلا دينها
 ٨٤٤..................................................حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب

 ٩٦٤.............................................................يصلحون ما أفسد الناس
 ٣١٩...............يعمد أحدكم إىل مجرة من نار، فيضعها يف يده، خذ خامتك انتفع به، قال

 ٦٨٦............................................تلون أهل اإلسالم ويتركون أهل األوثانيق
 ٩٠٣.............................................يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان

 ٩٠٢, ٦٨٦...................................ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية
 ٨٤٣............................................................................يوم وليلة

 



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ١٠٥٩

 الفهرس

 ٢.....................................................................................مقدمة

احملاضرة األوىل  بيان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل  ورد الشبهات اليت أثريت حول 
 ٣...................................................................................التوحيد

 ٨...........................................................................أنواع التوحيد
 ١٤.................................................................الشرك يف توحيد العبادة

 ١٥.............................................الشبه اليت أدت إىل كثرة الشرك يف هذه األمة
 ١٥..............................................االحتجاج مبا عليه اآلباء واألجداد: أوال 
 ١٦...............................االحتجاج بالقدر على تربير ما هم عليه من الشرك: ثانيا 
 ١٩............................الظن أن جمرد النطق بال إله إال اهللا يكفي لدخول اجلنة:     ً  ثالث ا 
 ٢٠....................................دعوى أنه ال يقع يف هذه األمة احملمدية شرك:     ً  رابع ا 

 ٢١........االستدل حبديث إن الشيطان قد أيس أن يعبده املصلون يف جزيرة العرب:     ً  خامس ا 
 ٢٢...............التعلق بقضية الشفاعة من األولياء والصاحلني دون قضاء احلاجات:     ً  سادس ا 
 ٢٣..................................قوهلم إن األولياء والصاحلني هلم مكانة عند اهللا:     ً  سابع ا 
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 ٢٧...........................التعلق ببعض األحاديث اليت ظنوا أهنا تصلح حجة هلم:     ً  تاسع ا 
 ٢٨.............................................االعتماد على احلكايات واملنامات:     ً  عاشر ا 

 ٢٩..................االستدالل حبصول بعض مقاصدهم عند األضرحة وحنوه: احلادي عشر 
 ٣٠........................زعم أن الشرك هو امليل إىل الدنيا واالشتغال بطلبها: الثاين عشر 

 ٣١.................................................................................اخلامتة

 ٣٣.......................................احملاضرة الثانية   بيان التوحيد والتحذير من الشرك
 ٣٣...........................................................................بيان التوحيد

 ٣٣.........................................................توحيد الربوبية: النوع األول 
 ٣٤........................................................توحيد األلوهية: والنوع الثاين 

 ٣٦.............................توحيد األمساء والصفات: والنوع الثالث من أنواع التوحيد 
 ٣٧............................................................................بيان الشرك



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ١٠٦٠

 ٣٩...........................................................حدوث الشرك يف العامل وسببه
 ٤١..............................................................ظهور الشرك يف هذه األمة

 ٤٧......................................................احملاضرة الثالثة   حقيقة ال إله إال اهللا
 ٤٧.................................................................................مقدمة

 ٤٨.....................................................................مكانة ال إله إال اهللا
 ٥٠......................................................................فضل ال إله إال اهللا

 ٥٣....................................................ه إال اهللاإعراب وأركان وشروط ال إل
 ٥٥.............................................................معىن ال إله إال اهللا ومقتضاها

 ٥٧......................................................مىت ينفع اإلنسان قول ال إله إال اهللا
 ٦٣.......................................................................آثار ال إله إال اهللا

 ٦٧..............احملاضرة الرابعة   حقيقة التصوف وموقف الصوفية  من أصول العبادة والدين
 ٦٧.................................................. بيان ضوابط العبادة الصحيحةمقدمة يف

 ٧١........................................................................حقيقة التصوف
 ٧٤........................................................موقف الصوفية من العبادة والدين

 ٨٨.................................................................................اخلامتة

 ٨٩..............................احملاضرة اخلامسة   يف تعريف البدعة وبيان أنواعها وأحكامها
 ٨٩........................................حكامها أنواعها وأ-الفصل األول   تعريف البدعة 

 ٨٩.............................................................................تعريفها
 ٩٠.........................................................................أنواع البدع

 ٩١...................................................واعهاحكم البدعة يف الدين جبميع أن
 ٩٤..................الفصل الثاين   ظهور البدع يف حياة املسلمني واألسباب اليت أدت إىل ذلك

 ٩٤.....................................................وقت ظهور البدع: املسألة األوىل 
 ٩٤.....................................................مكان ظهور البدع: املسألة الثانية 

 ٩٦....................................................األسباب اليت أدت إىل ظهور البدع
 ٩٩.ل الثالث  موقف األمة اإلسالمية من املبتدعة  ومنهج أهل السنة واجلماعة يف الرد عليهمالفص

 ٩٩................................................موقف أهل السنة واجلماعة من املبتدعة
 ١٠١....................................ج أهل السنة واجلماعة يف الرد على أهل البدعمنه



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ١٠٦١

 ١٠٣........................................الفصل الرابع   يف بيان مناذج من البدع املعاصرة
 ١٠٣......................................... يف ربيع األولاالحتفال مبناسبة املولد النبوي

 ١٠٥....................................                                 ً        ً التربك باألماكن واآلثار واألشخاص أحياء  وأموات ا
 ١٠٦.............................................البدع يف جمال العبادات والتقرب إىل اهللا

 ١٠٧................................................................ما يعامل به املبتدعة

 ١٠٩.............................احملاضرة السادسة   الدعوة إىل اهللا   مكانتها وكيفيتها ومثراهتا
 ١١٠.................................................................تعريف الدعوة إىل اهللا

 ١١١......................................................أمهية الدعوة ومكانتها يف اإلسالم
 ١١٥................................................................كيفية الدعوة وجماالهتا

 ١٢١.....................................الصفات اليت جيب أن يتحلى هبا الداعية إىل اإلسالم
 ١٢٤...........................................................مثرة الدعوة إىل اهللا ونتائجها

كما جاء يف احملاضرة السابعة   مثرات اإلميان والفروق بني مواقف املؤمنني ومواقف املنافقني  
 ١٢٦..........................................................................القرآن الكرمي

 ١٣١...............احملاضرة الثامنة   وجوب التحاكم إىل ما أنزل اهللا  وحترمي التحاكم إىل غريه
 ١٣١...............................................................................مقدمة

 ١٣٣.......................وجوب حتكيم الشريعة يف القليل والكثري ويف مجيع األمكنة واألزمنة
 ١٣٧..............................................عاقبة وعقوبة التحاكم إىل غري ما أنزل اهللا

 ١٤٠............................................احملاضرة التاسعة   حتقيق اإلسالم ألمن اجملتمع
 ١٤٠.........................................................................معىن اإلسالم

 ١٤٢...............................................................احلالة الدينية يف اجلاهلية
 ١٤٢........................................احلالة السياسية واالقتصادية واألسرية يف اجلاهلية

 ١٤٣....................................................حتقيق اإلسالم لألمن ووسائل توفره
 ١٤٧.........................................................وسائل حفظ األمن يف اإلسالم

