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احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على من بعثه اهللا رمحة للعاملني،            
  :وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وبعد

فقد اطلعت على الكلمة اليت كتبها أخونا يف اهللا العالمة الشيخ عمر بن             
محد املليباري يف معىن ال إله إال اهللا، وقد تأملت ما أوضحه فضيلته يف أقوال               أ

  :وهذا بياا. الفرق الثالث يف معناها
  .ال معبود حبق إال اهللا: األول
  .ال مطاع حبق إال اهللا: الثاين

  .ال رب إال اهللا: الثالث
والصواب هو األول كما أوضحه فضيلته، وهو الذي دل عليه كتـاب            

ِإياك نعبد وِإياك   {:  سبحانه يف مواضع من القرآن الكرمي مثل قوله سبحانه         اهللا
ِعنيتسـاه      {:  وقوله عز وجل   )١(}نوا ِإال ِإيدبعأَال ت كبى رقَضوقولـه   )٢(}ُو 
:  وقوله سبحانه وتعاىل   )٣(}وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإال ِليعبدونِ     {: سبحانه

  .)٤(}ذَِلك ِبأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ ِمن دوِنِه هو الْباِطلُ{

                                     
  .٥ة سورة الفاحتة اآلي ) ١(
 .٢٣سورة اإلسراء اآلية   )٢(
  .٥٦سورة الذاريات اآلية  ) ٣(
  .٦٢ سورة احلج اآلية  )٤(
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ذا املعىن كثرية، وهو الذي فهمه املشركون من هذه الكلمة حـني            واآليات يف ه  
  )).يا قومي قولوا ال إله إال اهللا تفلحوا(( :دعاهم النيب صلى اهللا عليه وسلم إليها، وقال

فأنكروا ذلك، واستكربوا يف قبوله، ألم فهموا أن ذلك خيالف ما عليه آباؤهم             
ليههم هلا، كما ذكر اهللا عز وجل يف قوله         من عبادة األصنام واألشجار واألحجار، وتأ     

رونَ هذَا سـاِحر    وعِجبوا أَنْ جاَءهم منِذر ِمنهم وقَالَ الْكَافِ      {: سبحانه يف سورة ص   
 كَذَّاب *ابجٌء عيذَا لَشا ِإنَّ هاِحدا وةَ ِإلَهلَ الْآِلهع١(}أَج(.  

ِإنهم كَانوا ِإذَا ِقيلَ لَهم {: وتعاىل يف سورة الصافات عن املشركنيوقال سبحانه  
    كِْبرتسي ِإال اللَّه وٍن* ونَ  ال ِإلَهنجاِعٍر ما ِلشِتناِركُو آِلها لَتقُولُونَ أَِئنيفعلم مـن   )٢(}و

 م فهموا معناها بأا تبطل آهلتهم وتوجب ختصيص العبادة هللا وحده، وهلذا ملـا  ذلك أ
أسلم من أسلم منهم، ترك ما هو عليه من الشرك، وأخلص العبادة هللا وحده، ولو كان                

أو ال مطاع إال اهللا، ملا أنكروا هذه الكلمة، فإم يعلمـون أن             . ال رب إال اهللا   : معناها
 فيما علموا أنه من عنده سبحانه، ولكنهم        اهللا رم وخالقهم، وأن طاعته واجبة عليهم،      

كانوا يعتقدون أن عبادة األصنام واألنبياء، واملالئكة والصاحلني، واألشجار وحنو ذلك           
على وجه االستشفاع ا إىل اهللا، ورجاء أن تقرم إليه زلفى كما ذكر اهللا ذلك عنهم                

ويعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه ما ال يضرهم وال ينفَعهم ويقُولُـونَ       {: سبحانه يف قوله الكرمي   
   )٣(}هؤالِء شفَعاؤنا ِعند اللَِّه

                                     
  .٥-٤سورة ص اآليات  ) ١(
 .٣٦-٣٥ سورة الصافات األيتان  )٢(
 .١٨سورة يونس اآلية  ) ٣(
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قُلْ أَتنبئُونَ اللَّه ِبما ال يعلَم ِفـي        {: ده عليهم بقوله سبحانه   فأبطل اهللا ذلك ور   
    حبِض سال ِفي الْأَراِت واومِركُونَ   السشا يمالَى ععتو هويف قوله عـز وجـل      )١(}ان :

ِإنا أَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب ِبالْحق فَاعبِد اللَّـه      * ِم  تنِزيلُ الِْكتاِب ِمن اللَِّه الْعِزيِز الْحِكي     {
    ينالد ا لَهِلصخم *           مهدبعا ناَء مِليوِنِه أَود ذُوا ِمنخات الَِّذينو اِلصالْخ ينأَال ِللَِّه الد
  .)٢(}اللَِّه زلْفَىِإال ِليقَربونا ِإلَى 

واملعىن أم يقولون ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى، فرد اهللا علـيهم ذلـك       
ِإنَّ اللَّه يحكُم بينهم ِفي ما هم ِفيِه يختِلفُونَ ِإنَّ اللَّه ال يهِدي من هو        {: بقوله سبحانه 
كَفَّار ٣(}كَاِذب(.  

فبني سبحانه بذلك أم كاذبون يف زعمهم أن آهلتهم تقـرم إىل اهللا زلفـى،               
  .واآليات يف هذا املعىن كثرية. كافرون ذا العمل

رب العاملني وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد وآله وصـحبه ومـن   واحلمد هللا   
  .تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 

                                     
 .١٨ سورة يونس اآلية  )١(
 .٣، ٢، ١سورة الزمر اآليات  ) ٢(
  .٣ سورة الزمر اآلية  )٣(
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)١( 

احلمد هللا رب العاملني وال عدوان إال على الظاملني، والصالة والـسالم           
على عبده ورسوله وخريته من خلقه، وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا            

بد اهللا بن عبد املطلب اهلامشي العريب املكي مث املدين، وعلـى آلـه             حممد بن ع  
  .وأصحابه، ومن سلك سبيله، واهتدى داه إىل يوم الدين

  :أما بعد

فإن اهللا عز وجل خلق اخللق ليعبدوه وحده ال شريك لـه، وأرسـل              
الرسل لبيان هذه احلكمة والدعوة إليها، وبيان تفصيلها، وبيان ما يـضادها،            

جاءت الكتب السماوية، وأرسلت الرسل البشرية من عند اهللا عز وجل           هكذا  
للجن واإلنس، وجعل اهللا سبحانه هذه الدار طريقا لآلخرة، ومعربا هلا، فمن            
عمرها بطاعة اهللا وتوحيده وإتباع رسله عليهم الصالة والسالم، انتقل من دار            

 دار النعيم واحلـربة     العمل وهي الدنيا، إىل دار اجلزاء وهي اآلخرة، وصار إىل         
والسرور، دار الكرامة والسعادة، دار ال يفىن نعيمها، وال ميوت أهلـها، وال             
تبلى ثيام، وال خيلق شبام، بل يف نعيم دائم، وصـحة دائمـة، وشـباب               
مستمر، وحياة طيبة سعيدة، ونعيم ال ينفد، ينادي فيهم من عنـد اهللا عـز               

  يا أهل اجلنة إن لكم أن حتيوا فال متوتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فال((: وجل

                                     
 .هـ٣/٧/١٣٩٨اضرة ألقيت يف ندوة اجلامع الكبري بالرياض بتاريخ حم) ١(



  

 - ٩ -

تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فال رموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فال تبتئسوا       
نزلًـا ِمـن غَفُـوٍر      {.  يدعون هذه حاهلم وهلم فيها ما يشتهون، وهلم فيها ما         ))أبدا

  .وهلم فيها لقاء مع اهللا عز وجل كما يشاء، ورؤية وجهه الكرمي جل وعال )١(}رِحيٍم
ا من خالف الرسل يف هذه الدار، وتابع اهلوى والشيطان، فإنه ينتقل من هذه الـدار                أم

إىل دار اجلزاء، دار اهلوان واخلسران، والعذاب واآلالم واجلحيم، اليت أهلها يف عـذاب              
 كما قـال    )٢(} ال يقْضى علَيِهم فَيموتوا وال يخفَّف عنهم ِمن عذَاِبها        {وشقاء دائم،   

وقـال   )٣(}ِإنه من يأِْت ربه مجِرما فَِإنَّ لَه جهنم ال يموت ِفيها وال يحيا            {: عز وجل 
وِإنْ يستِغيثُوا يغاثُوا ِبماٍء كَالْمهِل يشِوي الْوجوه ِبئْس الشراب وساَءت          {: فيها أيضا 

واملقصود أن   )٥(}وسقُوا ماًء حِميما فَقَطَّع أَمعاَءهم    {: وقال فيها جل وعال    )٤(}مرتفَقًا
هذه الدار هي دار العمل، وهي دار التقرب إىل اهللا عز وجل مبا يرضـيه، وهـي دار                  

صر يف الدين، والتعاون على الـرب       اجلهاد للنفوس، وهي دار احملاسبة، ودار التفقه والتب       
والتقوى، والتواصي باحلق والصرب عليه، والعلم والعمل، والعبادة وااهدة، قـال اهللا            

ٍق وما ما أُِريد ِمنهم ِمن ِرز* وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإال ِليعبدوِن       {: سبحانه وتعاىل 
 اجلن واإلنـس   فخلق اهللا  .)٦(}ِإنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوِة الْمِتني      * أُِريد أَنْ يطِْعموِن    

  ومها

                                     
 .٣٢سورة فصلت اآلية  )١(
 .٣٦سورة فاطر اآلية  )٢(
 .٧٤سورة طه اآلية  )٣(
 .٢٩سورة الكهف اآلية  )٤(
 .١٥سورة حممد اآلية  )٥(
 .٥٨-٥٦سورة الذاريات اآليات  )٦(
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لعبادته عز وجل، مل خيلقهم سبحانه حلاجة به إليهم، فإنه سـبحانه هـو        : الثقالن
يا أَيها الناس أَنتم الْفُقَراُء ِإلَـى      {: كما قال سبحانه  . الغين بذاته عن كل ما سواه     

      ِميدالْح ِنيالْغ وه اللَّهِديٍد   * اللَِّه ولٍْق جأِْت ِبخيو كُمذِْهبأْ يشِإنْ ي *  ا ذَِلـكمو
لقهم ليتكثر م من قلة، أو يعتز م من ذلـة، ولكنـه     ومل خي  )١(}علَى اللَِّه ِبعِزيزٍ  

خلقهم سبحانه حلكمة عظيمة، وهي أن يعبدوه ويعظموه، وخيشوه ويثنوا عليـه            
سبحانه مبا هو أهله، ويعلموا أمساءه وصفاته، ويثنوا عليه بذلك، وليتوجهوا إليه مبا             

ما ابتالهم بـه،  حيب من األعمال واألقوال، ويشكروه على إنعامه، ويصربوا على          
وليجاهدوا يف سبيله، وليتفكروا يف عظمته، وما يستحق عليهم من العمل، كمـا             

ِذي خلَق سبع سماواٍت وِمن الْأَرِض ِمثْلَهن يتنزلُ الْـأَمر       اللَّه الَّ { :قال عز وجل  
بينهن ِلتعلَموا أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَِدير وأَنَّ اللَّه قَد أَحـاطَ ِبكُـلِّ شـيٍء                 

ِإنَّ {: وقال تعـاىل   )٣(}وِللَِّه الْأَسماُء الْحسنى فَادعوه ِبها    {: وقال تعاىل  )٢(}ِعلْما
* ِفي خلِْق السماواِت والْأَرِض واخِتالِف اللَّيِل والنهاِر لَآياٍت ِلأُوِلي الْأَلْبـاِب            

الَِّذين يذْكُرونَ اللَّه ِقياما وقُعودا وعلَى جنوِبِهم ويتفَكَّرونَ ِفي خلِْق السماواِت           
فأنت يا عبـد     )٤(}اب النارِ والْأَرِض ربنا ما خلَقْت هذَا باِطلًا سبحانك فَِقنا عذَ        

اهللا خملوق يف هذه الدار، ال لتبقى فيها، وال لتخلد فيها، ولكنك خلقت فيها لتنقل             
  منها بعد العمل، وقد تنقل منها قبل العمل، وأنت صغري مل تبلغ، ومل جيب عليك

                                     
 .١٧، ١٦، ١٥سورة فاطر اآليات  )١(
 .١٢طالق اآلية سورة ال )٢(
 .١٨٠سورة األعراف اآلية  )٣(
 .١٩١، ١٩٠سورة آل عمران اآليتان  )٤(
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  .العمل حلكمة بالغة

من الـصلحاء   فاملقصود أا دار ممزوجة بالشر واخلري، ممزوجة باألخالط         
وغريهم، ممزوجة باألكدار واألفراح والنافع والضار، وفيها الطيـب واخلبيـث،           
واملرض والصحة، والغىن والفقر، والكافر واملؤمن، والعاصي واملـستقيم، وفيهـا           

هو الَِّذي خلَق لَكُم    {: أنواع من املخلوقات خلقت ملصلحة الثقلني كما قال تعاىل        
  .)١( }ما ِفي الْأَرِض جِميعا

أن يعظم اهللا، وأن يطـاع يف هـذه     : واملقصود من هذه اخلليقة كما تقدم     
د وحده سبحانه وتعاىل بطاعة أوامره، وترك       الدار، وأن يعظم أمره ويه، وأن يعب      

نواهيه، وقصده سبحانه يف طلب احلاجات، وعند امللمات، ورفع الشكاوى إليه،           
وطلب الغوث منه، واالستعانة به يف كل شيء، ويف كل أمر من أمـور الـدنيا،                

  .واآلخرة

فاملقصود من خلقك وإجيادك يا عبد اهللا، هو توحيده سبحانه، وتعظيم أمره            
يه، وأن تقصده وحده يف حاجاتك، وتستعني به على أمر دينك ودنياك وتتبـع        و

ما جاء به رسله، وتنقاد لذلك طائعا خمتارا، حمبا ملا أمر به، كارها ملا ـى عنـه،      
  .ترجو رمحة ربك، وختشى عقابه سبحانه وتعاىل

والرسل أرسلوا إىل العباد ليعرفوهم هذا احلق، ويعلموهم ما جيب علـيهم،            
  وما حيرم عليهم، حىت ال يقولوا ما جاءنا من بشري

                                     
 .٢٩سورة البقرة اآلية  )١(
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لَقَد بعثْنا  و{: وال نذير، بل قد جاءم الرسل مبشرين ومنذرين، كما قال سبحانه          
        وا الطَّاغُوتِنبتاجو وا اللَّهدبولًا أَِن اُعسٍة رـلًا  {:  وقال تعاىل  )١(}ِفي كُلِّ أُمسر

: وقال تعاىل  )٢(}مبشِرين ومنِذِرين ِلئَال يكُونَ ِللناِس علَى اللَِّه حجةٌ بعد الرسلِ         
  . )٣(}ِوما أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإال نوِحي ِإلَيِه أَنه ال ِإلَه ِإال أَنا فَاعبدون{

فهم قد أرسلوا ليوجهوا الثقلني ملا قد أرسلوا به، ويرشدوهم إىل أسـباب             
عـذرة، واهللا   النجاة ولينذروهم أسباب اهلالك، وليقيموا عليهم احلجة، ويقطعوا امل        

سبحانه حيب أن ميدح، وهلذا أثىن على نفسه مبا هو أهله، وهو غيور على حمارمه،               
  .وهلذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن

فعليك أن حتمده سبحانه، وتثين عليه مبا هو أهله، فلـه احلمـد يف األوىل               
ه، وأن تصرب   وعليك أن تثين عليه بأمسائه وصفاته، وأن تشكره على إنعام         . واآلخرة

وعليـك أن   . على ما أصابك، مع أخذك باألسباب اليت شرعها اهللا وأباحها لك          
حتترم حمارمه، وأن تبتعد عنها، وأن تقف عند حدوده طاعة له سبحانه وملا جاءت              

  .به الرسل

وعليك أن تتفقه يف دينك، وأن تتعلم ما خلقت له وأن تصرب على ذلك حىت      
من يرد اهللا به    (: (رية، قال صلى اهللا عليه وسلم     تؤدي الواجب على علم وعلى بص     

  من سلك طريقا يلتمس(( :وقال صلى اهللا عليه وسلم ،))خريا يفقهه يف الدين
                                     

 .٣٦سورة النحل اآلية  )١(
 .١٦٥سورة النساء اآلية  )٢(
  .٢٥سور األنبياء اآلية  )٣(
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  .خرجهما مسلم يف صحيحه ))فيه علما سهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة

وأعظم األوامر وأمهها توحيده سبحانه، وترك اإلشراك به عز وجل، وهذا هـو             
أهم األمور، وهو أصل دين اإلسالم، وهو دين الرسل كلهم من أوهلـم إىل آخـرهم،        

  . اهللا وإفراده بالعبادة، دون كل من سواهوهو توحيد

هذا هو أصل الدين، وهو دين الرسل مجيعا من أوهلم نوح، إىل خـامتهم حممـد     
  .عليهم الصالة والسالم، ال يقبل اهللا من أحد دينا سواه، وهو اإلسالم

ومسي إسالما ملا فيه من االستسالم هللا، والذل له، والعبودية له، واالنقياد لطاعته،          
مستسلما له جل وعال، وقـد أسـلمت وجهـك هللا،           . و توحيده واإلخالص له   وه

وأخلصت عملك هللا، ووجهت قلبك إىل اهللا يف سرك وعالنيتـك، ويف خوفـك ويف               
  .رجائك، ويف قولك ويف عملك، ويف كل شأنك

تعلم أنه سبحانه هو اإلله احلق، واملستحق ألن يعبد ويطاع ويعظم ال إلـه              
  .غريه وال رب سواه

 )١(}ِلكُلٍّ جعلْنا ِمنكُم ِشرعةً وِمنهاجا    {: منا ختتلف الشرائع كما قال سبحانه     وإ
 وهو دين اإلسالم، وهو إخالص العبادة هللا وحـده، وإفـراده            أما دين اهللا فهو واحد،    

من دعاء وخوف ورجاء وتوكل، ورغبة ورهبة، وصالة وصوم وغري ذلـك،          : بالعبادة
  أي أمر أال )٢(}وقَضى ربك أَال تعبدوا ِإال ِإياه{: كما قال سبحانه وحبمده

                                     
 .٤٨سورة املائدة اآلية  )١(
 .٢٣سورة اإلسراء اآلية  )٢(
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أخرب عباده ذا ليقولـوه     )١(}ِإياك نعبد وِإياك نستِعني   {: تعبدوا إال إياه، وقال سبحانه    
  .وليعترفوا به

* الْحمد ِللَّـِه رب الْعـالَِمني       {: فعلمهم كيف يثنون عليه، فقال عز من قائل       
ِإيـاك  {: علمهم هذا الثناء العظيم، مث قـال       )٢(}ماِلِك يوِم الدينِ  * الرحمِن الرِحيِم   

دبعوجههم إىل هذا سبحانه وتعاىل، فيثنوا عليه مبا هو أهله من احلمد واالعتراف              )٣(}ن
ك بأنه رب العاملني، واحملسن إليهم، ومربيهم بالنعم، وأنه الرمحن وأنه الرحيم، وأنه مال            

  .يوم الدين، وهذا كله حق لربنا عز وجل

اك نستعني وحـدك، ال     إياك نعبد وحدك، وإي    )٤(}ِإياك نعبد وِإياك نستِعني   {: مث قال 
رب وال معني سواك، فجميع ما يقع من العباد هو من اهللا، وهو الذي سخرهم وهو الذي                 

 وما{: هيأهم لذلك، وأعام على ذلك، وأعطاهم القوة على ذلك، وهلذا يقول جل وعال            
  .فهو سبحانه املنعم، وهو املستعان واملعبود باحلق جل وعال )٥(}ِِبكُم ِمن ِنعمٍة فَِمن اللَّه

فأنت يا عبد اهللا إذا جاءتك نعمة على يد صغري أو كبري أو مملوك أو ملك، أو غريه،                  
جل وعال، وهو الذي ساق ذلك ويسره سبحانه، خلق من جاء ا وساقها فكله من نعم اهللا   

على يديه، وحرك قلبه ليأتيك ا، وأعطاه القوة والقلب والعقل، وجعل يف قلبه ما جعل حىت 
  .أوصلها إليك

                                     
 .سورة الفاحتة )١(
 .سورة الفاحتة )٢(
 .سورة الفاحتة )٣(
  .٥سورة الفاحتة اآلية  )٤(
 .٥٣سورة النحل اآلية  )٥(
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فكل النعم من اهللا جل وعال مهما كانت الوسائل، وهو املعبود بـاحلق، وهـو               
لنعم، وهو احلاكم بينهم يف الدنيا واآلخرة، وهو املوصوف         اخلالق للعباد، وهو مربيهم با    

بصفات الكمال املرته عن صفات النقص والعيب، واحد يف ربوبيته، واحد يف ألوهيته،             
واحد يف أمسائه وصفاته، جل وعال، وهو سبحانه له التوحيد من مجيع الوجـوه، لـه                

ريفه لشئوم، ال يـشاركه يف      الوحدانية يف خلقه العباد، وتدبريه هلم، ورزقه هلم، وتص        
اللَّه خاِلق كُلِّ   {: ذلك أحد سبحانه وتعاىل، يدبر األمر جل وعال، كما قال جل وعال           

لَى كُلِّ   شع وهٍء وي َِكي  شٍء وِة       {: وقال سبحانه  )١(}ٌليذُو الْقُـو اقزالر وه ِإنَّ اللَّه
ِإنَّ ربكُم اللَّه الَِّذي خلَق السماواِت والْأَرض ِفي ِستِة أَياٍم       {: وقال سبحانه  )٢(}مِتنيالْ

             كُـمبر اللَّـه ِد ِإذِْنِه ذَِلكُمعب ِفيٍع ِإال ِمنش ا ِمنم رالْأَم ربدِش يرلَى الْعى عوتاس ثُم
اآلية، فهو املستحق للعبادة لكمال      )٣(}ِإلَيِه مرِجعكُم جِميعا  * فَاعبدوه أَفَال تذَكَّرونَ    

إنعامه، وكمال إحسانه، ولكونه اخلالق والرزاق ولكونه مصرف األمور ومـدبرها،           
د واستحق  فلهذا استحق العبادة على مجيع العبا     . ولكونه الكامل يف ذاته وصفاته وأمسائه     

  .اخلضوع عليهم

والعبادة هي اخلضوع والذل، ومسي الدين عبادة ألن العبد يؤديه خبـضوع هللا،             
  .وذل بني يديه، وهلذا قيل لإلسالم عبادة

طريق معبد، يعين مذلل، قد وطأته األقدام، حىت صار هلا أثر بـين             : تقول العرب 
  بعري معبد أي قد شد ورحل: يعرف، ويقال

                                     
  .٦٢سورة الزمر اآلية  )١(
 .٥٨سورة الذاريات اآليات  )٢(
 .٤، ٣سورة يونس اآليتان  )٣(
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  .له أثر فصار معبداًعليه، حىت صار 

الذليل املنقاد هللا املعظم حلرماته، وكلما كان العبد أكمل معرفة باهللا           : والعبد هو 
  .وأكمل إميانا به، صار أكمل عبادة

وهلذا كان الرسل أكمل الناس عبادة، ألم أكملهم معرفة وعلما باهللا، وتعظيما            
  .له من غريهم، صلوات اهللا وسالمه عليهم

 نبيه حممدا صلى اهللا عليه وسلم بالعبودية يف أشرف مقاماتـه،            وهلذا وصف اهللا  
الْحمد ِللَِّه الَِّذي أَنزلَ    {: وقال تعاىل  )١(}سبحانَ الَِّذي أَسرى ِبعبِدهِ   {: فقال سبحانه 

ابِدِه الِْكتبلَى ع{: وقال تعاىل )٢(}عوهعداللَِّه ي دبع ا قَاملَم هأَنإىل غري ذلك )٣(}و.  

الرسالة اليت فالعبودية مقام عظيم وشريف، مث زادهم اهللا فضال من عنده سبحانه ب         
فأكمل الناس  . فضل الرسالة، وفضل العبودية اخلاصة    : أرسلهم ا، فاجتمع هلم فضالن    

يف عبادم هللا، وتقواهم له، هم الرسل واألنبياء عليهم الـصالة والـسالم، مث يلـيهم            
الصديقون الذين كمل تصديقهم هللا ولرسله، واستقاموا على أمره، وصاروا خري الناس            

، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي اهللا عنـه، فهـو رأس الـصديقني،             بعد األنبياء 
وأكملهم صديقية، بفضله وتقواه، وسبقه إىل اخلريات وقيامه بأمر اهللا خري قيام، وكونه             
قرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصاحبه يف الغار، ومساعده بكل ما استطاع من               

  .قوة رضي اهللا عنه وأرضاه

                                     
 .١سورة اإلسراء اآلية  )١(
 .١سورة الكهف اآلية  )٢(
 .١٩سورة اجلن ا آلية  )٣(
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قام العبودية، ومقام الرسالة مها أشرف املقامات، فإذا ذهبت         فاملقصود أن م  
  .الرسالة بفضلها، بقي مقام الصديقية بالعبادة

 وتقوى وهدى، هم الرسل واألنبيـاء علـيهم          وصالحاً فأكمل الناس إمياناً  
الصالة والسالم لكمال علمهم باهللا، وعبادم له، وذهلم لعظمته جل وعـال، مث             

ومن يِطِع اللَّـه    {: الشهداء، مث الصاحلون كما قال جل وعال      يليهم الصديقون مث    
لَّه علَيِهم ِمن النِبيني والصديِقني والـشهداِء       والرسولَ فَأُولَِئك مع الَِّذين أَنعم ال     

وال بد مع توحيد اهللا من تـصديق رسـله،    )١(}والصاِلِحني وحسن أُولَِئك رِفيقًا 
وهلذا ملا بعث اهللا نبيه حممدا عليه الصالة والسالم، صار يـدعو النـاس أوال إىل                

  . رسوله عليه الصالة والسالمتوحيد اهللا وإىل اإلميان بأنه

توحيد اهللا واإلخالص، وال بد مع ذلك مـن تـصديق           : فال بد من أمرين   
فمن وحد اهللا، ومل يصدق الرسل فهو كافر، ومن         . الرسل عليهم الصالة والسالم   

توحيد اهللا وتصديق رسـله     : صدقهم ومل يوحد اهللا فهو كافر، فال بد من األمرين         
  .عليهم الصالة والسالم

الختالف يف هذا املقام هو يف الشرائع، وأما توحيد اهللا واإلخالص لـه،             وا
وترك اإلشراك به، وتصديق رسله، فهو أمر ال اختالف فيه بني األنبيـاء، بـل ال            
إسالم وال دين وال هدى وال جناة إال بتوحيد اهللا عز وجل، وإفـراده بالعبـادة،                

  .، مجلة وتفصيالواإلميان مبا جاء به رسله عليهم الصالة والسالم

                                     
 .٦٩ساء اآلية سورة الن )١(
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فمن وحد اهللا جل وعال، ومل يصدق نوحا يف زمانه، أو إبراهيم يف زمانـه،              
أو هودا أو صاحلا أو إمساعيل أو إسحاق أو يعقوب أو من بعدهم إىل نبينا حممـد                 
صلى اهللا عليه وسلم فهو كافر باهللا عز وجل، حىت يصدق مجيع الرسـل، مـع                

  .توحيده هللا عز وجل

ن آدم هو توحيد اهللا مع إتباع شـريعة آدم عليـه الـصالة     فاإلسالم يف زم  
والسالم، واإلسالم يف زمن نوح هو توحيد اهللا مع إتباع شريعة نوح عليه الصالة              
والسالم، واإلسالم يف زمن هود هو توحيد اهللا مع إتباع شريعة هود عليه الصالة              

ة صـاحل عليـه   والسالم، واإلسالم يف زمن صاحل هو توحيد اهللا مع إتباع شـريع       
الصالة والسالم، حىت جاء نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم، فكان اإلسالم يف زمانه        

  .هو توحيد اهللا مع اإلميان مبا جاء به حممد صلى اهللا عليه وسلم، وإتباع شريعته

فاليهود والنصارى ملا مل يصدقوا حممدا عليه الصالة والسالم، صاروا بذلك           
 أن بعضهم وحد اهللا، فإم ضـالون كفـار بإمجـاع            كفارا ضالال، وإن فرضنا   

املسلمني، لعدم إميام مبحمد صلى اهللا عليه وسلم، فلو قال شخص إين أعبـد اهللا       
وحده، وأصدق حممدا يف كل شيء إال يف حترمي الزنا، بأن جعله مباحا، فإنه يكون            

يوحـد اهللا   إنـه   : ذا كافرا حالل الدم واملال بإمجاع املسلمني، وهكذا لو قال         
ويعبده وحده دون كل من سواه، ويصدق الرسل مجيعا، وعلى رأسـهم حممـد              
صلى اهللا عليه وسلم إال يف حترمي اللواط، وهو إتيان الذكور، صار كافرا حـالل               
الدم واملال بإمجاع املسلمني، بعد إقامة احلجة عليه إذا كان مثله جيهل ذلـك، ومل          

  . الرسول، وكذب اهللا يف بعض الشيءينفعه توحيده وال إميانه، ألنه كذب
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وهكذا لو وحد اهللا، وصدق الرسل، ولكن اسـتهزأ بالرسـول يف شـيء، أو               
قُلْ أَِباللَِّه  {: استنقصه يف شيء أو بعض الرسل، صار كافرا بذلك، كما قال جل وعال            

مث إن ضـد     )١(}ال تعتِذروا قَد كَفَرتم بعد ِإمياِنكُم     * وآياِتِه ورسوِلِه كُنتم تستهِزئُونَ     
هذا التوحيد هو الشرك باهللا عز وجل، فإن كل شيء له ضد، والضد يبني بالضد قـال       

  :بعض الشعراء

 وبضدها تتميز األشياء  والضد يظهر حسنه الضد

ل عليهم الصالة   فالشرك باهللا عز وجل، هو ضد التوحيد الذي بعث اهللا به الرس           
والسالم، فاملشرك مشرك ألنه أشرك مع اهللا غريه، فيما يتعلق بالعبـادة هللا وحـده، أو    
فيما يتعلق مبلكه وتدبريه العباد، أو بعدم تصديقه فيما أخرب أو فيما شرع، فصار بذلك               

  .مشركا باهللا، وفيما وقع منه من الشرك

هللا، يعين أنه ال معبود حبق إال اهللا،  وتوحيد اهللا عز وجل الذي هو معىن ال إله إال ا          
ك ِبـأَنَّ  ذَِل{: فهي تنفي العبادة عن غري اهللا باحلق، وتثبتها هللا وحده، كما قال سبحانه        

ه ال ِإلَـه ِإال  فَاعلَم أَن{: وقال تعاىل )٢(}اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ ِمن دوِنِه الْباِطلُ  
لُو الِْعلْـِم قَاِئمـا     شِهد اللَّه أَنه ال ِإلَه ِإال هو والْمالِئكَةُ وأُو        {: وقال سبحانه  )٣(}ُهاللَّ

ِزيزالْع وِإال ه ِط ال ِإلَهِخ{: وقال سبحانه )٤(}ِبالِْقستال ت قَالَ اللَّهذُواو  

                                     
 .٦٦، ٦٥سورة التوبة اآليتان  )١(
 .٣٠سورة لقمان اآلية  )٢(
 .١٩سورة حممد اآلية  )٣(
 .١٨سورة آل عمران اآلية  )٤(
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، فتوحيد اهللا هو إفراده بالعبادة عن إميان، وعن         )١(} اثْنيِن ِإنما هو ِإلَه واِحد     لَهيِنِإ
ومع اعتقاده بأن عبادة غريه باطلة، وأن عبـاد         . صدق، وعن عمل، ال جمرد كالم     

قَد كَانت لَكُـم أُسـوةٌ   {: غريه مشركون، ومع الرباءة منهم، كما قال عز وجل    
            دبعا تِممو كُمآُء ِمنرا بِإن ِمِهمِإذْ قَالُوا ِلقَو هعم الَِّذينو اِهيمرةٌ ِفي ِإبنسح  ونَ ِمن

دوِن اللَِّه كَفَرنا ِبكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاُء أَبدا حتى تؤِمنوا ِباللَِّه             
هدحونَ           {: وقال تعاىل  )٢(}وـدبعا تاٌء ِممرِني بِمِه ِإنقَوِلأَِبيِه و اِهيمرِإذْ قَالَ ِإبو *

  .فتربأ من عباد غري اهللا، ومما يعبدون )٣(}ِإال الَِّذي فَطَرِني فَِإنه سيهِديِن

فاملقصود أنه ال بد من توحيد اهللا، بإفراده بالعبادة والرباءة من عبادة غـريه،         
العبـاد  وعابدي غريه، وال بد من اعتقاد وبطالن الشرك، وأن الواجب على مجيع             

من جن وإنس، أن خيصوا اهللا بالعبادة، ويؤدوا حق هذا التوحيد بتحكيم شـريعة              
اهللا، فإن اهللا سبحانه وتعاىل هو احلاكم، ومن توحيده اإلميان والتصديق بـذلك،             
فهو احلاكم يف الدنيا بشريعته، ويف اآلخرة بنفسه سبحانه وتعاىل كما قال جـل              

وقال  )٥(}فَالْحكْم ِللَِّه الْعِلي الْكَِبريِ   {: وقال تعاىل  )٤(}ِإِن الْحكْم ِإال ِللَّهِ   {: وعال
  .)٦(}وما اختلَفْتم ِفيِه ِمن شيٍء فَحكْمه ِإلَى اللَِّه{: سبحانه
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وصرف بعض العبادة لألولياء أو األنبياء أو الشمس والقمر، أو اجلن أو املالئكة،             
  .أو األصنام أو األشجار أو غري ذلك، كل هذا ناقض لتوحيد اهللا، ومبطل له

دا صلى اهللا عليه وسلم، واألنبياء قبله       وإذا علم أن اهللا سبحانه بعث نبيه حمم       
إىل أمم يعبدون غري اهللا، منهم من يعبد األنبياء والصاحلني، ومنـهم مـن يعبـد                
األشجار واألحجار، ومنهم من يعبد األصنام املنحوتة، ومنهم من يعبد الكواكب           

: إىل غري ذلك، فقد دعوهم كلهم إىل توحيد اهللا، واإلميان به سبحانه، وأن يقولوا             
ال إله إال اهللا، وأن يربءوا مما خيالفها، وأن يربءوا من عابـدي غـري اهللا، ومـن                  

: معبودام، وأن من صرف بعض العبادة لغريه فما وحده كما قال اهللا سـبحانه             
}وا الطَّاغُوتِنبتاجو وا اللَّهدبولًا أَِن اُعسٍة را ِفي كُلِّ أُمثْنعب لَقَد١(}و(.  

مثل قرب البدوي،   . وذا تعلم أن ما يصنع حول القبور املعبودة من دون اهللا          
 من احلجاج وغريهم عنـد     واحلسني مبصر وأشباه ذلك، وما يقع من بعض اجلهال        

قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم من طلب املدد والنصر على األعداء، واالستغاثة بـه          
والشكوى إليه وحنو ذلك، أن هذه عبادة لغري اهللا عز وجـل، وأن هـذا شـرك               
اجلاهلية األوىل، وهكذا ما قد يقع من بعض الصوفية مـن اعتقـادهم أن بعـض     

  .يدبر هذا العامل والعياذ باهللا شرك أكرب يف الربوبيةاألولياء يتصرف يف الكون و

وهكذا ما يقع من اعتقاد بعض الناس، أن بعض املخلوقات له صلة بـالرب              
  عز وجل، وأنه يستغين بذلك عن متابعة الرسول
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حممد صلى اهللا عليه وسلم، أو أنه يعلم الغيب، أو أنه يتصرف يف الكائنات، ومـا          
 أكرب، وشرك ظاهر، خيرج صاحبه من امللة اإلسالمية إن          أشبه ذلك، فإنه كفر باهللا    

  .كان ينتسب إليها

فال توحيد وال إسالم وال إميان وال جناة إال بإفراد اهللا بالعبادة، واإلميان بأنه              
مالك امللك، ومدبر األمور، وأنه كامل يف ذاته وصفاته وأمسائه وأفعاله، ال شريك             

عز وجل، فله الكمال املطلق يف ذاتـه وصـفاته   له، وال شبيه له، وال يقاس خبلقه        
  .وأفعاله، وهو مدبر امللك جل وعال، ال شريك له، وال معقب حلكمه

هذا هو توحيد اهللا، وهذا هو إفراده بالعبادة، وهذا هو دين الرسل كلـهم،              
إياك نوحـد ونطيـع     : يعين )١(}ِإياك نعبد وِإياك نستِعني   {: وهذا معىن قوله تعاىل   

نعبدك وحدك، ونرجـوك    : ونرجو وخناف، كما قال ابن عباس رضي اهللا عنهما        
  .وخنافك

فالعبادة هي توحيد اهللا عـز      . ورناوإياك نستعني على طاعتك، ويف مجيع أم      
وجل واإلخالص له يف طاعة أوامره، وترك نواهيه سبحانه وتعاىل، مـع اإلميـان              
الكامل بأنه مستحق للعبادة وأنه رب العاملني املدبر لعباده، واملالك لكل شـيء،             
واخلالق لكل شيء، وأنه الكامل يف ذاته، وأمسائه وصفاته وأفعاله، وال نقص فيـه،   

عيب فيه، وال مشارك له يف شيء من ذلك، سبحانه وتعاىل، بل له الكمـال               وال  
  .املطلق يف كل شيء جل وعال

  ومن هذا نعلم أنه ال بد من تصديق الرسل مجيعا فيما جاءوا به،
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وعلى رأسهم نبينا حممد عليه الصالة والسالم، وأنه مىت أخلص العبد العبـادة هللا              
السالم، والسيما حممد صلى اهللا عليه وسلم،       وحده، وصدق رسله عليهم الصالة و     

وانقاد لشرعه واستقام عليه، إال يف واحد أو أكثر من نواقض اإلسالم فإنه تبطـل               
  .عبادته، وال ينفعه ما معه من أعمال اإلسالم

فلو أنه صدق حممدا يف كل شيء، وانقاد لشريعته يف كل شيء لكن قال مع             
سيلمة الكذاب الذي خرج يف اليمامـة        أعين م  -مسيلمة رسول مع حممد     : ذلك

 بطلت هذه العقيـدة، وبطلـت   -وقاتله الصحابة يف عهد الصديق رضي اهللا عنه   
ألنه أتـى   . أعماله ومل ينفعه صيام النهار، وال قيام الليل، وال غري ذلك من عمله            

بناقض من نواقض اإلسالم، وهو تصديقه ملسيلمة الكذاب، ألن ذلـك يتـضمن             
ما كَانَ محمد أَبا أَحٍد ِمـن ِرجـاِلكُم         {: انه يف قوله عز وجل    تكذيب اهللا سبح  

    الن ماتخولَ اللَِّه وسر لَِكنونيكما تضمن تكذيب الرسول صلى اهللا عليه        )١(}ِبي
وسلم يف قوله صلى اهللا عليه وسلم يف األحاديث املتواترة عنـه عليـه الـصالة                

  .والسالم، بأنه خامت األنبياء وال نيب بعده
وهكذا من صام النهار، وقام الليل، وتعبد وأفرد اهللا بالعبادة، واتبع الرسول            

 مث بعد ذلك يف أي وقت من األوقات صرف بعض العبـادة       صلى اهللا عليه وسلم،   
لغري اهللا، كأن جيعل بعض العبادة للنيب، أو للويل الفالين، أو للـصنم الفـالين، أو    
للشمس أو للقمر أو للكوكب الفالين أو حنو ذلك، يدعوه ويطلب منه النـصر،              

  توبة إىل اهللاويستمد العون منه، بطلت أعماله اليت سبقت كلها، حىت يعود إىل ال
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وقـال   )١(}ولَو أَشركُوا لَحِبطَ عنهم ما كَانوا يعملُـونَ       {: عز وجل كما قال تعاىل    
ولَقَد أُوِحي ِإلَيك وِإلَى الَِّذين ِمن قَبِلك لَِئن أَشركْت لَيحـبطَن عملُـك             {: انهسبح

لَتو  اِسِرينالْخ ِمن نوهكذا لو آمن باهللا يف كل شيء، وصدق اهللا يف كـل             )٢(}كُون ،
الزنا مباح أو اللواط مباح، أو اخلمر مباحة، صار ذا كافرا،          : شيء، إال يف الزنا، فقال    

ولو فعل كل شيء آخر من دين اهللا، فاستحالله ملا حرم اهللا مما هو معلوم من الـدين                  
استحالله هذا كافرا باهللا، مرتدا عن اإلسالم، ومل تنفعه أعمالـه وال            بالضرورة، صار ب  

  .توحيده هللا عند مجيع املسلمني

إن نوحا أو هودا، أو صاحلا، أو إبراهيم أو إمساعيل أو غريهـم             : وهكذا لو قال  
ليس بنيب، صار كافرا باهللا، وأعماله كلها باطلة، لكونه بذلك قد كذب اهللا سـبحانه               

  . عنهمفيما أخرب به

وهكذا لو حرم ما أحله اهللا، مع التوحيد واإلخالص واإلميان بالرسـل، فقـال              
أنا ما أحل اإلبل أو البقر أو الغنم أو غريها مما أحله اهللا حال جممعا عليه، وقـال                  : مثال

إا حرام يكون ذا كافرا مرتدا عن اإلسالم بعد إقامة احلجة عليه، إذا كان مثله قـد                 
  .ف جنس من أحل ما حرم اهللاوصاد. جيهل ذلك

ما أحل احلنطة أو الشعري بل مها حرام، وما أشبه ذلك، صار كافرا، أو              : أو قال 
إنه يستبيح البنت أو األخت، صار ذا كافرا باهللا، مرتدا عن اإلسالم، ولو صلى              : قال

  وصام وفعل باقي الطاعات، ألن واحدة من هذه اخلصال تبطل دينه، كما قال
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  .)١(}ولَو أَشركُوا لَحِبطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ{: تعاىل
ل الناس إال من شاء اهللا،      وحنن يف زمان غلب فيه اجلهل، وقل فيه العلم، وأقب         

على علوم أخرى وعلى مسائل أخرى، تتعلق بالدنيا، فقل علمهم باهللا، وبدينـه             
ألم شغلوا مبا يصدهم عن ذلك، وصارت أغلب الدروس يف أشياء تتعلق بالدنيا،             
أما التفقه يف دين اهللا، والتدبر لشريعته سبحانه، وتوحيده، فقـد أعـرض عنـه               

  .يشتغل به اليوم هو أقل القليلاألكثرون، وأصبح من 
فينبغي لك يا عبد اهللا االنتباه هلذا األمر، واإلقبال على كتـاب اهللا، وسـنة           
رسوله صلى اهللا عليه وسلم، دراسة وتدبرا وتعقال، حىت تعرف توحيد اهللا واإلميان            
به، وحىت تعرف ما هو الشرك باهللا عز وجل، وحىت تكون بصريا بدينك، وحـىت               

 سبب دخول اجلنة والنجاة من النار، مع العناية حبضور حلقات العلم            تعرف ما هو  
واملذاكرة مع أهل العلم والدين، حىت تستفيد وتفيد، وحىت تكون على بينة وعلى             

  .بصرية يف أمرك
  :أكرب وأصغر: والشرك شركان

فالشرك األكرب ينايف توحيد اهللا، وينايف اإلسـالم، وحيـبط األعمـال،           
: ار، وكل عمل أو قول دلت األدلة على أنـه كفـر بـاهللا       واملشركون يف الن  

كاالستغاثة باألموات أو األصنام، أو اعتقاد حل ما حرم اهللا، أو حترمي ما أحله              
اهللا، أو تكذيب بعض رسله، فهذه األشياء حتبط األعمال، وتوجب الردة عن            

  اإلسالم، كما سبق بيان
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ِإنَّ اللَّه ال يغِفر أَنْ يشرك ِبِه ويغِفر مـا          {: قال تعاىل يف أول سورة النساء      .ذلك
فهنا قد بـني     )١(}ِد افْترى ِإثْما عِظيما   دونَ ذَِلك ِلمن يشاُء ومن يشِرك ِباللَِّه فَقَ       

اهللا أن الشرك ال يغفر، مث علق ما دونه على املشيئة فأمره إىل اهللا سبحانه وتعـاىل،    
إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، على قدر املعاصي اليت مات عليها، غري تائـب، مث        

السنة واجلماعة خالفـا    بعد أن يطهر بالنار خيرجه اهللا منها إىل اجلنة، بإمجاع أهل            
  .للخوارج واملعتزلة، ومن سار على جهم

ِعباِدي الَِّذين أَسرفُوا   قُلْ يا   {: أما يف آية الزمر، فعمم وأطلق فقال سبحانه       
                 ـوه ـها ِإنِميعج وبالذُّن ِفرغي ِة اللَِّه ِإنَّ اللَّهمحر طُوا ِمنقْنال ت فُِسِهملَى أَنع

 ِحيمالر فُورهذه اآلية يف التائبني، أما آية النساء فهي يف غـري        : قال العلماء  )٢(}الْغ
ِإنَّ {: رك مصرا على بعض املعاصي، وهي قوله سبحانه       التائبني، ممن مات على الش    

  .)٣(}اللَّه ال يغِفر أَنْ يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاُء

أما من مات على ما دون الشرك كالزنا واملعاصي األخرى، وهو يـؤمن أـا               
، فهذا حتت مشيئة اهللا عنـد  حمرمة، ومل يستحلها ولكنه انتقل إىل اآلخرة ومل يتب منها        

أهل السنة واجلماعة إن شاء اهللا غفر له، وأدخله اجلنة لتوحيده وإسـالمه، وإن شـاء                
سبحانه عذبه على قدر املعاصي اليت مات عليها بالنار من الزنا وشـرب اخلمـر، أو                

  .عقوقه لوالديه، أو قطيعة أرحامه، أو غري ذلك من الكبائر كما سبق إيضاح ذلك
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خلوارج إىل أن صاحب املعصية خملد يف النار وهو باملعاصي كـافر            وذهب ا 
أيضا، ووافقهم املعتزلة بتخليده يف النار، ولكن أهل السنة واجلماعة خـالفوهم يف        
ذلك ورأوا أن الزاين والسارق والعاق لوالديه وغريهم من أهل الكبائر ال يكفرون             

املعاصي، بل هم حتت مشيئة اهللا      بذلك، وال خيلدون يف النار، إذا مل يستحلوا هذه          
كما تقدم، فهذه أمور عظيمة ينبغي أن نعرفها جيدا، وأن نفهمها كثريا، ألا من              

  .أصول العقيدة

وأن يعرف املسلم حقيقة دينه، وضده من الشرك باهللا تعاىل، ويعلم أن باب             
  .التوبة من الشرك واملعاصي مفتوح إىل أن تطلع الشمس من مغرا

يبة العظيمة، هي الغفلة عن دين اهللا، وعدم التفقه فيه، فرمبا وقـع  ولكن املص 
العبد يف الشرك والكفر باهللا وهو ال يبايل، لغلبة اجلهل، وقلة العلم مبا جـاء بـه                 

فانتبه لنفسك أيهـا العاقـل،   . الرسول صلى اهللا عليه وسلم من اهلدى ودين احلق  
خلريات، واعـرف دينـك   وعظم حرمات ربك، وأخلص هللا العمل، وسارع إىل ا 

بأدلته، وتفقه يف القرآن والسنة باإلقبال على كتاب اهللا، وحبضور حلقات العلـم             
  .وصحبة األخيار، حىت تعرف دينك على بصرية

وأكثر من سؤال ربك الثبات على اهلدى واحلق، مث إذا وقعت يف معـصية              
جاء يف احلـديث    فبادر بالتوبة فكل بين آدم خطاء، وخري اخلطائني التوابون، كما           

  .الصحيح، ألن املعصية نقص يف الدين، وضعف يف اإلميان
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فالبدار البدار إىل التوبة، واإلقالع والندم، واهللا يتوب على من تاب، وهو القائل             
: وقال عز وجل   )١(}وتوبوا ِإلَى اللَِّه جِميعا أَيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ       {: سبحانه

فالتوبة ال بد منها، وهي الزمـة        )٢(}يا أَيها الَِّذين آمنوا توبوا ِإلَى اللَِّه توبةً نصوحا        {
 فاسـتقم   )التوبة دم ما كان قبلها    : (للعبد دائما، والرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول       

 واإلصالح، وكن متفقهـا يف دينـك، ال         عليها، فكلما وقعت منك زلة فبادر بالتوبة      
تشغل حبظك يف الدنيا عن حظك من اآلخرة، بل اجعل للدنيا وقتا، وللتعلم وللتفقه يف               
الدين، والتبصر واملطالعة واملذاكرة والعناية بكتاب اهللا وسنة رسوله صـلى اهللا عليـه              

ي أهـم   وسلم، وحضور حلقات العلم ومصاحبة األخيار غالب وقتك، فهذه األمور ه          
  .شأنك، وسبب سعادتك

وهناك نوع آخر وهو الشرك األصغر مثل الرياء، والسمعة يف بعض العمـل           
أو القول، ومثل أن يقول اإلنسان ما شاء اهللا وشاء فـالن، واحللـف بغـري اهللا،          
كاحللف باألمانة والكعبة والنيب وأشباه ذلك، فهذه وأشباهها من الشرك األصغر،           

ما شاء  : ك، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا قال له رجل          فال بد من احلذر من ذل     
، وقال النيب صـلى اهللا عليـه        ))أجعلتين هللا ندا؟ ما شاء اهللا وحده      (: (اهللا وشئت 

، ))قولوا ما شاء اهللا مث شاء فالن       ال تقولوا ما شاء اهللا وشاء فالن ولكن       (: (وسلم
: وقـال ))  كان حالفا فليحلف باهللا أو ليصمت      من(: (وقال صلى اهللا عليه وسلم    

ال حتلفوا بآبائكم وال بأمهـاتكم وال باألنـداد وال حتلفـوا بـاهللا إال وأنـتم         ((
  من حلف بغري((: وقال صلى اهللا عليه وسلم ))صادقون

                                     
 .٣١سورة النور اآلية ) ١(
  .٨سورة التحرمي اآلية  )٢(



  

 - ٢٩ -

إىل غري هذا من األحاديث الصحيحة الواردة يف هـذا املعـىن،   )) اهللا فقد أشرك س
) أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصـغر      (: ومن ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم      

، وقد يكون الرياء كفرا أكرب إذا دخل صاحبه يف الـدين    ) الرياء(فسئل عنه فقال    
رياء ونفاقا، وأظهر اإلسالم ال عن إميان وال عن حمبة، فإنه يصري ذا منافقا كافرا               

  .كفرا أكرب

وعظم احمللوف به مثل تعظيم اهللا، أو اعتقد أنه         وكذلك إذا حلف بغري اهللا،      
  .يعلم الغيب، أو يصلح أن يعبد مع اهللا سبحانه، صار بذلك مشركا شركا أكرب

أما إذا جرى على اللسان، احللف بغري اهللا كالكعبة، والنيب وغريمها، بـدون       
  .هذا االعتقاد، فإنه يكون مشركا شركا أصغر فقط

ا وإياكم الفقه يف دينه، والثبـات عليـه، وأن         وأسأل اهللا عز وجل أن مينحن     
يرزقنا وإياكم االستقامة عليه، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفـسنا، وسـيئات             

  .أعمالنا، ومن مضالت الفنت إنه تعاىل جواد كرمي

وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وأصـحابه             
  .وأتباعه بإحسان إىل يوم الدين
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)١( 

احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى           
  .داه

 فإن اهللا سبحانه وتعاىل بعث رسله عليهم الصالة والـسالم دعـاة      :أما بعد 
اس على اهللا حجة بعد     للحق وهداة للخلق، بعثهم مبشرين ومنذرين لئال يكون للن        

الرسل، فبلغوا الرسالة وأدوا األمانة، ونصحوا ألممهم، وصـربوا علـى أذاهـم،             
  .وجاهدوا يف اهللا حق جهاده، حىت أقام اهللا م احلجة وقطع م املعذرة

ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسولًا أَِن اُعبـدوا اللَّـه واجتِنبـوا             { :كما قال تعاىل  
 الطَّاغُوت فَِمنهم من هدى اللَّه وِمنهم من حقَّت علَيِه الضاللَةُ فَِسريوا ِفي الْـأَرضِ             

    كَذِِّبنيةُ الْماِقبكَانَ ع فوا كَيظُر{ :وقال تعاىل  )٢(}فَان       ِمـن ِلـكقَب ا ِمنلْنسا أَرمو
واسـأَلْ مـن    { :وقال سبحانه  )٣(}رسوٍل ِإال نوِحي ِإلَيِه أَنه ال ِإلَه ِإال أَنا فَاعبدونِ         

سونَ  أَردبعةً يِن آِلهمحوِن الرد ا ِمنلْنعا أَجِلنسر ِمن ِلكقَب ا ِمنفبني سبحانه يف  )٤(}لْن
  هذه اآليات أنه أرسل الرسل ليدعوا الناس إىل عبادة اهللا وحده وينذروهم عن الشرك به

                                     
نشرت ضمن كتاب حماضـرات رابطـة العـامل اإلسـالمي للموسـم الثقـايف يف حـج عـام                     )١(

 ٧٩/٨٦ص.هـ١٤٠٠
 .٣٦سورة النحل اآلية  )٢(
 .٢٥سورة األنبياء اآلية  )٣(
 .٤٥سورة الزخرف اآلية  )٤(
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حيـد اهللا يف    وعبادة غريه، وقد بلغ الرسل عليهم الصالة والسالم ذلك ودعـوا إىل تو            
عبادته فأرسوا ألممهم قواعد العدالة والرب والسالم، وجنحوا يف مهمتهم غاية النجـاح،             
ألن مهمتهم هي البالغ والبيان، أما اهلداية للقلوب وتوفيقها لقبول احلق فهذا بيـد اهللا           

لَيس علَيك هداهم ولَِكن { :سبحانه ليس بيد الرسل وال غريهم كما قال اهللا عز وجل          
وقال  )٢(}فَهلْ علَى الرسِل ِإال الْبالغُ الْمِبني     { :وقال سبحانه  )١(}اللَّه يهِدي من يشاءُ   

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا ِبالْبيناِت وأَنزلْنا معهم الِْكتاب والِْميزانَ ِليقُوم النـاس           { :سبحانه
والسيما خامتهم وإمامهم وأفضلهم نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم، فإنـه         )٣(}ِبالِْقسِط

عوته أعظم جناح، وأكمل اهللا له وألمته الدين، وأمت عليهم النعمة، وجعـل  قد جنح يف د   
شريعته شريعة كاملة عامة جلميع الثقلني منتظمة جلميع مصاحلهم العاجلة واآلجلة، كما       

الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي ورِضيت لَكُم         { :قال اهللا عز وجل   
وقال  )٥(}وما أَرسلْناك ِإال كَافَّةً ِللناِس بِشريا ونِذيرا      { :وقال سبحانه  )٤(}الِْإسالم ِدينا 

 يا أَيها الناس ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم جِميعا الَِّذي لَه ملْك السماواِت             قُلْ{ :عز وجل 
ي يـؤِمن  والْأَرِض ال ِإلَه ِإال هو يحِيي ويِميت فَآِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه النِبي الْأُمي الَّـذِ   

وقد أجام األقلون وكفر ـم األكثـرون    )٦(}ِباللَِّه وكَِلماِتِه واتِبعوه لَعلَّكُم تهتدونَ 
  تباعا للظن واهلوىإجهال وتقليدا لآلباء واألسالف، و

                                     
 .٢٧٢سورة البقرة اآلية  )١(
 .٣٥ة النحل اآلية سور )٢(
 .٢٥سورة احلديد اآلية  )٣(
 .٣سورة املائدة اآلية  )٤(
 .٢٨سورة سبأ اآلية  )٥(
 .١٥٨سورة األعراف  )٦(
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وجعلُوا الْمالِئكَةَ الَِّذين هم ِعباد الرحمِن ِإناثًا أَشِهدوا خلْقَهـم          { :كما قال سبحانه  
وقَالُوا لَو شاَء الرحمن ما عبدناهم ما لَهم ِبذَِلك ِمن          * ستكْتب شهادتهم ويسأَلُونَ    

بلْ قَالُوا  * أَم آتيناهم ِكتابا ِمن قَبِلِه فَهم ِبِه مستمِسكُونَ         * ِعلٍْم ِإنْ هم ِإال يخرصونَ      
وكَذَِلك ما أَرسلْنا ِمن قَبِلـك  * ِإنا وجدنا آباَءنا علَى أُمٍة وِإنا علَى آثَاِرِهم مهتدونَ         

                  لَـى آثَـاِرِهمـا عِإنٍة ولَى أُما عاَءنا آبندجا وا ِإنفُوهرتِذيٍر ِإال قَالَ من ٍة ِمنيِفي قَر
قَالَ أَولَو ِجئْتكُم ِبأَهدى ِمما وجدتم علَيِه آباَءكُم قَالُوا ِإنا ِبما أُرِسلْتم ِبِه             * مقْتدونَ  
وقال تعاىل ملا ذكـر      )١(}فَانتقَمنا ِمنهم فَانظُر كَيف كَانَ عاِقبةُ الْمكَذِِّبني      * كَاِفرونَ  

ِإنْ ِهي ِإال أَسماٌء سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه ِبهـا            { :الالت والعزى ومناة  
 )٢(}ِإال الظَّن وما تهوى الْأَنفُس ولَقَد جاَءهم ِمن ربِهم الْهدى         ِمن سلْطَاٍن ِإنْ يتِبعونَ     

واآليات يف هذا املعىن كثرية وقد حيمل بعضهم على التكذيب واملخالفة احلسد والبغي             
واالستكبار، مع كونه يعرف احلق كما جرى لليهود فإم يعرفون حممدا عليه الـصالة      

رفون أبناءهم ولكن محلهم البغي واحلسد وإيثار العاجلة على تكذيبـه           والسالم كما يع  
 :قال اهللا تعاىل عن موسى أنه قال لفرعـون        . وعدم اتباعه وكما جرى لفرعون وقومه     

}اِئرصِض بالْأَراِت واومالس بالِء ِإال رؤلَ هزا أَنم تِلمع اآلية )٣(}لَقَد.  
فَلَما جاَءتهم آياتنا مبِصرةً قَالُوا هـذَا ِسـحر   { :وقال تعاىل عن فرعون وقومه 

  ِبنيـةُ             * ماِقبكَـانَ ع ـفكَي ظُرا فَانلُوعا وظُلْم مهفُسا أَنهتقَنيتاسا ووا ِبهدحجو
فِْسِدينوقال سبحانه عن كفار )٤(}الْم  

                                     
 .٢٥-١٩سورة الزخرف اآليات  )١(
 .٢٣سورة النجم اآلية ) ٢(
 .١٠٢سورة اإلسراء اآلية ) ٣(
 .١٤-١٣سورة النمل اآليات  )٤(



  

 - ٣٣ -

قَد نعلَم ِإنه لَيحزنك الَِّذي يقُولُـونَ       { :قريش يف تكذيبهم حملمد صلى اهللا عليه وسلم       
وقد كانوا يعرفونـه يف      )١(}فَِإنهم ال يكَذِّبونك ولَِكن الظَّاِلِمني ِبآياِت اللَِّه يجحدونَ       

لصدق واألمانة ويسمونه األمني ويشهدون له بالصدق، فلما جاءهم بغري ما           اجلاهلية با 
عليه آباؤهم وأسالفهم أنكروا عليه وكذبوه وعادوه وآذوه وقاتلوه، وهذه سنة اهللا يف             
عباده مع الرسل ودعاة احلق ميتحنون ويكذبون ويعادون مث تكون هلم العاقبـة، كمـا            

 الصحيحة والوقائع املعروفة قدميا وحديثا،      شهدت بذلك اآليات احملكمات واألحاديث    
وكما شهد هرقل عظيم الروم ملا سأل أبا سفيان عن حال النيب صلى اهللا عليه وسـلم                 

 إا بينهم وبينه سجال يدالون عليه       :وسريته وكيف احلرب بينهم وبينه فقال أبو سفيان       
  . هكذا الرسل تبتلى مث تكون هلم العاقبة:ويدال عليهم فقال هرقل

وقد وعد اهللا الرسل وأتباعهم بالنصر والتمكني وحسن العاقبة يف الدنيا واآلخرة            
* ِإنهم لَهم الْمنصورونَ * ت كَِلمتنا ِلِعباِدنا الْمرسِلني  ولَقَد سبقَ { :كما قال عز وجل   

ِإنا لَننصر رسلَنا والَِّذين آمنوا ِفي الْحياِة { :وقال سبحانه )٢(}وِإنَّ جندنا لَهم الْغاِلبونَ
     ادهالْأَش قُومي مويا وينـوُء          * الدس ملَهةُ وناللَّع ملَهو مهتِذرعم الظَّاِلِمني فَعنال ي موي

يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم          { :وقال تعاىل  )٣(}الداِر
 *       مالَهملَّ أَعأَضو ما لَهسعوا فَتكَفَر الَِّذينذَِل* و     لَ اللَّـهـزـا أَنوا مكَِره مهِبأَن ك

مالَهمطَ أَعب{ :وقال عز وجل )٤(}فَأَحلَيا عقكَانَ حورصا نن  

                                     
 .٣٣سورة األنعام اآلية  )١(
 .١٧٣، ١٧٢، ١٧١سورة الصافات اآلية  )٢(
 .٥٢، ٥١سورة غافر اآليتان ) ٣(
 .٩، ٨، ٧سورة حممد اآليات ) ٤(
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ِمِننيؤ{ :، وقال سبحانه   )١(}الْمعو      اِلحِملُوا الصعو كُموا ِمننآم الَِّذين اللَّه اِت د
     مهِديـن ـملَه نكِّنملَيو ِلِهمقَب ِمن الَِّذين لَفختا اسِض كَمِفي الْأَر مهِلفَنختسلَي
الَِّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم ِمن بعِد خوِفِهم أَمنا يعبدونِني ال يشِركُونَ ِبي شيئًا             

  دعب كَفَر نمالْفَاِسقُونَ    و مه فَأُولَِئك واآليات يف هذا املعىن كثرية ومن       )٢(} ذَِلك
تأمل سنة اهللا يف عباده علم صحة ما دلت عليه هذه اآليات من جهة الواقع كمـا             
قد علم ذلك من جهة النقل وإمنا يصاب أهل اإلسالم يف بعض األحيان بسبب ما               

 وعدم اإلعداد املستطاع ألعـدائهم      حيصل منهم من الذنوب والتفريط يف أمر اهللا       
مـا  وما أَصابكُم ِمن مـِصيبٍة فَبِ     { :وحلكم أخرى وأسرار عظيمة كما قال تعاىل      

َولَما أَصابتكُم مِصيبةٌ قَـد   أ{ :وقال سبحانه  )٣(}كَسبت أَيِديكُم ويعفُو عن كَِثريٍ    
أَصبتم ِمثْلَيها قُلْتم أَنى هذَا قُلْ هو ِمن ِعنِد أَنفُِسكُم ِإنَّ اللَّه علَى كُـلِّ شـيٍء                 

ما أَصابك ِمن حسنٍة فَِمن اللَِّه وما أَصابك ِمن سيئٍَة          { :وقال عز وجل   )٤(}ٌقَِدير
 فِْسكن ومن يتأمل دعوة الرسل عليهم الصالة والسالم وحال األمـم          ،   )٥(}فَِمن

الذين دعتهم الرسل يتضح له أن التوحيد الذي دعوا إليه ثالثة أنواع، نوعان أقـر      
ا املشركون فلم يدخلوا ما يف اإلسالم ومها توحيد الربوبية وتوحيد األمسـاء             م

والصفات، أما توحيد الربوبية فهو اإلقرار بأفعال الرب من اخللق والرزق والتدبري            
  واإلحياء واإلماتة إىل غري ذلك من أفعاله سبحانه

                                     
 .٤٧سورة الروم اآلية ) ١(
 .٥٥سورة النور اآلية  )٢(
 .٣٠سورة الشورى اآلية ) ٣(
  .١٦٥سورة آل عمران اآلية ) ٤(
 .٧٩سورة النساء اآلية ) ٥(
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 توحيـد العبـادة    فإن املشركني قد أقروا بذلك واحتج اهللا عليهم به، ألنه يستلزم          
 ولَِئن سأَلْتهم من خلَق السماواِت والْأَرض وسـخر       { :ويقتضيه، كما قال تعاىل   

 ولَِئن سأَلْتهم مـن   { :وقال تعاىل  )١(}الشمس والْقَمر لَيقُولُن اللَّه فَأَنى يؤفَكُونَ     
 اللَّه قُولُنلَي ملَقَهِض  { :اآلية وقال تعاىل )٢(}خالْـأَراِء ومالس ِمن قُكُمزري نقُلْ م

أَم             ِمـن تيالْم ِرجخيِت ويالْم ِمن يالْح ِرجخي نمو ارصالْأَبو عمالس ِلكمي ن
املعىن فقل أفال تتقـون   )٣(}َالْحي ومن يدبر الْأَمر فَسيقُولُونَ اللَّه فَقُلْ أَفَال تتقُون       

قُلْ ِلمِن  { :لفاعل هلذه األشياء وقال تعاىل    اإلشراك به يف عبادته وأنتم تعلمون أنه ا       
قُلْ مـن   * سيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ أَفَال تذَكَّرونَ      * الْأَرض ومن ِفيها ِإنْ كُنتم تعلَمونَ       

قُلْ * سيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ أَفَال تتقُونَ     * رب السماواِت السبِع ورب الْعرِش الْعِظيِم       
ملَكُوت كُلِّ شيٍء وهو يِجري وال يجار علَيِه ِإنْ كُنتم تعلَمونَ سيقُولُونَ        من ِبيِدِه   

  .)٤(}ِللَِّه قُلْ فَأَنى تسحرونَ

واآليات يف هذا املعىن كثرية وكلها دالة على إقرارهم بأفعال الرب سبحانه            
م العبادة هللا وحده وذلك     ومل يدخلهم ذلك يف اإلسالم، كما تقدم لعدم إخالصه        

حجة عليهم فيما أنكروه من توحيد العبادة ألن اخلالق هلذه األشياء اليت أنكروهـا        
  .هو املستحق ألن يعبد وحده ال شريك له

  أما النوع الثاين وهو توحيد األمساء والصفات فقد ذكر اهللا ذلك
                                     

 .٦١سورة العنكبوت اآلية ) ١(
 .٨٧سورة الزخرف اآلية ) ٢(
 .٣١سورة يونس اآلية ) ٣(
 .٨٩، ٨٨، ٨٧، ٨٦، ٨٥، ٨٤سورة املؤمنون اآليات  )٤(
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 الرمحن يف قولـه     يف آيات كثريات ومل ينكره املشركون سوى ما ذكر عنهم من إنكار           
ـ             { :تعاىل ت وِإلَيـِه   وهم يكْفُرونَ ِبالرحمِن قُلْ هو ربي ال ِإلَه ِإال هو علَيـِه توكَّلْ
   .)١(}متاِب

وهذا منهم على سبيل املكابرة والعناد وإال فهم يعلمون أنه سبحانه هو الـرمحن              
هو اللَّه الَِّذي ال ِإلَه ِإال هو       { :كما وجد ذلك يف كثري من أشعارهم، قال اهللا سبحانه         

     ِحيمالر نمحالر وِة هادهالشِب ويالْغ اِلم{ :وقال اهللا عز وجل    )٢(}ع    دأَح اللَّه وقُلْ ه
 *   دمالص اللَّه *     ولَدي لَمو ِلدي لَم *    دا أَحكُفُو لَه كُني لَم{ :وقال سبحانه  )٣(}و سلَي

    ِصريالْب ِميعالس وهٌء ويـا     { :وقال عز وجل   )٤(}كَِمثِْلِه شالْع بِللَّـِه ر دمالْح لَِمني
ِإنَّ اللَّه  فَال تضِربوا ِللَِّه الْأَمثَالَ     { :وقال سبحانه  )٥(}الرحمِن الرِحيِم ماِلِك يوِم الدينِ    

واآليات يف هذا املعىن كثرية وكلها دالة على أن اهللا سبحانه            )٦(}يعلَم وأَنتم ال تعلَمونَ   
له األمساء احلسىن والصفات العال وله الكمال املطلق يف ذاته وأمسائه وصفاته وأفعاله ال              

اء يف كتـاب  وقد أمجع سلف األمة على وجوب اإلميان بكل ما ج      .شريك له يف ذلك   
اهللا عز وجل وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم الصحيحة مـن األمسـاء والـصفات                
وإقرارها كما جاءت، واإلميان بأن اهللا سبحانه موصوف ا على احلقيقة ال على ااز              
على الوجه الالئق به ال شبيه له يف ذلك وال ند له وال كفؤ وال يعلم كيفيتها إال هـو                    

  سبحانه وهو
                                     

  .٣٠سورة الرعد اآلية ) ١(
 .٢٢سورة احلشر اآلية ) ٢(
 .سورة اإلخالص كاملة) ٣(
 .١١سورة الشورى اآلية ) ٤(
 .٤، ٣، ٢سورة الفاحتة ) ٥(
 .٧٤سورة النحل ) ٦(
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صوف مبعانيها كلها على الكمال املطلق الذي ال يشاه فيها أحد كما تقدم يف قوله            املو
وهذا النوع حجة قاطعة على      )١(} وهو السِميع الْبِصري   لَيس كَِمثِْلِه شيءٌ  { :عز وجل 

  .استحقاق ربنا سبحانه العبادة كالنوع األول
أما النوع الثالث فهو توحيد العبادة وهو الذي جاءت به الرسل، ونزلت الكتب             
بالدعوة إليه، واألمر بتحقيقه وخلق اهللا من أجله الثقلني، وفيه وقعت اخلـصومة بـني             

َلَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسـولًا أَِن اُعبـدوا اللَّـه            و{ : وأممهم، كما قال تعاىل    الرسل
وما أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإال نوِحي ِإلَيِه         { :وقال تعاىل  )٢(}طَّاغُوتواجتِنبوا ال 

وقال عن نوح وهود وصاحل وشعيب عليهم الـصالة         ،   )٣(}ِه ِإال أَنا فَاعبدون   أَنه ال ِإلَ  
وقـال   )٤(}اعبدوا اللَّه ما لَكُم ِمن ِإلٍَه غَيره     { :والسالم أن كل واحد منهم قال لقومه      

اعبدوا اللَّه واتقُوه ذَِلكُم خيـر لَكُـم ِإنْ كُنـتم      وِإبراِهيم ِإذْ قَالَ ِلقَوِمِه     { :سبحانه
تعلَمونَ ِإنما تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه أَوثَانا وتخلُقُونَ ِإفْكًا ِإنَّ الَِّذين تعبدونَ ِمـن دوِن               

الرزق واعبـدوه واشـكُروا لَـه ِإلَيـِه     اللَِّه ال يمِلكُونَ لَكُم ِرزقًا فَابتغوا ِعند اللَِّه       
  . )٥(}ترجعونَ

يا { :وقال عز وجل   )٦(}الِْإنس ِإال ِليعبدونِ  وما خلَقْت الِْجن و   { :وقال سبحانه 
  لَِّذين ِمن قَبِلكُمأَيها الناس اعبدوا ربكُم الَِّذي خلَقَكُم وا

                                     
 .١١رى اآلية سورة الشو )١(
 .٣٦سورة النحل اآلية ) ٢(
 .٢٥سورة األنبياء اآلية ) ٣(
 .٧٣سورة األعراف اآلية ) ٤(
 .١٧، ١٦سورة العنكبوت اآليتان ) ٥(
 .٥٦سورة الذاريات اآلية ) ٦(
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اآلية وقـال   )٢(}ياهوقَضى ربك أَال تعبدوا ِإال إِ     { :، وقال عز وجل    )١(}لَعلَّكُم تتقُونَ 
دل علـى  واآليات يف هذا املعىن كثرية وكلها ت  )٣(}ِإياك نعبد وِإياك نستِعني   { :سبحانه

أن اهللا سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكتاب وخلق اخللق ليعبد وحده ال شـريك لـه                
  .وخيص بالعبادة دون كل ما سواه

وقد تنوعت عبادة املشركني لغري اهللا، فمنهم من عبد األنبياء والصاحلني ومنـهم           
 من عبد األصنام ومنهم من عبد األشجار واألحجار ومنهم من عبد الكواكب وغريها،            
فأرسل اهللا الرسل عليهم الصالة والسالم وأنزل الكتب إلنكار ذلك كله، ودعوة اخللق             
كلهم إىل عبادة اهللا وحده دون كل ما سواه فال يدعى إال اهللا وال يستغاث إال بـه وال   
يتوكل إال عليه وال يتقرب بالنذور والذبائح إال له عز وجل، إىل غري ذلك من أنـواع                 

ع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األقـوال واألعمـال الظـاهرة             العبادة وهي اسم جام   
  .والباطنة

وقد زعم املشركون أم قصدوا بعبادة األنبياء والصاحلني واختـاذهم األصـنام            
واألوثان آهلة مع اهللا زعموا أم إمنا أرادوا بذلك القربة والشفاعة إىل اهللا سبحانه فـرد        

ويعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه ما ال يـضرهم وال         { :اهللا عليهم ذلك وأبطله بقوله عز وجل      
    دا ِعنناؤفَعالِء شؤقُولُونَ هيو مهفَعناِت          ياومِفي الس لَمعا ال يِبم ئُونَ اللَّهبناللَِّه قُلْ أَت 

  فَاعبِد اللَّه{ :، وقال عز وجل)٤(}ِفي الْأَرِض سبحانه وتعالَى عما يشِركُونَوال 

                                     
 .٢١سورة البقرة اآلية ) ١(
 .٢٣سورة اإلسراء اآلية ) ٢(
 .٥سورة الفاحتة اآلية ) ٣(
 .١٨سورة يونس اآلية  )٤(



  

 - ٣٩ -

        اِلصالْخ ينأَال ِللَِّه الد ينالد ا لَهِلصخم *       مهدبعا ناَء مِليوِنِه أَود ذُوا ِمنخات الَِّذينو
ِإال ِليقَربونا ِإلَى اللَِّه زلْفَى ِإنَّ اللَّه يحكُم بينهم ِفي ما هم ِفيِه يختِلفُونَ ِإنَّ اللَّـه ال                   

كَفَّار كَاِذب وه نِدي مه١(}ي(.  

نا حممد صلى اهللا عليه وسلم قريشا وغريهم من كفار العرب إىل هذا             وملا دعا نبي  
التوحيد أنكروه واحتجوا على ذلك بأنه خالف ما عليه آباؤهم وأسالفهم كما قـال              

وعِجبوا أَنْ جاَءهم منِذر ِمنهم وقَالَ الْكَاِفرونَ هذَا ساِحر كَذَّاب أَجعـلَ           { :سبحانه
      ابجٌء عيذَا لَشا ِإنَّ هاِحدا وةَ ِإلَه{ :وقال سبحانه  )٢(}الْآِله     موا ِإذَا ِقيلَ لَهكَان مهِإن

قـال اهللا    )٣(}ويقُولُونَ أَِئنا لَتاِركُو آِلهِتنا ِلشاِعٍر مجنونٍ     * ال ِإلَه ِإال اللَّه يستكِْبرونَ      
واآليـات الدالـة علـى كفـرهم         )٤(}بلْ جاَء ِبالْحق وصدق الْمرسِلني    { :سبحانه

  .واستكبارهم وعنادهم كثرية جدا قد سبق ذكر الكثري منها

فالواجب على الدعاة إىل اهللا سبحانه أن يبلغوا عن اهللا دينه بعلم وبـصرية، وأن               
ييأسوا وأن يتذكروا وعد اهللا رسله وأتباعهم بالنصر والـتمكني يف األرض            يصربوا وال   

إذا نصروا دينه وثبتوا عليه واستقاموا على طاعة اهللا ورسوله، كما تقدم ذكر ذلـك يف    
اآليات احملكمات وكما جرى لنبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم فقد أوذي وعودي من              

له واستمر يف الدعوة إىل ربه وجاهـد يف اهللا          القريب والبعيد فصرب كما صرب الرسل قب      
  حق اجلهاد وصرب أصحابه وناصروه وجاهدوا معه حىت أظهر

                                     
  .٣، ٢سورة الزمر اآليتان ) ١(
  .٥، ٤سورة ص اآليتان ) ٢(
 .٣٦، ٣٥سورة الصافات اآليات ) ٣(
 .٣٧سورة الصافات اآلية  )٤(
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اهللا دينه وأعز جنده وخذل أعداءه ودخل الناس يف دين اهللا أفواجا، سنة اهللا يف عباده،                
ومن يتولَّ اللَّـه    { :فلن جتد لسنة اهللا تبديال، ولن جتد لسنة اهللا حتويال، كما قال تعاىل            

وكَانَ { :وتقدم قوله عز وجل    )١(}ورسولَه والَِّذين آمنوا فَِإنَّ ِحزب اللَِّه هم الْغاِلبونَ       
   ِمِننيؤالْم رصا ننلَيا عق{ :وقوله سبحانه  )٢(}حِملُـوا       وعو كُموا ِمننآم الَِّذين اللَّه دع

         ملَيو ِلِهمقَب ِمن الَِّذين لَفختا اسِض كَمِفي الْأَر مهِلفَنختساِت لَياِلحالص   ـملَه نكِّن
ِدينهم الَِّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم ِمن بعِد خوِفِهم أَمنا يعبدونِني ال يشِركُونَ ِبـي              

  .)٤(}فَاصِبر ِإنَّ الْعاِقبةَ ِللْمتِقني{ :وقال سبحانه. اآلية )٣(}شيئًا

وأسأل اهللا عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال املـسلمني،              
وجيمع قلوم على احلق، وأن يفقههم يف دينه، وأن يصلح قادم، وجيمعهـم علـى               

.. ويوفقهم لتحكيم شريعته والتحاكم إليها واحلذر مما خالفها إنه جواد كـرمي           اهلدى،  
وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله نبينا حممد وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان إىل يوم              

  .الدين

 

                                     
 .٥٦سورة املائدة اآلية ) ١(
 .٤٧سورة الروم اآلية ) ٢(
 .٥٥سورة النور اآلية ) ٣(
 .٤٩سورة هود اآلية ) ٤(
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)١( 

م على سيد األولني    احلمد هللا رب العاملني، والعاقبة للمتقني، والصالة والسال       
  .واآلخرين، وعلى مجيع األنبياء واملرسلني وآل كلٍّ وسائر الصاحلني

فلما كان توحيد اهللا عز وجل واإلميان به وبرسله عليهم الـصالة            : أما بعد 
والسالم، أهم الواجبات وأعظم الفرائض، والعلم بذلك أشرف العلوم وأفـضلها،           

يل داعية إىل بيانه بالتفصيل رأيت إيـضاح      وملا كانت احلاجة إىل هذا األصل األص      
ذلك يف هذه الكلمة املوجزة لشدة احلاجة إىل ذلك، وألن هذا املوضوع العظـيم              
جدير بالعناية، وأسأل اهللا عز وجل أن يوفقنا مجيعا إلصابة احلق يف القول والعمل،             

  .وأن يعيذنا مجيعا من اخلطإ والزلل

ال ريب أن التوحيد    : د العون والتوفيق   فأقول ومن اهللا سبحانه وتعاىل أستم     
هو أهم الواجبات، وهو أول فريضة، وهو أول دعوة الرسـل علـيهم الـصالة               
والسالم، وهو زبدة هذه الدعوة كما بني ذلك ربنا عز وجل يف كتابه املبني، وهو               

ٍة ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُم    {: أصدق القائلني، حيث يقول سبحانه عن مجيع املرسلني       
وا الطَّاغُوتِنبتاجو وا اللَّهدبولًا أَِن اُعس٢(}ر(.  

                                     
 .هـ١٤/٤/١٣٩٤دينة النبوية بتاريخ حماضرة ألقيت يف مدرسة دار احلديث بامل  )١(
 .٣٦سورة النحل اآلية   )٢(
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اعبـدوا  : أوضح جل وعال أنه بعث يف مجيع األمم يف كل أمة رسوال يقول هلم             
اعبـدوا اهللا   : اهللا، واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة الرسل كل واحد يقول لقومه وأمته          

  .واجتنبوا الطاغوت

 اخلصومة بني الرسل واألمم يف توحيـد العبـادة، وإال           وحدوا اهللا، ألن  : املعىن
فاألمم تقر بأن اهللا را وخالقها ورازقها، وتعرف كثريا من أمسائه وصـفاته، ولكـن               
الرتاع واخلصومة، من عهد نوح إىل يومنا هذا يف توحيد اهللا بالعبادة، فالرسل تقـول               

ا سواه، وأعداؤهم وخصومهم    أخلصوا العبادة له، وحدوه ا، واتركوا عبادة م       : للناس
  .ال بل نعبده ونعبد غريه، ما خنصه بالعبادة: يقولون

األمم ال تنكر عبادته باجلملة، بل تعبـده،  . هذا هو حمل الرتاع بني الرسل واألمم 
  ولكن الرتاع هل خيص ا أم ال خيص؟

فالرسل بعثهم اهللا لتخصيص الرب بالعبادة، وتوحيده ا، دون كل ما سـواه،             
ونه عز وجل املالك، القادر على كل شيء، اخلالق، الرزاق للعباد، العليم بأحواهلم،             لك

  .إىل غري ذلك

فلهذا دعت الرسل عليهم الصالة والسالم مجيع األمم، إىل توحيد اهللا، وإخالص            
  .العبادة له سبحانه وتعاىل، وترك عبادة ما سواه

قال ابن   )١(}أَِن اُعبدوا اللَّه واجتِنبوا الطَّاغُوت    {: وهذا هو معىن قوله عز وجل     
  العبادة هي: عباس رضي اهللا عنهما يف هذا املعىن

                                     
 .٣٦سورة النحل اآلية  )١(



  

 - ٤٣ -

إذ هو املقصود،   . إن العبادة هي التوحيد   : يع العلماء وهكذا قال مج   .التوحيد
ِإذْ قَالَ ِإبراِهيم   و{: واألمم الكافرة تعبد اهللا وتعبد معه سواه، كما قال جل وعال          

فتربأ مـن    )١(}ِلأَِبيِه وقَوِمِه ِإنِني براٌء ِمما تعبدونَ ِإال الَِّذي فَطَرِني فَِإنه سيهِدينِ          
فعلم أم يعبدونه، ويعبدون معـه      . معبودام كلها إال فاطره سبحانه، أي خالقه      

خالقه وفاطره عز وجـل، وهـو اهللا        فلهذا تربأ اخلليل من معبودام سوى       . غريه
ـ  {: سبحانه وتعاىل، وهكذا قوله عز وجل  ِه وأَعتِزلُكُم وما تدعونَ ِمـن دوِن اللَّ

واآليات يف هذا املعىن    . فعلم أم يعبدون اهللا، ويعبدون معه غريه       )٢(}وأَدعو ربي 
كثرية، فعلمنا بذلك أن املقصود من دعوة الرسل ختصيص اهللا بالعبادة، وإفـراده             
ا، ال يدعى إال هو جل وعال، وال يستغاث إال به، وال ينذر إال له، وال يذبح إال                 

ال له، إىل غري ذلك من العبادات، فهو املستحق هلا جل وعال دون             له، وال يصلى إ   
  .كل ما سواه، وهذا هو معىن ال إله إال اهللا، فإن معناها ال معبود حق إال اهللا

هذا هو معناها عند أهل العلم ألن اآلهلة موجودة بكثرة واملشركون من قدمي           
، وسـواع، ويغـوث،     ود: من عهد نوح يعبدون آهلة من دون اهللا منها        : الزمان

  .ويعوق، ونسر، وغري ذلك

وهكذا الفرس والروم وغريهـم كلـهم       . وهكذا العرب عندها آهلة كثرية    
  فعلم بذلك أن املقصود. عندهم آهلة يعبدوا مع اهللا
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ال إله إال اهللا هو املقصود بدعوة الرسل، وهو أن يوحد اهللا، وخيص بالعبادة دون             : بقول
ذَِلك ِبأَنَّ اللَّه هو الْحق     {: ذا يقول سبحانه يف كتابه املبني     كل ما سواه جل وعال، وهل     

فاتضح بذلك أن املقصود ختصيصه بالعبـادة        )١(}باِطلُوأَنَّ ما يدعونَ ِمن دوِنِه هو الْ      
دون كل ما سواه، وأنه سبحانه املعبود احلق جل وعال، وأن ما عبد من دونه معبـود                 

ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسولًا أَِن اُعبـدوا اللَّـه           {: باطل، وهلذا قال سبحانه وتعاىل    
 وا الطَّاغُوتِنبتاجأي وحدوا اهللا واجتنبـوا الطـاغوت، أي اتركـوا عبـادة             )٢(}و

  .الطاغوت، وابتعدوا عنها

اإلنس واجلن واملالئكة، وغري ذلك من      كل ما عبد من دون اهللا من        : والطاغوت
  .اجلمادات، ما مل يكن يكره ذلك وال يرضى به

واملقصود أن الطاغوت كل ما عبد من دون اهللا من اجلمادات وغريهـا، ممـن               
يرضى بذلك، أما من ال يرضى بذلك كاملالئكة واألنبياء والصاحلني، فالطاغوت هـو             

  .ناسالشيطان الذي دعا إىل عبادم، وزينها لل

فالرسل واألنبياء واملالئكة، وكل صاحل ال يرضى أن يعبد من دون اهللا أبدا، بـل        
ينكر ذلك وحياربه، فليس بطاغوت، وإمنا الطاغوت كل ما عبد من دون اهللا ممن يرضى      

  .بذلك كفرعون وإبليس وأشباههما ممن يدعو إىل ذلك، أو يرضى به

م املعبودة من دون اهللا، كلـها  وهكذا اجلمادات من األشجار واألحجار واألصنا   
  .تسمى طاغوتا بسبب عبادا من دون اهللا

                                     
 .٦٢سورة احلج اآلية   )١(
 .٣٦سورة النحل اآلية   )٢(



  

 - ٤٥ -

 أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإال       وما{: ويف هذا املعىن يقول سبحانه وتعاىل     
وهذه اآلية مثل اآلية السابقة، يبني فيها        )١(}نوِحي ِإلَيِه أَنه ال ِإلَه ِإال أَنا فَاعبدونِ       

سبحانه أن دعوة الرسل مجيعا هي الدعوة إىل التوحيد وإخالص العبادة هللا وحده             
ه ال إله إال اهللا يكفي مع قطع النظر عن        جل وعال دون كل ما سواه، ولو كان قول        

ختصيص اهللا بالعبادة واإلميان بأنه هو املستحق هلا، ملا امتنع الناس من ذلك، ولكن              
املشركني عرفوا أن قوهلا يبطل آهلتهم، وأن قوهلا يقتضي أن اهللا هو املعبود احلـق،           

  .واملختص بذلك جل وعال

ستجابة هلـا فاتـضح ـذا أن        فلهذا أنكروها وعادوها واستكربوا عن اال     
املقصود من ذلك ختصيص اهللا بالعبادة، وإفراده ا دون مجيع ما عبد مـن دونـه       
سبحانه وتعاىل، من أنبياء أو مالئكة أو صاحلني أو جن أو غـري ذلـك؛ ألن اهللا                 
سبحانه هو املالك الرازق القادر احمليي املميت اخلالق لكل شيء املـدبر ألمـور              

ستحق ألن يعبد جل وعال، وهو العليم بأحواهلم سبحانه وتعـاىل،           العباد، فهو امل  
فلذلك بعث الرسل لدعوة اخللق إىل توحيده واإلخالص له، ولبيان أمسائه وصفاته،        
وأنه املستحق ألن يعبد ويعظم لكمال علمه، وكمال قدرتـه، وكمـال أمسائـه              

ـ           سميع لـدعائهم،   وصفاته، وألنه عز وجل النافع الضار، العامل بأحوال عباده ال
الكفيل مبصاحلهم جل وعال، فهو املستحق ألن يعبد جل وعال دون مـا سـواه               
سبحانه وتعاىل، وقد أخرب سبحانه عن نوح وهود وصاحل وشعيب عليهم الـصالة       

  اعبدوا اللَّه ما لَكُم ِمن ِإلٍَه{: والسالم أم قالوا لقومهم
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هر{: فهذا مطابق لقوله تعاىل    )١(}غَي      وا اللَّهدبولًا أَِن اُعسٍة را ِفي كُلِّ أُمثْنعب لَقَدو
وا الطَّاغُوتِنبتاج٢(}و(.  

أَِجئْتنا ِلنعبد اللَّه   {: وقد أجاب قوم هود نبيهم عليه الصالة والسالم بقوهلم        
فقد علموا املعىن وعرفوه، وهو أن دعوة هود         )٣(}وحده ونذَر ما كَانَ يعبد آباؤنا     

األوثان املعبودة مـن  عليه الصالة والسالم تقتضي إخالص العبادة هللا وحده وخلع     
أَِجئْتنا ِلنعبد اللَّه وحده ونذَر ما كَانَ يعبد آباؤنا فَأِْتنا ِبمـا            {: دونه، وهلذا قالوا  

    اِدِقنيالص ِمن تا ِإنْ كُننِعدـم    )٤(}ت فاستمروا على العناد والتكذيب، حىت نزل 
  .العذاب نسأل اهللا العافية

انه أنزل الكتب وأرسل الرسل ليعبد وحده ال شريك له، وليـبني            واهللا سبح 
حقه لعباده، ويذكر للعباد ما هو موصوف به سبحانه من أمسائه احلسىن وصـفاته              
العلى، ليعرفوه جل وعال بأمسائه وصفاته وعظيم إحسانه، وكمال قدرته، وإحاطة           

األصـل لتوحيـد   علمه جل وعال، وما ذاك إال ألن توحيد الربوبية هو األساس و          
اإلهلية والعبادة، فلهذا بعثت الرسل عليهم الصالة والـسالم وأنزلـت الكتـب             
السماوية من اهللا عز وجل لبيان صفاته وأمسائه وعظيم إحسانه، وبيان اسـتحقاقه             
أن يعظم ويدعى ويسأل جل وعال، حىت ختضع األمم لعبادته وطاعته، وحىت تنيب             

  إليه، وحىت تعبده

                                     
 .٥٠سورة هود اآلية )  ١(
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ه جل وعال، وهذا موجود كثريا يف كتاب اهللا عز وجل، وقد ذكر اهللا              دون كل ما سوا   
قَالَت {: سبحانه وتعاىل ذلك عن كثري من رسله عليهم الصالة والسالم فقال سبحانه            

واتلُ علَـيِهم   {: وقال جل وعال   )١(}رسلُهم أَِفي اللَِّه شك فَاِطِر السماواِت والْأَرضِ      
نبأَ نوٍح ِإذْ قَالَ ِلقَوِمِه يا قَوِم ِإنْ كَانَ كَبر علَيكُم مقَاِمي وتذِْكِريي ِبآياِت اللَِّه فَعلَى                

             ةً ثُمغُم كُملَيع كُمرأَم كُنال ي ثُم كَاَءكُمرشو كُمروا أَمِمعفَأَج كَّلْتووا  اللَِّه تاقْـض
ِإلَي وال تنِظروِن فَِإنْ تولَّيتم فَما سأَلْتكُم ِمن أَجٍر ِإنْ أَجِري ِإال علَى اللَِّه وأُِمرت أَنْ                

  ِلِمنيسالْم فبني عليه الصالة والسالم أنه معتمد على اهللا وأنه متوكـل            )٢(}أَكُونَ ِمن ،
دهم وختويفهم، وأنه ال بد له من تبليغ رساالت اهللا،    عليه جل وعال، وأنه ال يبايل بتهدي      

فقد بلغ فعال عليه الصالة والسالم، فعرفهم بقدرة ربه وعظمته، وأنـه هـو احملـيط                
باجلميع، والقادر على إجنائه، وعلى إهالك أعدائه، كما أنه القادر على حفظ رسـله              

به من اهلدى، وأنزل يف هذا  وأنبيائه، وإحاطتهم بكالءته، وإعانتهم على تنفيذ ما جاءوا         
بـسم اهللا الـرمحن   : سورة تتعلق بنوح عليه الصالة والسالم حيث قال جـل وعـال        

لْنا نوحا ِإلَى قَوِمِه أَنْ أَنِذر قَومك ِمن قَبِل أَنْ يأِْتيهم عذَاب أَِليم قَالَ              ِإنا أَرس {الرحيم
       ِبنيم ِذيرن ي لَكُمِم ِإنا قَووِن      * يأَِطيعو قُوهاتو وا اللَّهدبأَِن اع *   وِبكُمذُن ِمن لَكُم ِفرغي 

                بونَ قَالَ رلَمعت متكُن لَو رخؤاَء ال يلَ اللَِّه ِإذَا جى ِإنَّ أَجمسٍل مِإلَى أَج كُمرخؤيو
 دعـوتهم   وِإني كُلَّما * فَلَم يِزدهم دعاِئي ِإال ِفرارا      * ِإني دعوت قَوِمي لَيلًا ونهارا      

ِلتغِفر لَهم جعلُوا أَصاِبعهم ِفي آذَاِنِهم واستغشوا ِثيـابهم وأَصـروا واسـتكْبروا             
  ثُم ِإني أَعلَنت لَهم وأَسررت* اسِتكْبارا ثُم ِإني دعوتهم ِجهارا 
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* را يرِسِل السماَء علَيكُم ِمدرا* فَقُلْت استغِفروا ربكُم ِإنه كَانَ غَفَّارا   * لَهم ِإسرارا   
 ترجونَ ِللَِّه ويمِددكُم ِبأَمواٍل وبِنني ويجعلْ لَكُم جناٍت ويجعلْ لَكُم أَنهارا ما لَكُم ال     

  .)١(}وقَد خلَقَكُم أَطْوارا* وقَارا 

الم شيئا من صفاته عـز      فأوضح سبحانه على لسان نبيه نوح عليه الصالة والس        
وجل، وأنه الذي ميدهم مبا ميدهم به من األرزاق واخلري الكثري، والنعم العظيمة، وأنـه               

  .املستحق ألن يعبد ويطاع، ويعظم جل وعال

كَذَّبت عاد  {: وقال عن هود عليه الصالة والسالم، وعن قومه يف سورة الشعراء          
  ِلنيسرقُونَ        * الْمتأَال ت وده موهأَخ مِإذْ قَالَ لَه *     ولٌ أَِمنيسر ي لَكُمِإن *  قُوا اللَّهفَات
وما أَسأَلُكُم علَيِه ِمن أَجٍر ِإنْ أَجِري ِإال علَى رب الْعالَِمني أَتبنونَ ِبكُـلِّ              * وأَِطيعوِن  

* وِإذَا بطَشتم بطَشتم جباِرين   * وتتِخذُونَ مصاِنع لَعلَّكُم تخلُدونَ     * ِريٍع آيةً تعبثون    
  و قُوا اللَّهوِن  فَاتونَ      * أَِطيعلَمعا تِبم كُمدقُوا الَِّذي أَماتو *      ـِننيبـاٍم وعِبأَن كُمدأَم *

  . )٢(}يٍمِإني أَخاف علَيكُم عذَاب يوٍم عِظ *وجناٍت وعيوٍن 

فأوضح اهللا جل وعال على لسان نبيهم هود عليه الصالة والسالم كثريا من النعم              
اليت أنعم ا عليهم جل وعال، وأنه رب اجلميع، وأن الواجب عليهم اخلـضوع لـه                 

  .وطاعة رسوله وتصديقه، ولكنهم أبوا واستكربوا فرتل م عذاب اهللا من الريح العقيم

ِإذْ قَالَ لَهم أَخـوهم     * كَذَّبت ثَمود الْمرسِلني    {: سالموقال عن صاحل عليه ال    
  ِإني لَكُم رسولٌ أَِمني فَاتقُوا اللَّه وأَِطيعوِن وما* صاِلح أَال تتقُونَ 
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                ا آِمِننيناها هكُونَ ِفي مرتأَت الَِمنيالْع بلَى رِإال ع ِريٍر ِإنْ أَجأَج ِه ِمنلَيع أَلُكُمأَس *
يوتا فَاِرِهني وتنِحتونَ ِمن الِْجباِل ب* وزروٍع ونخٍل طَلْعها هِضيم * ِفي جناٍت وعيوٍن 

        ِرِفنيسالْم روا أَمِطيعال توِن وأَِطيعو قُوا اللَّهفَات * فِْسدي ال      الَِّذينِض وونَ ِفـي الْـأَر
  .اآليات )١(}يصِلحونَ

فبني صاحل عليه الصالة والسالم ما يتعلق باهللا، وأنه رب العاملني، وأنه أعطاهم ما       
  .أعطاهم من النعم

فكان الواجب عليهم الرجوع إليه وتصديق رسوله صاحل، وطاعته فيما جاء به،            
ولكنهم مل يبالوا ذه النصيحة، ومل يبالوا       وأن ال يطيعوا املسرفني املفسدين يف األرض،        

ذا التوجيه، بل استمروا يف عنادهم وضالهلم وكفرهم حىت أهلكهـم اهللا بالـصيحة              
  .والرجفة، نسأل اهللا العافية

وذكر سبحانه وتعاىل أيضا عن خليله إبراهيم عليه الصالة والسالم شـيئا مـن              
اهللا وليعبدوه ويعظمـوه حيـث قـال        صفاته عز وجل، وأنه ذكرها لقومه لينيبوا إىل         

ِإذْ قَالَ ِلأَِبيِه وقَوِمِه مـا  * واتلُ علَيِهم نبأَ ِإبراِهيم     {: سبحانه وتعاىل يف سورة الشعراء    
أَو * قَالَ هلْ يسمعونكُم ِإذْ تدعونَ      * قَالُوا نعبد أَصناما فَنظَلُّ لَها عاِكِفني       * تعبدونَ  

رضي أَو كُمونفَعن٢(}ونَي(.  

