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 ٢

 مقدمة 
 .  ، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني     احلمد هللا رب العاملني 

 :  وبعد

فهذه جمموعة من الردود واملناقشات سبق يل نشرها يف اجلرائد واجملالت احمللية وغري   
 .   بقاء فائدهتا؛ طمعا يف  ، رأيت أن أمجعها يف هذا الكتاب   احمللية

؛    ، ويغفر يل ما كان فيها من خطأ  أن يثيبين على ما فيها من صوابوأسأل اهللا 
 .  إنه مسيع جميب

 . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
 املؤلف 
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 ٣

 حول التعليم واملناهج 

 فضل تعلم العلم وتعليمه والرد على بعض األفكار املنحرفة 
 .  لصالة والسالم على رسوله وصحبه ومن اهتدى هبداه إىل يوم الدين   ، وا احلمد هللا 

 :  وبعد

،    تعلم العلم النافع:  ، ويتنافس يف نيله ذوو العقول  فإن أحق ما تصرف فيه األوقات 
 .  ، وتزكو به اخلالل  ، وتستقيم األعمال الذي به حتيا القلوب

، ورفع من شأهنم يف     ء العاملنيولقد أثىن اهللا جل ذكره وتقدست أمساؤه على العلما    
≅ö  {:  ، من ذلك قوله سبحانه  آيات كثرية من كتابه الكرمي  yδ “ Èθ tG ó¡o„ t Ï% ©!$# tβθçΗ s>ôè tƒ 

t Ï% ©!$#uρ Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ 3 $ yϑ̄ΡÎ) { )١(  . 

، وذلك يقتضي تفضيلهم على من    انه التسوية بني أهل العلم وبني غريهم فنفى سبح
 .  سواهم

Æìsùötƒ ª!$# t  {:  وقال تعاىل Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u öΝä3ΖÏΒ t Ï% ©!$#uρ (#θ è?ρ é& zΟù= Ïè ø9$# ;M≈y_ u‘ yŠ 4 ª!$#uρ $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s? 

×Î7yz ∩⊇⊇∪ { )٢(  . 

 .  فأخرب سبحانه عن رفعة درجات أهل العلم واإلميان خاصة 

 .  )٣( } ∪⊇⊆⊆∩ è%uρ Éb>§‘ ’ÎΤ÷ŠÎ— $Vϑù=Ïã≅  {:   أن يسأله الزيادة من العلم بقوله             وأمر سبحانه نبيه     

 :  قال احلافظ ابن حجر 

 بطلب االزدياد من ؛ ألن اهللا مل يأمر نبيه    وهذا واضح الداللة يف فضل العلم    " 
ـ .  ا " شيء إال من العلم  .  ه

                                                 
 .  ٩:  سورة الزمر آية ) ١(
 .  ١١:  سورة اجملادلة آية ) ٢(
 .  ١١٤:  سورة طه آية) ٣(
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 ٤

:   قال أن النيب    ومما يدل على فضل تعلم العلم النافع حديث أيب الدرداء            
 .  )١( }، سلك اهللا له به طريق ا إىل اجلنة              من سلك طريق ا يلتمس فيه علم ا         {

 .  ، وابن ماجه  ، والترمذي ، وأبو داود   احلديث رواه اإلمام أمحد

 أن العلماء هم   ، وأخرب  رياض اجلنة :   جمالس العلم وحلقات الذكروقد مسى النيب 
 .  . . ورثة األنبياء

، لطال بنا  ولو ذهبنا نتتبع ما جاء يف فضل العلم من اآليات واألحاديث وأقوال األئمة
 .  ، فنكتفي من ذلك مبا حتصل به اإلشارة املقال

 أنواع العلوم وحكم تعلمها 
 .  ، وعلم ضار علم نافع:  العلم قسمان

 :  والنافع ينقسم إىل قسمني

 .  ، وهو العلم الديين الشرعي   نفعه يتعدى ويستمر يف الدنيا واآلخرة ما 

 .  ، وهو العلم الدنيوي  ، كتعلم الصناعات وما نفعه جزئي وقاصر على احلياة الدنيا
، وعلم الفروع الذي هو    علم التوحيد الذي هو األصل :  والعلم الشرعي قسمان 

 .  الفقه وما يتعلق به

 .  ، وعلم التنجيم الذي هو علم التأثري  علم السحر ، فك وأما العلم الضار 

 :  وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية عن حيىي بن عمار أنه قال

، وعلم هو غذاء الدين وهو   علم هو حياة الدين وهو علم التوحيد:  العلوم مخسة " 
ل بالعبد ، وعلم هو دواء الدين وهو علم الفتوى إذا نز       علم التذكر مبعاين القرآن واحلديث   
، وعلم هو داء الدين وهو الكالم       ، كما قال ابن مسعود نازلة احتاج إىل من يشفيه منها

 .  " ، وعلم هو هالك الدين وهو علم السحر وحنوه     احملدث

                                                 
،   )٢٢٥(، ابن ماجه املقدمة    )٢٩٤٥(، الترمذي القراءات     )٢٦٩٩(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار    ) ١(

 .  )٣٤٤(، الدارمي املقدمة    )٢/٣٢٥(أمحد 
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 حكم تعلم هذه العلوم 
 .  ، وما هو فرض كفاية  ما هو فرض عني:   تعلم العلم الشرعي ينقسم إىل قسمني - ١

،   ، مما ال يستقيم دين اإلنسان بدونه  عني هو ما ال يسع أحدا جهله    فالذي تعلمه فرض 
، من عبادته وحده ال    وذلك كعلم التوحيد الذي يتضمن معرفة حق اهللا على عباده  

، وما جيب ترتيهه عنه من    ، وما جيب إثباته له من األمساء والصفات شريك له
، من    تصح العبادة بدونهوكذا تعلم أحكام العبادات مما ال  .  النقائص والعيوب

 .  ، وحج   ، وصيام  ، وزكاة صالة 

،    ، واملواريث  ، من أحكام املعامالت  والذي تعلمه فرض كفاية هو ما زاد عن ذلك
، سقط  ، فهذا القسم إذا قام به من يكفي  وما إىل ذلك .  . . ، واجلنايات واألنكحة

 .  ع التطوع ، ويبقى تعلمه يف حقهم من أفضل أنوا  اإلمث عن الباقني

 .  ، واحلساب  ، والتاريخ  ، واللغة  ، كعلم النحو ويلتحق بالعلم الديين ما يستعان به عليه

، فهذا يشرع إن كان باملسلمني حاجة        ، كتعلم الصناعة  وأما تعلم العلم الدنيوي - ٢
،   ، بشرط أن ال يزاحم العلوم الشرعية     ، فهو مباح  ، وإن مل يكن هناك حاجة   إليه

، وآالت التصوير   ، كصناعة آالت اللهو   يكون من تعلم الصناعات احملرمة وأن ال 
 .  ، وعلم املوسيقى   احملرم

:  ، قال تعاىل  ، كتعلم السحر ، بل قد يكون كفرا ، فيحرم تعلمه  وأما العلم الضار- ٣
}  £Å3≈ s9uρ šÏÜ≈ u‹¤±9$# (#ρ ãxx. tβθ ßϑ Ïk=yè ãƒ }¨$̈Ψ9$# tós Åb¡9$# { )اآلية)١   . 

                                                 
 .  ١٠٢:  سورة البقرة آية ) ١(
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 العلم والعمل 
uθ  {:  ، قال تعاىل العلم النافع والعمل الصاحل قرينان ال يصلح أحدمها بدون اآلخر   èδ 

ü” Ï%©!$# Ÿ≅ y™ ö‘ r& …ã& s!θß™ u‘ 3“ y‰ßγ ø9$$ Î/ È ÏŠuρ Èd,ys ø9$# { )١(  . 

والناس بالنسبة هلما   .  هو العمل الصاحل:  ودين احلق .  هو العلم النافع :  فاهلدى
 :  أقسام

، وهؤالء قد هداهم اهللا  الذين مجعوا بني العلم النافع والعمل الصاحل:  القسم األول
 .  ، وحسن أولئك رفيقا   املنعم عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني  صراط 

،    ، معهم علم بدون عمل    ، ومل يعملوا به  الذين تعلموا العلم النافع  :  القسم الثاين
 .  وهؤالء على طريقة املغضوب عليهم 

 .  ى، وهم النصار ، وهؤالء أهل الضالل  الذين يعملون بال علم :  القسم الثالث

، أهل عمل بال   ، أهل علم بال عمل  أهل العلم والعمل:  فاحلاصل أن األقسام ثالثة
 .  علم

$  {:  ويشمل األقسام الثالثة قوله تعاىل tΡÏ‰÷δ $# xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ É)tG ó¡ßϑ ø9$# ∩∉∪ { )إىل   .  . . )٢

Ÿω  {:  قوله uρ tÏj9!$ Ò9$# ∩∠∪ { )من سورة الفاحتة )٣   . 

 :  - رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

Îöxî ÅUθ  {:  وأما قوله  "  àÒ øóyϑ ø9$# óΟÎγ ö‹n= tæ Ÿω uρ tÏj9!$ Ò9$# ∩∠∪ { )فاملغضوب  )٤ ،
فاألول .  العاملون بال علم:  ، والضالون  هم العلماء الذين مل يعملوا بعلمهم :  عليهم

 .  ، والثاين صفة النصارى  صفة اليهود 

                                                 
 .  ٣٣:  سورة التوبة آية ) ١(
 .  ٦:  سورة الفاحتة آية ) ٢(
 .  ٧:  سورة الفاحتة آية ) ٣(
 .  ٧:  سورة الفاحتة آية ) ٤(
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، وأن النصارى    وكثري من الناس إذا رأى يف التفسري أن اليهود مغضوب عليهم 
، وهو يقرأ أن ربه فارض عليه أن يدعو هبذا  ، ظن اجلاهل أن ذلك خمصوص هبم ضالون 
 .  ، ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات الدعاء

كيف يعلمه وخيتار له ويفرض عليه أن يدعو ربه دائما مع أنه ال  ! فيا سبحان اهللا 
ـ .  ا " ، وال يتصور أن فعله هذا هو ظن السوء باهللا   حذر عليه منه  .  ه

 ن أين يستمد العلم النافع م
، مع االستعانة على ذلك      ، تفهما وتدبرا يستمد العلم النافع من الكتاب والسنة

، فإن قراءة   بكتب التوحيد والتفسري وشروح احلديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة 
 .  هذه الكتب طريق لفهم الكتاب والسنة 

ين من الشباب على أيدي بعض  ولكن ينبغي التنبه لدسيسة خبيثة راجت عند كثري
، صرفوا هبا أكثر الشباب عن الكتب    املغرضني الذين يتسمون باملوجهني وباملفكرين 

، وتلك الدسيسة هي قوهلم مثال عن كتب التوحيد اليت تتضمن بيان مذهب   النافعة
، والرد على املعطلة من جهمية ومعتزلة      السلف الصاحل وأتباعهم يف أمساء اهللا وصفاته

،    ، وما يناقضه أو ينقصه من الشرك   ، واليت تتضمن بيان توحيد العبادة  وأفراخهم  
،    ، وتناقش شبها قد انقرضت إن هذه كتب قدمية ترد على قوم قد هلكوا  :  يقولون

وما  .  . . ، والبعثية ، كالشيوعية فينبغي أن نتركها ونشتغل برد املذاهب املنحرفة اجلديدة 
،    ، وفيها افتراضات بعيدة الوقوع  إهنا كتب معقدة:   الفقه مثالويقولون عن كتب  .  إليها

 .  إىل آخر ما يقولون  .  . . نتركها ونستنبط من الكتاب والسنة حلوال ملشاكلنا 

 :  واجلواب عن ذلك من وجوه   

، ألن هذه     ، ما استطعنا الرد على تلك املذاهب اجلديدة  أننا إذا تركنا هذه الكتب- ١
، كنا مبرتلة من يلقي  ، فإذا تركناها ، وكيفية االستدالل ريقة الرد الكتب تعلمنا ط
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إهنا اهلزمية والقتل أو     ! ؟  ، فماذا تكون نتيجته إذن  سالحه ويلقى عدوه بال سالح
 .  األسر

، بل هلا أتباع موجودون       إن الطوائف اليت ترد عليها كتب التوحيد مل تنقرض- ٢
، واإلشراك يف   ، وتأويلها  األمساء والصفات، من تعطيل يعتنقون ما كانت عليه

،    ، يتكلمون بذلك وينشرونه يف مؤلفاهتم وتعليقاهتم على الكتب املطبوعة   العبادة
 ! ؟  إن هذه الطوائف انقرضت   :  فكيف يقال

، فالشبه  ، ومل يبق هلا أتباع  وعلى فرض أن هذه الطوائف الضالة انقرضت  - ٣
، واليت خيشى من     وجودة يف الكتب املوروثة عنها   والتأويالت اليت ضلت بسببها م 

، أو تقع بأيدي مضللني   ، فيضل بسببها وقوعها يف أيدي من ال يعرف حقيقتها
، فال بد من دراسة ما يضادها ويبني بطالهنا من كتب أهل السنة   يضلون هبا الناس

 .  واجلماعة 

، قد رد    اهب منحرفة قدمية  أن املذاهب املنحرفة اجلديدة يف الغالب منحدرة من مذ  - ٤
، عرفنا بطالن ما احندر   ، فإذا عرفنا بطالن القدمي  عليها العلماء السابقون يف كتبهم 

 .  عنه

، فال منافاة بني رد    على فرض أن هذه املذاهب اجلديدة ليس هلا أصل يف القدمي       - ٥
،    حيث كان، فالباطل جيب رده ، لئال يغتر هبما الباطل القدمي ورد الباطل اجلديد 

، وما كان  ، واهللا تعاىل ذكر يف القرآن ما كان عليه الكفرة السابقون قدميه وحديثه
 .  ، ورد على اجلميع  عليه الكفرة املتأخرون  

،    " ، وفيها افتراضات غريبة إهنا معقدة األسلوب : "  وأما قوهلم عن كتب الفقه- ٦
، وهي قد بسطت يف  صارفهذا إن صح إمنا يصدق على بعض املتون ألجل االخت 

 .  ، فزال التعقيد شروحها ووضحت 

،  ، فهي رصيد مثني لألمة  ، فهي حلول ملشاكل يتصور وقوعها  وأما االفتراضات
 .  ، ال يستهان به مستنبط من الكتاب والسنة
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، وال    ، وأن نستفيد منها   فكتب أسالفنا هي ذخريتنا اليت جيب أن حنافظ عليها
ء املغرضني الذين ساءهم ما يف هذه الكتب من بيان احلق ورد      ننخدع بدسائس األعدا

،   ، فراحوا يثريون الشبه حوهلا  الباطل الذي ورثوه عن أسالفهم من جهمية ومعتزلة 
šχρß‰ƒ  {،  ويزهدون فيها Ìãƒ βr& (#θ ä↔ ÏôÜãƒ u‘θçΡ «!$# óΟÎγ Ïδ≡uθøùr'Î/ { )١(  . 

 من أهل احلق بقية ال تنطلي عليهم هذه الدعايات     - وهللا احلمد    -، ال يزال   ولكن
 .  الزائفة ضد تراثهم اجمليد 

 جامعات إسالمية تقوم على دراسة التراث    - وهللا احلمد  -وقد قيض اهللا هلذه البالد     
، وحتقيق الكتب    -يف مناهجها الدراسية   متمثال ذلك -اإلسالمي وإحيائه ونشره 

، واجلامعة     ، كجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، وتوزيعها ، وطبعها السلفية
، وكذا ما تقوم به اجلامعات األخرى يف      ، وجامعة أم القري   اإلسالمية باملدينة املنورة

 .  اململكة وغريها من جهد مشكور يف هذا السبيل 

 .  عني القائمني عليها ويثيبهمنسأل اهللا أن ي

θ#)  {:  ، فاهللا يقول ، أوصي إخواين املعلمني واملتعلمني بتقوى اهللا سبحانه وختاما à)¨?$#uρ 

©!$# ( ãΝà6ßϑ Ïk= yè ãƒuρ ª!$# 3 { )و )٢ ، }  (#θçΡθ ä. z↵ÍhŠÏΨ≈ −/u‘ $ yϑ Î/ óΟçFΖä. tβθßϑ Ïk= yèè? |=≈ tG Å3ø9$# $ yϑ Î/uρ óΟçFΖ ä. 

tβθß™ â‘ ô‰s? ∩∠∪ { )وأن خيلصوا النية هللا يف تعلمهم وتعليمهم   )٣ ،  . 

 .  فع والعمل الصاحل واهللا أسأل أن يوفق اجلميع للعلم النا 

 وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

                                                 
 .  ٣٢:  سورة التوبة آية ) ١(
 .  ٢٨٢:  سورة البقرة آية ) ٢(
 .  ٧٩:  ان آية سورة آل عمر ) ٣(
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 ١٠

 طريق الوصول إىل العلم النافع 
احلمد هللا الذي جعل العلماء ورثة األنبياء خيلفوهنم يف تعليم العلم النافع نقيا من  

وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه   .  حتريف اجلاهلني وانتحال املبطلني
 .  . وبعد.  . أمجعني

≅ö  {:  فقال سبحانه.  فإن اهللا سبحانه وتعاىل عظم من شأن العلماء العاملني yδ 

“ Èθ tG ó¡o„ t Ï% ©!$# tβθçΗ s>ôè tƒ t Ï%©!$#uρ Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ 3 $ yϑ ¯ΡÎ) { )ىل وقال تعا)١  :}  Æìsùötƒ ª!$# t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u 

öΝä3ΖÏΒ t Ï% ©!$#uρ (#θ è?ρ é& zΟù= Ïè ø9$# ;M≈y_ u‘ yŠ 4 { )وقال النيب )٢ :  }      وإن العامل ليستغفر له من يف
السماوات واألرض حىت احليتان يف املاء وفضل العامل على العابد كفضل القمر ليله البدر     
على سائر الكواكب وإن العلماء ورثه األنبياء وإن األنبياء مل يورثوا دينار ا وال درمه ا وإمنا      

 والنصوص يف هذا املعىن كثرية مشهورة   )٣( }ه أخذ حبظ وافر  ورثوا العلم فمن أخذ
وهلذا أمر اهللا   .  وفيها احلث على تعلم العلم وتعليمه ألنه ال يصلح أمر الدنيا واآلخرة إال به

=óΟn  {:  سبحانه بتعلم العلم قبل القول والعمل قال تعاىل   ÷æ$$ sù …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) ω Î) ª!$# öÏøó tG ó™ $#uρ 

š Î7/Ρs% Î! tÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9uρ ÏM≈oΨÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 3 { )فال حيل ألحد أن يقول يف مسائل الدين وأحكام    )٤ 
ك أشد احلالل واحلرام بدون علم ألن ذلك قول على اهللا سبحانه بال علم وقد حرم اهللا ذل  

$ %ö≅è  {:  قال تعاىل.  التحرمي بل جعله قرين ا للشرك 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 (#θ ä.Îô³è@ «!$$ Î/ $ tΒ óΟs9 öΑÍi”t∴ãƒ Ïµ Î/ $ YΖ≈ sÜù= ß™ β r&uρ (#θ ä9θ à)s? ’n?tã «!$# $ tΒ 

Ÿω tβθçΗ s>÷è s? ∩⊂⊂∪ { )فيلزم اجلاهل أن يتعلم من العامل)٥   . 

                                                 
 .  ٩:  سورة الزمر آية ) ١(
 .  ١١:  سورة اجملادلة آية ) ٢(
 .  )٥/١٩٦(، أمحد  )٢٢٣(، ابن ماجه املقدمة  )٣٦٤١(، أبو داود العلم    )٢٦٨٢(الترمذي العلم   ) ٣(
 .  ١٩:  سورة حممد آية ) ٤(
 .  ٣٣:  سورة األعراف آية  ) ٥(
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 :  وتعلم العلم على نوعني
فرض على األعيان ال يعذر أحد بتركه وهو تعلم ما يستقيم به دينه    :  النوع األول

 به عقيدته وصالته وزكاته وصيامه وحجه وعمرته فتعلم هذه األمور واجب على وتصلح
 .  كل شخص بعينه
ما زاد عما ذكر كأحكام املعامالت واملواريث واألنكحة والقضاء فهذا :  النوع الثاين

تعلمه واجب على الكفاية إذا قام به من يكفي سقط اإلمث عن الباقني وإن تركه الكل  
 .  أمثوا 

،     العلم بنوعيه العيين والكفائي إمنا يتلقى عن العلماء الثقات الذين محلوه بأمانة  وتعلم
العلماء ورثة  { :وقال ،  }حيمل هذا العلم يف كل خلف ع د ول ه   { : قال 

لناس فكذلك يتلقى عن  فكما أن العلم يتلقى عن األنبياء حال وجودهم يف ا )١( }األنبياء 
 يف كل وقت - وهللا احلمد  -خلفائهم وورثتهم بعد موهتم وهم العلماء وال ختلو األرض   

 .  من قائم منهم هللا حبجة

 لكننا يف هذه   -فيجب على املسلمني أن يتلقوا العلم عنهم ويعملوا بتوجيهاهتم 
لعلم خصوص ا الشباب     نرى كثري ا ممن يرغبون يف ا -السنوات األخرية مع األسف الشديد  

قد عدلوا يف هذه الطريقة فعدلوا عن تلقي العلم عن العلماء الثقات إىل تلقي العلم إما عن 
أناس جهال ال يعرفون مدارك األحكام ومناط احلالل واحلرام وإما عن أناس غري معروفني   

ما ال حتمد   وال شك أن هذا الصنيع سيئول هبم إىل .  بالثقة واألصالة يف العقيدة الصحيحة
عقباه قال بعض السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم وعن ابن     

ال يزال الناس خبري ما أتاهم العلم من علمائهم وكربائهم وذوي      {:   قال مسعود

 .  } أتاهم العلم عن صغارهم وسفهائهم فقد هلكوا أسناهنم فإذا

                                                 
 .  )٥/١٩٦(، أمحد  )٢٢٣(، ابن ماجه املقدمة  )٣٦٤١(علم   ، أبو داود ال )٢٦٨٢(الترمذي العلم   ) ١(
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فيا شباب املسلمني ويا طلبة العلم اتصلوا بعلمائكم وارتبطوا هبم وتلقوا العلم عنهم    
ارتبطوا بالعلماء الثقات املعروفني بسالمة املعتقد وسالمة االجتاه لتأخذوا عنهم العلم 

ك فما زال املسلمون يتلقون هذا      كما كان أسالفكم على ذل  وتصلوا السلسلة بنبيكم  
 .  العلم عن نبيهم بواسطة علمائهم جيل ا بعد جيل

هؤالء الذين حتدثنا عنهم صنف وهناك صنف آخر من املتعلمني يتلقى العلم عن   
الكتب وال يتصل بالعلماء زاعم ا أنه يستغين بتلك الكتب عن العلماء وهذا خطأ عظيم 

ما عدا كتاب اهللا وسنة رسوله فيها الغث والسمني   ويترتب عليه خطر كبري ألن الكتب  
.  وفيها اخلطأ والصواب بل يف بعضها الدس والكذب على اإلسالم وزرع الشبهات     

واملتعلم املبتدئ ال مييز بني ما فيها من النافع والضار بل رمبا يكون الضار أعلق بذهنه فال     
ها من نافع وضار وخطأ  بد له من معلم بصري يفحص له الكتب ويضع يده على ما في  

 .  وصواب 

ومن مث كان طلبة العلم قدمي ا يسافرون إىل األقطار النائية ليلتقوا بالعلماء ويتلقوا عنهم     
العلم النافع ومل يكتفوا مبطالعة الكتب فهذا اإلمام أمحد سافر األسفار الطويلة لرواية  

جاز وإىل األحساء وإىل  احلديث وهذا اإلمام حممد بن عبد الوهاب سافر من جند إىل احل
البصرة لألخذ عن العلماء وهذا وهذا وأخبارهم يف ذلك طويلة فلو كانت الكتب تكفي          
كان بإمكاهنم احلصول على نسخ منها ومل يتكلفوا عناء األسفار يف وقت مل تكن سيارة   

 .  وال طائرة

 .  أن الكتب إمنا هي أداة فقط ال تغين عن املعلم   :  وخالصه القول  

ال ترجعوا إىل الكتب    :  ك صنف من متعلمي زماننا ظهر أخري ا يقول للمبتدئني  وهنا
.  وال تراجعوا العلماء بل اقرءوا القرآن واألحاديث واستنبطوا األحكام من نصوصهما   

يقولون هذا وأغلبهم قد ال حيسن قراءة اآلية من القرآن على الوجه الصحيح فضل ا عن      
 .  معرفة معناها
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ر من الذي قبله ألنه ال يعرف قواعد االستدالل ومعلوم أن النصوص  هذا الصنف أخط
فيها احملكم وفيها املتشابه وفيها اجململ واملبني وفيها اخلاص والعام وفيها املطلق واملقيد       

، وعالوة على ذلك فإن هناك    واألحاديث فيها الصحيح واحلسن والضعيف واملوضوع     
 والقياس وهناك األدلة املختلف فيها عند  أدلة غري هذين األصلني فهناك اإلمجاع

 .  األصوليني

وهذه املدارك الستنباط األحكام ال يعرفها إال الراسخون يف العلم ال كل العلماء      
فكيف هبؤالء املبتدئني يسطون على النصوص ويهجمون على األحكام من غري بصرية إنه    

، وليس هلم من حجة      مجيب األخذ على أيديهم لئال يهلكوا أنفسهم ويهلكوا غريه    
، وال بد ملثلهم من التقليد ألن الذي جيب   يربرون هبا صنيعهم هذا إال الفرار من التقليد

، وهو من توفرت فيه   عليه الفرار من التقليد هو العامل املتمكن من االستنباط واالجتهاد
 þθè=t↔ó¡sù#)  { اىل، أما من مل يكن كذلك ففرضه التقليد قال تع معرفة األمور اليت سبق شرحها

Ÿ≅÷δr& Ìø.Ïe%!$# βÎ) óΟçGΨä. Ÿω tβθçΗs>÷ès? ∩⊆⊂∪ { )واتقوا اهللا يا علماء    فاتقوا اهللا يا معشر املتعلمني)١ ،
،    ووجهوهم الوجهة الصاحلة     ، فخذوا بأيدي هؤالء إىل جادة الصواب      املسلمني

، ليسعد هبم جمتمعهم   وامنحوهم من وقتكم ومن علمكم ما يربئ علتهم ويروي غلتهم
، وصلى اهللا وسلم على   وفق اهللا اجلميع للعلم النافع والعمل الصاحل.  وتصلح هبم أمتهم

 .  . . ، واحلمد هللا رب العاملني   نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني 

                                                 
 .  ٤٣:  سورة النحل آية  ) ١(
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 الدينية يف جامعه اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية قضيه املناهج 

 ما عاب به الكاتب املناهج الدينية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
يف اآلونة األخرية حبث ا وتساؤالت حول املناهج الدينية يف    )  جملة اليمامة ( أثارت -أ

 .  املدارس

تناول كاتب رمز  )   هـ١٤٠٦ة  مجادى الثاني١٠ األربعاء - ٨٩٣العدد  (ويف 
املناهج الدينية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالغمز )  ع .  ع   (ـالمسه ب

وبني أنه ال يريد )  املعطلة يظهرون من جديد   : ( واالنتقاد الشديد حتت عنوان
باملعطلة ما تعارف عليه العلماء من إطالق هذا اللقب على اجلهمية واملعتزلة وما       

 قد   - بزعمه  -؛ ألن هذه الفرق      اهبهم من الفرق اليت عطلت أمساء اهللا وصفاته  ش
، وألن أمتنا قد جتاوزت ذلك النوع من     بادت ومل تظهر وليس هلا امتداد فكري 

 .  .  احلالة اليت عليها - هنا  -، وإمنا يعين بالتعطيل   التفكري
 :   يليمث وجه انتقاداته الالذعة إىل تلك املناهج وتتلخص فيما

 اشتماهلا على دراسة مذاهب الفرق الضالة كاملرجئة واجلهمية مع أن هذه الفرق ال       -١
، وجيب أن يدرس بديال عنها ما استجد    فال فائدة من دراستها- بزعمه -وجود هلا  

 .  من قضايا الفكر املعاصر

ء جيلهم  أن مادة العقيدة تدرس باألسلوب اللغوي الذي كان السلف يدرسون به أبنا -٢
، فال بد من تغيريه بأسلوب جديد كالعمل الذي قام   وهو أسلوب يستغلق علينا فهمه 

، حيث قرب قضايا العقيدة   به األستاذ حممد قطب يف منهج التوحيد للمرحلة الثانوية   
بأسلوب بسيط مبتعد ا عن الدخول يف متاهات الفرق املنحرفة وأطروحاهتم العقلية        

 .  - كذا يقول -اجلافة 
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 كثرة العلوم اليت تدرس حىت يتحول معها اإلنسان إىل دائرة معارف متنقلة مع أننا يف     -٣
عصر ميكن فيه االستغناء عن حفظ تلك العلوم ودراستها باستخدام اآللة للحصول    

 .  . عليها بسهولة عند احلاجة إليها 

 الرد على الكاتب 
ة اإلمام حممد بن سعود  هذا حاصل ما عاب به الكاتب املناهج الدينية يف جامع

 .  اإلسالمية

وأظن أن احلامل له على ذلك جهله بقيمة تلك العلوم اليت تدرس يف هذه اجلامعة            
، أو كسله الذي قعد به عن    ومن جهل شيئا عاداه ، أو ختلفه الفكري عن استيعاهبا  

محه  ر-، والعيب إمنا هو عيبه على حد قول الشافعي    متابعتها فتصور أن العيب فيها 
 :  -اهللا 

ومــا لزمانــنا عيــب ســوانا    ومــا لزمانــنا عيــب ســوانا     ــنا ــب في ــنا والعي ــب زمان ــنانعي ــب في ــنا والعي ــب زمان نعي
 :  وبناء عليه نقول

 :   انتقاده لدراسة املذاهب املنحرفة القدمية وزعمه أهنا بادت وانقرضت  -١

انتقاد يف غري حمله ألن املسلم بعد أن يعرف ما يضاده من الباطل القدمي واحلديث    
ل وعال ذكر الكفر بالطاغوت قبل اإلميان باهللا يف    ليجتنبه وحيذر منه واهللا ج 

yϑ  {:  قوله sù öàõ3tƒ ÏNθ äó≈ ©Ü9$$ Î/ -∅ ÏΒ ÷σãƒ uρ «!$$ Î/ Ï‰s)sù y7 |¡ôϑtG ó™ $# Íο uρ óãè ø9$$ Î/ 4’s+øO âθ ø9$# { )١( 
 ؟   طاغوت من ال يدري ما هو الطاغوتوكيف يكفر بال

 ؟   وكيف يتجنب الباطل من ال يعرف الباطل

 عن اخلري   كان الناس يسألون رسول اهللا   {:   يقولوكان حذيفة بن اليمان  

 .  )٢( }افة أن أقع فيه  وكنت أسأله عن الشر خم

                                                 
 .  ٢٥٦:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  )٥/٤٠٤(، أمحد  )٤٢٤٤(، أبو داود الفنت واملالحم  )١٨٤٧(، مسلم اإلمارة  )٣٤١١(البخاري املناقب ) ٢(
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 :  والشاعر احلكيم يقول 
ــيه   ــن لتوقــ ــر لكــ ــيه  ـــ ــن لتوقــ ــر لكــ ـــ
ــيه     ــع ف ــري يق ــن اخل ــر م ــيه    ـ ــع ف ــري يق ــن اخل ــر م ـ

ـــ    ــر ال للشـ ــت الشـ ـــ  عرفـ ــر ال للشـ ــت الشـ عرفـ
ـــ ــرف الشـ ــن ال يعـ ـــومـ ــرف الشـ ــن ال يعـ ومـ

 :   وزعمه أن هذه الفرق ال تزال قائمة على أشدها   -٢

  متثل نسبه كبرية من العامل اإلسالمي- وهي ربيبة املعتزلة  -فها هي األشاعرة اآلن 
 .  درس عقائدها يف غالب البالد اإلسالمية بدال من عقيدة السلفوت

ومذهب املعتزلة تعتنقه اليوم فئات كثرية كالرافضة وغريهم وها هي كتبهم حتقق  
وتنشر بكميات هائلة وتصل إىل أيدي الناس ويقرءوهنا وفيهم اجلاهل ومن ثقافتهم 

حصانة كافية وذلك ال ميكن     ضحلة فينطلي عليه ما فيها من شبهات ما مل يكن عنده  
إال بدراسة مبادئهم ومعرفة أفكارهم املنحرفة مع الرد عليها وبيان بطالهنا دراسة 

 .  منهجية مركزة 

مث لو فرضنا أن أصحاب هذه األفكار الضالة انقرضت شخصياهتم فأفكارهم باقية  
 .  والشر يف الفكرة أكثر منه يف الشخص  

ذكر    :  لبائدين يف القرآن الكرمي ورد عليها حتذير ا منها    واهللا تعاىل ذكر أقوال الكفرة ا 
مقالة قوم نوح ومقالة عاد ومثود وفرعون ومقاالت قدماء اليهود والنصارى       
والدهريني والصابئني للتحذير من سلوك سبيلهم ألن لكل قوم سبيلهم ألن لكل قوم   

 .  ت صاحبها، والفكرة ال متوت مبو    وارثا يروج تلك األفكار مهما طال الزمان

 رمي الكاتب ملناهجنا والقائمني عليها بالتعطيل هو جحود جلدوى تلك املناهج  -٣
 :  ووصفه القائمني عليها باملعطلة ال يضرهم شيئ ا وهو كما يقول الشاعر

ــل   ــأين فاض ــهادة يل ب ــي الش ــل  فه ــأين فاض ــهادة يل ب ــي الش فه ــاقص ــن ن ــيت م ــتك مذم ــاقصوإذا أت ــن ن ــيت م ــتك مذم وإذا أت
، لكن  كر املعاصر اقتراح وجيه  اقتراح الكاتب أن يدرس ما استجد من قضايا الف- ٤

، وإال   على أال يقتصر على دراسة تلك القضايا ويترك ما سبقها يفتك بأفكار اجليل
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، ويترك   ، فيوجه دفاعه إىل واحدة منها     كنا كمن يتقابل مع مجاعات من األعداء
 .  البقية تنقض عليه من خلفه

إال بعد دراسة األفكار املنحرفة اليت  ، ال ميكن مدافعة األفكار املنحرفة املعاصرة  وأيض ا
، وإذا عرفنا السالح الذي قاوم     ، ألهنا يف الغالب منحدرة عنها أو مشاهبة هلا   سبقتها

، أمكننا أن نستخدم ذلك السالح يف وجه      به أسالفنا األفكار املنحرفة يف وقتهم 
 - رمحه اهللا -لك ، واإلمام ما ، فال غ ىن لنا عن االرتباط بأسالفنا  األفكار املعاصرة 

 .  " ال يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أوهلا    : " يقول

إن أسلوب اللغة يف الوقت احلاضر جيب أن خيتلف عن أسلوب   : "  وأما قول الكاتب- ٥
؛ فمعناه قطع الصلة بسلفنا ومبؤلفاهتم  " اللغة يف الوقت املاضي يف تدريس العقيدة

هل كان السلف خياطبون أبناءهم بلغة غري العربية   ! ؟ ، وإال فلماذا  ورصيدهم العلمي
! ؟  الفصحى اليت هي لغة الكتاب والسنة وهي لغتنا اليوم وإىل األبد ما بقي القرآن 

، ورفع اجليل   ، وتكثيف مناهجها وملاذا ال ينصح الكاتب بالعناية بدراسة تلك الكتب
 ! ؟  ن ناصحا ألمته ودينه، إن كا  ، ال اهلبوط هبا إىل مستوى اجليل  إىل مستواها

 وأما ثناؤه على ما قام به األستاذ حممد قطب يف كتابه ملنهج التوحيد للمرحلة الثانوية   - ٦
 .  إخل ما أثىن به عليه . " . . إنه قرب قضايا العقيدة بأسلوب بسيط  : " وقوله 

، وهذا   ؛ إال أن ما قام به عمل ناقص جد ا   مع احترامنا لألستاذ حممد قطب :  فنقول
 .  ما كنا نتخوفه من قطع صلتنا بكتب السلف واستبداهلا مبؤلفات جديدة 

 يف هذا العمل يقتصر غالبا على - حفظه اهللا -إن ما قام به األستاذ حممد قطب 
؛ ألن توحيد الربوبية قد أقر به مجهور        ، وهي حتصيل حاصل  إثبات توحيد الربوبية

، وهو ال    ه وتعاىل عنهم ذلك يف كتابه الكرمي؛ كما ذكر اهللا سبحان األمم الكافرة
 .  ، ودعت إليها  ، وليس هو العقيدة اليت جاءت به الرسل    يكفي

، وترك   ، وهو عبادة اهللا وحده ال شريك له  فالرسل كلها تعدوا إىل توحيد األلوهية
 .  عبادة ما سواه
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،    لى املشركنيوما ورد من اآليات يف ذكر توحيد الربوبية إمنا هو لالحتجاج به ع
، وإلزام املشركني حيث أقروا بتوحيد الربوبية أن        واالستدالل به على توحيد األلوهية  

، وإال كان أبو   ، فتوحيد الربوبية ليس هو العقيدة املطلوبة يقروا بتوحيد األلوهية
 .  ؛ ألهنم أقروا به وأثبتوه  جهل وأبو هلب موحدين  

؛ ألنه هو    ، وبيانه للطلبة  بتوحيد األلوهية، وأن تكون العناية    وهذا جيب أن يفهم  
 .  ، الذي هو عقيدة املسلمني   ومقتضاها)  ال إله إال اهللا  (، وهو معىن   حقيقة اإلسالم

 وأما تذمر الكاتب من كثرة العلوم اليت تدرس يف جامعة حممد بن سعود اإلسالمية مما       - ٧
ذا عيب مبا هو كمال  ؛ فه - كما يقول -جيعل اإلنسان دائرة معارف متنقلة 

 :  ، فهو على حد قول الشاعر   ومدح
هبــن فلــول مــن قــراع الكتائــب هبــن فلــول مــن قــراع الكتائــب  وال عيــب فــيهم غــري أن ســيوفهموال عيــب فــيهم غــري أن ســيوفهم

،    ، ومل تستطع فهمها ومحلها  إذا كانت قد أثقلتك تلك العلوم :  ونقول للكاتب
 :  ، وال تعبها فعب نفسك

ـ ت كمـد ا فلـيس لـك اعتذار         وُمـت كمـًدا فلـيس لـك اعتذار          وم ــلم املط ــم وال ت ــك لُ ــلم املطفنفس ــك لــ م وال ت ــافنفس ــااي اي
 :  وننصح لك أن تعمل بقول الشاعر اآلخر 

ــتطيع   ــا تسـ ــاوزه إىل مـ ــتطيع  وجـ ــا تسـ ــاوزه إىل مـ وجـ ــه ــيئا فدعـ ــتطع شـ ــهإذا مل تسـ ــيئا فدعـ ــتطع شـ إذا مل تسـ
؛ إمنا     إن جامعة اإلمام حممد بن سعود حينما تقرر تدريس تلك العلوم ضمن مناهجها 

، فهي اليت خترج    ، وهي اليت أسست من أجلها     تقوم مبسؤوليتها حنو دينها وأمتها
، الذين يعلق املسلمون عليهم     القضاة والدعاة واملدرسني واملفتني املؤهلني :  للمسلمني

، ونسأل اهللا أن      ، والدفاع عن دينهم وعقيدهتم   يف حل مشاكلهم- بعد اهللا -آماهلم 
،   ، وأن يكفيها شر التطوير الذي هو يف حقيقته تطيري   ميد تلك اجلامعة بعونه وتوفيقه
، وأن يرزقهم الثبات أمام تلك الدعايات   ون والتسديد وأن ميد القائمني عليها بالع

 .  املغرضة اليت تنادي مبثل تلك األفكار اهلدامة  
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ومن العجيب املضحك دعوة الكاتب إىل أن يكتفى عن دراسة تلك العلوم وحفظها   
 ! ! وفهمها باستخدام اآللة لرصدها وحفظها  

 ! ؟  هل استخدام اآللة يكفي عن وجود العلماء 

 ! ؟  ستطيع استخدام اآللة للحصول عليها من مل يدرسها ويفهمها بدقة وهل ي

 :  ، فيقول ؛ يتناقض الكاتب مع نفسه  وأخري ا - ٨

ملاذا ال نعمل منطقا جنابه به الذين يلحدون باهللا وبأمسائه وصفاته هبوى منطقهم  " 
 عن هذا الدين  ؛ لنكون مؤهلني حقيقة للدفاع ؟ ملاذا ال نتعلم أساليب اجلدل املتهافت
 .  "؟  ؟ ملاذا ال ندرس اإلعجاز العلمي والتشريعي يف القرآن الكرمي     القيم

 :  ، وذلك من وجهني   فالكاتب اعترف مبا نفاه يف أول كالمه 

،     اعترف أننا أمام من يلحدون يف أمساء اهللا وصفاته من املعتزلة واألشاعرة وتالميذهم    -أ  
 .  وأهنم مل ينقرضوا كما قال سابقا

، بدل ا من  ولكنه يدعوا إىل مواجهتهم والرد عليهم مبنطق الرومان وأساليب اليونان  
فهذه بزعمه كتب كتبت بلغة ال  ! ! ، وبدال من ردود السلف   منهج السنة والقرآن  

 ! ! ، واملنطق وعلم اجلدل أحسن منها    ت فهم

يف مسائل العقيدة  أمل يكن أساس البالء والوقوع يف الضالل ! ! يا للتناقض العجيب 
 ! ؟   ، واالعتماد على املنطق واجلدل يف علم العقيدة  هو ترك منهج الكتاب والسنة

لشيخ اإلسالم ابن   " نقض املنطق : " ؛ فراجع كتب وإذا كنت يف شك من ذلك
درء تعارض  " ، و " نقض التأسيس " الذي هو " بيان تلبيس اجلهمية " ، و  تيمية

 يف هذه الكتب وغريها ما جر ه االعتماد على   - رمحه اهللا -ي ن ؛ فقد ب  " العقل والنقل
، وكذا ما كتبه غريه يف هذا     منهج أهل املنطق واجلدل من ضالل يف العقيدة   

 .  املوضوع  

:  ، معناه " ملاذا ال ندر س آيات اإلعجاز العلمي والتشريعي يف القرآن   : "  قوله -ب  
، لكن ال من مصادره األصلية اليت أل فها علماء   سرياعترافه أننا حباجة إىل دراسة التف
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وإمنا من التفسري العصري املبين على النظريات احلديثة اليت هي     ! ! التفسري املتقدمون 
، وهو ما يسمونه   ، واليت هي عبارة عن تفسري القرآن بالرأي  عرضة للتغي ر والتناقض

 ! ! ول يف القرآن بغري علم  ، وهو يف احلقيقة ختر ص وق   ) اإلعجاز العلمي (

 ! ؟  ملاذا يدعو الكاتب هلذا 

 ! ! ، ولو كان هو احلق    ألنه ال يريد القدمي

، وهي آراء   ؛ فهذه آراء الكاتب واقتراحاته حول مناهج جامعة اإلمام  وبعد
 - واحلمد هللا  -، واجلامعة  ؛ ألهنا هتدم وال تبين واقتراحات مرفوضة مجلة وتفصيل ا 

، وال تؤثر عليها مثل هذه اآلراء     ، وجناح خطتها  جدوى مناهجهامقتنعة يف  
 .  الساذجة 

، وأن ال تنشر إال ما هو بن اء   فعلى الكاتب أن يوفر على نفسه مثل تلك اآلراء
 .  ؛ أداء ملسؤولياهتا الصحفية اليت يفترض أن تكون رائدة لقومها حنو األصلح     ومفيد

 . لم على نبينا حممد وآله وصحبه، وصلى اهللا وس واهللا ويل التوفيق
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 مكانة املرأة ووظيفتها يف اإلسالم 
فال خيفى على ذي :  ، وبعد احلمد هللا والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه    

بصرية ما منحه دين اإلسالم للمرأة من كرامة وما ضمنه هلا من حقوق تتناسب مع         
دنا وهللا احلمد تسري على هذا املنهج جتاه   ، وما زالت بال تكوينها داخل البيت وخارجه

، تتمتع حبقوقها   املرأة فهي تعيش يف جمتمعنا معززة مكرمة مع زوجها وأسرهتا وجمتمعها
الشرعية بكل راحة واطمئنان بعيدة عما تورطت فيه املرأة يف اجملتمعات األخرى من    

، وتكليفها   ئق هبامشاكل نتيجة إلخراجها عن طورها وحرماهنا من مزاولة العمل الال  
 .  بأعمال الرجال

ونقول مبناسبة ما ظهر على بعض أعمدة بعض الصحف احمللية من حتمس مصطنع  
، مما أدى ببعض الصحف إىل عقد ندوات حيال هذا        ) مبشكلة املرأة   (حيال ما أمسوه  

، اليت    املوضوع تستضيف هلا بعض الشخصيات اللتماس احللول هلذه املشكلة املزعومة    
، وأن املرأة قطاع غري مستثمر        لخص يف أن املرأة طاقة معطلة وهي تشكل نصف اجملتمع      تت

 .  بالشكل املطلوب

 :  والذي نقوله هلؤالء  
،    ، فاملرأة ليست معطلة عن عملها الالئق هبا   ال وجود هلذه املشكلة اليت زعمتم     :  أول ا

ها فهي الزوجة املط ال ب ة   فهي تؤدي عملها كامل ا وتؤدي خدمة جملتمعها ال يقوم به غري 
، وهي القائمة بإدارة البيت واملسؤولة عن كل ما  ، وهي األم املربية لألوالد حبقوق الزوج
، وال خيفى ما  ، وهي قبل هذا وذاك اليت جيعل اهللا منها بنني وبنات وحفدة   يدور فيه

هي مع ذلك إذا     ، و تالقيه حيال ذلك من محل ووالدة ورضاعة مما يأخذ الكثري من وقتها    
كان لديها بقية من وقت تزاول األعمال اليت ال خترج هبا عن حميطها واليت تتعيش من   

، مع    ، وتعمل يف املزرعة   ، فما زالت إىل عهد قريب تغزل وتنسج وتبيع وتشتري     ورائها
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، إهنا الدعاوى  ، فمىت كانت املرأة طاقة معطلة وقطاع ا غري مستثمر  التستر واالحتشام
 .  رغة واألقوال املردودة  الفا

إذا قدر وجود مشكلة من هذا النوع أو من غريه فيجب أن تطرح على ذوي    :  ثاني ا
االختصاص من علماء املسلمني ليلتمسوا هلا حل ا على ضوء اإلسالم الذي تكفل حبل مجيع 

$  {:  ، قال تعاىل املشاكل ¨Β $ uΖôÛ§sù ’Îû É=≈ tG Å3ø9$# ÏΒ &ó x« 4 { )وقال تعاىل )١ ،  :}  $ uΖø9̈“ tΡuρ 

š ø‹n= tã |=≈ tG Å3ø9$# $ YΖ≈ u‹ö; Ï? Èe≅ ä3Ïj9 &ó x« “ Y‰èδ uρ Zπ yϑôm u‘ uρ 3“ uô³ç0 uρ tÏϑ Î= ó¡ßϑ ù= Ï9 ∩∇∪ { )وقال تعاىل )٢ ،  :
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:  فتها ندوة اجلريدة لكننا نقولإننا ال نشك يف إخالص تلك الشخصيات اليت استضا  
، وإمنا هو من اختصاص علماء الشريعة الذين أ مرنا بسؤاهلم     ليس ذلك من اختصاصهم 

 .   واهللا ويل التوفيق والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه   ،عما أشكل 

                                                 
 .  ٣٨:  سورة األنعام آية ) ١(
 .  ٨٩:  ة سورة النحل آي ) ٢(
 .  ٤٣:  سورة النحل آية  ) ٣(
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 حول العقيدة 

  تعقيبات على مقاالت الصابوين يف الصفات :أوال
 .  ، نبينا حممد وآله وصحبه  ة والسالم على من ال نيب بعده  احلمد هللا والصال  

 :  أما بعد

جملة  " ، نشرها يف فقد اطلعت على مقاالت لفضيلة الشيخ حممد بن على الصابوين 
:  حتت عنوان)  ٦٣٢ و٦٣١ و٦٣٠ و٦٢٩ و٦٢٨ و٦٢٧:  األعداد ( " اجملتمع

ملقاالت جعل األشاعرة من أهل ، حياول يف تلك ا  ) عقيدة أهل السنة يف ميزان الشرع     (
، استدعاين أن     وقد وقع يف متناقضات عجيبة وخلط غريب السنة يف باب صفات اهللا  

، سائل ا اهللا  ، وإزالة الل بس   أكتب هذا التعقيب الذي ال أقصد من ورائه إال بيان احلقيقة    
 .  العون والتوفيق

 :  وإليك بيان ما جاء يف مقاالته مع الرد عليه 

 -)  عقيدة أهل السنة يف امليزان :   وهو - حينما تقرأ العنوان الذي وضعه ملقاالته  - ١
؛ ألن وضع عقيدة أهل السنة يف امليزان معناه فحصها ومعرفة هل هي صواب        تستغربه
، ال سيما واملراد بأهل السنة عند اإلطالق القرون     ؟ وهذا تنقيص من قدرها أو خطأ

  . املفضلة ومن تبعهم بإحسان 

لكنه يزول هذا االستغراب حينما تعلم أنه يريد بذلك عقيدة التفويض اليت ظنها     
 .  ، وقد بينا بطالن ذلك فيما يأيت  عقيدة أهل السنة

، فتكفري املسلم      ، وحنن معه يف هذا    محل محلة شعواء على الذين يكف رون األشاعرة - ٢
لكنه مل يبني من هم الذين قالوا  ،  ، إال إذا ارتكب ناقض ا من نواقض اإلسالم    ال جيوز

؟ مع  ؟ ويف أي كتاب أو جملة وقع ذلك  ، وأقدموا على هذا التفكري   تلك املقالة
 .  ، حىت يكون القارئ على بصرية من أمرهم  مناقشته مناقشة علمية 
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 جعل قضية االختالف يف أمر الرتول والصفات كاالختالف يف عقد اليدين يف - ٣
، ويف صالة التراويح هل هي       أمر اجلهر بالبسملة واإلسرار هبا   ، و  الصالة وإرساهلما  

 ؟   مثان ركعات أو عشرون ركعة 

؛ فقضية الصفات من قضايا العقيدة اليت ال جيوز     وال خيفى ما يف هذا من اخللط   
، وقضية وضع اليدين يف الصالة على الصدر أو إرساهلما وما ذ كر معها  اخلالف فيها

الفروع اليت يسوغ فيها اخلالف حبسب فهم األدل ة الواردة        من املسائل من قضايا 
 .  ، مث هي من السنن وليست من الفرائض  فيها

،  ؛ مل خيرجوا عن اإلسالم  إن األشاعرة واملاتريدية من أهل السنة واجلماعة  "  قال- ٤
 .  " وال نطردهم من امللة 

 نعم هم من مجلة     ؛ ، أما كون األشاعرة مل خيرجوا عن اإلسالم  :   واجلواب -
؛ ألهنم خيالفون     ؛ فال  ، وأما أهنم من أهل السنة واجلماعة يف باب الصفات      املسلمني

أهل السنة واجلماعة يف ذلك فأهل السنة واجلماعة يثبتون الصفات على ما جاءت من 
، بل يؤ ولونه عن ظاهره كما     ، واألشاعرة ال يثبتون كثري ا منها كما جاء   غري تأويل
 ! ؟  ، فكيف ي جع ل من القوم من خيالفهم وف هو معر

، اليت مل خيالفوهم   نعم هم من أهل السنة واجلماعة يف بقية أبواب اإلميان والعقيدة
؛ الختالف مذهب الفريقني يف   ، وليسوا معهم يف باب الصفات وما خالفوا فيه    فيها
 .  ، وكتبهم هي احلكم يف هذه القضية  ذلك

أهل   ( " لفظ : " " منهاج السنة "  يف- رمحه اهللا -يمية قال شيخ اإلسالم ابن ت
، فيدخل يف ذلك مجيع الطوائف إال    يراد به م ن أثبت خالفة اخللفاء الثالثة)  السنة
؛ فال يدخل فيه إال من أثبت       ، وقد يراد به أهل احلديث والسنة احملضة      الرافضة

، وي ثبت   ي رى يف اآلخرة ، وإن اهللا إن القرآن غري خملوق  :  ، ويقول الصفات هللا
 .  انتهى باختصار .  " ، وغري ذلك من األمور املعروفة عن أهل احلديث والسنة   القدر
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علماء مصر وشيوخ األزهر يدينون يف معتقدهم مبذهب اإلمام أيب احلسن       : "  قال- ٥
 .  " ، والعراق وتونس واملغرب على املذهب األشعري    األشعري

  :  واجلواب أن يقال  -
مذهب أيب احلسن األشعري الذي استقر  عليه أخري ا يف باب الصفات هو   :  أول ا

؛ كما   ، ورجع عما كان عليه قبل  من تأويل الصفات   مذهب أهل السنة واجلماعة  
، ومعلوم     ) املقاالت (ويف كتابه  )  اإلبانة عن أصول الديانة  (صرح بذلك يف كتابه 

، ال سيما وقد صرح برجوعه عن مذهبه   يه أخري ا أن مذهب اإلنسان هو ما يستقر  عل 
 .  األول

، فانتساهبم إليه غري   وم ن ذكرت يا فضيلة الشيخ هم على مذهبه الذي رجع عنه
،  ؛ ألن هذا املذهب الذي هم عليه أصبح غري مذهب أيب احلسن األشعري  صحيح

 .  ونسبته إليه بعدما رجع عنه ظلم 

β  {:  ؛ قال تعاىل ف كونه حق ا بكثرة املتبعني لهاملذهب ال ي عر:  ثاني اويقال  Î)uρ ôìÏÜè? 

usYò2 r& tΒ † Îû ÇÚö‘ F{$# x8θ = ÅÒãƒ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# 4 { )١(  . 

 .  وإمنا يعرف كونه حق ا مبطابقته للكتاب والسنة  

 .  ما عليه األشاعرة يف الصفات ليس مطابق ا للكتاب والسنة و

،   ، وينسب هذا إىل السلف    يرى أن األسلم تفويض الصفات إىل عال م الغيوب    - ٦
يؤمن السلف الصاحل جبميع ما ورد من آيات الصفات وأحاديث الصفات    : " فيقول

قد اشتهر بأنه مذهب أهل   : " إىل أن قال  .  . " . . ويفوضون علم ذلك إىل اهللا تعاىل    
 .  " التفويض ومذهب أهل السلف الصاحل

،   كالما يظن أنه يؤيد ما يقول- رمحهما اهللا -مث نقل عن اإلمام أمحد واإلمام مالك 
؛ بال تشبيه وال   أخبار الصفات ت م ر  كما جاءت " حيث نقل عن اإلمام أمحد قوله 

                                                 
 .  ١١٦:  سورة األنعام آية ) ١(
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، وكما   هللا على العرش كيف شاء؟ نؤمن بأن ا ؟ ومل  كيف:  ؛ فال يقال تعطيل
، ونؤمن مبا   ، نقرأ اآلية واخلرب  ، بال حد وال صفة يبلغها واصف أو حيد ها حاد       شاء
 .  " ، وندع الكيفية يف الصفات إىل علم اهللا    فيهما

، والسؤال عنه   ، واإلميان به واجب  االستواء معلوم : " مث نقل قول اإلمام مالك
 .  انتهى.  " بدعه

،    أن إطالق أن مذهب السلف هو التفويض إطالق خاطئ           :  اجلواب عن ذلك   و-
،    ، ألنه معلوم لديهم  ، ألن السلف ال يفوضون معىن الصفات     وجهل مبذهب السلف   

؛ كما جاء يف كالم هذين اإلمامني الذي نقله فضيلة   وإمنا يفوضون كيفية الصفات
 .  الشيخ

، وندع الكيفية يف الصفات    ، ونؤمن مبا فيهما نقرأ اآلية واخلرب  : " فاإلمام أمحد يقول
 .  ، فاملفوض هو الكيفية فقط " إىل علم اهللا

و الكيف     . " معلوم معناه:  ؛ أي   " االستواء معلوم   : " وكذلك اإلمام مالك يقول
 .  ؛ فصار املفوض هو الكيفية  " جمهول

، ويؤمنون به     عتقدونه، وي ، يعلمون معناها  وهذا هو اعتقاد السلف يف مجيع الصفات  
 .  ، ويفو ضون الكيفية إىل علم اهللا تعاىل  ، ال يؤولونه عن ظاهره  كما جاء

، وأهنا   ، فبينما قر ر فيما سبق أنه مقتنع بعقيدة التفويض  مث يتناقض الشيخ بعد ذلك- ٧
:  ، ويقول ؛ إذا هو بعد ذلك خيرج عن التفويض   - كما يزعم -عقيدة السلف  

، وال يرى حبدقة  ، فال يسمع بصماخ األذن  عتقد بترتيه اهللا عن اجلوارحولكننا ن "
؛ كما هو حال   ، وال يتكلم بلسان من قطعة حلم وحنجرة خيرج منها الصوت  العني

 .  " ، بل هذه األمور مستبعدة عن اهللا جل وعال    اخللق والعباد

،    ه التفصيالت؛ فلماذا تدخل يف هذ ما دمت  قد فوضت يف الصفات:   ونقول له-
 ! ؟  مع أن التفويض معناه السكوت عن تفسريها 
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øŠ§{  {:  ؛ فاكتف بقوله تعاىل  وإذا كان قصدك ترتيه اهللا عن مشاهبة اخللق   - s9 

Ïµ Î= ÷WÏϑ x. Öï† x« ( { )١(  ،}  öΝ s9 uρ  ä3 tƒ … ã& ©! # ·θ à à2 7‰ ym r& ∩⊆∪ { )٢(  ،}  ö≅ yδ ÞΟ n= ÷è s? 

… çµ s9 $ wŠ Ïϑ y™ ∩∉∈∪ { )ليس  :  قول، دون أن ت    ، فتجم ل النفي كما أمجله اهللا يف كتابه   )٣
 .  إخل .  . . ، وليس كذا  كذا

إهنم يصو رون اهللا بصورة غريبة    : " ، ويقول  يتهج م على الذين ي ثب تون الصفات- ٨
، له وجه ويدان      ، وجيعلون اهللا تعاىل كأنه جسم مرك ب من أعضاء وحواس     عجيبة
ير هذه  ، ويقولون يف تقر    ، وهو ميشي ويرتل ويهرول     ، وله ساق وأصابع    وعينان
، ويرتل كما يرتل أحدنا على  إن اهللا جيلس كما جيلس الواحد على السرير :  الصفات
، ويثبت   أن يقرر مذهب السلف الصاحل للتالميذ    - بزعمه   -؛ يريد أحدهم     الدرج

، ال كما يتأوله   ، وأنه جلوس ح س ي    هلم حقيقة معىن االستواء والرتول
 .  انتهى كالمه " املتأولون 

إن لفظ اجلسم والتركيب واألعضاء واحلواس مل يرد يف كتاب اهللا وسنة    :  واب  واجل-
،    ، وننفي ما نفى عن نفسه  ، وحنن نثبت ما أثبته اهللا لنفسه رسوله نفيه وال إثباته
؛ فهذه     أما الوجه واليدان والعينان والساق واألصابع والرتول   .  ومنسك عما عدا ذلك
:  وأما قولك  .   فنحن نثبتها كما جاءت ا له رسوله  ، وأثبته  قد أثبتها اهللا لنفسه

،    إن اهللا جيلس كما جيلس الواحد على السرير :  ويقولون يف تقرير هذه الصفات  "
، وإال   ؛ فهذا من باب التشويه واإلرجاف والتنفري " ويرتل كما يرتل أحدنا الدرج

؟ ويف أي مدرسة    لهمن هو قائ:   أن تبني- إذا كان هذا واقع ا -كان الواجب عليك 
وما ذكرته .  ؟ حىت ميكن مناقشته وإيقافه عند حده   ؟ أو يف أي كتاب قاله  أو جامعة 

؛ فالصواب  إنه جلوس حسي  ونزول حسي    :  من أهنم يقولون عن االستواء والرتول 
                                                 

 .  ١١:  سورة الشورى آية  ) ١(
 .  ٤:  سورة اإلخالص آية ) ٢(
 .  ٦٥:  سورة مرمي آية ) ٣(
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، وهو على   هذا تعبري أهل السنة واجلماعة   .  استواء حقيقي ونزول حقيقي  :  أن يقال
؛ فإن معاين االستواء    وليس من معاين االستواء اجللوس عندهم  ما يليق باهللا
 .  ، والصعود  ، واالرتفاع  ، واالستقرار  العلو :  عندهم هي

 :  قال العالمة ابن القيم يف النونية مبين ا معاين االستواء عند السلف
ــان   ــارس الطَّعَّ ــلت للف ــد َحَص ــارس الط عــ ان  ق ــد ح صــ لت للف ق
ارتفـع الـذي مـا فـيه من ن كران          ارتفـع الـذي مـا فـيه من ُنكران          

ــاح ــيدةَ ص ــو عب ــاحوأب ــيدة  ص ــو عب ــيباين وأب ــيباين ب الش ب الش
ــ ن  اجلهمـــي  بالقـــرآن أَدَرى ِمـــَن اجلهمـــّي بالقـــرآن  أ در ى مـ

 
 
 
 

ــع    ــيها أَرَب ــبارات عل ــم ع ـ ع   وهل ــيها أ ربـ ــبارات عل ــم ع وهل
وهـي اسـتقر وقـد عـال وكذلك         وهـي اسـتقر وقـد عـال وكذلك         
وكـذاك قـد صـعد الذي هو رابع         وكـذاك قـد صـعد الذي هو رابع         
ــريه   ــول يف تفس ــذا الق ــتار ه ــريه  خي ــول يف تفس ــذا الق ــتار ه خي

 :  مث قال فضيلة الشيخ الصابوين

يتوهم ، حىت ال    مبعىن االستواء-السلف   :   يعين-بل مل يكن يتلفظ الواحد منهم   " 
االستواء :   حني قال للسائل- رمحه اهللا -؛ كما فعل اإلمام مالك  السامع التشبيه

وقد كان .  . . ، والسؤال عنه بدعة  ، واإلميان به واجب  ، والكيف جمهول  معلوم
 .  انتهى "؟  ، أال تعرف اجللوس  هو اجللوس :  االستواء:  بإمكانه أن يقول له 

،    ف مل يكونوا يتحاشون من ذكر معاين الصفات  إن السل  :   واجلواب أن نقول   -
؛ كما  ، أال تراهم فسروا االستواء بأربعة معان   ، ويعتقدون معناها  ألهنم يعلموهنا
،    ؛ ألهنم ال يعلموهنا ؟ إمنا كانوا يتحاشون اخلوض يف الكيفية  ذكرنا عنهم

:  ؛ فإنه قال ، إمنا سأله عن الكيفية  والذي سأل اإلمام  مالك مل يسأله عن املعىن
، والسؤال عنه   والكيف جمهول  : " ، وهلذا قال له مالك  } اس ت و ى {
 .  الكيف :  يعين " بدعة

،   مذهب السلف:  األول:  ؛ مها وأهل السنة قد اشتهروا مبذهبني اثنني : "  قال- ٩
 .  " ، وكل منهما ال خيرج عن مذهب أهل السنة واجلماعة  مذهب اخللف :  والثاين
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؛ فلماذا قسمتهم إىل      إذا كان مذهب الفريقني واحد ا :  واب عن ذلك أن نقول    واجل-
 فإنه ال يصح - كما هو الواقع -، وإن كان مذهب الفريقني خمتلف ا   سلف وخلف

، وتطلق عليهم مجيع ا  لغة وال شرع ا وال عقل ا أن جتعلهم مجاعة واحدة يف هذا الباب 
:   بقولهأهل السنة واجلماعة ما وضحه النيب  ، مع أن املراد ب   أهل السنة واجلماعة 

 .  )١( }هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب  {

 هل  - كما ذكرت  عنهم  -فهل كان تأويل الصفات أو تفويضها الذي يفعله اخللف   
 ! ؟   وأصحابه رضي اهللا عنهمهو مما كان عليه النيب 

،    ؛ ليس من يؤول الصفات أو يفو ضها من أهل السنة واجلماعة يف هذا الباب  إذن 
 .  وإن كان منهم يف أبواب أخرى ال خيالفهم فيها  

 :  ، فيقول  مث يضيف الشيخ إىل مذهب السلف ما ليس منه - ١٠

 جبميع ما وصف به    وخالصة مذهب السلف أنه جيب علينا أن نصف اهللا تعاىل    " 
، فنرتهه جل وعال عن اجلسمية والشكل    نفسه من صفات على ما يليق به سبحانه

 .  " والصورة 

،  هذا ليس من مذهب السلف:  " نرتهه عن اجلسمية والشكل والصورة : "  فقوله-
، فهم ميسكون عن    ، ومل يرد نفي اجلسم والشكل   فهم ينفون ما نفاه اهللا عن نفسه

øŠs9 Ïµ§{  {:  تفون بقوله تعاىل، ويك  ذلك Î= ÷WÏϑ x. Öï† x« ( { )وأمثاله من النفي   )٢ 
 .  اجململ

 .  ؛ فهم ال ينفوهنا وأما الصورة فقد ورد يف األحاديث إثباهتا يف حق اهللا تعاىل 

 :  ، حيث يقول  غ تأويل بعض الصفات يسو - ١١

،   إىل التأويل يف بعض الصفات اليت توهم التشبيه  )  يعين السلف (لذلك مالوا  " 
؛ ألن عصرهم الذي عاشوا فيه مل يكن كالعصر   كاالستواء والرتول واإلتيان واجمليء  

                                                 
 .  )٢٦٤١(الترمذي اإلميان  ) ١(
 .  ١١:  سورة الشورى آية  ) ٢(
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لوا عن   ، فهم مل يؤو   ، وإمنا عصر اجلدل واملناظرة    عصر التسليم والتفويض :  السابق
؛ لدفع شغب اجملادلني يف صفات اهللا   ، وإمنا أو لوا عن حاجة واضطرار      هوى ومكابرة

مذهب أهل   :  ، ومن ذلك احلني اشتهر لعلماء أهل السنة مذهبان اثنان مها        بالباطل
،   ؛ فهو املشهور مبذهب السلف   ، أما املذهب األول ، ومذهب أهل التأويل  التفويض

، وكل من املذهبني منسوب إىل أهل     شهور مبذهب اخللف    واملذهب الثاين هو امل
 .  انتهى " السنة

 :   واجلواب أن نقول  -

 مل يكن التفويض املطلق وال التأويل للصفات عن ظاهرها يف يوم من األيام مذهب ا -أ 
، ألن مذهب السلف وأهل السنة هو اإلميان مبا دلت  ألهل السنة والسلف الصاحل 

؛ كما ن قل ت ه  ، مع تفويض كيفيتها هللا تعاىل ىل من معىن الكمالعليه صفات اهللا تعا
 .  عن اإلمام مالك وأمحد وغريمها يف مطلع كالمك 

، وهم ليسوا يف هذا الباب من أهل السنة    وإمنا التفويض والتأويل مذهبان للخلف
انوا ، وإن ك   ، واملخالف ال ي نس ب إىل من خالفه    ؛ ملخالفتهم ملذهبهم فيه   واجلماعة 

 .  من أهل السنة يف بقية األبواب اليت وافقوا فيها أهل السنة 

، وال جيوز أن    تأويل الصفات عن معناها احلقيقي ال جيوز يف أي عصر من العصور-ب 
، وال نلتفت إىل شغب     ، بل جيب أن ن ثب ت على احلق   نرد على أهل الباطل بباطل 

 .  جل الرد عليه ، وال نتنازل عما معنا من احلق أل املخالفني

، حسن مقصده وقد يعمل الشخص        ؛ مهما صلحت نية فاعله   والتأويل باطل 
≅ö {:  ؛ كما قال تعاىل بعمل أهل النار وهو يظن أنه حيسن صنع ا   è% ö≅ yδ Λ äl ã⁄ Î m7 t⊥ çΡ 

t Î y£ ÷z F{ $$ Î/ ¸ξ≈ uΗ ùå r& ∩⊇⊃⊂∪  t Ï% ©! $# ¨≅ |Ê öΝ åκ ß ÷è y™ ’ Îû Íο 4θ uŠ pt ø: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# öΝ èδ uρ tβθ ç7 |¡ øt s† öΝ åκ ¨Ξ r& 

tβθ ãΖ Å¡ øt ä† $ ·è ÷Ψ ß¹ ∩⊇⊃⊆∪ { )١(  . 

                                                 
 .  ١٠٤ - ١٠٣:  اآليتانسورة الكهف ) ١(
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öΝåκ̈ΞÎ)uρ öΝåκtΞρ  {:  وقال تعاىل ‘‰ÝÁ u‹s9 Çtã È≅‹ Î6 ¡¡9$# tβθ ç7|¡øt s† uρ Νåκ̈Ξr& tβρ ß‰tG ôγ •Β ∩⊂∠∪ { )١(  . 

 .  )٢( } ö≅t/ ß∃É‹ø)tΡ Èd,ptø:$$Î/ ’n?tã È≅ÏÜ≈t7ø9$# …çµäótΒô‰uŠsù #sŒÎ*sù uθèδ ×,Ïδ#y— 4  {،  والباطل إمنا ي دف ع باحلق

 :  ، ويقول  ، ومذهب اخللف هو التأويل   يكرر أن مذهب السلف هو التفويض- ١٢

،   يفضلون مذهب السلف )  أصحاب املذهبني :  يعين (إمنا كان احملق قون منهم  " 
 دفاع ا لشبهات  ؛ ، والبعض منهم كان يرج ح مذهب اخللف     هو أسلم :  فيقولون
؛ دون تعطيل   ، مع اعتقادهم مجيع ا بصفات اهللا تعاىل  هو أحكم :  ، ويقول الزائغني
 .  " ، فكان اخلالف بني الفاضل واألفضل   ؛ خالف ا للمعتزلة واجلهمية    أو جتسيم

 :  واجلواب أن نقول  

عليه  قد بين ا فيما سبق مرار ا أن مذهب السلف يف الصفات هو اعتقاد ما دلت   -أ  
، فنسبته إليهم زور   ، وليس هو التفويض   ؛ من غري تشبيه وال تعطيل  النصوص
،   ، فكل من التفويض والتأويل من مذاهب اخللف احملد ثة  ، وهم منه براء  وهبتان

 .  ، بل كالمها زور وباطل وليس فيهما مفضول ا وال فاضل

قول فيه  " طيل أو جتسيم ؛ دون تع  مع اعتقادهم مجيع ا بصفات اهللا تعاىل "  قوله-ب 
،  ، فيؤو ل اليد بالقدرة إن من يؤ و ل صفات اهللا عن مدلوهلا :  ، إذ كيف يقال  مغالطة

إنه يعتقد هذه الصفات  :  ، كيف يقال مع هذا واالستواء باالستيالء والرمحة بالنعمة 
 ! ؟   ، أليس فعله هذا هو التعطيل بعينه  دون تعطيل

؛ ألهنم   ، فنضلل السلف الصاحل مجيع ا و ل الصفات ضال اوإذا كان من أ  "  قال- ١٣
$  {:  أولوا قوله تعاىل  tΒ Üχθ à6 tƒ  ÏΒ 3“ uθ øg ªΥ >π sW≈ n= rO ω Î) uθ èδ óΟ ßγ ãè Î/# u‘ Ÿω uρ >π |¡ ÷Η s~ ω Î) 

uθ èδ öΝ åκ Þ ÏŠ$ y™ { )وأولوا قوله تعاىل   معهم بعلمه ال بذاته :  ؛ قالوا )٣ ،  :}  uθèδ uρ 

                                                 
 .  ٣٧:  زخرف آية  سورة ال) ١(
 .  ١٨:  سورة األنبياء آية ) ٢(
 .  ٧:  سورة اجملادلة آية ) ٣(
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óΟ ä3 yè tΒ t ø r& $ tΒ öΝ çGΨ ä. 4 { )وسنحكم   ؛ لئال تتعدد الذات  م عي ة علم:  ؛ قالوا  )١ ،

ß  {:  ؛ ألنه قال يف قوله تعاىل   ريبضالل احلافظ ابن كث øt wΥ uρ Ü> t ø% r& Ïµ ø‹ s9 Î) ô ÏΒ È≅ ö7 ym 

Ï‰ƒ Í‘ uθ ø9 مالئكتنا أقرب إىل اإلنسان من حبل وريده    :  املراد  :  ؛ قال )٢( } ∪∌⊆∩ #$
  . انتهى كالمه .  إليه

 :  ؛ نقول  واجلواب عن ذلك -

؛ كما قال   ، فهو ضال ؛ من أو ل الصفات عن مدلوها إىل غري معانيها  نعم-أ 
!¬  {:  تعاىل uρ â !$ oÿ ôœ F{ $# 4 o_ ó¡ çt ø: $# çνθ ãã ÷Š $$ sù $ pκ Í5 ( (#ρ â‘ sŒ uρ t Ï% ©! $# šχρ ß‰ Ås ù= ãƒ þ’ Îû  Ïµ Í× ¯≈ yϑ ó™ r& 4 

tβ ÷ρ t“ ôf ã‹ y™ $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊇∇⊃∪ { )٣(  . 

 .  ، وهذا ضالل   ومن اإلحلاد فيها صرفها عما دلت عليه

؛    وأما ما ذكرته من تفسري أهل السنة واجلماعة آليات املعي ة بأهنا معي ة علم وإحاطة   -ب 
 .  ل الذي زعمتهفليس هو من التأوي

 :  ) الفتاوى احلموية  ( يف - رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

؛ مثل أن يقول   وال حيسب حاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعض ا البتة "
uθèδ  {:  ما يف الكتاب والسنة من أن اهللا فوق العرش خيالفه يف الظاهر قوله  :  القائل uρ 

óΟä3yè tΒ t ø r& $ tΒ öΝçGΨä. 4 { )وقوله     )٤ ، }     ؛ فإن اهللا ق ب ل    إذا قام أحدكم إىل الصالة

 فوق    ، وهو  وذلك أن اهللا معنا حقيقة    ،  ؛ فإن هذا غلط  ، وحنو ذلك   )٥( }وجهه  

                                                 
 .  ٤:  سورة احلديد آية  ) ١(
 .  ١٦:  سورة ق آية) ٢(
 .  ١٨٠:  سورة األعراف آية  ) ٣(
 .  ٤:  سورة احلديد آية  ) ٤(
، أبو داود   )٧٢٤(ساجد   ، النسائي امل   )٥٤٧(، مسلم املساجد ومواضع الصالة        )٧٢٠(البخاري األذان   ) ٥(

،   )٤٥٦(، مالك النداء للصالة   )٢/٣٤(، أمحد  )٧٦٣(، ابن ماجه املساجد واجلماعات   )٤٧٩(الصالة 
 .  )١٣٩٧(الدارمي الصالة   
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uθ  {  اهللا بينهما يف قوله تعاىل، كما مجع العرش حقيقة èδ “ Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

uÚö‘ F{$#uρ ’Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& §ΝèO 3“ uθ tG ó™$# ’n?tã Ä¸ óyêø9$# 4 ÞΟn= ÷è tƒ $ tΒ ßk Î= tƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ tΒuρ ßl ãøƒ s† $ pκ÷]ÏΒ $ tΒuρ 

ãΑÍ”∴tƒ zÏΒ Ï!$ uΚ ¡¡9$# $ tΒuρ ßlã÷è tƒ $ pκ Ïù ( uθ èδuρ óΟä3yè tΒ t ø r& $ tΒ öΝçGΨä. 4 ª!$#uρ $ yϑ Î/ tβθè= uΚ ÷ès? ×ÅÁ t/ ∩⊆∪ { )١( 
 يف ، كما قال النيب  نا، وهو معنا أينما ك   ، يعلم كل شيء  فأخرب أنه فوق العرش 

 .  }، وهو يعلم ما أنتم عليه   واهللا فوق العرش   {:  حديث األعمال

؛ فليس ظاهرها يف اللغة إال املقارنة    يف اللغة إذا أطلقت     )  مع (ذلك أن كلمة    
، فإذا ق ي د ت مبعىن من  ة عن ميني أو مشال ؛ من غري وجوب مماسة أو حماذا املطلقة
، أو     ما زلنا نسري والقمر معنا:  ، فإنه يقال ؛ دلت على املقارنة يف ذلك املعىن املعاين

فاهللا  .  ، وإن كان فوق رأسك   ؛ جملامعته لك هذا املتاع معي:  ، ويقال النجم معنا
 .  ، وهو فوق العرش حقيقة   مع خلقه حقيقة 

=ÞΟn  {:  ، فلما قال عي ة ختتلف أحكامها حبسب املوارد مث إن هذه امل    ÷è tƒ $ tΒ ßkÎ= tƒ ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# $ tΒ uρ ßl ãøƒ s† $ pκ÷]ÏΒ { )إىل قوله .  . . )٢ }  uθ èδ uρ óΟä3yè tΒ t ør& $ tΒ öΝçGΨ ä. 4 { )؛ دل    )٣
،   ، شهيد  عليكم ظاهر اخلطاب على أن حكم هذه املعي ة ومقتضاها أنه مطلع عليكم 

، وهذا ظاهر   إنه معهم بعلمه:  ، وهذا معىن قول السلف ، عامل بكم مهيمن عليكم
 .  انتهى " اخلطاب وحقيقته 

 التأويل الذي زعمه فضيلة الشيخ  - وهللا احلمد  -فع ل م  من ذلك أنه مل جير  يف اآلية 
 .  ؛ ألن املعية خيتلف معناها باختالف مواردها   الصابوين

ß  {:  إن ابن كثري قال يف التفسري قوله تعاىل   :   وأما قوله-ج  øt wΥ uρ Ü> t ø% r& Ïµ ø‹ s9 Î) ô ÏΒ 

È≅ ö7 ym Ï‰ƒ Í‘ uθ ø9 ليس :  ؛ فنقول له وزعم أن هذا تأويل من ابن كثري.  . )٤( } ∪∌⊆∩ #$
                                                 

 .  ٤:  سورة احلديد آية  ) ١(
 .  ٤:  سورة احلديد آية  ) ٢(
 .  ٤:  سورة احلديد آية  ) ٣(
 .  ١٦:  سورة ق آية) ٤(
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.  } و ن ح ن  {:  ؛ ألن اآلية جاءت بلفظ اجلمع   الذي تد عيههذا من قبيل التأويل
 :  ) ٧ ٥٠/  ٥ : ( ) جمموع الفتاوى  ( يف -ه اهللا  رمح-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

؛ دل ذلك على أن املراد به أنه       فإن مثل هذا اللفظ إذا ذكره اهللا تعاىل يف كتابه  "
يقوهلا املتبوع املطاع    " حنن  " ؛ فإن صيغة سبحانه يفعل ذلك جبنوده من املالئكة  

،    يطيعونه كطاعة املالئكة لرهبم ، وليس ألحد  جند  املعظ م الذي له جنود يتبعون أمره 
، فكان     ، وهو سبحانه العامل مبا توسوس به نفسه ومالئكته تعلم  وهو خالقهم ورب هم  

 .  " هنا هو املناسب " حنن  : " لفظ

ßøt  {:  ؛ فإنه قال وقال سياق اآليتني يدل على أن املراد املالئكة     wΥuρ Ü> tø% r& Ïµ ø‹s9Î) ôÏΒ 

È≅ ö7ym 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 ÷ƒy‰s9 ë=‹Ï% u‘ Ó‰ŠÏG tã ∩⊇∇∪ { )؛    ، وهو زمان تلق ي املتلقيني  ، فقي د القرب هبذا الزمان )١
:  ، كما قال ، ومها امللكان احلافظان اللذان يكتبان  ، وقعيد عن الشمال عن اليمنيقعيد 

}  $̈Β àáÏù=tƒ ÏΒ @Αöθs% ωÎ) Ïµ÷ƒy‰s9 ë=‹Ï%u‘ Ó‰ŠÏGtã ∩⊇∇∪ { )ومعلوم أنه لو كان املراد قرب         )٢ ،
، ومل يكن لذكر القعيدين الرقيب والعتيد من  ؛ مل خيتص ذلك هبذه احلال    ذات الرب 
 .  انتهى " معىن مناسب

 مل يؤول اآلية الكرمية كما زعم الشيخ       - رمحه اهللا  -ومنه تعلم أن ابن كثري   
 .  الصابوين

؛ كما    إنه يتعني التأويل :  ، بل نقول جيب التأويل يف بعض األحيان   : "  قال- ١٤
، وكما قال تعاىل     }احلجر األسود ميني اهللا يف أرضه    {:  يف احلديث الصحيح

≈çµ  {:  عن سفينة نوح oΨ ù= yϑ ym uρ 4’ n? tã ÏN# sŒ 8y≡ uθ ø9 r& 9 ß  ßŠ uρ ∩⊇⊂∪ “ Ì øg rB $ uΖ Ï⊥ ã‹ ôã r' Î/ [ !# t“ y_  yϑ Ï j9 

                                                 
 .  ١٨ - ١٦:  ياتاآلسورة ق ) ١(
 .  ١٨:  سورة ق آية) ٢(
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tβ% x. t Ï ä. ∩⊇⊆∪ { )تسري حبفظنا :  ؟ أم املراد  ، فهل السفينة جتري يف عني اهللا )١
 .  ؛ فسد املعىن متام ا  ، فإذا مل نؤ وهلا ورعايتنا

وال يزال عبدي يتقرب إيل  بالنوافل حىت  {،  يوكيف نقول يف احلديث القدس
، ويده    ، وبصره الذي يبصر به  ؛ كنت مسعه الذي يسمع به ، فإذا أحببته أحبه 

، ولئن استعاذين   ألعطينه، ولئن سألين   ، ورجله اليت ميشي هبا    اليت يبطش هبا
أليس فيه حجة ومتمسك ملن  ! ؟  ، فما رأي السادة األعالم )٢( }ألعيذنه 

يتعني هذا :  ؟ أم نقول  ، والذين يزعمون احللول واالحتاد     الوجود   يقولون بوحدة 
 .  التأويل

،    إن تقرب مين شرب ا تقربت منه ذراع ا {وما هو املعىن املراد من احلديث الشريف 

؟ فلماذا حنكم بضالل     أال جيب التأويل )٣( }، أتيته هرولة  وإن جاءين ميشي 
 .  ؟ األشاعرة بسبب التأويل ونبيح ألنفسنا التأويل

عاىل عما دلت عليه من ؛ حنكم بضالل من أو ل صفات اهللا ت أن نقول نعم:   اجلواب-
، وإن مل    ، وحاول صرفها إىل غري معانيها احلقيقية من األشاعرة وغريهم  املعىن احلق

 ! ؟  ؛ فما هو الضالل  يكن هذا ضالل ا

$sŒ#  {:  قال تعاىل yϑ sù y‰÷è t/ Èd,ys ø9$# ω Î) ã≅≈n= Ò9$# ( { )٤(  . 

، وبيان   ؛ فال داللة فيه ملا تريد  وأما ما استدللت به على وجوب التأويل يف بعض األحيان
 :  ذلك كما يلي

                                                 
 .  ١٤ ، ١٣:  اآليتان سورة القمر ) ١(
 .  )٦١٣٧(البخاري الرقاق  ) ٢(
،  )٣٦٠٣(، الترمذي الدعوات  )٢٦٧٥(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار  )٧٠٩٨(البخاري التوحيد ) ٣(

 .  )٢/٢٥١(، أمحد  )٣٨٢٢(ابن ماجه األدب  
 .  ٣٢:  ونس آية سورة ي) ٤(
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مية ؛ قال عنه شيخ اإلسالم ابن تي }احلجر األسود ميني اهللا يف األرض    {:  قوله  -أ  
 :  ) ٦/٣٩٧ : ( ) جمموع الفتاوى  ( يف - رمحه اهللا -

،    ، واملشهور إمنا هو عن ابن عباس    بإسناد ال يثبتقد روي عن النيب  " إنه
؛ فإنه  ؛ تبني له أنه ال إشكال فيه إال على من مل يتدبره  ومن تدبر اللفظ املنقول

، ومل يطلق    ) يف األرض (، فقي ده بقوله   } اهللا يف األرض  ميني {:  قال

فمن  {:  مث قال، وحكم اللفظ املقيد خيالف حكم اللفظ املطلق  .  ميني اهللا:  فيقول

، وهذا    املشبه غري املشبه به معلوم أن   }؛ فكأمنا صافح اهللا وقبل ميينه  صافحه وقب له
، فأول   ، ولكن ش ب ه مبن يصافح اهللا صريح يف أن املصاف ح مل يصافح ميني اهللا أصل ا 

؛ كما هو معلوم عند كل   احلديث وآخره يبني أن احلجر ليس من صفات اهللا     
 .  انتهى " عاقل

ليس   :  ثاني او.  أن احلديث ليس بصحيح كما تومهه الصابوين   :  أوال : وقد تبني هبذا 
 .  فيه داللة على تأويل الصفات

“  {:   وقوله تعاىل-ب  ÌøgrB $ uΖÏ⊥ ã‹ôã r'Î/ { )وال يفهم من ظاهر  مبرأى منا:  ؛ معناه )١ ،
 حىت  ، وليس هو ظاهر اللفظ  اآلية ما قاله فضيلة الشيخ أن السفينة جتري يف عني اهللا 

⊥uΖÏ$  {:  ؛ ألنه قال حيتاج إىل تأويل ã‹ôã r'Î/ { )ومعلوم   يف أعيننا:  ، ومل يقل  )٢ ،

É9÷  {:  ، فهي كقوله  الفرق بني اللفظتني ô¹ $#uρ È/õ3ß⇔Ï9 y7 În/u‘ y7 ¯ΡÎ* sù $oΨ Ï⊥ ãŠôãr'Î/ ( { )٣(  . 

*y7̄ΡÎ  { : " " فتح القدير " قال الشوكاين يف sù $ oΨÏ⊥ ãŠôã r'Î/ ( { )مبرأى منا :  ؛ أي  )٤   ،
 .  " م؛ فال تبال هب ، ويف حفظنا ومحايتنا  بنظر منا

                                                 
 .  ١٤:  سورة القمر آية ) ١(
 .  ١٤:  سورة القمر آية ) ٢(
 .  ٤٨:  سورة الطور آية ) ٣(
 .  ٤٨:  سورة الطور آية ) ٤(
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؛ فأول احلديث   )١( }إخل   .  . . كنت مسعه الذي يسمع به {:   وأما حديث-ج 
، مث     ، وهو أن العبد إذا اجتهد يف التقرب إىل اهللا بالفرائض        وآخره يبني املراد منه  

 .  ، وسدده يف مجيع تصرفاته  ؛ أحبه اهللا   بالنوافل

؛  فمىت امتأل القلب بعظمة اهللا تعاىل : " " شرح األربعني " احلافظ ابن رجب يفقال 
، وال إرادة إال ما   ، ومل يبق  للعبد من نفسه وهواه  حما ذلك من القلب كل ما سواه

، فإن نطق  ، وال يتحرك إال بأمره ، فحينئذ ال ينطق العبد إال بذكره يريده منه مواله
 .  انتهى " ، وإن بطش بطش به   ، وإن نظر نظر به   به نطق باهللا وإن مسع مسع 

، ولئن استعاذين   ولئن سألين ألعطينه {:  ويوضح ذلك قوله يف آخر احلديث  

 .  . . ، ويؤمنه مما خياف  ، ويعطيه ما سأله ، فاهللا يسدده يف تصرفاته )٢( }ألعيذ ن ه 

؛ ألنه    ، وال حيتمل غري هذا املعىن حىت حيتاج إىل تأويل    هذا ما يدل عليه احلديث 
، فال    معلوم قطع ا باألدلة والفطرة واملعقول أن اهللا سبحانه ال حيل  يف شيء من خلقه   

 .  ؛ كما زعم الصابوين ساحمه اهللا حاجة إىل التأويل 

 :  ) ٢٧٢ - ٢/٢٧١ ) ( جمموع الفتاوى  (يف  - رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  

كنت  :  ؛ بقوله  على قوهلم )  هذا احلديث  :  يعين (فاملالحدة واالحتادية حيتجون به     "  
 :  ، واحلديث حجة عليهم من وجوه كثرية منها    مسعه وبصره ويده ورجله  

، فأثبت معادي ا وحماربا  )٣( }؛ فقد بارزين باحملاربة  عادى يل وليامن  {:  قوله
 .  ، وأثبت لنفسه سبحانه هذا وهذا   ووليا غري املعادي

، فأثبت عبد ا   )٤( }وما تقرب إيل عبدي مبثل ما افترضته عليه  {:  ومنها قوله
 .  ا إىل ربه مبا افترض عليه من فرائضمتقرب 

                                                 
 .  )٦١٣٧(البخاري الرقاق  ) ١(
 .  )٦١٣٧(البخاري الرقاق  ) ٢(
 .  )٦١٣٧(البخاري الرقاق  ) ٣(
 .  )٦١٣٧(البخاري الرقاق  ) ٤(
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 ٣٨

، فأثبت متقرب ا  )١( }وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه    {:  ومنها قوله
 .  نقض قوهلم ، وهذا كله ي  ، وحمب ا وحمبوبا غريه ومتقرب ا إليه

، وبصره الذي يبصر    ؛ كنت مسعه الذي يسمع به فإذا أحببته {:  ومنها قوله

، وهو عندهم قبل احملبة   ؛ فإنه جعل لعبده بعد حمبته هذه األمور  إخل )٢( }.  . . به
 .  وبعدها واحد

.  . . )٣( }إن تقرب مين شرب ا  {وما هو املعىن املراد من احلديث الشريف :  وأما قوله-د 
 اهللا من   ، وقرب    املراد منه قرب اهللا من عبده إذا تقرب إليه بالعبادة                    :  ؟ فنقول   إخل 

sŒÎ)uρ y7#  {:  ل تعاىلقا.  عباده املؤمنني ثابت بالكتاب والسنة وإمجاع أهل السنة s9r'y™ 

“ ÏŠ$ t6 Ïã  Íh_ tã ’ ÎoΤÎ* sù ë=ƒ Ìs% ( Ü=‹Å_ é& nο uθ ôãyŠ Æí#¤$! $# #sŒÎ) Èβ$ tãyŠ ( { )٤(  . 

يف  )  ٥/٤٦٤ ) ( فتاوىجمموع ال ( يف - رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 بقربه من وهو سبحانه قد وصف نفسه يف كتابه ويف سنة نبيه  : " معىن احلديث

 .  " ، وقربه من املتقرب إليه  الداعي

فكلما تقرب العبد باختياره قدر شرب  : " ) ٥/٥١٠ : ( ، وقال وذكر اآلية واحلديث
 .  " ، حىت يكون كاملتقرب بذراع  زاده الرب قرب ا إليه 

وقد بينا  : " )  املختصر- ٤١٣ - ٢/٤١٢ ( " الصواعق " وقال العالمة ابن القيم يف  
ويوضح ذلك بأن  .  " ، ومن أهل سؤاله وإجابته  بأنه سبحانه قريب من أهل اإلحسان
فإنه من  : " إىل أن قال .  . . ، فيقرب ربه منه اإلحسان يقتضي قرب العبد من ربه

 .  . " . . ؛ تقرب منه باع ا ، ومن تقرب منه ذراع ا ع اتقرب منه شرب ا يتقرب منه ذرا

                                                 
 .  )٦١٣٧(اق  البخاري الرق) ١(
 .  )٦١٣٧(البخاري الرقاق  ) ٢(
،   )٣٦٠٣(، الترمذي الدعوات  )٢٦٧٥(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار  )٦٩٧٠(البخاري التوحيد ) ٣(

 .  )٢/٤٨٠(، أمحد  )٣٨٢٢(ابن ماجه األدب  
 .  ١٨٦:  سورة البقرة آية ) ٤(
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 ٣٩

؛ كما أنه سبحانه يقرب من   ، على عرشه وهو مع ذلك فوق مساواته   : " إىل أن قال
، ويدنو من أهل عرفة عشية عرفة وهو على    عباده يف آخر الليل وهو فوق عرشه 

، وال   ن قط إال عالي ا ، فال يكو  ، فإن علوه سبحانه على مساواته من لوازم ذاته    عرشه
؛ فليس فوقك  فأنت الظاهر {:  ؛ كما قال أعلم اخللق  يكون فوقه شيء ألبتة

 .  . " . . ، عال يف قربه ، وهو سبحانه قريب يف علوه  )١( }شيء 

،    وأحاطته خبلقه   ، والذي يسهل عليك فهم هذا معرفة عظمة الرب      : " إىل أن قال 
، وأنه سبحانه يقبض السماوات   وأن السماوات السبع يف يده كخردلة يف يد العبد   

فكيف يستحيل يف حق من هذا بعض عظمته .  بيده واألرض بيده األخرى مث يهزهن
 .  انتهى.  !؟  أن يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف يشاء وهو على العرش   

إهنم ما أنكروا    : " ، فيقول ن الذين يؤولون الصفات  يدافع الشيخ الصابوين ع- ١٥
؛ دفع ا للتشبيه   ، وإمنا أولوها مبا حيتمله اللفظ    الصفات كما فعل اجلهمية واملعتزلة  

 .  إخل . " . . والتجسيم

؛ ألن من أول الصفات عن مدلوهلا الصحيح ومعناها  هذه مغالطة منك:   ونقول له-
، والوجه     ، واالستواء على العرش باالستيالء عليه   ة ؛ كمن أول اليد بالنعم   الصريح
؛ أليس هو بذلك قد نفى اليد احلقيقية واالستواء احلقيقي والوجه احلقيقي    بالذات

فكيف ال يكون مع ذلك قد نفى  ! ؟  وصرفها إىل معان غري مقصودة باللفظ أصل ا
 .  !؟  الصفات

 :  ، فيقول  مث يواصل الدفاع عنهم - ١٦

، فقوله  إن املطلق حيمل على املقيد :   يقولون يف اجمليء واإلتيانمث هم " -
u  {:  تعاىل !% y` uρ y7 •/ u‘ { )وقوله،  )٢ }  ÷ρ r& u’ÎAù'tƒ y7 •/u‘ { )؛ حيمل على املقيد   )١

                                                 
،    )٥٠٥١(، أبو داود األدب        )٣٤٨١(، الترمذي الدعوات          )٢٧١٣(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار                ) ١(

 .  )٢/٥٣٦(، أمحد    )٣٨٣١(ابن ماجه الدعاء       
 .  ٢٢:  سورة الفجر آية ) ٢(
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 ٤٠

ö≅yδ tβρãÝàΖtƒ HωÎ) β  {:  يف قوله تعاىل r& ÞΟßγ u‹Ï?ù's? èπs3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# ÷ρ r& u’ ÎAù'tƒ y7 •/u‘ { )فكيف    )٢ ،
  " !؟  تنكفرهم وهم حيتجون بالقرآن على بعض التأويال

، لكننا خنطئهم ونضللهم يف مثل هذا   حنن ال نكفرهم بذلك كما سبق :  ونقول له 
؛ الختالف املقصود من    ، ومحل املطلق على املقيد ليس هذا من موارده    التأويل
، فمواردها خمتلفة فيبقى كل نص     ، فكل منهما يقصد به غري ما يقصد باآلخر النصني

 .  ا على اآلخر ، وال حيمل أحدمه  على مدلوله 

 :  )  املختصر- ٣٨٦ - ٢/٣٨٥ ) ( الصواعق (قال العالمة ابن القيم يف 

، فإذا كان جميء رمحته أو   مطلق ومقيد :  اإلتيان واجمليء من اهللا تعاىل نوعان   "  
، ومنه    }اهللا بالرمحة واخلري   حىت جاء    {:  ؛ كما يف احلديث   ؛ كان مقيد ا  عذابه

≈ô‰s)s9uρ Νßγ  {:  قوله تعاىل uΖ÷∞Å_ 5=≈ tGÅ3Î/ çµ≈oΨ ù=¢Á sù 4’n?tã AΟù= Ïæ { )وقوله   )٣ ،  :}  ö≅ t/ Νßγ≈oΨ ÷s? r& 

öΝÏδ Ìò2 É‹Î/ { )ويف األثر  )٤ ،  :}   ٥( }ال يأيت باحلسنات إال اهللا(  . 

%!u  {:  ؛ كقوله  اجمليء واإلتيان املطلق :  النوع الثاين y ùρ y7 •/u‘ à7n= yϑ ø9$#uρ { )٦(    ،

ö≅yδ tβρ  {:  وقوله  ãÝàΨ tƒ Hω Î) βr& ãΝßγ uŠÏ?ù'tƒ ª!$# ’ Îû 9≅ n=àß zÏiΒ ÏΘ$ yϑ tó ø9$# èπ x6Í×¯≈ n=yϑ ø9$#uρ { )وهذا     )٧ ،
، فكيف إذا قيد مبا جيعله صرحي ا   ، هذا إذا كان مطلق ا    نهال يكون إال جميئه سبحا 

Hω  { ؛ كقوله يف جميئه نفسه Î) β r& ÞΟ ßγ u‹ Ï? ù' s? èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ÷ρ r& u’ ÎA ù' tƒ y7 •/ u‘ ÷ρ r& š† ÎA ù' tƒ âÙ ÷è t/ 

                                                 
 
 .  ١٥٨:  سورة األنعام آية ) ١(
 .  ١٥٨:  سورة األنعام آية ) ٢(
 .  ٥٢:  سورة األعراف آية  ) ٣(
 .  ٧١:  سورة املؤمنون آية ) ٤(
 .  )٣٩١٩(الطب  أبو داود ) ٥(
 .  ٢٢:  سورة الفجر آية ) ٦(
 .  ٢١٠:  سورة البقرة آية ) ٧(
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 ٤١

ÏM≈ tƒ# u y7 Î n/ u‘ 3 { )مث عطف جميء آياته على  ، فعطف جميئه على جميء املالئكة )١ ،
 .  جميئه

†  {:  ومن اجمليء املقيد قوله   tAr'sù ª!$# Οßγ uΖ≈ uŠø⊥ ç/ š∅ ÏiΒ Ï‰Ïã#uθ s)ø9$# { )فلما قيده )٢ 
دل ذلك على جميء ما  )  القواعد (، وهو   ، وباجملرور ) البنيان (، وهو  ولباملفع
؛ ال جييء من أساس احليطان  ، إذا من املعلوم أن هللا سبحانه إذا جاء بنفسه   بي نه

 .  انتهى " وأسفلها

،     مث يواصل فضيلة الشيخ دفاعه املستميت عن الذين يؤولون الصفات                - ١٧
 :  فيقول 

يرتل اهللا يف الثلث األخري من الليل إىل            {:   حديث الرتول    ويقولون يف    "  

؛ إذا كيف يرتل ربنا يف الثلث    إن املراد به ترتيل رمحته   :  )٣( }السماء الدنيا     
كل ساعة من ساعات الليل والنهار ثلث  ، ويف   األخري من الليل إىل السماء الدنيا  

، فالوقت الذي يكون عندنا مبكة مثل ا صالة املغرب يكون يف         أخري يف بعض البالد  
، ويف الوقت الذي يكون مبكة آخر الليل يكون عند        أندونسيا الثلث األخري من الليل

 .  إخل ما قال  .  . . " غرينا وقت الضحى أو الظهر  

 :  نقولعن ذلك أن  :   واجلواب -
، حيث جاء      ترتل رمحته :  ؛ بأن يقال  ألفاظ احلديث تنفي نسبة الرتول إىل غري اهللا  :  أول ا

، هل من   ، من يستغفرين فأغفر له أنا امللك {:  يف حديث الرتول أنه يقول سبحانه

 :  )٤( }سائل فأعطيه 

                                                 
 .  ١٥٨:  سورة األنعام آية ) ١(
 .  ٢٦:  سورة النحل آية  ) ٢(
، أمحد   )١٣٦٦(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها    )١٣١٥(، أبو داود الصالة   )١٠٩٤(البخاري اجلمعة  ) ٣(

 .  )١٤٧٨(، الدارمي الصالة    )٤٩٦(ة ، مالك النداء للصال  )٢/٥٠٤(
 .  )١٤٨٠(، الدارمي الصالة   )٤/٨١(أمحد ) ٤(
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 ٤٢

 ! ؟  أنا امللك :  هل رمحته تقول

 ! ؟  ، هل سائل فأعطيه من يستغفرين فأغفر له:  هل رمحته تقول

 ! ؟  إخل  .  . . ، من يستغفرين أنا امللك : " هل رمحته تقول
؛ فيجاب عنه بأن هذا  وأما االعتراض بأن ثلث الليل خيتلف باختالف البالد :  ثاني ا  

، وعن قياس نزوله على نزول      وره لعظمة اهللا سبحانه  االعتراض صادر عن عدم تص
 .  ، تعاىل اهللا عن ذلك علو ا كبري ا املخلوق 

، والرتول كسائر   وهذا االعتراض أيضا ناشئ عن البحث يف كيفية نزوله سبحانه
 .  ، ونكل كيفيته إىل اهللا عز وجل   نؤمن به على حقيقته ومعناهصفات اهللا 

ا كان اهللا سبحانه حياسب مجيع اخلالئق يوم القيامة يف ساعة   إذ :  وحنن نقول هلؤالء 
 -، ويسمع دعاء الداعني يف ساعة واحدة   ، ويرزق اخلالئق يف ساعة واحدة  واحدة 

، فإذا كان قادر ا  ، وال تغلطه كثرة املسائل  -على اختالف لغاهتم وتفنن حاجاهتم 
، مع     كيف يشاءبيه  ؛ فهو قادر على الرتول الذي أخرب عنه ن     على ذلك كله 

 .  ، واهللا تعاىل أعلم اختالف ثلث الليل يف سائر البلدان

 مبا فيها الصوفية أصحاب الطرق   - يدعو الشيخ الصابوين إىل ترك مناقشة املذاهب    - ١٨
 وأن نوفر طاقاتنا حلرب أعدائنا املالحدة    -، والذين تكثر عندهم األخطاء  املعروفة 

 .  والشيوعيني واملنافقني

 :  واجلواب أن نقول      

ال ميكن أن نقف صف ا واحد ا يف وجه أعداء اإلسالم إال إذا صلحت                            
؛   العقيدة من الشركيات والبدع واخلرافات واإلحلاد يف أمساء اهللا وصفاته                    

θ#)  {:  قال تعاىل  ßϑ ÅÁ tG ôã $# uρ È≅ ö7 pt ¿2 «! $# $ Yè‹ Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è% § x s? 4 { )١(  . 

                                                 
 .  ١٠٣:  سورة آل عمران آية  ) ١(
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 ٤٣

، وإذا كانت     واالعتصام حببل اهللا يعين الرجوع إىل احلق وترك الباطل              
؛ فكيف باملعاصي     املعاصي العملية ختل بصف املسلمني أمام أعدائهم            

 ! ؟  االعتقادية 

؛ كما قال   كل زمان ومكانإنه ال يبقى يف وجه األعداء إال أهل السنة واجلماعة يف   
ال تزال طائفة من أميت على احلق ال يضرهم من خذهلم وال خالفهم حىت    {  النيب

 .  )١( }يأيت أمر اهللا وهم على ذلك  

، وينقل طرف ا من مقالة   ، وأهنم من أهل السنة   اعرة خيتم مبا بدأ به من مدح األش - ١٩
الذي صرح فيه برجوعه عن مذهبه األول إىل    " اإلبانة " أيب احلسن األشعري يف كتابه 

، وجيعل ذلك من مزايا مذهب األشاعرة تلبيس ا على الناس الذين    مذهب أهل السنة 
ا استقر عليه من رأي أيب   ال يعرفون الفرق بني ما عليه األشاعرة من تأويل الصفات وم

،    ، وهو الرجوع إىل مذهب أهل السنة وإثبات الصفات      احلسن األشعري أخري ا 
، ويكون األشاعرة ليسوا من أتباع أيب احلسن     وبذلك يصبح ليس له مذهب مستقل

، وتكون تسميتهم هبذا االسم تزييف ا وظلم ا أليب احلسن ما داموا ال   على احلقيقة
 .  " اإلبانة "  يف كتابيقولون مبا قاله

 :  ) ٣٥٩/ ١٦ ) ( جمموع الفتاوى (يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف 

الذي صنفه األشعري يف  " اإلبانة " بكتاب)  األشاعرة:  يعين (وأما من قال منهم  "
، لكن جمرد    ؛ فهذا يعد من أهل السنة  ، ومل يظهر مقالة تناقض ذلك   آخر عمره 

، ال سيما وأنه بذلك يوهم حسن ا بكل من انتسب هذه        بدعةاالنتساب إىل األشعري
 .  انتهى " ، ويفتح بذلك أبواب شر النسبة

ال ينبغي له أن ينتسب إىل   " اإلبانة " وكان الشيخ يريد بذلك أن من قال مبا يف كتاب 
، وألنه هبذا  ، وإمنا هو قول أهل السنة  ؛ ألن هذا ليس قول األشعري وحده   األشعري

                                                 
 .  )١٠٣٧(، مسلم اإلمارة    )٣٤٤٢(البخاري املناقب  ) ١(
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 ٤٤

 وهو -ساب يوهم أن املراد االنتساب إىل مذهب األشعري الذي رجع عنه  االنت
 .  ، وهو مذهب باطل ومبتدع  -تأويل الصفات 

هذا ما أردنا تعليقه على مقاالت الشيخ الصابوين الذي حاول هبا تعتيم الرؤية حول   
 .  ، وإيهام األغرار أنه مذهب أهل السنة  مذهب األشاعرة يف الصفات

 .  لنا وله التوفيق ملعرفة احلق والعمل به  ونسأل اهللا 

 . وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه
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 ٤٥

 ثانيا تعقيبات ومالحظات على كتاب صفوة التفاسري 

 مقدمة الطبعة الثانية 
، والصالة والسالم     ، ومذل من خالف أمره وعصاه  احلمد هللا معز من أطاعه واتقاه

 :  وبعد .  ه على نبينا وعلى آله وصحبه ومن واال 

فقد اطلعت على جمموعة أوراق سودها حممد بن على الصابوين يزعم أنه يدافع عن  
 وكان   )١(وما فيه من أخطاء علمية استدركت عليه    " صفوة التفاسري  : " كتابه املوسوم 

،    ، فإن احلق ضالة املؤمن أىن وجده أخذه         األجدر به أن ينظر فيها فيقبل ما فيها من حق  
 لكنه على  - فإنه يبني وجهة نظره فيه بإنصاف ورفق   - إن كان - خطأ وما فيها من

 مسى هذه املالحظات واإلرشادات افتراءات حيث عنون األوراق   -النقيض من ذلك 
 ما هلذه الكلمة     - هداه اهللا   -، وما تصور   " كشف االفتراءات : " املذكورة بقوله 

بة العلم ليس هلم قصد فيما الحظوه     من معىن وخيم رمى به مجاعة من طل)  االفتراءات (
، يدل   ، إن االفتراء كبرية من كبائر الذنوب عليه إال املناصحة له والنصيحة لكتاب اهللا 

$  {:  ، قال تعاىل على عدم إميان من اتصف به yϑ ¯ΡÎ) “ ÎtIøtƒ z>É‹s3ø9$# t Ï%©!$# Ÿω šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ 

ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «!$# ( y7 Í×¯≈s9'ρ é&uρ ãΝèδ šχθ ç/É‹≈x6ø9$# ∩⊇⊃∈∪ { )إن العلماء ما زالوا يبينون للمخطئ      )٢ ،
ومل ينقص ذلك من قدر املخطئ  .  ، بل كانوا مشكورين خطأه وما كانوا بذلك مفترين

 بأدب وحسن ظن مبن الحظوا     إذا قبل النصح وصحح خطأه أو بني وجهة نظره     
:  وقد قال إمام دار اهلجرة مالك بن أنس   " وكلكم خطاء وخري اخلطائني التوابون  " عليه

 .  ) يعين رسول اهللا  (كلنا راد ومردود عليه إال صاحب هذا القرب  

 وكأنه هبذا يتصور أن بيان خطأ -مث إن األستاذ الصابوين يطالب باحترام العلماء 
 وأيضا هو مل يلتزم باألدب يف رده    - تنقيص للعلماء وهذا تصور خاص به    املخطئ فيه

                                                 
  ) ، وكلهم وصفهم بأهنم مفترون    ، داخل اململكة وخارجها    الذين استدركوا عليه مجاعة من العلماء     ) (١(
 .  ١٠٥:  سورة النحل آية  ) ٢(
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 ٤٦

على خمالفيه حيث وصفهم بالتطاول على الناس وحب الظهور مبظهر العلماء واحلسد     
يا   {:   بقوله إهنم هم الذين عناهم رسول اهللا   :  ، وأشد من ذلك قوله   وحب الشهرة 

، إىل غري ذلك من جزاف التهم    )١( }معشر من آمن بلسانه ومل يدخل اإلميان قلبه 
، ألن املنظار   ، وما أظن هذا يصدر إال ممن هذه أوصافه ويظن الناس مثله    وهجر القول 

 .  األسود يصور كل الذي أمامه أسود
ــع  ــب ومطل ــراها يف مغي ــواك ت ــع س ــب ومطل ــراها يف مغي ــواك ت س د للشمس أعنيد للشمس أعنيوقـل للعـيون الـرموقـل للعـيون الـرم
إن األستاذ الصابوين إن خدع نفسه مبثل هذا األسلوب فال ميكن أن خيدع القراء     

، وال يقرعها بالسباب والشتم ملن خالفه وبني  الذين يطلبون منه أن يقرع احلجة باحلجة 
 .  ، لكنه ملا مل ميلك حجة يقارع هبا جلأ ملثل هذا األسلوب الذي ال يعجز عنه أحد    خطأه

ضاقت صدور بعض احلاسدين فأخذ     :   مع هذه املكابرة اعترف باخلطأ حني قال   إنه
، ولو كان خملص ا هللا يف عمله وقصده لكتب   يتبع بعض األخطاء اليت ال يسلم منها إنسان

 .  إيل  سر ا ألتدارك تلك األخطاء

أنت قد طبعت كتابك طبعات متتابعة ووزعته على نطاق واسع      :  وحنن نقول له 
، رغم أن هذه      ، ومل تتوقف عن طباعته وتوزيعه وهو على حاله    ائه وهفواتهبأخط

املالحظات قد وصلت إليك عن طريق رئاسة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة        
، بل كتبت إيل كتاب ا ال أزال حمتفظ ا به عندي تنكر فيه على ما  ، فلم تعبأ هبا واإلرشاد

، أفترى أن نقف بعد هذا التصرف منك      ع عملته من مالحظات وبأسلوب بذيء والذ  
، ويغتر به من ليس على مستوى علمي جيد فيظنه    مكتويف األيدي ليمر كتابك بسالم

 .  إن هذا من اخلداع واخليانة للعلم وعدم النصيحة لألمة     .  سليم ا

 

                                                 
 .  )٤/٤٢٤(، أمحد  )٤٨٨٠(أبو داود األدب  ) ١(
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 الرد على إجاباته عن بعض املالحظات 
ك اإلجابة أهنا جمرد مهاترات  ، والغالب على تل لقد حاول أن جييب عما لوحظ عليه

، ولكن الرجل يكثر الكالم واملراوغة كمن يفسر املاء           ليس فيها إجابة واحدة صحيحة   
 إن شاء   -، ولكن سأبني    وأنا ال أرد عليه باملثل يف هتجماته ومهاتراته-بعد اجلهد باملاء  

أو    .   وصححهوحبذا لو أنه اعترف باخلطأ    .   أنه مل خيرج بإجابة واحدة صحيحة  -اهللا 
 :  ، وإليك التعقيب على بعض إجاباته باختصار   أجاب إجابة مقنعة 

 .  إنه مل يأخذ من الكتب االعتزالية إال النواحي البالغية  :   قال- ١

، وهل أوقعه يف األخطاء الكثرية يف الصفات وغريها إال ما  وهذه مغالطة مكشوفة
 .  نقله عن تلك الكتب بدون متحيص 

 إنكاري عليه إثباته اجملاز يف القرآن يعين تعرية القرآن عن أخص خصائصه         إن :   قال- ٢
 .  البالغية والبيانية

إن كالم اهللا غري حقيقة وإما  :  كيف جييز لنفسه أن يقول! يا سبحان اهللا :  وأقول 
ôNuã9  { هو جماز x. Zπ yϑ Î= Ÿ2 ßl ãøƒ rB ôÏΒ öΝÎγ Ïδ≡uθ øùr& 4 β Î) šχθ ä9θ à)tƒ ω Î) $ \/É‹x. ∩∈∪ { )وإذا    )١ ،

 .  كان كالم اهللا ليس حقيقة فماذا يكون

 فاللغة جيري فيها ليس كل ما جاء يف لغة العرب جيوز يف كالم اهللا       :  ونقول أيضا
، وهذا مما يرته عنه كالم    اهلجاء املقذع  الكذب والشتم وقول الزور واملدح الكاذب و    

 .  اهللا

أوصيك أن تقترح على وزارة املعارف إلغاء مادة البالغة ألهنا من البدع   :  مث قال أيضا
 .  املستحدثة يف الدين

                                                 
 .  ٥:  سورة الكهف آية ) ١(
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 ٤٨

ما عالقة تقرير وزارة املعارف ملادة البالغة بإثبات وجود اجملاز يف القرآن        :  وأقول 
مث هل دراسة الشيء  .  ه ال ميلك حجة غري املغالطات؟ لكن ، وهل هذا حجة  الكرمي 

 .  تعين االعتراف به أو أهنا لالطالع فقط ومعرفة احلق من الباطل   

.   أجاب عن قويل عن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أهنا أمساء رجال صاحلني    - ٣
فأصل :   مث تناقض مع نفسه فقال -إهنم ما عبدوا الرجال وإمنا عبدوا األصنام   :  بقوله

 ألنه اضطر إىل ذلك بسبب أنه وجد ما يدل على     -هذه أهنا أمساء رجال صاحلني    
 .  ذلك يف صحيح البخاري

، بأن الذي يف اآلية الكرمية هو      أجاب عن اعتراضي عليه يف نفيه التعجب عن اهللا  - ٤
y#ø‹x.uρ y7tΡθ  {:  قوله تعاىل ãΚ Åj3pt ä† { )وهذه ليست صيغة تعجب عنده  )١   . 