 ١٥٨...........................................احملاضرة العاشرة   جممل عقيدة السلف الصاحل
 ١٥٨...............................................................العقيدة الصحيحة الثابتة
 ١٥٩..................................................................احلق واحد ال يتجزأ



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ١٠٦٢

 ١٦٠............................................................. هللا ورسولهمرتلة الطائعني
 ١٦٠............................................................الصابرون ابتغاء مرضاة اهللا
 ١٦١............................................................عقيدة أهل السنة واجلماعة

 ١٦١...................................................................معىن اإلميان باهللا
 ١٦٢...................................................:توحيد الربوبية : النوع األول 
 ١٦٣...................................................:توحيد األلوهية : النوع الثاين 

 ١٦٥.........................................:توحيد األمساء والصفات : النوع الثالث 
 ١٦٦............................................................عقيدة أهل السنة واجلماعة

 ١٦٧..............................................................أصول الديناإلميان ببقية 
 ١٦٨.........................................................................اإلميان بالقدر

 ١٦٨..............................................................درجات اإلميان بالقدر
 ١٦٩............................................. اإلنسان ال خترج عن إرادة اهللا إرادة

 ١٧٠.........................................................توسط أهل السنة واجلماعة
 ١٧١......................................................القدرية يستحقون املقت والذم
 ١٧١.....................................................اإلميان بالقدر من أصول اإلميان

 ١٧٣.............................................................................يف اخلتام

 ١٧٥..................................ا وأمهيتهااحملاضرة احلادية عشرة   الدعوة إىل اهللا بواعثه
 ١٧٥...............................................................................مقدمة

 ١٧٦............................................ماذا أصاب املسلمني نتيجة بعدهم عن دينهم
 ١٧٧..........................................................أعداء اإلسالم يكيدون ألهله
 ١٧٧..............................................................للدين رب حيميه وينصره
 ١٧٨.............................................................الصراع بني احلق والباطل

 ١٨٠....................................................................التحذير من البدع
 ١٨١...........................................................واجب الدعوة واجب عظيم

 ١٨٥.........................................................................واجب العامل
 ١٨٧............................................................... الداعية القدوةحممد 

 ١٨٨........................................................................شواهد واقعية



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ١٠٦٣
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 ٢٠٢.........................................احملاضرة الثالثة عشرة   الوالء والرباء يف اإلسالم
 ٢٠٢...............................................................................مقدمة

 ٢٠٤..................................................................مظاهر الوالء والرباء
 ٢٠٤.....................................................من مظاهر مواالة الكفار: أوال 
 ٢١٠....................................................من مظاهر مواالة املؤمنني:     ً  ثاني ا 
 ٢١٦..............................أقسام الناس فيما جيب يف حقهم من الوالء والرباء:     ً  ثالث ا 

 ٢٢٠....................احملاضرة الرابعة عشرة   من مشكالت الشباب وكيف عاجلها اإلسالم
 ٢٢٠.................................................................دور الشباب يف احلياة

 ٢٢١......................................................... للشبابتوجيهات الرسول 
 ٢٢٢.......................................................................العناية بالشباب

 ٢٢٤............................................................مشكالت الشباب وأسباهبا
 ٢٢٦......................................................العالج الناجح ملشكالت الشباب

 ٢٢٨......................................................................اب والزواجالشب
 ٢٢٩.................................................................الزواج املبكر وفوائده

 ٢٣٣..............................احملاضرة اخلامسة عشرة   حكم احلب يف اهللا والبغض يف اهللا
 ٢٣٣....................................................................احملبة يف اهللا: أوال 
 ٢٣٦..........................................................البغض يف اهللا وعالماته:     ً  ثاني ا 
 ٢٣٩......................................ان من أجل أمور الدنيااحملبة والبغض ال يكون: ثالثا 
 ٢٣٩...............................................................حمبة اهللا ورسوله:     ً  رابع ا 

 ٢٤٠......................................................دليل احملبة يف اهللا ومثراهتا:     ً  خامس ا 

 ٢٤٢............................احملاضرة السادسة عشرة   اإلميان باملالئكة وأثره يف حياة األمة
 ٢٤٢...............................................................................املقدمة

 ٢٤٤..............................................الئكة وبيان مم خلقهم اهللامعىن اإلميان بامل
 ٢٤٤.......................................................................صفات املالئكة

 ٢٤٧............................................................أعمال املالئكة املكلفون هبا



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ١٠٦٤

 ٢٤٩............................................................صفات جربيل عليه السالم
 ٢٤٩...................................................... جلربيل عليه السالمرؤية حممد 

 ٢٥٢..........................................كل إنسان معه ملكان وكتابة النيات واملقاصد
 ٢٥٣...............................................مرتلة صاليت الفجر والعصر بني الصلوات

 ٢٥٣......................................................................دعوة للمقصرين
 ٢٥٥.................................................ميان باملالئكة وبكل أعماهلموجوب اإل

 ٢٥٥......................................أوجه االختالف بني عمل املالئكة وعمل الشياطني
 ٢٥٦............................................................األماكن اليت تردها املالئكة
 ٢٥٧...........................................................األماكن اليت تردها الشياطني

 ٢٥٧....................................................أثر اإلميان باملالئكة يف حياة اإلنسان
 ٢٥٨...........................................................ء خيفى على اهللا تعاىلال شي

 ٢٥٩.........................................................تذكر املالئكة من أجل حمبتهم

 ٢٦١......................................................................مقدمة اجمللد الثاين

 ٢٦٢..................................................احملاضرة السابعة عشرة   أمهية التوحيد
 ٢٦٢................................................معىن التوحيد واشتماله على القرآن كله

 ٢٦٣....................................................وحيدهتاون بعض الدعاة يف شأن الت
 ٢٦٥............................. الناس إىل التوحيد بعد البعثة ثالث عشرة سنةدعوة النيب 

 ٢٦٩......................................................حال العرب قبل بعثة الرسول 
 ٢٧٠........................................................إقرار املشركني بتوحيد الربوبية

 ٢٧٦...................................................................شروط قبول العمل
 ٢٧٧................................................................    ِّ            املشر ع هو الرسول 

 ٢٨٥..............................احملاضرة الثامنة عشرة   التفرق واالختالف وأثرمها يف األمة
 ٢٨٥............................... الناس إىل دين اهللا ثالث عشرة سنة يف مكةدعوة النيب 

 ٢٨٧...................................... ومناصرهتم النيب دخول األنصار يف دين اهللا 
 ٢٨٨.............................................................................فتح مكة

 ٢٨٩...............................................حابه قبل موته وموعظته أصوفاة النيب 
 ٢٩٣.......................................األمر باالجتماع يف العبادات وبيان سبب االفتراق



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ١٠٦٥
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 ٣٠٧................................................................التأدب مع الرسول 
 ٣١١........................................................ الرسول التأدب مع أحاديث

 ٣١٧........................................ يف القرآن الكرميمواضع األمر بطاعة الرسول 
 ٣١٩.........................................عاقبة املخالفة واهلجوم على أحاديثه للرسول 

 ٣٢٦..................................................احملاضرة العشرون   إصالح ذات البني
 ٣٢٦...................................................املراد بإصالح ذات البني وبيان أمهيته