ينبغي الوقفة عند هذا فإن اهللا سبحانه ذا يبني هلم أن هذه األصـنام ال تـصلح    
للعبادة، ألا ال تسمع وال جتيب الداعي، وال تنفع وال تضر، ألا مجاد ال إحساس هلا                

  حباجة الداعني وسؤاهلم

                                     
 .١٥٢ ١٤١سورة الشعراء اآليات   )١(
  .٧٣ ٦٩سورة الشعراء اآليات )  ٢(
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هلْ يسمعونكُم {: وما لديهم من ضرورات، فكيف تدعى من دون اهللا، فلهذا قال     
ماذا أجابوا؟ حـاروا وحـادوا عـن         )١(}أَو ينفَعونكُم أَو يضرونَ   * ِإذْ تدعونَ   

اجلواب، ألم يعلمون أن هذه اآلهلة ليس عندها نفع وال ضر، وليـست تـسمع       
  .دعاء الداعني وال جتيبه

ومل يقولوا إم يـسمعون أو     )٢(}بلْ وجدنا آباَءنا كَذَِلك يفْعلُونَ    {: فلهذا قالوا 
واب يدل على احلرية والشك، بـل       بل حادوا عن اجلواب وأتوا جب     . ينفعون أو يضرون  

ِلك بـلْ وجـدنا آباَءنـا كَـذَ    {: واالعتراف بأن هذه اآلهلة ال تصلح للعبادة، فقالوا 
وهذا معـىن   . يعين سرنا على طريقتهم وسبيلهم من غري نظر فيما قلت لنا           )٣(}يفْعلُونَ

هذه  )٤(}ِإنا وجدنا آباَءنا علَى أُمٍة وِإنا علَى آثَاِرِهم مقْتدونَ        {: قوله يف اآلية األخرى   
طريقتهم امللعونة اخلبيثة اليت سلكوها واحتجوا ا، وساروا عليها، نسأل اهللا السالمة،             

أَنـتم وآبـاؤكُم    * قَالَ أَفَرأَيتم ما كُنتم تعبـدونَ       {: مث قال هلم اخلليل عليه السالم     
. مراده بذلك معبودام من األصـنام      )٥(}الْعالَِمنيفَِإنهم عدو ِلي ِإال رب      * الْأَقْدمونَ  
إال رب العاملني، يدلنا على أنه     : فقوله )٦(}نيفَِإنهم عدو ِلي ِإال رب الْعالَمِ     {: وهلذا قال 

كان عليه الصالة والسالم، يعلم أم يعبدون اهللا ويعبدون معه غريه، وهلذا استثىن ربه،              
  إال رب العاملني، كما: فقال

                                     
 .٧٣، ٧٢سورة الشعراء اآليات )  ١(
 .٧٤سورة الشعراء اآلية )  ٢(
 .٧٤سورة الشعراء اآلية )  ٣(
 .٢٣سورة الزخرف اآلية )  ٤(
 . ٧٧ ٧٥سورة الشعراء اآلية )  ٥(
 .٧٧سورة الشعراء اآلية )  ٦(
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فعلم بذلك أن املشركني يعبـدون اهللا،        )١(}ِإال الَِّذي فَطَرِني  {: يف اآلية األخرى  
ويعبدون معه سواه، ولكن الرتاع بينهم وبني الرسل يف ختـصيص اهللا بالعبـادة،              

  .وإفراده ا دون كل ما سواه جل وعال
والَِّذي هو  * الَِّذي خلَقَِني فَهو يهِديِن     {: ن صفات الرب  مث قال بعد ذلك يف بيا     

هـذه   .)٢(}والَِّذي يِميتِني ثُم يحِينيِ   * وِإذَا مِرضت فَهو يشِفِني     * يطِْعمِني ويسِقِني   
يشفي املرضى ومييت وحييي، ويطعم ويسقي، ويهـدي مـن          : عال الرب جل وعال   أف

يشاء، وهو اخلالق القادر على مغفرة الذنوب وستر العيوب فلهذا استحق العبادة على             
عباده جل وعال، وبطلت عبادة كل ما سواه، ألم ال خيلقون وال يرزقون وال ينفعون               

طيعون لداعيهم أن يقدموا شيئا نفعا أو ضرا،        وال يضرون وال يعلمون املغيبات وال يست      
 تدعونَ ِمن دوِنِه ما يمِلكُـونَ  ذَِلكُم اللَّه ربكُم لَه الْملْك والَِّذين  {: كما قال سبحانه  

ِمن ِقطِْمٍري ِإنْ تدعوهم ال يسمعوا دعاَءكُم ولَو سِمعوا ما استجابوا لَكُم ويوم الِْقيامِة          
 ِككُمونَ ِبِشركْفُرم من دون اهللا شرك بـاهللا عـز              )٣(}يفبني عجزهم، وبني أن دعو

 فبني سبحانه عجز هذه اآلهلة      )٤(}ويوم الِْقيامِة يكْفُرونَ ِبِشرِككُم   {: وجل، وهلذا قال  
  .مجيعها، وبني أم ذا الدعاء قد أشركوا باهللا عز وجل

يعين أطمع أنه  )٥(}والَِّذي أَطْمع أَنْ يغِفر ِلي خِطيئَِتي يوم الدينِ  {: وهنا قال 
  سبحانه يغفر يل خطيئيت يوم

                                     
 .٢٧سورة الزخرف اآلية )  ١(
  .٨١ ٧٨سورة الشعراء اآلية )  ٢(
 .١٤ ١٣سورة فاطر اآليتان )  ٣(
 .١٤سورة فاطر اآلية )  ٤(
 .٨٢سورة الشعراء اآلية )  ٥(
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الدين، فهو جل وعال ينفع يف الدنيا، وينجي يف اآلخرة، أما هذه األصنام فال تنفع ال يف        
والَِّذي أَطْمع أَنْ يغِفر ِلي     {: ضر وهلذا قال عن خليله إبراهيم     بل ت . الدنيا وال يف اآلخرة   
واجعلْ ِلي ِلـسانَ    * رب هب ِلي حكْما وأَلِْحقِْني ِبالصاِلِحني       * خِطيئَِتي يوم الديِن    
    ٍق ِفي الْآِخِرينِعيمِ * ِصدِة الننثَِة جرو لِْني ِمنعاجهذا كله يدل علـى اإلميـان    )١(}و

باآلخرة والدعوة إىل ذلك، وتنبيه العباد على أن هناك آخرة ال بد من املـصري إليهـا،               
واغِْفر ِلأَِبي  * واجعلِْني ِمن ورثَِة جنِة النِعيِم      {: وهناك جزاء وحسابا، وهلذا قال بعده     

   الِّنيالض كَانَ ِمن هدعا له باملغفرة قبل أن يعلم حاله، فلما علم حاله تربأ منـه،              )٢(}ِإن
وِإبراِهيم ِإذْ قَالَ ِلقَوِمِه اعبدوا اللَّه واتقُوه ذَِلكُم خير         {: كما قال يف سورة العنكبوت    

 ِإفْكًـا ِإنَّ الَّـِذين      لَكُم ِإنْ كُنتم تعلَمونَ ِإنما تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه أَوثَانا وتخلُقُونَ          
       وهـدباعو قزاللَّـِه الـر ـدوا ِعنغتقًا فَابِرز ِلكُونَ لَكُمموِن اللَِّه ال يد ونَ ِمندبعت

فبني عليه الصالة والسالم أن العبادة حق اهللا، وأنه جيب           )٣(}واشكُروا لَه ِإلَيِه ترجعون   
 وأن الذي فعلوه إفك ال أساس له، وأن معبـودام ال            أن يتقى ويعبد سبحانه وتعاىل،    

متلك هلم رزقا أبدا، كما أا ال تنفعهم وال تضرهم فهي أيضا ال متلك هلم رزقا، بل اهللا          
 واعبدوه فهو سـبحانه     )٤(}فَابتغوا ِعند اللَِّه الرزق   {: جل وعال هو الرزاق، وهلذا قال     
ل وعال، دون كل مـا سـواه سـبحانه وتعـاىل،            الذي يعبد ويطلب الرزق منه ج     

   فاملرجع إليه وهو)٥(}واشكُروا لَه ِإلَيِه ترجعونَ{

                                     
 .٨٥ ٨٢سورة الشعراء اآليتان )  ١(
 .٨٦ ٨٥سورة الشعراء اآليتان )  ٢(
 .١٧ ١٦سورة العنكبوت اآليتان )  ٣(
 .١٧سورة العنكبوت اآلية )  ٤(
 .١٧سورة العنكبوت اآلية )  ٥(
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سبحانه املالك لكل شيء، والقادر على كل شيء، واملستحق ألن يشكر لكمال إنعامه             
ِإنَّ اللَّه  {: وإحسانه، وهو الذي يطلب منه الرزق جل وعال، وهلذا قال يف آيات أخرى            

    ِتنيِة الْمذُو الْقُو اقزالر ولَـى        {: وقال عز وجل   )١(}هِض ِإال عٍة ِفي الْأَرابد ا ِمنمو
 واآليات الدالة على    ،)٢(}ِه ِرزقُها ويعلَم مستقَرها ومستودعها كُلٌّ ِفي ِكتاٍب مِبنيٍ        اللَّ

أن اهللا سبحانه أمر الرسل أن يوجهوا العباد إليه وأن يعرفوهم خبالقهم ورازقهم وإهلهم              
حا بينـا،   سبحانه كثرية جدا، موجودة يف كتاب اهللا، من تأمل القرآن وجد ذلك واض            

فالرسل أفصح الناس وأعرف الناس باهللا عليهم الصالة والسالم، وأكملهم نـشاطا يف             
الدعوة إليه، فليس هناك من هو أصرب منهم على الدعوة وال أعلم منهم باهللا، وال أحب                

وهلذا بلغوا رساالت اهللا أكمل تبليغ وأمتـه،        . هلداية األمم منهم عليهم الصالة والسالم     
ناس صفات اخلالق املعبود وأمساءه سبحانه وأفعاله، وفصلوها كي يعلم العبـاد            وبينوا لل 

رم، وحىت يعرفوه بأمسائه وصفاته وعظيم حقه على عباده، وحىت ينيبوا إليه عن بصرية            
  .وعلم

وِإذْ نـادى  {: ومن هذا ما ذكره اهللا عن موسى عليه الصالة والسالم حيث قال         
       الظَّاِلِمني مى أَِن ائِْت الْقَووسم كبقُونَ * رتنَ أَال يوعِفر مقَو *قَالَ ر  ـافي أَخِإن ب

ولَهـم علَـي   *  ويِضيق صدِري وال ينطَِلق ِلساِني فَأَرِسلْ ِإلَى هارونَ  * أَنْ يكَذِّبوِن   
فَأِْتيا ِفرعونَ  * قَالَ كَال فَاذْهبا ِبآياِتنا ِإنا معكُم مستِمعونَ        * ذَنب فَأَخاف أَنْ يقْتلُوِن     

الَِمنيالْع بولُ رسا رأمره أن يبني له أنه رسول رب .)٣(}فَقُوال ِإن  

                                     
  .٥٨سورة الذاريات اآلية )  ١(
 .٦ هود اآلية سورة)  ٢(
  .١٦ ١٠سورة الشعراء اآليات )  ٣(
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أَلَـم  {: العاملني، لعله يتذكر فينيب إىل احلق لكنه مل يتذكر بل أعرض عن ذلك وقال             
         ِسِنني ِركمع ا ِمنِفين لَِبثْتا وِليدا وِفين كبرن *      ِمن تأَنو لْتالَِّتي فَع كلَتفَع لْتفَعو

  الْكَاِفِرين *       الِّنيالض ا ِمنأَنا ِإذًا وهلْتمِ * قَالَ فَع ترِلـي   فَفَر بهفَو كُما ِخفْتلَم كُمن
* ربي حكْما وجعلَِني ِمن الْمرسِلني وِتلْك ِنعمةٌ تمنها علَي أَنْ عبدت بِني ِإسـراِئيلَ       

      الَِمنيالْع با رمنُ ووعقَالَ ِفر *   بقَالَ ر       مـتا ِإنْ كُنمهنيا بمِض والْأَراِت واومالس
  وِقِننيم *    ِمعتسأَال ت لَهوح نونَ  قَالَ ِلم *      ِلنيالْأَو اِئكُمآب برو كُمبقَـالَ ِإنَّ   * قَالَ ر

قَالَ رب الْمشِرِق والْمغِرِب وما بينهمـا ِإنْ     * رسولَكُم الَِّذي أُرِسلَ ِإلَيكُم لَمجنونٌ      
   .)١(}كُنتم تعِقلُونَ

فانظروا كيف يبني له موسى عليه الصالة والسالم صفات الرب عز وجل، وأنه             
، ورب اخلالئـق كلـها ورب       رب العاملني ورب السموات ورب األرض وما بينهما       

املشرق واملغرب، حىت يعلم عدو اهللا هذه الصفات لعله يرجع إىل احلـق والـصواب،               
ولكن سبق يف علم اهللا أنه يستمر على طغيانه وضالله وميوت على كفره وعناده، نسأل          

  .اهللا العافية
ا وبني اهللا سبحانه وتعاىل هلارون وموسى أنه معهما يسمع ويرى، وأنه حافظهم           

وناصرمها ومؤيدمها، فلهذا أقدما على دعوة هذا اجلبار العنيد املتكرب املتغطرس الـذي             
  .فصاما ومحامها من شره وكيده )٢(}علَىأَنا ربكُم الْأَ{: قال

وال شك أن هذا كله من حفظ اهللا وعنايته برسله وأنبيائـه علـيهم الـصالة                
  رجل متكرب طاغية ملك لعني يدعي أنه رب: والسالم

                                     
  .٢٨ ١٨سورة الشعراء اآليات )  ١(
 .٢٤سورة النازعات جزء من آية )  ٢(
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العاملني، ومع هذا أقدما على دعوته وبيان حق اهللا عليه، وأنه الواجب عليه أن ينيب إىل              
ستكرب، مث دعا إىل ما دعا إليه من مجع السحرة والسحر إىل غري ذلك،    اهللا، ولكنه أىب وا   

حىت أبطل اهللا كيده وأظهر عجزه ونصر موسى وهارون عليهما الصالة والسالم عليـه    
وعلى سحرته، مث صارت العاقبة ملا استمر يف الطغيان أن أغرقه اهللا ومجيـع جنـده يف            

  .إسرائيلالبحر، وخلص موسى وهارون ومن معهما من بين 

  :هذه من آيات اهللا البالغة، يف انتقام اهللا من أعدائه ونصره ألوليائه

رجالن ليس معهما إال مجاعة مستعبدون لفرعون يـذبح أبنـاءهم ويـستحيي          
نساءهم ويسومهم سوء العذاب، يقدمان على دعوة ملك جبار، وبيان احلق له، وإنكار         

ه وبطشه، بل ويثبتهما ويؤيـدمها جـل    ما هو عليه من الباطل، فيحميهما اهللا من ظلم        
ا موسى  فَمن ربكُما ي  {: وعال، وينطقه مبا يقيم احلجة عليه، وهلذا قال يف اآلية األخرى          

قَالَ * قَالَ فَما بالُ الْقُروِن الْأُولَى * قَالَ ربنا الَِّذي أَعطَى كُلَّ شيٍء خلْقَه ثُم هدى       * 
ِعلْمها ِعند ربي ِفي ِكتاٍب ال يِضلُّ ربي وال ينسى الَِّذي جعلَ لَكُم الْـأَرض مهـدا           

 شتى كُلُوا وسلَك لَكُم ِفيها سبلًا وأَنزلَ ِمن السماِء ماًء فَأَخرجنا ِبِه أَزواجا ِمن نباتٍ     
وارعوا أَنعامكُم ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآياٍت ِلأُوِلي النهى ِمنها خلَقْناكُم وِفيها نِعيدكُم وِمنها             

   .)١(}نخِرجكُم تارةً أُخرى

واملقصود أن الرسل عليهم الصالة والسالم بينوا احلق وأوضحوه وبينـوا أمسـاء        
الدالة على قدرته العظيمة واستحقاقه العبادة وأنه اخلالق املالك الـرازق           الرب وصفاته   

  احمليي املميت املدبر لكل شيء
                                     

  .٥٥ ٤٩سورة طه اآليات )  ١(
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  .جل وعال، وبينوا أيضا علو اهللا وفوقيته على خلقه

أَسـباب  * ابِن ِلي صرحا لَعلِّي أَبلُغُ الْأَسباب       {وهلذا قال فرعون لوزيره هامان      
  .، أخربه أن اهللا فوق السماء جل وعال)١(}السماواِت فَأَطَِّلع ِإلَى ِإلَِه موسى 

  .وهلذا أراد هذا اجلبار أن يتطاول ذا الكالم القبيح الساقط الذي ال قيمة له

ومن هذا ما ذكره اهللا جل وعال عن عيسى عليه الصالة والسالم واحلواريني يف               
ِإذْ قَالَ الْحواِريونَ يا ِعيسى ابن مريم هلْ يستِطيع         {: ئدة حيث قال سبحانه   سورة املا 

  نأَنْ ي كبأَنْ           ر ِريـدقَالُوا ن ِمِننيؤم متِإنْ كُن قُوا اللَّهاِء قَالَ اتمالس ةً ِمناِئدا منلَيلَ عز
نأْكُلَ ِمنها وتطْمِئن قُلُوبنا ونعلَم أَنْ قَد صدقْتنا ونكُونَ علَيها ِمن الـشاِهِدين قَـالَ              

لَّهم ربنا أَنِزلْ علَينا ماِئدةً ِمن السماِء تكُونُ لَنـا ِعيـدا ِلأَوِلنـا              ِعيسى ابن مريم ال   
          كْفُري نفَم كُملَيا علُهزني مِإن قَالَ اللَّه اِزِقنيالر ريخ تأَنا وقْنزارو كةً ِمنآيا وآِخِرنو

ففي هذا بيان شيء مـن       )٢(}به عذَابا ال أُعذِّبه أَحدا ِمن الْعالَِمني      بعد ِمنكُم فَِإني أُعذِّ   
قدرة اهللا جل وعال، وأنه سبحانه القادر على كل شيء، وأنه سبحانه يف العلـو، ألن                
اإلنزال يكون من األعلى إىل األسفل، فإنزال املائدة وطلب إنزاهلا، كل ذلك دليل على              

 أن رم يف العلو، فهم أعرف باهللا وأعلم به من اجلهمية وأضـرام              أن القوم قد عرفوا   
فاحلواريون طلبوا ذلك وعيسى بني هلم ذلك واهللا بين ذلك أيضا، وهلذا       . ممن أنكر العلو  

  فدل ذلك على أن ربنا جل وعال يطلب من )٣(}ِإني منزلُها علَيكُم{: قال

                                     
  .٣٧ ٣٦سورة غافر اآليات )  ١(
 .١١٥ -١١٢سورة املائدة اآليات )  ٢(
 .١١٥سورة املائدة اآلية )  ٣(
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أعلى، وأنه يف العلو سبحانه وتعاىل فوق السموات وفوق مجيع اخلالئق وفوق العرش،             
صفاته جـل   قد استوى عليه استواء يليق جبالله وعظمته، ال يشابه خلقه يف شيء من              

  .وعال
وقد دل على هذا املعىن آيات كثريات مصرحة بعلو اهللا سبحانه وتعـاىل علـى               
خلقه، ومن ذلك آيات االستواء السبع املعروفة اليت فيها قولـه سـبحانه يف سـورة                

ِإنَّ ربكُم اللَّه الَِّذي خلَق السماواِت والْأَرض ِفي ِستِة أَياٍم ثُم اسـتوى             {: األعراف
         ومجالنو رالْقَمو سمالشِثيثًا وح هطْلُبي ارهلَ النِشي اللَّيغِش يرلَى الْعاٍت   عرخـسم 

        الَِمنيالْع بر اللَّه كاربت رالْأَمو لْقالْخ ِرِه أَال لَهويف هذه اآلية يبني علوه، وأنه    ،  )١(}ِبأَم
اخلالق الرزاق، وأنه صاحب اخللق واألمر سبحانه وتعاىل، وأنه الذي يغـشي الليـل              

م العباد عظيم شأنه، وكمـال      النهار، وأنه خالق الشمس والقمر، وخالق النجوم، ليعل       
قدرته وكمال علمه سبحانه، وأنه العايل فوق مجيع خلقه، املستحق ألن يعبد سـبحانه           

  .وتعاىل
قَالَ اللَّه يا ِعيسى ابن مـريم أَأَنـت         وِإذْ  {: ومن هذا الباب قول اهللا عز وجل      

قُلْت ِللناِس اتِخذُوِني وأُمي ِإلَهيِن ِمن دوِن اللَِّه قَالَ سبحانك ما يكُونُ ِلي أَنْ أَقُولَ               
       فَقَد هقُلْت تِإنْ كُن قِلي ِبح سا لَيم           فِْسكا ِفي نم لَمال أَعفِْسي وا ِفي نم لَمعت هتِلمع 

         كُـمبرـي وبر وا اللَّهدبِني ِبِه أَِن اعترا أَمِإال م ملَه ا قُلْتوِب ميالْغ المع تأَن كِإن
ي كُنت أَنت الرِقيب علَيِهم وأَنـت       وكُنت علَيِهم شِهيدا ما دمت ِفيِهم فَلَما توفَّيتنِ       

      ِزيـزالْع ـتأَن ـكفَِإن ملَه ِفرغِإنْ تو كادِعب مهفَِإن مهذِّبعِإنْ ت ِهيدٍء شيلَى كُلِّ شع
ِكيمفانظر كيف بني هذه، )٢(}الْح  

                                     
  .٥٤ سورة األعراف اآليات)  ١(
  .١١٨ ١١٦سورة املائدة اآليات )  ٢(
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ن كل ما سواه، وأنه عالم      الصفات العظيمة هللا عز وجل الداعية إىل عبادته وحده، دو         
الغيوب وأنه العزيز احلكيم، وأنه الرقيب على عباده، والشهيد عليهم، وأنه يعلم مـا يف    

  .نفس نبيه عيسى، وعيسى ال يعلم ما يف نفسه سبحانه وتعاىل

ويف هذا أيضا داللة على إثبات الصفات، وأن األنبياء جاءوا بإثبات أمسـاء اهللا              
ق به سبحانه وتعاىل، وأنه جل وعال يوصف بأن له نفسا تليق            وصفاته على الوجه الالئ   

به عز وجل ال تشابه نفوس املخلوقني، كما أنه سبحانه له وجه وله يد وله قدم ولـه                  
أصابع ال تشابه صفات املخلوقني، جاء بعض هذا يف الكتاب العزيز، وجاء يف الـسنة               

ل على أنه سبحانه موصـوف      املطهرة ذكر الوجه واليد والقدم واألصابع كل ذلك دلي        
لَـيس  {: بصفات الكمال، وأنه ال يلزم من ذلك مشاته للخلق، وهلذا قال عز وجل            

 ِصري   كَِمثِْلِه شالْب ِميعالس وهٌء وفنفى عن نفسه املماثلة مث أثبت      . سبحانه وتعاىل  )١(}ُي
لنفسه السمع والبصر، فدل ذلك على أن صفاته وأمساءه ال شبيه له فيها، وال مثيل لـه            

بل هو جل وعال الكامل يف ذاته وأمسائه وصفاته وأفعاله، فهو املستحق ألن يعبد              . فيها
  .ويعظم جل وعال

أما املخلوقون فصفام ضعيفة وناقصة، أما هو جل وعال فهو الكامل يف كـل              
شيء، فعلمه كامل وصفاته كاملة كلها وال شك أن صفات املخلوقني ال متاثل صفاته              

فَال تضِربوا ِللَِّه الْأَمثَالَ ِإنَّ اللَّه يعلَم وأَنتم        {: أبدا بوجه من الوجوه وهلذا قال سبحانه      
   وقال عز،)٢(}َال تعلَمون

                                     
 .١١سورة الشورى اآلية )  ١(
 .٧٤سورة النحل اآلية )  ٢(
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ولَم يكُن لَـه كُفُـوا      * لَم يِلد ولَم يولَد     * مد  اللَّه الص * قُلْ هو اللَّه أَحد     {: وجل
د{: وقال سبحانه )١(}أَحِصريالْب ِميعالس وهٌء ويكَِمثِْلِه ش س٢(}لَي(.  

فأهل السنة واجلماعة يثبتون ما ورد يف كتاب اهللا وما صح عن رسول اهللا عليـه    
الصالة والسالم من أمساء اهللا وصفاته على الوجه الالئق به جل وعال، من غري حتريـف    

  ثيل وال زيادة وال نقصان،وال تعطيل وال تكييف وال مت

بل يثبتوا كما جاءت وميروا كما جاءت مع اإلميان بأا حق، وأا ثابتـة هللا            
: سبحانه على الوجه الالئق به سبحانه وتعاىل، ال يشابه فيه خلقه، كما قال عز وجـل     

}ِصريالْب ِميعالس وهٌء ويكَِمثِْلِه ش س٣(}لَي( .  

وهذه املسائل من مسائل التوحيد، وهي من أهم املسائل، واهللا سبحانه وتعـاىل             
ـ        ثرية حـىت يعـرف اهللا   بني يف كتابه العزيز أمساءه وصفاته، وكرر ذلك يف مواضع ك

سبحانه وتعاىل بعظيم أمسائه، وعظيم صفاته وعظيم أفعاله جل وعال، فأفعالـه كلـها              
مجيلة وأمساؤه كلها حسىن، وصفاته كلها على، وبذلك يعلم العباد رـم وخـالقهم              
فيعبدونه على بصرية وينيبون إليه على علم، وأنه يسمع دعاءهم، وجييب مـضطرهم،             

  . قدير سبحانه وتعاىلوأنه على كل شيء

ومن هذا ما ذكره اهللا جل وعال عن قوم موسى من بين إسرائيل ملا عبدوا العجل                
  أوضح هلم سبحانه فساد أمرهم، وبطالن ما

                                     
 .سور اإلخالص كاملة)  ١(
 .١١سورة الشورى اآلية )  ٢(
  .١١سورة الشورى اآلية )  ٣(
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واتخذَ قَوم موسى ِمن بعِدِه ِمن حِليِهم ِعجلًا جسدا لَه          {: فعلوه، فقال جل وعال   
            وا ظَـاِلِمنيكَانو ذُوهخِبيلًا اتس ِديِهمهال يو مهكَلِّمال ي ها أَنوري أَلَم ارو١(}خ(، 

ستحق للعبادة جيب أن يكون متكلما، وأن يكون مسيعا بصريا،          فبني لنا أن اإلله امل    
وأن يكون يهدي السبيل، وأن يكون بني القدرة على كل شيء، والعلـم لكـل               

عجل ال جييـب    : شيء، أما عجل مجاد يعبد من دون اهللا، فهذا من فساد العقول           
ن دون  الداعي، وال يبني كالما، وال يرد جوابا وال ينفع وال يضر، فكيف يعبد م             

  .اهللا

أَفَال يرونَ أَال يرِجع ِإلَيِهم قَولًـا وال        {: ويف اآلية األخرية يقول جل وعال     
 ملَه ِلكما   يفْعال نا ورأي أنه ال يرجع هلم قوال، ومعىن يرجع يـرد فـإن             )٢(} ض
ردك اهللا، يعين أن هذا العجل ال يرد قوال ملن كلمـه وخاطبـه، وال             : رجعك اهللا 

ميلك ضرا وال نفعا، فكيف تصرف له العبادة لو كانت العقول سليمة، وهذا املعىن          
وتعاىل لعباده أنه املستحق للعبادة لكماله      يف كتاب اهللا كثري جدا، يبني اهللا سبحانه         

وقدرته العظيمة، وأنه املالك لكل شيء والقادر على كل شيء، الذي يسمع دعاء             
الداعني، ويقدر على قضاء حاجتهم وجييب مضطرهم، وميلك الـضر والنفـع،            

  .ويهدي من يشاء إىل صراط مستقيم، سبحانه وتعاىل

عليه وسلم وهو سيد اخللق، وأفـضلهم       وقد بعث اهللا نبينا حممدا صلى اهللا        
  وإمام املرسلني، بعثه مبا بعث به املرسلني األولني، من توحيد اهللا

                                     
 .١٤٨سورة األعراف اآلية )  ١(
 .٨٩سورة طه اآلية )  ٢(
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واإلخالص له والدعوة إىل ذلك، وبيان صفاته وأمسائه وأنه املستحق ألن يعبـد جـل               
قُلْ يا أَيها الناس ِإني رسولُ اللَِّه       {: وعال، فكانت دعوته دعوة كاملة، قال جل وعال       

وأنزل عليه كتابا عظيما وهو أشرف الكتـب وأعظمهـا وأنفعهـا      )١(}ِإلَيكُم جِميعا 
التوحيد، وأنه الرب العظيم، القادر على كل شيء املالك، لكـل           وأعمها، بني فيه أدلة     

شيء، النافع الضار، وأمر نبيه أن يبلغ الناس ذلك يف آيات كثريات، من تدبر القـرآن                
 )٢(}ولَِئن سأَلْتهم من خلَق السماواِت والْأَرض لَيقُولُن اللَّه       {: عرفها كما قال سبحانه   

قُلْ من يرزقُكُم ِمن السماِء والْأَرِض أَمن يمِلك السمع والْأَبـصار           {: وقال سبحانه 
ومن يخِرج الْحي ِمن الْميِت ويخِرج الْميت ِمن الْحي ومن يدبر الْأَمر فَـسيقُولُونَ              

فأمر اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن حيتج عليهم مبا أقروا بـه      )٣(}قُلْ أَفَال تتقُونَ  اللَّه فَ 
من أفعال الرب وقدرته، وأنه حييي ومييت، وأنه املدبر الرزاق، على مـا جحـدوا يف                

  .توحيد العبادة وأنكروه

 إذا كنتم مقرين بأن هذا هو ربكم الذي ميلك الضر والنفـع، ويـدبر             : واملعىن
األمور وحييي ومييت ويرزق عباده، فكيف ال تتركون اإلشراك به، وتعبدونـه وحـده    

قُلْ ِلمِن الْأَرض ومن ِفيها ِإنْ كُنتم       {: دون ما سواه جل وعال، ومن هذا قوله سبحانه        
  .واآليات بعدها )٤(}تعلَمونَ سيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ أَفَال تذَكَّرونَ

  فكل هذا تذكري من اهللا لعباده على يد رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم بعظيم

                                     
 .١٥٨سورة األعراف اآلية )  ١(
 .٢٥سورة لقمان اآلية )  ٢(
  .٣١سورة يونس اآلية )  ٣(
 .٨٥ ٨٤سورة املؤمنون اآلية )  ٤(
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عبد لكمال قدرته، وكمـال     حقه وبأمسائه وصفاته، وأنه عز وجل املستحق ألن ي        
علمه، وكمال إحسانه، وأنه النافع الضار وهو القادر على كل شيء، املتفـرد يف              

  .أفعاله وأمسائه وصفاته عن املشابه والنظري جل وعال

وملا بعث اهللا نبيه حممدا عليه الصالة والسالم، بدأ دعوته بالتوحيد، كالرسل            
  ). )قوم قولوا ال إله إال اهللا تفلحوا((يا : السابقني سواء، فقال لقريش

هكذا بدأهم، ما أمرهم بالصالة أو الزكاة أوال أو ترك اخلمر أو الزنـا أو                
  .شبه ذلك

غـريه بعـد    ال، بل بدأهم بالتوحيد ألنه األساس، فإذا صلح األساس جاء           
  .فبدأهم باألساس العظيم وهو توحيد اهللا واإلخالص له، واإلميان به وبرسله. ذلك

فأساس امللة وأساس الدين يف شريعة كل رسول توحيد اهللا واإلخالص لـه،       
فتوحيد اهللا واإلخالص هو دين مجيع املرسلني، وهو حمل دعوم مجيعا، وزبـدة             

، وملا قال الرسول عليه الصالة والسالم     رسالتهم عليهم الصالة والسالم كما سلف     
استنكروا ذلك، واستغربوه، ألنه خالف ما هم عليه        ) قولوا ال إله إال اهللا    : (لقومه

هر طويل، بعـدما غـري      وآباؤهم، فقد ساروا على الشرك، وعبادة األوثان من د        
عليهم دينهم عمرو بن حلي اخلزاعي الذي كان رئيسا يف مكة، فيقال أنه سافر إىل               
الشام، ووجد الناس يعبدون األصنام هناك، فجاء إىل مكة ودعا الناس إىل عبـادة              

  األصنام تقليدا للكفار
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إيت جدة، جتد فيها، أصناما معدة، فخـذها وال         : هناك، ويقال إنه قيل له    
ا جتبب، وادع العرب إىل عباد.  

ود وسواع ويغوث ويعوق    : فاستخرجها ونشرها بني العرب فعبدوها وهي     
فاشتهرت بني العرب، وعبدت مـن دون       . ونسر، اليت كانت معبودة يف قوم نوح      

اهللا، بسبب عمرو بن حلي املذكور، مث أوجدوا أصناما وأوثانا أخـرى يف سـائر               
يسألوا قضاء احلوائج، وجيعلوا آهلة مع اهللا، ويتقربـون        القبائل يعبدوا مع اهللا،     

  .إليها بأنواع القربات كالذبح والنذر والدعوات والتمسح وغري ذلك

ومن ذلك العزى ألهل مكة، ومناة ألهل املدينة ومن حوهلم، والالت ألهل            
 الطائف ومن حوهلم، إىل غري ذلك من األوثان واألصنام الكثرية يف العرب، فلمـا             
دعاهم هذا النيب الكرمي رسولنا عليه الصالة والسالم إىل توحيد اهللا وترك آهلتهم،             

وقال جل   )١(}ِلهةَ ِإلَها واِحدا ِإنَّ هذَا لَشيءٌ     أَجعلَ الْآ {: أنكروا عليه ذلك وقالوا   
 ِقيـلَ لَهـم ال ِإلَـه ِإال اللَّـه           ِإنهم كَانوا ِإذَا  {: وعال عنهم يف سورة الصافات    

فانظر يا أخي كيـف      )٢(}يستكِْبرونَ ويقُولُونَ أَِئنا لَتاِركُو آِلهِتنا ِلشاِعٍر مجنونٍ      
غلب عليهم اجلهل حىت جعلوا الدعوة إىل توحيد اهللا أمرا عجابا، واستكربوا عنـه      

وانتهى األمر أن أمجعوا رأيهم على      واستغربوه وعادوا من دعاهم إليه حىت قاتلوه،        
  قتله، فأجناه اهللا

                                     
  .٥سورة ص اآلية )  ١(
  ٣٦-٣٥سورة الصافات اآلية )  ٢(
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من مكرهم، وهاجر من بني أظهرهم إىل املدينة عليه الصالة والسالم، مث حـاولوا             
قتله أيضا يوم بدر فلم يفلحوا، وحاولوا ذلك يوم أحد بأشد مما قبل، فكفـاه اهللا                

اء على الرسول   مكرهم وكيدهم، مث حاولوا يوم األحزاب استئصال الدعوة والقض        
وأصحابه، فأبطل اهللا كيدهم وفرق مشلهم، وأجناه اهللا من شـرهم ومكائـدهم،             
ونصر دينه وأيد دعوته، وأعانه على جهاد أعدائه حىت أقر اهللا عينه قبل وفاته عليه               
الصالة والسالم بانتصار دين اهللا وظهور احلـق، وانتـشار التوحيـد يف األرض،     

ام، بعدما فتح اهللا عليه مكة يف السنة الثامنـة مـن            والقضاء على األوثان واألصن   
اهلجرة يف رمضان، ودخل الناس بعد ذلك يف دين اهللا أفواجا بسبب فتح اهللا عليه               
مكة، ودخول قريش يف اإلسالم، مث تتابعت العرب يف الدخول يف دين اهللا وقبول              

ه جل وعـال،  ما دعا إليه عليه أفضل الصالة والسالم، من توحيد اهللا واإلخالص ل 
  .والتمسك بشريعته سبحانه وتعاىل

واملقصود أن رسولنا ونبينا حممدا عليه الصالة والسالم دعا إىل ما دعت إليه             
الرسل قبله من نوح ومن بعده، إىل توحيد اهللا واإلخالص له، وترك عبـادة مـا                

  .سواه

هذه أول دعوته، وهذه زبدا، وهي أهم واجب وأول واجـب، وأعظـم             
ان بنو آدم على التوحيد من عهد آدم إىل عهد نوح عليه السالم عشرة    واجب، وك 

قرون، كما قال ابن عباس ومجاعته، فلما اختلفوا بسبب الشرك الذي وقع يف قوم              
  نوح، بعث اهللا الرسل قال
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 )١(}كَانَ الناس أُمةً واِحدةً فَبعثَ اللَّه النِبيني مبشِرين ومنـِذِرين         {: اهللا عز وجل  
املعىن كان الناس أمة واحدة على التوحيد واإلميان، فاختلفوا بعد ذلك، كما قـال       

  .)٢(}ا كَانَ الناس ِإال أُمةً واِحدةً فَاختلَفُواوم{: ونسيف آية أخرى يف سورة ي

ذا هو القول احلق، مث اختلفوا بعد       فاملعىن أم كانوا على التوحيد واإلميان، ه      
  .ذلك بينهم بسبب دعوة الشيطان إىل عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر

فلما وقع الشرك يف قوم نوح بسبب غلوهم يف الصاحلني، وتزيني الـشيطان         
هلم عبادم من دون اهللا، بعث اهللا إليهم نوحا عليه الصالة والسالم، فدعاهم إىل              

  .خالص له، وترك عبادة ما سواه جل وعالتوحيد اهللا واإل

فكان نوح عليه الصالة والسالم أول رسول أرسـله اهللا إىل أهـل األرض              
بعدما وقع الشرك فيها، أما آدم فجاءت أحاديث ضعيفة تدل على أنه نيب ورسول              
مكلم، لكنها ال يعتمد عليها لضعف أسانيدها، وال شك أنه أوحي إليه بشرع وأنه   

 ربه عليه الصالة والسالم، وكانت ذريته على شريعته وعلى توحيد   على شريعة من  
اهللا، واإلخالص له، مث بعد ذلك بعشرة قرون أو ما شاء اهللا من ذلك، وقع الشرك                

  .يف قوم نوح يف ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كما تقدم

                                     
  .١١٣سورة البقرة اآلية )  ١(
 .١٩سورة يونس اآلية )  ٢(
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عـوق  وقد جاء يف اآلثار املشهورة عن ابن عباس وغريه، أن ودا وسواعا ويغـوث وي              
ونسرا، كانوا رجاال صاحلني، فلما هلكوا أوحى الشيطان إىل قومهم أن انـصبوا إىل              
جمالسهم أنصابا، ومسوها بأمسائهم ففعلوا ومل تعبد حىت إذا هلك أولئك ونسخ العلـم              

  .عبدت من دون اهللا عز وجل

إن : أي ملا ذهب العلم وقل العلماء املتبصرون جاء الشيطان إىل الناس فقال هلـم        
ذه األصنام إمنا صورت ألا كانت تنفع وكانت تدعى ويستغاث ا، ويستسقى ا،             ه

  .فوقع الشرك يف الناس بسبب ذلك

وذا يعلم أن نوحا عليه الصالة والسالم أول رسول أرسله اهللا إىل أهل األرض،              
من أن أهل املوقـف يـوم   ((بعد وقوع الشرك فيها، كما جاء يف الصحيحني وغريمها       

القيامة يقولون يا نوح أنت أول رسول أرسله اهللا إىل أهـل األرض فاشـفع لنـا إىل                 
  .احلديث ))ربك

وجاء يف  . أما آدم فقد ثبتت نبوته قبل ذلك عليه الصالة والسالم بدالئل أخرى           
ر عن أيب حامت بن حبان وغريه أنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسـلم عـن         حديث أيب ذ  

األنبياء مائة وأربعة وعـشرون     : ((الرسل وعن األنبياء فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم        
ويف رواية أيب أمامة ثالمثائة ومخسة عشر ولكنـهما         ) وثالثة عشر ألفا والرسل ثالمثائة    

حديثان ضعيفان عند أهل العلم، وهلما شواهد ولكنها ضعيفة أيضا، كما ذكرنا آنفا،             
أن األنبياء ثالثـة  (ويف بعضها أنه قال عليه الصالة والسالم ألف نيب فأكثر ويف بعضها             

، بل عد ابن اجلوزي حديث أيب ذر من         ومجيع األحاديث يف هذا الباب ضعيفة     ()آالف
  املوضوعات، واملقصود أنه
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ليس يف عدد األنبياء والرسل خرب يعتمد عليه، فال يعلم عددهم إال اهللا سـبحانه               
وتعاىل، لكنهم جم غفري، قص اهللا علينا أخبار بعضهم ومل يقص علينـا أخبـار               

ن نعرف أم مجيعهم    البعض اآلخر، حلكمته البالغة جل وعال، والفائدة العظمى أ        
دعوا إىل توحيد اهللا، واإلخالص له سبحانه وتعاىل، وأم دعوا أممهم إىل ذلـك،              
فمنهم من قبل هذه الدعوة، ومنهم من ردها، ومنهم من مل يتبعه إال القليل ومنهم               

  .من مل جيبه أحد بالكلية كما أخرب بذلك نبينا حممد عليه الصالة والسالم

أفضلهم عليه الصالة والسالم قد علم ما جرى له مـع           ونبينا وهو خامتهم و   
قومه من اخلصومة والرتاع يف مكة املكرمة، وقد أوذي كثريا هو وأصحابه حـىت              
أمجعوا على قتله، فأجناه اهللا من بني أظهرهم، ويف املدينة جرى مـا جـرى مـن            

 وبذلك  الغزوات واجلهاد العظيم حىت نصره اهللا وأيده عليهم عليه الصالة والسالم،          
يتضح للجميع أن دعوة الرسل مجيعهم، هي دعوة إىل توحيد اهللا واإلخالص لـه،       
وأن األنبياء مجيعا، واملرسلني كلهم دعوا إىل توحيد اهللا واإلخالص له، واإلميـان             
بأمسائه وصفاته وأفعاله، وأنه سبحانه واحد يف ربوبيته، واحد يف أمسائه وصـفاته،             

ون كل ما سواه جل وعال، فال يستحقها غريه ال نيب           واحد يف استحقاقه العبادة د    
وال ملك وال صاحل وال غريهم من املخلوقات، فالعبادة حق اهللا جل وعال، وهلـا               

ومـا  {: خلق اخللق سبحانه وتعاىل، وا أرسل الرسل كما قال سبحانه وتعـاىل           
ولَقَد بعثْنا ِفي كُـلِّ أُمـةٍ      {: وقال تعاىل  )١(}خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإال ِليعبدونِ    

                                     
  .٥٦سورة الذاريات اآلية )  ١(
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     وا الطَّاغُوتِنبتاجو وا اللَّهدبولًا أَِن اُعسفلعبادة اهللا وتوحيـده خلقـت       )١(}ر
ِكتاب أُحِكمت آياته {: اخلليقة، وأرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، كما قال تعاىل  

هـذَا  {: وقال سبحانه  )٢(}أَال تعبدوا ِإال اللَّه   * ثُم فُصلَت ِمن لَدنْ حِكيٍم خِبٍري       
  .)٣(}بالغٌ ِللناِس وِلينذَروا ِبِه وِليعلَموا أَنما هو ِإلَه واِحد وِليذَّكَّر أُولُو الْأَلْباِب

وقد أبان اهللا سبحانه يف كتابه العزيز من آياته وخملوقاته ما يدل على قدرته              
ومـن تـدبر    . نه وتعاىل العظيمة، وألوهيته وربوبيته، وأنه املستحق للعبادة سبحا      

كتاب اهللا وخملوقاته وجد من اآليات املتلوة واحلسية واألخبار املنقولة، مـا يـدل         
على أنه سبحانه املستحق للعبادة جل وعال، وأن الرسل كلهم بلغوا ذلك ودعـوا         
إليه، وأن الشرك الذي وقع يف قوم نوح مل يزل يف الناس إىل يومنا هذا، فلم يـزل           

بد األصنام واألوثان، ويغلو يف الصاحلني واألنبياء، يعبدهم مع اهللا،          يف الناس من يع   
  .كما هو معلوم عند كل من نظر يف أخبار العامل من عهد نوح إىل يومنا هذا

ومبا ذكرنا من كتاب اهللا عز وجل، ومن كالم رسوله حممد عليـه أفـضل              
 وقد عرف ذلك    الصالة وأزكى التسليم، ومن واقع العامل يتضح أن التوحيد أقسام         

  .أهل العلم باالستقراء لكتاب اهللا، وسنة رسوله عليه الصالة والسالم

                                     
 .٣٦سورة النحل اآلية )  ١(
 .٢ -١ت سورة هود اآليا)  ٢(
 .٥٢سورة إبراهيم اآلية )  ٣(
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توحيد الربوبية، وهو اإلميان بأن اهللا عز وجل واحد يف أفعاله،           : فهو أقسام ثالثة  
وخلقه وتدبريه لعباده، وأنه املتصرف يف عباده كما شاء سبحانه وتعاىل، بعلمه وقدرته             

  .جل وعال

حيد األمساء والصفات، وأنه سبحانه وتعاىل موصوف باألمساء احلسىن         تو: والثاين
والصفات العلى، وأنه كامل يف ذاته وأمسائه وصفاته وأفعاله جل وعال، وأنه ال شبيه له               

  .وال نظري له، وال ند له عز وجل

توحيد العبادة وأنه يستحق سبحانه وتعاىل أن يعبد وحده ال شريك له،            : الثالث
  .ه جل وعالدون ما سوا

هو اإلميان بأنه رب اجلميع وخـالق       : وإن شئت قلت توحيد اهللا سبحانه وتعاىل      
اجلميع، ورازق اجلميع، وأنه ال شريك له يف مجيع أفعاله سبحانه وتعاىل، ال شريك له               
يف خلقه ورزقه للعباد، ال شريك له يف تدبري األمور، وهو املالك لكل شيء جل وعال،                

ِللَِّه ملْك السماواِت والْأَرِض وما ِفيِهن وهو علَى كُـلِّ          {: اىلكما قال سبحانه وتع   
 ٍء قَِديريلك لكل شيء، واملتصرف يف كل شيء جل وعال، لـه األمـر     فهو املا  )١(}ش

مر تبـارك اللَّـه رب      أَال لَه الْخلْـق والْـأَ     {: كله، وله اخللق كله، كما قال تعاىل      
الَِمنيوهو املوصوف بصفات الكمال، واملسمى باألمساء احلسىن، فال شبيه لـه            )٢(}الْع

من خلقه يف شيء، بل هو الكامل يف ذاته وأمسائه وصفاته وأفعاله، وهو املـستحق أن                
  يعبد وخيص بالعبادة من الدعاء واخلوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة

                                     
 .١٢٠سورة املائدة اآلية )  ١(
 .٥٤سورة األعراف اآلية )  ٢(
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  .والصالة والصوم والذبح والنذر وغري ذلك

هذا كله داخل يف مسمى التوحيد، توحيد اهللا سبحانه وتعاىل توحيـد األنبيـاء              
وهو التوحيد الذي جاء به خامتهم وسيدهم وإمامهم نبينا حممد عليه الصالة            . واملرسلني
  .والسالم

الرسل مجـيعهم   توحيد اهللا الذي جاءت به      : وميكن أن نأيت بعبارة أخرى فنقول     
  :ينقسم إىل قسمني

فمعناه اإلميان بأمساء اهللا وصفاته وذاتـه جـل         :  توحيد يف املعرفة واإلثبات    -
  .وعال، وخلقه للعباد ورزقه هلم، وتدبريه لشئوم سبحانه وتعاىل

أن تؤمن وتصدق بأن اهللا سبحانه واحد يف        : هذا هو التوحيد يف املعرفة واإلثبات     
ائه وصفاته وتدبريه لعباده، وهو اخلـالق هلـم والـرازق هلـم             ربوبيته، واحد يف أمس   

واملوصوف بصفات الكمال املرته عن النقص والعيب ال شريك له يف ذلك، وال شـبيه          
  .له، وال ند له جل وعال

وهو إفراد اهللا سـبحانه يف قـصدك        : توحيد القصد والطلب  والقسم الثاين    -
قصد ا إال وجهه جل وعال، وهكذا وطلبك وصالتك وصومك، وسائر عباداتك، ال ت  

صدقاتك، وسائر أعمالك اليت تتقرب ا، ال تقصد ا إال وجهه جل وعال، فال تدعو               
إال إياه، وال تنذر إال له، وال تتقرب بأنواع القربات إال له سبحانه، وال تطلب شـفاء            

  .املرضى والنصر على األعداء إال منه عز وجل، توحده يف كل ذلك
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واع التوحيد لك أن تعرب عنها بنوعني، ولك أن تعرب عنـها بثالثـة              فهذه أن 
وال مشاحة يف   . أنواع، ولك أن تعرب عنها بنوع واحد كما تقدم فيما ذكرنا آنفا           

االصطالح والتعبري، وإمنا املقصود أن نعرف ما هو التوحيد الذي بعـث اهللا بـه               
أممهم، وهـو توحيـد   الرسل وأنزل به الكتب، ووقعت فيه اخلصومة بني الرسل و   

  .العبادة

أما كونه سبحانه رب اجلميع وخالق اخللق ورازقهم، وأنه كامل يف ذاتـه             
وأمسائه وصفاته وأفعاله، وأنه ال شبيه له، وال ند له، وال مثيل له، فهذا مل يقع فيه                 
اخلالف بني الرسل واألمم، بل مجيع املشركني من قريش وغريهم مقرون به، وما             

فرعون وادعائه الربوبية فمكابرة، يعلم يف نفسه أنه مبطل، كما قال        وقع من إنكار    
 )١(}ِء ِإال رب السماواِت والْأَرِض بصاِئر     لَقَد عِلمت ما أَنزلَ هؤال    {: له موسى 

 )٢(}قَنتها أَنفُسهم ظُلْما وعلُوا   وجحدوا ِبها واستي  {: وقال سبحانه فيه ويف أمثاله    
نَ فَِإنهم ال يكَـذِّبونك ولَِكـن        نعلَم ِإنه لَيحزنك الَِّذي يقُولُو     قَد{: وقال تعاىل 

وهكذا ما ادعته الثانوية مـن إهليـة النـور           )٣(}الظَّاِلِمني ِبآياِت اللَِّه يجحدونَ   
والظلمة، فمكابرة أيضا، وهم مع ذلك مل يقولوا أما متساويان، فليس يف العـامل      

وأما إنكار املالحدة لرب    من يقول إن هناك إهلني متساويني يف التصرف والتدبري،          
العاملني كليا، وإنكارهم لآلخرة، فليس هذا مبستغرب مـن أعـداء اهللا، لفـساد            

  عقوهلم بسبب استيالء الشياطني عليهم حىت
                                     

 .١٠٢سورة اإلسراء اآلية )  ١(
 .١٤سورة النمل اآلية )  ٢(
 .٣٣سورة األنعام اآلية )  ٣(
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اجتالتهم عن فطرة اهللا اليت فطر عليها الناس، وهؤالء املالحدة، وإن أنكروا            
كل شيء كمـا قـال      بألسنتهم فقلوم تقر بذلك، كما أقر بذلك اجلمادات، و        

 شيٍء  بح لَه السماوات السبع والْأَرض ومن ِفيِهن وِإنْ ِمن        تس{: سبحانه وتعاىل 
وقـال   )١(}ِإال يسبح ِبحمِدِه ولَِكن ال تفْقَهونَ تسِبيحهم ِإنه كَانَ حِليما غَفُورا          

أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسجد لَه من ِفي السماواِت ومـن ِفـي الْـأَرِض               {: جل وعال 
          كَِثرياِس والن ِمن كَِثريو ابوالدو رجالشالُ والِْجبو ومجالنو رالْقَمو سمالشو

ذَابِه الْعلَيع قاآلية )٢(}ح.  
من أنكر رب العاملني من الكفرة ارمني، فهـو يف احلقيقـة            واملقصود أن   

مكابر لفطرته وعقله، فإن الفطرة والعقل يشهدان بوجود رب متصرف يف الكون،         
مدبر للعباد، ال شبيه له، وال شريك له، وال ند له، سبحانه وتعاىل عمـا يقـول                 

 الربوبية، واألمسـاء    الظاملون علوا كبريا، وهلذا قلنا إن املشركني قد أقروا بتوحيد         
والصفات ومل ينكروا ذلك، ألم يعلمون أن اهللا جل وعال خالق العباد ورازقهم،             
ومدبر أمورهم، مرتل املطر احمليي املميت، الرزاق للعباد وغري ذلك كمـا تقـدم              

  .بيانه
فالواجب عليك يا عبد اهللا إذا عرفت ما تقدم أن تبذل وسعك يف بيان هذا               

شره بني الناس، وإيضاحه للخلق، حىت يعلمه من جهله، وحىت          األصل األصيل، ون  
يعبد اهللا وحده من أشرك به وخالف أمره، وحىت تكون بذلك قد اتبعت الرسـل               

  وسرت

                                     
 .٤٤سورة اإلسراء اآلية )  ١(
 .١٨سورة احلج اآلية )  ٢(
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  .على منهاجهم يف الدعوة إىل اهللا أداء لألمانة اليت محلتها

فيكون لك مثل أجور من هداه اهللا على يديك إىل يوم القيامة، كما قال اهللا               
ومن أَحسن قَولًا ِممن دعا ِإلَى اللَِّه وعِملَ صاِلحا وقَالَ ِإنِني ِمـن             {: ل وعال ج

 هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بـِصريٍة أَنـا           قُلْ{: وقال سبحانه  )١(}نيالْمسِلِم
  سِني وعبِن اتمو     ِرِكنيشالْم ا ِمنا أَنمانَ اللَِّه وحِإلَى  {: وقال جل وعال   )٢(}ب عاد

وقـال   )٣(} والْموِعظَِة الْحسنِة وجاِدلْهم ِبالَِّتي ِهي أَحسن      سِبيِل ربك ِبالِْحكْمةِ  
من دل على خري فله مثل أجـر    : ((النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح       

: وقال لعلي رضي اهللا عنه ملـا بعثـه إىل خيـرب     . لم يف صحيحه  رواه مس )) فاعله
متفـق علـى   )) فواهللا لئن يهدي اهللا بك رجال واحدا خري لك من محر الـنعم        ((

  .صحته

عا للفقه يف دينه واالستقامة على مـا        هذا وأسأل اهللا عز وجل أن يوفقنا مجي       
يرضيه، وأن يعيذنا مجيعا من أسباب غضبه، ومن مضالت الفنت، كمـا أسـأله              
سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال املسلمني ويـويل علـيهم            

واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم       . خيارهم إنه سبحانه وتعاىل جواد كرمي     
سوله نبينا حممد وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يـوم            على عبده ور  

 .الدين
                                     

  .٣٣سورة فصلت اآلية )  ١(
 .١٠٨سورة يوسف اآلية )  ٢(
  .١٢٥سورة النحل اآلية )  ٣(
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)١( 

احلمد هللا رب العاملني قال العالمة حجة اإلسالم أبو جعفر الـوراق الطحـاوي          
 هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة واجلماعة على مذهب فقهاء امللـة أيب              :مبصر رمحه اهللا  

نعمان بن ثابت الكويف، وأيب يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري، وأيب عبد            حنيفة ال 
اهللا حممد بن احلسن الشيباين رضوان اهللا عليهم أمجعني، وما يعتقدون من أصول الدين              

إن اهللا واحـد ال     :  معتقدين بتوفيق اهللا   )٢(نقول يف توحيد اهللا   . ويدينون به رب العاملني   
  . شيء يعجزه، وال إله غريهشريك له، وال شيء مثله، وال

                                     
 .٢٦٧-٢٥٧ ص ١٥نشر يف جملة البحوث اإلسالمية العدد ) ١(
  ).إخل.. نقول يف توحيد اهللا: (قوله) ٢(

اعلم أن التوحيد الذي بعث اهللا به الرسل وأنزل به الكتب ينقسم إىل أقسام ثالثـة، حـسب اسـتقراء                    
 . حسب واقع املكلفنيالنصوص من الكتاب والسنة و

وهو توحيد اهللا بأفعاله سبحانه، وهو اإلميان بأنه اخلالق الرازق املدير ألمور            : توحيد الربوبية : القسم األول 
للَّـه خـاِلق كُـلِّ      ا{: خلقه املتصرف يف شئوم يف الدنيا واآلخرة ال شريك له يف ذلك كما قال تعاىل              

ِإنَّ ربكُم اللَّه الَِّذي خلَق السماواِت والْأَرض ِفي ِستِة أَياٍم          {: انهوقال سبح ،٦٢سورة الزمر اآلية    }شيٍء
 رالْأَم ربدِش يرلَى الْعى عوتاس وهذا النوع قد أقر به املشركون عبـاد األوثـان   ،٣سورة يونس اآلية }ثُم

لشركهم باهللا يف العبادة وعبـادم األصـنام   وإن جحد أكثرهم البعث والنشور ومل يدخلهم يف اإلسالم،     
  .واألوثان معه سبحانه وعدم إميام بالرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم

وهي العبادة وهذا القسم هو الذي أنكره املشركون        : توحيد العبادة ويسمى توحيد األلوهية    : القسم الثاين 
    =َءهم منِذر ِمنهم وقَالَ الْكَاِفرونَ وعِجبوا أَنْ جا{ :فيما ذكر اهللا عنهم سبحانه بقوله
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دائم بال انتهاء، ال يفىن وال يبيد، وال يكون إال ما يريـد، ال              . )١(قدمي بال ابتداء  
  تبلغه األوهام، وال تدركه األفهام، وال يشبه

                                                                                               
  =          ابجٌء عيذَا لَشا ِإنَّ هاِحدا وةَ ِإلَهلَ الْآِلهعأَج كَذَّاب اِحرذَا سوأمثاهلا ،٥،  ٤سورة ص اآليتان    ،}ه 