؟ ومن  إذا مل تكن هذه صيغة تعجب فما هي صيغة التعجب يف لغة الصابوين   :  وأقول 
y#ø‹x.uρ y7tΡθ  {:  هو الذي قال ãΚ Åj3pt ä† { )وهل من تكلم   ؟ أليس هو اهللا سبحانه )٢ ،

 .  بصيغة التعجب ال يكون متعجب ا

،    )٣( }أنا سيد ولد آدم  {:   عن نفسه بقوله مل يرقه التعبري مبا عرب به الرسول  - ٥
 .  هو سيد الكائنات :  بل أصر على قوله 

 ، أما حنن فنكتفي ونرضى مبا رضيه الرسول     هو له أن يقول ما شاء   :  ول وأق
 .  لنفسه

 من تفسري امسي اهللا سبحانه  مل يكفه ما جاء يف احلديث الصحيح عن النيب  - ٦
،    بأنه الظاهر الذي ليس قبله شيء والباطن الذي ليس دونه شيء )  الظاهر والباطن (

 .  فراح حيشد التفاسري األخرى

                                                 
 .  ٤٣:  سورة املائدة آية ) ١(
 .  ٤٣:  سورة املائدة آية ) ٢(
 .  )٢/٥٤٠(، أمحد  )٢٢٧٨(مسلم الفضائل  ) ٣(
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 ٤٩

، فنحن   ولو جئت مبائة تفسري أو أكثرال قول ألحد بعد قول الرسول :  أقول و
 .  يكفينا تفسري الرسول  

وقد اختلفت عبارات املفسرين يف هذه اآلية وأقواهلم على      :  إن ابن كثري قال :  وقوله 
ابن كثري مل يقف عندما ذكرت بل ذكر بعد ذلك  :  أقول.  حنو من بضعة عشر قول ا 

، ليبني أن احلجة يف ذلك هي       هلذين االمسني  اليت تتضمن تفسري النيب األحاديث
، بل حذفت منه كلمة     مث إنك مل تنقل كالم البخاري بنصه  .  قول الرسول 

 -الظاهر على كل شيء علم ا  :  قال حيىي:  - رمحه اهللا - قال البخاري )١()  حيىي (
، فنسبت القول   كل شيء علم ا إخل  الظاهر على :  قال البخاري:  ، وأنت قلت  -إخل   

 .  للبخاري وهو ليس كذلك ساحمك اهللا 

،   فهذه أهم ما جاء يف مالحظات الدكتور الفوزان    :  مث ختم الشيخ تعقيباته بقول 
 :   وأقول - إخل  -وهناك مالحظات طفيفة يسرية 

ي الذي ، فلماذا ال تسميين بامس  ، إمنا امسي صاحل بن فوزان    أنا ليس امسي الفوزان - ١
 .  ، أو إنك ال تتقيد باألمساء وإمنا تستعمل اجملاز  مسيت به

بل بقي مالحظات مهمة كثرية مل :  ، أقول  وهناك مالحظات طفيفة يسرية :   قوله- ٢
، فإن الناس يدركون    ، فلو أنك اعترفت باحلق لكان خريا لك  تستطع اإلجابة عنها

نه حباجة إىل إجابة مقنعة أو تسليم  أن ما بقي من املالحظات ليس طفيفا يسريا وإ 
 .  ، هدانا اهللا وإياك وسائر املسلمني للحق والصواب  ورجوع إىل احلق  

 

                                                 
 )  وهذه خيانة علمية  ) (١(
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 مقدمة الطبعة األوىل 
 :  ، وبعد  ، والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه    احلمد هللا رب العاملني 

؛ ألن ذلك وسيلة      فإن املسلمني حباجة شديدة إىل معرفة معاين كتاب رهبم عز وجل     
، ففسروا كتاب اهللا  ، وقد قام أئمة اإلسالم هبذه املهمة خري قيام   للعمل به واالنتفاع هبديه

 مث على أقوال   ، مث بسنة رسول اهللا   معتمدين يف ذلك على تفسري القرآن بالقرآن
، فجاءت    ، وما تقتضيه اللغة اليت أنزل هبا  الصحابة والتابعني وأتباعهم من القرون املفضلة 

تفاسريهم نقية صافية من التأويالت الباطلة واألهواء املضلة اليت غالبا ما تشتمل عليها     
 .  تفاسري من جاء بعدهم ممن مل حيذ حذوهم 

،   " صفوة التفاسري  : " وقد ظهر أخريا تفسري للشيخ حممد على الصابوين حتت عنوان     
 بالتفاسري وانتقى منها صفوهتا ، ألنه يتضمن أن املؤلف أحاط  وهو عنوان يلفت النظر

:  ، وأكد ذلك مبا كتبه حتت العنوان من قوله   الصافية املطابقة للتفسري الصحيح لكتاب اهللا
،   " ، مستمد من أوثق كتب التفسري  تفسري للقرآن الكرمي جامع بني املأثور واملعقول  "

، وسرعان ما تبني يل   ، فأقبلت على قراءة هذا التفسري  وكنت ممن استهواهم هذا العنوان 
، وحيث    أنه يشتمل على أخطاء يف العقيدة مستمدة من كتب ليست هي أوثق التفاسري

، لذا    إن الكتاب قد انتشر ووقع بني يدي كثري ممن قد ال مييزون بني اخلطأ والصواب    
،    ، وأن أنشرها للقراء إبراء للذمة    رأيت أن أدون ما رأيته على الكتاب من مالحظات

 .   هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم  ونصيحة

 :  وهذه املالحظات تنقسم إىل قسمني  

 .   مالحظات عامة جمملة على الكتاب تعطى فكرة عامة عنه- ١

، مث أشخص     مالحظات تفصيلية أبني فيها موضع اخلطأ باجلزء والصفحة والسطر  - ٢
 .  اخلطأ وأرد عليه برد خمتصر 
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 ٥١

،     ولفضيلة الشيخ حممد على الصابوين التوفيق ملعرفة احلق والعمل به     هذا وأسال اهللا يل 
 .  ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني   وأسال اهللا ذلك جلميع املسلمني 

 مالحظات عامة على كتاب صفوة التفاسري للصابوين 
:  ، مثل  التفسري اعتماده على مصادر غري مرغوب فيها ووصفه هلا بأهنا أوثق كتب - ١

،  املعتزيل  " تفسري الزخمشري " ، و  للرضي الشيعي الرافضي املعتزيل  " تلخيص البيان "
، وبعض التفاسري   وعلى تفاسري األشاعرة كالرازي وأيب السعود والصاوي والبيضاوي 

، وال خيفى ما يف هذا من التغرير بالقراء  العصرية مثل تفسري سيد قطب والقامسي
 .   يعرفون حقيقة هذه الكتب الذين ال

، وكالم    إثبات اجملاز واالستعارات يف القرآن الكرمي مما ال يتناسب مع مكانته اجلليلة- ٢
 .  اهللا جيب محله على احلقيقة ال على اجملاز

:  ، مثل  حشو الكتاب مبا ال يفهمه كثري من القراء من اصطالحات البالغيني  - ٣
، ويذكر هذه األشياء مبجرد     ، واحلذف   ، واإلطناب ق، واالشتقا ، واجلناس  الطباق

 .  أمسائها من غري إيضاح هلا

، وال يبني درجتها من    يورد يف الكتاب كثريا من األحاديث يف أسباب الرتول   - ٤
 .  الصحة وعدمها 

 ينقل من كتب املعتزلة واألشاعرة من غري تعليق على ما تشتمل عليه عباراهتم من - ٥
 .  ، وهذا فيه مترير لعقائدهم الباطلة وتغرير بالقارئ املبتدئ  قيدةأغالط يف الع 

، كما يف       يتهرب من تفسري آيات الصفات باألحاديث اليت جاءت توضحها              - ٦
#  { آية  ¨L ym # sŒ Î) tí Ì h“ èù  tã óΟ Îγ Î/θ è= è% { )وآية    )١ ،  :}  uθ èδ ãΑ ¨ρ F{ $# ã Åz Fψ $# uρ 

                                                 
 .  ٢٣:  سورة سبأ آية ) ١(
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ã Îγ≈ ©à9 $# uρ ß ÏÛ$ t7 ø9 $# uρ ( { )وآية    )١ ،  :}  tΠ öθ tƒ ß# t± õ3 ãƒ  tã 5−$ y™ { )ويفسرها      )٢ ،
 .  مبا فسرها به نفاة الصفات      

 يتمشى على منهج املتكلمني يف االستدالل باآليات على إثبات توحيد الربوبية  - ٧
ووجود الرب وال يستدل هبا على توحيد اإلهلية الذي سيقت من أجله وجاءت حملاجة        

 .  املخالفني فيه

 .  ن بالتصديق فقط يتمشى على منهج املرجئة يف تفسري اإلميا - ٨

 .   متر يف تفسريه تعبريات صوفية وقد نبهنا عليها يف مواضعها- ٩

 :  وإليك بيان ذلك بالتفصيل

 تفصيل املالحظات على صفوة التفسري 

 املالحظات على اجلزء األول 
تسمية اهللا باملوجود وهذا خطأ ألن أمساء اهللا       :  السطر األخري)  ٢٤ (يف صفحة 
 .  ذا منها وألن هذا تعبري أهل وحدة املوجود    توقيفية وليس ه

املنفرد بالوجود احلقيقي وهذا باطل ألنه      :  قوله  )  ١ (سطر )  ٢٥ (ويف الصفحة  
 .  تعبري أهل وحدة الوجود كالذي قبله   

والتحذير من معاشرة النساء يف حالة احليض     :  قوله  )  ٣ (السطر  )  ٣٠ (يف صفحة  
 .   بغري اجلماع ليست ممنوعةوهذا التعبري خطأ ألن املعاشرة 

النفي املؤبد ألن التأبيد معناه :  ، والصواب  لنفي التأبيد:  قوله)  ٤٢ (يف صفحة 
 .  عدم التأبيد

                                                 
 .  ٣:  ورة احلديد آية  س) ١(
 .  ٤٢:  سورة القلم آية  ) ٢(
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حصل منه تأويل احلياء يف حق اهللا تعاىل بغري معناه   :  ) ١١ (سطر )  ٤٤ (يف صفحة  
سان واملراد به هنا الزمه   احلياء تغري وانكسار يعتري اإلن:  احلقيقي وهذا باطل حيث قال

 .  وهو الترك

حصل منه تأويل احلياء يف حق اهللا تعاىل بغري :  ) ٦،  ٥ (سطر )  ٤٦ (يف صفحة 
 .  معناه احلقيقي وهذا باطل

إن املعصية ال تؤثر يف الوالية     :  قال كالم ا معناه)  ٩ - ٧ (سطر )  ٥٢ (يف صفحة  
، والتائب من الذنب كمن ال  ب من معصيته؛ ألن آدم تا  ، وهو خطأ  أخذ ا من قصة آدم  

:  وهذا نص كالمه حيث يقول .  ، والصوفية يرون أن الويل تسقط عنه التكاليف    ذنب له
 .  ، إخل   سابق العناية ال يؤثر يف حدوث اجلناية وال حيط من رتبة الوالية

تأويل الوجه بالذات وهو تأويل باطل ألنه    :  ) ٧ - ٦ (سطر )  ٩٠ (يف صفحة  
 .  في لصفة ثابتة هللا تعاىلن

 .  تأويل الوجه بالذات أيضا:  ) ٣ (فقرة )  ١٠٢ (يف صفحة 

أخطأ يف توجيه تسمية الصالة إميان ا حيث      :  ) ٤،  ٥ (سطر )  ١٠٣ (يف صفحة 
 .  زعم أهنا متممة لإلميان فقط والصواب أهنا جزء عظيم من اإلميان ينفى اإلميان بانتفائها  

اجتنبوا معاشرة النساء يف احمليض ويف :  السطر األخري يقول )  ١٤١ (يف صفحة 
كرر هذا القول وهذا خطأ ألن احملرم هو اجلماع فقط     )  ٦ - ٥ (سطر )  ١٤٢ (صفحة 

 .  كما قدمنا

قوله عن اهللا أو سعى إلصالحها تعبري     :  ) ١٦ - ١٥ (سطر  )  ١٥٥ (يف صفحة  
 .  السعيغري مناسب يف حق اهللا ألنه مل يرد وصف اهللا ب 

تعريف للربا فيه نقص ألنه غري جامع ألنه خصه      )  ١١ (سطر )  ١٧٤ (يف صفحة 
 .  بالزيادة يف الد ين وهو ربا النسيئة وهناك ربا آخر هو ربا الفضل

التأويل التفسري فيه نقص ألن التأويل قد  :  قوله )  ١٣ (سطر )  ١٨٣ (يف صفحة 
 .  يت يئول إليها الشيء واملراد هنا املعىن الثاين   يراد به التفسري وقد يراد به احلقيقة ال
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)  ١٨٥ (إن املتشابه يرد إىل احملكم ويف صفحة  :  قال)  ١٨٤/١٨٥ (يف صفحة 
فإن كان ال يعلم .  إنه ال يعلم تفسري املتشابه ومعناه احلقيقي إال اهللا وهذا تناقض:  قال

 .  تأويله إال اهللا فكيف يرد إىل احملكم

نقل يف احلاشية عن سيد قطب كالم ا يقرر فيه ثبوت الشمس     :  ) ١٩٥ (يف صفحة 
، وهذه النظرية تعارض ما يف القرآن من ثبوت األرض وجريان        ودوران األرض عليها 

 .  الشمس حوهلا  

؛    فإن القلب يكاد يبصر يد اهللا وهي حترك األفالك وهو قول على اهللا بال علم:  وقال
 .  تقديرهألن األفالك تتحرك بأمر اهللا و

أي ال يوجد إله غري اهللا تضاف إليها كلمة    :  قوله)  ٣ (سطر )  ٢٠٧ (يف صفحة 
 .  ألن هناك آهلة باطلة )  حق  (

أورد إشكاال حول إسناد املكر إىل اهللا  :  ) ١٤ - ١٣ (سطر )  ٢٠٧ (يف صفحة 
 .  ومل جيب عنه جبواب واضح 

 تويف املسيح فيه نظر حيث  ذكر كالم ا يف معىن:  آخر الصفحة )  ٢٠٥ (يف صفحة 
 .  زعم أن التويف بعد الرفع 

تأويله نفي تكليم اهللا للمجرمني ونظره إليهم   )  ٨ - ٧ (سطر  )  ٢١٣ (يف صفحة 
 بأنه جماز عن شدة غضبه 

ما الدليل على    )  وملا كان اهللا ال يكتب  : ( قوله)  ١٧ (السطر  )  ٢٥٠ (يف صفحة 
 .  )١( }وكتب التوراة بيده  {:  هذا النفي ويف احلديث

،   وهو زواج حقيقي لكنه غري مسمى بعقد  :  قال)  ٩ (سطر )  ٢٦٢ (يف صفحة 
، وهذا    بأنه عقد حرام )  ١٠ (، مث وصفه يف السطر       كيف يكون زواج ا بدون عقد  

 .  تناقض

                                                 
 .  )٨٠(، ابن ماجه املقدمة   )٢٦٥٢(مسلم القدر  ) ١(
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ا عن سيد قطب لعدم قبول  نقل تعليل :  ) ٣ (يف اهلامش رقم   )  ٢٦٦ (يف صفحة 
 واهللا   -، والصواب    ، وهذا فيه نظر  ، بأنه مل يبق لديه متسع لفعل املعاصي توبة احملتضر

 ألن احملتضر يتوب عندما يعاين ما كان غائب ا عنه يف احلياة من املالئكة والعقوبة      -أعلم  
 .  وغري ذلك

ملسلم املسبية املزوجة     استدل على جواز نكاح ا:  السطر األخري)  ٢٦٩ (يف صفحة 
Ÿω  { من كافر بقوله تعاىل uρ (#θ ä3Å¡ôϑ è? ÄΝ|Á ÏèÎ/ ÌÏù# uθ s3ø9$# { )وهذا استدالل غري صحيح      )١ ،

 .  ألن اآلية متنع تزوج املسلم من كافرة 

، وهذا خمالف لتعريفه    فسر اإلميان بأنه التصديق:  ) ١٧ (سطر )  ٢٧١ (يف صفحة 
 .  ، وموافق لقول املرجئة   عند مجهور أهل السنة

ال معبود حبق :  ال معبود سواه الصواب  :  قوله:  ) ١٤ (سطر  )  ٢٩٣ (يف صفحة 
 .  ، ألن هناك معبودات بغري حق سواه

 بني مذهب اجلمهور  ذكر كالم ا فيه خلط:  السطر األخري )  ٢٩٦ (يف صفحة 
 .  ومذهب ابن عباس يف عقوبة قتل العمد

 .  ) يؤتيه:  الصواب  ) ( فسوف نؤيت : ( ) ٨ (سطر )  ٣١٦ (يف صفحة 

إن الرسوخ يف العلم     :  آخر الصفحة قوله  )  ٤٩ (الفقرة رقم )  ٣١٨ (يف صفحة 
$  { وقول اليهود  oΨç/θ è= è% 7#ù= äî 4 { )ألنه رسوخ حقيقي   ، قول باطل   من باب االستعارة)٢ ،

 .  وتغليف حقيقي ليس هو استعارة وجماز 

ãΝ  { إن قوله تعاىل عن اليهود :  قوله)  ١ (سطر )  ٣١٩٩ (يف صفحة  ßγ n= ÷F s% uρ 

u !$ uŠ Î; /Ρ F{ $# { )٣(  ،}  Ν Ïδ Ì ø ä. uρ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! ، بل هو      من اجملاز املرسل خطأ أيضا  )٤( } #$

                                                 
 .  ١٠:  سورة املمتحنة آية  ) ١(
 .  ٨٨:  سورة البقرة آية ) ٢(
 .  ١٨١:  سورة آل عمران آية  ) ٣(
 .  ١٥٥:  سورة النساء آية ) ٤(
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 اجلرمية وملا كفروا بكتاب واحد      ملا رضوا بفعل أسالفهم شاركوهم يف ، فهم  حقيقة
 .  كفروا بالكل حقيقه ال جماز ا

ألن اإلله مرته عن التركيب وعن نسبة   :  قوله )  ١١ (سطر  )  ٣٢٢ (يف صفحة 
، ليس هذا من تعبريات السلف والتركيب مل يرد نفيه وال إثباته يف حق         املركب إليه 

öΝ  {:  اله اهللا عن نفسه ، واحلق أن يقال ما ق     اهللا تعاىل فيجب السكوت عنه  s9 ô$ Î# tƒ 

öΝ s9 uρ ô‰ s9θ ãƒ ∩⊂∪  öΝs9uρ ä3tƒ …ã& ©! #·θ àà2 7‰ym r& ∩⊆∪ { )مث إن التركيب فيه إمجال ال بد من      )١ ،
 .  تفصيله

، مع     هذه أربع شروط  :  قال:   الصيد يف موضوع  )  ١٨ (سطر  )  ٣٢٨ (يف صفحة  
، ال     ، والصواب أيضا أن يقال أربعة شروط     التعليم وذكر اسم اهللا  :  أنه ال يذكر إال اثنني 

 .  أربع

 .  ، ال أربع يقال أربعة شروط 

، هذا التعبري    هذا تعجيب من اهللا تعاىل لنبيه:  قوله)  ٥ (سطر )  ٣٤٥ (يف صفحة 
، ومثل  ، وقد ثبت يف األدلة أنه سبحانه يعجب تعجب عن اهللا، ألنه يتضمن نفي ال خطأ

 .  هذا تعجب من اهللا:  ، والصواب أن يقول    هذا يتكرر كثري ا

 - يعين سيد قطب -)  شهيد اإلسالم (يكرر كلمة  :  ) ٣٩٥،  ١٩٥ (يف صفحة  
زم    مع أن اجل   .   عندما ينقل عنه كالم ا يستشهد به على تفسري بعض اآليات-رمحه اهللا 

، لكننا نرجو للمحسنني وخناف على املسيئني من    بالشهادة ملعني ال جيوز إال بنص
 .  املسلمني

الصابئون طائفة من النصارى عبدوا   :  قوله )  ١١ (سطر  )  ٣٥٦ (يف صفحة 
، انظر ما  صابئة حنفاء وصابئة وثنيون:  ، فيه نظر ألن الصابئة على قسمني  الكواكب

                                                 
 .  ٤ - ٣:  اآليتانسورة اإلخالص ) ١(
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ويف السطر الثالث قبل األخري خلل ونقص  .  عنهم " غاثة اللهفانإ " ذكره ابن القيم يف
 .  فلرياجع

وإمنا موسى وعيسى مظاهر شئونه   : " قوله )  ١١ (سطر )  ٣٥٨ (يف صفحة 
 .  " وأفعاله

 .  ؛ ألنه يشبه تعبري الصوفية هذا التعبري غري مناسب

من اآلفات إن احلرم سبب ألمن الناس   :  قال)  ٢٠ (سطر  )  ٣٦٦ (يف صفحة 
 .  واملخافات

 .  وهذا ال دليل عليه وفيه مبالغة واعتقاد فاسد بغري اهللا

السؤال عن املتشاهبات ومن ذلك سؤال    :  قوله)  ١٤ (سطر  )  ٣٧١ (يف صفحة 
 .  مالك عن االستواء

كيف استوى فقال :  عن كيفية االستواء ألن السائل قال:  أن يقال :  الصواب
 .  م والكيف جمهول ومل يسأله عن معىن االستواء االستواء معلو:  مالك

ألن الرب ال جيوز عليه التغري واالنتقال ألن    :  قوله )  ٢٠ (سطر  )  ٤٠١ (يف صفحة  
 .  ذلك من صفات األجرام

، وما كان   نفي االنتقال ونفي اجلرم عن اهللا مل يرد به دليل من الكتاب والسنة:  أقول
 .  ن اإلمجالكذلك وجب التوقف فيه وملا فيه م 

تفسريه اإلميان بالتصديق بوجود اهللا تفسري قاصر :  ) ١٤ (سطر )  ٤٠٩ (يف صفحة 
 .  وخمالف ملا عليه أهل السنة من أن اإلميان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل باجلوارح  

ω çµ  {:  قال على قوله تعاىل   )  ٨ (سطر   )  ٤١٠ (يف صفحة    à2 Í‘ ô‰ è? 

ã≈ |Á ö/ F{  أي ال تصل إليه وهو تفسري خاطئ حيث ثبت أن املؤمنني يرونه                     )١( } #$
 .  ال حتيط به حني تراه     :  ) ال تدركه   : ( ، وإمنا الصواب أن يقال         يوم القيامة   

                                                 
 .  ١٠٣:  سورة األنعام آية ) ١(
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الذي   أن معبودكم وخالقكم  : " قوله)  ١٧ (سطر )  ٤٥٠ (يف صفحة 
إن خالقكم ومالككم  :  ، والصواب أن يقال   يف العبارة ركاكة وخلط " تعبدونه

-، ألن كثريا من املخاطبني يعبدون غريه معه فال يكفي التعبري ب    واملستحق للعبادة
 .  " تعبدونه " 

وال معبود :  ، الصواب وال معبود سواه:  قوله )  ١٧ (سطر )  ٤٧٦ (يف صفحة 
 .  ك معبودات كثرية لكن بغري حق ، ألن هنا حبق سواه

:  من احلاشية حول إشهاد بين آدم على أنفسهم قال   )  ٢ (سطر )  ٤٨١ (يف صفحة 
، جيب حذف هاتني الكلمتني لعدم لياقتهما وسوء التعبري    هذا من باب التمثيل والتخييل

 .  ، ألن اإلشهاد حقيقي وليس ختييال ومتثيال كما قال  هبما

ألن احلرب ضرورة اقتضتها ظروف      :  قوله )  ١١ (طر س )  ٥١٢ (يف صفحة 
، ألن اجلهاد يف     ، وهذا الكالم غري مناسب  يعين اجلهاد يف سبيل اهللا.  إخل .  . احلياة

،    اإلسالم شرع لنشر عقيدة التوحيد يف األرض وظهور دين اإلسالم على سائر األديان  
=öΝèδθè  {:  قال تعاىل ÏG≈ s%uρ 4 ®L ym Ÿω tβθä3s? ×πoΨ ÷FÏù tβθ ä3tƒ uρ ß Ïe$! ، وغريها من اآليات   )١( } ) !¬ #$

اليت تبني احلكمة اليت من أجلها شرع اجلهاد يف سبيل اهللا ال من أجل ظروف احلياة كما   
 .  زعم

 نقل عن الرازي نفي التعجب عن اهللا وأقره    : ) ١٦ (سطر )  ٥٣١ (يف صفحة 
، ألن التعجب ثابت هللا صفة من صفاته الفعلية على   ، وهذا خطأ فاحش  على ذلك
 .  ما يليق به

:  قوله عن أهل الكتاب مع أحبارهم ورهباهنم )  ١٩ (سطر )  ٥٣١ (يف صفحة 
م يف حتليل ما حرم    ، هذا النص خطأ ألن اهللا اعترب طاعتهم هل ) وإن كانوا مل يعبدوهم (

                                                 
 .  ١٩٣:  سورة البقرة آية ) ١(
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 لعدي معىن عبادهتم هلم   ، فكيف يقول مل يعبدوهم وقد بني النيب  وحترمي ما أحل عبادة 
 .  هبذا الذي ذكرنا 

أي ال تقف على قربه للدفن أو للزيارة  :  قوله )  ٦ (سطر )  ٥٥٤ (يف صفحة 
  . فيقال والدعاء له باملغفرة ليزول اللبس )  له  : ( ، يزاد كلمة  والدعاء

“3 #$!© (βÎ¨ *  { قوله على آية  )  ١٩ (سطر  )  ٥٦٤ (يف صفحة   utIô©  هو متثيل  )١( } #$
 .  ، خطأ ألنه ال مانع من محله على احلقيقة   إخل 

:  ، يزاد عليه كلمة ود سواهأي ال معب:  قوله )  ٢ (سطر )  ٥٧٠ (يف صفحة 
 .  ليصح التعبري)  حبق (

“3 #$!© (βÎ¨ *  { تفسريه :  ) ٥ (سطر )  ٥٧٠ (يف صفحة  utIô©  بأنه استعارة   )٢( } #$
الم اهللا احلقيقة ال اجملاز والشراء يف اللغة   ، خطأ ألن األصل يف الكالم السيما ك  تبعية

 .  استبدال شيء بشيء

أي قدر سريه يف منازل هي  :  قوله عن القمر )  ١٠ (سطر )  ٥٧٤ (يف صفحة 
، ومنازل القمر مثان وعشرون      ، هذا خطأ ألن املنازل للقمر والربوج للشمس    الربوج

 .  والربوج اثنا عشر فقط

وهم األصنام  (أي تربأ منهم الشركاء :   األخري قولهالسطر قبل )  ٥٨١ (يف صفحة 
، بل كل ما عبد من دون اهللا من    ليس هذا خاصا باألصنام :  ، نقول ) الذين عبدوهم

:  ، ألن اهللا تعاىل قال  ، فقصره على األصنام خطأ وقصور ظاهر  املالئكة واألولياء وغريهم 
}  øŒÎ)uρ tΑ$ s% ª!$#  |¤ŠÏè≈tƒ tø⌠ $# zΝtƒ ótΒ |MΡr&u |Mù= è% Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 { )وقال تعاىل  اآلية)٣ ،  :}  §ΝèO ãΑθ à)tƒ 

Ïπ s3Í×¯≈ n=yϑ ù= Ï9 ÏIω àσ¯≈ yδr& ö/ä.$ −ƒ Î) (#θ çΡ$ Ÿ2 tβρß‰ç7÷è tƒ ∩⊆⊃∪ { )وما بعدها)٤   . 

                                                 
 .  ١١١:  سورة التوبة آية ) ١(
 .  ١١١:  سورة التوبة آية ) ٢(
 .  ١١٦:  سورة املائدة آية ) ٣(
 .  ٤٠:  سورة سبأ آية ) ٤(
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 املالحظات التفصيلية على اجلزء الثاين 
، الصواب أن يقال وال      وال معبود إال اهللا  :  قوله )  ١٦ (سطر  )  ٩ (يف صفحة 
 .  ، ألن هناك معبودات كثرية بغري حق معبود حبق إال اهللا

، والصواب ليس   ليس لكم رب معبود سواه:  ولهق)  ٢١ (سطر )  ٢٢ (يف صفحة 
 .  لكم رب معبود حبق سواه 

إن األمر يف قوله     :  يقول)  ٢،  ٧،   ١٩ (سطر )  ٣٢،  ٢٥،  ١٨ (يف صفحة 
$  {:  تعاىل £ϑs9uρ u!% y` $ tΡâö∆ r& { )وهذا خطأ ألن املراد األمر الكوين        كناية عن العذاب)١ ،

 .  القدري فليس هو كناية كما يقول بل هو أمر حقيقة 

ذكر حديثا من غري توثيق مصدره وبيان  :  قبل األخري)  ٥ (سطر )  ٦٠ (يف صفحة 
 .  درجته

علل رجوع بصر يعقوب عليه السالم  :  قبل األخري)  ٦ (سطر )  ٦٧ (يف صفحة 
ألن ذلك معجزة من معجزات   :  ، ويف هذا التعليل نظر   ليه أنه بسبب السرور واالنتعاشإ

 .  األنبياء اليت ال ندرك حقيقتها

، لو قال على      الدالة على وجود اهللا     :  قبل األخري قوله  )  ٧ (سطر )  ٦٩ (يف صفحة  
 .  ، ألن جمرد الوجود ال مدح فيه   قدرة اهللا لكان أنسب

، التجسيم مل  ) من غري جتسيم : ( قبل األخري قوله)  ٣ (طر س)  ٧٣ (يف صفحة 
 .  يرد نفيه وال إثباته يف الكتاب والسنة وهو من األلفاظ اليت حتتمل حقا وباطال 

، هذا      ) املستعلي على كل شيء بقدرته : ( قوله )  ٧ (سطر )  ٧٦ (يف صفحة  
 على كل شيء بذاته وقدره   إنه تعاىل مستعل :  ، واحلق   تفسري ناقص يقوله نفاة العلو

 .  وقهره 

                                                 
 .  ٥٨:  سورة هود آية ) ١(
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كاحلرس يف الدوائر     (أهنا :  قوله عن املعقبات )  ١٢ (سطر )  ٧٦ (يف صفحة 
، وفيه تشبيه حلراسة    ، وهذا فيه تنقيص لقدرهم  فيه تشبيه املالئكة بالبشر)  احلكومية 

ملالئكة أقل     ، فعلى هذا تكون حراسة ا   ، واملشبه أقل من املشبه به    املالئكة حبراسة البشر  
 .  من حراسة البشر 

، هذا ال يصح ألن     ) وجيادلون يف وجود اهللا    : ( قوله )  ٧ (سطر )  ٧٧ (يف صفحة 
،    ، وإمنا جيادلون يف ختصيصه بالعبادة كفار قريش يؤمنون بوجود اهللا وبتوحيد الربوبية

 خطأ   ، وهذا من أن اآليات سيقت إلثبات وجود اهللا )  ٩٨ (وكذلك ما جاء يف صفحة 
، وإمنا ينكرون توحيد اإلهلية    ، ألن الكفار يقرون بوجود اهللا وبتوحيد الربوبية   واضح 

، فاآليات سيقت هي وأمثاهلا إلثبات توحيد اإلهلية واالستدالل   حيث يعبدون مع اهللا غريه
 .  عليه بتوحيد الربوبية الذي يعترفون به

:  ، يذكر يف تلك املقدمة لسورة النح:  ، أي بني يدي السورة)  ١١٨ (يف صفحة 
، فالسورة تركز على توحيد      ، وهذا إمجال    أن سورة تركز على الوحدانية والقدرة    

، مع أن املشركني يقرون   ، واالستدالل عليه بتوحيد الربوبية وحيمل اآليات عليه العبادة
توحيد  ، بينما القرآن دائما يركز على  ، فلو كان كما فهم املؤلف لكان حتصيل حاصل به

؛ ألن ذلك حجة عليهم فيما    العبادة ويستدل عليه بتوحيد الربوبية الذي يقر به املشركون 
 .  أنكروه من توحيد اإلهلية 

، ألن هناك معبودات    إنه ال معبود إال اهللا:  قوله )  ١٩ (سطر )  ١١٩ (يف صفحة 
 .  ، وقد درج على هذا التعبري يف تفسريه  ، فال بد من التقييد  بالباطل

فاهللا  : ( ، يقول نقل ا عن سيد قطب من احلاشية )  ٣ (سطر  )  ١٢٦ (يف صفحة  
:  ، ألن إرادة اهللا على نوعني   ، وهذا النفي فيه إمجال  ) سبحانه ال يريد لعباده الشرك

،    ، فاهللا أراد الشرك كون ا ومل يرده شرع ا وال يرضاه دين ا إرادة كونية وإرادة شرعية 
، ويف هذا خلط   ، وإذا أراده فقد رضيه بزعمهم    كهم بأن اهللا أراده واملشركون يربرون شر 

، فدل على أنه مل يرد     ، فرد اهللا عليهم بأنه لو رضيه ملا أرسل رسله بإنكاره     بني اإلرادتني
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، فال يصح     ، والفرق بني اإلرادتني ظاهر   الشرك شرع ا ودين ا وإن كان أراده كون ا وقدر ا   
 .  ، ونقله عنه املؤلف مقرر ا له    ك بإطالق كما قال سيد قطب أن تنفي إرادة اهللا للشر

واحلقيقة أنه تعاىل لو أراد      :  قبل األخري قال)  ٦،  ٧ (سطر )  ١٢٧ (يف صفحة 
، هذا القول حيتاج على دليل فإنه ال يقال يف    ) كن (شيئ ا لكان يغري احتجاج إىل لفظ 

وذكر  .  ا منه الذين ينفون الكالم عن اهللا ، أن يكون الرأي متسرب    حق اهللا شيء إال بدليل 
 .  االحتجاج ال يناسب

tβθ  {:  يف تفسري قوله تعاىل:  قال)  ٣ (سطر )  ١٢٩ (يف صفحة  èù$ sƒ s† Νåκ®5u‘ ÏiΒ 

óΟÎγ Ï% öθ sù { )مل مل يبني فيه معىن الفوقية ، هذا تفسري جم  أي خيافون جالله وعظمته )١
 .  احلقيقي الذي هو علو الذات الكرمية فوق عباده بل اقتصر على تفسريه باجلاللة والعظمة     

$!  { يف تفسري:  قوله )  ١١ (سطر )  ١٤٧ (يف صفحة  tΒ uρ ¨≅Ïδ é& Îötó Ï9 «!$# Ïµ Î/ { )٢( 
أو تقرب به إىل   :  ، فلو زاد ، يف العبارة قصور ما ذبح على اسم غري اهللا تعاىل:  أي

 .  األصنام ولو ذكر اسم اهللا عليه

 :  نقله لبيت الشعر الذي فيه خماطبة الرسول :  ) ١٠ (سطر )  ١٥١ (يف صفحة 
ســريت مــن حــرم لــيل ا إىل حــرم ســريت مــن حــرم لــيلًا إىل حــرم 

، ألنه ليس هناك    ن وصف املسجد األقصى املبارك بأنه حرم ال يصح   ، أل فيه نظر
، واهللا مل يصف املسجد األقصى      حرم إال يف مكة املشرفة حول البيت العتيق وحرم املدينة   

“3  {:  بأنه حرم حيث يقول سبحانه 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{$# “ Ï% ©!$# $ oΨø.t≈ t/ …çµ s9öθ ym { )فلم يقل إىل املسجد األقصى احلرام كما قال ذلك يف    )٣ 
 .  مسجد مكة

                                                 
 .  ٥٠:  سورة النحل آية  ) ١(
 .  ٣:  سورة املائدة آية ) ٢(
 .  ١:   اإلسراء آية سورة) ٣(
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 ليس  قضاء اهللا على بين إسرائيل باإلفساد مرتني:  قوله يف اجلاثية)  ١٥٢ (يف صفحة 
 :  عليه مالحظتان :  قضاء قهر وإلزام إخل  

$!  {:  ، فاهللا تعاىل يقول أن هذا التعبري خالف تعبري اآلية الكرمية   :  األوىل oΨ ø‹ŸÒ s%uρ 4’n< Î) 

û Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ uó Î) ’ Îû É=≈ tG Å3ø9$# { )قضينا :  ، ومل يقل   أي أعلمناهم وأخربناهم يف التوراة )١
، فالقضاء هنا معناه اإلخبار فال حيتاج إىل هذا   ، إذ لو قال ذلك الختلف املعىن عليهم

 .  االحتراز

، فليس   أن ما حصل من بين إسرائيل ال خيرج عن قضاء اهللا الكوين وقدره :  الثانية
، وال مينع هذا أن يكون هلم اختيار وقدرة        كوين وقدره  هناك شيء خيرج عن قضاء اهللا ال

$  { ومشيئة ألفعاهلم يستحقون مبوجبها الثواب والعقاب كما قال تعاىل tΒ uρ tβρ â!$ t±n@ Hω Î) β r& 

u!$ t±o„ ª!$# 4 { )إن اهللا علم ذلك أزل ا وأخرب عنه كما يقول املعلق يف      :   وال يكفي أن يقال)٢
 .  ، بل يقال إن اهللا علمه وقضاه وقدره وكتبه يف اللوح احملفوظ   احلاشية

$  {:  ، ذكر أحد املفسرين لقوله تعاىل     يف آخر الصفحة    )  ١٥٤ (يف صفحة   tΡötΒ r& 

$ pκ ÏùuøIãΒ { )وهو املراد باألمر األمر بالطاعة وهو األمر الشرعي وهو قول يف معىن      )٣ ،
،    ومل يذكر القول الثاين وهو أن املراد باألمر يف هذه اآلية األمر الكوين القدري       .  اآلية

 .  وهذا قصور أو منقول عن املعتزلة الذين ينكرون القدر 

نقل عن ابن كثري قول ابن عباس يف تفسري قوله  )  ٦-٥ (سطر )  ١٥٥ (فحة يف ص
$  { تعاىل tΡötΒ r& $ pκ ÏùuøIãΒ { )أنه مبعىن سلطاهنم دون أن يشري إىل أن هذا التفسري على   )٤ 

 .   امليم يف أمرنا كما هو يف ابن كثريقراءة تشديد

                                                 
 .  ٤:  سورة اإلسراء آية ) ١(
 .  ٣٠:  سورة اإلنسان آية  ) ٢(
 .  ١٦:  سورة اإلسراء آية ) ٣(
 .  ١٦:  سورة اإلسراء آية ) ٤(
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t,yδ  { قال على قوله)  ١٩ (سطر  )  ١٧٢ (يف صفحة  y— uρ ã≅ÏÜ≈ t6 ø9$# 4 { )فال شرك     )١ 
ال كل منهما ؛ ألن الشرك والوثنية ال يز  ، يف هذا نظر  وال وثنية بعد  إشراق نور اإلميان 

، فيكون املراد أن حجة احلق ظهرت وبطلت حجة الباطل وليس املراد عدم                 موجود ا 
 .  وجود الباطل 

فإن كانت نفس اإلنسان مشرقة   (قوله   )  ١٣-١٢ (سطر  )  ١٧٣ (يف صفحة 
 .  ) صافية صدرت عنه أفعال كرمية 

 كتب من أهل  فمن :  ، واحلق أن يقال    هذا تعبري صويف اعتزايل معناه نفي القدر
، كما يف احلديث الذي  السعادة فيستعمل بعمل أهل السعادة ومن كتب من أهل الشقاوة 

، وإشراق النفس سببه أهنا قد كتبت     ، وكما دل عليه القرآن   بني سبب السعادة والشقاوة
 .  من أهل السعادة

 يصح     يف الرد على منكر اجملاز ال          )٢(آخر اللطيفة اليت ذكرها           )  ١٧٤ (يف صفحة    
منه عمى البصر ومنه عمى القلب وهو املراد يف                :  ؛ ألن العمى أنواع       االحتجاج هبا  

، قال     ، فليس هو مقصورا على عمى البصر حىت يصبح االحتجاج بتلك احلكاية                      اآلية 
$  {:  تعاىل pκ ¨Ξ Î* sù Ÿω ‘ yϑ ÷è s? ã≈ |Á ö/ F{ $#  Å3≈ s9 uρ ‘ yϑ ÷è s? Ü>θ è= à) ø9 $#  ÉL ©9 $# ’ Îû Í‘ρ ß‰ Á9 $# ∩⊆∉∪ { )٣(  . 

قول سيد قطب فيما نقله عنه املؤلف     :  من احلاشية )  ٤ (سطر  )  ١٨٥ (يف صفحة  
وهم ال يطيقون كذلك أن يداروا القوم ويعبدوا ما    : ( يف موضوع أصحاب الكهف  

؛ ألن   ، ويف هذا القول مؤاخذة  ) سبيل التقية وخيفوا عبادهتم اهللايعبدون من اآلهلة على 
، وإمنا هذا خاص بالنطق بكلمة الكفر ألجل التقية مع      الشرك ال جيوز فعله من باب التقية

                                                 
 .  ٨١:  سورة اإلسراء آية ) ١(
ادلة يف هذا     ، حصل بينه وبني من يثبته جم    أن أعمى كان ينكر اجملاز يف اللغة      :  حاصل احلكاية اليت ذكرها     ) (٢(

 .  ) و م ن ك ان  ف ي ه ذ ه  أ ع م ى ف ه و  ف ي اآلخ ر ة  أ ع م ى  :  ، فاحتج مثبت اجملاز بقوله تعاىل املوضوع 
 .  ٤٦:  سورة احلج آية ) ٣(
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s9 (#uθ  { ، وهذا ما نادى به أصحاب الكهف حيث قالوا  اطمئنان القلب باإلميان ããô‰¯Ρ ÏΒ 

ÿÏµ ÏΡρ ßŠ $ Yγ≈s9Î) ( { )١(  . 

≅  {:  قال على قوله تعاىل  )  ١٥ (سطر  )  ٢٠٨ (يف صفحة   è% öθ©9 tβ%x. ãós t7ø9$# #YŠ# y‰ÏΒ 

ÏM≈yϑ Î= s3Ïj9 ’ În1u‘ { )فكالم اهللا تعاىل غري عمله وكل منهما صفة مستقلة عن األخرى   )٢ 
 .  واملراد كلماته احلقيقية اليت هبا خيلق ويرزق ويشرع ويأمر وينهى 

وحمور هذه السورة يدور حول التوحيد   :  قوله )  ٣ (سطر )  ٢١٠ (يف صفحة 
، مع أن وجود       ) وجود اهللا   ( مثل هذه العبارة  واإلميان بوجود اهللا كثري ا ما يكرر املؤلف   

اهللا تعترف به مجيع طوائف البشر وإمنا اخلالف يف توحيد العبادة وهو الذي دعت إليه   
، وإمنا توحيد الربوبية الذي منه اإلقرار بوجود     مجيع الرسل ونزلت لتقريره مجيع الكتب

قرآن لالستدالل به على توحيد    ، وإمنا يذكر يف ال  فليس حمل نزاع)  كما يسميه (اهللا 
، والشواهد على هذا كثرية حىت إبليس مقر بوجود        العبادة ال ألجل إثباته ألهنم يقرون به 

 .  اهللا واملؤلف ينقل عبارات الرازي وغريه من علماء الكالم على عالهتا 

ذكر أن طه من أمساء الرسول مع أنه مل يذكر   :  السطر األخري)  ٢٢٩ (يف صفحة 
احلروف املقطعة للتنبيه على إعجاز   :  ) ١٢س/٢٣٠ (، مث قال يف صفحة   ا على ذلكدليل 

 .  امس ا للرسول ويكون حروف ا مقطعة  )  طه (، فكيف يكون  القرآن 

، اجلسم مل ير نفيه وال     ) من غري جتسيم : ( قوله  )  ٢١ (سطر  )  ٢٣٠ (يف صفحة  
 .  إثباته يف حق اهللا تعاىل فيجب التوقف فيه

قول سيد قطب كما نقله عنه :  من اهلامش)  ٣ (سطر )  ٢٣١ (فحة يف ص
’þ  {:  مث إذا الوجود كله من حوله يتجاوب بذلك النداء العلوي:  املؤلف Î oΤ Î) O$ tΡ r& 

                                                 
 .  ١٤:  سورة الكهف آية ) ١(
 .  ١٠٩:  سورة الكهف آية ) ٢(
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y7 •/ u‘ { )؟ إن      ة الوجود أو اهللا سبحانه         ، مث هل كلم      الكالم أسلوب صويف       هذا ،  )١

øŒ  {:  الذي كلمه هو اهللا كما قال تعاىل          Î) çµ1 yŠ$ tΡ … çµ š/ u‘ ÏŠ# uθ ø9 $$ Î/ Ä¨ £‰ s) çR ùQ $# “ ·θ èÛ ∩⊇∉∪ { )٢( 
}  … çµ yϑ ¯= x. uρ … çµ š/ u‘ { )٣(  . 

ال تنفع الشفاعة أحد ا إال ملن   : ( من قوله)  ١٥،  ١٤ (سطر )  ٢٤٨ (يف صفحة 
،   ، اجلملتان يف معىن واحد  ) أذن له الرمحن أن يشفع له ورضي ألجله شفاعة الشافع 

ن من أهل ال إله     ورضي قول املشفوع فيه وعمله بأن يكو     :  والصواب أن يقال يف الثانية  
 .  إال اهللا

والكفار عن اآليات الدالة على وجود   :  قوله)  ١٦ (سطر )  ٢٦١ (يف صفحة 
، ألن الكفار يقرون بوجود اهللا      ، هذا التعبري غري سليم   معرضون  .  . . . الصانع وقدرته

،    ، فاآليات حجة عليهم يف بطالن الشرك يف العبادة  وإمنا يشركون معه غريه يف العبادة
 .  وهم معرضون عما تدل عليه من وجوب إفراد اهللا بالعبادة  

، تعبري غري  قادرين على ما نشاء :  قوله )  ٢١ (سطر  )  ٢٧٦ (يف صفحة  
uθ  {:  ، والصواب إن يقال قادرين على كل شيء كما قال اهللا    صحيح èδ uρ 4’ n? tã È e≅ ä. 

& ó x« 7ƒ Ï‰ s% ∩⊇⊄⊃∪ { )٤(  . 

وكلها أدلة ساطعة على وجود       :  قبل اآلخر قوله  )  ٣ (سطر  )  ٣٠٤ (يف صفحة  
، أما     ، ألهنا سيقت ألجل هذا أن يقول على وجوب إفراد اهللا بالعبادة  :  ، والصواب  اهللا

 .  وجود اهللا فاملخاطبون مقرون به كما يف آخر السورة    

                                                 
 .  ١٢:  سورة طه آية) ١(
 .  ١٦:  سورة النازعات آية  ) ٢(
 .  ١٤٣:  سورة األعراف آية  ) ٣(
 .  ١٢٠:  سورة املائدة آية ) ٤(
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Ÿω tβθãΖÏΒ  {:  تفسري قوله تعاىل)  ١١ (سطر )  ٣١٠ (فحة يف ص ÷σãƒ ∩∉∪ { )ال   )١ ،
؛ ألن اإلميان ليس جمرد التصديق وإمنا هو قول  ، تفسري غري سليم يصدقون اهللا ورسوله
 .   وعمل باجلوارح كما هو قول مجهور أهل السنة باللسان واعتقاد بالقلب

الشموس واألقمار فيه نظر ألنه مل يرد يف القرآن ذكر     :  قوله )  ١٧ (سطر )  ٣١٨ (
ôϑ§{  {:  ، قال تعاىل الشمس والقمر إال مفردين والباقي مساه جنوم ا وكواكب  ¤±9$# uρ 

tyϑ s)ø9$#uρ tΠθ àf ‘Ζ9$#uρ ¤N≡t¤‚ |¡ãΒ ÿÍν Íö∆ r'Î/ 3 { )٢(  . 

إن فيما تقدم ذكره لداللة واضحة وعظة       :  قوله  )  ٦ (سطر  )  ٣٤٤ (يف صفحة  
، نقول ليس املراد من سياق اآليات جمرد االستدالل على      بليغة على وجود الصانع املبدع  

، وإمنا املراد االستدالل على وجوب إفراده        ن املخاطبني مقرون بذلك وجوده سبحانه أل 
 .  بالعبادة وهو الذي خيالف فيه املخاطبون

 :  يف األخري قوله)  ٥،  ٦ (سطر )  ٣٤٨ (يف صفحة 

يا أيها املؤمنون الذين صدقوا اهللا ورسوله وأيقنوا الشريعة اإلسالمية نظام ا  " 
 .  " ومنهاج ا

، وإمنا هو قول        ان ليس هو جمرد التصديق والرضا بالشريعة نظام ا منهاج ا    اإلمي:  نقول
، ويدخل يف     ، وهكذا عرفه أهل السنة واجلماعة      باللسان واعتقاد بالقلب وعمل باجلوارح

 .  ذلك ما ذكره املؤلف  

 :  ) ٤ (السطر األخري والتعليقة رقم   )  ٣٧٤ (يف صفحة 

 .  " ه حمدث يف الرتول ألن كالم اهللا قدمي بأن : " قال يف تفسري الذكر احملدث 

، وأما     وهذا خطأ ألن وصف كالم اهللا بأنه قدمي مطلق ا يتمشى مع مذهب األشاعرة   
، ألن اهللا يتكلم   إن كالم اهللا قدمي النوع حادث اآلحاد     :  أهل السنة واجلماعة فيقولون   

 .  ) ١٦س/٢٥٥ص (، وانظر أيضا   مىت شاء
                                                 

 .  ٦:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ٥٤:  سورة األعراف آية  ) ٢(
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 :  قوله )  ٨ (سطر )  ٤٠٢ (يف صفحة 

،   ، هذا ال يصح وال خيلق يف قلبه العلم مبا فيها من املضار:  عن تزيني أعمال الكافر
 .  ولو كان كذلك مل يؤاخذوا وعذروا باجلهل  

، التعبري  أي هل معه معبود سواه:  قبل األخري قوله)  ٣ (سطر )  ٤١٤ (يف صفحة 
، وكذلك يقال فيما  ادة سواههل معه من يستحق العب:  غري سليم واألنسب أن يقول

، وإمنا السؤال عن االستحقاق     بعدها من اآليات اليت تشبهها ألن املعبود معه موجود 
 .  وعدمه ال وجود املعبود معه   

، دون مستند يثبت     ذكر أن الذي زوج بنته ملوسى هو شعيب     :  ) ٤٣١ (يف صفحة  
 .  ذلك

 :  قوله)  ٨-٧ (سطر )  ٤٦٢ (يف صفحة 

، نقول ليس اإلميان هو    املصدقني بوجود اهللا ووحدانيته :  ، أي ) لمؤمننيآليات ل (
 .  جمرد التصديق كما سبق التنبيه عليه

 :  قوله )  ٨ (سطر )  ٤٧٣ (يف صفحة 

، هذا الوصف ال يليق مبكة     - يعين مكة  - إىل دار ال نفع فيها  - يعين قريش ا-يلجئون
 .  املشرفة 

 )١( } ?z≈ysö6Ý¡sù «!$# tÏm šχθÝ¡ôϑè  {:  ري على قولهالسطر األخ)  ٤٧٣ (يف صفحة 
، املشهور أن املراد بالتسبيح هنا      ، أي سبحوا اهللا ونزهوه عما ال يليق به اآلية

 .  الصلوات اخلمس يف هذه األوقات  

 )  ٣ (سطر )  ٤٨٦ (يف صفحة 

                                                 
 .  ١٧:  سورة الروم آية ) ١(
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اإلميان     :  ، أصول العقيدة ليست ثالث فقط بل هي ستة  ول العقيدة الثالثة  أص:  قوله
، كما يف حديث جربيل   باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وبالقدر خريه وشره

 .  وغريه

 )  ١٨ (سطر )  ٤٨٨ (يف صفحة 

خل يف    ، فهو دا      ، العمل الصاحل من اإلميان           مجعوا بني اإلميان والعمل الصاحل           :  قوله  
.  ، مثل قوله تعاىل    حقيقته وعطفه على اإلميان من عطف اخلاص على العام اهتمام ا به               

}  (#θ Ýà Ï≈ ym ’ n? tã ÏN≡ uθ n= ¢Á9 $# Íο 4θ n= ¢Á9 $# uρ 4‘ sÜ ó™ âθ ø9 $# { )١(  . 

 )  ١٧ (سطر )  ٤٩٥ (يف صفحة 

uθ  {:  ولهق èδuρ ÖÅ¡øt èΧ { )الصواب أن املراد      وهو مؤمن بوجود اهللا :   أي)٢ ،

tΒ *  {:   لئال يتكرر مع قوله تعاىلباإلحسان هنا متابعة الرسول  uρ öΝÎ= ó¡ç„ ÿ…çµ yγ ô_ uρ ’ n<Î) 

، وهلذه اآلية نظائر فسرت هبذا التفسري الذي   ، ألن معناها التوحيد واملتابعة )٣( } #$!»
 .  ، مث اإلميان بوجود اهللا ليس إحسان ا    ذكرناه

 :  ) ٢١ (سطر )  ٤٩٦ (يف صفحة 

، ألن  ، تفسري باطل  بعجائب صنع اهللا كما نقله عن القرطيبتفسري كلمات اهللا
، وهو صفة من صفاته العلية اليت     كلمات اهللا املراد هبا كالمه الذي به يأمر وينهى ويشرع  

 .  ال تتناهى كسائر صفاته سبحانه

 :  ) ٨-٦ (سطر )  ٥٠٥ (يف صفحة 

 .  حابة ال جيوز، وسب الص  ذكر حكاية فيها سب للوليد بن عقبة وهو صحايب

 قبل األخري )  ٤ (سطر )  ٥٣٠ (يف صفحة 

                                                 
 .  ٢٣٨:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ٢٢:  سورة لقمان آية ) ٢(
 .  ٢٢:  سورة لقمان آية ) ٣(
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، ليس اإلميان جمرد التصديق من    أي يا أيها املؤمنون الذين صدقوا باهللا ورسوله   :  قوله
 .  ، كما بيناه مرار ا ، وقد سار على هذا التفسري لإلميان يف عدة مواضع   غري نطق وعمل

 )  ١٨،  ١٥،  ١٤ (سطر )  ٥٣٦ (يف صفحة 

، منبع الرمحات ومنبع  إنه مهبط الرمحات :   يف هذه األسطرقوله عن النيب 
 ، هذه األلفاظ فيها غلو يف حقه      التجليات والواسطة العظمى يف كل نعمة وصلت هلم    

ال تطروين كما أطرت النصارى ابن    : " وإطراء قد هنى عنه عليه الصالة والسالم بقوله  
 .  مع ما فيها من عبارات الصوفية "  اهللا ورسوله ، فقولوا عبد  مرمي إمنا أنا عبد

 السطر األخري  )  ٥٣٩ (يف صفحة 

، يعين    إنه تصوير لعظمها:  قال عن عرض األمانة على السماوات واألرض واجلبال
، ألنه خالف ظاهر اآلية الكرمية من غري       ، وهذا خطأ    أن العرض املذكور غري حقيقي    

عن ابن )  ٥٤٠ (، مث إنه ذكر يف صفحة    اهللا ورسوله ، واألصل احلقيقة يف كالم   دليل
 .  ، فهذا تناقض اجلوزي ما يدل على أن العرض حقيقي 

 :  ) ١٨،  ١٧ (سطر )  ٥٥٢ (يف صفحة 

، إىل أن     ، أن الشيطان سبب اإلغواء ال خالق إغواء  يف العبارة اليت نقلها عن الصاوي
د الشيطان من الفعل ونسبته إىل اهللا يتمشى  إن جتري :  ، ونقول والكل فعل اهللا تعاىل :  قال

واحلق أن الشيطان وغريه من املخلوقني هلم أفعال حقيقية وهي ال    .  مع مذهب اجلربية
=ª!$#uρ ö/ä3s)n  {:  خترج عن خلق اهللا وتقديره s{ $ tΒ uρ tβθè= yϑ ÷ès? ∩∉∪ { )ا مع ، فأثبتت لنا عمل  )١

 .  أنه اخلالق لكل شيء 

#  {:  فسر قوله تعاىل:  وما بعده)  ١٠ (سطر )  ٥٥٣ (يف صفحة  ¨L ym #sŒÎ) tí Ìh“ èù tã 

óΟÎγ Î/θ è= è% { )والتفسري إذا     س بن مسعان بغري ما ورد يف حديث أيب هريرة وحديث النوا )٢ ،
، وهو قد فسرها مبا حيصل يوم القيامة عن   جاء عن الرسول مل جيز العدول عنه إىل غريه

                                                 
 .  ٩٦:  سورة الصافات آية ) ١(
 .  ٢٣:  سورة سبأ آية ) ٢(
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، وحديث أيب هريرة وحديث النواس يدالن على أن هذا الفزع حيصل     طلب الشفاعة
 .  عندما يتكلم اهللا بالوحي فتأخذ السموات منه رجفة وتصعق املالئكة عند ذلك  

 ظات التفصيلية على اجلزء الثالث املالح
نقل عن سيد قطب أن الشمس جتري حول نفسها  :  ) ٣ (سطر )  ١٥ (يف صفحة 

،    وأن مقدار سريها اثنا عشر ميل ا يف الثانية وأن حجمها حنو مليون ضعف حجم األرض    
، ومن العجيب أهنم يستنكرون   وهذه األشياء اليت ذكرها ختر ص ال دليل عليه 

 .  ، وال يستنكرون هذه التخرصات السخيفة  ات مع أهنا قد تكون حق ا اإلسرائيلي

اليت ميوت هبا األحياء    :  نفخة الصعق :  قوله )  ١٦،  ١٥ (سطر )  ١٦ (يف صفحة  
’ y‡ÏçΡuρ  {:  ، هذا خيالف قوله تعاىل   كلهم ما عدا احلي القيام   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!$# ( { )فهناك أشياء استثناها اهللا سبحانه)١   . 

 )٢( } ) /n=yz £“y‰u‹Î(àMø  {:  فسر قوله تعاىل:  قبل األخري)  ٥ (سطر )  ٦٥ (يف صفحة 
، وهذا تعطيل للصفات نعوذ باهللا من الضالل وجحد ليدي اهللا    خلقته بذايت :  بقوله

 .  الكرميتني

وصف حالته عند مساع القرآن فقال وأحيان ا أجدين     )  ١٠ (سطر )  ٦٧ (يف صفحة 
، وهذا الكالم من تعبريات    ، يعين عند تالوة القرآن   إخل .  . أمتايل طرب ا بدون شعور 

، وجيب أن يرته القرآن عن مثل     ، واملطلوب عند تالوة القرآن اخلشوع ال الطرب        الصوفية
 .  هذا الكالم السخيف 

نقل عن سيد قطب كالم ا حول خلق اجلنني يف :  ) ٤ (التعليقة )  ٧١ (يف صفحة 
، وإسناد خلق اجلنني إىل يد اهللا  إخل )  ذه اخللقة الصغرية ويد اهللا ختلق ه (بطن أمه جاء فيه 

 .  ، ألن هذا من خصائص آدم عليه السالم حيث خلقه اهللا بيده فليتأمل   فيه نظر

                                                 
 .  ٦٨:  سورة الزمر آية ) ١(
 .  ٧٥:  سورة ص آية) ٢(



 البيان ألخطاء بعض الكتاب
 

 ٧٢

،    فسر معىن رضا اهللا باملدح واإلثابة :  قبل األخري)  ٤ (سطر )  ٧١ (يف صفحة 
 .  قيقي الالئق به سبحانه ، الذي هو الرضا احل  وهذا تأويل للصفة عن معناها الصحيح

،   فالعمل هو البداية:  قوله فيما نقله عن الرازي )  ٥ (سطر )  ٧٣ (يف صفحة 
=óΟn  {  :، هذا خالف ما يدل عليه قوله تعاىل     والعلم واملكاشفة هو النهاية   ÷æ$$ sù …çµ̄Ρr& Iω tµ≈s9Î) 

ω Î) ª!$# öÏøó tG ó™ $#uρ š Î7/Ρs% Î! { )فبدأ بالعلم قبل العمل لقوله تعاىل)١   . 

≈ÝV≡uθ  {:  فسر قوله تعاىل:  الثالثة األسطر األخرية)  ٨٧ (يف صفحة  yϑ¡¡9$#uρ 

7M≈−ƒ Èθ ôÜtΒ Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹Î/ 4 { )وهذا إنكار ليمني الرمحن    بأهنا مضمونات وجمموعات بقدرته)٢ ،
 .  ) ٩،  ٨س /٩١ص : ( ، وانظر  ، وهو تأويل باطل ماحل جل وعال 

tβθ  { على قوله تعاىل عن املالئكة  :  ) ٤ (سطر )  ٩٠ (يف صفحة   ßs Î m7 |¡ ç„ Ï‰ ôϑ pt ¿2 

öΝ Íκ Í h5 u‘ ( { )وهذا فيه نظر ألنه ال دليل عليه    أي يسبحونه وميجدونه تلذذ ا ال تعبد ا )٣ ،
 .  تلذذ ا وتعبد ا لكان أحسن  :   وصف املالئكة بأهنم عباد فلو قال  واهللا

اء جو السورة مشحون ا بطابع العنف    قال وهلذا ج  )  ٤-٣ (سطر )  ٩٢ (يف صفحة  
 .  ، هذا التعبري ال يليق بكالم اهللا عز وجل  والشدة 

، الصواب     أي ال معبود يف الوجود سواه  :  قوله )  ١٢ (سطر )  ١٠٨ (يف صفحة 
 ، قال تعاىل  ، ألن هناك معبودات كثرية لكنها تعبد بالباطل        ال معبود حبق  :  أن يقال  

}  š 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 $# { )٤(  . 

*sŒÎ#  {:  على قوله تعاىل )  ١٣ (سطر )  ١١٠ (يف صفحة  sù # |Ós% #\øΒ r& $ yϑ ¯ΡÎ* sù ãΑθ à)tƒ …çµ s9 

ä. ãβθ ä3uŠsù ∩∉∇∪ { )وهذا متثيل لكمال قدرته وتصوير   :  ، نقل قول أيب السعود قوله     )٥
                                                 

 .  ١٩:  سورة حممد آية ) ١(
 .  ٦٧:  سورة الزمر آية ) ٢(
 .  ٧٥:  سورة الزمر آية ) ٣(
 .  ٦٢:  سورة احلج آية ) ٤(
 .  ٦٨:  سورة غافر آية ) ٥(
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وهذا كالم فاسد ألنه خالف    .  لسرعة وجودها من غري أن يكون هناك آمر ومأمور 
، واملراد من هذا نفي   ) كن (، قول ا حقيقي ا  ل للشيءمدلول اآلية من أن اهللا تعاىل يقو
 .  كالم اهللا على مذهب املبتدعة

نقل عن الزخمشري أن قول اهللا تعاىل   :  قبل األخري)  ٥٩ (سطر )  ١١٧ (يف صفحة 
$  { للسماء واألرض u‹ÏKø$# % ·æöθ sÛ ÷ρ r& $ \δ öx. { )أنه على التمثيل والتصوير ال أنه قول      )١ 

،    ، يراد من ورائه نفي وصف اهللا بأنه يتكلم  ، وهذا تأويل باطل خطاب وجواب إخل  
 .  وهو قد نقله مقرر ا له

يعرب عن اآليات الكونية بأهنا أدلة على    :  ) ٦،  ١٠ ) ( ١٢٤،  ١٢٥ (يف صفحة 
، ألنه ليس القصد من ذكر     ، وهو خطأ ظاهر  ، وكثري ا ما يكرر مثل هذا التعبري وجود اهللا 

اآليات الكونية االستدالل على وجود اهللا وانفراده باخللق الذي هو عبارة عن توحيد 
،   ، ألن هذا يقر به مجهور العامل أو كل العامل ومنهم املخاطبون بالقرآن بالذات  الربوبية

، وإمنا املقصود بسياق اآليات الكونية دائم ا االستدالل    مل يكن مسلم اومن أقر هبذا فقط 
 .  بذلك على توحيد العبادة الذي ينكره املشركون 

إن اهللا مرته عن األغراض     :  قبل األخري يقول)  ٣ (سطر  )  ١٣٤ (يف صفحة 
نه ، وأل  ، ألنه مما سكت اهللا عنه وسكت عنه رسوله  ، مثل هذا النفي مبتدع  واألعراض

يراد بنفي األغراض نفي احلكمة وبنفي األعراض نفي أفعاله املتجددة مثل الكالم واخللق   
 .  والرزق 

ال يستبعد أن يكون يف الكواكب  :  ، قال التنبيه يف آخرها)  ١٤١ (يف صفحة 
واستدلوا هبذه  :  ، إىل أن قال السيارة والعوامل خملوقات غري املالئكة تشبه خملوقات األرض

ôÏΒ  {:  اآلية uρ Ïµ ÏG≈ tƒ#u ß,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ £]t/ $yϑ ÎγŠ Ïù ÏΒ 7π −/!#yŠ 4 { )يعين  )٢ ،
أنه ال تطابق  ، مع  ، هكذا قال استدلوا على ما ذكره من احتمال وجود هذه املخلوقات 

                                                 
 .  ١١:  سورة فصلت آية ) ١(
 .  ٢٩:  سورة الشورى آية  ) ٢(
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 ٧٤

، ألهنا خصت السموات واألرض دون الكواكب ببث      بني ما ذكر ومدلول اآلية الكرمية   
 .  الدواب فيها

،   آية تدل على وجود اإلله القادر احلكيم :  قوله)  ٤ (سطر )  ١٤٢ (يف صفحة 
د  ، وإمنا املقصو   ، ألن وجود اهللا يعرفه كل أحد      ، وهو خطأ   دائم ا يكرر مثل هذا التعبري

 .  االستدالل على وجوب إفراده بالعبادة 

$  {:  يقول يف تفسري قوله تعاىل:  ) ١٧ (سطر )  ١٧٤ (يف صفحة  yϑ sù ôM s3t/ ãΝÍκö n= tã 

â!$ yϑ ¡¡9$# ÞÚö‘ F{$#uρ { )وهذا التعبري ال يتناسب    وذلك على سبيل التمثيل والتخييل مبالغة )١ ،
، واألصل محل كالم اهللا   وهو خالف ما يدل عليه من بكائها حقيقة مع كالم اهللا 
 .  ، فلها بكاء حقيقي يناسبها على احلقيقة

β¨  {:  يف تفسري قوله تعاىل:  قوله  )  ١٧،  ١٨ (سطر  )  ١٨١ (يف صفحة  Î) ’ Îû 

ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ;M≈ tƒ Uψ tÏΖÏΒ ÷σçΗ ø>Ïj9 ∩⊂∪ { )لعالمة باهرة على كمال قدرة اهللا وحكمته   )٢ ،
أن    :  األوىل:  ، ويف هذه العبارة خطأ من ناحيتني لقوم يصدقون بوجود اهللا ووحدانيته 

ت االستدالل على وجود اهللا   ليس املقصود من اآليا :  وثاني ا.  . اإلميان ليس جمرد التصديق 
 .  خصوص ا املخاطبني بالقرآن  .  ألن الناس ال ينكرون هذا

š  {:  قوله يف تفسري قوله تعاىل:  ) ٢٠٦ (يف صفحة  Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑ tã uρ 

ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# { )تعبريه هذا يعطي التفريق   أي مجعوا بني اإلميان الصادق والعمل الصاحل )٣ ،
،    ، وهذه طريقة املرجئة     ، وأنه ميكن أن يكون إميان صادق بدون عمل        بني اإلميان والعمل

، وعطفه عليه من   أن العمل جزء من اإلميان فال يكون إميان بدون عمل         :  والصواب 
 .  تمام ا به وله نظائرعطف اخلاص على العام اه

                                                 
 .  ٢٩:  سورة الدخان آية  ) ١(
 .  ٣:  سورة اجلاثية آية ) ٢(
 .  ٨٢:  سورة البقرة آية ) ٣(
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 ٧٥

، أي    إشارة إىل أن اإلميان ال يتم بدونه    :  قوله :  ) ٨ (سطر  )  ٢٠٦ (يف صفحة  
 .  ال يصح بدونه ألن التمام غري الصحة :  التصديق مبا أنزل على حممد والصواب أن يقال 

šχρ  {:  فسر قوله تعاىل:  قبل األخري)  ٦ (سطر )  ٢٢١ (يف صفحة  ß‰ƒ Ìãƒ β r& 

(#θ ä9Ïd‰t6 ãƒ zΝ≈n= x. «!$# 4 { )وهذا تأويل لصفة من صفات اهللا وهي     أن يغريوا وعد اهللا   )١ ،
، لكان    إخل .  . أي يريدون أن يبدلوا كالم اهللا الذي وعد به املؤمنني :  ، فلو قال الكالم

 .  هو الصواب 

ونال ذلك اجلبل من األنوار   :  قوله عن الطور   )  ١ (سطر  )  ٢٦٢ (يف صفحة  
والتجليات والفيوضات اإلهلية ما جعله مكان ا وبقعة مشرفة على سائر اجلبال يف بقاع     

، وفيه   ، وذكر أوصاف ال دليل عليها   ، وهذا الكالم فيه غلو يف حق ذلك اجلبل  األرض
 .  تعبريات صوفية

Π÷  { أي:  قال:  قبل األخري)  ٦ (سطر )  ٢٦٧ ( صفحة يف r& ãΝ èδ 

šχθ à) Î=≈ y‚ ø9 ، وهذا    ألنفسهم حىت جترءوا فأنكروا وجود اهللا جل وعال)٢( } ∪∋⊃∩ #$
ن إفراده  ، ألن املشركني مل ينكروا وجود اهللا اخلالق وإمنا ينكرو غري صحيح

، واملراد باآليات إثبات ما أنكروه ال إثبات ما يقرون به ألنه حتصيل حاصل  بالعبادة
 .  وألنه ال يكفي

وقد غشيتها املالئكة    :  قال عن سدرة املنتهى)  ٩-٨ (سطر  )  ٢٧٤ (يف صفحة 
،    أمثال الطيور يعبدون اهللا عندها جيتمعون حوهلا مسبحني زائرين كما يزور الناس الكعبة    

 .  ، ومعلوم أن مثل هذا ال يقبل إال بدليل   قال هذا ومل يذكر عليه دليل ا

:  قال يف معرض تفسري قوله تعاىل : " ) ١١-١٠ (سطر  )  ٢٨٧ (يف صفحة 
}  # Z |³ o0 r& $ ¨Ζ Ï iΒ # Y‰ Ïn≡ uρ ÿ… çµ ãè Î7 ®K ¯Ρ { )ومل يعلموا أن الفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء   )٣ 

                                                 
 .  ١٥:  سورة الفتح آية ) ١(
 .  ٣٥:  سورة الطور آية ) ٢(
 .  ٢٤:  سورة القمر آية ) ٣(
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 ٧٦

، وهذا التعبري بالفيض يتمشى مع قول الفالسفة أن               اهلدى على من رضيه     ويفيض نور
 .  النبوة فيض وليست وحي ا       

ãΝôf  { ) ٨-٧ (سطر )  ٢٩٤ (يف صفحة  ¨Ζ9$#uρ ãyf ¤±9$#uρ Èβ#y‰àf ó¡o„ ∩∉∪ { )قال )١ ،  :
، وهذا تأويل   ينقادان للرمحن فيما يريده منهما هذا بالتنقل بالربوج وذاك بإخراج الثمار

 .  للسجود عن حقيقته من غري دليل

:  ، وقد قال تعاىل  ، كالتسبيح وكل شيء يسجد سجود ا حقيقي ا بكيفية يعلمها اهللا
}  β Î)uρ ÏiΒ >ó x« ω Î) ßx Îm7|¡ç„ Íν Ï‰÷Κ pt ¿2 Å3≈ s9uρ ω tβθßγ s)øs? öΝßγ ys‹Î6 ó¡n@ 3 { )٢(  . 

’4  {:  فسر الوجه يف قوله تعاىل   :  سطر قبل األخري)  ٢٩٦ (يف صفحة  s+ö7tƒ uρ çµô_ uρ 

y7 În/u‘ { )يقصد به نفي ما وصف اهللا به نفسه من أن له      ، وهذا تأويل باطل   بالذات)٣ ،
، ويف اآلية قرائن تبطل    ، إذ من املعلوم يف لغات مجيع األمم أن الوجه غري الذات          وجه ا 

 .  ) الصواعق (، ذكرها ابن القيم يف  هذا التأويل

فسر اسم اهللا الظاهر والباطن :  ) ١٧-١٢-١١ (سطر )  ٣٢٠-٣١٨ (يف صفحة 
، والباطن   والظاهر بآثار خملوقاته :   حيث قالتفسري ا خيالف ما فسرمها به رسول اهللا  

أي الظاهر للعقول باألدلة والرباهني الدالة على     :  ، وقال الذي ال يعرف كنه حقيقته أحد  
، مث علق  إىل معرفة كنه ذاته، والباطن الذي ال تدركه األبصار وال تصل العقول  وجوده  

، وقد اختاره أبو السعود     هذا أرجح األقوال يف تفسري الظاهر والباطن :  على ذلك بقوله 
، ومن العجب أنه ساق بعده تفسري الرسول هلذين االمسني الكرميني مبا يبطل        واأللوسي
، وأنت الباطن فليس     وأنت الظاهر فليس فوقك شيء  {:  ، وهو قوله    تفسريه هذا

                                                 
 .  ٦:  سورة الرمحن آية  ) ١(
 .  ٤٤:  سورة اإلسراء آية ) ٢(
 .  ٢٧:  سورة الرمحن آية  ) ٣(
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 ٧٧

، وفسر      الظهور بظهور ذاته وعلوها فوق خملوقاته  ، حيث فسر    )١( }دونك شيء  
، وذكر هذا التفسري الباطل      ، ولكن نعوذ باهللا من عمى البصرية  البطون بقربه من عباده

 .  ) ١٠س/٢١٩ (أيضا يف صفحة 

نقل ترجيح اخلازن أن تسبيح الكائنات  :  قبل األخري)  ٢ (سطر )  ٣١٩ (يف صفحة 
، وهذا الترجيح خالف الظاهر وال دليل عليه واهللا تعاىل      غري العاقلة يكون بغري القول 

βÎ)uρ ÏiΒ >ó  {:  يقول x« ωÎ) ßx Îm7|¡ç„ Íν Ï‰÷Κ pt ¿2 Å3≈ s9uρ ω tβθ ßγ s)øs? öΝßγ ys‹Î6 ó¡n@ 3 { )واهللا قادر  )٢ 
 ؟   على أن جيعل للكائنات نطق ا يناسبها ال نفهمه حنن فما هذا التكلف

“ΝèO 3§  {:  قال على قوله تعاىل:  من اآلخر)  ٢ (سطر )  ٣٢٠ (يف صفحة  uθ tG ó™ $# 

’ n?tã Ä ó̧yêø9$# { )وقد كرر هذه العبارة   استواء يليق جبالله من غري متثيل وال تكييف)٣ ،
، ومعناها التفويض حيث مل يفسر معىن االستواء مبا فسره    على مجيع آيات االستواء السبع 

، وهذه طريقة األشاعرة املفوضة       علو واالرتفاع مع تفويض الكيفية   السلف من أنه ال 
 .  منهم

:  زعم أن تفسري السلف لقوله تعاىل   :  ) ١ (يف التعليقة رقم  )  ٣٢١ (يف صفحة 
}  uθ èδuρ óΟä3yè tΒ t ø r& $tΒ öΝçGΨä. 4 { )مث أطلق لسانه وقلمه على   ، من باب التأويل  بالعلم)٤ ،

، ورددنا عليها مبا  ، وهو نفس املقاالت اليت نشرها يف جملة اجملتمع الذين مينعون التأويل
، واحلمد     مبا يدحضها-حفظه اهللا-، ورد عليها مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز  يبطلها

 .  هللا رب العاملني

                                                 
ابن  ،  )٥٠٥١(، أبو داود األدب  )٣٤٨١(، الترمذي الدعوات   )٢٧١٣(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ١(

 .  )٢/٥٣٦(، أمحد  )٣٨٣١(ماجه الدعاء 
 .  ٤٤:  سورة اإلسراء آية ) ٢(
 .  ٥٤:  سورة األعراف آية  ) ٣(
 .  ٤:  سورة احلديد آية  ) ٤(
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 ٧٨

θ#)  {:  فسر قوله تعاىل)  ١٧ (سطر )  ٣٢١ (صفحة يف  ãΖtΒ#u «!$$ Î/ { )أي  )١ 
، وتفسري اإلميان بأنه جمرد التصديق تفسري باطل يتمشى مع مذهب  صدقوا بأن اهللا واحد 

،   ، والنطق باللسان والعمل باجلوارح ، التصديق بالقلب د أهل السنة، واإلميان عن املرجئة 
، وقد تكرر من املؤلف تفسري اإلميان بأنه جمرد   ال يكفي واحد من هذه الثالثة دون البقية   

 .  التصديق

مبا ركز يف العقول من األدلة على وجود     :  قوله  )  ١٠ (سطر )  ٣٢٢ (يف صفحة 
، وكذا ليس     ، فلو قال مبا ركز يف العقول من معرفة اهللا باألدلة  ، ويف هذا التعبري نظر   اهللا

، ألن لفظ الوجود ليس فيه مدح ألنه     املقصود من األدلة جمرد معرفة وجود اهللا فقط    
 .  ، وإمنا املقصود من األدلة معرفة استحقاقه للعبادة وحده     يشترك فيه كل موجود 

 )٢( } #$!ô‰s% yìÏϑy™ ª  {:  وله تعاىليف تفسريه ق:  ) ٩-٨ (سطر )  ٣٣٥ (يف صفحة 
ومعىن مساعه تعاىل لقوهلا إجابة دعائها ال جمرد :  نقل قول الزخمشري حيث قال

، وقد نقله مقرر ا له     اهـ " مسع اهللا ملن محده   " ، وهو كقول املصلي     تعاىل بذلكعلمه
، وتشبيهه   ، ألن معناها نفي صفة السمع عن اهللا وتأويله بإجابة الدعاء   مع أنه تفسري باطل

هنا معدى  " مسع اهللا " تشبيه مع الفارق بينهما ألن " مسع اهللا ملن محده : " بقول املصلي
،    ومعناه اإلجابة    م معد ى بالال)  مسع اهللا ملن محد  (، و   ، ومعناه السماع احلقيقي  بنفسه

χ  {:  كما نقل بعد ذلك بثالثة أسطر من تفسري أيب السعود لقوله تعاىل                 Î) ©! $# 

7ì‹ Ïϑ y™ × ÅÁ t/ ∩∠∈∪ { )بأن معناها مبالغ يف العلم باملسموعات واملبصرات وهذا معناه                    )٣   
 .  ، وهو تأويل باطل  عن اهللا تعاىل وتأويلهما بالعلمنفي صفيت السمع والبصر       

                                                 
 .  ٣٩:  سورة النساء آية ) ١(
 .  ١:  رة اجملادلة آية سو) ٢(
 .  ٧٥:  سورة احلج آية ) ٣(
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 ٧٩

“ü  {:  قال على قوله تعاىل :  قبل األخري)  ٣ (سطر )  ٣٦٥ (يف صفحة  Ï% ©!$# ΟçFΡr& 

Ïµ Î/ šχθ ãΖÏΒ ÷σãΒ ∩∇∇∪ { )وهذا كما سبق منه مرار ا  ، أن الذي آمنتم وصدقتم بوجوده    )١ ،
، وقد بي نا خطأه يف ذلك   حيث يفسر اإلميان بالتصديق وهو تفسري لغوي ال شرعي

، إذ معناه أن معناها أن جمرد التصديق بوجود اهللا       ، تعبري أسوأ  ، مث قوله بوجوده     مرار ا
 .  يكون إميان ا كافي ا

tΠöθ  {:  قال على قوله تعاىل:  وما بعده)  ٦ (سطر )  ٤٣٠ (يف صفحة  tƒ ß#t±õ3ãƒ 

tã 5−$ y™ { )وهذا   إخل .  . ، يكشف فيه عن أمر فظيع شديد يف غاية اهلول والشدة  )٢ ،
 عن أيب سعيد - رمحه اهللا - البخاري  اآلية فيما رواهخيالف ما فسر به النيب 

يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له    {:   يقولمسعت رسول اهللا  :   قال اخلدري
 ليسجد فيعود  ، ويبقى من كان يسجد يف الدنيا رياء ومسعة فيذهب كل مؤمن ومؤمنة

، وهذا احلديث خمرج يف  - رمحه اهللا -، قال ابن كثري  )٣( }ظهره طبق ا واحد ا 
ـ  ، وله ألفاظ  الصحيحني ويف غريمها من طرق  ، وتفسري   ، وهو حديث طويل مشهور اه

 .  الرسول هو املتعني وإن كان خيالف أهواء نفاة الصفات 

 )٤( }يسجد كل مؤمن ومؤمنة  {:  ومن العجب أن الصابوين ساق آخر هذا احلديث
، وهذا والعياذ باهللا من التلبيس  وحذف أوله الذي هو تفسري اآلية الكرمية وبيان املراد بالساق

 .  واخليانة يف النقل

Ÿω  {:  على قوله تعاىل :  ) ١٠ (سطر  )  ٤٥٤ (يف صفحة  uρ ¨β â‘ x‹ s? # tŠ uρ Ÿω uρ 

% Yæ# uθ ß™ { )وهذه      ، نقل عبارة الصاوي هذه أمساء أصنام كانوا يعبدوهنا  اآلية)٥ ،
                                                 

 .  ٨٨:  سورة املائدة آية ) ١(
 .  ٤٢:  سورة القلم آية  ) ٢(
 .  )١٨٣(، مسلم اإلميان   )٤٦٣٥(البخاري تفسري القرآن   ) ٣(
 .  )٤٦٣٥(البخاري تفسري القرآن   ) ٤(
 .  ٢٣:  سورة نوح آية ) ٥(
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، أن هذه أمساء      ما ثبت يف صحيح البخاري عن ابن عباس رضي اهللا عنهماالعبارة ختالف
، فأشار عليهم الشيطان بتصويرهم   يف قوم نوح ماتوا فحزنوا عليهمرجال صاحلني 

، وفيه أن هذه الصور      إخل األثر .  . ونصب صورهم على جمالسهم لتذكر حاهلم يف العبادة 
 .  عبدت

ذكر تعاىل هذه األدلة التسع على    :  قبل األخري قال)  ٥ (سطر  )  ٥٠٨ (يف صفحة  
، فقوله كربهان واضح على مكان    البعث والنشورقدرته تعاىل كربهان واضح على مكان  

، ألنه يعطي معىن التشبيه مبعىن أهنا تشبيه الربهان وليست    ، تعبري غري سليم البعث والنشور
، وجاء هذا التعبري يف صفحة     ، وهذا تعبري صحفي دارج ال يليق بأسلوب التفسري   برهان ا

 .  ) ١٣س/٥١٧ (

أي الذين مجعوا بني اإلميان الصادق والعمل     :  هقول )  ١٨ (سطر  )  ٥٤٢ (يف صفحة  
، وهذا خالف مذهب أهل السنة     ، هذا التعبري يعطي أن اإلميان غري العمل الصاحل

، وعطفه     واجلماعة من أن العمل داخل يف مسمى اإلميان حبيث ال يتحقق اإلميان بدونه
 .  العمل على اإلميان عندهم من عطف اخلاص على العام اهتمام ا به

فدل بناؤها وإحكامها على وجوده وكمال   :  قوله)  ٤ (سطر )  ٥٦٦ (يف صفحة 
، ألنه ليس املراد من ذكر اآليات الكونية جمرد االستدالل على      ، وهو تعبري ناقص  قدرته

؛ ألن املخاطبني يقرون بذلك وإمنا املراد االستدالل على إفراده بالعبادة وهو        وجود اهللا  
 .  ، وكم يكرر مثل هذا التعبري الناقص  ونالذي جيحده املخاطب

، وصف فيه     بأنه سيد الكائناتوصفه الرسول   :  ) ٦سطر )  ٦٠٤ (يف صفحة 
، فلو قال سيد البشر لكان ذلك صحيح ا      عن مثل ذلك ، وقد هنى النيب     غلو وإطراء  

، أما سيادته على الكائنات فهذا    )١( }م وال فخر  أنا سيد ولد آد   { مطابق ا له لقوله   
 .  ال دليل عليه

                                                 
 .  )٢/٥٤٠(، أمحد  )٢٢٧٨(مسلم الفضائل  ) ١(
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 ثالثا التعقيب على ما ذكره األستاذ عبد الكرمي اخلطيب 
 يف كتاب الدعوة الوهابية وحممد بن عبد الوهاب 

 .  ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده   احلمد هللا 

 :  وبعد

العقل  :  ، حممد بن عبد الوهاب  الوهابيةالدعوة   : " فقد اطلعت على كتاب عنوانه
 .  لألستاذ عبد الكرمي اخلطيب  " احلر والقلب السليم 

والكتاب يف مجلته يتضمن دراسة حتليلية لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب من حيث     
، وما قوبلت به من  ، واحلاجة إليها   ، ومثرهتا األسس اليت قامت عليها وطريقتها

 .  خصومها

، فقد أدركت عليه   جيد يف بعض مواضيعه وسيئ يف مواضيع أخرى منه وهو كتاب
، ونصح ا للخلق وإنصافا  مالحظات مهمة ال يسعين املرور هبا دون تعليق عليها بيان ا للحق

، شأهنا   هلذه الدعوة املباركة برد ما يلصقه هبا أعداؤها من هتم وما يقذفوهنا به من شبهات 
 .  يف ذلك شأن كل دعوة إصالح 

 .   على يد خصومها يف ذلكناهيك مبا حصل لدعوة الرسول  

ولعل األستاذ اخلطيب قد وقع يف تلك األخطاء تأثر ا مبا يسمع أو يقرأ مما ميليه أو يلقيه 
، وإن كان األستاذ قد أزاح عن هذه   ، دون تنبه ألهدافهم وأغراضهم   خصوم هذه الدعوة  

، لكنه أبقى على بعضها مما لواله لكان    ها من شبهاتالدعوة املباركة كثري ا مما لفقه أعداؤ
 .  كتابه جيدا مائة يف املائة

وكان الشيخ عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم وفقه اهللا قد الحظ على األستاذ كثري ا 
، دون أن يغري من    من تلك األخطاء مبالحظات خمتصرة طبعت مع كتابه يف طبعته األخرية 

 .  ، مما يدل على إصراره عليها  اواقع تلك األخطاء شيئ 

، لعل األستاذ يعيد    وهذا مما يؤكد على مالحظايت هذه بدافع النصح وجتلية احلقيقة    
 خصوص ا -، ليسلم من تبعتها وجينب القراء  النظر يف كتابه فينحي عنه تلك اهلفوات



 البيان ألخطاء بعض الكتاب
 

 ٨٢

 احلق خري من  فالرجوع إىل-،  الذين ال يعرفون هذه الدعوة معرفة جيدة عن الواقعية فيها 
 .  -التمادي يف الباطل 

وهذه املالحظات بعضها جاء عرض ا يف غري صميم املوضوع وإليك بياهنا  
 :  بالتفصيل

  . ، وتسميته ألتباعها أيضا بالوهابية  تسميته لدعوة الشيخ بالدعوة الوهابية-١

 ملقصد  ولعل األستاذ فعل ذلك جماراة خلصوم الدعوة الذين ينبزوهنا هبذا اللقب -
 :  خبيث مل يتنبه له فهذه التسمية خطأ من ناحية اللفظ ومن ناحية املعىن   

  -، فألن الدعوة مل تنسب يف هذا اللقب إىل من قام هبا  أما اخلطأ من ناحية اللفظ
 - الذي ليس له أي جمهود فيها  -، وإمنا نسبت إىل عبد الوهاب   -وهو الشيخ حممد  

الدعوة    : ( ، إذ النسبة الصحيحة أن يقال  فهي نسبة على غري القياس العريب
 .  ) احملمدية

لكن اخلصوم أدركوا أن هذه النسبة نسبة حسنة ال تنفر عنها فاستبدلوها بتلك النسبة  
 .  املزيفة

، فألن هذه الدعوة مل خترج عن منهج مذهب السلف          وأما اخلطأ من ناحية املعىن  
الدعوة السلفية    :  كان الواجب أن يقال   ، ف الصاحل من الصحابة والتابعني وأتباعهم 

ألن القائم هبا مل يبتدع فيها ما نسب إليه كما ابتدع دعاة النحل الضالة من 
، ألىب الناس والتاريخ يف  ، إذ هذه النحل الضالة لو مسيت سلفية    اإلمساعيلية والقرمطية

 .  ، ابتدعها من قام هبا ؛ ألهنا خارجة عن مذهب السلف  هذه التسمية

النسبة الصحيحة لفظ ا ومعىن لدعوة الشيخ حممد عبد الوهاب أن يقال الدعوة   ف
 .  ، أو الدعوة السلفية    احملمدية

لكن ملا كانت هذه النسبة تغيظ األعداء حرفوها ولذلك مل تكن الوهابية معروفة عند      
،   ، وإمنا ينبزهم هبا خصومهم بل يرتهون هبا كل من دان مبذهب السلف       أتباع الشيخ

ىت ولو كان يف اهلند أو مصر وإفريقية وغريها واخلصوم يريدون هبذا اللقب عزل  ح
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، وعد وها مذهب ا    ، فقد أخرجوها من املذاهب األربعة     الدعوة عن املنهج السليم   
Y‰|¡ym ôÏiΒ Ï‰ΨÏã ΟÎγ#  { خامس ا Å¡àΡr& .ÏiΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ t ¨t6 s? ãΝßγ s9 ‘,ys ø9$# ( { )١(  . 

 :  ) ١٢ص  ( قال األستاذ يف  -٢
، والدين  فاحلرب اليت دارت بني علي ومعاوية قد اختلط فيها الرأي باهلوى "  

 .  " بالسياسة

، مع أن من أصول أهل السنة واجلماعة سالمة قلوهبم           هكذا قال ساحمه اهللا-
؛ ألهنم يف ذلك     وعدم اخلوض فيما شجر بينهم وألسنتهم ألصحاب رسول اهللا  

،    ، إن أصابوا فلهم أجران      ، وإما جمتهدون خمطئون   ، إما جمتهدون مصيبون   معذورون
 .  ، واخلطأ مغفور  وإن أخطئوا فلهم أجر  واحد     

 :  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

يل نزر مغمور يف جانب فضائل القوم  مث القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قل  "  
، والعلم    ، والنصرة  ، واهلجرة   ، واجلهاد يف سبيله   ، من اإلميان باهللا ورسوله  وحماسنهم
 وما من  اهللا عليهم   -، بعلم وبصرية    ، ومن نظر يف سرية القوم    ، والعمل الصاحل    النافع

 .  " ، علم يقين ا أهنم خري اخللق بعد األنبياء  به من الفضائل
 :  يقول األستاذ )  ٥٣ص  ( يف -٣

ولقد كان اخلالف بني احلسن البصري وتلميذه أيب احلسن األشعري خالف ا يف    " 
 .  إخل . " . . الرأي

، فاحلسن البصري   مع أن بني احلسن البصري واألشعري زمنا طويال    ! !  كذا يقول -
سن األشعري ولد سنة   ، وأبو احل  وهو تابعي .  ) هـ١١٠ ( سنة - رمحه اهللا -تويف 

،    فبني وفاة احلسن ووالدة األشعري مائة ومخسون سنة كما ترى .  ) هـ٢٦٠ (
 ! ؟  كيف يتحقق هذا التتلمذ الذي قاله األستاذ

                                                 
 .  ١٠٩:  سورة البقرة آية ) ١(
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 :  ، قال  ملا حتدث عن الكائنات )  ٢٠ص ( يف -٤
،    ، قائم عليها   ، ال بد من موجد هلا   ال بد من قوة  وراء  هذه الظواهر مجيعها "  

،    ، وبأية لغة ، سم هذه القوة ما شئت من أمساء   ، ممسك ببقائها نظم لوجودهام
، وهذا ما يسمى     ، ومدبر الوجود ، خالق الكون  ) اهللا (، إهنا   وعلى أي لسان

، واملتصرفة يف كل    اإلميان بالقوة الواحدة املوجدة لكل شيء :  ، أي بالتوحيد
 .  اهـ " شيء 

 :  ظتان ولنا على هذه اجلملة مالح  -

، فال يسمى إال   ، ألن أمساء اهللا توقيفية  ، وهذا خطأ أنه جوز أن يسمى اهللا قوة  :  األوىل
:  ، كما قال تعاىل  ، وقد مسى نفسه بالقوي ، أو مساه به رسوله مبا يسمي به نفسه

}  ä−ã— ötƒ tΒ â!$ t±o„ ( uθ èδuρ ” Èθ s)ø9$# â“ƒÍ“ yè ø9$# ∩⊇∪ { )وقال تعاىل )١ ،  :}  ¨βÎ) š −/u‘ uθ èδ 

‘“ Èθ s)ø9$# â“ƒ Í“ yèø9$# ∩∉∉∪ { )٢(  . 

β¨  {:  ، كما قال سبحانه والقوة صفته  Î) ©!$# uθ èδ ä−#¨— §9$# ρ èŒ Íο §θ à)ø9$# ßÏG yϑ ø9$# ∩∈∇∪ { )٣(  . 

 .  ، وهناك فرق بني االسم والصفة ، والقوة صفته سبحانه  امسه :  فالقوي

 ، فال نسميه إال ؛ ألن أمساءه توقيفية  مث إنه ال جيوز لنا أن نسمي اهللا مبا شئنا من أمساء
 .  مبا مسى به نفسه

،    أنه فسر التوحيد بأنه اإلقرار بأن اهللا هو مدبر الوجود وموجده  :  املالحظة الثانية 
، لكن هذا التوحيد ال            ، فهذا صحيح      أراد أن هذا هو توحيد الربوبية              فإن 

، وال يعصم       ، وال يدخل صاحبه يف اإلسالم           يكفي وال ينجي من عذاب اهللا         
 {.  ر يقرون هبذا وهم كفار        ، ألن الكفا     دمه وماله     È⌡ s9 uρ Ν ßγ tF ø9 r' y™ ô ¨Β öΝ ßγ s) n= yz 

                                                 
 .  ١٩:  سورة الشورى آية  ) ١(
 .  ٦٦:  سورة هود آية ) ٢(
 .  ٥٨:  سورة الذاريات آية  ) ٣(
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£ ä9θ à) u‹ s9 ª! $# ( { )١(   ،}   È⌡ s9 uρ Ν ßγ tF ø9 r' y™ ô ¨Β t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ t ¤‚ y™ uρ 

}§ ôϑ ¤±9 $# t yϑ s) ø9 $# uρ £ ä9θ à) u‹ s9 ª! $# ( 4’ ¯Τ r' sù tβθ ä3 sù ÷σ ãƒ ∩∉⊇∪ { )٢(  . 

ملا ذكرنا  :  ، فهذا خطأ واضح   وإن أراد أن هذا هو التوحيد املطلق املطلوب من اخللق      
، ومساهم اهللا   ال ينفعهم يف اآلخرة  ، و من أن الكفار أقروا به ومل ينفعهم يف الدنيا   

 .  كفار ا ملا مل يقروا بتوحيد اإلهلية الذي هو عبادته وحده ال شريك له 

 :  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

فإقرار املرء بأن اهللا رب كله شيء ومليكه وخالقه ال ينجيه من عذاب اهللا إن مل   "
، وأن حممد ا رسول    حق العبادة أحد إال هو  ، فال يست يقترن به إقرار ا بأنه ال إله إال اهللا

 .  " ، فيجب تصديقه فيما أخرب به وطاعته فيما أمر اهللا

 :  وقال أيض ا

وقد أخرب اهللا سبحانه عن املشركني من إقرارهم بأن اهللا خالق املخلوقات مبا بينه يف   " 
 {:  ، فقال كتابه 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 utsùr& $ ¨Β 

tβθãã ô‰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!$# ( Ïµ ø‹n= tã ã≅ 2uθ tG tƒ tβθè= Ïj.uθ tG ßϑ ø9$# ∩⊂∇∪ { )٣(  . 

 :  ، مث قال  وذكر آيات كثرية يف هذا املعىن

، فإن عامة املتكل مني الذي  وهبذا وغريه يعرف ما وقع من الغلط يف مسمى التوحيد  
،    تهم أن جيعلوا التوحيد ثالثة أنواع  يقررون التوحيد يف كتب الكالم والنظر غاي

، وواحد يف    ، وواحد يف صفاته ال شبيه له  هو واحد يف ذاته ال قسيم له  :  فيقولون
،   ، وهو توحيد األفعال   ، وأشهر األنواع الثالثة عندهم هو الثالث      أفعاله ال شريك له 

أن هذا هو     ، و  ويظنون أن هذا هو التوحيد املطلوب      .  . وهو أن خالق العامل واحد   
                                                 

 .  ٨٧:  سورة الزخرف آية  ) ١(
 .  ٦١:  سورة العنكبوت آية ) ٢(
 .  ٣٨:  سورة الزمر آية ) ٣(
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ومعلوم .  ، حىت جيعلوا معىن اإلهلية القدرة على االختراع  " ال إله إال اهللا " معىن قولنا
 أوال مل يكونوا خيالفونه يف أن املشركني من العرب الذين بعث إليهم رسول اهللا   

، حىت إهنم كانوا يقرون بالقدر     ، بل كانوا يقرون بأن اهللا خالق كل شيء    هذا
 .  اهـ " مع هذا مشركون ، وهم  أيض ا

ذكر األستاذ أن الشيخ حممد عبد الوهاب التقى يف املدينة بالشيخ   )  ٤٧ص ( يف -٥
 .  أيب املواهب البلعي الدمشقي وأخذ عنه الفقه

 وال ندري على أي شيء اعتمد يف ذلك مع أن الذين ترمجوا للشيخ وكتبوا يف    -
، والظاهر    با املواهب من مجلة شيوخه سريته من أحفاده وتالميذه وغريهم مل يذكروا أ

 .  أن بينهما مدة زمنية متنع من إدراك الشيخ أليب املواهب 

 :  ) ٦٣ص (مث قال األستاذ 

، وأخذ ما اطمأن      بالشيخ حممد السندي املدين)  الشيخ حممد ا :  يعين (مث اتصل  " 
 .  " إليه وعارضه فيما مل يقبله عقله ويطمئن إليه قلبه

ي ما مستند األستاذ يف هذا القول الذي مل يسبقه إليه أحد ممن ترجم      وال ندر-
، والشيخ عبد  ، كالشيخ ابن غامن ، واخلرباء بسريته  للشيخ من تالميذه وأحفاده 

 .  ، والشيخ ابن بشر وغريهم  الرمحن بن حسن

 مث هل املرجع فيما يقبل ويرد يف األخذ عن العلماء هو العقل أم ميزان الشرع    -
 ! ؟  اعده الثابتةوقو

، وهذا ما ال نوافقه عليه وال       إن األستاذ جعل الشيخ يرجع يف ذلك إىل عقله   -
، السيما يف حق مثل الشيخ الذي كان حيرص كل احلرص على     يوافقه عليه غرينا

اتباع الدليل واالنقياد له وألن صحيح النقل ال خيالف صريح العقل أبد ا كما هو       
 .  معلوم

ريح للشيخ حممد حياة السندي يف علمه بأن عنده ما ال يقره العقل وال      ويف هذا جت  -
 .  يطمئن إليه القلب
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 :  يقول األستاذ )  ٧٥-٧٤ص ( يف -٦
حادة عنيفة مطبوعة بطابع التطرف   )  دعوة الشيخ  :  يعين (بدأت الدعوة  " 

عل للمسلم   ، ومثل هذا ال جي  ، فكان طبيعي ا أن يلقاها الناس بعناد وتطرف  واملغاالة
  . " . . . جمال ا بني الطرفني املتقابلني

 :  إىل أن قال 
، فاملسلمون مجيع ا يف نظر     بإنكار اجملتمع اإلسالمي كله)  الدعوة:  يعين (بدأت  "  

الوهابيني قد انسلخوا عن اإلسالم مبا أدخلوا على دينهم من بدع وحمدثات  
، وهذا   وتى ممن يعتقد فيهم الصالحكالتوسل بغري اهللا ورفع القباب على قبور امل

لون من الشرك باهللا ويف هذا بعض احلق ولكن فيه كثري ا املبالغة 
 .  . " . . . . . . . . . . . . والغلو

 :  إىل أن قال 
بعد أن  )  شدة اخلالف بينهم وبني غريهم:  يعين (كان ال بد أن حيدث هذا  "

، وجيعل    حيصر اإلسالم يف دعوهتم وضع الوهابيون دعوهتم يف هذا اإلطار الذي 
، داخل ا يف مداخل الكفر واإلحلاد وجند   كل من احنرف عنها منحرف ا عن اإلسالم 

 .  اهـ " هذا واضح ا يف الكتب اليت ألفها علماء الوهابيني

 :  هكذا يصف األستاذ دعوة الشيخ هبذه األوصاف  :   واجلواب أن نقول  -

 .   الغلو والتطرف والعنف -أ

 .  ، وتكفري من احنرف عنها ، وحصر اإلسالم يف تلك الدعوة  كفر مجيع املسلمني ت-ب

 .   أن كتب علماء الوهابية تشتمل على تكفري املسلمني-ج
 :  جوابنا على ذلك أن نقول 

، فبينما  قد تناقض األستاذ يف كتابه هذا تناقض ا واضح ا يف موضوع دعوة الشيخ   :  أول ا
، أو    ملنفرة اليت رمبا يكون قد قرأها من كتب خصومهاهو يصفها هبذه الصفات ا
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$  {،  مسعها من أفواههم  tΒ uρ ‘Ï÷‚ è? öΝèδ â‘ρ ß‰ß¹ çt9 ø.r& 4 { )بينما هو يسطر هذه  )١ 
 :  ) ١١٢-١١١ص (، إذا هو يف آخر كتابه يقول يف    الصفات هنا

، وتدعو    ، ألهنا تستند إىل احلق ودعوة حممد بن عبد الوهاب من الكلم الطيب " 
، لقد    ، كثرية اخلري  ، وفرية الثمر  ، وهلذا كانت دعوة مباركة   ، وتعمل يف سبيله  له

، وإمنا يضيء للناس    ، وال يطلب سلطان ا  قام صاحبها يدعو إىل اهللا ال يبغي هبذا جاه ا 
 .  ، ويكشف هلم املعاثر واملزالق اليت أقامها الشيطان على جوانبه    الطريقمعامل

، ولو مل تكن   ولقد اصطدمت هذه الدعوة وهي وليدة يف مهدها بقوة عاتية   
، لقضي  ، وتقوم على دعائم قوية من اإلميان تستند إىل أصول ثابتة من احلق

وملا بقي منها يف قلوب ،   ، وملا واصلت سريها يف احلياة   عليها من أول صدمة 
 .  . " . الناس أثر ينتفع به

 :  إىل أن قال 

لقد وقف أتباع هذه الدعوة وقفة ال ميكن أن توصف بأقل من مواقف الشهداء من          "  
 .  . " . أتباع األنبياء وحواريهم 

 :  إىل أن قال بعدما ذكر موقفهم من محلة إبراهيم باشا 

، تزيدها النار وهج ا    ئ السليمة أشبه باملعادن الكرمية   وهكذا الدعوات اخلاصة واملباد    "  
، فقد كانت هذه الدماء الزكية   ، وكالنبت الطيب يزيده احلريق أرجي ا وطيب ا  وبريق ا

،    ، أو تضيع هباء   اليت أريقت يف سبيل الدعوة أكرم على اهللا من أن تذهب هدر ا   
وأينعت وأطلعت أطيب  ، فزكت   ولقد كانت غذاء طيب ا لتلك الشجرة املباركة  

 .  . " . الثمرات

 .  هذا ما قاله األستاذ يف ثنائه على الشيخ وتزكيتها

                                                 
 .  ١١٨:  سورة آل عمران آية  ) ١(
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،  الغلو :  فهل تراه نسي ما كتبه قبل ذلك من وصفها بتلك الصفات املنفرة    
 ؟  ، وتكفري مجيع املسلمني والتطرف

فكيف ،  ، واجلمع بني النقيضني مستحيل   كيف جنمع بني طريف كالمه ومها نقيضان
 ؟   جيتمع يف دعوة الشيخ هذا وذاك  

، وكما هو      ، كما شهد به األستاذ وغريه      إذا كانت دعوة الشيخ هي احلق        :  ثاني ا 
#  {،   ، فما خالفها فهو الباطل قطع ا         الواقع الذي ال شك فيه        sŒ$ yϑ sù y‰ ÷è t/ È d, ys ø9 $# ω Î) 

ã≅≈ n= Ò9 $# ( { )١(  . 

 .  ، بل يف صميم العقيدة  وليست هذه املخالفة يف مسألة اجتهادية فروعية 

، هل يرى جهاده     فهل يرى األستاذ أن جهاد املخالف الذي أصر على خمالفته وعناده 
 ؟   يف سبيل العقيدة غلو ا وعنف ا وتطرف ا

 ؟  بيل اهللافأين موضوع اجلهاد يف س  :  إذا 

 ؟   وهل الشيخ وأتباعه جاهدوا إال ألجل تصحيح العقيدة والقضاء على الشرك 

، فلهم فيهم    وأصحابه من قبل إال ألجل هذا الغرض  وهل جاهد الرسول  
 ؟   القدوة 

، فلنترك اجلواب عنها للشيخ حممد   وأما دعواه أن من مسات الدعوة تكفري املسلمني    :  ثالث ا
 .  سهبن عبد الوهاب نف

 عامل من أهل العراق كان قد أرسل إليه - يف رسالته إىل السويدي - رمحه اهللا -قال 
 :   فأجابه هبذه الرسالة ومنها -، وسأله عما يقول الناس فيه  كتاب ا

، عقيديت وديين الذي أدين هللا به   ، ولست مببتدع  وأخربك أين وهللا احلمد متبع    "
، مثل األئمة األربعة وأتباعهم     أئمة املسلمني  مذهب أهل السنة واجلماعة الذي عليه 

، وهنيتهم عن دعوة األحياء       ، لكين بينت للناس إخالص الدين هللا   إىل يوم القيامة

                                                 
 .  ٣٢:  سورة يونس آية ) ١(
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، وعن إشراكهم فيما يعبد اهللا به من الذبح والنذر    واألموات من الصاحلني وغريهم
ملك مقرب وال  والتوكل والسجود وغري ذلك مما هو حق اهللا الذي ال يشاركه فيه  

 أوهلم إىل آخرهم وهو الذي عليه أهل   -، وهو الذي دعت إليه الرسل من   نيب مرسل
 .  . " . السنة واجلماعة 

 :  - رمحه اهللا -إىل أن قال  

، وأزعم أن أنكحتهم غري       ومنها ما ذكرمت أين أكفر مجيع الناس إال من اتبعين    "
؟ إين أبرأ    ؟ هل يقول هذا مسلم ، ويا عجب ا كيف يدخل هذا يف عقل عاقل صحيحة

 .  " إىل اهللا من هذا القول الذي ما يصدر إال عن خمتل العقل 

 :  مث قال

،    ، وهنى عنه  ، فأنا أكفر من عرف دين الرسول مث بعدما عرفه سبه    وأما التكفري "
، وأكثر األمة وهللا احلمد ليسوا     ، فهذا هو الذي أكفره   وعادى من فعله

 .  اهـ " كذلك

 :   يف رسالة له- رمحه اهللا -ال وق

، وبه    وهللا احلمد واملنة -، بل أقول ، فإين مل آته جبهالة وأما ما ذكر لكم عين "
ö≅è%   {:  القوة  Í_ ¯ΡÎ)  Í_1 y‰yδ þ’În1u‘ 4’n< Î) :Þ≡uÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡•Β $ YΨƒÏŠ $ Vϑ uŠÏ% s' ©#ÏiΒ tΛÏδ≡tö/Î) $ ZŠÏΖym 4 $ tΒ uρ tβ%x. 

zÏΒ tÏ.Îô³ßϑ ø9$# ∩⊇∉⊇∪ { )١(  . 

ولست وهللا احلمد أدعو إىل مذهب صويف أو فقيه أو متكلم أو إمام من األئمة الذين    
، بل أدعو إىل اهللا وحده ال    ، مثل ابن القيم والذهيب وابن كثري وغريهم أعظمهم 
، وأرجو    اليت أوصى هبا أول أمته وآخرهم   ، وأدعو إىل سنة رسول اهللا    لهشريك 

، بل أشهد اهللا ومالئكته ومجيع خلقه إن أتانا منكم من     أين ال أرد احلق إذا أتاين  

                                                 
 .  ١٦١:  سورة األنعام آية ) ١(
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، وألضربن اجلدار بكل ما خالفه من أقوال أئميت   ، ألقبلنه على الرأس والعني  احلق
 .  ، اهـ "  احلق  فإنه ال يقول إالحاشا رسول اهللا 

، فهل يف هذا غلو    - رمحه اهللا  -، يصفه لنا إمام الدعوة نفسه    فهذا منهج الدعوة  
 ؟   وتطرف وتكفري جلميع املسلمني كما زعم ذلك خصومه 

، وال ترسل   إنه جيب عليك أيها األستاذ أن حتاسب نفسك على ما تقول وتكتب
$  {:   عمل ا بقوله تعاىل، ، وأن تتثبت قبل أن تصدر احلكم  القول جزاف ا pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 

t Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u β Î) óΟ ä. u !% y` 7, Å™$ sù :* t6 t⊥ Î/ (# þθ ãΨ ¨ t6 tG sù β r& (#θ ç7Š ÅÁ è? $ JΒ öθ s% 7' s#≈ yγ pg ¿2 (#θ ßs Î6 óÁ çG sù 4’ n? tã $ tΒ 
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وأما دعواه أن كتب علماء الوهابية تشتمل على تكفري املسلمني إال من كان يدين    :  رابع ا
، فنحن نطالبه أن يربز لنا كتاب ا واحد ا من كتب الشيخ حممد بن عبد  بدعوهتم

إىل يومنا هذا يصدق ما  .  . الوهاب أو من كتب أبنائه وأحفاده وكتب تالميذهم  
 .  به إليهم من تكفريهم للمسلمنينس

،    الغلو :  ، فاألستاذ وصف دعوة الشيخ بصفات مذهب اخلوارج     وباجلملة
 .  ، وحصر اإلسالم فيهم  ، وتكفري املسلمني  ، والعنف  والتطرف

 ؟   من أين استقى هذه املعلومات اخلاطئة عن الدعوة  

، فضل ا عن  ملنصف، وما هذا شأن الباحث ا ال بد أنه استقاها من كتب خصومها
،    العامل املسلم الذي يعلم أنه سيحاسب بني يدي اهللا عن كل كلمة يقوهلا أو يكتبها   

}  $ ¨Β àáÏù= tƒ ÏΒ @Αöθ s% ω Î) Ïµ ÷ƒy‰s9 ë=‹Ï% u‘ Ó‰ŠÏG tã ∩⊇∇∪ { )٢(  . 

                                                 
 .  ٦:  سورة احلجرات آية  ) ١(
 .  ١٨:  سورة ق آية) ٢(
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 :  ) ٨٢ص ( ويقول األستاذ يف -٧
، فقد    إن هذه الدعوة مهما كان اتصاهلا بالسياسة    :  ، فنستطيع أن نقول  وإذن "  

، وظل صاحب الدعوة هو صاحب   - وهو الدين-بقي اللون الغالب عليها 
 .  " إخل.  . الكلمة يف اجملتمع الذي استجاب له مبا فيه من حكام وحمكومني

 ؟  هل الدين منفصل عن السياسة :  ونقول له

، فالسياسة  ، والشريعة اإلسالمية دين ودولة      السياسة الصحيحة إن الدين هو  
 .  الصحيحة ال تقوم إال على الدين

،   يتكلم األستاذ يف موضوع هدم القباب املقامة على القبور)  ٩٣ص ( يف -٨
 :  فيقول

، فهدم القبة املقامة   وقد بدأ هذا العمل صاحب الدعوة حممد بن عبد الوهاب "
، مث    ، مث تال ذلك هدم كثري من قباب الصحابة والتابعني اخلطابعلى قرب زيد بن 

، فحالوا بني الناس وبني  جتاوز هذا إىل قرب الرسول الكرمي وإىل الكعبة الشريفة
، وكان ذلك هو الذي أثار ثائرة املسلمني يف    التمسح هبما والتماس الربكة منهما

، ألهنم ال يقدسون     إلسالم، وعدوا من أجله الوهابيني حرب ا على ا   كل مكان 
 .  " ، وال يوقرون حرماته  مقدساته

إن هدم القباب املقامة على القبور هو واجب             :  واجلواب على ذلك أن نقول        
وال تدع قرب ا مشرفا          {:   حيث قال  ، تنفيذ ا ألمر الرسول        مجيع املسلمني   

 .  كما رواه مسلم وغريه        .  )١( }إال سويته    

،     هو استالم احلجر األسود، فالوارد عن رسول اهللا  وأما التمسح بالكعبة
 .  ، واستالم الركن اليماين دون بقية األركان  وتقبيله

                                                 
،  )٣٢١٨(، أبو داود اجلنائز    )٢٠٣١(، النسائي اجلنائز    )١٠٤٩(، الترمذي اجلنائز    )٩٦٩(مسلم اجلنائز   ) ١(

 .  )١/٩٦(أمحد 
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 ملا كان يستلم أركان الكعبة   وهلذا أنكر ابن عباس رضي اهللا عنهما على معاوية    
  وذكر له ابن عباس فعل الرسول   .  يء مهجورليس من البيت ش :  ، ويقول  كلها

ô‰s)©9 tβ%x. öΝä3s9 ’Îû ÉΑθ  {:  وتال عليه هذه اآلية الكرمية  ß™ u‘ «!$# îο uθ ó™ é& ×πuΖ|¡ym { )١(  . 

 .  صدقت:  ، قال ا للرسول، اتباع  عن رأيهفتراجع معاوية  
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، وأما    فادعاء األستاذ أن علماء الدعوة مينعون التمسح بالكعبة مطلق ا ادعاء خاطئ
، وكذا التمسح بقرب   ، ووسيلة من وسائل الشرك   فهو حرام  التمسح بقرب الرسول  

 .  ، وهو من حماسن الدعوة ال من مثالبها  ك واجب ، واملنع من ذل  غريه من باب أوىل 

 :  ) ٢٦/٩٧ ( " جمموع الفتاوى " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف

، وال يتمسح   ، فال يقبل وأما سائر جوانب البيت والركنان الشاميان ومقام إبراهيم "
تمسح بذلك  فإذا مل يكن ال، باتفاق املسلمني املتبعني للسنة املتواترة عن النيب  به

 .  ، فأوىل أال يقبل وال يتمسح مبا هو دون ذلك   وتقبيله مستحب ا

،    عند قربه أن يقبل احلجرةواتفق العلماء على أنه ال يستحب ملن سلم على النيب 
اللهم ال    {: ، وألنه قال   ، لئال يضاهي بيت املخلوق بيت اخلالق   وال يتمسح هبا 

 .  )٤( }وال تتخذوا قربي عيد ا  {:  وقال.  )٣( }جتعل قربي وثن ا يعبد 

، أال فال تتخذوا القبور   ون القبور مساجدإن من كان قبلكم كانوا يتخذ  {:  وقال

 .  )٥( }مساجد فإين أهناكم عن ذلك 

                                                 
 .  ٢١:  سورة األحزاب آية  ) ١(
 .  ٣٦:  سورة األحزاب آية  ) ٢(
 .  )٤١٦(مالك النداء للصالة  ) ٣(
 .  )٢/٣٦٧(، أمحد  )٢٠٤٢(أبو داود املناسك  ) ٤(
 .  )٥٣٢(مسلم املساجد ومواضع الصالة     ) ٥(
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 :  ) ٢٦/١٢١ (وقال أيضا 

 إمنا  ، فإن النيب  وال يستلم من األركان إال الركنني اليمانيني دون الشاميني "  
،    ، واآلخران مها يف داخل البيت  ، ألهنما على قواعد إبراهيم استلمهما خاصة

، واآلخران ال يستلمان وال      ، واليماين يستلم وال يقبل  األسود يستلم ويقبلفالركن 
، وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما  ، واالستالم هو مسح باليد يقبالن

يف األرض من املساجد وحيطاهنا ومقابر األنبياء والصاحلني وصخرة بني املقدس فال   
 .  اهـ " مة ، باتفاق األئ ، وال تقبل تستلم

فالتربك بالبقاع والقبور واآلثار إذا كان القصد منه التعلق على اهللا يف حصول الربكة    
، فماذا على علماء الدعوة إذا حالوا بني الناس وبني      وطلبها من غريه فهذا شرك  

 ؟  ، نصح ا للخلق وغرية للحق الشرك ووسائله

ص (انظر  .   ملقامه وقربه لألذى تعريض امث يعد األستاذ منع التمسح بقرب الرسول 
 .  من كتابه)  ٩٤

،   ويا سبحان اهللا إن الذي يؤذي الرسول حقيقة هو الذي جيعل قربه وثن ا يعبد 
 .  ، أو يدافع بلسانه وقلمه عمن يفعل ذلك  ويرتكب ما هنى عنه

إخل قول فيه   . " . وكان ذلك هو الذي أثار ثائرة املسلمني يف كل مكان    : " وقوله 
، فاملسلمون باملعىن الصحيح يؤيدون علماء الدعوة يف    زفة وتقول على املسلمنيجما

، أما املعاندون من     ذلك وال ينكره إال اجلهال الذين ال يعرفون من اإلسالم إال امسه      
 .  عباد القبور وهؤالء وأولئك ال اعتبار إلنكارهم يف ميزان احلق وجمال النقد  

، ولنا مبا جرى لسيدنا   يعادى وحتاك ضده التهم مث الداعية إىل احلق ال بد أن  
 ومبا جرى إلخوانه النبيني صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني وما جرى  حممد 

 .  ، لنا يف ذلك أكرب أسوة وأعظم عربة   على أتباعهم

مث إن األستاذ أراد أن يلطف املوضوع ويغطي ما مر يف كالمه من شطحات   
 :  فقال
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مبرتلة ورم خبيث حيتاج   " األمور اليت أنكرها الشيخ  :  يعين " إن هذه األمور   " 
 ! !  " إىل يد نطاسي بارع للقضاء عليه

 :   مث قال-٩
ولو أن الوهابية قد أخذت األمر مأخذ ا هين ا ودعت أول ما دعت إىل ترك البدع   "

، كالزار وغري ذلك مما كان يعيش عليه كثري من املسلمني يف ذلك  الصارخة
، لكان متهيد ا طيب ا ومقدمة ناجحة ملا تنطوي   لو أن الوهابيني فعلوا هذا، احلني

عليه دعوهتم من حترير العقل اإلسالمي وحترير العقيدة اإلسالمية مما غشيها من 
 .  " جهل وضالل

،   هكذا يرى األستاذ طريقة الدعوة الناجحة أن يترقى هبا من األدىن إىل األعلى  -
 .  دع أوال مث بإنكار الشرك حبيث يبدأ بإنكار الب
  : ولنا على ذلك مالحظتان

، مع أهنا قد تكون شرك ا إذا اعتقد معلقها أهنا تدفع الشر     عده التمائم من البدع: األوىل
م والتولة    إن الرقى والتمائ   {: ، قال   ، وكذلك إذا كان فيها ألفاظ شركية    بذاهتا

 .   رواه أمحد وأبو داود   )١( }شرك 

 فالرسول أول ما   أن هذه الطريقة اليت وصفها للدعوة خمالفة لطريقة الرسول   : الثانية
، فلبث يف مكة ثالث عشرة سنة يدعو إىل التوحيد وإنكار الشرك         بدأ بإنكار الشرك

دع إمنا يكون بعد  ، والنهي عن الب  قبل أن يأمر بالصالة والزكاة والصيام واحلج 
، بل هذه طريقة مجيع الرسل صلوات اهللا       ، حبيث يبدأ باألهم فاملهم صالح العقيدة

ÉΘöθ  {:  ، كل نيب أول ما يبدأ قومه بقوله  وسالمه عليهم أمجعني s)≈tƒ (#ρ ß‰ç7ôã $# ©!$# $tΒ 

Νä3s9 ôÏiΒ >µ≈s9Î) ÿ…çν çöxî { )٢( . 