 ٣٣٢..........................................الح ذات البني يعين إزالة الفرقة واالختالفإص
 ٣٣٣..............................................الترغيب يف السعي يف اإلصالح ذات البني
 ٣٣٧..................................................أجر عظيم يف اإلصـالح بني النـاس
 ٣٣٨................................................إباحة الكـذب من أجل اإلصــالح

 ٣٣٩.............................................للمصلح بني الناس نصيب يف الزكـــاة
 ٣٤٠.............................................. حيكم بصحة الصلح بني املسلمنيالنيب 

 ٣٤٣..................................احملاضـرة احلادية والعشرون   مسئولية الشباب املسلم
 ٣٤٣...........................................................ابأمهية العناية مبسئولية الشب

 ٣٤٦...........................................وسائل تربية وتعليم الشباب من الوقت املبكر
 ٣٤٩..........................................قيمة الشباب يف اإلسالم واحلرص على تقوميهم

 ٣٥٢..............................................................التربية الصحيحة للشباب
 ٣٥٣................................................................واجب الشباب املسلم

 ٣٦٠......................ق مسؤولية اجلميعاحملاضـرة الثانية والعشرون   الديـن واألخـال
 ٣٦٠...............................................................................مقدمة

 ٣٦٣...................................................................الضروريات اخلمس
 ٣٦٣.............................................................لديــنحفظ ا: أوال 

 ٣٦٣..............................................................:املراد حبفظ الدين 
 ٣٦٦.......................................................:قتــل املرتــــد 



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ١٠٦٦

 ٣٦٧..................................................:اص حلفظ النفـس القصــ
 ٣٧٠.................................................................حفظ العقل: ثانيا 
 ٣٧٢................................................................حفظ العرض: ثالثا 
 ٣٧٥.................................................صيانـــة األمـــوال: رابعا 

 ٣٧٦..............................................................حفظ األمن: خامسا 

 ٣٨٠........................                                                َّ         احملاضرة الثالثة والعشرون   من أصول عقيدة أهل السن ة واجلماعة
 ٣٨٠...............................................................................مقدمة

 ٣٨١................................................                              َّ         املراد بالفرقة الناجية أهل السن ة واجلماعة
 ٣٨٤............................................................ الناجية ومعناهاأمساء الفرقة

 ٣٨٦..........................................................             َّ          أصول أهل السن ة واجلماعـة
 ٣٨٦......................................................................األصل األول

 ٣٨٩....................................................................األصل الثانـي
 ٣٩٠......................................................................األصل الثالث
 ٣٩٠......................................................................األصل الرابع
 ٣٩١....................................................................امساألصل اخل

 ٣٩١....................................................................األصل السادس
 ٣٩٢.....................................................................األصل السابع
 ٣٩٣....................................................................األصل الثامـن
 ٣٩٤...................................................................األصل التاسـع

 ٣٩٥.............................................................................اخلامتـة

ثبت يف األخبار  واحترام العلماء وبيان مكانتهم يف األمةاحملاضرة الرابعة والعشرون   وجوب الت
.......................................................................................٣٩٧ 

 ٣٩٧..........................................................................معىن التقوى
 ٣٩٨.......................................................تفسري ابن مسعود لـ حق تقاته

 ٣٩٨.............................................................التقوى حبسب االستطاعة
 ٣٩٩..............................................احلرص على األسباب املؤدية حلسن اخلامتة

 ٤٠٠..................................................صام بشرع اهللا وكتابهالدعوة إىل االعت
 ٤٠١.......................................وجوب االجتماع على االعتصام بالكتاب والسنة



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ١٠٦٧

 ٤٠١.................................................................األمر بإصالح العقيدة
 ٤٠٢..................................................اتباع الكتاب والسنة طريق لالجتماع

 ٤٠٣.............................................حرص اليهود على إثارة الفتنة بني املسلمني
 ٤٠٣..............................................لى تفريق مجاعة املسلمنيحرص األعداء ع

 ٤٠٤.............................األمور اليت يتحقق هبا االجتماع والقوة واالئتالف للمسلمني
 ٤٠٥..................................................كون هذه البالد بالد التوحيد اخلالص
 ٤٠٦................................................عالج اخللل والنقص املوجود يف جمتمعنا

 ٤٠٦........................................................................أسباب التفرق
 ٤٠٦......................... وأتباعهمخمالفة منهج السلف من صحابة رسول اهللا :    ً  أول ا 

 ٤٠٧................................:خطورة املناهج املستوردة املخالفة للكتاب والسنة 
 ٤٠٧.....................................................:رق تعدد املناهج سبب للتف

 ٤٠٨.....................  االستماع إىل األكاذيب وحنوها السبب الثاين من أسباب التفرق
β  {:  سبب قوله تعاىل Î) óΟä.u!% y` 7,Å™$ sù :* t6 t⊥ Î/ {  ٤٠٩..........................: اآلية 
 ٤١٠................................................................: وجوب التثبت

 ٤١٠.........................................:                                 َّ  تعريف الفاسق ومفهومه عند أهل السن ة 
 ٤١١.................................:حرص علماء األمة على التثبت يف الرواية وقبوهلا 
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 ٤١٢..............:قاعدة يف عدم التسرع يف األمور وأن احلكم يف األمور يكون بالظاهر 
 ٤١٣...............:أثر التسرع ونتائجه بالنسبة للدماء واألعراض مثال ذلك قصة اإلفك 

 ٤١٥..........................  تنقص املسلم وسوء الظن السبب الثالث من أسباب التفرق
 ٤١٥................................: تنقص املسلم الذي هو دون اإلفك ال جيوز:      ً ثالث ا

 ٤١٦..................................................................: تعريف الغيبة
 ٤١٦................................................................:تعريف النميمة 

 ٤١٨........................................................التهاجر بني املسلمني: رابعا 
 ٤١٨...................................................: مىت جيوز اهلجر ومىت ال جيوز
 ٤٢٠...................................................حوادث من السرية فيها دروس وعرب
 ٤٢٠.........مني  قصة كعب بن مالك وختلفه يف غزوة تبوكفائدة يف الذب عن عرض املسل

 ٤٢٠........................... عن عرض من قال ال إله إال اهللا يبتغي وجه اهللاذب النيب 



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ١٠٦٨

 ٤٢١......................................ى خطر الوقيعة يف العلماءآية من كتاب اهللا تدل عل
 ٤٢٢...........................عظمة مكان العلماء وخطورة الكالم يف أعراضهم أو انتقاصهم

 ٤٢٣........................................................أثر فقد العلماء وما يترتب عليه
 ٤٢٥...........................................................حال األمة عند فقد علمائها

 ٤٢٥...........................................املثقفون واملتحمسون ال يعوضون عن العلماء
 ٤٢٦.......................................فائدة مهمة من تفسري الشيخ ابن سعدي رمحه اهللا

 ٤٢٨.............................احملاضرة اخلامسة والعشرون   التحذير من االختالف والفرقة
 ٤٢٨...................................ىل على أهل األرض ببعثة هذا الرسول نعمة اهللا تعا

 ٤٣٠.....................حماوالت لتفريق املسلمني بعد تكوين دولة اإلسالم واجتماع املسلمني
 ٤٣٣.................................................... بعد إمجاالأسباب اجتماع املسلمني