دة ما سواه باطلة،    ميان بأنه املستحق هلا وأن عبا     واإل. كثرية وهذا القسم يتضمن إخالص العبادة هللا وحده       
  :وهذا هو معىن ال إله اهللا فإن معناها ال معبود إال اهللا كما قال اهللا عز وجل

 اآلية من سورة ،٦٢سورة احلج من اآلية     ،}ُلذَِلك ِبأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ ِمن دوِنِه هو الْباطِ           {
  . احلج

وهو اإلميان بكل ما ورد يف كتـاب اهللا العزيـز، ويف الـسنة              : الصفاتتوحيد األمساء و  : القسم الثالث 
الصحيحة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أمساء اهللا وصفاته، وإثباا هللا سبحانه على الوجه الذي                  

حـد  قُلْ هو اللَّه أَ   {: يليق به من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال متثيل، كما قال اهللا سبحانه               
          دا أَحكُفُو لَه كُني لَمو ولَدي لَمو ِلدي لَم دمالص لَ{:  وقال سبحانه   كاملة، سورة اإلخالص ،}اللَّه  ـسي

    ِصريالْب ِميعالس وهٌء ويى   و{:  وقال عز وجل   ،١١سورة الشورى من اآلية     }كَِمثِْلِه شنساُء الْحمَِللَِّه الْأَس
وِللَِّه الْمثَلُ الْـأَعلَى وهـو   {: وقال سبحانه يف سورة النحل،١٨٠سورة األعراف من اآلية    ،}فَادعوه ِبها 

واآليات يف هذا املعىن كثرية واملثل األعلى هو الوصف األعلى         . ٦٠سورة النحل من اآلية     }يز الْحِكيم الْعِز
الذي ال نقص فيه، وهذا هو قول أهل السنة واجلماعة من أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأتباعهم                

حانه إثباتا بريئا من التمثيل،     بإحسان ميرون آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت، ويثبتون معانيها هللا سب          
والـساِبقُونَ الْـأَولُونَ ِمـن     {: ويرتهون اهللا سبحانه عن مشاة خلقه وهم املذكرون يف قوله سـبحانه           

             ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنع اللَّه ِضياٍن رسِبِإح موهعبات الَِّذيناِر وصالْأَنو اِجِرينهـِري   الْمجاٍت تنج
       ِظيمالْع زالْفَو ا ذَِلكدا أَبِفيه اِلِدينخ ارها الْأَنهتحجعلنا اهللا منهم مبنه وكرمه      ،١٠٠سورة التوبة اآلية    }ت 

 .واهللا املستعان
 وإمنـا  هذا اللفظ مل يرد يف أمساء اهللا احلسىن كما نبه الشارح رمحه اهللا وغريه،          ) قدمي بال ابتداء  (قوله  ) ١(

ذكره كثري من علماء الكالم ليثبتوا به وجوده قبل كل شيء وأمساء اهللا توقيفية ال جيوز إثبات شيء منـها          
   =إال بالنص
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األنام، حي ال ميوت، قيوم ال ينام، خالق بال حاجة، رازق بال مؤنة، مميت بـال              
ه قدميا قبل خلقه، مل يزدد بكوم شيئا مل يكـن        خمافة، باعث بال مشقة، ما زال بصفات      

قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا، كذلك ال يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق               
، له معىن الربوبية    )الباري(، وال بإحداث الربية استفاد اسم       )اخلالق(اخللق استفاد اسم    

وتى بعدما أحيا، استحق هـذا  وال مربوب، ومعىن اخلالق وال خملوق، وكما أنه حميي امل      
االسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم اخلالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء              

لَيس كَِمثِْلِه شيٌء   {قدير وكل شيء إليه فقري، وكل أمر عليه يسري، ال حيتاج إىل شيء              
  ِصريالْب ِميعالس وهـ       }و م آجـاال، ومل   خلق اخللق بعلمه، وقدر هلم أقدارا، وضرب هل

خيف عليه شيء قبل أن خيلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن خيلقهم، وأمرهم بطاعته،               
واهم عن معصيته، وكل شيء جيري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفـذ، ال مـشيئة               

  .للعباد، إال ما شاء هلم فما شاء هلم كان، وما مل يشأ مل يكن

ل مــن يــشاء،يهــدي مــن يــشاء، ويعــصم ويعــايف فــضال، ويــض

                                                                                               
من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة، وال جيوز إثبات شيء منها بالرأي كما نص على ذلـك أئمـة                 = 

اده أصحاب الكالم، ألنه يقصد به يف اللغة العربية     السلف الصاحل، ولفظ القدمي ال يدل على املعىن الذي أر         
سورة يس  }تى عاد كَالْعرجوِن الْقَِدميِ   ح{: املتقدم على غريه وإن كان مسبوقا بالعدم كما يف قوله سبحانه          

ولكن ال  ) قدمي بال ابتداء  (وإمنا يدل على املعىن احلق بالزيادة اليت ذكرها املؤلف وهو قوله             ،٣٩من اآلية   
ينبغي عده يف أمساء اهللا احلسىن، لعدم ثبوته من جهة النقل ويغين عنه امسه سبحانه األول كما قـال عـز                     

 . اآلية واهللا ويل التوفيق،٣سورة احلديد اآلية }هو الْأَولُ والْآِخر{: وجل
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وخيذل ويبتلي عدال، وكلهم يتقلبون يف مشيئته، بني فضله وعدله، وهو متعـال عـن               
آمنا بذلك كله   . األضداد واألنداد، وال راد لقضائه وال معقب حلكمه وال غالب ألمره          

وأيقنا أن كال من عنده وأن حممدا عبده املصطفى ونبيه اتىب ورسوله املرتضى، وأنـه               
 وإمام األتقياء، وسيد املرسلني، وحبيب رب العاملني، وكل دعوى النبوة           خامت األنبياء، 

بعده فغي وهوى، وهو املبعوث إىل عامة اجلن وكافة الورى، باحلق واهلدى، وبـالنور              
والضياء، وأن القرآن كالم اهللا، منه بدا بال كيفية قوال، وأنزله على رسـوله وحيـا،                

ا أنه كالم اهللا تعاىل باحلقيقة، لـيس مبخلـوق     وصدقه املؤمنون على ذلك حقا، وأيقنو     
ككالم الربية، فمن مسعه فزعم أنه كالم البشر فقد كفر، وقد ذمه اهللا وعابه وأوعـده                

ِإنْ هذَا ِإال   {: فلما أوعد اهللا بسقر ملن قال      )١(}سأُصِليِه سقَر {: بسقر، حيث قال تعاىل   
  .علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر، وال يشبه قول البشر )٢(}الْبشِرقَولُ 

فمن أبصر هذا اعترب، وعن مثل      . ومن وصف اهللا مبعىن من معاين البشر فقد كفر        
والرؤية حق ألهل اجلنـة، بغـري       . قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر       

 )٣(}ٌوجوه يومِئٍذ ناِضرةٌ ِإلَى ربها نـاِظرة      {إحاطة وال كيفية كما نطق به كتاب ربنا         
ك من احلديث الصحيح عن وتفسريه على ما أراده اهللا تعاىل وعلمه، وكل ما جاء يف ذل      

  الرسول صلى اهللا عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد، ال ندخل يف ذلك

                                     
 .٢٦سورة املدثر اآلية ) ١(
 .٢٥سورة املدثر اآلية ) ٢(
 .٢٣-٢٢سورة القيامة اآليتان ) ٣(
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متأولني بآرائنا، وال متومهني بأهوائنا، فإنه ما سلم يف دينه إال من سلم هللا عـز وجـل      
  .ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إىل عامله

م إال على ظهر التسليم واالستسالم، فمن رام علم ما حظر           وال تثبت قدم اإلسال   
عنه علمه، ومل يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد، وصايف املعرفـة،         
وصحيح اإلميان، فيتذبذب بني الكفر واإلميان والتصديق والتكذيب، واإلقرار واإلنكار،          

وال يصح اإلميان بالرؤية ألهل . ذباموسوسا تائها شاكا ال مؤمنا مصدقا وال جاحدا مك   
 وتأويل كل   -دار السالم ملن اعتربها منهم بوهم، أو تأوهلا بفهم إذ كان تأويل الرؤية              

ومـن مل   .  بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين املسلمني       -معىن يضاف إىل الربوبية     
ف بـصفات   فإن ربنا جل وعال موصـو     . يتوق النفي والتشبيه، زل ومل يصب الترتيه      

 عن احلدود   )١(الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية ليس يف معناه أحد من الربية، وتعاىل          
  .والغايات واألركان واألعضاء واألدوات ال حتويه اجلهات الست كسائر املبتدعات

                                     
تعاىل عن احلدود والغايات واألركان واألعضاء واألدوات واجلهـات الـست كـسائر             (: قوله) ١(

، هذا الكالم فيه إمجال قد يستغله أهل التأويل واإلحلاد يف أمساء اهللا وصفاته وليس هلم بـذلك              )املبتدعات
ى بعبارة جمملة حتتـاج إىل     حجة، ألن مراده رمحه اهللا ترتيه البارئ سبحانه عن مشاة املخلوقات، لكنه أت            

يزول االشتباه فمراده باحلدود يعين اليت يعلمها البشر فهو سبحانه ال يعلم حـدوده إال هـو     تفصيل حىت   
يعلَم ما بين أَيِديِهم وما خلْفَهم   {: سبحانه ألن اخللق ال حييطون به علما، كما قال عز وجل يف سورة طه             

 ه ومن قال من السلف بإثبات احلـد يف االسـتواء أو غـري     ،١١٠سورة طه اآلية    }لْماوال يِحيطُونَ ِبِه عِ   
فمراده رمحه  ) الغايات واألركان واألعضاء واألدوات   (وأما  . فمرداه حد يعلمه اهللا سبحانه ال يعلمه العباد       

ذلـك، فهـو   اهللا ترتيهه عن مشاة املخلوقات يف حكمته وصفاته الذاتية من الوجه واليد والقدم وحنـو               
   =سبحانه موصوف بذلك لكن ليست صفاته مثل
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واملعراج حق، وقد أسري بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، وعرج بشخصه يف اليقظة             
شاء اهللا من العال، وأكرمه اهللا مبا شاء، وأوحى إليه ما أوحى            إىل السماء، مث إىل حيث      

واحلوض الذي .  فصلى اهللا عليه وسلم يف اآلخرة واألوىل      )١(}ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى    {
أكرمه اهللا تعاىل به غياثا ألمته حق، والشفاعة اليت ادخرها هلم حـق، كمـا روي يف                 

  .األخبار
 من آدم وذريته حق، وقد علم اهللا تعاىل فيما مل يـزل             وامليثاق الذي أخذه تعاىل   

عدد من يدخل اجلنة، وعدد من يدخل النار مجلة واحدة، فال يزاد يف ذلك العدد، وال                
وكذلك أفعاهلم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر ملـا خلـق لـه،               . ينقص منه 

  .ي بقضاء اهللاواألعمال باخلواتيم، والسعيد من سعد بقضاء اهللا، والشقي من شق
وأصل القدر سر اهللا تعاىل يف خلقه، مل يطلع على ذلك ملك مقـرب وال نـيب                 
مرسل، والتعمق والنظر يف ذلك ذريعة اخلذالن وسلم احلرمان ودرجة الطغيان، فاحلذر            
كل احلذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن اهللا تعاىل طوى علم القدر عن أنامـه،                

  واهم
                                                                                               

 صفات اخللق وال يعلم كيفيتها إال هو سبحانه، وأهل البدع يطلقون مثل هذه األلفـاظ لينفـوا ـا                    =
الصفات بغري األلفاظ اليت تكلم ا وأثبتها لنفسه حىت ال يفتضحوا وحىت ال يشنع علـيهم أهـل احلـق،         

 مل يقصد هذا املقصد لكونه من أهل السنة املثبتني لصفات اهللا، وكالمـه يف               واملؤلف الطحاوي رمحه اهللا   
ال حتويـه   : (هذه العقيدة يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويفسر مشتبهة مبحكمه، وهكذا قولـه             

مراده اجلهات الست املخلوقة وليس مراده نفي علو اهللا واستوائه على           ) اجلهات الست كسائر املبتدعات   
ألن ذلك ليس داخال يف اجلهات الست بل هو فوق العامل وحميط به، وقد فطر اهللا عبـاده علـى                    عرشه،  

اإلميان بعلوه سبحانه وأنه يف جهة العلو وأمجع أهل السنة واجلماعة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم               
ل على أنه يف العلـو      وأتباعهم بإحسان على ذلك، واألدلة من الكتاب والسنة الصحيحة املتواترة كلها تد           

 .واهللا ويل التوفيق. سبحانه فتنبه هلذا األمر العظيم أيها القارئ الكرمي واعلم أنه احلق وما سواه باطل
 .١١سورة النجم اآلية ) ١(
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 فمن سأل   )١(}ال يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ     {:  تعاىل يف كتابه   عن مرامه، كما قال   
  .مل فعل؟ فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين

وهـي درجـة   . فهذا مجلة ما حيتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء اهللا تعـاىل       
، )٢(لق موجود، وعلم يف اخللق مفقود     علم يف اخل  : الراسخني يف العلم؛ ألن العلم علمان     

فإنكار العلم املوجود كفر، وادعاء العلم املفقود كفر، وال يثبت اإلميان إال بقبول العلم              
  .املوجود وترك طلب العلم املفقود

ونؤمن باللوح والقلم وجبميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع اخللق كلهم على شيء              
وه غري كائن مل يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على          كتبه اهللا تعاىل فيه أنه كائن ليجعل      

  شيء مل يكتبه اهللا تعاىل فيه

                                     
 .٢٣سورة األنبياء اآلية ) ١(
الناس كفر،   الغيب وهو خمتص باهللا عز وجل، ومن ادعاه من           علمهو  : مراده رمحه اهللا بالعلم املفقود    ) ٢(

: قوله عز وجل  . اآلية ٥٩ اآلية   األنعامسورة  }وِعنده مفَاِتح الْغيِب ال يعلَمها ِإال هو      {: لقول اهللا سبحانه  
}ِإال اللَّه بيِض الْغالْأَراِت واومِفي الس نم لَمعاآلية٦٥ اآلية النملسورة }قُلْ ال ي  .  

ِإنَّ اللَّه ِعنده   { مث تال قوله سبحانه      مفتاح الغيب مخس ال يعلمهن إال اهللا      ) وسلم وقول النيب صلى اهللا عليه    
  .٣٤سورة لقمان اآلية }ِعلْم الساعِة وينزلُ الْغيثَ

الكثرية اليت وردت يف الباب كلها تدل على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يعلم                 واألحاديث الصحيحة   
ضل اخللق وسيد الرسل فغريه من باب أوىل، وهو صلى اهللا عليه وسلم ال يعلم من ذلـك            الغيب مع أنه أف   

إال ما علمه إياه سبحانه، وملا تكلم أهل اإلفك يف عائشة رضي اهللا عنها مل يعلم براءا إال برتول الوحي،                    
نه حىت أقـاموا    وملا ضاع عقدها يف بعض أسفاره صلى اهللا عليه وسلم بعث مجاعة يف طلبه ومل يعلم مكا                

 .البعري فوجدوه حتته، واألدلة من الكتاب والسنة يف هذا كثرية واحلمد اهللا
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ليجعلوه كائنا مل يقدروا عليه، جف القلم مبا هو كائن إىل يوم القيامة، وما أخطأ العبد                
  .مل يكن ليصيبه وما أصابه مل يكن ليخطئه

ه، فقدر ذلـك    وعلى العبد أن يعلم أن اهللا قد سبق علمه يف كل كائن من خلق             
تقديرا حمكما مربما، ليس فيه ناقض وال معقب وال مزيل وال مغري، وال ناقص وال زائد             
من خلقه يف مسواته وأرضه، وذلك من عقد اإلميان وأصول املعرفة واالعتراف بتوحيـد      

 )١(}وخلَق كُلَّ شيٍء فَقَـدره تقْـِديرا   {: اهللا تعاىل وبربوبيته، كما قال تعاىل يف كتابه       
  .)٢(}وكَانَ أَمر اللَِّه قَدرا مقْدورا{وقال تعاىل 

فويل ملن صار هللا تعاىل يف القدر خصيماً، وأحضر للنظر فيه قلباً سـقيماً، لقـد         
والعـرش  . التمس بومهه يف فحص الغيب سراً كتيماً، وعاد مبا قال فيه أفاكـاً أثيمـاً              

الكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، حميط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز              و
إن اهللا اختذ إبراهيم خليالً، وكلم اهللا موسى تكليماً، إمياناً          : ونقول. عن اإلحاطة خلقه  

وتصديقاً وتسليماً، ونؤمن باملالئكة والنبيني والكتب املرتلة على املرسلني، ونشهد أم           
ونسمي أهل قبلتنا مسلمني مؤمنني، ما داموا مبا جاء به الـنيب            . بنيكانوا على احلق امل   

صلى اهللا عليه وسلم معترفني، وله بكل ما قاله وأخرب مصدقني، وال خنوض يف اهللا، وال                
مناري يف دين اهللا، وال جنادل يف القرآن ونشهد أنه كالم رب العاملني نزل به الـروح                 

لى اهللا عليه وسلم وهو كالم اهللا تعاىل، ال يساويه          األمني، فعلمه سيد املرسلني حممدا ص     
  شيء من كالم املخلوقني، وال نقول خبلقه وال خنالف

                                     
 .٢سورة الفرقان اآلية ) ١(
 .٣٨سورة األحزاب اآلية ) ٢(
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  .)١(مجاعة املسلمني، وال نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما مل يستحله
  .وال نقول ال يضر مع اإلميان ذنب ملن عمله

ة برمحتـه وال نـأمن      نرجو للمحسنني من املؤمنني أن يعفو عنهم ويدخلهم اجلن        
  ، ونستغفر ملسيئهم)٢(عليهم وال نشهد هلم باجلنة

                                     
  ) وال نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما مل يستحله: (قوله) ١(

وحد املؤمن باهللا واليوم اآلخر بذنب يرتكبه،       أن أهل السنة واجلماعة ال يكفرون املسلم امل       : مراده رمحه اهللا  
كالزنا وشرب اخلمر والربا وعقوق الوالدين وأمثال ذلك ما مل يستحل ذلك، فإن استحله كفـر لكونـه        
بذلك مكذبا هللا ورسوله خارجا عن دينه أما إذا مل يستحل ذلك فإنه ال يكفر عند أهل السنة واجلماعـة                    

ا تعاطاه من املعاصي يف التفسيق وإقامة احلدود وغري ذلك حـسبما            بل يكون ضعيف اإلميان، وله حكم م      
جاء يف الشرع املطهر، وهذا هو قول أهل السنة واجلماعة خالفا للخوارج واملعتزلة ومن سلك مـسلكهم           
الباطل، فإن اخلوارج يكفرون بالذنوب واملعتزلة جيعلونه يف مرتلة بني املرتلتني يعين بني اإلسالم والكفر يف                

دنيا وأما يف اآلخرة فيتفقون مع اخلوارج بأنه خملد يف النار، وقول الطائفتني باطـل بالكتـاب والـسنة           ال
وإمجاع سلف األمة وقد التبس أمرمها على بعض الناس لقلة علمه، ولكن أمرمها حبمد اهللا واضح عند أهل                  

 .احلق كما بينا وباهللا التوفيق
 صلى اهللا عليه وسلم باجلنة كالعشرة وحنوهم، كما يأيت ذلـك         إال من شهد الرسول   : مراده رمحه اهللا  ) ٢(

مع العلم بأن من عقيدة أهل السنة واجلماعة الشهادة للمؤمنني واملتقني على العموم بـأم    . يف آخر كالمه  
من أهل اجلنة، وأن الكفار واملشركني واملنافقني من أهل النار، كما دلت على ذلك اآلية الكرميات والسنة            

ِإنَّ الْمـتِقني ِفـي جنـاٍت       {: واترة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن ذلك قولـه سـبحانه             املت
وعد اللَّه الْمؤِمِنني والْمؤِمناِت جناٍت تجِري ِمن تحِتها        {:  وقوله عز وجل   ،١٧سورة الطور اآلية    }ونِعيٍم

 يف آيات كثريات تدل على هذا املعىن وقولـه سـبحانه يف             ،٧٢توبة اآلية   سورة ال }الْأَنهار خاِلِدين ِفيها  
ِذين كَفَروا لَهم نار جهنم ال يقْضى علَيِهم فَيموتوا وال يخفَّف عنهم ِمن عذَاِبها كَـذَِلك                والَّ{: الكفار

ِإنَّ الْمناِفِقني ِفي الدرِك الْأَسفَِل ِمن الناِر ولَن       {:  وقوله سبحانه  ،٣٦سورة فاطر اآلية    ،}نجِزي كُلَّ كَفُورٍ  
 .وباهللا التوفيق.  يف آيات أخرى تدل على هذا املعىن،١٤٥سورة النساء اآلية ،}تِجد لَهم نِصريا



  

 - ٨٣ -

واألمن واإلياس ينقالن عن ملة اإلسالم، وسـبيل احلـق          . وخناف عليهم وال نقنطهم   
هو : واإلميان. )١(وال خيرج العبد من اإلميان إال جبحود ما أدخله فيه         . بينهما ألهل القبلة  

  .)٢(اإلقرار باللسان والتصديق باجلنان
. ومجيع ما صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق              

   وأهله يف أصله سواء، والتفاضل بينهم باخلشية)٣(واإلميان واحد
                                     

ن ينطق ما دخل هذا احلصر فيه نظر فإن الكافر يدخل يف اإلسالم بالشهادتني إذا كان ال ينطق ما، فإن كا         ) ١(
اإلسالم بالتوبة مما أوجب كفره، وقد خيرج من اإلسالم بغري اجلحود ألسباب كثرية بينها أهل العلم يف باب حكم             

صلى اهللا عليه وسلم أو استهزاؤه باهللا ورسوله أو بكتابه أو بـشيء             املرتد، من ذلك طعنه يف اإلسالم أو يف النيب          
لْ أَِباللَِّه وآياِتِه ورسوِلِه كُنتم تستهِزئُونَ ال تعتـِذروا قَـد كَفَـرتم بعـد         قُ{: من شرعه سبحانه لقوله سبحانه    

اِنكُمـم   ،٦٦-٦٥سورة التوبة اآليتان    }ِإمي ومن ذلك عبادته لألصنام أو األوثان أو دعوته األموات واالسـتغاثة 
 قول ال إله إال اهللا ألا تدل على أن العبادة حق هللا وحـده،  وطلبه منهم املدد والعون وحنو ذلك؛ ألن هذا يناقض       

ومنها الدعاء واالستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر وحنو ذلك، فمن صرف منها شيئا لغري اهللا من األصنام                 
إال اهللا، واألوثان واملالئكة واجلن وأصحاب القبور وغريهم من املخلوقني فقد أشرك باهللا ومل حيقق قـول ال إلـه            

وهذه املسائل كلها خترجه من اإلسالم بإمجاع أهل العلم، وهي ليست من مسائل اجلحود وأدلتها معلومـة مـن               
 وقد ذكرها العلماء يف بـاب   الكتاب والسنة، وهناك مسائل أخرى كثرية يكفر ا املسلم وهي ال تسمى جحوداً            

 .وباهللا التوفيق. حكم املرتد فراجعها إن شئت
لتعريف فيه نظر وقصور والصواب الذي عليه أهل السنة واجلماعة أن اإلميان قول وعمل واعتقاد يزيـد           هذا ا ) ٢(

بالطاعة وينقص باملعصية، واألدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن حصر، وقد ذكر الشارح ابن أيب العز                
بينهم وبني أهل الـسنة      ، وليس اخلالف    ول املرجئة قمجلة منها فراجعها إن شئت، وإخراج العمل من اإلميان هو           

فيه لفظيا بل هو لفظي ومعنوي ويترتب عليه أحكام كثرية يعلمها من تدبر كالم أهل السنة وكالم املرجئة، واهللا                   
 .املستعان

هذا فيه نظر بل هو باطل، فليس أهل اإلميان فيه سواء بل هـم         ) واإلميان واحد وأهله يف أصله سواء     : (قوله) ٣(
ون تفاوتا عظيما، فليس إميان الرسل كإميان غريهم، كما أنه ليس إميان اخللفاء الراشدين وبقيـة الـصحابة            متفاوت

رضي اهللا عنهم مثل إميان غريهم، وهكذا ليس إميان املؤمنني كإميان الفاسقني؛ وهذا التفاوت حبسب ما يف القلب                  
هل السنة واجلماعة خالفا للمرجئة ومن قال بقـوهلم،  من العلم باهللا وأمسائه وصفاته وما شرعه لعباده، وهو قول أ          

 .واهللا املستعان
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والتقى، وخمالفة اهلوى ومالزمة األوىل، واملؤمنون كلهم أولياء الرمحن، وأكرمهم عند            
  .اهللا أطوعهم وأتبعهم للقرآن

إلميان باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، والقدر خريه         هو ا : واإلميان
وحنن مؤمنون بذلك كله، ال نفرق بني أحـد مـن           . وشره وحلوه ومره من اهللا تعاىل     

من أمة حممد صلى اهللا عليـه     (وأهل الكبائر   . رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به      
ن وإن مل يكونوا تائبني، بعد أن لقـوا         يف النار ال خيلدون إذا ماتوا وهم موحدو       ) وسلم

إن شاء غفر هلم وعفا عنـهم بفـضله،   . وهم يف مشيئته وحكمه ) مؤمنني(اهللا عارفني   
 وإن شاء عذم يف     )١(}ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاءُ     {: كما ذكر عز وجل يف كتابه     

النار بعدله، مث خيرجهم منها برمحته وشفاعة الشافعني من أهل طاعتـه مث يبعـثهم إىل                
وذلك بأن اهللا تعاىل توىل أهل معرفته، ومل جيعلهم يف الدارين كأهل نكرته الذين              . جنته

  .ن هدايته ومل ينالوا من واليتهخابوا م

ونرى الصالة خلف   . اللهم يا ويل اإلسالم وأهله ثبتنا على اإلسالم حىت نلقاك به          
كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، وال نرتل أحدا منهم جنة وال نارا،                 
وال نشهد عليهم بكفر وال بشرك وال بنفاق ما مل يظهر منهم شيء من ذلك، ونـذر                 

  .رائرهم إىل اهللا تعاىلس

وال نرى السيف على أحد من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم إال من وجب عليه                
وال نرى اخلروج على أئمتنا ووالة أمورنا وإن جاروا، وال ندعو علـيهم، وال   . السيف

  نرتع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة اهللا

                                     
 .١١٦ واآلية ٤٨سورة النساء اآلية ) ١(
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م بالصالح واملعافـاة، ونتبـع الـسنة        عز وجل فريضة ما مل يأمروا مبعصية، وندعو هل        
واجلماعة وجنتنب الشذوذ واخلالف والفرقة، وحنب أهل العدل واألمانة ونبغض أهـل            

  .اجلور واخليانة

اهللا أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ونرى املسح على اخلفـني يف الـسفر              : ونقول
 من املسلمني برهم    واحلج واجلهاد ماضيان مع أويل األمر،     . واحلضر، كما جاء يف األثر    

  .وفاجرهم إىل قيام الساعة ال يبطلهما شيء وال ينقضهما

ونؤمن بالكرام الكاتبني فإن اهللا قد جعلهم علينا حافظني، ونؤمن مبلك املـوت             
املوكل بقبض أرواح العاملني، وبعذاب القرب ملن كان له أهال، وسؤال منكر ونكـري يف               

به األخبار عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         قربه عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت         
  .وعن الصحابة رضوان اهللا عليهم

ونؤمن بالبعث وجـزاء    . والقرب روضة من رياض اجلنة أو حفرة من حفر النريان         
والـصراط  . األعمال يوم القيامة والعرض واحلساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب        

وأن اهللا تعاىل خلـق اجلنـة       . ان أبدا وال تبيدان   واجلنة والنار خملوقتان ال تفني    . وامليزان
والنار قبل اخللق وخلق هلما أهال، فمن شاء منهم إىل اجلنة فضال منه، ومن شاء منـهم       

  .إىل النار عدال منه، وكل يعمل ملا قد فرغ له وصائر إىل ما خلق له

ـ . واالستطاعة. واخلري والشر مقدران على العباد     و اليت جيب ا الفعل من حن
وأما االستطاعة مـن    . التوفيق الذي ال جيوز أن يوصف املخلوق به فهي مع الفعل          

وا يتعلق اخلطاب   . جهة الصحة والوسع والتمكن وسالمة اآلالت فهي قبل الفعل        
  وهو كما قال
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  .)١(}ال يكَلِّف اللَّه نفْسا ِإال وسعها{: تعاىل

وأفعال العباد خلق هللا، وكسب من العباد، ومل يكلفهم اهللا تعاىل إال ما يطيقون،              
حيلـة  ال : نقـول ) ال حول وال قوة إال باهللا( إال ما كلفهم وهو تفسري  )٢(وال يطيقون 

ألحد وال حركة وال حتول ألحد عن معصية اهللا إال مبعونة اهللا، وال قوة ألحـد علـى              
  .إقامة طاعة اهللا والثبات عليها إال بتوفيق اهللا

وكل شيء جيري مبشيئة اهللا تعاىل وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته املشيئات            
بدا، تقدس عن كـل     كلها، وغلب قضاؤه احليل كلها، يفعل ما يشاء وهو غري ظامل أ           

  .)٣(}ال يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ{سوء وحني وترته عن كل عيب وشني 

 األحياء وصدقام منفعة لألموات، واهللا تعاىل يستجيب الـدعوات،          ويف دعاء 
ويقضي احلاجات وميلك كل شيء، وال ميلكه شيء، وال غىن عن اهللا تعاىل طرفة عني،               
ومن استغىن عن اهللا طرفة عني فقد كفر وصار من أهل احلني، واهللا يغضب ويرضى ال                

عليه وسلم، وال نفرط يف حب      وحنب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا       . كأحد من الورى  
أحد منهم، وال نتربأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغري اخلـري يـذكرهم، وال            

  .نذكرهم إال خبري، وحبهم دين وإميان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان

                                     
 .٢٨٦سورة البقرة اآلية ) ١(
 ولكنه عز وجل لطف بعباده ويسر       ،هذا غري صحيح بل املكلفون يطيقون أكثر مما كلفهم به سبحانه          ) ٢(

 .ال منه وإحسانا واهللا ويل التوفيقعليهم ومل جيعل عليهم يف دينهم حرجا فض
 .٢٣سورة األنبياءاآلية) ٣(
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ونثبت اخلالفة بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أوال أليب بكر الصديق رضي              
 وتقدميا على مجيع األمة، مث لعمر بن اخلطاب رضـي اهللا عنـه، مث               اهللا عنه تفضيال له   

لعثمان رضي اهللا عنه، مث لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، وهم اخللفـاء الراشـدون           
  .واألئمة املهتدون

وإن العشرة الذين مساهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبشرهم باجلنـة             
. اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقولـه احلـق  نشهد هلم باجلنة على ما شهد هلم رسول   

وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري وسعد وسعيد وعبد الرمحن بن             
  .عوف وأبو عبيدة بن اجلراح، وهو أمني هذه األمة، رضي اهللا عنهم أمجعني

ومن أحسن القول يف أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم، وأزواجـه               
  .ذرياته املقدسني من كل رجس، فقد برئ من النفاقالطاهرات من كل دنس، و

وعلماء السلف من السابقني، ومن بعدهم من التابعني، أهل اخلري واألثر، وأهـل    
  .الفقه والنظر ال يذكرون إال باجلميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غري السبيل

 نيب: وال نفضل أحدا من األولياء على أحد من األنبياء عليهم السالم ونقول           
  .واحد أفضل من مجيع األولياء

ونؤمن مبا جاء من كرامام وصح عن الثقات من روايام، ونؤمن بأشراط            
من خروج الدجال، ونزول عيسى ابن مرمي عليه السالم مـن الـسماء،             : الساعة

وال نصدق  . ونؤمن بطلوع الشمس من مغرا، وخروج دابة األرض من موضعها         
  كاهنا وال عرافا، وال
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عى شيئا خيالف الكتاب والسنة وإمجاع األمة، ونرى اجلماعة حقـا وصـوابا،             من يد 
والفرقة زيغا وعذابا، ودين اهللا يف األرض والسماء واحد، وهو دين اإلسالم، قـال اهللا             

وهـو   )٢(}م الِْإسالم ِديناورِضيت لَكُ{: وقال )١(}ِإنَّ الدين ِعند اللَِّه الِْإسالم  {: تعاىل
بني الغلو والتقصري، وبني التشبيه والتعطيل، وبني اجلرب والقدر، وبني األمن واإليـاس،             
فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، وحنن برآء إىل اهللا من كل من خالف الذي ذكرناه               

  .وبيناه

يعـصمنا مـن األهـواء      ونسأل اهللا تعاىل أن يثبتنا على اإلميان، وخيتم لنا به، و          
املختلفة واآلراء املتفرقة واملذاهب الردية، مثل املشبهة، واملعتزلة، واجلهمية، واجلربيـة،           
والقدرية، وغريهم من الذين خالفوا السنة واجلماعة، وحالفوا الضاللة وحنن منهم برآء            

  .وباهللا العصمة والتوفيق. وهم عندنا ضالل وأردياء

 ]. غفر اهللا ملؤلفها، ونفع ا عبادهانتهت العقيدة الطحاوية[

                                     
 .١٩سورة آل عمران اآلية ) ١(
 .٣سورة املائدة اآلية) ٢(
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من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم زاده اهللا مـن العمـل                  
   سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.واإلميان آمني

هـ وصل وصلكم اهللا حببل اهلدى والتوفيق       ٩/٤/١٣٧٤كتابكم الكرمي املؤرخ    
 وقد أخرنا اجلواب رجاء أن يتيسر لنا فرصة نبسط لكـم            ،ثاين وصل وكذا كتابكم ال  

فيها اجلواب ولكن بسبب تزاحم الشغل وضيق الوقت بالدروس املتعلقة باملعهد وغريه            
مل يتيسر بسط اجلواب يف هذه الرسالة عما تضمنه كتابكم األول من املسائل األربـع               

قت العطلـة وأرجـو إشـعارنا       وهأنذا أذكر لكم جواب بعضها وأرجئ الباقي إىل و        
مبحلكم بعد انتهاء الدراسة إلرسال بقية اجلواب وفقين اهللا وإياك ملعرفة احلق واتباعـه              

  .وأعاذنا وسائر املسلمني من مضالت الفنت إنه مسيع قريب

 ، عامة :أما سؤلكم عن معىن املعية فاجلواب أن اهللا سبحانه ذكر يف كتابه معيتني            
 والثانيـة يف قولـه      )١(}وهو معكُم أَين ما كُنـتم     { :سبحانه األوىل يف قوله     .وخاصة
 وما أشـبههما    .)٣(}ِإنِني معكُما أَسمع وأَرى   { ،)٢(}الَ تحزنْ ِإنَّ اللّه معنا    { :سبحانه

 يف ذلك أن اهللا سبحانه موصوف باملعية على الوجه          ةمن اآليات والذي عليه أهل السن     
  الله مع إثباتالذي يليق جب

                                     
  .٤سورة احلديد االية  ١
  ٤٠سورة التوبة اآلية  ٢
  .٤٦سورة طه اآلية  ٣
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استوائه على عرشه وعلوه فوق مجيع خلقه وترتيهه عن خمالطته للخلق فهو سبحانه             
علي يف دنوه قريب يف علوه فوصفه باملعية ال ينايف وصفه بالعلو على الوجه الذي               

 من صفاته وملا كانت اجلهمية واملعتزلـة        يءيليق به من غري أن يشابه خلقه يف ش        
عية على إنكار العلو ويزعمون أنه سبحانه بكل مكـان أنكـر            حيتجون بآيات امل  

 إن هذه املعية تقتضي علمه بأحوال عبـاده واطالعـه   :عليهم السلف ذلك وقالوا   
 ؛ وهلذا بدأ آيات املعية العامة بالعلم وختمها بـالعلم         ،عليهم مع كونه فوق العرش    

ر عبـاده بأنـه يعلـم       تنبيهاً لعباده على أن مراده سبحانه من إخباره باملعية إشعا         
 وحكى بعـض  ، وهلذا فسر أكثر السلف آيات املعية بالعلم     ،أحواهلم ويطلع عليهم  

أهل العلم إمجاع أهل السنة على تفسري آيات املعية بالعلم وإبطال رأي اجلهميـة              
 قاتلـهم اهللا    – وإنكارهم العلو واالستواء     ،واملعتزلة يف تفسريها بأنه يف كل مكان      

ذا تعلم أن تفسري املعية بالعلم ليس هو قول الشيخ تقي الـدين              و –أىن يؤفكون   
 وقد ذكر رمحه اهللا يف الواسطية مـا يـدل علـى             ،وحده بل هو قول أهل السنة     

وجوب اإلميان بأن وصف اهللا سبحانه بالعلو واملعية حق على حقيقته ال حيتاج إىل              
 ومراده رمحه ،ت ولكن يصان عن الظنون الكاذبة إىل آخره فراجعه إن شئ          ،حتريف

  .اهللا أنه جيب إثبات املعية والعلو فوق العرش على وجه يليق باهللا ال يشابه فيه خلقه

 ما يكُونُ ِمن نجوى ثَلَاثٍَة ِإلَّـا        { : كثري يف تفسري قوله تعاىل     بنقال احلافظ   
مهاِبعر وذهحكى غري واحد اإلمجاع على أن املرادوهلذا  ": اآلية ما نصه)١(}ه   

                                     
 ٧سورة اادلة اآلية  ١
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  .انتهى"  علمه تعاىل وال شك يف إرادة ذلكاآلية معية

 ألن ذلك هو مقتضاها والزمها فهـي حـق       ؛وال ينايف ذلك تفسري املعية بالعلم     
 وأما كيفيتها فـال يعلمهـا إال اهللا         ، علم اهللا بأحوال عباده واطالعه عليهم      :ومقتضاها

 ولكن ال ،فاته ويعلمون معانيها فإن أهل السنة يؤمنون بأمساء اهللا وص    ،كسائر  الصفات  
 كما ال يعلم كيفية ذاته إال هو تعاىل         ،يعلمون كيفيتها بل ال يعلم كيفية صفاته إال هو        
 وهلذا قال مالك رمحه اهللا وغريه مـن         ،وتقدس عما يقوله النفاة واملشبهون علوا كبريا      

  . االستواء معلوم والكيف جمهول واإلميان به واجب:أهل السنة

  ال يف سائر الصفات واهللا أعلموهكذا يق

وأما القيام عند دخول األستاذ فظاهر األحاديث الصحيحة يدل على كراهته أو            
 يعين الـصحابة  –مل يكن أحد أحب إليهم     ( : كحديث أنس رضي اهللا عنه قال      ،حترميه
 من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكانوا ال يقومون إذا رأوه ملـا يعلمـون مـن          –

  . وقال حسن صحيح غريب، رواه أمحد والترمذي)لككراهيته لذ

 حلديث معاوية رضي اهللا عنه      ،وال ينبغي لألستاذ أن يرضى من الطلبة بذلك       
من أحب أن ميثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من          ( " (:أن النيب عليه السالم قال    

 وأخرج أخرجه أمحد وأبو داود والترمذي بإسناد جيد وقد حسنه الترمذي، )) النار
 خرج علينا رسول اهللا     :أبو داود بإسناد فيه ضعف عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال           

ال تقوموا كمـا تقـوم   ( (:صلى اهللا عليه وسلم متوكئا على عصا فقمنا إليه فقال      
 وذكـر هـذه     ،وأخرجه أيضا أمحد وابن ماجـه     ) )األعاجم يعظم بعضهم بعضا   

   صفحة) الشرعيةاآلداب(األحاديث احلافظ حممد بن مفلح يف 
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 وقد استثىن بعض أهل العلم من هـذه األحاديـث           ، الد األول  ٤٦٥ و ٤٦٤
 ، وكذا من طالت غيبته    ،القيام للقادم من السفر للسالم عليه ومصافحته أو معانقته        

 وقيام الوالد لولده إذا كان      ،واستثىن بعضهم قيام الولد ألبيه إلكرامه واألخذ بيده       
 وقد دلـت    ، وهذا االستثناء صحيح   ،قيام للسالم واملصافحة   واملراد ال  ،أهال لذلك 

 منها ما يف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال     ،عليه السنة الصحيحة  
) )قومـوا إىل سـيدكم  ( (:للصحابة ملا قدم سعد بن معاذ للحكم يف بين قريظـة      

يضا عن كعب بـن      ويف الصحيحني أ   ، القيام للسالم عليه وإنزاله عن دابته      :واملراد
أنه ملا دخل على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد والناس حوله ملـا               " مالك  

 ، قام إليه طلحة بن عبيد اهللا يهرول فصافحه وهناه بتوبة اهللا عليـه             ،أنزل اهللا توبته  
 وأخرج أبو داود والترمذي والنـسائي   ."كر ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم      ومل ين 

كانت فاطمة رضي اهللا عنها إذا دخـل        ( (:ائشة رضي اهللا عنها   بإسناد جيد عن ع   
عليها النيب صلى اهللا عليه وسلم قامت إليه فأخذت بيـده وقبلتـه وأجلـسته يف                

 وإذا دخلت عليه قام إليها النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخذ بيدها وقبلـها               ،جملسها
وأنه ال يدخل يف    فهذه األحاديث صرحية يف جواز مثل هذا        ) )وأجلسها يف جملسه  

 وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من القيام لألستاذ وحنوه كلما دخل             ،القيام املكروه 
 ، وإمنا يقفون مث جيلسون تعظيما له واحتراما       ،عليهم لتعظيمه ال للمصافحة وحنوها    

 وأنه ال جيوز لألستاذ وحنوه أن يرضى بذلك ملا          ،فال شك يف كراهة ذلك وإنكاره     
 وأحق الناس بامتثال السنة والتأدب بآداـا هـم          ، معاوية وغريه  تقدم يف حديث  

   ألن،العلماء واملعلمون وطالب العلم ورؤساء الناس وأعيام
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 ، وإذا اونوا ا اون ا النـاس       ، فإذا عظموا السنة عظمها الناس     ،الناس يقتدون م  
د آدم عليه الصالة والسالم  هو خري الناس وأفضلهم وسيد ول     ونبينا صلى اهللا عليه وسلم      

وكان ال يرضى أن يقام له بل كره ذلك وى الصحابة عنه خوفا عليهم مـن الغلـو                  
لَقَد كَانَ لَكُم   {:  واهللا سبحانه يقول   ،ومشاة األعاجم يف القيام لرؤسائهم وعظمائهم     

الْيو و اللَّهجرن كَانَ يةٌ لِّمنسةٌ حووِل اللَِّه أُسساِفي ركَِثري اللَّه ذَكَرو الْآِخر م١(}و(  

وباقي اجلواب يأتيـك إن      . والعمل به والدعوة إليه    ،وفقنا اهللا وإياك للعلم النافع    
  . واهللا يتوالنا وإياك والسالم،شاء اهللا يف العطلة

                                     
 .٢١ اآلية ،سورة األحزاب ١
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)١( 

فقـد اطلعـت   : به وبعداحلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصح 
 من إجابة الشيخ أمحـد حممـود        ٦٣٧أخريا على ما نشر يف جملة البالغ بعددها رقم          

 وجاء  )٢(}استوى علَى الْعرشِ  {: ما تفسري قول اهللا تعاىل    : (دهلوب على السؤال اآليت   
استوى على العـرش   : وقال السلف : يف هذه اإلجابة مجلة نسبها إىل السلف وهي قوله        

  :ستوىل عليه وملكه كقوهلما: أي

 من غري سيف أو دم مهراق  استوى بشر على العراق

أحببت التنبيه على ذلك لئال يغتر      . وحيث أن هذه النسبة إىل السلف غلط حمض       
أن هذا التفـسري هـو تفـسري        : من يراها فيظنها من قول العلماء املعتربين، والصواب       

الصفات، وتعطيل الباري سبحانه وتعـاىل    اجلهمية واملعتزلة ومن سلك سبيلهم يف نفي        
  .عما وصف به نفسه من صفات الكمال

القول يف االسـتواء    : وقد أنكر علماء السلف رمحهم اهللا مثل هذا التأويل وقالوا         
كالقول يف سائر الصفات، وهو إثبات اجلميع هللا على الوجه الالئق به سبحانه من غري               

االستواء معلـوم  : ( قال اإلمام مالك رمحه اهللا   حتريف وال تعطيل وال تكييف وال متثيل،      
  ).ميان به واجب والسؤال عنه بدعةوالكيف جمهول واإل

                                     
  .١٧٢-١٦٩ ص ٨سالمية يف العدد نشرت يف جملة البحوث اإل )١(
 ،٤ سورة السجدة اآليـة      ،٥٩ سورة الفرقان اآلية     ،٣، سورة يونس اآلية     ٥٤سورة األعراف اآلية     )٢(

  .٤سورة احلديد اآلية 
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وعلى هذا درج علماء السلف من أهل السنة واجلماعة رمحهم اهللا، قال شـيخ              
فهذا كتاب اهللا من أولـه إىل آخـره       : (اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف الرسالة احلموية       

 اهللا عليه وسلم من أوهلا إىل آخرها مث عامة كالم الصحابة والتابعني             وسنة رسوله صلى  
مث كالم سائر األئمة مملوء مبا هو إما نص وإما ظاهر يف أن اهللا سبحانه وتعاىل هو العلي              
األعلى وهو فوق كل شيء وهو عال على كل شيء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء     

ِإني متوفِّيك  {،  )١(} الْكَِلم الطَّيب والْعملُ الصاِلح يرفَعه     ِإلَيِه يصعد {: مثل قوله تعاىل  
 ِإلَي كاِفعر{،  )٢(}و    ضاَألر ِبكُم ِسفخاء أَن يمن ِفي السم من { ،)٣(}أَأَِمنتم مأَِمنت أَم

يدبر الْأَمر ِمـن    { ،)٥(}ه اللّه ِإلَيهِ  بل رفَع { ،)٤(}ِفي السماء أَن يرِسلَ علَيكُم حاِصبا     
ثُم اسـتوى   {،  )٧(}يخافُونَ ربهم من فَوِقِهم   { ،)٦(}السماء ِإلَى الْأَرِض ثُم يعرج ِإلَيهِ     

إىل أمثال ذلك مما ال يكـاد حيـصى إال   :  يف سبعة مواضع إىل أن قال   )٨(}علَى الْعرشِ 
األحاديث الصحاح واحلسان ما ال حيصى إال بالكلفة مثل قـصة معـراج    بالكلفة ويف   

الرسول إىل ربه ونزول املالئكة من عند اهللا وصعودها إليه وقوله يف املالئكـة الـذين                
  فيعرج الذين باتوا فيكم إىل رم فيسأهلم وهو أعلم. يتعاقبون فيكم بالليل والنهار

                                     
 .١٠سورة فاطر اآلية  )١(
 .٥٥سورة آل عمران اآلية ) ٢(
 .١٦سورة امللك اآلية ) ٣(
 .١٧سورة امللك اآلية ) ٤(
 .١٥٨ء اآلية سورة النسا) ٥(
 .٥سورة السجدة اآلية ) ٦(
  .٥٠سورة النحل اآلية ) ٧(
 .٥٤سورة األعراف اآلية ) ٨(



  

 - ٩٦ -

 تأمنوين وأنا أمني من يف السماء يـأتيين  أال ((م ويف الصحيح يف حديث اخلوارج  
إىل أمثال ذلك مما ال حيصيه إال اهللا ممـا  : ( إىل أن قال))خرب السماء صباحاً ومساء   

هو من أبلغ املتواترات اللفظية واملعنوية اليت تورث علماً يقيناً مـن أبلـغ العلـوم      
اهللا سـبحانه علـى   الضرورية أن الرسول املبلغ عن اهللا ألقى إىل أمته املدعوين أن       

العرش وأنه فوق السماء كما فطر اهللا على ذلك مجيع األمم عرم وعجمهـم يف               
اجلاهلية واإلسالم إال من اجتالته الشياطني عن فطرته، مث عن السلف يف ذلك من              

  .هـ.أ) األقوال ما لو مجع لبلغ مئني أو ألوفاً إخل

هلوب إىل السلف مـن     ومبا ذكرناه يتضح للقراء أن ما نسبه أمحد حممود د         
تفسري االستواء باالستيالء غلط كبري وكذب صريح ال جيوز االلتفات إليه، بـل             
كالم السلف الصاحل يف ذلك معلوم ومتواتر، وهو ما أوضحه شيخ اإلسالم ابـن              
تيمية رمحه اهللا يف تفسري االستواء بالعلو فوق العرش، وأن اإلميان به واجب، وأن              

اهللا سبحانه، وقد روي هذا املعىن عن أم سلمة أم املـؤمنني،            كيفيته ال يعلمها إال     
وعن ربيعة بن أيب عبد الرمحن شيخ مالك رمحه اهللا، وهو احلق الذي ال ريب فيه،                

وهكذا القول يف باقي الـصفات مـن        . وهو قول أهل السنة واجلماعة بال ريب      
رادة وغـري   السمع والبصر والرضى والغضب واليد والقدم واألصابع والكالم واإل        

كلها يقال فيها إا معلومة من حيث اللغة العربية، فاإلميان ـا واجـب              . ذلك
والكيف جمهول لنا ال يعلمه إال اهللا سبحانه، مع اإلميان أن صفاته سبحانه كلـها               

  كاملة، وأنه سبحانه ال يشبه شيئا من خلقه، فليس
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وال رضاه كرضانا إىل غري     علمه كعلمنا، وال يده كأيدينا، وال أصابعه كأصابعنا،         
 وقـال   )١(}لَيس كَِمثِْلِه شيٌء وهو السِميع الْبـِصري      {: ذلك، كما قال سبحانه   

ولَم يكُن لَه كُفُوا    * لَم يِلد ولَم يولَد     * اللَّه الصمد   * قُلْ هو اللَّه أَحد     {: تعاىل
د{:  وقال تعاىل  )٢(}أَح لَمعلْ تا  هِميس أنه ال أحد يساميه سبحانه،     :  واملعىن )٣(} لَه
فَال تضِربوا ِللَِّه الْأَمثَالَ ِإنَّ اللَّه يعلَـم وأَنـتم ال           {: يشاه، وقال عز وجل   : أي

 واآليات يف هذا املعىن كثرية، والواجب على املؤمن التمسك مبا أخرب            )٤(}تعلَمونَ
عليه سلف األمة من الصحابة رضي اهللا عنهم وأتبـاعهم          اهللا به ورسوله، ودرج     

بإحسان، واحلذر من مقاالت أهل البدع الذين أعرضوا عن الكتـاب والـسنة،             
وحكَّموا أفكارهم وعقوهلم فضلوا وأضلوا، واهللا املـسئول أن حيفظنـا ومجيـع             
املسلمني من مضالت الفنت، وأن يعيذنا وسائر املسلمني من نزغـات الـشيطان             

وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله       . اع خطواته، إنه ويل ذلك والقادر عليه      واتب
  .وصحبه

                                     
 .١١سورة الشورى اآلية ) ١(
 .سورة اإلخالص كاملة) ٢(
 .٦٥سورة مرمي اآلية ) ٣(
 .٧٤سورة النحل اآلية ) ٤(
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  .احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه أما بعد

 ٣٣٨٣ا نشر يف صحيفة الشرق األوسـط يف عـددها           فقد اطلعت على م   
مـن  ( هـ بقلم الدكتور حميي الدين الصايف بعنوان         ١٤٠٨ / ٤ / ٣الصادر يف   

وقد لفت نظري ما ذكره عن اختالف السلف واخللف    ). أجل أن نكون أقوى أمة    
  :يف بعض صفات اهللا وهذا نص كالمه

ـ          ( اىل بـبعض صـفات   إال أنه وردت يف القرآن الكرمي آيات تصف اهللا تع
كُلُّ شيٍء هاِلـك ِإال     { )١(} اللَِّه فَوق أَيِديِهم   يد{املخلوقني، من مثل قوله تعاىل      