                                                 
 .  )١/٣٨١(، أمحد  )٣٥٣٠(، ابن ماجه الطب   )٣٨٨٣(أبو داود الطب  ) ١(
 .  ٥٩:  سورة األعراف آية  ) ٢(
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إن   : " ) ١٠٢-١٠١ص ( يتكلم األستاذ عن االستعانة باملخلوق فيقول يف  -١٠
اإلنسان الذي يؤمن باهللا ويضم قلبه على توحيد ال خيلو أبد ا يف حاالت خمتلفة من 

ت الذي ال أن ينظر من غري قصد إىل غري اهللا فيما يطرقه من أحداث ذلك يف الوق
، وحنن نرى أن مثل هذه       خيلو فيه قلبه من ذكر اهللا واإلميان بتفرده باأللوهية    

،    االلتفاتات العارضة ال ميكن أن تقطع الطريق على املسلم وأن تعزله عن ربه 
، فأي     ، كما تقول بذلك الدعوة الوهابية  وتسلكه يف عداد الكافرين امللحدين 
إىل التماس العون من ذوي اجلاه وأصحاب  إنسان مل ختف نفسه من غري قصد  

 .   "؟ السلطان
 :  إىل أن قال 

، أيكون هذا  فهل لو ألقي مسلم اليوم يف النار مث جاءه أحد ميد إليه يد اخلالص   "  
 ! ؟  املسلم كافر ا أو ملحد ا إذا قبل العون 

هذا   إن التوحيد اخلالص على الوجه الذي تصوره الدعوة الوهابية حيتم على مثل  
 .  اإلنسان أال يستعني بغري اهللا

، مث إىل    فكيف األمر إذن وصاحب الدعوة نفسه قد مد يده إىل أمري العيينة أول ا  
 ! ؟  األمري حممد بن سعود ثاني ا

فإن األخذ باألسباب أمر يدعو  ! ؟  فهل يف هذا ما ينقص التوحيد أو يفسد العقيدة
 األمر أن يضل بعض الناس عن جهل عن ، وغاية ما يف ، ويزكيه الدين إليه العقل

، وذلك ما ميكن أن نفسر به تعلق   االجتاه إىل األسباب السليمة املتصلة باملسببات
، إهنم ضلوا الطريق فلم يتعرفوا على األسباب    بعض اجلهلة باألضرحة وحنوها 

 .  ا هـ " ، ومثل هذا يوصف بالكفر واخلروج عن الدين الصحيحة
من غري قصد فهل مراده أن هذه األشياء اليت ذكرها    " ذ كلمة  وقد كرر األستا-

فكل من هؤالء مرفوع عنه    ! ؟  تصدر من نائم أو ناس أو جمنون أو غري مميز أو مكره    
 .  ، فال داعي إىل هذا التطويل   القلم بنصوص األحاديث



 البيان ألخطاء بعض الكتاب
 

 ٩٧

تكفري من وماذا قصده بااللتفاتة العارضة إىل غري اهللا اليت تنسب إىل الدعوة الوهابية 
 ! ؟  فعلها

إن كان قصده االلتفات بطلب احلاجات وتفريج الكربات إىل األموات                 
،   ، ليس يف الدعوة الوهابية فحسب          ، فهذا كفر بإمجاع املسلمني       والغائبني 

  { اهللاألنه دعاء لغري    tΒ uρ äí ô‰ tƒ yì tΒ «! $# $ ·γ≈ s9 Î) t yz# u Ÿω z≈ yδ ö ç/ … çµ s9  Ïµ Î/ $ yϑ ¯Ρ Î* sù 
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، كما يظهر    وإن قصد هبذا االلتفات االستعانة باملخلوق احلي احلاضر فيما يقدر عليه     
فأي إنسان مل ختف نفسه من غري قصد إىل التماس العون من ذوي اجلاه      : " قوله

إمنا تكفر  : " ، وقد جتىن األستاذ على دعوة الشيخ يف قوله   ، فهذا مباح " والسلطان
 .  " من فعل ذلك وتعده ملحد ا

وصاحب الدعوة قد مد يده إىل      " وهو يرد على نفسه ويتناقض يف قوله حني يقول  
  " العينية أوال مث إىل األمري حممد بن سعود ثاني ا أمري 

فقد رد على نفسه فيما نسب إىل هذه الدعوة وحنن نرد يف هذه املسألة من كالم     
 يف كشف الشبهات ما - رمحه اهللا -، حيث يقول  الشيخ حممد بن عبد الوهاب

 :  نصه

هللا تعاىل يف قصة ، كما قال ا فإن االستغاثة باملخلوق فيما يقدر عليه ال ننكرها 
≈çµsW  {:  موسى tó tG ó™ $$ sù “ Ï% ©!$# ÏΒ Ïµ ÏG yè‹Ï© ’n?tã “ Ï% ©!$# ôÏΒ Íν Íiρ ß‰tã { )وكما يستغيث )٢ 

، وحنن أنكرنا   وق اإلنسان بأصحابه يف احلرب أو غريه يف أشياء يقدر عليها املخل    
، أو يف غيبتهم يف األشياء اليت ال يقدر       استغاثة العبادة اليت يفعلوهنا عند قبور األولياء 

 .  ا هـ " عليها إال اهللا

                                                 
 .  ١١٧:  سورة املؤمنون آية ) ١(
 .  ١٥:   القصص آيةسورة) ٢(
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، فلم يتعرفوا على    إهنم ضلوا الطريق  " وأما قوله عن تعلق بعض اجلهلة باألضرحة   
حبه بالكفر واخلروج  ، وال يهتم صا ، ومثل هذا يوصف باجلهل األسباب الصحيحة

  " عن الدين

، بني له احلق ودعي إىل التوحيد فإن    من تعلق على األضرحة عن جهل :  فنقول له
، ويطلب احلاجات منها فهو كافر  أصر على التعلق باألضرحة بعد ذلك يستغيث هبا

 إىل التوحيد   ، كشأن املشركني األولني الذين دعاهم رسول اهللا     خارج عن الدين
Ÿ≅yè  {:   وقالوافأبوا y_ r& sπ oλÎ; Fψ$# $ Yγ≈s9Î) #´‰Ïn≡uρ ( { )ألن اجلهل ي زال بالبيان وال يبقى    )١ ،

 .  على الضالل بعد البيان إال معاند للحق
الوهابية يكتب األستاذ كالم ا معناه أن    )  ١٠٥و١٠٤و١٠٣ ( ويف الصفحات -١١

، مع كثرة من     ، ومتسحهم باألضرحة   تسارع إىل تكفري الناس بتعليقهم التمائم
، وخطورة التكفري وقسوته وكون من يفعل هذه املخالفات فعلها عن    يفعل ذلك

 .  إخل .  . . . جهل ومن أنه ميكن العالج عن طريق النصح واإلرشاد 
بأن علماء الدعوة ال يكفرون      وحنن جنيب األستاذ عن ذلك مبا سبق أن شرحناه    -

 :  ، بل يف ذلك تفصيل ، والتمسح باألضرحة مطلق ا   الناس مبجرد تعليق التمائم

فمن علق التميمة أو متسح بالضريح يعتقد يف ذلك جلب النفع ودفع الضر من دون    
 .  اهللا فهذا شرك

من اهللا فهو    ومن فعله يعتقده سبب ا من األسباب فقط مع اعتقاده أن جلب النفع والضر    
 .  حمرم ووسيلة من وسائل الشرك

 .  ، فإن استمر بعد ذلك منع عنه بالقوة   ومن فعل ذلك جاهل ا بني له وأرشد 

β  { وكثرة من يفعله ليست حجة  Î) uρ ôì ÏÜ è? u sY ò2 r&  tΒ † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# x8θ = ÅÒ ãƒ  tã 

È≅‹ Î6 y™ «! $# 4 { )٢(  . 
                                                 

 .  ٥:  سورة ص آية) ١(
 .  ١١٦:  سورة األنعام آية ) ٢(
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،    وأما كون التكفري فيه قسوة وخطورة فذلك ال مينع من إطالقه على من اتصف به   
 .   ال يكفرون إال من كفره اهللا ورسوله -واحلمد هللا -وعلماء الدعوة  

من إنه بعد أن انتشر العلم يف اجملتمع اإلسالمي وخلصت العقول  " وأما قول األستاذ
، ذهبت أو كادت تذهب كل هذه السور اليت كانت تعيش يف     تصورات اجلهل

،    فهذا كالم ينقضه الواقع " اجملتمع اإلسالمي من تعظيم القبور والتمسح باألضرحة 
وما يفعل عند هذه األضرحة      .  . . ، وغريمها  ، ومشهد احلسني   وما قرب أمحد البدوي

 .  اذ وال بعيد عن بلدهاآلن من الشرك األكرب خباف  على األست 
 قد أكثر األستاذ من وصف الدعوة باحلدة والعنف واملبالغة والغلو والتعصب -١٢

، فهي وهللا احلمد   واخلطأ يف أسلوهبا وهذه صفات ذميمة قد برأ اهللا الدعوة منها
، أسوة    دعوة حكيمة صافية مبنية على العلم النافع واجلهاد الصادق والصرب 

 .  مس ا خلطاه وتربرسول اهللا 
 :  وسأنقل فقرات مما كتبه األستاذ يف صفحات متعددة ما كان ينبغي له أن يكتبها 

 :  يقول)  ٧٤ص  (ففي 
فلقد بدأت   .  . . بدأت الدعوة حادة عنيفة مطبوعة بطابع التطرف واملغاالة     "  

 .  " بإنكار اجملتمع كله

 :  ) ٧٦ص (ويقول يف 
مسلك ا أسلم عاقبة من هذا لو أهنا بدأت أقل عنف ا       كان ينبغي أن تسلك الدعوة  "  

 .  " مما كانت عليه 

 :  ) ٨١ص (ويقول يف 

لرأيهم فبالغوا فيه وتعصب  )  الوهابيون:  والصواب ! كذا  (ولكن تعصب الوهابيني 
 .  ، فأنكر دعوهتم عليهم اجملتمع اإلسالمي يف مجلته

 :  يقول)  ٩٣ص (ويف 
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لوهابية يف بدئها قد أخطأت خطأ بين ا يف أخذ الناس هبذا ويف احلق إن الدعوة ا "  
، دون أن تدخل يف حساهبا األثر النفسي الذي يطغى على  األسلوب احلاد العنيف

 .  " شعور املسلمني

 :  يقول)  ٩٥ص (ويف 

، ولكن يف أسلوهبا بعد ا كثري ا عن أساليب  فموضوع الدعوة سليم غاية السالمة  "  
 :  يقول)  ١٠٣ص ( ويف.  " التربية

إن هذه املبالغة وهذا الغلو يف تنقية العقيدة اإلسالمية من رواسب الشرك   :  ونقول "  
 .  ا هـ " قد وسعت هوة اخلالف بني مجهور املسلمني والوهابيني   

من أي مرجع استقيت هذه املعلومات وعرفت هذه  :  واجلواب أن نقول لألستاذ -
 ؟   ا الشيخ حممد عبد الوهاب وأتباعهالصفات عن الدعوة اليت قام هب 

 موجودة   -وهللا احلمد -؟ فها هي   هل وجدت يف كتب أصحاهبا ما يسوغ قولك  
 .  ، دلنا على واحد منها يصدق ما تقول وميسورة

؟ فما كان جيوز لك أن حتكم على اخلصم اعتمادا   أم تلقيت ذلك من كتب خصومها
 .  على كالم خصمه

سالمي بأسره أو معظمه قام يف وجه هذه الدعوة   إن اجملتمع اإل " مث قوله 
قول مردود فهذه كتب علماء مسلمني بالعشرات واملئات تثين على هذه    " ورفضها

،    ، والشام ، والعراق  ، واليمن  ، من علماء اهلند   الدعوة وتناصرها وتدافع عنها 
تب اليت أحصيه اآلن مما تضمنه املكتبة اإلسالمية من الك، وغريها مما ال  ومصر

، إمنا قام يف وجهها فئات من علماء الضالل الذين قال  تنافح عن هذه الدعوة 
.  )١( }وإمنا أخاف على أميت األئمة املضلني   {  فيهم ويف أمثاهلم الرسول

 .  وهؤالء ال عربة هبم
                                                 

/٥(، أمحد   )٣٩٥٢(، ابن ماجه الفنت       )٤٢٥٢(، أبو داود الفنت واملالحم           )٢٢٢٩(الترمذي الفنت       ) ١(
 .  )٢٠٩(، الدارمي املقدمة         )٢٨٤
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 رمحه اهللا وجزاه عن اإلسالم واملسلمني خري        -وهاب إن دعوة الشيخ حممد بن عبد ال    
 فقد بدأ دعوته بتبصري الناس طريق   تترسم خطى دعوة الرسول الكرمي     -اجلزاء   
، فلما اجتمع حوله تالميذ وأنصار اقتنعوا   ، وتصحيح العقيدة بالبيان والتعليم احلق

عوة إىل ما حوله من   ، طلب من األمراء من حيميه ويناصره حىت يبلغ هذه الد  بدعوته
، يطلب من يؤيده حىت يبلغ   يعرض نفسه على القبائل، كما كان الرسول  البالد

، وكتب إىل   ، جهر بالدعوة    ، فلما وجد الشيخ من األمراء من يساعده    دعوة ربه
،  ، ويطلب منهم املناصرة  العلماء والوالة يف البلدان اجملاورة يدعو إىل اهللا سبحانه    

،   ، فكان ال بد من اجلهاد يف سبيل اهللا  ، وعاند من عاند من استجابفاستجاب له 
 هاجر إىل املدينة   ، أسوة برسول اهللا     ، وتطهري البالد من الشرك    إلعالء كلمة اهللا  

 .  ووجد له أنصار ا فيها  

، بل هو سنة   ، كما زعمت أيها األستاذ وليس يف هذا عنف أو غلو أو تعصب 
 .  ، وأصر على الطغيان بعد البيان واإلنذار  ند احلق يف جهاد من عا  الرسول

، فيصفيه من هذه   جيب على األستاذ أن يعيد النظر يف كتابه:  نقول.  وختام ا
، ويستقي معلوماته من املراجع    ، وطمست معامله  التناقضات اليت شوهت مجاله
ب ، ككتا ، وعلى األخص كتب الشيخ ورسائله الصحيحة عن الدعوة املباركة 

تيسري العزيز   " ، مثل ، وكتب أحفاده وتالميذهم وغريهم من العلماء   التوحيد
غاية األماين   " و.  " الدرر السنية يف األجوبة النجدية   " فتح اجمليد و  " و .  " احلميد

صيانة اإلنسان    " ، و  لعالمة العراق حممود شكري األلوسي   .  " يف الرد على النبهاين 
وغريها مما .  . ، لعالمة اهلند حممد بشري السهواين    .  " عن وسوسة الشيخ دحالن    

 .  ، ويرد شبهات خصومها يوضح أهداف هذه الدعوة املباركة  

 .  هذا ما نرجوه من األستاذ الكرمي 

 ،، وهو حسبنا ونعم الوكيل  ونسأل اهللا لنا وله التوفيق فيما نقول ونعمل

 . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
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 رابعا رد ما تومهه الدكتور احللو
  من صحة نسبة ما يف كتاب هنج البالغة إىل علي بن أيب طالب 

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

 :  وبعد

جملة كلية اللغة العربية     " لقد اطلعت على ما نشره الدكتور عبد الفتاح حممد احللو يف  
 عام -العدد اخلامس  (جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف    "  االجتماعية والعلوم
 .  ) هنج البالغة بني اإلمام علي والشريف الرضي   : ( من حبث بعنوان)   هـ١٣٩٥

، ظننت أن الدكتور احللو سيبني حقيقة هذا الكتاب الذي   وعندما حملت العنوان
م مما يرته عنه أمري املؤمنني علي بن أيب      اشتمل على كثري من دس الشيعة وأباطيله

 بعد ، وأن األمة ظلمت فاطمة بنت الرسول     كسب  الصحابة الكرام طالب
 .  ، وكنفي صفات اهللا عز وجل  ، وأن اخلالفة حق لعلي وأهل بيته     وفاته

، وإن كان فيه شيء يسري من      ، فقد ملئ هذا الكتاب بالرفض واالعتزال    وباجلملة
 .   لقصد التمويه على الناسكالم علي 

، ولكن مل أظفر مبا    كنت أظن أن الدكتور احللو سيكشف هذا كله ويبينه للناس   
 يف  ، ويصحح نسبته لعلي    ، فقد وجدته ينتصر هلذا الكتاب    ظننته عندما قرأت البحث
 .  ، وإن كان يتردد يف اجلزم بنسبته إليه يف مواضع أخرى     مواضع من هذا البحث

 إن    -، تعني علي  أن أعقب على هذا البحث مبا يبني احلقيقة ويزيل اللبس عند ذلك
، وذكر مناذج مما اشتمل عليه     وذلك بذكر آراء العلماء يف هذا الكتاب ومؤلفه-شاء اهللا

 .  من الباطل ومناقشة الدكتور احللو يف حبثه حول هذا الكتاب 

 :  فأقول مستعين ا باهللا
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 يف الكتاب ومؤلفه أقوال العلماء احملققني 
 :  " منهاج السنة " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف

، وهلذا ال يوجد   وأهل العلم يعلمون أن أكثر خطب هذا الكتاب مفتراة على علي  " 
، فهي مبرتلة من يدعي أنه علوي أو عباسي  ، وال هلا إسناد معروف غالبها يف كتاب قدمي

، فإن النسب يكون معروف ا من  ، فيعلم كذبه قطوال نعلم أحد ا من سلفه اد عى ذلك 
 .  أصله حىت يتصل بفرعه 

، ومل يوجب اهللا على اخللق        ويف هذه اخلطب أشياء قد علم يقين ا من علي  ما يناقضها  
  )١(.  " ، وإن ذلك من تكليف ما ال يطاق    أن يصدقوا مبا مل يقم دليل على صدقه 

 :  وقال أيضا

، فجعلوه من   وأمثاله أخذوا كثريا من كالم الناس  " هنج البالغة " ولكن صاحب 
، ومنه ما هو كالم حق يليق به أن يتكلم    كالم علي  ومنه ما حيكى عن علي أنه تكلم به

  )٢( " البيان والتبيني " ، ويف كتاب  ، ولكن هو يف نفس األمر من كالم غريه  به

يأخذه ويلصقه   " غةهنج البال " ، وصاحب  للجاحظ كالم كثري منقول عن غري علي
 .  بعلي

لو كانت كلها عن علي ومن    " هنج البالغة " وهذه اخلطب املنقولة يف كتاب 
، فإذا   ، منقولة عن علي باإلسناد وبغريها ، لكانت موجودة قبل هذا املصنف  كالمه

 ال يعرف قبل هذا علم أنه   - بل أكثرها-عرف من له خربة باملنقوالت أن كثري ا منها 

                                                 
 .  ) . ) ٤/٢٤ (منهاج السنة   ) (١(
حىت كتب األدب اليت ال سند ألخبارها ؛ كالبيان والتبيني جند فيها اخلطبة العلوية   :  ب قال حمب الدين اخلطي  ) (٢(

، فإذا قارنا اخلطبة الواحدة الوجيزة يف مثل البيان والتبيني مبثلها يف هنج البالغة جندها قد              أسطرا معدودة  
كثر التزوير الذي عين به    وأ.  انتفخت وعظمت أحشاؤها بالعظائم اليت مل تكن معروفة حىت يف زمن اجلاحظ       

، فيقع   الرضي وأخوه املرتضى يف هنج البالغة يدور على الشيء الذي له أصل فيضيفان إليه ما مل يكن له أصل    
ـ    ص   . ( التناقض بني قوله املستقيم الثابت عنه وبني القول امللتوي املعزو  إليه بال سند وال دليل على صحته اه

٤٣٠ ( (  . 
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، وما   ، ومن الذي نقله عن علي   ال فليبني الناقل هلا يف أي كتاب ذكر ذلك ، وإ  كذب
، ومن كانت له خربة مبعرفة طريق أهل    ؟ وإال فالدعوى اجملردة ال يعجز عنها أحد  إسناده

علم أن هؤالء الذين    .  احلديث ومعرفة اآلثار واملنقول باإلسناد وتبني صدقها من كذهبا
 أبعد الناس عن املنقوالت والتمييز بني صدقها  ينقلون مثل هذا عن علي من 

 .  ) ٤/١٩٥ (انتهى من منهاج السنة  " وكذهبا

 :  يف ترمجة املرتضى " وفيات األعيان " وقال ابن خ ل كان يف

اجملموع من كالم علي بن أيب       " هنج البالغة  " وقد اختلف الناس يف كتاب " 
إنه ليس من  :  ؟ وقد قيل  ع أخيه الرضي    أم مج)  املرتضى :  أي ( هل هو مجعه   طالب

 .  "  واهللا أعلم ،  وإمنا الذي مجعه ونسبه إليه هو الذي وضعه  كالم علي 

هنج   " وهو املتهم بوضع كتاب    : " للمرتضى قال " امليزان " وملا ترجم الذهيب يف 
نه  جزم بأ " هنج البالغة  " ، ومن طالع كتابه وله مشاركة قوية يف العلوم " البالغة

ففيه السب الصراح واحلط على السيدين     .  مكذوب على أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه   
، وفيه من التناقض واألشياء الركيكة والعبارات اليت من له        أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما   

، جزم بأن    معرفة بنفس القرشيني الصحابة وبنفس غريهم ممن بعدهم من املتأخرين
 .  " الكتاب أكثره باطل

 .  كالم الذهيب هذا مقرر ا له  " لسان امليزان " مث نقل ابن حجر يف

، كلهم جيزمون      ، واحلافظ ابن حجر  واإلمام الذهيب:  شيخ اإلسالم :  فهؤالء األئمة
 .   وإنه من وضع مؤلفه بكذب نسبة ما يف الكتاب أو أكثره إىل علي بن أيب طالب   

هل هو   :  خلالف يف جامع هذا الكتاب ، وحيكي ا وابن خلكان حيكي هذا أيض ا
 .  ؟ والذهيب يتهم به املرتضى  املرتضى أو الرضي 

 .  والذي يظهر يل أنه من وضع االثنني  
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وهذان     " )١( " منهاج السنة " وقد قال حمب الدين اخلطيب يف حاشية املنتقى من
بكل ما هو األخوان تطوعا للزيادة على خطب أمري املؤمنني سيدنا علي كرم اهللا وجهه   

 من ، وهو بريء عند اهللا    من التعريض بإخوانه الصحابة   .  طارئ عليها وغريب عنها
 .  " ، وسيربأ إليه من مقتريف هذا اإلمث  كل ذلك

 :  هو الرضي  " هنج البالغة " وقال أيضا ملا ذكر أن مؤلف  

 )  هـ٤٢٦ (ومن املقطوع به أن أخاه علي بن احلسني املرتضى املتوىف سنة           " 
، وال سيما اجلمل اليت هلا مساس بأحباب علي     شاركه يف الزيادات اليت دست يف النهج   

، وما خرج من هذه      لقد تقمصها فالن  :   كقول األخوين أو أحدمها    وأولياء النيب   
ـ  . " احلمأة   .  ٥٠٨ص .  ا ه

لسان  " وابن حجر يف  " امليزان " وكل من األخوين رافضي على ما ذكره الذهيب يف 
وذكر الذهيب يف ترمجة املرتضى أيضا عن ابن حزم أنه كان من كبار املعتزلة    " يزان امل

، وذكر الذهيب أنه أخذ العلوم عن الشيخ املفيد الذي صنف كتاب ا    ، وكان إماميا  الدعاة
، وجعل قبور املخلوقني حتج كما   وحشاه بالكذب والشرك  " مناسك حج املشاهد  " مساه

 .  حيج البيت

إما من وضع املرتضى أو له فيه مشاركة قوية  " هنج البالغة " ل على أن كتابومما يد
 .  ، واملرتضى كما ذ كر يف ترمجته من كبار املعتزلة  ما فيه من االعتزاليات يف الصفات

، فالدكتور مصر  يف غري موضع من حبثه على صحة نسبة ما يف      ولكن مع هذا كله  
 :   يقول يف حبثه، حيث الكتاب إىل علي بن أيب طالب

أن الرضي حني مجعه كان جيمع شيئ ا معروف ا يف    " هنج البالغة " ومجلة القول يف " 
 وإال الجته كثري من معاصريه إىل نقده يف عصر  عصره بصحة نسبته لإلمام علي 

، وكانت الكلمة الواحدة أو اللمزة كافية بإحراق        كثرت فيه الفنت بني الشيعة والسنة 

                                                 
 )  ٢٠ص  ) (١(
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 ومل يقيد الرضي كل ما وجده من كالم اإلمام وإمنا اختار   )١(غداد أو هدمها  أحياء من ب
 .  " منه ما يثق يف صحة نسبته

 :  ، فيقول مث يعود الدكتور فيتردد يف هذا احلكم 

ولكن هذا الكتاب لن يسلم من الطعن على بعض ما فيه حىت تقوم دراسة جادة    
 .  " ة األخرية فيه، وتقول الكلم ، وتوثق نقوله تبحث عن أصوله 

 :  ويقول أيضا

من اخلطب املطولة تطرق إليه عامل التنسيق  " هنج البالغة " وأغلب الظن أن ما يف " 
، وهو عمل يقتضي من   ، وربط ذلك كله يف سياق واحد   والتنظيم وضم النظري إىل النظري 

 .  " ، وللربط بني األفكار وضمان تسلسلها صاحبه بعض التدخل الستكمال معىن

 :  ويقول أيض ا

، إيثارا لولوج النصيحة إىل قلوب الناس      ورمبا توسع يف ذلك بعده على هنجه    " 
 ومن القصص يف  ومتكنها من أفئدهتم وقد وضع من األحاديث على الرسول اهللا 

الترغيب والترهيب ما أقام مدارس للحديث بعد ذلك نقب ا للوضع عن السنة واستخالص ا  
 .  لصحيحها

 :   أيضا عما يف اخلطب من التنميق اللفظيوقال

وهو أمر رمبا عمل فيه من نقل كالم أمري املؤمنني فلم يكن تشريع ا كما كان كالم      " 
،    ، ومنهجا للفصاحة ، وإن كان مهيع ا للبالغة   فيتحرى نقله بلفظهصاحب الرسالة 

 .  " ، ويؤخذ باملنت البليغ  تؤثر فيه الرواية الفصيحة

هنج    " ، فهو حينما يكاد جيزم بصحة نسبة ما يف  التناقض يف كالم الدكتورفأنت ترى
 بناء منه على ثقة الرضي يف حتريه ما  إىل أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  " البالغة

 وكيف يقول -، ولعدم االعتراض عليه يف ذلك من معاصريه      صحت نسبته إىل علي 
 مث يتشكك يف -منه معارضة كبار األئمة يف ذلك   الدكتور هذا مع ما نقل هو ونقلنا حنن 

                                                 
 .  ) . ، وما زالت بغداد يف مكاهنا مل حترق ومل هتدم   لقد وجدت أكاذيب الشيعة وخرافاهتم من قدمي الزمان      ()١(
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 األخرية ويقر باحتمال الدخيل يف الكتاب وما دام تطرق االحتمال إىل ما يف     -كلماته 
 .  ، فإنه مل يعد موثوق ا به الكتاب

فلن   :  على أننا مع هذا كله حنيط الدكتور علم ا أنه لو خال الكتاب من مجيع الطعون 
 .   بالسند الصحيح املتصل إليه  إالتصح نسبته لعلي 

اإلسناد   : " عن عبد اهللا بن املبارك أنه قال " صحيحه " ذكر اإلمام مسلم يف مقدمة
 .  انتهى " ، ولوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء  من الدين

 أهم املطاعن املوجهة إىل هنج البالغة وجواب الدكتور عنها ومناقشتنا له 
، نقل ا عن عبد الزهراء   عن املوجهة إىل ذلك الكتاب ذكر الدكتور ملخص ا للمطا

 :  ، ومن أمهها   احلسيين

 ما ال ي س ل م أن يصح صدوره عن    أن يف الكتاب من التعريض بصحابة رسول اهللا -١
 .  مثل اإلمام علي

 .   ما فيه من ذكر الوصي والوصاية -٢

 .  ر جيل عن مثله مقام علي  أن يف الكتاب ما يشم منه ريح ادعاء علم الغيب وهذا أم -٣

 :  وجييب الدكتور عن املطعن األول بقوله

 ملا تضمنته من -إحدى خطب الكتاب   :   يعين-فإين ال أجد مساغ ا للطعن فيها  " 
  فإن املتتبع ملشكلة اخلالفة من لدن قبض رسول اهللا        الكالم على صحابة رسول اهللا   

 درك مدى املرارة اليت كان حيسها علي   ي)١(يف أوثق كتب السنة ومراجع التاريخ 
، فما الذي مينعه من إخراج      ، فقد كان يرى نفسه أحق هبا وأهلها  حلرمانه من اخلالفة 

 .  إخل كالمه   .  . " هذه الشقشقة

                                                 
 .  ) !؟  ، فهل يعدها مصدرا من مصادر التشريع ككتب السنة      الدكتور يقرن كتب التاريخ مع كتب السنة     ) (١(
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 :   أمرين هو منهما بريء ومها فالدكتور هبذا الدفاع يلصق بعلي 

Ÿω  {:  نه اهللا بقوله ، وارتكابه ما هنى ع سب إخوانه من الصحابة   :  أوال uρ =tG øó tƒ 

Νä3àÒ ÷è−/ $³Ò ÷è t/ 4 { )وما هنى عنه رسول اهللا   )١ بقوله :  } فلو أنفق     ال تسبوا أصحايب ،

وكرم اهللا عليا عن هذه   .  )٢( }، ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه  أحدكم مثل أحد ذهب ا
 .  )٣(املنقصة 

عدم اقتناعه خبالفة أيب بكر وعمر وعثمان ألنه على رأي الدكتور يرى نفسه   :  وثاني ا
 .  ، وهو أهلها وهم ليسوا هلا بأهل   أحق هبا منهم

 .  وهذا افتراء ظاهر على أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه 

، وقد أمجع أهل السنة على أن        ويتضمن الطعن يف خالفة أيب بكر وعمر وعثمان 
 :  ، مث علي  ، مث عثمان ، مث عمر   أبو بكراخلليفة بعد رسول اهللا 

 :  قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية

 .  )٤( " ، فهو أضل من محار أهله  ومن طعن يف خالفة أحد من هؤالء   " 

خري هذه األمة بعد :  وقد ثبت عن علي من وجوه متواترة أنه كان يقول  : " وقال
 .  " ، مث عمر   نبيها أبو بكر

 :  وقال الشيخ أيض ا

، وال     اتفقت السنة والشيعة على أن علي ا مل يدع إىل مبايعته إال بعد مقتل عثمان " 
 .  " تبايعه أحد إال ذلك الوق 

                                                 
 .  ١٢:  سورة احلجرات آية  ) ١(
، أبو داود    )٣٨٦١(، الترمذي املناقب   )٢٥٤١(، مسلم فضائل الصحابة   )٣٤٧٠(البخاري املناقب  ) ٢(

 .  )٣/٥٥(، أمحد  )١٦١(، ابن ماجه املقدمة   )٤٦٥٨(السنة 
 .  ) . ، وإمنا ذلك مزور عليه  وارتكاب ما هنى اهللا عنه ورسوله   ) (٣(
 .  ) العقيدة الواسطية    ) (٤(
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 :  " منهاج السنة " وقال الشيخ أيضا يف

، وال     ، فال بذل فيها مال ا من املتواتر أن أبا بكر مل يطلب اخلالفة برغبة وال برهبة    " 
، كما    ، وال عدد من املوايل تقوم بنصرته   ، وال كانت له عشرية ضخمة    شهر عليها سيف ا 

منا أشار ببيعة عمر أو بيعة أيب عبيدة مث     ، وإ  ، بل وال قال بايعوين جرت عادة طالب امللك  
، مث الذين بايعوه طائعني هم الذين بايعوا    ، وال أكرهه عليها   من ختلف عن مبايعته مل يؤذه  

،   ، فقاتل هبم املرتدين وفارس والروم  ، الذين رضي اهللا عنهم   حتت الشجرة رسول اهللا  
،    ، فلما جاءه اليقني عادته وعيشه، وال أكل منها وال لبس إال ك وثب ت اإلسالم وأهله

، بل نظر   ، مل يستأثر منها بشيء عنهم وال آثر هبا قرابته خرج منها أزهد مما دخل فيها  
،    ، ففتح األمصار  فواله عليهم فأطاعوه كلهم-عمر :   يعين-،  إىل أفضلهم يف نفسه

زم ا لعيش من قبله  ، وأذل أهل النفاق وبسط العدل ووضع الديوان والعطاء ال   وقهر الكفار
، حىت خرج شهيدا مل يتلوث هلم املال وال وىل أحد ا من أقاربه    يف مأكله ومشربه وملبسه

، فسار وبىن  ، هذا أمر يعرفه من يعرف وينصف مث بايعوا عثمان كلهم طوع ا منهم  والية
 من   املقصود .  ا هـ " )١(على أمر قد استقر قبله بسكينة وحلم وهدى ورمحة وكرم ولني       

 .  - رمحه اهللا -كالمه 

،   وما قرره الدكتور يعد عمل الصحابة هذا كله خطأ   " هنج البالغة " وعلى ما يف
، فيلزم  حيث عدلوا باخلالفة عمن يستحقها وأهلها إىل من ال يستحقها وليس هلا بأهل

نتائجه ، عياذ ا باهللا من الكالم الذي ال تقدر عواقبه و   عليه أن األمة اجتمعت على ضاللة    
 .  ومستلزماته

ولست أدري ما هي أوثق كتب السنة اليت يزعم الدكتور أن من تتبعها أدرك املرارة        
 ؟  ، فقد كان يرى نفسه أحق هبا وأهلها   حلرمانه من اخلالفة اليت كان حيسها علي 

وشروحه ومصادره     " هنج البالغة " ولعل هذه الكتب اليت يشري إليها الدكتور هي 
،   للخونساري " روضات اجلنات " ، و  للجاحظ املعتزيل " البيان والتبيني " للشيعة و

                                                 
 .  ) ١٢١_ ٤/١٢٠منهاج السنة   ) (١(
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وغريها من كتب الشيعة اليت ذكرها الدكتور يف قائمة مراجعه هلذا   .  . " الغدير " و
 .  البحث

من ذكر الوصي      " هنج البالغة  " ، وهو ما يف مث جييب الدكتور عن املطعن الثاين
 :  ، فيقول والوصاية

شيئ ا خيرج عما ورد يف كتب  " ، ومل أجد يف هنج البالغة  ذلك مبطعن عليهليس  " 
 .  . " السنة والتاريخ

، اللهم إال     ، أو يدعو إليها    ما يدعم القضية " هنج البالغة  " وليس يف : " إىل أن قال 
 .  "  من علم علمه إياه رسول اهللا  ما جاء يف كالم علي 

 :  ر ا بعضها متناقضفالدكتور هبذا الدفاع يقرر أمو

،   من ذكر الوصي والوصاية يوجب الطعن فيه   " هنج البالغة " فهو ال يرى أن ما يف 
، ولست أدري هل هو يعين   ما خيالف كتب السنة " هنج البالغة " مث يدعي أنه ليس يف

 ؟   كل ما فيه أو مسألة الوصي والوصاية فقط   

 لعلي فهو    ، إال تعليم النيب    ابمث ينفي وجود ذكر للوصي والوصاية يف هذا الكت      
 ! هبذا يثبت مث ينفي 

وحنن بتتبعنا للكتاب وجدنا فيه عشرات املواضع تتضمن ذكر الوصاية فإثبات ا ملا نفاه  
 :  الدكتور نسوق هذه النماذج من الكتاب 

، يعين     موضع سره  : " يصف أهل البيت بأهنم)  ٢٤ص  (قال يف اجلزء األول 
، هبم أقام   ، وجبال دينه  ، وكهوف كتبه    وعيبة علمه وموئل حكمه     وجلأ أمره   النيب

 .  " احنناء ظهره وارتعاد فرائصه 

وقال يف مطلع اخلطبة الشقشقية اليت ضمنها مسبة أيب بكر وعمر وعثمان رضي اهللا  
 :  ؛ قال عنهم واد عى فيها اختصاص علي باخلالفة دوهنم 

 وإنه ليعلم أن     -أبا بكر   :   يعين- فالن  -  يعين اخلالفة-أما واهللا لقد تقمصها   " 
 .  " حملي منها حمل القطب من الرحى 
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، حىت     ، أرى تراثي هنب ا ، ويف احللق شجى  فصربت ويف العني قذى : " إىل أن قال
 فيا عجب ا بينا هو يستثقلها يف   - يعين عمر -، فأدىل هبا إىل فالن بعده    مضى األول لسبيله

 .  " بعد وفاتهحياته إذ عقدها آلخر 

، وشدة احملنة حىت إذا مضى لسبيله جعلها يف     فصربت على طول املدة   : " إىل أن قال
، مىت اعترض الريب يف  مع األول منهم حىت صرت        مجاعة زعم أين منهم فيا هللا وللشورى 

، فصغى رجل منهم    ، وطرت إذا طاروا     ، لكين أسفت إذا أسفوا    أقرن إىل هذه النظائر  
:   يعين-، إىل أن قام ثالث القوم نافج ا حضنيه    مال اآلخر لصهره مع ه ن  وه ن    ، و  لضغنه

إخل ما فيها من الكالم الباطل الذي يرته عنه أمري املؤمنني علي بن أيب        .  . . " -عثمان 
 .  )١( وقبح اهللا من افتراه ونسبه إليه طالب 

 :  قوله)  ٣٧ص (ويف اجلزء الثاين  

، وال    ، ال تصلح على سواهم  غرسوا يف هذا البطن من بين هاشم إن األئمة من قريش  
 .  " تصلح الوالة من غريهم 

 :  ) ٥٨ص (وقال يف اجلزء الثاين 

حنن الشعار واألصحاب واخلزنة واألبواب وال تؤتى البيوت إال من أبواهبا فمن       " 
 .  " أتاها من غري أبواهبا مسي سارق ا

ولقد ق بض رسول اهللا وإن رأسه لعلى صدري       : " ليقو )  ١٦٧ص (ويف اجلزء الثاين  
 .  " ولقد سالت نفسه يف كفي فأمررهتا على وجهي 

 .  "؟  فمن أحق به مين حي ا أو ميت ا  : " إىل أن قال 

 .  انتهى ما قصدنا نقله من هذه النماذج

                                                 
، لكنه اضطرنا إىل     ولوال نفي الدكتور ؛ ما نقلنا هذا الكالم الذي يتوقف القلم عن كتابته خوف ا من اهللا        ( )١(

 .  ) . ذلك 
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 وإن رأسه لعلى صدري إخل يعارضه    وقوله يف النموذج األخري لقد ق بض رسول اهللا  
 يف بيت عائشة رضي اهللا عنها ويف حجرها وبني   رده ما ثبت يف الصحيح أنه تويف    وي

 .  سحرها وحنرها

وهذه النماذج تثبت ما نفاه الدكتور من ذكر الوصاية يف الكتاب إذ أهنا مجيع ا تفيد    
حصر الوالية يف أهل البيت وهذا هو معىن الوصاية كأهنم صاروا أوصياء على أمة       

ة ملا مل جيدوا نصوص ا صحيحة تثبت ما يدعونه من هذه الوصاية صاروا        فالرافض حممد
 .  حيوكون مثل هذه اخلطب ويضمنوهنا هذه الكلمات اليت خيترعوهنا 

وقول الدكتور مل أجد يف هنج البالغة شيئ ا خيرج عما ورد يف كتب السنة والتاريخ   
جدهتا مشتملة على ما ذكر    نقول هل قارنت كتاب هنج البالغة وقابلته على كتب السنة فو 

فيه من سب الصحابة والطعن يف خالفة أيب بكر وعمر وعثمان وحصر اخلالفة يف علي         
؟    كما هو مذهب اجلهمية واملعتزلة   ووجدهتا كذلك مشتملة على نفي صفات اهللا   

ونعين بكتب السنة دواوين اإلسالم .  نرجو أن تعني لنا ولو كتاب ا واحد ا يربز ما قلت  
 .  ربة واملشهود هلا بالصحة من علماء األمة ال كل سواد يف ورق  املعت

مث جييب الدكتور عن املطعن الثالث وهو ما يف هنج البالغة من أخبار عن أمور   
، كقوله يا أحنف كأين به وقد سار    مستقبلة تدخل يف عامل الغيب الذي ال يعلمه إال اهللا   

ين أراهم قوما كأن وجوههم اجملان املطرقة      ، وقوله كأ   باجليش الذي ال يكون له غبار إخل   
 .  " إخل  .  . . يلبسون السرق والديباج

ويقول الدكتور إن هذا الطعن إمنا جره تعليق الشراح حيث محلوا اخلربين على فتنة        
، فيا عجب ا كيف   ، وإال فاإلمام علي مل ينص على فتنة الزنج والتتار الزنج وحرب التتار 

ية على الشراح مع أن الكالم املشروح خرب عن املستقبل املغيب    حيمل الدكتور املسؤول
، فهل إذا أصاب الشراح يف محل اخلرب على حممله ال          سواء فسر هباتني الواقعتني أو غريمها  

 ! ؟  يكون من اإلخبار بالغيب
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  مث يوايل الدكتور مدافعته عن الكتاب فيقول وليس هذا الذي يقوله اإلمام علي
غيب ويستشهد مبا ذكر يف هنج البالغة منسوب ا إىل علي أنه قال ليس هو  ادعاء علم ال
، وإمنا علم الغيب علم الساعة وما عدده اهللا       ، وإمنا هو تعلم من ذي علم     بعلم غيب

β¨  { بقوله Î) ©!$# …çν y‰ΨÏã ãΝù= Ïæ Ïπ tã$¡¡9$# { )فهذا علم الغيب الذي ال يعلمه أحد إال     اآلية)١ ،
اهللا وما سوى ذلك فعلم علمه اهللا نبيه فعلمنيه ودعا يل بأن يعيه صدري وتضطم عليه   

 .  " جواحني

فهذا السياق الذي ساقه الدكتور يقتضي أن ما سوى اخلمس املذكورة يف اآلية من    
≅  {  : لعلي والقضية األوىل يردها قوله تعاىل الرسول  املغيبات كلها قد علمه  è% Hω 

ãΑθ è% r& óΟä3s9 “ Ï‰ΖÏã ß É!#t“ yz «!$# Iω uρ ãΝn= ôãr& |=ø‹tó ø9$# { )وقوله)٢ :  }  öθ s9uρ àMΖä. ãΝn=ôã r& |=ø‹tó ø9$# 

ßN÷sYò6tG ó™ ]ω zÏΒ Îöy‚ ø9$# $ tΒ uρ z Í_ ¡¡tΒ âþθ ¡9$# 4 { )وهذا ال ينايف أن يطلعه اهللا على بعض    )٣ 
صح عن  وإمنا الكالم يف العموم فيما عدا اخلمس هل  .  )٤(األشياء كما يشاء سبحانه 

 .   أنه يعلمهالنيب 

وأما القضية الثانية وهي اختصاص علي هبذا العلم الذي يدرك به ما سوى اخلمس     
املذكورة يف اآلية فريدها ما رواه البخاري وأمحد والنسائي وأبو داود والترمذي عن أيب  

؟ فقال ال  هل عندكم شيء من الوحي ما ليس يف القرآن :  قلت لعلي : " جحيفة قال
،    الذي فلق احلبة وبرأ النسمة إال فهما يعطيه اهللا رجل ا يف القرآن وما يف هذه الصحيفة    و

 .  " العقل وفكاك األسري وأال يقتل مسلم بكافر:  ؟ قال وما هذه الصحيفة :  قلت

قال الشوكاين قال احلافظ وإمنا سأله أبو جحيفة عن ذلك ألن مجاعة من الشيعة كانوا  
 .  ت السيما علي  اختصاص ا بشيء من الوحي مل يطلع عليه غريهم يزعمون أن ألهل البي  

                                                 
 .  ٣٤:  سورة لقمان آية ) ١(
 .  ٥٠:  سورة األنعام آية ) ٢(
 .  ١٨٨:  سورة األعراف آية  ) ٣(
 .  ) . مث النيب يعلمه ألصحابه أو بعضهم    ) (٤(
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:   وقد ثبت عنه يف الصحيح أنه قال)١(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف منهاج السنة 
 شيئ ا مل يعهده إىل الناس إال ما يف  والذي فلق احلبة وبرأ النسمة ما عهد إيل  النيب       "

 .  " بدا يف كتابههذه الصحيفة إال فهم ا يؤتيه اهللا ع 

  )٢(وقال الشيخ أيضا 

ومما يبني أن عليا ما كان يعلم املستقبالت أنه كان يف خالفته وحروبه يظن أشياء        " 
ومل حيصل  .  ، فلو عرف أنه جيري ما جرى من قتل الناس  فيتبني له األمر خبالف ظنه

إذا حكم احلكمني     ، ولو علم أنه   ، فإنه كان مل يقاتل يف عز ونصر املقصود ملا قاتل 
وليس ذكر    .  انتهى مبعناه .  ، فأين علمه بالكوائن بعده حيكمان مبا حكما به مل حيكمهما 

، ألن الشيعة جيعلون من ميزات علي أنه       هذه الدعوى يف كتاب هنج البالغة بعجيب   
 .  يعرف الغيب

/٤ (سنة انظر ما ذكره ابن املطهر ورد الشيخ تقي الدين ابن تيمية عليه يف منهاج ال 
 .  حىت تعرف أن هنج البالغة ميشي على خمطط الشيعة    )  ١٧٧

ومن املطاعن على كتاب هنج البالغة مما مل يذكره الدكتور ما فيه من االعتزال يف     
 فوافقوهم يف القدر  )٣(، ألن الرافضة اعتمدوا على كتب املعتزلة يف العقليات  الصفات

ج البالغة أو املشارك يف وضعه كما   ، وكان املرتضى واضع كتاب هن  وسلب الصفات
، بل قال عنه ابن حزم إنه من كبار املعتزلة الدعاة كما نقله عنه الذهيب         أسلفنا معتزليا

 .  " امليزان " يف

وإليك مناذج من ذلك ففي اجلزء       " هنج البالغة " ومن هذا املشرب الكدر حشي  
 :  يقول )  ٨ص  (األول 

                                                 
)١٤٦ - ٤/١٤٥  ) (١  ( 
 )  . ) ٤/١٧٩ (املنهاج   ) (٢(
 .  ) . ) ٢٤ص  (خمتصر منهاج السنة    ) (٣(
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،    ؛ لشهادة كل صفة أهنا غري املوصوف  ات عنهوكمال اإلخالص له نفي الصف  " 
،    ، ومن قرنه فقد ثن اه ، فمن وصف اهللا سبحانه فقد قرنه  وشهادة كل موصوف أنه غري الصفة  

، ومن أشار إليه فقد   ، ومن جهله فقد أشار إليه    ، ومن جزأه فقد جهله    ومن ثناه فقد جزأه  
 .  " ؟ فقد أخلى منه  ، ومن قال عالم ؟ فقد ضمنه ، ومن قال فيم  ، ومن حده فقد عده   حده 

 :  يقول)  ١٤٧ -١٤٥ص (ويف اجلزء الثاين  

وليس يف  :  وال يوصف بشيء من األجزاء وال باجلوارح واألعضاء إىل أن قال " 
،    ، ويسمع ال خبروق وأدوات   ، خيرب ال بلسان وهلوات  ، وال عنها خبارج األشياء بواجل

، وال بنداء  ، ال بصوت يقرع كن فيكون:   كونه، يقول ملن أراد يقول وال يتلفظ
، ومل يكن من قبل ذلك ولو كان قدمي ا        ، وإمنا كالمه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله    يسمع

، وهو الباطن هلا بعلمه    هو الظاهر عليها بسلطانه وعظمته :  إىل أن قال .  كان إهل ا ثاني ا
 .  " ته، والعايل على كل شيء منها جبالله وعز ومعرفته

انتهى ما أردنا نقله من هذا اهلذيان الذي يرته اهللا سبحانه وتعاىل عنه مما يطابق اعتقاد  
 .  اجلهمية واملعتزلة  

؛ هل ترون بربكم أن أمري املؤمنني علي    فيا عباد اهللا يا أصحاب العقول يا أهل اإلميان
  )١( وألف ال ؟ اللهم ال    وأرضاه تكلم هبذا الكالم يف حق اهللا بن أيب طالب 

لكن مع هذا كله فالدكتور يف غري موضع من كالمه يصحح نسبة ما يف هذا الكتاب 
 :  إىل علي بن أيب طالب حيث يقول

ومجلة القول يف هنج البالغة أن الرضي حني مجعه كان جيمع شيئ ا معروف ا يف عصره    " 
  " بصحة نسبته إىل اإلمام علي 

 .  " وإال الجته كثري من معاصريه إىل نقده : " ويربهن الدكتور على ذلك بقوله

                                                 
وأكثر اخلطب اليت ينقلها صاحب هنج البالغة كذب         :  ) ٤/١٥٩ (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف املنهاج      ) (١(

،  أكاذيب ظنوا أهنا مدح   ، ولكن هؤالء وضعوا   ، وعلي أجل وأعلى قدرا من أن يتكلم بذلك الكالم          على علي  
 .  ) ، وال هي مدح فال هي صدق 
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، وإمنا اختار منه ما يثق     ومل يقيد الرضي  كل ما وجده من كالم اإلمام    : " مث يقول 
، فكأن الدكتور يقرر هبذا الكالم أنه ال فائدة من األسانيد ودراستها ألنه     يف صحة نسبه

 بلغ من إعجاب الدكتور هبذا ؛ فقد ، وال عجب يكتفي عنها بثقة املؤلفني يف نظره
الكتاب أن ينقل عن شارحه ابن أيب احلديد تشبيهه بالقرآن الكرمي فيمضيه وال يعترض   

 :   وذلك يف قول ابن أيب احلديد  )١(عليه 

وأنت إذا تأملت هنج البالغة وجدته كله ماء واحد ا نفس ا واحد ا كاجلسم            " 
  " البسيط

 :  إىل أن قال 

، وكل سورة منه وكل آية     ، وأوسطه كآخره   ز أوله كأوسطه  وكالقرآن العزي " 
 .  " ، والطريق والنظم لباقي السور  مماثلة يف املأخذ واملذهب  

؛ ألنه    ، وسخاؤه به  وليس عجيب ا من ابن أيب احلديد منح هنج البالغة هذا الوصف   
علوا ، ودون كالم اخلالق فج  شيعي والشيعة يقولون إن كالم علي فوق كالم املخلوق  
 .  كالمه فوق كالم الرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني  

؛ نتمىن من الدكتور احللو وهو املعروف خبربته الواسعة يف التراث وحتقيقه أن      وأخري ا 
يصرف مثل هذا اجملهود يف حتقيق مراجع اإلسالم وتراثه القيم ليكون عمله مثمر ا ونافع ا    

 .  )٢( األجر واملثوبة  ويستحق منا التقدير والدعاء ورجاء

وأنا ال أدعي أنين أتيت على ما يف حبثه من مالحظات ولكين اقتصرت على ما هو   
 .  األهم يف نظري مما له مساس بعقيدتنا وديننا

 .  ونسأل اهللا لنا مجيع ا التوفيق واهلداية 

 . وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني

                                                 
وإمنا هو شبيه بالسجع الذي آثره       :  ، حيث يقول عن سجع هنج البالغة    بل يؤكده يف موضع آخر من حبثه       ) (١(

 .  ) . القرآن الكرمي  
 .  ) ال أن يصرفه يف هنج البالغة   ) (٢(
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 خامسا نظرات وتعقيبات
 يف كتاب السلفية حملمد سعيد رمضان من اهلفوات على ما 

احلمد هللا الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله وكفى باهللا  
، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى         شهيدا

 .  . . اهللا عليه وعلى آله وأصحابه وبعد  
ب من تأليف الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي   فقد اطلعت على كتا

فاستغربت هذا العنوان ملا    " السلفية مرحلة زمنية مباركة ال مذهب إسالمي " بعنوان
يوحي به من إنكار أن يكون للسلف مذهب ومنهج جتب علينا معرفته والتمسك به وترك        

نه حيث وجدته   املذاهب املخالفة له وملا قرأت الكتاب وجدت مضمونه أغرب من عنوا
هل   :  ، وحنن نتساءل يقول فيه إن التمذهب بالسلفية بدعة ويشن محلة على السلفيني

الذي محله على أن يشن هذه احلملة اليت تناولت حىت القدامى منهم كشيخ اإلسالم ابن         
تيمية وشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب هل الذي محله على ذلك كراهيته للبدع فظن  

؟ كال ليس احلامل له كراهية البدع ألننا رأيناه        السلفية بدعة فكرهه لذلك  أن التمذهب ب 
، ويؤيد الدعاء  ، يؤيد األذكار الصوفية املبتدعة يؤيد يف هذا الكتاب كثريا من البدع
 وهو بدعة  ، ويؤيد السفر لزيارة قرب الرسول     اجلماعي بعد صالة الفريضة وهو بدعة    

احلامل له لشن هذه احلملة هو التضايق من اآلراء السلفية      أن  - واهللا أعلم  -فاتضح لنا 
اليت تناهض البدع واألفكار اليت يعيشها كثري من العامل اإلسالمى اليوم وهي ال تتالئم مع 

، وقد ناقشت يف هذه العجالة اآلراء اليت أبداها يف كتابه املذكور حول      منهج السلف 
 بات التالية ، وذلك من خالل التعقي  السلفية والسلفيني 

، وإذا كان      وهي تعقيبات خمتصرة تضع تصورا ملا حيتويه كتابه من آراء هي حمل نظر
الدكتور يعين حبملته هذه مجاعة معينة فلماذا ال خيصها ببيان أخطائها دون أن يعمم احلكم   

 .  على مجيع السلفيني املعاصرين وحىت بعض السابقني 

 :  واآلن إىل التعقيبات 
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 ول التعقيب األ

  " السلفية مرحلة زمنية مباركة ال مذهب إسالمي " قوله يف العنوان 

، وكأهنم يف نظره عوام   هذا العنوان معناه أن السلف ليس هلم مذهب يعرفون به
لماء بني مذهب السلف  ، ومعناه أيضا أن تفريق الع  عاشوا يف فترة من الزمن بال مذهب 

، وعلى هذا ال معىن لقول    ؛ ألن السلف ليس هلم مذهب     ومذهب اخللف تفريق خاطئ
 وقوله ملا سئل عن   )١( }.  . . عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين  { الرسول  

  )٢( }هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب  {؟ قال  الفرقة الناجية من هي
، ولعل قصد الدكتور من ذلك هو الرد    ؛ ألن السلف ليس هلم مذهب ال معىن هلذا كله

 .  على الذين يتمسكون مبذهب السلف يف هذا الزمان وخيالفون املبتدعة واخلرافيني   

 التعقيب الثاين 

 :  ) ٥ص (قوله يف 

هذا الكتاب ال يتضمن أي مناقشة آلراء السلفية وأفكارهم اليت يعرفون هبا كما ال    " 
 .  " ة هلايتضمن تصويبا وال ختطئ

، وهذا فيه إمجال ألن السلفية   ومعىن هذا أن اآلراء السلفية قابلة للمناقشة والتخطئة 
وأما  .  مبعناها الصحيح املعروف ال ختالف الكتاب والسنة فال تقبل املناقشة والتخطئة    

ول السلفية املدعاة فهي حمل النظر وهو مل حيدد املراد بالسلفية فكأن كالمه مومها عاما يتنا       
 .  السلفية الصحيحة والسلفية املدعاة

                                                 
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة   )٤/١٢٦(، أمحد   )٤٢(، ابن ماجه املقدمة   )٢٦٧٦(الترمذي العلم   ) ١(
 .  )٢٦٤١(الترمذي اإلميان  ) ٢(
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 التعقيب الثالث 

املقطع األول يعلل فيه أن وجوب اتباع السلف بكوهنم أفهم للنصوص    )  ١٢ص (يف 
 .  طهم لرسول اهللا  لسالمة لغتهم وملخالت 

 وتعلمهم منه وسؤاهلم  وهذا فيه نقص كبري ألنه أمهل قضية تلقيهم عن رسول اهللا 
 وهذه مرتبة من العلم مل  إياه ومشاهدهتم الترتيل على رسول اهللا وتلقيهم التأويل عنه 

، وقد أمهل ذكرها وتناساها متاما كما أنه يف آخر هذه الصفحة يقرر أن      يبلغها غريهم
اتباع السلف ال يعين أخذ أقواهلم واالستدالل مبواقفهم من الوقائع وإمنا يعين الرجوع إىل     

ومعىن هذا الكالم أن أقوال السلف وأفعاهلم ليست       .  القواعد اليت كانوا حيتكمون إليها  
وهذا كالم فيه تناقض ألن معناه  .  حجة وإمنا احلجة هي القواعد اليت كانوا يسريون عليها  

، وهذا    غي أقواهلم ونأخذ قواعدها فقط ونستنبط هبا من النصوص غري استنباطهمأننا نل
 .  إهدار لكالم السلف ودعوة لكالم جديد وفهم جديد يدعي فيه أنه على قواعد السلف     

 التعقيب الرابع 

ينكر أن تتميز طائفة من املسلمني من بني الفرق املختلفة واملفترقة  )  ١٤و١٣ص (يف 
.  ال اختالف بني السلف واخللف وال حواجز بينهم وال انقسام       :  وتسمى بالسلفية ويقول

ال تزال طائفة من أميت على احلق ال يضرهم من  {:  وهذا فيه إنكار لقول الرسول 

 .  )١( }خذهلم وال من خالفهم   

وستفترق هذه األمة على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال   {: وقوله  
هم من كان على مثل ما أنا عليه أنا :  ؟ قال من هي يا رسول اهللا:  قيل.  ة واحد

 فهذا احلديثان يدالن على وجود االفتراق واالنقسام والتميز بني السلف      )٢( }وأصحايب 
 .  وأتباعهم وبني غريهم

                                                 
 .  )١٠٣٧(، مسلم اإلمارة    )٣٤٤٢(البخاري املناقب  ) ١(
 .  )٢٦٤١(الترمذي اإلميان  ) ٢(
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والسلف ومن سار على هنجهم ما زالوا مييزون أتباع السنة عن غريهم من املبتدعة        
لضالة ويسموهنم أهل السنة واجلماعة وأتباع السلف الصاحل ومؤلفاهتم مملوءة       والفرق ا
والدكتور  .  ، حيث يردون على الفرق املخالفة لفرقة أهل السنة وأتباع السلف         بذلك

وهذا   .  ال اختالف بني السلف واخللف وال حواجز بينهم وال انقسام    :  جيحد هذا ويقول
 من وجود االنقسام واالفتراق يف هذه األمة وأنه   النيب إنكار للواقع خمالف ملا أخرب به 

 .  ال يبقى على احلق منها إال فرقة واحدة  

 التعقيب اخلامس 

حياول أن يسوغ قوله بعدم وجوب األخذ بأقوال السلف      )  ١٧ - ١٤ص (من 
، وبأن العادات ختتلف  عماهلم وتصرفاهتم بأن السلف أنفسهم مل يدعوا الناس إىل ذلكوأ

إخل ما ذكره وهذا الكالم فيه جهل وخلط  .  . . . وتتطور يف اللباب واملباين واألواين
 :  وتلبيس من وجهني 

وهذا كذب    .  قوله إن السلف مل يدعوا إىل األخذ بأقوال السابقني        :  الوجه األول  
 فإن السلف من الصحابة والتابعني وأئمة املسلمني حيثون على امتثال ما أمر اهللا به    عليهم

ورسوله من االقتداء بالسلف الصاحل واألخذ بأقواهلم واهللا قد أثىن على الذين يتبعوهنم     
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  وقال  )٢( }هم من كان على مثل ما أنا عليه أنا وأصحايب     {:  الفرقة الناجية

 وقال عبد اهللا بن  )٣( }عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي     {

                                                 
 .  ١٠٠:  سورة التوبة آية ) ١(
 .  )٢٦٤١(الترمذي اإلميان  ) ٢(
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة   )٤/١٢٦(، أمحد   )٤٢(دمة ، ابن ماجه املق  )٢٦٧٦(الترمذي العلم   ) ٣(
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، أولئك    ن احلي  ال تؤمن عليه الفتنةمن كان مستن ا فليسنت مبن مات فإ  { : مسعود

  . } أبر الناس قلوبا وأغزرهم علم ا وأقلهم تكلفا أصحاب رسول اهللا  

 .  ال يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أوهلا    :  وقال اإلمام مالك بن أنس

إىل غري ذلك مما تضمنته الكتب املؤلفة يف عقائد السلف واملسماة بكتب     .  . . . 
ب السنة لعبد اهللا ابن اإلمام أمحد وكتاب السنة لآلجري وكتاب السنة البن السنة ككتا

 .  أيب عاصم وغريها تذكر أقوال السلف وحتث على األخذ هبا  

أنه جعل مسائل العادات كاملباين واألواين واملالبس كمسائل العلم    :  الوجه الثاين 
ذا منه جهل أو تلبيس فإن      ، وه  والعقائد والعبادات ختتلف باختالف األزمنة واألعراف 

، كل يعرف أن العادات ختتلف وأما      الفرق يف ذلك معروف ألقل الناس ثقافة وعلما   
 .  العبادات وأحكام الشريعة فهي ثابتة 

 التعقيب السادس 
السلف مل جيمدوا عند أقوال صدرت إن  " : ، يقول املقطع األخري)  ١٩ص (يف 
 .  " عنهم

، ومن مث ال جيب علينا     ومراده أن السلف ال يبقون على أقواهلم بل يتحولون عنها      
؛   ، فإن كان مراده أقواهلم يف العقيدة فهو كذب عليهم ، وهذا فيه إمجال األخذ بأقواهلم

قواهلم يف املسائل االجتهادية    وإن كان مراده أ .  ألهنم ثبتوا على أقواهلم ومل يتحولوا عنه 
 .  فهم ال جيمدون على القول الذي ظهر هلم أنه خطأ بل يتركونه إىل الصواب    
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 التعقيب السابع 

 واألصول وبىن اجتهاده      )١(فكل من التزم باملتفق عليه من تلك القواعد   : " قوله
 .  " زم بكتاب اهللا وسنة رسولهوتفسريه وتأويالته للنصوص على أساسها فهو مسلم ملت

أن تشهد أن ال       { يف حديث جربيل وهو   ضابط اإلسالم قد بينه الرسول  :  نقول
ان وحتج البيت إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمض  

 . )٣( )٢( }إن استطعت إليه سبيال 

، فال حاجة إىل هذا التعريف الذي ذكره    فاملسلم هو امللتزم باإلسالم املقيم ألركانه
، فهو يتيح لكل أحد أن         مث إن تعريفه فيه إمجال وعدم وضوح    مع تعريف رسول اهللا  
 .  يفسر اإلسالم مبا يريد

 :  يدل على ذلك قوله فيما بعد

نعم إن من قواعد هذا املنهج ما قد خيضع فهمه لالجتهاد من مث فقد وقع         " 
  " إخل  .  . . اخلالف 

؟ كال بل إن أصول اإلسالم والعقيدة ليست جماال   فهل اإلسالم قابل لالختالف 
، فمن خالف يف أصول الدين وعقيدته فإنه يكفر       ، وإمنا هذا يف املسائل الفرعية     لالجتهاد

 .  ، وال مسرح لالجتهاد فيه  ؛ ألن مدارها على النص والتوقيف   خمالفتهأو يضلل حبسب

                                                 
 .  إن السلف كانوا حيتكمون إليها  :  القواعد اليت قال :  يعين) ١(
،   )٦٣(، ابن ماجه املقدمة    )٤٦٩٥(، أبو داود السنة   )٤٩٩٠(، النسائي اإلميان وشرائعه   )٨(مسلم اإلميان   ) ٢(

 .  )١/٢٧(أمحد 
 .  ئض وسنن وشرائع هي مكمالت لإلسالم ويتبع هذه األركان فرا ) ٣(
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 التعقيب الثامن 

  ، قصارى ما يف األمر أن الرسول     إن السلفية ال تعين إال مرحلة زمنية    : " قوله
، فإن قصدت    ي يليهوصفها باخلريية كما وصف كل عصر آت من بعد بأنه خري من الذ

 .  اهـ.  " هبا مجاعة إسالمية ذات منهج معني خاص هبا فتلك إذن أحد البدع  

 تفسري غريب -هذا التفسري منه للسلفية بأهنا مرحلة زمنية وليست مجاعة   :  ونقول
، وإمنا   هذا مل يقل به أحد من البشر! ؟  للمرحلة الزمنية بأهنا سلفية  :  ، فهل يقال وباطل
،    سلفية على اجلماعة املؤمنة الذين عاشوا يف العصر األول من عصور اإلسالم تطلق ال

،    من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان والتزموا بكتاب اهللا وسنة رسوله   
  )١( }ذين يلوهنم مث الذين يلوهنم   خريكم قرين مث ال {:   بقولهووصفهم الرسول   

 افتراق األمة فيما بعد ، وملا ذكر  فهذا وصف جلماعة وليس ملرحلة زمنية   .  احلديث
، ووصف هذه الواحدة بأهنا هي اليت تتبع منهج  قال عن الفرق كلها أهنا يف النار إال واحدة

 فدل )٢( }هم من كان على مثل ما أنا عليه أنا وأصحايب  {:  السلف وتسري عليه فقال
خمالفة هلا  ، وهناك مجاعات  على أن هناك مجاعة سلفية سابقة ومجاعة متأخرة تتبعها يف هنجها

، ال كما يقول   ، وما ذلك إال لضالل هذه الفرق املخالفة للفرق الناجية   متوعدة بالنار
 :  ) ٢٠/٢١ص  ( يف فيما سبق

ومن حق صاحب أحد الرأيني أو اآلراء يف تلك املسائل االجتهادية أن يطمئن إىل       " 
، ولكن ليس من حقه أن جيزم بأن الذين خالفوه إىل اآلراء   أن ما ذهب إليه هو الصواب 

 .  اهـ  ." األخرى ضالون خارجون عن حظرية اهلدى   

                                                 
، النسائي األميان    )٢٢٢٢(، الترمذي الفنت  )٢٥٣٥(، مسلم فضائل الصحابة   )٢٥٠٨(البخاري الشهادات  ) ١(

 .  )٤/٤٢٧(، أمحد  )٤٦٥٧(، أبو داود السنة    )٣٨٠٩(والنذور 
 .  )٢٦٤١(الترمذي اإلميان  ) ٢(
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 ١٢٤

و يف املسائل الفروعية اليت هي مسرح    ليس هذا على إطالقه إمنا ه     :  ونقول له 
أما مسائل العقيدة فال جمال لالجتهاد فيها وإمنا مدارها على التوقيف ومن .  لالجتهاد

، وقد ضلل السلف القدرية واخلوارج واجلهمية       خالف فيها ض ل ل أو ك ف ر حبسب خمالفته
 .  وحكموا على بعضهم بالكفر ملخالفتهم منهج السلف  

 تاسع التعقيب ال

أن الصحابة مل يكن هبم حاجة إىل حتكيم ميزان علمي يف   )  ٣١ - ٢٧ص (زعم يف 
، فإن أراد بامليزان العلمي فهم النصوص ومعرفة معانيها وما   وهذا فيه إمجال .  االستنباط

، وإن أراد بامليزان العلمي منهج     ر الناس علم ا يف ذلك وأقلهم تكلفايراد هبا فهم أغز
، وقد تركوه     اجلدل وعلم الكالم فهذا ميزان جهلي ال ميزان علمي وهم أغىن الناس عنه        

، وإمنا آل    ؛ ألنه ال يوصل إىل حقيقة وال يهدي إىل صواب     وحذروا منه وضللوا أصحابه   
، ووصفوا أنفسهم بأن       ي به أنه ميزان علمي بأصحابه إىل الشك وإن زعم من ابتل   

، ويصفون السلف بأهنم ظاهريون كما   طريقتهم أعلم وأحكم وأن طريق السلف أسلم   
فإن الشأن فيما ذكرناه   :  فقال )  ٣١ص  (وصفهم الدكتور بذلك يف هذا الكتاب يف     

وامض   عنهم من ابتعادهم عن ساحة الرأي وعدم اخلوض فيما تلقوه من أنباء الغيب وغ 
، فهذا معناه أن طريقة      املعاين ووقوفهم يف ذلك مع ظاهر النص دون تعطيل وال تشبيه

، وليست طريقة علمية تنفذ إىل غور   السلف طريقة بدائية تقف عند ظاهر النصوص
 .  النصوص ومقاصدها

 التعقيب العاشر 

حياول أن يسوغ خمالفة بعض اخللف ملنهج السلف باتساع     )  ٤٧ - ٤٢ص  (من 
، وهم حيملون ثقافات أجنبية  بالد اإلسالم ودخول أجناس من البشر يف دين اإلسالم  



 البيان ألخطاء بعض الكتاب
 

 ١٢٥

وبتوسع يف جماالت احلياة املعيشية باختالف املالبس واملباين واألواين والصناعات    
 :  ، إىل أن قال يف النهاية   لك مما ذكره من الكالم الطويل إىل غري ذ .  . . واألطعمة 

فلو كانت اجتاهات السلف واجتهاداهتم هذه حجة لذاهتا ال حتتاج هي بدورها إىل    
يعين   " ، إذ لوجب أن تكون تلك النظرات  ؛ ألهنا برهان نفسها برهان أو مستند يدعمها

 ودون أي تردد      -، ولوجب املصري     ااملتباعدة املتناقضة كلها حقا وصواب  " نظرات السلف
 وملا احتاج أولئك السلف رضوان اهللا عليهم أن يلجئوا أخريا من   )١( املصوبة -إىل رأي 

إخل ما    .  . . مشكلة هذا التناقض واالضطراب إىل منهج علمي يضبط حدود املصاحل 
 .  قال

 :  وحنن جنيبه عن ذلك جبوابني
 يف مسائل العقائد واإلميان وإمنا اختلفوا يف   أن السلف مل خيتلفوا  :  اجلواب األول

 .  ، وإمنا هو اجتهاد   ، وليس ذلك اضطرابا وتناقضا كما يقول   مسائل االجتهاد الفرعية

  عليكم بسنيت وسنة اخللفاء {:   أمرنا باتباعهم بقولهأن الرسول   :  اجلواب الثاين

هم من كان على مثل    {:   وقال عن الفرقة الناجية  )٢( }الراشدين املهديني من بعدي  

 وأثىن اهللا على من اتبعهم ورضي عنه معهم فقال   )٣( }ما أنا عليه اليوم أنا وأصحايب 

šχθ  {  :سبحانه à)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρ F{$# zÏΒ tÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# Í‘$ |ÁΡF{$#uρ t Ï% ©!$#uρ Νèδθ ãèt7¨?$# 9≈|¡ôm Î* Î/ 

š† ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θ àÊu‘ uρ çµ÷Ζtã £‰tã r&uρ öΝçλm; ;M≈̈Ζy_ “ Ìôf s? $yγ tFøt rB ã≈ yγ ÷ΡF{$# { )واإلمام مالك بن )٤ 
فيجب اتباعهم .  ال يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أوهلا    :   يقول- رمحه اهللا -أنس  

 .  ؛ ألن قوهلم حجة كما هو مقرر يف األصول    واألخذ بأقواهلم ال سيما يف العقيدة

                                                 
 ومعناه غري واضح  ) ١(
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة   )٤/١٢٦(، أمحد   )٤٢(، ابن ماجه املقدمة   )٢٦٧٦(لم  الترمذي الع ) ٢(
 .  )٢٦٤١(الترمذي اإلميان  ) ٣(
 .  ١٠٠:  سورة التوبة آية ) ٤(
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 ١٢٦

 التعقيب احلادي عشر
، ونقل كالما له ذكر فيه أن عدة من  كوثري بأنه حمق قوصف ال)  ٥٤ - ٥٣ص  (يف 

أحبار اليهود ورهبان النصارى وموابذة اجملوس بثوا بني أعراب الرواة من املسلمني أساطري  
، وأن املهدي أمر علماء اجلدل من املتكلمني           وأخبارا يف جانب اهللا فيها جتسيم وتشبيه 

 وأقاموا الرباهني وأزالوا الشبه وخدموا     )١(دقة بتصنيف الكتب يف الرد على امللحدين والزنا  
هكذا وصف الكوثري رواة اإلسالم بأهنم أعراب راجت عليهم أساطري اليهود    .  الدين

؛  ، وهذه األساطري بزعمه هي األخبار املتضمنة ألمساء اهللا وصفاته  والنصارى واجملوس
م الذين ردوا هذه الروايات  ، وأثىن على علماء الكال ألهنا تفيد التشبيه والتجسيم عنده

 .  ووصفهم بالدفاع عن اإلسالم والرد على امللحدين والزنادقة 

وأما علماء الكتاب والسنة فليس هلم دور عند الكوثري يف الذب عن اإلسالم والرد           
وقد نقل الدكتور كالمه هذا مرتضيا له ووصفه باحملقق واهللا      .  على املالحدة والزنادقة  

 .  املستعان

 عقيب الثاين عشر الت

أنه جيب التأكد من صحة النصوص الواردة    )  ١ (يرى يف فقرة )  ٦٣ص  (يف 
 .   قرآنا كانت هذه النصوص أو سنة واملنقولة عن فم رسول اهللا  

؟ أليس هو متواترا تواترا   هل القرآن حيتاج إىل تأكد من صحته :  والأ:  ونقول له
 ؟   ؟ وإذا كان يريد بعض القراءات فلماذا مل يبني ويقيد كالمه بذلك   قطعيا

، لفظه ومعناه من اهللا     كالسنة أو هو وحي كله   هل القرآن من فم الرسول     :  ثاني ا
،     القرآن من كالم الرسول كالسنة ، إن كالمه هذا يوهم أن   تعاىل والرسول مبلغ فقط
 .  وليس هو كالم اهللا تعاىل

                                                 
 .  !لعله يقصد بامللحدين أتباع السلف الذين يثبتون صفات اهللا اليت هي يف نظره أساطري وجتسيم وتشبيه          ) ١(
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 ١٢٧

أنه جيب على الباحث عرض : )   فقرة ج- ٦٣صفحة  (قال يف التعقيب الثالث عشر
 وقف عليها وتأكد منها على  اليت  " أي معىن النصوص الصحيحة  " حصيلة تلك املعاين

ـ .  ، ومعرفة موقف العقل منها  موازين املنطق والعقل لتمحيصها  .  ا ه

؟ فهذا مل يقل به إال    هل للعقل موقف وسلطة مع النصوص الصحيحة:  ونقول
، سواء أدركته   ، أما أهل السنة فيسلمون ملا صح عن اهللا ورسوله   املعتزلة ومن وافقهم 

، فإن العقول ال    سيما يف نصوص األمساء والصفات وقضايا العقيدة، وال عقوهلم أم ال
،    ، مع العلم أن الشرع ال يأيت مبا حتيله العقول  ؛ ألنه من أمور الغيب جمال هلا يف ذلك

 .  لكنه قد يأيت مبا حتار فيه العقول وال تدرك كنهه

 التعقيب الرابع عشر 

،    املقطع الثالث يستنكر تقسيم املسلمني إىل سلفيني وبدعيني )  ٦٤ص  (يف 
وهذا رد للنصوص اليت أخربت عن افتراق هذه األمة إىل ثالث وسبعني فرقة كلها يف         

، واليت أخربت عن حدوث االختالف الكثري وحثت على التمسك     النار إال واحدة 
، وكتابه يدور حول هذه  اخللفاء الراشدين عند ذلك وسنة بسنة الرسول 

، فهو إنكار   ، وهو إنكار ملا هو واقع من االنقسام واالفتراق يف هذه األمة   النقطة
للواقع احملسوس وكان األجدر به أن حيث املتخلفني واملفترقني إىل الرجوع إىل الكتاب  

 . الفة وبأهنم على احلق والسنة بدال من أن يطمئنهم على ما هم عليه من فرقة وخم
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 التعقيب اخلامس عشر

يشكك يف صحة االستدالل باخلرب الصحيح الذي مل يبلغ حد  )  ٦٧ - ٦٥ص  (يف 
 :  التواتر يف االعتقاد فيقول

حجة ملزمة يف نطاق االعتقاد حبيث يقع اإلنسان يف طائلة   هذا القسم ال تتكون منه  "
 .  " الكفر إن هو مل جيزم مبضمون خرب صحيح مل يرق إىل درجة املتواتر    

 ، فإن خرب اآلحاد إذا صح عن رسول اهللا   هذا كالم غري سليم وال سديد:  ونقول
 .  وجب تصديقه والتسليم له واجلزم مبضمونه يف العقائد وغريها  

 كان يرسل رسله    القول الذي ذكره قول مبتدع يف اإلسالم فإن الرسول    وهذا
، وكذلك    آحادا ويقبل املرسل إليه خربه من غري توقف وال تشكك يف صحة ما جاءوا به

، وال يشكون يف      الصحابة وأتباعهم كانوا يتقبلون األحاديث الصحيحة وحيتجون هبا
، وإمنا وجد يف     ذا التفريق يف كالم السلف ، وال يوجد ه   مضامينها يف العقائد وغريها

 .  كالم بعض اخللف فهو تفريق مبتدع 

 التعقيب السادس عشر 
،  ذكر الدكتور البوطي األصول واألحكام اليت ال جمال لالختالف فيها)  ٩٩ص  (يف 

، وهذا الذي ذكره ال يزيد      واحد يف ذاته وصفاته وأفعاله    بأن اهللا  وذكر منها اليقني 
، فاإلقرار واليقني به وحده ال   على توحيد الربوبية الذي أقر به املشركون ومجهور األمم  

،    ، وهو إفراد اهللا بالعبادة وترك عبادة ما سواه   يكفي حىت ينضاف إليه توحيد األلوهية
 .  ختالف فيه وهذا أيضا أصل ال جمال لال

، هذا ليس   عن صفات اهللا أهنا قدمية قدم ذاته   )  ٤ (وقوله يف هذه الصفحة يف الفقرة      
، أما صفات األفعال كاالستواء والرتول واخللق       ، إمنا يقال يف صفات الذات  على إطالقه 

، وكذا قوله عن كالم اهللا فهو قدمي ليس على        والرزق فهي قدمية النوع حادثة اآلحاد    
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، فهو قدمي النوع حادث اآلحاد كغريه من صفات   ؛ ألنه من صفات األفعال ه إطالق
 .  ، وهذا التفصيل معروف عند أهل السنة واجلماعة   األفعال

 التعقيب السابع عشر
وكل ما قد وصف اهللا به ذاته أو أخرب به عنها مما يستلزم ظاهره  ": )  ٩٩ ص (قوله يف  

التجسيد والتشبيه نثبته له كما قد أثبت ذلك لنفسه ونرتهه عن الشبيه والنظري والتحيز    
 .  . " . . والتجسد

، وإمنا ذلك فهم فهمه     ليس يف صفات اهللا ما يستلزم ظاهره التجسيد والتشبيه:  نقول
؛ ألن هللا صفات ختصه وتليق به ال    ال أو الضالل وال ينسب ذلك إىل النصوص   بعض اجله

، وكالم اهللا وكالم   ، وال يدور هذا يف ذهن املؤمن الصادق اإلميان   تشبهها صفات خلقه 
 .  رسوله يرته عن أن يكون الزمه باطال  

 التعقيب الثامن عشر

إن رؤية املؤمنني لرهبم يوم القيامة ال تستلزم  : )  ٨ (يف الفقرة )  ١٠١ص (قوله يف 
ـ .  حتيزا يف جهة معينة   .  اه

نفي اجلهة عنه اهللا مطلقا غري صحيح فإنه سبحانه يف جهة العلو كما تواترت        :  وأقول 
 .   وإمنا يرته عن جهة غري العلو  ، األدلة على علوه يف خلقه 

، خبالف اجلهمية ومن سار على منهجهم يف ذلك     هذا مذهب أهل السنة واجلماعة 
 .  وغريه
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 التعقيب التاسع عشر 

لشفاعة يف حق كثري من العصاة واملذنبني ميزة ميز  إن ا :  ) ١٠٢و١٠١ص (قوله يف 
 .  اهللا هبا نبيه عن سائر الرسل

 بل  ، فإن الشفاعة يف عصاة املوحدين ليست خاصة بنبينا  هذا كالم غري صحيح
، وما    الشفاعة العظمى اليت هي املقام احملمود، وإمنا اخلاص به   ليست خاصة باألنبياء

  . ورد الدليل باختصاصه به

 التعقيب العشرون

واإلسالم يستتبع آثاره مستقال ومنفصال عن :  يف املقطع األخري  )  ١٠٤ (قوله يف 
 .  اإلميان يف الدنيا

اإلميان ال يف الدنيا وال يف   ؛ فإن اإلسالم الصحيح ال ينفصل عن    هذا الكالم فيه نظر 
، واملنافق ال يسمى مسلما  ، فإن انفصل عنه فليس إسالما صحيحا وإمنا هو نفاق اآلخرة 

، وال يلزم من معاملته معاملة املسلم يف الدنيا    ، كما مساه اهللا ورسوله  وإمنا يسمى منافقا 
 .  أنه مسلم حقيقة ال يف الدنيا وال يف اآلخرة  

 العشرون التعقيب احلادي و
 ليس ، وهو مذهب املعتزلة ،والقول بأن اإلنسان خيلق أفعال نفسه :  ) ١٠٧ص (قوله يف 
 .  مكف را

 كما -؛ ألن من قال ذلك إن كان مع هذا ينكر علم اهللا    يف نفي تكفريه نظر:  أقول
، وإن كان ال ينكره وهو مقلد لغريه فقد أنكر أحد      فهو كافر-هو قول غالة القدرية 

 ؟  ، فكيف ال يكفر من كان هذه حاله    على علم- وهو القدر -أركان اإلميان 

إهنم   :  ، وقد قال السلف عن هذا الصنف   وأيضا هو قد أثبت هللا شريكا يف خلقه
 .  ، بل ورد تسميتهم بذلك يف أثر عن النيب  جموس هذه األمة
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 التعقيب الثاين والعشرون 
من أنه من أضفى صفات النبوة على علي  بن أيب طالب )  ١١٢ - ١١١ص (ما ذكره يف 

، وما قاله اإلمام اخلميين من أن   وما يعتقده بعض املريدين يف أشياخهم من العصمة ، 
 .   ما ال يبلغه مل ك مقر ب وال نيب  مرس لألئمتهم

 .  إن هذه األمور تعترب شذوذات ال تستوجب كفر أصحاهبا وخروجهم من امللة   

:  ) ١رقم  (تعليق )  ١١٢ص (وقال يف هامش )  ١١٠ص (وكرر ذلك أيضا يف  
 .  إخل .  . . . سألت بعض اإلخوة علماء الشيعة اإليرانيني 

؛ ألهنا من أسباب  ه املقاالت واعتباره أخطأ خطأ واضح إن عدم تكفري من يقول هذ
 ! ؟  ، فكيف ال يكفرون بذلك الردة الواضحة  

 التعقيب الثالث والعشرون
، وهو أن تترك هذه اآليات  ويقابل التعطيل التجسيم أو التشبيه:  ) ١١٤ص (قوله يف 

،    ، ويفهم منها املألوف يف حياة املخلوقني واحملدثني   على ظاهرها)  صفاتأي آيات ال (
، ويفهم من االستواء معناه املتمثل يف جلوس     فيفهم من اليد اجلارحة اليت خلقها اهللا فينا 

،    ، ويفهم من اجمليء احلركة اليت تتخطى حيزا إىل غريه   أحدنا على كرسيه أو سريره
ـ .  وهكذا  .  اه

 :   ذلك أن نقول واجلواب عن 

، وكون بعض      ال بد من ترك اآليات على ظاهرها فإنه حق مراد هللا سبحانه  :  أوال
 .  الناس يفهم منها فهما سيئا آفته من فهمه اخلاطئ وليس ما فهمه هو ظاهر اآليات  

ــقيِم     ــِم الس ــن الفه ــُته م ــقيم     وآفُ ــم  الس ــن الفه ـ ت ه م وآفـ ـ ن  عائـب  قـوال صحيحاَوكَـْم ِمـْن عائـٍب قـوال صحيحا ـ م  م و ك
، فله يد حقيقية تليق به وال تشبه يد   حقيقية هللاآليات تدل على صفات :  ثاني ا
، واالستواء له معىن حقيقي فسره به السلف وأئمة السنة واللغة وهو العلو           املخلوق 

، وكل هذه املعاين على ما يليق باهللا ال كعلو املخلوق      واالرتفاع واالستقرار والصعود 
 .  ، تعاىل اهللا عن ذلك وارتفاعه واستقراره وصعوده 
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، وكذا اإلتيان كما جاء     ذلك اجمليء هو جميء حقيقي على معناه يف اللغة العربية     وك
، واجلارحة واحليز ألفاظ      ، وال يلزم منه مشاهبة جميء املخلوق وإتيانه   يف اآليات األخرى

 .  جمملة مل يرد نفيها وال إثباهتا يف حق اهللا تعاىل 

 التعقيب الرابع والعشرون

، وهذا    أثىن على بعض املتصوفة وبعض مؤلفاهتم كالقشريي١١٩ - ١١٨يف صفحة 
، وقد تطور إىل     ؛ ألن التصوف أصل مبتدع يف اإلسالم ودخيل عليه    الثناء يف غري حمله
وص ، وباخلص ، وما زال العلماء احملق قون حيذرون منه ومن أصحابه أفكار إحلادية

، فإن لشيخ اإلسالم ابن تيمية ردا مفصال على رسالته وما فيها من خمالفات   القشريي
 .  ، ويف الثناء عليه وعلى أمثاله تغرير مبن ال يعرف حقيقتهم  وشطحات

 التعقيب اخلامس والعشرون 
 وقد حصل يف كالمه أخطاء كثرية من ١٤٤ - ١٣٢ من ص تكلم عن صفات اهللا 

 :  أمهها 

؛ ألن آيات الصفات عند سلف األمة    عد آيات الصفات من املتشابه وهذا خطأ- ١
، ومل يقل إهنا من املتشابه إال بعض املتأخرين الذين ال حيتج بقوهلم       وأئمتها من احملكم
 .  وال يعترب خالفهم 

 :  هلا حممالن  ذكر أن آيات الصفات  - ٢

 :  ، وقال  عن الشبيه والشريكأن جترى على ظاهرها مع ترتيه اهللا  :  احململ األول

 .  ؛ ألن ظاهرها ما هو من صفات املخلوقني  إن هذا تأويل إمجايل

، فليس ظاهرها يدل على مشاهبة    ليس األمر كما ذكرت:  نقول له :  واجلواب 
، وليس هو     ه أنت وغريك من بعض اخللف  ، وإمنا هذا وهم تومهت    صفات املخلوقني

؛ ألن ظاهرها هو ما يليق جبالل اهللا وصفات اخلالق ختتص به وصفات املخلوق    ظاهرها
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واحململ الثاين محلها على املعىن اجملازي بأن يفسر االستواء باالستيالء :  ، مث قال ختتص به
 .  انتهى كالمه.  والتسلط والقوة 

؛ ألن هذا    على املعىن اجملازيجيوز محل صفات اهللا ال :  واجلواب أن نقول له  
؛ ألن األصل  ، بل جيب محلها على املعىن احلقيقي الالئق باهللا تعطيل هلا عن مدلوهلا

،    وال سيما ما يتعلق به وبأمسائه وصفاته، وال سيما كالم اهللا  يف الكالم احلقيقة
، وهذا ما مل حيصل     له على احلقيقة وال جيوز محل الكالم على اجملاز إال عند تعذر مح  

، فليس هناك ما يوجب محلها على اجملاز وكتسويغ منه هلذا     محله يف نصوص الصفات
، فنسب إىل اإلمام   الباطل الذي ذكره نسب إىل بعض السلف تأويل بعض الصفات

%!u  {:  أمحد تأويل y ùρ y7•/u‘ { )ونسب إىل البخاري تأويل     مبعىن جاء أمر ربك  )١ ،
، ونسب إىل اإلمام محاد بن زيد تأويل نزول اهللا إىل السماء الدنيا بإقباله       الضحك بالرمحة

 .  جل جالله إىل عباده  

 :  واجلواب أن نقول  
،    ما نسبه إىل اإلمام أمحد مل يثبت عنه ومل يوثقه من كتبه أو كتب أصحابه    أوال 
 عنده شيء من تأويل - رمحه اهللا -؛ ألن البيهقي  بيهقي لذلك ال يعتمدوذكر ال
، والثابت املستيقن   ؛ ألنه رمبا يتساهل يف النقل ، فال يوثق بنقله يف هذا الباب الصفات

، فال يترك املعروف املتيقن     عن اإلمام أمحد إثبات الصفات على حقيقتها وعدم تأويلها
 رد على اجلهمية والزنادقة يف    - رمحه اهللا  -، وله    ت عنهعنه لشيء مظنون ونقل مل يثب  

 .  هذا الباب مشهور ومطبوع ومتداول 
، فقد راجعت صحيح البخاري فوجدته قد   وما نسبه إىل البخاري غري صحيح:  ثاني ا

ومل  )١( } &šχρãÏO÷σãƒuρ #’n?tã öΝÍκÅ¦àΡr  {  حتت ترمجة)٢(ذكر احلديث الذي أشار إليه الدكتور 

                                                 
 .  ٢٢:  سورة الفجر آية ) ١(
، فقال النيب لقد   وهو حديث األنصاري الذي أكرم ضيف رسول اهللا وبات هو وزوجته وأوالده طاوين  ) ٢(

 .  ضحك اهللا الليلة من فعالكما   
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،    ، وإمنا الذي أوله بالرضا هو احلافظ ابن حجر يف الفتح   يذكر تأويل الضحك بالرمحة
 .  ، فال عربة بقوله يف هذا   متأثر باألشاعرة- رمحه اهللا -واحلافظ 
 :  يد من تأويل الرتول باإلقبال جياب عنه من وجهني ما نسبه إىل محاد بن ز:  ثالثا

 رمحه اهللا -، والبيهقي  ؛ ألنه من رواية البيهقي أن هذا مل يثبت عنه :  الوجه األول
، ولو ثبت عن محاد هذا التأويل فهو        ، فرمبا تساهل يف النقل  يتأول بعض الصفات-

 .  همردود مبا أمجع عليه السلف من إثبات الرتول على حقيقت 
،    أنه ال تنايف بني إثبات الرتول على حقيقته وإقبال اهللا تعاىل على عباده:  الوجه الثاين

 .  يرتل ويقبل على عباده ليس يف هذا محل على اجملاز كما يظن الدكتور :  فيقال

 نسب شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه أهنم قد يفسرون الوجه باجلهة أو القبلة أو    - ٣
، وهذا      الذاتية ذا تأويل للوجه الذي هو صفة من صفات اهللا       الذات وظن أن ه  

؛ ألن الوجه لفظ مشترك   ؛ فهوالء األئمة مل يقصدوا ما تومهه الظن منه خطأ واضح
تارة يراد به الوجه الذي هو الصفة الذاتية وتارة يراد به الدين والقصد وتارة يراد به        

، فإذا  املقصود يف كل مكان حبسبه، وسياق الكالم هو الذي حيدد    اجلهة والوجهة    
فسر الوجه يف موضع بأحد هذه املعاين لدليل اقتضى ذلك من داللة السياق أو غريه          

 .  صح ذلك ومل يكن تأويال بل هو تفسري لذلك النص وبيان للمراد به   

ومبا ذكرنا يتبني من جواز محل آيات الصفات وأحاديثها على املعىن اجملازي وصرفها عن 
، وأنه ال مستند له فيما ذكره عن بعض السلف إما ألنه          أنه قول غري صحيح ظاهرها

 .  مل يصح عنهم أو ألهنم مل يقصدوا ما تومهه  

 .   اعتمد على تأويالت اخلطايب لبعض الصفات وأشاد به ومدحه من أجل ذلك   - ٤

قوله وال   ممن يتأولون الصفات فال اعتبار ب - رمحه اهللا -أن اخلطايب  :  واجلواب عن ذلك 
 .  ، واهللا يعفو عنا وعنه  ، وله تأويالت كثرية  حجة برأيه يف هذا 

                                                 
 
 .  ٩:  سورة احلشر آية  ) ١(
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مث العجيب يف األمر أن الدكتور تناقض مع نفسه حيث ذكر فيما سبق أنه جيب إثبات  
 ١٠١ و٩٩صفات اهللا كما جاءت مع ترتيه اهللا عن التشبيه والتمثيل كما يف صفحة 

، هل هذا تراجع عما     ا ومحلها على اجملاز بينما نراه هنا جيوز تأويله١١٥ و ١١٣و
 ! ؟  سبق أو هو التناقض 

 التعقيب السادس والعشرون
 :   جييز خمالفة السلف يف إثبات الصفات على حقيقتها فيقول١٣٨أنه يف ص

م مل جيز لنفسه أكثر من أن   بل نفرض أن أحدا من رجال السلف رضوان اهللا عليه    "
 فإن ، والتفاصيل إىل اهللا  يثبت ما أثبته اهللا لذاته مع تفويض ما وراء ذلك من العلم

 .  انتهى كالمه " ، هذه حرمة مطلقة   ذلك ال يقوم حجة على حرمة خمالفتهم يف موقفهم 

هاجرون     ؟ أليست خمالفتهم وفيهم امل  يا سبحان اهللا أال يسعنا ما وسع السلف  :  ونقول
واألنصار واخللفاء الراشدون وبقية الصحابة رضي اهللا عنهم والقرون املفضلة أليست        

عليكم  {:  ، بدليل قوله   ، وكل بدعة ضاللة      بدعة - ال سيما يف العقيدة  -خمالفتهم  
، وإياكم وحمدثات   وسنة اخللفاء املهديني متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ  بسنيت
≈šχθà)Î6  {  واهللا تعاىل يقول)١( }، فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة  األمور ¡¡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 { )٢( 
،    فشرط سبحانه يف رضاه عمن جاء بعدهم اتباعهم للمهاجرين واألنصار بإحسان  

 خري  أهنم أمل خيرب النيب  .  والدكتور يقول ال حترم خمالفتهم يف صفات اهللا عز وجل 
ومعىن هذا احلث على االقتداء هبم والنهي عن خمالفتهم ال سيما يف أصول        .  القرون 
، أليست العقيدة توقيفية ال جمال لالجتهاد فيها  ، فهل جتوز املخالفة يف أمور العقيدة  الدين

 .  !؟  واالختالف فيها 

                                                 
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة   )٤/١٢٦(، أمحد   )٤٤(، ابن ماجه املقدمة   )٢٦٧٦(الترمذي العلم   ) ١(
 .  ١٠٠:  وبة آية سورة الت) ٢(
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 التعقيب السابع والعشرون 

، ذكر أن من البدع القول بفناء النار وأن ذلك داخل     املقطع األخري١٤٦يف ص
 .  بإمجاع املسلمني يف معىن البدعة

 :  وتعقيبنا عليه من وجهني 
 أنه مل حيصل إمجاع على ختطئة القول بفناء النار وعده من البدع كما :  الوجه األول

، لكنه مل يتم إمجاع على   ، فاملسألة خالفية وإن كان اجلمهور ال يرون القول بذلك      زعم
 .  إنكاره وإمنا هو من املسائل اخلالفية اليت ال يبدع فيها 

، وبقطع النظر   أن الذين قالوا بفنائها استدلوا بأدلة من القرآن والسنة    :  الوجه الثاين
 فإن هذا القول ال يعد من البدع ما دام أن ، عن صحة استدالهلم هبا أو عدم صحته 

، وغاية ما يقال إنه قول خطأ أو      ؛ ألن البدع ما ليس هلا دليل أصال     أصحابه يستدلون له  
 .  ، وال يقال بدعة رأي غري صواب

وليس قصدي الدفاع عن هذا القول ولكن قصدي بيان أنه ليس بدعة وال ينطبق عليه     
 .  خلالفيةضابط البدعة وهو من املسائل ا 
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 التعقيب الثامن والعشرون 

وتفريق الباحث يف مسألة القرآن بني ما فيه من املعاين النفسية    :   قال١٤٩يف ص
يعين  (غالف ليقول إن األول   ، مع ما يلحق هبا من حرب وورق و  واأللفاظ املنطوق هبا

، أيعد بدعة حمظورة ألن هذا      ، والثاين حادث خملوق    قدمي غري خملوق   )  املعاين النفسية
 ومن مث جيب إطالق القول بأن القرآن قدمي غري     التفريق مل ي علم على عهد رسول اهللا 

مه الصحابة من ، أم ال يعد بدعة وإمنا هو شرح وبيان ملا عل خملوق دون تفصيل وال تفريق 
 من هذا التفريق - السيما يف جمال التعليم -، ومن مث فال مانع  قبل على وجه اإلمجال

 .  والتفصيل اهـ

كالمه هذا يتمشى مع مذهب األشاعرة الذين يفرقون يف كالم   :  وتعقيبا عليه أقول
 وهذا كالم اهللا ، املعىن قائم بالنفس وهو قدمي غري خملوق :  اهللا بني املعىن واللفظ فيقولون 

 وهو    ، وأما اللفظ فهو عندهم تعبري عن هذا املعىن من قبل جربيل أو النيب   عندهم
 .  خملوق

 ومذهب أهل السنة سلفا وخلفا أن كالم اهللا تعاىل هو اللفظ  )١(وهذا تفريق باطل 
، وصفاته غري   ؛ ألنه كالم اهللا تعاىل وصفة من صفاته    ، وكالمها غري خملوق   واملعىن
 .  لوقةخم

وقوله إن الصحابة علموا هذا التفريق بني اللفظ واملعىن يف كالم اهللا هو تقول على      
 .  ، ونسبة إليهم ما هم منه براء  الصحابة

                                                 
 .  ، فهي نسبة غري صحيحة  إىل اإلمام الشافعي )  ١٥٤ص (وإن نسب هذا القول يف ) ١(
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 التعقيب التاسع والعشرون
أو جباه من عرفوا بالصالح ،   بعد وفاته تساءل عن التوسل جباه رسول اهللا ١٤٩يف ص

 حال حياته وهو شيء   واالستقامة بعد وفاهتم هل هو بدعة أو يقاس على التوسل به 
ومل جيب  .  ، ومن مث فهو ليس من البدعة يف شيء   ثابت دلت عليه األحاديث الصحيحة

 .  عن ذلك التساؤل بل ترك القارئ يف حرية والتباس
أصال ال يف حياته وال بعد موته فهو بدعة بال  التوسل باجلاه ليس :  أوال،  وأقول 

 .  شك
، أما   ؛ ألنه يتمكن من الدعاء فيها  فهو جائز يف حياتهأما التوسل بدعائه  :  ثاني ا

، وألن الصحابة مل  ؛ ألنه ال يقدر على الدعاء بعد وفاته فطلب الدعاء منه بدعة وال جيوز
، وال تقاس حالة احلياة على   لونه حال حياته، وإمنا كانوا يفع  يفعلوا هذا معه بعد وفاته

، وإمنا يقيس هذا القياس     حالة املوت لوجود الفوارق العظيمة بينهما عند مجيع العقالء    
 أن هذا التفريق مل يعرف إال عند ابن تيمية  ١٥٥، وإن كان هو يزعم يف ص    املخرفون 

يقرأ ما ذكره العلماء يف   ، وكأنه مل  ، ومل تفرق األدلة بينهما  وأن السلف مل يفرقوا  
املوضوع وما ذكره ابن تيمية يف كتاب التوسل والوسيلة عن السلف واألمة يف ذلك أو أن       

 .  حتامله عليه أنساه ذلك

، ومحل األدلة ما مل حتتمله ومل يأت بدليل واحد     مث إنه نسب إىل السلف ما مل يقولوه
 ! ؟  على ما قال وأىن له ذلك  

مثال الدكتور البوطي ال خيطئ شخصا ويتحامل عليه حىت يقرأ    والواجب أن الباحث أ  
؟ هذا هو اإلنصاف    كالمه وينظر يف مستنداته حىت يعرف هل هو خمطئ أو مصيب  

، وال ننسى أن الدكتور البوطي له هنات يف غري هذا الكتاب حول هذه املسألة قد   والعدل
 .  قام بالرد عليها الشيخ حممد ناصر األلباين حفظه اهللا 
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 يهون من شأن املسألة ويقول هي أقل من أن تصدع املسلمني أو          ١٤٦مث إنه يف ص  
 .  جتعل منهم مذهبني

، فكيف تكون      وأقول كال واهللا إهنا ملسألة خطرية متس صميم العقيدة وجتر إىل الشرك       
 ! ؟  هينة

 التعقيب الثالثون

 أدخل حتت بدعة التزيد يف العبادة األذان األول ليوم اجلمعة الذي        ١٥٧و١٥٠يف ص
 من ، فإن عثمان  ، وهذا منه خطأ واضح   عندما دعت احلاجة إليه دعا به عثمان  
 )١( }عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين  {:  ، وقد قال النيب  اخللفاء الراشدين

وهذا ينسينا ما قاله يف  .   وأرضاهففعله هذا يعد سنة ال بدعة وتزيدا حاشاه من ذلك  
حق شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه ابتدع التفريق بني حالة احلياة واملوت إذ أن اخلليفة الراشد       

 .  عنده قد ابتدع يف الدين

 ونالتعقيب الواحد والثالث
خلط بني علم الكالم والفلسفة وانتقد شيخ اإلسالم ابن تيمية حيث أجاز )  ١٦٠ص (يف 

مناظرة املتكلمني مبثل مصطلحاهتم مع أنه ينكر على الغزايل انشغاله بالفلسفة وكأنه ال 
 .  )٢(لسفة وأن بينهما فرقا واضحا   يدري أن علم الكالم غري الف

 من ناحية أنه حيذر من اإلقبال على  ١٦٣و١٦٢وقد انتقد شيخ اإلسالم أيضا يف ص 
 .  علم الكالم واملنطق وهو قد تضل ع فيهما وناظر هبما 

 حيذر من االشتغال بذلك من هم على غري  - رمحه اهللا -واجلواب عن ذلك أنه   
، وألن ذلك يشغل عن    لص من أضرار علم الكالممستوى علمي جيد ميكنهم من التخ

                                                 
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة   )٤/١٢٦(، أمحد   )٤٢(، ابن ماجه املقدمة   )٢٦٧٦(الترمذي العلم   ) ١(
، وحقائق    حث يف أصل العامل   والفلسفة تعين الب .  حيث إن علم الكالم عبارة عن قواعد اجلدل واملناظرة     ) ٢(

 .  ، مما يفضي إىل إنكار وجود اخلالق   ، وعن العلل واحلكم وغري ذلك   ، وطبائعها الكائنات 
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، مث إن     ، فأي انتقاد يوجه إليه يف ذلك إال من صاحب هوى وحقد     تعلم الكتاب والسنة 
 ال ينكر على من تعلم علم الكالم واملنطق من أجل الرد على   - رمحه اهللا -الشيخ 

 .  لقصد، وإمنا ينكر على من تعلمها بغري هذا ا  املضللني وقتلهم بسالحهم 

 التعقيب الثاين والثالثون
 شن هجوما مسلحا على شيخ اإلسالم ابن تيمية واهتمه أنه قال ١٨٨ - ١٦٤من ص 

 .  إن احلوادث قدمية النوع حادثة اآلحاد     :  بقول الفالسفة حينما قال

شيخ اإلسالم ابن تيمية عليه قدميا وحديثا وقالوا إنه    وهذه املسألة قد شنع هبا خصوم   
يقول حبوادث ال أول هلا والدكتور يف هذا الكتاب اختذ من هذه املسألة متنفسا له ينفث   

؛ ألنه شيخ السلفيني الذين  من خالله ما يف صدره من حقد على شيخ اإلسالم ابن تيمية
 .  يضايقونه يف هذا الزمان

 له يف هذه املسألة وال للذين سبقوه أي مدخل على الشيخ   ولكن واحلمد هللا ليس 
 أن     - رمحه اهللا  -، فإن مراد الشيخ   وسريده اهللا بغيظه مل ينل خريا كما رد الذين من قبله

 .  ؛ ألنه األول الذي ليس قبله شيء أفعال اهللا سبحانه ليس هلا بداية

 من دوام أفعال الرب   والتسلسل الواجب ما دل عليه الشرع :  - رمحه اهللا -قال 
، فإنه مل يزل   ، فهذا واجب يف كالمه ، فكل فعل مسبوق بفعل آخر تعاىل يف األبد

،    ، وهكذا أفعاله هي من لوازم حياته  متكلما إذا شاء ومل حتدث له صفة الكالم يف وقت 
 .  فإن كل حي فعال

األوقات معطال   ، ومل يكن ربنا تعاىل قط يف وقت من  والفرق بني احلي وامليت الفعل
وال يلزم من هذا أنه مل يزل اخللق معه    :  عن كماله من الكالم واإلرادة والفعل إىل أن قال  

، فلكل خملوق أول واخلالق      فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من خملوقاته تقدما ال أول له   
سواه   ، وكل ما    سبحانه ال أول له فهو وحده اخلالق سبحانه ال أول له فهو وحده اخلالق            

واملقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن     :  خملوق كائن بعد أن مل يكن إىل أن قال
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أما كون رب العاملني مل يزل معطال   .  كل ما سوى اهللا تعاىل حمدث كائن بعد أن مل يكن
 .  ، بل كالمها يدل على نقيضه عن الفعل مث فعل فليس يف الشرع وال يف العقل ما يثبته 

، وهل يف ذلك ما يشنع به عليه كما يظنه     ا يراه الشيخ يف هذه املسألة  هذه خالصة م  
، فإن بني ما قاله الشيخ يف هذه      الدكتور وأضرابه إال أنه اهلوى واحلقد أو اجلهل والغفلة         

املسألة وبني قول الفالسفة القائلني بقدم العامل فروقا واضحة هي الفروق بني احلق والباطل   
 .  والكفر واإلميان 

 التعقيب الثالث والثالثون
، ويزعم أنه   يؤيد عقد حلقات الصوفية اليت يسموهنا حلق الذكر١٩٢ - ١٩١يف ص

 .  إن الذكر مشروع   :  ليس هناك ما مينع من إقامتها ويقول

، لكن على الصفة الواردة     ه مشروع الذكر ال شك أن:  وحنن جنيبه عن ذلك ونقول له
أما إحداث هيئة للذكر ال دليل عليها كالذكر اجلماعي أو األوراد   .  يف الكتاب والسنة

الصوفية اليت ليس عليها دليل أو رمبا يشوهبا شيء من األلفاظ الشركية فهذه ال شك أهنا       
من عمل عمال ليس عليه أمرنا      {  :بدعة وأن الذين يقيموهنا مبتدعة داخلون يف قوله     

، لكن الصفة اليت يؤدى هبا إذا مل يكن    والشيء قد يكون مشروعا يف أصله  )١( }فهو رد 
 على الذين جيتمعون يف مسجد   وقد أنكر عبد اهللا بن مسعود  .  عليها دليل فهي بدعة

؛ ألن هذه الصفة ليست من      مائة كربوا مائة هللوا مائةالكوفة وفيهم رجل يقول سبحوا  
 .  سنة الرسول 

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

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
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 التعقيب الرابع والثالثون
ومنهم الشيخ )  اهللا ( شنع على الذين ينكرون ذكر اهللا باالسم املفرد ١٩٥ - ١٩٣يف ص

، ومنها   ، وهو يف هذا مل يصغ إىل حجج املذكورين      إليه قذائف غضبه ابن تيمية فإنه وجه 
أن ذكر اهللا باالسم املفرد مل يرد يف الكتاب وال يف السنة وال يف هدي السلف  

؛ ألن االسم املفرد ال يأيت بفائدة حىت يتركب  ، عالوة على أنه ال يفيد شيئا  الصاحل
:   اهللا باالسم املفرد يدخل يف قوله تعاىل، وما يزعمه الدكتور أن ذكر مع مجلة مفيدة

}  Ìä.øŒ$#uρ zΝó™ $# y7 În/u‘ Zο tõ3ç/ Wξ‹ Ï¹ r&uρ ∩⊄∈∪ { )فنحن نسأله ونريد منه الصدق يف اجلواب     )١ 
 اهللا     أنه ذكر هل ورد يف السنة من أمر اهللا هبذا األمر وهو الرسول         :  دون مراوغة  
، إذ ال شك أن سنته تفسري للقرآن هذا من حمدثات الصوفية وفهمهم       باالسم املفرد

 .  ، وكثريا ما يكرر الدكتور أن املخالف يف هذه املسألة وغريها ال يضلل   السقيم

،    وحنن نقول له إن املخالف ال يضلل إذا كان ملخالفته مأخذ من النصوص الشرعية  
 ؛ ألن اهللا تعاىل يقول هلا مأخذ من الكتاب والسنة فإنه يضللأما إذا كانت خمالفته ليس 

}  #sŒ$ yϑ sù y‰÷è t/ Èd,ys ø9$# ω Î) ã≅≈n= Ò9$# ( { )وما دل عليه كتاب اهللا حق وما خالفه فهو ضالل  )٢ 
 .  يضلل من قال به

                                                 
 .  ٢٥:  سورة اإلنسان آية  ) ١(
 .  ٣٢:  سورة يونس آية ) ٢(
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 عقيب اخلامس والثالثونالت

 يسوغ اصطالحات الصوفية اليت منها تفريقهم بني الشريعة   ١٩٧ - ١٩٦يف ص
واحلقيقة ومل جيد دليال واحلمد هللا هلذا التسويغ إال أن ذلك قول كبار الصوفية كسهل         

 ومعروف    - وهذا ال أظنه معهم وإن حشره معهم      -حلارث احملاسيب واجلنيد  التستري وا
  )١(.  ، فهو هبذا االستدالل كمن فسر املاء بعد اجلهد باملاء    الكرخي 

احلقيقة والشريعة إال يف اصطالح       :  مث هل هناك حقيقة ختالف الشريعة حىت يقال  
اد واضح وليت الدكتور مل يدخل    ، وهذا إحل  الصوفية أن الشريعة للعوام واحلقيقة للخواص  

 .  هذه اجملاهل املخيفة

 التعقيب السادس والثالثون
، وحاول الدفاع عنهم بكل   حتدث عن الصوفية وأحواهلم وأقواهلم٢١٢ - ٢٠١يف ص

ما يف اجلبة إال   :  ن قال منهم ما أويت من قوة واالعتذار هلم بكل ما أويت من عبارة حىت عم
ورغم ما حتمله .  ، وعمن قال منهم ما عبدتك خوفا من نارك وال طمعا يف جنتك اهللا

؛ ألن هاتني   العبارتان من كفر وضالل حاول تأويلهما مبا ال داعي لإلطالة بذكره     
 .  العبارتني تنبئان عن نفسهما وال تقبالن التأويل

ما عبدتك خوفا من   :  وقوله  .  ة إال اهللا صريح يف االحتاد  ما يف اجلب :  فإن قول القائل
، حيث وصفهم اهللا بأهنم يدعونه   نارك وال طمعا يف جنتك خمالف هلدي األنبياء مجيعا

، وال يعين هذا أهنم   ، وخمالف لصفة املؤمنني الذين يدعون رهبم خوفا وطمعا رغبا ورهبا
ع ذلك حيبونه حبا شديدا ويذلون له كما  ال يعبدونه إال من أجل اخلوف والطمع بل هم م  

t  { قال تعاىل É‹©9$#uρ (#þθ ãΖtΒ#u ‘‰x© r& $ {6 ãm °! 3 { )وقال تعاىل)٢  }  t∃öθ |¡sù ’ÎAù'tƒ ª!$# 5Θöθ s)Î/ öΝåκ™: Ït ä† 

                                                 
 .  حيث استدل على قول الصوفية بأنه قول الصوفية  ) ١(
 .  ١٦٥:  سورة البقرة آية ) ٢(
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ÿ…çµ tΡθ ™6 Ïtä† uρ { )احملبة والذل واخلوف     :  وال تصح العبادة إال باستكمال هذه األركان.  )١
 .  والرجاء 

 :  من القول بوحدة الوجود    :  مث حاول الدفاع عن ابن عريب وما يف كتبه 

 إنه ال جيوز تكفريه مبوجب كالمه الذي فيه       :  قال١٠٥ - ١٠٤ففي هامش ص
 ؟  هل يعتقد ما يقول أم ال:  اإلحلاد الصريح حىت يعلم ما يف قلبه 

ولو صح كالم الدكتور هذا ما كفر أحد بأي قول أو فعل مهما بلغ من القبح         
 .  والشناعة والكفر واإلحلاد حىت يشق عن قلبه ويعلم ما فيه من اعتقاد

سلمني على قتال الكفرة وقتل املرتدين خطأ على الزم قول  وعلى هذا فعمل امل
، وهل هم يعتقدون ما يقولون وما يفعلون من      ؛ ألهنم مل يعلموا ما يف قلوهبم   الدكتور

 ؟   الكفر أو ال 

وخالصة املشكلة أنه يعين شيخ اإلسالم ابن تيمية      :  وامسع عبارته يف ذلك حيث يقول 
ابن عريب وأمثاله بالزم أقواهلم دون أن حيملوا أنفسهم    ومن يقلده يف هنجه يظلون يأخذون 

 .   فعال ذلك الالزم الذي تصوروه  )٢(على التأكد من أهنم يعتقدون 

مث قال إما أن يكون يف كتب ابن عريب كالم كثري خيالف العقيدة الصحيحة ويوجب  
عة على أن ابن   وإما أنه يدل ذلك داللة قاط   .  ، فهذا ما ال ريبة فيه وال نقاش فيه   الكفر

، فهذا ما  عريب كافر وأنه ينطلق من فهم الشهود الذايت من أصل كفري هو نظرية الفيض 
 .  انتهى.  ال ميلك ابن تيمية وال غريه أي دليل قاطع عليه

وإمنا سقت هذا املقطع من كالمه إلطالع القارئ على ما فيه من ختبط وتناقض     
لمني على كفر من قال كلمة الكفر غري مكره  ومناقضة ألدلة الكتاب والسنة وعمل املس

ô‰s)s9uρ (#θ  { قال تعاىل ä9$ s% sπ yϑ Î= x. Ìøä3ø9$# (#ρ ãxŸ2 uρ y‰÷èt/ ö/ÏSÏϑ≈ n=ó™ Î) { )٣( }  ô‰s)©9 txŸ2 t Ï%©!$# 

                                                 
 .  ٥٤:  سورة املائدة آية ) ١(
 .  ؟ ، ومن يعلم عقائدهم   سبحان اهللا) ٢(
 .  ٧٤:  سورة التوبة آية ) ٣(
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(#þθ ä9$ s% χ Î) ©!$# ß]Ï9$ rO 7πsW≈ n= rO ¢ { )ويلزم من هذا أيضا أنه ال حيكم بإسالم كافر إذا نطق  )١ 
ولوازم هذا كثرية ويلزم عليه أن   .  هل يعتقدمها أو ال :  بالشهادتني حىت يعلم ما يف قلبه

 .  غري اهللا ال يكفر حىت يعلم ما يف قلبهمن دعا 

 .  مث اعتذر عن ابن عريب بأن يف كتبه كالما آخر يناقض كالمه الكفري 

اإلجابة عن ذلك هل ثبت لديك أنه رجع عن كالمه الكفري وأنه   :  وحنن نقول له
، مث   ، أو أنه كتبه من باب التغطية والتلبيس   كتب هذا الكالم الذي يناقضه بعدما تاب
 .  أنت مل تأت بشاهد على ما قلت من كالمه

وإذا أىب ابن تيمية إال أن حيملنا على تكفري ابن عريب استدالال بالكفريات   : " مث قال
املوجودة يف كالمه واإلعراض عن الصفحات الطوال اليت تناقضها وترد عليها يف خمتلف     

ر استدالال بالضالالت  كتبه وأقواله فإنه لدعوة منه بال ريب إىل أن نكفره هو اآلخ
 .  " الفلسفية اليت انزلق فيها

ويعين بذلك املسألة اليت سبق ذكرها وهي قول الشيخ أن أفعال اهللا سبحانه ليس هلا         
يا سبحان اهللا هل وصف الرب مبا يستحقه من الكمال بدوام أفعاله وكماله      :  بداية ونقول

 تعاىل اهللا -إنه :  الضالل من قوهلمأزال وأبدا وترتيهه عن التعطيل الذي وصفه به أهل 
 مضى عليه وقت مل يفعل شيئا مث حدث له الفعل بعد ذلك هل هذا هو     -عما يقولون  

قول الفالسفة الذين يقولون بقدم العامل وإنكار اخلالق أن الضالل هو قول من يعطل اهللا      
 وإن قول ابن   ، من أفعاله ويضرب له مدة ال يفعل فيها شيئا كما هو قول علماء الكالم  

 من كفريات - لو كان خطأ على فرض -تيمية هو احلق وقول أهل احلق وأين خطؤه   
 ؟   ، وأن من عبد األصنام ما عبد إال اهللا   ، وقوله بوحدة الوجود      ابن عريب

، بل قد كفره   مل ينفرد بتكفري ابن عريب- رمحه اهللا -مث إن شيخ اإلسالم ابن تيمية  
تنبيه الغيب إىل    " ، ومنها كتاب  الصوفية واقرأ مؤلفاهتم يف ذلك  كثري من العلماء حىت من 

                                                 
 .  ٧٣:  سورة املائدة آية ) ١(
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للبقاعي وغريه من الكتب وللشيخ تقى الدين الفاسي رسالة مستقلة يف    " تكفري ابن عريب
، وذكر من قال بذلك من العلماء وهي مطبوعة ومتداولة فإذا كان     تكفري ابن عريب

 .  بإمكان البوطي أن يكفره فليفعل 

  السابع والثالثون التعقيب
، وهذا الكالم يثري الدهشة   كتب عنوانا بلفظ التمذهب بالسلفية بدعة٢٣٦يف ص
، والبدعة ضاللة وكيف يكون بدعة      ، كيف يكون التمذهب بالسلفية بدعة واالستغراب

؛ قال   لكتاب والسنة وحق وهدى  وهو اتباع ملذهب السلف واتباع مذهبهم واجب با   
šχθ  { تعاىل à)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρ F{$# zÏΒ t ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ tÏ% ©!$#uρ Νèδθãè t7¨?$# 9≈ |¡ôm Î* Î/ š† ÅÌ§‘ ª!$# 

öΝåκ÷]tã { )قال النيب و،  اآلية )١  :} ٢( }.  . . عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين(  
 .  احلديث

،    ، وإمنا البدعة التمذهب بغري مذهبهم  فالتمذهب مبذهب السلف سنة وليس بدعة
، ومل يكن معروفا   هوإذا كان قصده أن التسمي هبذا االسم حادث كما يظهر من كالم 

، واخلطأ فيها ال يصل إىل     ، فمسألة األمساء أمرها سهل  من قبل فهو بدعة هبذا االعتبار 
، وإن كان قصده أن يف الذين تسموا هبذا االسم من صدرت عنهم أخطاء     حد البدعة 

، فالتسمي   ختالف مذهب السلف فعليه أن يبني هذا دون أن يتناول السلفية نفسها   
إذا كان يعين التمسك مبذهب السلف ونبذ البدع واخلرافات فهذا شيء حممود     بالسلفية 
 حيث قال عن حركة مجال الدين األفغاين وحممد  ٢٣٣، كما قرر هذا هو يف ص  وطيب

فقد كان الشعار الذي رفعه أقطاب هذه احلركة اإلصالحية        : " عبده وتسميتها السلفية
كل هذه الرواسب اليت عكرت على اإلسالم    ، وكان يعين الدعوة إىل نبذ     هو السلفية 

 .  " طهره وصفاءه  

                                                 
 .  ١٠٠:  سورة التوبة آية ) ١(
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة   )٤/١٢٦(، أمحد   )٤٢(، ابن ماجه املقدمة   )٢٦٧٦(الترمذي العلم   ) ٢(
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؛ نظرا    هذا ما قاله عن هذه احلركة وتسميتها بالسلفية ومل يعب عليها هذا التسمي
 .  لسالمة أهدافها عنده 

 ! ؟   وهل السلفية اليوم تعين غري ذلك :  فنقول له

 التعقيب الثامن والثالثون 

 - رمحه اهللا - عرب عن دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب  ٢٣٧ - ٢٣٦ويف ص
الوهابية تربموا من هذه الكلمة ألهنا توحي بأن ينبوع هذا       ": ، وقال باملذهب الوهايب

املذهب بكل ما تضمنه من مزايا وخصائص يقف عند الشيخ حممد بن عبد الوهاب  
 .  إخل ما قال .  . . دعاهم إىل أن يستبدلوا بكلمة الوهابية هذه كلمة السلفية  ف

إن الشيخ حممد بن عبد الوهاب ليس له مذهب خاص يدعى     :  واجلواب أن نقول
، ويف الفروع على مذهب اإلمام أمحد بن     ؛ ألنه يف العقيدة على منهج السلف    بالوهابية

 .  ه ويف عصره ومن بعده حنبل الذي كان عليه علماء جند من قبل

 التعقيب التاسع والثالثون

على صاحبه أفضل الصالة     ،  تكلم عن زيارة القرب النبوي٢٤٠ - ١٢٩يف ص
ماعة    ولكم اهتمنا واهتم كثري من املسلمني من أهل السنة واجل : " فقال ، والسالم

؛ ألننا ذهبنا إىل ما ذهب إليه اجلمهور من علماء السلف وغريهم من    باالبتداع واملروق 
 .   كذا قال، "  ومسجدهأنه ال ضري يف أن يعزم الرجل على زيارة كل من قرب النيب  