 ٤٣٥.......................................................أسباب اجتماع املسلمني تفصيال
 ٤٣٥......................................................حتكيم كتاب اهللا وسنة نبيه 
 ٤٣٦...........................................................طاعة والة أمور املسلمني

 ٤٣٧...........................احلرص على الصالة مع اجلماعة يف املساجد وحضور اجلمع
 ٤٣٩....................................نواع الشرك والبدعتصحيح العقيدة وتنقيتها من أ

 ٤٤٢..................................................تعدد اجلماعات من أسباب االختالف
 ٤٤٤..................................................األسئلة الواردة على موضوع احملاضرة

 ٤٤٤...........................الرد على من زعم أن ما يف كتب العقيدة ال يناسب عصرنا
 ٤٤٥................................................................حكم التمثيل الديين
 ٤٤٦..............على والة األمور ووصفهم بأهنم ال حيكمون شرع اهللاتكلم بعض الشباب 

 ٤٤٦..............الرد على من قال معىن ال إله إال اهللا أي ال حاكم إال اهللا وال خالق إال اهللا
 ٤٤٨..................دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب منهج السلف يف األصول والفروع

 ٤٤٩.....................................احملاضرة السادسة والعشرون   االستـقـامـــة
 ٤٤٩................................................امة يف الكتاب والسنةاحلث على االستق
 ٤٥٠......................................................................املراد باالستقامة

 ٤٥١............................................................االستقامة بني اجلفاء والغلو
 ٤٥٥.............................................عاقبة أهل االستقامة عند املوت ويف اآلخرة

 ٤٥٧..........................................................عظم مقام االستقامة يف الدين



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ١٠٦٩

 ٤٥٩..............................................................................األسئلة
 ٤٥٩...............من مجع ماال لتوسعة مسجد معني فدفع املال إىل مسجد آخر أشد حاجة
 ٤٥٩..................تأجري حمالت الذهب مع العلم بأهنا تتعامل معامالت ربوية غري شرعية

 ٤٥٩.................................................شرح حديث أول ما خلق اهللا القلم
 ٤٦١.......................................من يقول بعض الصحابة كان لديه نقص عملي

 ٤٦١...........................................ن ظهر منه بدعة من التشدد والغلوهجر م
 ٤٦٢............................................................الفرق بني التورع والغلو

 ٤٦٢............................الغلو والتشدد يف ضوء النصوص الشرعية والعلماء املعتربين

 ٤٦٣...............احملاضرة السابعة والعشرون   يف احلث على طلب العلم وبيان فضل العلماء
 ٤٦٣...........................................................................أمهية العلم
 ٤٦٤..........................................................................أقسام الفقه

 ٤٦٤..................................................................أقسام العلم الواجب
 ٤٦٦....................................................................العلم حياة للقلوب
 ٤٦٨....................................................................النفور لطلب العلم

 ٤٦٩.........................................................................فضل العلماء
 ٤٧٠.........................................................علماء الشريعة هم أهل اخلشية

 ٤٧١.....................................................احلث على طلب العلم وبيان فضله
 ٤٧٥.....................................................................املقصود من العلم

 ٤٧٥.............................................................قبض العلم يف آخر الزمان
 ٤٧٦.....................................................................كيفية قبض العلم
 ٤٧٨........................................................................أسئلة وأجوبة

 ٤٧٨.....................................انقطاع طالب العلم عن الناس وعن جماالت اخلري
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 ٤٧٩..........أئمة املساجد ومن له مسؤولية يف هذا األمر  باالجتهاد يف نصح إخواهنمحث 
 ٤٨٠..............................................تأخري صالة الفجر حىت طلوع الشمس

 ٤٨١.......................................................ن فاتتهقضاء السنن الرواتب مل
 ٤٨١..........................................................األكل مع األيتام من ماهلم



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ١٠٧٠

 ٤٨٢.....................................................اخلروج يف سبيل اهللا بدون علم
 ٤٨٣......................................................................العادة السرية

 ٤٨٣.................................تعلم الطب واملخترعات احلديثة بقصد إغناء املسلمني
 ٤٨٤.........................................عزوف عدد كبري من الناس عن جمالس العلم

 ٤٨٤................................احتواء بعض األقالم على ريشة خفيفة من ماء الذهب
 ٤٨٥.................................................إعطاء العامل مبلغا من املال إكرامية

 ٤٨٥..................كتابة اسم امليت على حجر عند القرب أو كتابة آية من القرآن يف ذلك
 ٤٨٦.................................................كيفية التخلص من وسوسة الشيطان

 ٤٨٦.........ل دورات املياه بالكتب اإلسالمية واألشرطة النافعة من القرآن واحملاضراتدخو
 ٤٨٦..............................................................الفرق بني املين واملذي

 ٤٨٧................................................ الفقه األكرباحملاضرة الثامنة والعشرون  
 ٤٨٧...............................................................................مقدمة

 ٤٨٨...........................................................................أنواع الفقه
 ٤٨٨......................................................يف العقيدةالفقه : النوع األول 

 ٤٨٨.........................................................:املراد بالفقه يف العقيدة 
 ٤٩٠............................:                                          ً  الذي ال يرضى أن يعبد من دون اهللا ال يسمى طاغوت ا 

 ٤٩١.....................................:ال تصح عبادة اهللا إال مع ترك عبادة ما سواه 
 ٤٩٢................................................الفقه يف األمور العلمية: النوع الثاين 

 ٤٩٣...........................................................وسائل حتصيل الفقه بقسميه
 ٤٩٤.................................................................القدوة يف طلب العلم

 ٤٩٦............. سؤال أهل العلم ومن وسائل حتصيل العلم بعد كثرة املطالعة يف الكتب:      ً ثالث ا

 ٤٩٩...............................................احملاضرة التاسعة والعشرون   تدبر القرآن
 ٤٩٩..................................................نعمة اهللا على هذه األمة برتول القرآن
 ٥٠٠....................................................ما وصف اهللا تعاىل به القرآن الكرمي

 ٥٠٥.................................................موقف املسلمني من هذا القرآن العظيم
 ٥٠٥............ه ألوالدهم وإلخواهنم  مع االعتناء حبفظه وإتقانهوجوب تعلمه وتعليم:    ً  أول ا 
 ٥٠٦...............................................................قراءته وتالوته:     ً  ثاني ا 
 ٥٠٩........................................تدبر القرآن والتفكر يف معانيه وأسراره:     ً  ثالث ا 



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ١٠٧١

 ٥١٢.................................................تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه:     ً  رابع ا 
 ٥١٥........................................صيانة القرآن عن أن يفسر بغري علم:     ً  خامس ا 

 ٥١٦........................................................................أسئلة وأجوبة
 ٥١٦......................................................................أنواع النسيان

 ٥١٦...........................................من ال يستطيع إكمال التالوة لضيق صدره
 ٥١٧.......................................................أسهل طريقة حلفظ كتاب اهللا
 ٥١٧.........................................................التفسري الذي ينصح بقراءته

 ٥١٨................................................العلمأهم الدروس اليت يبدأ هبا طالب 
 ٥١٩..........استعاذة املأموم إذا مر اإلمام يف الصالة بآية عذاب وسؤال اهللا إذا مر بآية رمحة