ههجى   { )٢(}ووتِش اسرلَى الْعع نمحوللعلماء يف فهـم هـذه اآليـات         )٣(}الر
أن نثبت هللا تعاىل ما أثبت لنفسه، ولكـن         : األوىل طريقة السلف، وهي   : طريقتان

من غري تكييف وال متثيل وال تعطيل واضعني نصب أعينهم عدم تعطيـل الـذات        
   عن الصفات، معاإلهلية

                                     
  .١٠سورة الفتح اآلية  )١(
 .٨٨سورة القصص اآلية  )٢(
  .٥ سورة طه اآلية) ٣(
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جزمهم بأن ظاهر هذه اآليات غري مراد، وأن األصل ترتيه اهللا تعاىل عن كل ما مياثـل                 
  .)١(}لَيس كَِمثِْلِه شيٌء وهو السِميع الْبِصري{: املخلوقني لقوله تعاىل

تأويل هذه الكلمات وصرفها عن ظاهرها إىل املعـىن،         : أما طريقة اخللف، فهي   
فتكون اليد مبعىن القدرة، والوجه مبعىن الذات، واالستواء مبعىن االسـتيالء والـسيطرة             

لَيس كَِمثِْلِه  {: ى أن اهللا ليس جبسم ولقوله تعاىل      ونفوذ األمر؛ ألنه قام الدليل اليقيين عل      
   ِصريالْب ِميعالس وهٌء ويصحيحة، مـذكورة يف الكتـب      وكل من الطريقتني     )٢(}ش

  .إخل. املعتمدة للعلماء األعالم

جزمهم بأن ظاهر هذه اآليات    ( يف نسبته للسلف     -عفا اهللا عنا وعنه   -وقد أخطأ   
فالسلف رمحهم اهللا، ومن سار على جهم إىل يومنا هذا، يثبتون هللا ما أثبته              ) غري مراد 

عليه وسلم ويعتقدون حقيقتـها  لنفسه من صفات الكمال، أو أثبته له رسوله صلى اهللا     
الالئقة جبالله من غري حتريف وال تعطيل وال تكييف وال متثيل وال تأويل هلا عن ظاهرها         

  .وال تفويض
روى : (ما نصه . قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف رسالة الفتوى احلموية          
والتابعون -كنا : أبو بكر البيهقي يف األمساء والصفات بإسناد صحيح عن األوزاعي قال      

إن اهللا تعاىل ذكره فوق عرشه، ونؤمن مبا وردت بـه الـسنة مـن    :  نقول -متوافرون
الصفات، فقد حكى األوزاعي وهو أحد األئمة األربعة يف عصر تابعي التابعني الـذين              

مالك إمام أهل احلجاز، واألوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهـل مـصر،              : هم
  لعراق،والثوري إمام أهل ا
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حكى شهرة القول يف زمن التابعني باإلميان بأن اهللا تعاىل فـوق العـرش، وبـصفاته                
السمعية، وإمنا قال األوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم املنكر لكون اهللا فوق عرشه،              

  .والنايف لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خيالف هذا

سـئل مكحـول    : زاعي قـال  وروى أبو بكر اخلالل يف كتاب السنة عن األو        
وروي أيضا عن الوليد بن     . أمروها كما جاءت  : والزهري عن تفسري األحاديث فقاال    

سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد واألوزاعـي عـن             : مسلم قال 
أمروهـا  : أمروها كما جاءت، ويف رواية قالوا     : األخبار اليت جاءت يف الصفات فقالوا     

أمروها كما جاءت رد على املعطلة،      : يف، وقوهلم رضي اهللا عنهم    كما جاءت بال تكي   
  .بال كيف رد على املمثلة: وقوهلم

والزهري ومكحول مها أعلم التابعني يف زماما، واألربعة الباقون أئمة الدنيا يف            
إىل أن قال   ) عصر تابعي التابعني ومن طبقام محاد بن زيد، ومحاد ابن سلمة وأمثاهلما           

سئل ربيعة : وروى اخلالل بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة، قال       (  رمحه اهللا 
: كيف استوى قال   }الرحمن علَى الْعرِش استوى   {: بن أيب عبد الرمحن عن قوله تعاىل      

االستواء غري جمهول، والكيف غري معقول، ومن اهللا الرسالة، وعلى الرسـول الـبالغ              
 وهذا الكالم مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أيب عبد             .املبني، وعلينا التصديق  
ما رواه الشيخ األصبهاين وأبو بكر البيهقي عن حيىي ابـن  ) ومنها(الرمحن من غري وجه    

الـرحمن علَـى    {كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد اهللا             : حيىي قال 
  برأسه كيف استوى؟ فأطرق مالك }الْعرِش استوى
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االستواء غري جمهول، والكيف غري معقول، واإلميـان بـه          : حىت عاله الرحضاء مث قال    
  .وما أراك إال مبتدعا فأمر به أن خيرج. واجب، والسؤال عنه بدعة

االستواء غري جمهول، والكيف غري معقول، واإلميـان بـه          : فقول ربيعة ومالك  
 كيف، فإمنا نفوا على علم الكيفية       أمروها كما جاءت بال   : واجب، موافق لقول الباقني   

ومل ينفوا حقيقة الصفة، ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ ارد من غري فهم ملعناه علـى            
  .االستواء غري جمهول، والكيف غري معقول: ما يليق باهللا ملا قالوا

أمروها كما جاءت بال كيف فإن االستواء حينئذ ال يكون معلوما بل            : وملا قالوا 
جمهوال مبرتلة حروف املعجم، وأيضا فإنه ال حيتاج إىل نفي علـم الكيفيـة إذ مل        يكون  

  .يفهم عن اللفظ معىن، وإمنا حيتاج إىل نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات

وأيضا فإن من ينفي الصفات اخلربية أو الصفات مطلقا ال حيتاج إىل أن يقول بال             
تاج أن يقول بال كيف، فلو كان مذهب        كيف، فمن قال أن اهللا ليس على العرش ال حي         

أمروهـا كمـا   : السلف نفي الصفات يف نفس األمر ملا قالوا بال كيف، وأيضا فقوهلم    
جاءت يقتضي إبقاء داللتها على ما هي عليه فإا جاءت ألفاظ دالة على معاين، فلـو                

 يوصـف   كانت داللتها منفية لكان الواجب أن يقال أمروا لفظها مع اعتقاد أن اهللا ال             
مبا دلت عليه حقيقة وحينئذ تكون قد أمرت كما جاءت وال يقال حينئذ بال كيف أو                

  .ا هـ) نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول

  فهذا هو مذهب السلف يف هذه املسألة وهو واضح يف أم
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يثبتون هللا سبحانه ما أثبته لنفسه يف كتابه من صفات الكمال، أو وصفه به رسوله صلى 
اهللا عليه وسلم فيما صح عنه، وأن ما تدل عليه اآليات واألحاديث الـصحيحة مـراد          
ومفهوم، ولكنهم ال يؤولوا وال يكيفوا بل يكلـون علـم الكيفيـة هللا سـبحانه،       

لَيس كَِمثِْلِه شـيٌء    {: كما قال تعاىل  . ويعتقدون ترتيه اهللا سبحانه عن مماثلة املخلوقني      
فَال تضِربوا { }ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد{:  وكما قال عز وجل   )١(}بِصريوهو السِميع الْ  
  .)٢(}للَّه يعلَم وأَنتم ال تعلَمونَِللَِّه الْأَمثَالَ ِإنَّ ا

إىل ) أما طريقة اخللف فهي تأويل هذه الكلمات وصرفها عن ظاهرها         : (أما قوله 
ا ) وكل من الطريقتني صحيحة مذكورة يف الكتب املعتمدة للعلمـاء األعـالم           : (قوله
  .هـ

 طريقـة  هذا خطأ عظيم فليست كلتا الطريقتني صحيحة، بل الصواب أن       : أقول
السلف هي الصحيحة وهي الواجبة االتباع؛ ألا عمل بالكتاب والسنة، ومتسك مبـا             
درج عليه أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والتابعون هلم بإحسان من التابعني              
ومن تبعهم من األئمة األعالم، وفيها ترتيه اهللا سبحانه وتعاىل عن صفات النقص بإثبات   

ه اهللا سبحانه عن صفات اجلمادات والناقصات واملعدومات، وهذا   صفات الكمال وترتي  
هو احلق، أما تأويلها على ما يقول علماء اخللف من أصحاب الكالم فهـو خـالف                
احلق، وهو حتكيم للعقل الناقص، وقول على اهللا بال علم، وفيه تعطيل اهللا جل وعال من           

م ووقعوا يف التعطيل الذي هـو       صفات الكمال، فهم فروا من التشبيه املتوهم يف أذها        
  يف
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احلقيقة تشبيه هللا سبحانه باجلمادات واملعدومات والناقصات كما تقدم، وجتريد له           
سبحانه من صفات الكمال اليت وصف ا نفسه، أو وصفه ا رسله الكرام عليهم              
الصالة والسالم، ونص عليها سبحانه يف كتابه الكرمي، ومتدح ـا إىل عبـاده،              

  . ا أفضل رسله وخامت أنبيائه وفطر عليها اخللقوأرسل

ولو أن هؤالء املتكلمني املتأولني ساروا على مذهب السلف الصاحل، وأثبتوا           
هللا صفات الكمال على الوجه الالئق باهللا سبحانه، واكتفوا بنفي التكييف والتمثيل         

ليت مل حتط بـه     ألصابوا احلق، وفازوا بالسالمة من خمالفة الرسل، وحتكيم العقول ا         
  .علما

أن مذهب السلف هو احلق الذي جيب إتباعه والقول به، وأما ما    : واخلالصة
ذهب إليه بعض علماء اخللف من تأويل نصوص صفات اهللا جل وعال فهو باطل              

  .خمالف لكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم وما عليه سلف األمة

 الكتاب والسنة وإثبات مـا      فالواجب العدول عنه، والوقوف عند نصوص     
أثبتته ونفي ما نفته، مع اإلميان بأن ما دلت عليه من املعاين حق ثابت هللا سبحانه،                

  .ال يشاه فيه أحد من خلقه كما تقدم

هذا الكالم ال دليل عليه؛     ) قام الدليل اليقيين على أن اهللا ليس جبسم       : (وقوله
 سبحانه بـذلك أو نفيـه عنـه،         ألنه مل يرد يف الكتاب وال يف السنة وصف اهللا         

فالواجب السكوت عن مثل هذا؛ ألن مأخذ صفات اهللا جل وعال توقيفي ال دخل         
  .للعقل فيه، فيوقف عند حد ما ورد يف النصوص من الكتاب والسنة
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لذا فإن علينـا    : (وذا يتضح خطأ قول الدكتور حميي الدين الصايف ما نصه         
ني يف العامل اإلسـالمي اآلن إىل األخـذ         أن نتفق أن من ذهب من علماء املسلم       

إىل آخر ما قال؛ ألن احلق كما ذكرنا هو ما          ) بإحدى الطريقتني فهو على صواب    
ذهب إليه السلف رمحهم اهللا، وما خالفه يعترب باطال جيب تركه وبيـان بطالنـه               
وإظهار احلق للناس، وهو من التعاون على الرب والتقوى، ومن إنكار املنكر، ومـن    

  .عوة إىل احلقالد

واهللا املسئول أن يوفقنا ومجيع املسلمني للفقه يف دينه والثبات عليه، والـسري   
على ما دل عليه كتاب اهللا العزيز وسنة رسوله الناصح األمني عليه من ربه أفضل               
الصالة والتسليم، وعلى ما درج عليه سلف األمة يف باب أمساء اهللا وصـفاته ويف               

 يوفق أخانا الدكتور حميي الدين الصايف للرجوع إىل احلق          مجيع أبواب الدين، وأن   
والتمسك به وترك ما خالفه، إنه ويل ذلك والقادر عليه وصلى اهللا وسلم علـى               

  .نبينا حممد وآله وصحبه
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من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم حممد ابن أمحـد                 
سـالم علـيكم ورمحـة اهللا       / آمني  . وفقه اهللا، وزاده من العلم واإلميان     سندي،  

كتابكم املطول املؤرخ بدون وصل وصلكم اهللا داه، وما تضمنه           وبركاته، وبعد، 
  :من األمور اآلتية

  ).اهللا مرته عن اجلهة وال حييط به مكان: ( قولك يف صدر الكتاب-١

صراع بني  (ا أتصفح كتاب    لفت نظري واسترعى انتباهي وأن    : ( قولك -٢
لألستاذ سعد صادق، مث ذكرت ما احتج به على علـو اهللا مـن              ) احلق والباطل 

إىل أن قلت ولست أدري ما الذي جينيه ذلـك املؤلـف            ... اآليات واألحاديث 
وأمثاله من هذا االعتقاد الذي يكون يف الغالب مثاراً للفنت واالضطرابات وتفريق            

اصة وأن العامة يتمسكون مبا يف هـذا الكتـاب،          وخ: إىل أن قلت  ... الصفوف
إخل، مث ذكرت يف آخر هذا الكتاب أنـك         ) ويعتقدون بأن اهللا موجود يف السماء     

  .نقلت كالم الرازي والقرطيب والصاوي لإلحاطة ولعلي أرد عليها

والذي يظهر يل من كتابك هذا أنك لست متبصرا يف أمر العقيـدة يف              
 يف حاجة إىل حبث خاص وعناية مبا يوضح لك          باب األمساء والصفات، وأنك   

العقيدة الصحيحة، وعليه فاعلم بارك اهللا فيك أن أهل السنة واجلماعـة مـن     
أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم والتابعني هلم بإحسان جممعون على أن            

  اهللا يف السماء، وأنه فوق العرش، وأن
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ت واألحاديث الصحيحة، كما األيدي ترفع إليه سبحانه كما دلت على ذلك اآليا       
أمجعوا أنه سبحانه غين عن العرش وعن غريه، وأن مجيع املخلوقات كلها فقـرية              
إليه، كما أمجعوا أنه سبحانه يف جهة العلو فوق العرش، وفوق مجيع املخلوقـات،           

 بل هو سبحانه وتعاىل     -تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا     -وليس يف داخل السموات     
قات، وقد استوى على عرشه استواء يليق جبالله وعظمتـه وال           فوق مجيع املخلو  

يشابه خلقه يف ذلك وال يف شيء من صفاته، كما قال اإلمام مالك رمحه اهللا ملـا                 
االستواء معلوم والكيف جمهول واإلميان بـه واجـب         : (سئل عن االستواء، قال   

 يف مجيـع    يعين عن كيفية االستواء، وهكذا قال أهل الـسنة        ) والسؤال عنه بدعة  
الصفات مثل قول مالك املعاين معلومة على حسب ما تقتضيه اللغة العربية الـيت              
خاطب اهللا ا العباد، والكيف جمهول وتلك املعاين معان كاملة ثابتة موصوف ا             
ربنا سبحانه ال يشابه فيها خلقه، والكالم يف هذا حيتاج إىل مزيد بسط، وسنفعل              

 إىل املدينة، ونقرأ عليك كتابك، وننبهك على ما فيه          ذلك إن شاء اهللا بعد وصولنا     
من أخطاء، ونوصيك بتدبر القرآن الكرمي واإلميان بأن مجيع ما دل عليه حق الئق              

  .باهللا سبحانه فيما يتعلق بباب األمساء والصفات

كما أن مجيع ما دل عليه حق يف مجيع األبواب األخرى، وال جيوز تأويـل               
ظاهرها الالئق باهللا، وال تفويضها، بل هذا كلـه مـن           الصفات، وال صرفها عن     

  اعتقاد أهل البدع، أما أهل السنة واجلماعة فال يؤولون آيات الصفات وأحاديثها
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وال يصرفوا عن ظاهرها وال يفوضوا، بل يعتقدون أن مجيع ما دلت عليه مـن               
: ال سـبحانه  املعىن كله حق ثابت هللا الئق به سبحانه ال يشابه فيه خلقه، كما ق             

وقـال   )١(}قُلْ هو اللَّه أَحد اللَّه الصمد لَم يِلد ولَم يولَد ولَم يكُن لَه كُفُـوا              {
فنفى عن نفسه مماثلة اخللق      )٢(}لَيس كَِمثِْلِه شيٌء وهو السِميع الْبِصري     {: سبحانه
  .لنفسه السمع والبصر على الوجه الالئق به وهكذا بقية الصفاتوأثبت 

ونوصيك أيضا مبطالعة جواب شيخ اإلسالم ابن تيمية ألهل محاة، وجوابـه            
ألهل تدمر، ففي اجلوابني خري عظيم وتفصيل لكالم أهل السنة ونقـل لـبعض              

  .كالمهم وال سيما احلموية، كما أن فيهما الرد الكايف على أهل البدع

) خمتـصر الـصواعق املرسـلة     (و) القصيدة النونية (وصيك أيضا مبطالعة    ون
وكالمها للعالمة ابن القيم رمحه اهللا، وفيهما من البيان واإليضاح ألقـوال أهـل              
السنة، والرد على أهل البدع ما لعلك ال جتده يف غريمها، مع التحقيـق والعنايـة              

  .بإيضاح األدلة من الكتاب والسنة وكالم سلف األمة

واهللا املسئول أن يوفقنا وإياك للعلم النافع والعمل الصاحل، وأن مينحنا مجيعا            
الفقه يف دينه والثبات عليه، وأن يعيذنا مجيعا من زيغ القلوب ومضالت الفنت إنه              

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. مسيع قريب

                                     
 .سورة اإلخالص كاملة )١(
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)١( 

م على رسول اهللا وعلى آله وأصحابه ومـن اهتـدى   احلمد هللا، والصالة والسال 
 الـصادر يف    ١٥فقد نشرت صحيفة اتمـع الكويتيـة يف عـددها           : أما بعد . داه
تتـضمن  ) يف ذكرى املولد النبوي الـشريف     (أبياتا حتت عنوان    . هـ١٩/٤/١٣٩٠

صها مما  االستغاثة بالنيب صلى اهللا عليه وسلم واالستنصار به إلدراك األمة ونصرها وختلي           
وهذا نص األبيـات    ) آمنة(وقعت فيه من التفرق واالختالف بإمضاء من مست نفسها          

  :املشار إليها

 يشعل احلرب ويصلى من لظاها  يا رسول اهللا أدرك عاملاً

 يف ظالم الشك قد طال سراها  يا رسول اهللا أدرك أمة

 يف متاهات األسى ضاعت رؤاها  يا رسول اهللا أدرك أمة

  :التإىل أن ق

 يف ظالم الشك قد طال سراها  يا رسول اهللا أدرك أمة

                                     
نشرت مبجلة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، العدد الرابع، السنة الثانيـة يف ربيـع الثـاين سـنة                   )١(

 .١٦٢-١٥٦ ص١هـ انظر ج١٤١٤هـ كما نشرت ضمن الرسائل الثالث املطبوعة سنة ١٣٩٠
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 يوم بدر حني ناديت اإلله  عجل النصر كما عجلته

 إن هللا جنودا ال تراها  فاستحال الذل نصرا رائعا

هكذا توجه هذه الكاتبة نداءها واستغاثتها إىل الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم              
 ناسية أو جاهلة أن النصر بيد اهللا وحـده لـيس         طالبة منه إدراك األمة بتعجيل النصر،     

ذلك بيد النيب صلى اهللا عليه وسلم وال غريه من املخلوقات كما قال اهللا سـبحانه يف                 
نْ ِإ{: وقال عـز وجـل     } النصر ِإال ِمن ِعنِد اللَِّه الْعِزيِز الْحِكيمِ       وما{: كتابه املبني 

وقـد  . }ينصركُم اللَّه فَال غَاِلب لَكُم وِإنْ يخذُلْكُم فَمن ذَا الَِّذي ينصركُم ِمن بعِدهِ          
علم بالنص واإلمجاع أن اهللا سبحانه خلق اخللق ليعبدوه وأرسل الرسل وأنزل الكتـب             

وما خلَقْت الِْجـن والْـِإنس ِإال       {: لبيان تلك العبادة والدعوة إليها كما قال سبحانه       
واجتِنبوا  )٢(}ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسولًا أَِن اُعبدوا اللَّه        {: وقال تعاىل  )١(}ِليعبدوِن

وما أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإال نوِحي ِإلَيِه أَنه ال ِإلَه ِإال             {: الطَّاغُوت وقال تعاىل  
الر ِكتاب أُحِكمت آياته ثُم فُصلَت ِمـن لَـدنْ          {: وقال عز وجل   )٣(}أَنا فَاعبدونِ 

فأوضح سـبحانه يف    . )٤(}ٌريحِكيٍم خِبٍري أَال تعبدوا ِإال اللَّه ِإنِني لَكُم ِمنه نِذير وبش          
هذه اآليات احملكمات أنه مل خيلق الثقلني إال ليعبدوه وحده ال شريك له، وبـني أنـه                 

  أرسل الرسل عليهم الصالة والسالم لألمر ذه العبادة والنهي
                                     

 .٥٦سورة الذاريات اآلية  )١(
 .٣٦ سورة النحل اآلية ) ٢(
 .٢٥ سورة األنبياء اآلية ) ٣(
 .٢، ١ سورة هود اآليتان ) ٤(
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عن ضدها، وأخرب عز وجل أنه أحكم آيات كتابه وفصلها لئال يعبد غريه سـبحانه،               
ه بامتثال أوامره وترك نواهيه، وقد أمر اهللا بذلك يف آيات           هي توحيده وطاعت  : والعبادة

 )١(}وا اللَّه مخِلِصني لَه الدين حنفَاءَ    وما أُِمروا ِإال ِليعبد   {: كثريات منها، قوله سبحانه   
فَاعبـِد  {: وقوله سبحانه  )٢(}ال ِإياه وقَضى ربك أَال تعبدوا إِ    {: وقوله عز وجل  . اآلية

       اِلصالْخ ينأَال ِللَِّه الد ينالد ا لَهِلصخم اآليات يف هذا املعىن كثرية، كلـها       و )٣(}اللَّه
. تدل على وجوب إخالص العبادة هللا وحده وترك عبادة ما سواه من األنبياء وغريهـم       

وال ريب أن الدعاء من أهم أنواع العبادة وأمجعها فوجب إخالصه هللا وحده، كما قال            
: وقال عز وجـل    )٤(}فَادعوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين ولَو كَِره الْكَاِفرونَ       {: عز وجل 

وهذا يعم مجيع املخلوقات من األنبياء       )٥(}وأَنَّ الْمساِجد ِللَِّه فَال تدعوا مع اللَِّه أَحدا       {
وقـال  . نكرة يف سياق النهي فتعم كل من سوى اهللا سـبحانه          ) أحدا(وغريهم؛ ألن   

وهذا خطاب للنيب صلى     )٦(}وال تدع ِمن دوِن اللَِّه ما ال ينفَعك وال يضرك         {: تعاىل
بحانه قد عصمه من الشرك وإمنا املراد من ذلك حتذير          اهللا عليه وسلم، ومعلوم أن اهللا س      

فإذا كان سيد ولد آدم      )٧(}ظَّاِلِمنيفَِإنْ فَعلْت فَِإنك ِإذًا ِمن ال     {: مث قال عز وجل   . غريه
عليه الصالة والسالم لو دعا غري اهللا يكون من الظاملني فكيف بغريه، والظلم إذا أطلـق        

  يراد به

                                     
 .٥ سورة البينة اآلية ) ١(
 .٢٣ سورة اإلسراء اآلية ) ٢(
 .٣، ٢يتان  سورة الزمر اآل) ٣(
 .١٤ سورة غافر اآلية ) ٤(
 .١٨ سورة اجلن اآلية ) ٥(
 .١٠٦سورة يونس اآلية )  ٦(
 .١٠٦ سورة يونس اآلية ) ٧(
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 ِإنَّ{: وقال تعاىل  )١(}والْكَاِفرونَ هم الظَّاِلمونَ  {: الشرك األكرب، كما قال اهللا سبحانه     
  ِظيمع لَظُلْم كرذه اآليات وغريها أن دعاء غـري اهللا مـن األمـوات              )٢(}الش فعلم

واألشجار واألصنام وغريها شرك باهللا عز وجل، ينايف العبادة اليت خلق اهللا الثقلني من              
أجلها، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبياا والدعوة إليها، وهذا هو معىن ال إله إال اهللا               

ناها ال معبود حق إال اهللا، فهي تنفي العبادة عن غري اهللا وتثبتها هللا وحده، كما                فإن مع 
 )٣(}للَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ ِمن دوِنِه هو الْباِطـلُ          ذَِلك ِبأَنَّ ا  {: قال اهللا سبحانه  

وهذا هو أصل الدين وأساس امللة وال تصح العبادات إال بعد صحة هذا األصل كمـا                
ولَقَد أُوِحي ِإلَيك وِإلَى الَِّذين ِمن قَبِلك لَِئن أَشركْت لَيحبطَن عملُـك            {: قال تعاىل 

    اِسِرينالْخ ِمن نكُونلَتو *     اِكِرينالش ِمن كُنو دبفَاع ِل اللَّه{: وقال سبحانه )٤(}ب لَوو
  .)٥(}أَشركُوا لَحِبطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ

ودين اإلسالم مبين على أصلني عظيمني أحـدمها أن ال يعبـد إال اهللا وحـده،               
أن ال يعبد إال بشريعة نبيه ورسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم، وهـذا معـىن                : والثاين

 إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، فمن دعا األموات من األنبياء وغريهم،              شهادة أن ال  
أو دعا األصنام أو األشجار أو األحجار، أو غري ذلك من املخلوقات، أو استغاث م               
أو تقرب إليهم بالذبائح والنذور أو صلى هلم أو سجد هلم، فقد اختذهم أربابا من دون                

   وهذا يناقض هذا األصلاهللا وجعلهم أندادا له سبحانه،

                                     
  .٢٥٤ سورة البقرة اآلية ) ١(
  .١٣سورة لقمان اآلية ) ٢(
 .٦٢سورة احلج اآلية )  ٣(
 .٦٦، ٦٥سورة الزمر اآليتان )  ٤(
 .٨٨سورة األنعام اآلية )  ٥(



  

 - ١١٢ -

وينايف معىن ال إله إال اهللا، كما أن من ابتدع يف الدين ما مل يأذن به اهللا مل حيقق معـىن                  
وقَِدمنا ِإلَى ما عِملُوا ِمن عمـٍل     {: شهادة أن حممدا رسول اهللا، وقد قال اهللا عز وجل         

وهذه هي أعمال من مات على الشرك باهللا عز وجل، وهكذا            )١(}فَجعلْناه هباًء منثُورا  
وا مل توافق   األعمال املبتدعة اليت مل يأذن ا اهللا فإا تكون يوم القيامة هباء منثورا؛ لك             

من أحدث يف أمرنا هذا ما لـيس  ((: شرعه املطهر، كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم   
  . متفق على صحته))منه فهو رد

وهذه الكاتبة قد وجهت استغاثتها ودعاءها للرسول صـلى اهللا عليـه وسـلم              
وأعرضت عن رب العاملني الذي بيده النصر والضر والنفع وليس بيد غريه شيء مـن               
ذلك، وال شك أن هذا ظلم عظيم وشرك وخيم، وقد أمر اهللا عز وجل بدعائه سبحانه                
ووعد من يدعوه باالستجابة وتوعد من استكرب عن ذلك بدخول جهنم، كما قال عز              

وقَالَ ربكُم ادعوِني أَستِجب لَكُم ِإنَّ الَّـِذين يـستكِْبرونَ عـن ِعبـادِتي         {: وجل
  اِخِريند منهلُونَ جخديصاغرين ذليلني، وقد دلت هذه اآلية الكرمية علـى      : أي )٢(}س

فإذا كانت هذه حـال مـن   . عنه فمأواه جهنمأن الدعاء عبادة، وعلى أن من استكرب    
استكرب عن دعاء اهللا فكيف تكون حال من دعا غريه وأعرض عنـه وهـو سـبحانه                 

وِإذَا {: القريب ايب، املالك لكل شيء، والقادر على كل شيء، كما قال سـبحانه            
    اِع ِإذَا دةَ الدوعد أُِجيب ي قَِريبي فَِإنناِدي عِعب أَلَكوا سِمنؤلْيوا ِلي وِجيبتساِن فَلْيع

 وقد أخرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح أن            )٣(}ِبي لَعلَّهم يرشدونَ  
  هو العبادة، وقال البن: الدعاء

                                     
 .٢٣سورة الفرقان اآلية )  ١(
 .٦٠ سورة غافر اآلية ) ٢(
 .١٨٦سورة البقرة اآلية )  ٣(
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احفظ اهللا حيفظك احفظ اهللا جتده جتاهـك       : ((عمه عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما       
أخرجه الترمذي وغريه، وقال صـلى  ))  وإذا استعنت فاستعن باهللا إذا سألت فاسأل اهللا   

رواه البخـاري، ويف    )) من مات وهو يدعو هللا ندا دخـل النـار         : ((اهللا عليه وسلم  
أن جتعل هللا   : قال أي الذنب أعظم  ((الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه سئل        

عا غري اهللا، أو استغاث به، أو نذر هو النظري واملثيل لكل من د     : والند)) ندا وهو خلقك  
له، أو ذبح له، أو صرف له شيئا من العبادة سوى ما تقدم فقد اختذه ندا هللا سواء كان                   
نبيا أو وليا أو ملكا أو جنيا أو صنما أو غري ذلك من املخلوقات، أما سـؤال احلـي                   

، فليس ذلك مـن  احلاضر ما يقدر عليه واالستعانة به يف األمور احلسية اليت يقدر عليها        
الشرك، بل ذلك من األمور العادية اجلائزة بني املسلمني، كما قـال تعـاىل يف قـصة           

وكما قال تعاىل يف قصة      )١(}الَِّذي ِمن ِشيعِتِه علَى الَِّذي ِمن عدوهِ      فَاستغاثَه  {: موسى
وكما يستغيث اإلنـسان بأصـحابه يف        )٢(}ِئفًا يترقَّب فَخرج ِمنها خا  {: موسى أيضا 

احلرب وغريها من األمور اليت تعرض للناس وحيتاجون فيها إىل أن يـستعني بعـضهم               
ببعض، وقد أمر اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن يبلغ الناس أنه ال ميلك ألحد نفعا وال                  

قُلْ ِإنما أَدعو ربي وال أُشِرك ِبِه أَحدا قُلْ ِإني ال أَمِلك لَكُـم    {: ضرا فقال يف سورة اجلن    
قُلْ ال أَمِلك ِلنفِْسي نفْعا وال ضرا ِإال        {: عرافوقال تعاىل يف سورة األ     )٣(}ضرا وال رشدا  

      بيالْغ لَمأَع تكُن لَوو اَء اللَّها شم        ِذيرا ِإال نوُء ِإنْ أَنالس ِنيسا ممِر ويالْخ ِمن تكْثَرتالس 
  واآليات يف هذا املعىن كثرية، وهو صلى اهللا عليه وسلم ال يدعو إال )٤(}وبِشري ِلقَوٍم يؤِمنونَ

                                     
 .١٥سورة القصص اآلية )  ١(
 .٢١سورة القصص اآلية )  ٢(
 .٢١-٢٠ سورة اجلن اآلية ) ٣(
 .١٨٨سورة األعراف اآلية )  ٤(
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ربه وال يستغيث إال به، وكان يوم بدر يستغيث باهللا ويستنصره على عدوه ويلح              
حىت قال الصديق األكرب أبو بكر      )) ا رب أجنز يل ما وعدتين     ي: ((ذلك، ويقول يف  

 وأنـزل اهللا    )حسبك يا رسول اهللا فإن اهللا منجز لك ما وعـدك          (: رضي اهللا عنه  
ِإذْ تستِغيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني مِمـدكُم        {: سبحانه يف ذلك قوله تعاىل    
   ِدِفنيرالِئكَِة مالْم ـا           ِبأَلٍْف ِمنمو كُمِبِه قُلُوب ِئنطْمِلتى ورشِإال ب اللَّه لَهعا جمو 

        ِكيمح ِزيزع ِد اللَِّه ِإنَّ اللَّهِعن ِإال ِمن رصفذكرهم سبحانه يف هذه اآليات      )١(}الن
استغاثتهم به وأخرب أنه استجاب هلم بإمدادهم باملالئكة، مث بني سبحانه أن النصر             

ن املالئكة وإمنا أمدهم م للتبشري بالنصر والطمأنينة وبني أن النـصر مـن   ليس م 
: ، وقال عز وجل يف سورة آل عمران       }وما النصر ِإال ِمن ِعنِد اللَّهِ     {: عنده فقال 

فبني يف هذه  )٢(}ولَقَد نصركُم اللَّه ِببدٍر وأَنتم أَِذلَّةٌ فَاتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تشكُرونَ         {
اآلية أنه سبحانه هو الناصر هلم يوم بدر فعلم بذلك أن ما أعطاهم من الـسالح                

به من املالئكة كل ذلك من أسباب النصر والتبشري والطمأنينة          والقوة، وما أمدهم    
وليس النصر منها، بل هو من عند اهللا وحده، فكيف جيوز هلذه الكاتبة أو غريهـا            
أن توجه استغاثتها وطلبها النصر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وتعرض عـن رب               

  .العاملني املالك لكل شيء والقادر على كل شيء
ذا من أقبح اجلهل، بل من أعظم الشرك، فالواجب على الكاتبة    ال شك أن ه   

أن تتوب إىل اهللا سبحانه توبة نصوحا وذلك بالندم على ما وقع منها واإلقالع منه               
  والعزم على عدم العود إليه، تعظيما هللا،

                                     
 .٩سورة األنفال اآلية )  ١(
 .١٢٣سور آل عمران )  ٢(
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وإخالصا له، وامتثاال ألمره، وحذرا مما ى عنه، هذه هي التوبة النصوح، وإذا كانت              
 املخلوقني وجب يف التوبة أمر رابع هو رد احلق إىل مستحقه أو حتلله منه، وقد                من حق 

وتوبوا ِإلَى اللَِّه جِميعـا  {: أمر اهللا سبحانه عباده بالتوبة ووعدهم قبوهلا كما قال تعاىل 
أَفَال يتوبونَ ِإلَـى اللَّـِه      {: وقال يف حق النصارى    )١(}أَيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ   
   ِحيمر غَفُور اللَّهو هونِفرغتسي{: وقال تعاىل  )٢(}و       را آخاللَِّه ِإلَه عونَ معدال ي الَِّذينو

وال يقْتلُونَ النفْس الَِّتي حرم اللَّه ِإال ِبالْحق وال يزنونَ ومن يفْعلْ ذَِلك يلْـق أَثَامـا              
من تاب وآمن وعِمـلَ عملًـا       يضاعف لَه الْعذَاب يوم الِْقيامِة ويخلُد ِفيِه مهانا ِإال          

: وقال تعاىل  )٣(}صاِلحا فَأُولَِئك يبدلُ اللَّه سيئَاِتِهم حسناٍت وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما         
وصـح   )٤(}وهو الَِّذي يقْبلُ التوبةَ عن ِعباِدِه ويعفُو عِن السيئَاِت ويعلَم ما تفْعلُونَ           {

إلسالم يهدم ما كان قبله والتوبة جتب       ا: ((عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        
 ولعظم خطر الشرك وكونه أعظم الذنوب وخشية االغترار مبا صدر من        ))ما كان قبلها  

  .هذه الكاتبة، ولوجوب النصح هللا ولعباده حررت هذه الكلمة املوجزة

لنا وأحوال املسلمني مجيعـا،     واسأل اهللا عز وجل أن ينفع ا، وأن يصلح أحوا         
وأن مين علينا مجيعا بالفقه يف الدين والثبات عليه، وأن يعيذنا ومجيع املـسلمني مـن                
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصلى اهللا وسلم وبارك على              

 .عبده ورسوله نبينا حممد وآله وصحبه

                                     
 .٣١  سورة النور اآلية) ١(
 .٧٤سورة املائدة اآلية )  ٢(
 .٧٠- ٦٨سورة الفرقان اآلية )  ٣(
 .٢٥سورة الشورى اآلية )  ٤(
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)١( 

من خملوقاته على ما شاء منها، وال جيوز          سبحانه وتعاىل أن يقسم مبا شاء      هللا
  .ملخلوق كائنا من كان أن حيلف ويقسم بغريه جل وعال

فإن اهللا شرع لعباده املؤمنني أن تكون أميام به سبحانه وتعاىل أو بصفة من              
لفون بغريه  املشركون يف اجلاهلية، فقد كانوا حي      صفاته وهذا خالف ما كان يفعله     
والنيب واملالئكة واملشايخ وامللـوك والعظمـاء        من املخلوقات كالكعبة والشرف   

واآلباء والسيوف وغري ذلك مما حيلف به كثري من اجلهلة بأمور الـدين، فهـذه               
من حلـف  : ((األميان كلها ال جتوز بإمجاع أهل العلم، لقوله صلى اهللا عليه وسلم          

إن اهللا ينـهاكم أن  : ((وقوله صلى اهللا عليه وسـلم   )) بغري اهللا فقد كفر أو أشرك     
من ((وملسلم  . رواه البخاري )) فال حيلف إال باهللا   حتلفوا بآبائكم فمن كان حالفا      

ال حتلفوا بآبائكم   ((ويف حديث آخر    )) كان حالفا فال حيلف إال باهللا أو ليصمت       
: وقوله صلى اهللا عليـه وسـلم      )) وال بأمهاتكم وال حتلفوا باهللا إال وأنتم صادقني       

ألن أحلـف   : ((عود رضي اهللا عنه   وقال ابن مس  )) من حلف باألمانة فليس منا    ((
واألحاديث واآلثار يف هذا املعىن     )) باهللا كاذبا أحب إيل من أن أحلف بغريه صادقا        

  .كثرية
فالواجب على املسلمني أن حيفظوا أميام، وأال حيلفوا إال باهللا وحـده، أو             

. صفة من صفاته، وأن حيذروا احللف بغري اهللا كائنا من كان لألحاديث الـسابقة             
  نسأل اهللا عز وجل أن يوفق املسلمني ملا

                                     
 .١٣-١٢نشرت يف جملة البحوث اإلسالمية العدد الرابع عشر االفتتاحية ص) ١(
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يرضيه، وأن مينحهم الفقه يف دينه، وأن يعيذنا وإياهم من مضالت الفنت، ومن شـرور            
وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله      . النفس وسيئات العمل إنه ويل ذلك والقادر عليه       

  .نبينا حممد وآله وصحبه

 

فقد اطلعت على املقال املنشور يف الصفحة احلادية        : احلمد هللا وحده، وبعد   
ـ ٢٣/١٢/١٤٠٢عشر من جريدة الرياض الصادرة بتاريخ        نداء من  (بعنوان  .  ه

إنين أستحلفك بـرب العـاملني      (وذكر يف ضمن ندائه ما نصه       ). مواطن فقد ماله  
 ونظرا إىل أن احللف ال جيوز إال بـاهللا وحـده أو بأمسائـه أو              ). وبرسوله األمني 

  .بصفاته، رأيت التنبيه على ذلك

أما احللف باملخلوقني فال جيوز مطلقا بأي حال من األحوال لقـول الـنيب              
ولـه  وق)) من كان حالفا فال حيلف إال باهللا أو ليـصمت      : ((صلى اهللا عليه وسلم   
واألحاديـث يف   )) من حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك       : ((صلى اهللا عليه وسلم   

هذا املعىن كثرية، فالواجب على الصحافة وغريها مراقبة املقاالت ومجيع ما يـراد             
ملالحظة مثل ذلك حىت تكون سليمة من األشياء املنكـرة وغـري       نشره قبل النشر    

الالئقة بصحافتنا اإلسالمية، كما أن الواجب على كل مسلم أن يتفقه يف دينه وأن        
وفق اهللا اجلميع للعلم النافع والعمل الصاحل، وصـلى اهللا          . يتعلم ما ال يسعه جهله    

  .وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه
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)١(  

احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد           
فقد شاع بني كثري من الناس أن هنـاك مـن   : وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد 

يتعلق بالكهان واملنجمني والسحرة والعرافني وأشباههم، ملعرفة املستقبل واحلـظ          
النجاح يف االمتحان، وغري ذلك من األمـور الـيت اخـتص اهللا             وطلب الزواج و  

عاِلم الْغيِب فَال يظِْهر علَى غَيِبِه أَحدا ِإال      {: سبحانه وتعاىل بعلمها كما قال تعاىل     
وقـال   )٢(}مِن ارتضى ِمن رسوٍل فَِإنه يسلُك ِمن بيِن يديِه وِمن خلِْفِه رصـدا            

اللَّه وما يـشعرونَ   قُلْ ال يعلَم من ِفي السماواِت والْأَرِض الْغيب ِإال      {: هسبحان
 عبانَ يفالكهان والعرافون والسحرة وأمثاهلم قد بني اهللا سبحانه وتعـاىل         )٣(}ثُونَأَي

ورسوله صلى اهللا عليه وسلم ضالهلم وسوء عاقبتهم يف اآلخرة وأم ال يعلمـون              
الغيب، وإمنا يكذبون على الناس ويقولون على اهللا غري احلق وهم يعلمون، قـال              

ن الشياِطني كَفَروا يعلِّمونَ الناس الـسحر ومـا    وما كَفَر سلَيمانُ ولَكِ   {: تعاىل
أُنِزلَ علَى الْملَكَيِن ِبباِبلَ هاروت وماروت وما يعلِّماِن ِمن أَحٍد حتى يقُوال ِإنما             

 بين الْمرِء وزوِجِه ومـا هـم   نحن ِفتنةٌ فَال تكْفُر فَيتعلَّمونَ ِمنهما ما يفَرقُونَ ِبهِ    
ِبضارين ِبِه ِمن أَحٍد ِإال ِبِإذِْن اللَِّه ويتعلَّمونَ ما يضرهم وال ينفَعهم ولَقَد عِلموا              

ا لَهم اهرتِن اشلَم  

                                     
 .١٧نشر يف جملة البحوث اإلسالمية العدد ) ١(
 .٢٧-٢٦سورة اجلن اآليتان ) ٢(
 .٦٥سورة النمل اآلية ) ٣(
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        مهفُسا ِبِه أَنورا شم لَِبئْسالٍق وخ ِة ِمنونَ   ِفي الْآِخرلَمعوا يكَان وقـال   )١(} لَو
: وقال تعاىل  )٢(}صنعوا كَيد ساِحٍر وال يفِْلح الساِحر حيثُ أَتى       ِإنما  {: سبحانه

ع الْحق وبطَلَ وأَوحينا ِإلَى موسى أَنْ أَلِْق عصاك فَِإذَا ِهي تلْقَف ما يأِْفكُونَ فَوقَ  {
فهذه اآليات وأمثاهلا تبني خسارة الساحر ومآله يف الـدنيا           )٣(}ما كَانوا يعملُونَ  

واآلخرة، وأنه ال يأيت خبري وأن ما يتعلمه أو يعلمه غريه يضر صاحبه وال ينفعـه،                
كما نبه سبحانه أن عملهم باطل، وصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنـه                

اجتنبوا السبع املوبقات قالوا وما هن يا رسول اهللا قال الشرك باهللا والسحر             ( (:قال
وقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وأكل الربا وأكل مال اليتـيم والتـويل يـوم            

  .متفق على صحته)) الزحف وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات

أخرب أنـه مـن     وهذا يدل على عظم جرمية السحر ألن اهللا قرنه بالشرك، و          
املوبقات وهي املهلكات، والسحر كفر ألنه ال يتوصل إليه إال بالكفر، كما قـال             

وقد روي  . )٤(}وما يعلِّماِن ِمن أَحٍد حتى يقُوال ِإنما نحن ِفتنةٌ فَال تكْفُر          {: تعاىل
ح عن  وص)) حد الساحر ضربه بالسيف   (: (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       

أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه أمر بقتل السحرة مـن الرجـال                
والنساء، وهكذا صح عن جندب اخلري األزدي رضي اهللا عنه أحد أصحاب النيب             

  وصح عن حفصة أم) أنه قتل بعض السحرة)صلى اهللا عليه وسلم

                                     
 .١٠٢سورة البقرة اآلية ) ١(
 .٦٩سورة طه اآلية ) ٢(
 .١١٨-١١٧سورة األعراف اآلية ) ٣(
 .١٠٢سورة البقرة اآلية ) ٤(
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لت، وعن عائشة رضـي     املؤمنني رضي اهللا عنها أا أمرت بقتل جارية هلا سحرا فقت          
سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ناس عن الكهان فقال ليـسوا             : ((اهللا عنها قالت  

 فقالوا يا رسول اهللا إم حيدثونا أحيانا بشيء فيكون حقا فقال رسول اهللا صلى            ؛بشيء
اهللا عليه وسلم تلك الكلمة من احلق خيطفها من اجلين فيقرها يف أذن وليه فيخلطـون                

  .رواه البخاري)) مائة كذبةمعها 
من اقتبس  ((وقال صلى اهللا عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عباس رضي اهللا عنهما              

 وإسـناده   رواه أبـو داود   )) شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد          
: وللنسائي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال              . صحيح

من عقد عقدة مث نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكـل                 ((
هذا يدل على أن السحر شرك باهللا تعاىل كما تقدم، وذلك ألنه ال يتوصل إليه                و ))إليه

إال بعبادة اجلن والتقرب إليهم مبا يطلبون من ذبح وغريه من أنواع العبادة، وعبـادم               
  .شرك باهللا عز وجل

فالكاهن من يزعم أنه يعلم بعض املغيبات، وأكثر ما يكون ذلك ممن ينظرون يف              
حلوادث، أو يستخدمون من يسترقون السمع من شياطني اجلن، كمـا           النجوم ملعرفة ا  

ورد باحلديث الذي مر ذكره، ومثل هؤالء من خيط يف الرمل أو ينظر يف الفنجـان أو                 
يف الكف وحنو ذلك، وكذا من يفتح الكتاب زعما منهم أم يعرفون بذلك علم الغيب        

اركة اهللا يف صفة مـن صـفاته        وهم كفار ذا االعتقاد؛ ألم ذا الزعم يدعون مش        
 قُلْ ال يعلَم من ِفـي الـسماواتِ  {: اخلاصة وهي علم الغيب، ولتكذيبهم بقوله تعاىل      

ِإال اللَّه بيِض الْغالْأَرِب ال{: وقوله )١(}ويالْغ فَاِتحم هدِعنو  

                                     
 .٦٥سورة النمل اآلية ) ١(
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لْ ال أَقُولُ لَكُم ِعنـِدي      قُ{: وقوله تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم       )١(}مها ِإال هو  يعلَ
    بيالْغ لَمال أَعاللَِّه و اِئنزخ            ى ِإلَـيوحا يِإال م ِبعِإنْ أَت لَكي مِإن ال أَقُولُ لَكُم٢(} و( 

اآلية، ومن أتاهم وصدقهم مبا يقولون من علم الغيب فهو كافر، ملا رواه أمحد وأهـل                
من أتى  ():السنن من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال              

 ))عرافا أو كاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسـلم                
وروى مسلم يف صحيحه عن بعض أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم عن النيب صلى اهللا                

 ))من أتى عرافا فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعـني ليلـة  (: (عليه وسلم أنه قال   
ليس منا : ((وعن عمران بن حصني رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال           

من تطري أو تطري له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه                   
رواه البزار بإسناد جيـد،     ) )مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم           
م وما يسمى بالطالع وقـراءة  ومبا ذكرنا من األحاديث يتبني لطالب احلق أن علم النجو    

الكف وقراءة الفنجان ومعرفة اخلط، وما أشبه ذلك مما يدعيـه الكهنـة والعرافـون               
ومن أعماهلم الـيت جـاء       والسحرة كلها من علوم اجلاهلية اليت حرمها اهللا ورسوله          

اإلسالم بإبطاهلا والتحذير من فعلها أو إتيان من يتعاطاها وسؤاله عن شـيء منـها أو        
  .قه فيما خيرب به من ذلك؛ ألنه من علم الغيب الذي استأثر اهللا بهتصدي

أن يتـوب إىل اهللا ويـستغفره، وأن        : ونصيحيت لكل من يتعلق ذه األمور     
يعتمد على اهللا وحده ويتوكل عليه يف كل األمور مع أخذه باألسباب الـشرعية              

  واحلسية املباحة، وأن يدع هذه األمور

                                     
 .٥٩سورة األنعام اآلية ) ١(
 .٥٠سورة األنعام اآلية ) ٢(
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وحيذر سؤال أهلها أو تصديقهم، طاعة هللا ولرسوله صلى اهللا          اجلاهلية ويبتعد عنها    
عليه وسلم وحفاظا على دينه وعقيدته، وحذرا من غضب اهللا عليه، وابتعادا عـن       
أسباب الشرك والكفر اليت من مات عليها خسر الدنيا واآلخرة، نسأل اهللا العافية             

غـضبه، كمـا    من ذلك، ونعوذ به سبحانه من كل ما خيالف شرعه أو يوقع يف              
نسأله سبحانه أن يوفقنا ومجيع املسلمني للفقه يف دينه والثبات عليه، وأن يعيـذنا              
مجيعا من مضالت الفنت ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه ويل ذلك والقادر             

 .عليه وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه
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)١( 

لصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى         احلمد هللا، وا  
  .آله وصحبه أمجعني

  :أما بعد
فقد اطلعت على مقال نشر يف بعض الصحف يتضمن متجيد بعض أعمـال           
اجلاهلية والفخر ا والدعوة إليها، مثل التعلق بالنجوم واألبراج واحلظ والطـالع،            

إن مـا   : ضمنه املقال من الباطل، فـأقول     فرأيت أن من الواجب التنبيه على ما ت       
يسمى بعلم النجوم واحلظ والطالع من أعمال اجلاهلية اليت جاء اإلسالم بإبطاهلـا             
وبيان أا من الشرك ملا فيها من التعلق بغري اهللا تعاىل واعتقاد الضر والنفع يف غريه،      

يعبثون بعقـول  وتصديق العرافني والكهنة الذين يدعون علم الغيب زورا وتانا، و     
السذج واألغرار من الناس ليبتزوا أمواهلم ويغريوا عقائدهم، قال صلى اهللا عليـه             

من اقتبس شـعبة مـن      ((وسلم فيما رواه عنه عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما            
رواه أبو داود وإسناده صـحيح،  ) )فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد النجوم  

من عقد عقدة مث نفث فيها فقد سـحر         ((وللنسائي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه        
 وهذا يدل على أن السحر شرك       )) وكل إليه  ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا      

ل إليهم وحرم من    باهللا تعاىل وأن من تعلق بشيء من أقوال الكهان أو العرافني وك           
  .عون اهللا ومدده

                                     
 .٢٨٨-٢٨٦ ص٦نشرت يف جملة البحوث اإلسالمية العدد ) ١(
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وقد ذكر مسلم يف صحيحه عن بعض أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم عن              
من أتى عرافا فسأله عن شيء مل تقبـل لـه          (: (النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال      

 وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم         ))صالة أربعني يوما  
من أتى كاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد صلى اهللا عليه               (: (قال

ليس منـا   (: ( أخرجه أهل السنن األربع، وعن عمران بن حصني مرفوعا         ))وسلم
 تطري له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنـا                 من تطري أو  

رواه البـزار   )) فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم            
من اشتهر بإحسان الزجر عنـدهم مسـوه        : (بإسناد جيد، قال ابن القيم رمحه اهللا      

فة علم شيء من املغيبات    معرفة أن من يدعي معر    : عائفا وعرافا، واملقصود من هذا    
فهو إما داخل يف اسم الكاهن وإما مشارك له يف املعىن فيلحـق بـه، وذلـك أن     
إصابة املخرب ببعض األمور الغائبة يف بعض األحيان يكون بالكشف ومنه ما هـو              

ويكون بالفال والزجر والطرية والضرب باحلصى واخلط يف األرض         . من الشياطني 
ر وحنو هذا من علوم اجلاهلية، ونعين باجلاهلية كل مـا           والتنجيم والكهانة والسح  