 من غري سفر سنة وليست بدعة ومل يقل   إن زيارة قرب النيب  :  واجلواب أن نقول
؛   فهو بدعة، أما السفر لزيارة قربه   على هذه الصفة بدعة ومروق  أحد إهنا إذا كانت   

 وال قرب غريه من األولياء والصاحلني  ألنه ال جيوز السفر ألجل زيارة القبور ال قرب النيب 
ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد املسجد احلرام ومسجدي هذا      {  -لقوله  
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 وعمل ا هبذا احلديث مل يكن السلف واألئمة األربعة وغريهم من )١( }واملسجد األقصى 
، وقد أوغل الدكتور يف اخلطأ حني      األئمة املقتدى هبم يسافرون من أجل زيارة القبور  
هم أنه ال ضري يف أن يعزم الرجل على      ادعى أن مذهب اجلمهور من علماء السلف وغري     

 فعلماء السلف ينهون عما هنى ، فإن كان قصده العزم على السفر لزيارة قرب النيب  هذا
، مث إن الدكتور خطأ        وغريه  من السفر لزيارة القبور عموم ا قرب النيب  عنه الرسول  

السفر لزيارة القبور ومساه   شيخ اإلسالم ابن تيمية يف استدالله باحلديث املذكور على منع 
ويترتب على هذا الغلط العجيب الذي انزلق فيه   :  غلط ا عجيب ا انزلق فيه الشيخ حيث قال

 أن اإلنسان ال جيوز له أن يشد الرحال إىل زيارة رحم أو إىل     - رمحه اهللا -ابن تيمية 
، وحنن نقول   طلب علم أو إىل انتجاع رزق ألن هذه األشياء كلها خارج املساجد الثالثة      

؛ ألن احلديث الشريف يعين منع السفر    بل الغلط العجيب ما انزلق إليه فهم الدكتور :  له
، سواء كانت هذه     إىل بقاع خمصوصة ألجل التعبد فيها أو عندها غري املساجد الثالثة 

  ، أما السفر لزيارة الرحم أو طلب العلم أو طلب الرزق     البقاع مساجد  أو قبور ا أو غريها 
 .  فلم يدخل يف مدلول احلديث أصل ا 

 التعقيب األربعون
 قال عن سبب صرب اإلمام أمحد على حتمل حمنة القول خبلق القرآن وإمنا كان ٢٤١يف ص

يفصل ويفرق  سبب احملنة اليت تعرض هلا اإلمام دون غريه هو ورعه الشديد الذي منعه أن 
 .  بني اللفظ واملعىن

 :  واجلواب أن نقول له

، بل شاركه يف ذلك خلق       مل يكن اإلمام أمحد وحده الذي تعرض هلذه احملنة       :  أوال
، لكن يظهر أن الدكتور    كثري من العلماء منهم من قتل يف ذلك ومنهم من عذب وأوذي  

 .  مل يقرأ التاريخ

                                                 
 .  )٣/٤٥(، أمحد  )١٤١٠(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها   )١٨٩٣(البخاري الصوم  ) ١(
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،   ، كالمها كالم اهللا مرتل غري خملوق     القرآن ولفظه  ليس هناك تفريق بني معىن:  ثاني ا
، هذا قول املبتدعة ال قول   ، واللفظ خملوق  املعىن غري خملوق:  والتفريق بينهما بأن يقال

، فاإلمام أمحد مل يفرق بينهما ألنه كغريه من األئمة ال يرى فرقا بينهما وال   أهل السنة 
 .  يعتقد عقيدة األشاعرة

 د واألربعونالتعقيب الواح
 استنكر الرد على كتاب الذخائر احملمدية حملمد علوي املالكي وبيان ٢٥٧ - ٢٥٦يف ص

إن حممد علوي من أهل السنة واجلماعة ومل يقرأ الناس يف     :  ما فيه من الضالالت وقال
روا يف واقع حاله إال ما يزيدهم ثقة باستقامة دينه وصالح حاله   ، ومل ي تأليفه وكتاباته
 .  وسالمة عقيدته
الواجب عليك أن تنظر حمتويات كتب هذا الرجل وتعرضها       :  أن نقول له  :  واجلواب

على الكتاب والسنة وعلى عقيدة السلف لتعرف مدى مطابقتها أو خمالفتها هلذه  
، وإمنا تنظر أنت هل املعترض عليه مصيب أو     ، وال تعتمد على قراءة الناس  األصول
، هذا ما يتطلبه الباحث املصنف الذي حيترم ما يقول ويكتب دون التهجم على من      خمطئ

، مث هل كون الرجل من أهل السنة واجلماعة          اعترض علوي قبل معرفة وجهة اعتراضه    
 ؟   ومن أهل االستقامة هل ذلك مينع من االعتراض عليه إذا أخطأ  

 .   أعلم واهللا

 . وصلى اهللا وسلم على نبيينا حممد وعلى آله وصحبه
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 سادسا رد أوهام أيب زهرة
  يف حق شيخ اإلسالم ابن تيمية وشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

، وكفى باهللا  احلمد له الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله     
 .  شهيد ا

، وأشهد أن حممد ا        ؛ إقرار ا به وتوحيد ا   وحده ال شرك له    وأشهد أن ال إله إال اهللا      
 .  عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم ا مزيد ا 

 :  أما بعد

:  ؛ كما قال تعاىل    فإنه كان من الواجب علينا احترام علمائنا يف حدود املشروع                 
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، وفضل العامل على العابد كفضل القمر على   وإن العلماء ورثة األنبياء   { وقال 
 .  )٣( }سائر الكواكب 

، والدعاة املخلصون إىل سبيل اهللا باحلكمة        اهللا وال سيما العلماء اجملددون لدين  
 .  واملوعظة احلسنة واجلدال باليت هي أحسن   

؛ لقاء ما   ، والدعاء هلم    ، والترحم عليهم    فكان حقهم علينا االقتداء هبم واحترامهم   
 .  ، وردوا من الباطل  ، وما بينوه من احلق قاموا به من الواجب 

ض محلة األقالم واملتطفلني على العلم والتأليف من إال أننا جند بدال من ذلك من بع
؛    ، وحياولون صرف الناس عن دعوهتم  ، ويرميهم مبا هم بريئون منه يكيل التهم يف حقهم

 .  ، أو االعتماد على ما يقوله أعداؤهم وخصومهم     بدافع احلقد أو سوء االعتقاد 

                                                 
 .  ١١:  سورة اجملادلة آية ) ١(
 .  ٩:  سورة الزمر آية ) ٢(
 .  )٥/١٩٦(، أمحد  )٢٢٣(، ابن ماجه املقدمة  )٣٦٤١( أبو داود العلم   ، )٢٦٨٢(الترمذي العلم   ) ٣(
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 اإلسالمية يف السياسة تاريخ املذاهب : ( ومن ذلك أين قد اطلعت على كتاب بعنوان 
، تعرض فيه إلمامني  للشيخ حممد أيب زهرة )  تاريخ املذاهب الفقهية (، و  ) الفقهية

، وشيخ اإلسالم حممد بن      شيخ اإلسالم ابن تيمية :  عظيمني وداعيني إىل اهللا خملصني مها
داؤمها   ووجه ضدمها يف نفس التهم اليت يروجها ويرددها أع - رمحهما اهللا -عبد الوهاب 

، حيث تروعهم دعوة اإلصالح وإخراج الناس من الظلمات إىل         املضلون يف كل زمان  
، حىت يتسىن خلرافاهتم أن      ، ويعيشوا يف ضالل   ، ويريدون أن يبقى الناس يف ظالم    النور
 .  تروج

وما كان يليق بباحث يتحرى احلقيقة مثل الشيخ أيب زهرة أن يعتمد يف حق هذين        
، بل كان الواجب عليه وعلى كل باحث منصف  ني على كالم خصومهمااإلمامني اجلليل

، ويوثق ذلك بذكر   أن يرجع إىل كالم من يريد أن يقدم للناس معلومات عنه من كتابه 
؛ ألننا واحلمد هللا يف عصر قد وضعت فيه ضوابط البحث   اسم الكتاب املنقول عنه

،   ؛ من غري تقيد بتلك الضوابط نه، وأصبح ال يقبل فيه إطالق القول على عواه   العلمي
 وسؤال عما يقوله   - سبحانه وتعاىل -وفوق هذه الضوابط هناك وقوف بني يدي اهللا  

 .  اإلنسان ويكتبه يف حق غريه من اهتام وكذب
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، والشيخ حممد بن   الشيخ تقي الدين ابن تيمية :  ونسب إىل الشيخني اإلمامني اجلليلني 
، والتهجم    ، وما يترتهان عنه من التهم الباطلة  عبد الوهاب ما ال يليق مبقامهما

                                                 
 .  ٣٦:  سورة اإلسراء آية ) ١(
 .  ٦:  سورة احلجرات آية  ) ٢(
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؛ غري  ، وما يروجه املخرفون ضدمها   ؛ اعتماد ا على ما يقوله عنهما خصومهما السخيف
 به من أقدم على    ، وال خائف من الوعيد الذي توعد اهللا  متقيد بضوابط البحث العلمي

 ! ! مثل هذا العمل 

، سائلني اهللا تعاىل أن يرينا احلق حقا ويرزقنا     وإليك بيان هذه التهم مع الرد عليها   
 .  ، ويرينا الباطل باطل ا ويرزقنا اجتنابه اتباعه

 أوال ما نسبه إىل شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 :  قال)  ١٨٧ص ( يف - ١

 .  ) أمور ا أخرى قد بعثت إىل التفكري فيها  أضاف إىل مذهب السلف   (إنه 

هذا من االفتراء على شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه قد أحدث أمور ا من عند  :  أقول
، ودافع عنه بأمانة  ، قد برأ اهللا من شيخ اإلسالم وبينه ، وهو اهتام خطري نفسه

 .  وإخالص  

ع ما ذكره األئمة من قبله يف  يشهد لذلك أن ما يف كتبه ورسائله يتطابق متام التطابق م 
؛ من غري زيادة وال  ، ويعززه إىل مصادره املعروفة   ، وهو إمنا ينقل كالمهم   كتبهم
 .  نقصان

 .  وأبو زهرة مل يذكر مثال ا واحد ا يدل على صدق ما يقول   

وعلى ذلك يقرر ابن تيمية أن مذهب السلف هو إثبات كل  :  قال)  ١٩٣ص ( يف - ٢
ن الكرمي من فوقية وحتتية واستواء على العرش ووجه ويد وحمبة           ما جاء يف القرآ  

، فهل  ، وبالظاهر احلريف  ، وما جاء يف السنة من ذلك أيضا من غري تأويل  وبغض
 ؟   هذا هو مذهب السلف حقا 

 :  ونقول يف اإلجابة عن ذلك

 لقد سبقه هبذا احلنابلة يف القرن الرابع اهلجري كما بينا وادعوا أن ذلك مذهب       
، وأثبتوا أنه يؤدي إىل التشبيه واجلسمية ال     ، وناقشهم العلماء يف ذلك الوقت السلف
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هلذا تصدى هلم اإلمام ! ؟  ، وكيف ال يؤدي إليها واإلشارة احلسية إليه جائزة  حمالة
، ونفى  ، ونفى أن يكون ذلك مذهب السلف      الفقيه احلنبلي اخلطيب ابن اجلوزي 

 .  م أمحدأيضا أن يكون ذلك رأي اإلما 

 :  ، وبيان ذلك كما يلي  ، وفيه من اخللط والكذب ما ال خيفى   انتهى كالمه

 اهتم شيخ اإلسالم ابن تيمية واهتم معهم احلنابلة بأهنم نسبوا إىل السلف ما مل يقولوه      -أ  
؛ فإن ما قاله احلنابلة وما  ، وهذا اهتام ظاهر البطالن   ومل يعتقدوه يف صفات اهللا تعاىل

، وقد نقل ذلك  خ اإلسالم موجود يف كالم األئمة األربعة وغريهم يف كتبهم قاله شي
، وعزاه إىل مصادره من كتبهم اليت يوجد غالبها يف     عنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .  أيدي الناس اليوم

 .   ما ذكره عنهم يف الرسالة احلموية  - على سبيل املثال -وانظر 

يقرر ابن تيمية  " ، حيث قال سلف وصف اهللا بالتحتية  اهتم الشيخ بأنه ينسب إىل ال-ب 
 .  " أن مذهب السلفية هو إثبات كل ما جاء يف القرآن الكرمي من فوقية وحتتية   

؛ فإنه مل يرد يف القرآن ذكر التحتية يف   وهذا كذب على القرآن الكرمي وعلى الشيخ
، ومل ينسبه إىل   الشيخ ذلك، ومل يقل  ؛ ألهنا ال تليق به ، تعاىل اهللا عن ذلك حق اهللا
 .  ، لكنه التخبط األعمى والتخليط العجيب من أيب زهرة السلف

، واهتم السلف الصاحل      اهتم القرآن بأنه جاء بالتشبيه والتجسيم وما ال يليق باهللا تعاىل-ج 
بأهنم ال يعتقدون ما جاء يف القرآن الكرمي والسنة النبوية من وصف اهللا بالفوقية          

 بزعمه -؛ ألن ذلك   ، وأنه حيب ويبغض  ، وأنه له يد ووجه     اء على العرشواالستو
 .   يؤدي إىل التشبيه واجلسمية-

، وأن السلف خيالفون الكتاب والسنة يف        وهذا معناه أن القرآن الكرمي جاء بالباطل    
 .  أهم األمور وهو العقيدة

  ؟ ؟ وما الذي يوافقون فيه الكتاب والسنة فماذا بقي بعد ذلك 

 .  ومل يذكر دليال على ذلك إال ما نقله من كالم ابن اجلوزي 
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 .  وكالم ابن اجلوزي ال حيتج به على خصمه 
،     يبطل ما قاله ابن اجلوزي- ومنهم اإلمام أمحد   -أن كالم أئمة السلف     :  والثانية

 يف كتبهم املتداولة املعروفة اليت نقل منها شيخ      - حبمد اهللا -وكالمهم موجود   
 .  م ابن تيميةاإلسال

 :   قال أبو زهرة-د 

 .  " وكيف ال يؤدي إليهما واإلشارة احلسية إليه جائزة   "  

كيف ال يؤدي إثبات ما دل عليه الكتاب والسنة من صفات اهللا إىل التشبيه  :  يعين
؛ كما أشار  والتجسيم وقد جاء يف احلديث أن اهللا ي شار إليه باألصبع يف جهة العلو      

 .   يف خطبته يف حجة الوداع   خللق به إليه أعلم ا 

 .  ، فهو باطل  يؤدي إىل التشبيه والتجسيم- بزعم أيب زهرة -وهذا  

؛ فإن اإلشارة إىل اهللا سبحانه   وهذا مصادمة للحديث الصحيح بسبب توهم باطل
، ال  ، ووصفه مبا ثبت يف الكتاب والسنة من صفات الكمال  وتعاىل يف جهة العلو 

 .  ، فلله صفات ال يشاركه فيها أحد ؛ ألن اهللا ليس كمثله شيء  تشبيهيؤديان إىل ال

 .  ، مل يرد نفيه وال إثباته يف حق اهللا تعاىل  ؛ فهو لفظ حمدث  وأما لفظ التجسيم

،   ، وإمنا ورد يف الكتاب والسنة ترتيه اهللا عن التشبيه والتمثيل   ومل يتكلم فيه السلف 
 .  ىلوهو الذي ينفيه السلف عن اهللا تعا

إن هذا   : ( ) ١٩٥ص (، فيقول يف    ينسب التفويض إىل شيخ اإلسالم ابن تيمية- ٣
، الذي يدعيه وينسبه السلف      يؤدي عند ابن تيمية إىل أن اإلسالم هو التفويض 

، ويطلقها على معانيها الظاهرة يف أصل  فيأخذ األلفاظ بظواهرها احلرفية.  الصاحل
،    ، وال يفسر  ، ويفوض فيما بعد ذلك   ست كاحلوادث، ولكنه يقرر أهنا لي   الداللة 
فابن تيمية يعتقد أنه هبذا جيمع بني التفسري .  إن حماولة التفسري زيغ :  ويقول

، ويفوض يف الكيف      ، ويرته عن احلوادث   ، فهو يفسر باملعىن الظاهر  والتفويض
 .  ) والوصف 
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والركاكة والكذب على    ، وهو كما ترى فيه من اخللط      انتهى املقصود من كالمه   -
 :  ، وهو بني أمرين  الشيخ الشيء الكثري 

 .  . . . . . . إما أنه مل يفهم كالم الشيخ

 ! ! ، لكنه حياول االلتواء والتلبيس   وإما أنه يفهمه

 يقرر يف سائر كتبه أن مذهب السلف وهو املذهب الذي  - رمحه اهللا -فإن الشيخ 
إن نصوص الصفات جتري  :  لحق يعتقده ويدين به، وكل مريد ل يعتقده ويدين اهللا به
؛ من غري تأويل وال  ، وتفسر مبعناها الذي تدل عليه ألفاظها على حسب ظواهرها

؛ ألنه ال يعلمها إال  ، وأما كيفيتها فيجب تفويضها إىل اهللا سبحانه وتعاىل  حتريف
 .  هو

 باألسانيد ، وفيما يروى عنهم وهذا هو الذي يقرره علماء السلف يف كتبهم 
 .  أن املعىن معلوم والكيف جمهول يف كل الصفات   :  الصحيحة

؛ فهي معلومة مفسرة ال تفويض فيها وال  ، وأما املعاين فالتفويض إمنا هو للكيفية
 .  غموض

؛ ألن   وال يلزم من إثبات صفات اهللا باملعىن اليت دلت عليها النصوص تشبيه اهللا خبلقه 
، وال يلزم من   وللمخلوقني صفات ختصهم وتليق هبم ، هللا صفات ختصه وتليق به

االشتراك يف املعىن الكلي املوجود يف األذهان بني صفات اهللا وصفات خلقه االشتراك    
 .  يف احلقيقة والكيفية اخلارجية 

،    وقد أثبت اهللا لنفسه تلك الصفات ونفى عن نفسه املماثلة واملشاهبة للمخلوقات
øŠs9 Ïµ§{  {:  فقال تعاىل Î= ÷WÏϑ x. Öï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9$# ∩⊇⊇∪ { )١(  . 

 .  وهكذا سائر الصفات.  . . ، ونفى عنه آن مياثله شيء فأثبت له السمع والبصر 

                                                 
 .  ١١:  سورة الشورى آية  ) ١(
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.  ، كما يقوله أبو زهرة وأضرابه  منه التشبيهفدل على أن إثبات الصفات ال يلزم 
ومن العجب أن حيتج على بطالن ما ذكره شيخ اإلسالم من إثبات صفات اهللا على 

ويرجح مذهبهم   .  ، مبخالفة الغزايل واملاتريدي وابن اجلوزي له     ما يليق به سبحانه
 :  فيقول

 ! !  " منهاج الغزايل، و ، ومنهاج ابن اجلوزي  ولذلك حنن نرجح منهاج املاتريدي  "

وللناس فيما ! ! هكذا يرغب أبو زهرة عن مذهب السلف إىل مذهب هؤالء   
، واستبدل الذي هو أدىن بالذي          لكنه استبدل الباطل باحلق      ! ! مذاهب  يعشقون 
§{  {،  هو خري   ø♥ Î/ t Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 Zω y‰ t/ ∩∈⊃∪ { )١( .  

إن الصحابة كانوا يفسرون باجملاز إن   : "  ينسب القول باجملاز إىل الصحابة فيقول- ٤
 .  " تعذر إطالق احلقيقة كما يفسرون باحلقيقة يف ذاهتا 

 هكذا قال يف حق الصحابة ينسب إليهم القول باجملاز يف تفسري كالم اهللا وأهنم      -
، ومحل   قيقة وكأنه هبذا يريد أن ينسب إىل الصحابة نفي الصفاتيتركون احل

 ! نصوصها على خالف احلقيقة   

، لكنه اهلوى    بدون دليل وال برهان وكفى هبذا تقوال على صحابة رسول اهللا  
 .  واالنتصار للباطل

رف   ؛ فإذا مل يع وهذا جتاوز من اهتام ابن تيمية إىل اهتام الصحابة مبا هم بريئون منه
 .  ، أحدثه األعاجم الذين ليسوا حجة يف اللغة والتفسري    اجملاز إال متأخرا 

، حيث   نسب إىل الشيخ القول بأن اهللا ال ييسر اإلنسان لفعل الشر)  ١٩٩ص ( يف -٥
 :  قال

 .  . . . وهبذا يقرر ابن تيمية ثالثة أمور  ( (

                                                 
 .  ٥٠:  سورة الكهف آية ) ١(
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،   ال ييسر فعل الشر وال حيبه، و  أن اهللا تعاىل ييسر فعل اخلري ويرضاه وحيبه :  ثالثها
 .  ) ) وهو يف هذا يفترق عن املعتزلة 

،  ؛ ألنه كغريه من أئمة اهلدى يرون أن اهللا قدر اخلري والشر وهذا كذب على الشيخ
،   ، فالشر جيري على العبد بسبب تصرفاته السيئة وأنه ال جيري يف ملكه ما ال يريد
 Βr&uρ .tΒ Ÿ≅Ïƒr2̈$  {:  ؛ قال تعاىل الكونية، وبإرادته  وهو من قبل اهللا تعاىل قدرا

4o_øótGó™$#uρ ∩∇∪  z>¤‹x.uρ 4o_ó¡çtø:$$Î/ ∩∪ …çνçÅc£uãΨ|¡sù 3“uô£ãèù=Ï9 ∩⊇⊃∪ { )١(  . 

 .  )٢( }؛ فكل ميسر ملا خلق له   اعملوا {: وقال النيب 

 :  يقول)  ٢٠٠ - ١٩٩ص   ( يف -٦

، فاهللا سبحانه وتعاىل يريد  ؛ فريى أنه ال تالزم بني األمر واإلرادة أما ابن تيمية ( (
، وإرادته   ، وينهي عنها ، وال يريد املعاصي اليت تقع من بين آدم الطاعات ويأمر هبا

 .  انتهى)  ) عاصي من ناحية إرادة أسباهبا للم

 :  يف هذا الذي نسبه إىل الشيخ إمجال ينبغي تفصيله:   وأقول-

ال تالزم بني األمر  :  الصواب أن يقال  :  ) ) ال تالزم بني األمر واإلرادة ( : ( فقوله
 ؛ مثل اإلميان من ، فقد يأمر شرعا مبا ال يريده كونا الشرعي واإلرادة الكونية

 .  ؛ مثل الكفر واملعاصي ، وقد يريد كونا ما ال يأمر به شرعا  الكافر

، واألمر ينقسم   ، وإرادة شرعية   إرادة كونية  :  وذلك ألن اإلرادة تنقسم إىل قسمني   
 .  ، وأمر شرعي  أمر كوين :  إىل قسمني

 .  فاإلرادة الكونية واألمر الكوين ليس من الزمهما احملبة والرضا  

 .  الشرعية واألمر الشرعي فمن الزمهما احملبة والرضا  وأما اإلرادة 

                                                 
 .  ١٠-٨:  اتياآل سورة الليل ) ١(
، أبو داود السنة     )٢١٣٦(، الترمذي القدر   )٢٦٤٧(، مسلم القدر   )٤٦٦٦(البخاري تفسري القرآن  ) ٢(

 .  )١/١٥٧(، أمحد   )٧٨(، ابن ماجه املقدمة   )٤٦٩٤(
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، املبين على   ، الذي هو منهج السلف وهذا التقسيم هو الذي يتمشى مع منهج الشيخ
، وأمر    ، لكنه أرادها   ، وال يرضاها شرعا ، فاهللا ال يأمر باملعاصي أدلة الكتاب والسنة  

 .  ؛ ألنه ال يقع يف ملكه ما ال يريد  هبا كونا وقدرا

$! sŒÎ)uρ#!  {:  قال تعاىل tΡ÷Šu‘ r& βr& y7Î= öκ–Ξ ºπ tƒös% $ tΡötΒ r& $ pκ ÏùuøIãΒ (#θ à)|¡xsù $ pκ Ïù ¨,y⇔sù $ pκö n= tæ ãΑöθ s)ø9$# 

$ yγ≈tΡö̈Β y‰sù #ZÏΒ ô‰s? ∩⊇∉∪ { )١( .  

 .  أمرناهم بذلك كونا وقدرا:  أي

tΒ  { وقال تعاىل uρ ÏŠÌãƒ ª!$# …çµ tFt⊥ ÷FÏù n= sù y7Î= ôϑ s? …çµ s9 š∅ ÏΒ «!$# $º↔ ø‹x© 4 { )٢(  ،}  β Î) tβ% x. 

ª!$# ß‰ƒ Ìãƒ β r& öΝä3tƒ Èθ øóãƒ 4 uθ èδ öΝä3š/u‘ Ïµø‹s9Î)uρ šχθ ãèy_ öè? ∩⊂⊆∪ { )٣(  . 

 :  خيتم أبو زهرة مباحثه حول القدر بقوله )  ٢٠١ص   ( يف -٧

سبحانه  هذه نظرات ابن تيمية يف مسائل اجلرب واالختيار وتعليل أفعال اهللا  ( (
)  ) ، وهو يسند دائما ما ال يراه إىل السلف الصاحل من الصحابة والتابعني وتعاىل
 .  انتهى

 وكأنه هبذا التعبري يتهم الشيخ يف أنه ينسب إىل السلف مبجرد رأيه ما ليس من   -
 ! ! مذاهبهم 

ا هو   مل ينسب إىل السلف إال م  - رمحه اهللا  -؛ فإن الشيخ   وهذه التهمة يبطلها الواقع  
، والشيخ أتقى هللا من أن يتقول على       ، وما ثبتت روايته عنهم موجود يف كتبهم

 .  ، أو أنه يتعمد التلبيس  ، لكن أبا زهرة مل يراجع كتب الشيخ  السلف ما ال يقولوه 

ملا ذكر كالم الشيخ يف منع التوسل باألموات    )  ٢٠٦ - ٢٠٢ ( يف الصفحات - ٨
بور لقصد التربك هبا وطلب احلاجات من املوتى ومنع  واالستغاثة هبم ومنع زيارة الق

  . السفر لزيارهتا
                                                 

 .  ١٦:  سورة اإلسراء آية ) ١(
 .  ٤١:  سورة املائدة آية ) ٢(
 .  ٣٤:  سورة هود آية ) ٣(
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 :  قال بعد ذلك

، بل حتداهم يف عنف بالنسبة  ولقد خالف ابن تيمية بقوله هذا مجهور املسلمني   "  
 وحنن نوافق إىل حد ما على قوله يف زيارة قبور الصاحلني  لزيارة قرب املصطفى 

، وذلك ألن األساس    خمالفة تامة يف زيارة الروضة الشريفة  ، ولكن خنالفه   والنذر هلا
،   الذي بين عليه منع زيارة الروضة الشريفة بقصد التربك والتيمن هو خشية الوثنية 

؛ فهو تقديس    ؛ فإنه إذا كان يف ذلك تقديس حملمد وإن ذلك خوف من غري خماف  
  . " . . عث هبا، إذ هو تقديس للمعاين اليت ب  ، إحياء هلا  لنيب الوحدانية

 :  إىل أن قال 

ال تشد الرحال إال إىل ثالثة  {:  إن احلديث الذي رواه ابن تيمية وغريه وهو  "  

 يدل على   )١( }، واملسجد األقصى   ، ومسجدي هذا املسجد احلرام :  مساجد
، وقد دفن ببيت عائشة الذي كان أقرب بيوت   شرف املسجد الذي دفن جبواره 

؛ لدفن يف    ، وإنه لو أريد منع زيارة قربه  ، وقد كان متصال باملسجد  أزواجه إليه  
 .  " ، كالبقيع مكان بعيد

 :  مث قال

تقرب الذي  ، وليس ال  مستحسن؛ فإننا نقرر أن التربك بزيارة قرب النيب  وبعد "  
 .  " ، إمنا التربك هو التذكر واالعتبار واالستبصار   نقصده عبادة أو قريبا منها

 .  ، وهو يدل على ما عنده من جهل وختليط وختبط   انتهى املقصود من كالمه -

 :  وأقول يف بيان ذلك ما يلي

لتربك بالقبور  منع التوسل باملوتى وا:   يعين-ولقد خالف ابن تيمية بقوله هذا  : "  قوله-أ
 .  "  خالف مجهور املسلمني -واالستغاثة باملوتى 

                                                 
 .  )٣/٤٥(، أمحد  )١٤١٠(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها   )١٨٩٣(البخاري الصوم  ) ١(
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، فلم خيالفه    قد وافق يف قوله هذا إمجاع املسلمني  - رمحه اهللا -أن الشيخ   :  واجلواب
،  ؛ ومن الصحابة والتابعني أهل السنة واجلماعة  :  ، ونعين باملسلمني واحد منهم 

ا خالفه بعض من جاء بعدهم من  ، وإمن ، ومن تبعهم بإحسان والقرون املفضلة 
، وإن مساهم   ، وهؤالء ال يعتد خبالفهم وليسوا مجهور املسلمني  املخرفني والقبوريني

، وإمنا هم من الشواذ املنتسبني إىل     ، فالعربة باحلقائق ال بالتسميات هو بذلك
 .  اإلسالم

؛ معناه   ني والنذر هلاوحنن نوافق إىل حد ما على قوله يف زيارة قبور الصاحل : "  قوله-ب 
أنه ال يوافق موافقة تامة على منع زيارة قبور الصاحلني للتربك هبا واالستغاثة بأصحاهبا    

،    ، مع أنه عبادة لغري اهللا ، وهذا يدل على أنه يسمح بشيء من ذلك والنذر هلا
 ! ! وشرك أكرب 

 .  لعقيدة، وعدم اهتمامه با وال خيفى ما يف هذا من التساهل يف شأن الشرك 

، وذلك ألن األساس    ولكن خنالفه خمالفة تامة يف زيارة الروضة الشريفة   : "  وقوله -ج 
،   الذي بين عليه منع زيارة الروضة الشريفة بقصد التربك والتيمن هو خشية الوثنية 

؛ فهو تقديس    ، فإنه إذا كان يف ذلك تقديس حملمد وأن ذلك خوف من غري خماف  
 .  " قديس نيب الوحدانية إحياء هلا ، وت لنيب الوحدانية

 :  واجلواب عن ذلك أن نقول  
، فنسبة املنع   ال مينع زيارة الروضة الشريفة بقصد الصالة فيها - رمحه اهللا -الشيخ  :  أوال

، بل هو يرى استحباب ذلك كغريه من علماء املسلمني عمال     إليه غري صحيحة
 .  قرب والروضة  ، وأبو زهرة ال يفرق بني ال  بالسنة الصحيحة
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ما بني  {:  زيارة الروضة الشريفة إمنا القصد منها شرعا هو الصالة فيها لقوله      :  ثاني ا

، وليس القصد من زيارهتا التربك والتيمن   )١( }بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة 
 ؛ ألن هذا مقصد شركي أو بدعي   يزعم أبو زهرة  كماهبا وتقديس حممد 

 حقه علينا احملبة واملتابعة والعمل   ، وحممد    التقديس قد يكون غلوا ممنوعا   :  ثالثا
،    ، وهو املبالغة يف مدحه    طرائه  عن إوقد هنى  {،  ، وترك ما هنى عنه  بشرعه

ما شاء اهللا  :  ، قل أجعلتين هللا ند ا :  قال.  ما شاء اهللا وشئت :  وملا قال له رجل 
  )٢( }.  وحده 

 إذا جتاوز  ، بل قد يكون شركا باهللا   وليس تقديس املخلوق تقديس ا هللا كما يقول  
 .  احلد 

 يدل على  )٣( }ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد      {إن حديث    : "  وقوله -د  
  . " . . شرف املسجد الذي دفن جبواره 

؛ فإن    جبوارهأن شرف املسجد النبوي ليس من أجل كون قرب النيب    :  اجلواب عنه
، وألنه   ؛ ألنه أول مسجد أسس على التقوى    جبواره فضله ثابت قبل دفن النيب 

صالة يف مسجدي هذا خري من ألف        { ؛ كما يف قوله    -  -مسجد الرسول  

، واملساجد الثالثة فضلت على غريها لكوهنا    بعد مويت:  ، ومل يقل )٤( }صالة 
، بل ألهنا أسست على التوحيد  ال من أجل القبور أو جماورة القبور   ،  مساجد األنبياء

 .  ، ال على الشرك واخلرافة   والطاعة

                                                 
، مالك النداء     )٤/٤١(، أمحد  )٦٩٥(، النسائي املساجد  )١٣٩٠(، مسلم احلج  )١١٣٧(البخاري اجلمعة  ) ١(

 .  )٤٦٣(للصالة 
 .  )١/٣٤٧(أمحد ) ٢(
 .  )٣/٤٥(، أمحد  )١٤١٠(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها   )١٨٩٣(البخاري الصوم  ) ٣(
،   )٦٩٤(، النسائي املساجد   )٣٢٥(، الترمذي الصالة  )١٣٩٤(م احلج ، مسل )١١٣٣(البخاري اجلمعة  ) ٤(

 .  )٤٦١(، مالك النداء للصالة   )٢/٢٧٧(، أمحد  )١٤٠٤(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها   
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 ببيت عائشة الذي كان أقرب بيوت - النيب :   يعين-وقد دفن  : "  قوله-هـ 
، وأنه لو أريد منع زيارة    ، وقد كان متصال باملسجد  -املسجد  :   يعين-أزواجه إليه   

 .  " ؛ كالبقيع فن يف مكان بعيد عن املسجد ؛ لد قربه
 :  اجلواب عنه

إن هذا كالم من ال يعرف ما جاء يف السنة من األحاديث املوضحة ملالبسات    :  أوال
 ملا ؛ فإنه  ، وما هو القصد من ذلك  يف بيت عائشة رضي اهللا عنها دفنه
، وحمبة   حملبته هلا؛  ؛ استأذن أزواجه أن ميرض يف بيت عائشة رضي اهللا عنها  مرض

؛ دفن يف املكان الذي   -  -، وملا تويف    ، فأذن له يف ذلك  ، ومتريضها له  قرهبا منه
، والقصد من   ؛ كما جاء يف احلديث ؛ ألن األنبياء يدفنون حيث ميوتون تويف فيه

،  ، فيتخذ مسجدا وعيد ا مكانيا  لو دفن يف مكان بارز  ذلك خشية أن يفتنت بقربه    
:  ويقول .  )١( }ال تتخذوا قربي عيد ا      {:   حيذر من ذلك القول       وقد كان 

 .  )٢( }اللهم ال جتعل قربي وثنا يعبد        {

 :  وقد روى الشيخان عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

، فإذا اغتم هبا      ؛ طفق يطرح مخيصة له على وجهه          -  -ملا نزل برسول اهللا       {
، اختذوا قبور        لعنة اهللا على اليهود والنصارى         :  ، فقال وهو كذلك     كشفها 

، غري أنه خشي أن يتخذ            ذلك أبرز قربه     ، ولوال     ؛ حيذر ما صنعوا     أنبيائهم مساجد   
  . )٣( }مسجد ا   

، وهو محاية التوحيد ومحاية قربه أن   يف حجرة عائشةهذا هو القصد من دفنه 
؛ ألجل    ، أنه دفن يف بيت عائشة  ، وليس القصد ما تومهه اخلرافيون   يتخذ مسجد ا

                                                 
 .  )٢/٣٦٧(، أمحد  )٢٠٤٢(أبو داود املناسك  ) ١(
 .  )٤١٦(مالك النداء للصالة  ) ٢(
، أمحد  )٧٠٣(، النسائي املساجد    )٥٣١(لم املساجد ومواضع الصالة     ، مس )٤٢٥(البخاري الصالة  ) ٣(

 .  )١٤٠٣(، الدارمي الصالة   )٦/١٤٦(
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، ومن    بور مساجد فقد كان حيذر من اختاذ القالقرب من املساجد والتربك بقربه  
 يف ، فدفنه   ، ومن بناء املساجد على القبور ألن هذا من وسائل الشرك التربك هبا

 .  بيته ملنع هذه األشياء أن متارس عند قربه 
، بل هي مستحبة كزيارة قرب غريه إذا    الزيارة الشرعية ليست ممنوعةزيارة قربه :  ثاني ا

 .  م عليه والدعاء له   ، وكان القصد السال  كان ذلك بدون سفر 
؛ لدفن يف مكان بعيد عن املسجد  وأنه لو أريد منع زيارة قربه " قوله :  ثالثا

 .  . " . . كالبقيع

؛ ألجل أن يزار ويتربك بقربه    دفن يف حجرة عائشةمعىن هذا الكالم أنه  :  أقول
 .  على حد قوله 

، وهو أنه دفن يف   رهوهذا فهم خيالف ما جاء يف احلديث الصحيح الذي تقدم ذك
 .  ؛ ملنع أن يتخذ قربه مسجد ا  بيته

؛ عكس ما يقول أبو   مث إن دفنه يف البقيع أمكن لزيارة قربه والتربك به من دفنه يف بيته 
؛ لتمكني الناس من هذه املقاصد     ؛ لدفن يف البقيع ، فلو كان ما يقوله مشروعا زهرة

 .  اليت قاهلا

استنكاره لزيارة الروضة للتيمن واالستئناس مع ما رواه    وإنا لنعجب من  : "  قوله-و
، وكانوا يذهبون   كلما مروا بقربه الشريفاألئمة األعالم من تسليمهم على النيب 
 .  " إليه كلما مهوا بسفر أو أقبلوا من سفر  

 :  واجلواب عنه أن نقول

الروضة للتربك    ؛ فإن زيارة  ؛ ألن استنكار ذلك هو احلق   ال عجب فيما ذكرت:  أوال
 وإمنا شرع زيارهتا للصالة    ، مل يشرعه رسول اهللا     والتيمن مقصد شرعي بدعي 

 .  فيها وعبادة اهللا فيها
 كلما مروا بقربه أو مه وا     إن األئمة األعالم يسلمون على النيب     : " وأما قولهثاني ا 

، وإمنا روى   هم، ومل يروه الشيخ عن ، وال دليل عليه ؛ فهو قول ال أصل له " بسفر
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؛ ألن     كلما دخلوا املسجد ، وهو أهنم مل يكونوا يترددون على قرب النيب   خالفه 
ال :  ؛ أي )١( }ال تتخذوا قربي عيد ا  {:  ، فقال  هنى عن ذلكالرسول 

؛ كما   قدموا من سفر، وإمنا كانوا يسلمون عليه إذا   تترددوا عليه وجتتمعوا حوله 
السالم عليك يا  : " ، وال يزيد على قوله كان ابن عمر يفعل ذلك إذا قدم من سفر

 .  ، مث ينصرف  " ، السالم عليك يا أيب  ، السالم عليك يا أبا بكر  رسول اهللا

، وقرب    ؛ ألن الروضة يف املسجد     بالروضةمث ما عالقة التسليم على الرسول   
 ! ؟  جده يف عهد الصحابة رضي اهللا عنهم الرسول كان خارج مس

، وليس التربك     مستحسن؛ فإننا نقرر أن التربك بزيارة قرب النيب  وبعد : "  قوله-ز 
 .  " ، إمنا التربك هو التذكر واالعتبار واالستبصار   الذي نقصده عبادة أو قريبا منها

 :  واجلواب عن ذلك أن نقول  
ريه من البقاع واألشجار واألحجار أمر مستقبح وليس  وغالتربك بقرب النيب :  أول ا

،   ؛ لكونه تعلق على غري اهللا  ، وهو شرك باهللا  مستحسنا إال عند اجلهال والقبوريني
 .  وطلب للربكة من غريه

 أن املشركني يتربكون       - وكانوا حدثاء عهد باإلسالم        -الصحابة    وملا رأى بعض      {  
   ؛ استنكر النيب      أن جيعل هلم شجرة مثلها يتربكون هبا           ، وطلبوا من النيب         بشجرة  

:  قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل ملوسى                :  ، وقال   ذلك استنكارا شديدا     
}  ≅yèô_$# !$uΖ©9 $Yγ≈s9Î) $yϑx. óΟßγs9 ×πyγÏ9#u 4 tΑ$s% öΝä3̄ΡÎ) ×Πöθs% tβθè=yγøgrB ∩⊇⊂∇∪ { )٢( {  . 

؛ فقد أشرك  فدل هذا احلديث على أن من تربك بشجرة أو حجر أو قرب أو بقعة
 .  ، واختذ املتربك به إهلا   باهللا
، إمنا التربك هو التذكر   وليس التربك الذي نقصده عبادة أو قريبا منها : " أما قوله و:  ثاني ا

 .  " واالعتبار واالستبصار
                                                 

 .  )٢/٣٦٧(، أمحد  )٢٠٤٢(أبو داود املناسك  ) ١(
 .  ١٣٨:  سورة األعراف آية  ) ٢(
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، وعدم تفريقه بني التربك وبني التذكر    أن هذا من جهله مبعىن العبادة   :  فاجلواب عنه
 .  ، أو هو يتجاهل ذلك من أجل التلبيس على الناس  واالعتبار

، ومنها الرغبة    جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األعمال واألقوال   فالعبادة اسم 
 .  ، ويكون بأمسائه سبحانه  ، ومنها التربك وهو طلب الربكة  والرهبة والرجاء 

  )١( ووضوئه  ، إال التربك بشعر النيب   فالتربك بغري اهللا شرك

يف حالة حياته   ، وال ميكن ذلك إال   ؛ ألن اهللا جعله مباركا   -  -فهذا خاص به   
، وهم خري القرون      ، ومل يكن الصحابة يتربكون مبنربه أو بقربه وال حجرته      ووجوده  

 .  ؛ لفعلوه  ، فلو كان جائزا  وأعلم األمة مبا حيل وما حيرم 

 ثاني ا ما نسبه إىل شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 
تقل إىل رد ما نسبه إىل    وبعد أن انتهينا من رد ما نسبه إىل شيخ اإلسالم ابن تيمية نن 

 :  ، فنقول الشيخ حممد بن عبد الوهاب

 عد دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب حنلة ومذهبا حمدثا مستقال أطلق عليه لفظ    -١
مذاهب   : " الوه ابية وعده من مجلة املذاهب الضالة اليت أدركتها حتت عنوان

 .  ، والقاديانية ، البهائية وهي الوهابية :  " حديثة

، وإمنا هو يف     ومن املعلوم وواقع دعوة الشيخ أنه ليس صاحب مذهب جديد-
، ويف الفروع على مذهب اإلمام     العقيدة على مذهب السلف أهل السنة واجلماعة  

 .   ومل يستقل وال مبسألة واحدة عن هؤالء  - رمحه اهللا -أمحد بن حنبل 

ذاهب الضالة والنحل   ، ويدرجه ضمن امل   فكيف يعده أبو زهرة صاحب مذهب جديد  
 ؟   الفاسدة

 .  قاتل اهللا اجلهل واهلوى والتقليد األعمى 

                                                 
يل على التربك ، أو المس جسمه الشريف من الثياب ؛ لقيام الدل   وما انفصل من جسمه من عرق أو ريق   ) (١(

 .  ) . ، وقد انتهى ذلك مبوته وغيابه من الدنيا   ، وهو ال يوجد إال يف حالة حياته ووجوده بذلك 
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، فكيف يبيح لنفسه  واذا كان هو يعيب على الوهابية ما تومهه من تكفريهم للناس
 ! ؟  هذا الذي عابه على غريه

 :   مث قال- ٢

فراقت  ،  ، وقد درس مؤلفات ابن تيمية   ومنشأ الوهابية هو حممد بن عبد الوهاب "
 .  " ، وأخرجها من حيز النظر إىل حيز العمل    ، وتعمق فيها يف نظره

أنه مل يدرس إال  :   هكذا قال عن مرتبة الشيخ حممد بن عبد الوهاب العلمية-
، ومل يعرف شيئا عن   وكأنه مل يقرأ ترمجة الشيخ وسريته ! ! مؤلفات ابن تيمية 

، والتغرير مبن مل     لتقليل من شأنه ، أو أنه عرف ذلك وكتمه بقصد ا       حتصيله العلمي
 .  يعرف شيئا عن الشيخ

، فقد كتب  ، وال حيجب الشمس يف رابعة النهار ولكن هذا ال يستر احلقيقة
، وعرفها     مؤلفات كثرية انتشرت يف األقطار- رمحه اهللا -املنصفون عن الشيخ 

 واألصول وكتب  تعمق يف دراسة الفقه واحلديث  - رمحه اهللا -، وأنه    اخلاص والعام
، وقد خترج   العقيدة اليت من مجلتها مؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم

على أيدي علماء أفذاذ وأئمة كبار يف خمتلف الفنون يف بالد جند واحلجاز واإلحساء   
، وقد ناظر ودرس وأفىت وألف يف الفقه    ، وقد أجازوه يف مروياهتم وعلومهم  والبصرة
،     والعقيدة حىت نال إعجاب من اجتمع به أو استمع إىل دروسه ومناظراته   واحلديث

،    ، ومؤلفاته تدل على سعة أفقه وإدراكه يف علوم الشريعة  أو قرأ شيئا من مؤلفاته
 -، ومل يقتصر فيما ذكر يف تلك املؤلفات على كتب ابن تيمية  وسعة اطالعه وفهمه  

نقل آراء األئمة الكبار يف الفقه والتفسري  بل كان ي-كما يظن اجلاهل أو املتجاهل  
، وها هي  ، ونافذ بصريته ، وعمق فهمه ؛ مما يدل على تبحره يف العلوم واحلديث

، ومل يكن رمحه اهللا يأخذ من آراء   كتبه املطبوعة املتداولة شاهد بذلك واحلمد هللا  
، بل لقد خالف  شيخ اإلسالم ابن تيمية وال من آراء غريه إال ما ترجح لديه بالدليل

 .  شيخ اإلسالم يف بعض اآلراء الفقهية
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 :   مث قال عمن أمساهم بالوهابية-٣

، ولكنهم    وإهنم يف احلقيقة مل يزيدوا بالنسبة للعقائد شيئا عما جاء به ابن تيمية "  
، ألهنا    ، ورتبوا أمورا علمية مل يكن قد تعرض هلا ابن تيمية  شددوا فيه أكثر من تشدد 

 :  ، ويتلخص ذلك فيما يأيت  ر يف عهده مل تشته

،   ، وكما ذكر ابن تيمية   مل يكتفوا جبعل العبادة كما قررها اإلسالم يف القرآن والسنة    -أ
، فليلتزم املسلمني  بل أرادوا أن تكون العادات أيضا غري خارجة على نطاق اإلسالم    

 العامة منهم يعتربون    ، حىت إن  ، وشددوا يف التحرمي    ولذا حرموا الدخان   )١(ما التزم 
 .  ، فكانوا يشبهون اخلوارج الذين كانوا يكفرون مرتكب الذنب   املدخن كاملشرك 

، ولكن يظهر أهنم      وكانوا يف أول أمرهم حيرمون على أنفسهم القهوة وما مياثلها  -ب
 .  تساهلوا فيها فيما بعد

ل السيف حملاربة ، بل عمدت إىل مح   أن الوهابية مل تقتصر على الدعوة اجملردة   -ج 
، وجيب األخذ    ، وهي منكر جتب حماربتها  ، باعتبار أهنم حياربون البدع  املخالفني هلم

 .  باألمر باملعروف والنهي عن املنكر 

 .   أهنا كانت كلما م ك ن هلا من قرية أو مدينة أتت على األضرحة هدما وختريبا-د 

، وأعلنوا    ال ما يؤدى إىل وثنية أهنم تعلقوا بأمور صغرية ليس فيها وثنية و-هـ 
، ولذلك وجدنا ذلك يف فتاويهم ورسائلهم   ؛ مثل التصوير الفوتوغرايف استنكارها

 .  اليت كتبها علماؤهم

، حيث إهنم يزعمون أن وضع الستائر على     أهنم توسعوا يف معىن البدعة توسعا غريبا-ز 
 .  . " . .  عليهاالروضة الشريفة أمر بدعي ولذلك منعوا جتديد الستائر 

)  سيدنا حممد : ( وإننا لنجد فوق ذلك منهم من يعد قول املسلم      : " إىل أن قال 
 .  " ، ويغلون يف ذلك غلوا شديدا   بدعة ال جتوز

 :  إىل أن قال 
                                                 

 )  . ، والعبادة ركيكة متناقضة   كذا قال  ) (١(
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،  وإنه يالحظ أن علماء الوهابيني يفرضون يف آرائهم الصواب الذي ال يقبل اخلطأ       "  
، بل إهنم يعتربون ما عليه غريهم من  ال يقبل التصويبويف آراء غريهم اخلطأ الذي 

 .  " إقامة األضرحة والطواف حوهلا قريبا من الوثنية  

، ويظهر أنه قد امتأل صدره غال وحقدا       انتهى ما قاله يف حق من مساهم الوهابية-
، فتنفس الصعداء بإفراغ بعض ما عنده واهللا سبحانه عند لسان كل   وغيظا عليهم

$  {؛  لبهقائل وق ¨Β àáÏù= tƒ ÏΒ @Αöθ s% ω Î) Ïµ ÷ƒ y‰s9 ë=‹Ï% u‘ Ó‰ŠÏG tã ∩⊇∇∪ { )١(  . 

 :  وجوابنا عن ذلك من وجوه  
إهنم يف احلقيقة مل يزيدوا بالنسبة للعقائد شيئا عما جاء به ابن      : " قوله  :  الوجه األول

، وأن الوهابية عدوه   اه أن ابن تيمية يف نظره جاء بعقائد ابتدعها من عنده؛ معن " تيمية
 .  مشرعا

، وبينا أن شيخ اإلسالم ابن تيمية مل يبتدع شيئا من   وقد سبق اجلواب عن هذه الفرية  
، مل    ، بل كان على عقيدة السلف الصاحل من الصحابة والتابعني والقرون املفضلة      عنده

 .  هيستحدث شيئا من عند

وإننا نتحدى كل من يقول مثل هذه املقالة الظاملة أن يربز لنا مسألة واحدة خالف        
 .  فيها شيخ اإلسالم ابن تيمية من سبقه من سلف األمة

، أحياها بعدما اندرست ونسيها   ، ونشرها غاية ما يف األمر أنه جدد عقيدة السلف  
 .  الكثريون

بد الوهاب وغريه من أئمة الدعوة مل        إن شيخ اإلسالم حممد بن ع  :  ونقول أيضا
، بل استفادوا منها ومن غريها من الكتب  يقتصروا على كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .  ؛ يعرف هذا من طالع كتبهم  السليمة املفيدة املتمشية على منهج السلف  

                                                 
 .  ١٨:  سورة ق آية) ١(
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  مل يكتفوا جبعل العبادة كما قررها اإلسالم يف القرآن  : " أن قوله  :  الوجه الثانية
فرية عظيمة واهتام خطري لعلماء دعوة التوحيد يف جند بأهنم ابتدعوا عبادات مل   " والسنة

 .  يشرعها اهللا ورسوله

، وهذا مما  ، حيث مل جيد مثاال ملا قال إال حترمي الدخان  ولكن اهللا فضحه وبني كذبه
و من قسم ، وإمنا ه  ؛ فإن حترمي الدخان ليس من قسم العبادات والعقائد   يدل على جهله 

 .  األطعمة واحلالل واحلرام والفروع     

، بل حرمها غريهم من   ؛ فإن حترمي الدخان مل خيتص به علماء الدعوة يف جند      وأيضا
، وها هي اآلن تقام أنشطة مكثفة للتحذير من شرب الدخان    ؛ خلبثه وضرره   علماء األمة

 .  وتوعية الناس بأضراره من قبل املنظمات الصحية العاملية

 .  " حىت إن العامة منهم يعتربون املدخن كاملشرك    : " قوله و

؛ فالعامي ليس حبجة  ، ولو صح أن أحدا من العامة حصل منه ذلك   هذه فرية أخرى
 يعرفون من احلق أكثر مما - واحلمد هللا  -، ولكن عوام أهل جند   يعاب به أهل العلم
رم الذي ال يعد شركا مبا يقرءون      ، يعرفون ما هو الشرك وما هو احمل    يعرفه علماء الضالل

 .  وما يسمعون من دروس التوحيد وكتب العقائد الصحيحة
 .  " كانوا يف أول أمرهم حيرمون القهوة وما مياثلها   : " قوله :  الوجه الثالث

، وما زال علماء جند وعامتهم   ، ومل يأت مبا يثبت ما يقول  هذا كذب ظاهر :  نقول
، وهذه كتبهم وفتاواهم ليس فيها شيء يؤيد ما   عصوريشربون القهوة يف خمتلف ال

؛ فإن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن رمحه اهللا أنكر على    ، بل فيها ما يكذبه يقوله
 .  ، وله يف ذلك رسالة مطبوعة مشهورة   من قال بتحرمي القهوة من اجلهال ورد عليه  

، بل عمدت إىل      دعوة اجملردة   إن الوهابية مل تقتصر على ال : " قوله  :  الوجه الرابع
 .  " محل السيف حملاربة املخالفني هلم باعتبار أهنم حياربون البدع 
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،   يدل على جهله   " إن الوهابية مل تقتصر على الدعوة اجملردة     :  قوله :  أوال :  أقول
 جاء  ؛ ألن الرسول    فإن الدعوة اجملردة ال تكفي مع القدرة على جماهدة أعداء اإلسالم   

 .  ة واجلهاد يف سبيل اهللا بالدعو
 .  " إهنم محلوا السيف حملاربة من خالفهم  : " قوله :  ثانيا 

، بل حاربوهم ألحد      ؛ فإهنم مل حياربوا خصومهم جملرد خمالفتهم  هذا كذب عليهم
، وإما إلزالة الشرك إذا احتاجت     إما للدفاع عن أنفسهم إذا اعتدى عليهم أحد :  أمرين

 .  ، وهو مطبوع متداول يف أكثر من كتاب  تاريخ غزواهتم شاهد بذلك، و إزالته إىل قتال
أتت على  :  إهنا كانت كلما مكن هلا من قرية أو مدينة   : " قوله  :  الوجه اخلامس

 .  " األضرحة هدما  وختريبا  

ألهنم ينفذون بذلك  :  ، وإن عده هو وأضرابه من معايبهم       هذا من فضائلهم  :  أقول
 .  )١( }ال تدع قربا  مشرفا  إال سويته  { قوله لعلي  بوصية رسول اهللا 

 ! ؟  وعملوا بالسنة النبوية :  فأي عيب يف ذلك إذا أزالوا مظاهر الوثنية  

،  ، والقبيح حسنا  ، فيعتقدون احلسن قبيحا  ولكن أهل اجلهل والضالل ال يعلمون  
؛ ألن  ، وقد تكاثرت األدلة على حترمي البناء على القبور   ، واملعروف منكرا    عروفا  واملنكر م

، فال بد من هدم األضرحة وإزالة مظاهر الوثنية وإن غضب أبو       ذلك من وسائل الشرك
 .  زهرة وأضرابه ممن يرون بقاء األضرحة اليت هي منابت الوثنية وأوكارها   

، مث مثل لذلك بتحرمي التصوير    " قوا بأمور صغريةإهنم تعل : " قوله :  الوجه السادس
 .  الفوتوغرايف

 :  واجلواب عن ذلك

، لألحاديث   ، بل هو من كبائر الذنوب إن التصوير ليس من األمور الصغرية :  أوال 
، واإلخبار بأهنم أشد الناس  ، ولعن املصورين ، والتحذير منه الصحيحة يف النهي عنه

                                                 
،  )٣٢١٨(اجلنائز  ، أبو داود   )٢٠٣١(، النسائي اجلنائز    )١٠٤٩(، الترمذي اجلنائز    )٩٦٩(مسلم اجلنائز   ) ١(

 .  )١/٩٦(أمحد 
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؛ فعليه    ، ومن فرق   من غري تفريق بني التصوير الفوتوغرايف وغريه ؛  عذابا  يوم القيامة
، واحملذور يف التصوير والتعليل الذي حرم من أجله متحققان يف مجيع أنواع الصور     الدليل

 .  الفوتوغرافية وغريها
؛ ألن التصوير من أعظم    قول مردود  " إن التصوير ال يؤدي إىل وثنية   :  قوله:  وثانيا 
؛ كما حصل لقوم نوح ملا صوروا الصاحلني وعلقوا   ليت تؤدي إىل الوثنيةالوسائل ا

؛ كما ورد ذلك    ، وآل هبم األمر إىل أن عبدوا تلك الصور      صورهم على جمالسهم
وقالوا ال تذرون آهلتكم وال تذرن  :  وغريه عند تفسري قوله تعاىل " صحيح البخاري " يف

 .  ودا وال سواعا وال يغوث ويعوق ونسرا  
، حىت إهنم   إهنم توسعوا يف معىن البدعة توسعا  غريبا  :  قوله :  والوجه السابع

، ولذلك منعوا جتديد الستائر   ليزعمون أن وضع ستائر على الروضة الشريفة أمر بدعي    
 )  عليها

 :  واجلواب عن ذلك أن نقول

وليس األمر  ،  ، فيظن أهنا احلجرة النبوية هو ال يدري ما هي الروضة الشريفة :  أوال 
 :  كذلك

 : ؛ لقوله    وبيته، وهي ما بني منرب النيب  فالروضة يف املسجد 

 .  )١( }ما بني بييت ومنربى روضة من رياض اجلنة  { 

راها الوليد   ، وكان خارج املسجد قبل التوسعة اليت أج واحلجرة النبوية خارج الروضة 
 .  بن عبد امللك

؛  ، وإمنا يقصد احلجرة النبوية   ، وال يتصور الروضة ال ميكن وضع ستائر عليها    :  ثانيا
، وهذا ال   ، فتجعل عليها الستور كما على األضرحة  يريد أن جتعل مثل األضرحة القبورية

 :  جيوز ألمرين
                                                 

، مالك النداء     )٤/٤١(، أمحد  )٦٩٥(، النسائي املساجد  )١٣٩٠(، مسلم احلج  )١١٣٧(البخاري اجلمعة  ) ١(
 .  )٤٦٣(للصالة 
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،  بعني والقرون املفضلة   ألنه مل يكن من عمل السلف الصاحل من الصحابة والتا -١
 .  فلم يكن عليها ستائر يف وقتها

 .  ، بل ستر سائر احليطان عموما إسراف ال ينبغي فعله    ألنه وسيلة إىل الشرك -٢

 :  ) ٧/٩ ( " املغىن " قال يف

؛ فال   ؛ فإن كان حلاجة من وقاية حر أو برد  فأما ستر احليطان بستور غري مصورة " 
، وإن كان      ، فأشبه الستر على الباب وما يلبسه على بدنه   حاجته؛ ألنه يستعمله يف  بأس

وترك  )  إىل الوليمة  :  يعين (؛ فهو مكروه وعذر يف الرجوع عن الدعوة        لغري حاجة 
أعرست يف عهد أيب     {:  ؛ قال  ؛ بدليل ما روى سامل بن عبد اهللا بن عمر   اإلجابة
،   ، وقد ستروا بييت خبباء أخضر    ، فكان أبو أيوب فيمن آذن    ، فآذن أيب الناس    أيوب

أتسترون   ! يا عبد اهللا :  ، فقال  ، فرأى البيت مستترا خبباء أخضر   فأقبل أبو أيوب فاطلع 
من خشيت أن يغلبنه :  قال! ب غلبتنا النساء يا أبا أيو:  - واستحىي -؟ قال أيب  اجلدر

 }.  ، مث خرج   ، وال أدخل لكم بيتا     ال أطعم لكم طعاما  :  مث قال.  فلم أخش أن يغلبنك   
 .  رواه األثرم

،    ، فرأى البيت منجدا  إىل طعام أنه دعي  :  عن عبد اهللا بن يزيد اخلطمي    {وروي 
 رأى رجال قد رقع أن رسول اهللا :  ؟ قال ما يبكيك:  ؛ قيل له فقعد خارجا وبكى

أنتم اليوم خري أم إذا  :  ، مث قال - ثالثا -تطالعت عليكم الدنيا :  ، فقال بردة بقطعة أدم
سترون    ، ويغدوا أحدكم يف حلة ويروح يف أخرى وت   غدت عليكم قصعة وراحت أخرى

أفال أبكي وقد بقيت حىت رأيتكم تسترون  :  ؟ قال عبد اهللا بيوتكم كما تستر الكعبة
  }؟  بيوتكم كما تستر الكعبة

 أنه هنى أن    عن النيب  {وقد روى اخلالل بإسناده عن ابن عباس وعلي بن احلسني 

 .  }تستر اجلدر 

 .  انتهى } مل يأمرنا فيما رزقنا أن نستر اجلدر أن النيب   {ت عائشة ورو
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وإنا لنجد فوق ذلك منهم من يعد قول سيدنا حممد بدعة ال   : " قوله :  الوجه الثامن
 .  " ، ويغلون يف ذلك غلوا شديدا   جتوز

، علماء الدعوة يثبتون ما ثبت   هذا كذب من القول:   ذلك أن نقولواجلواب عن
، ومنهم من يعتقدون أنه سيد ولد آدم وأفضل اخللق على         من الصفات الكرمية للنيب 

ال  {:  ؛ عمال بقوله    ، لكنهم مينعون الغلو يف حقه صلى اهللا عليه وسلم   اإلطالق 

:  ، ومن ذلك أن يقال    ، ومينعون االبتداع    )١( }تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي   
،  ؛ كاألذان واإلقامة والتشهد يف الصالة   يف املواطن اليت مل يرد قول ذلك فيها     " سيدنا "

، أو      اللهم صل وسلم على سيدنا رسول اهللا  :  ؛ يقول وكذا رفع األصوات قبل األذان
 .  ؛ كما يفعله املبتدعة بأصوات مجاعية عد أداء الصلوات ب

،    ، فظنه مشروعا ، حيث يراه ي فعل عندهم وهذا هو الذي أظنه يقصده يف كالمه
، وينكره غريه من أهل   وهذا هو الذي ينكره علماء الدعوة يف اململكة العربية السعودية   

،   ، وكل بدعة ضاللة  نه بدعة؛ أل التحقيق والعمل بالسنة وترك البدعة يف كل مكان
 .   والغلو ممنوع  وغلو يف حقه  

، بل   ؛ فعلماؤنا ال ينكرونه أما قول سيدنا رسول اهللا يف غري مواطن البدعة
 .  هو سيدنا وإمامنا :  ، ويقولون   يعتقدونه

؛   ، حىت إن أكثر الناس ويف سبيل دعوهتم يغلظون يف القول : " قوله :  الوجه التاسع
 .  "  منهم أشد النفورلينفرون

 :  واجلواب عن ذلك أن نقول

، وهذه كتب علمائنا  هذا الكالم من مجلة االهتامات اليت ال حقيقة هلا :  أوال
،  ، وليس فيها تنفري  ؛ إال فيما يشرع فيه التغليظ  ورسائلهم واحلمد هللا ليس فيها تغليظ 

، وكتبهم يف ذلك مطبوعة     احلسنة وإمنا فيها الدعوة إىل اهللا بالبصرية واحلكمة واملوعظة     

                                                 
 .  )١/٢٤(، أمحد  )٣٢٦١(البخاري أحاديث األنبياء  ) ١(
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، وقد كتب املنصفون عنهم      ؛ فإنه يثين عليهم  ، وكل من اتصل هبم  ومتداولة ومنتشرة 
، والوفاء     ، وصدق املعاملة   ؛ من حسن السياسة   الشيء الكثري يف تارخيهم املاضي واحلاضر 

شرفة للحج    ، وأكرب شاهد على ذلك من يفد إىل مكة امل  ، والرفق باملسلمني بالعهود
، وبذل اجملهود يف توفري     ، وما يشاهدونه من العناية خبدمة احلجيج     والعمرة كل عام 

، وكذلك من يفدون     ، مما أطلق األلسنة واألقالم يف الثناء عليهم وعلى حكوماهتم   راحتهم
 .  إىل اململكة للعمل فيها يشهد أكثرهم بذلك  

؛ فهو من أعظم     " ون منهم أشد النفورحىت إن أكثر الناس لينفر   : " أما قول :  ثانيا
؛ فإن الدعوة اليت قاموا هبا من عهد الشيخ حممد بن عبد الوهاب  الكذب وخالف الواقع  

، والنهي عن     ، وإخالص التوحيد     وهي الدعوة إىل اإلسالم   -رمحه اهللا إىل هذا العهد     
 انتشارا واسعا يف  ، وانتشرت   قد القت قبوال يف أرجاء العامل-الشرك والبدع واخلرافات    

، وما هو على صعيد الواقع اآلن أكرب شاهد وأعظم دليل على ما    كثري من األقطار
 .  ذكرنا

 أدام اهللا بقائها -ويتمثل ذلك يف ما تبذله احلكومة السعودية اليت هي حكومة الدعوة    
  بتوجيه من علمائها ورغبة من حكامها بفتح اجلامعات اإلسالمية اليت -وسدد خطاها 

 .  خترج األفواج الكثرية من أبناء العامل اإلسالمي على حساهبا

، ويف توزيع الكتب  ويتمثل ذلك أيضا يف إرسال الدعاة إىل اهللا يف خمتلف أرجاء العامل
، ومد يد العون للمعوزين يف     ، وبذل املعونات السخية للمؤسسات اإلسالمية  املفيدة

؛ لتبصري  ، وبناء املساجد واملراكز اإلسالمية    لندوات ، وإقامة املؤمترات وا   العامل اإلسالمي
 .  - واحلمد هللا  -، مما كان له أعظم األثر والقبول احلسن    املسلمني بدينهم

إن أكثر الناس لينفرون منهم    : " ، وهو يبطل قول ذلك احلاقد وهذا واقع مشاهد
 :  ، لكن كما قال الشاعر " أشد النفور

  م ومـــا يل يف الكـــذاب حـــيلةم ومـــا يل يف الكـــذاب حـــيلة
ل فحــــيليت فــــيه قلــــيلة ل فحــــيليت فــــيه قلــــيلة 

ــن    ــيمن يــ ــيلة فــ ــن  يل حــ ــيمن يــ ــيلة فــ يل حــ
ــو ــا يق ــق م ــان خيل ــن ك ــوم ــا يق ــق م ــان خيل ــن ك م
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وإنه يالحظ أن علماء الوهابيني يفرضون يف آرائهم الصواب       : " قوله :  الوجه العاشر
 .  " ، و يف رأى غريهم اخلطأ الذي ال يقبل التصويب  الذي ال يقبل اخلطأ

تهجم الكاذب الذي ال حقيقة    هذا من جنس ما قبله من ال  :  واجلواب عنه أن نقول
، بل فيها ما   ، فهذه كتب علمائنا ومناقشاهتم خلصومهم ليس فيها شيء مما ذكره    له

، ودعوة أهله إىل     ، ورد الباطل باحلجة والربهان يكذبه من بيان احلق وتشجيع أهله
  ،  ، ومل يدعوا ألنفسهم العصمة من اخلطأ   الرجوع إىل احلق باحلكمة واملوعظة احلسنة      

 .  ؛ كما وصمهم بذلك  ويرفضوا ما عند غريهم من الصواب

وهذا إمامهم وكبريهم الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا يقول يف إحدى رسائله      
 :  اليت وجهها خلصومه  

، بل أش ه د اهللا ومالئكته ومجيع خلقه إن أتانا         وأرجو أين ال أرد احلق إذا أتاين       " 
، وألضربن اجلدار بكل ما خالفها من  ا على الرأس والعني؛ ألقبلنه منكم كلمة من احلق

 .  انتهى " ؛ فإنه ال يقول إال احلق  ، حاشا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أقوال أئميت

 .  وكلهم واحلمد هللا على هذا املنهج الذي قاله الشيخ    
ألضرحة  بل إهنم يعتربون ما عليه غريهم من إقامة ا  : " قوله :  والوجه احلادي عشر 

 .  " والطواف حوهلا قريب من الوثنية  
، فلم يدر أهنا      كالمه هذا يدل على جهله مبعىن الوثنية     :  واجلواب عنه أن نقول

تتمثل يف تعظيم القبور بالبناء عليها والطواف حوهلا وطلب احلوائج من أصحاهبا    
 ! ! ، فلذلك استغرب استنكار ذلك واعتباره من الوثنية   واالستغاثة هبم

وكأنه مل يقرأ ما جاء يف القرآن الكرمي والسنة النبوية من استنكار االستشفاع   
 عن البناء على   ، ومل يقرأ هني الرسول     ؛ ليقربوا إىل اهللا زلفى   ، واختاذهم أولياء  باملوتى
 ! ! ، ولعن من فعل ذلك   ، واختاذها مساجد القبور

 ! ؟  ؛ فما هي الوثنية  وإذا مل تكن إقامة األضرحة والطواف حوهلا وثنية   
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تنقض عرى اإلسالم عروة عروة إذا نشأ     " قال عمر بن اخلطاب  {لكن كما 

 .  }"  يف اإلسالم من ال يعرف اجلاهلية

 ! ؟  تأمل يكن شرك قوم نوح متمثال يف دعاء األموا

، فلما مات عكفوا على    أمل تكن الالت ضرحيا لرجل صاحل كان يلت السويق للحاج   
 ! ؟  ، وطافوا حوله    قربه

؛ ألن العامي   ؛ هلان األمر  ولو كان هذا الكالم صادرا عن عامي ال يعرف احلكم   
، لكن الذي يؤسفنا أن يكون صادرا عمن يدعي      ، وتأثريه على الناس حمدود   جاهل
 خصوصا  -؛ فهذا قد يكون تأثريه على الناس   وقد صدرت عنه مؤلفات كثرية ،  العلم

 .  ، وإحسان الظن به   ، ومسعته الواسعة  ؛ نظرا لكثرة مؤلفاته   شديدا-حمدودي الثقافة 

$  {:  ولكن احلق سينتصر بإذن اهللا    ¨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 { )وإمنا يقاس مبدى معرفة     ، والعلم ال يقاس بكثرة اإلصدارات )١ ،
 .  ، والعمل بذلك ، واهلدى من الضالل  احلق من الباطل

 أن يتفوه بأن الطواف    - إىل العلم  فضال من ينتسب-؛ فكيف يتصور من مسلم  وإال
، وصرف العبادة لغري اهللا وثنية      أليس الطواف عبادة   ! ؟  باألضرحة ليس من الوثنية

 ! ؟  وشرك

؛ فال شك أن هذا شرك      فالطائف باألضرحة إن كان قصده التقرب إليها بذلك    
ريح التقرب ، وإن كان قصده بالطواف حول الض      ؛ ألنه تقرب بالعبادة إىل غري اهللا  أكرب

؛ ألن اهللا مل يشرع الطواف إال حول     ، فهذه بدعة ووسيلة إىل الشرك   إىل اهللا وحده 
 .  ، وال يطاف بغريها على وجه األرض  الكعبة املشرفة

؛ وإننا ندعو كل من بلغه شيء من تشويه دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب أو        هذا
؛ فعليه  ال كتب الشيخ حممد أيب زهرة ، أمث قرأ شيء من الكتب اليت تروج هذا التشويه

                                                 
 .  ١٧:  سورة الرعد آية ) ١(
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أن يتثبت وأن يراجع كتب الشيخ حممد بن عبد الوهاب وكتب العلماء الذين جاءوا 
:  ، وقد قال اهللا تعاىل ؛ لريى فيها تكذيب تلك الشائعات من بعده ومحلوا دعوته

} $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u β Î) óΟ ä. u !% y` 7, Å™$ sù :* t6 t⊥ Î/ (# þθ ãΨ ¨ t6 tG sù β r& (#θ ç7Š ÅÁ è? $ JΒ öθ s% 7' s#≈ yγ pg ¿2 (#θ ßs Î6 óÁ çG sù 

4’ n? tã $ tΒ óΟ çF ù= yè sù t ÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩∉∪ { )١(  . 

  وكتب الشيخ حممد بن عبد الوهاب وكتب علماء الدعوة من بعده ميسورة واحلمد     
، عن طريق الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء  ، وهي توزع على أوسع نطاق هللا

، وهي ال     ، ويف موسم احلج كل سنة   والدعوة واإلرشاد ومكاتبها يف الداخل واخلارج   
، وإمنا تدعو إىل العمل بكتاب اهللا وسنة رسوله     تدعو إىل مذهب معني أو حنلة حمدثة

 وسلف    ، واالقتداء برسول اهللا    ، ونبذ البدع واخلرافات   ةومذهب أهل السنة واجلماع  
 .  ، والقرون املفضلة   األمة

 .  وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه آمجعني 

 تعقيب على مالحظات الشيخ حممد اجملذوب بن مصطفى 
من صاحل بن فوازن بن عبد اهللا الفوزان إىل صاحب الفضيلة العالمة اجلليل الشيخ        

 .  جملذوب بن مصطفى حفظه اهللا وزاده علم ا نافعا وعمال صاحلا آمني   حممد ا

 .  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

؛ فقد اطلعت على تعقيبكم على ردنا على الشيخ حممد أيب زهرة فيما جتناه على   وبعد
،    ، وشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحهما اهللا شيخ اإلسالم ابن تيمية:  الشيخني

، وهذا من   ، ووصفتم حبثي بصفات يقصر عنها  وقد وصفتموين بصفات مل أبلغها
 .  ، فجزاكم اهللا خريا  كرمكم وحسن ظنكم 

، وأشرمت منها إىل اثنني طلبتم عرضهما علي       أما التعقيبات اليت مسيتموها هفوات 
، وليتكم ذكرمت مجيع ما لديكم من    ؛ فهذا شيء تشكرون عليه   ألبدي رأيي حوهلما 

                                                 
 .  ٦:  سورة احلجرات آية  ) ١(
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، وأبدي رأيي فيما يل فيه وجهة نظر ختتلف عن وجهة        الحظات ألستفيد مما يصح منهام
 .  ؛ لتكون الفائدة مشتركة  نظركم

 :  ؛ إىل مناقشة املالحظتني  واآلن

 مالحظتكم األوىل على ما ذكرته من تقسيم األمر إىل أمر كوين قدري وأمر   -١
‘sŒÎ)uρ !$tΡ÷Šu#!  {:  ، ومثلت لألول بقوله تعاىل   شرعي ديين r& βr& y7 Î=öκ–Ξ ºπtƒ ös% $ tΡötΒ r& $ pκ ÏùuøIãΒ (#θ à)|¡xsù 

$ pκ Ïù { )؛ كما هو القول األول من    ؛ بناء على أن أمر املترفني بفسق أمر كوين قدري  )١
 :  حيث قال " تفسريه " ن على ما ذكره اإلمام ابن كثري يفأقوال املفسري

أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمرا :  معناه:  ، فقيل واختلف املفسرون يف معناها  " 
$ &yγ9s?r$!  {:  ؛ كقوله تعاىل قدريا tΡâö∆ r& ¸ξ ø‹s9 ÷ρ r& #Y‘$ pκtΞ { )٢( "  . 

، حيث   " تفسريه " وبناء على ما قاله الشيخ العالمة عبد الرمحن بن ناصر السعدي يف      
 :  قال

؛ أمر    خيرب تعاىل أنه إذا أراد أن يهلك قرية من القرى الظاملة ويستأصلها بالعذاب  " 
 .  " ، واشتد طغياهنم  ، ففسقوا فيها مترفيها أمرا قدريا

الفرقان بني   " بناء على ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف كتابو
:  ، حيث قال ) ٢٦٥/ ١١ ( " جمموع الفتاوى " أولياء الرمحن وأولياء الشيطان

،   ، والتحرمي  ، واإلذن  ، والقضاء  ، واألمر  وقد ذكر اهللا يف كتابه الفرق بني اإلرادة    "
؛ بني الكوين الذي خلقه وقدره وقضاه وإن      واجلعل ،  ، والكالم  ، واإلرسال والبعث

، وبني      به ومل حيبه وال يثيب أصحابه وال جيعلهم من أوليائه املتقني )٣(كان مل يأمر 
 .  " الديين الذي أمر به وشرعه وأثاب عليه 

 .  مث ذكر رمحه اهللا األمثلة لكل قسم من القسمني

                                                 
 .  ١٦:  سورة اإلسراء آية ) ١(
 .  ٢٤:  سورة يونس آية ) ٢(
 .  ) . أمرا شرعيا ؛ بدليل ما بعده  :  يعين  ) (٣(
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  ،  ) ٤٦٦ص  (يف  " شفاء العليل " م يف كتابهوبناء على ما رجحه اإلمام العالمة ابن القي
$! sŒÎ)uρ#!  {:  حيث مث ل لألمر الكوين هبذه اآلية الكرمية     tΡ÷Šu‘ r& β r& y7Î= öκ–Ξ ºπ tƒ ös% $ tΡötΒ r& $ pκ ÏùuøIãΒ (#θ à)|¡xsù 

$ pκ Ïù { )فقال رمحه اهللا  )١ ،  : 

،   ؛ فإن اهللا ال يأمر بالفحشاء ، ال أمر ديين شرعي فهذا أمر تقديري كوين " 
أمرناهم  :  ، واملعىن  بل هو أمر ديين   :  وقالت طائفة .  قضينا ذلك وقدرناه:  واملعىن
 .  ، ففسقوا ، فخالفوها بالطاعة

 :  ؛ لوجوه  والقول األول أرجح

، فال يصار إليه إال إذا مل ميكن تصحيح      ضمار على خالف األصل أن اإل:  أحدها
 .  الكالم بدونه
 :  أن ذلك يستلزم إضمارين  :  الثاين

 .  أمرناهم بطاعتنا:  أحدمها

 .  وحنو ذلك .  . . فخالفونا أو عصونا:  والثاين

مرته  أ :  ؛ كقولك أن ما بعد الفاء يف مثل هذا التركيب هو املأمور به نفسه :  الثالث
 .  ؛ ال يفهم املخاطب غري هذا  ، وأمرته فركب  ، وأمرته فقام  ففعل

، ومن املعلوم أن أمره      أنه سبحانه جعل سبب هالك القرية أمره املذكور :  الرابع
، فإن   ، بل هو سببا للنجاة والفوز بالطاعة والتوحيد ال يصلح أن يكون سبب اهلالك 

 :  -هذا يبطل ب:  قيل.  الكأمره بالطاعة مع الفسق هو سبب اهل :  قيل
، بل هو سبحانه يأمر بطاعته   وهو أن هذا األمر ال خيتص باملترفني  :  الوجه اخلامس

انتهى املقصود     " ، فال يصح ختصيص األمر بالطاعة باملترفني   واتباع رسله املترفني وغريهم 
 .  منه

                                                 
 .  ١٦:  سورة اإلسراء آية ) ١(
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؛ ليحق    ق املأمورمما يؤيد هذا أن األمر بالطاعة ليس املقصود منه أن يفس     :  وأقول 
 .  ، وإمنا املقصود منه سعادة املأمور وجناته من اهلالك    عليه اهلالك 

إمنا هو سبيل  : " ، وقولكم  وأما نفيكم يا فضيلة الشيخ لوجود األمر الكوين بالسوء   
، وإبطال لقول    فهذا رد لألدلة   " ، وسائر األوامر مبعىن التكليف الشرعي    االحتمال والظن
 .   ذكرنا بعض أقواهلم األئمة الذين

؛ فهي ال تلغي القول الذي   وأما ما ذكرمت من أقوال املفسرين األخرى يف تفسري اآلية
، وحسبك تقدمي اإلمام ابن كثري له على غريه واقتصار   ، بل ال ترتقي إىل درجته ذكرناه

 .  ، وترجيح ابن القيم له  ابن سعدي عليه

، وأدلته يف القرآن كثرية يف غري هذه                ؛ فاألمر الكوين القدري ثابت       وعلى كل  
$!  {:  ؛ مثل قوله تعاىل     اآلية  yϑ ¯Ρ Î) ÿ… çν ã øΒ r& !# sŒ Î) yŠ# u‘ r& $ º↔ ø‹ x© β r& tΑθ à) tƒ … çµ s9  ä. ãβθ ä3 uŠ sù ∩∇⊄∪ { )١(    ،

$!  {:  وقوله   tΒ uρ !$ tΡ ã øΒ r& ω Î) ×ο y‰ Ïm≡ uρ £x ôϑ n= x. Î |Ç t7 ø9 $$ Î/ ∩∈⊃∪ { )وقوله     )٢ ،  :}  !$ yγ9 s? r& $ tΡ â ö∆ r& 

¸ξ ø‹ s9 ÷ρ r& # Y‘$ pκ tΞ { )٣(  . 

،    سيد قطب من تأويل اإلرادة بأنه ترتب النتيجة على السببوما ذكرمت من تفسري 
؛ فهذه سفسطة     وتأويل األمر بأنه إنشاء النتيجة الطبيعية املترتبة على وجود املترفني 

 .  ، فهو قول باطل  ، وتأويل للصفات على طريقة املعتزلة وأتباعهم  مردودة 

، مث يعاقب   األعمال مبا يكره منأما أن يصدر أمره  : " وأما قول فضيلتكم
 اليت منها الشرعي الذي عليه مدار الثواب  -املشيئة  :   أي-؛ عن مفهوم اإلرادة   مرتكبه
 .  انتهى " ، ومنها الكوين الذي ال يدان لإلنسان فيه وال مسؤولية عليه  والعقاب

 :  كالم فضيلتكم هذا عليه عدة مؤاخذات :  وأقول " 

                                                 
 .  ٨٢:  سورة يس آية ) ١(
 .  ٥٠:  سورة القمر آية ) ٢(
 .  ٢٤:  سورة يونس آية ) ٣(
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، والواقع أن     ، وجعلتموها شيئا واحد ا  ة واإلرادةأنكم خلطتم بني املشيئ  :  األوىل
 :  بينهما فرقا كبريا

β  {:  ؛ مثل قوله تعاىل     إرادة كونية قدرية      :  فاإلرادة قسمان    Î) tβ% x. ª! $# ß‰ƒ Ì ãƒ β r& 
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 .  ، ترادف اإلرادة الكونية  ؛ فهي كونية فقط وأما املشيئة

 .  فيجب الفرق بينهما
؛ فبعيد  ، مث يعاقب مرتكبه أما أن يصدر أمره عز شأنه مبا يكره    : " قولكم :  الثانية

 .  " املشيئة:  ؛ أي  عن مفهوم اإلرادة

، وهذا هو     ففي هذا القول التصريح منكم بأن اهللا ال يأمر بشيء يكره مث يعاقب عليه   
، وقد غلطهم األئمة يف ذلك   قول القدرية الذين ينفون تقدير اهللا للمعاصي ومعاقبته عليها

،    ، وبينوا أن مصدر هذا هو عدم تفريقهم بني اإلرادة الكونية واإلرادة الشرعية وضللوهم 
، وبناء على ذلك نفوا اإلرادة الكونية   ؛ فقد رضيه وأحبه  ا أن كل ما أراده اهللاحيث ظنو

 .  ، واملؤدى واحد   ، وأنتم نفيتم األمر الكوين   - بزعمهم -القدرية ترتيها هللا عن الظلم 

، وهم    ، وإن كانت مقد رة عليهم  وليس تعذيب العصاة على معاصيهم ظلما هلم
هنم يعذبون على أعماهلم اليت عملوها باختيارهم وإرادهتم بعد      ؛ أل مأمورون هبا أمرا كونيا

، وتقديرها عليهم ال  قيام احلجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب وحتذيرهم منها
 .  ، وال يعفيهم من مسؤوليتها كما تقولون   يسو غ فعلهم

 :  وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

                                                 
 .  ٣٤:  سورة هود آية ) ١(
  . ٢٧:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  ١٨٥:  سورة البقرة آية ) ٣(
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؛ فهو عقوبة هلم على عدم فعل ما   ب وإن كان خلقا هللاما يبلون به من الذنو " أن 
، فلما مل  ، ودل  عليه الفطرة  ؛ فإنه خلقهم لعبادته وحده   ، وفطرهم عليه  خلقهم اهللا له 

 .  . " . . ؛ عوقبوا على ذلك يفعلوا ما خ لقوا له وما ف طروا عليه 

 :  إىل أن قال 

 اهللا يف خلق الكفر واملعاصي جيعله  ؛ تبني له أن عامة ما يذكر ومن تدبر القرآن  " 
 .  )١(.  انتهى " جزاء لذلك العمل  

 :  قولكم يف مطلع كالمكم :  الثالثة

مع أن الفرق شاسع بني جمرد صدور اإلرادة اإلهلية بشيء ما وأمره سبحانه بذلك   " 
 .  " الشيء

هما صفة  ، وكل من  ، بل أقول إن اإلرادة غري األمر   أنا مل أقل إنه ال فرق بينهما
 .  مستقلة

sŒÎ)uρ (#θ#  {:  استداللكم على نفي األمر الكوين القدري بقوله تعاىل :  الرابعة è= yèsù 
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بحانه إمنا يأمر بالعدل واإلحسان  ، فهو س ويف هذا الرد إخبار عام ينفي كل مضاد له 
 .  انتهى " وإيتاء ذي القرىب وكل عمل مرضي  يؤدي إىل صالح احلياة واألحياء 

،   ، وهو استدالل يف غري حمله هذا استدالل منكم على نفي األمر الكوين:  ونقول
يزعمون   ؛ ألن املشركني  ، وإمنا تعين نفي األمر الشرعي فاآلية ال تعين نفي األمر الكوين

، فرد  اهللا عليهم بأنه سبحانه مل يشرع هذا     أن اهللا قد شرع هلم الطواف بالبيت وهم عراة   
                                                 

 .  ) ) ٨/٢٢٢ (جمموع الفتاوى   ) (١(
 .  ٢٨:  سورة األعراف آية  ) ٢(
 .  ٢٨:  سورة األعراف آية  ) ٣(
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.  ، وأمر باإلخالص له يف العبادة والدعاء  ، وأمر به ، وإمنا شرع القسط  العمل القبيح
 .  ومبراجعة تفسري اآلية يتبني هذا 

قييدنا ما ي ت ب ر ك به من آثار النيب ما ذكر فضيلتكم من استغراب ت :   املالحظة الثانية-٢
 مبا انفصل منه يف حال حياته من عرقه وريقه وماء وضوئه   . 

؛ ألننا نقصد بذلك الرد على الذين يتربكون باألماكن اليت  ال غرابة يف ذلك:   وأقول-
 .  ، وما أشبه ذلك ، وغار ثور ؛ كغار حراء   أو جلس فيها  نزل فيها النيب 

؛ فهذا ي ت ب ر ك إذا وجد وحتقق يف حال حياته    أو المسهفصل من جسده وأما ما ان
، وما يدعيه اآلن بعض اخلرافيني    ، لكن األغلب أن ال يبقى بعد موته   وبعد موته إذا بقي 

 .  ؛ فهي دعوى باطلة ال دليل عليها  من وجود شيء من شعره أو غري ذلك  

ص  (يف  " التوسل أنواعه وأحكامه   " ابهيقول الشيخ حممد ناصر الدين األلباين يف كت  
، وليس    من ثياب أو شعر أو فضالت قد فقدت وحنن نعلم أن آثاره  : " ) ١٤٣

؛   ، وإذا كان األمر كذلك   بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقني      
 نظريا ، ويكون أمرا    فإن التربك هبذه اآلثار يصبح أمرا غري ذي موضوع يف زماننا هذا   

 .  انتهى " ، فال ينبغي إطالة القول فيه  حمضا

، إذ ال   ال معىن له " نلتقي على قاعدة االستمرار لذلك التربك : " فقول فضيلتكم
، ولعدم الدليل    ؛ لتطاول الزمن الذي تبلى معه هذه اآلثار وتزول   وجود هلذه اآلثار اآلن   

ذا التعب الذي جتشمته حفظك اهللا يف سبيل ، فال داعي هل  على ما ي د عى بقاؤه منها بالفعل
 .  )١(شيء ال وجود له اآلن   

 وما ختمتم به كلمتكم من ذكر ما أشاد به أبو زهرة يف حق شيخ اإلسالم ابن  - ٣
 .  " لعله تدارك ملا كتبه يف حقه من اهلمز والتنقص   : " ، وقلتم تيمية

عه عن الطعن يف الشيخ حىت هو مل يصرح برجو! يا فضيلة الشيخ :  أول ا:   فنقول-
 .  ي غتفر له ما سبق إن قدر سبقه

                                                 
 .  ) !؟  وهل يرى فضيلتكم بقاء ريقه وعرقه وماء وضوئه بعد موته     ) (١(
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هذا ال مينع من رد ما ذكره يف حق الشيخ من السب البذيء يف هذا        :  وثانيا
 .  ، فما كل الناس جيتمع عنده الكتابان ؛ لئال يغتر به من يقرؤه  الكتاب

 فهو مل يرجع     ؛ لو فرضنا رجوعه عما قال يف حق شيخ اإلسالم ابن تيمية    :  وثالثا
، بل إنه حسب   عما قاله يف حق شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب ودعوته املباركة 

علمي جعل يف آخر الكتاب الذي أشرمت إليه حيزا كبريا حتامل فيه على الشيخ حممد           
 .  ودعوته املباركة

  ، ونرجو   ، وإمنا هدفنا الدفاع عن احلق وأهله    وحنن ال هدف لنا يف شخص أيب زهرة   
 .  ، ومات على خامتة حسنة  ، ورجع عما كتب  أن الشيخ أبا زهرة تاب مما قال 

؛ نشكر لفضيلتكم هذا االهتمام وهذا التنبيه الذي أتاح لنا الفرصة ملذاكرة       وأخري ا 
 .  هذه املواضيع 

؛ إنه مسيع     ، ومعرفة احلق وقبوله    ونسأل اهللا أن جيمع القلوب على التقوى واإلميان    
 .  جميب

 .   اهللا على نبينا حممدوصلى

 .  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
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 سابعا إبطال نسبة كتاب
  أحكام متين املوت إىل الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب 

 اعتراف حمققي الكتاب بعدم صحة نسبته إىل الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
 :  وبعد .  . ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده   احلمد هللا وحده  

 -إىل شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب   " أحكام متين املوت   " فقد نسبنا كتاب
 بناء على ما تومهناه من أن إحالته إلينا من قبل القائمني على استيعاب مؤلفات  -رمحه اهللا 

 .  ، تعين غلبة الظن بنسبته إليه الشيخ وإعدادها للنشر 

 ببيان عدم - مشكورا -ن بن عبد اهللا الفوزان  وحيث قام فضيلة الشيخ صاحل بن فوزا
، ونعترب ما    ، فإننا نؤيد ما توصل إليه  ، وأوضح ذلك إيضاحا تاما    صحة نسبته إىل الشيخ 
 .  ، وأنه ال صحة لنسبة هذا الكتاب إىل الشيخ حممد بن عبد الوهاب   وقع من قبيل اخلطأ

 .  حيم، إنه هو الغفور الر   ونسأل اهللا أن يغفر لنا خطايانا

عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلربين
عبد الرمحن بن حممد السدحان



 البيان ألخطاء بعض الكتاب
 

 ١٨٦

 تقدمي معايل مدير اجلامعة الدكتور عبد اهللا بن عبد احملسن التركي 
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى        

 :  وبعد.  . الدينآله وصحابته والتابعني له بإحسان إىل يوم 

عندما عقدت اجلامعة العزم على إقامة ندوة علمية موسعه عن دعوة الشيخ حممد بن       
 كان اهلدف منها إيضاح حقيقة هذه الدعوة على مستوى    - رمحه اهللا  -عبد الوهاب  
، وكشف الشبهات اليت أثريت حوهلا يف بعض البلدان اإلسالمية ويف ظل        العامل اإلسالمي
 .  ة معينةظروف تارخيي 

 :  ويف سبيل حتقيق هذا اهلدف سعت األمانة العامة للندوة إىل 

 .  التقصي العلمي لكل ما كتبه الشيخ)  ١ (

 .  مراجعة إنتاجه على يد مجاعة من العلماء الثقات )  ٢ (

 .  تصنيف هذا اإلنتاج وطبعه وتوزيعه)  ٣ (

،    طبوعة واملخطوطة  وقد قامت األمانة بالبحث عن مؤلفات الشيخ ورسائله امل  
، وعند أفراد أسرة     مستخدمة الوسائل املمكنة يف كربيات املكتبات يف الداخل واخلارج

، فجمعت ما  ، وبعض األشخاص الذين هلم اهتمام خاص به وبدعوته ومؤلفاته  الشيخ
 .  تيسر هلا من ذلك

 طيبة ، قامت جبهود وكونت من بني أعضائها جلنة لتصنيف هذه املؤلفات والرسائل 
، خاصة      يف إعدادها لطبعها وتوزيعها على املشاركني يف الندوة قبل انعقادها بوقت كاف  

 رمحه  -، ذلك أن وضع ما كتبه الشيخ     من ال تتوافر لديهم مؤلفات الشيخ وآثاره العلمية 
، حىت تكون      حتت أيدي األخوة الباحثني الذين سيشتركون يف الندوة أمر ضروري -اهللا 

 .  ية على دراسة آلراء الشيخ وآثاره العلميةأحباثهم مبن



 البيان ألخطاء بعض الكتاب
 

 ١٨٧

،    وكان هذا أحد األسباب اليت عجلت بطباعة آثاره العلمية يف أحد عشر جملدا    
وبتزويد املشاركني يف الندوة هبذه احلصيلة الوافرة أمكنهم التعرف على حياة الشيخ العلمية      

 .  ةفكانت حبوثهم ذات صبغة علمية موضوعية ومتزن  .  وحقيقة دعوته

 ومن بينها  - رمحه اهللا -وقد تلقت اجلامعة جمموعة من امللحوظات املتصلة مبؤلفاته   
املنشورة يف اجمللد الثاين من قسم الفقه ليست من تأليف    "  أحكام متين املوت  : "  أن رسالة 

، وأن نسبتها إليه حدثت بطريق   الشيخ لتعارضها مع مؤلفاته األخرى ورسائله وأجوبته
 .  اخلطأ

 -، بل لقد أعطت ملؤلفات الشيخ     قد أولت اجلامعة هذه امللحوظات جل عنايتها    و
، وما صاحب ذلك     اهتماما خاصا متثل يف دراستها يف اللقاء العلمي املشار إليه-رمحه اهللا 

، مث طبع خمتارات من حبوث ذلك اللقاء وتوزيعها     من مجع ما توافر من مؤلفاته ورسائله 
 .  لميةعلى خمتلف اجلهات الع

، وخالصة اآلراء واملقترحات اليت قدمت عن      وكان من نتائج توصيات الندوة 
 أن اجتهت اجلامعة إىل إعادة حتقيق مؤلفات الشيخ  - رمحه اهللا -مؤلفات الشيخ 

 :  ، وحددت اخلطوات اآلتية   ومتحيصها

ذلك  ، و  تكوين جلنة خاصة يف عمادة البحث العلمي لدراسة مؤلفات الشيخ ورسائله -١
إلعادة حتقيقها من قبل حمققني أكفاء يستطيعون اإلفادة من كل اإلجيابيات اليت 

، وتاليف بعض امللحوظات والسلبيات الطفيفة اليت صاحبت الطبعة األوىل     حصلت
، ومت إعداده      اليت قل أن خيلو منها أي عمل علمي خاصة إذا كان هبذا احلجم الكبري       

 .  وطبعه يف مدة وجيزة  

ضمن خطتها  "  أحكام متين املوت "  نية اجلامعة أن تعاجل موضوع كتاب   كانت -٢
، ولكن ما حلظته اجلامعة من طباعة        اخلاصة بإعادة حتقيق تراث الشيخ بوجه عام  

متكررة هلذا الكتاب من بعض املكتبات التجارية منسوبة إىل الشيخ ومستلة من    
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،    جلة هذا املوضوع قبل سواه   مؤلفاته اليت أصدرهتا دون إذن منها جعلها تعجل مبعا 
 .  وتدرس األسباب اليت أدت إىل االهتمام هبذه الرسالة دون غريها 

، األستاذ باملعهد   كلفت اجلامعة فضيلة الدكتور صاحل بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان-٣
، بدراسة موضوع نسبة الرسالة إىل       العايل للقضاء وعضو هيئة كبار العلماء يف اململكة   

، فتقصى فضيلته هذا املوضوع وكتب دراسة قيمة أثبت فيها عدم صحة نسبة   الشيخ
، وسببه ما ورد على ظهر     ، وأن ما حدث كان مرده اخلطأ    هذا الكتاب إىل الشيخ

، فالتبس األمر على القائمني على  املخطوطة بأهنا كتبت خبط حممد بن عبد الوهاب 
 .   اخلطأ والنسيان، واهللا يعفو عن  ، وجل من ال خيطئ   هذا العمل

: "  وقد بادرت اجلامعة بإصدار هذه الدراسة اليت تثبت عدم صحة نسبة كتاب
، ليكون فيها البيان الواضح       لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب "  أحكام متين املوت  

، وليعرف اجلميع أن هذا الكتاب ليس من مؤلفات     واجلواب الكايف إلزالة أي شك  
 .  ة ال تسمح ألحد بطباعته أو توزيعه  ، وأن اجلامع   الشيخ

، وهي تدعو كل من   ستتابع اجلامعة موضوع إعادة حتقيق مؤلفات الشيخ ورسائله-٤
لديه أي معلومات مفيدة سواء أكان ملا سبق طبعه أم ملا مل يصل إىل اجلامعة أن يبادر     

عمل متكامال ، ليخرج ال باالتصال هبا ويسلمها ما لديه من معلومات جزاه اهللا خري ا 
 .  يفيد منه طالب العلم والدعاة إىل اهللا يف عاملنا اإلسالمي الواسع    

ويف هذا املقام نذكر بالثناء والتقدير والشكر جهود خادم احلرمني الشريفني وويل  
، ونشر اآلثار  العهد األمني وأركان حكومته الرشيدة يف جمال الدعوة اإلسالمية

 .  ، ملا له من اآلثار الطيبة بني املسلمني   ء وطالب العلم العلمية وتشجيع العلم والعلما

وفق اهللا اجلميع لصاحل األعمال ونفع اهللا هبذا اجلهد وأجزل األجر والثواب لكل من           
 .  ، إنه قريب جميب  أسهم فيه

،    ، والتابعني له بإحسان إىل يوم الدين وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحابته 
 .  العاملنيواحلمد هللا رب  
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 إبطال نسبة الكتاب إىل الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه       احلمد هللا رب العاملني
 :  وبعد .  . . أمجعني

فإن جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية قد قامت مشكورة بتحقيق مؤلفات شيخ  
، واستقطبت هلذا العمل اجلليل     وطباعتها- رمحه اهللا  - حممد بن عبد الوهاب  اإلسالم

،    جمموعة من األساتذة والباحثني للقيام جبمع مؤلفات الشيخ املطبوعة واملخطوطة  
، وتصحيح جتارب   ، وختريج نصوصها  ، ومقابلة نسخها وتصنيفها حسب الفنون

حسن التجليد وجودة الورق وصحة النص   ؛ من  ، مث إخراجها باملظهر املناسب    طباعتها
 .  . . ، وهو عمل جليل يليق مبؤلفات الشيخ وآثاره  ووضوحه  

، فقد    ولكن ملا كان عمل اإلنسان مهما بذل فيه من العناية عرضة للنقص واخلطأ
إىل الشيخ وهو     "  أحكام متين املوت  "  وقع يف هذا العمل شيء من اخلطأ وهو نسبة كتاب

 .  . . ليس له 

 :  لعل السبب الذي أوقع يف هذا اخلطأ عدة أمور  و
 .  احلرص التام على استيفاء مؤلفات الشيخ  :  األمر األول

قد يكون يف اجملموعة الذين وكل إليهم تويل هذا العمل من ليس له إملام    :  األمر الثاين
 .  مبؤلفات الشيخ ومنهجه العلمي ممن مل يدرس عقيدة الشيخ ومؤلفاته   

ما كتب على ظهر مصورة خمطوطة هذا الكتاب أنه خبط حممد بن عبد     :  ثاألمر الثال
، فأوهم ذلك أن املراد هبذا االسم هو الشيخ حممد بن عبد الوهاب نتيجة التفاق      الوهاب
 .  االسم

، فاستلوا هذا  وقد استغل هذا اخلطأ غري املقصود بعض أهل األهواء واملقاصد السيئة 
، وطبعوه      ، خمالفني بذلك أنظمة الطباعة   دون استئذاهنا  الكتاب من مطبوعات اجلامعة
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، ويف طليعة هؤالء املكتبة اإلمدادية مبكة        ، وقاموا بتوزيعه بقصد التشويش  بكميات هائلة
 .  املكرمة 

، أهنم اختصوا هذا الكتاب املشبوه واملدسوس واهتموا        ومما يدل على سوء قصدهم
؛ ألن     كتب الشيخ الصحيحة والثابتة نسبتها إليه، وتركوا ؛ ألنه يوافق أهواءهم بنشره

، وضل     ، ولكن كذب ظنهم ، بل ترد عليها مضامينها ال تتناسب مع مقاصدهم السيئة
، فهذا الكتاب نقطع أنه ليس للشيخ اإلمام حممد بن عبد       ، وخاب أملهم   سعيهم
 :  ، وجنزم بذلك لعدة أدلة    الوهاب

  الشيخ مل يعتمدوا على أصل مصحح موثق أن الذين نسبوه إىل: الدليل األول 
، وال   ، وفيها طموس وكلمات غري واضحة  وإمنا اعتمدوا على مصورة غري واضحة 

، ال   ، وال يكتفى باملصورة شك أن قواعد التحقيق تقتضي إحضار األصل والتثبت منه
 .  سيما وهي غري واضحة 

رة هلا عبارتان أن الكتابة املوجودة على غالف املصو: الدليل الثاين   
، خبط  هذا الكتاب يف أحكام متين املوت وما جيوز وما مينع     :  تقول :  العبارة األوىل

 .  حممد بن عبد الوهاب
، وفوق هذه     ما يف هذا خط الشيخ حممد بن عبد الوهاب   :  تقول :  العبارة الثانية

 معه قراءة هذه     ، وال شك أن هذا الطمس ال ميكن   العبارة كلمة منطمسة ال متكن قراءهتا
 :  ، كما يالحظ على هاتني العبارتني ما يلي  العبارة قراءة صحيحة

 .  ، وجهالة الكاتب تبطل اعتماد ما كتب  جهالة الكاتب هلما  :  أول ا

أنه ال يتعني أن يكون املقصود بـ حممد بن عبد الوهاب املذكور يف العبارتني  :  ثانيا
، ويترجح أنه     ، بل يكون غريه  إمام الدعوة السلفية هو الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب 

 .  غريه مبا يأيت من األدلة
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فلو فرض  .  . . أحكام متين املوت وما جيوز وما مينع  :  تقول إحدى العبارتني :  ثالثا
أن هذا الكتاب للشيخ حممد بن عبد الوهاب فهذه العبارة تدل على أنه ال يرى جواز كل 

 .  األدلة الصحيحة واالعتقاد السليم، مما خيالف   ما جاء فيه
لو فرض أن املراد باملسمى يف هاتني العبارتني هو الشيخ حممد بن عبد الوهاب  :  رابع ا

،  ، فمجرد كونه خبطه ال يدل على أنه من تأليفه اإلمام املشهور وأن هذا الكتاب خبطه فعال
، أو لغري ذلك من  فيه، أو حيذر مما  بل يكون من تأليف غريه وقد نسخه لريد عليه

 .  ، أو يكون قد ارتضى ما فيه ، فما كل ما وجد خبط العامل يكون من تأليفه األغراض

 :  ومما يرجح هذا أمران  
، وإمنا هو جمرد سرد نصوص من أوله إىل     أنه ليس فيه للشيخ كالم :  األمر األول

 .  آخره 
، توافق ما يف   الواردة فيه، وكثريا من األحاديث  أن بعض مضامينه :  األمر الثاين
مما يدل على أن غالبه "  شرح الصدور بشرح حال املوتى والقبور "  كتاب السيوطي

 .  مستل من هذا الكتاب

أن هذا الكتاب يشتمل على أشياء تتعارض مع دعوة الشيخ حممد بن : الدليل الثالث 
 عبد الوهاب 

، حيث   ، والقراءة على القبور  ن، وتلقني امليت بعد الدف وذلك مثل الكالم يف الروح
الدرر    : "  انظر.  . . إن الشيخ وتالميذه وأتباعه يعتربون هذه األشياء من البدع احملرمة      

 .  ) ٢٧٩،  ٣/٢٤٩ " ( السنية يف األجوبة النجدية

 .  وسننقل فيما يأيت بعض عباراهتم يف ذلك
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   ن النيب ن النيب  أن الكتاب يشتمل على أحاديث غري ثابتة ع أن الكتاب يشتمل على أحاديث غري ثابتة ع : :الدليل الرابعالدليل الرابع
، وهو املعروف بالتثبت واليقظة واملدافعة       وال يليق بالشيخ أن يرتضيها أو يستدل هبا 
، واألمر باالقتصار على ما صح عن رسول  عن السنة والتحذير من مثل هذه األحاديث

 .  اهللا 

ص  (، وقد ورد ذكره يف هذا الكتاب   ومن هذه األحاديث حديث التلقني بعد الدفن
 :  نصه، و ) ١٩

إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب عليه فليقم      {:   قالأن رسول اهللا  
، مث ليقل يا    يا فالن بن فالنة فإنه يسمعه وال جييب  :  ، مث يقول   أحدكم على رأس قربه 

يا فالن بن فالنة فإنه يقول أرشدنا رمحك   :  ، مث يقول   فالنة فإنه يستوي قاعدا فالن بن 
، شهادة أن ال إله إال اهللا       ، فليقل اذكر ما خرجت عليه من الدنيا ، ولكن ال تشعرون  اهللا

، وأنك رضيت باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد نبيا وبالقرآن      وأن حممدا رسول اهللا  
، ما نقعد عند  نكريا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول انطلق، فإن منكرا و إماما

 .  }، فيكون اهللا حجيجه دوهنما    من لقنا حجته

.  . . ، يا فالن بن حواء    ينسبه إىل حواء  :  ؟ قال فإن مل يعرف أمه  :  قال رجل
 .  انتهى

 .  . . وهذا احلديث مما ينكره الشيخ حممد بن عبد الوهاب وتالميذه 

 :  ما نصه)  ٣/٢٥٠ " ( الدرر السنية يف األجوبة النجدية "  جاء يف

 وقد أنكر املسلمون     ، فهذا التلقني مل يثبت عن النيب    هذا حديث ال يصح رفعه   "  
 .  . " . . ذلك يف زمننا واهللا أعلم 

، وقل    من دخل املقابر مث قرأ فاحتة الكتاب    : "  ) ٧٥ص  (ومما جاء يف الكتاب يف   
إين جعلت ثواب ما قرأت من كالمي ألهل   :  ، مث قال   ، وأهلاكم التكاثر   هو اهللا أحد  

 .  . . " املقابر من املؤمنني واملؤمنات كانوا شفعاء له إىل اهللا تعاىل 
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، وكان له     ، خفف اهللا عنهم   ابر فقرأ سورة يس من دخل املق   {:  وعن أنس مرفوعا 

 .  انتهى }بعدد من فيها حسنات 

"  الدرر السنية"  ، جاء يف وهذا أيضا مما ينكره الشيخ حممد بن عبد الوهاب وتالميذه
، ومحل املصاحف إىل املقبور كما يفعله     إن القراءة عند القبور  : "  ) ٢٨٠ - ٣/٢٧٩ (

، وكذلك اجتماع الناس عند أهل امليت  ام ويسموهنا الشدةبعض الناس جيلسون سبعة أي
، ويرفعون أيديهم بالدعاء للميت فكل هذا من البدع     سبعة أيام ويقرءون فاحتة الكتاب
، واحلديث املروي يف قراءة سورة يس يف املقربة مل يعز     واملنكرات احملدثة اليت جيب إزالتها 

 .  انتهى.  اهر عدم صحته ، والظ إىل شيء من كتب احلديث املعروفة 

وجاء أيضا يف الكتاب حكايات كثرية يف أحوال املوتى واألرواح وأنواع العذاب يف       
؛ ألن أحوال الربزخ من علم الغيب الذي ال جيوز   ، ال جتوز كتابتها وال قراءهتا القبور

د    وهذا من أصول العقيدة عن   الكالم فيه إال بدليل صحيح من كتاب اهللا وسنة رسوله     
 .   وعند غريه من أهل السنة- رمحه اهللا -الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

 :   يف بيان عقيدته ملا سئل عنها- رمحه اهللا -قال الشيخ حممد  

، فأؤمن بفتنة القرب   مما يكون بعد املوت وأعتقد اإلميان بكل ما أخرب به النيب  "  
 .  ) ١/٢٩ " ( الدرر السنية"  انتهى من"  ونعيمه

،    يف تكلم األموات بعد موهتم   )  ٥١ - ٤٧ (ن هذه احلكايات ما جاء يف صفحة     وم
؛ ألن الشيخ إمام جليل ال     ، فضال عن االستدالل به  وذلك ما يرته الشيخ حممد عن كتابته 

، ومن قرأ كتبه ورسائله عرف أن هذا الكتاب      جيمع ما هب ودب دون متحيص ودراية   
؛ ألنه شديد التمسك بالكتاب والسنة وما عليه    به، وأنه ال يليق   يتعارض مع منهجه

، بعيد كل البعد عن اقتناص الروايات الضعيفة واحلكايات اهلزيلة من أمثال ما     األئمة
 .  . . يشتمل عليه هذا الكتاب

،     يف بيان منهجه يف معرض إجابته لبعض من سأله عما هو عليه- رمحه اهللا -يقول 
 :  وما يدعو الناس إليه
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tΒ  {:  أما ما حنن عليه من الدين فعلى دين اإلسالم الذي قال اهللا فيه   "   uρ ÆtG ö; tƒ uöxî 
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≅ }  öالناس إليه فندعوهم إىل التوحيد الذي قال اهللا فيه خطابا لنبيه   è% Íν É‹≈ yδ þ’Í?Š Î6 y™ 
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çµ…  {:  ه فنهيناهم عن الشرك الذي قال اهللا فيهوأما ما هنينا الناس عن ¯ΡÎ) tΒ õ8Îô³ç„ «!$$ Î/ 
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، وما عليه االعتماد من أقوال    االجتهاد فنحن مقلدون الكتاب والسنة وصاحل سلف األمة     

، وأمحد   ، وحممد بن إدريس  أيب حنيفة النعمان بن ثابت ومالك بن أنس:  األئمة األربعة
، وما جئنا بشيء خيالف    : - رمحه اهللا   -إىل أن قال    .  . . ، رمحهم اهللا تعاىل   بن حنبل

 .  . . ) ٦٤ - ١/٦٢ " ( الدرر السنية : "  ، انظر نقل وال ينكره العقلال
، عقيديت وديين الذي   متبع لست مببتدع- وهللا احلمد   -وأخربك أين   :  وقال أيضا

أدين اهللا به هو مذهب أهل السنة واجلماعة الذي عليه أئمة املسلمني مثل األئمة األربعة   
 .  ) ١/٥٤ " ( ر السنيةالدر" ،  وأتباعهم إىل يوم القيامة

، ملا     فإذا عرضت هذا الكتاب عليه وجدته ال يتناسب معه - رمحه اهللا  -هذا منهجه  
، من أمثال تلقني  ، وبدع خمالفة للسنة  ، وحكايات غريبة  يشتمل عليه من روايات واهية

 ليس   ، ومن قرأ هذا الكتاب جزم أنه   ، وغري ذلك  ، والقراءة على املقابر    امليت بعد دفنه
، ولكن املغرضني أرادوا أن يتخذوه     من مؤلفات شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب

، أو التربير ملا هم عليه من البدع أو غري ذلك من  حجة هلم يف الطعن على الشيخ 
 .  ، ولكنها واحلمد هللا حجة داحضة وكرة خاسرة     األغراض

                                                 
 .  ٨٥:  سورة آل عمران آية  ) ١(
 .  ١٠٨:  سورة يوسف آية ) ٢(
 .  ١٨:  رة اجلن آية سو) ٣(
 .  ٧٢:  سورة املائدة آية ) ٤(
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 اخللل والقصور يف فن التأليف اخللل والقصور يف فن التأليف : : الدليل اخلامس الدليل اخلامس 
،    بطالن نسبة هذا الكتاب إىل الشيخ ما فيه من اخللل والقصور يف فن التأليفعلى 

، فال يتطابق مما جاء فيه مع العنوان إال أحاديث يسرية يف أول       فموضوعه خيالف عنوانه 
 .  ، وبقية الكتاب خارجة عن املوضوع  الصفحة األوىل

، وفيه   ويب ملوضوعاهتا، ومن غري تب  مث هو جمرد سرد أحاديث من غري بيان لدرجتها   
من الركاكة وضعف التأليف داللة واضحة على بطالن نسبته إىل الشيخ إذا قورن مبؤلفاته          

 .  واهللا أعلم  .  املعروفة 

أن هذا الكتاب خيتلف حمتواه عن طريقة الشيخ يف تعليم الناس  : الدليل السادس  
 - رمحه اهللا -؛ ألنه  سأن هذا الكتاب خيتلف حمتواه عن طريقة الشيخ يف تعليم النا

،    ، ومعرفة ما يضادها أو خيل هبا كان يرى وجوب االهتمام بشأن العقيدة وتصحيحها
، ويركز على ما فيه نفع  وكان ما يكتبه أو خيتاره من الكتب يدور حول هذا املوضوع  

،    ، ويكره االشتغال بالكتب اليت تشوش على الناس يف أمر دينهم أو يقل نفعها هلم للناس
صفحة   "  فتح اجمليد"   يف كتابه- رمحه اهللا -قال حفيده الشيخ عبد الرمحن بن حسن 

وقد كان شيخنا   :  ، قال  حدثوا الناس مبا يعرفون، يف شرح قول علي  ) ٤٢٠ (
 ال حيب أن يقرأ على الناس إال ما ينفعهم يف أصل دينهم وعباداهتم      - رمحه اهللا  -املصنف  

، وينهاهم عن القراءة يف مثل كتب ابن اجلوزي    هلم عن معرفتهومعامالهتم الذي ال غىن
،    ، ملا يف ذلك من اإلعراض عما هو أوجب  " التبصرة"  و "  املرعش "  و"  املنعش "  كـ
 .  . . ، واملعصوم من عصمه اهللا   ، وفيها ما اهللا به أعلم مما ال ينبغي اعتقاده  وأنفع

، ملا يف قصصهم من   ن ينهى القصاص عن القصصوكان أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيا
، وكل هذا   " ال يقص إال أمري أو مأمور: "  ، ويقول الغرائب والتساهل يف النقل وغري ذلك

، وترك كل ما كان وسيلة   حمافظة على لزوم الثبات على الصراط املستقيم علما وعمال ونية وقصدا
 .  انتهى.  . . ، وال قوة إال باهللا وفق للصواب، واهللا امل إىل اخلروج عنه من البدع ووسائلها
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، وما ينبغي أن يترك مما      فإذا كانت هذه طريقة الشيخ فيما ينبغي أن يقرأ من الكتب     
، فكيف يؤلف كتابا من هذا القبيل مشحونا بالروايات الواهية    يؤثر على عقائد الناس

 هي من علم الغيب الذي ال ، وال سيما يف موضوع حال الربزخ اليت  واحلكايات الغريبة
، وال جيوز االعتماد فيه على األحاديث  جيوز الكالم فيه إال مبا ثبت عن اهللا ورسوله

 .  ، مما يشمل عليه هذا الكتاب املشبوه  الضعيفة واملعلومة واحلكايات واملنامات 

،    إن شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب أبعد ما يكون عن موضوع هذا الكتاب 
، وبراءته      قرأ كتبه وعرف منهجه العلمي والعملي جيزم بنفي هذا الكتاب عنهوكل من

، وكل يعلم أنه ال يكفى يف نسبة الكتاب إىل شخص ما وجوده خبطه لو فرضنا أن    منه
، إما للرد عليه  ، فقد ينسخ العامل مؤلفا لغريه وهو ال يرتضيه هذا الكتاب خبط الشيخ

، وكان أهل العلم ينسبون الكتب إىل مؤلفيها عن     األغراضوالتحذير منه أو لغري ذلك من  
، مع   طريق الرواية بالسند املتصل إليهم أو عن طريق االستفاضة اليت تغين عن السند  

، أما أن ينسب كتاب إىل شخص جملرد توهم أنه       مطابقة تلك الكتب ملنهجهم العلمي 
 .  . . منهج العلماء، وال هو من   خبطه فليس هذا من التحقيق العلمي يف شيء

  أن هذا الكتاب مل يرد ذكره يف مؤلفات الشيخ  :الدليل السابع
،   فكل الذين كتبوا عن الشيخ قدميا وحديثا وذكروا مؤلفاته مل يذكروا هذا الكتاب منها

، وهو من تالميذ الشيخ الذين أخذوا العلم   ومن أوثق هؤالء وأقدمهم الشيخ حسني بن غنام
، وذكر مؤلفات  " روضة األفكار واألفهام"  وته وسريته يف كتابه املشهور، وأرخ لدع عنه

، وقد عاش بعد الشيخ وأرخ لوفاته ورثاه ملا  ، ومل يذكر هذا الكتاب منها الشيخ ورسائله
 .  . . ، وهذا الكتاب جاء بعده ، حىت ال يقال لعل كتابة ابن غنام متقدمة مات

مل يذكر هذا الكتاب يف مؤلفات الشيخ ملا وكذلك الشيخ عبد الرمحن بن قاسم 
، وهذه الترمجة     ، وقد قرأ هذا الكتاب    وذكر مؤلفاته  "  الدرر السنية  "  ترجم له يف كتاب  

، والشيخ   ، وهم الشيخ حممد بن عبد اللطيف  على أكابر جند من ذرية الشيخ وغريهم
، وكتبوا  زيز العنقري، والشيخ عبد الع  ، والشيخ سعد بن محد بن عتيق  حممد بن إبراهيم
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من مؤلفات الشيخ   "  أحكام متين املوت   : "  ، ولو كان هذا الكتاب   عليه تقريظات
 .  ، فهذا دليل قاطع على أنه ليس منها  الستدركوه عليه وأمروه بذكره 

  أن جمرد وضع اسم شخص على كتاب ال يدل على أنه من تأليفه  :الدليل الثامن
، بل قد يوضع     اب ال يدل على أنه من تأليفهأن جمرد وضع اسم شخص على كت 

، يف حني أن الذي وضع اسم حممد بن عبد الوهاب على هذا الكتاب  خطأ أو دسا عليه
 .  ، وإمنا قال هذا الكتاب خبطه  مل يقل إنه من تأليفه

تأليف شيخ   "  أحكام متين املوت   : "  والعنوان الذي جاء على ظهر املطبوعة وهو    
 إمنا هو من تصرف املصححني أو املشرفني       - رمحه اهللا  -عبد الوهاب  اإلسالم حممد بن 

، وخالفوا      ، وقد أخطئوا يف هذا خطأ واضحا    على الطباعة من غري تثبت وال برهان
، وجاءوا بتعبري من عند أنفسهم ليس موجودا على ظهر املصورة      قواعد التحقيق العلمي

 .  اليت اعتمدوا عليها 
البيان يبقى أدىن شك عند من يريدون احلقيقة أن هذا الكتاب      وال أظن أنه بعد هذا   

 .  ليس من تأليف شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب
؛ ألهنم ال  أما الذين يريدون املغالطة ويتصيدون الشبهات فال سبيل إىل إقناعهم

tΒ {.  ، ومن ال يريد احلق فلن تستطيع هدايته إليه يريدون احلق  uρ ÏŠÌãƒ ª!$# …çµ tFt⊥ ÷FÏù n= sù 

y7 Î=ôϑ s? …çµ s9 š∅ ÏΒ «!$# $ º↔ ø‹x© 4 { )وحسبنا اهللا ونعم الوكيل  وال حول وال قوة إال باهللا )١ ،    ،
 .  . . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني  

                                                 
 .  ٤١:  سورة املائدة آية ) ١(
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 لرد على السيايب ثامنا ا
  يف تعقيبه على فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

 ، وأن القرآن خملوق  يف حكم من نفى الرؤية وقال بتخليد العصاة يف النار
 .  ، وخاذل من خالف أمره وعصاه   احلمد هللا معز من أطاعه واتقاه  

،    ، وعلى آله وأصحابه  والصالة والسالم على عبده ورسوله نبينا حممد بن عبد اهللا 
 .  ومن سار على هنجه واقتفاه

 :  وبعد

الرد على فتوى   : "  فقد اطلعت على نبذة كتبها أمحد بن سعود السيايب حتت عنوان  
الشيخ عبد العزيز بن باز يف حكم الصالة خلف من ينفي رؤية املؤمنني لرهبم يوم القيامة     

 .  "  من إثبات ذلك ووجوب اإلميان به  ، وخيالف ما جاء يف الكتاب والسنة   يف اجلنة 

، وأقذع يف رده بالسباب     وقد وجدت السيايب حتامل على شيخنا الشيخ ابن باز 
، وإمنا هو أسلوب املفلسني الذين ال   ، مما ليس هو من أسلوب العلماء والكلمات النابية

ذا ؛ فإهنم يلجئون إىل مثل ه ميلكون دليال وال حجة صحيحة يؤيدون هبا قوهلم  
 .  ، لعله يعوض ما عندهم من عجز وإفالس  األسلوب

 :  مضمون فتاوى الشيخ عبد العزيز وموقف السيايب منها والرد عليه 

، وما قاله  إن الشيخ ابن باز قد ذكر يف هذه الفتوى ما دل عليه الكتاب والسنة  
هللا بن ، وعبد ا ، والبخاري ، وسفيان بن عيينة  ، واألوزاعي ؛ كاإلمام مالك األئمة
، وما نقله شيخ اإلسالم ابن تيمية عن   ، واإلمام أمحد ، وإسحاق بن راهويه  املبارك

 .  ، ووجوب قتله   مجهور السلف من تكفري من أنكر رؤية املؤمنني لرهبم يوم القيامة

،   ، وهو بناء وجيه  وقد بىن الشيخ عبد العزيز بن باز على ذلك أنه ال ي صل ى خلفه
، فاعترف أنه ال     هذه املسألة مع مفيت اإلباضية الشيخ أمحد اخلليلي    إنه حبث يف :  وقال

، فأصر على   ، وذكر أنه نصحه   ، وأنه يعتقد أن القرآن خملوق     يؤمن برؤية اهللا يف اآلخرة  
 .  هذا االعتقاد الذي قال فيه األئمة ما سبق بيانه
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أهنا صادرة عن وقد غضب كاتب هذه النبذة أمحد السيايب من هذه الفتوى ووصفها ب     
 ! ! ، وضمائر متعفنة   ، وعصبية مظلمة حقد مذهيب

، واألدلة      وهذه األلفاظ كما قلنا هي منوذج من بضاعة املفلسني من احلجج الصحيحة  
، وأىب     ، حيث تعصب ملذهبه الباطل  ، وهي يف احلقيقة تنطبق على من صدرت منه      املقنعة

، وأظهر ما      العلم واإلميان من أئمة الدين   ، ويسري يف موكب أهل   أن يتبع الكتاب والسنة 
 .  ، والضغائن املرة  يكن يف صدره من احلقد األسود 

 دعوته إىل كتمان احلق عمن سأل عنه 
ولعل القارئ ستأخذه الدهشة ويذهب به االستغراب كل مذهب   " :  قال السيايب

،    ر األمريكيةعندما جيد أن هذه الفتوى موجهه إىل أحد األشخاص املوجودين يف الديا      
، فهم حباجة      ذلك البلد الذي يعترب فيه أبناء اإلسالم كالشعرة البيضاء يف الثور األسود  

؛ لتكوين وحدة إسالمية قادرة على   كبرية إىل من يرشدهم إىل األلفة واحملبة والتآخي  
"  الوقوف والصمود يف وجه قذائف الباطل املوجهة من جنبات منظمات اللويب الصهيوين    

 .  هى كالمهانت

حيث مل جيد جوابا عن فتوى الشيخ سوى أنه ال يناسب توجيهها      ! !  هكذا قال -
؛ ألن املسلمني حباجة إىل االحتاد للوقوف يف وجه      إىل من هو يف أمريكا بني الكفار

 .  ؛ كما يقول العدو
 :  واجلواب عن هذا من وجوه

الباطل جيب أن يرد يف ، و  أن احلق جيب أن يقال ويبني للناس: الوجه األول
,¨  { : ، كما أمر اهللا بذلك كل مكان Ås ãŠ Ï9 ¨, ys ø9 $# Ÿ≅ ÏÜ ö7 ãƒ uρ Ÿ≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# öθ s9 uρ oν Ì x. 