 ٥٢٠............................... حسن الصوتترك املساجد اجملاورة للصالة خلف إمام
 ٥٢١............................................................قراءة القرآن بغري وضوء

 ٥٢١..............................االهتمام بأمور املسلمني دون حفظ القرآن لضيق الوقت

 ٥٢٣.....................................احملاضرة الثالثون   األمر باملعروف والنهي عن املنكر
 ٥٢٣.................................................أمهية األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 ٥٢٤.................................................................معىن املعروف واملنكر
 ٥٢٥.............................................فائدة قيام األمر باملعروف والنهي عن املنكر
 ٥٢٧.................................................حكم األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 ٥٢٩.......................................سبب مشروعية األمر باملعروف والنهي عن املنكر
 ٥٣٠..........ما أصاب اجملتمعات يف هذا العصر  بسبب ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 ٥٣٣...............................................احلكمة من مشروعية اجلهاد يف سبيل اهللا
 ٥٣٣.........................الصفات اليت جيب توافرها فيمن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر

 ٥٣٤......................األمور اليت جيب أن ينظر إليها قبل األمر باملعروف والنهي عن املنكر
 ٥٣٥................................النظر يف حالة الشخص الواقع يف املعصية ومعاملته حبسبها
 ٥٣٦.................................حاالت الناس اليوم مع األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 ٥٣٨..............................................درجات األمر باملعروف والنهي عن املنكر
 ٥٤٠..................................................................الطة العصاةحكم خم

 ٥٤٠............................................اآلمر باملعرف والناهي عن املنكر يبدأ بنفسه
 ٥٤٢..............................................................................األسئلة



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ١٠٧٢

 ٥٤٢................نصيحة للشباب الذين يشاهدون املنكرات يف األماكن العامة كاألسواق
استئجار النساء اللوايت يضربن على الدف يف احلفالت  وحكم ذهاب الزوجة إىل هذه احلفالت

..................................................................................٥٤٢ 
 ٥٤٣................................................التصوير يف احلفالت ودخول العريس

 ٥٤٤..........................علة تقدمي األمر باملعروف والنهي عن املنكر على ذكر اإلميان
 ٥٤٥............الدف املقصود به يف حفالت الزواج  وحكم مساع غريه من الطبول وغريها

 ٥٤٥........................................تغيري املنكر باليد والشروط الالزمة هلذا التغيري
 ٥٤٦...............................األناشيد اإلسالمية والتمثيليات الدينية ونادي كرة القدم

 ٥٤٧........................................اللعب من املباحات ونفي كونه وسيلة للدعوة
 ٥٤٨...............................................اء أمام النساءلبس املالبس الضيقة للنس

 ٥٤٨.................................................................إزالة شعر احلاجبني
عدم استطاعة األمر باملعروف والنهي عن املنكر  يف جملس فيه إساءة إىل اإلسالم واملسلمني

..................................................................................٥٤٩ 
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 ٥٥١..............................مجاعة عند دفنهالتهليل أثناء محل اجلنازة والدعاء للميت 
 ٥٥١...............طريقة الدعوة بالنسبة للمدعوين وطريقة إنكار املنكر بالنسبة ملن وقع فيه

 ٥٥٢.......................................اخلياطحتدث املرأة مع صاحب حمل املالبس أو 
 ٥٥٣.................عدم صحة نسبة كتاب أحكام متين املوت للشيخ حممد بن عبد الوهاب

 ٥٥٣............................ز                ً                                 من ترك الصالة عمد ا ملشاهدة مباراة أو مسلسل يف التلفا
 ٥٥٤.........اجللوس مع قوم عصاة مع مناصحتهم  وتذكريهم باهللا ولكن ال يسمعون الكالم

 ٥٥٦....................ة ودوره يف التجديداحملاضرة احلادية والثالثون   شيخ اإلسالم ابن تيمي
 ٥٥٦...............................................................................مقدمة

 ٥٥٩.......................................................التعريف بشيخ اإلسالم ابن تيمية
 ٥٥٩......................................................................نسبه ومولده

 ٥٥٩...................................................................مشاخيه وحتصيله
 ٥٥٩................................................................اشتغاله يف التدريس

 ٥٦١....................................................................لفاته العظيمةمؤ
 ٥٦٣................................................عصره وما فيه من الفنت وغربة الدين



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ١٠٧٣

 ٥٦٦................................................................................فتاواه
 ٥٦٨..................................................مما طعن به خصومه عليه واجلواب عنه

 ٥٧٠.............................................احملاضرة الثانية والثالثون   التكفري وضوابطه
 ٥٧٠...............................................................................مقدمة

 ٥٧٣............................................................عالمة أهل السنة واجلماعة
 ٥٧٤.................................................من أصول مذهب أهل السنة واجلماعة

 ٥٧٤................................................................أثر ظهور الفرق الضالة
 ٥٧٦.......................................................ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفري

 ٥٧٦.............................................؟                      ً ؟ وميت يكون املسلم فاسق ا ما هو الفسق
 ٥٧٧....................................................مذهب اخلوارج يف مرتكب الكبرية

 ٥٧٧.........................................حكم مرتكب الكبرية عند أهل السنة واجلماعة
 ٥٧٨....................................................أدلة عدم خروج الفاسق من اإلميان

 ٥٧٩........................................................................ظاهرة التبديع
 ٥٨١...........................................................معرفة قدر العلماء ومكانتهم

 ٥٨١.........................................................................أنواع البدعة
 ٥٨٢..............................................................................التكفري
 ٥٨٤.............................................................................اخلالصة

 ٥٨٦.....................................................................وجوب النصيحة
التكفري وضوابطه  اليت ألقاها :  تعليق مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز  على حماضرة

 ٥٨٨............................................................فضيلة الشيخ صاحل الفوزان

 ٥٩١.....................................................................مقدمة اجمللد الثالث

 ٥٩٢....................احملاضرة الثالثة والثالثون   الدعوة إىل اهللا شروطها ومنهاجها ووسائلها
 ٥٩٢..............................................مقدمة يف بيان أمهية الدعوة إىل اهللا ومثارها

 ٥٩٩.................................................................شروط الدعوة إىل اهللا
 ٦٠٧....................................................................أما وسائل الدعوة

 ٦١١.................  لقاء مع الطالب فرع جامعة اإلمام يف القصيماحملاضرة الرابعة والثالثون 
 ٦١١...............................................................................مقدمة



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ١٠٧٤

 ٦١١...........................................................كلمة بني يدي اللقاء)  ١ (
 ٦١٢................................................................أشرف التخصصات

 ٦١٧.............................................................أطباء األرواح والقلوب
 ٦١٩......................................................أسئلة اللقاء واإلجابة عليها)  ٢ (

 ٦١٩.......................إمهال الشباب وزهدهم يف تعلم العقيدة ومدارستها واالهتمام هبا
 ٦٢١.......إعراض كثري من الشباب عن قراءة كتب السلف الصاحل  وتصحيح العقيدة عليها
 ٦٢٣......زهد كثري من الشباب يف متابعة الدروس العلمية  ولزوم دروس أهل العلم املوثوقني