ليس من أتباع الرسل عليهم السالم كالفالسفة والكهان واملنجمني ودهرية العرب           
الذين كانوا قبل مبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم، فإن هذه علوم لقوم ليس هلـم                

سمى صاحبها  علم مبا جاءت به الرسل صلى اهللا عليهم وسلم، وكل هذه األمور ي            
  .كاهنا وعرافا وما يف معنامها فمن أتاهم أو صدقهم مبا يقولون حلقه الوعيد

وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام، فادعوا ا علم الغيب الذي اسـتأثر اهللا              
انتهى املقصود نقله من كالم ابـن       ) بعلمه، وادعوا أم أولياء هللا وأن ذلك كرامة       

  .القيم رمحه اهللا
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أقواله صلى اهللا عليه وسلم ومن تقريرات األئمة من العلمـاء           وقد ظهر من    
وفقهاء هذه األمة، أن علم النجوم وما يسمى بالطالع وقـراءة الكـف وقـراءة               
الفنجان ومعرفة احلظ كلها من علوم اجلاهلية، ومن املنكرات الـيت حرمهـا اهللا              

سـالم بإبطاهلـا    ورسوله، وأا من أعمال اجلاهلية وعلومهم الباطلة اليت جاء اإل         
والتحذير من فعلها، أو إتيان من يتعاطاها وسؤاله عن شيء منها، أو تصديقه فيما              

قُلْ ال يعلَم   {: خيرب به من ذلك ألنه من علم الغيب الذي استأثر اهللا به، قال تعاىل             
      ِإال اللَّه بيِض الْغالْأَراِت واومِفي الس نـذه   )١(}م ونصيحيت لكل من يتعلـق 

األمور أن يتوب إىل اهللا ويستغفره، وأن يعتمد على اهللا وحده ويتوكل عليـه يف               
ية واحلسية املباحة وأن يدع هذه األمـور        كل األمور، مع أخذه باألسباب الشرع     

اجلاهلية ويبتعد عنها، وحيذر سؤال أهلها أو تصديقهم طاعة هللا ولرسوله صلى اهللا             
عليه وسلم وحفاظا على دينه وعقيدته، واهللا املسئول أن يرزقنا واملسلمني الفقه يف             

وسلم وبـارك   دينه والعمل بشريعته، وأن ال يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وصلى اهللا             
  .على نبيه وخامت رسله حممد وعلى آله وصحبه وأتباعه إىل يوم الدين

                                     
 .٦٥ اآلية سورة النمل) ١(
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)١( 

  .من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، إىل من يطلع عليه من املسلمني

ار، واملبادرة  وفقين اهللا وإياهم للتذكر واالعتبار، واالتعاظ مبا جتري به األقد         
الـسالم علـيكم ورمحـة اهللا     . آمني. بالتوبة النصوح من مجيع الذنوب واألوزار     

  :وبركاته، أما بعد

فإن اهللا عز وجل حبكمته البالغة وحجته القاطعة وعلمه احمليط بكل شـيء،             
يبتلي عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء وبالنعم والنقم، ليمـتحن صـربهم            

 عند البالء وشكر عند الرخاء وضرع إىل اهللا سبحانه عنـد            وشكرهم، فمن صرب  
حصول املصائب، يشكو إليه ذنوبه وتقصريه ويسأله رمحته وعفوه، أفلـح كـل             

امل أَحـِسب   {: قال اهللا جل وعال يف كتابه العظيم      . الفالح وفاز بالعاقبة احلميدة   
                ِلِهمقَـب ِمـن ا الَِّذيننفَت لَقَدونَ ونفْتال ي مها ونقُولُوا آمكُوا أَنْ يرتأَنْ ي اسالن

    لَمعلَيقُوا ودص الَِّذين اللَّه نلَمعفَلَي الْكَاِذِبني واملقصود بالفتنة يف هذه اآلية     )٢(}ن :
االختبار واالمتحان حىت يتبني الصادق من الكاذب، والصابر والشاكر، كما قال           

وقال عـز    )٣(}وجعلْنا بعضكُم ِلبعٍض ِفتنةً أَتصِبرونَ وكَانَ ربك بِصريا       {: تعاىل
  ونبلُوكُم ِبالشر والْخيِر{: وجل

                                     
 .١٢-٧ ص١١نشرت يف جملة البحوث اإلسالمية العدد ) ١(
 .٣-١سورة العنكبوت اآلية ) ٢(
 .٢٠سورة الفرقان اآلية ) ٣(
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ون  ِفتعجرا تنِإلَيةً و{: وقال سبحانه  )١(}َنبو    ملَّهئَاِت لَعيالساِت ونسِبالْح ماهنلَو
واحلسنات هنا هي النعم من اخلصب والرخاء والـصحة والعـزة،            )٢(}يرِجعونَ

والنصر على األعداء وحنو ذلك، والسيئات هنا هي املصائب، كاألمراض وتسليط           
حنو ذلك، وقـال    األعداء والزالزل والرياح والعواصف والسيول اجلارفة املدمرة و       

 بعض  ظَهر الْفَساد ِفي الْبر والْبحِر ِبما كَسبت أَيِدي الناِس ِليِذيقَهم         {: عز وجل 
أنه سبحانه قدر ما قدر من احلـسنات        : واملعىن )٣(}الَِّذي عِملُوا لَعلَّهم يرِجعونَ   

والسيئات وما ظهر من الفساد، لريجع الناس إىل احلق ويبادروا بالتوبة مما حرم اهللا              
عليهم ويسارعوا إىل طاعة اهللا ورسوله؛ ألن الكفر واملعاصي مها سبب كل بـالء              

دنيا واآلخرة، وأما توحيد اهللا واإلميان به وبرسله وطاعته وطاعة رسـله         وشر يف ال  
والتمسك بشريعته والدعوة إليها واإلنكار على من خالفها فذلك هو سبب كـل             
خري يف الدنيا واآلخرة، ويف الثبات على ذلك والتواصي به والتعاون عليـه، عـز               

: كل فتنة كما قال سـبحانه  الدنيا واآلخرة، والنجاة من كل مكروه، والعافية من         
}           امأَقْـد ـتثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصنوا ِإنْ تنآم ا الَِّذينها أَييوقـال   )٤(}كُم

كَّناهم ِفـي   ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره ِإنَّ اللَّه لَقَِوي عِزيز الَِّذين ِإنْ م          {: سبحانه
الْأَرِض أَقَاموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر وِللَّـِه            

  وعد اللَّه{: وقال تعاىل )٥(}عاِقبةُ
                                     

 .٣٥سورة األنبياء اآلية ) ١(
 .١٦٨سورة األعراف اآلية ) ٢(
 .٤١سورة الروم اآلية ) ٣(
 .٧سورة حممد اآلية ) ٤(
 .٤١-٤٠سورة احلج اآلية ) ٥(
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           لَفخـتا اسِض كَمِفي الْأَر مهِلفَنختساِت لَياِلحِملُوا الصعو كُموا ِمننآم الَِّذين
يبدلَنهم ِمـن بعـِد     الَِّذين ِمن قَبِلِهم ولَيمكِّنن لَهم ِدينهم الَِّذي ارتضى لَهم ولَ         

 يشِركُونَ ِبي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَِلك فَأُولَِئـك هـم            ال خوِفِهم أَمنا يعبدونِني  
ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَـوا لَفَتحنـا علَـيِهم           {: وقال سبحانه  )١(}الْفَاِسقُونَ

وقد بني   )٢(}بركَاٍت ِمن السماِء والْأَرِض ولَِكن كَذَّبوا فَأَخذْناهم ِبما كَانوا يكِْسبونَ         
 كثريات أن الذي أصاب األمم السابقة من العذاب والنكال بالطوفان           سبحانه يف آيات  

والريح العقيم والصيحة واخلسف وغري ذلك كله بأسباب كفرهم وذنوم، كما قـال             
فَكُلا أَخذْنا ِبذَنِبِه فَِمنهم من أَرسلْنا علَيِه حاِصبا وِمـنهم مـن أَخذَتـه              {: عز وجل 

             و مهظِْلمِلي ا كَانَ اللَّهما وقْنأَغْر نم مهِمنو ضا ِبِه الْأَرفْنسخ نم مهِمنةُ وحيالص لَِكن
وما أَصابكُم ِمن مـِصيبٍة فَِبمـا       {: وقال سبحانه وتعاىل   )٣(}كَانوا أَنفُسهم يظِْلمونَ  

كَِثريٍ    كَس نفُو ععيو ِديكُمأَي توأمر عباده بالتوبة إليه والضراعة إليه عند وقـوع      )٤(}ب
يا أَيها الَِّذين آمنوا توبوا ِإلَى اللَِّه توبةً نصوحا عسى ربكُم           {: املصائب، فقال سبحانه  

           ـارهـا الْأَنِتهحت ِري ِمنجاٍت تنج ِخلَكُمديو ئَاِتكُميس كُمنع كَفِّروقـال   )٥(}أَنْ ي
: وقال سـبحانه   )٦(}وتوبوا ِإلَى اللَِّه جِميعا أَيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ       {: سبحانه

  ولَقَد أَرسلْنا ِإلَى أُمٍم ِمن قَبِلك فَأَخذْناهم ِبالْبأْساِء والضراِء لَعلَّهم يتضرعونَ{

                                     
 .٥٥ النور اآلية سورة) ١(
 .٩٦سورة األعراف اآلية ) ٢(
 .٤٠سورة العنكبوت اآلية ) ٣(
 .٣٠سورة الشورى اآلية ) ٤(
 .٨سورة التحرمي اآلية ) ٥(
 .٣١سورة النور اآلية ) ٦(
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     وا وعرضا تنأْسب ماَءهال ِإذْ جـا         فَلَوطَانُ ميالـش ملَه نيزو مهقُلُوب تقَس لَِكن
ويف هذه اآلية الكرمية حث من اهللا سبحانه لعباده وترغيب هلم            )١(}كَانوا يعملُونَ 

إذا حلت م املصائب من األمراض واجلراح والقتال والزالزل والريح والعاصـفة            
تقروا إليه فيسألوه العون، وهذا هـو  وغري ذلك من املصائب، أن يتضرعوا إليه ويف     

 واملعىن هال إذ جـاءهم      )٢(}فَلَوال ِإذْ جاَءهم بأْسنا تضرعوا    {: معىن قوله سبحانه  
مث بني سبحانه أن قسوة قلوم وتزيني الشيطان هلم أعماهلم السيئة           . بأسنا تضرعوا 

ولَِكن قَست  {: كل ذلك صدهم عن التوبة والضراعة واالستغفار فقال عز وجل         
  . )٣(}قُلُوبهم وزين لَهم الشيطَانُ ما كَانوا يعملُونَ

 أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيـز        -رمحه اهللا -راشد  وقد ثبت عن اخلليفة ال    
أنه ملا وقع الزلزال يف زمانه كتب إىل عماله يف البلدان وأمرهم أن يأمروا املسلمني               

  .بالتوبة إىل اهللا والضراعة إليه واالستغفار من ذنوم

وقد علمتم أيها املسلمون ما وقع يف عصرنا هذا من أنواع الفنت واملصائب،             
لك تسليط الكفار على املسلمني يف أفغانستان والفلبني واهلنـد وفلـسطني       ومن ذ 

ولبنان وأثيوبيا وغريها، ومن ذلك ما وقع من الزالزل يف اليمن وبلـدان كـثرية،        
ومن ذلك ما وقع من فيضانات مدمرة والريح العاصفة املدمرة لكثري من األمـوال              

   حصل اواألشجار واملراكب وغري ذلك، وأنواع الثلوج اليت

                                     
 .٤٣-٤٢سورة األنعام اآليتان ) ١(
 .٤٣سورة األنعام اآلية ) ٢(
 .٤٣سورة األنعام اآلية ) ٣(
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ما ال حيصى من الضرر، ومن ذلك ااعة واجلدب والقحط يف كثري من البلدان، وكل               
هذا وأشباهه من أنواع العقوبات واملصائب اليت ابتلى اهللا ا العباد بأسـباب الكفـر               
واملعاصي، واالحنراف عن طاعته سبحانه واإلقبال على الـدنيا وشـهواا العاجلـة،             

ة وعدم اإلعداد هلا إال من رحم اهللا من عبادة، وال شك أن هـذه       واإلعراض عن اآلخر  
املصائب وغريها توجب على العباد البدار بالتوبة إىل اهللا سبحانه من مجيع ما حـرم اهللا    
عليهم، والبدار إىل طاعته وحتكيم شريعته والتعاون على الرب والتقوى والتواصي بـاحلق     

      م وتضرعوا إليه، وسـارعوا إىل مـا يرضـيه،          والصرب عليه، ومىت تاب العباد إىل ر
 وتآمروا باملعروف وتناهوا عـن املنكـر، أصـلح اهللا           }وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى   {

أحواهلم، وكفاهم شر أعدائهم، ومكن هلم يف األرض، ونصرهم على عدوهم، وأسبغ            
وكَانَ حقـا  {: لنيعليهم نعمه وصرف عنهم نقمه، كما قال سبحانه وهو أصدق القائ    

  ِمِننيؤالْم رصا ننلَيةً   {: وقال عز وجل   )١(}عفْيخا وعرضت كُمبوا رعاد     ِحـبال ي هِإن 
الْمعتِدين وال تفِْسدوا ِفي الْأَرِض بعد ِإصالِحها وادعوه خوفًا وطَمعا ِإنَّ رحمةَ اللَِّه              

  ِسِننيحالْم ِمن {:  وقال عز وجل   )٢(}قَِريبو      كُمعتمِه يوا ِإلَيوبت ثُم كُمبوا رِفرغتأَِن اس
اعتم                ـافي أَخا فَـِإنلَّووِإنْ تو لَهٍل فَضِت كُلَّ ِذي فَضؤيى ومسٍل ما ِإلَى أَجنسا ح

وعد اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم وعِملُـوا       {:  وقال سبحانه  )٣(}ٍعلَيكُم عذَاب يوٍم كَِبري   
 كَما استخلَف الَِّذين ِمن قَبِلِهم ولَيمكِّنن لَهـم         الصاِلحاِت لَيستخِلفَنهم ِفي الْأَرضِ   

ِفِهموِد خعب ِمن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَِّذي ار مهِدين  

                                     
 .٤٧سورة الروم اآلية ) ١(
 .٥٦-٥٥سورة األعراف اآلية ) ٢(
 .٣سورة هود اآلية ) ٣(
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الْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعٍض يأْمرونَ      و{: وقال عز وجل  .  اآلية )١(}أَمنا
            ـونَ اللَّـهِطيعيكَـاةَ وونَ الزتؤيالةَ وونَ الصِقيميكَِر ونِن الْمنَ عوهنيوِف ورعِبالْم 

       ِكيمح ِزيزع ِإنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَِئك ولَهسرفأوضح عز وجـل يف هـذه      )٢(}و
اآليات أن رمحته وإحسانه وأمنه وسائر أنواع نعمه، إمنا حتصل على الكمال املوصـول           

. بنعيم اآلخرة ملن اتقاه وآمن به وأطاع رسله واستقام على شرعه وتاب إليه من ذنوبه              
أما من أعرض عن طاعته وتكرب عن أداء حقه وأصر على كفره وعصيانه، فقد توعـده       
سبحانه بأنواع العقوبات يف الدنيا واآلخرة وعجل له من ذلك ما اقتـضته حكمتـه               

فَلَما نسوا ما ذُكِّروا ِبِه فَتحنا علَـيِهم        {: ليكون عربة وعظة لغريه، كما قال سبحانه      
       ونَ فَقُِطـعِلـسبم مةً فَِإذَا هتغب ماهذْنوا أَخا أُوتوا ِبمى ِإذَا فَِرحتٍء حيكُلِّ ش ابوأَب

  .)٣(}لْقَوِم الَِّذين ظَلَموا والْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمنيداِبر ا

فيا معشر املسلمني حاسبوا أنفسكم وتوبوا إىل ربكم واستغفروه، وبـادروا           
إىل طاعته، واحذروا معصيته، وتعاونوا على الرب والتقوى، وأحسنوا إن اهللا حيـب             

أعدوا العدة الصاحلة قبل نزول املوت،      احملسنني، وأقسطوا إن اهللا حيب املقسطني، و      
وارمحوا ضعفاءكم، وواسوا فقراءكم، وأكثروا من ذكر اهللا واستغفاره، وتـآمروا           
باملعروف وتناهوا عن املنكر لعلكم ترمحون، واعتربوا مبا أصـاب غريكـم مـن              

  املصائب بأسباب الذنوب واملعاصي، واهللا يتوب على التائبني، ويرحم احملسنني،

                                     
 .٥٥سورة النور اآلية ) ١(
 .٧١سورة التوبة اآلية ) ٢(
 .٤٥-٤٤سورة األنعام اآلية ) ٣(
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 وقـال   )١(}فَاصِبر ِإنَّ الْعاِقبةَ ِللْمتِقني   {: العاقبة للمتقني، كما قال سبحانه    وحيسن  
 واهللا املسئول بأمسائـه     )٢(}ِإنَّ اللَّه مع الَِّذين اتقَوا والَِّذين هم محِسنونَ       {: تعاىل

نصرهم احلسىن وصفاته العلى أن يرحم عباده املسلمني، وأن يفقههم يف الدين، وي           
على أعدائه وأعدائهم من الكفار واملنافقني، وأن يرتل بأسه م الذي ال يرد عـن              
القوم ارمني، إنه ويل ذلك والقادر عليه وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلـى         

  .آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

                                     
 .٤٩سورة هود اآلية ) ١(
 .١٢٨سورة النحل اآلية ) ٢(
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)١( 

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيد األولني واآلخرين، نبينـا     
  .حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني

فإن القرآن كالم اهللا تعاىل، أنزله على عبده ورسوله حممد صلى اهللا            : أما بعد 
عليه وسلم ليكون هدى ونورا للعاملني إىل يوم القيامة، وقد أكرم اهللا صدر هـذه               

مة حبفظه يف الصدور، والعمل به يف مجيع شئون احلياة، والتحاكم إليه يف القليل              األ
والكثري، وال يزال فضل اهللا سبحانه يرتل على بعض عباده، فيعطون القرآن حقـه            
من التعظيم والتكرمي حسا ومعىن، ولكن هناك طوائف كبرية وأعدادا عظيمة ممـن   

القرآن العظيم وما جاء عـن الرسـول   ينتسب إىل اإلسالم حرمت من القيام حبق      
وقَـالَ  {: صلى اهللا عليه وسلم، وأخشى أن ينطبق على كثري منهم قولـه تعـاىل   

سا        الرورجهآنَ مذَا الْقُرذُوا هخِمي اتِإنَّ قَو با رإذ أصبح القرآن لدى     )٢(}ولُ ي
كثري منهم مهجورا، هجروا تالوته، وهجروا تدبره والعمل به فال حول وال قـوة             

  .إال باهللا، ولقد غفل كثري منهم عما جيب من التعظيم والتكرمي لكالم رب العاملني

سلمني املنشورات والصحف واالت وكثريا ما تشتمل       ولقد عمت بالد امل   
على آيات من القرآن الكرمي يف غالفها أو داخلها، لكن قسما كبريا من املسلمني              

  حينما يقرؤون

                                     
 .٢٩٠-٢٨٩ ص٦نشر يف جملة البحوث اإلسالمية العدد ) ١(
 .٣٠ية سورة الفرقان اآل) ٢(
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تلك الصحف يلقوا فتجمع مع القمائم وتوطأ باألقدام، بل قد يستعملها بعضهم            
 سبحانه وتعاىل يقول يف     ألغراض أخرى حىت تصيبها النجاسات والقاذورات، واهللا      

مطَهرونَ تنِزيلٌ  نه لَقُرآنٌ كَِرمي ِفي ِكتاٍب مكْنوٍن ال يمسه ِإال الْ         ِإ{كتابه الكرميَ     
  الَِمنيالْع بر واآلية دليل على أنه ال جيوز مس القرآن إال إذا كان املسلم             )١(}ِمن

على طهارة كما هو رأي اجلمهور من أهل العلم، ويف حديث عمرو بـن حـزم                
ويروى عن ابن عمر أن . ))أن ال ميس القرآن إال طاهر(: (الذي كتبه له رسول اهللا

 وروي عـن  ))ال متس القرآن إال وأنت طـاهر      ((: النيب صلى اهللا عليه وسلم قال     
فقرأ القـرآن ومل    )) ال ميس القرآن إال املطهرون    : (( اهللا عنه أنه قال    سلمان رضي 

وعن سعد أنه أمر ابنه بالوضـوء ملـس         . ميس املصحف حني مل يكن على وضوء      
فإذا كان هذا يف مس القرآن العزيز، فكيف مبن يضع الـصحف الـيت       . املصحف

النفايـات مـع    تشتمل على آيات من القرآن العزيز سفرة لطعامه مث يرمي ا يف             
  .النجاسات والقاذورات، ال شك أن هذا امتهان لكتاب اهللا العزيز وكالمه املبني

فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن حيافظوا علـى الـصحف والكتـب            
وغريها، مما فيه آيات قرآنية، أو أحاديث نبوية أو كالم فيه ذكـر اهللا أو بعـض                 

ستغىن عنها دفنها يف أرض طـاهرة       أمسائه سبحانه، فيحفظها يف مكان طاهر وإذا ا       
أو أحرقها، وال جيوز التساهل يف ذلك حيث إن الكثري من الناس يف غفلة عن هذا                
األمر، وقد يقع يف احملذور جهال منه باحلكم،وهلذا رأيت كتابة هذه الكلمة تذكريا             

  وبيانا ملا

                                     
 .٨٠-٧٩-٧٨-٧٧سورة الواقعة اآليات ) ١(
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رسـوله  جيب على املسلمني العمل به جتاه كتاب اهللا وأمسائه وصفاته وأحاديـث             
صلى اهللا عليه وسلم، وحتذيرا من الوقوع فيما يغضب اهللا ويتناىف مع مقام كـالم               

  .رب العاملني

واهللا سبحانه املسئول أن يوفقنا واملسلمني مجيعا ملا حيبه ويرضاه، وأن يعيذنا            
مجيعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن مينحنا مجيعا تعظيم كتابـه وسـنة              

يه وسلم والعمل ما وصيانتهما عن كل ما يسيء إليهما مـن        رسوله صلى اهللا عل   
  . قول أو فعل، إنه ويل ذلك والقادر عليه

  .وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
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)١( 

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

عت على نشرة يوزعها الكثري من الناس عن جهل أو قصد سيئ قد             فقد اطل 
وذكـر   )٢(}كُن ِمن الشاِكِرين  بِل اللَّه فَاعبد و   {: بدأها صاحبها بقول اهللا تعاىل    

اهتم بإرسال هذه اآليات لتكون جملبة خـري وميـن        : بعدها آيات، مث قال ما نصه     
ومال وفالح، مث ذكر بعد ذلك أنه مت توزيعها حول العامل، وأن من اعتىن ا ربح                
رحبا كثريا، ومن أغفلها أصيب بأنواع من احلوادث، وذكر أا متنـع املـضرات              

ونظرا إىل أن هذه النشرة ال أساس هلا مـن          .  العالج واخلري بعد أربعة أيام     وجتلب
الصحة، بل هي كذب وافتراء وقول بغري علم واعتقاد أا جتلب اخلريات وتـدفع              
املضرات، وأن من اعتىن ا ربح ومن أمهلها أصيب باحلوادث اعتقاد باطل، يقدح             

  .نشرة وانصرافها عن اهللا عز وجليف العقيدة، ويدعوا إىل تعلق القلوب ذه ال

فلهذا رأيت حتذير املسلمني منها، ووصيتهم بإتالفها أينما وجدت، وتنبيـه           
إخوام على بطالا، وأن اعتقاد ما فيها خيالف شريعة اهللا ويقدح يف العقيـدة،              
ألنه اعتقاد فاسد ليس له أساس من الصحة بل هو من الكذب على اهللا ودعـوى                

جنس الوصية املنسوبة إىل خادم حجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم،       باطلة، وهي من    
  وقد سبق أن نبهنا على

                                     
 .٢٥٥-٢٥٤نشرت يف جملة البحوث اإلسالمية العدد اخلامس ص) ١(
  .٦٦سورة الزمر اآلية  ٢
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بطالا وأا كذب ال أساس هلا من الصحة وال ملا ادعاه صاحبها فهاتان النشرتان              
كلتامها من أبطل الباطل، فالواجب على كل مسلم أن حيذرمها وأن حيذر منـهما              

وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى وال تعـاونوا علَـى         {: غريه عمال بقول اهللا سبحانه    
والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعٍض     {: وقوله سبحانه  )١(}الِْإثِْم والْعدوانِ 

ِن الْمنَ عوهنيوِف ورعونَ ِبالْمرأْمكَِرياآلية )٢(}ن.  

وال شك أن هاتني النشرتني من املنكر الذي جيب النهي عنه، وجيب علـى              
  ..والة األمور البحث عن مروجهما وعقابه مبا يردعه وأمثاله

ونسأل اهللا أن يوفقنا واملسلمني للفقه يف الدين والثبات عليه وإنكـار مـا              
شيطان، كما نسأله سبحانه    خالفه، وأن يعيذنا مجيعا من مضالت الفنت ونزغات ال        

وصـلى اهللا   . أن يكبت أعداء اإلسالم أينما كانوا، ويبطل كيدهم إنه مسيع قريب          
  .وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه

                                     
 .٢سورة املائدة اآلية ) ١(
 .٧١سورة التوبة اآلية ) ٢(
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إىل من يراه من املسلمني سلك اهللا بنا وم سبيل عباده املؤمنني، وأعاذنـا              
  .وإياهم من طريق املغضوب عليهم والضالني آمني

  :الم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أما بعدس
فاملوجب هلذا هو نصيحتكم ووصيتكم بتقوى اهللا، وترغيبكم فيما يـنفعكم   
يف الدنيا واآلخرة، وحتذيركم مما يضركم يف الدنيا واآلخرة عمال بقول اهللا سبحانه         

وا علَى الِْإثِْم والْعدواِن    وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى وال تعاون     {: يف كتابه الكرمي  
بسم اهللا الرمحن الـرحيم     :  وقوله عز وجل   )١(}واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَاب     

وعِملُـوا الـصاِلحاِت    * ٍ ِإال الَِّذين آمنوا     *ِ ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خسر      *والْعصر  {
 فأمر سبحانه وتعاىل بالتعاون علـى الـرب         )٢(}صوا ِبالصبرِ وتواصوا ِبالْحق وتوا  

والتقوى وحذر من التعاون على اإلمث والعدوان، وتوعد من خالف ذلك بـشدة             
: العقاب، وأخرب عز وجل يف هذه السورة القصرية العظيمة أن النـاس قـسمان             

 وتواصـوا   خاسرون وراحبون، وبني أن الراحبني هم الذين آمنوا وعملوا الصاحلات         
باحلق وتواصوا بالصرب، فمن استكمل هذه الصفات األربع فهو من الفائزين بالربح            
الكامل والسعادة األبدية والعزة والنجاة يف الدنيا واآلخرة، ومن فاته شيء من هذه           
الصفات فاته من الربح بقدر ما فاته منها وأصابه من اخلسران والغـنب والفـساد               

  بقدر ما معه من

                                     
 .٢سورة املائدة اآلية ) ١(
 .سورة العصر كاملة) ٢(
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 والغفلة واإلعراض عما جيب عليه، فاتقوا اهللا عباد اهللا وختلقوا بأخالق الراحبني             التقصري
وتواصوا ا بينكم، واحذروا صفات اخلاسرين وأعمال املفسدين، وتعاونوا على تركها           
وحتذير الناس منها تفوزوا بالنجاة والسالمة والعاقبة احلميدة، وقد قال النيب صـلى اهللا              

ملن يا رسول اهللا،    :  النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قيل      الدين: ((عليه وسلم 
  )).هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم: قال

فمن أهم األمور اليت جيب فيها التناصح والتواصي تعظيم كتاب اهللا وسـنة             
رسوله عليه الصالة والسالم والتمسك ما ودعوة النـاس إىل ذلـك يف مجيـع               

؛ ألنه ال سعادة للعباد وال هداية وال جناة يف الدنيا واآلخـرة إال بتعظـيم    األحوال
كتاب اهللا وسنة نبيه األمني صلى اهللا عليه وسلم اعتقادا وقوال وعمال، واالستقامة             
على ذلك، والصرب عليه حىت الوفاة؛ ألن اهللا سبحانه أمر عباده بطاعته وبطاعـة              

عصى اهللا ورسـوله بـأنواع العـذاب    رسوله، وعلق كل خري بذلك، ودد من       
قُلْ أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ فَِإنْ      {: واخلزي يف الدنيا واآلخرة، قال اهللا تعاىل      

تولَّوا فَِإنما علَيِه ما حملَ وعلَيكُم ما حملْتم وِإنْ تِطيعوه تهتـدوا ومـا علَـى       
وهذَا ِكتاب أَنزلْناه مبارك فَـاتِبعوه      {:  وقال تعاىل  )١(}لْبالغُ الْمِبني الرسوِل ِإال ا  

  .)٢(}واتقُوا لَعلَّكُم ترحمونَ
فَلْيحذَِر الَِّذين يخاِلفُونَ عن أَمِرِه أَنْ تِصيبهم ِفتنةٌ أَو يِصيبهم          {: وقال تعاىل 

أَِليم ذَاب{:  وقال عز وجل)٣(}عِطِع اللَّهي نماللَِّه و وددح ِتلْك  

                                     
 ٥٤سورة النور اآلية ) ١(
 .١٥٥ة األنعام اآلية سور) ٢(
 .٦٣سورة النور اآلية ) ٣(
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رالعظيم ومن           و زالْفَو ذَِلكا وِفيه اِلِدينخ ارها الْأَنِتهحت جنات جتري ِمن ِخلْهدي ولَهس
 ففـي   )١(}ه عذَاب مِهني  يعِص اللَّه ورسولَه ويتعد حدوده يدِخلْه نارا خاِلدا ِفيها ولَ         

هذه اآليات احملكمات األمر بطاعة اهللا ورسوله، واحلث على اتباع كتابه املبني، وتعليق             
اهلداية والرمحة ودخول اجلنات بطاعة اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، وتعليق الفتنـة        

 اهللا منـه،  والعذاب املهني مبعصية اهللا ورسوله، فاحذروا أيها املسلمون مـا حـذركم     
وبادروا إىل ما أمركم به بإخالص وصدق ورغبة ورهبة تفوزوا بكل خري وتسلموا من              

ومن أعظم الطاعة هللا ولرسوله عليـه الـصالة والـسالم           . كل شر يف الدنيا واآلخرة    
التحاكم إىل شريعته والرضى حبكمها والتواصي بذلك واحلذر كل احلذر مما خيالفهـا،             

فَال وربك ال يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم          { :عمال بقول اهللا عز وجل    
 اقسم اهللا سـبحانه يف      )٢(}ال يِجدوا ِفي أَنفُِسِهم حرجا ِمما قَضيت ويسلِّموا تسِليماً        

سلم فيمـا   هذه اآلية الكرمية أن العباد ال يؤمنون حىت حيكموا الرسول صلى اهللا عليه و             
شجر بينهم، وينقادوا حلكمه راضني مسلمني من غري كراهة وال حرج، وهـذا يعـم               
مشاكل الدين والدنيا، فهو صلى اهللا عليه وسلم هو الذي حيكم فيها بنفسه يف حياتـه                

ومـا  {: وبسنته بعد وفاته وال إميان ملن أعرض عن ذلك أو مل يرض به، وقال تعـاىل               
  ِفيِه ِمن ملَفْتتِإلَى اللَّه    اخ هكْمٍء فَحيفهو سبحانه هو الذي حيكم بني النـاس          )٣(} ش  ِ

فيما اختلفوا فيه يف هذه الدار، وذلك مبا أوحى إىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم مـن                  
  القرآن والسنة، ويف يوم القيامة حيكم بني الناس بنفسه عز وجل، وقال

                                     
 .١٤-١٣سورة النساء اآليتان ) ١(
 .٦٥سورة النساء اآلية ) ٢(
 .١٠سورة الشورى اآلية ) ٣(
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ِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي الْأَمِر ِمـنكُم فَـِإنْ          يا أَيها الَِّذين آمنوا أَ    {: تعاىل
           ِم الْآِخِر ذَِلـكوالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤت متوالِن كُنسالرِإلَى اللَِّه و وهدٍء فَريِفي ش متعازنت

آلية بطاعته وطاعة رسوله صلى اهللا       يأمر اهللا سبحانه يف هذه ا      )١(}خير وأَحسن تأِْويلًا  
عليه وسلم؛ ألن يف ذلك خري الدنيا واآلخرة وعز الدنيا واآلخرة والنجاة من عذاب اهللا               
يوم القيامة، ويأمر بطاعة أويل األمر عطفا على طاعة اهللا والرسول صلى اهللا عليه وسلم               

و طاعة هللا ولرسـوله،   من غري أن يعيد العامل، ألن أويل األمر إمنا جتب طاعتهم فيما ه            
وأما ما كان معصية هللا ورسوله فال جتوز طاعة أحد من الناس فيه كائنا من كان، لقول      

ال طاعة  ((النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا الطاعة يف املعروف، وقال صلى اهللا عليه وسلم               
  .))للمخلوق يف معصية اخلالق

: ه إىل اهللا والرسول، فقال تعـاىل  مث أمر اهللا سبحانه عباده أن يردوا ما تنازعوا في         
 والرد إىل اهللا هو الرد إىل كتابه        )٢(}فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه والرسولِ       {

الكرمي، والرد إىل الرسول هو الرد إليه يف حياته عليه الصالة والسالم وإىل سنته بعـد                
 يرشـد عبـاده إىل أن رد    )٣(} وأَحـسن تأِْويلًـا    ذَِلك خير {: وفاته، مث قال سبحانه   

مشاكلهم كلها إىل اهللا والرسول خري هلم وأحسن عاقبة يف العاجل واآلجل، فانتبـهوا              
رمحكم اهللا واعتصموا بكتاب اهللا وسنة رسوله عليه الصالة والسالم تفـوزوا باحليـاة             

ِملَ صاِلحا ِمن ذَكٍَر أَو أُنثَـى       من ع {: الطيبة والسعادة األبدية، كما قال اهللا سبحانه      
  ، وإن)٤(}وهو مؤِمن فَلَنحِيينه حياةً طَيبةً ولَنجِزينهم أَجرهم ِبأَحسِن ما كَانوا يعملُون

                                     
 .٥٩سورة النساء اآلية ) ١(
 .٥٩سورة النساء اآلية ) ٢(
 .٥٩سورة النساء اآلية ) ٣(
 .٩٧سورة النحل اآلية ) ٤(
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التحاكم إىل غري شريعة اهللا من القوانني الوضـعية         : من أقبح السيئات وأعظم املنكرات    
شرية وعادات األسالف واألجداد وأحكام الكهنة والسحرة واملنجمني الـيت          والنظم الب 

قد وقع فيها الكثري من الناس اليوم وارتضاها بدال من شريعة اهللا اليت بعث ا رسـوله                 
حممد صلى اهللا عليه وسلم، وال ريب أن ذلك من أعظم النفاق، ومن أكـرب شـعائر                 

ليت أبطلها القرآن وحذر عنها الرسول صلى       الكفر والظلم والفسوق وأحكام اجلاهلية ا     
أَلَم تر ِإلَى الَِّذين يزعمونَ أَنهم آمنوا ِبما أُنِزلَ ِإلَيك          {: اهللا عليه وسلم، قال اهللا تعاىل     

فُروا ِبـِه   وما أُنِزلَ ِمن قَبِلك يِريدونَ أَنْ يتحاكَموا ِإلَى الطَّاغُوِت وقَد أُِمروا أَنْ يكْ            
ويِريد الشيطَانُ أَنْ يِضلَّهم ضاللًا بِعيدا وِإذَا ِقيلَ لَهم تعالَوا ِإلَى ما أَنزلَ اللَّه وِإلَـى                

وأَِن احكُم بينهم ِبما    {:  قال تعاىل  )١(}الرسوِل رأَيت الْمناِفِقني يصدونَ عنك صدودا     
اللَّه وال تتِبع أَهواَءهم واحذَرهم أَنْ يفِْتنوك عن بعِض ما أَنزلَ اللَّه ِإلَيك فَـِإنْ               أَنزلَ  

تولَّوا فَاعلَم أَنما يِريد اللَّه أَنْ يِصيبهم ِببعِض ذُنوِبِهم وِإنَّ كَِثريا ِمن الناِس لَفَاِسقُونَ              
  كْمون        أَفَحوِقنٍم يا ِلقَوكْماللَِّه ح ِمن نسأَح نمونَ وغبِة ياِهِليوقال عز وجل   )٢(}الْج  :

ومن لَم يحكُم ِبما أَنـزلَ  { )٣(}ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الْكَاِفرون     {
ومن لَم يحكُم ِبمـا أَنـزلَ اللَّـه فَأُولَِئـك هـم             { )٤(}اللَّه فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ   

 وهذا حتذير شديد من اهللا سبحانه جلميع العباد من اإلعراض عن كتابـه            )٥(}الْفَاِسقُون
  وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم والتحاكم إىل

                                     
 .٦١-٦٠سورة النساء ) ١(
 .٥٠-٤٩سورة املائدة اآلية ) ٢(
 .٤٤سورة املائدة اآلية ) ٣(
 .٤٥سورة املائدة اآلية ) ٤(
 .٤٧سورة املائدة ) ٥(
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غريمها، وحكم صريح من الرب عز وجل على من حكم بغري شريعته بأنه كـافر               
 ومتخلق بأخالق املنافقني وأهل اجلاهلية، فاحذروا أيها املسلمون         )١(ظامل وفاسق و

ما حذركم اهللا منه، وحكموا شريعته يف كل شيء، واحذروا ما خالفها وتواصوا             
بذلك فيما بينكم، وعادوا وأبغضوا من أعرض عن شريعة اهللا وتنقصها أو استهزأ             

بكرامة اهللا وتسلموا مـن عقـاب اهللا،        ا وسهل يف التحاكم إىل غريها، لتفوزوا        
وتؤدوا بذلك ما أوجب اهللا عليكم من مواالة أوليائه، احلاكمني بشريعته، الراضني            
بكتابه وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم ومعاداة أعدائه الراغبني عـن شـريعته              

واهللا املـسئول أن يهـدينا   . املعرضني عن كتابه وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم    
ياكم صراطه املستقيم، وأن يعيذنا وإياكم من مشاة الكفـار واملنـافقني، وأن     وإ

ينصر دينه وخيذل أعداءه إنه على كل شيء قدير، وصلى اهللا على عبده ورسـوله          
  .حممد وآله وصحبه وسلم تسليما كثريا إىل يوم الدين

                                     
واملراد بذلك أنه كافر كفرا أكرب وظلم أكرب وفسقا أكرب إن استحل ذلك بل فعله ألهداف أخرى فهو  ١

  كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر عند مجهور أهل العلم 
واهللا ويل التوفيق عبد العزيز . ابن عباس رضي اهللا عنهما ومجاعة من السلف رضي اهللا عنهمروي ذلك عن

  هـ١٦/١١/١٤١٩بن باز 
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)١( 

ز، إىل من يراه من املسلمني سـلك اهللا يب          من عبد العزيز بن عبد اهللا بن با       
وم سبيل عباده املؤمنني، وأعاذين وإياهم من طريق املغضوب عليهم والـضالني            

  .آمني

فاملوجب هلـذا هـو النـصيحة    : سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أما بعد     
 وقولـه   )٢(}ؤِمِننيوذَكِّر فَِإنَّ الذِّكْرى تنفَع الْم    {: والتذكري عمال بقول اهللا تعاىل    

 وقوله  )٣(}وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى وال تعاونوا علَى الِْإثِْم والْعدوانِ        {: تعاىل
ِإال الَِّذين  * ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خسٍر     * والْعصِر  {بسم اهللا الرمحن الرحيم     : سبحانه

  اِت واِلحِملُوا الصعواونرِ   آمبا ِبالصواصوتو قا ِبالْحواصووقول النيب صلى    )٤(}ت 
هللا ولكتابـه   : ((قال. قيل ملن يا رسول اهللا؟    )) الدين النصيحة  (( : اهللا عليه وسلم  

  .رواه مسلم)) ولرسوله، وألئمة املسلمني وعامتهم

 ففي هذه اآليات احملكمات، واحلديث الشريف، صريح الداللة على مـشروعية          
التذكري والتناصح، والتواصي باحلق والدعوة إليه، وذلك ملا يترتب عليـه مـن نفـع               
  املؤمنني، وتعليم اجلاهل، وإرشاد الضال، وتنبيه الغافل، وتذكري الناسي، وحتريض العامل

                                     
ـ ١٢نشرت يف جملة املنهل الد      ) ١( م ذو القعدة وذو احلجـة ص       ١٩٥٢هـ  ١٣٧١ عام   ١١- ١٠ ج

٤١٦-٤١١. 
 .٥٥سورة الذاريات اآلية ) ٢(
 .٣سورة املائدة اآلية ) ٣(
 .ة العصر كاملةسور) ٤(
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  .على العمل مبا يعلم، وغري ذلك من املصاحل الكثرية
وه، وأرسل الرسل مـذكرين     واهللا سبحانه وتعاىل إمنا خلق اخللق ليعبدوه ويطيع       

ومـا خلَقْـت الِْجـن والْـِإنس ِإال         {: بذلك ومبشرين ومنذرين، كما قال تعـاىل      
وأَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ فَِإنْ تولَّيتم فَِإنمـا علَـى          {: ِ  وقال تعاىل   )١(}ِليعبدون

رسلًا مبشِرين ومنِذِرين ِلئَال يكُونَ ِللنـاِس       {: عاىل وقال ت  )٢(}رسوِلنا الْبالغُ الْمِبني  
  .)٤(}فَذَكِّر ِإنما أَنت مذَكِّر{:  وقال تعاىل)٣(}علَى اللَِّه حجةٌ بعد الرسل

فالواجب على كل من لديه علم أن يذكر بذلك، وأن يناصح يف اهللا، ويدعو إليه               
التبليغ والدعوة، وتأسيا بالرسل الكرام علـيهم الـصالة         حسب الطاقة، أداء لواجب     

والسالم، وحذرا من إمث الكتمان الذي قد أوعد اهللا عليه يف حمكم القرآن، كما قـال                
ِإنَّ الَِّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا ِمن الْبيناِت والْهدى ِمن بعِد ما بيناه ِللناِس ِفـي               {: تعاىل
َ وقد صح عن النيب صلى اهللا عليـه         )٥(}تاِب أُولَِئك يلْعنهم اللَّه ويلْعنهم الالِعنون     الِْك

: وقال عليه الصالة والـسالم    )) من دل على خري فله مثل أجر فاعله       : ((وسلم أنه قال  
من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجـورهم    ((

 دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلـك مـن                  شيئا، ومن 
  .روامها مسلم يف صحيحه)) آثامهم شيئا

إذا عرف ما تقدم فالذي أوصيكم به ونفسي تقـوى اهللا سـبحانه يف الـسر                
  والعالنية، والشدة والرخاء، فإا وصية اهللا، ووصية

                                     
 .٥٦سورة الذاريات اآلية ) ١(
 .١٢سورة التغابن اآلية ) ٢(
 .١٦٥سورة النساء اآلية  ) ٣(
 .٢١سورة الغاشية اآلية ) ٤(
 .١٥٩سورة البقرة اآلية ) ٥(
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ولَقَد وصينا الَِّذين أُوتوا الِْكتاب ِمـن      {: رسوله صلى اهللا عليه وسلم، كما قال تعاىل       
:  وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقـول يف خطبـه           )١(}قَبِلكُم وِإياكُم أَِن اتقُوا اللَّه    

، والتقوى كلمة جامعة، جتمع اخلـري كلـه،     ))أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة    ((
ب ما حرمه اهللا على وجه اإلخالص لـه واحملبـة          وحقيقتها أداء ما أوجب اهللا، واجتنا     

والرغبة يف ثوابه، واحلذر من عقابه، وقد أمر اهللا عباده بالتقوى ووعدهم عليها بتيسري              
األمور، وتفريج الكروب، وتسهيل الرزق، وغفران السيئات والفوز باجلنـات، قـال            

يـا  {:  عِظيم وقال تعاىل   )٢(}لَةَ الساعِة شيءٌ  يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم ِإنَّ زلْز      {: تعاىل
أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمت ِلغٍد واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه خِبري ِبمـا                

جا ويرزقْـه ِمـن حيـثُ ال        ومن يتِق اللَّه يجعلْ لَه مخر     {:  وقال تعاىل  )٣(}َتعملُون
ومن {:  وقال تعاىل)٥(}ِإنَّ ِللْمتِقني ِعند ربِهم جناِت النِعيمِ  {: ُ وقال تعاىل  )٤(}يحتِسب

  . واآليات يف هذا املعىن كثرية)٦(}يتِق اللَّه يكَفِّر عنه سيئَاِتِه ويعِظم لَه أَجرا

راقبوا اهللا سبحانه، وبادروا إىل التقوى يف مجيع احلـاالت،          : سلمنيفيا معشر امل  
وحاسبوا أنفسكم عند مجيع أقوالكم وأعمالكم ومعامالتكم، فما كان من ذلك سائغا            
يف الشرع فال بأس من تعاطيه، وما كان منها حمظورا يف الشرع فاحذروه، وإن ترتب               

  ن ترك شيئا اتقاء اهللاعليه طمع كثري فإن ما عند اهللا خري وأبقى، وم

                                     
 .١٣١سورة النساء اآلية ) ١(
 .١سورة احلج اآلية ) ٢(
 .١٨سورة احلشر اآلية ) ٣(
 .٣-٢سورة الطالق ) ٤(
 .٣٤ القلم اآلية سورة) ٥(
 .٥سورة الطالق اآلية ) ٦(



  

 - ١٤٧ -

 منه، ومىت راقب العباد رم واتقوه سبحانه بفعل ما أمر، وترك ما             خرياًعوضه اهللا   
ى، أعطاهم اهللا سبحانه ما رتب على التقوى من العزة والفالح والرزق الواسع،             

  .واخلروج من املضايق والسعادة والنجاة يف الدنيا واآلخرة

 بصرية، ما قد أصاب أكثر املسلمني مـن    وال خيفى على كل ذي لب وأدىن      
قسوة القلوب والزهد يف اآلخرة، واإلعراض عن أسباب النجاة واإلقبـال علـى             
الدنيا، وأسباب حتصيلها بكل حرص وجشع من دون متييز بني ما حيـل وحيـرم،             
واماك األكثرين يف الشهوات، وأنواع اللهو والغفلة، وما ذلك إال بسبب إعراض          

اآلخرة وغفلتها عن ذكر اهللا وحمبته، وعن التفكر يف آالئـه ونعمـه             القلوب عن   
وآياته الظاهرة والباطنة، وعدم االستعداد للقاء اهللا، وتذكر الوقوف بـني يديـه،             

  .واالنصراف من ذلك املوقف العظيم إما إىل اجلنة، وإما إىل النار

 يف ديـنكم  فيا معشر املسلمني، تداركوا أنفسكم وتوبوا إىل ربكم، وتفقهوا  
وبادروا إىل أداء ما أوجب اهللا عليكم، واجتنبوا ما حرم عليكم لتفـوزوا بـالعز               

وإياكم واالنكبـاب علـى الـدنيا       . واألمن واهلداية والسعادة يف الدنيا واآلخرة     
وإيثارها على اآلخرة، فإن ذلك من صفة أعـداء اهللا وأعـدائكم مـن الكفـرة              

 الدنيا واآلخرة، كما قال تعاىل يف صـفة      واملنافقني، ومن أعظم أسباب العذاب يف     
:  وقال تعاىل  )١(}ِإنَّ هؤالِء يِحبونَ الْعاِجلَةَ ويذَرونَ وراَءهم يوما ثَِقيلًا       {: أعدائه

  لدنيافَال تعِجبك أَموالُهم وال أَوالدهم ِإنما يِريد اللَّه ِليعذِّبهم ِبها ِفي الْحياِة ا{

                                     
 .٢٧سورة اإلنسان اآلية ) ١(
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، وأنتم مل ختلقوا للدنيا، وإمنا خلقتم لآلخـرة،         )١(}وتزهق أَنفُسهم وهم كَاِفرونَ   
وأمرمت بالتزود هلا، وخلقت الدنيا لكم، لتستعينوا ا على عبادة اهللا الذي خلقكم             
سبحانه، واالستعداد للقائه فتستحقوا بذلك فضله وكرامته، وجواره يف جنـات           

 فقبيح بالعاقل أن يعرض عن عبادة خالقه ومربيه، وعما أعـده لـه مـن                النعيم،
الكرامة، ويشتغل عن ذلك بإيثار شهواته البهيمية، واجلشع على حتصيل عـرض            
الدنيا الزائل، الذي قد ضمن اهللا له ما هو خري منه، وأحـسن عاقبـة يف الـدنيا                  

لناس قد سـاروا إىل  إن ا: واآلخرة، وليحذر كل مسلم أن يغتر باألكثرين، ويقول   
كذا، واعتادوا كذا، فأنا معهم، فإن هذه مصيبة عظمى، قد هلـك ـا أكثـر                
املاضني، ولكن أيها العاقل، عليك بالنظر لنفسك وحماسبتها والتمسك باحلق وإن           
تركه الناس، واحلذر مما ى اهللا عنه وإن فعله الناس، فاحلق أحق باإلتباع، كمـا               

ِ وقـال   )٢(}ع أَكْثَر من ِفي الْأَرِض يِضلُّوك عن سِبيِل اللَّـه         وِإنْ تطِ {: قال تعاىل 
 وقال بعض السلف رمحهـم      )٣(}وما أَكْثَر الناِس ولَو حرصت ِبمؤِمِنني     {: تعاىل
  ).ال تزهد يف احلق لقلة السالكني وال تغتر بالباطل لكثرة اهلالكني: (اهللا

: هذه خبمسة أمور هي مجاع اخلـري كلـه        هذا ويسرين أن أختم نصيحيت      
اإلخالص هللا وحده يف مجيع القربات القولية والعملية، واحلذر من الشرك            : األول

  كله دقيقه وجليله، وهذا هو أوجب الواجبات

                                     
 .٥٥سورة التوبة اآلية ) ١(
 .١٦٦سورة األنعام اآلية ) ٢(
 .١٠٣سورة يوسف اآلية ) ٣(
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وأهم األمور، وهو معىن شهادة أن ال إله إال اهللا، وال صحة ألعمال العباد وأقواهلم إال                
ولَقَد أُوِحي ِإلَيك وِإلَى الَِّذين ِمـن    {: ه، كما قال تعاىل   بعد صحة هذا األصل وسالمت    

اِسِرينالْخ ِمن نكُونلَتو لُكمع طَنبحكْت لَيرأَش لَِئن ِلك١(}قَب(.  