šχθ ãΒ Ì ôf ßϑ ø9 $# ∩∇∪ { )١(  . 

                                                 
 .  ٨:  سورة األنفال آية ) ١(
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، فهل يليق   لسؤال امللح   مل يوجه هذه الفتوى ابتداء حىت أتاه ا - حفظه اهللا  -وشيخنا 
، ال سيما يف هذه املسألة اخلطرية اليت   ، ويترك السائل يف جهله به أن يسكت ويكتم العلم

 ! ؟  ، وهي الصالة   تتعلق بأعظم أركان اإلسالم بعد الشهادتني 

؛ لضاع    ، وسكت العلماء عن بيان احلق للناس    إننا لو أخذنا بقول هذا املعترض  
، وهذا ما يفرح به الكفار يف أمريكا    ، وق ض ي  على الدين طل، واستطال البا احلق

 .  . . وغريها
إن اجتماع املسلمني واحتادهم ووقوفهم يف وجه عدوهم       :   أن نقول : الوجه الثاين

؛ ولكن هذا ال يتحقق إال إذا اعتصموا بكتاب رهبم وسنة     أمر مطلوب وهدف نبيل 
، وال سيما يف العقيدة اليت هي أساس     ل اخلاطئة ، وتركوا املذاهب الباطلة واألقوا    نبيهم
 .  ، ومدلول الشهادتني   الدين

θ#)  {:  وقال تعاىل ßϑÅÁ tG ôã$#uρ È≅ ö7pt ¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è% §xs? 4 { )١(  . 

 .  رآن العزيز وحبل اهللا هو الق 

*βÎ  {:  وقال تعاىل sù ÷Λä ôã t“≈uΖs? ’ Îû &ó x« çνρ –Šãsù ’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ { )٢(  . 

،    ف ، وقطع دابر اخلال ؛ حلسم الرتاع  فأوجب سبحانه الرجوع إىل الكتاب والسنة
؛ الوحدة ال متكن   ليبقى كل واحد على رأيه املخالف للكتاب ألجل الوحدة :  ومل يقل

 :  ، ومن أعظم تلك األسباب  إال باختاذ األسباب املؤدية إليها

 .  ؛ فالوحدة متعذرة  ، وما مل تترك  ، واالحنرافات املضلة  ترك املذاهب الباطلة

þθ#)  {:  قال تعاىل ãè©Üs)tG sù Οèδ tøΒ r& öΝæη uΖ÷ t/ #\ç/ã— ( ‘≅ä. ¥> ÷“Ïm $ yϑ Î/ öΝÍκö‰ y‰s9 tβθãm Ìsù ∩∈⊂∪ { )٣(  . 

 .  ، ومقاالهتم اخلاطئة وهذا ذم هلم على بقائهم على تفرقهم يف الدين 

                                                 
 .  ١٠٣:  سورة آل عمران آية  ) ١(
 .  ٥٩:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  ٥٣:  سورة املؤمنون آية ) ٣(
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، وفضيلة السيايب يدعونا   االجتماع أن التفرق يف العقيدة ال ميكن معه : الوجه الثالث
، تأخذ  ، وهذا تناقض ظاهر  ، مث يطالبنا باالحتاد أمام عدونا للبقاء على تفرقنا يف العقيدة

 .  ، ويذهب به االستغراب كل مذهب القارئ منه الدهشة

، فإهنا تدعو إىل القضاء على األسباب اليت متنع حتقق   وأما فتوى الشيخ عبد العزيز
 .  ، والنحل الضالة  املذاهب املنحرفة :  ، ومن أمهها   بني املسلمنيالوحدة  

 ! ؟  فما وجه الغرابة والدهشة اليت ادعاها السيايب فيها  

،   ، ويوم أن كان املسلمون على عقيدة واحدة    إنه قبل ظهور هذه املذاهب والنحل
،    ام عدوهم ، وقد وقفوا صفا واحدا أم   ، وهم أمة واحدة     واعتماد على الكتاب والسنة 

إين تارك فيكم ما  {  :؛ مصداق ا لقوله    ، وسادوا العباد بالعلم والدين   وفتحوا البالد 

  . }كتاب اهللا وسنيت :  إن متسكتم به لن تضلوا 

؛ فعليكم بسنيت وسنة  ؛ فسريى اختالفا كثريا ش منكمفإنه من يع {:  وقوله  
، وإياكم  ؛ متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ     اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي  

 .  )١( }؛ فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة  وحمدثات األمور

ك  ؛ ألن الشاعر فيها يدعو إىل تر وقد نقل السيايب يف رده أبياتا هي حجه عليه
 :  ، حيث يقول فيها ، والرجوع إىل ما دل عليه الكتاب والسنة    املذاهب الضالة 

ــتقارع  ــوى ت ــباع اهل ــتقارع ضــالالت أت ــوى ت ــباع اهل ضــالالت أت
وال جــاء يف القــرآن هــذا التــنازع وال جــاء يف القــرآن هــذا التــنازع 
وليـت نظـام الديـن للكـل جامع         وليـت نظـام الديـن للكـل جامع         

 
 
 

ومـا الديـن إال واحـد والذي نرى         ومـا الديـن إال واحـد والذي نرى         
ــة   ــف ديان ــتار أل ــرك املخ ــا ت ــة  وم ــف ديان ــتار أل ــرك املخ ــا ت وم
فــيا ليــت أهــل الديــن مل يــتفرقوا فــيا ليــت أهــل الديــن مل يــتفرقوا 

:  ، ومن أعظمها   ، والدعوة إىل تركها   مون هذه األبيات إنكار املذاهب الباطلةفمض
، وأن هذا      اليت من أعظمها كالمه ، وإنكار صفات اهللا   إنكار رؤية اهللا يف اآلخرة 

 .  ليس مما جاء به املختار  
                                                 

 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة    )٤٦٠٧(أبو داود السنة   ) ١(
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 ٢٠٢

 وما قال هذا الشاعر هو ما يدعو إليه مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز  

 .  و إليه كل عامل حمقق وداع إىل اهللا على بصرية وهذا ما يدع

؛ فهذا يدعو إىل  ، والعقائد الفاسدة أما الذي يدعو إىل عدم إنكار املذاهب الباطلة
 .  التفرق والتفكك

 زعمه أن الشيخ مل يورد أدلة على فتواه والرد عليه 
 أن   -ا غرائب   والفتوى كله -من الغرائب الواردة يف سياق الفتوى    " :  قال السيايب

،    صاحبها سرد فيها أقوال علماء دون االستناد إىل نص من الكتاب أو السنة الصحيحة   
:  ، ومن قوهلم    حيتج له - حسب ما قرر يف أصول املذاهب األربعة   -مع أن قول العامل   

، ولكن فضيلته رأى أن النصوص ال  ، وقول العامل حيتج له  حيتج بهإن قول النيب 
؛ فلجأ إىل أقوال العلماء مستعرضا هلم من مالك  ، وال تسعفه مبطلوبه  راده تساعده على م

 .  . " . . بن أنس إىل ابن تيمية 
 :   واجلواب عن ذلك من وجوه-

 أن الكاتب عميت عيناه أو زاغ بصره عن اآلية الكرمية اليت استدل                  : الوجه األول  
:  ، وهي قوله تعاىل      منكر الرؤية      هبا العلماء الذين ساق الشيخ ابن باز أقواهلم يف حكم                

}  ×νθ ã_ ãρ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ îο u ÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n< Î) $ pκ Í h5 u‘ ×ο t Ïß$ tΡ ∩⊄⊂∪ { )وقد كتب باخلط العريض يف        )١ 
 ! ! الفتوى مرتني   

بت  أو زاغ بصره عن اآليات الثالث اليت كت - إن كان له عينان -كما عميت عيناه 
Hξ {:  ، وهى قوله تعاىل  يف الفتوى x. öΝåκ̈ΞÎ) tã öΝÍκÍh5§‘ 7‹Í×tΒ öθ tƒ tβθ ç/θ àf ós pR°Q ∩⊇∈∪ §ΝèO öΝåκ̈ΞÎ) (#θ ä9$ |Á s9 

ËΛ Ås pgø: $# ∩⊇∉∪  §ΝèO ãΑ$ s)ãƒ #x‹≈yδ “ Ï% ©!$# ΛäΨä. Ïµ Î/ tβθç/Éj‹s3è? ∩⊇∠∪ { )٢(  . 

 .  مث قرأ هذه اآليات  "  ، إال عذبه ما حجب اهللا عنه أحد ا  : "  قال ابن املبارك

                                                 
 .  ٢٣ - ٢٢:  اآليتانالقيامة سورة ) ١(
 .  ١٧ - ١٥:  اآليات سورة املطففني  ) ٢(
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 ٢٠٣

 .  " يف هذه اآلية دليل على أن املؤمنني يرونه  : "  - رمحه اهللا -وقال اإلمام الشافعي 

، وهو     يف غاية احلسن- رمحه اهللا -فعي وهذا الذي قاله اإلمام الشا  : "  قال ابن كثري
 .  " استدالل مبفهوم اآلية

t *  {:  كما أن السيايب مل ينظر إىل ما ذكر يف الفتوى من تفسري قوله تعاىل   Ï% ©#Ïj9 

(#θ ãΖ|¡ôm r& 4 o_ ó¡çt ø: $# ×ο yŠ$ tƒ Î— uρ ( { )وأن الزيادة فسرها النيب   )١ ، ؛ كما   بالنظر إىل وجه اهللا
وقد روي تفسري  "  : ، وقال ؛ ذكر ذلك احلافظ ابن كثري    رواه مسلم ومجاعة من األئمة   

، وعبد اهللا بن   ، وحذيفة بن اليمان  أيب بكر الصديق :  الزيادة بالنظر إىل وجهه الكرمي عن  
،    ، وعبد الرمحن بن سابط  ، وعبد الرمحن بن أيب ليلي ، وسعيد بن املسيب عباس
،  ، وقتادة ، واحلسن  ، والضحاك  ، وعطاء ، وعامر بن سعد ، وعكرمة  وجماهد
، وقد وردت فيه   وغريهم من السلف واخللف .  . . . ، وحممد بن إسحاق والسدي

 .  " أحاديث كثرية عن النيب 

 .  مث ساق بعض ا منها

لذين ذكرهم الشيخ عبد العزيز يف فتواه بكفر من أنكر الرؤية        وقد حكم األئمة ا  
 .  ووجوب قتله 

، وإمنا يقتنع بقول جهم   فإذا كان السيايب ال يقنع بتلك األدلة وال بأقوال هؤالء األئمة
 .  ، لكن ال يغضب إذا خالفه طالب احلق   ؛ فليختر لنفسه ما شاء ومجاعته

 مل ي سأل عن ثبوت الرؤية حىت يورد األدلة على   أن الشيخ عبد العزيز  : الوجه الثاين
،    ، وإمنا س ئل عن حكم الصالة خلف من أنكرها  ؛ ألن السائل واحلمد هللا يؤمن هبا  ثبوهتا

، وبىن عليها احلكم بعدم صحة الصالة     فذكر أقوال األئمة يف تكفري من أنكر الرؤية 
 .  خلفه

                                                 
 .  ٢٦:  سورة يونس آية ) ١(
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 ٢٠٤

، حيث مل يتسرع   اف والتحقيقوهذا هو اجلواب املطابق للسؤال وهذا هو اإلنص 
الشيخ وفقه اهللا بإصدار الفتوى حىت راجع كالم أهل العلم والتحقيق املبين على صريح        

، أو ما أشبه   ، أو هذا حتامل منك هذا رأيك اخلاص:  ، حىت ال يقال الكتاب والسنة
 .  . . ذلك

،     له وال حيتج به   إن قول العامل حيتج  : "   يف اجلواب عن قول السيايب    : الوجه الثالث
رأى أن النصوص ال تساعده على  )  الشيخ عبد العزيز بن باز:  يعين (ولكن فضيلته 

 .  إخل . "  . . ، فلجأ إىل أقوال العلماء ، وال تسعفه مبطلوبه مراده 
، وال حيتج هبا قول صحيح     ما قلته من أن أقوال العلماء حيتج هلا: أوال:  نقول

؛ فإنك قبلت قول علماء   ، ومل تلتزم به  تطبق ذلك على نفسك، ولكنك مل وقاعدة ثابتة
 .  ، ورفضت األدلة الدالة على ثبوهتا يف الكتاب والسنة   أخطئوا يف نفي الرؤية 

إن النصوص ال تساعد الشيخ عبد العزيز على مراده وال تسعفه   : "   قولك : ثانيا
، ومكابرة   هو قول باطل  "  -يامة يوم الق الذي هو إثبات رؤية املؤمنني لرهبم    -مبطلوبه  
؛ ألن النصوص املتواترة من الكتاب والسنة دلت على ثبوت رؤية املؤمنني لرهبم   للحقائق
يوم القيامة   : 

 .  فمن أدلة القرآن اآليات اليت سبق ذكرها 

 كما ترون القمر ليلة   إنكم سترون ربكم   {:  ومن السنة الصحيحة قوله  

 .  احلديث متفق عليه بني البخاري ومسلم .  )١( }، ال تضامون يف رؤيته  البدر

 وهي أحاديث يف الصحاح والسنن    وقد تواترت األحاديث بذلك عن رسول اهللا    
 .  رها إال املبتدعة الضالون ، ومل ينك  ، وتلقتها األمة بالقبول والتسليم واملسانيد

                                                 
،   )٢٥٥١(، الترمذي صفة اجلنة     )٦٣٣(، مسلم املساجد ومواضع الصالة       )٥٢٩(البخاري مواقيت الصالة  ) ١(

 .  )٤/٣٦٠(، أمحد  )١٧٧(، ابن ماجه املقدمة   )٤٧٢٩(أبو داود السنة  



 البيان ألخطاء بعض الكتاب
 

 ٢٠٥

 ما تثبت به العقيدة يف نظر السيايب والرد عليه 
هي :  ، والصواب  كذا قال-وال خيفى على أويل العلم والنظر أن العقيدة هو : "  قال

، وال يفيد القطع إال   االعتقاد اجلازم الذي هو مثرة اليقني ال يثبت إال بالدليل القطعي
 .  املتواترة القرآن العظيم والسنة 

 قد ثبتت بالقرآن يف عدة  إن رؤية املؤمنني لرهبم  :  واجلواب عن ذلك أن نقول 
،  ، ولكنك خالفت هذه القاعدة   ، وثبتت بالسنة املتواترة  آيات سبق ذكر بعضها

، وتقليدا   ؛ اتباعا للهوى ، وهدمت ما بنيت ، فتناقضت مع نفسك وأنكرت الرؤية 
 .  للرجال من غري دليل

 عوامل صحة احلديث يف نظره والرد عليه من 
ما  {:  ؛ لقول الرسول   ومن أهم عوامل صحة احلديث موافقته لكتاب اهللا :  قال

.  }؛ فليس عين  ، وما خالفه  ؛ فعين ، فما وافقه ؛ فاعرضوه على كتاب اهللا جاءكم عين
 وهو يرشد إليه قوله عز من   - رضي اهللا عنهما -رواه اإلمام الربيع من طريق ابن عباس 

$!  {:  قائل uΖø9t“Ρr&uρ y7ø‹s9Î) tò2 Ïe%! $# t Îit7çFÏ9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 $ tΒ tΑÌh“ çΡ öΝÍκö s9Î) { )١(  . 

 :   واجلواب عن ذلك من وجوه-

إن رؤية املؤمنني لرهبم يوم القيامة مل تثبت بالسنة     :   أن نقول له  : الوجه األول
، وثبتت  ، ذكرنا بعضها فيما سبق  ، بل ثبتت يف القرآن أيضا يف آيات كثرية   وحدها

 من رؤية املؤمنني لرهبم  املتواترة عن رسول اهللا   بالسنة املتواترة فيكون ما ثبت بالسنة 
،   ، فتكون الرؤية قد تضافرت بثبوهتا أدلة الكتاب والسنة املتواترة      موافقا ملا ثبت يف القرآن 

، ومع هذا خالفته فتناقضت مع      ، على فرض صحته   فينطبق عليها ما ذكرت من احلديث 
 .  . . نفسك

                                                 
 .  ٤٤:  سورة النحل آية  ) ١(
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 ٢٠٦

، بل  قول غري سليم "  ة ال تثبت إال بالسنة املتواترة  إن العقيد : "   قوله  : الوجه الثاين
؛ ألن هذا   ، ال فرق    سواء كان متواترا أو آحادا    تثبت العقيدة مبا صح عن رسول اهللا 

 .  ، فما زال العلماء يعملون بأخبار اآلحاد الصحيحة يف العقائد وغريها التفريق مبتدع
 :  قال العالمة ابن القيم

الصحابة وال أهل اإلسالم بعدهم يشكون فيما خيرب به أبو بكر  ومل يكن أحد من  " 
 وال عمر وال عثمان وال علي وال عبد اهللا بن مسعود وأيب بن  الصديق عن رسول اهللا 

وأمثاهلم من   .  . . كعب ومعاذ بن جبل وأبو ذر وعبادة بن الصامت وعبد اهللا بن عمر    
 ومل    - مع تفرده بكثري من احلديث - ، بل كانوا ال يشكون يف خرب أيب هريرة  الصحابة

 .  " خربك خرب واحد ال يفيد العلم :  يقل له أحد منهم يوما واحدا من الدهر  
 حديث صحيح يكون    أنه ال ي ت ص و ر أن يرد عن الرسول اهللا : الوجه الثالث

 .  ، أو ينفي ما أثبته  خمالفا للقرآن
 :  ) ٧٣ص " ( ةالطرق احلكيم"  قال اإلمام ابن القيم يف كتاب

 الصحيحة سنة والذي جيب على كل مسلم اعتقاده أنه ليس يف سنن رسول اهللا "  
 :  ، بل السنن مع كتاب اهللا على ثالث منازل واحدة ختالف كتاب اهللا 

 .  سنة موافقة شاهدة بنفس ما شهدت به الكتب املرتلة :  املرتلة األوىل 

 .  ، وتقيد مطلقه بني مراد اهللا منه، وت  سنة تفسر الكتاب:  املرتلة الثانية

 .  ، فتبينه بيانا مبتدأ سنة متضمنة حلكم سكت عنه الكتاب :  املرتلة الثالثة

، وليس للسنة مع كتاب اهللا مرتلة    وال جيوز رد واحدة من هذه األقسام الثالثة 
 .  انتهى.  . . رابعة

، ومساها  هذه املنازلبعد أن ذكر  )  ٢٨٩ - ٢/٢٨٨ " ( إعالم املوقعني  "  وقال يف
 :  أوجه ا 

، أو حمرمة ملا سكت عن     أن تكون موجبة حلكم سكت القرآن عن إجيابه    :الثالث 
 .  حترميه
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 ٢٠٧

، فما كان منها زائدة على    ، فال تعارض بوجه ما    وال خترج عن هذه األقسام 
ذا ، وليس ه  ، وال حتل معصيته  جتب طاعته فيه؛ فهو تشريع مبتدأ من النيب  القرآن 

، ولو كان رسول   ، بل امتثال ملا أمر اهللا به من طاعة رسوله تقدميا هلا على كتاب اهللا
، وأنه     ، وسقطت طاعته املختصة به  ؛ مل يكن لطاعته معىن    ال يطاع يف هذا القسم  اهللا

؛ مل يكن له طاعة خاصة ختتص     إذا مل جتب طاعته إال فيما وافق القرآن ال فيما زاد عليه 
̈Β ÆìÏÜãƒ tΑθ  {:   قال اهللا تعاىل ، وقد به ß™ §9$# ô‰s)sù tí$ sÛr& ©!$# ( { )انتهى)١   . 

 .   أن احلديث الذي ذكره ال يصلح لالحتجاج   : الوجه الرابع
 : تجاج بالسنة قال السيوطي يف كتاب مفتاح اجلنة يف االح

 ما   ":   قالاحتج علي  بعض من رد األخبار مبا روي أن النيب  :  قال الشافعي
ما روى هذا أحد    :  فقلت له.  احلديث .  . . " جاءكم عين فاعرضوه على كتاب اهللا

، وحنن ال  ، وإمنا هي رواية منقطعة عن رجل جمهول    ثبت حديثه يف شيء صغري وال كبري 
 .  واية يف شيء انتهى  نقبل مثل هذه الر

 :  وقال يف مقدمة هذا الكتاب
 هو أن قائال  - وكان دارسا حبمد اهللا منذ أزمان  -وإمنا مما فاح رحيه يف هذا الزمان   

 ال - زادها اهللا علوا وشرفا -رافضيا زنديقا يف كالمه أن السنة النبوية واألحاديث املروية   
ما جاءكم عين    :  أورد على ذلك حديث ، و  ، وأن احلجة يف القرآن خاصة      حيتج هبا

هكذا مسعت هذا . ، وإال فردوه  ، فإن وجدمت له أصال فخذوا به    فاعرضوه على القرآن 
، ومنهم من ال   ، فمنهم من ال يلقي لذلك باال  ، ومسعه منه خالئق غريي   جبملته منه

وأبني  ،  ، فأردت أن أوضح للناس أصل ذلك      ، وال من أين جاء   يعرف أصل هذا الكالم  
 .  ، وأنه من أعظم املهالك   بطالنه

                                                 
 .  ٨٠:  سورة النساء آية ) ١(
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 ٢٠٨

 تعجب السيايب من كون أهل السنة ال يعملون بقول اخلوارج يف اخلروج على الوالة 
 الذين حكى عنهم فضيلته األقوال  -والبعض من أولئك العلماء  :  قال السيايب

وا به يف   ، وأمر   مل يثبت عنهم أهنم قاموا بذلك-احلماسية امللتهبة بقتل منكر الرؤية  
إخل   .  . . ، واختذوهم خوال ومال اهللا دول ا  مواجهة اجل و ر ة الظلمة الذين استعبدوا عباد اهللا   

 .  ما قال

هذا القول يتمشى مع منطق اخلوارج الذين يرون اخلروج على األئمة  :   نقول-
ة   بالسمع والطاعة لوال؛ امتثاال ألوامر الرسول   ، وأهل السنة ال يرون ذلك    الظلمة 
 .  ؛ ما مل يصدر منهم كفر بواح ، وإن ظلموا    ، وإن جاروا   األمور

، وهذا يدل على جهله أو      وأيضا هو سوى بني جور الوالة وبني القول بنفي الرؤية 
؛ ألنه   ، ونفي الرؤية يقتضي الكفر   ؛ فإن جور الوالة ال يقتضي الكفر    على تلبيسه

 .  ، وملا عليه أئمة املسلمني   تكذيب هللا ولرسوله 

 إنكار السيايب لعالقة اإلباضية باجلهمية والرد عليه 
الشيخ عبد العزيز على أن كل من ينكر     :  يعين-يركز صاحب الفتوى   :  قال السيايب
إن جهم بن صفوان     ! ؟  ، فما عالقة اإلباضية باجلهمية   ؛ فهو جهمي   رؤية اهللا تعاىل

، وأئمة اإلباضية   ن الثاين اهلجريوأصحابه مل تظهر آراؤهم إال يف الربع األول من القر
 .  وعلماؤهم كانوا يف القرن األول اهلجري 

 ولعلها املسألة الوحيدة   -وهل موافقة اجلهمية لإلباضية يف إنكار الرؤية  :  إىل أن قال
 جتعل اجلهمية من اإلباضية أو اإلباضية من    -اليت وفق اهللا اجلهمية إىل قول احلق فيها     

 . ؟ اجلهمية 
 :  اب عن ذلك واجلو-

،    ؛ فهو جهمي ليس هو صاحب الفتوى    من مل يؤمن بالرؤية  :  إن الذي قال   : أوال
 .  ، والشيخ عبد العزيز نقل ذلك عنهم  وإمنا هو سفيان بن عيينة واإلمام أمحد
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 إن اجلهمية هم الذين شهروا ونشروا القول بنفي األمساء والصفات من الرؤية        : ثانيا
 هلم  - كما قال املعترض -، وإن كان اإلباضية  إليهم هبذا االعتبار، فنسب القول  وغريها

اجلهمية التباعهم يف هذا   )  ! (، وأن اهللا وفق   السبق يف نفي الرؤية قبل وجود اجلهمية 
، وبئس املتبوع يف خمالفة كتاب  ، وبئس التابع ؛ فهو شر ال حيسدون عليه كلهم  الضالل

þθ#)  {،   املسلمني ، وما عليه أئمة اهللا وسنة رسوله  è=Ïϑ ós u‹Ï9 öΝèδ u‘#y— ÷ρ r& \'s#ÏΒ$ x. tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$#   ôÏΒ uρ 

Í‘# y—÷ρ r& š Ï% ©!$# Οßγ tΡθ = ÅÒ ãƒ Îötó Î/ AΟù= Ïã 3 Ÿω r& u!$ y™ $ tΒ šχρ â‘ Ì“ tƒ ∩⊄∈∪ { )١(  . 

≅‘  {:  ، فقال وقد ذكر اهللا عن األحزاب الضالة أهنا تفرح مبا عندها من الضالل ä. 

¥> ÷“Ïm $ yϑ Î/ öΝÍκö‰ y‰s9 tβθãm Ìsù ∩∈⊂∪ { )٢(  . 

 ها نظرة السيايب إىل أدلة أهل السنة على إثبات الرؤية والرد علي
إن احلجة اليت يستند إليها الكثري من أولئك العلماء الذين ذكرهم      :  قال السيايب

νθ×  {:  الشيخ ابن باز نقال عن ابن القيم هي قوله تعاىل  ã_ ãρ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ îο u ÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n< Î) 

$ pκ Í h5 u‘ ×ο t Ïß$ tΡ ∩⊄⊂∪ { )٣(  . 

أي دليل له يف     :  ، والسؤال هو   ز يستأنس هبذا االحتجاج أميا استئناسوالشيخ ابن با
، واملتأمل يرى أن    ومذهبه قائم على إنكار اجملاز يف القرآن  هذه اآلية بثبوت رؤية اهللا  

؟ إن هذا مل يثبت    ؟ فهل تكون الرؤية بالوجه     اآلية الكرمية قد أسندت النظر إىل الوجوه     
 .  إخل ما قال  .  . . ، وإمنا تكون الرؤية بالعني   ق يف كالم العرب على اإلطال

 :   واجلواب عن ذلك أن نقول-

 ليست احلجة اليت يستند إليها العلماء يف إثبات الرؤية مقصورة على اآلية   : أوال
 .  ، بل هناك آيات وآيات وأحاديث متواترة يف إثبات الرؤية   ، وإن كانت كافية  املذكورة

                                                 
 .  ٢٥:  سورة النحل آية  ) ١(
 .  ٥٣:  سورة املؤمنون آية ) ٢(
 .  ٢٣ - ٢٢:  اآليتانسورة القيامة ) ٣(
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، فهل تكون الرؤية      ية الكرمية قد أسندت النظر إىل الوجوه     إن اآل :   قوله  : ثانيا
؛ ألن أحدا مهما بلغ من الغباوة ال يفهم هذا الفهم          ؟ ؛ هذا من املغالطة املضحكة     بالوجه

رأيت زيدا :  ؛ كما إذا قلت ، وإمنا يفهم كل أحد أن الوجوه تنظر بأعينها    الذي ذكره
 ! ؟ أو ال يفهم إال أنك رأيته بعينيك  ! ؟  سمك، فهل يفهم أحد أنك رأيته جب   ونظرت إليه

 .  لكنها املغالطة الفارغة

 اعتراض بارد ورده 
_νθã×  {:  ما هي املناسبة اليت بني هذه اآلية:  قال السيايب متسائال ãρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ îο uÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ 

4’ n<Î) $ pκÍh5u‘ ×ο tÏß$ tΡ ∩⊄⊂∪ { )وبني اآلية اليت بعدها)١   :}  ×νθ ã_ ãρ uρ ¥‹Í×tΒ öθ tƒ ×ο uÅ $ t/ ∩⊄⊆∪ Ýàs? β r& Ÿ≅ yè øãƒ 

$ pκÍ5 ×ο tÏ%$ sù ∩⊄∈∪ { )إذا فسر قوله تعاىل  )٢   :}  4’ n< Î) $ pκÍh5u‘ ×ο tÏß$ tΡ ∩⊄⊂∪ { )وإن خري         بالرؤية)٣ ،

νθ×  {:  ، فاهللا تعاىل يقول يف آخر سورة عبس   ما يفسر القرآن هو القرآن    ã_ ãρ 7‹Í×tΒ öθtƒ 

×ο tÏó¡•Β ∩⊂∇∪ ×π s3Ïm$ |Ê ×οuÅ³ö6 tFó¡•Β ∩⊂∪ { )؛ مفسرا لقوله تعاىل  )٤  :}  ×νθã_ ãρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ îο uÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ 

4’ n<Î) $ pκÍh5u‘ ×οtÏß$ tΡ ∩⊄⊂∪ { )٥( .  

 :   واجلواب على ذلك من وجهني -

νθ×  {:   أن املناسبة بني قوله تعايل   : الوجه األول ã_ ãρ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ îο u ÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n< Î) $ pκ Í h5 u‘ 

×ο t Ïß$ tΡ ∩⊄⊂∪ { )آلية اليت بعدها وبني ا )٦  :}  ×νθ ã_ ãρ uρ ¥‹ Í× tΒ öθ tƒ ×ο u Å $ t/ ∩⊄⊆∪ { )أنه  :  )٧
، وما تنعم به زيادة   سبحانه ملا ذكر ما يكرم به أولياءه من نضرة الوجوه وحسنها  

                                                 
 .  ٢٣ - ٢٢:  اآليتانسورة القيامة ) ١(
 .  ٢٥ - ٢٤:  اآليتانسورة القيامة ) ٢(
 .  ٢٣:  سورة القيامة آية ) ٣(
 .  ٣٩ - ٣٨:  اآليتان سورة عبس )٤(
 .  ٢٣ - ٢٢:  اآليتانسورة القيامة ) ٥(
 .  ٢٣ - ٢٢:  اآليتانسورة القيامة )٦(
 .  ٢٤:  سورة القيامة آية ) ٧(
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ب ، وما يلقونه من العذا ؛ ذكر حالة أعدائه   على ذلك من النظر إىل وجهه الكرمي  
 كما ، وأعظم ذلك حرماهنم من رؤية رهبم   األليم الذي يظهر أثره على وجوههم 

Hξ  {:  قال تعاىل x. öΝ åκ ¨Ξ Î)  tã öΝ Íκ Í h5 §‘ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ tβθ ç/θ àf ós pR °Q ∩⊇∈∪ { )١(  . 

هل السعادة وحال أهل الشقاوة يف  وكثريا ما يقارن اهللا سبحانه يف كتابه بني حال أ
 .  ، ويتركوا أسباب الشقاوة  ، حىت يأخذوا بأسباب السعادة ؛ ليذكر عباده  اآلخرة 

νθ×  {:   أن آية عبس  : الوجه الثاين ã_ ãρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ ×ο tÏó¡•Β ∩⊂∇∪ { )ليست مفسرة لقوله   )٢ 

’4  {:  تعاىل n< Î) $ pκÍh5u‘ ×ο tÏß$ tΡ ∩⊄⊂∪ { )فالنظر يكون    ؛ ألن النظر غري اإلسفار   ؛ كما يقول  )٣ ،
، ورمبا يكون نتيجة للنظر إىل الشيء السار   ، واإلسفار لون يظهر على الوجه   بالعني
عيون إىل وجهه     ، ونظر ال  ، فاملؤمنون جيمع اهللا هلم بني نضرة الوجوه وإسفارها      املفرح
 .  الكرمي 

 .  مث إن هذا التفسري الذي ذكره مل يقل به أحد يعتمد على قوله من املفسرين    

  لربه ليلة املعراج تعلقه بنفي عائشة رؤية النيب 

 ليحتج على نفي الرؤية يف اآلخرة 
 :  مث ميضي السيايب يف مغالطاته فيقول

 ω  {:   استدلت بقوله تعاىل- رضي اهللا عنها -كما أن عائشة أم املؤمنني   
çµ à2Í‘ ô‰è? ã≈ |Á ö/F{$# uθ èδuρ à8Í‘ ô‰ãƒ t≈ |Áö/F{$# ( uθèδ uρ ß#‹ ÏÜ¯=9$# çÎ6 sƒ ø:   على نفي رؤية النيب )٤( } ∪⊃⊂⊆∩ #$

 . اه الربيع والبخاري ومسلم  ربه يف جواهبا ملسروق يف احلديث الذي رو  

 :  ، فقال مث إنه أراد دفع اإلجابة الصحيحة عن هذه املغالطة   

                                                 
 .  ١٥:  سورة املطففني آية  ) ١(
 .  ٣٨:  سورة عبس آية ) ٢(
 .  ٢٣:  سورة القيامة آية ) ٣(
 .  ١٠٣:  سورة األنعام آية ) ٤(
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 .  إن ذلك االستدالل كان على نفيها يف الدنيا ال يف اآلخرة  :  فإن قيل 
 :  فاجلواب عن ذلك من وجهني

ال  ، وفيما  ، فهي يف األزل   أن صفات اهللا تعاىل ال تتغري وال تتبدل  : الوجه األول
 .  ، وهو شأن املخلوقني   ، إذ إن التغري من مسات احلدوث    يزال

 يف قاب قوسني أو أدىن ميكن أن تقاس على مرتلته يف        أن مرتلة الرسول     : الثاين
، ومن مقام إىل  ؛ ألن رحلة اإلسراء واملعراج كانت نقلة من جو إىل جو آخر    اآلخرة 

 ربه ليلة اإلسراء    ؛ لرأى الرسول     ة، فلو كانت رؤيته تعاىل ممكنة وجائز   مقام آخر
 . واملعراج 

 :   واجلواب عن ذلك من وجوه-

 قطعا تريد من هذا النفي نفي رؤيته يف - رضي اهللا عنها  - أن عائشة    : الوجه األول
، وصاهنا اهللا عما ن س ب ت ه   ، وال تريد نفي ما ثبت باألدلة القاطعة من رؤيته يف اآلخرة الدنيا

، ولو     ، ومح ل ت ها ما مل تقل  ، وقد ظننت هبا سوءا  لفة كتاب اهللا وسنة نبيهإليها من خما
 لرد عليها الصحابة باآليات واألحاديث  - وحاشاها من ذلك -كانت أرادت ما ذكرت 
، وأن     ، فهم أجل  من أن يسكتوا على ما خيالف الكتاب والسنة  املثبتة للرؤية يف اآلخرة

 .  جياملوا أحدا يف ذلك 

 :  - رمحه اهللا - اإلمام ابن كثري قال

 تثبت الرؤية يف الدار اآلخرة      - رضي اهللا عنها  -وهلذا كانت أم املؤمنني عائشة    
 .  ، وحتتج هبذه اآلية  وتنفيها يف الدنيا
 أن نفي رؤية اهللا يف الدنيا وإثباهتا يف اآلخرة ليس تغريا أو تبدال يف     : الوجه الثاين

؛ من كونه ال يقوى على رؤية     وإمنا هو تغري لصفات املخلوق   ، ؛ كما تومهت  صفات اهللا
؛ ملا مينحه اهللا من  ، مث يقوى على ذلك يف اآلخرة ؛ لضعف قواه وحواسه   اهللا يف الدنيا

، فقياسك حلالة الدنيا على حالة    ، وأحوال اآلخرة غري أحوال الدنيا     االستعداد لذلك
 .  ؛ فهو قياس باطل باإلمجاع   مع الفارق ، والقياس إذا كان اآلخرة قياس مع الفارق
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ω çµ  {:   أن قوله تعاىل : الوجه الثالث à2 Í‘ ô‰è? ã≈ |Áö/F{$# { )ليس نفيا للرؤية)١    ،
 .  ، وال حتيط به سبحانه ، فاألبصار تراه يف اآلخرة  ، وهو اإلحاطة   وإمنا هي نفي لإلدراك 

؛ ألن نفي اإلدراك يلزم منه   وهلذا استدل أهل السنة هبذه اآلية على إثبات الرؤية
 .  ، وال يلزم من نفي األخص انتفاء األعم ، واإلدراك أخص من الرؤية   وجود الرؤية  

 :  قال اإلمام ابن كثري

،     لعباده املؤمنني كما يشاءيتجلى.  ونفي اإلدراك اخلاص ال ينفي الرؤية يوم القيامة 
، وهلذا     ؛ فال تدركه األبصار فأما جالله وعظمته على ما هو عليه تعاىل وتقدس وترته 

 تثبت الرؤية يف الدار اآلخرة وتنفيها يف   - رضي اهللا عنها -كانت أم املؤمنني عائشة   
ω çµà2  {:  ، وحتتج هبذه اآلية  الدنيا Í‘ ô‰è? ã≈ |Á ö/F{$# uθèδ uρ à8Í‘ ô‰ãƒ t≈ |Áö/F{$# ( { )فالذي نفته )٢ 

؛ فإن ذلك غري ممكن   اإلدراك الذي هو مبعىن رؤية العظمة واجلالل على ما هو عليه 
 .  انتهى.  . . ، وال لشيء  ، وال للمالئكة  للبشر

؛   ؛ فإهنم ال يدركون جالله وعظمته إدراك إحاطة     اآلخرة واملؤمنون وإن رأوا رهبم يف   
، وله املثل     ، فالعظيم أوىل بذلك كما إن من رأى القمر ال يدرك حقيقته وكنهه وماهيته   

 .  األعلى

ω çµà2  {:  قيل لعكرمه Í‘ ô‰è? ã≈ |Á ö/F{$# { )؟ قال ألست ترى السماء :  قال.  )٣  :
 .  بلى

 ؟  فكلها ترى:  قال
  ؛ لرأى الرسول     فلو كانت رؤيته تعاىل ممكنه وجائزة  :   وأما قوله  : الوجه الرابع

 .  ربه ليلة اإلسراء واملعراج 

                                                 
 .  ١٠٣:  ة األنعام آية سور) ١(
 .  ١٠٣:  سورة األنعام آية ) ٢(
 .  ١٠٣:  سورة األنعام آية ) ٣(
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، فال يلزم من عدم رؤيته ليلة املعراج عدم رؤيته يف    ال تالزم بني هذا وهذا:  نقول
، ورؤية املؤمنني له تقع يف اآلخرة بعد        ؛ ألن املعراج وقع يف الدنيا قبل املوت      خرة اآل

 .  ، وحالة الدنيا غري حالة اآلخرة كما سبق   املوت 

 رد ادعائه أن األدلة دلت على نفي الرؤية يف الدنيا واآلخرة 
 تعاىل دنيا  وهناك الكثري من األدلة النقلية والعقلية على نفي رؤية اهللا   : قال السيايب

 .  وآخرة 

 .  ، فقد دلت عليه األدلة  ؛ فهو صحيح  أما نفي رؤيته يف الدنيا :   أقول-

، أما املؤمنون فاألدلة       ؛ فاألدلة تدل عليه يف حق الكفار   وأما نفي رؤيته يف اآلخرة 
هذا هو سبيل .  . ، والواجب نفي ما نفاه اهللا وإثبات ما أثبته  تدل على ثبوهتا هلم

 .  املؤمنني

 زعمه أن سؤال رؤية اهللا فكرة يهودية والرد عليه 
 :  ، فقال ما ملخصه مث استمر السيايب يف مغالطته وتضليله 

s9 zÏΒ  {:  ، حيث قالوا ملوسى عليه السالم إن سؤال الرؤية قد صدر عن اليهود  ÷σœΡ 

y7 s9 4®L ym “ ttΡ ©!$# Zο tôγ y_ { )وعن املشركني حيث قال تعاىل )١   :}  * tΑ$ s% uρ tÏ% ©!$# Ÿω 
šχθ ã_ ötƒ $ tΡu!$ s)Ï9 Iω öθs9 tΑÌ“Ρé& $uΖøŠn= tã èπ s3Í×¯≈n= yϑ ø9$# ÷ρ r& 3“ttΡ $ oΨ−/u‘ 3 Ï‰s)s9 (#ρ çy9 õ3tG ó™ $# þ’ Îû öΝÎγÅ¡àΡr& öθ tG tãuρ #vθçG ãã 

#ZÎ7x. ∩⊄⊇∪ { )فقال  وقد حذر اهللا عباده املؤمنني وهناهم عن سؤال الرؤية  )٢ ،  :}  ÷Πr& 

šχρ ß‰ƒ Ìè? β r& (#θ è= t↔ ó¡n@ öΝä3s9θ ß™ u‘ $ yϑ x. Ÿ≅Í×ß™ 4 y›θãΒ ÏΒ ã≅ ö6 s% 3 tΒ uρ ÉΑ£‰t7oKtƒ tøà6ø9$# Ç≈ oÿ‡ M}$$ Î/ ô‰s)sù ¨≅|Ê 

u!#uθ y™ È≅‹ Î6¡¡9$# ∩⊇⊃∇∪ { )٣( .  

                                                 
 .  ٥٥:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ٢١:  سورة الفرقان آية ) ٢(
 .  ١٠٨:  سورة البقرة آية ) ٣(
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فعلق سبحانه تعاىل على سؤال الرؤية والطمع فيها استبدال الكفر باإلميان الذي   :  قال
، وكفى بذلك تنفريا   ، أال وهو دين اهللا    لطريق السوي يتحتم عليه الضالل عن ا 

 .  للمؤمنني

؛ فاجلواب قد تقدم بأن صفات اهللا ال  امتناع وقوعها إمنا هو يف الدنيا:  فإن قيل
 .  ؛ فهي هي يف األزل وفيما ال يزال  تتغري

هللا ؛ فاجلواب أيضا أن ا   إن امتناعها عن اليهود واملشركني إمنا هو لكفرهم  :  فإن قيل
، وأرسل على اليهود     ، وإمنا وجه إليهم الزجر والتوبيخ      مل يعدهم هبا لو اهتدوا واستقاموا  

 . الصاعقة 
 :   واجلواب عن ذلك نقول-

، حيث جعل سؤال املؤمنني رهبم أن مين عليهم برؤية           ما أعظم تلبيس هذا الرجل  
واملشركني ألنبيائهم أن    وجهه الكرمي يوم القيامة حمبه له وشوقا إليه مثل سؤال اليهود    

 .  يروهم اهللا جهرة يف الدنيا من باب التكرب والعناد  

≈y7oΨ {! ؟  هل هذا إال عني املكابرة ys ö6 ß™ #x‹≈yδ í≈ tG öκæ5 ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇∉∪ { )١(  . 

 :  طل من عدة وجوه  إن كالمه هذا با 
 النهي عن أسئلة التعنت اليت - كما قال املفسرون - أن املراد باآلية   : الوجه األول

 .  ، ومنها السؤال عن األشياء قبل وقوعها  كان يوجه مثلها اليهود إىل موسى 

 أن يريهم اهللا يف الدنيا حىت يصح له محل اآلية     ومل يكن املؤمنون يسألون النيب   
 .  عليه

 أن طلب اليهود واملشركني رؤية اهللا يف الدنيا هو من باب التحدي    : جه الثاينالو
s9 zÏΒ  {:  ، وعدم اإلميان برسالتهم   للرسل ÷σœΡ y7 s9 4 ®L ym “ ttΡ ©!$# Zο tôγ y_ { )٢( }  * tΑ$ s% uρ 

                                                 
 .  ١٦:  سورة النور آية ) ١(
 .  ٥٥:  سورة البقرة آية ) ٢(
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t Ï% ©!$# Ÿω šχθ ã_ ötƒ $ tΡu!$ s)Ï9 Iω öθ s9 tΑÌ“Ρé& $ uΖøŠn= tã èπ s3Í×¯≈ n=yϑ ø9$# ÷ρ r& 3“ ttΡ $ oΨ−/u‘ 3 { )واملطلوب منهم اإلميان    )١ 
اىل يف الدنيا مل يكن إمياهنم به إميانا ؛ ألهنم إذا رأوا اهللا تع  ، وتصديق الرسل بالغيب
 .  ، وال تصديقا للرسل بالغيب

 أن سؤال رؤية اهللا تعاىل يف اآلخرة والنظر إىل وجهه الكرمي ليس من       : الوجه الثالث
 .  ، وهذا ممنوع   ، فاألول مشروع  جنس سؤال اليهود واملشركني رؤيته يف الدنيا   

؛ كما روى اإلمام أمحد وابن    ىل وجهه الكرمي    يف دعائه ربه النظر إوقد سأل النيب 
؛    ، وقدرتك على اخللق  اللهم بعلمك الغيب   { :  حبان واحلاكم يف صحيحيهما أنه قال

، وأسألك خشيتك يف    وفاة خريا يل ، وتوفين إذا علمت ال   أحيين ما علمت احلياة خريا يل 
، ولذة النظر     ، والقصد يف الفقر والغىن     ، وكلمة احلق يف الغضب والرضا     الغيب والشهادة 

، اللهم زينا   ، وال فتنة مضلة ؛ من غري ضراء مضرة   ، والشوق إىل لقائك   إىل وجهك 
 .  )٢( }، واجعلنا هداة مهتدين   بزينة اإلميان

،     قول السيايب قد طلب من اهللا ما ال جيوز له طلبه   فيكون الرسول على مقتضى 
 ! ! واعتدى يف دعائه كاعتداء اليهود واملشركني ملا طلبوا أن يروا اهللا جهرة      

 ! ما أعظم هذه الفرية 

 .  نسأل اهللا العافية
إن امتناعها عن اليهود واملشركني إمنا هو      :  فإن قيل:   أما قوله  : الوجه الرابع

 . اجلواب أيضا أن اهللا مل يعدهم هبا لو اهتدوا واستقاموا   ف.  . . لكفرهم

 :  فعنه جوابان
، وال   ، بل وألهنا غري ممكنة ال هلم  أن امتناعها عنهم ليس لكفرهم فقط : األول
 .  لغريهم

                                                 
 .  ٢١:  سورة الفرقان آية ) ١(
 .  )٤/٢٦٤(، أمحد  )١٣٠٥( النسائي السهو  )٢(
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،    ، وكذب على اهللا  أن اهللا مل يعدهم لو اهتدوا واستقاموا قول باطل   :   قوله : الثاين
؛  ، ورؤيته يوم القيامة  به واهتدى أن يكرمه بالنظر إىل وجهه الكرمي    فقد وعد اهللا من آمن 

، ونفيها تكذيب هلذه    ، وإمجاع أهل احلق   ، والسنة املتواترة   كما دل على ذلك القرآن  
 .  ، وتعطيل هلا ، وإهدار لتلك األدلة   النصوص

 زعمه أن القول بعدم ختليد العصاة يف النار فكرة يهودية والرد عليه 
 :  ، فقال انتقل السيايب إىل مسألة ختليد أهل الكبائر من املؤمنني يف النارمث 

،    ، ومل يتب  إن اإلباضية يقولون خبلود مرتكب الكبرية يف نار جهنم إذا مات
، أو وعدهم     ولنظرهم الفاحص ولرؤيتهم العميقة بأن عقيدة خروج العصاة من النار   

رتكاب املعاصي تترتب عليها مفاسد اجتماعية   مبغفرة ذنوهبم من غري توبة وإقالع عن ا  
، وأي فائدة من إسالم مسلم وهو ال ميتثل    ، وعدم االلتزام مبنهج اإلسالم وتعاليمه  خطرية

 ! ؟  ، وال ينتهي عن نواهيه أوامر اإلسالم 

، واملنشأ   ؛ كما أن نعيم اجلنة درجات  واإلباضية يقولون بأن عذاب النار دركات 
θ#)  {:  فتنة تبينه لنا اآليات الكرمية التالية التارخيي هلذه ال  ä9$ s% uρ  s9 $ uΖ ¡¡ yϑ s? â‘$ ¨Ψ9 $# Hω Î) $ YΒ$ −ƒ r& 

Zο yŠρ ß‰ ÷è ¨Β 4 ö≅ è% öΝ è? õ‹ sƒ ªB r& y‰Ζ Ïã «! $# # Y‰ ôγ tã  n= sù y# Î= øƒ ä† ª! $# ÿ… çν y‰ ôγ tã ( ÷Π r& tβθ ä9θ à) s? ’ n? tã «! $# $ tΒ Ÿω 
šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩∇⊃∪ 4’ n? t/  tΒ |= |¡ x. Zπ y∞ Í hŠ y™ ôM sÜ≈ ym r& uρ  Ïµ Î/ … çµ çG t↔ ÿ‹ ÏÜ yz š Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝ èδ 

$ yγŠ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz ∩∇⊇∪ { )١( }  óΟs9r& ts? ’n< Î) šÏ% ©!$# (#θ è?ρ é& $ Y7ŠÅÁtΡ zÏiΒ É=≈ tG Å6ø9$# tβöθ tã ô‰ãƒ 4’n< Î) 

É=≈ tFÅ2 «!$# zΝä3ós uŠÏ9 óΟßγ oΨ÷ t/ ¢ΟèO 4’ ¯< uθtG tƒ ×,ƒ Ìsù óΟßγ ÷Ψ ÏiΒ Νèδ uρ tβθ àÊ Ì÷è•Β ∩⊄⊂∪ y7 Ï9≡sŒ óΟßγ ¯Ρr'Î/ (#θ ä9$ s% s9 $ oΨ¡¡yϑ s? 

â‘$ ¨Ψ9$# Hω Î) $ YΒ$−ƒ r& ;N≡yŠρ ß‰÷è ¨Β ( öΝèδ ¡xîuρ ’Îû ΟÎγ ÏΨƒ ÏŠ $ ¨Β (#θ çΡ$ Ÿ2 šχρ çtIøtƒ ∩⊄⊆∪ y#ø‹s3sù #sŒÎ) óΟßγ≈ oΨ÷è yϑ y_ 5Θöθ uŠ Ï9 

ω |=÷ƒ u‘ Ïµ‹ Ïù ôM u‹Ïjùãρ uρ ‘≅ à2 <§øtΡ $ ¨Β ôMt6 |¡Ÿ2 öΝèδuρ Ÿω šχθßϑ n= ôàãƒ ∩⊄∈∪ { )٢( .  

                                                 
 .  ٨١ - ٨٠:  اآليتان سورة البقرة ) ١(
 .  ٢٥ - ٢٣:  اآليات سورة آل عمران  ) ٢(



 البيان ألخطاء بعض الكتاب
 

 ٢١٨

 - أخزاهم اهللا تعاىل -لقد بينت اآلية الكرمية السالفة الذكر أن أماين اليهود :  قال
هي كانت املنشأ واملبدأ لفكرة التعلق بوعد اهللا للحصول على ثوابه وهم يرتكبون   

≅ôΘr& ã  {:  املعاصي yèøgwΥ t Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# t Ï‰Å¡øßϑ ø9$% x. ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ôΘr& ã≅ yèøgwΥ 

tÉ)−G ßϑ ø9$# Í‘$¤f àø9$% x. ∩⊄∇∪ { )١( }  ÷Πr& |=Å¡ym t Ï% ©!$# (#θãm utIô_ $# ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9$# βr& óΟßγ n= yè øgªΥ t Ï%©!$% x. (#θ ãΖtΒ#u 

(#θ è= Ïϑtã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# [!#uθ y™ ôΜ èδ$u‹øt ¤Χ öΝåκèE$ yϑ tΒ uρ 4 u!$ y™ $ tΒ šχθ ßϑä3øt s† ∩⊄⊇∪ { )٢(  . 

ه وعمل ملا بعد  الكيس من دان نفس {:   مؤكدا هلذا املعىن وجاء قول الرسول  
 من أتبع نفسه هواها ومتىن على اهللا -العاجز :  ، والصواب  كذا يقول-، واألمحق   املوت 

  . )٣( }األماين 

فهل يليق باملسلم أن يعتقد عقيدة اليهود الباطلة اليت أنكرها اهللا عليهم إنكارا        :  قال
 ! . ؟  هم، حيث اعتربها ناشئة عن افترائهم وغرور ، وشنع عليهم فيها شديدا

؛ ليعلم الناظر فيه ما عند الرجل من اجلهل     ، وقد نقلته بطوله  انتهى كالمه -
 .  ، فيكون يف ذلك عربة ألويل األبصار   والتخليط والتغليط ولبس احلق بالباطل

 :  واجلواب عنه من وجوه

قالة   أنه جعل منشأ القول بعدم ختليد العصاة املؤمنني بالنار ناشئا عن م : الوجه األول
 .  ، وهذا جحد ملا يف كتاب اهللا وسنة رسوله من األدلة على هذه املسألة كما نبينه     اليهود 

 أنه سوغ القول بتخليد مرتكب الكبرية من املؤمنني يف النار بأن هذا      : الوجه الثاين
، وهذه التسويغ    ، وحث على التزام منهج اإلسالم وتعاليمه  فيه دفع مفاسد اجتماعية

ه يف مقابله النصوص الصحيحة الصرحية الدالة على خروج مرتكب الكبرية من  ؛ ألن باطل
، فال يدخلها     ، وقد يعفو اهللا عنه  النار إذا كان يف قلبه مثقال حبة من خردل من إميان   

                                                 
 .  ٢٨:  سورة ص آية) ١(
 .  ٢١:  سورة اجلاثية آية ) ٢(
 .  )٤٢٦٠(، ابن ماجه الزهد   )٢٤٥٩(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع    ) ٣(
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ΝèO $uΖøO§ {:  ؛ قال تعاىل أصال  u‘ ÷ρ r& |=≈ tG Å3ø9$# t Ï% ©!$# $ uΖøŠxsÜô¹ $# ôÏΒ $ tΡÏŠ$ t7Ïã ( óΟßγ ÷Ψ Ïϑ 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 { )ة اآلي)١  . 

، وهو العاصي   ، ومنهم الظامل لنفسه   فأخرب أن كل هذه األصناف الثالثة تدخل اجلنة     
 .  معصية دون الشرك 

 .  وإن كان دخول هذه األصناف يف اجلنة يتفاوت   

β¨ {:  وقال تعاىل Î) ©!$# Ÿω ãÏøó tƒ β r& x8uô³ç„ Ïµ Î/ ãÏøó tƒuρ $ tΒ tβρ ßŠ y7Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ 4 { )٢(  . 

، وهذا يدخل فيه أصحاب      فوعد مبغفرة ما دون الشرك من املعاصي ملن يشاء    
 .  الكبائر

 يف احلديث املتفق على صحته أنه خيرج من النار من كان يف قلبه  وقد أخرب النيب 
 قال رسول اهللا .  وكررها! ؟  وإن زىن وإن سرق   :  قال أبو ذر .  مثقال ذرة من إميان 

 .  )٣( }وإن زىن وإن سرق رغم أنف أيب ذر      {

، لكنه ال يكون جبحود ما أنزل        وأما التنفري من املعاصي والتحذير منها فهو مطلوب  
، وإخراج أصحاب الكبائر من     غفرة اهللا وعفوه عن العصاة   اهللا وبينه رسوله من سعة م  

، أو     ؛ برجم الزاين   ، وتنفيذ احلدود الشرعية   ، والتذكري  ، وإمنا يكون بالوعظ   النار
، وتفسيق  ، وقتل القاتل قصاصا ، وقطع يد السارق ، وجلد الشارب والقاذف   جلده 

أصحاب املعاصي اليت ال حد  ، وتعزير  ، وإسقاط عدالتهم حىت يتوبوا أصحاب الكبائر
 .  وغري ذلك.  . . ، وتعليم اجلاهل  ، والنهي عن املنكر ، واألمر باملعروف  فيها

؛ فإنه شديد    ، ولو أخرج منها بعد ذلك     ليس باهلني-والعياذ باهللا-ودخول النار  
 .  ، حيمل املسلم على االبتعاد عن املعاصي  وخطري

                                                 
 .  ٣٣ - ٣٢:  آليتاناسورة فاطر ) ١(
 .  ٤٨:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  )٥/١٥٢(، أمحد  )٢٦٤٤(، الترمذي اإلميان   )٩٤(، مسلم الزكاة   )٥٤٨٩(البخاري اللباس   ) ٣(
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ل السنة خبروج عصاة املوحدين من النار وعدم    مساواته بني قول أه: الوجه الثالث
$ s9  {:   وبني قول اليهود- كما تقتضيه نصوص الكتاب والسنة -اخللود فيها  uΖ¡¡yϑ s? 

â‘$ ¨Ψ9$# Hω Î) $ YΒ$ −ƒ r& Zο yŠρ ß‰÷è̈Β 4 { )و)١  }  $ YΒ$ −ƒ r& ;N≡yŠρ ß‰÷è ¨Β 4 { )وهذا باطل من وجهني   ! ! )٢  : 

؛ فهم   ، وأما عصاة املوحدين   ، والكافر خملد يف النار   أن اليهود كفار   : األول
؛ قال   مشرك وموحد ومؤمن وكافر ، وال مساواة بني مؤمنون ناقصو اإلميان وموحدون  

≅ã {:  تعاىل yè ôf uΖsùr& tÏΗ Í>ó¡çRùQ$# tÏΒ Ìôf çRùQ$% x. ∩⊂∈∪ $ tΒ ö/ä3s9 y#ø‹x. tβθ ãΚ ä3øt rB ∩⊂∉∪ { )٣(  . 

، وهلذا قال     ليس هلم حجة فيما قالوه    - لعنهم اهللا   - أن اليهود     : والثاين
≅ö  {:  انهسبح è% öΝ è? õ‹ sƒ ªB r& y‰Ζ Ïã «! $# # Y‰ ôγ tã  n= sù y# Î= øƒ ä† ª! $# ÿ… çν y‰ ôγ tã ( ÷Π r& tβθ ä9θ à) s? ’ n? tã «! $# $ tΒ 

Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩∇⊃∪ { )٤(  . 

، وقامت احلجة هلم على    دلة من الكتاب والسنة؛ فقد وردت األ  وأما عصاة املوحدين
 ! ؟  ، فأين هذا من ذاك عدم ختليدهم يف النار

 .  ، وحاد اهللا يف أمره    والذي يسوي بني مؤمن وكافر قد سوى بني ما فرق اهللا 

’4  {:   أنه ال حجة له يف قوله تعاىل    : الوجه الرابع n?t/ tΒ |=|¡x. Zπ y∞ÍhŠy™ ôM sÜ≈ym r&uρ Ïµ Î/ 

…çµ çG t↔ ÿ‹ÏÜyz š Í×¯≈ s9'ρ é'sù Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9$# ( öΝèδ $ yγŠ Ïù tβρà$ Î#≈ yz ∩∇⊇∪ { )؛ ألن املراد باخلطيئة احمليطة      )٥

≈ôMsÜ  {:  ؛ ألن اهللا قيدها بقوله  ، ال مطلق اخلطيئة خطيئة الكفر ym r&uρ Ïµ Î/ …çµ çG t↔ ÿ‹ÏÜyz { )٦( 
 .   ال خيلد صاحبها يف النار- وهي ما دون الكفر  -فدل على أن اخلطيئة غري احمليطة  

 .  ففي اآلية رد عليه

                                                 
 .  ٨٠:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ١٨٤:  سورة البقرة آية ) ٢(
 .  ٣٦ - ٣٥:  االيتان سورة القلم ) ٣(
 .  ٨٠:  سورة البقرة آية ) ٤(
 .  ٨١:  سورة البقرة آية ) ٥(
 .  ٨١:  سورة البقرة آية ) ٦(
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، فسبحان العليم احلكيم   ن الشرع إال وفيه رد عليه ، ال يستدل مبطل بدليل م وهكذا
 .  ، وال من خلفه  الذي جعل كالمه ال يأتيه الباطل من بني يديه

دان نفسه وعمل      الكيس من   {  أنه ال حجة له يف قول الرسول       : الوجه اخلامس

؛ ألن معناه   )١( }، والعاجز من أتبع نفسه هواها ومتىن على اهللا األماين    ملا بعد املوت
 .  ، وليس فيه أن العاصي خيلد يف النار  ، والتحذير من الكسل  احلث على العمل الصاحل

 حتذيره من عقيدة أهل السنة ووصفها بالتجسيم واإلرجاء 
 :  ، فقال  واحملذر للمسلمني من عقيدة أهل السنةمث وقف السيايب موقف الناصح 

، وعليهم أن يتخلصوا     إن املسلمني يف حرب دائمة ومستمرة مع أعداء اهللا اليهود        
 . ؛ فإن تصحيح العقيدة عامل مهم من عوامل النصر  أول ا من عقائدهم الفاسدة

 :  ، حيث قال مث بني العقيدة اليت حيذر منها

 . سيم واإلرجاء  وحيذروا عقيدة التج

 ويسمى هذا  وهو يقصد بذلك عقيدة أهل السنة الذين يثبتون رؤية اهللا -
وهذا من  .  ، يسمى هذا إرجاء ، ويقولون بعدم ختليد املؤمن العاصي يف النار  جتسيم ا

،    ؛ فإن اإلرجاء معناه تأخري األعمال عن مسمى اإلميان ، ومبن قال به  جهله مبعىن الرجاء 
، وهو القول بأن اإلميان جمرد       ، وإمنا هو عقيدة اجلهمية      يدة أهل السنة وليس هو عق  
؛ كما يقوله  ، أو أن اإلميان هو التصديق بالقلب فقط    ، ولو مل حيصل عمل   املعرفة بالقلب

، وهذا األخري قد يقول به بعض     ، أو هو التصديق بالقلب من النطق باللسان    األشاعرة
، واعتقاد   إن اإلميان قول باللسان :  ، يقولون  فه، ومجهورهم على خال أهل السنة
 .  ، يزيد بالطاعة وينقص باملعصية ، وعمل باجلوارح بالقلب

                                                 
 .  )٤٢٦٠(، ابن ماجه الزهد   )٢٤٥٩(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع    ) ١(
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؛ فليس إرجاء   إن مرتكب الكبرية من املؤمنني ال خيلد يف النار :  وأما قول أهل السنة
،     يف كتابه وكذلك رؤية املؤمنني لرهبم يوم القيامة كما أثبتها اهللا - وإن مساه إرجاء   -

 .   فهو ال يغري من احلق شيئ ا- وإن مساها جتسيم ا - يف سنته وأثبتها رسوله  

، متمسكني بالكتاب  فأهل السنة ال يهمهم مثل هذه التشنيعات ما داموا على احلق 
، وهذا مما يرفع درجاهتم    ، فما زال أهل احلق يف كل زمان يلقبون بأشنع األلقاب   والسنة
Ÿω  {،  عند اهللا uρ ß,‹ Ït s† ãõ3yϑ ø9$# à⋅ Äh¡¡9$# ω Î) Ï& Î#÷δ r'Î/ 4 ö≅yγ sù šχρ ãÝàΖtƒ ω Î) |M̈Ψ ß™ tÏ9̈ρ F{$# 4 n= sù y‰Åg rB 

ÏM ¨ΨÝ¡Ï9 «!$# WξƒÏ‰ö7s? ( s9uρ y‰ÅgrB ÏM ¨ΨÝ¡Ï9 «!$# ¸ξƒÈθ øt rB ∩⊆⊂∪ { )١(   . 

 زعمه أن احلنابلة هم الذين اهتموا بإنكار القول خبلق القرآن تعصب ا إلمامهم 
 :  مث قال السيايب حتت عنوان خلق القرآن 

 .  إن احلنابلة يهتمون هبذه املسألة اهتمام ا بالغ ا    

؛  أمحد عذب عليها؛ لكون اإلمام    وأرجع هذا االهتمام عندهم إىل أنه مسألة عاطفة    
، ورمبا عاب احلنابلة على  ومن اخلطأ أن تكون العاطفة مقياس اخلطأ والصواب  :  قال

، ولكنهم وقعوا يف أنفسهم فيما عابوا به       بعض املذاهب عاطفتهم وتقديسهم لألشخاص  
 . اآلخرين 

لة  إن الذين أنكروا القول خبلق القرآن ليسوا هم احلناب  :  وجوابنا على ذلك أن نقول
، غرية لكتاب  ، وغريهم ، وفقهاء املذاهب األربعة ، بل مجيع أهل السنة من احملدثني فقط
 .   ومؤلفاهتم يف ذلك كثرية مشهورةرهبم 

 :   يف عقيدته ما نصه- رمحه اهللا -قال اإلمام الطحاوي احلنفي 

، وصدقه    ا، وأنزله على رسوله وحي    ؛ منه بدأ بال كيفية قول ا  وإن القرآن كالم اهللا   
؛ ليس مبخلوق ككالم    ، وأيقنوا أنه كالم اهللا تعاىل باحلقيقة املؤمنون على ذلك حق ا

،   ، وقد ذمه اهللا وعابه وأوعده بسقر      ؛ فقد كفر  ، فمن مسعه زعم أنه كالم البشر    الربية
                                                 

 .  ٤٣:  سورة فاطر آية ) ١(



 البيان ألخطاء بعض الكتاب
 

 ٢٢٣

β÷  {:  حيث قال تعاىل Î) !#x‹≈ yδ ω Î) ãΑöθ s% Î|³u; ø9$# ∩⊄∈∪ { )؛ علمنا وأيقنا أنه قول خالق      )١
 .  ، وال يشبه قول البشر انتهى  البشر

 .  وهذه العقيدة متلقاة بالقبول عند مجيع أهل السنة 

 :  قال السبكي الشافعي

 مجهور املذاهب األربعة على احلق يقرون عقيدة الطحاوي اليت تلقاها العلماء   
  . بالقبول

 :  وقال شارحها ابن أيب العز احلنفي على هذه اجلملة اليت نقلناها  

، ضل فيه طوائف كثرية من     ، وأصل كبري من أصول الدين   هذه قاعدة شريفة
 هو احلق الذي دلت عليه األدلة من      - رمحه اهللا   -، وهذا الذي حكاه الطحاوى      الناس

سليمة اليت مل تتغري بالشبهات والشكوك ، وشهدت به الفطرة ال  الكتاب والسنة ملن تدبرها
 . واآلراء الباطلة 

 :   يف عقيدته املشهورة - رمحه اهللا -وقال اإلمام حممد بن جرير الطربي إمام املفسرين 

، إذا كان من معاين   وإن ما نبدأ القول به من ذلك عندنا أن القرآن كالم اهللا وترتيله
،    ، كيف كتب نا أنه كالم اهللا غري خملوق، فالصواب من القول يف ذلك عند توحيده

، يف اللوح   ، يف السماء وجد ويف األرض حفظ  ، ويف أي موضع قرئ  وحيث تلي
، فمن قال غري ذلك أو ادعى أن قرآن ا يف   ، وباللسان لفظ احملفوظ أو يف القلب حفظ 

و اعتقد   ، أ  األرض أو يف السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه يف مصاحفنا  
، حالل الدم    ؛ فهو باهللا كافر ، أو قاله بلسانه داين ا  ، أو أضمره يف نفسه    ذلك بقلبه

 .  ، واهللا منه بريء انتهى  ، بريء من اهللا واملال

 :  يف كتاب التوحيد - رمحه اهللا -وقال إمام األئمة أبو بكر حممد بن خزمية   

                                                 
 .  ٢٥:  سورة املدثر آية  ) ١(
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 ومن سنة نبينا  املصطفى  ذكر البيان من كتاب ربنا املرتل على نبيه :   باب
، وبني خلقه الذي يكون     الذي به يكون خلقه  على الفرق بني كالم اهللا  حممد

، والدليل على نبذ قول اجلهمية الذين يزعمون أن كالم اهللا خملوق جل ربنا       بكالمه وقوله 
 .  . .وعز عن ذلك  

 :  ، وقال أيض ا مث ساق األدلة

، ال كما    ، وقوله غري خملوق   لى القرآن كالم اهللا اخلالق  من األدلة اليت تدل ع :   باب
 .  زعمت الكفرة من اجلهمية املعطلة انتهى  

 : وقال أبو احلسن األشعري يف كتاب اإلبانة  

من العلماء ومحلة  )  ، وإن من قال خبلقه كافر  إن القرآن غري خملوق  : (  ومن قال
، وعبد العزيز بن أيب    ، والثوري  احلمادان  :  ؛ منهم  اآلثار ونقلة األخبار ال حيصون كثرة 

،    ، وسفيان بن عيينة ، والليث بن سعد  ، والشافعي وأصحابه  ، ومالك بن أنس   سلمة
، وعبد الرمحن بن    ، وسعد بن عامر  ، وحفص بن غياث    ، وعيسى بن يونس  وهشام
مد بن ، وحم  ، ويعلى بن عبيد ، وأبو عاصم النبيل  ، ووكيع  ، وأبو بكر بن عياش  مهدي
، ويزيد بن   ، وأبو عبيد القاسم بن سالم  ، وعبد اهللا بن داود    ، وبشر بن املفضل   يوسف
 .  وغريهم.  . . هارون

، وفيما ذكرنا من ذلك   ؛ لطال الكالم بذكرهم ولو تتبعنا ذكر من يقول بذلك
 .  ، واحلمد هللا رب العاملني   مقنع

 وما تضمنه من   من كتاب اهللا إن القرآن غري خملوق    :  ولو احتججنا لصحة قولنا 
 .  ، وأوضحه من البيان   القرآن 

، ويأمت به املؤمتون من أهل         ، وتنقل عنه األخبار  ومل جند أحد ا ممن حتمل عنه اآلثار    
، ال موقع   ، وجهال من جهاهلم  ، وإمنا قال ذلك رعاع الناس العلم يقول خبلق القرآن

 .  لقوهلم انتهى
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، أو أهنم قالوا ذلك       العاطفة كما يقول السيايب إلمامهم فهل هؤالء حنابلة محلتهم 
 ! ؟  غرية على كتاب رهبم من أقوال الزنادقة واملبتدعة 

 . ، ليست إال  فالقضية هي قضية عاطفية نفسية:  وقوله 

 .  ، وال يغارون لكتاب اهللا هذا اهتام لعلماء املسلمني بأهنم يغارون لألشخاص :  نقول

 ابن باز وما جرى فيها والرد عليه ذكر مقابلتهم للشيخ 
مث ختم السيايب حديثه اململ بذكر مقابلة شيخه اخلليلي مفيت عمان بالشيخ عبد العزيز  

إن الشيخ ابن باز جعل    :  ، وقال ، وما جرى بينهما من املناقشة حول هذه املسائل  بن باز
 . ؛ احرجنم وتلوى    ، وملا دعاه اخلليلي إىل املباهلة  ، وعبس وبسر  ، فضلل وكفر يسب

مهما وصفت الشيخ عبد العزيز بن باز بصفات :   واجلواب عن ذلك أن نقول  -
 -، وأنه ال يعجز   ، وعلمه الغزير   ، ويعرفون أخالقه الكرمية      ؛ فإن الناس يعرفونه السوء 

، وال سيما يف هذه املسائل اليت يعرف    أن يفحم شيخك وغريه بكلمة احلق -حبول اهللا 
 .   طالب املدارس عندنا احلكم فيها

، وهو أنه كره املناظرة املعلنة اليت    وقد بني الشيخ عبد العزيز السبب منعه من املناظرة
؛ ألنه واحلمد هللا يف جمتمع سامل من     ، وتدخل عليهم بعض الشكوك    تضر بعض الناس 

.   منه، فال يريد أن يفتح على الناس باب شر هم يف سالمة وعافية     هذه األفكار املنحرفة 
 .  وهذا غاية احلكمة 

وإذا كان باستطاعة السيايب وشيخه اخلليلي أن جييبا عما كتبه علماء أهل السنة يف  
، ومسألة     ، ومسألة عدم ختليد عصاة املؤمنني يف النار  مسألة ثبوت الرؤية :  هذه املسألة 

ية أهل السنة وغريها من املسائل اليت خالف فيها اإلباض.  . . بطالن القول خبلق القرآن
؛ إذا كان باستطاعة املذكورين أن جييبا عما كتب يف ذلك من مؤلفات مستقلة    واجلماعة 

 وعما يف كتب عقائد أهل السنة اليت تدرس يف املساجد  - وهي باملئات واحلمد هللا   -
 .  ؛ فاجملال أمامهما مفتوح واجلامعات وغريها
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 ! ؟  ء هلم باملرصاد  ، والعلما ولكن أىن هلما ذلك ودونه خرط القتاد   

.  . . ، بدل اللجاج واملنازعة اللتني ال طائل حتتهما   وخري هلما الرجوع إىل الصواب     
 .  واهللا املوفق واهلادي إىل سبيل الرشاد 
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 تاسعا نزهوا الصحافة عن نشر مثل هذه الترهات الباطلة 
 .  ، والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه    احلمد هللا 

 :  وبعد

فلفت نظري هذا    ! ! )٢(:   عنوان ا باحلرف الكبري هو)١(لقد قرأت يف جريدة الندوة     
، ومل يطلع   ، الذي يتضمن ادعاء علم الغيب الذي اختص اهللا به العنوان العجيب الغريب

؛ هل اطلعت عليه جريدة      ، وهو وقت قيام الساعة  ، وال نبي ا مرسل ا عليه ملك ا مقرب ا
 .  هذا العنوانالندوة حني كتبت  

 :  ، وهو باحلرف الواحد   ، فإذا هو أشد وأدهى   مث قرأت ما حتت العنوان 

، رئيس مؤسسة علماء الفلك يف       صرخ يوم الثالثاء حوستافو استرمياد ويرو   - ليما 
 .  ) م٢١١٥ (بقطر ألف كم سيصطدم باألرض عام  )  كذا (، بأن نيزك  بريو

جلسم الفضائي اهلائل املكون من معادن منصهرة   إن اصطدام هذا ا  :  وقال عامل الفلك
، وإىل حدوث كوارث مماثلة لتلك اليت جنم عنها        قد يؤدي إىل فناء احلياة على األرض  

 .  ، واختفاء قارة أتالنتيس  انقراض احليوانات الزاحفة الضخمة فيما قبل التاريخ

ن النيزك ، وهو أكرب م  )  يت يف١٩٨٣ (وقد أطلق على النيزك املذكور اسم 
 .  أكرب نيزك معروف حىت اآلن   )  سرييس (

، هو السكندر فويتشسلجوفسكي    إن هناك عامل فلك سوفيتي ا  :  وقال استرمياد ويرو 
 .  سنة)  ١٢٨ (؛ إال أنه يتوقع أن االرتطام بعد   يتابع كل ليلة مسار النيزك

 القضاء على  إن الفرصة ما زالت ساحنة لتوحيد اجلهود من أجل   :  وقال عامل الفلك
 . ، رمبا باستخدام جمسمات خاصة جمهزة بقنابل نووية   النيزك

                                                 
 .  ) هـ١٤٠٧ من ذي احلجة  ٢٦تاريخ  / ٨٦٥٨العدد   ) (١(
 .  ) ٢١١٥ عام هناية العامل  ) (٢(
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 الصادر - ٧٤١٨ (، وقد نشرته جريدة املدينة يف عددها   انتهى ما ذكرته اجلريدة
 .  ) كذب املنجمون  : ( حتت عنوان)  هـ١٤٠٧/ ٢٦/١٢يوم اخلميس تاريخ  

، بل اكتفت جريدة     ه مبا يبطلهومل يرد يف اجلريدتني بعد سياق اخلرب أي تعليق علي
 ! املدينة بتكذيبه يف العنوان فقط  

 ! ! وأما جريدة الندوة فساقته مساق املسلم به  

، نرجو      ، وتغرير بالقراء وترويج بالباطل  وال خيفى ما يف هذا من خطر على العقيدة  
 .  أن ترته صحافتنا عن مثله

 .   إخل يتضمن اإلنكار لعامل اآلخرة . . . هناية العامل:  مث إن ما جاء يف العنوان   

وما جاء يف مضمون اخلرب من ذكر تصادم هذه األجرام وفناء العامل ويقتضي عدم    
βÎ) ©!$# Û¨ *  { اإلميان بأن اهللا Å¡ôϑ ãƒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ β r& Ÿωρ â“s? 4  È⌡s9uρ !$ tG s9#y— ÷βÎ) $yϑ ßγ s3|¡øΒ r& ôÏΒ 

7‰tnr& .ÏiΒ ÿÍν Ï‰÷è t/ 4 { )١(   . 

، واهللا تعاىل   معناه ادعاء العلم بوقت قيام الساعة)  م٢١١٥ (وحتديد هناية العامل بعام 
β¨  {:  يقول Î) ©!$# …çν y‰ΨÏã ãΝù= Ïæ Ïπ tã$¡¡9$# { )٢(   ،}  y7 tΡθ è= t↔ ó¡o„ Çtã Ïπ tã$¡¡9$# tβ$ −ƒr& $ yγ8y™ óß∆ ( ö≅ è% 

$ yϑ ¯ΡÎ) $ yγ ãΚ ù= Ïæ y‰ΖÏã ’În1u‘ ( Ÿω $ pκ Ïk=pgä† !$ pκÉJ ø% uθÏ9 ω Î) uθ èδ 4 { )٣(   ،}  * Ïµ ø‹s9Î) –Štãƒ ãΝù= Ïæ Ïπ tã$¡¡9$# 4 { )٤( 
 .  لى انفراد اهللا بعلم ذلكإىل غري ذلك من اآليات اليت تدل ع .  . . 

 .  واهللا املوفق  .  ونرجو أن ال يتكرر نشر مثل هذه األباطيل يف صحفنا ويف جمتمعنا  

 .  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه  

                                                 
 .  ٤١:  سورة فاطر آية ) ١(
 .  ٣٤:  سورة لقمان آية ) ٢(
 .  ١٨٧:  سورة األعراف آية  ) ٣(
 .  ٤٧:  سورة فصلت آية ) ٤(
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 عاشرا تعقيب على ما كتبه املستشار سامل البهنساوي 
 يف موضوع العقيدة السلفية ودعوة الشيخ حسن البنا 

 .  ، ومن اهتدى هبداه ، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه    احلمد هللا 

 :  وبعد

على مقال  )  هـ٩/٥/١٤٠٣ بتاريخ - ٦٠٩يف عددها  (فقد اطلعت يف جملة اجملتمع 
 .  بقلم املستشار سامل البهنساوي)  سلفية حسن البنا يف ذكرى استشهاده : ( بعنوان

، وحماولة إثبات أنه سلفي العقيدة يف     ن حسن البناوحاصل هذا املقال هو الدفاع ع  
 .   والرد على الذين أدانوه مبوجب ما نقلوه من كالمه  موضوع صفات اهللا  

، ونرجو له املغفرة     ؛ ألنه أفضى إىل ربه وحنن ال حنب أن نتعرض للشيخ حسن البنا
، وفيما  النقوالت، ولكننا نريد أن نناقش صاحب املقال فيما خلط وغلط فيه من  والرمحة 

 .  ، قاصدين بذلك بيان احلق وإزالة اللبس  نسبه إىل بعض األئمة نسبة خاطئة 

 .  ونسأل اهللا لنا وله اهلداية والتوفيق  

 :  وإليك بيان ما جاء يف مقاله مع مناقشته

 حياول أن يسوغ ما قاله حسن البنا من أن آيات الصفات من املتشابه :  أوال
، ومل يقل   إن آيات الصفات من املتشابه :  من الفقهاء قد قالواإن مجهورا   :  ويقول

 . أحد من أهل السنن بفساد عقيدهتم  

،    ، والشاطيب  ، وابن كثري ، والسيوطي  وقد ن ق ل هذا عن أمحد بن حنبل :  قال
 .  إخل  .  . . واجلصاص

 :  أن نقول :  واجلواب 

 ظنوا أن آيات الصفات من  ) كما يقول ( أما كون بعض الفقهاء وليس مجهورهم  - ١
، خمالف ملا دل عليه الكتاب  ، لكن هو ظن فاسد ؛ فهو شيء حاصل  املتشابه
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، واعتقاد أهل السنة واجلماعة من أن آيات الصفات من احملكم ال من  والسنة
 .  ، وقد ضلوا هبذا الظن الباطل   املتشابه

؛ فإن أهل    فهو خالف الواقع    إن أهل السنة مل يقولوا بفساد عقيدهتم ؛    :   وأما قوله - ٢
 .  ، وردوا عليهم إما تصرحيا وإما ضمنا  السنة بينوا بطالن قول هؤالء 

، وما كتبه   ما كتبه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف رسائله- على سبيل املثال -من ذلك  
ابن القيم يف اجتماع اجليوش اإلسالمية و الصواعق املرسلة و القصيدة النونية        

وغري ذلك من كتب أهل السنة   .  . . ة الطحاوية وشارحهاوصاحب العقيد
 .  واجلماعة 

، وأهنما من مجلة من يقول بأن      وأما نسبته هذا القول إىل اإلمام أمحد وابن كثري  - ٣
؛ ألن هذين اإلمامني يف   ؛ فهي نسبة كاذبة وفرية خاطئة    آيات الصفات من املتشابه

،   ؤمن مبا دلت عليه اآليات الواردة فيها  ، وي طليعة من يثبت الصفات على حقيقتها
 .  ، ال من املتشابه الذي ال يعلم تأويله إال اهللا وأهنا من احملكم الذي يعلم معناه ويفسر

 :  وإليك ما قاله األئمة يف ذلك 

 :  ) ١/٢٠٤ ( يف كتاب العقل والنقل - رمحه اهللا - قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -أ  

،   إن معاين هذه النصوص املشكلة املتشاهبة ال يعلمها إال اهللا     :  موأما على قول أكابره   
؛ فعلى قول هؤالء   وأن معناها الذي أراده اهللا هبا فهو ما يوجب صرفها عن ظواهرها  

،    ، ال يعلمون معاين ما أنزل اهللا عليهم من هذه النصوص يكون األنبياء واملرسلون 
حينئذ فيكون ما وصف اهللا به نفسه يف    ، و  ، وال السابقون األولون    وال املالئكة 

، بل يقولون كالما ال  ، أو كثري مما وصف اهللا به نفسه ال يعلم األنبياء معناه  القرآن 
 . .  . . يعقلون معناه

،  ، إذا كان اهللا أنزل القرآن   ومعلوم أن هذا قدح يف القرآن واألنبياء     :  إىل أن قال 
، وأن يبني   ر الرسول أن يبلغ البالغ املبني  ، وأم  وأخرب أنه جعله هدى وبيانا للناس  

 وهو ما  -؛ فأشرف ما فيه  ، ومع هذا  ، وأمر بتدبر القرآن وعقله   للناس ما نزل إليهم 
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، أو     ، وهو بكل شيء عليم  ، أو عن كونه خالقا لكل شيء  أخرب به الرب عن صفاته 
 ال يعلم أحد -ر ، أو عما أخرب به عن اليوم اآلخ  عن كونه أمرا وهنيا ووعدا وتوعدا

، وال بلغ  ، وال يكون الرسول بني للناس ما نزل إليهم   ، وال يتدبر ، فال يعقل معناه
 .  البالغ املبني انتهى 

 :  يف الرسالة املسماة بـ اإلكليل يف املتشابه والتأويل  - رمحه اهللا -وقال 

؛    ر اهللا بعلم تأويلهوأما إدخال أمساء اهللا وصفاته أو بعض ذلك يف املتشابه الذي استأث     
، وال من    ؛ فإين ما أعلم عن أحد من سلف األئمة    ما الدليل على ذلك  :  فنقول

،    األئمة ال أمحد بن حنبل وال غريه أنه جعل ذلك من املتشابه الداخل يف هذه اآلية  
، وجعل أمساء اهللا وصفاته مبرتلة الكالم األعجمي الذي ال        ونفى أن يعلم أحد معناه  

متر كما  :  ، قالوا يف أحاديث الصفات   إمنا قالوا كلمات هلا معان صحيحة ، و  يفهم
، اليت مضموهنا تعطيل   ، وأبطلوها  ، وردوها  ، وهنوا عن تأويالت اجلهمية    جاءت

، ونصوص أمحد واألئمة قبله بي نة يف أهنم كانوا يبطلون   النصوص عما دلت عليه
 . .  . .  عليه من معناها، ويقرون النصوص على ما دلت   تأويالت اجلهمية

فهذا اتفاق من األئمة على أهنم يعلمون معىن هذا :  - رمحه اهللا -إىل أن قال 
؛ من غري   ، بل يبني ويفسر باتفاق األئمة ، وأن ال يسكت عن بيانه وتفسريه   املتشابه

 .  ، أو إحلاد يف أمساء اهللا وآياته انتهى باختصار     حتريف له عن مواضعه 

 شيخ اإلسالم عن األئمة أهنم ال جيعلون نصوص الصفات من املتشابه  هذا ما حكاه
،   ، ويفسروهنا ، بل كانوا يعلمون معاين الصفات الذي ال يفهم معناه وجيب تفويضه
:  وهذا اإلمام مالك وغريه من األئمة يقولون .  وإمنا يفوضون كيفيتها إىل اهللا تعاىل

. ، والسؤال عنه بدعة    ان به واجب ، واإلمي  ، والكيف جمهول    االستواء معلوم
 .  والنقوالت عن اإلمام أمحد يف مثل هذا كثرية معلومة يف كتب أهل السنة

 وإليك ما قاله ابن كثري الذي عده البهنساوي من مجلة القائلني بأن آيات الصفات -ب 
 :  ما نصه)  ١/٢٢٠ (؛ قال يف تفسريه  من املتشابه
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“ΝèO 3§  {:  وأما قوله تعاىل   uθ tG ó™$# ’ n?tã Ä¸ óyêø9$# { )؛ فللناس يف هذا املقام مقاالت  )١
، وإمنا نسلك يف هذا املقام مذهب السلف   ، ليس هذا موضع بسطها كثرية جدا
،    ، وأمحد  ، والشافعي الليث بن سعد، و ، والثوري ، واألوزاعي مالك:  الصاحل

، وهو إمرارها كما   ، وغريهم من أئمة املسلمني قدميا وحديثا  وإسحاق بن راهويه
، والظاهر املتبادر إىل أذهان   ، وال تعطيل  ، وال تشبيه  ؛ من غري تكييف جاءت

و  ، وه ، وليس كمثله شيء  ؛ فإن اهللا ال يشبهه شيء من خلقه    املشبهني منفي عن اهللا
؛ منهم نعيم بن محاد اخلزاعي شيخ   ، بل األمر كما قال األئمة  السميع البصري

، ومن جحد ما وصف اهللا به نفسه فقد  من شبه اهللا خبلقه كفر:  ؛ قال البخاري
، فمن أثبت هللا تعاىل ما  ، وال رسوله تشبيه  ، وليس فيما وصف اهللا به نفسه   كفر

، ونفى   حيحة على الوجه الذي يليق جبالله وردت به اآليات الصرحية واألخبار الص
 .  - رمحه اهللا -انتهى كالمه . ؛ فقد سلك سبيل اهلدى  عن اهللا تعاىل النقائص

، وال تعطيل ؛ يريد به الرد      ، وال تشبيه  إمرارها كما جاءت من غري تكييف :  وقوله 
الذين حيرفوهنا  ردا على املعطلة   : إمرارها كما جاءت :  فقوله .  على املعطلة واملشبهة  

ردا : من غري تكييف :  وقوله .  عما دلت عليه من املعاين احلقيقية إىل معان باطلة
 .  على املمثلة الذين يشبهون اهللا خبلقه واهللا أعلم  

 ثانيا اخللط يف معىن التفويض 
، وترك األمر إىل اهللا     إن معناه يف اللغة العربية عدم التأويل والتعطيل   :  حيث قال

 . تعاىل 

؛ ألن معناه احلقيقي هو     فتفسريه التفويض بأنه ترك التأويل والتعطيل تفسري ناقص-
.  ، ال أنه ترك التأويل والتعطيل فقط   عدم التعرض لتفسري النصوص وبيان معناه احلقيقي

، ويردون     ، ويبينون معناها ، ومن سار على هنجهم يفسرون آيات الصفات    فالسلف

                                                 
 .  ٥٤:  سورة األعراف آية  ) ١(
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؛ ألن املفوض هو الذي جيحد معناها الذي    يكونون هبذا مفوضني، وال التأويل والتعطيل
، وهذا مذهب باطل ال جتوز نسبته إىل     ، ويظن أن هلا معىن ال يعلمه إال اهللا    تدل عليه

 :  السلف كما تومهه الكاتب حني قال

 . إنه عقيدة السلف  :  ؛ قال  والشيخ حسن البنا عندما أشار إىل التفويض 

 .  بنا وأخطأ الكاتب يف نسبته هذا املذهب الباطل إىل السلف فقد أخطأ حسن ال 

 يف رد هذه النسبة الباطلة يف جمموع        - رمحه اهللا  -وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 :  ما نصه)  ٥/٩ (الفتاوى 

، ومن حذا حذوهم         فإن هؤالء املبتدعني الذين يفضلون طريقة اخللف من املتفلسفة 
توا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي جمرد اإلميان بألفاظ   على طريقة السلف إمنا أو 

öΝåκ÷]ÏΒ  {:  ، مبرتلة األميني الذين قال اهللا فيهم   ؛ من غري فقه لذلك   القرآن واحلديث   uρ 

tβθ•‹ÏiΒ é& Ÿω šχθ ßϑn= ôè tƒ |=≈ tG Å3ø9$# Hω Î) ¥’ ÎΤ$ tΒr& { )وأن طريقة اخللف هي استخراج معاين     )١ 
 .  النصوص املصروفة عن حقائقها بأنواع اجملازات وغرائب اللغات انتهى  

مث من عدم تأمل البهنساوي وتناقضه العجيب أن حياول التفريق بني التفويض وأهل     
 :  ، فيقول التفويض

وأما أهل التفويض    . وترك األمر إىل اهللا   ،   إن التفويض يف اللغة عدم التأويل والتعطيل   
 :  عنده

 . ، وهؤالء خيالفون السلف    فهم فئة معلومة تعارفوا على تأويل آيات الصفات

إن التفويض معناه ترك التأويل   :  ، حيث قال يف األول وقد تناقض يف هذا مع نفسه
 . إن أهل التفويض فئة تعارفوا على تأويل الصفات   :  وقال يف اآلخر

، وأنت    ، وهم متعارفون على تأويل الصفات  فكيف يكون هؤالء أهل تفويض  
 ! ؟  كيف يكون التأويل تفويض ا وتركه تفويضا! ؟  إن التفويض هو ترك التأويل  :  تقول

                                                 
 .  ٧٨:  سورة البقرة آية ) ١(
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 ثالث ا نقل البهنساوي عبارة الشيخ حسن البنا يف موضوع التوسل 
 خلقه خالف فرعي يف كيفية   والدعاء إذا قرن بالتوسل إىل اهللا بأحد من :  حيث قال

 . ، وليس من مسائل العقيدة   الدعاء

، مث     ، حيث قالوا بأهنا توقع يف الشرك الصريح   مث نقل قول املعترضني على هذه العبارة  
،    ليس صحيح أن كالم الشيخ حسن البنا عن التوسل يؤدي إىل الشرك الصريح:  قال

 . قتل ردة كما يقولون  وأن من أثبت وسائط بني اهللا وخلقه فهو مشرك ي  
 :   واجلواب عن ذلك-

 قول الشيخ حسن البنا بأن التوسل إىل اهللا بأحد خلقه خالف فرعي وليس من         - ١
، بل هو أعظم   ؛ ألن الدعاء من صميم العقيدة مسائل العقيدة قول ظاهر البطالن 

، وأمر    ، قد مساه اهللا دين ا  )١( }دعاء هو العبادة  ال { ؛ كما قال  أنواع العبادة 

θ#)  {:  ؛ كما قال تعاىل بإخالصه له  ãã÷Š$$ sù ©!$# šÅÁ Î= ÷‚ ãΒ çµ s9 t Ïe$! ومساه    .  )٢( } #$

$tΑ  {:  عبادة يف قوله تعاىل s% uρ ãΝà6š/u‘ þ’ ÎΤθ ãã÷Š$# ó=Éf tG ó™ r& ö/ä3s9 4 ¨βÎ) š Ï% ©!$# tβρ çÉ9 õ3tG ó¡o„ ôtã 

’ ÎAyŠ$ t6Ïã tβθè= äz ô‰u‹y™ tΛ© yγ y_ š ÌÅz# yŠ ∩∉⊃∪ { )٣(  . 

؛    و اهللا سبحانه مباشرة، وهى أن ندع   وكيفية الدعاء ال خالف فيها بني أهل العلم  
’þ  {:  ، فاهللا قال من غري واسطة أحد  ÎΤθ ãã÷Š$# ó=Éf tG ó™ r& ö/ä3s9 4 { )ادعوين    :   ومل يقل)٤

 .  بواسطة أحد من خلقي 

، وهو     بأحد خلقه هو إقسام على اهللا  فالتوسل بذات املخلوق أو حبقه أو جباهه     
، كما فعل املشركون     ، وهو بالتايل وسيلة إىل الشرك بتلك الواسطة    مبتدع حمدث

%šÏ  {:  األولون الذين قال اهللا فيهم  ©!$#uρ (#ρ ä‹sƒ ªB$# ∅ ÏΒ ÿÏµ ÏΡρ ßŠ u!$ uŠÏ9÷ρ r& $tΒ öΝèδ ß‰ç6 ÷ètΡ ωÎ) 

                                                 
 .  )٣٨٢٨(، ابن ماجه الدعاء   )٢٩٦٩(الترمذي تفسري القرآن   ) ١(
 .  ١٤:  آية سورة غافر ) ٢(
 .  ٦٠:  سورة غافر آية ) ٣(
 .  ٦٠:  سورة غافر آية ) ٤(
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!$ tΡθ ç/Ìhs)ã‹Ï9 ’ n< Î) «!$# #’s∀ ø9ã— { )وقال تعاىل.  )١  :}  šχρ ß‰ç7÷ètƒ uρ ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# $ tΒ Ÿω öΝèδ•ÛØo„ 

Ÿω uρ óΟßγ ãèxΖtƒ šχθ ä9θ à)tƒ uρ ÏIω àσ¯≈ yδ $ tΡàσ¯≈ yèxä© y‰ΨÏã «!$# 4 { )٢(  . 

، مث ينتهي هبم األمر إىل أن يتقربوا إليهم      ففي البداية يسألون اهللا حبقهم وجباههم 
 .  ؛ كحال عباد القبور اليوم ، ويطلبوا منهم املدد والشفاعة   بأنواع العبادة

 حسن البنا عن التوسل يؤدي إىل ليس صحيح ا أن كالم الشيخ :   قول البهنساوي- ٢
 . ؛ فهو مشرك يقتل ردة   ، وأن من أثبت وسائط بني اهللا وخلقه    الشرك الصريح

، والتوسل باملخلوق أدى إىل الشرك باملتوسل      هذه مغالطة وجحود للواقع :  نقول
 أكرب شاهد على - أو من ي ظ ن  أهنم أولياء   -، وما يفعل عند قبور األولياء اليوم  به

، ومن أثبت الوسائط بني اهللا وبني خلقه يف قضاء احلاجات وتفريج الكربات   ذلك
 .  ؛ فهو مشرك يقتل ردة  وإجابة الدعوات 

 :  ) ١/١٢٤ ( يف جمموع الفتاوى - رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 فمن جعل املالئكة واألنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسأهلم جلب املنافع     
،    ، وتفريج الكروب   ، هداية القلوب  غفران الذنب :  ؛ مثل أن يسأهلم  دفع املضارو

 . .  . . ؛ فهو كافر بإمجاع املسلمني  وسد الفاقات

؛ كاحلجاب الذي   وإن أثبتهم وسائط بني اهللا وبني خلقه   :  ) ١/١٤٦ (إىل أن قال  
، فاهللا إمنا يهدي   ، حبيث يكونون هم يرفعون إىل اهللا حوائج خلقه   بني امللك ورعيته

، كما أن الوسائط   ، وهم يسألون اهللا   ، فاخللق يسألوهنم خلقه ويرزقهم بتوسطهم
عند امللوك يسألون امللوك احلوائج للناس لقرهبم منهم والناس يسألوهنم أدبا منهم أن     

؛   ، أو ألن طلبهم من الوسائط أنفع هلم من طلبهم من امللك  يباشروا سؤال امللك
؛    ، فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه     رب إىل امللك من الطالب للحوائج    لكوهنم أق

، شبهوا   ، وهؤالء مشبهون    ؛ وإال قتل  ، فإن تاب فهو كافر مشرك جيب أن يستتاب 
                                                 

 .  ٣:  سورة الزمر آية ) ١(
 .  ١٨:  سورة يونس آية ) ٢(
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، ويف القرآن من الرد على هؤالء ما مل تتسع له     ، وجعلوا هللا أندادا   املخلوق باخللق 
 .  هذه الفتوى انتهى

 اوي لبعض األئمة أهنم جيوزون التوسل باألنبياء رابع ا نسب البهنس
قال مجهور من الفقهاء إنه جيوز التوسل باألنبياء والصاحلني حال حياهتم       :  حيث قال
؛ قاله مالك والسبكي والكرماين والنووي والقسطالين والسمهودي وابن     وبعد مماهتم

بو جعفر املنصور ثاين    سأله أ- رمحه اهللا  -فقد روي أن مالك    .  احلاج وابن اجلزري 
 وأدعو أم أستقبل القبلة  أستقبل رسول اهللا :  يا أبا عبد اهللا:  ، فقال خلفاء بين العباس

، ومل تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه      : ؟ فقال له مالك وأدعو 
 .  ؛ فيشفعه اهللا انتهى كالمه ، بل استقبل واستشفع به السالم إىل يوم القيامة 

؛ فهو  إن كان املراد به التوسل بدعائه :  اما التوسل باألحياء:  أوال:   ونقول-
، وقد بيناه  ؛ فهو غري جائز  ، وإن كان املراد به التوسل بذواهتم أو حبقهم أو جاههم      جائز

 .  فيما سبق

، وقد عدل عمر بن اخلطاب     ؛ فال جيوز حبال من األحوال  وأما التوسل باألموات
 يف قصة   بعد موته إىل التوسل بدعاء عمه العباس عه عن التوسل بالنيب والصحابة م
 .  ، وما فعلوا ذلك إال لعلمهم أن التوسل بامليت ال جيوز    االستسقاء

ما نسبته إىل اإلمام مالك من إجازة التوسل اعتمادا على القصة اليت     :  ونقول ثانيا
ن احلكاية املذكورة مكذوبة على   ؛ أل ؛ فهو باطل من أساسه  ذكرهتا له مع املنصور

 وأراد أن يدعو    ، ومالك وغريه من األئمة يرون أن الرجل إذا سلم على النيب      مالك
 .  ؛ فإنه يستقبل القبلة لنفسه

 :  ) ١/٣٥٣ ( يف جمموع الفتاوى - رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
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، فأمره   أله عن استقبال احلجرة  واحلكاية اليت تذكر عن مالك أنه قال للمنصور ملا س 
، ليس له إسناد  كذب على مالك: هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم :  ، وقال بذلك
 .  ، فهو خالف الثابت املنقول عنه بأسانيد الثقات من كتب أصحابه انتهى   معروف

؛ فإن صح ذلك     أما بقية الذين نسبت إليهم القول جبواز التوسل بالصاحلني بعد موهتم 
، وإن العربة بقول من يوافق    ، وحينئذ ال عربة بقوهلم  ؛ فقد أخطئوا وخالفوا األدلة   عنهم
 .  الدليل

 :  ) ١/٣١٨ (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى  

 مثل  -يف حضوره أو مغيبه أو بعد موته      )  النيب  :  أي ( فأما املتوسل بذاته 
 فليس هذا - السؤال بنفس ذواهتم ال بدعائهم  اإلقسام بذاته أو بغريه من األنبياء أو 

، ومن   ، بل عمر بن اخلطاب ومعاوية بن أيب سفيان مشهورا عند الصحابة والتابعني
؛ استسقوا   والتابعني هلم بإحسان ملا أجدبوا  حبضرهتما من أصحاب رسول اهللا 
، ومل    وسلوا، ومل يت ، وكيزيد بن األسود ؛ كالعباس وتوسلوا واستشفعوا مبن كان حيا

؛    ، بل عدلوا إىل البدل   ال عند قربه، ومل يستسقوا يف هذه احلال بالنيب  يستشفعوا
 :  ، وقد قال عمر ، بل كانوا يصلون عليه يف دعائهم   ، وكيزيد كالعباس

. ؛ فاسقنا  ؛ فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا  اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا
 ذلك ملا تعذر أن يتوسلوا به على الوجه املشروع الذي كانوا        فجعلوا هذا بدال عن

، وقد كان من املمكن أن يأتوا إىل قربه فيتوسلوا به ويقولوا يف دعائهم يف          يفعلونه
 أو السؤال   الصحراء باجلاه وحنو ذلك من األلفاظ اليت تتضمن القسم مبخلوق على اهللا    

أو جباه نبيك وحنو ذلك مما يفعله بعض  نسألك أو نقسم عليك بنبيك :  ، فيقولون  به
 .   انتهى .الناس



 البيان ألخطاء بعض الكتاب
 

 ٢٣٨

واحلاصل أن التوسل املشروع هو التوسل إىل اهللا تعاىل بأمسائه وصفاته كما قال       
$!uρ â!¬  {:  تعاىل oÿ ôœ F{$# 4 o_ó¡çt ø: $# çνθ ãã÷Š$$ sù $ pκÍ5 ( { )؛   وكذا التوسل إىل اهللا باألعمال الصاحلة   )١

$!  {:  كما يف قوله تعاىل oΨ−/§‘ $ oΨ ¯ΡÎ) $ oΨ÷è Ïϑy™ $ ZƒÏŠ$ oΨãΒ “ ÏŠ$ oΨãƒ Ç≈ yϑƒ M∼ Ï9 ÷β r& (#θ ãΨ ÏΒ#u öΝä3În/tÎ/ $ ¨ΨtΒ$ t↔ sù 4 $ oΨ−/u‘ 

öÏøî $$ sù $ uΖs9 $ oΨt/θ çΡèŒ { )وكما يف حديث الثالثة الذين انطبقت عليهم الصخرة      اآلية)٢ ،   ،
،   ، وكذا التوسل بدعاء الصاحلني األحياء  ، ففرج عنهم فتوسلوا إىل اهللا بصاحل أعماهلم

 .  كما توسل الصحابة بدعاء العباس ويزيد بن األسود يف االستسقاء

؛  ، ومن أجازه مردود عليه   ؛ فإنه ممنوع غري مشروع   أما التوسل باألموات والغائبني
 .  )٣( }من أحدث يف أمرنا ما ليس فيه فهو رد    {:  لقوله  

 .  واهللا اعلم

 ابن تيمية نقل البهنساوي مقاطع من كالم شيخ اإلسالم : خامسا 
 يف مواضع من فتاويه متفرقة يف موضوع التوسل 
، بل نسب إليه أنه     واستنتج منها أن الشيخ ال يقول بكفر املتوسل إىل اهللا باألشخاص 

، وهذا     ، بل نقلها ناقصة مبتورة ، ومل ينقل هذه النقوالت أيضا بأمانة   يقول جبواز التوسل 
 :   ذلك ، وإليك بيان  مما يتناىف مع أمانة العلم

، فقد   ، مع إنكاره ألكثره واإلمام ابن تيمية ال يقول بكفر من توسل بالدعاء :   قال- ١
، أو    ؛ فإنك جتده يقول بعضهم إذا كانت لك حاجة استوص الشيخ فالنا   : ( قال

.  ) ، وهذا غلط ال حيل فعله ؛ يقض حاجتك توجه إىل ضرحيه خطوات وناده 
، وال   ؛ يستغيث به  يم يستوصي من هو ميتوالعجب من ذي عقل سل  : ( ويقول

                                                 
 .  ١٨٠:  سورة األعراف آية  ) ١(
 .  ١٩٣:  سورة آل عمران آية  ) ٢(
،  )١٤(جه املقدمة ، ابن ما )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية   )٢٥٥٠(البخاري الصلح  ) ٣(

 .  )٦/١٤٦(أمحد 
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؛   ، ويقوي الوهم عنده أنه لوال استغاثته بالشيخ امليت     يستغيث باحلي الذي ال ميوت  
 ) .  ، فهذا حرام فعله   ملا قضيت حاجته

هكذا ساق البهنساوي هذا النقل عن الشيخ ليستشهد به على أنه ال يقول بكفر 
وهذا غلط ال حيل فعله ومن   :   من قول الشيخ  ، ولعله أخذ هذا    املتوسل يف الدعاء 

 . فهذا حرام فعله   :  قوله

 :  وتعقيبنا على هذا من وجهني 

، وليس هو يف التوسل   أن كالم الشيخ هذا يف حق املستغيث باألموات :  الوجه األول 
  ، وكفر باهللا  ، واالستغاثة باألموات شرك أكرب يف الدعاء كما ظن البهنساوي

 .  ، وصرفها لغري اهللا شرك أكرب عند الشيخ وغريه  ة نوع من العبادةألن االستغاث

، وهو تابع لكالم   أن الشيخ ذكر هذا الكالم متثيال ملا فعله املشركون  :  الوجه الثاين 
، وحنن نسوق كالم الشيخ    سابق عليه قطعه البهنساوي وأخذ ما يراه صاحلا له فقط

 :  بكامله حىت يتضح املقصود
 :  - اهللا  رمحه-قال  

، وأما ما ينهى عنه  ؛ فهذا يسلك واألسباب اليت يفعلها العباد مما أمر اهللا به وأباحه  
؛ قال  ؛ فهذا ال يسلك ، أو كان من البدع اليت مل يأذن اهللا هبا هني ا خالصا

≅È  {:  تعاىل è% (#θ ãã ÷Š $# š Ï% ©! $# Λ ä ôϑ tã y—  Ï iΒ Èβρ ßŠ «! $# ( Ÿω šχθ à6 Î= ôϑ tƒ tΑ$ s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ 

† Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ÿω uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ tΒ uρ öΝ çλ m; $ yϑ ÎγŠ Ïù  ÏΒ 78 ÷ Å° $ tΒ uρ … çµ s9 Ν åκ ÷] ÏΒ  Ï iΒ 9 Îγ sß ∩⊄⊄∪ 
Ÿω uρ ßì xΖ s? èπ yè≈ x ¤±9 $# ÿ… çν y‰Ψ Ïã ω Î) ô yϑ Ï9 šχ ÏŒ r& … çµ s9 4 { )بني سبحانه ضالل الذين   .  )١

، املبي ن أن املخلوقني ال ميلكون مثقال   يدعون املخلوق من املالئكة واألنبياء وغريهم  
،   ، مث بني أنه ال عون له  ، مث بني أنه ال شركة هلم  ، وال يف األرض ذرة يف السماوات

                                                 
 .  ٢٣ - ٢٢:  اآليتانسورة سبأ ) ١(
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 إذا :  ؛ كما يقول بعضهم  ؛ ألن أهل الشرك يشبهون اخلالق باملخلوق    وال ظهري 
 .  إخل الكالم الذي نقله البهنساوي  .  . . كانت لك حاجة استوص الشيخ فالن ا

؛    وإن كان من هؤالء الداعني لغري اهللا من يرى صورة املدعو أحيانا   :  مث قال الشيخ
:  ، ونظري هذا قول بعض اجلهال من أتباع الشيخ عدي وغريه فذلك شيطان متثل له

، والعجب من ذي عقل سليم    ريده كل رزق ال جييء على يد الشيخ ال أ
وبسياق كالم الشيخ بتمامه اتضح   .  إىل آخر ما نقله البهنساوي .  . . يستوصي
 .  ، ال يف موضوع التوسل يف الدعاء  ، وأنه يف موضوع الشرك األكرب    مقصده

ولو قال    : ( وعن التوسل مبخلوق إىل اهللا تعاىل قال ابن تيمية    :   قال البهنساوي- ٢
إنه استغاث مبا  :  ؛ مل يقل أحد  أسألك بفالن أو حبق فالن  :   يستغيث بهقائل ملن
 ) .  ، بل إمنا استغاث مبن دعاه وسأله  توسل به

واملعىن أنه يكون قد استغاث باهللا وليس املخلوق الذي        :  مث علق البهنساوي بقوله 
ر ألهنا ال وجه لتكفري من قال بالتوسل سالف الذك :  ؛ هلذا قال  توسل به إىل اهللا

ولكن ابن تيمية يرى أن هذا النوع من   .  ، وأدلتها ليست جلية وظاهرة  مسألة خفية
 .  التوسل جائز إن كان توسال باألنبياء وغري جائز ملن عداهم انتهى 

، ومل يورده بكامله حىت    ، أورده البهنساوي يف غري موضعه   وهذا النقل كسابقه 
الم ذكره الشيخ يف سياق جواب عن ، وذلك أن هذا الك   يعرف مراد الشيخ منه

 والتوسل إىل اهللا به شيء واحد أو بينهما     هل االستغاثة بالنيب :  سؤال حاصله
 :  وأول اجلواب هو هبذا النص؟  فرق

، مل يقل أحد من علماء املسلمني إنه يستغاث بشيء من  احلمد هللا رب العاملني
، وال    ، وال بصاحل ، وال مبلك  بالنيب، ال املخلوقات يف كل ما يستغاث فيه باهللا تعاىل

، ومل يقل  ، بل هذا مما يعلم باالضطرار من دين اإلسالم أنه ال جيوز إطالقه  غري ذلك
،  ، بل العامة الذين يتوسلون يف أدعيتهم بأمور إن التوسل بنيب هو استغاثة به :  أحد 

وسل إليك باللوح  ، أو أت   ، أو حبرمته  أتوسل إليك حبق الشيخ فالن  :  كقول أحدهم 
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؛ يعلمون أهنم ال يستغيثون     ، أو غري ذلك مما يقولونه يف أدعيتهم      والقلم أو الكعبة   
،    ، واملتوسل به ال يدعو   طالب منه وسائل له؛ فإن املستغيث بالنيب  هبذه األمور

، وكل أحد يفرق بني املدعو   ، وإمنا يطلب به ، وال يسأل وال يطلب منه شيئا
 . .  . . واملدعو به 

إىل آخر    .  . . أسألك بفالن أو حبق فالن    :  ولو قال قائل ملن يستغيث به :  إىل أن قال  
 .  ما نقله البهنساوي

؛ رد ا على من سوى   فاتضح أن مراد الشيخ بيان الفرق بني التوسل واالستغاثة   
، ونسبه إىل   ، وليس مراده أن التوسل باملخلوق جائز كما تومهه البهنساوي   بينهما

ولكن ابن تيمية يرى أن هذا النوع من التوسل جائز إن كان توسل ا       :  الشيخ بقوله 
 . باألنبياء وغري جائز ملن عداهم 

 :  ) ١/٣١٨ (وإليك ما قاله الشيخ يف هذا املوضوع من جمموع الفتاوى     
 :  - رمحه اهللا -قال  

يف حياته  وأمجع أهل العلم على أن الصحابة كانوا يستشفعون به ويتوسلون به  
؛ كما ثبت يف صحيح البخاري عن أنس بن مالك أن عمر بن اخلطاب كان      حبضرته

 :  ، فقال إذا أقحطوا استسقى بـ العباس بن عبد املطلب 

، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا    اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا    
 . فاسقنا 

خلطاب قد جاء مفسرا يف سائر أحاديث     الذي ذكره عمر بن ا  والتوسل بالنيب  
، وهو أن يطلب منه الدعاء      ، وهو من جنس االستشفاع به     االستسقاء
 . .  . . . والشفاعة

 :  إىل أن قال 

؛ مبعىن     لكن هذا االستسقاء واالستشفاع والتوسل به وبغريه كان يكون يف حياته
طلب  :  ، واالستشفاع به  ئه، فكان توسلهم بدعا ، فيدعو هلم أهنم يطلبون منه الدعاء
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؛ مثل   ، والشفاعة دعاء فأما التوسل بذاته يف حضوره أو مغيبه أو بعد موته     شفاعته
؛ فليس هذا   اإلقسام بذاته أو بغريه من األنبياء أو السؤال بنفس ذواهتم ال بدعائهم 

 . .  . . مشهورا عند الصحابة والتابعني

 :  إىل أن قال 

، وال عند غري    ، ال عند قربه  ن الصحابة يطلبون منه الدعاء  ؛ فلم يك   وأما بعد موته 
 . ؛ يسأل أحدهم امليت حاجته   ؛ كما يفعله كثري من الناس عند قبور الصاحلني قربه

سادس ا يسوغ البهنساوي إدخال التصوف يف منهج اإلخوان املسلمني تبع ا ملا قاله 
  الشيخ حسن البنا

، وحقيقة    ، وطريقة سنية مني دعوة سلفيةإن منهج اإلخوان املسل   :  حيث قال
 .  صوفية

، جيب على  داء عضال وسم قاتل:  ويرد على الذين انتقدوا التصوف وقالوا إنه
 .  ؛ فال يقبله مسلم  ، وأن ندعو إىل إقامة ديننا عليه   ، أما متجيده  املسلم أن يغريه بيده 

صوف الذي يتفق مع تصوف    يرد البهنساوي هذا االنتقاد بأن مراد حسن البنا هو الت 
، مث ينقل قطعة من كالم شيخ       ، وليس مراده بالتصوف التصوف املذموم     إبراهيم بن أدهم 

، وأن الصواب أهنم جمتهدون يف طاعة اهللا       اإلسالم ابن تيمية يف بيان آراء الناس يف الصوفية
 .  إىل آخر ما نقله .  . . . كما اجتهد غريهم من أهل طاعة اهللا

حنن مع الذين انتقدوا حسن البنا يف إدخاله الفكر     :   على ذلك أن نقول وتعقيبنا
؛ ألن    ، وخلطه له مع الدعوة السلفية والطريقة السنية  الصويف يف منهج اإلخوان املسلمني 

، خصوصا بالنظر إىل ما آل إليه التصوف من احنراف عن الدعوة     ذلك مجع بني املتضادات
 .  السلفية والطريقة السنية

 .  ؛ ففي الطريقة السنية غىن عن الطريقة الصوفية  من ناحية أخرىو
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، والشيخ حسن البنا حينما    ؛ التصوف املعروف اآلن هو التصوف املنحرف       وأيض ا
، وإمنا يعيش يف زمن    ؛ فهو ال يعيش يف زمن إبراهيم بن أدهم واجلنيد والفضيل قال ذلك

 مجيع العامل اإلسالمي غالبه ليس هو     ، والتصوف املوجود اآلن يف      الصوفية املنحرفني 
 .  تصوف ابن أدهم وأقرانه 

؛ فإنه سيتمشى مع    ، وأدخلناه يف منهجنا   ومعلوم أننا إذا فتحنا الباب هلذا اللون  
، وإذا كان أوائل الصوفية مل ينحرفوا عن منهج الكتاب     ، شئنا أم أبينا التصوف املعاصر

سوغ الدعوة إىل الطريقة بعد معرفتنا ملا آلت إليه      ؛ فهذا ال ي  والسنة كما قال البهنساوي
 .  من احنراف وشذوذ 

وكالم شيخ اإلسالم ابن تيمية عن أوائل الصوفية ال يؤخذ منه مدح الطريقة الصوفية   
،   ، حىت يستغل هذا االستغالل السيئ   ، وال ينسحب على كل الصوفية   والدعوة إليها  

 :  قله عنه البهنساوي بقوله والشيخ تقي الدين عقب كالمه هذا الذي ن 

 .  ، مث إنه بعد ذلك تشعب وتنوع انتهى   فهذا أصل التصوف 

، واهللا     هذا ما أردنا التعقيب به على كلمة املستشار سامل البهنساوي ألجل بيان احلق
 .  ، وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم   ، وهو يهدي السبيل  يقول احلق

  )١(تعقيب وبيان 
 .  ، نبينا حممد وآله وصحبه   ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده   د هللا وحده  احلم

 :  وبعد

 ربيع اآلخر   ١٣ الصادر يف يوم االثنني - ٩٢٥العدد  (فقد اطلعت يف جملة الدعوة  
على مقال لفضيلة الشيخ سامل البهنساوي يعقب به على مناقشيت له يف  )  هـ١٤٠٤

                                                 
،   ذكر الشيخ البهنساوي يف كتابه شبهات حول الفكر اإلسالمي أنين مل أعقب عليه يف مقاله الثاين           :  تنبيه   ) (١(

 .  ) . رده مباشرة ، وقد نشر يف جملة الدعوة عقب    ، فلعله مل يطلع عليه    والواقع أنين عقبت عليه هبذا الرد   
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،    ) ٩١٧ و٩١٦يف العددين  (شرها يف جملة الدعوة   ، واليت سبق ن  موضوع الصفات 
 :  ووجدت تعقيب فضيلته يتكون من جزءين 

يتعلق بكتاب اجلماعات اإلسالمية وما ذ ك ر فيه عن الشيخ حسن    :  اجلزء األول
 .  ، وهذا ال شأن يل به  البنا

 :  ، وهذا ما سأعلق عليه على النحو التايل يتعلق مبناقشيت له:  واجلزء الثاين

 ال يزال فضيلته مصرا على أن التفويض يف الصفات معناه ترك تأويلها وتعطيلها    - ١
 .  فقط

، وأن تفويض نصوص الصفات هو جحد ما تدل عليه                 وقد بي نا أن هذا خطأ       -
؛ كما نقله       ، وتفويض تفسريها وبيان املراد منها إىل اهللا تعاىل               من املعاين احلقيقية     

≈ß  {:  ؛ حنو   ومن املتشابه آيات الصفات      :  قالفضيلته عن السيوطي أنه        oΗ ÷q §9 $# 

’ n? tã Ä¸ ö yè ø9 $# 3“ uθ tG ó™ $# ∩∈∪ { )١( }  ß‰ tƒ «! $# s− öθ sù öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& 4 { )ومجهور أهل السنة     )٢ 
،   ، وتفويض معناها املراد إىل اهللا تعاىل   منهم السلف وأهل احلديث على اإلميان هبا  

 . ، مع ترتيهنا له عن حقيقتها  وال نفسرها

، لكن السيوطي أخطأ     فهذه اجلملة اليت نقلها هو عن السيوطي حتدد معىن التفويض    
؛ ألن هذا مذهب بعض    واحلديث يف نسبة هذا املذهب إىل السلف وأهل السنة    

:  ؛ فكما نقل فضيلته أيضا عن شيخ اإلسالم ابن تيمية من قوله ، أما السلف  اخللف 
،  ، وكالمه   ، وبصره ، ومسعه ؛ مثل استوائه على عرشه ما أخرب به الرب عن نفسه 

،   ؛ كما قال ربيعة بن عبد الرمحن ؛ فإن كيفيات ذلك ال يعلمها إال اهللا وغري ذلك
،    ؛ كابن املاجشون   ، وكذلك سائر السلف   ، وسائر أهل العلم   الك بن أنس وم

، وغريمها يبينون أن العباد ال يعلمون كيفية ما أخرب اهللا به عن   وأمحد بن حنبل
؛    ، وأما نفس املعىن الذي بينه اهللا  ، فالكيف هو التأويل الذي ال يعلمه إال اهللا نفسه

                                                 
 .  ٥:  سورة طه آية) ١(
 .  ١٠:  سورة الفتح آية ) ٢(
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، وأن      ، ومعىن البصر ؛ فإهنم يفهمون معىن السمع  ، كل على قدر فهمه فيعلمه الناس
 . ، ويعرفون الفرق بينهما   مفهوم هذا ليس مفهوم هذا 

فهذا النقل الذي نقله فضيلته عن شيخ اإلسالم حيدد بدقة مذهب السلف يف      
، بل يثبتوهنا على  ، وال يفوضوهنا ، ويؤمنون هبا  ، وأهنم يعلمون معانيها الصفات

، ومن العجيب أنه مجع بني هذين النقلني املتضادين عن   جبالل اهللا حقيقتها الالئقة 
 .  وليس هذا شأن الباحث  ! ! ، ومل يتنبه لذلك  السيوطي وعن تقي الدين 

:   ما نقله فضيلته عن الشيخ ناصر الدين األلباين أنه علق على قول شارح الطحاوية- ٢
لوقات داخل ذاته املقدسة ، حيث   ، وأن املخ  ليس املراد من إحاطته خبلقه أنه كالفلك 

 . .  . . ، مع أنه ال بد منه أحيانا  وهو من التأويل الذي ينقمه الشارح :  قال األلباين

؛ ألن اإلحاطة هلا     أن هذا ليس من التأويل كما تومهه الشيخ األلباين     :   فاجلواب عنه -
عمل مبعىن ؛ منها أهنا تست ) ١٣٥ص  (، ذكرها الراغب يف مفرداته  معان كثرية

%βr&uρ ©!$# ô‰s% xÞ¨  {:  ؛ حنو  العلم tnr& Èe≅ ä3Î/ >ó x« $ RΗ ø>Ïã ∩⊇⊄∪ { )وقوله  )١   : }  ¨β Î) ©!$# 

$ yϑ Î/ šχθè= yϑ ÷ètƒ ÔÝŠÏt èΧ ∩⊇⊄⊃∪ { )واإلحاطة بالشيء علما هي أن     :  قال الراغب.  . . )٢
، وما يكون به    ، وغرضه املقصود به وبإجياده  ، وكيفيته ، وجنسه  وجوده  :  تعلم
 .  ، وذلك ليس إال هللا تعاىل انتهى  ومنه

إنه ال يعترب التوسل حبق األنبياء وجاههم من :   يقول أيضا عن الشيخ األلباين- ٣
إن التوسل   :   وهو يريد بذلك أن يسوغ قول الشيخ حسن البنا    ،العقيدة 

 .  باملخلوق يف الدعاء أمر فرعي 

، وإمنا يقصد أن التوسل حبق األنبياء وجاههم   والواقع أن الشيخ األلباين ال يقصد ذلك 
؛ ألنه عدد قبله أشياء هي من مسائل العقيدة   دعة ؛ ألنه ب ليس مما جيوز عمله واعتقاده 

، وأن اهللا مستغن عن   قد ذكرها شارح الطحاوية ؛ مثل اعتقاد أن القرآن كالم اهللا
                                                 

 .  ١٢:  سورة الطالق آية ) ١(
 .  ١٢٠:  سورة آل عمران آية  ) ٢(
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، وأن اإلميان تصديق    ، وإثبات الفوقية هللا ، حميط بكل شيء وفوقه  ، وما دونه  العرش
، مث ذكر التوسل    يف اإلميان، وجواز االستثناء   باجلنان وإقرار باللسان وعمل باألركان 

ذهب شارح الطحاوية تبعا إلمامة  .  . . املسألة السابعة :  ، فقال حبق األنبياء وجاههم
 . .  . . أيب حنيفة وصاحبه إىل كراهة التوسل حبق األنبياء وجاههم  

؛ إال األخرية منها فهو يريد  ؛ كلها يف العقيدة فهذه سبع مسائل هامة:  إىل أن قال
 :  ؛ ألهنا بدعه ألنه قال ، وال من الفروع   خرية ليست من العقيدة أن األ

؛ اتباعا   مما خالف فيه الكوثري إمامه أبا حنيفة-مسألة التوسل :   يعين- وهذا 
 . ، ونكاية بأهل السنة  ألهواء العامة

إذا كانت :  يقول بعضهم:   نقل مجلة من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية وهى قوله- ٤
؛  ، أو توجه إىل ضرحيه خطوات وناده         ؛ فإنك جتده جة استوص الشيخ فالنا  لك حا

 :  وهذا غلط ال حيل فعله مث قال بعد سياق هذه اجلملة   .  يقض حاجتك

، ولو كان    ، ولكنه ال يرمي صاحبه بالكفر    ، وال ي ح ل ه   فاإلمام ابن تيمية خيطئ هذا
:   أيضا تسويغ قول الشيخ البنا ؛ لصرح بذلك وهو يريد هبا    ذلك من الشرك الصريح  

 . إن التوسل باملخلوق يف الدعاء أمر فرعي  
 :  وجوابنا عن ذلك من وجهني

توجه إىل     :  ، حيث يقول ، وإمنا هو استغاثة باألموات إن هذا املذكور ليس توسال  :  أول ا
 .  ؛ يقض حاجتك واالستغاثة باألموات شرك أكرب  ، وناده  ضرحيه خطوات 

، ولو أن فضيلة الشيخ البهنساوي فتح عينه على   الشيخ قد صرح بأن هذا شرك إن:  ثاني ا
ألن :  - رمحه اهللا -؛ لوجد ذلك حيث قال شيخ    الكلمة اليت قبل اجلملة اليت نقلها

؛    إذا كانت لك حاجة :  ؛ كما يقول بعضهم أهل الشرك يشبهون اخلالق باملخلوق  
 . استوص الشيخ فالنا 

 ؟    ذلكفأي تصريح أكثر من
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، وأن يعذر بعضهم بعضا    ختم مقالته بالدعوة إىل تعاون املسلمني فيما اتفقوا عليه- ٥
 .  فيما اختلفوا فيه

؛ كالرافضة   ، ولو عظمت خمالفته   وهذه الدعوة ميكن أن ينادي هبا أي خمالف  -
 .  ، لكنها ال جتدي مع البقاء على املذاهب الباطلة وحنوهم

، ونبذ التعصب للمذاهب    أن ينادي بالرجوع إىل الكتاب والسنة  وكان األحرى بفضيلته 
*βÎ  {:  ، وقد قال اهللا تعاىل الباطلة sù ÷Λä ôãt“≈ uΖs? ’Îû &ó x« çνρ–Šãsù ’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ βÎ) ÷ΛäΨä. tβθãΖÏΒ ÷σ è? 