 ٦٢٥............................األخذ مبناهج دعوية مستوردة وافدة وأثر ذلك على العقيدة
 ٦٢٧..سبب اهتمام كثري من املسلمني بعلم العقيدة  وبيان املقصود بالعقيدة واإلميان والتوحيد

 ٦٢٩.......................................من يزهد يف دروس العقيدة حبجة أننا مسلمون
 ٦٣١..........................................إنعكاس العقيدة على حياة املسلم وتصرفاته

 ٦٣١.........التردي واالضطراب الفكري والديين  بسبب كثرة اجلماعات والفرق اإلسالمية
 ٦٣٣...............................................................أمهية العقيدة للمسلم

 ٦٣٤.................................الواجب على املسلم أن يعرفه من دينه عقيدة وشريعة
 ٦٣٥............عزوف عدد كبري من الناس عن جمالس العلم  واالستهانة بأعراض طلبة العلم

 ٦٣٦.............................................أفضل الكتب وأسهلها املؤلفة يف العقيدة
د يعاين فيها املسلمون من اجلهل  من أجل الدعوة إىل توحيد اهللا والعقيدة الذهاب لبال
 ٦٣٦.........................................................................الصحيحة

 ٦٣٧............................التراشق املكتوب واملسموع الذي حدث بني بعض العلماء

 ٦٣٩...........................احملاضرة اخلامسة والثالثون   أدلة وجوب االجتماع وذم الفرقة
 ٦٣٩..............................األدلة من الكتاب والسنة على وجوب االجتماع وذم الفرقة

 ٦٤٤..................................................األسئلة الواردة على موضوع احملاضرة
 ٦٤٤............................................االنتساب للسلف الصاحل والتسمي بذلك

 ٦٤٥.......................................اآلثار السيئة اليت تترتب على االفتراق يف الدين
 ٦٤٩..................................................مضار االختالف يف املسائل العلمية

 ٦٥٢.............................اخلروج على والة أمور املسلمني وحكم األناشيد والتمثيل
 ٦٥٣..............................................................حكم مرتكب الكبرية
 ٦٥٣.............................................................احلكم بغري ما أنزل اهللا



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ١٠٧٥

 ٦٥٤...................................موقف اإلسالم من التفجريات واخلروج على الوالة
 ٦٥٥...............................................الكتب اليت تبني عقيدة السلف الصاحل

 ٦٥٧...............................احملاضرة السادسة والثالثون   االستقامة على دين اهللا تعاىل
 ٦٥٧...............................................................................مقدمة

 ٦٥٩.....................................................................تعريف االستقامة
 ٦٦١......................................................................أنواع االستقامة

 ٦٦١................................................................االستقامة يف العقيدة
 ٦٦٣................................................................االستقامة يف العبادة

 ٦٦٦....................................................االستقامة يف احلكم على األشياء
 ٦٦٨.................................................االستقامة يف احلكم على األشخاص
 ٦٧٠.....................................................وعد اهللا ألهل االستقامة واالعتدال

 ٦٧٣......................السابعة والثالثون   التحذير من الغلو يف الدين وبيان أنواعهاحملاضرة 
 ٦٧٣............................................................مقدمة يف التحذير من الغلو

 ٦٧٧.........................................................................تعريف الغلو
 ٦٧٨...........................................................................أنواع الغلو

 ٦٧٨...................................................الغلو يف االتباع واالقتداء بالعلماء
 ٦٧٩......................................عبدوا من دون اهللا الغلو يف الصاحلني حىت ي- ٢
 ٦٨٢........................................................ الغلو يف التدين والعبادة- ٣
 ٦٨٤....................................... الغلو يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر- ٤

 ٦٨٨........................احملاضرة الثامنة والثالثون   اخلالف بني العلماء وموقف املسلم منه
 ٦٨٨..............................................بيان فضل العلم والعلماء وذم اجلهل وأهله

 ٦٩٤................................................................مكانة العلماء وقدرهم
 ٦٩٧..................................أما عن قضية االختالف بني العلماء وموقف املسلم منه

 ٧٠١................ون   حقيقة التوكل على اهللا ومثراته وفعل األسباباحملاضرة التاسعة والثالث
 ٧٠١...............................................................................مقدمة

 ٧٠٢.................................................................معىن التوكل على اهللا
 ٧٠٤.......................................................التوكل على اهللا واختاذ األسباب



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ١٠٧٦

 ٧١٣...........................................................مثرات التوكل على اهللا تعاىل

 ٧١٨....................................سنة واجلماعةاحملاضرة األربعون   الوسطية عند أهل ال
 ٧١٨......................................وسطية املسلمني بني غلو النصارى وتساهل اليهود

 ٧٢٦.........................وسطية أهل السنة واجلماعة بني الفرق الضالة املنتسبة إىل اإلسالم
 ٧٣٢..................................................األسئلة الواردة على موضوع احملاضرة

وسطية من كان على مذهب أهل السنة واجلماعة  من الفرق املنتشرة اليت تنتسب إىل اإلسالم
..................................................................................٧٣٢ 

 ٧٣٢.........................الفرق اليت تغلو يف القبور واالحتفال باملوالد واإلسراء واملعراج
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 ٧٣٤................................................موقف املسلمني من اليهود والنصارى
 ٧٣٥................................لسيئة ملا تبثه القنوات الفضائية من فساد للعقيدةاآلثار ا

 ٧٣٦........................................................................سب الدهر
 ٧٣٧............................عدم عذر الكافر جبهله إذا كان بلغته الدعوة وبلغته الرسالة

 ٧٣٨................................................................نقض عرى اإلسالم
 ٧٣٩.................................التساهل واالستمرار يف املعصية تواكال على رمحة اهللا

 ٧٤٠.......................................................................كفر الساحر
 ٧٤١...........................................................مدح الكفار يف معامالهتم

 ٧٤٢..................................السكوت عن بعض املنكرات خشية االهتام بالتطرف
 ٧٤٣......................................................دخول العمل الصاحل يف اإلميان

 ٧٤٣........................................وسطية طالب العلم يف احلكم على األشخاص

 ٧٤٤................واألربعون   السحر والشعوذة وأثرمها على الفرد واجملتمعاحملاضرة احلادية 
 ٧٤٤..................................................مقدمة يف تعريف السحر وبيان بطالنه

 ٧٤٧.........................................................................أقسام السحر
 ٧٤٩................................................................حكم السحر والساحر

 ٧٥٤.........................................................................أنواع السحر
 ٧٥٨........................................................................عقوبة الساحر



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ١٠٧٧

 ٧٦١..........................................................أسئلة وأجوبة حول املوضوع
 ٧٦١..........................................الفرق بني السحر والكهنة والتنجيم والعرافة

 ٧٦٢...............حرة والكهنة والعرافني واملنجمني الكثري من علم الغيبدعوى معرفة الس
 ٧٦٣.............................................حقيقة السحر وحكمه وحكم من يعمله
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 ٧٦٥...................................السحر وتاليف الوقوع فيه والطرق املشروعة ملعاجلته
 ٧٦٦................ة ال يدخلون اجلنة مدمن مخر وقاطع رحم ومصدق بالسحرحديث ثالث

 ٧٦٧........................االستعانة بالسحرة لقضاء بعض احلوائج من غري مضرة اآلخرين
 ٧٦٧............................................................... وقوع سحر النيب