التفقه يف القرآن وسنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، والتمسك ما           : األمر الثاين 
 أشكل عليكم يف أمر دينكم، وهذا واجب علـى كـل            وسؤال أهل العلم عن كل ما     

مسلم، ليس له تركه واإلعراض عنه، والسري وراء رأيه وهواه بدون علم وبصرية، وهذا              
هو معىن شهادة أن حممدا رسول اهللا، فإن هذه الشهادة توجب على العبد اإلميان بـأن                

به وتصديقه فيمـا    حممدا صلى اهللا عليه وسلم هو رسول اهللا حقا، والتمسك مبا جاء             
أخرب به، وأال يعبد اهللا سبحانه إال مبا شرع على لسان رسوله صلى اهللا عليه وسـلم،                 

 )٢(}قُلْ ِإنْ كُنتم تِحبونَ اللَّه فَاتِبعوِني يحِببكُم اللَّه ويغِفر لَكُـم          {: كما قال سبحانه  
 اآليـة،  )٣(}خذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا  وما آتاكُم الرسولُ فَ   {: اآلية، وقال سبحانه  

متفق على  )) من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد         : ((وقال صلى اهللا عليه وسلم    
من عمل عمال ليس عليـه أمرنـا فهـو          : ((صحته، وقال أيضا عليه الصالة والسالم     

فهو متابع هلـواه    وكل من أعرض عن القرآن والسنة،       . خرجه مسلم يف صحيحه    ))رد
فَِإنْ لَم يستِجيبوا لَك فَاعلَم     {: عاص ملواله، مستحق للمقت والعقوبة، كما قال تعاىل       

  .)٤(}أَنما يتِبعونَ أَهواَءهم ومن أَضلُّ ِممن اتبع هواه ِبغيِر هدى ِمن اللَّه

                                     
   .٦٥سورة الزمر، اآلية ) ١(
 .٣١سورة آل عمران اآلية ) ٢(
 .٧سورة احلشر اآلية ) ٣(
 .٥٠سورة القصص اآلية ) ٤(
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ونَ ِإال الظَّن وما تهوى الْـأَنفُس ولَقَـد         ِإنْ يتِبع {: وقال تعاىل يف وصف الكفار    
، وإتباع اهلوى والعياذ باهللا يطمس نور القلب، ويصد  )١(}جاَءهم ِمن ربِهم الْهدى   
  .)٢(}وال تتِبِع الْهوى فَيِضلَّك عن سِبيِل اللَِّه{: عن احلق، كما قال تعاىل

وى، واإلعراض عن اهلدى، وعليكم بالتمسك      فاحذروا رمحكم اهللا إتباع اهل    
  .باحلق والدعوة إليه، واحلذر ممن خالفه، لتفوزوا خبريي الدنيا واآلخرة

إقام الصلوات اخلمس واحملافظة عليها يف اجلماعة، فإا أهـم          : األمر الثالث 
الواجبات وأعظمها بعد الشهادتني، وهي عمود الدين والركن الثاين من أركـان            

وهي أول شيء حياسب عليه العبد من عمله يوم القيامة، فمن حفظهـا             اإلسالم،  
فقد حفظ دينه، ومن تركها فارق اإلسالم، فما أعظم حسرته وأسوأ عاقبته يـوم              

فعليكم رمحكم اهللا باحملافظة عليهـا والتواصـي بـذلك،          . الوقوف بني يدي اهللا   
 الرب والتقوى،   واإلنكار على من ختلف عنها وهجرها؛ ألن ذلك من التعاون على          

العهد الذي بيننا وبينهم الصالة     : ((وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         
خرجه اإلمام أمحد وأهل السنن بسند صحيح، وقال النيب         )) فمن تركها فقد كفر   
أخرجـه  )) بني الرجل وبني الكفر والشرك ترك الـصالة   : ((صلى اهللا عليه وسلم   

من رأى مـنكم منكـرا      : ((ل صلى اهللا عليه وسلم    وقا. اإلمام مسلم يف صحيحه   
  ))فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان

                                     
 .٢٣سورة النجم اآلية ) ١(
 .٢٦سورة ص اآلية ) ٢(
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  .خرجه مسلم يف الصحيح
العناية بالزكاة واحلرص على أدائها كما أوجب اهللا، لكوـا          : األمر الرابع 

 من املسلمني املكلفـني،     فيجب على كل فرد   . الركن الثالث من أركان اإلسالم    
إحصاء ما لديه من املال الزكوي، وضبطه وإخراج زكاته كل مـا حـال عليـه             
احلول، إذا بلغ نصاب الزكاة، ويكون طيب النفس بذلك، منشرح الصدر أداء ملا             
أوجبه اهللا، وشكرا لنعمته، وإحسانا إىل عباد اهللا، ومىت فعل املسلم ذلك، ضاعف             

ليه ما أنفق، وبارك له يف الباقي، وزكاه وطهره، كما قال           اهللا له األجر، وأخلف ع    
 ومـىت خبـل     )١(}خذْ ِمن أَمواِلِهم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيِهم ِبهـا       {: اهللا سبحانه 

بالزكاة واون بأمرها، غضب اهللا عليه، ونزع بركة ماله وسلط عليـه أسـباب              
والَّـِذين  {: وم القيامة، كما قال تعـاىل     التلف واإلنفاق يف غري احلق، وعذبه به ي       

 )٢(}يكِْنزونَ الذَّهب والِْفضةَ وال ينِفقُونها ِفي سِبيِل اللَِّه فَبشرهم ِبعذَاٍب أَِلـيمٍ           
وكل مال ال تؤدى زكاته فهو كرت، يعذب به صاحبه يوم القيامـة، أعاذنـا اهللا                

  .وإياكم من ذلك

سلمني كالصغري وانون فالواجب على وليه العنايـة        أما غري املكلف من امل    
بإخراج زكاة ماله، كلما حال عليه احلول، لعموم األدلة من الكتاب والسنة الدالة             

  .على وجوب الزكاة يف مال املسلم، مكلفا كان أو غري مكلف
  جيب على كل مكلف من املسلمني ذكرا كان أو: األمر اخلامس

                                     
 .١٠٣سورة التوبة اآلية ) ١(
 .٣٤سورة التوبة اآلية ) ٢(



  

 - ١٥٢ -

كصيام رمضان وحج البيـت     : له يف كل ما أمر اهللا به ورسوله       أنثى أن يطيع اهللا ورسو    
مع االستطاعة وسائر ما أمر اهللا به ورسوله، وأن يعظم حرمات اهللا، ويتفكر فيما خلقه               
اهللا ألجله وأمر به، حياسب نفسه يف ذلك دائما، فإن كان قد قام مبا أوجب اهللا عليـه                  

ذ حذره من الكرب والعجب وتزكيـة       فرح بذلك، ومحد اهللا عليه، وسأله الثبات، وأخ       
وإن كان قد قصر فيما أوجب اهللا عليه، أو ارتكب بعض ما حرم اهللا عليـه،                . النفس

بادر إىل التوبة الصادقة، والندم واالستقامة على أمر اهللا، واإلكثار من الذكر واالستغفار    
احل القـول   والضراعة إىل اهللا سبحانه وسؤاله التوبة من سالف الذنوب، والتوفيق لـص           

والعمل، ومىت وفق العبد هلذا األمر العظيم فذلك عنوان سـعادته وجناتـه يف الـدنيا                
واآلخرة، ومىت غفل عن نفسه وسار وراء هواه وشهواته، وأعرض عـن االسـتعداد              
آلخرته فذلك عنوان هالكه، ودليل خسرانه، فلينظر كل منكم لنفـسه، وليحاسـبها             

زنه، ويشغله بنفسه عن غريه، ويوجب له الذل هللا،         ويفتش عن عيوا فسوف جيد ما حي      
  .واالنكسار بني يديه وسؤاله العفو واملغفرة

وهذه احملاسبة وهذا الذل واالنكسار بني يدي اهللا، هو سبب السعادة والفـالح             
  .والعز يف الدنيا واآلخرة

وليعلم كل مسلم أن كل ما حصل له من صحة ونعمـة وجـاه رفيـع،                
وكل ما أصابه من مرض أو مصيبة       . ن فضل اهللا وإحسانه   وخصب ورخاء، فهو م   

أو فقر أو جدب أو تسليط عدو أو غري ذلك من املصائب، فهو بسبب الـذنوب                
فـسببه  : واملعاصي، فجميع ما يف الدنيا واآلخرة من العذاب واآلالم وأسـباما          

  معصية اهللا، وخمالفة أمره، والتهاون يف حقه، كما قال
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:  وقال تعاىل)١(}ابكُم ِمن مِصيبٍة فَِبما كَسبت أَيِديكُم ويعفُو عن كَِثريٍ   وما أَص {: تعاىل
ظَهر الْفَساد ِفي الْبر والْبحِر ِبما كَسبت أَيِدي الناِس ِليِذيقَهم بعض الَِّذي عِملُـوا              {

  .)٢(}لَعلَّهم يرِجعونَ

، وعظموا أمره ويه، وبادروا بالتوبة إليه من مجيع ذنـوبكم           فاتقوا اهللا عباد اهللا   
واعتمدوا عليه وحده، وتوكلوا عليه، فإنه خالق اخللق، ورازقهم، ونواصـيهم بيـده             

  .سبحانه، ال ميلك أحد منهم لنفسه ضرا وال نفعا وال موتا وال حياة وال نشورا

عة غريه كائنـا    وقدموا رمحكم اهللا حق ربكم، وحق رسوله على حق غريه وطا          
من كان، وتآمروا باملعروف، وتناهوا عن املنكر، وأحسنوا الظن باهللا، وأكثـروا مـن              
ذكره واستغفاره، وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان، وخـذوا     
على أيدي سفهائكم وألزموهم مبا أمرهم اهللا به، وامنعوهم عما ى اهللا عنه، وأحبوا يف             

، وأبغضوا يف اهللا، ووالوا أولياء اهللا، وعادوا أعداء اهللا، واصربوا وصابروا حىت تلقوا              اهللا
  .ربكم فتفوزوا بغاية السعادة والكرامة والعزة واملنازل العالية يف جنات النعيم

واهللا املسئول أن يوفقنا وإياكم ملا يرضيه، وأن يصلح قلوب اجلميع، ويعمرهـا             
لنصح له ولعباده، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات خبشيته وحمبته وتقواه، وا 

أعمالنا، وأن يوفق والة أمرنا، وسائر والة أمر املسلمني ملا يرضيه، وأن ينصر م احلق،               
.. وخيذل م الباطل، وأن يعيذ اجلميع من مضالت الفنت، إنه ويل ذلك والقادر عليـه              

  . اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلموصلى. والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

                                     
 .٣٠سورة الشورى اآلية ) ١(
 .٤١سورة الروم اآلية ) ٢(
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)١( 

مما ال شك فيه لذي عقل سليم أن األمم البد هلا من موجه يوجهها ويـدهلا               
على طريق السداد، وأمة اإلسالم هي أخص األمم بالقيام باألمر باملعروف والنهي            

قدرتـه  عن املنكر، والواجب حيتم على كل مسلم بقدر استطاعته وعلى حسب م           
أن يشمر عن ساعد اجلد يف النصح والتوجيه حىت تربأ ذمته ويهتدي به غريه، قال               

  .)٢(}وذَكِّر فَِإنَّ الذِّكْرى تنفَع الْمؤِمِنني{: تعاىل

وال ريب أن كل مؤمن بل كل إنسان يف حاجة شديدة إىل التذكري حبق اهللا               
ة إىل التواصي باحلق والصرب     وحق عباده والترغيب يف أداء ذلك، ويف حاجة شديد        

عليه، وقد أخرب اهللا سبحانه يف كتابه املبني عن صفة الراحبني وأعمـاهلم احلميـدة      
وعن صفة اخلاسرين وأخالقهم الذميمة وذلك يف آيات كثريات من القرآن الكرمي،     

والعصر إن الِْإنـسانَ    {: وأمجعها ما ذكره اهللا سبحانه يف سورة العصر حيث قال         
خسٍر ِإال الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصـوا ِبـالْحق وتواصـوا            لَِفي  

 فأرشد عباده عز وجل يف هذه السورة القصرية العظيمة إىل أن أسباب             )٣(}ِبالصبِر
  :الربح تنحصر يف أربع صفات

                                     
، وأيضاً ١٧-١٤هـ من ص ١٣٨٠ السنة الثانية ذو احلجة عام    ١نشرت يف جملة راية اإلسالم العدد       ) ١(

 .هـ١٣٩٨ية يف عام نشرت يف الصحف احملل
 .٥٥سورة الذاريات اآلية ) ٢(
 .سورة العصر كاملة) ٣(
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: والرابعة. باحلقالتواصي  : والثالثة. العمل الصاحل : والثانية. اإلميان: األوىل
  .التواصي بالصرب

فمن كمل هذه املقامات األربعة فاز بأعظم الربح واستحق من ربه الكرامة            
والفوز بالنعيم املقيم يوم القيامة، ومن حاد عن هذه الصفات ومل يتخلق ا بـاء               
بأعظم اخلسران وصار إىل اجلحيم دار اهلوان، وقد شرح اهللا سـبحانه يف كتابـه               

ت الراحبني ونوعها وكررها يف مواضع كثرية من كتابه ليعرفها طالب           الكرمي صفا 
النجاة فيتخلق ا ويدعو إليها، وشرح صفات اخلاسرين يف آيات كثرية ليعرفهـا             
املؤمن ويبتعد عنها، ومن تدبر كتاب اهللا وأكثر من تالوته عرف صفات الراحبني             

 آيات كثرية؛ منها ما     وصفات اخلاسرين على التفصيل، كما قال سبحانه ذلك يف        
ِإنَّ هذَا الْقُرآنَ يهِدي ِللَِّتي ِهـي أَقْـوم ويبـشر    {: تقدم، ومنها قوله جل وعال  

ِكتاب {:  وقال تعاىل  )١(}الْمؤِمِنني الَِّذين يعملُونَ الصاِلحاِت أَنَّ لَهم أَجرا كَِبريا       
   ِلي كاربم كِإلَي اهلْنزابِ    أَنأُولُو الْأَلْب ذَكَّرتِلياِتِه ووا آيربذَا {:  وقال تعاىل  )٢(}دهو

 وصح عن النيب صلى اهللا      )٣(}ِكتاب أَنزلْناه مبارك فَاتِبعوه واتقُوا لَعلَّكُم ترحمونَ      
  )).خريكم من تعلم القرآن وعلمه: ((عليه وسلم أنه قال

يه وسلم يف خطبته يف حجة الوداع على رؤوس األشـهاد         وقال صلى اهللا عل   
  فبني)) إين تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به، كتاب اهللا: ((يوم عرفة

                                     
 .٩سورة اإلسراء ) ١(
 .٢٩سورة ص اآلية ) ٢(
 .١٥٥سورة األنعام اآلية ) ٣(



  

 - ١٥٦ -

اهللا سبحانه يف هذه اآليات أنه أنزل القرآن ليتدبره العباد، ويتذكروا به، ويتبعوه،             
خرة، وأرشد الرسول   ويهتدوا به إىل أسباب السعادة والعزة والنجاة يف الدنيا واآل         

صلى اهللا عليه وسلم األمة إىل تعلمه وتعليمه، وبني أن خري الناس هم أهل القرآن               
الذين يتعلمون القرآن ويعلمونه غريهم بالعمل به وإتباعه والوقوف عند حـدوده            
واحلكم به والتحاكم إليه، وأوضح عليه الصالة والسالم للناس يف امع العظـيم             

ن يضلوا ما داموا معتصمني بكتاب اهللا سائرين على تعاليمه، وملـا        يوم عرفة أم ل   
سار السلف الصاحل والصدر األول من هذه األمة على تعـاليم القـرآن وسـرية               
الرسول صلى اهللا عليه وسلم أعزهم اهللا ورفع شأم ومكن هلم يف األرض، حتقيقا              

ِذين آمنـوا ِمـنكُم وعِملُـوا       وعد اللَّه الَّ  {: ملا وعدهم اهللا به يف قوله سبحانه      
           نكِّـنملَيو ِلِهمقَب ِمن الَِّذين لَفختا اسِض كَمِفي الْأَر مهِلفَنختساِت لَياِلحالص
لَهم ِدينهم الَِّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم ِمن بعِد خـوِفِهم أَمنـا يعبـدونِني ال               

يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ تنصروا اللَّه ينصركُم        {:  وقال تعاىل  )١(}يشِركُونَ ِبي شيئًا  
 كُمامأَقْد تثَبيعزيز        {:  وقال تعاىل  )٢(}و لَقَِوي ِإنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيو

    ِفي الْأَر ماهكَّنوِف      الذين ِإنْ مرعوا ِبـالْمـرأَمكَاةَ وا الزوآتالةَ ووا الصِض أَقَام
  .)٣(}ونهوا عِن الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الْأُموِر

تدبروا كتاب ربكم وأكثروا من تالوته وامتثلوا ما فيـه    : فيا معشر املسلمني  
  من األوامر واجتنبوا ما فيه من النواهي واعرفوا

                                     
 .٥٥سورة النور اآلية ) ١(
 .٧سورة حممد اآلية ) ٢(
 .٤١-٤٠سورة احلج اآلية ) ٣(
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 واألعمال اليت مدحها القرآن، فسارعوا إليها وختلقـوا ـا، واعرفـوا             األخالق
األخالق واألعمال اليت ذمها القرآن وتوعد أهلها فاحـذروها وابتعـدوا عنـها             
وتواصوا فيما بينكم بذلك واصربوا عليه حىت تلقوا ربكم، وبـذلك تـستحقون             

  .ةالكرامة وتفوزون بالنجاة والسعادة والعزة يف الدنيا واآلخر

ومن أهم الواجبات على املسلمني العناية بسنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم            
والتفقه فيها والسري على ضوئها؛ ألا الوحي الثاين، وهي املفـسرة لكتـاب اهللا،     

: واملرشدة إىل ما قد خيفى من معانيه، كما قال اهللا سـبحانه يف كتابـه الكـرمي                
}   ِلت الذِّكْر كا ِإلَيلْنزأَنونَ       وفَكَّـرتي ملَّهلَعو ِهملَ ِإلَيزا ناِس مِللن نيوقـال   )١(}ب 

ونزلْنا علَيك الِْكتاب ِتبيانا ِلكُلِّ شـيٍء وهـدى ورحمـةً وبـشرى             {: تعاىل
ِلِمنيسةٌ      {:  وقال تعاىل  )٢(}ِللْمووِل اللَِّه أُسسِفي ر كَانَ لَكُم كَانَ    لَقَد نةٌ ِلمنسح 

وما آتاكُم الرسـولُ  {:  وقال تعاىل)٣(}يرجو اللَّه والْيوم الْآِخر وذَكَر اللَّه كَِثريا     
:  وقال تعاىل)٤(}فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَابِ         

  .)٥(} الَِّذين يخاِلفُونَ عن أَمِرِه أَنْ تِصيبهم ِفتنةٌ أَو يِصيبهم عذَاب أَِليمفَلْيحذَِر{
واآليات الدالة على وجوب اتباع الرسول صلى اهللا عليه وسلم وتعظيم سنته           

  والتمسك ا والتحذير من خمالفتها أو التهاون ا كثرية جدا يعلمها

                                     
 .٤٤سورة النحل اآلية ) ١(
 .٨٩ة سورة النحل اآلي) ٢(
 .٢١سورة األحزاب اآلية ) ٣(
 .٧سورة احلشر اآلية ) ٤(
 .٦٣سورة النور اآلية ) ٥(
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 وتفقه فيما جاء عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم من األحاديث            من تدبر القرآن الكرمي   
الصحيحة، وال صالح للعباد وال سعادة وال عزة وال كرامة وال جناة يف الدنيا واآلخرة               
إال باتباع القرآن الكرمي وسنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وتعظيمهمـا والتواصـي              

يا أَيهـا الَّـِذين     {:  قال اهللا عز وجل    ما، يف مجيع األحوال، والصرب على ذلك؛ كما       
              نـيولُ بحي وا أَنَّ اللَّهلَماعو ِييكُمحا يِلم اكُمعوِل ِإذَا دسِللروا ِللَِّه وِجيبتوا اسنآم

كٍَر أَو أُنثَـى  من عِملَ صاِلحا ِمن ذَ{:  وقال تعاىل)١(}الْمرِء وقَلِْبِه وأَنه ِإلَيِه تحشرونَ 
 وقال )٢(}وهو مؤِمن فَلَنحِيينه حياةً طَيبةً ولَنجِزينهم أَجرهم ِبأَحسِن ما كَانوا يعملُونَ       

  .)٣(}وِللَِّه الِْعزةُ وِلرسوِلِه وِللْمؤِمِنني ولَِكن الْمناِفِقني ال يعلَمونَ{: تعاىل

شد اهللا سبحانه العباد يف هذه اآليات الكرميات إىل أن احلياة الطيبة والراحـة              فأر
والطمأنينة والعزة الكاملة إمنا حتصل ملن استجاب هللا ولرسوله واستقام على ذلك قوال             

  .وعمال

وأما من أعرض عن كتاب اهللا وسنة رسوله عليه الصالة والسالم واشتغل عنهما             
لعذاب والشقاء واهلموم والغموم واملعيشة الضنك، وإن ملـك         بغريمها فإنه ال يزال يف ا     

الدنيا بأسرها، مث ينقل إىل ما هو أشد وأفظع وهو عذاب النار عياذا باهللا مـن ذلـك،       
وما منعهم أَنْ تقْبلَ ِمنهم نفَقَاتهم ِإال أَنهم كَفَروا ِباللَِّه وِبرسوِلِه وال     {: كما قال تعاىل  

ال              يو مالُهوأَم كِجبعكارهون فال ت مهِفقُونَ ِإال ونال يالَى وكُس مهالةَ ِإال وونَ الصأْت
مهو مهفُسأَن قهزتا ويناِة الديا ِفي الْحِبه مهذِّبعِلي اللَّه ِريدا يمِإن مهالدأَو  

                                     
 .٢٤سورة األنفال اآلية ) ١(
 .٩٧سورة النحل اآلية ) ٢(
 .٨سورة املنافقون اآلية ) ٣(
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فَِإما يأِْتينكُم ِمني هدى فَمِن اتبع هداي فَال يـِضلُّ          {: ، وقال تعاىل  )١(}كَاِفرونَ
وال يشقَى ومن أَعرض عن ِذكِْري فَِإنَّ لَه مِعيشةً ضنكا وحنشره يـوم الِْقيامـِة          

لْعـذَاِب  ولَنِذيقَنهم ِمن الْعذَاِب الْـأَدنى دونَ ا      {:  وقال عز من قائل    )٢(}أَعمى
ِإنَّ الْأَبرار لَِفي نِعيٍم وِإنَّ الْفُجار لَِفي       {:  وقال سبحانه  )٣(}الْأَكْبِر لَعلَّهم يرِجعونَ  

  .)٤(}جِحيم

إن هذه اآلية تعم أحوال األبرار والفجـار يف الـدنيا           : قال بعض املفسرين  
ه يف الدنيا ما أصابه مـن  واآلخرة فاملؤمن يف نعيم يف دنياه وقربه وآخرته وإن أصاب       

أنواع املصائب كالفقر واملرض وحنومها، والفاجر يف جحـيم يف دنيـاه وقـربه              
وآخرته، وإن أدرك ما أدرك من نعيم الدنيا وما ذاك إال ألن النعيم يف احلقيقة هو                
نعيم القلب وراحته وطمأنينته، فاملؤمن بإميانه باهللا واعتماده عليه واسـتغنائه بـه             

  .قه وتصديقه بوعده، مطمئن القلب، منشرح الصدر، مرتاح الضمريوقيامه حب

والفاجر ملرض قلبه وجهله وشكه وإعراضه عن اهللا وتشعب قلبه يف مطالب            
الدنيا وشهواا، يف عذاب وقلق وتعب دائم ولكن سكرة اهلوى والشهوات تعمي            

ا ملا خلقتم   انتبهو: القلوب عن التفكري يف ذلك واإلحساس به، فيا معشر املسلمني         
  له من عبادة اهللا وطاعته وتفقهوا يف ذلك واستقيموا عليه حىت تلقوا ربكم عز

                                     
 .٥٥سورة التوبة اآلية ) ١(
 .١٢٤-١٢٣سورة طه اآلية ) ٢(
 .٢١سورة السجدة اآلية ) ٣(
 .١٤-١٣ار اآلية سورة االنفط) ٤(
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  .وجل، فتفوزوا بالنعيم املقيم، وتسلموا من عذاب اجلحيم

ِإنَّ الَِّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تترتل عليهم الْمالِئكَةُ أَال      {: قال تعاىل 
تحزنوا وأَبِشروا ِبالْجنِة الَِّتي كُنتم توعدونَُ  نحن أَوِليـاؤكُم ِفـي            تخافُوا وال   

الْحياِة الدنيا وِفي الْآِخرِة ولَكُم ِفيها ما تشتِهي أَنفُسكُم ولَكُم ِفيها ما تـدعونَ              
نَّ الَِّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا       ِإ{: ، وقال عز وجل   )١(}نزلًا ِمن غَفُوٍر رِحيمٍ   

فَال خوف علَيِهم وال هم يحزنونَ أُولَِئك أَصحاب الْجنِة خاِلِدين ِفيها جزاًء ِبما             
واهللا املسئول أن جيعلنا وإياكم منهم، وأن يعيذنا مجيعـا مـن     . )٢(}كَانوا يعملُونَ 

فسنا وسيئات أعمالنا إنه على كل شيء قدير، وصلى اهللا وسـلم علـى              شرور أن 
  .عبده ورسوله نبينا حممد وآله وصحبه

                                     
 .٣٢-٣٠سورة فصلت اآلية ) ١(
 .١٤-١٣سورة األحقاف اآلية ) ٢(
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احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني نبينـا حممـد             
  :وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد

مة اهللا سبحانه وتعاىل أن يبتلي عباده باخلري والشر والصحة          فقد اقتضت حك  
واملرض والفقر والغىن والقوة والضعف، لينظر كيف يعملـون، وهـل يكونـون       
مطيعني له يف حال الرخاء والشدة، قائمني حبقوقه سـبحانه يف كـل األوقـات               

 وقـال  )١(} وِإلَينا ترجعـونَ ونبلُوكُم ِبالشر والْخيِر ِفتنةً  {: واألحوال، قال تعاىل  
امل أَحِسب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهـم ال يفْتنـونَ   {: سبحانه وتعاىل 

          الْكَاِذِبني نلَمعلَيقُوا ودص الَِّذين اللَّه نلَمعفَلَي ِلِهمقَب ِمن ا الَِّذيننفَت لَقَدا  إذ )٢(}و
علم هذا فإن اهللا سبحانه خيترب العباد وميتحن شكرهم وصربهم لينالوا اجلزاء منـه              
كل منهم على حسب حاله وما صدر منه، فالواجب على املسلم إذا أنعم اهللا عليه               
بنعمة املال أن يتذكر أخاه الفقري فيواسيه من ماله، ويعينه على حتمل أعباء احلياة،              

وابتـِغ  {: ال وأن يتذكر دائما قوله سبحانه وتعاىل      ويؤدي حق اهللا الواجب يف امل     
              نـسا أَحكَم ِسنأَحا وينالد ِمن كِصيبن سنال تةَ والْآِخر ارالد اللَّه اكا آتِفيم

           فِْسِدينالْم ِحبال ي ِض ِإنَّ اللَّهِفي الْأَر ادِغ الْفَسبال تو كِإلَي إذا كان   و )٣(}اللَّه
  املسلم معاىف

                                     
 .٣٥سورة األنبياء اآلية ) ١(
 .٣-١سورة العنكبوت اآليات ) ٢(
 .٧٧سورة القصص اآلية ) ٣(
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يف بدنه قويا يف جسمه، فينبغي له أن يتذكر إخوانه وجريانه املرضـى والـضعفاء             
العاجزين فيعينهم على قضاء حوائجهم ويبذل ما يستطيع لتخفيف وطأة املـرض            

  .عليهم

ومثل ذلك إذا كان قويا يف علمه فعليه أن ينفع عباد اهللا املـسلمني الـذين                
ريشدهم إىل ما ينفعهم يف أمور دينهم ودنياهم، ويعلمهم مـا           حرموا نعمة العلم ف   

أوجب اهللا عليهم، كما أن على املسلم الفقري أو املريض العاجز أن يصرب على مـا       
أصابه، ويرجو الفضل من عند اهللا سبحانه، وجيتهد يف فعل األسباب املباحة الـيت              

وِإذْ تأَذَّنَ ربكُـم    {: هيكشف اهللا ا ما أصابه، وليتذكر اجلميع قول الرب سبحان         
 وما يقـال بالنـسبة      )١(}لَِئن شكَرتم لَأَِزيدنكُم ولَِئن كَفَرتم ِإنَّ عذَاِبي لَشِديد       

لألفراد يقال بالنسبة لألمم املسلمة إذ جيب على األمة القوية يف ماهلا أو رجاهلا أو               
 تعينها على احلفاظ على نفـسها       سالحها أو علومها أن متد األمة املستضعفة، وأن       

ودينها ومتنع عنها الذئاب من حوهلا املتسلطة عليها، وأن تؤتيها من مال اهللا الذي              
آتاها فهذا هو مقتضى األخوة اإلسالمية اليت عقدها الرب سبحانه بني املسلمني يف            

 فيا أيهـا  )٢(}ِإنما الْمؤِمنونَ ِإخوة{: مشارق األرض ومغارا، إذ يقول جل شأنه     
أدعوكم إىل تطبيق مقتضى اآلية     : الزعماء والقادة ويا أيها املسلمون يف كل مكان       

الكرمية والعمل على إقامة األخوة احلقيقية بني كل املـسلمني علـى اخـتالف              
أجناسهم وألوام وألسنتهم، وأن يكون املسلمون يدا على من سواهم، واعلمـوا            

   هذا العصر أكثروفقكم اهللا أن وسائل االبتالء يف
                                     

 .٧سورة إبراهيم اآلية ) ١(
 .١٠سورة احلجرات اآلية ) ٢(
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منها يف العصور اخلالية، ذلك أن اهللا سبحانه أفاض أنواعا من النعم على طوائـف             
من املسلمني، وابتلى طوائف أخرى بالفقر واجلهل وتسلط األعداء مـن اليهـود             
والنصارى والشيوعيني وغريهم، وابتلى الناس مبخترعات جديدة وآالت حديثـة          

عض، واتصاهلم فيما بينهم، وجعلتهم أعظـم       يسرت اطالع بعضهم على أحوال ب     
مسئولية وأكثر قدرة على النصر ومد يد العون إذا هم أرادوا ذلك، فاملـسلمون              
اليوم يسمعون أو يرون ما حيل بإخوام يف الفلبني وأفغانستان وإريترييا واحلبـشة             
 وفلسطني وبلدان أخرى كثرية، بل إن هناك أقليات مسلمة يف دول شيوعية كافرة            
واملسلمون قد فرطوا يف حقها ومل يقوموا مبا جيب من نصرا وتأييدها وإعانتـها،             

مثـل املـؤمنني يف تـوادهم وتـرامحهم     : ((والرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول    
وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سـائر اجلـسد بـاحلمى               

ن كالبنيان يشد بعضه بعضا     املؤمن للمؤم : ((ويقول صلى اهللا عليه وسلم    )) والسهر
املسلم أخو املسلم ال يظلمـه      : ((وقال صلى اهللا عليه وسلم    )) وشبك بني أصابعه  

وال يسلمه، من كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته، ومن فرج عـن مـسلم                 
كربة فرج اهللا عنه ا كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره اهللا يوم                

من نفس عن مؤمن كربة من كرب       : ((ا عليه الصالة والسالم   وقال أيض )) القيامة
عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يـسر اهللا              الدنيا نفس اهللا    

عليه يف الدنيا واآلخرة، ومن ستر مسلما ستره اهللا يف الدنيا واآلخرة، واهللا يف عون              
حة املستفيـضة عـن     وهذه األحاديث الصحي  )) العبد ما كان العبد يف عون أخيه      

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم توضح ما جيب أن يكون عليـه املـسلمون مـن          
  ولقد قرر العلماء رمحهم اهللا أنه .التعاون والشعور حباجة بعضهم إىل بعض
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لو أصيبت امرأة مسلمة يف املغرب بضيم لوجب على أهل املشرق من املـسلمني              
والعدوان واالعتقاالت بغري حـق، كـل   نصرا، فكيف والقتل والتشريد والظلم      

ذلك يقع باملئات الكثرية من املسلمني فال يتحرك هلم إخوام وال ينصروم إال ما              
شاء اهللا من ذلك فالواجب على الدول اإلسالمية واألفراد من ذوي الغىن والثروة             
أن ينظروا نظرة عطف ورمحة إىل إخوام املستضعفني، ويعينوهم بواسطة سـفراء   
الدول اإلسالمية املوثوق م أو بواسطة الوفود اليت جيب أن ترسل بني حني وآخر              
باسم الدول اإلسالمية لتفقد أحوال املسلمني يف تلك الدول اإلسالمية أو األقليات            
املسلمة يف الدول األخرى، وإذا كانت األمم النـصرانية واليهوديـة والـشيوعية     

قوق أي فرد ينتسب إليها ولو كان يقيم يف         وغريها من األمم الكافرة قد حتفظ ح      
دولة أخرى بعيدة عنها وتصدر االحتجاجات وترسل الوعيد والتهديد أحيانـا إذا          
حلق بواحد منهم ضرر ولو كان مفسدا يف الدولة اليت يقيم يف أراضيها، فكيـف               
يسكت املسلمون اليوم على ما حيل بإخوام من حروب اإلبادة وضروب العذاب            

 يف أماكن كثرية من هذا العامل، ولتعلم كل طائفة وأمة ال تتحرك لنـصرة      والنكال
أختها يف اهللا بأنه يوشك أن تصاب هي مبثل ذلك البالء الذي تسمع به أو تـراه                 
يقطع أوصال أولئك املسلمني، فال جيدون من ينصرهم أو يعمل على رفع الظلـم              

بأن يـوقظ قلـوب العبـاد       والعذاب عنهم، فاهللا سبحانه املستعان وهو املسئول        
لطاعته، وأن يهدي والة أمور املسلمني وعامتهم إىل أن يكونوا يدا واحدة وصرحا         

  متراصا للقيام بأوامر اهللا والعمل بكتابه وسنة رسوله ونصرة املسلمني وحماربة
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 اللَّه لَقَِوي ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره ِإنَّ  {املعتدين، عمال بقول اهللا سبحانه       الظاملني
عِزيز الَِّذين ِإنْ مكَّناهم ِفي الْأَرِض أَقَاموا الـصالةَ وآتـوا الزكَـاةَ وأَمـروا               

:  وقولـه سـبحانه وتعـاىل      )١(}ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الْأُمورِ      
}   التو لَى الِْبروا عناوعتِإنَّ          و قُوا اللَّـهاتاِن وودالْعلَى الِْإثِْم ووا عناوعال تى وقْو

ِإال * ِ ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خسٍر      *والْعصر  {:  وقوله عز وجل   )٢(}اللَّه شِديد الِْعقَابِ  
 وصلى  )٣(}وا ِبالصبر وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواص    * الَِّذين آمنوا   

  .اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان

                                     
 .٤١-٤٠سورة احلج اآلية ) ١(
 .٢ية سورة املائدة اآل) ٢(
 .سورة العصر كاملة) ٣(
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)١( 

احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى            
  .داه

 لكل شيء وهدى    فإن من تأمل القرآن الكرمي الذي أنزله اهللا تبيانا        : أما بعد 
ورمحة وبشرى للمسلمني، جيد فيه بيانا شافيا لعوامل النصر وأسباب الـتمكني يف      
األرض والقضاء على العدو مهما كانت قوته، ويتضح لـه أن تلـك األسـباب               

اإلميان الصادق باهللا وبرسـوله،     : والعوامل ترجع كلها إىل عاملني أساسيني ومها      
 أن اإلميان الشرعي الذي علق اهللا بـه النـصر           واجلهاد الصادق يف سبيله، ومعلوم    

وحسن العاقبة يتضمن اإلخالص هللا يف العمل، والقيام بأوامره وترك نواهيه، كما            
وجوب حتكيم الشريعة يف كل أمور اتمع، واألمر باملعروف والنهي عن           : يتضمن

هللا عليه املنكر، ورد ما تنازع فيه الناس إىل كتاب اهللا عز وجل وسنة رسوله صلى ا        
كما يتضمن أيضا وجوب إعداد ما يستطاع من القوة للدفاع عن الـدين             . وسلم

  .واحلوزة، وجلهاد من خرج عن احلق حىت يرجع إليه

وهو اجلهاد الصادق فهو أيضا من موجبات اإلميان ولكن         : أما العامل الثاين  
  اهللا سبحانه نبه عليه وخصه بالذكر يف مواضع كثرية

                                     
هـ، ١٣٨٩نشرت مبجلة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، العدد األول، السنة الثانية يف رجب عام              ) ١(

  هـ ١٣٩٧ عام ١٥ - ١١مث نشرت يف جملة التوحيد اليت تصدرها مجاعة أنصار السنة احملمدية مبصر ص 
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رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر به األمة ورغبها فيه لعظـم            من كتابه، وهكذا    
شأنه ومسيس احلاجة إليه؛ ألن أكثر اخللق ال يردعه عن باطلـه جمـرد الوعـد                
والوعيد، بل البد يف حقه من وازع سلطاين يلزمه باحلق ويردعه عن الباطل، ومىت              

 واجلهاد يف سبيله، ألي     اإلميان باهللا ورسوله،  : توفر هذان العامالن األساسيان ومها    
أمة أو دولة، كان النصر حليفها، وكتب اهللا هلا التمكني يف األرض واالستخالف             

وعد اهللا الذي ال خيلف، وسنته اليت ال تبدل، وقد وقع لصدر هذه األمة من               : فيها
العز والتمكني والنصر على األعداء ما يدل على صحة ما دل عليه القرآن الكرمي،              

ة الرسول األمني عليه الصالة والسالم، وكل مـن لـه أدىن إملـام          وجاءت به سن  
بالتاريخ اإلسالمي يعرف صحة ما ذكرناه، وأنه أمر واقع ال ميكن جتاهله، وليس             
له سبب سوى ما ذكرنا آنفا من صدق ذلك الرعيل األول يف إميام باهللا ورسوله،    

  .واجلهاد يف سبيله قوال وعمال وعقيدة
 الكرمي بعض اآليات الدالة على ما ذكرنا، لتكون على بينة           وإليك أيها األخ  

وبصرية ولتقوم مبا تستطيعه من الدعوة إىل سبيل ربك، وتنبيه إخوانك املـسلمني             
على أسباب النصر وعوامل اخلذالن، وألن يهدي اهللا بك رجال واحدا خري لـك              

سلم قال اهللا من محر النعم كما صح بذلك احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و          
 )١(}يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْـدامكُم {: عز وجل

وقد أمجع أهل التفسري على أن نصر اهللا سبحانه هو نصر دينه بالعمل به والدعوة               
إليه، وجهاد من خالفه، ويدل على هذا املعىن اآلية األخرى من سورة احلج وهي              

  :قوله سبحانه

                                     
 .٧سورة حممد اآلية ) ١(
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}          ِإنْ م الَِّذين ِزيزع لَقَِوي ِإنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيوا     وِض أَقَـامِفي الْأَر ماهكَّن
وكَـانَ  {: وقال تعاىل  )١(}الصالةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن املنكر       

   ِمِننيؤالْم رصا ننلَيا عقوال ريب أن املؤمن هو القائم بأمر اهللا، املصدق بأخباره،           )٢(}ح 
يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ تتقُوا اللَّـه        {: املنتهي عن نواهيه احملكم لشريعته وقال عز وجل       

وقال عز وجل يف بيان صـفات        )٣(}ْويكَفِّر عنكُم سيئَاِتكُم ويغِفر   يجعلْ لَكُم فُرقَانا    
لَّيس الِْبر أَن تولُّواْ وجوهكُم ِقبلَ الْمشِرِق والْمغِرِب ولَِكن الِْبـر           {: املؤمنني واملتقني 

      الِْكتآلِئكَِة والْمِم اآلِخِر ووالْيِباللِّه و نآم نِه ذَِوي       مبلَى حالَ عى الْمآتو نيِبيالناِب و
الْقُربى والْيتامى والْمساِكني وابن السِبيِل والسآِئِلني وِفي الرقَاِب وأَقَام الصالةَ وآتى           

    ِفي الْب اِبِرينالصواْ وداهِإذَا ع ِدِهمهوفُونَ ِبعالْمكَاةَ وـأِْس  الزالْب ِحنياء وراء والضأْس
تأمل يا أخي هذه الصفات احلميـدة   )٤(}أُولَِئك الَِّذين صدقُوا وأُولَِئك هم الْمتقُونَ     

واألخالق الكرمية، مث حاسب نفسك بتطبيقها حىت تكون من املؤمنني الـصادقني            
إىل اإلسالم من ملك    واملتقني الفائزين، وال ريب أن الواجب على كل من ينتسب           

أو زعيم أو أمري أو غريهم، أن حياسب نفسه، وأن جياهدها على التخلـق ـذه                
األخالق الكرمية والعمل ذه األعمال الصاحلة، وأن يلزم من حتته من الـشعوب             
ذه األخالق واألعمال اليت أوجبها اهللا على املسلمني، وأن يـصدق يف ذلـك              

   األخيار الذين يعينونه على تنفيذ أمرويستعني باهللا عليه، وأن يويل

                                     
 .٤١-٤٠ية سورة احلج اآل) ١(
 .٤٧سورة الروم اآلية ) ٢(
 .٢٩سورة األنفال اآلية ) ٣(
 .١٧٧سورة البقرة اآلية ) ٤(
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اهللا ورسوله حسب اإلمكان، وأن يعضدهم حسب اإلمكان، وأن يتعاون مع غريه من             
امللوك والزعماء واألعيان يف هذا األمر اجلليل الذي به عزم ونـصرهم ومتكنـهم يف               

ِملُـوا الـصاِلحاِت    وعد اللَّه الَِّذين آمنوا ِمـنكُم وع      {: األرض، كما قال عز وجل    
لَيستخِلفَنهم ِفي الْأَرِض كَما استخلَف الَِّذين ِمن قَبِلِهم ولَيمكِّنن لَهم ِدينهم الَّـِذي             

            ئًا ويِركُونَ ِبي ششِني ال يوندبعا ينأَم ِفِهموِد خعب ِمن مهلَندبلَيو مى لَهضتار  كَفَر نم
وقال سبحانه يف سورة األنفال آمرا لعباده بإعداد         )١(}بعد ذَِلك فَأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ    

َأَِعدوا لَهم ما استطَعتم ِمن قُوٍة وِمن ِرباِط الْخيِل ترِهبونَ ِبِه عـدو اللَّـِه               و{: القوة
   د ِمن ِرينآخو كُمودعٍء ِفـي            وـيش ِفقُوا ِمننا تمو مهلَمعي اللَّه مهونلَمعال ت وِنِهم

وأمرهم باحلذر من األعداء ومكائـدهم،       )٢(}سِبيِل اللَِّه يوف ِإلَيكُم وأَنتم ال تظْلَمونَ      
يا أَيها الَِّذين آمنوا خذُوا ِحذْركُم فَـانِفروا ثُبـاٍت أَِو    {: فقال تعاىل يف سورة النساء    

وِإذَا كُنت ِفيِهم فَأَقَمت    {: وقال سبحانه لنبيه صلى اهللا عليه وسلم       )٣(}انِفروا جِميعا 
       دجفَِإذَا س مهتِلحذُوا أَسأْخلْيو كعم مهطَاِئفَةٌ ِمن قُمالةَ فَلْتالص ملَه  وا ِمـنكُونوا فَلْي

           مهتِلحأَسو مهذُوا ِحذْرأْخلْيو كعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي ى لَمرأِْت طَاِئفَةٌ أُخلْتو اِئكُمرو
           لَةً ويم كُملَيِميلُونَ عفَي ِتكُمِتعأَمو ِتكُمِلحأَس نفُلُونَ عغت وا لَوكَفَر الَِّذين دةً  واِحـد

                كُمتـِلحوا أَسعضى أَنْ تضرم متكُن طٍَر أَوم أَذًى ِمن ِإنْ كَانَ ِبكُم كُملَيع احنال جو
فانظر يا أخي هـذا التعلـيم        )٤(}وخذُوا ِحذْركُم ِإنَّ اللَّه أَعد ِللْكَاِفِرين عذَابا مِهينا       

  ألرضالعظيم والتوجيه البليغ من فاطر ا

                                     
 .٥٥سورة النور اآلية ) ١(
 .٦٠سورة األنفال اآلية ) ٢(
 .٧١سورة النساء اآلية ) ٣(
 .١٠٢سورة النساء اآلية ) ٤(



  

 - ١٧٠ -

والسموات وعامل السرائر واخلفيات الذي بيده تصريف قلوب اجلميع وبيده أزمة           
األمور وتصريفها، يتضح لك من ذلك عناية اإلسالم باألسباب، وحثـه عليهـا             
وحتذيره من إمهاهلا أو الغفلة عنها، ويتبني لك من ذلك أنه ال جيـوز للمـسلم أن        

أنه ال جيوز له االعتماد عليهـا، بـل    يعرض عن األسباب أو يتهاون بشأا، كما        
جيب أن يكون اعتماده على اهللا وحده، موقنا بأنه سبحانه هو الذي بيده النـصر               

األخذ باألسباب والعناية ا مع االعتماد      : وهذا هو حقيقة التوكل الشرعي، وهو     
 :على اهللا والتوكل عليه، وقد نبه اهللا سبحانه على هذا املعىن يف عدة آيات؛ منـها              

ومن يتِق اللَّه يجعلْ لَه مخرجا ويرزقْه ِمن حيـثُ ال يحتـِسب      {: قوله سبحانه 
 تي نملَى اللَِّه فهو حسبه    وكَّلْ عفذكر التقوى أوال وهي أعظم األسـباب؛        )١(}و

ألن حقيقتها طاعة اهللا ورسوله يف كل شيء، ومن ذلك األخذ باألسباب احلـسية    
ومن يتوكَّـلْ   {: واملعنوية والسياسية والعسكرية، مث ذكر التوكل فقال عز وجل        

   هبسح ولَى اللَِّه فَه{: وقال تعاىل . أي كافيه  )٢(}ع    ابجتفَاس كُمبِغيثُونَ رتسِإذْ ت
             ِئنطْمِلتى ورشِإال ب اللَّه لَهعا جمو ِدِفنيرالِئكَِة مالْم ِبأَلٍْف ِمن كُمِمدي مأَن لَكُم

       ِإال ِمن رصا النمو كُمِد اللَِّه ِإنَّ اهللا عزيز حكيم     ِبِه قُلُوبأما اجلهاد الصادق    )٣(}ِعن
فذكره سبحانه يف عدة آيات، وذكر ما يترتب عليه من النصر يف الدنيا والسعادة              

  يف اآلخرة، وبني صفات ااهدين الصادقني ليتميزوا من

                                     
 .٣-٢سورة الطالق ) ١(
 .٣سورة الطالق ) ٢(
 .١٠-٩ان سورة األنفال اآليت) ٣(
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انِفروا ِخفَافًا وِثقَالًا وجاِهدوا ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ِفي سِبيِل اللَِّه       {: غريهم، فقال تعاىل  
يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا لَِقيتم ِفئَةً       {: وقال تعاىل  )١(}ذَِلكُم خير لَكُم ِإنْ كُنتم تعلَمونَ     

     فِْلحت لَّكُما لَعكَِثري وا اللَّهاذْكُروا وتلُوا      فَاثْبفْشوا فَتعازنال تو ولَهسرو وا اللَّهأَِطيعونَ و
       ـوا ِمـنجرخ وا كَالَّـِذينكُونال تو اِبِرينالص عم وا ِإنَّ اللَّهِبراصو كُمِرحي بذْهتو

        اللَّهِبيِل اللَِّه وس نونَ عدصياِس وِرئَاَء النا وطَرب اِرِهمِحـيطٌ     ِديلُـونَ ممعا ي٢(} ِبم( 
فتأمل أيها املؤمن هذه الصفات العظيمة للمجاهد الصادق حىت يتـضح لـك حـال               
املسلمني اليوم، وحال ااهدين السابقني، وحىت تعرف سر جناح أولئك وخذالن مـن         
بعدهم، وأنه ال سبيل إىل إدراك النصر يف الدنيا والـسعادة يف اآلخـرة إال بـالتخلق                 

خالق اليت أمر اهللا ا ودعا إليها وعلق ا النصر، وقد أوضـحها اهللا سـبحانه يف                 باأل
يا أَيها الَِّذين آمنوا    {: كتابه املبني يف هذه اآليات اليت ذكرناها وغريها، وقال عز وجل          

هلْ أَدلُّكُم علَى ِتجارٍة تنِجيكُم ِمن عذَاٍب أَِليٍم تؤِمنونَ ِباللَِّه ورسوِلِه وتجاِهدونَ ِفي             
        تِإنْ كُن لَكُم ريخ ذَِلكُم فُِسكُمأَنو اِلكُموِبيِل اللَِّه ِبأَمس      كُمـوبذُن لَكُم ِفرغونَ يلَمعت م

     زالْفَو ٍن ذَِلكداِت عنةً ِفي جبطَي اِكنسمو ارها الْأَنِتهحت ِري ِمنجاٍت تنج ِخلْكُمديو
وقد مجـع اهللا     )٣(}الْعِظيم وأُخرى تِحبونها نصر ِمن اللَِّه وفَتح قَِريب وبشر املؤمننيِ         

اإلميان بـاهللا   : سبحانه يف هذه اآليات أسباب النصر وردها إىل عاملني أساسيني ومها          
ورسوله، واجلهاد يف سبيله، ورتب على ذلك مغفرة الذنوب والفوز باجلنة يف اآلخرة،             

  والنصر يف الدنيا، والفتح القريب، وأخرب

                                     
 .٤١سورة التوبة اآلية ) ١(
 .٤٧-٤٥سورة األنفال اآلية ) ٢(
 .١٣-١٠سورة الصف اآلية ) ٣(
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وأُخرى تِحبونها نصر ِمن    {: قالسبحانه أن املسلمني حيبون النصر والفتح، وهلذا        
  قَِريب حفَتبـون رغبـة    فإذا كان ملوكنا وزعماؤنا يف مؤمترهم هذا يرغ        }اللَِّه و

صادقة يف النصر والفتح القريب والسعادة يف الدنيا واآلخرة، فقد أوضح اهللا هلـم              
السبيل، وأبان هلم العوامل واألسباب املفضية إىل ذلك، فما عليهم إال أن يتوبوا إىل      
اهللا توبة صادقة مما سلف من تقصريهم وعدم قيامهم مبا جيب عليهم من حـق اهللا                

دوا صادقني على اإلميان باهللا ورسوله وحتكـيم شـريعته          وحق عباده، وأن يتعاه   
واالعتصام حببله وجهاد األعداء صفا واحدا بكل ما أعطاهم اهللا مـن قـوة، وأن            
ينبذوا املبادئ املخالفة لشريعة اهللا وحقيقة دينه، وأن يعتمدوا عليه سـبحانه دون             

وا ما اسـتطاعوا    غريه من املعسكر الشرقي أو الغريب، وأن يأخذوا باألسباب ويعد         
من القوة بكل وسيلة أباحها الشرع، وأن يكونوا مستقلني ومنحازين عن سـائر             
الكتل الكافرة من شرقية وغربية، متميزين بإميام باهللا ورسوله واعتصامهم بدينه            

  .ومتسكهم بشريعته

أما السالح وأصناف العدة فال بأس بتأمينها من كل طريق وبكل وسيلة ال             
املطهر، واهللا املسئول بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن جيعـل هـذا     ختالف الشرع   

املؤمتر مباركا، وأن ينفع به عباده، وأن جيمع به مشل املسلمني ويصلح به قـادم               
ويوفق اتمعني فيه ملا فيه رضاه وعز دينه وذل أعدائه، ورد احلق املـسلوب إىل               

أخالق، إنه ويل ذلك والقـادر  مستحقه، ونبذ ما خالف دين اإلسالم من مبادئ و 
عليه، وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله نبينا حممد وآلـه وصـحبه وأتباعـه               

  .بإحسان
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)١( 

  .احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده

 الـصادر بتـاريخ     ٣٠٣١فقد نشرت صحيفة عكاظ يف عددها       : أما بعد 
هـ خربا يتعلق بإقامة صالة اجلمعة يف مسجد قرطبة، وذكرت فيه           ٢٧/٨/١٣٩٤

أن االحتفال بذلك يعد تأكيدا لعالقات األخوة واحملبة بني أبناء الديانتني اإلسـالم        
  .انتهى املقصود. واملسيحية

 الصادر بتاريخ   ٣٩٥كما نشرت صحيفة أخبار العامل اإلسالمي يف عددها         
وال شك أن هذا العمل يعترب      (هـ اخلرب املذكور وذكرت ما نصه       ٢٩/٨/١٣٩٤