«!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# 4 y7 Ï9≡sŒ ×öyz ß|¡ôm r&uρ ¸ξƒ Íρ ù's? ∩∈∪ { )وصلى اهللا على حممد وآله وصحبه     .  )١
 .  وسلم

                                                 
 .  ٥٩:  سورة النساء آية ) ١(
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 حادي عشر ال تسبوا أصحايب 
 .  ، والصالة والسالم على رسول اهللا نبينا حممد   احلمد هللا 

 :  وبعد

 مؤمن ا به ومات على لقي النىب فمما ال شك فيه أن صحابة نبينا هم كل ما  
 .  ذلك

ومن أصول عقيدة أهل السنة واجلماعة سالمة قلوهبم وألسنتهم ألصحاب رسول    
š {:  ؛ كما وصفهم اهللا بذلك يف قوله سبحانه   كلهم اهللا 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≈ yϑƒM}$$ 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 §‘ ∩⊇⊃∪ { )١(   . 

 :   يف قوله وطاعة لرسول اهللا  

؛ فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ا ما بلغ    ال تسبوا أصحايب { 

 .  )٢( }، وال نصيفه  مد أحدهم 

 :  متفق عليه قال اإلمام الشوكاين يف تفسريه على اآلية الكرمية 

؛ فقد خالف ما أمر اهللا به يف      ، ويطلب رضوان اهللا عليهم  فمن ال يستغفر للصحابة 
 .  هذه اآلية

، وحل به نصيب وافر من  ؛ فقد أصابه نزغ من الشيطان فإن وجد يف قلبه غل ا هلم
 وانفتح له باب من اخل ذالن ما يفد به على نار عصيان اهللا بعداوة أوليائه وخري أمة نبيه  

، بأن يرتع من قلبه ما   مل يتدارك نفسه باللجوء إىل اهللا سبحانه واالستغاثة به جهنم إن 
 .  ، وأشرف هذه األمة   طرقه من الغل خلري القرون  

                                                 
 .  ١٠:  سورة احلشر آية  ) ١(
، أبو داود      )٣٨٦١(، الترمذي املناقب       )٢٥٤١(، مسلم فضائل الصحابة        )٣٤٧٠(البخاري املناقب      ) ٢(

 .  )٣/٥٥(، أمحد  )١٦١(، ابن ماجه املقدمة   )٤٦٥٨(السنة   
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، ووقع يف    ؛ فقد انقاد للشيطان بزمام  فإن جاوز ما جيده من الغل إىل شتم أحد منهم    
، أو    م من الرافضة ، وهذا الداء العضال يصاب به من ابتلي مبعل    غضب اهللا وسخطه

، وزين هلم األكاذيب املختلفة   صاحب من أعداء خري األمة الذين تالعب هبم الشيطان   
، وصرفهم عن كتاب اهللا الذي ال يأتيه الباطل     واألقاصيص املفتراة واخلرافات املوضوعة   

 .  اهـ كالم الشوكاين . ، وال من خلفه   من بني يديه

 يف    ع هذه الكلمة من مكانة صحابة رسول اهللا      وإمنا نقلته بعد ما ذكرته يف مطل 
، ووصية رسوله باحترامهم       عقيدة املسلمني من حبهم وإجالهلم والعمل بوصية اهللا     

، وجتنيب ما دس يف   ، وتطهري القلوب األلسنة من سبهم والوقيعة فيهم واالستغفار هلم
، واألخبار   املكذوبة ، أو الكتب غري املعتمدة من تنقصهم باحلكايات     بعض كتب الضاللة 

 .  امللفقة
بتاريخ  (إمنا ذكرت ذلك ونقلت مبناسبة ما نشرته جريدة الشرق األوسط      :  أقول

، بقلم حممد   قضية ورأي:  ، يف زاوية دين وتراث:  يف صفحة )  هـ٢٩/٤/١٤٠٨
 :  ، حتت عنوان حسن الريفي

تضمن أن بعض     ، ت ، حيث أورد الكاتب حكاية مكذوبة  ) بني معاوية واألنصار (
،     يف مقابلة جرت بينهم ملا قدم املدينة   تنقصوا معاوية - رضي اهللا عنهم -األنصار 

حيث ملزه بعضهم كما تقول احلكاية باحلرب اليت جرت يف طلب أيب سفيان والد معاوية      
، وملزه بعضهم بأنه مل يأمنه اهللا     سكت مفحم ا، وأن معاوية   وأصحابه يف بدر
،    ، مث أسلم   ويعلق الكاتب بأن أبا سفيان كان مشرك ا .  ابة الوحي ورسوله على كت 

، واهتمه يف موقفه من      ، وأن معاوية كان رأس الفتنة الباغية   وأصبح من املؤلفة قلوهبم   
 ! ! األنصار الذين قابلوه  :   يعينصحابة رسول اهللا 

؛ لئال يعرف   ك، ولعله فعل ذل  ومل يذكر الكاتب املرجع الذي استقى منه تلك القصة
،  ، مع أن الكتب اليت تضم مثل تلك احلكاية الساقطة احلاقدة معروفة      من أين صدرت 

 .  ولو تستر عليها وحتفظ من ذكرها
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، وإمنا العجيب أن    وليس العجيب من وجود مثلها يف مزابل بعض الكتب املشبوهة 
، وينشرها يف  ، وينفخ فيها ، وينتسب للتحقيق الصحفي يلتقطها كاتب حيترم نفسه

، ويفترض فيها أن تتحرى فيما تنشره احلقيقة   جريدة عاملية هي األخرى حتترم نفسها
 الذين هم خري   البناءة ال نشر الطعن يف خري رجال األمة من صحابة رسول اهللا    

 .  ، والكذب على األنصار   القرون 

، واهللا      وأسلم مث ماذا على أيب سفيان فيما جرى منه قبل أن يسلم وقد تاب إىل اهللا
è% zƒ≅  {:  تعاىل يقول Ï% ©#Ïj9 (#ÿρ ãxŸ2 β Î) (#θ ßγ tG⊥tƒ öxøó ãƒ Οßγ s9 $ ¨Β ô‰s% y#n= y™ { )؟  )١ ! 

، واهللا تعاىل    يسلم أبوه ويتب إىل اهللا تعاىل  ، حىت لو مل     وماذا على ابنه معاوية يف ذلك 
Ÿω  {:  يقول uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—#uρ u‘ ø— Íρ 3“ t÷z é& 4 { )؟   )٢ ! 

أهنما خالفا احلقائق مث من جهل واضع هذه احلكاية وجهل الكاتب الذي نقلها     
، وكتب إىل   ؛ ألنه قد ذهب مع العري إىل مكة  ؛ فإن أبا سفيان مل حيضر قتال بدر التارخيية

 .  قريش يشري عليهم بالرجوع ملا سلمت العري من املسلمني 

، وقد ائتمنه اهللا ورسوله     من كتاب الوحي املشهورين وكذلك جهال أن معاوية   
 .  كاية املكذوبة  ، ال كما تقول احل على ذلك

وجهال أن رأس الفتنة هو عبد اهللا بن سبإ اليهودي الذي ادعى التشيع ألهل البيت       
والذي نرجوه من جريدة الشرق       .  ولكن يأىب اهللا إال أن يفضح الكاذبني   .  كذب ا وزور ا

، وال سيما ما جيرح شعور املسلمني يف     األوسط أال تنشر مثل هذه الترهات واألباطيل 
، وأن تتحف قراءها فيما هو نافع    ورضي عنهمالصاحل وصحابة نبيهم سلفهم 
وصلى اهللا وسلم وبارك على   .  سدد اهللا خطى اجلميع يف دروب اخلري والسعادة    .  ومفيد

 .  عبده ورسوله ونبيه حممد وآله وصحابته أمجعني 

                                                 
 .  ٣٨:  سورة األنفال آية ) ١(
 .  ١٦٤:  سورة األنعام آية ) ٢(
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 ثاين عشر اإلسالم ال يقر النخوة اجلاهلية والتفرقة العنصرية 
 .  ، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه    احلمد هللا 

 :  وبعد

 لقاء مع الكاتب السوري حممد سامل )  م٥/٥/١٩٨١ (فقد نشر يف جملة املستقبل 

اإلسالم والعروبة والقومية أشكال جمازية ملضمون واحد وهذا العنوان        :  حتت عنوان
وهو يفصح عن اعتقاده بأن هذه     ،  هو خالصة ما أجاب به الكاتب على تساؤالت اجمللة  

، حيث يفسره بأنه   ، ويفسر اإلسالم بتفسري بعيد عن معناه  األمور الثالثة شيء واحد  
،    اعتقاد روحي ومادي وحقيقة الكون واحلياة على حد سواء ويقارن بينه وبني العروبة    

 :  فيقول

العروبة هي      ؛ فإن   فإذا كان االعتقاد اإلسالمي حترري املضمون وأخالقي السلوك    
 ، وإال ملا كتب هلا البقاء واالستمرار على الشكل احلضاري واإلنساين   كذلك

 :  وخيلص يف هناية حبثه إىل قوله 

؛ ليست    ، والقومية  ، والعروبة  اإلسالم :   وهكذا نرى أن تلك املسميات الثالثة   
 سوى أشكال جمازية ملضمون واحد   

 :   ومالحظتنا عليه من وجوه  -
 :  لالوجه األو

إخل    .  . . اعتقاد روحي ومادى حلقيقة الكون واحلياة :  تفسريه اإلسالم بأنه
، وليس هو   ، بل هو اعتقاد وعمل ، فاإلسالم ليس هو جمرد اعتقاد تفسري باطل

، بل هو اعتقاد وإميان باخلالق ومبا له من األمساء      اعتقاد حلقيقة الكون كما يقول  
، وترك ملا منع  ، وعمل مبا شرع من الطاعات ، وما جيب له من العبادة  والصفات

، وانقياد   ، فهو هبذا املعىن استسالم هللا بالطاعة واخلضوع والتذلل      منه من احملرمات 
β¨  {:  ؛ كما قال تعاىل من أحد سواه ، وهو الدين الذي ال يقبل  لشرعه Î) š Ï e$! $# 
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y‰Ψ Ïã «! $# ÞΟ≈ n= ó™ M}   {:  ، وقال تعاىل  )١( } 3 #$ 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 $# z ÏΒ zƒ Ì Å¡≈ y‚ ø9  يف احلديث ، ولقد فسره النيب    )٢( } ∪∋∇∩ #$

،   ة ، وإقامة الصال  ، وأن حممد ا رسول اهللا    شهادة أن ال إله إال اهللا      {:  الصحيح بأنه

 .  )٣( }، وحج بيت اهللا احلرام   ، وصوم رمضان  وإيتاء الزكاة

 :  الوجه الثاين

وهذا من اخللط الناشئ عن  ! ! زعموا أن اإلسالم والعروبة والقومية شيء واحد      
، فحقيقة اإلسالم كما بيناها سابق ا  اجلهل حبقيقة كل من هذه األمور الثالثة أو التجاهل 

قيقة العروبة أهنا انتماء إىل طائفة من البشر تنحدر من أصول معينة    ، وح  يف الوجهة األوىل   
، فهما شيء واحد معنامها   ، وحقيقة القومية كذلك انتماء وخنوة وتنطق لغة معينة

؛    ، فاإلسالم دين وتشريع ، وال جيتمعان مع اإلسالم يف شيء العنصرية والنخوة اجلاهلية
،    ، يترتب عليه الثواب العاجل واآلجل   الرسل يستمد من الوحي اإلهلي الذي جاءت به     

، يقومان على العنصرية والنخوة الذين ينشأ   والقومية والعروبة انتماء بشري من فعل البشر
، مما يؤدي بالتايل إىل التطاحن والتناحر     عنهما التفرق واالختالط بني أجناس البشر 

ة املعاصرة اليت اختذت من القوميات    ؛ كما هو الواقع يف اجلاهلية األوىل واجلاهلي   والتفكك
وهذا خبالف اإلسالم الذي جيمع بني   .  والعنصريات أساس ا حلكمها وتضامنها

،    ، حىت تكون مجاعة واحدة  ، ويؤلف بني قلوهبا ، ويوحد بينهم اجلنسيات املختلفة
β¨ {، وال ألبيضها على أسودها إال بالتقوى  ال فضل لعربيها على عجميها Î) 

ö/ ä3 tΒ t ò2 r& y‰Ψ Ïã «! $# öΝ ä39 s) ø? r& 4 { )٤(   . 

                                                 
 .  ١٩:  سورة آل عمران آية  ) ١(
 .  ٨٥:  سورة آل عمران آية  ) ٢(
،  )٥٠٠١(، النسائي اإلميان وشرائعه   )٢٦٠٩(، الترمذي اإلميان    )١٦(، مسلم اإلميان    )٨(البخاري اإلميان  ) ٣(

 .  )٢/٩٣(أمحد 
 .  ١٣:  سورة احلجرات آية  ) ٤(
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 :  الوجه الثالث

إن املسميات الثالثة اإلسالم والعروبة والقومية ليست سوى أشكال جمازية       :  يف قول
 . ملضمون واحد   

ذا القول فيه متويه على اجلهال واإلغرار بأن اإلسالم يقر االنتماء إىل العنصريات  ه
، وال خيفى ما يف هذا الدس من  ! !، وإن العروبة والقومية تسد مسد اإلسالم    والقوميات

، رضي اهللا عن أمري    املغالطة واخلطورة على من مل يعرف حقيقة اإلسالم وحقيقة اجلاهلية     
إمنا تنقد عرى اإلسالم عروة عروة إذا نشأ يف      :  ، حيث يقول  ن اخلطاب املؤمنني عمر ب

، بل     فاإلسالم ال يقر العنصريات والنعرات القومية. اإلسالم من ال يعرف اجلاهلية 
 .  ، ويندد هبا حيارهبا

$  {:  قال اهللا تعاىل pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# $ ¯ΡÎ) /ä3≈ oΨø)n= yz ÏiΒ 9x.sŒ 4 s\Ρé&uρ öΝä3≈ oΨ ù=yè y_ uρ $ \/θ ãèä© Ÿ≅Í← !$ t7s% uρ 

(#þθ èùu‘$ yètG Ï9 4 ¨βÎ) ö/ä3tΒ tò2 r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝä39s)ø?r& 4 { )فأرجع البشر كلهم إىل أب واحد وأم     .   )١

إن اهللا قد أذهب    { وقال النيب  .  حد منهم على آخر إال بالتقوى، ال فضل أل واحدة 
، ال فضل لعريب على   ، كلكم آلدم وآدم من تراب ، وتفاخرها باآلباء عنك عبية اجلاهلية

وملا حصل شجار بني رجل من    .  )٢( } إال بالتقوى ، وال ألسود على أمحر   عجمي
 ! يا للمهاجرين :  ، فقال املهاجري املهاجرين ورجل من األنصار

 ! يا لألنصار :  وقال األنصاري

، وأنا بني  أبدعوى اجلاهلية {:  ، وقال  هذه النخوة اجلاهليةأنكر النيب 

 .  )٣( }؛ فإهنا منتنة  دعوها : ( وقال.  ) !؟  أظهركم 

                                                 
 .  ١٣:  سورة احلجرات آية  ) ١(
 .  )٥١١٦(، أبو داود األدب   )٣٩٥٥(الترمذي املناقب  ) ٢(
،   )٣٣١٥(، الترمذي تفسري القرآن     )٢٥٨٤(، مسلم الرب والصلة واآلداب   )٤٦٢٢(البخاري تفسري القرآن   ) ٣(

 .  )٣/٣٩٣(أمحد 
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yϑ$  {:  وقال تعاىل ¯ΡÎ) tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×ο uθ ÷z Î) { )ومل تنفع    جنسياهتم، ومل يفرق بني  )١ ،
، وعمار بن  ، وسلمان الفارسي  ، ومل تضر بالل ا احلبشي أبا جهل وأبا هلب عروبتهما

، فكيف يقال  ، حيث أصبحوا من سادة املسلمني  ؛ مل يضر هؤالء عدم عروبتهم ياسر
! ؟  إن اإلسالم والعروبة والقومية شيء واحد وأشكال جمازية ملضمون واحد        :  بعد هذا
 ! ؟  ذا إال مجع بني ما فرق اهللا هل ه

وما وظيفته يف احلياة وهل هو  ! ؟  ؛ فألى شيء جاء اإلسالم مث إذا كانت مبعىن واحد 
مث إذا كانت العروبة   ! ؟  ، وتكرار ملضمون واحد    على هذا االعتبار إال حتصيل حاصل
إلسالم قبل ؛ فلماذا مل تؤد القومية والعروبة دور ا   والقومية مها واإلسالم شيء واحد  

، ال  ، منقسمني على أنفسهم أمل يكن العرب قبل اإلسالم ضالني يف عقائدهم  ! ؟  وجوده  
، وال يراعون فيما    ، يتسلط قويهم على ضعيفهم  ، وال هتدأ بينهم حرب    جتمعهم رابطة
ρ#)  {:  ، وقد ذكرهم اهللا تعاىل هبذا يف قوله  ، وال قومية بينهم عروبة ãä.øŒ$#uρ |Myϑ ÷èÏΡ «!$# 

öΝä3ø‹n= tæ øŒÎ) ÷ΛäΖä. [!#y‰ôãr& y#©9r'sù t ÷t/ öΝä3Î/θ è= è% Λä ós t7ô¹ r'sù ÿÏµ ÏFuΚ ÷è ÏΖÎ/ $ ZΡ≡uθ ÷z Î){ )إن مساواة اإلسالم  .   )٢
، وبني الضياء  ، مساواة بني اهلدى والضالل واة بني الشيء وضده بالعروبة والقومية مسا

؛ لكان يف هذا تنقص  إن اإلسالم أحسن من القومية والعروبة  :  ، بل لو قيل والظالم 
 :  ؛ كما قيل وهضم له 

أمل تـر أن السـيف يـنقص قدره إذا          أمل تـر أن السـيف يـنقص قدره إذا           قـيل إن السـيف أمضـى من العصاقـيل إن السـيف أمضـى من العصا
؟    والقومية ليست سوى أشكال ملضمون واحد    إن اإلسالم والعروبة   :  فكيف إذا قيل

وهل يقول هذا إال من ال يفرق بني  ! ؟  هل هذا إال من أعظم املغالطة واخللط والتضليل   ! 
،    نسأل اهللا أن يهدينا إىل معرفة احلق   ! ؟  ، أو يقصد اإليهام والتضليل   اإلسالم واجلاهلية 

ضي الكاتب يف تسويته بني  مث مي.  ، وأن ال يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا   والعمل به
إن   :  ، حيث يقول  ، فيزعم أن اختالف العقائد ميثل حبد ذاته عنصر ا تكاملي ا   املتضادات

                                                 
 .  ١٠:  سورة احلجرات آية  ) ١(
 .  ١٠٣:  سورة آل عمران آية  ) ٢(
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، واختالف التعاليم من اعتقاد إىل آخر ميثل حبد ذاته عنصر ا        الدين يف مضمونه إنساين 
. ة إنسانية تكاملي ا ضمن واقع االنطالق الفكري واحلركي املستمر علو ا حىت أفضل مسري     

، وعقيدة املسلمني وعقيدة     وهذا معناه التسوية بني عقيدة التوحيد وعقيدة الشرك 
χ  {:  النصارى الذين يقولون  Î) ©!$# ß]Ï9$ rO 7π sW≈ n= rO ¢{ )؛ فأي معىن لقوله  ال وإ! !   )١  :

أليس معناه أن كل    ! واختالف التعاليم من اعتقاد إىل آخر ميثل حبد ذاته عنصر ا تكاملي ا ؟     
اختالف واحد ال أن االعتقاد الصحيح اعتقاد  ! ؟  اعتقاد يلتقي مع االعتقاد اآلخر ويكمله 

‰ô  { : قال تعاىل.  ، هو عقيدة التوحيد اليت بعث اهللا هبا مجيع رسله فيه 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_ $# uρ |Nθ äó≈ ©Ü9 β¨  {:  وقال تعاىل.   )٢( }) #$ 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 ∩⊄∪{ )وأي عقيدة ختالف هذه      .   )٣
ولو كانت كل .  ، فهي عقيدة الطاغوت الذي أمر اهللا باجتنابه  ؛ فهي باطلة  العقيدة

، وإنزال    ؛ فما الفائدة من بعثة الرسل ا كما يقول الكاتبعقيدة متثل عنصر ا تكاملي 
هل هذا إال عني املغالطة يف أوضح الواضحات       ! ؟  ، وأمر الناس بعقيدة واحدة   الكتب

 ! ؟  ومما يعلم بالضرورة
ــيء  ــان ش ــيس يصــح يف األذه ــيء ول ــان ش ــيس يصــح يف األذه ول إذا احـــتاج الـــنهار إىل دلـــيلإذا احـــتاج الـــنهار إىل دلـــيل

، واهللا     ، خشية االغترار هبا   كاتب املذكورهذا ما أردت التنبيه عليه مما جاء يف مقالة ال  
 .  تعاىل أعلم

 .  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم  

 .  واحلمد هللا رب العاملني 

                                                 
 .  ٧٣:  سورة املائدة آية ) ١(
 .  ٣٦:  سورة النحل آية  ) ٢(
 .  ٩٢:  سورة األنبياء آية ) ٣(
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 حول البدع وإنكارها

  أوال إنكار الوصية املكذوبة واملنسوبة إىل الشيخ أمحد خادم املسجد النبوي 
 .  احلمد هللا وحده  

 :  أما بعد

$  {:  يقول اهللا 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 šÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ#u «!$$ Î/ (#θ ßϑ |ÁtFôã $#uρ Ïµ Î/ öΝßγ è=Åz ô‰ã‹|¡sù ’Îû 7πuΗ ÷qu‘ çµ÷ΖÏiΒ 9≅ôÒ sùuρ öΝÍκ‰ Ï‰öκu‰ uρ Ïµ ø‹s9Î) $ WÛ≡uÅÀ 

$ VϑŠ É)tG ó¡•Β ∩⊇∠∈∪ { )١(   .} ¨β 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¯= yès9 tβθà)−G s? ∩⊇∈⊂∪ { )٢(   .}  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‘ ∩∉∪ { )٣(   .}  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 ∩⊇⊇∈∪ { )يف هذه اآليات الكرمية    .   )٤
،    يذكر اهللا عباده بنعمته عليهم بإنزال كتابه الذي أخرجهم به من الظلمات إىل النور 

اء  ، وحيذرهم من خمالفته وطلب اهلداية من غريه من اآلر ويأمرهم باالعتصام والتمسك به
؛ مما يدل على أنه سيكون هناك حماوالت تبذل من شياطني اجلن    واألهواء املضلة 

، وإخراجهم من النور إىل      ، لصرف الناس عن كتاب رهبم وسنة نبيهم  واإلنس
 .  ، وصرفهم عن طريق اجلنة إىل طريق النار     الظلمات

ث اهللا نبيه  وما زال هذا اخلبث واملكر السيئ يبذل من أعداء اهللا ورسوله منذ بع    
، ومن ذلك ما ظهر من سنوات يف هذه البالد من خرافة     .  إىل يومنا هذا حممد ا

                                                 
 .  ١٧٥ - ١٧٤:  اآليتان سورة النساء ) ١(
 .  ١٥٣:  سورة األنعام آية ) ٢(
 .  ٦٩:  ية سورة النساء آ) ٣(
 .  ١١٥:  سورة النساء آية ) ٤(
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صاغها الشيطان مضل على صورة رؤيا منسوبة إىل الشيخ أمحد خادم املسجد النبوي 
، وقد ضمن هذه الرؤيا املزعومة أكاذيب       ، وقصده هبذه النسبة ترويج هذه الفرية    الشريف

 :  ، وقال له   حني رآه يف املنام ت زعم أنه تلقاها من النيب وهتديدات وختويفا

، ومن يكتبها    ؛ ألهنا منقولة بقلم القدر من اللوح احملفوظ    أخرب أميت هبذه الوصية   
، ومن مل يكتبها   ؛ بين له قصر ا يف اجلنة ، ومن حمل إىل حمل ويرسلها من بلد إىل بلد

، أو كان    ؛ أغناه اهللا  ، ومن كتبها وكان فقري ا  ة؛ حرمت عليه شفاعيت يوم القيام ويرسلها
، ومن مل   ؛ غفر اهللا له ولوالديه بربكة هذه الوصية    ، أو عليه ذنب  ؛ قضى اهللا دينه  مديون ا

،    كذا (؛ ينجو  ، ومن يصدق هبا  ؛ اسود وجهه يف الدنيا واآلخرة     يكتبها من عباد اهللا
 . ا كفر ، ومن كذب هب  من عذاب اهللا)  ينج :  والصواب 

هذا بعض ما جاء يف هذه الوصية املكذوبة اليت جترأ خمترعها على الكذب على رسول  
، وهذه      )١( }؛ فليتبوأ مقعده من النار  من كذب علي متعمد ا {:   الذي قالاهللا 

، وقد دحضها أهل   ت يف مصر منذ أكثر من مثانني سنة، وقد ظهر  الوصية املكذوبة قدمية  
 -؛ منهم الشيخ حممد رشيد رضا  ، وزيفوها وبينوا ما فيها من الكذب والباطل العلم

، وإننا    ) هـ١٣٢٢ (قد أجبنا عن هذه املسألة سنة   :   وقد قال يف رده عليها-رمحه اهللا 
،    ط والتهجي إىل اآلن مرار ا كثري ا نتذكر أننا رأينا مثل هذه الوصية منذ كنا نتعلم اخل 

، ال    ، والوصية مكذوبة قطع ا   وكلها معزوة إىل رجل امسه شيخ أمحد خادم احلجرة النبوية      
مث . ، وإمنا يصدقها البلداء من العوام األميني   خيتلف يف ذلك أحد شم رائحة العلم والدين 

 .  ا جاء فيها من االفتراءات رد ا مطول ا مفيد ا دحض فيه كل م- رمحه اهللا -رد عليها 

مث إن هذه الوصية اختصرت وجيء هبا إىل هذه البالد على يد بعض املخرفني        
، حىت   ، وصرفهم عن كتاب رهبم وسنة نبيهم    ؛ بقصد إفساد عقائد الناس  والدجالني

، وأخذوا يطبعوهنا    وقد تلقفها بعض اجلهلة  .  يسهل تضليلهم مبثل هذه الوصية الكاذبة  

                                                 
 .  )٤/٢٥٢(، أمحد  )٤(، مسلم مقدمة   )١٢٢٩(البخاري اجلنائز  ) ١(



 البيان ألخطاء بعض الكتاب
 

 ٢٥٨

؛ ألن هذا الفاجر الذي اخترعها قال   ؛ متأثرين مبا فيها من الوعود والوعيد  اويوزعوهن
 :  فيها

؛ غفر  ، إن كان مذنب ا  ؛ حصل على مطلوبه   فمن طبع منها كذا من النسخ ووزعها 
؛ قضى   ، وإن كان مدين ا   ؛ رفع إىل وظيفة أحسن من وظيفته      ، وإن كان موظف ا   اهللا له 
 . ، وحصل عليه كذا وكذا من العقوبات   سود وجهه  ؛ ا ، ومن كذب هبا  دينه

 .  ، وعمل على نشرها خوف ا وطمع ا  ؛ تأثر هبا فإذا قرأها بعض اجلهلة  

،    ، وحذروا الناس من نشرها والتصديق هبا  وقد قام العلماء ببيان كذب هذه الوصية 
برد جيد  فقد رد عليها - حفظه اهللا -ومن هؤالء العلماء الشيخ عبد العزيز بن باز 

 .  ، وبني ما فيها من الكذب والتدجيل مفيد

؛ أخذوا ينشروهنا    ، وعرفوا حقيقتهم   وملا رأى مروجها أن املسلمني قد تنبهوا لدسهم   
 .  ، ويغرون بعض اجلهال بنشرها وتوزيعها   خفية

 :   وهذه الوصية باطلة من عدة وجوه -

؛ كل هذه األمور ال    املستقبلإن أحكام الدين والوعد والوعيد واألخبار عن     :  أول ا
 بعدما أكمل اهللا   ، والوحي قد انقطع مبوت الرسول      تثبت إال بوحي من اهللا إىل رسله  

 .  ، وفيهما الكفاية واهلداية  ، وقد ورث لنا الكتاب والسنة  به الدين

؛ إلضالل    ؛ ألن غالبها من وضع الشياطني  ؛ فال يثبت هبا شيء اما الرؤيا واحلكايات
 .   عن دينهمالناس

،   ، وقضاء حوائجه  ومفتري هذه الوصية يعد من صدقها ونشرها بدخول اجلنة
 .  ، وأنه يسود وجهه    ، ويتوعد من كذب هبا بدخول النار وتفريج قرباته

 .  ، نعوذ باهللا من ذلك ، وكذب على اهللا سبحانه وتعاىل  وهذا تشريع دين جديد
؛ ألن من كتب   ظم من القرآن الكرمي   إن مفتري هذه الوصية جعلها أع   :  ثاني ا

؛ ال حيصل له هذا الثواب الذي قال فيه   املصحف الشريف وأرسله من بلد إىل بلد 
 .  إنه حيصل ملن ينشر هذه الوصية  :  الدجال
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 إذا كان ؛ ال حيرم من شفاعة النيب  ومن مل يكتب القرآن ويرسله من بلد إىل بلد
 ! ! مؤمن ا 

لشفاعة إذا مل يكتب هذه الوصية ويرسلها من بلد إىل بلد       فكيف حيرم املؤمن من ا
 ! ؟  كما يقول مفتريها

إنه من اجلمعة إىل     :  ، حيث جاء فيها إن هذه الوصية فيها ادعاء علم الغيب  :  ثالث ا
فهذا من ادعاء علم الغيب الذي ال  . اجلمعة مات مائة وستون ألف ا على غري دين اإلسالم  

،    ، ومن ميوت على الكفر  ه هو الذي يعلم عدد من ميوت على اإلسالم؛ فإن يعلمه إال اهللا
 .  ومن ادعى علم الغيب فهو كافر باهللا

إن الثواب والعقاب يف الدنيا واآلخرة ال يثبتان إال بنص من كتاب اهللا وسنة   :  رابع ا
،  ، وهذه املفتري يف هذه الوصية جعل الثواب ملن صدقها والعقاب ملن كذب هبا    رسوله

، ومل    فكثري ا من املسلمني كذبوها وزيفوها - واحلمد هللا   -، وقد فضحه اهللا    ومل ينشرها
 .  ، والذين صدقوها ونشروها مل حيصل هلم إال اخليبة واخلسارة    حيصل هلم إال اخلري

، فحلف باهللا  مث إن هذا املفتري أراد أن يوهم العوام واجلهال بصدق هذه الوصية     
؛ خيرج من الدنيا على غري  ، وأنه إن كان كاذب ا    ، وأهنا حقيقة  صادق أميان ا مكررة أنه 

، حىت حيسن به  ، وبغضه للمعاصي واملنكرات  ، وأراد أن يتظاهر حبب اإلسالم   اإلسالم
 .  الظن ويصدق

؛ فإن احللف وكثرة اإلميان ال تدل   ، بل ومن غباوته وجهله وهذا من مكره وخبثه
، فهذا إبليس حلف       ن الكذابني حيلفون للتغرير بالناس، فكثري م على صدق كل حالف  
$ (ÎoΤÎ’  {:  لألبوين عليهما السالم yϑ ä3s9 zÏϑ s9 šÏ⇔ÅÁ≈ ¨Ψ9$# ∩⊄⊇∪ { )١(   . 

Ÿω  {:  اهللا تعاىل قال لنبيه uρ ôìÏÜè? ¨≅ ä. 7∃ξ ym AÎγ ¨Β ∩⊇⊃∪ { )٢(   . 

                                                 
 .  ٢١:  سورة األعراف آية  ) ١(
 .  ١٠:  سورة القلم آية  ) ٢(
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=àÎ£ {:  ، ويقول عنهم  وأخرب أن املنافقني حيلفون على الكذب وهم يعلمون    ós uŠs9uρ ÷β Î) 

!$ tΡ÷Šu‘ r& ω Î) 4 o_ ó¡ßs ø9$# ( ª!$#uρ ß‰pκô¶ tƒ öΝåκ̈ΞÎ) šχθ ç/É‹≈ s3s9 ∩⊇⊃∠∪ { )١(   . 

،    هل يظن هذا الغيب األمحق أنه إذا افترى الكذب على اهللا ورسوله يف هذه الوصية   
 .  حاشا وكال! ؟  وحلف يف آخرها أن املسلمني سيصدقون ويقبلون أقواله     

؛ فهو من التغرير الذي يقصد    لتأمل من املنكرات، وا وأما تظاهره بالغرية على الدين
، ومل يدر أن فرعون اللعني تظاهر لقومه    ، ويقبلوا قوله من ورائه أن حيسن الناس به الظن 

%∃þ’ÎoΤÎ) ß {:  بالنصح والشفقة حينما قال هلما حيذرهم من اتباع موسى عليه السالم s{r& βr& 

tΑÏd‰t7ãƒ öΝà6oΨƒ ÏŠ ÷ρ r& βr& tÎγ ôàãƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# yŠ$ |¡xø9$# ∩⊄∉∪ { )٢(   . 

 .  فما كل من تظاهر باملناصحة والغرية يكون صادق ا

، وبيان   ويكفينا ما جاء يف الكتاب والسنة من التحذير من املنكرات واملعاصي
 .  . . ، ففي ذلك الكفاية ألهل اإلميان  العقوبات املترتبة عليها

؟ وما هو    ما هو اهلدف الذي يقصده صاحب هذه الوصية       :  ؛ ورمبا يسأل سائل   هذا
 ؟   الدافع لقيامه بافترائها وتروجيها

، وصرفهم    أن هدفه من ذلك تضليل الناس عن كتاب رهبم وسنة نبيهم :  واجلواب
، اخترع هلم     ، فإذا صدقوا يف هذه وراجت بينهم كايات املكذوبة إىل اخلرافات واحل

، وتغيري  ، فيسهل الدس عليهم ، حىت ينشغلوا بذلك عن الكتاب والسنة أخرى وأخرى  
؛ فلن يستطيع   ؛ فإن املسلمني ما داموا متمسكني بكتاب رهبم وسنة نبيهم   عقائدهم

اب والسنة وصدقوا اخلرافات    ، لكنهم إذا تركوا الكت    املضللون صرفهم عن دينهم   
 .  ؛ سهل قيادهم لكل مضلل وملحد واحلكايات والرؤى الشيطانية

                                                 
 .  ١٠٧:  سورة التوبة آية ) ١(
 .  ٢٦:  سورة غافر آية ) ٢(
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، تعمل على ترويج هذه     وقد يكون من وراء ذلك منظمات سرية من الكفار
 .  ؛ لصرف املسلمني عن دينهم   املفتريات

ون    ، ويبعد أن يك   ومما يدل على ذلك أن هذه اخلرافة موجودة منذ قرن من الزمان       
 .  ، فلوال أن هناك من يعمل على تروجيها من بعده مل تظهر   خمترعها على قيد احلياة

، واسألوا    ، وال يكن هلا رواج بينكم فإياكم أيها املسلمون والتصديق هبذه املفتريات 
؛   ، ومن رأيتموه يكتب هذه الوصية املكذوبة ويروجها    أهل العلم عما أشكل عليكم

،    ، وردعه ؛ لألخذ على يديه  ، فبلغوا عنه أهل احلسبة والسلطة  فبلغوا عنه أهل العلم
 .  وكف شره عن املسلمني 

إن أعداء اهللا ورسوله من الكفار واملنافقني وشياطني اجلن واإلنس دائم ا حياولون    
، وعن اتباع  ، وعن طريق اجلنة إىل طريق النار     صرف الناس عن دين احلق إىل دين الباطل  

، ويغريون الكتب   ، فكانوا حيرفون شرائع األنبياء   الشياطني واملضلني الرسل إىل اتباع  
 .  ؛ كما فعلوا يف التوراة واإلحنيل  املرتلة على الرسل 

؛ تكفل    وأنزل عليه القرآن العظيم والشرع القومي     وملا بعث اهللا خامت النبيني حممد   
$ {:  ه وتعاىل، فقال سبحان سبحانه حبفظ القرآن العظيم من التغيري والتبديل  ¯ΡÎ) ßøt wΥ $ uΖø9̈“ tΡ 

tø.Ïe%! $# $ ¯ΡÎ)uρ …çµ s9 tβθÝàÏ≈ pt m: ∩∪ { )١(   . 

çµ…  {:  وقال تعاىل ¯ΡÎ)uρ ë=≈ tG Å3s9 Ö“ƒÌ“ tã ∩⊆⊇∪ ω Ïµ‹ Ï?ù'tƒ ã≅ ÏÜ≈ t7ø9$# .ÏΒ È ÷t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ Ÿω uρ ôÏΒ Ïµ Ïù= yz ( 
×≅ƒÍ”∴s? ôÏiΒ AΟŠ Å3ym 7‰ŠÏΗ xq ∩⊆⊄∪ { )٢(   . 

، وصفوة     ؛ مبا أقام عليها من احلراس األمناء   من كذب الكذابنيوحفظ سنة نبيه 
، ونفوا عنها كل ما حاول إدخال فيها الكذابون    انة، الذين حفظوها ونقلوها بأم العلماء

، فوضعوا الضوابط والقواعد اليت يعرف هبا احلديث الصحيح من احلديث     والدجالون 

                                                 
 .  ٩:  سورة احلجر آية ) ١(
 .  ٤٢ - ٤١: يتاناآلسورة فصلت ) ٢(
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، وحشروا األحاديث املكذوبة وحذروا      ، ودونوا األحاديث الصحيحة ومحوها   املكذوب 
؛ جلئوا     اهللا وسنة رسولهفلما مل جيد أعداء اهللا ورسوله هلم منفذ للدس يف كتاب   .  منها

، وإشغاهلم باحلكايات املكذوبة واملنامات     إىل حماولة صرف الناس عن الكتاب والسنة  
، والوعود الكاذبة اليت تغري وتغر ضعاف   ، اليت تشمل على الترغيب الترهيب املزورة 

لعبادة  ، فصرفوا كثري ا منهم إىل الشرك واإلحلاد والبدع باسم الدين وا اإلميان واجلهلة 
 .  ، جري ا وراء تلك اخلرافات  والزهد 

، وإمنا ينبين على احلكايات   فدين هؤالء املنحرفني ال ينبين على الكتاب والسنة
، وتركوا كتاب اهللا وسنة رسوله إىل     ، فضلوا عن اهلدى  ، واملنامات املذعومة  املكذوبة 

 .  ، وهذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة    وساوس الشياطني

tΒ  {:  ل تعاىلقا uρ ß·÷è tƒ tã Ìø.ÏŒ Ç≈uΗ ÷q§9$# ôÙÍh‹s)çΡ …çµ s9 $ YΖ≈ sÜø‹x© uθßγ sù …çµ s9 Öƒ Ìs% ∩⊂∉∪ öΝåκ̈ΞÎ)uρ 

öΝåκtΞρ ‘‰ÝÁ u‹s9 Çtã È≅‹ Î6 ¡¡9$# tβθ ç7|¡øt s† uρ Νåκ̈Ξr& tβρ ß‰tG ôγ •Β ∩⊂∠∪ { )١(   . 

، واحذروا الدسائس املضلة اليت        متسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم! فيا عباد اهللا 
 .  يروجها أعداء امللة  

 .  وفق اهللا اجلميع لالعتصام بالكتاب والسنة 

 . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه

                                                 
 .  ٣٧- ٣٦:  اآليتان سورة الزخرف  ) ١(
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  هللا ثانيا نظرات يف كتاب علموا أوالدكم حب رسول ا

 ملعايل الدكتور حممد عبده مياين
علموا أوالدكم    :  اطلعت على كتاب ألفه معايل الدكتور حممد عبده مياين حتت عنوان 

 :  ، وجاء على غالف الطبعة الثالثة منه ما نصه  حب رسول اهللا وطبعه عدة طبعات 

 . هـ ٣٠م ج وتاريخ  / ١١١٢ طبع مبوافقة وزارة اإلعالم رقم  

، جيعل    ، مع أن هذا أمر الزم     اليه موافقة مراقبة املطبوعات يف اإلفتاء  ومل يذكر مع 
 .  هلذه اجلهة بتخطيه هلا املطالبة حبقها حنو هذا اإلجراء املخالف لنظام املطبوعات    

 واجبة على كل   وحنن وكل مسلم نتفق مع معايل الدكتور على أن حمبة الرسول  
، وتأيت يف الدرجة الثانية بعد حمبة  ئل العقيدة، بل هي من أعظم أصول اإلميان ومسا  مسلم

ونتفق .   أو بغض شيء مما جاء به ردة عن دين اإلسالم     ، وبغض الرسول     اهللا تعاىل
 .  كذلك مع معاليه على أن بيان هذا للناس أمر واجب 

، وعلى   ، واألدلة الصحيحة من الكتاب والسنة   ولكن بيانه يكون بالطريقة الشرعية 
، وهذا ما مل يتوفر يف كتاب معاليه كما    د املعتربة عند أهل السنة واجلماعة  ضوء العقائ
 :  ، وذلك على النحو التايل  يأيت بيانه

 علموا أوالدكم حب رسول اهللا  :   قوله يف العنوان- ١

 ! ؟  ، أو هي عمل قليب يقوى وينمى   هل احملبة تعلم تعليم ا

 ومنوها يف   دكم وجوب حمبة الرسول    بينوا ألوال :  كان األوىل بالدكتور أن يقول 
، وإخراجها من    ، وما جاء على يديه من هداية األمة ؛ ببيان صفاته وخصائصه قلوهبم

، وإنقاذها من اخلرافات والبدع والشركيات إىل التوحيد اخلالص       الظلمات إىل النور
 .  والعقيدة الصحيحة

ر حمبة اهللا تعاىل اليت هي األصل     ومل يذك  ملاذا اقتصر معاليه على حمبة الرسول   - ٢
 ! ؟  الذي تتبعه حمبة الرسول  
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 ! ؟  ملاذا يذكر الفرع ويترك األصل 

؛ كقوله    تأيت بعد حمبة اهللا تعاىل يف الكتاب السنة أمل تكن حمبة الرسول   
ö≅è% β  {:  تعاىل Î) tβ%x. öΝä.äτ!$ t/# u öΝà2 äτ!$ oΨ ö/r&uρ { )إىل قوله تعاىل...  )١   :}  ¡=ym r& 

Νà6ø‹s9Î) š∅ ÏiΒ «!$# Ï& Î!θ ß™ u‘uρ { )وقوله  .   )٢ } ؛ وجد هبن    ثالث من كن فيه

 ! ؟   احلديث)٣( }.  . . أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها    :  حالوة اإلميان 

t  {:  وقال تعاىل É‹©9$#uρ (#þθ ãΖtΒ#u ‘‰x© r& $ {6 ãm °! 3 { )٤(   ،}  ö≅ è% βÎ) óΟçFΖä. tβθ™7Ås è? ©!$# 

‘ÏΡθ ãè Î7¨?$$ sù ãΝä3ö7Î6 ós ãƒ ª!$# öÏøó tƒ uρ ö/ä3s9 ö/ä3t/θ çΡèŒ 3 { )٥(   . 

إنه اليوم الذي ولد      :   بابتداع االحتفال يف اليوم الذي يقال ما عالقة حمبة الرسول   - ٣
، حيث ذكر معايل الدكتور ذلك يف  ، وهو اليوم الثاين عشر من ربيع األول  فيه

، وحاول يف هذه    ) ١٠٣ (إىل صفحة  )  ٩٥ ( إليه من صفحة  ، ودعا كتابه
؛ دون أن يربز دليل ا صحيح ا واحد ا أو استدالل ا       الصفحات أن يسوغ هذا االحتفال 

$  {:  ، سوى أنه عادة أحدثها بعض الناس  صحيح ا على ما قال ¯ΡÎ) !$ tΡô‰y ùρ $ tΡu!$ t/# u #’n?tã 

7π ¨Βé& $ ¯ΡÎ)uρ #’n?tã ΝÏδ Ì≈ rO#u tβρ ß‰tG ôγ •Β ∩⊄⊄∪ { )٦(  . 

، وقد     ؛ ألن هذا له موضع آخر     ولسنا بصدد مناقشة الشبهات اليت ذكرها هنا
 .  نوقشت واحلمد هللا يف أكثر من كتاب وتبني أن االحتفال باملولد بدعه حمدثة

 هذا االحتفال ألمته أو هو شيء      هل شرع الرسول     :  معايل الدكتوروحنن نسأل 
 ؟   حمدث بعده

                                                 
 .  ٢٤:  سورة التوبة آية ) ١(
 .  ٢٤:  سورة التوبة آية ) ٢(
ابن    ،  )٤٩٨٧(، النسائي اإلميان وشرائعه    )٢٦٢٤(، الترمذي اإلميان    )٤٣(، مسلم اإلميان   )١٦(البخاري اإلميان  ) ٣(

 .  )٣/١٠٣(، أمحد  )٤٠٣٣(ماجه الفنت 
 .  ١٦٥:  سورة البقرة آية ) ٤(
 .  ٣١:  سورة آل عمران آية  ) ٥(
 .  ٢٢:  سورة الزخرف آية  ) ٦(
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 .  )١( }من أحدث يف أمرنا ما ليس منه فهو رد   { وقد قال 

 ! ؟  وهل فعله صحابته وخلفاؤه الراشدون الذين ال يسويهم أحد يف حمبته     

 ! ؟  ل كانوا مقصرين يف حمبته حني مل يفعلوه ه

، وفعل البدع معصية     عن البدعة ، وقد هنى    ؛ ألنه بدعة  ؛ بل إهنم مل يفعلوه   ال
 .  ؛ ألن حمبته تقضي متابعته وترك ما هنى عنه   يتناقض مع حمبته له

 بفعل  مث ندعوهم ملخالفته كيف نعلم أوالدنا حمبة رسول اهللا   ! فيا معايل الدكتور 
 ! ؟   أليس هذا تناقض ا ! ؟  البدع

؛  ، وألزموهم بطاعته   واهنوهم عن خمالفتهعلموهم متابعة رسول اهللا  :  ليتك قلت
، وفرقوا   عليها لعشر، واضربوهم   مروا أوالدكم بالصالة لسبع  { كما قال 

 .  )٢( }بينهم يف املضاجع 

حيث شغل .  . .  مبوضوع حمبته  ما عالقة حتديد املكان الذي ولد فيه الرسول - ٤
،   ) ١٩١ (إىل  )  ١٧٩ (الدكتور حيز ا كبري ا من كتابه يف البحث عن حتديده من صفحة 

 .  مبعرفته، ومل يكلف   وأتعب فكره وقلمه يف ذلك مبا ال جدوى من ورائه 

 ! ؟   هذا املكان ألمتههل عني رسول اهللا  

، ومن بعدهم من القرون املفضلة وأئمة اإلسالم    هل اعتىن الصحابة والتابعون
 ! ؟  املعتربون بتعيني هذا املكان

 ! ؟  وماذا يرجع على األمة من تعيني 

 بل إن ،  وصحابته؛ ما تركه الرسول  لو كان يف ذلك ما يعود على األمة خبري
 ملا ، وملا سئل   مل يهتم بشأن بيته الذي كان يسكنه يف مكه قبل اهلجرةالرسول 

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

 .  )٦/٢٧٠(أمحد 
 .  )٢/١٨٧(، أمحد  )٤٩٥(أبو داود الصالة  ) ٢(
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وهل ترك لنا عقيل من رباع أو   { ؟ قال  أترتل يف دارك:  ، وقيل له قدم مكة

 .  )١( }؟  دور

؛ على أن يهتم باملكان الذي ولد     نها وعاش فيها يهتم باألمكنة اليت سكما كان 
؛ ألن ذلك يفضي إىل أن نتخذ هذه األمكنة     ، ومل يكن صحابته يفعلون ذلك   فيه

 .  متعبدات ومعتقدات فاسدة

؛ ألن    بعد البعثة مل يهتم بشأن غار حراء الذي ابتدأ نزول الوحي عليه فيه   إن النيب  
 .  اهللا مل يأمره بذلك

؛ قطعها   الناس يذهبون إىل الشجرة اليت وقعت حتتها بيعة الرضوان ر وملا رأى عم
 .  خمافة أن يفنت الناس هبا

Í‘x‹ós  {:  ، وتذكروا قوله تعاىل  فال تفتحوا للناس باب ا مغلق ا uŠù= sù t Ï%©!$# tβθ àÏ9$ sƒ ä† ôtã 

ÿÍν Íö∆ r& β r& öΝåκz:ŠÅÁ è? îπuΖ÷FÏù ÷ρ r& öΝåκz: ÅÁãƒ ë>#x‹tã íΟŠ Ï9r& ∩∉⊂∪ { )٢(   . 

 إشارة إىل البقعة اليت ولد فيها رسول  ، وال يف سنة نبيه  وهلذا ال جند يف كتاب اهللا 
 وإمنا    ة على حمبته  ، وليس يف االعتناء بذلك دالل    ألنه ال فائدة من ذلكاهللا 

؛ كما قال الشاعر احلكيم يف  ، والعمل بسنته وترك ما هنى عنه  اتباعهعالمة حمبته 
 :  مالزمة احملبة للطاعة 

ــيع    ــب مط ــن حي ــب مل ــيع   إن احمل ــب مط ــن حي ــب مل إن احمل لــو كــان حــبك صــادقا ألطعــتهلــو كــان حــبك صــادقا ألطعــته 
، وذكر فيها     حشد معايل الدكتور يف كتابه هذا أمور ا وأشياء  كثرية فيها نظر   - ٥

 .  ، ومل يوثقها من دواوين السنة املعتربة   مل يبني درجتهاأحاديث

؛ ألن القراء     أن ال يهمل ذلك - كالباحث حيمل أكرب درجة علمية  -والواجب عليه  
 .  ينتظرون منه ومن أمثاله أن يقدم هلم حبث ا مستوفي ا اجلوانب العلمية واملعنوية  

                                                 
،  )٢٧٣٠(، ابن ماجه الفرائض  )٢٩١٠(، أبو داود الفرائض  )١٣٥١(، مسلم احلج  )١٥١١(ج البخاري احل) ١(

 .  )٥/٢٠٣(أمحد 
 .  ٦٣:  سورة النور آية ) ٢(
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 :  ومما جاء يف كتابه 

 نا طلع البدر علي :   أبيات-أ  

 :  قال عنها  

 .  . .، وال ريب   دون شك  هذا نشيد مسعه رسول اهللا 

وقد ارتفع هذا النشيد ألول مرة من حناجر املسلمني واملهاجرين   :  إىل أن قال
 . واألنصار منذ أكثر من أربعة عشر قرن ا 

 هبذا النشيد دون     ما الذي جيعلك يا معايل الدكتور جتزم بسماع الرسول    :  ونقول
؟ أين     ، وما الذي جيعلك جتزم بنسبته إىل املهاجرين واألنصار   ؟ ، وال ريب  شك

؟ أيظن معاليكم أن القراء يقتنعون مبثل هذا الكالم دون حتقيق   سندك يف هذا
 .  ؟ كال  وتوثيق

املعرفة رأس   :  ؟ فقال  عن سنتهوقد سئل  :  قال معايل الدكتور )  ١١١ص ( يف -ب  
 .  إخل .  . . والشوق مركيب  ،  ، واحلب أساسي   مايل

، ومل يعزه إىل     ، فهو مل يذكر له سند    وال ندري من أين جاء الدكتور هبذا احلديث   
؛ ألن ما ينسب قد يكون      دون التثبت، وال جتوز النسبة إىل الرسول  كتاب

من كذب علي    {  فيدخل حتت قول رسول اهللا  مكذوب ا على الرسول  

 .  )١( }، فليتبوأ مقعده من النار  متعمد ا

:  ، حيث قال عليه الصالة والسالم            قد هنى عنها  يف الكتاب مبالغات يف حقه        - ٦
عبد اهللا    :  ، فقولوا     ا أنا عبد   ، إمن  ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي              {

 .  رواه البخاري وغريه      .  )٢( }ورسوله   

                                                 
 .  )٤/٢٥٢(، أمحد  )٤(، مسلم مقدمة   )١٢٢٩(البخاري اجلنائز  ) ١(
 .  )١/٢٤(، أمحد  )٣٢٦١(البخاري أحاديث األنبياء  ) ٢(
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 :  ومن هذه املبالغات

 :  ) ١١٣ص ( ما جاء يف  -أ 
 . إخل  .  . .  واجب على كل مؤمن مىت ذكره أو ذكر عنده أن خيضع وخيشع    

، إذا     وكذلك اخلضوع   ! ؟  أليس اخلضوع والعبادة حق هللا     :  ونقول تعقيب ا على ذلك 
؛ ألنه سبحانه هو الذي   ؛ فهو ال يكون إال هللا كان القصد منه اخلضوع باجلسم

 .  ؛ ألنه موهم ؛ فالتعبري خطأ ، وإذا كان املراد به االنقياد لطاعته   يركع له ويسجد

، وأن كان قد    ، ال ما ذكره معايل الدكتور  هو الصالة عليه واملشروع عند ذكره   
  . ؛ فهو قد أقره   نقله عن غريه

 :  قوله)  ٢٠٨ص  ( جاء يف -ب 

 . ، وإن كان آخرهم مبعث ا     أول األنبياء خلق ا ومما جتدر اإلشارة إليه أنه  

 ! ! ، وال دليل ا  ومل يذكر له مستند ا ! هكذا قال 

 ! ؟  وهل هناك أحد من بين آدم خيلق قبل خلق أبيه وأمه بآالف السنني  

  { و، آدم كلهم من ماء مهني  أليس نسل  ÏΒ & !$ ¨Β 9, Ïù# yŠ ∩∉∪ ßl ã øƒ s† . ÏΒ È ÷ t/ É= ù= Á9 $# 

É= Í← !# u ©I9 $# uρ ∩∠∪ { )كيف خيلق حممد ! ؟  )١مث خيلق مرة ثانية   قبل األنبياء ،    ،
، ومحلت به عن طريق انتقاله ماء  دافق ا من صلب  ويولد بعد ما تزوج أبوه بأمه

 ! ؟  هل خلق مرتني! ؟  ؛ كما هي سنة اهللا يف بين آدم رحم أمه  أبيه إىل 

 :  ) ٢١١ص  (، حيث يقول يف  ويصر الدكتور على هذه املقالة املنكرة 

من الغيورين على اإلسالم أن يكون      )  املعاصرين:  يعين (ولقد أنكر بعض احملدثني    
 . إخل  .  . .  خلق قبل آدم عليه السالم سيدنا حممد 

 .  على هذا املنكر برد ال طائل حتته ويرد 

                                                 
 .  ٧ - ٦: اآليتانسورة الطارق  ) ١(
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؛ فلم    ، أما السابقون   ومعىن كالمه أن أكثر املعاصرين موافقون له على هذه املقالة       
 .  يستثن منهم أحد ا 

،    ؛ فإن هذا القول مل يقل به أحد يعتد به من األمة ال قدمي ا وهذا من التلبيس واجملازفة
 .  ؛ فهو إذن ليس من بين آدم   دم خلق قبل آ وإذا كان حممد   .  وال حديث ا

 ! ؟  ؛ ملاذا حتتفلون بوالدته وهو خملوق قبل آدم  وأيض ا

 .  هذا تناقض عجيب

وليت الدكتور بدل أن يقدم للقراء مثل هذه املعلومات اخلاطئة قدم هلم معلومات   
، وترك ما هنى    واتباعهصحيحة تفيدهم وتنفعهم من احلث على االقتداء بالرسول  

 .  ، فذلك خري وأبقى  حذر منه من البدع عنه و

، وليس يل       مع هذا الكتاب جولة أخرى ملناقشته     - إن شاء اهللا    -؛ وسيكون يل     هذا
 .  قصد من وراء ذلك إال بيان احلق والنصيحة 

 .  ، وهو يهدي السبيل  واهللا يقول احلق

  ومستلزماهتا حمبة رسول اهللا 
 د عبده مياين يف جملة أهل ا وسهل ا تعقيب على ما نشره معايل الدكتور حمم

   ) هـ١٤٠٧، ذو القعدة    العدد السابع (

، ومن   ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده نبينا حممد وآله وصحبه     احلمد هللا 
 :  وبعد .  تبعهم بإحسان

 أعظم من حمبة النفس والولد     فمما ال يشك فيه أي مسلم وجوب حمبة رسول اهللا     
، وأن       أو بغض شيء مما جاء به ردة عن اإلسالم   ، وأن بغضه    س أمجعنيوالوالد والنا 

، وتقدمي قوله على قول كل أحد من   ، واتباعه وحسن األدب معه  تستلزم طاعتهحمبته 
، واالبتداع يف دينه بإحداث   ، واإلطراء يف مدحه   ، وتستلزم عدم الغلو يف حقه اخللق

 .  شيء مل يشرع أو عمل شيء مل يأمر به  
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أقول هذا مبناسبة أنين قد قرأت مقال ا للدكتور حممد عبده مياين يف موضوع مدح 
؛ كما سأبني   ووصفه بأوصاف خرج يف بعضها إىل حد اإلطراء املمنوع      الرسول  
 .  ذلك

ما الذي محل معايل الدكتور حممد على نشر هذا   :  ولكنين قبل هذا البيان أتساءل
 وبيان  ل هو لتعريف املسلمني بشخصية الرسول   ؟ ه املقال بني ركاب الطائرات

، وإمنا الذي جيهله   ، ولو بصفة إمجالية  ؟ فما أظن مسلم ا جيهل ذلك خصائصه وصفاته
 يف دعوته وعبادته والشريعة اليت جاء  غالب املسلمني اليوم وجيب أن يبني هلم هو هديه 

، وهو الذي     إىل بيانه وشرحه ، هذا هو الذي حيتاج الناس  هبا يف األمور اليت حذر منها
ينبغي للدكتور حممد عبده وغريه من أصحاب األقالم أن يشرحوه ويوضحوه للناس يف       

 .  ، خصوصا ما يتعلق بأمور العقيدة  خمتلف الوسائل اإلعالمية وغريها

، وفقنا اهللا   ، ونأيت اآلن على األخطاء اليت وقعت يف مقال معايل الدكتور حممد    هذا
 :  ، وهي  اب وإياه للصو

  . ما أمجل أن نرتبط بذكرى رسول اهللا  :   قوله- ١

؛ فإن كان يريد ما يفعله املبتدعون من إحياء املوالد واهلتاف    هذا كالم جممل:  أقول
؛ فهذا    باألناشيد اجلماعية املتضمنة للغلو يف مدحه أو االستغاثة به ودعائه من دون اهللا     

 .  فعله أو يرضى به بل جيب منعه وإنكاره ، ال جيوز ملسلم أن ي  منكر وباطل

،    ؛ فهذا حق وواجب     والتمسك بسنته وإن كان يريد بذلك االقتداء برسول اهللا    
، بل املقصود منه طلب    ، وليس املقصود منه إحياء الذكرى    لكن ال يسمى ذكرى

نا  وال سيما يف وقت-؛ ألن تسميته ذكرى  ، ويسمى اتباع ا ال ذكرى  اهلداية والنجاة
، فيكون هذا من الدعوة إلحياء       توهم ارتباطه بوقت معني هو يوم مولده -هذا  

 :  ، فيحسن أن يقال املوالد املبتدعة 

 .  ما أمجل أن نتبع سنة نبينا
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   قوله خياطب النيب - ٢

t∃öθ  {،  وإنه سوف يعطيك حىت ترضى  |¡s9uρ y‹ÏÜ÷è ãƒ y7 •/u‘ # yÌ÷tIsù ∩∈∪ { )١(  . 

حىت  :  ؛ بدل ؛ كما هو لفظ يف اآلية اليت ساقها يعطيك ربك فترضى:  لو قال
؛ ألن التقيد بألفاظ الكتاب والسنة    ترضى ؛ لكان ذلك هو الصواب املطابق لآلية  

 .  ، وفرق بني املعنيني  أضمن للصواب وأبعد عن الغلو واملخالفة  

öθs9uρ öΝßγ  {:   رسول اهللا قوله تعاىل يذكرين يا:   قوله- ٣ ¯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 §‘ ∩∉⊆∪ { )٢( .  

استغفارهم ال جيديهم ! ؟  ما هذه املقامات العلى! ؟  ما هذه العظمة:  قال الدكتور
، عندها جيدون اهللا توابا   ، مث تستغفر هلم بعد أن يستغفروا  شيئ ا ما مل جييئوك أول ا

 . رحيما 
 :  ونقول للدكتور حممد

  شيئ ا ما مل جييئوا إىل الرسول  ليس يف اآلية الكرمية أن استغفارهم ال جيديهم   :  أول ا
، وليس فيها أهنم ال جيدون اهللا تواب ا رحيم ا إال إذا فعلوا   ليستغفر هلم كما قلت

 ويطلبوا منه ، ويذهبوا إىل الرسول  ، وإمنا فيها إرشادهم أن يستغفروا ذلك
تغفر ، وإال فمن اس  ؛ ليكن ذلك أرجى للقبول وحصول املغفرة والرمحة      االستغفار هلم

 كما تدل عليه اآليات ، ولو مل يستغفر له الرسول  ؛ غفر اهللا له  اهللا صادق ا خملص ا
 .  األخرى واألحاديث النبوية

، أما بعد موته    وطلب االستغفار منه خاص يف حال حياتهاجمليء إىل الرسول  :  ثاني ا
؛ ألن هذا   ر منه، وطلب االستغفا  ؛ فال جيوز الذهاب إىل قربه  عليه الصالة والسالم  

 -؛ طلبوا من عمه العباس    بل كانوا إذا أجدبوا  شيء مل يفعله صحابة رسول اهللا 
 -؛ كما فعل عمر ومعاوية     أن يدعو اهللا هلم بالسقيا   -أو من غريه من الصاحلني    
                                                 

 .  ٥:  سورة الضحى آية ) ١(
 .  ٦٤:  سورة النساء آية ) ٢(
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؛   ، ويطلبون منه الدعاء واالستغفار  ومل يكونوا يذهبون إىل قربه -رضي اهللا عنهما 
 .  لون ذلك يف حال حياته كما كانوا يفع

،    ، فيغتر به اجلهال وإطالق الدكتور حممد هذا الكالم الذي قاله يفهم منه العموم  
 .  ويظنون أن ذلك مستمر بعد وفاة الرسول  

$  {:  وناهيك من قوله تعاىل:   قوله- ٤ tΒ uρ šχ% Ÿ2 ª!$# öΝßγ t/Éj‹yè ã‹Ï9 |MΡr&uρ öΝÍκ Ïù 4 { )١( .  

 :  نأخذ عليه يف ذلك مأخذين 

$  {:  ، وهي قوله أنه مل يكمل اآلية الكرمية بذكر بقيتها:  املأخذ األول tΒ uρ šχ% x. ª!$# 

öΝßγ t/Éj‹yè ãΒ öΝèδ uρ tβρãÏøó tG ó¡o„ ∩⊂⊂∪ { )٢(  . 

 حي ا بني  ، وأن املقصود منها أن وجود النيب       أنه مل يبني املراد من اآلية :  املأخذ الثاين
، أما بعد خروجه من بني أظهرهم باهلجرة أو        أظهرهم ضمانة هلم من وقوع العذاب     

 .  ، وهى االستغفار  يبق إال الضمانة الثانية، ومل  فقد فقدت هذه الضمانة بوفاته 

 :  - رضي اهللا عنهما -قال ابن عباس 

 .  وبقي االستغفار ، فذهب النيب   واالستغفار النيب  :  كان فيهم أمانان  
 :  وقال أيض ا

، ال يزالون معصومني جمارين من قوارع العذاب ما    إن اهللا جعل يف هذه األمة أمانني     
 .  ) االستغفار:  يعين (، وأمان بقي فيكم   ، فأمان قبضه اهللا إليه  ظهرهمداما بني أ

:   أنه قال   ، مث ذكر ما رواه الترمذي بسنده عن رسول اهللا                   ذكر ذلك ابن كثري     
$  {:  يت أنزل اهللا علي أمانني ألم      { tΒ uρ šχ% Ÿ2 ª! $# öΝ ßγ t/ É j‹ yè ã‹ Ï9 |MΡ r& uρ öΝ Íκ Ïù 4 $ tΒ uρ 

šχ% x. ª! $# öΝ ßγ t/ É j‹ yè ãΒ öΝ èδ uρ tβρ ã Ï øó tG ó¡ o„ ∩⊂⊂∪ { )؛ تركت فيهم      فإذا مضيت  })٣
 . ة  االستغفار إىل يوم القيام    

                                                 
 .  ٣٣:  سورة األنفال آية ) ١(
 .  ٣٣:  سورة األنفال آية ) ٢(
 .  ٣٣:  سورة األنفال آية ) ٣(
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 :  قوله خياطب النيب - ٥

 . وما اختص اهللا تعاىل أحد ا ممن شاء أو يشاء ببعض ما اختصك به     

، فقد اختص   ، مث هو خمالف للواقع  هذا القول فيه غلو وتقو ل على اهللا تعاىل بال علم
،    ، وأسجد له مالئكته    ، فخلق آدم بيده  اهللا تعاىل بعض أنبيائه خبصائص عظيمة

، وكلم   ، واختذه خليل ا ، وجعل يف ذريته النبوة والكتاب  هيم إمام ا للناسوجعل إبرا
، وجعله يكلم     ، وأيده بروح القدس   ، وخلق عيسى من أم بال والد   موسى تكليم ا
 .  ، ويربئ األكمه واألبرص بإذن اهللا ، وحييي املوتى  الناس يف املهد

y7 *  {:  قال تعاىل ù=Ï? ã≅ß™ ”9$# $ oΨ ù=Ò sù öΝßγ ŸÒ÷è t/ 4’ n?tã <Ù ÷è t/ ¢ Νßγ ÷ΨÏiΒ ̈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(  . 

،     وقد اختصه اهللا خبصائص عظيمة  وال شك أن أكملهم وأفضلهم سيدنا حممد      
؛ ألن األنبياء    لكن القول بأنه ما اختص أحد ا ببعض ما اختصه به كالم غري سليم

، فاخللة مثل ا مشتركة بني  ، ويتفاضلون يف بعضها يشتركون يف بعض الصفات
 .  إبراهيم وحممد عليهما السالم

، ومل خيتص بذلك أحد ا      وكما أدبك ربك يا رسول اهللا فأحسن تأديبك :  له قو- ٦
 . غريك 
،    ، إذ كل األنبياء عليهم الصالة والسالم قد أدهبم رهبم    هذا النفي فيه نظر:  نقول

≈Λàι÷  {:  ؛ قال تعاىل ، وأهلهم لكرامته   وهيأهم حلمل رسالته uΖ÷ t7tG ô_ $#uρ óΟßγ≈ oΨ÷ƒ y‰yδ uρ 4’ n<Î) 

:Þ≡uÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡•Β ∩∇∠∪ { )٢(  . 

                                                 
 .  ٢٥٣:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ٨٧:  سورة األنعام آية ) ٢(
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y7  {:  وقال يف حق يوسف عليه السالم Ï9≡ x‹ x. uρ šŠ Î; tF øg s† y7 •/ u‘ y7 ßϑ Ï k= yè ãƒ uρ  ÏΒ 

È≅ƒ Íρ ù' s? Ï]ƒ ÏŠ% tn F{ $# Ο ÏF ãƒ uρ … çµ tF yϑ ÷è ÏΡ š ø‹ n= tã #’ n? tã uρ ÉΑ# u z>θ à) ÷è tƒ !$ yϑ x. $ yγ £ϑ n@ r& #’ n? tã y7 ÷ƒ uθ t/ r& 

 ÏΒ ã≅ ö6 s% tΛ Ïδ≡ t ö/ Î) t,≈ pt ô Î) uρ 4 { )١(  . 

àM  {:  وقال يف حق موسى عليه السالم ø‹ s) ø9 r& uρ y7 ø‹ n= tã Zπ ¬6 pt xΧ  Í h_ Ï iΒ yì oΨ óÁ çG Ï9 uρ 4’ n? tã 

û Í_ ø‹ tã ∩⊂∪ { )وقال)٢  }  y7 çG ÷è uΖ sÜ ô¹ $# uρ  Å¤ ø uΖ Ï9 ∩⊆⊇∪ { )٣(  . 

؛ حىت يصح ما قاله الدكتور      يبه أن ربه اختصه بأن أدبه فأحسن تأد   ومل يقل نبينا  
 ومل ينف ذلك عن - إن صح احلديث  -، وإمنا أخرب أن اهللا أدبه فأحسن تأديبه    حممد

 .  غريه من الرسل
ومل يعرف رسول من الرسل أمر اهللا بغض الصوت عنده إال سيد األولني        :   قوله- ٧

 . واآلخرين 
؛ برفع   م إساءة األدب معهم ، وحتر  بل كل الرسل جيب احترامهم وتوقريهم  :  نقول

 .  الصوت وغريه من أنواع األذى 

ÉΘöθ  {:  قال تعاىل عن موسى عليه السالم أنه قال لقومه s)≈ tƒ zΝÏ9  Í_tΡρ èŒ÷σè? ‰s% uρ šχθ ßϑ n= ÷è̈? 

’ ÎoΤr& ãΑθ ß™ u‘ «!$# öΝà6ö‹s9Î) ( { )٤(  . 

÷  {:  وقال اهللا لبين إسرائيل È⌡s9 ãΝçFôϑ s% r& nο 4θ n= ¢Á9$# ãΝçF÷ s?# uuρ nο 4θ Ÿ2̈“9$# ΝçGΨtΒ#uuρ ’ Í?ß™ ãÎ/ 

öΝèδθßϑ è?ö‘ ¨“ tã uρ { )وهذا يعين حترمي أذيتهم   وقري واملناصرةالت:  والتعزير معناه.  )٥ ،
 .  بالقول والفعل

                                                 
 .  ٦:  سورة يوسف آية ) ١(
 .  ٣٩:  ةسورة طه آي) ٢(
 .  ٤١:  سورة طه آية) ٣(
 .  ٥:  سورة الصف آية ) ٤(
 .  ١٢:  سورة املائدة آية ) ٥(
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، من أطاع    ؛ كما جعل طاعته هي عني طاعته   من أمر اهللا فجعل أمره   :   قوله- ٨
 . ؛ فقد أطاع اهللا   الرسول

 ال يأمر   ؛ ألن الرسول        من أمر اهللا ؛ فهذا صحيح        إن أمر الرسول        :  أما قوله   
$  {:  ا قال تعاىل   ؛ كم إال مبا أمره اهللا به       tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç tã #“ uθ oλ ù; $# ∩⊂∪ ÷β Î) uθ èδ ω Î) Ö ór uρ 

4 yrθ ãƒ ∩⊆∪ { )١(  . 

؛ ألن طاعة الرسول   إن طاعة الرسول هي عني طاعة اهللا ؛ فهو حمل نظر  :  وأما قوله
، وهلذا عطفها اهللا عليها يف قوله     ا، لكنها تابعة هلا ومرتبطة هب مستقلة عن طاعة اهللا

θ#)  {:  تعاىل ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# ’ Í< 'ρ é&uρ Íö∆F{$# óΟä3ΖÏΒ ( { )والعطف يقتضي  )٢ 
 .  املغايرة

 .  ، وطاعة الرسول تعين األخذ بسنته ابهوطاعة اهللا تعين األخذ بكت

θ#)  {:  قال ابن كثري ãè‹ ÏÛ r& ©! θ#)  {،  أتبعوا كتابه:  ؛ أي )٣( } #$ ãè‹ ÏÛ r& uρ 

tΑθ ß™ §9   . خذوا بسنته انتهى:  ؛ أي )٤( } #$

 تعين املتابعة له واإلقرار ، وطاعة الرسول   وطاعة اهللا تعين العبودية له سبحانه
 .  ، وبينهما فرق واضح   برسالته

؛   ؛ فقد أطاع اهللا ؛ إن كان يقصد به تالوة اآلية  من أطاع الرسول :  وقول الدكتور
̈Β ÆìÏÜãƒ tΑθ  {:  ، وإمنا لفظها   فليس هذا لفظها ß™ §9$# ô‰s)sù tí$ sÛr& ©!$# ( { )٥(  . 

                                                 
 .  ٤ - ٣:  اآليتان سورة النجم ) ١(
 .  ٥٩:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  ٥٩:  سورة النساء آية ) ٣(
 .  ٥٩:  سورة النساء آية ) ٤(
 .  ٨٠:  سورة النساء آية ) ٥(
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 :  - رمحه اهللا -قال اإلمام ابن كثري 
، ومن      فقد أطاع اهللا      ؛   بأن من أطاعه      خيرب تعاىل عن عبده ورسوله حممد         

$  { ، وما ذاك إال ألنه     ؛ فقد عصى اهللا    عصاه  tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç tã #“ uθ oλ ù; $# ∩⊂∪ ÷β Î) uθ èδ ω Î) 

Ö ór uρ 4 yrθ ãƒ ∩⊆∪ { )١( .  

βÎ) š¨  {؛  كما جعل مبايعته هي عني مبايعته :   قوله- ٩ Ï%©!$# y7 tΡθãè Îƒ$ t6 ãƒ $ yϑ ¯ΡÎ) šχθ ãè Îƒ$t7ãƒ 

©!$# { )٢( .  

؛     هي عني مبايعة اهللا، فليست مبايعة الرسول  وهذا من جنس ما قبله :  نقول
  {:  ، بل هي من جنس قوله تعاىل كما يقول الدكتور ¨Β Æì ÏÜ ãƒ tΑθ ß™ §9 $# ô‰ s) sù 

tí$ sÛ r& ©!  ألنه الواسطة بني اهللا     وهذا من باب التشريف والتكرمي له      )٣( } ) #$
 .   رسالتهوبني خلقه يف تبليغ

، يسمع  و معهمه:  أي :   يف معىن اآلية- رمحه اهللا -قال احلافظ ابن كثري 
، فهو تعاىل هو املبايع بواسطة    ، ويعلم ضمائرهم وظواهرهم  ، ويرى مكاهنم أقواهلم 

“βÎ) ©!$# 3¨ *  {:   كقوله تعاىلرسول اهللا  utIô© $# š∅ ÏΒ šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# óΟßγ |¡àΡr& { )٤(  
 . اآلية 

؛    من سل سيفه يف سبيل اهللا  {:   أنه قالمث ساق احلديث بسنده عن رسول اهللا   

 .  }فقد بايع اهللا 

؛   من استلمه {:   يف احلجر األسود وساق احلديث عن ابن عباس عن رسول اهللا 

 .  }فقد بايع اهللا تعاىل 

                                                 
 .  ٤ - ٣:  اآليتان سورة النجم ) ١(
 .  ١٠:  سورة الفتح آية ) ٢(
 .  ٨٠:  سورة النساء آية ) ٣(
 .  ١١١:  سورة التوبة آية ) ٤(
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 }  ¨βمث قرأ رسول اهللا   Î) š Ï%©!$# y7 tΡθ ãè Îƒ$t6 ãƒ $ yϑ̄ΡÎ) šχθ ãèÎƒ$ t7ãƒ ©!$# { )١(  . 

 ال أهنا عني   هي مبرتلة مبايعة اهللا  دل على أن مبايعة الرسول    فاآلية الكرمية إمنا ت 
، فدل على   ، ومبايعة اهللا مبايعة الرسول:  ؛ بدليل أنه ذكر مبايعتني مبايعة اهللا
̈Β ÆìÏÜãƒ tΑθ  {:  ؛ كقوله تعاىل التغاير ß™ §9$# ô‰s)sù tí$ sÛr& ©!$# ( { )فذكر طاعتني)٢   ،

 .  وهذا واضح حبمد اهللا لكل من تأمله  

والذي نريده من معايل الدكتور جتنب هذه اإليهامات اليت قد يفهم منها خالف   
 .  ، وتكون سبب ا لبلبلة األفكار  املقصود 

 .  ، وال نعبد إال إياه  ، ال رب لنا سواه  واهللا املوفق 

 . وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليم ا كثري ا

                                                 
 .  ١٠:  سورة الفتح آية ) ١(
 .  ٨٠:  سورة النساء آية ) ٢(
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 ثالثا تعقيب على ما كتبه الدكتور أمحد مجال العمري 
 يف موضوع زيارة املسجد النبوي الشريف 

ينشط بعض كتابنا وشعرائنا يف أول ربيع األول يف كتابة املقاالت وإنشاء القصائد يف     
تساعدهم بعض الصحف واجملاالت بنشر تلك املقاالت   وذكر سريته و مدح النيب 

، وال نرى هلا سبب ا    والقصائد على ما فيها من غلو وخطأ يف املعلومات واألحكام الشرعية 
، واليت      ظاهر ا سوى مشاركة املبتدعة يف إحياء ذكر املولد النبوي يف أول هذا الشهر    

 .  وارثها من ال مييز بني السنة والبدعة، وت أحدثها الفاطميون الشيعة يف آخر القرن الرابع   

، ال تنشر إال ما هو جاد ومثمر  وأن املفروض يف صحفنا وجمالتنا أن تكون يقظة  
، فهي حمل القدوة للعامل    ؛ ألهنا تصدر من بالد التوحيد ومهبط الوحي    ومفيد لألمة 
 .  ، ويشجع البدعة  ، فيجب أال تنشر ما حيل بالعقيدة اإلسالمي كله

،     من مجلة ما نشر هبذا الصدد كلمة للدكتور أمحد مجال العمري يف جدة      وكان
، يف   ، اجمللد الثالث والثالثون   العدد الثالث (نشرهتا جملة القافلة اليت تصدر من الظهران يف   

 .  ) يف رحاب املسجد النبوي الشريف : ( ، هذه الكلمة بعنوان  ) هـ١٤٠٥ربيع األول 

مغالطات ال يسع من قرأها من أهل العلم السكوت   وقد اشتملت على أخطاء و
،    ، ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم  ، ولكتابه ؛ نصح ا هللا ، فكان ال بد من بينها عليها

 :  وهي كما يلي الرد عليها
والذي ال شك فيه أن من أبرز فضائل املدينة املنورة أهنا حتوي املسجد  :   قال- ١

 رضي  - وقرب خليفتيه أيب بكر وعمر     قرب النيب ، الذي يضم  النبوي الشريف
  . -اهللا عنهما 

 ! ! هكذا قال 
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 مل يكن يضم قرب ا يف عهد      وحنب أن ننبه الدكتور وغريه إىل أن مسجد الرسول       
،    ، وشدد يف ذلك  قد حذر من بناء املساجد على القبور وأنه  رسول اهللا 

 .  ولعن من فعله وهو يف سياق املوت 

، ودفن فيما بعد    دفنه الصحابة يف بيته يف حجرة عائشة خارج املسجد ويف وملا ت
 وهكذا كان املسجد الشريف على  - رضي اهللا عنهما -معه اخلليفتان أبو بكر وعمر 

 - رضي اهللا عنها  -، وقد بينت عائشة    على حده ، والقبور يف بيت النيب     حده 
 :   بقوهلااحلكمة يف دفنه  

،   ، فإذا اغتم هبا كشفها  طفق يطرح مخيصة له على وجهه اهللا ملا نزل برسول 
؛ اختذوا قبور أنبيائهم    لعنة اهللا على اليهود والنصارى {:  فقال وهو كذلك

؛ غري أنه خشي أن    قربه؛ ألبرز  ، فلوال ذلك ؛ حيذر ما صنعوا )١( }مساجد 
 .  رواه البخاري ومسلم .  يتخذ مسجد ا

؛ كما كان على  ، واملسجد خال من القبور    معزول ا عن املسجد وقد بقي قربه  
،    ، حىت جاء عهد الوليد بن عبد امللك بعد موت الصحابة      وخلفائهعهد الرسول  

لت بسببها احلجرة    ، ودخ   ، فشملت التوسعة اجلهة الشرقية    وأراد توسعة املسجد  
 .  النبوية يف املسجد

 .  ، وإمنا نفذ بقوة السلطة   ومل يكن هذا مبشورة أهل العلم وموافقتهم 

، ويتركون اجلهة      وكان اخللفاء قبل الوليد يوسعون املسجد من اجلهات األخرى  
 .  ؛ تفادي ا لدخول احلجرة النبوية   الشرقية

، بل ألنه أحد مساجد األنبياء اليت   فلم يكن تفضيل املسجد النبوي من أجل القرب
، والذين أدخلوا    ، وفضيلته ثابتة قبل إدخال احلجرة فيه  تشد الرحال للصالة فيها

 .  ، وحصل دخوهلا تبع ا ال قصد ا   احلجرة فيه إمنا قصدوا التوسعة 
                                                 

، الدارمي    )٧٠٣(، النسائي املساجد     )٥٣١(، مسلم املساجد ومواضع الصالة       )٤٢٥(البخاري الصالة   ) ١(
 .  )١٤٠٣(الصالة 
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öθ  {:   بقوله تعاىل استدل على مشروعية زيارة قرب الرسول    - ٢ s9 uρ öΝ ßγ ¯Ρ r& Œ Î) 

(# þθ ßϑ n= ¤ß öΝ ßγ |¡ àΡ r& x8ρ â !$ y_ (#ρ ã x øó tG ó™ $$ sù ©! $# t x øó tG ó™ $# uρ ÞΟ ßγ s9 ãΑθ ß™ §9 $# (#ρ ß‰ y` uθ s9 ©! $# $ \/# §θ s? 

$ VϑŠ Ïm §‘ ∩∉⊆∪ { )١(  . 

السالم :   فقال ا جاء إىل قرب الرسول وباحلكاية املروية عن العتيب أن أعرابي 
öθ  {:  مسعت اهللا يقول ! عليك يا رسول اهللا  s9uρ öΝßγ ¯Ρr& ŒÎ) (#þθ ßϑ n= ¤ß { )إخل  .  . .  اآلية)٢

 .  القصة
 :  واجلواب أن نقول

؛ ألن املقصود هبا اجمليء    فال يصح االستدالل هبا على مشروعية زيارة القرب ؛  أما اآلية
 :  ، وذلك ألمور   يف حياتهإليه  

ومعلوم أنه لو قال شخص  .  جاءوا إىل قربك  :  ج آء وك  ومل يقل :  أنه سبحانه قال)  ١
يء   ؛ مل يفهم املخاطب أن املراد اجمل   ، أو ألعمل لك كذا   ائتين ألعطيك كذا:  آلخر

 .  ، وإمنا يفهم أن املراد اجمليء إليه يف حياته خاصة       إىل قرب القائل بعد موته

txøó  {:  أنه سبحانه قال)  ٢ tGó™ $#uρ ÞΟßγ s9 ãΑθ ß™ §9$# { )واستغفار الرسول )٣  إمنا يكون 
، وامليت   ؛ ألنه عمل   ؛ ألن امليت ال يتأتى منه االستغفار ألحد    حياته ال بعد موته يف

 .  )٤( }.  . . إذا مات ابن آدم انقطع عمله {:  ؛ كما يف احلديث قد انقطع عمله

لم يكونوا يأتون إىل قربه عليه  ، ف أن الصحابة رضي اهللا عنهم مل يفهموا هذا الفهم)  ٣
؛ مل يذهبوا إىل قربه   ، بل إهنم ملا قحطوا  الصالة والسالم ويطلبون منه أن يستغفر هلم  

، وطلبوا منه أن      ، وإمنا ذهبوا إىل عمه العباس     ويطلبوا منه أن يدعوا اهللا هلم بالغيث 

                                                 
 .  ٦٤:  سورة النساء آية ) ١(
 .  ٦٤:  سورة النساء آية ) ٢(
 .  ٦٤:  سورة النساء آية ) ٣(
، أبو داود الوصايا     )٣٦٥١(، النسائي الوصايا   )١٣٧٦(، الترمذي األحكام   )١٦٣١(مسلم الوصية   ) ٤(

 .  )٥٥٩(، الدارمي املقدمة   )٢/٣٧٢(، أمحد  )٢٨٨٠(
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؛ لعلمهم   ملفضل، فعدلوا عن الفاضل إىل ا ، والقصة مشهورة   يدعوا اهللا هلم بالغيث
 .  أنه ال يشرع طلب الدعاء من امليت 

؛ ألن األحكام الشرعية ال    ؛ فال تصلح دليل ا   ، وما فعله األعرايب  وأما قصة العتيب 
، وإمنا تثبت باألدلة الصحيحة من الكتاب   تثبت بالقصص واحلكايات واملنامات

:  ؛ ألن اهللا قال   كما قلنا، وفعل هذا األعرايب خمالف ملدلول اآلية اليت ذكرها     والسنة
، وخمالف أيض ا هلدي الصحابة والتابعني هلم       جاءوا إىل قربك  :  ج آء وك  ومل يقل  

 ويطلب منه االستغفار ، فلم يكن أحد ا منه يأيت إىل قرب الرسول      بإحسان
، فلوا كان الصحابة يفهمون من اآلية أهنا تطالبهم      ؛ كما فعل هذا األعرايب  والشفاعة

 .  ؛ لتبادروا إليه هبذا

وقد أمجع العلماء يف كافة  :   فتارة يقول تناقض الدكتور يف حكم زيارة قرب النيب - ٣
 . األزمان والعصور على وجوب زيارة قربه الشريف 

، ومن أحاديث رسول   ؛ استنبط األئمة من اآلية الكرمية  ومهما يكن من أمر:  وقال
 .  وجوب زيارته  اهللا 

 . ؟  هل هذه الزيارة واجبة :   وهنا يتجلى سؤال هام: وتارة يقول

 .  وهذا تناقض واضح أتركه بدون تعليق  .  مث ساق أقوال العلماء يف ذلك 

، لكن بدون     الزيارة الشرعية وفضيلتهامع أننا ال نشك يف مشروعية زيارة قربه 
كان  ، فقد  ، بل كما كان بعض الصحابة رضي اهللا عنهم يفعل ، وبدون سفر  غلو

 :  ابن عمر إذا قدم من سفر يقول 

، السالم عليك يا أبت مث      ، السالم عليك يا أبا بكر  السالم عليك يا رسول اهللا  
 .  ينصرف

، وال غريه إذا   ، ومل يكن هو ، بل يفعله إذا قدم من سفر ومل يكن يفعل هذا دائم ا
 هنى عن اختاذ   ن النيب   ؛ أل  ويترددون عليه  كانوا مقيمني باملدينة يأتون قرب النيب  

 .  قربه عيد ا بالتردد عليه
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 :   مث قال الدكتور-٤

من زارين بعد مويت  {:   منهاوقد وردت أحاديث كثرية تنص على زيارة النيب    

من   {، و   }ومن زار قربي وجبت له شفاعيت    {، و    }فكأمنا زارين يف حيايت 

؛ إال أهنا     وهذه األحاديث وإن طعن يف أسانيدها ، }؛ فقد جفاين  حج ومل يزرين 
 .  بتعددها وكثرهتا تتقوى وتعتضد كما يقول رجال احلديث انتهى كالمه

 :  واجلواب عنه أن نقول

؛ ألنه خيشى أن ينكشف  ية الطعن يف أسانيد هذه األحاديثمل يبني الدكتور نوع:  أول ا
، وبعضها  ؛ ألهنا قد طعن فيها احلفاظ بالضعف املتناهي يف بعضها أمرها للقراء

 .  إنه موضوع  :  ، قالوا اآلخر
 :  قال اإلمام احلافظ ابن عبد اهلادي يف رده على السبكي   

اب وزعم أهنا بضعة عشر حديث ا ليس   ومجيع األحاديث اليت ذكرها املعترض يف هذا الب  
، وقد بلغ الضعف ببعضها إىل أن حكم   ، بل كلها ضعيفة وهي فيها حديث صحيح

 . عليه األئمة احلفاظ بالوضع 
فقد تبني أن مجيع األحاديث اليت ذكرها املعترض يف هذا الباب ليس  :  وقال أيض ا

ا انتهى من الصارم  ، بل كلها ضعيفة أو موضوعة ال أصل هل    فيها حديث صحيح
 .  ) ٢٤٤ و٣٠ص (املنكي 

 .  ومن مجلة هذه األحاديث ما ذكره الدكتور يف هذه املقالة  
 . إال أهنا بتعددها وكثرهتا تتقوى وتعتضد :  قوله:  ثاني ا

 .  كثرهتا ال تفيدها شيئا ما دامت كلها واهية أو موضوعة  :  نقول

 :  قال اإلمام احلافظ ابن عبد اهلادي
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، وهو موضوع      من حديث له طرق أضعاف هذه الطرق اليت ذكرها املعترض  وكم  
، وإمنا االعتماد على ثبوهتا    فال يعترب بكثرة الطرق وتعددها   .  )١(عند أهل هذا الباب 

 . وصحتها 
؛ فلم يكن عند أحد من العلماء الذين استحبوا سالم         وعلى كل تقدير  : وقال أيض ا

، فعلم أن هذه      ستحباب زيارة قربه حيتجون بهالتحية يف املسجد حديث يف ا
؛ وجدت رواهتا إما كذاب   ، وهلذا ملا تتبعت  األحاديث ليست مما يعرفه أهل العلم

 .  وإما ضعيف سيئ احلفظ انتهى

، وأجرى عليها دراسة     طرق هذه األحاديث واحد ا واحد ا   - رمحه اهللا -وقد بني 
، وهو      عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء ، فجزاه اهللا  دقيقة يف هذا الكتاب القيم

 .  ، ينبغي لطالب احلق االطالع عليه   كتاب مطبوع ومتداول 
؛ فعل ما يفعله يف سائر  وإذا دخل املسجد النبوي الشريف   :   مث قال الدكتور- ٥

 . .  . . املساجد
ء ، ويقف حبيث يكون عمود املنرب حبذا   مث يصلي عند منربه ركعتني :  إىل أن قال
، مث     ، وهو موقفه عليه الصالة والسالم وهو بني القرب الشريف واملنرب  منكبه األمين

 .  يسجد هللا شكرا على ما وفقه انتهى كالمه
 :  ولنا عليه مالحظات

، وأن جيعل عموده حبذاء منكبه األمين حتديد ال      حتديده مكان الصالة عند املنرب  :  األوىل
ما بني بييت ومنربي  {:   قال؛ ألن النيب   فه ، بل الدليل على خال دليل عليه

 .  )٢( }روضة من رياض اجلنة 

                                                 
 .  كذا يف األصل ) ١(
، مالك النداء     )٤/٤١(، أمحد  )٦٩٥(، النسائي املساجد  )١٣٩٠(، مسلم احلج  )١١٣٧(لبخاري اجلمعة  ا) ٢(

 .  )٤٦٣(للصالة 
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صالة يف مسجدي هذا خري  { ، بل قال النيب   ومنربه فاضلفكل ما بني بيته 

 .  )١( }؛ إال املسجد احلرام   من ألف صالة فيما سواه من املساجد 

 .  فجعل املسجد النبوي كله مكانا لفضيلته

 ! ؟  ، وحصرت الفضيلة يف مكان ضيق من غري دليل   فلم حتجرت واسع ا أيها الدكتور

ما بني بييت   {:   يقول والرسول  بني القرب الشريف واملنرب  :  مث ملاذا قلت 

؛    ، وإمنا هذه رواية   !ما بني قربي ومنربي ؟ :   ومل يصح أنه قال )٢( }ومنربي 
 .  إهنا رواية باملعىن :  قالوا

 مشروعية سجود الشكر     مث يسجد هللا شكر ا فما دليله على   :  واملالحظة الثانية على قوله
، وقد كان الصحابة وسائر    فإن العبادات ال تثبت إال بالدليل ! ؟  يف هذا املوضوع   

 .  ، وما ذكر أهنم يسجدون سجود الشكر   املسلمني يدخلون املسجد النبوي  
؛    ؟ مث لو كان  ما الذي يدريه أن هذا املكان بالذات هو موقف الرسول  :  املالحظة الثالثة
 ؟   على أنه يشرع الصالة فيه خاصة  فما الدليل 

كما يقف يف   )  عند السالم على النيب    :  يعين (ويقف :   مث قال الدكتور - ٦
 . الصالة 

 إذ كيف يقف عند السالم على   هذا من الغلو الذي هنى عنه الرسول  :  وأقول 
 .  ؛ كما يقف يف الصالة أمام الرب سبحانه   الرسول

 .   وعلى أيب بكر وعمر فة السالم على الرسول    مث بعد ما ذكر الدكتور ص- ٧
 . مث يدعو لنفسه ووالديه وملن أوصاه بالدعاء وجلميع املسلمني     :  قال

                                                 
،   )٦٩٤(، النسائي املساجد   )٣٢٥(، الترمذي الصالة  )١٣٩٤(، مسلم احلج  )١١٣٣(البخاري اجلمعة  ) ١(

 .  )٤٦١(، مالك النداء للصالة   )٢/٢٧٧(، أمحد  )١٤٠٤(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها   
، مالك النداء     )٤/٤١(، أمحد  )٦٩٥(، النسائي املساجد  )١٣٩٠(، مسلم احلج  )١١٣٧(البخاري اجلمعة  ) ٢(

 .  )٤٦٣(للصالة 
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، وال من عمل الصحابة    وهذا الذي قاله الدكتور ال دليل عليه من الكتاب والسنة 
 .  ، فلم يكونوا يتحرون الدعاء عند قرب الرسول   والتابعني هلم بإحسان

الصحابة إذا أراد أحدهم أن يدعوا      :  - رمحه اهللا -شيخ اإلسالم ابن تيمية قال 
 . ، ال يقصدون الدعاء عند احلجرة   ، ودعا يف مسجده  ؛ استقبل القبلة لنفسه

، وال أنه    أن الدعاء مستجاب عند قربه  :  مل يقل أحد من العلماء :  وقال أيض ا
املشروع عند زيارة القرب السالم      ، و  يستحب أن يتحرى الدعاء متوجه ا إىل قربه  

 . والدعاء للميت فقط 
، ويقرأ آية  ويستحب أن يزور شهداء أحد يوم اخلميس  :   مث قال الدكتور- ٨

 . ، وسورة اإلخالص   الكرسي

، وما   !؟  بأي دليل خصصت يوم اخلميس لزيارة الشهداء :  وحنن نسأل الدكتور
 ! ؟  ة اإلخالص عند زيارة قبورهم دليلك على مشروعية قراءة آية الكرسي وسور  

، واملشروع عند زيارهتا السالم على      والذي قرره العلماء أن القراءة على القبور بدعة     
 .  ، واالعتبار واالتعاظ ، والدعاء هلم   أموات املسلمني 

  هذا هو الثابت من سنة الرسول 
؛ استحب له أن يودع     وإذا أراد الرجوع إىل بلده   :   مث ختم الدكتور مقالته بقوله- ٩

 . ، ويدعو مبا أحب   املسجد بركعتني

 .  واهللا أعلم .  ؛ ألن العبادات توقيفية وهذا كالذي قبله يفتقر إىل دليل
 :  وختام ا

، وال إطراء ما دام مل خيصص يف        من غري غلوحنن ال نعترض على مدح النيب  
؛ ألجل     السنة كلها على مدار ، وكذا ال نعترض على دراسة سريته    وقت معني

 .  ، وإمنا نعترض على ختصيص وقت معني هو أول ربيع األول فقط   أخذ القدوة منها  

 .  ، ويرينا الباطل باطل ا ويرزقنا اجتنابه ونسأل اهللا أن يرينا احلق حق ا ويرزقنا اتباعه

 . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
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 ولد النبوي رابعا توضيح حول االحتفال بامل
، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به            احلمد هللا 

 .  وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم املفلحون  

١/٤/١٤٠٢، بتاريخ  ٥٤٢٧العدد   (فقد اطلعت يف جريدة املدينة املنورة      :  وبعد
 أبو اجلدايل حول تعقييب على االحتفال باملولد  على ما كتبه األخ األستاذ أسعد )  هـ

 :  ، وقد طلب مين سعادته توضيح األمور التالية  النبوي
، والذكر من     ، باعتباره ذكر ا  إذا مسينا االحتفال باملولد جدل ا عبادة  :   يقول- ١

،    ، فما الذي مينع من أن نعتربه نوع ا من التنظيم لبعض أحوال هذه العبادة    العبادات
ينجر عليه ما اجنر على عبادة التراويح اليت نظمها اخلليفة الراشد سيدنا عمر بن   

 . .  . . اخلطاب

، خاصة     بدعة حسنة ما املانع أن يكون االجتماع لتذكر وتدارس سريته العطرة  - ٢
، وقد     وقد استحسن ذلك الكثري من املسلمني يف شىت أصقاع الدنيا منذ مئات السنني

ث الذي رواه اإلمام أمحد مرفوع ا إىل الصحايب اجلليل سيدنا عبد اهللا بن ورد يف احلدي
،  ، وما رآه املسلمون قبيح ا  ما رآه املسلمون حسن ا فهو عند اهللا حسن   {:  مسعود

 . .  . .  ؟)١( }فهو عند اهللا قبيح 

، فشرف به   إذا كان من فضل يوم اجلمعة أنه ولد فيه أبو البشر آدم عليه السالم - ٣
 فما الذي حيول دون أن يشرف يوم     -الزمن املتجدد بيوم اجلمعة   :   أعين-الزمان 

 وأن حيتفل املسلمون بذكر مولده    االثنني الذي ولد فيه أكرم خلق اهللا على اهللا   
  - عندما سئل عن صومه فيه - ، خاصة وقد أشاد به   أو بعده ، سواء فيه   فيه

 .  }ذلك يوم ولدت فيه وفيه أوحي إيل      {:  بقوله

                                                 
 .  )١/٣٧٩(أمحد ) ١(
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، فهي  ، فإن كان فيها مصلحة  مث إن البدعة جيب أن تعرض على أدلة الشرع - ٤
 .  إخل األحكام اخلمسة  .  . . حمرمة، وإن اشتملت على حمرم فهي    واجبة 

 عالوة على أنه ليس كل بدعة حمرمة وإال حلرم مجع أيب بكر وعمر وزيد بن  - ٥
ثابت رضي اهللا عنهم القرآن وكتبه يف املصاحف بأوسع مما كتب يف عهد     

 . .  . . الرسول 

 ، واألذان على   ، مثل ما استجد من أدوات القتال مث راح ميثل بأمور استجدت
 .  . . ، واختاذ الربط واملستشفيات واملدارس  املنائر

، منها مجع الناس على إمام واحد يف       استحدث أمور كثرية مل تكن على عهد السلف - ٦
 .  ، وقراءة دعاء ختم القرآن    آخر الليل إلقامة صالة التهجد بعد صالة التراويح  

 ليلة سبع وعشرين يف صالة    وكما يقال مما يشبه اخلطبة من اإلمام باحلرمني الشريفني
 .  صالة القيام أثابكم اهللا :  التهجد وكنداء املنادي بقوله 

 ! . ؟  ، فهل يكون فعلنا له بدعة  وال أحد من السلف فكل هذا مل يفعله النيب 

، أو ما يعده مسوغات لالحتفال   هذا حاصل ما وجهه إيل األستاذ أنور من إشكاالت 
 .  باملولد النبوي

 :   عن ذلك وجوايب-

، وهذا شأن   أشكر األخ األستاذ أنور على حرصه على معرفة احلق للعمل به:  إنين أول ا
، وأسأل اهللا لنا وله وجلميع املسلمني التوفيق للعلم النافع والعمل الصاحل اخلاص          املؤمن
 :  وأقول،  لوجهه 

يف العبادات ، فاألصل   ، وهو عبادة ال شك    إذا كان االحتفال باملولد عبادة - ١
، وال دليل على مشروعية االحتفال باملولد     ، فال يثبت منها شيء إال بدليل    التوقيف

، مع أن العبادة توقيفية يف   النبوي حىت يثبت له أصل ينجر عليه التنظيم الذي ذكرت
 .  أصلها ويف صفتها اليت تؤدى عليها ويف توقيت أدائها 
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، فالواقع أن عمر مل حيدث يف     تراويح  نظم عبادة الأما ما ذكرت من أن عمر   
 وإمنا أحياها كما كانت على   التراويح أي زيادة عما كانت عليه يف عهد النيب 

 .   حيث مجع الناس على إمام واحد فيها عهد الرسول  

، فهو شيء      إذا مل يقيد بوقت خاص كيوم مولده  وأما االجتماع لتدارس سريته - ٢
ô‰s)©9 tβ%x. öΝä3s9 ’Îû ÉΑθ  {:  ألن اهللا تعاىل يقول، وليس هو من البدعة   طيب ß™ u‘ «!$# îο uθ ó™ é& 

×π uΖ|¡ym { )١(  . 

؛ ألنه    ، ولكن ال خيصص ذلك بوقت معني    ودراسة سريته العطرة وسيلة لالقتداء به   
 .  ل على التخصيصال دلي

، فال يصلح دليل ا على جواز     وأما ما ذكرمت من استحسان الكثري من أناس هلذا
 .  االحتفال ما دام أن ذلك حدث بعد عهد اخللفاء الراشدين والقرون املفضلة     

ه املسلمون        ما رآ  {:  وأما األثر الذي ذكرمتوه عن عبد اهللا بن مسعود              

وهل االحتفال باملولد        .  ، فهو يعين ما أمجع عليه املسلمون              إخل   )٢( }.  . . حسن ا 
 .  ال ! ؟  النبوي كذلك قد أمجع عليه املسلمون           

رواه اإلمام أمحد مرفوع ا إىل الصحايب ال أدري كيف غاب   :  مث قولكم عن هذا األثر 
ا ما كان إىل الصحايب فيسمى  أمعنكم أن املرفوع هو ما كان ينتهي إىل النيب  

 .  . . موقوف ا
، وإمنا    إنه ولد فيه آدم مع أن آدم عليه السالم مل يولد :   قولكم عن يوم اجلمعة- ٣

 أن يعظم يوم مولد     - حفظكم اهللا   -، ومقصودكم   ، فلعل هذا سبق قلم  خلق
 .  ، لوقوع خلق آدم فيه    كما عظم يوم اجلمعة الرسول 

                                                 
 .  ٢١:  سورة األحزاب آية  ) ١(
 .  )١/٣٧٩(أمحد ) ٢(
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 يوم اجلمعة فضل ملزايا كثرية تزيد عن أربعني مزية ذكرها ابن القيم    أنواجلواب عن ذلك 
 .  يف زاد املعاد وألف يف خصائص يوم اجلمعة مؤلفات   

 من صيام هذا  يكون مبا شرعه مث إن تعظيم يوم االثنني الذي ولد فيه الرسول 
صر على   ، مع أن مزية يوم االثنني ال تقت   ، فال حيدث فيه عبادة مل يشرعها  اليوم

 .  ، بل له مزايا أخرى ذكرها النيب    فيهحصول والدة النيب  
، فهي   ، فإن كان فيها مصلحة إن البدعة جيب أن تعرض على أدلة الشرع   :   قولكم- ٤

 .  إخل  .  . . واجبة 
، وهذا التقسيم الذي   ، وال بد له من دليل شرعي   الوجوب حكم شرعي    :  أول ا:  نقول

 .  ، بل الدليل يدل على أن كل البدع حرام   ذكرته ال دليل عليه
هل هي راجحة على املفسدة   :  جمرد وجود املصلحة يف الشيء ال يكفي حىت ينظر   :  ثاني ا

 ؟   أو بالعكس

، إن قدر أن فيه مصلحة فمضرته أرجح ألنه بدعة ومفاسد البدع         واالحتفال باملولد 
حالة على كتاب السنن   ، وأكتفي لبياهنا باإل ، وليس باإلمكان حصرها كثرية

، ومثله   ، وكتاب البدع والنهي عنها البن وضاح  واملبتدعات لعبد السالم خضر 
، وكتاب اقتضاء  ، وكتاب اإلبداع يف مضار االبتداع للشيخ علي حمفوظ للطرطوشي 

، ورسالة يف   ، وكتاب املدخل البن احلاج الصراط املستقيم لشيخ اإلسالم ابن تيمية
ملولد النبوي لسماحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ مفيت الديار حكم االحتفال با

 .  ، وغريها ، والتحذير من البدع لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز   السعودية

 .  والواقع يؤيد ما ذكر يف تلك الكتب من مفاسد املوالد 
 بكر    عالوة على أنه ليس كل بدعة حمرمة واستشهادكم جبمع أيب     :   وأما قولكم- ٥

وعمر وزيد بن ثابت رضي اهللا عنهم للقرآن وكتبه يف املصاحف بأوسع مما كتب يف  
 :  أقول عنه،   ومتثيلكم باألمور اليت استجدتعهد النيب 
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وإياكم وحمدثات    { ليس كل بدعة حمرمة قول خمالف قول النيب   :   قولكم-أ 

 .  )١( }، وكل بدعة ضاللة  ، فإن كل حمدثة بدعة األمور

 .  )٢( }وشر األمور حمدثاهتا   { وقوله  

، ال  احملدثات يف الدين وأمور العبادة :  املذكورة يف احلديثني  )  احملدثات (واملراد بـ  
 .  ر العاداتاحملدثات يف أمو

ليس كل بدعة :  ، وأنت تقول فمقتضى احلديثني أن كل بدعة يف الدين ضاللة حمرمة
 .  ، وفقنا اهللا وإياك للصواب فعليك إعادة النظر فيما تقول! حمرمة 

 :   استشهادكم جبمع اخللفاء الراشدين للمصحف ال دليل لكم فيه من ناحيتني-ب 

 فكان عمل اخللفاء رضي اهللا عنهم     يف عهد النيب   إن أصل كتابة القرآن كان   :  أول ا
$  {:  ، وقد قال اهللا تعاىل ، وهو من وسائل حفظ القرآن   تكميل ا لذلك ¯ΡÎ) ßøt wΥ $ uΖø9̈“ tΡ 

tø.Ïe%! $# $ ¯ΡÎ)uρ …çµ s9 tβθÝàÏ≈ pt m: ∩∪ { )٣(  . 

عليكم بسنيت وسنة  {  :، وقد قال النيب  ذا من عمل اخللفاء الراشدينإن ه :  ثاني ا

 .   احلديث)٤( }.  . . اخللفاء الراشدين

 وال هو من عمل اخللفاء    واالحتفال باملولد ليس له أصل من سنة الرسول     
 .  الراشدين

، بل هي أمور     ، فهي ليست بدع ا   من األمور اليت استجدت  وأما ما ذكرمت-ج 
، فأدوات القتال يقول    ، وليس هو مما استجد   بعضها عبادة هلا أصل يف الشرع   

ρ#)  {:  اهللا فيها ‘‰ Ïã r& uρ Ν ßγ s9 $ ¨Β Ο çF ÷è sÜ tG ó™ $#  Ï iΒ ;ο §θ è% { )٥(  . 