 ٧٦٨..................الصالة خلف الساحر أو املصدق بالسحر وحكم فك السحر بالسحر
 ٧٧٠.............................................................املراد بالتصديق بالسحر
 ٧٧١................................................................توبة من أتى ساحرا

 ٧٧١....................................................املشاركة إلخراج السحر وإبطاله
ُ                           استعمال احل ج ب وبيان ما جيوز منها وما ال   ٧٧٢.....................................جيوز          ُ

 ٧٧٢...................................................................السحر التخييلي
 ٧٧٤..........              ً                                                     سحر من يكتب حجب ا فيها احملبة  وسيطرة الزوجة على الزوج والتفريق بينهما

 ٧٧٥....................................................................حتضري األرواح
 ٧٧٦.........................................من غلب على ظنه أن خادمته تعمل بالسحر

 ٧٧٦........................................ ً      ر ا أو الكيفية معرفة إذا كان الشخص مسحو
 ٧٧٧..................................                                      ً توبة من ذهب لساحر وطلب منه أن يسحر شخص ا

 ٧٧٧....................................................من يقول إن عصا موسى سحرية
 ٧٧٧................................................من يفعل أفعاال ترجح كونه مسحورا

 ٧٧٨................................................................الذهاب إىل السحرة
 ٧٧٩...................................صلالذبح قبل بناء البيت ألجل أن يثبت البنيان واأل

التنجيم وحديث كذب املنجمون ولو صدقوا  وحديث كان نيب من األنبياء خيط فمن وافق 
 ٧٨٠........................................................................خطه فذاك

 ٧٨٢...... والشهور واأليام  ومعرفة توقيت املطر والزرعالتنجيم ومعرفة أمور حساب السنني
 ٧٨٣......................................اخلط يف الرمل أو قراءة الفنجان أو قراءة الكف



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ١٠٧٨

 ٧٨٤..............................................األرضيةاالستدالل بالنجوم على املواقع 
ً              التعامل مع اجلن عند استخراج الكنوز املدفونة قدمي ا يف باطن األرض                                             ...................٧٨٥ 

 ٧٨٦.........................................................دخول اجلن وتلبسه باإلنس
 ٧٨٧..............................................................االستعانة باجلن املسلم
 ٧٨٧..............................................................الذهاب إىل املشعوذين

 ٧٨٨............حلماية من املشاكل أو كسب مودة إنسانكتابة آيات القرآن ومحلها بقصد ا
 ٧٨٩..............................                        ً                        تعليق اآليات تربكا واعتقاد ا بأهنا سبب يف طرد الشياطني

 ٧٩٠....................................خذ األجر على ذلكرقية املريض بالقرآن الكرمي وأ
 ٧٩١..............................................................العالج بالقرآن الكرمي

 ٧٩٢...العالج عن طريق كتابة اآليات على ورقة  وجعلها يف املاء حىت تذوب مث الشرب منها
 ٧٩٣..........................الرقية عن طريق كتابة آيات من القرآن الكرمي فيشربه املريض

 ٧٩٣................................الذهاب باملرأة املسحورة إىل أحد املشايخ للقراءة عليها
 ٧٩٤..كتابة آيات من القرآن أو اسم من أمساء اهللا احلسىن  وحموها باملاء وشرهبا بقصد الشفاء

ى مباء يشربه املريض وأخذ األجرة التداوي بكتابة آيات من القرآن على لوح خشيب  مث متح
 ٧٩٥.........................................................................على ذلك

 ٧٩٥......................................................فتح عيادات متخصصة للقراءة
 ٧٩٦................................................ال يتطلب أن يكون كل مرض سحرا

 ٧٩٧.......................امرأة تضع املصحف جبانب طفلها الصغري بقصد محايته من اجلن
 ٧٩٧........................................كتاب آكام املرجان يف غرائب وأحكام اجلان

 ٧٩٨..................................احملاضرة الثانية واألربعون   احلقوق الواجبة على املسلم
 ٧٩٨...............................................................................مقدمة

 ٨٠١.......................................................................احلقوق العشرة
 ٨٠١................................................................العبادة: احلق األول 
 ٨٠٧..........................................................حق الوالدين: احلق الثاين 

 ٨٠٩.............. ذي القرىب والقرابة واليتامى واملساكنياحلق الثالث والرابع واخلامس  حق
 ٨١٠..............احلق السادس إىل العاشر   حق اجلار بأنواعه وحق ملك اليمني من األرقاء

 ٨١١.......................................لثة واألربعون   صفات الداعية الناجحاحملاضرة الثا
 ٨١١...............................................................................مقدمة



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ١٠٧٩

 ٨١٢................................................................مقابلة اإلساءة باحلسنة
 ٨١٥..................................................................منهج الدعوة إىل اهللا

 ٨٢١................................................البدء بإصالح العقيدة مث أركان اإلسالم
 ٨٢٣..................................نبقية أوامر الدين وشرائعه كلها مكمالت هلذه األركا

 ٨٢٣.......................................................................التفقه يف الدين

 ٨٢٦............................................احملاضرة الرابعة واألربعون   االستهزاء بالدين

 ٨٣٦.....................................احملاضرة اخلامسة واألربعون   نصيحة للمرأة املسلمة

 ٨٥٤.............................احملاضرة السادسة واألربعون   ما جيب يف التعامل مع العلماء
 ٨٥٤.........................................................................فضل العلماء

 ٨٥٦......................................ما يترتب على وجود العلماء يف األمة وعلى فقدهم
 ٨٥٨......................................................................املقصود بالعلماء

 ٨٦١.............................................اإلقبال على طلب العلم من أهله من العلماء
 ٨٦٤..........................وجوب معرفة قدر علمائنا واحترامهم وعدم قبول الوشاية فيهم

 ٨٦٨...........................................................أسئلة مهمة تتعلق باملوضوع
 ٨٦٨................................................حديث علماء أميت أنبياء بين إسرائيل
 ٨٦٨..................................................بيان العلماء خطر التحزب والتفرق

 ٨٦٩........................................الفرق بني غيبة الدعاة والعلماء وغيبة املسلمني
 ٨٧٠............................اهتام العلماء والتكلم عنهم لوجود أخطاء ليست يف العقيدة

 ٨٧١.............................................أضواء إسالمية عقيدة سيد قطب وفكره
 ٨٧٢.............................اجللوس مع من يتكلم يف الناس ويذكر مساوئهم وعيوهبم

 ٨٧٢.................من وقع يف أمور عقدية واالكتفاء بذكر هذه األخطاءعدم ذكر حماسن 
 ٨٧٣................................................من يقول الشيخ أخطأ أو فالن أخطأ

 ٨٧٣.................             ًّ    ومعىن ال إله إل ا اهللامن يصف سيد قطب بأنه أحسن من شرح التوحيد 
 ٨٧٤...................................................من ينتقص شيخ اإلسالم ابن تيمية

 ٨٧٥......................................كشف شبهة أخذ فضل آية الكرسي عن إبليس
 ٨٧٥..من يصف الشيخ حممد بن عبد الوهاب  بأنه سلفي يف العقيدة لكنه ليس يف الفقه سلفيا

 ٨٧٦.........................مجع األخطاء اليت يف فتح الباري أو شرح صحيح اإلمام مسلم