                                                 
 .  )٩٥(ة ، الدارمي املقدم   )٤٦٠٧(أبو داود السنة   ) ١(
 .  )٢٠٧(، الدارمي املقدمة    )٦٨٤٩(البخاري االعتصام بالكتاب والسنة  ) ٢(
 .  ٩:  سورة احلجر آية ) ٣(
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة   )٤/١٢٦(، أمحد   )٤٢(، ابن ماجه املقدمة   )٢٦٧٦(الترمذي العلم   ) ٤(
 .  ٦٠:  سورة األنفال آية ) ٥(
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.   نكرة يف سياق األمر تعم كل ما يسمى قوة يف كل زمان حبسبه} ق و ة  {وكلمة 
 وعهد اخللفاء    واألذان على شيء مرتفع كان موجود ا على عهد الرسول      

 .  ، واألذان على املنائر من ذلك   ، ومن بعدهم الراشدين

، أو الوسائل اليت تعني   لعادات املباحة واختاذ الربط واملستشفيات واملدارس هو من ا
 .  على طلب العلم املشروع 

، وذكرمت منها    ، ومل تكن على عهد السلف   أما األمور اليت ذكرمت أهنا استحدثت - ٦
،    مجع الناس على إمام واحد يف آخر الليل إلقامة صالة التهجد بعد صالة التراويح      

 العشر األواخر من رمضان ليست أمر  أن صالة التهجد يف آخر الليل يف   :  فاجلواب
 يف العشر األواخر من رمضان جيمع الناس على إمام    ، بل كان الرسول   مستجد ا

، ويستوي يف ذلك ما كان أول الليل أو     بأصحابه يف رمضان، فعله النيب  واحد 
:  ، غاية ما يقال ، كل ذلك يدخل يف صالة التراويح املشروع أداؤها مجاعة     آخره 
أما تسمية .  ، وكال الفترتني تراويح ، طلب ا لزيادة األجر   قسمت على فترتنيإهنا

 .  ، فهي تسمية ليس فيها حجة  العوام للفترة األوىل بالتراويح والفترة الثانية بالقيام

، فهو من فعل   وأما دعاء ختم القرآن الذي يدعى به عند االنتهاء من قراءة القرآن   
 :  السلف

، ونقله   واستحبه اإلمام أمحد وغريه .  ، مجع أهله وعياله ودعا   تم  إذا خ كان أنس  
من ختم القرآن فله دعوة    {:  وللطرباين عن العرباض مرفوع ا.  عن عثمان وغريه

 ترتل عنده:  وكانوا جيتمعون عند ختم القرآن ويقولون  :  وقال جماهد.  }مستجابة 
 .  راجع كتاب التبيان للنووي . الرمحة 

عند كل ختمة دعوة     :  وروي عن طائفة من السلف   :  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
فإذا دعا الرجل عقيب اخلتمة لنفسه ولوالديه وملشاخيه وغريهم من املؤمنني       .  جمابة
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يل وغري ، كذلك دعاؤه هلم يف قيام الل ، كان هذا من اجلنس املشروع   واملؤمنات
 .  ) ٣٢٢/  ٢٤ (ذلك من مواطن اإلجابة انتهى من جمموع الفتاوى 

أما ما ذكرته مما يفعل يف احلرمني ليلة سبع وعشرين مما يشبه اخلطبة من اإلمام يف   
، فهذا مما ال أعرف له      صالة القيام أثابكم اهللا  :  صالة التهجد ونداء املنادي بقوله  

، مع أن عمل بعض الناس ال   يف هذا املوضوع  ، ولعل رئاسة احلرمني تنظر أصال 
 .  ؛ ألنه عرضة للخطأ  يصلح حجة 

، حبيث يكون أحب إليه من نفسه وولده         واجبة على املؤمن   إن حمبة النيب   :  وأقول
 ، كما أن ذكره     ، بل ال يكون مؤمن ا إال إذا كان كذلك    ووالده والناس أمجعني 

م والليلة بأعلى صوت يف األذان واإلقامة مخس   يتردد يف املناسبات املشروعة يف اليو
، ويف    يف التشهد األول واألخري من الصالة املفروضة      ، ويتردد ذكره     مرات

، بل عند مجع من العلماء ال تصح صالة فريضة أو نافلة حىت      التشهد من صالة النافلة  
 .   يف التشهد األخري منهايصلي على النيب 

β¨  {:  ، قال تعاىل  حمكم كتابه بالصالة والسالم عليه   وقد أمرنا اهللا تعاىل يف  Î) 

©! $# … çµ tG x6 Í× ¯≈ n= tΒ uρ tβθ = |Á ãƒ ’ n? tã Ä c É< ¨Ζ9 $# 4 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ = |¹ Ïµ ø‹ n= tã (#θ ßϑ Ï k= y™ uρ 

$ ¸ϑŠ Î= ó¡ n@ ∩∈∉∪ { )١(  . 

 ، ومن شروط اخلطبتني يف اجلمع واألعياد الصالة على النيب        فقد رفع اهللا له ذكره  
، بل يستحب االبتداء بذلك بعد محد اهللا والشهادتني يف  بعد الشهادة له بالرسالة
 .  مطلع كل حديث له أمهية 

، وقراءهتا   اءة سريته العطرة أنه ينبغي مطالعة وقر :  وكما أشرنا يف ابتداء هذه املقالة 
 .  ، القتباس القدوة احلسنة منها   ، وتقريرها يف املدارس واجلامعات  على املسلمني

                                                 
 .  ٥٦:  سورة األحزاب آية  ) ١(



 البيان ألخطاء بعض الكتاب
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 مع إجالله واحترامه وتوقريه وتعظيم كالمه وأحاديثه    هذا هو املشروع يف حقه    
 ، فكل طاعة يفعلها املسلم فإنه يتذكر هبا رسول اهللا وامتثال أوامره واجتناب مناهيه

وله    ، وأرشده إليها  ؛ ألنه هو الذي دله عليها   وجيدد حمبته له ، من األجر مثل 
 .  ، من غري أن ينقص من أجره شيئ ا   أجر من عملها 

، يف كل يوم    معهم ليل ا وهنار ا ، مل تزل ذكرى الرسول    إذا فعل املسلمون ذلك   
 .  ، ال يف يوم مولده خاصة   ويف كل شهر

 يف اآليات اليت    يقرأ القرآن الكرمي تتردد عليه ذكرى الرسول     بل إن املسلم حني   
، واآليات اليت فيها أمر األمة بطاعته    ، واآليات اليت فيها الثناء عليه  فيها خماطبته

 .  ، وغري ذلك  واتباعه

، فهو تشبه بالنصارى الذين حيتفلون بذكرى   مث ليعلم أن عمل املولد مع كونه بدعة      
، وقد هنينا عن التشبه هبم يف هذا ويف غريه مما هو       الصالة والسالم   مولد املسيح عليه   

 .  من خصائصهم وصفاهتم

 .  )١( }ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي  {:  قال 

، ومل يكن   ن السادسوعمل املولد يف اإلسالم إمنا حدث بعد القرون املفضلة يف القر  
، بل أحدثه    ، ومل يكن بفتوى من علماء املسلمني   الذي أحدثه من علماء املسلمني  

إن أول من أحدثه      :  ، وقيل ملك من امللوك قلد به من حوله من دول النصارى  
، فاحلق اتباع السنة واجتناب املخالفة أي ا كان     وعلى كل حال .  الفاطميون
 .  مصدرها

، مل نر شيئ ا من  ا من احملاسن واملزايا اليت يزعمها املؤيدون إلقامة املولد    وحنن مل نر شيئ  
، والزهد يف   ، فالغالب عليهم الكسل عن الطاعات ذلك ظهر عليهم من التأسي

 .  السنن

                                                 
 .  )١/٢٤(، أمحد  )٣٢٦١(البخاري أحاديث األنبياء  ) ١(
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 ٢٩٤

، وال يكون العمل    ، فإهنا تصرفه عن السنن والعمل   وهذا شأن كل من يشتغل بالبدع 
 :  إذا توفر فيه شرطان صاحل ا مقبول ا عند اهللا إال 

 .  أن يكون صواب ا على شرع اهللا   :  األول

 .  أن يكون خالص ا لوجه اهللا     :  الثاين

’4  {:  قال اهللا تعاىل n? t/ ô tΒ zΝ n= ó™ r& … çµ yγ ô_ uρ ¬! uθ èδ uρ Ö Å¡ øt èΧ ÿ… ã& s# sù … çν ã ô_ r& y‰Ψ Ïã  Ïµ Î n/ u‘ Ÿω uρ 
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، هي أن األستاذ أنور أورد األثر الذي رواه البخاري يف قصة       ، ومالحظة أخرية    هذا
اويح بعد أن كانوا يصلوهنا  مجع عمر بن اخلطاب للناس على إمام واحد يف صالة التر 

 يف أصل مشروعية اجلماعة     ، ومل يورد احلديث الثابت عن النيب   أوزاع ا متفرقني
، ويعرف أن    ، وها أنا أورده لتتكامل الصورة أمام القارئ الكرمي    خلف إمام واحد  

 :   مل يكن إحداث شيء جديد يف هذه العبادة   عمل عمر

 خرج    أن رسول اهللا  - رضي اهللا عنها - فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة
، فاجتمع   ، فتحدثوا ، فأصبح الناس ، وصلى رجال بصالته  ، فصلى يف املسجد   ليلة

،   أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل املسجد يف الليلة الثالثة  
املسجد  ، عجز   ، فلما كانت الليلة الرابعة   فصلى وصلوا بصالته  فخرج رسول اهللا  

:  ، مث قال ، أقبل على الناس فتشهد ، فلما قضى ، حىت خرج لصالة الصبح  عن أهله

                                                 
 .  ١١٢:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ١١٢:  سورة البقرة آية ) ٢(
 .  ١١٢:  سورة البقرة آية ) ٣(
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،  ، ولكين خشيت أن تفترض عليكم   ، فإنه مل خيف علي مكانكم أما بعد {

  . )١( }فتعجزوا عنها 

من قام رمضان إميان ا واحتساب ا غفر له ما تقدم من  {:   يقولوكان رسول اهللا 

  . )٢( }ذنبه 

، مث كان األمر على ذلك يف خالفة أيب بكر     واألمر على ذلكفتويف رسول اهللا 
 .  - رضي اهللا عنهما -ة عمر   وصدر ا من خالف

 يف صالة التراويح إمنا هو إحياء ما فعله رسول    فعلم من ذلك أن دور عمر   
، وأن    ، ومل حيدث شيئ ا جديد ا منها   يف الليايل الثالث املذكورة يف احلديث اهللا

؛ ألن      نعمت البدعة هذه هو البدعة اللغوية ال البدعة الشرعية      معىن قول عمر  
 .  ، واجتماع الناس فيها على إمام واحد ليس بدعة   ح ليست بدعةالتراوي

 .  هذا وأسأل اهللا يل ولألخ أنور وجلميع املسلمني التوفيق ملعرفة احلق والعمل به  

 . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

                                                 
، النسائي قيام الليل وتطوع النهار          )٧٦١(، مسلم صالة املسافرين وقصرها       )١٩٠٨(البخاري صالة التراويح    ) ١(

 .  )٢٥٠(، مالك النداء للصالة   )٦/٢٦٨(، أمحد  )١٣٧٣( الصالة  ، أبو داود )١٦٠٤(
،   )١٣٧١(، أبو داود الصالة   )٢٢٠٦(، النسائي الصيام    )٦٨٣(، الترمذي الصوم    )٣٧(البخاري اإلميان   ) ٢(

 .  )١٧٧٦(، الدارمي الصوم   )٢/٤٢٣(أمحد 
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 خامسا االحتفال مبناسبة اإلسراء واملعراج بدعة جيب إنكارها 
 .  ، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه    هللا رب العاملني احلمد 

 :  وبعد

١٤٠٤ رجب ٢٩ الصادر يف يوم االثنني  - ٩٤٠العدد  (فقد اطلعت يف جملة الدعوة    
على مقال للسيد حسن قرون حياول فيه أن يسوغ االحتفال مبناسبة اإلسراء )  هـ

، حيث يقول يف معرض كالمه ما   ا يؤيد رأيه، ويلتمس من كالم ابن القيم م  واملعراج 
 :  نصه

، وهو من األشهر   ، وأقف وقفة مناسبة من شهر رجب     وأعود إىل األشهر احلرم   
 :  ، فنجده خص حبدثني عين هبما املؤرخ واملتعبد  احلرم كما قررنا

،    ، فقد حرره املتأخرون من املؤرخني مثل صاحب السرية احللبية  أما احلدث األول
، وحيتفل   د عني ليلة اإلسراء واملعراج بأهنا وقعت يف ليلة السابع والعشرين من رجبفق

، وابن قيم اجلوزية يف كتابه زاد املعاد يدير حبث ا   املسلمون يف ديار اإلسالم بتلك الليلة 
، ويضع موازنة بينها وبني ليلة   ، وجيعل منها ليلة اإلسراء واملعراج  طويل ا يف األيام املفضلة

 :  ، قائل ا يف ختامها القدر
، وليلة     أفضل من ليلة القدرإن ليلة اإلسراء يف حق النيب    :  وقد قال بعض الناس

، وليلة     فهذه الليلة يف حق األمة أفضل هلم   .  القدر بالنسبة إىل األمة أفضل من ليلة اإلسراء 
 .  أفضل له  اإلسراء يف حق رسول اهللا  

، إال أن ما ذكره يدل        كنت ال أحب البحث يف التفضيلوأنا وإن    :  مث يقول الكاتب
 .  على عنايته بليلة اإلسراء انتهى كالمه

وحيتفل املسلمون يف ديار اإلسالم بتلك الليلة قول  :  قول الكاتب :  أول ا:  وأقول
، واحلق أن املسلمني    ، حيث ادعى أن املسلمني مجيعهم حيتفلون بتلك الليلة  باطل

، حيث مل يرد عن    ، ويعدوهنا كسائر الليايل  ة ال حيتفلون بتلك الليلة املتمسكني بالسن
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 ٢٩٧

،   ، ومن جاء بعدهم من القرون املفضلة االحتفال بتلك الليلة   وال عن أصحابه النيب
 .  )١( }عدي عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من ب   { وقد قال النيب 

 .  )٢( }، فهو رد   من عمل عمل ا ليس عليه أمرنا {:  وقال عليه الصالة والسالم  

،    ، فإن كل حمدثة بدعة  وحمدثات األموروإياكم {:  وقال عليه الصالة والسالم 

 .  )٣( }وكل بدعة ضاللة 

، وهؤالء ال    ، ومن يقلدهم من اجلهال وإمنا حيتفل بتلك الليلة املبتدعة من املسلمني
 .  ميثلون املسلمني يف هذا العمل املبتدع 

الذي فيه   ؛ ألنه حذف أول الكالم     ما نقله عن ابن القيم مل ينقله بأمانة  :  وأقول ثاني ا
، ويف حكم االحتفال هبا وختصيصها بعبادة دون      رد عليه يف تعيني ليلة اإلسراء واملعراج 

 .  . . غريها
 :  - رمحه اهللا -، حيث يقول  وإليك كالم ابن القيم من أوله بنصه

ليلة اإلسراء أفضل      :   عن رجل قال- رمحه اهللا - فقد سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 ؟  ، فأيهما املصيب بل ليلة القدر أفضل :  وقال آخر ،  من ليلة القدر

، فإن أراد به أن    أما القائل بأن ليلة اإلسراء أفضل من ليلة القدر:  احلمد هللا :  فأجاب
 من ليلة    ونظائرها من كل عام أفضل ألمة حممد  تكون الليلة اليت أسري فيها بالنيب   

، مل يقله أحد     ، فهذا باطل ل من ليلة القدر، حبيث يكون قيامها والدعاء فيها أفض القدر
، هذا إذا كانت ليلة اإلسراء     ، وهو معلوم الفساد باالطراد من دين اإلسالم  من املسلمني
، وال على   ، وال على عشرها ، ومل يقم دليل معلوم ال على شهرها  ، فكيف تعرف عينها

، وال شرع للمسلمني    يقطع به، ليس فيها ما  ، بل النقول يف ذلك منقطعة خمتلفة   عينها

                                                 
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة   )٤/١٢٦(، أمحد   )٤٢(، ابن ماجه املقدمة   )٢٦٧٦(الترمذي العلم   ) ١(
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية   )٢٥٥٠(البخاري الصلح  ) ٢(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة    )٤٦٠٧(أبو داود السنة   ) ٣(
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، فإنه قد   ، خبالف ليلة القدر  ، وال غريه  ختصيص الليلة اليت يظن أهنا ليلة اإلسراء بقيام 
حتروا ليلة القدر يف العشر األواخر من    {:   أنه قالثبت يف الصحيحني عن النيب 

 .  )١( }ان رمض

، غفر له ما  ومن قام ليلة القدر إميان ا واحتساب ا {:   أنه قالويف الصحيحني عنه 

 .  )٢( }تقدم من ذنبه 

 .  ، وأنه أنزل فيها القرآن   وقد أخرب سبحانه أهنا خري من ألف شهر 

 وحصل له فيها ما مل حيصل له يف      وإن أراد أن الليلة املعينة اليت أسري فيها بالنيب      
، وليس إذا أعطى اهللا   ، فهذا صحيح ، من غري أن يشرع ختصيصها بقيام وعبادة غريها
 فضيلة يف مكان أو زمان جيب أن يكون ذلك الزمان واملكان أفضل من مجيع       نبيه 

ذا قدر أنه قام دليل على أن إنعام اهللا تعاىل على نبيه ليلة اإلسراء    ، هذا إ األمكنة واألزمنة
، وغري ذلك من النعم اليت أنعم عليه   كان أعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدر

 .  هبا

، ومقادير النعم اليت ال تعرف إال  والكالم يف مثل هذا حيتاج إىل علم حبقائق األمور
، وال يعرف عن أحد من املسلمني أنه      د أن يتكلم فيها بال علم ، وال جيوز ألح  بوحي

، وال كان الصحابة  ، السيما على ليلة القدر جعل لليلة اإلسراء فضيلة على غريها 
،  ، وال يذكروهنا والتابعون هلم بإحسان يقصدون ختصيص ليلة اإلسراء بأمر من األمور

، فلم     ومع هذا ء من أعظم فضائله   ، وإن كان اإلسرا   وهلذا ال يعرف أي ليلة كانت   
، بل غار حراء الذي ابتدئ  ، وال ذلك املكان بعبادة شرعية يشرع ختصيص ذلك الزمان 

، وال واحد من أصحابه بعد   ، وكان يتحراه قبل النبوة مل يقصده هو فيه برتول الوحي 
 .  ن بشيء، وال الزما  ، وال خص اليوم الذي أنزل فيه الوحي    النبوة مدة مقامه مبكة 

                                                 
 .  )٦/٢٠٤(، أمحد  )٧٩٢(مذي الصوم ، التر )١١٦٩(، مسلم الصيام   )١٩١٦(البخاري صالة التراويح  ) ١(
، النسائي    )٦٨٣(، الترمذي الصوم    )٧٦٠(، مسلم صالة املسافرين وقصرها       )١٨٠٢(البخاري الصوم   ) ٢(

 .  )١٧٧٦(، الدارمي الصوم   )٢/٢٤١(، أمحد  )١٣٧٢(، أبو داود الصالة   )٢٢٠٢(الصيام 
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؛ كان من جنس       ومن خص األمكنة واألزمنة من عنده بعبادات ألجل هذا وأمثاله    
، ويوم    ؛ كيوم امليالد  ، الذين جعلوا زمان أحوال املسيح مواسم وعبادات    أهل الكتاب

 .  ، وغري ذلك من أحواله    التعميد

؟  ما هذا:  ، فقال  مجاعة يتبادرون مكان ا يصلون فيهوقد رأى عمر بن اخلطاب 
أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم  :  فقال.   -مكان صلى فيه رسول اهللا :  قالوا

، وإال  ، فليصل ، فمن أدركته الصالة فيه ؛ إمنا هلك من كان قبلكم هبذا مساجد
 .  . . فليمض

 إن ليلة اإلسراء إخل     :  وقد قال بعض الناس

،    يظن أنه يؤيد رأيه مفصول ا عن سابقه ، وإمنا نقل ما   ومن هنا يبدأ نقل كاتب املقال
 .  ، وال قوة إال باهللا العلي العظيم  ، فال حول   وهذا من اخليانة والتلبيس يف النقل

، وال أدري من أين فهم هذا     وادعى أن ابن القيم بكالمه هذا يعتين بليلة اإلسراء  
ه على أنه ال جيوز ختصيص  ، وابن القيم يورد كالم شيخه ابن تيمية مقر ا له وحمتج ا ب   الفهم

، وأن هذه الليلة مل    ، ومن ذلك االحتفال ، وال غريها تلك الليلة بشيء من العبادات
؛    ؟ هذا  ؛ لبينت لنا وحددت  ، ولو كان يشرع ختصيصها بشيء   يتعني وقتها من الزمان

 ، ويرينا الباطل باطل ا ويرزقنا  أن يرينا احلق حق ا ويرزقنا اتباعه وأسأل اهللا  
 .  . . . . اجتنابه

 . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه
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 سادسا بدعة االحتفال بذكرى املولد النبوي 
 :  احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني وبعد    

نهي    فال خيفى ما ورد يف الكتاب والسنة من األمر باتباع ما شرعه اهللا ورسوله وال
≅ö  {:  ، قال تعاىل عن االبتداع يف الدين  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 { )وقال تعاىل)١   :}  (#θ 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? ∩⊂∪ { )وقال تعاىل)٢   :}  ¨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/  tã  Ï& Î#‹ Î7 y™ 4 { )وقال  )٣  }    إن

 )٤( }، وشر األمور حمدثاهتا   ، وخري اهلدي هدي حممد    أصدق احلديث كتاب اهللا  
 ويف رواية   )٦( )٥( }من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد    { وقال 
 .  )٧( }من عمل عمل ا ليس عليه أمرنا فهو رد   {:  ملسلم

وإن من مجلة ما أحدثه الناس من البدع املنكرة االحتفال بذكرى املولد النبوي يف           
 :  شهر ربيع األول وهم يف هذا االحتفال على أنواع  

 وقصائد يف  ، أو تقدم فيه خطب   فمنهم من جيعله جمرد اجتماع تقرأ فيه قصة املولد    
 .  هذه املناسبة

                                                 
 .  ٣١:  سورة آل عمران آية  ) ١(
 .  ٣:  سورة األعراف آية  ) ٢(
 .  ١٥٣:  سورة األنعام آية ) ٣(
،   )٣/٣١١(، أمحد  )٤٥(، ابن ماجه املقدمة   )١٥٧٨(، النسائي صالة العيدين   )٨٦٧(مسلم اجلمعة  ) ٤(

 .  )٢٠٦(الدارمي املقدمة  
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية   )٢٥٥٠(البخاري الصلح  ) ٥(

 .  )٦/٢٧٠(د أمح
 .  رواه البخاري ومسلم   ) ٦(
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية   )٢٥٥٠(البخاري الصلح  ) ٧(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
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 .  ومنهم من يصنع الطعام واحللوى وغري ذلك ويقدمه ملن حضر  

 .  ، ومنهم من يقيمه يف البيوت  ومنهم من يقيمه يف املساجد 

، فيجعل هذا االجتماع مشتمل ا على حمرمات  ومنهم من ال يقتصر على ما ذكر
، أو أعمال شركية كاالستغاثة    ومنكرات من اختالط الرجال بالنساء والرقص والغناء     

، وهو جبميع أنواعه  ، وغري ذلك  وندائه واالستنصار به على األعداء بالرسول 
واختالف أشكاله واختالف مقاصد فاعليه ال شك وال ريب أنه بدعه حمرمة حمدثة بعد      

، فأول من أحدثه امللك املظفر أبو سعيد كوكبوري ملك   القرون املفضلة بأزمان طويلة 
، كما ذكره املؤرخون كابن       بل يف آخر القرن السادس أو أول القرن السابع اهلجري       إر

 .  كثري وابن خلكان وغريمها

وكان أول من فعل ذلك باملوصل الشيخ عمر بن حممد املال أحد           :  وقال أبو شامة
 .  ، وبه اقتدى يف ذلك صاحب إربل وغريه الصاحلني املشهورين

:  يف ترمجة أيب سعيد كوكبوري)  ١٣٧ - ١٣ (بداية قال احلافظ ابن كثري يف ال
قال :  إىل أن قال  .  . وكان يعمل املولد الشريف يف ربيع األول وحيتفل به احتفال ا هائل ا 

، كان ميد يف ذلك السماط   حكى بعض من حضر مساط املظفر يف بعض املوالد :  السبط
، وثالثني ألف  زبدية، ومائة ألف  ، وعشرة آالف دجاجة   مخسة آالف رأس مشوي

، ويرقص    إىل أن قال ويعمل للصوفية مساع ا من الظهر إىل الفجر  .  . . صحن حلوى 
ـ  بنفسه معهم  .  ، اه

فإذا كان أول صفر زينوا تلك :  ) ٢٧٤ - ٣ (وقال ابن خلكان يف وفيات األعيان 
، وجوق من    ، وقعد يف كل قبة جوق من األغاين القباب بأنواع الزينة الفاخرة املتجملة 

طبقات  (، ومل يتركوا طبقة من تلك الطبقات  ، ومن أصحاب املالهي  أرباب اخليال
 .  حىت رتبوا فيها جوق ا)  القباب

، وما يبقى هلم شغل إال التفرج والدوران     وتبطل معايش الناس يف تلك املدة
البقر والغنم شيئ ا  فإذا كان قبل يوم املولد بيومني أخرج اإلبل و  :  إىل أن قال .  . . عليهم
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، حىت يأيت هبا    كثري ا زائد ا عن الوصف وزفها جبميع ما عنده من الطبول واألغاين واملالهي   
فإذا كانت ليلة املولد عمل السماعات بعد أن يصلي املغرب   :  إىل أن قال .  . إىل امليدان 
ـ  يف القلعة  .  ، اه

 متأخر ا ومقترن ا باللهو   ، حدث  فهذا مبدأ حدوث االحتفال مبناسبة ذكرى املولد    
 .  واإلسراف وإضاعة األموال واألوقات وراء بدعة ما أنزل اهللا هبا سلطان 

، وأن ال يقدم على عمل حىت      والذي يليق باملسلم إمنا هو إحياء السنن وإماتة البدع 
 .  يعلم حكم اهللا فيه

، وميكن    هذا وقد يتعلق من يرى إحياء هذه البدعة بشبه أوهى من بيت العنكبوت 
 :  حصر هذه الشبه فيما يلي 

 .   دعواهم أن يف ذلك تعظيم للنيب - ١

 بطاعته وامتثال أمره واجتناب هنيه  إمنا تعظيمه :  واجلواب عن ذلك أن نقول
، واالحتفال بذكرى املولد من       وليس تعظيمه بالبدع وباخلرافات واملعاصي   وحمبته

 هم الصحابة رضي د الناس تعظيم ا للنيب  ، وأش  ؛ ألنه معصية هذا القبيل مذموم
واهللا لقد وفدت على   ! يا قوم :  ، كما قال عروة ابن مسعود لقريش  اهللا عنهم

، فما رأيت ملك ا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب حممد      كسرى وقيصر وامللوك  
ولده     ، ومع هذا التعظيم ما جعلوا يوم م   واهللا ما ميدون النظر إليه تعظيم ا له حممد ا 

 .  ، ولو كان ذلك مشروع ا ما تركوه   عيد ا واحتفال ا
 .   االحتجاج بأن هذا عمل كثري من الناس يف كثري من البلدان- ٢

 والثابت عن  احلجة مبا ثبت عن الرسول    :  واجلواب عن ذلك أن نقول
، وهذا منها وعمل الناس إذا خالف الدليل فليس     النهي عن البدع عموم ا   الرسول  

β  {:  ، وأن كثروا  ةحبج Î)uρ ôìÏÜè? usYò2 r& tΒ † Îû ÇÚö‘ F{$# x8θ =ÅÒ ãƒ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# 4 { )١(  

                                                 
 .  ١١٦:  سورة األنعام آية ) ١(
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، فال حاجة    مع أنه ال يزال حبمد اهللا يف كل عصر من ينكر هذه البدعة ويبني بطالهنا 
 .  بعمل من استمر على إحيائها بعد ما تبني له احلق 

فممن أنكر االحتفال هبذه املناسبة شيخ اإلسالم ابن تيمية يف اقتضاء الصراط املستقيم  
واإلمام الشاطيب يف االعتصام وابن احلاج يف املدخل والشيخ تاج الدين علي بن عمر      

د بشري السهسواين اهلندي يف  ، أل ف يف إنكاره كتاب ا مستقل ا والشيخ حمم اللخمي
، والشيخ    ، ألف فيه رسالة مستقلة  كتابه صيانة اإلنسان والسيد حممد رشيد رضا

، ومساحة الشيخ عبد العزيز بن     ، ألف فيه رسالة مستقلة   حممد بن إبراهيم آل الشيخ
، وغري هؤالء ممن ال يزالون يكتبون يف إنكار هذه البدعة كل سنة يف صفحات  باز
 .  ، يف الوقت الذي تقام فيه هذه البدعة   ئد واجملالت اجلرا

  إن يف إقامة املولد إحياء لذكر النيب    :   يقولون- ٣

 يكون مبا شرعه اهللا من ذكره يف إحياء ذكر النيب  :  واجلواب عن ذلك أن نقول
، واتباع   ، وقراءة سنته  األذان واإلقامة واخلطب والصلوات ويف التشهد والصالة فيه    

 .  ، ال يف السنة مرة  ، وهذا شيء مستمر يتكرر يف اليوم والليلة دائم ا   جاء بهما
، قصد به  االحتفال بذكرى املولد النبوي أحدثه ملك عادل عامل :   قد يقولون- ٤

 .  التقرب إىل اهللا
، وحسن القصد ال   البدعة ال تقبل من أي أحد كان:  واجلواب عن ذلك أن نقول

 .  ، وكونه عامل ا ال يقتضي عصمته يربر العمل السيئ
؛ ألنه ينبئ عن الشكر هللا على وجود     إن إقامة املولد من قبيل البدعة احلسنة   :   قوهلم- ٥

 .  النيب الكرمي 

ن م {:  ، فقد قال  ليس يف البدع شيء حسن:  واجلواب عن ذلك أن نقول

 ويقال أيض ا ملاذا تأخر القيام هبذا  )١( }أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد  
                                                 

،  )١٤(بن ماجه املقدمة ، ا )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية   )٢٥٥٠(البخاري الصلح  ) ١(
 .  )٦/٢٧٠(أمحد 



 البيان ألخطاء بعض الكتاب
 

 ٣٠٤

، فلم يقم به أفضل القرون من الصحابة   الشكر على زعمكم إىل آخر القرن السادس  
 وأحرص على فعل اخلري والقيام    ، وهم أشد حمبة  للنيب    والتابعني وأتباع التابعني

 حاشا ة املولد أهدى منهم وأعظم شكر ا هللا  بالشكر فهل كان من أحدث بدع
 .  وكال

إن االحتفال بذكرى املولد النبوي ينبئ عن حمبته فهو مظهر من      :   قد يقولون- ٦
 .   مشروع مظاهرها وإظهار حمبته  
 واجبة على كل مسلم أعظم من حمبة ال شك أن حمبته :  واجلواب أن نقول

، ولكن ليس      هو وأمي صلوات اهللا وسالمه عليه   ، بأيب  النفس والولد والناس أمجعني 
؛  ، بل حمبته تقتضي طاعته واتباعه معىن ذلك أن نبتدع يف ذلك شيئ ا مل يشرعه لنا  

 :  ، كما قيل ألن ذلك من أعظم مظاهر حمبته
ــيع    ــب مط ــن حي ــب مل ــيع   إن احمل ــب مط ــن حي ــب مل إن احمل لــو كــان حــبك صــادقا ألطعــتهلــو كــان حــبك صــادقا ألطعــته 

 وجمانبة ما خالفها من   تقتضي إحياء سنته والعض عليها بالنواجذفمحبته 
، وال شك أن كل ما خالف سنته فهو بدعة مذمومة ومعصية  األقوال واألفعال

، وحسن النية ال   ، ومن ذلك االحتفال بذكرى مولده وغريه من البدع   ظاهرة
، قال   اإلخالص واملتابعة  :  ، فإن الدين مبين على أصلني   يبيح االبتداع يف الدين 

’4  {:  تعاىل n? t/ ô tΒ zΝ n= ó™ r& … çµ yγ ô_ uρ ¬! uθ èδ uρ Ö Å¡ øt èΧ ÿ… ã& s# sù … çν ã ô_ r& y‰Ψ Ïã  Ïµ Î n/ u‘ Ÿω uρ ì∃ öθ yz 

öΝ Îγ öŠ n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ tβθ çΡ t“ øt s† ∩⊇⊇⊄∪ { )واإلحسان هو      فإسالم الوجه هو اإلخالص هللا  )١ ،
 .  تابعة للرسول وإصابة السنة امل

إن االحتفال بذكرى املولد النبوي بأنواعه واختالف أشكاله بدعة      :  وخالصة القول
، واالشتغال بإحياء السنن   منكرة جيب على املسلمني منعها ومنع غريها من البدع

، فإن هذا الصنف يكون    ، وال يغتر مبن يروج هذه البدعة ويدافع عنها  والتمسك هبا

                                                 
 .  ١١٢:  سورة البقرة آية ) ١(
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، بل رمبا ال يهتمون بالسنن   هتمامهم بإحياء البدع أكثر من اهتمامهم بإحياء السنن ا
، وإن كان هذا الصنف هم أكثر   ، ومن كان هذا شأنه فال جيوز تقليده واإلقتداء به أصل ا
،   ، إمنا يقتدى مبن صار على هنج السنة من السلف الصاحل وأتباعهم وإن كانوا قليل ا    الناس

 .  ، وإمنا يعرف الرجال باحلق  رف بالرجالفاحلق ال يع

فإنه من يعش منكم فسريى اختالف ا كثري ا فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء    {: قال 
وإياكم وحمدثات األمور فإن كل ،  ، عضوا عليه بالنواجذ الراشدين املهديني من بعدي

، كما   يف هذا احلديث الشريف مبن نقتدي عند االختالف   فبني لنا )١( }بدعة ضاللة   
 .  بني أن كل ما خالف السنة من األقوال واألفعال فهو بدعة وكل بدعة ضاللة  

نة   وال يف سوإذا عرضنا االحتفال باملولد النبوي مل جند له أصل ا يف سنة رسول اهللا 
، وهذا األصل الذي  ، ومن البدع املضلة  ، إذ ا فهو من حمدثات األمور  اخللفاء الراشدين

β  {:  تضمنه هذا احلديث قد دل عليه قوله تعاىل     Î*sù ÷Λä ôã 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 ×öyz ß|¡ôm r&uρ ¸ξƒÍρ ù's? ∩∈∪ { )٢(  . 

 هو الرجوع إىل   ، والرد إىل الرسول    والرد إىل اهللا هو الرجوع إىل كتابه الكرمي    
، فأين يف الكتاب والسنة ما     زع، فالكتاب والسنة مها املرجع عند التنا   سنته بعد وفاته

؟ فالواجب على من يفعل ذلك أو يستحسنه   يدل على مشروعية االحتفال باملولد النبوي 
،    ، فهذا شأن املؤمن الذي ينشد احلق  ، ومن غريه من البدع أن يتوب إىل اهللا تعاىل منه 

 .  وأما من عاند وكابر بعد قيام احلجة فإمنا حسابه عند ربه

ل اهللا سبحانه وتعاىل أن يرزقنا التمسك بكتابه وسنة رسوله إىل يوم  ؛ ونسأ هذا
 .  ، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وآله وصحبه    نلقاه

                                                 
، الدارمي    )٤/١٢٦(، أمحد  )٤٤(، ابن ماجه املقدمة   )٤٦٠٧(، أبو داود السنة    )٢٦٧٦(الترمذي العلم   ) ١(

 .  )٩٥(املقدمة 
 .  ٥٩:  سورة النساء آية ) ٢(
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 فقهيات 

 وما يترتب على ذلكأوال ظاهرة اإلعالن عن الكسوف قبل حدوثه 
ه وسلم  ، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحب  احلمد هللا رب العاملني

 :  أمجعني

 :  وبعد

، اعتماد ا  فقد تكررت يف بعض الصحف ظاهرة اإلعالن عن الكسوف قبل حدوثه
؛ أحببت   ، ونظر ا ملا يترتب على هذا العمل من اآلثار السيئة على قول بعض أهل احلساب 

؛ ألنه ال يترتب   ، لعل هذه الصحف متتنع عن نشر مثل هذا اإلعالن أن أكتب هذا التنبيه
، ويترتب  ، وإمنا هو من باب الفضول والتنطع املنهي عنه  ، وال دنيوية ليه مصلحة دينيةع

، وعدم اخلوف    ، وذهاب روعة هذا احلدث ، والتشويش يف الناس عليه بلبله األفكار
؛ عد الكسوف      ؛ ألن كثري ا من العوام إذا قرأ هذا اإلعالن أو مسع به    واخلشية عند حصوله 

؛ ألن بعض أئمة املساجد قد يعتمدون على هذا         تأثري فيه على نفسه، ال أمر ا عادي ا
، وخرب احلاسب   ، ويبدؤون يف صالة الكسوف قبل حدوثه وقبل ابتداء وقت الصالة   اخلرب

 .  قد يصيب وقد خيطئ

، مع أهنم     ومل يكن أهل احلساب فيما سبق خيربون الناس عن الكسوف قبل حصوله     
، قال الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ    رفون مىت حيصل  ، ويع يدركون هذا باحلساب

 :  - رمحه اهللا -مفيت الديار السعودية 

؛ فهم خمطئون يف إعالهنم    الشمس يكسف هبا أو القمر  :   وأما الذين يعلنون بقوهلم
؛ ألن له أسباب   ، وإن كان ذلك يدرك باحلساب  وجزمهم بذلك يف الوقت الذي عينوه 

، وفرق بني من يعلن ذلك وجيزم    ؛ إال أن احلساب خيطئ ويصيب  اهليئةمعلومة عند علماء 
،    ، وال سيما إذا مل خيرب به العوام به وبني من خيرب عن أهل احلساب أهنم يقولون ذلك 

 .  وإمنا خيرب به اخلواص 
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الشمس    :   عن قول أهل احلساب- رمحه اهللا -وقد سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية 
؟ فأفىت أن حكم ذلك حكم أخبار بين إسرائيل اليت قال فيها   ذاسيكسف هبا يف وقت ك

 .  )١( }، وال تكذبوهم  ؛ فال تصدقوهم  إذا أخربكم أهل الكتاب  { رسول اهللا 

 :  قال الشيخ حممد بن إبراهيم

هل الكتاب وتكذيبهم هي احتمال أن يكون ما ذكروه    والعلة يف النهي عن تصديق أ
، فيكون من   ، واحتمال أن يكون ما أخربوا به كذب ا      ، فيكون من كذهبم مكذب ا حبق    حق ا

 .  صدقهم مصدق ا بالكذب

،   ، قد يكونون مصيبني يف حساهبم   فهكذا أخبار املخربين عن الكسوف واخلسوف   
، فيكون مصدقهم مصدقا بالباطل    خمطئني، وقد يكونون فيكون مكذهبم مكذبا بصدق

 .  والكذب 

؛ فهذا صنيع املشايخ مع من صدر  وأما إنكار اجلزم بوقت الكسوف والتحدث بذلك 
 .  ، ينكرون عليه جزمه بذلك وإفشاءه    منه ذلك

بل كان من املستفيض أن رجل ا حاسب ا يف بلد الدرعية وقت أبناء الشيخ حممد قدس   
،   كان ساكن ا يف أعايل الدرعية-ابن جاسر :   أظنه يقال له-مجيع ا اهللا روحه وأرواحهم  

، ونزل إىل مسجد البجريي أو غريه من املساجد الكبار    ، وركب محاره فتوضأ يف خنله
، وكان خيرب من لقيه يف الطريق أنه إمنا نزل إىل املسجد لكون الشمس            يف الدرعية

، فلما بلغ املشايخ من أوالد الشيخ حممد   سيكسف هبا يف وقت كذا وكذا من ذلك اليوم
، وتوضؤه وركوبه وسريه إىل املسجد      ؛ أنكروا عليه جزمه بذلك    رمحهم اهللا وغريهم 

 - رمحه اهللا -من جممع فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ   .  لذلك انتهى
) ١٧٠ - ١/١٦٨ (  . 

                                                 
 .  )٤/١٣٦(، أمحد  )٣٦٤٤(أبو داود العلم   ) ١(



 البيان ألخطاء بعض الكتاب
 

 ٣٠٨

بل حصوله واجلزم بذلك أمر ال  ؛ فإن اإلعالن عن الكسوف يف الصحف ق وعلى هذا
، بل يترتب عليه مفاسد   ، وال يترتب عليه فائدة  ؛ ألنه مل يكن من عمل السلف جيوز

، وعد ذلك    كما ذكرنا من ذهاب اخلوف من قلوب بعض العوام عند حدوث هذه اآلية
 .  أمر ا عادي ا

 ! ؟  ما دام أن هذه الشيء معروف فلماذا نصلي   :  بل إن بعضهم يقول

 .  بعضهم اآلخر حيدث عندهم تشويش وتكذيب هلذا اخلرب الذي قد يكون صادق ا و

؛ اعتماد ا على ما  وبعض أئمة املساجد يستعجل ويبدأ صالة الكسوف قبل حدوثه   
، فيكون قد صلى    ، وقد ال حيصل كسوف أصل ا  حدد يف اخلرب من بداية الكسوف وهنايته   

 .  صالة غري مشروعة 

، وأن     ، ومن الصحفيني أال ينشروا هذا اخلرب على العوام سابفاملطلوب من أهل احل
 .  ، وال يتحدثوا عنه إال مع املختصني  حيتفظوا به

 .  وفق اهللا اجلميع ملا فيه اخلري والسداد  

 .  كما يطلب من أئمة املساجد التثبت وعدم التسرع يف هذا األمر 

 . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه
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 تعقيب على اعتراض ثانيا 
 العدد    - هـ  ٢١/٩/١٤٠٧الصادرة يوم االثنني  (اطلعت على جريدة املدينة   

على تعقيب لفضيلة األستاذ الشيخ أمحد حممد مجال على ما أجبت به عن )  ٧٣٣٠ (
إن    :  ، حيث قلت حكم تناول البخاخ عن طريق احللق أثناء الصيام للمصاب مبرض الربو  

تطيع الصيام إال إذا تعاطى البخاخ عن طريق الفم ليصل إىل حلقه      مثل هذا إذا كان ال يس  
، ويقضي اليوم    ، فإن هذا يعد مريض ا يباح له تناول هذا البخاخ    وينفذ إىل ما وراء ذلك  

؛ ألن األصل أن الصائم ممنوع من إدخال شيء إىل حلقه سواء كان طعام ا            الذي تناوله فيه
، واألصل   عناه اإلمساك عن ذلك وعن غريه من املفطرات؛ ألن الصيام م وشراب ا أم غريمها

 . أيض ا أن املريض الذي حيتاج لتناول الدواء يفطر ويقضي   

، مع أنه اعترف أن مجهور        ، ووصف هذا اجلواب بالتشدد    ولكن األستاذ حتامل علي
فقهاء السلف يرون أن الصائم يفطر بوصول أي شيء إىل اجلوف عن طريق الفم أو       

 .  ؛ لئال يصل املاء إىل حلقه   ، لنهي الصائم عن املبالغة يف االستنشاق  و األذن األنف أ

 .  ، فهو شيء أدخل إىل اجلوف عن طريق الفم      ومثله البخاخ

، وتنفذ إىل الداخل     واألستاذ أمحد معترف أيض ا أن البخاخ فيه مادة يفرزها يف احللق
 :  حيث قال

 . تجاوز منطقة الرئتني  إن املادة اليت تفرزها البخاخة ال ت  

؛ فهو ضمن األشياء املمنوع تعاطيها    فإذا كان البخاخ يفرز مادة يف احللق تتجاوزه 
 .  للصائم

 :  إن هذه املادة ال تتجاوز منطقة الرئتني فنقول عنه وأما قوله 

، وإمنا أعطوه    الفقهاء مل يفرقوا فيما يدخل إىل احللق ويتجاوزه إىل الداخل :  أول ا
 .   واحد ا هو املنع  حكم ا
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إن هذه املادة ال تتجاوز منطقة الرئتني هو جمرد دعوى      :  أن قول األستاذ أمحد   :  ثاني ا
 .  منه

، بل   ، وهو عدم جتاوز مادة البخاخ منطقة الرئتني  ال نسلم له هذا احلصر :  ثالث ا
؛ فإن   اطيه، وإن هذا هو املقصود من تع     وإن كان مفعول املادة خمتص ا بالرئتني   :  نقول

، ومثل هذا     ذلك ال مينع من متددها وانتشارها يف غري هذه املنطقة من اجلوف واجلسم       
 .  ي خ ل بالصيام

،    إنه فاتين أن نوبات الربو مالزمة للمريض طوال حياته     :  أما قول األستاذ أمحد عين
ض يعد من  بل أنت الذي فاتك أن مثل هذا املري  :  ؛ فنقول عنه وبذلك ال يستطيع القضاء

، وهي إطعام   ، وإمنا يكفيهم تقدمي الفدية  ذوي األمراض املزمنة الذين ال يكلفون بالصيام 
n?tã’  {:  ، أخذ ا من قوله تعاىل  مسكني عن كل يوم uρ šÏ% ©!$# …çµtΡθ à)‹ ÏÜãƒ ×πtƒ ô‰Ïù ãΠ$ yèsÛ 

&Å3ó¡ÏΒ ( { )١(  . 

،   ؛ فيكون املتشدد يف احلقيقة هو الذي طالبهم بالصيام مع تناول البخاخ وعلى هذا
، أو تقدمي الفدية إذا كانوا ال يطيقون الصيام       ال الذي أفتاهم بالقضاء إذا كانوا يطيقونه

، وال    مل يأمر به اهللا؛ ألن هذا من التكلف الذي  ، وال قضاء إال مع تناول البخاخ أداء 
 فلم ي عهد يف الشرع أن مريض ا يكلف بالصيام وهو مضطر لتناول الدواء عن      رسوله  

 .  طريق احللق أثناء النهار 

، وهو     ومن العجيب أيض ا كون األستاذ أمحد وفقه اهللا ينعي على املتشددين يف الفتوى
،    ، وهو يتساهل  ساهلني فيها، وينعي أيض ا على املت  ينحو هذا املنحى كما سبق بيانه 

إذ ليس من املعقول أن يكون ما يصل من قطرات الدواء عن طريق        :  وذلك حني يقول 
   .األنف والفم أو األذن أكل ا أو شرب ا يفطر به الصائم 

                                                 
 .  ١٨٤:  سورة البقرة آية ) ١(
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ويعتمد يف قوله هذا على ظاهرية ابن حزم الذي ذكر عنه قبل ذلك أنه يقصر  
 .  املفطرات على األكل والشرب واجلماع 

أي تناقض أعظم من هذا ! ؟  فأي تساهل يف الفتوى أعظم من هذا التساهل
 ! ؟  التناقض

، وأرحب منه بكل نقد    ، أشكر لألستاذ أمحد إتاحة هذه الفرصة للمناقشة    وأخري ا 
، لكن ال أمسح له أن يصفين بالتشدد ما دمت مل أخرج عن مقتضى قول مجهور           هادف

، وهو أن الصائم مأمور باإلمساك  مت أمشي على األصل، وما د فقهاء السلف باعترافه
، وما يف حكمهما مما يصل إىل احللق لغرض     ، ومنها األكل والشرب عن سائر املفطرات
، ال سيما وهو مل يعتمد يف فتواه إال على قول ابن حزم وفتوى الشيخ      التداوي وغريه

ول مثل هؤالء ال يقوى على   ؛ إال أن ق ، ومع احترامي للجميع  صاحل بن سعد اللحيدان
 وهو النهي -، مع داللة احلديث  ، واحلفاظ على الصيام  ، وقول اجلمهور  مقابلة األصل

 واملصابون بالربو إذا اضطروا إىل     -عن املبالغة يف االستنشاق خشية وصول املاء إىل احللق      
الشرعية من وجوب    ؛ فإهنم مرضى يفتون مبا تدل عليه األدلة  استعمال البخاخ أثناء الصيام

، وهذا هو     ، أو على اإلطعام إذا كانوا ال يطيقون القضاء    القضاء عليهم إذا كانوا يطيقونه 
tΒ  {:  اليسر الذي قال اهللا عنه uρ tβ$Ÿ2 $ ³ÒƒÍs∆ ÷ρ r& 4’n?tã 9xy™ ×ο £‰Ïèsù ôÏiΒ BΘ$ −ƒ r& tyz é& 3 ß‰ƒ Ìãƒ ª! $# 
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وقد حاول األستاذ أمحد دفع داللة حديث هني الصائم عن املبالغة يف االستنشاق على   
،   تمد ا إذا كان مع  - كالبخاخ -، وما يف حكمه     إفطار الصائم مبا يصل إىل حلقه من املاء 

أما حديث الرسول الذي ينهى الصائم عن   :  حاول دفع داللة احلديث على ذلك بقوله   
؛ فمفهومه طلب استكمال آداب   املبالغة يف االستنشاق لئال يصل املاء شيء منه إىل جوفه 

 . ، واحلذر من وصول املاء إىل اجلوف      الصوم

                                                 
 .  ١٨٥:  سورة البقرة آية ) ١(
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 .  وال يفطر بذلك :  يعين

، ومقتضاه أن الصائم ال   عن مدلوله من غري دليل وهذا صرف للحديث  ! هكذا قال 
، وهذا تصرف غريب وتساهل عجيب نرجو من      يفطر مبا يصل إىل جوفه ولو كان ماء    

وصلى    .  ونسأل اهللا لنا وله التوفيق لقول احلق والعمل به   .  األستاذ أمحد أن يعيد النظر فيه 
 .  اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم 
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 بيه حول األناشيد ثالثا تن
 ص  - هـ ١٤٠٦ شوال ١٧ االثنني - ١٤٠٦العدد   ) ( جمله الدعوة  (قرأت يف 

، وجهتها إىل مديري املراكز الصيفية   رسالة ممن مست نفسها تغريد العبد العزيز )  ٢٩
،    ؛ نرجو منهم بذل املزيد من اجلهود يف إخراج األناشيد اإلسالمية   واملدارس األخرى

؛ كما تزعم كذلك أهنا تغين   ، وتوقد يف النفس جذوة اإلميان      هب احلماسوتقول أهنا تل
،   ، وعن ترديد الكلمات اهلابطة  ، واألغاين املاجنة  الفرد عن مساع األشرطة التافهة  

 .  إن بعض الفتيات اهتدين إىل الطريق املستقيم بسبب هذه األشرطة الطيبة   :  وتقول

 .  هذا ما تضمنته رسالة األخت املذكورة
كان األجدر بك أن توصي هذه اجلهات بدراسة كتاب اهللا   ! يا أخت :   وأقول-

؛ كما أوصى    ، والعناية بدراستها العقدية الصحيحة واألحكام الشرعية وسنة رسوله
  )١( }ء الراشدين من بعدي  عليكم بسنيت وسنة اخللفا {:   أمته بذلك يف قوله  النيب

  . }، وسنيت   كتاب اهللا:  إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا {  وقال -

 فهذا هو الذي يقوي اإلميان يف النفوس وهو الذي يهدي إىل الطريق املستقيم كما -
öθ  {:  قال تعاىل s9uρ öΝåκ̈Ξr& (#θ è=yè sù $ tΒ tβθ Ýàtãθãƒ Ïµ Î/ tβ% s3s9 #Zöyz öΝçλ°; £‰x© r&uρ $ \G Î7÷Vs? ∩∉∉∪ #]ŒÎ)uρ Νßγ≈ oΨ÷ s?`ψ 
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، وإىل طريق     ، وأنه يهدي للحق   لليت هي أقوموأخرب سبحانه أن القرآن يهدي 
 .   يهدي إىل ذلك ، أن الرسول    مستقيم

، وال تقوي    ، وال تبصر بالعقيدة الصحيحة  ؛ فإهنا ال تفقه يف دين اهللا  وأما األناشيد
 .  ، وإمنا يطرب لسماعها ويتلذذ بنغمها وترانيمها السذج  اإلميان يف النفوس

                                                 
 .  )٩٥(، الدارمي املقدمة   )٤/١٢٦(، أمحد   )٤٢(، ابن ماجه املقدمة   )٢٦٧٦(الترمذي العلم   ) ١(
 .  ٦٨ - ٦٦: اآليات سورة النساء ) ٢(
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،    ، والتحريش بني الناس ، كإثارة الفتنة ألهداف السيئة هذا إذا كانت خالية من ا 
وتسمية هذه األناشيد  .  واإلغراء بشهوات النفس وغري ذلك من املقاصد السيئة ملروجيها      

، وهذا شيء مل يقل به إال     ، وأهنا من الدين  بأهنا إسالمية يعطيها شيئ ا من املشروعية 
؛ تشبه ا بالنصارى  ناشيد من الذكر والعبادة ، الذين جيعلون األ  ضالل الصوفيه ومبتدعيهم 

، فتسمية هذه األناشيد بأهنا إسالمية  الذين جيعلون األهازيج والترانيم جزء ا من صلواهتم
 .  ، واجملاراة ملذاهب الصوفية  ، والترويج هلا   هو من باب التزييف

عل ضمن ، وال جت  ، وال جتعل هلا صبغة الديانة والصواب أهنا تسمى أناشيد عربية 
، وتعليمهم    ، بل ضمن الربامج العربية اليت يقصد هبا تقوية لغة األوالد     الربامج الدينية
؛ كما كان املسلمون يف خمتلف العصور حيفظون أوالدهم اجليد من الشعر     احلكم العربية 

، وكما هو موجود يف حمفوظات   ، وتنمية مداركهم ؛ ليستفيدوا منه يف لغتهم العريب
  . املدارس

، أو إلزالة السأم والفتور عند      وكان املسلمون ينشدون الشعر ألجل روايته وحفظه    
، وقد حصل شيء من هذا حبضرة        ، أو حلداء اإلبل يف السفر     مزاولة بعض األعمال 

إنه يباح :  وعلى هذا النمط فغاية ما يقال.   فدل على إباحته يف تلك األحوالالرسول 
، وال جيعل ضمن الربامج الدينية     يسمى نشيد ا إسالمي ا، وال  ما كان من هذا النوع 
، والتوسع يف     ؛ ألجل تداوله  ؛ كما يسجل القرآن أو العلوم الدينية   ويسجل يف األشرطة

، فهذا    ، وحينئذ يروج دين الصوفية واملبتدعة    ؛ ألن هذا يكسبه الصبغة الشرعية    نشره
 .  ، والتنبيه عليه جيب التنبيه له

 .  ق واهلادي إىل سواء السبيل واهللا املوف
أهنا تغين الفرد عن مساع األشرطة     :  وقوهلا عن هذه األناشيد اليت طالبت بإخراجها  
 . التافهة واألغاين املاجنة وعن ترديد الكلمات اهلابطة  
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، لكن ليس البديل منها أناشيد     إن هذه األشياء ال جيوز مساعها واالشتغال هبا   :  نقول
؛ ألن هذا يعد     ، ومسيناها إسالمية  عها أشد إمث ا إذا عددناها دينية   أخرى قد يكون مسا 

 .  ابتداع ا وتشريع ا مل يأذن اهللا به

والبديل الصحيح هو تسجيل القرآن الكرمي واألحاديث النبوية واحملاضرات املفيدة يف       
 .  الفقه والعقيدة واملواعظ النافعة 

 .  واهللا أعلم .  وأشباههم، ال أناشيد الصوفية  هذا هو البديل الصحيح

 . وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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 رابعا تعقيب حول ما نشر يف جملة الدعوة السعودية حول األناشيد 
 .  ، والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه    احلمد هللا 

)  ة الدعوةجمل (كنت قد عقبت على ما كتبته األخت تغريد العبد العزيز يف :  وبعد
، ومطالبتها املراكز الصيفية باإلكثار من   من الثناء على ما مسته األناشيد اإلسالمية

، وأن األوىل هبا   ، وأن هذا الطلب غري وجيه  ، فبينت هلا أن هذا الثناء يف غري حمله إنتاجها
  ، ، وتعليم العقيدة الصحيحة واألحكام الشرعية أن تطالب بالعناية بالكتاب والسنة 

 ينتصر هلذه   - ساحمه اهللا - وهو األخ أمحد بن عبد العزيز احللييب  -فانربى بعض اإلخوان   
 :  ، ويستدل إلثبات دعواه بأمور هي ، وعمل مجيل ، ويدعي أهنا شيء طيب  األناشيد
، وكذلك تلحق    إن هذه األناشيد تلحق باحلداء الذي رخص فيه الشارع      :  أول ا

 .   عند مزاولة األعمال الشاقةيب باالرجتاز الذي رخص فيه الن
، وابن   ، وابن اجلوزي ، وابن القيم ، كشيخ اإلسالم ابن تيمية أن العلماء :  ثاني ا

، ومساع الشعر الذي فيه ثناء على اهللا  ، واالرجتاز ؛ نصوا على جواز احلداء  حجر اهليتمي
 كما يسميه -د اإلسالمي والنشي .  ، والرد على أعداء اهللا وهجائهم   ورسوله ودينه وكتابه

 .  ، يرفع بصوت حسن  ، فهو شعر ملتزم باألدب اإلسالمي   ال خيرج عن هذه املعاين-
، وإمنا هي    تسمية األناشيد اإلسالمية ال تعين املشروعية واالبتداع يف الدين   :  ثالث ا

 ، وهو من املصطلحات   وصف وتوضيح ومتييز عن غريها من األناشيد واألهازيج احملرمة 
 .  ، والعمارة اإلسالمية احلضارة اإلسالمية :  ؛ مثل احلديثة

فرق الكاتب بني هذه األناشيد اليت مساها إسالمية وبني الصوفية اليت تعد من  :  رابع ا
 :  البدع يف الدين من وجهتني 

 .  أهنم أضفوا على أناشيدهم صفة القربة والطاعة   :  األوىل

 .  آللة اليت تقرن بتلحني الغناءأن مساعهم ال خيلوا من ا :  الثانية

 .  هذا حاصل ما كتبه أخونا أمحد يف تسيغه ما مساه باألناشيد اإلسالمية
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 :  وجوابنا عنه من وجوه

أن هناك فروق ا واضحة بني ما يسمونه األناشيد اإلسالمية وبني ما  :  الوجه األول
، وإنشاد    األعمال الشاقة ، واالرجتاز عند مزاولة    رخص فيه الشارع من احلداء يف السفر   

، ومع وجود هذه      ، وهجاء املشركني ، وذم الكفر  األشعار اليت فيها مدح اإلسالم
 .  الفروق ال يصح لكم إحلاق هذه األناشيد بتلك األشياء  

 :  والفروق كما يلي

، وإنشاد الشعر املشتمل على مدح    ، واالرجتاز عن الضجر  أن احلداء يف السفر   - ١
 كما تسمون نشيدكم - الكفر وهجاء الكفار ال يسمى نشيد ا إسالمي ا  اإلسالم وذم

 .   وإمنا يسمى نشيد ا عربي ا-بذلك 

 .  ؛ فبينهما فرق من جهة التسمية احلقيقة   إذ ا 

،   ؛ لطرد النعاس   أن احلداء إمنا يباح يف السفر ألجل احلاجة إليه يف السري يف الليل        - ٢
، وكذا االرجتاز عند مزاولة األعمال الشاقة   احلاديواهتداء اإلبل إىل الطريق بصوت

، وبأصوات فردية ال أصوات     ، وأبيح للحاجة إليه بصفة مؤقتة   كالبناء وحنوه
 .  مجاعية

، فهو يفعل يف غري األحوال    وما تسمونه باألناشيد اإلسالمية خيتلف عن ذلك متام ا 
، ورمبا تكون      اعية منغمة، وبنظام خاص وأصوات مج   اليت يفعل فيها النوع األول 

، واألصل يف   ، كأصوات املردان وحدثاء األسنان من البنني والبنات   أصوات ا فاتنة
 .  ؛ إال ما وردت الرخصة فيه   الغناء التحرمي

 أن احلداء واالرجتاز وإنشاد الشعر الذي جاء الدليل عليه بالترخيص فيه بقدر معني      - ٣
، وال يزاحم ما     ، وال يشغله عن ذكر اهللا   ت املسلم  وحالة معينة ال يأخذ كثري ا من وق 

 .  هو أهم 

؛ فقد أعطى أكثر مما يستحق من الوقت واجلهد  أما ما تسمونه باألناشيد اإلسالمية
، حىت أصبح فن ا من الفنون حيتل مكان ا من املناهج الدراسية والنشاط        والتنظيم
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، حىت   ة منه للبيع والتوزيع، ويقوم أصحاب التسجيل بتسجيل كميات هائل  املدرسي
، حىت شغل     ، وأقبل على استماعه كثري من الشباب والشابات  مأل غالب البيوت
، وأصبح استمتاعه يزاحم استماع تسجيالت القرآن الكرمي والسنة        كثري ا من وقتهم

 .  النبوية واحملاضرات والدروس العلمية املفيدة  

 ؟   فأين هذا من ذاك 

 .   اخلري فهو حمرم وشرومعلوم أن ما شغل عن
أن حماولة تسويغ تسمية هذه األناشيد باألناشيد اإلسالمية حماولة      :  الوجه الثاين

، وحينئذ نضيف إىل اإلسالم ما ليس   ؛ ألن تسميتها بذلك يعطيها صبغة الشرعية فاشلة
 .  منه

زيج احملرمة   إن هذه التسمية ألجل التميز بينها وبني األناشيد واألها   :  وقول أخينا أمحد
األناشيد املباحة بدل ا من األناشيد :  ؛ ألنه ميكن التمييز بينهما بأن يقال قول غري صحيح

، وال يقال هذا   هذا مباح وهذا حمرم:  ، كغريها من األشياء اليت يقال فيها اإلسالمية
، وألن تسميتها باألناشيد اإلسالمية تسمية تلتبس على     ، وهذا غري إسالمي  إسالمي

 .  ، وأن يف استماعها أجر وقربة   ، حىت يظنوها من الدين  جلهالا
؛ مثل احلضارة اإلسالمية  أن هذه التسمية من املصطلحات احلديثة :  وقول األخ أمحد
 . والعمارة اإلسالمية 

، وإمنا هي من األمور     النسبة إىل اإلسالم ليست من األمور االصطالحية :  نقول له
، ومل يأت نص من الشارع بتسمية شيء من    على النص من الشارع، اليت تعتمد التوقيفية

، فيقال الشعر العريب  ، فيجب إبقاء الشعر على امسه األصلي   هذه األمور إسالمي 
، فال عربة    ، أما تسمية العمارة واحلضارة باإلسالمية فهي تسمية اجلهال   واألناشيد العربية

 .  ، وال دليل فيها هبا
ن تفريق األخ أمحد بني ما يسميه باألناشيد اإلسالمية وبني أناشيد   أ:  الوجه الثالث

؛ ألن بإمكان الصوفية أن يدعوا يف أناشيدهم ما تدعونه يف   الصوفية تفريق ال وجه له 
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، فكما أنكم   ، والتنشيط على العبادة والذكر أناشيدكم من الفائدة والترغيب يف اخلري
، وفيها مدح  ، وأهنا كالم طيب بصوت حسن  ادتدعون أن يف أناشيدكم احلث على اجله 

 .  ؛ فيمكنهم أن يقولوا مثل ذلك يف أناشيدهم   إىل غري ذلك .  . . اإلسالم وذم الكفر
 . إن أناشيد الصوفية ال ختلو من اآللة اليت تقرن بتلحني الغناء  :  وقولكم

اآللة فيها  ، فرمبا يأيت تطوير جديد ألناشيدكم يدخل فيه استعمال    هذا فارق مؤقت
؛ كما ورد أنه يف    ، ويزول الفارق عند ذلك   ، أو دف إسالمي     وتسمى موسيقى إسالمية

وغري  .  . . ، واسم الربا  ، كاسم اخلمر ، وتستباح آخر الزمان تغري أمساء بعض احملرمات 
 .  )١(ذلك 

يت ، والوسائل ال ، والتنبيه للمفاسد الراجحة فالواجب على املسلمني سد هذه األبواب 
 .  ، والتنبيه كذلك لدسائس األعداء يف األناشيد وغريها  تفضي إىل احلرام

 :  ، ولكن الذي ننكره ما يلي  وحنن ال حنتكر إباحة إنشاد الشعر الرتيه وحفظه

 .   ننكر تسميته نشيد ا إسالمي ا- ١

 .   ننكر التوسع فيه حىت يصل إىل مزامحة ما هو أنفع منه- ٢

 .  ، أو أصوات فاتنة    ، أو يكون بأصوات مجاعية   ن الربامج الدينية ننكر أن جيعل ضم- ٣

                                                 
 بعض اإلخوة من طالب  ، فقد أخربين ولقد حصل ما خشينا منه من التطور فيما يسمى بالنشيد اإلسالمي   ) ١(

، حىت أصبحت أقرب إىل      ، يصاحب املنشد فيها اآللة    العلم عن انتشار أشرطة كثرية جد ا يف بالد الشام اليوم         
وغريها من األمساء اليت   )  . . . ، والرباعم املؤمنة ، وأيب راتب ، والترمذي  السرميين  (الغناء ؛ من أمثال أشرطة 

وبأرباح تفوق أرباحها من      .  راكز األشرطة والفيديو عندهم ليل هنار عليها      ، واليت تعمل م   ال حيصرها عدد 
، حىت إن بعض دور النشر يف عمان قد فرغت نفسها لنشر هذه األشرطة على أنه عمل إسالمي               الغناء املاجن 

 اهتام     والذين يتتبعون هذه األشرطة من شباب املسلمني من األحزاب املختلفة ال يقبلون أي غمز أو         ! ! دعوي 
، وكل من يتناول هذه   ، ويكاد يكون جزء ا من الدين  يف شأهنا ؛ فهي عندهم حل إسالمي ضروري وملح   

وأشد من ذلك أنه قد حدثين أحد املشايخ      ! ! ، وال يعيش واقع عصره  األشرطة فهو متحجر ومتشدد وأصويل  
،   شيد ؛ نعوذ باهللا من هذا العمل    أنه مسع شريط ا قد حلنت فيه بعض سور القرآن مع املوسيقى على شكل أنا      

 .  ومن أهله 
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، ووسيلة    ؛ ألن هذا وسيله لشغل الناس به  ننكر القيام بتسجيله وعرضه للبيع- ٤
، أو وسيلة لترويج الشعارات القومية     لدخول بدع الصوفية على املسلمني من طريقه 

 .  والوطنية واحلزبية عن طريقه أيض ا  
ونقول   ،   أن يوفق املسلمني ملا هو أصلح وانفع لدينهم ودنياهمنسأل اهللا وأخري ا 

 :  - رمحه اهللا -ما قاله اإلمام مالك بن أنس   

 .  ال يصلح أمر هذه األمة إال مبا صلح أوهلا   

 .  ، ال باألناشيد واألهازيج والترانيم ، واالعتصام هبما وذلك باتباع الكتاب والسنة

 .  واهللا ويل التوفيق 

 . وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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 خامسا تعقيب ثالث وأخري حول األناشيد 
 .  احلمد هللا والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه      

 :  وبعد
)   هـ٣/٢/١٤٠٧ تاريخ - ١٠٦٠العدد  ) ( جملة الدعوة (فقد قرأت يف  

 على ردنا عليه فيما كتبه يف عدد سابق   تعقيب فضيلة الشيخ أمحد عبد العزيز احللييب
من هذه اجمللة يف تسويغه ملا مساه باألناشيد اإلسالمية اليت شغلت بال كثري من شباب   

  . املسلمني اليوم وافتتنوا هبا

:  ويعلم اهللا أن قصدنا ختليصهم من هذه الفتنة اليت أوقعتهم فيها هذه التسمية الظاملة 
 .  ) األناشيد اإلسالمية (

واحلقيقة أنين مل أجد يف تعقيبه املذكور سوى ترديد ملا ذكره يف األول من التماس  
، واالرجتاز يف حالة    ، فهذه األناشيد مبا نقله من الترخيص باحلداء لرعاة اإلبل  املسوغات

 .  ، وإنشاد حسان لبعض أشعاره عند النيب    مزاولة األعمال الشاقة

 ذكرها وبني األناشيد اليت هي حمل حبثنا فروق ا   وقد بينت أن بني هذه األنواع اليت  
 .  ، فلرياجعه من شاء يف مقالنا السابق ، وال داعي لتكرار ذلك  جتعلها منها مناط الثريا

وأقتصر هنا على مناقشة الشيخ أمحد يف بعض النقاط الزائدة املهمة يف تعقيبه فأقول يا     
 :  فضيلة الشيخ أمحد

،  إنك مل تقف على ما مساه بالنشيد العريب :  مسيته إسالمي ا قولك عن النشيد الذي - ١
 . ووقفت على من أحلقه باحلداء  

، وأنه يلحق به غناء احلجيج املشتمل على    مث ذكرت كالم ابن حجر يف احلداء  
 .  التشويق إىل احلج بذكر الكعبة وغريها من املشاهد 

 :   وأقول لك -
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، هل ورد ما يدل عليه   ة جواز الغناء للحجيجكالم ابن حجر به نظر من ناحي:  أول ا
 ! ؟  من الكتاب والسنة

، وال     إن الذي ورد أن احلجيج يف عبادة يناسبهم االشتغال بذكر اهللا والتلبية ال الغناء
yϑ  {:  ؛ قال تعاىل سيما يف حالة اإلحرام  sù uÚtsù  ∅ ÎγŠ Ïù ¢k pt ø:$# Ÿξ sù y]sùu‘ Ÿω uρ šXθÝ¡èù Ÿω uρ 

tΑ#y‰Å_ { )١(  . 

 ويقرهم على ذلك حىت يكون     وهل كان احلجيج يغنون وهم مع رسول اهللا     
 ! ؟  دليل ا

؛ ألنه    ابن حجر ال ينطبق كالمه على األناشيد اليت حنن بصدد الكالم عنها     :  ثاني ا
، وعلى تسليم   ، ويلتمس دليل ا على جوازه بإحلاقه باحلداء     د بعض احلجاج يتكلم عن إنشا

؛   هذا قياس مع الفارق:  قلنا.  حنن نقيس على ذلك:  ؛ إن قلت   صحة هذا االستدالل له  
،    ، يصطف هلا طوابري يؤدوهنا ألن األناشيد اليت يعنيها ابن حجر ليست بأصوات مجاعية

؛ كما تعلمونه يف   والبيع واحلفظ يف املكتبات الصوتية مث تسجل بآالف األشرطة للتوزيع
 .  أناشيدكم

وكذلك اإلنشاد الذي ورد ذكره يف األحاديث على صفة حداء أو ارجتاز أو إلقاء من   
ال بل هو كما يقول ! حسان أو غريه هل كان ذلك مجاعي ا كما هو احلال يف أناشيدكم  

، أو أنشد عامر بن     ، أو أنشد بالل   واحة  ، أو أنشد ابن ر   أنشد حسان :  الرواة مثل ا 
 .  ، كل شخص ينشد مبفرده  األكوع

، كما تسمون أناشيدكم  أناشيد إسالمية:  مث هل كانوا يسمون هذه املنشدات 
 ! ؟  ؛ كما تفعلوه ، ويشغلون هبا شباهبم وهل كانوا ميلئون هبا بيوهتم! ؟  بذلك

 .  ما مساها بالنشيد العريب مل أقف على :  قولك عن أناشيدكم هذه :  ثالث ا

                                                 
 .  ١٩٧:  سورة البقرة آية ) ١(
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؛ فكيف يصح لك أن تستدل على جوازها     إذا كان األمر كذلك :  نقول لفضيلتك
، وهي ال تسمى  بإنشاد النشيد العريب الذي وردت جبوازه األحاديث وأقوال أهل العلم 

 ! ؟  نشيد ا عربي ا على حد قولك 

 جند يف دواوين اإلسالم ما    ، وحنن وأنت ال   وكيف جاز لك أن تسميه نشيد ا إسالمي ا  
، اللهم إال ما عند الصوفية مما يقارب هذه التسمية مما هو من مجلة    يسمى هبذا االسم

 ! ؟  شطحاهتم
، وبأصوات فردية  فهذه األدلة تدل على أن مساع النشيد كان كثري ا :  قولكم - ٢

 . ومجاعية 
صوات مجاعية حىت نسأل فضيلتكم أين وجهة الداللة منها على أن ذلك كان بأ   

 ؟   ؟ وأين وجه الداللة على هذه الكثرة اليت ادعيتها  نسلم لكم هذه الدعوى
يف اجملالس والنوادي   )  النشيد:  أي (وال مانع عندي من مساعه    :   قول فضيلتكم- ٣

 . ، للنصوص السابقة  املدرسية

 السابقة ولكن ما وجه الداللة من النصوص .  هذه هو بيت القصيد لديكم:   أقول-
؟ هل كان السلف يعلمونه أوالدهم يف املدارس    على جوازه يف هذه األمكنة

 ؟   والكتاتيب واحللقات العلمية والربط املدرسية اليت هي مبثابة اجلامعات احلالية 

هل كانوا جيعلون األناشيد اجلماعية من ضمن دروسهم وأعماهلم العلمية اليت يتلقوهنا  
 ؟   يف هذه الدور العلمية 

 ؟  ؟ ومىت  ، وأين  عليك أن تثبت لنا ذلك

إنك مل تقف على ما يدل على منع مساع األصوات الفاتنة من  :   قول فضيلتكم- ٤
 .  املردان وحنوهم  
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Ÿξ  {:   يف قوله تعاىل حنن وجدنا هذا يف كتاب اهللا    :  أقول لفضيلتكم sù z÷è ŸÒøƒ rB 
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ما )   طبعة دار األندلس - ٥/٤١٥ ) ( تفسريه ( يف - رمحه اهللا -قال ابن كثري 
إىل أن     .  . . خاطنب الرجال يعين بذلك ترقيق الكالم إذا :  قال السدي وغريه:  نصه
 .  انتهى.  . . ومعىن هذا أهنا ختاطب األجانب بكالم ليس فيه ترخيم :  قال

،    فدل هذا على أن الصوت قد يكون فيه فتنة أشد من فتنة النظر إذا كان من امرأة   
 .  ومثل ذلك صوت الشاب األمرد

 :  قال الشاعر
ــيانا ــني أح ــبل الع ــق ق ــياناواألذن تعش ــني أح ــبل الع ــق ق  لـبعض احلـي عاشقة لـبعض احلـي عاشقةيـا قـوم أذين    يـا قـوم أذين      واألذن تعش

:  يعين (وأما مساعه  :  ) ١/٢٤٨ ) ( إغاثة اللهفان (وقال العالمة ابن القيم يف   
.  . . ؛ فمن أعظم احملرمات وأشدها فساد ا للدين  من املرأة األجنبية أو األمرد    )  الغناء
 .  انتهى

 .  فهذا ابن القيم يعد صوت األمرد مثل صوت املرأة يف الفتنة به  
إن القاعدة األصولية أن األصل يف األشياء اإلباحة حىت يدل :  ول فضيلتكمق - ٥

 . الدليل على التحرمي 
  . ، إال ما حرمه الدليل   وتريدون هبذا القول أن األصل يف الغناء اإلباحة-

 :  ونقول لفضيلتكم

التحرمي  ، وهو األصل يف األشياء   ، فهناك من يرى العكس هذه القاعدة خمتلف فيها :  أول ا
 .  ، فهي ليست قاعدة مسلمة   إال ما دل الدليل على إباحته

،    ، فالغناء دل الدليل على حترميه وعلى القول بأن األصل يف األشياء اإلباحة:  ثاني ا
 .  فاألصل فيه التحرمي إال ما دل دليل على إباحته منه

                                                 
 .  ٣٢:  سورة األحزاب آية  ) ١(
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z  {:  والدليل على أن األصل يف الغناء التحرمي قوله تعاىل ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $#  tΒ “ Î tI ô± tƒ 
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، إال ما دل الدليل  ، فيحرم كله  املذكور يف اآلية هو الغناء جبميع أنواعهوهلو احلديث 
 .  على إباحته منه

قال الواحدي   :  )١ ) ( إغاثة اللهفان ( يف - رمحه اهللا -قال العالمة ابن القيم 
uθ  { املراد به  :  وغريه ôγ s9 Ï]ƒ Ï‰ys ø9$# { )قاله ابن عباس وقاله ابن .  الغناء:  )٢

uθ  { أكثر ما جاء يف التفسري أن:  إىل أن قال .   . . مسعود ôγ s9 Ï]ƒ Ï‰ys ø9$# { )ها )٣ 
وقد جاء يف تفسري  :  إىل أن قال . .  . . ؛ ألنه يلهي عن ذكر اهللا تعاىل ناءهنا هو الغ

  هلو احلديث الغناء مرفوع ا إىل النيب  

، فأهل الغناء ومستمعوه هلم    إذا عرف هذا   :  وذكر األحاديث الواردة يف ذلك مث قال  
.  . . عه، وإن مل ينالوا مجي   نصيب من هذا الذم حبسب اشتغاهلم بالغناء عن القرآن 

 .  انتهى

،   ؛ فإنه ال حيل منه إال ما دل الدليل على جوازه وإذا كان األصل يف الغناء التحرمي
، وما شابه ذلك مما وردت به      ، واالرجتاز عند مزاولة العمل املتعب   من حداء اإلبل 

 ألن الرخصة    - كما مر بيانه -األدلة الصحيحة فيقتصر فيه على ما ورد قدر ا وكيفية 
، وإمنا يسمى    ، وال يسمى ما رخص به نشيد ا إسالمي ا صر على ما رخص فيهتقت

؛ ألن هذا      ، وال ينشر يف املدارس والبيوت ويباع يف حمالت التسجيل    نشيد ا عربي ا
 .  جتاوز للرخصة

                                                 
 .  ٦:  سورة لقمان آية ) ١(
 .  ٦:  سورة لقمان آية ) ٢(
 .  ٦:  سورة لقمان آية ) ٣(
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 ؟  ما هدفكم من هذه األناشيد   :  مث إننا نسألكم يا فضيلة الشيخ أمحد - ٦

،  ؟ فيكون اهلدف منها غري ديين  ا والتلذذ بإنشادهاهل هو ألجل ترويح النفوس هب
، فهذا إمنا يباح منه ما   ، وإمنا هو هدف تروحيي فقط   وال يقتصد هبا التقرب إىل اهللا

، ال على الشكل الذي عليه     ، ويف مثل األحوال اليت وردت فيه الرخصة       رخص به 
 .  رخص فيه كما بيناه، فقد أخذت أناشيدكم طابع ا غري الطابع امل   األناشيد لديكم

 فهذا ال  - كما توحي به تسميتكم هلا باإلسالمية -وإن كان هدفكم منها هدف ا ديني ا   
 :  خيلو من أحد أمرين 

، ومن األمور اليت     إما أن تكون من جنس أناشيد الصوفية اليت يعدوهنا من دينهم    
 .   فتأخذ حكمها يف االبتداع واحلرمة تقرهبم إىل اهللا 

 تكون من األمور املبتدعة اليت عددمتومها من وسائل الدعوة واجتذاب الشباب    وإما أن
،     ووسائل الدعوة ال تكون باألغاين واألهازيج-كما يصرح بعضكم -إىل اخلري 

 .   الذي سار عليه يف دعوته للناسوإمنا تكون بالكتاب والسنة ومنهج الرسول   

ملا سئل )  ٦٣٥ - ٦٢٠/ ١١ ) ( فتاوىجمموع ال (يف :  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
، ويكون     جيتمعون فيه )  نشيد ا:  يعين (، فأقام هلم مساع ا   عمن أراد أن جيتذب العصاة  

تاب :  ، فلما فعل هذا كما يقول السائل )  شبابة (ذلك النشيد بشعر مباح بغري 
، ويؤدي     ، وال يزكي يتورع عن الشبهات   ، وأصبح من ال يصلي ويسرق    مجاعة

فهل يباح فعل هذا السماع هلذا الشيخ  :  ، قال السائل الفرائض وجيتنب احملرمات
 ! ؟  ، مع أنه ال ميكنه دعوهتم إال هبذا  ، ملا يترتب عليه من املصاحل على هذا الوجه  

، وما  أصل جواب هذه املسألة    .  احلمد هللا رب العاملني  :   بقوله- رمحه اهللا  -فأجاب 
، وكفى     بعث حممد ا باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله أشبهها أن يعلم أن اهللا  

 .  . .باهللا شهيد ا 

، وأمر اخللق برد ما تنازعوا فيه إىل     يف بيان أن اهللا أكمل الدين - رمحه اهللا -ومضى 
، وحيل الطيبات   ، وأخرب أنه يأمر باملعروف وينهى عن املنكر   ما بعث اهللا به رسوله
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؛ فمعلوم أن ما يهدي اهللا به الضالني  إذا عرف هذا :   إىل أن قال . . . وحيرم اخلبائث
، ويتوب به على العاصني ال بد أن يكون فيما بعث اهللا به رسوله   ويرشد به الغاوين
؛     ال يكفي ذلك، وإال فإنه لو كان ما بعث اهللا به الرسول  من الكتاب والسنة

 .  لكان دين الرسول ناقص ا حمتاج ا تتمة

، واألعمال  غي أن يعلم أن األعمال الصاحلة أمر اهللا هلا أمر إجياب واستحباب    وينب
، فإن الشارع  ، والعمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة   الفاسدة هنى اهللا عنها

، وإن غلبت مفسدتة على مصلحته    ، فإذا غلبت املصلحة على مفسدته شرعه  حكيم
=|  {:  بل هنى عنه كما قال تعاىل،  مل يشرعه ÏG ä. ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΑ$ tF É) ø9 $# uθ èδ uρ ×ν ö ä. öΝ ä3 ©9 ( 
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 .  وهلذا حرمهما اهللا بعد ذلك  

؛ فإنه   ، وال رسوله  ، ومل يشرعه اهللا   وهكذا ما يراه الناس من األعمال مقرب ا إىل اهللا 
؛ مل    ال بد أن يكون ضرره أكرب من نفعه وإال فلو كان نفعه أعظم غالب ا على ضرره 

، وال يفوت املؤمنني ما يقرهبم   يهمل مصاحل الدين حكيم ال ، فإنه  يهمله الشارع
 .  إىل رب العاملني

إن الشيخ املذكور قصد أن يتوب اجملتمعني عن  :  ؛ فنقول للسائل إذا تبني هذا
، وهذا يدل على أن الشيخ جاهل   ، فلم ميكنه إال مبا ذكر من الطريق البدعي الكبائر

 والصحابة  عاجز عنها فإن الرسول    ، أو  بالطرق الشرعية اليت هبا يتوب العصاة  

                                                 
 .  ٢١٦:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ٢١٩:  سورة البقرة آية ) ٢(
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والتابعني كانوا يدعون من هم شر من هؤالء من أهل الكفر والفسوق والعصيان          
إنه ليس   :  ، فال جيوز أن يقال  بالطرق الشرعية اليت أغناهم اهللا هبا عن الطرق البدعية 

 بالضرورة  ، فإنه قد علم يف الطرق الشرعية اليت بعث اهللا هبا نبيه ما يتوب به العصاة 
والنقل املتواتر أنه قد تاب من الكفر والفسوق والعصيان من ال حيصيه إال اهللا تعاىل    

، بل السابقون من   من األمم بالطرق الشرعية اليت ليس فيها ما ذكر من االجتماع
 وهم خري أولياء اهللا املتقني من هذه    -املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان  

، وأمصار املسلمني  إىل اهللا تعاىل بالطرق الشرعية ال هبذه الطرق البدعية تابوا -األمة 
،   ، وفعل ما حيبه اهللا ويرضاه وقرأها قدمي ا وحديث ا مملوءة ممن تاب إىل اهللا واتقاه  

 .  بالطرق الشرعية ال هبذه الطرق البدعية

:  ، بل قد يقال يةإن العصاة ال ميكن توبتهم إال هبذه الطرق البدع     :  فال ميكن أن يقال   
، ليس عنده علم    ، عاجز ا عنها  إن من الشيوخ من يكون جاهل ا بالطرق الشرعية   

، وما خياطب به الناس ويسمعهم إياه مما يتوب اهللا عليهم فيعدل هذا   بالكتاب والسنة
، وإما مع حسن القصد إن كان له       الشيخ عن الطرق الشرعية إىل الطرق البدعية    

:  ، كما قال تعاىل ون غرضه الترؤس عليهم وأخذ أمواهلم بالباطل     ، وإما أن يك    دين
}  * $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u ¨βÎ) #ZÏWŸ2 š∅ ÏiΒ Í‘$ t6 ôm F{$# Èβ$ t7÷δ”9$#uρ tβθ è=ä.ù'u‹s9 tΑ≡uθ øΒ r& Ä¨$ ¨Ψ9$# È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ 

šχρ ‘‰ÝÁtƒ uρ tã È≅‹Î6 y™ «!$# 3 { )١(  . 

، وإال فمن   فال يعدل عن الطرق الشرعية إىل البدعة إال جلهل أو عجز أو غرض فاسد     
 .  املعلوم أن مساع القرآن هو مساع النبيني والعارفني واملؤمنني   

                                                 
 .  ٣٤:  ةسورة التوبة آي ) ١(
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هل للشيخ أن جيعل :  ؛ فحقيقة السؤال إذا عرف هذا :  - رمحه اهللا -إىل أن قال 
هذه األمور اليت هي إما حمرمة أو مكروهة أو مباحة قربة وعبادة وطاعة وطريقة إىل    

 ؟  لضالني، ويهدي به ا  ، ويرشد به الغاوين  ، يدعو هبا إىل اهللا ويتوب العاصني  اهللا

،    ، وال حرام إال ما حرمه اهللا     ، فال دين إال ما شرعه اهللا    ومن املعلوم أن الدين له أصالن      
، وشرعوا دين ا مل يأذن به   واهللا تعاىل عاب على املشركني أهنم حرموا ما مل حيرم اهللا

 .  اهللا

                                                 
 .  ٥٨:  سورة مرمي آية ) ١(
 .  ٨٣:  سورة املائدة آية ) ٢(
 .  ١٠٩ - ١٠٧:  اآلياتسورة اإلسراء ) ٣(
 .  ٤ - ٢ : اآلياتسورة األنفال ) ٤(
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إنه على  :  ؟ فإذا قيل ؟ قال نعم ولو سئل العامل عمن يعدو بني جبلني هل يباح له ذلك 
إن فعله على هذا الوجه حرام       :  ؛ قال وجه العبادة كما يسعى بني الصفا واملروة   

 ، وإال قتل ؟   ؛ فإن تاب ؛ يستتاب فاعله منكر

والبدعة أحب إىل إبليس من   :  مث قال.  . .  أمثله من هذا النوع - رمحه اهللا -وذكر  
سب أن الذي يفعله طاعة فال املعصية ألن العاصي يعلم أنه عاص فيتوب واملبتدع حي 

، وهلذا من حضر السماع للهو واللعب ال يعده من صاحل عمله فال يرجوا به          يتوب
، وإذا هني عنه    ؛ فإنه يتخذه دين ا ، وأما من فعله على أنه طريق إىل اهللا تعاىل    الثواب

،    كه، وحرم نصيبه من اهللا إذا تر  كان كمن هني عن دينه ورأى أنه قد انقطع عن اهللا 
، وال يقول أحد من أئمة املسلمني أن اختاذها       فهؤالء ضالل باتفاق علماء املسلمني  
؛ فهو   ، بل من جعل هذا دين ا وطريق ا إىل اهللا تعاىل دين ا وطريق ا إىل اهللا تعاىل أمر مباح

 .  - رمحه اهللا -ضال مفتر خمالف إلمجاع املسلمني انتهى املقصود من كالم الشيخ   

يف رده    )  ٢٧٣ - ١/٢٧٠ ) ( االعتصام ( يف كتاب - رمحه اهللا -طيب وقال الشا
؛ فجائز  وأما ما ذكره من اإلنشادات الشعرية  :  على بعض املبتدعة ما ملخصه

، وأن يسمعه من غريه     ، وال يذكر مبعصية  لإلنسان أن ينشد الشعر الذي ال رفث فيه  
 أو عمل به الصحابة  إذا أنشد على احلد  الذي كان ينشد بني يدي النيب    

:  ؛ منها ، وذلك أنه كان ينشد ويسمع لفوائد    ، ومن يقتدى به من العلماء  والتابعون
 ، ولذلك كان حسان بن ثابت     وعن اإلسالم وأهله املنافحة عن رسول اهللا 

خطيبه :  ، حىت يقولوا  قد نصب له منرب يف املسجد ينشد عليه إذا وفدت الوفود 
، وجربيل    اهجهم { : ، ويقول   شاعره أشعر من شاعرنا  ، و أخطب من خطيبنا 

 .   وهذا من باب اجلهاد يف سبيل اهللا ، )١( }معك 

                                                 
 .  )٤/٣٠٢(، أمحد  )٢٤٨٦(، مسلم فضائل الصحابة   )٣٠٤١(البخاري بدء اخللق  ) ١(
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، ويستشفعون بتقدمي األبيات بني يدي طلباهتم     ومنها أهنم كانوا يتعرضون حلاجاهتم  
،   ثل ما يفعل الشعراء مع الكرباء، م  وأخت النضر بن احلارثكما فعل ابن زهري 

:  إىل أن قال.  . . . . . هذا ما ال حرج فيه ما مل يكن يف الشعر ذكر ما ال جيوز
، وتنبيها   ومنها أهنم رمبا أنشدوا الشعر يف األسفار اجلهادية تنشيط ا لكالل النفوس    

 .  ، وهذا حسن   للرواحل أن تنهض يف أثقاهلا  

، بل  سني النغمات ما جيري جمرى ما الناس عليه اليوملكن العرب مل يكن هلا من حت
،    كانوا ينشدون الشعر مطلق ا من غري أن يتعلموا هذه الترجيعات اليت حدثت بعدهم    

بل كانوا يرققون الصوت وميطونه على وجه يليق بأمية العرب الذين مل يعرفوا   
،   شيء من النشاط  ، وإمنا كان هلم  ، وال طرب يلهي  ، فلم يكن فيه إلذاذ  املوسيقى

 .  كما كان احلبشة وعبد اهللا بن رواحة حيدوان بني يدي رسول اهللا  

ومنها أن يتمثل الرجل بالبيت أو األبيات من احلكمة من نفسه ليعظ نفسه أو ينشطها 
 . أو حيركها ملقتضى معىن الشعر 

لى من يف املاضني من الصدر األول حجة ع :  مث ذكر الشاطيب عن القرايف أنه قال
، وال ينغموهنا بأحسن ما يكون من النغم إال       ، ومل يكونوا يلحنون األشطار     بعدهم

، فإن كان صوت أحدهم أشجن من صاحبه   من وجه إرسال الشعر واتصال القوايف
 .  ، ال يتصنعون وال يتكلفون انتهى كان ذلك مردود ا إىل أصل اخللقة   

ني أن من اختذ هذه األناشيد وسيله من وقد تبني لنا من كالم هذين اإلمامني اجلليل
إنه ال ميكنه مجع الشباب واستقطاهبم إال هبذه :  وسائل التعبد والدعوة إىل اهللا وقال 

، كما ذكره الشيخ تقي الدين يف أمثاله ممن زعم أنه   ، فهو ضال مبتدع  األناشيد
كر الشيخ   ، وقد أن  يستجلب توبة العصاة مبا يقيم هلم من السماع الذي هو النشيد 

، ال ما  ؛ ألن طريق الدعوة هو ما شرعه اهللا ورسوله      فعله هذا وعده من البدع املنكرة   
 .  ، واهللا ورسوله مل يشرعا الغناء واألناشيد طريق ا للدعوة   هنى اهللا عنه ورسوله
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، فإن   ، ويرجع إىل الصواب واحلق       فالواجب على من يفعل ذلك أن يتوب إىل اهللا    
، أو أصحاب    ، فإهنم إما جهال ، وال يغتر مبن يفعل ذلك الرجوع للحق فضيلة 

 .  أهداف مغرضة وشعارات مضللة 
إن تسمية األناشيد باإلسالمية ال تعين االبتداع   :  وقولكم يا شيخ أمحد  - ٧

 . .  . . . ؛ ألن املباح من الشرع  ، ال غضاضة يف إطالقها على املباح    واملشروعية

 .  اشيدكم من املباحال نسلم أن أن :  نقول أول ا

؛ ألنه إذا كان القصد اختاذ األناشيد أسلوب ا من أساليب    هذا فيه إمجال وخلط  :  وثاني ا
، كما بينه شيخ اإلسالم فيما نقلنا عنه   ، فهذا بدعة وضالل    الدعوة وتتويب العصاة 

  . ، بل يقال أناشيد بدعية وحينئذ ال جيوز أن يقال عن هذه األناشيد إهنا إسالمية

، فهذا إمنا يباح منه ما وافق    وإن كان القصد من اختاذ األناشيد الترويح عن النفوس   
؛ ألن املباح ال يقال   وحينئذ ال يسمى إسالمي ا أيض ا - كما سبق -املرخص فيه الغناء   

، وال   ، فال يقال الطعام والشراب اإلسالمي مباح فقط:  ، وإمنا يقال  له إسالمي 
 .  ، وال غري ذلك من سائر املباحات  اللحم اإلسالمي السيارة اإلسالمية و

إن املباح من الشرع مل يسم املباح   :  وابن قدامة املقدسي الذي نقلت عنه قوله 
وهو من الشرع يوضحه يف أول      :  إسالمي ا حىت يتم لك االستشهاد بقوله ومعىن قوله   

، وال   بذم فاعلهكالمه يف حد املباح بأن ما أذن اهللا يف فعله وتركه غري مقترن 
،   ، إذ ليس معىن كونه من الشرع أن الشرع أمر به أمر إجياب أو استحباب            مدحه 

، وإمنا   وإمنا معناه أن الشارع أذن فيه واملأذون به من غري أمر بفعله ال يسمى إسالمي ا  
 .  يسمى بذلك املأمور به أمر إجياب أو استحباب 

باح يرى املعتزلة أن إباحته ثبتت بالفعل فأرادوا    مث إهنم يعنون هبذه العبارة قسم ا من امل   
، أو إنه      ، وال يعنون أن املباح مشروع شرعية إجياب أو استحباب     الرد عليهم بذلك 

 .  إسالمي

 . فيصح التسمية باألناشيد املباحة أو الشرعية أو اإلسالمية   :  وقولك
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:  ؛ ألنك أجزت أن يقول   ، وهو أخطر مما قبله     هذا الكالم فيه تسوية بني أمور خمتلفة 
الواجب واملستحب فعلى هذا تكون األناشيد    :  ، والشرعية تعين  األناشيد الشرعية
، وهذا شرع دين جديد من جنس دين الصوفية الذين يتقربون إىل         واجبة ومستحبة 
، وقد    ، أو من جنس عمل الذي جيعل األناشيد من طرق الدعوة إىل اهللا           اهللا باألناشيد
،  ، وال يكون مشروع ا إال ما أمر اهللا به رسوله   خ اإلسالم فيما نقلنا عنهرد عليه شي

 .  ؟ فما هذه املغالطة املكشوفة يا شيخ أمحد هداك اهللا  

إن التسمية اإلسالمية باإلسالمية ال   :  مث إنك تناقضت مع نفسك فقد قلت فيما سبق
 . تعين الشرعية مث تقول جتوز تسميتها شرعيه 

 ن النساء يباح هلن استخدام الدف مع األناشيد إ:  قولكم - ٨

هل ترون يا فضيلة الشيخ أمحد أن النساء يباح هلن ذلك مطلق ا كما هو ظاهر  
؛ ألن النساء ال جيوز هلن ذلك إال     ؟ إن رأيتم ذلك فقد أخطأمت خطأ كبري ا    عبارتكم

،   الرجال، وبشرط خلوهن من  ، كإعالن النكاح يف مناسبات حمدودة بينها الشارع
، وأظنك غري    ، نص على ذلك الفقهاء   مع عدم رفع أصواهتن حبيث يسمعن الرجال 

 .  ، وال خيفى عليك ذلك إن شاء اهللا  بعيد عن العهد بالفقه

:  أي)  وي سن الدف : ( حباشيه النقري)  ٣/١٢٤ (وشرحه )  الزاد  (قال يف 
، وكذا   نكاح للنساء، أي يف ال  ، وال صنوج فيه  الضرب به إذا كان ال حلق به  

 .  . . ، وإمالك   ، ووالدة  ، وقدوم غائب ختان

، ويرينا الباطل باطل ا ويرزقنا  هذا وأسأل اهللا أن يرينا احلق حق ا ويرزقنا اتباعه 
 .  ، فإن هذا هو املهم   اجتنابه

 .  . . ، والعمل الصاحل   كما أسأله أن يرزقنا مجيع ا العلم النافع

 . ينا حممد وآله صحبهوصلى اهللا وسلم على نب
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 قد اطلعت على مقال لألستاذ حممد العيسى يف كتابه حوار مع األفكار يدافع : تكملة
؛   ، وهذه املقالة ال تزيد عما قاله األستاذ أمحد احللييب    فيها عما يسمى باألناشيد اإلسالمية

ث استدل  ، حي  إال أهنا متتاز عنه بالغموض وركاكة األسلوب واإلغراب يف االستدالل  
، وإن      ردد الشعر وأعجب به ، والنيب   على إباحة هذه األناشيد بأهنا نوع من الشعر

، ومث ل لذلك بـ املنظومة الرحبية يف الفرائض و نونية ابن   من األناشيد ما يفقه يف الدين
 . القيم و األلفية يف النحو 

 :  واجلواب عن ذلك 

؛ إال إن كان يكفي   يكفي يف إباحتهاكون األناشيد نوع ا من الشعر ال :  أول ا
 .  االستدالل حلل اخلمر بكون أصلها من التمر أو الزبيب   

، وال    ، بل األقرب أنه يصري مطرب ا  ال أعلم أحد ا صار فقيه ا بسبب األناشيد  :  وثاني ا
، فلم يقولوا     أعلم أحد ا من األمة مس ى الرحبية أو النونية أو األلفية أناشيد إسالمية      

، وإمنا يقولون املنظومة الرحبية و القصيدة النونية ومل       نشودة الرحبية أو األنشودة النونيةاأل
، بل كانوا حيفظوهنا ويقرؤوهنا يف حلقات  يكونوا ينشدوهنا إنشاد ا مجاعي ا بقصد التطريب

 .  التدريس

 مؤيد ال يطالب:  مث  إن األستاذ علي ا يف ختام مقاله الطويل طول الليل الدامس قال  
 .  بأدلة شرعية  -األناشيد :   أي-وجودها  

، وكفى هبذا اعتراف ا منه بعدم  وكأنه قال ذلك حينما أحس بعجزه عن إقامة الدليل 
 .  واهللا أعلم  .  جوازها
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 سادسا حكم حلق اللحية 
 .  . . . . ، والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه  احلمد هللا رب العاملني

 :  وبعد
 ١٨ تاريخ - ٥١العدد  ( اطلعت على مقال نشر يف جملة اجملتمع الكويتية    فقد

، قد حاول فيه كاتبه التقليل من شأن   يف موضوع حلق اللحية)   هـ١٣٩١حمرم 
 .  ، والتماس املسوغات لذلك بشبه أوردها يظنها تدل ملا ذهب إليه  حلق اللحية

.  غتر هبا بعض من يطلع عليها ؛ لئال ي فأردت مبقايل هذا اإلجابة عن هذا الشبه
  . ، واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم  واحلق ضالة املؤمن

 :  فأقول

 .   استنكر الكاتب على من قال من أهل العلم بأن حلق اللحية حرام - ١

، بل قد حكى   إن القول بتحرمي حلق اللحية ليس قول ا ألفراد :  وحنن نقول للكاتب
، واستدل حبديث ابن  ن قص الشارب وإعفاء اللحية فرضابن حزم اإلمجاع على أ

وغريه من  .  )١( }، وأعفوا اللحى   ؛ أحفوا الشوارب    خالفوا املشركني  {:  عمر
 . من مراتب اإلمجاع )  ١٥٧ص  (انظر .  األحاديث

االختيارات  :  انظر. حيرم حلق اللحية :  - رمحه اهللا -مية وقال شيخ اإلسالم ابن تي
 .  ) ١٠ص (

 . ، وال نتفها  ، وال قصها ال جيوز حلقها :  وقال القرطيب

؛    ملا ذكر بعض األحاديث الواردة يف ذلك )  ١/٦١ (وقال ابن مفلح يف الفروع  
 . وهذه الصيغة عند أصحابنا تقتضي التحرمي   :  قال

                                                 
، أبو   )١٥(، النسائي الطهارة    )٢٧٦٣(، الترمذي األدب    )٢٥٩(، مسلم الطهارة     )٥٥٥٤(البخاري اللباس   ) ١(

 .  )١٧٦٤(، مالك اجلامع  )٢/١٦(، أمحد  )٤١٩٩(داود الترجل  
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اعترف أن كثري ا من الفقهاء قد أطلق احلرمة على حلق اللحية يف        والكاتب نفسه قد 
 .  أثناء مقاله

، فال    إن املسلمني مهددون من عدوهم    :   مث إن الكاتب قد افتتح مقاله وختمه بقوله    - ٢
 . ينبغي هلم االنشغال بالفروع عن دفاع عدوهم 

.  . . . البارودومثل لذلك بالذي يسأل عن زجاج قد انكسر وبيته مهدد بالنسف ب   
 .  إىل آخر ما قال

، أما إذا   إن دفاع العدو ال يتم إال بعد إصالح احلصون   :  واجلواب أن نقول له  
، فيجب  ؛ متكن العدو من اهلجوم على املساكن وغريها    تركت احلصون مهدمة  

،   ، والتزامهم لطاعة اهللا ورسوله  تطهري اجملاهدين أنفسهم من املعاصي واملخالفات
θ#)  {:  ؛ قال تعاىل تم هلم النصر على عدوهمحىت ي à) ¨? $# uρ ©! $# (# þθ ßϑ n= ôã $# uρ ¨β r& ©! $# yì tΒ 

t É) −F ßϑ ø9 $# ∩⊇⊆∪ { )ومتساهلون     أما إذا قابلوا عدوهم متلبسون باملعاصي  .  )١ ،
 .  ؛ كان ذلك سالح ا لعدوهم عليهم   فة األوامرمبخال

،  ، قطعي الداللة فاحلرام ما هنى عنه الشارع بنص قطعي الورود:   مث قال الكاتب- ٣
 .  . . ي فهم منه أن الشرع يراه قبيح ا لذاته  

، وال      ال حلق اللحية  -واجلواب عن ذلك أنه يلزم على هذا القول أن ال يبقى حمرم ا       
؛ ألهنا ال    يلزم عليه بطالن مدلول الظاهر ومدلول اآلحاد ومدلول العموم      ألنه-غريه 

، وأيض ا الوسائل املفضية إىل حمرم ال تكون     ؛ ألهنا ليست قطعية تصلح لالستدالل
، كل هذه األشياء يف نظر الكاتب ال تفيد   ؛ ألن الشرع ال يراها قبيحة لذاهتا  حمرمة

 .  التحرمي إذا أخذنا بالزم قوله   
، وأنا  ؛ خمالفة للمجوس  والذي ورد يف اللحية هو األمر بإعفائها  :  مث قال الكاتب - ٤

 . أرى أن ذلك ال يفيد حرمة احللق 

                                                 
 .  ١٩٤:  سورة البقرة آية ) ١(
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 :  مث علل لذلك بثالثة أمور
 .  إن األمر بالشيء على املختار عند احلنفية ال يستلزم حرمة ضد املأمور به:  أحدها
أن الشارع مل يطلبه   :  ؛ أي  بعلة معقولة املعىنأن األمر بالشيء إذا اقترن    :  الثاين
؛ مل يفد   ، بل ألمر آخر مقترن به عند صدور األمر إذا انفك هذا املقصد عنه لذاته

، واألمر باإلحفاء واإلعفاء املقصود منه خمالفة اجملوس كما قال ابن       األمر الوجوب
 . حجر يف فتح الباري  

،    ، ال مطلق ا  طلوبة فيما هو من شعائر دينهمأن خمالفة املسلمني غريهم م:  الثالث
، وليس   ، وترد من بالدهم   كان يلبس األلبسة اليت يلبسها الكفاروالرسول 

أن التعليل  )  ١٥٦/ ٢ (ويف سبل السالم . زاد املعاد :  راجع.  من شعائر دينهم
 .  . . . . . بكون الوصال من فعل النصارى ال يقتضي التحرمي

 :  لك من وجوهواجلواب عن ذ
 . إن األمر بالشيء ال يقتضي حرمة ضد املأمور به على املختار عند احلنفية     :   قوله-أ  

 :  جوابه أن نقول  

األمر بالشيء يقتضي وجوب املأمور به فاألمر بإعفاء اللحى يقتضي وجوب    :  أول ا
 .  ، وهذا هو املطلوب   إعفائها

، هذا ينبين على اخلالف بني     به أو ال يقتضي كون األمر يقتضي حرمة ضد املأمور     :  ثاني ا
أصحها   :  ؟ ويف املسألة ثالثة أقوال  هل األمر بالشيء هني عن ضده أو ال :  األصوليني

؛ فهو    ؛ ألن ما ال يتم الواجب إال به     أن األمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده   
اجتماع  ؛ الستحالة  ؛ ألن املأمور به ال ميكن وجوده مع التلبس بضده       واجب
 .  الضدين

 . إخل  .  . . . . . إن األمر إذا اقترن بعلة معقولة املعىن  :   وأما قوله-ب 

 :  فاجلواب عنه أن نقول 
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، بل املقصود      ال نسلم أن األمر باإلحفاء واإلعفاء املقصود منه خمالفة اجملوس فقط    :  أول ا
ه رسوله وسائر ، وكون ذلك من خصال الفطرة اليت فطر اهللا علي  خمالفة اجملوس

،    قص الشارب:  عشر من الفطرة {:  ، ففي صحيح مسلم عن عائشة األنبياء

/١ (قال النووي يف شرح صحيح مسلم   .  احلديث .  . . . )١( }وإعفاء اللحية 
، فقال أبو سليمان    هبا هنا؛ فقد اختلف يف املراد    وأما الفطرة :  ) ١٤٨ - ١٤٧
؛    ، وكذلك ذكره مجاعة غري اخلطايب  ذهب أكثر العلماء إىل أهنا السنة:  اخلطايب
هي من الدين  :  ، وقيل ومعناه أهنا من سنن األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم :  قالوا
 .  اهـ

، مل    ؛ فهذا املقصد باق    لو سلمنا جدل ا أن املقصود من املراد هبا خمالفة اجملوس فقط    :  ثاني ا
، فيلزمه وجوب إعفاء اللحى    ؛ ألن خمالفة اجملوس مطلوبة دائم ا  ينفك عن األمر
 .  ، وهذا هو املطلوب   وإحفاء الشوارب  

؛ كما قال ابن حجر   واألوامر باإلحفاء واإلعفاء املقصود منه خمالفة اجملوس    :   قوله -ج  
 . .  . . . .يف فتح الباري 

:  ه ــقول:  هذا نصها)  ١٠/٣٤٩ ( ابن حجر يف فتح الباري عبارة:  نقول
خالفوا  {:  يف حديث أيب هريرة عند مسلم؛  )٢( }خالفوا املشركني  {

؛ فإهنم كانوا يقصون   عمر، وهو املراد من حديث ابن )٣( }اجملوس 
فتبني أن ابن حجر يقصد تفسري لفظة  .  ، ومنهم من كان حيلقها اهـ حلاهم

                                                 
، ابن   )٥٣(، أبو داود الطهارة  )٥٠٤٠(، النسائي الزينة  )٢٧٥٧(، الترمذي األدب   )٢٦١(مسلم الطهارة  ) ١(

 .  )٦/١٣٧(، أمحد  )٢٩٣(وسننها  ماجه الطهارة 
، أبو   )١٥(، النسائي الطهارة    )٢٧٦٣(، الترمذي األدب    )٢٥٩(، مسلم الطهارة     )٥٥٥٤(البخاري اللباس   ) ٢(

 .  )١٧٦٤(، مالك اجلامع  )٢/١٦(، أمحد  )٤١٩٩(داود الترجل  
 .  )٢/٣٦٦(، أمحد  )٢٦٠(مسلم الطهارة   ) ٣(
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؛ كما يف حديث  املشركني الواردة يف حديث ابن عمر أن املراد هبم اجملوس
 .  ، ومل يرد بيان العلة وحصرها يف املخالفة أيب هريرة

 إخل  .  . . . ما هو من شعائر دينهم ال مطلق اوخمالفة املسلمني غريهم مطلوبة في :   قوله-د 

أن األمر مبخالفة املشركني والنهي عن التشبه هبم كل منهما عام فيما هو من   :  جوابه 
 .  ؛ فعليه الدليل ، ومن ادعى التخصيص  شعائر دينهم وغريه مما انفردوا به من عاداهتم 

يخ اإلسالم ابن تيمية اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم لش:  راجع
 .  ) ١٨٠ - ١٧٧ص  (

، فلم أجد فيه مستند ا له     وقد راجعت زاد املعاد البن القيم حيث أحال الكاتب عليه  
هنى ابن  {  فيه أن النيب   يف ذكر مالبسه  )  ٣٧ - ١/٣٤ (انظر  .  فيما ذكره

 .  } عمر عن لباس الكفار

 وأما ما أشار إليه يف سبل السالم من أن كون الوصال من فعل النصارى ال يقتضي     -هـ 
؛    ؛ فقد ذكره صاحب السبيل من ضمن أجوبة الذين ال يرون حترمي الوصال    التحرمي

؛ لتعارض  ، وخاص يف هذه املسألة    ، وهو جواب فيه نظر    واصل ألن الرسول  
 .  فيه، وليس هذا مما حنن   األدلة فيها

 مثل )١( }اعفوا اللحى وخالفوا اجملوس  {:   مث إن الكاتب جعل مدلول حديث - ٥
؛ ألن احلديثني متماثالن يف   }صلوا بالنعال وخالفوا اليهود  {:  مدلول حديث

،   ، وحديث الصالة بالنعال مل يفهم أحد منه الوجوب    الورود والتعليلالصحة و
إن اليهود والنصارى  {:  ، وأيض ا حديث   مثله)٢( }اعفوا اللحى   {:  وحديث

ومقصود الكاتب  .   وقد فهم منه الصحابة الندب  )٣( }الفوهم ؛ فخ ال يصبغون
                                                 

 .  )٢/٣٦٦(د ، أمح )٢٦٠(مسلم الطهارة   ) ١(
 .  )٢/٣٦٦(، أمحد  )٢٦٠(مسلم الطهارة   ) ٢(
، أبو داود     )٥٠٧١(، النسائي الزينة   )٢١٠٣(، مسلم اللباس والزينة    )٣٢٧٥(البخاري أحاديث األنبياء  ) ٣(

 .  )٢/٣٠٩(، أمحد  )٣٦٢١(، ابن ماجه اللباس   )٤٢٠٣(الترجل 
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 على الندب كهذين    )١( }اعفوا اللحى  {من هذا كله أن حيمل مدلول حديث    
 .  احلديثني

 :   وجنيب عن ذلك جبوابني-

 .  صال الفطرة وخمالفة الكفارأنا قد بينا أن املقصود باإلعفاء كونه من خ  :  األول

حديث األمر بإعفاء اللحى مل يصرفه صارف عن     :  أن نقول  :  واجلواب الثاين 
 .  ؛ خبالف احلديثني املذكورين معه   الوجوب إىل الندب  

على حديث الصالة بالنعال بعد )  ٢/١٣٥ (وإليك ما قال الشوكاين يف نيل األوطار 
؛ قال وجيمع بني أحاديث الباب جبعل  شبه تعارضأن ذكر األحاديث اليت بينها وبينه  

، وما بعده صارف ا لألوامر املذكورة املعللة باملخالفة ألهل الكتاب  حديث أيب هريرة
؛ ألن التخيري والتفويض إىل املشيئة بعد تلك األوامر ال ينايف  من الوجوب إىل الندب 

إن اليهود والنصارى ال يصبغون    {:  وقال أيض ا على حديث.  االستحباب اهـ

:  قال الطربي: يف نيل األوطار )  ١/١٣٢ ( بعد ذكر ما يعرضه )٢( }فخالفوهم 
 بتغيري الشيب وبالنهي عنه كلها الصواب أن األحاديث الواردة عن النيب   

، والنهي   غيري ملن شيبه كشيب أيب قحافة ، بل األمر بالت ، وليس فيها تناقض صحيحة
 . ملن له مشط فقط 

واختالف السلف يف فعل األمرين حبسب اختالف أحواهلم مع أن األمر والنهي           :  قال
:  وانظر.  ، ولذا مل ينكر بعضهم على بعض اهـ يف ذلك ليس للوجوب باإلمجاع

 .  ) ١٠/٣٥٥ (فتح الباري 

الحتجاج بأنه يرد أن أحد ا من الصحابة حلق      مث قال الكاتب وقد يرد على هذا ا  
 . حليته ليفهم منه الندب 

                                                 
 .  )٢/٣٦٦(، أمحد  )٢٦٠(مسلم الطهارة   ) ١(
، أبو داود     )٥٠٧١(، النسائي الزينة   )٢١٠٣(، مسلم اللباس والزينة    )٣٢٧٥(لبخاري أحاديث األنبياء  ا) ٢(

 .  )٢/٣٠٩(، أمحد  )٣٦٢١(، ابن ماجه اللباس   )٤٢٠٣(الترجل 
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، فيحتمل  أن إعفاء اللحى عادة العرب كلهم قبل اإلسالم وبعده :  واجلواب  :  قال
؛ بطل به    ، ومعلوم أن الدليل إذا تطرق إليه االحتمال       أهنم أعفوها هلذا ال للوجوب   

 . االستدالل 

 - رضي اهللا عنهم -؛ فإن كون الصحابة  ته الزم لكما ختوف:  واجلواب أن نقول  
 وهذا مما يدل على محل   ؛ ألهنم فهموا الوجوب من أمر نبيهم      أعفوا حلاهم 

 .  احلديث على الوجوب وعدم وجود الصارف له عن ذلك    

، وإمنا     واجلواب الذي ذكرته يلزم منه أن الصحابة ما أعفوا حلاهم امتثال ا ألمر الرسول 
  - رضي اهللا عنهم   -، وهذا اهتام يرته عنه الصحابة   تداء  بعادة العرب أعفوها اق
 .  ، فال يسقط به االستدالل  ، وهو تشكيك وليس احتمال ا  وأرضاهم

؛ سرى    ، وأعطيت حكم ا واحد ا   وإذا ذكرت أفعال متعددة   :  مث قال الكاتب  - ٦
عشر  {:  ، ويف احلديث الصحيح الذي رواه مسلم   هذا احلكم على مجيعها 

، وقص    ، وإعفاء اللحية واستنشاق املاء   قص الشارب:  من الفطرة
وقال ابن دقيق العيد يف العدة شرح .   إىل آخر احلديث)١( } . . . . األظافر
ادت مرة    ، فلو أف  الفطرة لفظ واحد استعملت يف الكل  :  ) ١/٣٥٧ (العمدة 

وقال حمشيه األمري .  ؛ الستعمل اللفظ الواحد يف معنيني الوجوب ومرة الندب
، والقول بأن بعضها غري واجب   كلها سواء يف احلكم :  ) ١/٣٥٣ (الصنعاين 

  . يريد الكاتب من هذا أن إعفاء اللحية ليس بواجب . حتكم 

 :  واجلواب عن ذلك من وجوه   

، وإمنا نقله مبعناه بعبارة من عنده وهذا       دقيق العيد بلفظهأنه مل يذكر كالم ابن :  األول
، واسم الشرح    ، فسماه باسم احلاشية ، وغلط يف اسم الشرح فيه خيانة يف النقل

إحكام األحكام وأما كالم األمري الصنعاين صاحب احلاشية فقد تصرف فيه وزاد  
                                                 

، ابن   )٥٣(، أبو داود الطهارة  )٥٠٤٠(، النسائي الزينة  )٢٧٥٧(، الترمذي األدب   )٢٦١(مسلم الطهارة  ) ١(
 .  )٦/١٣٧(، أمحد  )٢٩٣(الطهارة وسننها  ماجه 
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،   ائلني بأن اخلتان سنة، والواقع أن الصنعاين يتكلم يف تقدير أحد أدلة الق     ونقص
أن قرائنه اليت ضم إليها وشاركه يف احلكم غري  :  والثاين :  ، قال وهذا نص كالمه 

، وإال لكان احلكم بأن بعضها واجب وبعضها غري   ، فيكون غري واجب واجبة 
ـ :  ، وهذا ينهض على من يقول  واجب حتكم ا  .  إهنا غري واجبة اه

؛    صنعاين والعبارة اليت ذكرها الكاتب ونسبها للصنعاين فقارن أيها القارئ بني عبارة ال
 :  لترى

 .  أن الكاتب جعل هذا رأي ا للصنعاين وهو رأي لغريه حكاه عنه  :  أول ا

 ! ، وأضافها للصنعاين   وكلها سواء يف احلكم من عنده  :  أن الكاتب زاد لفظه :  وثاني ا

:  وهذا ينهض على من يقول:  لصنعاين، وهو يقول ا  أن الكاتب بتر آخر العبارة:  وثالث ا
وليس هذا الئق ا بأهل العلم  .  ؛ ألنه ال يناسبه قرائن اخلتان:  إهنا غري واجبة ؛ يعين

 .  واألمانة

إن األشياء املذكورة مع إعفاء اللحية يف احلديث مل ي تفق على     :  أن نقول  :  الوجه الثاين 
 .  خلتان واالستنشاق ؛ كاملضمضة وا ، ففي بعضها خالف قوي  أهنا سنن

كما  ؛  وال ميتنع قرن الواجب بغريه :  ) ٣/١٤٨ (قال النووي يف شرح صحيح مسلم 
 )tyϑøOr& (#θè?#uuρ …çµ¤)ym uΘöθtƒ ÍνÏŠ$|Áym ( Ÿωuρ (#þθèùÎô£è@ 4 { )١ (θè=à2 ÏΒ ÿÍνÌyϑrO !#sŒÎ#)  {:  قال تعاىل 

 .  ، واألكل ليس بواجب  واإليتاء واجب 

؛ من أحاديث األمر  أن وجوب إعفاء اللحية مستفاد من غري هذا احلديث  :  الوجه الثالث
 .  ، وما مبعناه باإلعفاء

اديث مخس   قد حصل من جمموع األح:  ) ١/١٣١ (قال الشوكاين يف نيل األوطار 
؛ ومعناها كلها تركها على  ، ووفروا  ، وأرجوا  ، وأرخوا   ، وأوفوا  اعفوا:  روايات
 . حاهلا 

                                                 
 .  ١٤١:  سورة األنعام آية ) ١(
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كان   { - صلى اهللا على وسلم     -وقد ثبت أن رسول اهللا   :  مث قال الكاتب  - ٧
  . يشري إىل حديث ورد بذلك .  عرضها )١( }، ومن  يأخذ من حليته من طوهلا

، وقد كفانا الشيخ محود التوجيري    أن احلديث يف ذلك مل يثبت كما زعم   :  واجلواب 
ص  ( ببيان درجة هذا احلديث يف رده على مفيت جملة العريب ؛ قال يف       - وفقه اهللا  -
، وأحلقه بعض   واحلديث املروي يف ذلك ضعيف جد ا  :  من الرد املذكور )  ١١

، وهو ما رواه الترمذي من طريق عمر بن هارون البلخي عن   باملوضوعاتالعلماء
كان    {  أن النيب  أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  

 .  )٢( }يأخذ من حليته من عرضها وطوهلا  

 .  هذا حديث غريب :  قال الترمذي

:  ، وقال ابن حبان  وكذبه أيض ا صاحل بن حممد احلافظ املعروف جبزرة)٣(:  قلت
، وقال ابن اجلوزي حديث ال  مث أورد له هذا اخلرب   .  يروي عن الثقات املعضالت

وذكر الترمذي  .  ال يعرف إال به:  قال العقيلي.  ، واملتهم به عمر بن هارون  يثبت
:   أو قال- لعمر بن هارون حديث ا ليس له أصل  ال أعرف  :  عن البخاري أنه قال

، وال نعرفه إال من حديث  ، وال نعرفه إال هذا احلديث   إال هذا احلديث-يتفرد به 
 .  عمر بن هارون 

وقال .  ليس بشيء:  ، وقال أمحد ؛ فقد ضعفه القطان وأما أسامة بن زيد الليثي
 .  ليس بالقوي اهـ:  النسائي

بعد ذكر كالم احلفاظ يف عمر بن  )  ١/١٣١ (يل األوطار وقال الشوكاين يف ن
 . فعلى هذا ال تقوم باحلديث حجة  :  هارون هذا

                                                 
 .  )٢٧٦٢(الترمذي األدب  ) ١(
 .  )٢٧٦٢(الترمذي األدب  ) ٢(
 .  القائل هو الشيخ محود  ) ٣(
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،    فانظر أيها القارئ ما قاله احلفاظ يف درجة هذا احلديث الذي عده الكاتب ثابت ا
إخل  .  . . . . وكان يف أول كتابته ال جييز االستدالل إال بقطعي الورود قطعي الداللة  

 .  ى التناقض العجيبلتر
، فضل ا       إن حلق اللحية ليس حرام ا حرمة صرحية  :  والذي أقوله:  مث قال الكاتب  - ٨

ومثل هذا  . ، ولكنه مكروه   ، وليس مباح ا جائز ا  عن أن يكون كبرية من الكبائر
  . ما ذكر يف مطلع كتابه  

 ومل يقدم   ، واجلواب عن ذلك أن األحاديث الصحيحة تدل على حرمة حلق اللحية   
 رمحه اهللا  -، فال يلتفت إليه وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  الكاتب دليل ا على رأيه

 .  ) ٢٦ص  (انظر االختيارات . حيرم حلق اللحية  :   وغريه-
، ورأى أن إعفاء اللحية  أنه ذهب إىل أوروبا للتداوي:  مث ختم الكاتب بقوله - ٩

 .  ، وأهنا حلية املنحرفني ينصار شعار الطائفة اهليبيني الفاسد
،    فكأنه بقوله هذا يري أن إعفاء اللحية صار مهزلة وشعار فساد وموضة احنراف   

  ! ؟ فلم يثبت على رأيه أن حلق اللحية مكروه ، فما هذا التناقض   

، والسنة    ، واملنكر معروف ا   وهذا مصداق ما جاء يف اخلرب من عود املعروف منكر ا    
 .  ، وال قوة إال باهللا   فال حول ، والبدعة سنة  بدعة

 .  ، وأرنا الباطل باطل ا وارزقنا اجتنابه  اللهم أرنا احلق حق ا وارزقنا اتباعه 

،   ، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان   اللهم حبب إلينا اإلميان وزينه يف قلوبنا
 .  واجعلنا من الراشدين

وحنن لو متشينا مع التحرمي     :  لوقد سبق إىل هذه الشبهة مفيت جملة العريب حيث قا   
، ورجال   ؛ ألنه شأن الرهبان ؛ لوجب علينا اآلن حترمي إعفاء اللحى  جملرد املشاهبة

 . الكهنوت يف سائر األمم اليت ختالفنا يف الدين  

 :  فكان من رد الشيخ محود التوجيري عليه باختصار 
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،   بياء املرسلون وأتباعهم   أن إعفاء اللحية من خصال الفطرة اليت كان عليها األن   - ١
، وليس    فموافقة الرهبان ورجال الكهنوت يف إعفاء اللحى ال تضر املسلمني شيئ ا

؛ ألن املسلمني مل يقصدوا مشاهبة الرهبان وتقليدهم يف    ذلك من املشاهبة املذمومة  
 .   -، وإمنا أعفوها امتثال ا ألوامر الرسول     إعفاء اللحى

؛ إما    رجال الكهنوت هم املتشبهون باملسلمني يف إعفاء اللحى     الرهبان و:   أن يقال - ٢
 .  ، ومن تشبه باملسلمني فهو أحسن حال ا ممن خالفهم   ، وإما اتفاق ا  قصد ا

؛ والسنة   ، ال إىل الرأي والنظر فما وافق الكتاب   مرجع األحكام إىل الكتاب والسنة- ٣
 .  ؛ فهو باطل مردود  ، وما خالفهما  فهو حق 

، وأن يثبتنا على     أن ينصر دينه ويعلي كلمته - سبحانه وتعاىل  - ونسأل اهللا  ، هذا
 .  اإلسالم

 . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه
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 سابعا وجهة نظر حول التقارض بني اجلماعة من املوظفني 
 .  ، والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه  احلمد هللا رب العاملني

، مث    عادة بعض املوظفني أن يدفع كل واحد منهم مبلغ ا حمدد ا من املال  فقد جرت  
، وبعضهم يشترط أن من   جمموع املبالغ يأخذه واحد منهم بالدور على شكل قرض

  . ، وال يطالب ورثته بشيء منها  مات بعد أخذ هذه املبالغ فإهنا تسقط عنه

 :  ، وهي  ا يقتضي حترميها، كل واحد منه  وهذه املعاملة جيتمع فيها عدة حماذير 

 أن كل واحد يدفع ما يدفع بصفة قرض مشروط فيه قرض من الطرف اآلخر فهو        - ١
 .  قرض جر نفع ا

 .  ، فهو بيعتان يف بيعة املنهي عنه يف احلديث  أنه شرط عقد - ٢

، أو نقل من العمل يف اجلهة اليت   ، حبيث لو مات املدين لزمالئه  أن يف ذلك خماطرة- ٣
،    ، أو ف صل من الوظيفة    امل مع زمالئه فيها تلك املعاملة إىل العمل يف جهة أخرى      تع

وننقل بعض .  ، أو صعبت مطالبته به أو تقاعد لضاع على زمالئه حقهم الذي لديه 
 :  أقوال العلماء حكم نظري هذه املعاملة

عه شيئ ا أو أن   وإن شرط يف القرض أن يؤجره داره أو يبي      :  ) ٤/٣٥٥ ( قال يف املغين - ١
،    )١( }هنى عن بيع وسلف  { ؛ ألن النيب  يقرضه املقترض مرة أخرى مل جيز  
؛ كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه اآلخر داره     ألنه شرط عقد يف عقد فلم جيز 

 .  انتهى

 )  ٢/٤٨٣ ( ومثله يف الشرح الكبري  

يس العام إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد الشيخ   س ئل مساحة الرئ- ٢
ما حكم اإلقراض على أن يرد ذلك املبلغ        :  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز حفظه اهللا  

                                                 
 .  )٢٥٦٠(، الدارمي البيوع    )٢/١٧٥(، أمحد  )٣٥٠٤(، أبو داود البيوع   )٤٦١١(النسائي البيوع  ) ١(
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؟ وهل يدخل   ، ومن مث يقرضك مثل هذا املبلغ لنفس املدة األوىل   خالل مدة معينة 
 .  ؟ علم ا بأين مل أرد زيادة }؛ فهو ربا  كل قرض جر نفع ا {:  هذا حتت حديث

،    ، وهذا القرض اآلخر  ؛ لكونه قرض ا قد ش رط فيه نفع هذا قرض ال جيوز:  فأجاب
 .   مبا يدل على ذلكوقد أفىت مجاعة من أصحاب النيب 

،   ، فهو ضعيف   }كل قرض جر نفع ا فهو رب ا   {:  ، وهو  أما احلديث املذكور
، واهللا    ، وعلى إمجاع أهل العلم على منعه ولكن العمدة على فتوى الصحابة يف ذلك 

أعلم انتهى من جزء الفتاوى الذي نشرته مؤسس الدعوة اإلسالمية الصحفية عام     
 .  )  هـ١٤٠٨ (

؛ إلفضائه إىل   وإن شرط املقترض مل جيز :  ) ٣/٢٦٠ ( وقال يف اإلقناع وشرحه - ٣
؛    ؛ أو قرضه   ، أو شرط أحدمها على اآلخر أن يبيع أو يؤجره أو يقرضه            فوات املماثلة 
 .  ؛ ألنه كبيعتني يف بيعة املنهي عنه اهـ املقصود منه  مل جيز ذلك

رض رجل    واختلفوا فيما إذا اقت :  ) ١٦٢ - ١/٣٦١ ( وقال ابن هبرية يف اإلفصاح - ٤
، فقال أبو  ؛ فهل جيوز له أن ينتفع من جانبه مبنفعة مل جتر هبا عادة من آخر قرض ا

.  ؛ جاز إذا مل يشترط :  وقال الشافعي.  ، وهو حرام   ال جيوز:  حنيفة ومالك وأمحد 
ـ   ، وأنه ال حيل  واتفقوا على حترمي ذلك مع اشتراطه    .  ، وال يسوغ بوجه ما اه

أما شرط ما جير نفع ا أو أن يقضيه خري ا :  ) ٥/١٣١ ( اإلنصاف  وقال املرداوي يف- ٥
ـ    منه  .  ؛ فال خالف يف أنه ال جيوز اه

 . وحيرم كل شرط جر نفع ا  :  وقال يف منت الزاد - ٦

فاشتراط القرض يف عقد املساقات :  - رمحه اهللا - وقال الشيخ حممد بن إبراهيم - ٧
، وعلة املنع   }كل قرض جر نفع ا فهو رب ا  {:  ؛ لدخوله يف احلديث   يفسدها
من  )  ١٦٠ (إىل صفحة )  ١٢٣ (؛ ألنه لوال هذا القرض ابتداء من صفحة  ظاهرة
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،    اجلزء باخلامس من جمموع الفتاوى ، ونقل كالم أهل العلم من خمتلف املذاهب
 .   هذه املسألة وأقوال ش راح احلدث واملفسرين يف   

ألن الغرر تردد بني الوجود       :  ؛ قال  قال العالمة ابن القيم يف بيان الغرر املنهي عنه   - ٨
؛ ملا  ، واهللا حرم ذلك  ؛ ألنه من جنس القمار الذي هو امليسر ، فنهي عن بيعه والعدم

كون     وهذا إمنا ي- حرمه اهللا تعاىل   -فيه من أكل املال بالباطل وذلك من الظلم الذي   
، فهذا     قمار ا إذا كان أحد املتعارضني جيعل له مال اآلخرة قد حيصل له وقد ال حيصل    

 .  ) ٤/٢٦٨ (من زاد املعاد  .  هو الذي ال جيوز اهـ

، أو    وهذا ينطبق على ما لو تعذر االستيفاء يف مسألتنا من أحد املتقارضني ملوت 
 .  ؛ كما ذكرنا انتقال من الوظيفة

 .  واهللا املوفق  .  ؛ فإن هذه املعاملة حمرمة ال جيوز فعلها  وبناء على ما سبق

وأما الشبهة اليت احتج هبا من أجاز هذه املعاملة وهي أن املنفعة مشتركة بني األطراف   
 .  ، واملنفعة إمنا حترم إذا كانت خمتصة باملقرض   املتقارضني

 :  فاجلواب عنها من وجوه 

؛ فهو رب ا  مع عليها يف أن كل قرض جر نفع ا أن احلديث والقاعدة اجمل  :  الوجه األول 
 .  مل خيصصا التحرمي مبا إذا كان النفع من طرف واحد    

،  أن الذين خصصوا هذا التخصيص إمنا ذكروه يف مسألة السفتجة      :  الوجه الثاين 
، وذلك    ، وإمنا فيها قرض من طرف واحد  والسفتجة ليس فيها تقارض من الطرفني

،  ؛ ليسلم من خطر الطريق    على أن يرد عليه بدهلا من بلد آخر     ،  بأن ي قرضه دراهم 
، والقرض من طرف      ، وهذا ينتفع باألمن من خطر الطريق   هذا ينتفع بالدراهم

 .  واحد 

 . إن هذا من باب التسديد وليس من باب التقارض   :  وقوهلم 

، لكنه     عة هذا إمنا ي تصور لو كان هذا العمل ينتهي عندما يتكامل عدد اجلما  :  نقول
 .  واهللا أعلم .  ، فيكون تقارض ا يبدأ مرة ثانية من جديد
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 ثامنا حكم اجلهاد وقتل املرتد يف اإلسالم 
 .  ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده نبينا حممد وآله وصحبه  احلمد هللا وحده 

 .  وبعد
)  ٤٠٥١العدد  (فقد نشر الدكتور معروف الدوالييب يف جملة الشرق األوسط 

اإلسالم والتيارات القومية  : ( مقال ا بعنوان)   هـ١٤١٠ مجادى اآلخرة ٣يوم األحد 
زعمه أن  :  ؛ من أعظمها  وقد اشتمل هذا املقال على مغالطات كثرية .  ) والعلمية

 .  اجلهاد إمنا ش رع يف اإلسالم من أجل الدفاع فقط 
 حديث يف موضوع قتل املرتد  ، وأنه ليس هناك إن املسلم إذا ارتد ال يقتل :  وقوله
،     وهو ليس نص ا يف ردة املسلم عن دينه)١( }من بدل دينه فاقتلوه  {:  إال حديث

 .  ؛ كما لو بدل يهودي دينه إىل النصرانية مثل ا   وإمنا هو عام يف كل رجل بدل دينه 
ال حيل دم امرئ      {:  ية أنه فهم من حديثمث إنه نسب إىل شيخ اإلسالم ابن تيم

، وذكر يف الثالثة أنه هو املارق من الدين املفارق    )٢( }مسلم إال بإحدى ثالث 
وهكذا  :  ؛ قال  إنه أراد احملارب ال املرتد:  ، وزعم أن ابن تيمية قال فيه للجماعة
؛ بأنه يريد فيه احملارب ال    )٣( }من بدل دينه فاقتلوه   {:   نفهم حديث ينبغي أن

 . املرتد 

 :  وحيال هذه املغالطات نقول

                                                 
، أبو داود      )٤٠٦٠(، النسائي حترمي الدم     )١٤٥٨(، الترمذي احلدود    )٢٨٥٤(ي اجلهاد والسري   البخار) ١(

 .  )١/٢٨٢(، أمحد  )٢٥٣٥(، ابن ماجه احلدود   )٤٣٥١(احلدود 
، الترمذي الديات     )١٦٧٦(، مسلم القسامة واحملاربني والقصاص والديات   )٦٤٨٤(البخاري الديات  ) ٢(

،   )٢٥٣٤(، ابن ماجه احلدود   )٤٣٥٢(، أبو داود احلدود   )٤٠١٦( الدم ، النسائي حترمي  )١٤٠٢(
 .  )٢٢٩٨(، الدارمي احلدود    )١/٤٤٤(أمحد 

، أبو داود      )٤٠٦٠(، النسائي حترمي الدم     )١٤٥٨(، الترمذي احلدود    )٢٨٥٤(البخاري اجلهاد والسري   ) ٣(
 .  )١/٢٨٢(، أمحد  )٢٥٣٥(، ابن ماجه احلدود   )٤٣٥١(احلدود 
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، يكون دفاع ا فقط يف حال ضعف    اجلهاد شرع يف اإلسالم دفاع ا وطلب ا   :  أول ا
؛ كما   ، ونشر دينه  ؛ ألجل إعالء كلمة اهللا   سلمني ، ويكون طلب ا يف حال قوة امل   املسلمني
=öΝèδθè  {:  قال تعاىل ÏG≈ s%uρ 4 ®L ym Ÿω šχθ ä3s? ×πuΖ÷G Ïù tβθà6tƒ uρ ßƒ Ïe$! $# …ã&—#à2 ¬! 4 { )١(   . 