 حماضرات يف العقيدة والدعوة 

 ١٠٨٠

 ٨٧٧..اهتام كبار علماء اململكة بوجود أخطاء يف بعض فتاويهم  بسبب ضغوط من والة األمر
 ٨٧٧....................................................اخلالف احملمود واخلالف املذموم

 ٨٧٩...................نصيحة لطلبة العلم والشباب ملواجهة االضطرابات الفكرية واملنهجية
 ٨٨١.................نصيحة للشاب الذي خيوض يف اخلالف بني العلماء بال علم وال بصرية

 ٨٨٢.....................................                           ّ                  الواجب جتاه العلماء الذين يت بعون الطرق الصوفية
 ٨٨٤......................................................الكيفية الصحيحة لطلب العلم

 ٨٨٥.....................الضابط للمبتدئ عند وجود اخلالف بني العلماء يف املسائل الفقهية
 ٨٨٦....................................الدراسة عند أهل البدع وتلقي العلم وطلبه عليهم

 ٨٨٦.....................علماء وكذلك الطعن يف الصحايب معاوية بن أيب سفيانالطعن يف ال

 ٨٨٨.......................................احملاضرة السابعة واألربعون   حملة عن الفرق الضالة
 ٨٨٨.................................................وبيان مذهبهمالغرض من تناول الفرق 

 ٨٩١............................................................ذم التفرق ومدح االجتماع
 ٨٩٩..................................................................الفرقة األويل القدرية
 ٩٠١..................................................................الفرقة الثانية اخلوارج
 ٩٠٥...................................................................الفرقة الثالثة الشيعة
 ٩٠٧.................................................................الفرقة الرابعة اجلهمية
 ٩١٣...................................................................       ّ          أهل السن ة واجلماعة

 ٩١٥.............................................................اإلجابة على بعض األسئلة
َ  الغلو يف الدين سبب احنراف الف ر ق  ِ                          ..................................................٩١٥ 

 ٩١٦......................................ستفترق أميت على ثالث وسبعني فرقة: حديث 
 ٩١٦...........................................الفرق بني الفرقة الناجية والطائفة املنصورة

 ٩١٧.................احملاضرة الثامنة واألربعون   ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفري وضوابطها
 ٩١٧...............................................................................مقدمة

 ٩٢٠..........................................................              َّ         عالمات أهل السن ة واجلماعة
 ٩٢١.................................................                     َّ         من أصول مذهب أهل السن ة واجلماعة

 ٩٢١................................................................أثر ظهور الفرق الضالة
 ٩٢٣.......................................................ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفري

 ٩٢٣.............................................                                     ً املراد بالفسق وبيان ميت يكون املسلم فاسق ا
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 ٩٢٤....................................................مذهب اخلوارج يف مرتكب الكبرية
 ٩٢٥.........................................                             َّ         حكم مرتكب الكبرية عند أهل السن ة واجلماعة

 ٩٢٦....................................................أدلة عدم خروج الفاسق من اإلميان
 ٩٢٧........................................................................ظاهرة التبديع

 ٩٢٨...........................................................معرفة قدر العلماء ومكانتهم
 ٩٢٩.........................................................................أنواع البدعة

 ٩٢٩..............................................................................التكفري
 ٩٣٢.............................................................................اخلالصة

 ٩٣٤.....................................................................وجوب النصيحة
 ٩٣٦..................................................لشيخ عبد العزيز بن بازتعليق مساحة ا

 ٩٣٩...........أسئلة مهمة تتعلق باملوضوع  أجاب عليها فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان
 ٩٣٩..................................خص بكونه مبتدعاضابط البدعة وضابط وصف الش
 ٩٣٩...................................................موقفنا جتاه أهل البدع كالروافض

 ٩٤٠...........................................تقسيم البدعة إىل بدعة حسنة وبدعة سيئة
 ٩٤١...............................................التساهل يف النهي عن البدع واألخطاء

 ٩٤٢..........................................................االبتداع بأشياء مستحسنة
 ٩٤٤.......................................................تقسيم البدعة إىل مخسة أقسام

 ٩٤٥.........................................                                        ّ  حدوث الفتنة عند التنبيه على البدعة املتأص لة
 ٩٤٦..........................................................موقف السلف من املبتدعة

 ٩٤٧..............................................................من يأيت ببدعة مكفرة
 ٩٤٨...........................................      ِّ                              من يوق ر أهل البدع وحيترمهم ويثين عليهم

 ٩٤٩...................................................................التكفري باملعاصي
 ٩٥١............تكفري املستخف هبذه املعاصي وحكم اإلصرار على الكبرية وعدم التوبة منها

 ٩٥٢...........................................الضوابط اليت ينبغي لطالب العلم أن يعرفها

 ٩٥٣..............................احملاضرة التاسعة واألربعون   الفقه يف الدين عصمة من الفنت
 ٩٥٣.................................نعمة اإلسالم والتحذير من الوقوع يف الفنت الصارفة عنه

 ٩٥٦........................................................................الفقه يف الدين
 ٩٦٠.....................................................التفرق واالختالف من أعظم الفنت
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 ٩٦٤............................................................تقارب العامل اآلن من الفنت
 ٩٦٨..................................................معايشة اإلنسان الفنت حىت عند املوت

 ٩٧١.......لزوم مجاعة املسلمني واالبتعاد عن االنتماء إىل الفرق واجلماعات  من أسباب النجاة
 ٩٧٤.........................................................كثرة الدعاء من أسباب النجاة

 ٩٧٧........................................تعليق مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
 ٩٨٩.)الفقه يف الدين(ألقيت على مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز  بعد تعليقه على حماضرة أسئلة 

 ٩٨٩.............................................................املراد بطاعة والة األمر
 ٩٩١........عية والعمل هبا  وكيفية التعامل مع احلاكم يف ظل هذه القواننيسن القوانني الوض

 ٩٩١.........................................اجلماعة اليت جيب اتباعها والسري يف منهاجها
لعلم على الكتب واألشرطة اإلسالمية  لعدم وجود عامل رباين يؤخذ منه االعتماد يف طلب ا

 ٩٩٤..............................................................................العلم
حوار مع مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز  حول الفقه يف الدين أجرته معه جريدة الشرق األوسط

.....................................................................................٩٩٥ 
 ٩٩٥......................قضية العالقة بني احلاكم واحملكوم والضوابط الشرعية هلذه العالقة

 ٩٩٧..................................التزام حدود الشرع ومناصحة من والهم اهللا األمور
 ٩٩٩..................................................الكافر املستوطن أو الوافد املستأمن

 ١٠٠٠....................من حيق له األمر باملعروف والنهي عن املنكر وبالذات التغيري باليد
 ١٠٠١......اخلروج على األنظمة العامة اليت يضعها ويل األمر  كاملرور واجلمارك واجلوازات

 ١٠٠١................................................من مقتضى البيعة النصح لويل األمر
 ١٠٠٢.................................................... ميتنع عن الدعاء لويل األمرمن

 ١٠٠٣...............................................................ثبت املصادر واملراجع

 ١٠٠٥........................................................................فهرس اآليات

 ١٠٣٨.....................................................................فهرس األحاديث

 ١٠٥٩..............................................................................الفهرس

 