 وقد مر اجلهاد يف       )٢( }، وقاتلوا يف سبيل اهللا    اغزوا يف سبيل اهللا  {  وقال النيب
 :  اإلسالم بأربع مراحل 

 .  ، وذلك ملا كان املسلمون مبكة قبل اهلجرة    كان فيها حمرم ا:  املرحلة األوىل  

؛ كما يف قوله     ، وذلك بعد اهلجرة مباشرة ا به إذن ا ال أمر اكان فيها مأذون :  الثانية
tβÏŒé& t  {:  تعاىل Ï% ©#Ï9 šχθ è=tG≈ s)ãƒ öΝßγ ¯Ρr'Î/ (#θ ßϑ Î=àß 4 ¨βÎ)uρ ©!$# 4’n?tã óΟÏδ ÎóÇtΡ íƒ Ï‰s)s9 ∩⊂∪ { )٣(   . 

:  ، وذلك يف قوله تعاىل          كان فيها مأمور ا به من قاتل املسلمني فقط              :  الثالثة  
}  (#θ è= ÏG≈ s% uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# t Ï% ©! $# óΟ ä3 tΡθ è= ÏG≈ s) ãƒ { )٤(  . 

، حىت يكون الدين هللا    كان مأمور ا به أمر ا مطلق ا يف حق الكفار واملشركني:  لرابعةا
θ#)  {:  ؛ كما يف قوله تعاىل وحده  è=çG ø% $$ sù tÏ.Îô³ßϑ ø9$# ß]ø‹ym óΟèδθßϑ ›?‰ y ùρ óΟèδρä‹äz uρ öΝèδρçÝÇôm $#uρ 

(#ρ ß‰ãèø% $#uρ öΝßγ s9 ¨≅ à2 7‰|¹ ós∆ 4 βÎ* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r&uρ nο 4θn= ¢Á9$# (#âθ s?# uuρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# (#θ = y⇐sù öΝßγ n=‹Î; y™ 4 { )٥(   . 

 . ذكر معىن هذا التفصيل شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يف زاد املعاد 

من بدل دينه   {:  يكن الدليل على وجوب قتل املرتد هو حديثمل :  ثاني ا

، بل هناك نصوص كثرية تدل على وجوب      فقط مع أنه كاف يف ذلك)٦( }فاقتلوه 

                                                 
 .  ٣٩:  سورة األنفال آية ) ١(
 .  )٢/٥٢٤(، أمحد  )١٦٥٠(الترمذي فضائل اجلهاد  ) ٢(
 .  ٣٩:  سورة احلج آية ) ٣(
 .  ١٩٠:  سورة البقرة آية ) ٤(
 .  ٥:  سورة التوبة آية ) ٥(
اود    ، أبو د  )٤٠٦٠(، النسائي حترمي الدم     )١٤٥٨(، الترمذي احلدود    )٢٨٥٤(البخاري اجلهاد والسري   ) ٦(

 .  )١/٢٨٢(، أمحد  )٢٥٣٥(، ابن ماجه احلدود   )٤٣٥١(احلدود 
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، فقد ذكر احلافظ ابن حجر يف كتاب     ذكرها العلماء يف كتب احلديث والفقه  قتل املرتد
 .   وهو أقرب مرجع ثالثة أحاديث يف السنن والصحاح   بلوغ املرام

 ليس نص ا  )١( }من بدل دينه فاقتلوه  {:  إن حديث  :  وقول الدكتور الدوالييب
؛ كما لو بدل يهودي دينه إىل  ، وإمنا هو عام يف كل رجل بدل دينه  يف ردة املسلم

 . النصرانية 

؛ ألن عموم النص     كونه عام ا ال مينع االستدالل به على قتل املرتد املسلم: نقول
، وما   ، وغالب األدلة من الكتاب والسنة كذلك   حجة م سلمة إذا مل يأت ما خيصصها 

زعمه الدكتور الدوالييب أن قتل املرتد ال يتناسب مع ما أعلنه القرآن الكرمي من القول     
!$Iω oν#tø.Î) ’Îû ÈÏe  {:  احملكم ، فليس املراد من قتل املرتد       زعم يف غريه حمله .   )٢( } ) #$

، فقتله  ، مث رفضه إياه ، وإمنا رد عدوانه على الدين بدخوله فيه خمتار ا    إكراهه على الدين 
، ومحاية العقيدة هو أول الضروريات اخلمس اليت جتب    ن باب محاية العقيدة من العبثم

θ#)  {:  ؛ كما قال بعض اليهود  محايتها ويف قتله أيض ا ردع لغريه أن يفعل مثل فعله   ãΖÏΒ#u 

ü“ Ï% ©!$$ Î/ tΑÌ“Ρé& ’ n?tã šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u tµ ô_ uρ Í‘$yγ ¨Ψ9$# (#ÿρ ãàø.$#uρ …çν tÅz# u öΝßγ ¯= yès9 tβθ ãè Å_ ötƒ ∩∠⊄∪ { )٣(   . 

ال حيل دم امرئ    {:  ، وما نسبه الدكتور إىل الشيخ ابن تيمية أنه محل حديث   : ثالث ا

، وأن       وذكر يف الثالثة أنه هو التارك لدينه املفارق للجماعة  )٤( }مسلم إال بإحدى ثالث  
 .  الشيخ محل ذلك أن املراد به احملارب  

                                                 
، أبو داود      )٤٠٦٠(، النسائي حترمي الدم     )١٤٥٨(، الترمذي احلدود    )٢٨٥٤(البخاري اجلهاد والسري   ) ١(

 .  )١/٢٨٢(، أمحد  )٢٥٣٥(، ابن ماجه احلدود   )٤٣٥١(احلدود 
 .  ٢٥٦:  سورة البقرة آية ) ٢(
 .  ٧٢:  مران آية  سورة آل ع) ٣(
، الترمذي الديات     )١٦٧٦(، مسلم القسامة واحملاربني والقصاص والديات   )٦٤٨٤(البخاري الديات  ) ٤(

،   )٢٥٣٤(، ابن ماجه احلدود   )٤٣٥٢(، أبو داود احلدود   )٤٠١٦(، النسائي حترمي الدم   )١٤٠٢(
 .  )٢٢٩٨(، الدارمي احلدود    )١/٤٤٤(أمحد 
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، فإن كان الدكتور وجده    ما نسبه إىل الشيخ مل جنده يف كتبه اليت بني أيدينا:  نقول
، وأن      ضي أن الشيخ يرى ختصيص احلكم باحملارب   ؛ فهو ال يقت  يف كتاب له مل نطلع عليه 
، وأنواع      ، وإليك ملخص كالم شيخ اإلسالم يف حكم املرتد     غريه من املرتدين ال يقتل

،   حكم املرتد :  يف باب)   وما بعدها- ٥٢٧ص (الردة من كتاب االختيارات الفقهية 
، أو ترك    وملا جاء به    ، أو كان مبغض ا للرسول     واملرتد من أشرك باهللا تعاىل  :  قال

،    ، أو توهم أن أحد ا من الصحابة أو التابعني أو تابعيهم قاتل مع الكفار    إنكار منكر بقلبه
، أو جعل بينه وبني اهللا وسائط يتوكل   ، أو أنكر جممع ا عليه إمجاع ا قطعي ا   أو أجاز ذلك  

 . .  . . عليهم ويدعوهم ويسأهلم

 .  عصم دمه بعد ردته انتهى،  وإذا أسلم املرتد   :  إىل أن قال 

 .  ، أنه يقتل ومعىن هذا أنه إذا مل يسلم بعد ردته 

ومن استحل :  ؛ قال ملا تكلم عن حترمي احلشيش )  ٣٤/٢١٣ (ويف جمموع الفتاوى  
،    ، وال يصلى عليه  ال يغسل .  ، فإن تاب وإال قتل كافر ا مرتد ا  ؛ فهو كافر ي ستتاب  ذلك

 . حكم املرتد شر من حكم اليهودي والنصراين   ، و  وال يدفن بني املسلمني

؛ لكان      فإنه لو مل يقتل  :  يف بيان احلكمة يف قتل املرتد   )  ٢٠/١٠٢ (وقال أيض ا 
 . ، فقتله حفظ ألهل الدين وللدين  الداخل يف الدين خيرج منه 

،    ، فارتدت عن اإلسالم وطائفة كانت مسلمة :  ) ٤١٤ - ٣٤/٤١٣ (وقال أيض ا 
، وهؤالء أعظم جرم ا عند اهللا     ى عقبها من العرب والفرس والروم وغريهم   وانقلبت عل

؛ فإن هؤالء جيب قتلهم حتم ا    وعند رسوله واملؤمنني من الكافر األصلي من وجوه كثرية   
، وال   ، وال أمان  ، وال هدنة  ، ال جيوز أن يعقد هلم ذمة     ما مل يرجعوا إىل ما خرجوا عنه    

،    ، وال ت نكح نساؤهم  ، وال تؤكل ذبائحهم  ، وال رجال  مبال، وال ي فادى   يطلق أسريهم
؛    ، ومن مل يقاتل ، ويقتل من قاتل منهم وال ي سترقون مع بقائهم على الردة باالتفاق
 .  ، وكذا نساؤهم عند اجلمهور انتهى  كالشيخ اهلرم واألعمى والزمن باتفاق العلماء 
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ما نسبه إليه الدكتور الدوالييب من أنه    ، ال ك هذا رأي الشيخ ابن تيمية يف املرتدين  
 .  خيص القتل باملرتد احملارب

 .  أنه عاقب على الردة بالقتل  مل يثبت قط عن رسول اهللا :  مث إن قول الدكتور  

؛ فإن   مل يقتل املرتد، ولو قدر أن رسول اهللا   هذه الدعوى فيها نظر :  نقول عنه
 ملا طلب قتل بعض املنافقني ؛ كما قال  لهذلك ي حمل على أنه كان هناك مانع من قت

 .  )١( }ال يتحدث الناس أن حممد ا يقتل أصحابه  {:  ؛ قال ألداه

، وفعل  سنة النيب القولية باألمر بقتل املرتد كافية يف وجوب قتله:  ونقول أيض ا
 .  ين حجة قاطعةالصحابة بقتل املرتد

 .  واحلمد هللا على وضوح احلق وبيان احلجة   

 . وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه

                                                 
،   )٣٣١٥(، الترمذي تفسري القرآن     )٢٥٨٤(، مسلم الرب والصلة واآلداب   )٤٦٢٢(قرآن البخاري تفسري ال  ) ١(

 .  )٣/٣٩٣(أمحد 
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 تاسعا حكم الذبيحة اليت تذبح عن
  اهلدي األضحية مث يكتشف فيها مرض بعد ذحبها 

 .  ، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني     احلمد هللا رب العاملني 

 :  بعدأما 

، وأن     ، جيب على املسلم أن يهتم هبما   فلما كان اهلدي واألضحية عبادتني عظيمتني
، ونقلت ما   ؛ فقد استعنت باهللا سبحانه يؤديهما على الوجه املشروع كسائر العبادات  

، مث    تيسر من كالم أهل العلم يف حكم الذبيحة اليت تذبح عن اهلدي أو األضحية وحنومها
، وذلك ليكون املسلم      ؛ حذر ا من ضررها  ا أن هبا مرض ا يوجب إتالفهايكتشف بعد ذحبه

 .  على بينة من أمره عند تأديته هاتني العبادتني العظيمتني

إرشاد ذوي   ( يف كتابه - رمحه اهللا -قال الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي 
 :  ) ٩٠ - ٨٩ص  ) ( البصائر واأللباب

، ولذلك قرنه اهللا تعاىل     من أجل العبادات وأشرفها وال شك أن النحر هللا تعاىل   (
≅Èe  { بالصالة يف قوله |Ásù y7 În/tÏ9 öpt ùΥ$#uρ ∩⊄∪ { )ويف قوله   )١ ،  :}  ö≅ è% ¨β Î) ’ÎAŸξ |¹ ’ Å5Ý¡èΣ uρ 

y“$ u‹øt xΧuρ † ÎA$ yϑ tΒ uρ ¬! Éb> u‘ tÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇∉⊄∪ { )٢(   . 

، ولكوهنا من شعائر    ، ولكثرة نفعها  ؛ حملبة اهللا هلا   وهذه عبادة شرعت يف كل شريعة 
،    ؛ ليحصل اجلمع بني الصالة والنحر    ، ولذلك اقترن اهلدي واألضاحي بعيد النحر   دينية
 .  ، واإلحسان إىل اخللق   إلخالص للمعبود وا

، وأكمل من    وشرع اهلدي أن يهدى خلري البقاع يف أشرف األزمان يف أجل العبادات     
؛ تعظيم ا  ؛ من التقليد واإلشعار ، وجيعل هلا شعار تعرف به ذلك أن تساق قبل ذلك

 .  حلرمات اهللا وشرائعه وشعائر دينه

                                                 
 .  ٢:  سورة الكوثر آية ) ١(
 .  ١٦٢:  سورة األنعام آية ) ٢(
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، وأمر اهللا هذه األمة     حيث فدى ابنه بذبح عظيم وفيه من احلكمة االقتداء باخلليل
، إذ قد تكفل اهللا بأرزاقهم برهم    ؛ خصوص ا يف أحوال البيت احلرام   باالقتداء به
 .  ؛ كما يف دعوة اخلليل   ؛ كما تكفل بأرزاق مجيع خلقه وفاجرهم

هلذا    ، و ومن احلكمة فيها أهنا شكر لنعمة اهللا تعاىل بالتوفيق حلج بيته احلرام 
؛    ، ومشلت توسعته فيها لألغنياء والفقراء ملن ذحبها وغريهم وجبت يف املتعة والقرآن 

θ#)  {:  قال تعاىل è= ä3 sù $ pκ ÷] ÏΒ (#θ ßϑ Ïè ôÛ r& uρ }§ Í← !$ t6 ø9 $# u É) x ø9 $# ∩⊄∇∪ { )١(   . 

، بل مشلت مشروعيتها مجيع املسلمني     مث إن هذه العبادة مل ختتص حبجاج البيت احلرام    
 .  انتهى .  ) ؛ حتصل ا لفوائد هذه العبادة الفاضلة  ، فشرع هلم األضاحي   يف هذه األيام

 .  فاألضحية واهلدى عبادتان عظيمتان يف مناسبتني كرميتني مما يوجب االهتمام هبما

 جيزئ يف اهلدي واألضاحي إال ما توفرت فيه الشروط الشرعية اليت منها السالمة      وال
، واملريضة    العوراء البني عورها:  أربع ال جتوز يف الضحايا  {:  ؛ كما قال من املرض 

رواه أمحد  .  )٢( }، والكبرية اليت ال تنقى  والعرجاء البني ضلعها ،  البني مرضها
 .  ، وصححه الترمذي وابن حبان   واألربعة

 .  واهلدي مثل األضحية يف ذلك

 ؟   لكن ما نوع املرض الذي مينع اإلجزاء يف اهلدي واألضحية   

 شاء   إن-، ولعله من خالهلا يتضح املقصود   سأنقل ما تيسر يل من عبارات الفقهاء
 :   باملرض البني الذي مينع اإلجزاء -اهللا 

 حباشية - ٢/١٠٧ (من كتب املالكية )  الشرح الكبري ( قال الدردير يف - ١
 :  ) الدسوقي

                                                 
 .  ٢٨:  سورة احلج آية ) ١(
 ابن ماجه األضاحي    ، )٢٨٠٢(، أبو داود الضحايا   )٤٣٧٠(، النسائي الضحايا   )١٤٩٧(الترمذي األضاحي   ) ٢(

 .  )١٩٥٠(، الدارمي األضاحي    )١٠٤١(، مالك الضحايا  )٤/٣٠١(، أمحد  )٣١٤٤(



 البيان ألخطاء بعض الكتاب
 

 ٣٥٦

، وهو ما ال تتصرف معه تصرف     ، فال جتزئ مرض بني:  ؛ أي ) كبني مرض (
 .  انتهى)  ؛ خبالف اخلفيف   السليمة

 .  ع البهيمة من املشي واألكل وحنومها ال مينع اإلجزاء  ومقتضاه أن املرض الذي ال مين 

ال جتزئ التضحية   : ( ) ٣٠٤ و٨/١٩٩ ) ( اجملموع شرح املهذب   ( قال النووي يف - ٢
،  ؛ مل مينع اإلجزاء   ، فإن كان مرضها يسري ا ؛ كاملريضة مبا فيه عيب ينقص اللحم

، وبه قطع  ، هذا هو املذهب زه؛ مل جي وإن كان بين ا يظهر بسببه اهلزال وفساد اللحم
 .  ) اجلمهور 

 .  انتهى)  فعيب األضحية املانع من إجزائها ما نقص اللحم  : ( وقال أيض ا -٣

 .  أن ما ال ينقص اللحم ال مينع اإلجزاء :  ومعناه

؛ فهي  وأما املريضة اليت ال يرجى برؤها  : ( ) ٨/٦٢٤ ) ( املغين ( وقال املوفق يف - ٤
.  ؛ ألن ذلك ينقص حلمها وقيمتها نقص ا كبري ا    رض قد يئس من زواله   اليت هبا م

؛ ألن    وهي اليت يبني أثره عليها)١( }املريضة البني مرضها   {:  والذي يف احلديث 
 .  انتهى)  ، وهو أصح   ذلك ينقص حلمها ويفسده

 .  إلجزاءومعناه أن املرض العارض ال مينع ا 

؛ ألن ذلك     )٢( }املريضة البني مرضها    {و  :  )٣ ) ( املبدع  ( وقال ابن مفلح يف - ٥
؛ أهنا جتزئ ألهنا قريبة من   ، فدل على أنه إذا مل يكن بين ا     يفسد اللحم وينقصه

 .  انتهى)  الصحة

                                                 
، ابن ماجه األضاحي     )٢٨٠٢(، أبو داود الضحايا   )٤٣٦٩(، النسائي الضحايا   )١٤٩٧(الترمذي األضاحي   ) ١(

 .  )١٩٥٠(، الدارمي األضاحي    )١٠٤١(، مالك الضحايا  )٤/٣٠١(، أمحد  )٣١٤٤(
، ابن ماجه األضاحي     )٢٨٠٢(، أبو داود الضحايا   )٤٣٦٩(، النسائي الضحايا   )١٤٩٧(الترمذي األضاحي   ) ٢(

 .  )١٩٥٠(، الدارمي األضاحي    )١٠٤١(، مالك الضحايا  )٤/٣٠١(، أمحد  )٣١٤٤(
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واتفقوا على أنه ال جيزئ فيها ذبح معيب ينقص  : ( ) اإلفصاح ( قال ابن هبرية يف - ٦
، واملريضة اليت ال يرجى    ، والعرجاء البني عرجها   ، والعوراء  ؛ كالعمياء عيبه حلمه
 .  ) برؤها

أربع ال  { :  قوله  ( ) ١٢٥ - ٥/١٢٤ ) ( نيل األوطار ( وقال الشوكاين يف - ٧

فيه دليل على أن متبينة العور والعرج واملرض ال جيوز       )  إخل .  . . )١( }جتوز 
 .  ) ؛ إال ما كان ذلك يسري ا غري بني التضحية هبا

وأمجعوا على أن العيوب األربعة املذكورة يف حديث   : ( مث نقل عن النووي أنه قال
)  ؛ ال جتزئ التضحية هبا ، والعرج البينات ، والعور ، والعجف  املرض: ، وهي  الرباء
 .  انتهى

و   : ) ٢/٣٦٠ ) ( شرح املشكاة (ال الشيخ عبيد اهللا املباركفوري يف ــ وق– ٨
 .  ) ؛ قاله القارئ  هي اليت ال تعتلف :  )٢( }املريضة البني مرضها   {

واحلديث يدل على أن العيب اخلفي يف       : ( ، مث قال بعده   نقل كالم املوفق السابقمث
 .  ) ؛ قاله ابن امللك  الضحايا معفو عنه

:  ) ٢/٥٢٨ ) ( شرح أصول األحكام       (ال الشيخ عبد الرمحن بن قاسم يف          ـ وق – ٩
، وهو املفسد        الذي بأن أثره عليها       :  ؛ أي  )٣( }واملريضة البني مرضها         {

 .  انتهى  .  ) للحمها بقروح وجرب وغريه         

؛    )١( }املريضة البني مرضها        {:  ) ٤ ٥/٨ ) ( املوسوعة الفقهية الكويتية         ( ويف  - ١٠
 .  ) اليت يظهر مرضها ملن يراها        :  أي 

                                                 
ماجه األضاحي    ، ابن  )٢٨٠٢(، أبو داود الضحايا   )٤٣٧٠(، النسائي الضحايا   )١٤٩٧(الترمذي األضاحي   ) ١(

 .  )١٩٥٠(، الدارمي األضاحي    )١٠٤١(، مالك الضحايا  )٤/٣٠١(، أمحد  )٣١٤٤(
، ابن ماجه األضاحي     )٢٨٠٢(، أبو داود الضحايا   )٤٣٦٩(، النسائي الضحايا   )١٤٩٧(الترمذي األضاحي   ) ٢(

 .  )١٩٥٠(، الدارمي األضاحي    )١٠٤١(، مالك الضحايا  )٤/٣٠١(، أمحد  )٣١٤٤(
، ابن ماجه األضاحي     )٢٨٠٢(، أبو داود الضحايا   )٤٣٦٩(، النسائي الضحايا   )١٤٩٧(الترمذي األضاحي   ) ٣(

 .  )١٩٥٠(، الدارمي األضاحي    )١٠٤١(، مالك الضحايا  )٤/٣٠١(، أمحد  )٣١٤٤(
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 .   هذا التفسري إىل أحد لكنه مل ينسب.  انتهى

ومن خالل ما سبق من النقوالت يف تفسري املرض الذي مينع اإلجزاء يف األضحية   
 :  واهلدي يتبني

؛ فوجد فيها عيب ا   إذا ذحبها :  ؛ فعليه  أن األكثر على أنه املرض الذي يؤثر يف اللحم - ١
؛    افه إال بعد الذبح، وال ميكن اكتش يؤثر يف اللحم حبيث جيب إتالفه حذر ا من ضرره

، فإذا كان حلمها فاسد ا بسبب    ؛ لفقدان شرط سالمة اللحم     فهذه الذبيحة ال جتزئ 
 .  ؛ مل جتزئ لعدم نفعها  املرض 

وأما على رأي من فسر املرض بأنه املرض الظاهر الذي مينع احليوان من أن يتصرف  
 مينعها من أكل ، أو املالكي )  الشرح الكبري (؛ كما قاله صاحب  تصرف السليم

؛ فعلى هذين القولني إذا كان املرض خفي ا ال    ) املشكاة (، كما قاله شارح  العلف
، وأن صاحبه قد اجتهد وأدى      ، خصوص ا  ؛ فإنه ال مينع اإلجزاء  يعلم إال بعد الذبح 

، مث     ؛ كمن اجتهد يف حتري القبلة وصلى ، وهلذا نظائر  العبادة حسب ما يستطيع
 .  وغري ذلك من املسائل  .  . . تبني له اخلطأ

 أحببت أن  - رمحه اهللا  -وقد وجدت كالم ا حول هذا املوضوع أليب حممد بن حزم          
من  :  مسألة : ( ) ٦٢ - ٦١/ ٨ ) ( احمللى ( يف - رمحه اهللا -؛ قال  أنقله بكامله

؛ فله الرجوع مبا        ، ومل يكن اشترط السالمة    وجد يف األضحية عيب ا بعد أن ضحى هبا    
،    ، وذلك ألنه كان له الرد أو اإلمساك      ني قيمتها حية صحيحة وبني قيمتها معيبة ب

؛ مل جيز للبائع أكل مال أخيه باخلديعة    فلما بطل الرد خبروجها بالتضحية إىل اهللا تعاىل
؛ إال أن    ؛ ألنه أخذه بغري حق ؛ فعلية رد ما استزاد على حقها الذي يساويه والباطل

، وهذا مقتضى يف كتاب   ؛ ألنه حقه تركه هللا تعاىل  ، فله ذلك  حيل له ذلك املبتاع 

                                                 
 
األضاحي    ، ابن ماجه  )٢٨٠٢(، أبو داود الضحايا   )٤٣٦٩(، النسائي الضحايا   )١٤٩٧(الترمذي األضاحي   ) ١(

 .  )١٩٥٠(، الدارمي األضاحي    )١٠٤١(، مالك الضحايا  )٤/٣٠١(، أمحد  )٣١٤٤(
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 ٣٥٩

Ÿω  {:  قال اهللا تعاىل.  البيوع إن شاء اهللا تعاىل  uρ (#þθ è= ä.ù's? Νä3s9≡uθ øΒ r& Νä3oΨ ÷t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ { )١( 
šχθ  {:  وقال تعاىل  ãã Ï‰≈ sƒ ä† ©! $# t Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u $ tΒ uρ šχθ ãã y‰ øƒ s† Hω Î) öΝ ßγ |¡ àΡ r& $ tΒ uρ 

tβρ á ãè ô± o„ ∩∪ { )فاخلديعة أكل املال بالباطل   )٢ ، (  . 

،    ، ويضمن مثلها للبائع ؛ فهي ميتة فإن كان اشترط السالمة:  مسألة : ( مث قال
،    هي غري املعيبة- بيقني ال شك فيه -؛ ألن السليمة   ، وال تؤكل ويسترد الثمن

؛ فإمنا أعطي غري ما اشترى وإذا أعطي غري ما  فمن اشترى ساملة وأعطي معيبة
؛ قال    أخذ ما ليس له فهو حرام عليه    ، ومن ؛ فقد أخذ ما ليس له    اشترى
#) Ÿω  {:  تعاىل þθ è= à2 ù' s? Ν ä3 s9≡ uθ øΒ r& Μ à6 oΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$ Î/ Hω Î) β r& šχθ ä3 s? ¸ο t≈ pg ÏB  tã <Ú# t s? 

öΝ ä3Ζ Ï iΒ 4 { )ال   والتراضي ال يكون إال باملعروف بقدر ما يتراضيان به ،  )٣ ،
، والرضا ال يكون إال يف عقد     ؛ فلم يرض به  ، فمن مل يعرف العيب باجلهل به

، والتعدي معصية   ؛ فقد تعدى  ذبح مال غريه بغري إذن مالكه  ، ومن الصفقة ال بعده
، وال شك يف أن طاعة اهللا       ىل، فهي طاعة له تعا   هللا وظلم وقد أمر اهللا تعاىل بالذكاة  

، فالذبح الذي هو طاعة وذكاة غري الذبح الذي هو معصية     تعاىل غري معصيته
، ال مما هنى   وعدوان ال حيل أكل شيء من احليوان إال بالذكاة اليت أمر اهللا تعاىل هبا   

؛ فهو   ، ومن تعدى بإتالف مال أخيه ، فهي ميتة ، فليست ذكية عنه من العدوان 
 .  انتهى املقصود )  ، فالثمن مردود  ، والصفة فاسدة  ضامن

وحاصله أن العيب اخلفي الذي ال يظهر إال بعد الذبح ال مينع اإلجزاء إذا كان الذبح        
؛ ألهنا ليست ملك ا  ؛ مل جتز ، وإذا اشترط السالمة  ؛ ألهنا ملكه مل يشترط السالمة 

 .  واهللا أعلم  .  له

                                                 
 .  ١٨٨:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ٩:  سورة البقرة آية ) ٢(
 .  ٢٩:  سورة النساء آية ) ٣(
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قولة من يفصل بني املرض العارض الذي يرجى  ومن أصحاب هذه األقوال املن- ٣
، وبني املرض املزمن الذي ال    ؛ ألنه ال ينقص اللحم ، فال مينع من اإلجزاء  زواله

 .  ) املغين (؛ كما قاله املوفق يف  ؛ ألنه ينقص اللحم ، فيمنع من اإلجزاء  يرجى زواله 

 .  ، واحلمد هللا رب العاملني   وهذا ما تيسر مجعه

 . على نبينا حممد وآله وصحبهوصلى اهللا 
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 عاشرا حكم ذبح األضحية عن امليت 
، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه   احلمد هللا رب العاملني

فقد اطلعت على الفتوى الصادرة من فضيلة الشيخ عبد اهللا بن زيد  :  ، وبعد أمجعني
دولة قطر حول االستفتاء املقدم     ، رئيس احملاكم الشرعية والشئون الدينية ب  بن حممود

، عن حكم تنفيذ ما أوصى به والده بأن يضحي عنه وعن        إليه من حممد األمحد الرشيد
، حيث إن املستفيت نفذ هذه الوصية من سنني طويلة كل سنة يضحي    والديه كل سنة 
 عن  ، فأجابه فضيلة الشيخ عبد اهللا بأنه مأجور على ما فعله يف املاضي  عنه وعن والديه

، وأن الوصية باألضحية عن الوالدين ال صحة   ، ولكن احلق أحق أن يتبع حسن ظن
،   ، لكونه ال أضحية مليت ، وال يؤجر صاحبها على تنفيذها   ، وال يؤجر عليها  هلا 

،    ، وال يؤجر املوصى إليه يف تنفيذ هذه الوصية  ضحى عنه وعن مجيع أمتهوالنيب 
، والوصية باألضحية عن   رعت األضحية يف حق احلي ، وإمنا ش لكونه ال أضحية مليت

وأضحية عن ميت أفضل   :  امليت إمنا توقعت خطأ من بعض علماء احلنابلة حيث قالوا
وقد تراجع علماء جند عن تنفيذ مثل هذه الوصية لكونه ال أضحية   .  منها عن حي

ن أحد   مليت فصرف هذه الوصية إىل الفقراء واملضطرين أفضل لكوهنا بدأت خطأ م
الفقهاء والرجوع إىل احلق خري من التمادي يف الباطل قال ويأجرك اهللا يعين املستفيت 
على ما أسلفت وقدمت من األضاحي حيث مل تعرف طريق احلالل واحلرام فيها لكوهنا     

yϑ  { ، ومل تشرع عن امليت  شرعت يف حق احلي  sù …çν u!% y` ×π sàÏã öθtΒ ÏiΒ Ïµ În/§‘ 4‘yγ tFΡ$$ sù …ã&s#sù 

$ tΒ y#n= y™ ÿ…çν ãøΒ r&uρ ’ n<Î) «!$# ( { )مث قال وإنين أحتفك برسالة من مؤلفاتنا للنظر فيها وقد    )١ 
انتهى علماء جند عن األضحية عن امليت بعد نشر هذه الرسالة هذا حاصل ما يف  

 واملالحظ على هذه الفتوى من عدة وجوه الوجه األول إنكاره لصحة              ، فتوى املذكورةال
، وإمنا األدلة تدل   األضحية عن امليت وحصره مشروعيتها يف حق احلي وهذا ال دليل عليه

                                                 
 .  ٢٧٥:  سورة البقرة آية ) ١(
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، ومن هذه األدلة ما ذكره هو يف فتواه من   ، وهو شرعيتها عن امليت واحلي على خالفه
 مث هو  عن أمته فإن هذا يدخل فيه األحياء واألموات يف أمته        ضحى عنه و أن النيب   

قد تناقض مع نفسه حيث قال يف فتواه فصرف هذه الوصية إىل الفقهاء واملضطرين    
، فمعىن هذا أن تنفيذها جائز ولكن الصدقة بثمنها أفضل عند شدة احلاجة ووجود         أفضل

 .  الضرورة

عن امليت إمنا وقعت خطأ من بعض علماء    قوله والوصية باألضحية   :  الوجه الثاين 
، فكان الواجب عليه أن       ، وهذا إما جهل منه بأقوال غري احلنابلة يف املوضوع    احلنابلة

،    يبحث ويراجع لريى أن علماء احلنابلة مل ينفردوا بالقول مبشروعية األضحية عن امليت    
،    ما هو مصرح به يف كتبهم، ك بل قال هبا علماء كثريون من احلنفية والشافعية واحلنابلة

، فيكون هذا من التغرير  وإما أنه قال هذا مع علمه بأقوال غري احلنابلة يف املوضوع 
 .  ، وكال األمرين ال يليق بأمثاله ممن يرجع إليهم يف الفتوى واألمور الشرعية   والكتمان

 :  الوجه الثالث 

نشر رسالته اليت استنكر فيها  قوله قد تراجع علماء جند عن تنفيذ مثل هذه الوصية بعد 
، واحلقيقة فإن     ، وهذا القول خالف الواقع     األضحية عن امليت وزعم أهنا غري مشروعة 

،   علماء جند مل يتراجعوا عن القول بصحة األضحية عن امليت وصحة الوصية هبا عن امليت        
كورة يف   ، وقد ردوا على الرسالة املذ   ، لكوهنا وصية شرعية  ووجوب تنفيذ هذه الوصية   

، منها رسالة الشيخ عبد اهللا بن حممد بن  رسائل ومقاالت نشرت يف الصحف واجملالت 
 وهي بعنوان غاية املقصود يف التنبيه على أوهام ابن حممود وقد جاء يف     - رمحه اهللا -محيد 

مقدمتها ما نصه وبعد فقد اطلعت على كتاب ألفه فضيلة الشيخ عبد اهللا بن زيد بن      
اكم قطر مساه الدالئل العقلية والنقلية يف تفضيل الصدقة عن امليت على حممود رئيس حم

، حاد فيه عن الطريق وسلك فيه  ، وهل الضحية عن امليت شرعية أو غري شرعية  الضحية
، وأنه      ، حيث زعم أن األضحية عن امليت عمل غري مشروع    غري مسلك أويل التحقيق

، وأن األضحية عن امليت بدعة ويف      يه امليتني يعد خطأ يف التصرف تضحية اإلنسان عن أبو 
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.  الكتاب املذكور من التناقض والعبارات البشعة يف حق أفاضل العلماء ما ال ينبغي ذكره
 وقد نشرت يف    - رمحه اهللا  -ومنها رسالة للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد   .  انتهى

ه الرسالة برد واف       ، ورد على هذ  بعض الصحف أثبت فيها صحة األضحية عن امليت  
، والرد على من قال   كتاب احلجج القوية واألدلة القطعية  (مفصل ومنها كتاب بعنوان 

للشيخ علي بن حواس جاء فيه وبعد فقد اطلعت على     )  إن األضحية عن امليت غري شرعية  
 الدالئل العقلية والنقلية يف تفضيل الصدقة عن امليت :  رسالة ألفها بعض املشائخ ومساها

، وملا قرأهتا وتأملتها    ، وهل األضحية عن امليت شرعية أو غري شرعية     على األضحية
وحققتها وجدت الكثري منها حمتوي ا على األخطاء واألغالط املخالفة لنص السنة  

 وهي بعنوان   - رمحه اهللا   -، ومنها رسالة للشيخ عبد الرمحن بن محد اجلطيلي       والكتاب
، وال يزال العمل مستمر ا     ية األضحية عن األموات هذا الدالئل الواضحات على مشروع

، أو تنفيذ الوصايا من األموات     يف جند على ذبح األضاحي عن األموات تربع ا من األحياء 
، فال حقيقة لقول الشيخ بن حممود أن علماء جند تراجعوا عن تنفيذ       بذلك من غري نكري

، فهذا تقول على  صدور ونشر رسالتهالوصية باألضحية عن امليت وانتهوا عن ذلك بعد 
، فضل ا عن العامل الذي  ، وتزيد يف القول يترته عنه املسلم  ، وتغرير باجلهال العلماء

 .  يتصدى للفتوى ويرجع إليه يف معرفة األحكام الشرعية  

 :  الوجه الرابع  

  ،  أنه جتازف يف بعض العبارت كقوله الرجوع إىل احلق خري من التمادي يف الباطل  
، حيث مل تعرف  ويأجرك اهللا على ما أسلفت وقدمت من األضاحي:  وقوله للسائل

yϑ  { ، واستشهاده باآلية الكرمية  طريق احلرام واحلالل   sù …çν u!% y` ×πsàÏã öθ tΒ ÏiΒ Ïµ În/§‘ 4‘yγ tFΡ$$ sù 

…ã& s#sù $tΒ y#n= y™ ÿ…çν ãøΒ r&uρ ’ n< Î) «!$# ( { )فاعترب األضحية عن امليت يف هذه الكلمات من .   )١
،    ، ويعفى عما سلف منه ، ومما جيب االنتهاء عنه يف املستقبل ، ومن احلرام   الباطل

                                                 
 .  ٢٧٥:  سورة البقرة آية ) ١(
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، وهذا إمنا يقال فيما   ويتوعد من استمر عليه كالربا الذي نزلت فيه اآلية اليت استشهد هبا
، أما مسائل اخلالف واالجتهاد فال    أمجع على حترميه أو دلت عليه أدلة صحيحة صرحية    

 .  يقال فيها مثل هذه العبارات القاسية

هذا ونسأل اهللا أن يرينا وإياه احلق حق ا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطل ا ويرزقنا  
 . اجتنابه

  حممد وآله صحبهوصلى اهللا وسلم على نبينا
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 حادي عشر زكاة الفطر العاطفة ال تكون على حساب الدين 
، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه   احلمد هللا رب العاملني

$!  {:  فقد قال اهللا تعاىل :  ، وبعد أمجعني 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 { )وقال     )١   :}                  وأن   )٢( }من عمل عمل ا ليس عليه أمرنا فهو رد ،
، ولذلك أمثلة   بادات عن وضعها الشرعي بعض الناس يف هذا الزمان حياولون تغيري الع

 بإخراجها من الطعام يف البلد الذي يوجد  كثرية فمثل ا صدقة الفطر أمر رسول اهللا   
فيه املسلم عند هناية شهر رمضان بأن خيرجها يف مساكني ذلك البلد من املسلمني وقد   

يشتري هبا طعام  ، ومن يفيت بدفع دراهم  وجد من يفيت بإخراج القيمة بدل ا من الطعام
 وهذا تغيري للعبادة عن وضعها الشرعي    ، يف بلد آخر بعيد عن بلد الصائم وتوزع هناك   

،    فصدقة الفطر هلا وقت خترج فيه وهي ليلة العيد أو قبله بيومني فقط وهلا مكان خترج فيه 
وهو البلد الذي يوايف متام الشهر واملسلم فيه وهلا أهل تصرف فيهم وهم مساكني ذلك     

، فالبد من التقيد هبذه االعتبارات    لبلد من املسلمني وهلا نوع خترج منه والطعام ا
، وال مربئة للذمة وقد اتفق األئمة األربعة      ، وإال فإهنا ال تكون عبادة صحيحة   الشرعية

،   على وجوب إخراج صدقة الفطر يف البلد الذي فيه الصائم ما دام فيه مستحقون هلا  
ئة كبار العلماء يف اململكة فالواجب التقيد بذلك وعدم االلتفات  وصدر بذلك قرار من هي

، وهكذا كل    ؛ ألن املسلم حيرص على براءة ذمته واالحتياط لدينه     إىل من ينادون خبالفه 
، يغري   العبادات ال بد من أدائها على مقتضى االعتبارات الشرعية نوع ا ووقت ا ومصرف ا فال

ىل نوع آخر فمثل ا فدية الصيام بالنسبة للكبري اهلرم واملريض    نوع العبادة الذي شرعه اهللا إ
املزمن اللذين ال يستطيعان الصيام قد أوجب اهللا عليهما اإلطعام عن كل يوم بدل ا من   

                                                 
 .  ٧:  سورة احلشر آية  ) ١(
،  )١٤(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٠٦(، أبو داود السنة  )١٧١٨(، مسلم األقضية   )٢٥٥٠(اري الصلح  البخ) ٢(

 .  )٦/٢٥٦(أمحد 
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’  { الصيام قال تعاىل n?tãuρ š Ï%©!$# …çµ tΡθ à)‹ ÏÜãƒ ×πtƒ ô‰Ïù ãΠ$ yèsÛ &Å3ó¡ÏΒ ( { )وكذلك اإلطعام   )١ 
، وكذلك   يف الكفارات كفارة الظهار وكفارة اجلماع يف هنار رمضان وكفارة اليمني

، وال    ، كل هذه العبادات ال بد من إخراج الطعام فيها   إخراج الطعام يف صدقة الفطر 
ة من النقود ألنه تغيري للعبادة عن نوعها الذي وجبت منه ألن اهللا   جيزئ عنه إخراج القيم
، ومن مل يتقيد به فقد غري العبادة عن نوعها   ، فالبد من التقيد به نص فيها على اإلطعام

، وكذلك اهلدي واألضاحي والعقيقة عن املولود ال بد يف هذه العبادات      الذي أوجبه اهللا
، وال جيزئ عنها إخراج القيمة أو     م النوع الذي جيزئ منهاأن يذبح فيها من هبيمة األنعا 

Èe≅|Á  {:  ؛ ألن الذبح عبادة قال تعاىل   التصدق بثمنها sù y7 În/tÏ9 öpt ùΥ$#uρ ∩⊄∪ { )وقال   )٢ 

≅ö  {:  تعاىل è% ¨β Î) ’ ÎAŸξ |¹ ’Å5 Ý¡èΣ uρ y“$u‹øt xΧuρ † ÎA$ yϑ tΒuρ ¬! Éb> u‘ tÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇∉⊄∪ { )واألكل    .   )٣

θ#)  {:  من هذه الذبائح والتصدق من حلومها عبادة قال تعاىل    è= ä3 sù $ pκ ÷] ÏΒ (#θ ßϑ Ïè ôÛ r& uρ 

}§ Í← !$ t6 ø9 $# u É) x ø9 ، وال جيزئ إخراج القيمة أو التصدق        فال جيوز.   )٤( } ∪∇⊅∩ #$
؛ ألن هذا تغيري للعبادة عن نوعها الذي شرعه اهللا والبد    بالدراهم بدل ا من الذبح

ان الذي شرع اهللا ذحبها فيه فاهلدي يذبح يف احلرم   أيض ا أن تذبح هذه الذبائح يف املك
Ο¢  {:  قال تعاىل èO !$ yγ = Ït xΧ ’n< Î) ÏMø t7ø9$# È,Š ÏFyè ø9$# ∩⊂⊂∪ { )وقال تعاىل يف احملرمني الذين .   )٥

Ÿω  { ساقوا معهم اهلدي uρ (#θ à)Î= øt rB óΟä3y™ρ ââ‘ 4 ®L ym xè= ö7tƒ ß“ ô‰oλù; $# …ã& ©#Ït xΧ 4 { )واألضحية   )٦ 
يبعث بقيمتهما ، وال   والعقيقة يذحبهما املسلم يف بلده ويف بيته ويأكل ويتصدق منهما   

ليشتري هبا ذبيحة تذبح وتوزع يف بلد آخر كما ينادي به اليوم بعض الطلبة املبتدئني أو 

                                                 
 .  ١٨٤:  سورة البقرة آية ) ١(
 .  ٢:  سورة الكوثر آية ) ٢(
 .  ١٦٢:  سورة األنعام آية ) ٣(
 .  ٢٨:  سورة احلج آية ) ٤(
 .  ٣٣:  سورة احلج آية ) ٥(
 .  ١٩٦:  رة آية سورة البق) ٦(
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إن مساعدة احملتاجني   :  بعض العوام حبجة أن بعض البالد فيها فقراء وحمتاجون وحنن نقول    
جيوز  من املسلمني مطلوبة يف أي مكان لكن العبادة اليت شرع اهللا فعلها يف مكان معني ال 

نقلها منه إىل مكان آخر ألن هذا تصرف وتغيري للعبادة عن الصبغة اليت شرعها اهللا هبا 
 يبعث ، ولقد كان النيب   وهؤالء شوشوا على الناس حىت كثر تساؤهلم عن هذه املسألة 

،    باهلدي إىل مكة ليذبح فيها وهو مقيم باملدينة ويذبح األضحية والعقيقة يف بيته باملدينة
عث هبما إىل مكة مع أهنا أفضل من املدينة وفيها فقراء قد يكونون أكثر حاجة من   وال يب

، ومع هذا تقيد باملكان الذي شرع اهللا أداء العبادة فيه فلم يذبح اهلدي           فقراء املدينة 
، ومل يبعث باألضحية والعقيقة إىل مكة بل ذبح كل نوع يف مكانه املشروع ذبح          باملدينة

 وشر األمور حمدثاهتا وكل بدعة ضاللة الذبح ال بد أن        ي حممدفيه وخري اهلدي هد 
، ومن أراد نفع احملتاجني من إخواننا املسلمني يف   يكون يف املكان املخصص له شرع ا

، أما العبادات فإهنا  ، وكل ما فيه نفع هلم   البالد األخرى فليساعدهم باألموال واألطعمة  
عدة احملتاجني يف مكان آخر والعاطفة ال تكون على     ال تغري عن وقتها ومكاهنا بدعوى مسا

 .  حساب الدين وتغيري العبادة 
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 مهل ا يا دعاة التجديد 
، ومن أناس ليسوا  صرنا نسمع يف اآلونة األخرية دعوات للتجديد من هنا وهناك

 أعين التجديد للدين ال   ، أهل اختصاص مبعرفة دواعي التجديد ومقوماته وجماالته 
، فإن التجديد للدين مطلوب من أهل االختصاص بأن يعيدوا للدين   الدينالتجديد يف

جدته وإشراقه ومييطوا عنه احلجب اليت اصطنعها اجلهال واملغرضون أو الضالل     
 يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من  بأن اهللا { ، وقد بشر النيب   امللحدون 

، أما التجديد يف الدين فمعناه االبتداع وإحداث يف الدين ما ليس     )١( }جيدد هلا دينها 
،   ، واألول جتديد مطلوب   ، وهذا جتديد مرفوض ومردود على صاحبه بنص احلديث      منه

من أي النوعني يا ترى ما ، ف وال يقوم به إال العلماء العاملون واجملاهدون والصابرون 
، إمنا كانت  ينادي به دعاة التجديد اليوم ممن هم ليسوا من ذوي االختصاص الشرعي

، أما التجديد الذي ينادون    ختصصاهتم يف علوم الكيمياء والفيزياء أو علوم الطب واهلندسة  
مي   ؛ ألن الفقه القد  به هو التجديد يف الدين بإحداث فقه جديد معاصر كما يسمونه

، ويدعون إىل االعتياض عنه مبا يسمونه   بزعمهم ال يناسب هذا العصر بشكله ومضمونه
، ومسعنا بعضهم يقول يف حماضرة له وينادي فيها إىل التجديد يف الفقه والفكر      فقه الواقع 

،   ، ومها ال يقبال ن التجديد  ، وفقه فالشريعة هي الكتاب والسنة إن الدين شريعة :  يقول
، ويا سبحان اهللا فمن أين جاء الفقه إليه وهو مستنبط من       ه فهو يقبل التجديد وأما الفق

؟ نعم  ، وهل الفقه خمالف للكتاب والسنة  ، بل هو تفسري للكتاب والسنة  الكتاب والسنة
، لكن هو يف مجلته موافق   ، وهذا النوع جيب أن يستبعد قد يكون يف بعضه خمالفة هلما

، ومن هو الذي   استنباطه ذوو الرواية والدراية من علماء األمة ، قد قام ب للكتاب والسنة
، أهو خريج كلية اهلندسة أو الصيدلة أو التربية أو عامل    سيخلفهم ويأيت بفقه جديد

، ولو أن واحد ا من علماء الشريعة تكلم يف الطب أو الفيزياء       ؟ كال  الفيزياء أو الكيمياء 
                                                 

 .  )٤٢٩١(أبو داود املالحم  ) ١(
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، ولكم احلق يف     الدنيا وأقعدمتوها باإلنكار عليهأو غريمها مما ليس من ختصصه ألقمتم   
؟ إذا كان   ، فكيف مسحتم ألنفسكم أن تتدخلوا فيما هو ليس من اختصاصكم  ذلك

،   ، وهذا أمر واقع    الذي محل هؤالء على املناداة بالتجديد هو ما يرونه من تأخر املسلمني   
، جهل بتشخيص الداء ومعرفة       ، وامي اهللا    فظنوا أن سببه هو البقاء على الفقه وهذا منهم    

، واستبدال  ؛ ألن سبب تأخر املسلمني هو عدم أخذهم هبذا الفقه وتطبيقهم له الدواء 
، فالسبب هو تركهم له ال أخذهم به لكن كما      الكثري منهم به أنظمة البشر وقوانني البشر 

 :  قيل
ومــا لزمانــنا عيــب ســوانا   ومــا لزمانــنا عيــب ســوانا    ــنا ــب في ــنا والعي ــب زمان ــنانعي ــب في ــنا والعي ــب زمان نعي

، لكن ليس عالجها بأن    وجود قضايا مستجدة حتتاج إىل دراسة ومعاجلة حنن ال ننكر
، وإمنا عالجها بأن نعرضها على الفقه القدمي     حندث فقه ا جديد ا أو نرفض الفقه القدمي

بقواعده ومرونته ومشوله وهو قادر بإذن اهللا على إعطاء احلل الناجح هلذه القضايا املشكلة           
، وال أقول ذلك تنقص لغريهم لكن      من علماء الشريعة إذا توىل ذلك أهل االختصاص   

رمحة هبم وباألمة أن يدخلوا أنفسهم فيما ليس من اختصاصهم نعم من حقهم أن يقولوا     
، وأن يطلبوا من العلماء النظر فيما جيد من    إن واقع بعض املسلمني حيتاج إىل عالج  

؛ ألن    وترك الفقه القدمي  ، لكن ليس من حقهم أن يطالبوا بإحداث فقه جديد      مشكالت
،    ، والتنكر ملوروثاهتا ورصيدها العلمي العظيم   هذا معناه فصل حاضر األمة عن ماضيها 

، وأنا ما أردت هبذه الكلمة إال        وفتح جمال للمتطفلني على العلم واملعرفة أن يغريوا ويبدلوا  
β÷  { النصح  Î) ß‰ƒ Í‘ é& ω Î) yx≈ n= ô¹ M} $# $ tΒ àM ÷è sÜ tG ó™ $# 4 $ 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& ∩∇∇∪ { )وأنا أعلم أن غالب من تبىن هذه الفكرة فكرة التجديد يريدون                          .   )١
، بل العالج  ، ولكن ليس العالج ما ذكروه   ن واقعهم املرير وانتشاهلم ماخلري للمسلمني    

öθ  {:  إسناد األمور إىل أهلها قال تعاىل s9uρ çνρ –Šu‘ ’ n<Î) ÉΑθ ß™ §9$# #† n< Î)uρ ’ Í< 'ρ é& ÌøΒ F{$# öΝåκ÷]ÏΒ çµ yϑÎ= yè s9 

                                                 
 .  ٨٨:  سورة هود آية ) ١(
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t Ï% ©!$# …çµ tΡθ äÜÎ7/ΖoKó¡o„ öΝåκ÷]ÏΒ 3 { )ويف هذا دليل   :   قال العالمة الشيخ ابن سعدي يف تفسريه  )١
لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل حبث يف أمر من األمور ينبغي أن يوىل من هو أهل لذلك  

، وال يتقدم بني أيديهم فإنه أقرب إىل الصواب وأحرى للسالمة من    وجيعل إىل أهله
 انتهى .  أاخلط

إن فتح اجملال لغري ذوي االختصاص مصدر ألن يتالعب بدين اهللا أنصاف     :  وأقول 
، وهذا      املتعلمني واملتعاملون الذين ملئوا الدنيا باالجتهادات اخلاطئة مما يسمونه الفقه اجلديد     

،    م من أنه إذا فقد العلماء اختذ الناس رءوس ا جهال ا فأفتوا بغري علمصداق ما أخرب به 
، فقراء الكتب اليوم   ، ويقل الفقهاء ، ومن أنه يف آخر الزمان يكثر القراء    فضلوا وأضلوا 

، لقد بلغ   ، والعربة بالفقه ال بكثرة القراءة واالطالع   ، لكن الفقهاء منهم قليلون  كثريون
ا   ، وإمن  ، ومل يقرأ على عامل األمر ببعضهم إىل أن يفتخر بأنه مل يتخرج من جامعة إسالمية

،    ، وعندما يسمع هؤالء هذه الدعوة إىل التجديد    ، وتتلمذ على كتبه كون نفسه بنفسه
 :  ، وقد صدر كما قيل  وأن اجملال مفتوح لكل أحد فسيصدر عنهم العجائب  

لقـد هزلـت حـىت بدت من هزاهلا         لقـد هزلـت حـىت بدت من هزاهلا          كالهـا وحـىت سـامها كـل مفلسكالهـا وحـىت سـامها كـل مفلس
 مكتبة ويقرأ كتاب ا أو كتابني  فليس بني أحدهم وبني أن يكون عامل ا إال أن يكون عنده  

مث يتصدر للفتوى والتدريس والتأليف فمهل ا يا دعاة التجديد ورفق ا بأمتكم ورحم اهللا  
  . امرء ا عرف قدر نفسه والسالم عليكم 

                                                 
 .  ٨٣:  سورة النساء آية ) ١(
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 ٣٠....................الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا
 ٣٦٣، ٣٦١..............لون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطانالذين يأك

 ٣٢٩............................................الذين يقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون
 ٢٤٤..........................................................الرمحن على العرش استوى

 ٣٣٦.........الشهر احلرام بالشهر احلرام واحلرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا
 ٢٤٥..............ينهن لتعلموااهللا الذي خلق سبع مساوات ومن األرض مثلهن يترتل األمر ب

 ٨٤......................................اهللا لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز
 ٧٨............................اهللا يصطفي من املالئكة رسال ومن الناس إن اهللا مسيع بصري

 ٢١٧...................أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إىل كتاب اهللا ليحكم
 ٣١..................وىأمل تر أن اهللا يعلم ما يف السماوات وما يف األرض ما يكون من جن

 ٢١١، ٢١٠.................................................................إىل رهبا ناظرة
 ٢٢٨....................إليه يرد علم الساعة وما خترج من مثرات من أكمامها وما حتمل من

 ٢١٤..............أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر
 ٢١٨..........أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن جنعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصاحلات

 ٧٥............................................... هم اخلالقونأم خلقوا من غري شيء أم
 ١٥٠، ١٠، ٣............أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما حيذر اآلخرة ويرجو رمحة
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 ٣٧٢

 ٢١٨..................أم جنعل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كاملفسدين يف األرض أم جنعل
 ٢٧٤..................أن اقذفيه يف التابوت فاقذفيه يف اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه

 ٢٥١...................ف الذين أوتوا الكتاب إال منإن الدين عند اهللا اإلسالم وما اختل
 ٢٦١...................................إن الذين كفروا بالذكر ملا جاءهم وإنه لكتاب عزيز

 ٦٧............................إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم ال يؤمنون
 ٢٧٧، ٢٧٦، ٢٤٤.......إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا يد اهللا فوق أيديهم فمن نكث

 ٢٧٦، ٥٩..................أمواهلم بأن هلم اجلنة يقاتلونإن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم و
 ٢٢٨، ١١٣.......إن اهللا عنده علم الساعة ويرتل الغيث ويعلم ما يف األرحام وما تدري

 ٢١٩...................إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ومن يشرك
 ٨٤........................................................إن اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني

 ٢٩٢....................لذين آمنوا صلوا عليهإن اهللا ومالئكته يصلون على النيب ياأيها ا
 ٢٢٨.................إن اهللا ميسك السماوات واألرض أن تزوال ولئن زالتا إن أمسكهما من

 ٢٤٥............إن متسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا هبا وإن تصربوا وتتقوا
 ٢٣٢، ٧٧، ٦٧......إن ربكم اهللا الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام مث استوى على

 ٧٤..............................................ض آليات للمؤمننيإن يف السماوات واألر
 ٢٢٣................................................................إن هذا إال قول البشر

 ٢٥٥......................................إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون
 ٢٩٠، ٢٦١............................................إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون

 ١٧٦....................أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا
 ٢٥٤...................... ترمحونإمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم واتقوا اهللا لعلكم

 ٣٢٩........................إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهبم وإذا تليت عليهم
 ١٨٠........................................إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون

 ١٨٠، ١٧٨...................إمنا مثل احلياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات
 ٤٥......................نإمنا يفتري الكذب الذين ال يؤمنون بآيات اهللا وأولئك هم الكاذبو

 ٦٥................................إين أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي املقدس طوى
 ٦..................................................................اهدنا الصراط املستقيم

 ٣٢٨........................أولئك الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني من ذرية آدم وممن محلنا
 ٣٢٩.....................أولئك هم املؤمنون حقا هلم درجات عند رهبم ومغفرة ورزق كرمي
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 ٣٧٣

 ٣٦٦، ٣١٠، ٢٢٠....من أيام أخرأياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة 
 ٢٠٥...................بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم

 ٢٦٤............................بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون
 ٣١...................بل نقذف باحلق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون

 ٣٠٤، ٢٩٤....... فله أجره عند ربه وال خوف عليهمبلى من أسلم وجهه هللا وهو حمسن
 ٢٢٠........بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

 ٣٦........................................................جتري بأعيننا جزاء ملن كان كفر
 ٧٧، ٧٦........تسبح له السماوات السبع واألرض ومن فيهن وإن من شيء إال يسبح حبمده

 ٢٧٣..........لم اهللا ورفع بعضهم درجاتتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من ك
 ٧٣...................مث استوى إىل السماء وهي دخان فقال هلا ولألرض ائتيا طوعا أو كرها
 ٢١٩....................مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظامل لنفسه ومنهم

 ٢٠٢...................................................مث يقال هذا الذي كنتم به تكذبون
 ٦٩.............................حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هللا قانتني

 ٦٢.....................رمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلرتير وما أهل لغري اهللا به واملنخنقةح
 ٢٦٨...................................................................خلق من ماء دافق

 ٧٢......................ذلك بأن اهللا هو احلق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اهللا
 ٢٧.............رب السماوات واألرض وما بينهما فاعبده واصطرب لعبادته هل تعلم له

 ٢٣٨............................ أن آمنوا بربكم فآمنا ربناربنا إننا مسعنا مناديا ينادي لإلميان
 ٦٢....................سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى
 ٧٥....................سيقول املخلفون إذا انطلقتم إىل مغامن لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون

 ٣١١، ١٨١..شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان
 ٦............................. عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالنيصراط الذين أنعمت

 ٢٣٤........................................فادعوا اهللا خملصني له الدين ولو كره الكافرون
 ٣٥٠..................فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وخذوهم

 ١٥٥، ٢٩، ٢٧..فاطر السماوات واألرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن األنعام أزواجا
 ٧٢، ١٠...................واستغفر لذنبك وللمؤمنني واملؤمنات واهللافاعلم أنه ال إله إال اهللا 

 ٢٥٦......................فأما الذين آمنوا باهللا واعتصموا به فسيدخلهم يف رمحة منه وفضل
 ٥٥.....................فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات اهللا وقتلهم األنبياء بغري حق
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 ٣٧٤

 ٣..........................فتعاىل اهللا امللك احلق وال تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه
 ٢٠٩، ٢٠٠.......................... بينهم زبرا كل حزب مبا لديهم فرحونفتقطعوا أمرهم

 ١٤٢، ٨٩، ٣٥..............فذلكم اهللا ربكم احلق فماذا بعد احلق إال الضالل فأىن تصرفون
 ٦٨.................................................فسبحان اهللا حني متسون وحني تصبحون

 ١٥٧....................................................................فسنيسره للعسرى
 ٣٦٦، ٣٥٤.............................................................فصل لربك واحنر

 ٧٥.................................فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضالل وسعر
 ٨٤.........................ء أمرنا جنينا صاحلا والذين آمنوا معه برمحة منا ومن خزيفلما جا

 ٧٤.....................................فما بكت عليهم السماء واألرض وما كانوا منظرين
 ٧١....................قال ياإبليس ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي أأستكربت أم كنت من
 ٣٦٩...................قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب ورزقين منه رزقا حسنا

 ٧٨.........................جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل اهللا واهللا يسمعقد مسع اهللا قول اليت 
 ٤١.........................قد مكر الذين من قبلهم فأتى اهللا بنياهنم من القواعد فخر عليهم

 ٢٣٩...........قل ادعوا الذين زعمتم من دون اهللا ال ميلكون مثقال ذرة يف السماوات
 ٢٥٠................قل أغري اهللا أبغي ربا وهو رب كل شيء وال تكسب كل نفس إال عليها

 ٣٢٩......................... أو ال تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلىقل آمنوا به
 ٣٦٦، ٣٥٤.............................قل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني

 ٢٦٤.قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقترفتموها
 ٣٠٠، ٢٦٤..............قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم واهللا
 ١٠.......................قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث والبغي بغري
 ٩٠.........................قل إنين هداين ريب إىل صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا

 ١١٣...................قل ال أقول لكم عندي خزائن اهللا وال أعلم الغيب وال أقول لكم إين
 ١١٣.................نت أعلم الغيبقل ال أملك لنفسي نفعا وال ضرا إال ما شاء اهللا ولو ك

 ٢٥٠................قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت
 ٦٥....................قل لو كان البحر مدادا لكلمات ريب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات
 ١٩٤....................قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين وسبحان اهللا

 ٣٠.....................................................قل هل ننبئكم باألخسرين أعماال
 ٣٢٧...........ليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكمكتب ع
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 ٣٧٥

 ٢١١، ٢٠٢.............................................كال إهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون
 ٣٥١، ١٥........ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن

 ٢٦٦..................ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم اهللا الذين
 ٢١٣، ٢١١، ٥٧.............ر وهو يدرك األبصار وهو اللطيف اخلبريال تدركه األبصا

 ٩٥...........................لقد أرسلنا نوحا إىل قومه فقال ياقوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله
 ٥٥......................لقد مسع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقري وحنن أغنياء سنكتب ما

 ٢٨٨، ٩٣...........لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر
 ٢٥٥، ١٤٤.................قد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة وما من إله إال إله واحدل

 ١٩٤......................لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو املسيح ابن مرمي وقال املسيح يابين
 ٣٦٦............................لكم فيها منافع إىل أجل مسمى مث حملها إىل البيت العتيق

 ٢٠٣...................ئكللذين أحسنوا احلسىن وزيادة وال يرهق وجوههم قتر وال ذلة أول
 ٦٦......................هللا ملك السماوات واألرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير

 ٥٦........................................................................مل يلد ومل يولد
 ١٩٩.........................................ليحق احلق ويبطل الباطل ولو كره اجملرمون

 ٢٠٩.....................ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلوهنم بغري
 ٣٦٦، ٣٥٥........ليشهدوا منافع هلم ويذكروا اسم اهللا يف أيام معلومات على ما رزقهم
 ٣٦٥...................ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرىب
 ٩..........................ما كان لبشر أن يؤتيه اهللا الكتاب واحلكم والنبوة مث يقول للناس

 ٤٧..................ما هلم به من علم وال آلبائهم كربت كلمة خترج من أفواههم إن يقولون
 ١٦٨، ٩١، ٣٤.......................................ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد

 ٢٧٧، ٢٧٦، ٢٧٥، ٢٠٧يطع الرسول فقد أطاع اهللا ومن توىل فما أرسلناك عليهم حفيظامن 
 ٤١، ٤٠...................هل ينظرون إال أن تأتيهم املالئكة أو يأيت ربك أو يأيت بعض آيات
 ٤٠.........................هل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام واملالئكة وقضي

 ٥١...........................يمهو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عل
 ٦.....................هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو

 ٧٧، ٣٣، ٣٢، ٣١هو الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام مث استوى على العرش يعلم
 ٧٢............................هو الذي حييي ومييت فإذا قضى أمرا فإمنا يقول له كن فيكون

 ٥..............ليمان ولكن الشياطنيواتبعوا ما تتلو الشياطني على ملك سليمان وما كفر س
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 ٣٧٦

 ٣٦٦..................وأمتوا احلج والعمرة هللا فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي وال حتلقوا
 ٥٩.......................وإذ قال اهللا ياعيسى ابن مرمي أأنت قلت للناس اختذوين وأمي إهلني
 ٢٧٤......................وإذ قال موسى لقومه ياقوم مل تؤذونين وقد تعلمون أين رسول اهللا

 ٢١٥، ٢١٤...........ى اهللا جهرة فأخذتكم الصاعقةوإذ قلتم ياموسى لن نؤمن لك حىت نر
 ١٥٦.............وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس كان من اجلن ففسق

 ١٧٩، ١٧٨، ١٥٨، ٦٣وإذا أردنا أن هنلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول
 ٣٦٩...................وإذا جاءهم أمر من األمن أو اخلوف أذاعوا به ولو ردوه إىل الرسول

 ٣٨..............وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا
 ٣٢٩..................وإذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا

 ١٨٢...........................وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا واهللا أمرنا هبا قل
 ١٤٢.......................................................واذكر اسم ربك بكرة وأصيال
 ٣٦..............................يننا وسبح حبمد ربك حني تقومواصرب حلكم ربك فإنك بأع

 ٢٧٤.................................................................واصطنعتك لنفسي
 ٢٥٤، ٢٠٠، ٤٣.واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ
 ٢٩٠................وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا

 ٢٦٠......................والذين اختذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بني املؤمنني وإرصادا
 ٧٤...................والذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك أصحاب اجلنة هم فيها خالدون

 ١٣٣.........................والذين تبوءوا الدار واإلميان من قبلهم حيبون من هاجر إليهم وال
 ٢٤٨..................والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا

 ١٤٦، ١٣٥، ١٢٥، ١٢٠م بإحسانوالسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوه
 ٧٠...............................................................واهللا خلقكم وما تعملون

 ١٨١...................واهللا يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن متيلوا
 ٧٦..............................................................والنجم والشجر يسجدان

 ١٥٧.................................................................وأما من خبل واستغىن
 ١٩٤...............................................وأن املساجد هللا فال تدعوا مع اهللا أحدا

 ٣٠٢، ٩٨، ٢٥.......ن يتبعون إال الظنوإن تطع أكثر من يف األرض يضلوك عن سبيل اهللا إ
 ٣٠٠، ٢٥٦.......وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله

 ٣١......................................وإهنم ليصدوهنم عن السبيل وحيسبون أهنم مهتدون
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 ٣٧٧

 ٧٢...............وترى املالئكة حافني من حول العرش يسبحون حبمد رهبم وقضي بينهم
 ١٣٣، ٤٠...................................................وجاء ربك وامللك صفا صفا

 ١٦٤...................... ببين إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هلموجاوزنا
 ٢١١، ٢١٠...........................................................وجوه يومئذ مسفرة
 ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٢....................................................وجوه يومئذ ناضرة

 ٣٤.......................................................ومحلناه على ذات ألواح ودسر
 ٨٣...................ود كثري من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إميانكم كفارا حسدا من

 ٩٧....................رجلني يقتتالن هذاودخل املدينة على حني غفلة من أهلها فوجد فيها 
 ٦٥......................وربطنا على قلوهبم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات واألرض لن
 ٣٥٠...................وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن اهللا ال حيب
 ٣٥٠.......................وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا فإن انتهوا فإن

 ٥٨...................... فإن انتهوا فال عدوانوقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين هللا
 ٢٥٩......................................................وقامسهما إين لكما ملن الناصحني

 ٢١٥، ٢١٤................وقال الذين ال يرجون لقاءنا لوال أنزل علينا املالئكة أو نرى ربنا
 ٢٣٤............وقال ربكم ادعوين أستجب لكم إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون

 ٢٦٠...............دينكم أووقال فرعون ذروين أقتل موسى وليدع ربه إين أخاف أن يبدل 
 ٣٥١.................وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه

 ٥٥...............................وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اهللا بكفرهم فقليال ما يؤمنون
 ٧٩............وقالوا ال تذرن آهلتكم وال تذرن ودا وال سواعا وال يغوث ويعوق ونسرا

 ٢٢٠، ٢١٧............... عند اهللا عهداوقالوا لن متسنا النار إال أياما معدودة قل أختذمت
 ٦٣......................وقضينا إىل بين إسرائيل يف الكتاب لتفسدن يف األرض مرتني ولتعلن

 ٦٤.......................................وقل جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
 ١٥٧......................................................................وكذب باحلسىن

 ٢٧٤.......وكذلك جيتبيك ربك ويعلمك من تأويل األحاديث ويتم نعمته عليك وعلى
 ٧٩.........................قوا اهللا الذي أنتم به مؤمنونوكلوا مما رزقكم اهللا حالال طيبا وات

 ٤٨..................وكيف حيكمونك وعندهم التوراة فيها حكم اهللا مث يتولون من بعد ذلك
 ٨٥......................ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن اهللا قل أفرأيتم ما

 ٨٥......ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض وسخر الشمس والقمر ليقولن اهللا
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 ٣٧٨

 ٨٤....................................ن اهللا فأىن يؤفكونولئن سألتهم من خلقهم ليقول
 ٣٥٩.........................وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا هبا إىل احلكام لتأكلوا

 ٢٥٩............................................................وال تطع كل حالف مهني
 ١٥١...............وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان

 ٧٠، ٥١..........وال تنفع الشفاعة عنده إال ملن أذن له حىت إذا فزع عن قلوهبم قالوا
 ١٨١، ١٥٨........ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان اهللا يريد أن يغويكموال 

 ٢٧١........................................................ولسوف يعطيك ربك فترضى
 ٢٧٤......................ولقد أخذ اهللا ميثاق بين إسرائيل وبعثنا منهم اثين عشر نقيبا وقال

 ٢٥٥...............ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت فمنهم
 ٤٠..........................على علم هدى ورمحة لقوم يؤمنونولقد جئناهم بكتاب فصلناه 

 ٣٤، ٣٣، ٣٢...ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وحنن أقرب إليه من حبل
 ٢٣٨، ٣٢........وهللا األمساء احلسىن فادعوه هبا وذروا الذين يلحدون يف أمسائه سيجزون

 ٥٦، ٢٧............................................................ومل يكن له كفوا أحد
 ٦٠.............................ة منا وجنيناهموملا جاء أمرنا جنينا هودا والذين آمنوا معه برمح

 ٦٦.....................وملا جاء موسى مليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرين أنظر إليك قال لن
 ٤٠................ولو اتبع احلق أهواءهم لفسدت السماوات واألرض ومن فيهن بل أتيناهم
 ٣١٣.................ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه

 ٢١٥...................ن نتكلم هبذا سبحانك هذا هبتانولوال إذ مسعتموه قلتم ما يكون لنا أ
 ٢٨٠، ٢٧١.............وما أرسلنا من رسول إال ليطاع بإذن اهللا ولو أهنم إذ ظلموا أنفسهم

 ٢٢، ١٣.....................وما أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن
 ١٨٠...................................................وما أمرنا إال واحدة كلمح بالبصر

 ٦٣................................... حكيماوما تشاءون إال أن يشاء اهللا إن اهللا كان عليما
 ٧٢....................وما قدروا اهللا حق قدره واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسماوات
 ٢٧٢...................وما كان اهللا ليعذهبم وأنت فيهم وما كان اهللا معذهبم وهم يستغفرون
 ٩٣........................وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أن يكون هلم

 ٢٢.........................أمم أمثالكم ماوما من دابة يف األرض وال طائر يطري جبناحيه إال 
 ٢٧٦، ٢٧٥..........................................................وما ينطق عن اهلوى

 ٧٨............................وماذا عليهم لو آمنوا باهللا واليوم اآلخر وأنفقوا مما رزقهم اهللا
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 ٣٧٩

 ٢٧٣................ومن آبائهم وذرياهتم وإخواهنم واجتبيناهم وهديناهم إىل صراط مستقيم
 ٢٦٤، ١٤٣..............ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا حيبوهنم كحب اهللا والذين

 ٣٢٥..........ناس من يشتري هلو احلديث ليضل عن سبيل اهللا بغري علم ويتخذهاومن ال
 ٧٣..............ومن آياته خلق السماوات واألرض وما بث فيهما من دابة وهو على مجعهم

 ٢٥٢، ١٩٤...........ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين
 ٩٧..................... عند ربه إنهومن يدع مع اهللا إهلا آخر ال برهان له به فإمنا حسابه

 ٦٩...................ومن يسلم وجهه إىل اهللا وهو حمسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإىل
 ٢٥٦..................ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني
 ٢٥٦.....................ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني

 ٢٦٢...............................فهو له قرينومن يعش عن ذكر الرمحن نقيض له شيطانا 
 ٢٣٣...........................ومنهم أميون ال يعلمون الكتاب إال أماين وإن هم إال يظنون

 ٧١..................ونفخ يف الصور فصعق من يف السماوات ومن يف األرض إال من شاء اهللا
 ٣٤٢................وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغري معروشات والنخل والزرع خمتلفا

 ٢١٠.................................................................ووجوه يومئذ باسرة
 ٧٦...................................................كرامويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإل

 ٣٢٩.............................................وخيرون لألذقان يبكون ويزيدهم خشوعا
 ٢٣٥................ويعبدون من دون اهللا ما ال يضرهم وال ينفعهم ويقولون هؤالء شفعاؤنا
 ٢٢...................ويوم نبعث يف كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على

 ٥٩........................ويوم حيشرهم مجيعا مث يقول للمالئكة أهؤالء إياكم كانوا يعبدون
 ١٠٨........................ن آمنوا اجتنبوا كثريا من الظن إن بعض الظن إمث والياأيها الذي

 ٩.......................ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه وليكتب
 ٥٥.........................ياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اهللا

 ١٥٠، ١٠، ٣............ياأيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا يف اجملالس فافسحوا يفسح
 ٣٠٥، ٢٧٥، ٢٤٧، ٢٠٠....ياأيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم
 ١٧٧، ١٥١، ٩١..........ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما
 ٣٢٨........................ياأيها الذين آمنوا إن كثريا من األحبار والرهبان ليأكلون أموال

 ٣٥٩....................لكم بينكم بالباطل إال أن تكونياأيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموا
 ٨٨...........................ياأيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يألونكم خباال
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 ٣٨٠

 ١٤٣...................ياأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم
 ١٩٧، ١٥٨...............ياأيها الرسول ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر من الذين قالوا

 ٢٥٣، ٢٥٢...لقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفواياأيها الناس إنا خ
 ٢٥٦........................ياأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا

 ٣٢٤................يانساء النيب لسنت كأحد من النساء إن اتقينت فال ختضعن بالقول فيطمع
 ١٤٤......................محيلفون باهللا ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسالمه

 ٣٥٩....................خيادعون اهللا والذين آمنوا وما خيدعون إال أنفسهم وما يشعرون
 ٦٢..............................................خيافون رهبم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون

 ٩..............................يريدون أن يطفئوا نور اهللا بأفواههم ويأىب اهللا إال أن يتم نوره
 ٣٢٧....................يسألونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري ومنافع للناس وإمثهما

 ٢٢٨......................ساعة أيان مرساها قل إمنا علمها عند ريب ال جيليهايسألونك عن ال
 ٧٩، ٥٢.....................يوم يكشف عن ساق ويدعون إىل السجود فال يستطيعون
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 ٣٨١

 فهرس األحاديث
 ٢٥٣.......................أبدعوى اجلاهلية، وأنا بني أظهركم ؟   وقال  دعوها؛ فإهنا منتنة

 ٣٠٧................................إذا أخربكم أهل الكتاب؛ فال تصدقوهم، وال تكذبوهم
 ٣٢........................................... الصالة؛ فإن اهللا قبل وجههإذا قام أحدكم إىل

 ٢٨٠.........................................................إذا مات ابن آدم انقطع عمله
 ١٩٢..........إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب عليه فليقم أحدكم على رأس قربه،

 ٣٥٧، ٣٥٥...........أربع ال جتوز يف الضحايا العوراء البني عورها، واملريضة البني مرضها،
 ١٧٢...........و أيوب فيمن آذن، وقدأعرست يف عهد أيب أيوب، فآذن أيب الناس، فكان أب

 ٣٤٠، ٣٣٩..................................................اعفوا اللحى وخالفوا اجملوس
 ١٥٧........................................................اعملوا؛ فكل ميسر ملا خلق له

 ٣٥٠...............................................اغزوا يف سبيل اهللا، وقاتلوا يف سبيل اهللا
 ٣٤.......................................................احلجر األسود ميني اهللا يف أرضه
 ٣٦.......................................................احلجر األسود ميني اهللا يف األرض

 ٢٣٤....................................................................الدعاء هو العبادة
 ١٥٠، ١١.............................................................العلماء ورثة األنبياء

 ٢١٨.......الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت، واألمحق كذا يقول، والصواب العاجز
 ٢٢١..........الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت، والعاجز من أتبع نفسه هواها ومتىن
 ٢١٦.............اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على اخللق؛ أحيين ما علمت احلياة خريا يل،

 ١٦٢ ،٩٣....................................................اللهم ال جتعل قربي وثنا يعبد
 ٣٥٧، ٣٥٦..........................................................املريضة البني مرضها

 ٢٩٥....أما بعد، فإنه مل خيف علي مكانكم، ولكين خشيت أن تفترض عليكم، فتعجزوا عنها
 ٣٠٠........إن أصدق احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدي هدي حممد، وشر األمور حمدثاهتا

 ٩٥.........................................................إن الرقى والتمائم والتولة شرك
 ٢٥٣...............ها باآلباء، كلكم آلدم وآدمإن اهللا قد أذهب عنك عبية اجلاهلية، وتفاخر
 ١٧٢............................................أن النيب مل يأمرنا فيما رزقنا أن نستر اجلدر
 ٣٤٠، ٣٣٩....................................إن اليهود والنصارى ال يصبغون؛ فخالفوهم

 ١٢٢....................أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وتقيم الصالة وتؤيت
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 ٣٨٢

 ٣٨.....................................................................إن تقرب مين شربا
 ٣٥......................اءين ميشي، أتيته هرولةإن تقرب مين شربا تقربت منه ذراعا، وإن ج

 ٩٣..........إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، أال فال تتخذوا القبور مساجد
 ٤٢..................................أنا امللك، من يستغفرين فأغفر له، هل من سائل فأعطيه

 ٨٠، ٤٨..................................................................أنا سيد ولد آدم
 ٢٧٢.................أنزل اهللا علي أمانني ألميت وما كان اهللا ليعذهبم وأنت فيهم وما كان

 ٢٠٤....................ن ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ال تضامون يف رؤيتهإنكم سترو
 ٣٣٠...............................................................اهجهم، وجربيل معك

 ٣٦٨......................بأن اهللا يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها
 ٢٩٨.........................................حتروا ليلة القدر يف العشر األواخر من رمضان

 ٢٦٤...ليه مما سوامهاثالث من كن فيه؛ وجد هبن حالوة اإلميان أن يكون اهللا ورسوله أحب إ
 ٤٠.............................................................حىت جاء اهللا بالرمحة واخلري

 ٣٣٨......................................................................خالفوا اجملوس
 ٣٣٨، ٣٣٥..............................خالفوا املشركني؛ أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى

 ١٢٣...........................................خريكم قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم
 ٢٨٦...................................................ذلك يوم ولدت فيه وفيه أوحي إيل

 ٢٥٢...............ة الصالة، وإيتاءشهادة أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا، وإقام
 ١٦١............................................صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة

 ٢٨٤...صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما سواه من املساجد؛ إال املسجد احلرام
 ٣٣٩.........................................................صلوا بالنعال وخالفوا اليهود

 ٣٤١، ٣٣٨..................................عشر من الفطرة قص الشارب، وإعفاء اللحية
 ٣١٣، ٢٩٧، ٢٩٠، ١٤٦، ١٣٩، ١٢٥، ١٢٠، ١١٨.عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين

 ١٣٥.................عليكم بسنيت وسنة اخللفاء املهديني متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ،
 ١٧٢......................................................عن النيب أنه هنى أن تستر اجلدر

 ١٧٢..............عن عبد اهللا بن يزيد اخلطمي أنه دعي إىل طعام، فرأى البيت منجدا، فقعد
 ٣٨...........................ذي يبصر بهفإذا أحببته؛ كنت مسعه الذي يسمع به، وبصره ال

 ٣٩......................................................فأنت الظاهر؛ فليس فوقك شيء
 ٣٠٥.........فإنه من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين
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 ٣٨٣

 ٢٠١.......فإنه من يعش منكم؛ فسريى اختالفا كثريا؛ فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين
 ٣٦..........................................فمن صافحه وقبله؛ فكأمنا صافح اهللا وقبل ميينه

 ١٧٦........... اخلطاب تنقض عرى اإلسالم عروة عروة إذا نشأ يف اإلسالم منقال عمر بن
 ١٥...........كان الناس يسألون رسول اهللا عن اخلري وكنت أسأله عن الشر خمافة أن أقع فيه

 ٣٤٣...................................................كان يأخذ من حليته من طوهلا، ومن
 ٣٤٣................................................كان يأخذ من حليته من عرضها وطوهلا

 ٣٤٧..........................................................كل قرض جر نفعا؛ فهو ربا
 ٣٧.......................................................... به إخلكنت مسعه الذي يسمع

 ١١٩، ٤٣.......ال تزال طائفة من أميت على احلق ال يضرهم من خذهلم وال خالفهم حىت يأيت
 ١٠٨.......ال تسبوا أصحايب، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه

 ٢٤٨.............ال تسبوا أصحايب؛ فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما
، ١٤٧... ثالثة مساجد املسجد احلرام ومسجدي هذا واملسجد األقصىال تشد الرحال إال إىل

١٦١، ١٥٩ 
 ٢٩٣، ٢٦٧، ١٧٣................................ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي

 ٤٠................................................................ال يأيت باحلسنات إال اهللا
 ٣٥٣..............................................ال يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه
 ٣٥١، ٣٤٩.......................................ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث

 ١١...................م العلم من علمائهم وكربائهم وذوي أسناهنمال يزال الناس خبري ما أتاه
 ٢٧٩.......................لعنة اهللا على اليهود والنصارى؛ اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

 ١٦٢.......ملا نزل برسول اهللا  ؛ طفق يطرح مخيصة له على وجهه، فإذا اغتم هبا كشفها،
 ١٧١.............................................ما بني بييت ومنربى روضة من رياض اجلنة
 ٢٨٤، ٢٨٣، ١٦١...............................جلنةما بني بييت ومنربي روضة من رياض ا

 ٢٠٥......ما جاءكم عين؛ فاعرضوه على كتاب اهللا، فما وافقه؛ فعين، وما خالفه؛ فليس عين
 ٢٨٨..............................................................ما رآه املسلمون حسنا

 ٢٨٦..............ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن، وما رآه املسلمون قبيحا، فهو
 ٢٦٥........ املضاجعمروا أوالدكم بالصالة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم يف

 ٢٣٨................................................من أحدث يف أمرنا ما ليس فيه فهو رد
 ٢٦٥...............................................من أحدث يف أمرنا ما ليس منه فهو رد



 البيان ألخطاء بعض الكتاب
 

 ٣٨٤

 ٣٠٣، ٣٠٠.................................من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
 ٢٧٦........................................................من استلمه؛ فقد بايع اهللا تعاىل

 ٣٥١، ٣٥٠، ٣٤٩...................................................من بدل دينه فاقتلوه
 ٢٩١...................................................من ختم القرآن فله دعوة مستجابة

 ١٩٣.......ر فقرأ سورة يس، خفف اهللا عنهم، وكان له بعدد من فيها حسناتمن دخل املقاب
 ٢٨٢..............................................من زارين بعد مويت فكأمنا زارين يف حيايت
 ٢٧٦...............................................من سل سيفه يف سبيل اهللا؛ فقد بايع اهللا

 ٤........................من سلك طريقا يلتمس فيه علما، سلك اهللا له به طريقا إىل اجلنة
 ٣٧...................................................من عادى يل وليا؛ فقد بارزين باحملاربة

 ٣٦٥، ٣٠٠، ٢٩٧، ١٤١............................مل عمال ليس عليه أمرنا فهو ردمن ع
 ٢٩٥.................................من قام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

 ٢٦٧، ٢٥٧.................................من كذب علي متعمدا؛ فليتبوأ مقعده من النار
 ٣٣٩........................................................هنى ابن عمر عن لباس الكفار

 ٣٤٦..................................................................هنى عن بيع وسلف
 ١٢٥، ١١٨، ٢٩..........................هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب
 ١٢٣، ١٢٠...............................هم من كان على مثل ما أنا عليه أنا وأصحايب

 ٣٣................................................واهللا فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه
 ٣٥٧...............................................................واملريضة البني مرضها

 ١٠...............وإن العامل ليستغفر له من يف السماوات واألرض حىت احليتان يف املاء وفضل
 ٢١٩..................................................وإن زىن وإن سرق رغم أنف أيب ذر

 ٧٦........................شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيءوأنت الظاهر فليس فوقك 
 ١٠٠................................................وإمنا أخاف على أميت األئمة املضلني

 ٢٩٧، ٢٩٠................وإياكم وحمدثات األمور، فإن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة
 ١١٩..............وستفترق هذه األمة على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة قيل

 ٢٩٠..................................................................وشر األمور حمدثاهتا
 ١٦١................. املبالغة يف مدحه، وملا قال له رجل ما شاء اهللاوقد هنى عن إطرائه، وهو

 ٥٤....................................................................وكتب التوراة بيده
 ٣٧.............................................ولئن سألين ألعطينه، ولئن استعاذين ألعيذنه
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 ٣٨٥

 ١٦٤، ١٦٢، ٩٣...................................................وال تتخذوا قربي عيدا
 ١٧٠، ٩٢................................................وال تدع قربا مشرفا إال سويته

 ٣٨، ٣٥....يوال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه، فإذا أحببته؛ كنت مسعه الذ
 ١٦٤.............وملا رأى بعض الصحابة  وكانوا حدثاء عهد باإلسالم  أن املشركني يتربكون

 ٣٧...............................................وما تقرب إيل عبدي مبثل ما افترضته عليه
 ٢٨٢.....................................................ومن زار قربي وجبت له شفاعيت

 ٢٩٨............................ومن قام ليلة القدر إميانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه
 ٢٦٦..................................................وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور ؟

 ٤٦...........................................يا معشر من آمن بلسانه ومل يدخل اإلميان قلبه
 ٧٩................................................................يسجد كل مؤمن ومؤمنة

 ٧٩......يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد يف الدنيا
 ٣٦.....................................................................ميني اهللا يف األرض

 ٤١.......................يرتل اهللا يف الثلث األخري من الليل إىل السماء الدنيا املراد به
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 ٣٨٦

 الفهرس

 ٢.....................................................................................مقدمة

 ٣......................................................................حول التعليم واملناهج
 ٣..................................فةفضل تعلم العلم وتعليمه والرد على بعض األفكار املنحر

 ٤...............................................................أنواع العلوم وحكم تعلمها
 ٥...................................................................حكم تعلم هذه العلوم

 ٦............................................................................ملالعلم والع
 ٧................................................................من أين يستمد العلم النافع

 ١٠...........................................................طريق الوصول إىل العلم النافع

 ١٤.............................قضيه املناهج الدينية يف جامعه اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 ١٤.................ما عاب به الكاتب املناهج الدينية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 ١٥.......................................................................الرد على الكاتب

 ٢١.........................................................مكانة املرأة ووظيفتها يف اإلسالم

 ٢٣............................................................................حول العقيدة

 ٢٣.........................................تعقيبات على مقاالت الصابوين يف الصفات: أوال

 ٤٥......................................ثانيا تعقيبات ومالحظات على كتاب صفوة التفاسري

 ٤٥..................................................................ثانيةمقدمة الطبعة ال

 ٤٧.................................................الرد على إجاباته عن بعض املالحظات

 ٥٠..................................................................مقدمة الطبعة األوىل

 ٥١...................................مالحظات عامة على كتاب صفوة التفاسري للصابوين

 ٥٢.................................................تفصيل املالحظات على صفوة التفسري

لكرمي اخلطيب  يف كتاب الدعوة الوهابية وحممد بن عبد ثالثا التعقيب على ما ذكره األستاذ عبد ا
 ٨١................................................................................الوهاب

رابعا رد ما تومهه الدكتور احللو  من صحة نسبة ما يف كتاب هنج البالغة إىل علي بن أيب طالب
.....................................................................................١٠٢ 
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 ٣٨٧

 ١٠٣.............................................أقوال العلماء احملققني يف الكتاب ومؤلفه

 ١٠٧................أهم املطاعن املوجهة إىل هنج البالغة وجواب الدكتور عنها ومناقشتنا له

 ١١٧........خامسا نظرات وتعقيبات على ما يف كتاب السلفية حملمد سعيد رمضان من اهلفوات

 ١١٨.........التعقيب األول  قوله يف العنوان السلفية مرحلة زمنية مباركة ال مذهب إسالمي

 هذا الكتاب ال يتضمن أي مناقشة آلراء السلفية وأفكارهم  اليت ٥التعقيب الثاين  قوله يف ص 
 ١١٨......................................يعرفون هبا كما ال يتضمن تصويبا وال ختطئة هلا

 املقطع األول يعلل فيه أن وجوب اتباع السلف بكوهنم أفهم ١٢ صالتعقيب الثالث  يف
 ١١٩................................. للنصوص  لسالمة لغتهم وملخالتطهم لرسول اهللا 

 ينكر أن تتميز طائفة من املسلمني من بني الفرق املختلفة ١٤و١٣التعقيب الرابع  يف ص
 ١١٩..........................................................ملفترقة  وتسمى بالسلفيةوا

 حياول أن يسوغ قوله بعدم وجوب األخذ  بأقوال السلف ١٧ - ١٤التعقيب اخلامس  من ص
 ١٢٠................................................................وأعماهلم وتصرفاهتم

 املقطع األخري يقول إن السلف مل جيمدوا عند أقوال صدرت عنهم١٩التعقيب السادس  يف ص
..................................................................................١٢١ 

 ١٢٢................................................التعقيب السابع  حول ضابط اإلسالم

 ١٢٣...............................ب الثامن  قوله إن السلفية ال تعين إال مرحلة زمنيةالتعقي

 أن الصحابة مل يكن هبم حاجة  إىل حتكيم ميزان علمي ٣١ - ٢٧التعقيب التاسع  زعم يف ص
 ١٢٤......................................................................يف االستنباط

 حياول أن يسوغ خمالفة بعض اخللف  ملنهج السلف باتساع ٤٧ - ٤٢التعقيب العاشر  من ص 
 ١٢٤.......................................................................بالد اإلسالم

 ١٢٦................... وصف الكوثري بأنه حمق ق٥٤ - ٥٣التعقيب احلادي عشر  يف ص 

 يرى أنه جيب التأكد من صحة النصوص الواردة واملنقولة عن ٦٣التعقيب الثاين عشر  يف ص 
 ١٢٦..........................................الرسول  قرآنا كانت هذه النصوص أو سنة

 فقرة ج أنه جيب على الباحث عرض  حصيلة معىن - ٦٣شر  قال يف صفحة التعقيب الثالث ع
 ١٢٧................................................................النصوص الصحيحة

 املقطع الثالث يستنكر تقسيم املسلمني إىل سلفيني وبدعيني٦٤التعقيب الرابع عشر  يف ص 
..................................................................................١٢٧ 

 يشكك يف صحة االستدالل باخلرب الصحيح  الذي مل ٦٧ - ٦٥التعقيب اخلامس عشر  يف ص 
 ١٢٨.........................................................يبلغ حد التواتر يف االعتقاد
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 ٣٨٨

لبوطي األصول واألحكام اليت ال جمال  ذكر الدكتور ا٩٩التعقيب السادس عشر  يف ص 
 ١٢٨....................................................................لالختالف فيها

 وكل ما قد وصف اهللا به ذاته أو أخرب به عنها  مما ٩٩التعقيب السابع عشر  قوله يف ص 
 ١٢٩..............................................يستلزم ظاهره التجسيد والتشبيه نثبته له

إن رؤية املؤمنني لرهبم يوم القيامة  ال )  ٨ ( يف الفقرة ١٠١التعقيب الثامن عشر  قوله يف ص
 ١٢٩..........................................................تستلزم حتيزا يف جهة معينة

 إن الشفاعة يف حق كثري من العصاة واملذنبني  ١٠٢و١٠١يف صالتعقيب التاسع عشر  قوله 
 ١٣٠.................................................ميزة ميز اهللا هبا نبيه عن سائر الرسل

 يف املقطع األخري واإلسالم يستتبع آثاره  مستقال ومنفصال عن ١٠٤التعقيب العشرون  قوله يف 
 ١٣٠.................................................................... الدنيااإلميان يف

 والقول بأن اإلنسان خيلق أفعال نفسه ليس مكفرا١٠٧التعقيب احلادي والعشرون  قوله يف ص
..................................................................................١٣٠ 

 من أنه من أضفى صفات النبوة على ١١٢ - ١١١ذكره يف صالتعقيب الثاين والعشرون  ما 
 ١٣١.................................................................علي  بن أيب طالب

 ١٣١........ ويقابل التعطيل التجسيم أو التشبيه١١٤التعقيب الثالث والعشرون  قوله يف ص 

 أثىن على بعض املتصوفة وبعض مؤلفاهتم١١٩ - ١١٨التعقيب الرابع والعشرون  يف صفحة 
..................................................................................١٣٢ 

 وقد حصل يف ١٤٤ - ١٣٢ من ص التعقيب اخلامس والعشرون  تكلم عن صفات اهللا 
 ١٣٢................................................................كالمه أخطاء كثرية

 جييز خمالفة السلف يف إثبات الصفات على حقيقتها١٣٨التعقيب السادس والعشرون  يف ص
..................................................................................١٣٥ 

ن البدع القول بفناء النار وأن ذلك داخل   ذكر أن م١٤٦التعقيب السابع والعشرون  يف ص
 ١٣٦.....................................................بإمجاع املسلمني يف معىن البدعة

 قال وتفريق الباحث يف مسألة القرآن  بني ما فيه من ١٤٩التعقيب الثامن والعشرون  يف ص
 ١٣٧..................................................ااملعاين النفسية واأللفاظ املنطوق هب

 ١٣٨.... تساءل عن التوسل جباه رسول اهللا بعد وفاته١٤٩التعقيب التاسع والعشرون  يف ص

 التزيد يف العبادة األذان األول ليوم  أدخل حتت بدعة١٥٧ و١٥٠التعقيب الثالثون  يف ص
 ١٣٩............................................................................اجلمعة
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 ٣٨٩

 خلط بني علم الكالم والفلسفة وانتقد شيخ اإلسالم ابن ١٦٠التعقيب الواحد والثالثون  يف ص
 ١٣٩..............................................................................تيمية

 شن هجوما مسلحا على شيخ اإلسالم ابن ١٨٨ - ١٦٤التعقيب الثاين والثالثون  من ص 
 ١٤٠..............................................................................تيمية

 يؤيد عقد حلقات الصوفية اليت يسموهنا حلق ١٩٢ - ١٩١التعقيب الثالث والثالثون  يف ص
 ١٤١.............................................................................الذكر

 شنع على الذين ينكرون ذكر اهللا باالسم املفرد ١٩٥ - ١٩٣التعقيب الرابع والثالثون  يف ص
 ١٤٢...............................................................................اهللا

 يسوغ اصطالحات الصوفية  اليت منها ١٩٧ - ١٩٦التعقيب اخلامس والثالثون  يف ص
 ١٤٣.......................................................تفريقهم بني الشريعة واحلقيقة

 ١٤٣.. حتدث عن الصوفية وأحواهلم وأقواهلم٢١٢ - ٢٠١التعقيب السادس والثالثون  يف ص

 ١٤٦...... كتب عنوانا بلفظ التمذهب بالسلفية بدعة٢٣٦التعقيب السابع والثالثون  يف ص

 عرب عن دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب ٢٣٧ - ٢٣٦التعقيب الثامن والثالثون  يف ص
 ١٤٧...................................................................باملذهب الوهايب

 تكلم عن زيارة القرب النبوي  على صاحبه ٢٤٠ - ١٢٩التعقيب التاسع والثالثون  يف ص
 ١٤٧..............................................................أفضل الصالة والسالم

 ١٤٨...... صرب اإلمام أمحد على حتمل حمنة القول خبلق القرآن٢٤١التعقيب األربعون  يف ص

 استنكر الرد على كتاب الذخائر ٢٥٧ - ٢٥٦التعقيب الواحد واألربعون  وهو األخري يف ص
 ١٤٩...........................................................................احملمدية

سادسا رد أوهام أيب زهرة  يف حق شيخ اإلسالم ابن تيمية وشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب
.....................................................................................١٥٠ 

 ١٥٢.............................................أوال ما نسبه إىل شيخ اإلسالم ابن تيمية

 ١٦٥..................................ثاني ا ما نسبه إىل شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب

 ١٧٧.............................تعقيب على مالحظات الشيخ حممد اجملذوب بن مصطفى

 ١٨٥........بعا إبطال نسبة كتاب  أحكام متين املوت إىل الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهابسا

 ١٨٥..............اعتراف حمققي الكتاب بعدم صحة نسبته إىل الشيخ حممد بن عبد الوهاب

 ١٨٦......................تقدمي معايل مدير اجلامعة الدكتور عبد اهللا بن عبد احملسن التركي

 ١٨٩..................................إبطال نسبة الكتاب إىل الشيخ حممد بن عبد الوهاب
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ثامنا الرد على السيايب  يف تعقيبه على فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز  يف حكم من 
 ١٩٨.............................، وأن القرآن خملوق نفى الرؤية وقال بتخليد العصاة يف النار

 ١٩٩...............................................هدعوته إىل كتمان احلق عمن سأل عن

 ٢٠٢....................................زعمه أن الشيخ مل يورد أدلة على فتواه والرد عليه

 ٢٠٥.........................................ما تثبت به العقيدة يف نظر السيايب والرد عليه

 ٢٠٥.........................................من عوامل صحة احلديث يف نظره والرد عليه

 ٢٠٨.....تعجب السيايب من كون أهل السنة ال يعملون بقول اخلوارج يف اخلروج على الوالة

 ٢٠٨.....................................إنكار السيايب لعالقة اإلباضية باجلهمية والرد عليه

 ٢٠٩.........................نظرة السيايب إىل أدلة أهل السنة على إثبات الرؤية والرد عليها

 ٢١٠.................................................................اعتراض بارد ورده

 ٢١١...................................... لربه ليلة املعراجتعلقه بنفي عائشة رؤية النيب 

 ٢١١...................................................رةليحتج على نفي الرؤية يف اآلخ

 ٢١٤............................رد ادعائه أن األدلة دلت على نفي الرؤية يف الدنيا واآلخرة

 ٢١٤.....................................زعمه أن سؤال رؤية اهللا فكرة يهودية والرد عليه

 ٢١٧.....................زعمه أن القول بعدم ختليد العصاة يف النار فكرة يهودية والرد عليه

 ٢٢١.............................حتذيره من عقيدة أهل السنة ووصفها بالتجسيم واإلرجاء

 ٢٢٢.............زعمه أن احلنابلة هم الذين اهتموا بإنكار القول خبلق القرآن تعصب ا إلمامهم

 ٢٢٥................................ذكر مقابلتهم للشيخ ابن باز وما جرى فيها والرد عليه

 ٢٢٧.................................تاسعا نزهوا الصحافة عن نشر مثل هذه الترهات الباطلة

خ عاشرا تعقيب على ما كتبه املستشار سامل البهنساوي  يف موضوع العقيدة السلفية ودعوة الشي
 ٢٢٩...........................................................................حسن البنا

 ٢٢٩.............حياول أن يسوغ ما قاله حسن البنا من أن آيات الصفات من املتشابه:  أوال

 ٢٣٢........................................................ثانيا اخللط يف معىن التفويض

 ٢٣٤.......................ثالث ا نقل البهنساوي عبارة الشيخ حسن البنا يف موضوع التوسل

 ٢٣٦......................رابع ا نسب البهنساوي لبعض األئمة أهنم جيوزون التوسل باألنبياء

نقل البهنساوي مقاطع من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية  يف مواضع من فتاويه متفرقة : خامسا 
 ٢٣٨................................................................يف موضوع التوسل

لتصوف يف منهج اإلخوان املسلمني تبع ا ملا قاله الشيخ حسن سادس ا يسوغ البهنساوي إدخال ا
 ٢٤٢...............................................................................البنا
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 ٢٤٣......................................................................تعقيب وبيان

 ٢٤٨.........................................................حادي عشر ال تسبوا أصحايب

 ٢٥١...............................ثاين عشر اإلسالم ال يقر النخوة اجلاهلية والتفرقة العنصرية

 ٢٥٦...................................................................حول البدع وإنكارها

 ٢٥٦................أوال إنكار الوصية املكذوبة واملنسوبة إىل الشيخ أمحد خادم املسجد النبوي

 ٢٦٣...............................ثانيا نظرات يف كتاب علموا أوالدكم حب رسول اهللا 

 ٢٦٩..................................................... ومستلزماهتاحمبة رسول اهللا 

ثالثا تعقيب على ما كتبه الدكتور أمحد مجال العمري  يف موضوع زيارة املسجد النبوي الشريف
.....................................................................................٢٧٨ 

 ٢٨٦.............................................ابعا توضيح حول االحتفال باملولد النبوير

 ٢٩٦.............................خامسا االحتفال مبناسبة اإلسراء واملعراج بدعة جيب إنكارها

 ٣٠٠............................................ى املولد النبويسادسا بدعة االحتفال بذكر

 ٣٠٦................................................................................فقهيات

 ٣٠٦......................أوال ظاهرة اإلعالن عن الكسوف قبل حدوثه وما يترتب على ذلك

 ٣٠٩..............................................................ثانيا تعقيب على اعتراض

 ٣١٣...............................................................ثالثا تنبيه حول األناشيد

 ٣١٦........................ية حول األناشيدرابعا تعقيب حول ما نشر يف جملة الدعوة السعود

 ٣٢١..............................................خامسا تعقيب ثالث وأخري حول األناشيد

 ٣٣٥.............................................................سادسا حكم حلق اللحية

 ٣٤٦................................سابعا وجهة نظر حول التقارض بني اجلماعة من املوظفني

 ٣٤٩...............................................ثامنا حكم اجلهاد وقتل املرتد يف اإلسالم

 ٣٥٤......م الذبيحة اليت تذبح عن  اهلدي األضحية مث يكتشف فيها مرض بعد ذحبهاتاسعا حك

 ٣٦١...................................................عاشرا حكم ذبح األضحية عن امليت

 ٣٦٥............................اطفة ال تكون على حساب الدينحادي عشر زكاة الفطر الع

 ٣٦٨...................................................................مهل ا يا دعاة التجديد

 ٣٧١..........................................................................فهرس اآليات
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 ٣٩٢

 ٣٨١.......................................................................فهرس األحاديث

 ٣٨٦................................................................................الفهرس

 