  .إىل آخره) تأكيدا لسماحة اإلسالم وأن الدين واحد

ونظرا إىل ما يف هذا الكالم من مصادمة األدلة الشرعية الدالة على أنـه ال               
ال أخوة وال حمبة بني املسلمني والكافرين، وإمنا ذلك بني املسلمني أنفسهم، وأنـه         

احتاد بني الدينني اإلسالمي والنصراين، ألن الدين اإلسالمي هو احلق الذي جيـب             
على مجيع أهل األرض املكلفني إتباعه، أما النصرانية فكفر وضالل بنص القـرآن             

  ِإنما{ :الكرمي، ومن األدلة على ما ذكرنا قول اهللا سبحانه يف سورة احلجرات

                                     
 .هـ١٣٩٥نشرت يف جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة العدد الرابع السنة السابعة يف ربيع اآلخر ) ١(



  

 - ١٧٤ -

    كُميوأَخ نيوا بِلحةٌ فَأَصوونَ ِإخِمنؤاآلية، وقول اهللا عـز وجـل يف سـورة           )١(}الْم
قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ ِفي ِإبراِهيم والَِّذين معه ِإذْ قَالُوا ِلقَوِمِهم ِإنـا              {: املمتحنة

 ِمن دوِن اللَِّه كَفَرنا ِبكُم وبدا بيننا وبيـنكُم الْعـداوةُ            برءآؤا ِمنكُم وِمما تعبدونَ   
     هدحوا ِباللَِّه وِمنؤى تتا حداُء أَبضغالْبو{)ادلة      )٢اآلية، وقوله سبحانه يف سورة ا :} ال

              ماَءهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادوِم الْآِخِر يوالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤا يمقَو ِجدت
     ِشريع أَو مهانوِإخ أَو ماَءهنأَب وٍح         أَوِبـر مهدأَيانَ والِْإمي ِفي قُلُوِبِهم بكَت أُولَِئك مهت

ِمنه ويدِخلُهم جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار خاِلِدين ِفيها رِضي اللَّه عنهم ورضوا             
        ماللَِّه ه باللَِّه أَال ِإنَّ ِحز بِحز أُولَِئك هنونَ عفِْلحوقوله تعـاىل يف سـورة       )٣(} الْم

اآلية وقوله سبحانه يف سورة      )٤(}والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعضٍ    {: التوبة
رى أَوِلياَء بعضهم أَوِلياُء بعٍض     يا أَيها الَِّذين آمنوا ال تتِخذُوا الْيهود والنصا       {: املائدة

          الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهال ي ِإنَّ اللَّه مهِمن هفَِإن كُمِمن ملَّهوتي نموقوله عز وجل يف     )٥(}و
اآلية، وقوله تعـاىل يف الـسورة        )٦(}ِإنَّ الدين ِعند اللَِّه الِْإسالم    {: سورة آل عمران  

ومن يبتِغ غَير الِْإسالِم ِدينا فَلَن يقْبلَ ِمنـه وهـو ِفـي الْـآِخرِة ِمـن                 {: املذكورة
اِسِرينوقوله عز )٧(}الْخ  

                                     
 .١٠سورة احلجرات اآلية ) ١(
 .٤سورة املمتحنة اآلية ) ٢(
 .٢٢اادلة اآلية سورة ) ٣(
 .٧١سورة التوبة اآلية ) ٤(
 .٥١سورة املائدة اآلية ) ٥(
 .١٩سورة آل عمران اآلية ) ٦(
 .٨٥سورة آل عمران اآلية ) ٧(
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 )١(}لَقَد كَفَر الَِّذين قَالُوا ِإنَّ اللَّه هو الْمِسيح ابن مريم         {: وجل يف سورة املائدة   
لَقَد كَفَر الَِّذين قَالُوا ِإنَّ اللَّه ثَاِلـثُ   {: اآلية، وقوله سبحانه يف سورة املائدة أيضا      

      اِحدو ِإلٍَه ِإال ِإلَه ا ِمنملْ  قُ{: اآلية، وقوله تعاىل يف سورة الكهف      )٢(}ثَالثٍَة ولْ ه
ننبئُكُم ِبالْأَخسِرين أَعمالًا الَِّذين ضلَّ سعيهم ِفي الْحياِة الدنيا وهم يحـسبونَ            

هأَن           مالُهمأَع ِبطَتِلقَاِئِه فَحو ِهمباِت روا ِبآيكَفَر الَِّذين ا أُولَِئكعنونَ صِسنحي م
املـسلم أخـو    : ((وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      )٣(}فَال نِقيم لَهم يوم الِْقيامةِ    

احلديث رواه مسلم، ففي هـذه  )) املسلم ال يظلمه وال حيقره وال خيذله وال يكذبه 
اآليات الكرميات واحلديث الشريف وما جاء يف معىن ذلك من اآليات واألحاديث            

  .ما يدل داللة ظاهرة على أن األخوة واحملبة إمنا تكون بني املؤمنني أنفسهم

لكفار فيجب بغضهم يف اهللا ومعادام فيه سبحانه، وحتـرم مـواالم            أما ا 
  .وتوليهم حىت يؤمنوا باهللا وحده ويدعوا ما هم عليه من الكفر والضالل

كما دلت اآليات األخرية على أن الدين احلق هو دين اإلسالم الذي بعـث            
عىن قول الـنيب    اهللا به نبيه حممدا صلى اهللا عليه وسلم وسائر املرسلني، وهذا هو م            

رواه البخـاري يف     ))حنن معاشر األنبياء ديننـا واحـد      : ((صلى اهللا عليه وسلم   
صحيحه، أما ما سواه من األديان األخرى سواء كانت يهوديـة أو نـصرانية أو               

  غريمها فكلها باطلة، وما فيها من حق فقد جاءت شريعة

                                     
 .٧٢سورة املائدة اآلية ) ١(
 .٧٣سورة املائدة اآلية ) ٢(
 .١٠٥-١٠٣سورة الكهف اآليات ) ٣(
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ا شريعة كاملة عامة جلميع     نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم به أو ما هو أكمل منه، أل            
أهل األرض، أما ما سواها فشرائع خاصة نسخت بشريعة حممد صلى اهللا عليه وسـلم               
اليت هي أكمل الشرائع وأعمها وأنفعها للعباد يف املعاش واملعاد كما قال اهللا سـبحانه               

وأَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب ِبالْحق مصدقًا ِلما بين       {: خياطب نبيه حممدا صلى اهللا عليه وسلم      
        ا أَنِبم مهنيب كُمِه فَاحلَيا عِمنيهماِب والِْكت ِه ِمنيدـا       يمع ماَءهوأَه ِبعتال تو لَ اللَّهز

اآلية، وقد أوجـب اهللا علـى      )١(}جاَءك ِمن الْحق ِلكُلٍّ جعلْنا ِمنكُم ِشرعةً وِمنهاجا       
مجيع املكلفني من أهل األرض اتباعه والتمسك بشرعه، كما قـال تعـاىل يف سـورة         

فَالَِّذين آمنـوا ِبـِه وعـزروه       {: ة والسالم األعراف بعد ذكر صفة حممد عليه الصال      
مث قال عـز وجـل    )٢(}ولَِئك هم الْمفِْلحونَ  ونصروه واتبعوا النور الَِّذي أُنِزلَ معه أُ      

يكُم جِميعا الَِّذي لَه ملْك الـسماواِت       قُلْ يا أَيها الناس ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَ       {: بعدها
     ِمنـؤالَّـِذي ي يالْأُم ِبيوِلِه النسروا ِباللَِّه وفَآِمن ِميتيِيي وحي وِإال ه ِض ال ِإلَهالْأَرو

مجيع من مل حيكمه، فقال     ونفى اإلميان عن     )٣(}ِباللَِّه وكَِلماِتِه واتِبعوه لَعلَّكُم تهتدونَ    
ينهم ثُم  فَال وربك ال يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر ب        {: سبحانه يف سورة النساء   

وحكم على اليهـود     )٤(}ال يِجدوا ِفي أَنفُِسِهم حرجا ِمما قَضيت ويسلِّموا تسِليما        
والنصارى بالكفر والشرك من أجل نسبتهم الولد هللا سبحانه، واختـاذهم أحبـارهم             

وقَالَِت الْيهـود   {: ورهبام أربابا من دون اهللا عز وجل بقوله تعاىل يف سورة التوبة           
اللَِّه ذَِلك ناب ِسيحى الْمارصقَالَِت الناللَِّه و ناب ريزع  

                                     
 .٤٨سورة املائدة اآلية ) ١(
 .١٥٧ اآلية سورة األعراف) ٢(
 .١٥٨سورة األعراف اآلية ) ٣(
 .٦٥سورة النساء اآلية ) ٤(
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 ِبأَفْو ملُهفَكُـونَ            قَوؤى يأَن اللَّه ملَهلُ قَاتقَب وا ِمنكَفَر لَ الَِّذيناِهئُونَ قَوضي اِهِهم
اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا ِمن دوِن اللَِّه والْمِسيح ابن مريم وما أُِمروا ِإال          

    ا ال ِإلَهاِحدا ووا ِإلَهدبعِلي          ورطِْفئُوا نونَ أَنْ يِريدِركُونَ يشا يمع هانحبس وِإال ه 
اللَِّه ِبأَفْواِهِهم ويأْبى اللَّه ِإال أَنْ يِتم نوره ولَو كَِره الْكَاِفرونَ هو الَِّذي أَرسـلَ               

لَى الدع هظِْهرِلي قِديِن الْحى ودِبالْه ولَهسكره املشركونر لَو١(}يِن كُلِِّه و(.  

ولو قيل أن هذا االحتفال يعترب تأكيدا لعالقات التعاون بني أبناء الـديانتني             
فيما ينفع اجلميع، لكان ذلك وجيها وال حمذور فيه، ولواجب النصح هللا ولعبـاده              

  .سرأيت التنبيه على ذلك؛ لكونه من األمور العظيمة اليت قد تلتبس على بعض النا

واسأل اهللا أن يوفقنا وسائر املسلمني لألخوة الصادقة يف اهللا واحملبة فيه ومن             
أجله، وأن يهدي أبناء البشرية مجيعا للدخول يف دين اهللا الذي بعث به نبيه حممدا               
صلى اهللا عليه وسلم، والتمسك به وحتكيمه ونبذ ما خالفه، ألن يف ذلك السعادة              

آلخرة، كما أن فيه حل مجيع املـشاكل يف احلاضـر           األبدية والنجاة يف الدنيا وا    
واملستقبل أنه جواد كرمي، وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله نبينا حممـد وآلـه     

  .وصحبه

                                     
 .٣٣-٣٠سورة التوبة اآليات ) ١(
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  .احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى داه
ت بعض الصحف احمللية تصرحيا لبعض الناس قال فيه مـا           أما بعد فقد نشر   

، )إننا ال نكن العداء لليهود واليهودية وإننا حنترم مجيع األديان الـسماوية           : (نصه
وذلك يف معرض حديثه عن الوضع يف الشرق األوسط بعد العدوان اليهودي على             

 الكتـاب   وملا كان هذا الكالم يف شأن اليهود واليهودية خيالف صـريح          . العرب
العزيز والسنة املطهرة، وخيالف العقيدة اإلسالمية وهو تصريح خيشى أن يغتر بـه             

  :فأقول.. بعض الناس، رأيت التنبيه على ما جاء فيه من اخلطأ نصحا هللا ولعباده
قد دل الكتاب والسنة وإمجاع املسلمني على أنه جيب علـى املـسلمني أن             

سائر املـشركني، وأن حيـذروا مـودم       يعادوا الكافرين من اليهود والنصارى و     
واختاذهم أولياء، كما أخرب اهللا سبحانه يف كتابه املبني الذي ال يأتيه الباطل من بني              
يديه وال من خلفه ترتيل من حكيم محيد، أن اليهود واملشركني هم أشد النـاس               

  .عداوة للمؤمنني
يا أَيها الَِّذين آمنوا ال تتِخذُوا عدوي وعدوكُم أَوِلياَء تلْقُونَ          {: قال تعاىل 

      ِمن اَءكُما جوا ِبمكَفَر قَدِة ودوِبالْم ِهمِإلَيق{: إىل قوله سبحانه )١(} الْح تكَان قَد
 قَالُوا ِلقَوِمِهم ِإنا برءاؤا ِمـنكُم وِممـا         لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ ِفي ِإبراِهيم والَِّذين معه ِإذْ       

  تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه كَفَرنا ِبكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاُء أَبدا

                                     
 .١سورة املمتحنة من اآلية ) ١(
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   هدحوا ِباللَِّه وِمنؤى تتـو {وقال تعاىل    )١(}حنآم ا الَِّذينها أَيي   ـودهِخـذُوا الْيتا ال ت
والنصارى أَوِلياَء بعضهم أَوِلياُء بعٍض ومن يتولَّهم ِمنكُم فَِإنه ِمنهم ِإنَّ اللَّه ال يهِدي              

 الظَّاِلِمني م{:  وقال تعاىل  )٢(}الْقَو         كُمانـوِإخو اَءكُمِخذُوا آبتوا ال تنآم ا الَِّذينها أَيي
 )٣(}ك هم الظَّـاِلمونَ   أَوِلياَء ِإِن استحبوا الْكُفْر علَى الِْإمياِن ومن يتولَّهم ِمنكُم فَأُولَئِ         

ا لَِبـئْس مـا     ترى كَِثريا ِمنهم يتولَّونَ الَِّذين كَفَرو     {: وقال عز وجل يف شأن اليهود     
ولَـو كَـانوا   * قَدمت لَهم أَنفُسهم أَنْ سِخطَ اللَّه علَيِهم وِفي الْعذَاِب هم خاِلدونَ      

يؤِمنونَ ِباللَِّه والنِبي وما أُنِزلَ ِإلَيِه ما اتخذُوهم أَوِلياَء ولَِكن كَِثريا ِمـنهم فَاِسـقُونَ       
: وقال تعاىل .  اآلية )٤(}تِجدنَّ أَشد الناِس عداوةً ِللَِّذين آمنوا الْيهود والَِّذين أَشركُوا        لَ
ال تِجد قَوما يؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَـانوا               {

مهتِشريع أَو مهانوِإخ أَو ماَءهنأَب أَو ماَءهاآلية )٥(}آب.  
على وجوب بغض الكفار    واآليات يف هذا املعىن كثرية، وهي تدل داللة صرحية          

من اليهود والنصارى وسائر املشركني وعلى وجوب معادام حىت يؤمنوا باهللا وحده،            
وتدل أيضا على حترمي مودم ومواالم وذلك يعين بغضهم واحلذر من مكائدهم ومـا    
ذاك إال لكفرهم باهللا وعدائهم لدينه ومعادام ألوليائه وكيدهم لإلسالم وأهله، كمـا             

يا أَيها الَِّذين آمنوا ال تتِخذُوا ِبطَانةً ِمن دوِنكُم ال يأْلُونكُم خبالًـا             {: عاىلقال ت 
داومو اِهِهمأَفْو اُء ِمنضغِت الْبدب قَد مِنتا عوا م  

                                     
 .٤سورة املمتحنة اآلية ) ١(
 .٥١سورة املائدة اآلية ) ٢(
 .٢٣سورة التوبة اآلية ) ٣(
 .٨٢-٨٠سورة املائدة اآلية ) ٤(
 .٢٢ية سورة اادلة اآل) ٥(
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تخِفي صدورهم أَكْبر قَد بينا لَكُم الْآياِت ِإنْ كُنتم تعِقلُـونَ هـا أَنـتم أُوالِء                
قُوكُم قَالُوا آمنا وِإذَا خلَوا     تِحبونهم وال يِحبونكُم وتؤِمنونَ ِبالِْكتاِب كُلِِّه وِإذَا لَ       

عضوا علَيكُم الْأَناِملَ ِمن الْغيِظ قُلْ موتوا ِبغيِظكُم ِإنَّ اللَّه عِليم ِبذَاِت الصدوِر             
           وا وِبرصِإنْ تا ووا ِبهحفْرئَةٌ ييس كُمِصبِإنْ تو مهؤسةٌ تنسح كُمسسمقُوا ِإنْ تتت

     ئًا ِإنَّ اللَّهيش مهدكَي كُمرضففي هذه اآليات الكرميات     )١(}مبا يعملون حميط   ال ي
حث املؤمنني على بغض الكافرين، ومعادام يف اهللا سبحانه من وجـوه كـثرية،         
والتحذير من اختاذهم بطانة، والتصريح بأم ال يقصرون يف إيصال الشر إلينـا،             

. الفساد والتخريب :  واخلبال هو  )٢(}ال يأْلُونكُم خبالًا  {: عىن قوله تعاىل  وهذا هو م  
املشقة، وأوضح سبحانه أن البغضاء قد : وصرح سبحانه أم يودون عنتنا، والعنت    

بدت من أفواههم وذلك فيما ينطقون به من الكالم ملن تأمله وتعقله وما ختفـي               
لسوء لنا أكرب مما يظهرونـه، مث ذكـر         صدورهم أكرب من احلقد والبغضاء ونية ا      

سبحانه وتعاىل أن هؤالء الكفار قد يتظاهرون باإلسالم نفاقا ليدركوا مقاصـدهم       
اخلبيثة وإذا خلوا إىل شياطينهم عضوا على املسلمني األنامل من الغيظ، مث ذكر عز              
وجل أن احلسنات اليت حتصل لنا من العز والتمكني والنصر على األعـداء وحنـو             

ك تسوءهم وأن ما حيصل لنا من السوء كاهلزمية واألمراض وحنو ذلك يـسرهم     ذل
  .وما ذلك إال لشدة عداوم وبغضهم لنا ولديننا

ومواقف اليهود من اإلسالم ورسول اإلسالم وأهل اإلسالم كلها تشهد ملـا      
  دلت عليه اآليات الكرميات من شدة

                                     
 .١٢٠-١١٨سورة آل عمران اآليتان ) ١(
 .١١٨سورة آل عمران اآلية ) ٢(
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هذا ويف عصر النبوة وفيما بينهما من       عداوم للمسلمني، والواقع من اليهود يف عصرنا        
أكرب الشواهد على ذلك، وهكذا ما وقع من النصارى وغريهم من سائر الكفرة مـن               
الكيد لإلسالم وحماربة أهله، وبذل اجلهود املتواصلة يف التشكيك فيه والتـنفري منـه               

ة إليهـا،   والتلبيس على متبعيه وإنفاق األموال الضخمة على املبشرين بالنصرانية والدعا         
كل ذلك يدل على ما دلت عليه اآليات الكرميات من وجوب بغض الكفـار مجيعـا                

  .واحلذر منهم ومن مكائدهم ومن اختاذهم بطانة

فالواجب على أهل اإلسالم أن ينتبهوا هلذه األمور العظيمة وأن يعادوا ويبغضوا            
 حىت يؤمنوا بـاهللا     من أمرهم اهللا مبعاداته وبغضه من اليهود والنصارى وسائر املشركني         
وبذلك حيققـون   . وحده، ويلتزموا بدينه الذي بعث به نبيه حممدا صلى اهللا عليه وسلم           

اتباعهم ملة أبيهم إبراهيم ودين نبيهم حممد صلى اهللا عليه وسلم الذي أوضـحه اهللا يف              
اِهيم والَّـِذين  قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ ِفي ِإبر{: اآلية السابقة، وهي قوله عز وجل 

معه ِإذْ قَالُوا ِلقَوِمِهم ِإنا برآُء ِمنكُم وِمما تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه كَفَرنا ِبكُم وبدا بيننا                
       هدحوا ِباللَِّه وِمنؤى تتا حداُء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيب{:  وقوله تعاىل  )١(}وِإذْ قَـالَ   و

    رِني بِمِه ِإنقَوِلأَِبيِه و اِهيمرونَ  ءاؤاِإبدبعا تمِدينِ      مهيس هِني فَِإنوقوله  )٢(}ِإلَّا الَِّذي فَطَر 
 أَيها الَِّذين آمنوا ال تتِخذُوا الَِّذين اتخذُوا ِدينكُم هزوا ولَِعبا ِمن الَِّذين             يا{: عز وجل 

          ِمِننيؤم متِإنْ كُن قُوا اللَّهاتاَء وِليأَو الْكُفَّارو ِلكُمقَب ِمن ابوا الِْكتواآليات يف   )٣(}أُوت
  ويف. هذا املعىن كثرية

                                     
 .٤سورة املمتحنة اآلية ) ١(
 .٢٧-٢٦سورة الزخرف اآلية ) ٢(
 .٥٧سورة املائدة اآلية ) ٣(
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 )١(}لَتِجدنَّ أَشد الناِس عداوةً ِللَِّذين آمنوا الْيهود والَِّذين أَشركُوا        {: قوله تعاىل 
داللة ظاهرة على أن مجيع الكفار كلهم أعداء للمؤمنني باهللا سـبحانه وبرسـوله       

واملشركني عباد األوثان أشدهم عـداوة      حممد صلى اهللا عليه وسلم، ولكن اليهود        
للمؤمنني، ويف ذلك إغراء من اهللا سبحانه للمؤمنني على معاداة الكفار واملشركني            
عموما وعلى ختصيص اليهود واملشركني مبزيد من العداوة يف مقابل شدة عداوم            

مث إن اهللا سبحانه مع أمـره       .لنا، وذلك يوجب مزيد احلذر من كيدهم وعداوم       
يا {: ؤمنني مبعاداة الكافرين أوجب على املسلمني العدل يف أعدائهم فقال تعاىل          للم

   وا قَووا كُوننآم ا الَِّذينهلَى أَيٍم عآنُ قَونش كُمنِرمجال يِط واَء ِبالِْقسدهِللَِّه ش اِمني
فأمر سبحانه املؤمنني أن يقوموا بالعـدل   )٢(}أَال تعِدلُوا اعِدلُوا هو أَقْرب ِللتقْوى 

مع مجيع خصومهم، واهم أن حيملهم بغض قوم على ترك العدل فيهم وأخرب عز              
أن العدل يف مجيع    : واملعىن. ل مع العدو والصديق هو أقرب للتقوى      وجل أن العد  

: وقال عز وجل  . الناس من األولياء واألعداء هو أقرب إىل اتقاء غضب اهللا وعذابه          
ِإنَّ اللَّه يأْمر ِبالْعدِل والِْإحساِن وِإيتاِء ِذي الْقُربى وينهى عِن الْفَحشاِء والْمنكَِر        {

وهذه اآلية الكرمية من أمجع اآليات يف األمر         )٣(}والْبغِي يِعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ   
ن كل شر، وهلذا روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا بعـث             بكل خري والنهي ع   

  عبد اهللا بن رواحة األنصاري إىل خيرب ليخرص على اليهود مثرة

                                     
 .٨٢سورة املائدة اآلية ) ١(
 .٨سورة املائدة اآلية ) ٢(
 .٩٠سورة النحل اآلية ) ٣(
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النخل، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم قد عاملهم على خنيلها وأرضها بنـصف              
ص مثرة النخل والزرع، فخرص عليهم عبد اهللا مثرة النخل، فقالوا له إن هذا اخلـر       

والذي نفسي بيده إنكم ألبغـض إيل       : (فيه ظلم، فقال هلم عبد اهللا رضي اهللا عنه        
من عدتكم من القردة واخلنازير، وإنه لن حيملين بغضي لكم وحـيب لرسـول اهللا        

ـذا قامـت الـسموات      : فقال اليهود ) صلى اهللا عليه وسلم على أن أظلمكم      
يق والبغيض، ولكن ذلك    فالعدل واجب يف حق القريب والبعيد والصد      . واألرض

ال مينع من بغض أعداء اهللا ومعادام وحمبة أولياء اهللا املؤمنني ومـواالم، عمـال         
وإننا حنترم  : (أما قول الكاتب  . باألدلة الشرعية من الكتاب والسنة، واهللا املستعان      

فهذا حق ولكن ينبغي أن يعلـم القـارئ أن األديـان            ) مجيع األديان السماوية  
قد دخلها من التحريف والتغيري ما ال حيصيه إال اهللا سبحانه ما عدا دين              السماوية  

اإلسالم الذي بعث اهللا به نبيه وخليله وخريته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا حممد              
بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد محله اهللا وحفظه من التغيري والتبديل، وذلك               

مني عليه من ربه أفضل الـصالة والتـسليم،         حبفظه لكتابه العزيز وسنة رسوله األ     
فقد حفـظ   )١(}اِفظُونَِإنا نحن نزلْنا الذِّكْر وِإنا لَه لَح     {: حيث قال اهللا عز وجل    

اهللا الدين وصانه من مكايد األعداء جبهابذة نقاد أمناء، ينفون عنه حتريف الغـالني        
وانتحال املبطلني وكذب املفترين وتأويل اجلاهلني، فال يقدم أحد على تغـيري أو             

أما األديان األخرى فلـم يـضمن حفظهـا         . تبديل إال فضحه اهللا وأبطل كيده     
  فظسبحانه، بل استح

                                     
 .٩سورة احلجر اآلية ) ١(
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عليها بعض عباده فلم يستطيعوا حفظها، فدخلها من التغيري والتحريف ما اهللا به علـيم    
زلْنا التوراةَ ِفيها هدى ونور يحكُم ِبها النِبيـونَ الَّـِذين           ِإنا أَن {: كما قال عز وجل   

أَسلَموا ِللَِّذين هادوا والرباِنيونَ والْأَحبار ِبما استحِفظُوا ِمن ِكتاِب اللَِّه وكَانوا علَيِه            
يا أَيها الرسولُ ال يحزنك الَِّذين يساِرعونَ ِفي الْكُفْـِر          {: وقال عز وجل   )١(}شهداَء

      ؤت لَمو اِهِهما ِبأَفْونقَالُوا آم الَِّذين ونَ ِللْكَِذِب       ِمناعموا ساده الَِّذين ِمنو مهقُلُوب ِمن
  .اآلية )٢(}سماعونَ ِلقَوٍم آخِرين لَم يأْتوك يحرفُونَ الْكَِلم ِمن بعِد مواِضِعِه

فَويلٌ ِللَِّذين يكْتبونَ الِْكتاب ِبأَيِديِهم ثُم يقُولُونَ هذَا ِمن ِعنِد          {: وقال عز وجل  
    يوو ِديِهمأَي تبا كَتِمم ملٌ لَهيا قَِليلًا فَونوا ِبِه ثَمرتشونَ اللَِّه ِليكْـِسبا يِمم م٣(}لٌ لَه( 

وِإنَّ ِمنهم لَفَِريقًا يلْوونَ أَلِْسنتهم ِبالِْكتاِب ِلتحسبوه ِمن الِْكتاِب ومـا           {: وقال تعاىل 
ى اللَّـِه   هو ِمن الِْكتاِب ويقُولُونَ هو ِمن ِعنِد اللَِّه وما هو ِمن ِعنِد اللَِّه ويقُولُونَ علَ              

  .اآليات يف هذا املعىن كثرية.)٤(}الْكَِذب وهم يعلَمونَ
أما ما كان من األديان السماوية السابقة سليم من التغيري والتبديل فقد نسخه اهللا              
ببعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإنزاله القرآن الكرمي، فإن اهللا سـبحانه أرسـل         

لم إىل الناس كافة ونسخ بشريعته سائر الشرائع، وجعل         رسوله حممدا صلى اهللا عليه وس     
  .كتابه الكرمي مهيمنا على سائر الكتب السماوية

فالواجب على مجيع أهل األرض من اجلن واإلنس سواء كانوا مـن اليهـود أو               
  النصارى أو غريهم من سائر أجناس بين آدم، ومن سائر أجناس اجلن أن

                                     
 .٤٤سورة املائدة اآلية ) ١(
 .٤١سورة املائدة اآلية ) ٢(
 .٧٩سورة البقرة اآلية ) ٣(
 .٧٨سورة آل عمران اآلية ) ٤(
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خامت الرسل إىل الناس عامة وأن يلتزموا به ويستقيموا         يدخلوا يف دين اهللا الذي بعث به        
عليه، ألنه هو دين اإلسالم الذي ال يقبل اهللا من أحد دينا سواه، كما قـال سـبحانه               

ِإنَّ الدين ِعند اللَِّه الِْإسالم وما اختلَف الَِّذين أُوتوا الِْكتاب ِإال ِمن بعِد ما               {: وتعاىل
لِْعلْم بغيا بينهم ومن يكْفُر ِبآياِت اللَِّه فَِإنَّ اللَّه سِريع الِْحساِب فَِإنْ حاجوك             جاَءهم ا 

فَقُلْ أَسلَمت وجِهي ِللَِّه ومِن اتبعِن وقُلْ ِللَِّذين أُوتوا الِْكتاب والْأُميني أَأَسلَمتم فَـِإنْ        
 وقال عـز    )١(}ِد اهتدوا وِإنْ تولَّوا فَِإنما علَيك الْبالغُ واللَّه بِصري ِبالِْعبادِ         أَسلَموا فَقَ 

ولُوا آمنا ِباللَِّه وما أُنِزلَ ِإلَينا وما أُنِزلَ ِإلَى ِإبراِهيم وِإسماِعيلَ وِإسـحاق             قُ{: وجل
              نيب قفَرال ن ِهمبر ونَ ِمنِبيالن ا أُوِتيمى وِعيسى ووسم ا أُوِتيماِط وبالْأَسو قُوبعيو

  حنو مهٍد ِمنا             أَحلَّـووِإنْ تا ووـدتِبِه فَقَِد اه متنا آموا ِبِمثِْل منونَ فَِإنْ آمِلمسم لَه ن
        ِليمالْع ِميعالس وهو اللَّه مكِْفيكَهيِفي ِشقَاٍق فَس ما همِغ  {: وقال تعاىل  )٢(}فَِإنتبي نمو

 وقـال تعـاىل يف      )٣(} ِمنه وهو ِفي الْآِخرِة ِمن الْخاِسِرين      غَير الِْإسالِم ِدينا فَلَن يقْبلَ    
: سورة املائدة بعد ما ذكر التوراة واإلجنيل خياطب نبيه حممدا صلى اهللا عليـه وسـلم               

}           ا عِمنيهماِب والِْكت ِه ِمنيدي نيا بقًا ِلمدصم قِبالْح ابالِْكت كا ِإلَيلْنزأَنو  كُمِه فَاحلَي
بينهم ِبما أَنزلَ اللَّه وال تتِبع أَهواَءهم عما جاَءك ِمن الْحق ِلكُلٍّ جعلْنا ِمنكُم ِشرعةً               

ـ       فَاس ـاكُما آتِفي م كُملُوبِلي لَِكنةً واِحدةً وأُم لَكُمعلَج اَء اللَّهش لَوا واجهِمنِبقُوا وت
             مهنيب كُمأَِن احِلفُونَ وتخِفيِه ت متا كُنِبم ئُكُمبنا فَيِميعج كُمِجعراِت ِإلَى اللَِّه مريالْخ

  ِبما أَنزلَ اللَّه وال تتِبع أَهواَءهم واحذَرهم أَنْ يفِْتنوك عن بعِض ما أَنزلَ

                                     
 .٢٠-١٩سورة آل عمران اآلية ) ١(
 .١٣٧-١٣٦سورة البقرة اآلية ) ٢(
 .٨٥سورة آل عمران اآلية ) ٣(
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يك فَِإنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يِريد اللَّه أَنْ يِصيبهم ِببعِض ذُنوِبِهم وِإنَّ كَِثريا ِمـن               اللَّه ِإلَ 
أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحسن ِمـن اللَّـِه حكْمـا ِلقَـوٍم             * الناِس لَفَاِسقُونَ   

ففي هذه اآليات الكرميات الداللة الظاهرة والربهان القاطع على وجـوب            )١(}يوِقنونَ
 حممد صـلى اهللا عليـه   احلكم بني اليهود والنصارى وسائر الناس مبا أنزل اهللا على نبيه     

وسلم وعلى أنه ال إسالم ألحد وال هداية إال باتباع ما جاء به، وأن ما خيالف ذلـك                  
فهو يف حكم اجلاهلية وأنه ال حكم أحسن من حكم اهللا، وقـال تعـاىل يف سـورة                  

لَيك قَالَ عـذَاِبي  واكْتب لَنا ِفي هِذِه الدنيا حسنةً وِفي الْآِخرِة ِإنا هدنا إِ      {: األعراف
أُِصيب ِبِه من أَشاُء ورحمِتي وِسعت كُلَّ شيٍء فَسأَكْتبها ِللَّـِذين يتقُـونَ ويؤتـونَ     

           ِجدالَِّذي ي يالْأُم ِبيولَ النسونَ الرِبعتي ونَ الَِّذينِمنؤا ياِتنِبآي مه الَِّذينكَاةَ والز  ـهون
مكْتوبا ِعندهم ِفي التوراِة والِْإنِجيِل يأْمرهم ِبالْمعروِف وينهاهم عِن الْمنكَِر ويِحـلُّ           
             ـتالْأَغْاللَ الَِّتـي كَانو مهرِإص مهنع عضياِئثَ وبالْخ ِهملَيع مرحياِت وبالطَّي ملَه

ِهملَيع             ـمه أُولَِئك هعِزلَ مالَِّذي أُن وروا النعباتو وهرصنو وهرزعوا ِبِه ونآم فَالَِّذين 
 ففي هذه اآلية الكرمية الدليل القاطع واحلجة الدامغة على عموم بعثـة             )٢(}الْمفِْلحونَ

النيب صلى اهللا عليه وسلم لليهود والنصارى وأنه بعث بالتخفيف عنهم، وأنه ال حيصل              
الفالح لكل من كان يف زمانه من األمم وهكذا ما بعد ذلك إىل قيام الساعة إال باإلميان   

مث قال سبحانه بعد ذلك تأكيدا للمقام       . وتعزيره واتباع النور الذي أنزل معه     به ونصره   
قُلْ يا أَيها الناس ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم جِميعا الَِّذي لَه ملْـك  {: وبيانا لعموم الرسالة 

  السماواِت

                                     
 .٥٠-٤٨سورة املائدة اآليتان ) ١(
 .١٥٧-١٥٦سورة األعراف اآليات ) ٢(
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  فَآِمن ِميتيِيي وحي وِإال ه ِض ال ِإلَهالْأَرو   ِمنـؤالَّـِذي ي يالْأُم ِبيوِلِه النسروا ِباللَِّه و
 ومن هذه اآلية وما قبلها من اآليات يتضح         )١(}ِباللَِّه وكَِلماِتِه واتِبعوه لَعلَّكُم تهتدونَ    

لكل عاقل أن اهلداية والنجاة والسعادة إمنا حتصل ملن آمن مبحمد صلى اهللا عليه وسلم                
 ما جاء به من اهلدى، ومن حاد عن ذلك فهو يف شقاق وضالل وبعد عن اهلدى،          واتبع

ومن يكْفُـر ِبـِه ِمـن       {: بل هو الكافر حقا وله النار يوم القيامة، كما قال سبحانه          
 اراِب فَالنزم الْأَح هِعدا         {:  وقال تعاىل  )٢(}َوـِشريـاِس بِإال كَافَّـةً ِللن اكلْنسا أَرمو

تبـارك  {: وقال تعاىل  )٤(}وما أَرسلْناك ِإال رحمةً ِللْعالَِمني    {: وقال تعاىل  )٣(}ونِذيرا
  .)٥(}الَِّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبِدِه ِليكُونَ ِللْعالَِمني نِذيرا

قال رسول اهللا صـلى     : ويف الصحيحني عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال          
 مسرية أعطيت مخسا مل يعطهن أحد من األنبياء قبلي نصرت بالرعب       : ((اهللا عليه وسلم  

شهر وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا فأميا رجل من أميت أدركته الصالة فليـصل              
وأحلت يل الغنائم ومل حتل ألحد من قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النيب يبعث إىل قومه              

ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قـال            )).خاصة وبعثت إىل الناس عامة    
والذي نفسي بيده ال يسمع يب أحد من هـذه          : ((وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه       

 )).األمة يهودي وال نصراين مث ميوت ومل يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أهل النار          
  واآليات واألحاديث يف هذا املعىن كثرية، وأرجو أن يكون

                                     
 .١٥٨سورة األعراف اآلية ) ١(
 .١٧سورة هود اآلية ) ٢(
 .٢٨سورة سبأ اآلية ) ٣(
 .١٠٧سورة األنبياء اآلية ) ٤(
 .١سورة الفرقان اآلية ) ٥(
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فيما ذكرناه داللة ومقنع للقارئ على وجوب معاداة الكفرة من اليهود وغريهـم             
يف اهللا وحترمي مودم واختاذهم أولياء، وعلى نسخ مجيع الشرائع السماوية  وبغضهم  

ما عدا شريعة اإلسالم اليت بعث اهللا ا خامت النبيني وسيد املرسلني وإمام املـتقني               
نبينا حممد ابن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وعلى سائر النبيني واملرسلني، وجعلنا              

الدين إنه على كل شيء قدير، وليس معـىن نـسخ           من اتباعهم بإحسان إىل يوم      
الشرائع السابقة أا ال حتترم، أو أنه جيوز التنقص منها، ليس هذا املعىن هو املراد،               
وإمنا املراد رفع ما قد يتومهه بعض الناس أنه يسوغ اتباع شيء منها، أو أن مـن                 

ـ              سوخة ال  انتسب إليها من اليهود أو غريهم يكون على هدى، بل هي شرائع من
جيوز اتباع شيء منها لو علمت على التحقيق وسلمت من التغيري والتبديل، فكيف         
وقد جهل الكثري منها، ملا أدخل فيها من حتريف أعداء اهللا الذين يكتمون احلـق               

ويكذبون على اهللا وعلى دينه ما تقتضيه أهواؤهم ويكتبون الكتب          . وهم يعلمون 
من عند اهللا، وبذلك يعلم كل من له أدىن علم          إا  : من عندهم وبأيديهم ويقولون   

وبصرية أن الواجب على مجيع املكلفني من اجلن واإلنس أن يدخلوا يف ديـن اهللا               
الذي هو اإلسالم وأن يلتزموه، وأنه ال يسوغ ألحد اخلروج عـن ذلـك ال إىل                
 يهودية وال إىل نصرانية وال إىل غريمها، بل املفروض على مجيع املكلفني من حـني    
بعث اهللا نبيه ورسوله حممدا صلى اهللا عليه وسلم إىل قيام الساعة هو الـدخول يف            
اإلسالم والتمسك به، ومن اعتقد أنه يسوغ له اخلروج عن شريعة حممد صلى اهللا              
عليه وسلم كما وسع اخلضر اخلروج عن شريعة موسى كليم الرمحن عليه الصالة             

  نيباب وتوالسالم فهو كافر بإمجاع أهل العلم، يستت
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له األدلة فإن تاب وإال قتل، عمال مبا تقدم من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية              
الدالة على عموم رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم إىل مجيع الثقلني واهللا املستعان              
وهو حسبنا ونعم الوكيل، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على دينه وأن يصلح أحوال              

، وأن مين على عباده بالدخول يف دينه، والكفر مبا خالفه، إنه على             املسلمني مجيعا 
كل شيء قدير، وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى سـائر النبـيني               

  .واملرسلني وسائر الصاحلني، واحلمد هللا رب العاملني
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)١( 

فال ريب  :  بعد احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، أما          
وما {: أن اهللا سبحانه خلق اخللق ليعبدوه وحده ال شريك له، كما قال عز وجل             

يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم     {: وقال تعاىل  )٢(}لِْإنس ِإال ِليعبدونِ  خلَقْت الِْجن وا  
وقد أمر اهللا سبحانه وتعـاىل       )٣(}ِذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ    الَِّذي خلَقَكُم والَّ  

عباده ذه العبادة، وبعث الرسل عليهم الصالة والسالم، وأنزل الكتب، لبيان هذا            
واعبدوا اللَّه وال تشِركُوا ِبـِه      {: احلق، وتفصيله، والدعوة إليه، كما قال عز وجل       

ومعىن قـضى يف هـذه    )٥(}وقَضى ربك أَال تعبدوا ِإال ِإياه    {: وقال سبحانه  )٤(}شيئًا
وما أُِمروا ِإال ِليعبدوا اللَّه مخِلـِصني لَـه الـدين           {: أمر ووصى، وقال تعاىل   : اآلية

ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسولًا أَِن اُعبدوا اللَّه واجتِنبـوا           {: وقال سبحانه  )٦(}حنفَاَء
وما أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإال نوِحي ِإلَيِه أَنه ال           {: وقال سبحانه  )٧(}الطاغوت

  ِإلَه ِإال

                                     
 ١٠٥٢ ويف جملة البحوث اإلسالمية العدد الثالث ص       ٢٢ إىل   ١٥نشرت يف جملة التوحيد املصرية ص      )١(
ونشرت يف جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة العدد الثالث السنة    هـ الد األول    ١٣٩٧ عام   ١٠٦١-

  .هـ١٣٨٨األوىل 
 .٥٦سورة الذاريات اآلية ) ٢(
 .٢١سورة البقرة اآلية ) ٣(
 .٣٦سورة النساء اآلية ) ٤(
 .٢٣سورة اإلسراء اآلية ) ٥(
 .٥سورة البينة اآلية ) ٦(
 .٣٦سورة النحل اآلية ) ٧(
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ِكتاب أُحِكمت آياته ثُم فُصلَت ِمن لَدنْ حِكيٍم خِبٍري         {: وقال تعاىل  )١(}ِ فَاعبدون أَنا
هذَا بـالغٌ ِللنـاِس     {: وقال تعاىل  )٢(}ٌريأَال تعبدوا ِإال اللَّه ِإنِني لَكُم ِمنه نِذير وبشِ        

  .)٣(}وِلينذَروا ِبِه وِليعلَموا أَنما هو ِإلَه واِحد وِليذَّكَّر أُولُو الْأَلْباِب

، والتصريح بأنه خلق الثقلني ففي هذه اآليات الكرميات األمر بعبادته سبحانه  
هلذه العبادة، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبياا، والدعوة إليها، وحقيقـة هـذه             

هي طاعة اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسـلم، بـاإلخالص هللا يف مجيـع              : العبادة
األعمال، واالمتثال ألوامره، واحلذر من نواهيه، والتعاون يف ذلك كله، وتوجيـه            

 سبحانه، وسؤاله عز وجل مجيع احلاجات عن ذل وخضوع، وإميـان            القلوب إليه 
وإخالص، وصدق وتوكل عليه سبحانه، ورغبة ورهبة، مع القيام باألسباب الـيت           

وذا كله يستقيم أمـر الـدنيا       . شرعها لعباده، وأمرهم ا، وأباح هلم مباشرا      
ح للعباد، وال راحـة     والدين وتنتظم مصاحل العباد يف أمر املعاش واملعاد، وال صال         

لقلوم، وال طمأنينة لضمائرهم، إال باإلقبال على اهللا عز وجـل، والعبـادة لـه       
وحده، والتعظيم حلرماته، واخلضوع ألوامره، والكف عن مناهيه، والتواصي ـم        

: بذلك، والتعاون عليه، والوقوف عند احلدود اليت حد لعباده، كما قال عز وجل            
ِتلْك حدود اللَِّه ومن يِطِع اللَّه ورسولَه يدِخلْه جناٍت تجِري ِمن تحِتهـا             {

اِلِدينخ ارهالْأَن  

                                     
 .٢٥ء اآلية سورة األنبيا) ١(
 .٢-١سورة هود اآلية ) ٢(
 .٥٢سورة إبراهيم اآلية ) ٣(
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 ا وا           ِفيهارن ِخلْهدي هوددح دعتيو ولَهسرو ِص اللَّهعي نمو ِظيمالْع زالْفَو ذَِلك
  .)١(}ها ولَه عذَاب مِهنيِفي خاِلدا

ومن املعلوم أنه ال يتم أمر العباد فيما بينهم، وال تنتظم مصاحلهم وال جتتمع              
ضامن اإلسالمي الذي حقيقته التعاون علـى       كلمتهم، وال يهام عدوهم، إال بالت     

الرب والتقوى، والتكافل والتعاطف والتناصح، والتواصي باحلق، والصرب عليه، وال           
شك أن هذا من أهم الواجبات اإلسالمية، والفرائض الالزمة، وقد نصت اآليات            

 أفـرادا -القرآنية، واألحاديث النبوية، على أن التضامن اإلسالمي بني املـسلمني           
 من أهم املهمات، ومن الواجبات اليت البد منـها          -ومجاعات، حكومات وشعوبا  

لصالح اجلميع، وإقامة دينهم وحل مشاكلهم، وتوحيد صفوفهم، ومجع كلمتهم          
  .ضد عدوهم املشترك

والنصوص الواردة يف هذا الباب من اآليات واألحاديث كثرية جدا، وهـي            
ه وما يدل عليه عنـد أهـل العلـم،          وإن مل ترد بلفظ التضامن فقد وردت مبعنا       

التعاون والتكاتف،  : واألشياء حبقائقها ومعانيها ال بألفاظها اردة، فالتضامن معناه       
والتكافل والتناصر والتواصي، وما أدى هذا املعىن من األلفاظ، ويدخل يف ذلـك             

إىل األمر باملعروف، والنهي عن املنكر، والدعوة إىل اهللا سبحانه، وإرشاد النـاس             
أسباب السعادة والنجاة، وما فيه إصالح أمر الدنيا واآلخرة، ويـدخل يف ذلـك              
تعليم اجلاهل، وإغاثة امللهوف، ونصر املظلوم، ورد الظامل عـن ظلمـه، وإقامـة      

  احلدود، وحفظ األمن،
                                     

 .١٤-١٣سورة النساء اآلية ) ١(
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واألخذ على أيدي املفسدين املخربني، ومحاية الطـرق بـني املـسلمني داخـال        
 الربية والبحرية واجلوية، واالتصاالت السلكية والـال        وخارجا، وتوفري املواصالت  

سلكية بينهم، لتحقيق املصاحل املشتركة الدينية والدنيوية، وتسهيل التعـاون بـني            
  .املسلمني يف كل ما حيفظ احلق، ويقيم العدل، وينشر األمن والسالم يف كل مكان

سلح بينهم،  ويدخل يف التضامن أيضا اإلصالح بن املسلمني، وحل الرتاع امل         
فَـاتقُوا اللَّـه   {: وقتال الطائفة الباغية حىت تفيء إىل أمر اهللا، عمال بقوله تعـاىل         

  ِنكُميب وا ذَاتِلحأَصلُـوا      {: ، وقوله سبحانه  )١(}وتاقْت ِمِننيؤالْم اِن ِمنِإنْ طَاِئفَتو
فَأَصِلحوا بينهما فَِإنْ بغت ِإحداهما علَى الْأُخرى فَقَاِتلُوا الَِّتي تبِغي حتى تِفـيَء         

      مهنيوا بِلحفَأَص ِر اللَِّه فَِإنْ فَاَءتِإلَى أَم         ِحـبي أَقْـِسطُوا ِإنَّ اللَّـهِل ودا ِبالْع
  قِْسِطنيلِ    *الْمةٌ فَأَصوونَ ِإخِمنؤا الْممِإن        لَّكُـملَع قُوا اللَّـهاتو كُميوأَخ نيوا بح

  .)٢(}ترحمونَ

ففي هذه اآليات الكرميات، أمر اهللا املسلمني مجيعا بتقواه سبحانه، والقيـام            
باإلصالح بينهم عموما، وباإلصالح بني الطائفتني املتقاتلتني منـهم خـصوصا،           

، وأن يكون الصلح على أسس سليمة       وقتال الطائفة الباغية، حىت ترجع عن بغيها      
قائمة على العدل واإلنصاف، ال على امليل واجلور، وفيها التصريح بأن املـؤمنني             
مجيعا إخوة وإن اختلفت ألوام ولغام، وتناءت ديارهم، فاإلسـالم جيمعهـم            

  ويوحد بينهم، ويوجب عليهم العدل

                                     
 .١سورة األنفال اآلية ) ١(
 .١٠-٩سورة احلجرات اآلية ) ٢(
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 ويوجـب علـى   فيما بينهم، والتضافر والكف عن عدوان بعضهم على بعـض،       
وتدل أيضا على أن هذا الرتاع والقتال بـني         . إخوام اإلصالح بينهم إذا تنازعوا    

املؤمنني ال خيرجهم من اإلميان وهو قول أهل السنة واجلماعة، خالفا للخـوارج             
وِإنْ طَاِئفَتاِن ِمن الْمـؤِمِنني اقْتتلُـوا فَأَصـِلحوا         {: واملعتزلة، وهلذا قال سبحانه   

يابمهفسماهم مؤمنني مع االقتتال وهكذا مجيع املعاصي ال خترج املؤمن من            )١(}ن ،
مث ختم سبحانه هذه    . دائرة اإلميان ما مل يستحلها، ولكنها تنقص اإلميان وتضعفه        

واتقُـوا اللَّـه لَعلَّكُـم      {: اآليات باألمر بالتقوى، وعلق الرمحة على ذلك فقال       
ك على أن تقوى اهللا يف كل األمور، هي سـبب الرمحـة             ، فدل ذل  )٢(}ترحمونَ

  .والعصمة والنجاة، وصالح األحوال الظاهرة والباطنة

ويدخل يف التضامن أيضا تبادل التمثيل السياسي، أو ما يقوم مقامـه بـني              
احلكومات اإلسالمية، لقصد التعاون على اخلري، وحل املشاكل اليت قـد تعـرض       

تيار الرجال األكفاء يف عملهم ودينهم وأمانتهم هلـذه  بينهم بالطرق الشرعية، واخ   
  .املهمة العظيمة

ويدخل يف التضامن أيضا توجيه وسائل اإلعالم إىل ما فيه مصلحة اجلميـع،    
وسعادة اجلميع، يف أمر الدين والدنيا، وتطهريها مما يضاد ذلك، ومما ورد يف هذا               

 قوله عـز    -ى الرب والتقوى  وهو التضامن اإلسالمي، والتعاون عل    -األصل األصيل   
  يا أَيها{: وجل

                                     
 .٩سورة احلجرات اآلية ) ١(
 .١٠سورة احلجرات اآلية ) ٢(
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 نوتمال تقَاِتِه وت قح قُوا اللَّهوا اتنآم ونَ  الَِّذينِلمـسم مـتأَنأمـر اهللا   )١(} ِإال و
سبحانه يف هذه اآلية الكرمية عباده املؤمنني بأن يتقوه حق تقاته، ويستمروا علـى              
ذلك، ويستقيموا عليه حىت يأتيهم املوت وهم على ذلك، وما ذلـك إال ملـا يف                
تقوى اهللا عز وجل من صالح الظاهر والباطن، ومجع الكلمة، وتوحيد الـصف،             
وإعداد العبد؛ ألن يكون صاحلا مصلحا، وهاديا مهديا، باذال النفع إلخوانه، كافا            
لألذى عنهم، معينا هلم على كل خري، وهلذا أمر اهللا املؤمنني بعد ذلك باالعتـصام    

: وحبل اهللا سبحانه هو )٢(}واعتِصموا ِبحبِل اللَِّه جِميعا وال تفَرقُوا     {: حببله، فقال 
دينه الذي أنزل به كتابه الكرمي، وبعث به رسوله األمني، حممدا صلى اهللا عليـه               

مبا فيـه، والـدعوة إىل ذلـك،        هو التمسك به، والعمل     : وسلم، واالعتصام به  
واالجتماع عليه، حىت يكون هدف املسلمني مجيعا، وحمورهم الذي عليه املـدار،            
ومركز قوم هو اعتصامهم حببله، وحتاكمهم إليه، وحل مشاكلهم علـى نـوره             
وهداه، وبذلك جتتمع كلمتهم، ويتحد هدفهم، ويكونون ملجأ لكل مـسلم يف            

وـذا  . وف، وقلعة منيعة، وحصنا ضد أعـدائهم      أطراف الدنيا، وغوثا لكل مله    
االجتماع، وهذا االحتاد، وهذا التضامن، تعظم هيبتـهم يف قلـوب أعـدائهم،             

-ويستحقون النصر والتأييد من اهللا عز وجل، وحيفظهم سبحانه من مكائد العدو             
 لنبينا حممد صلى اهللا عليه وسـلم        -بالفعل- كما وقع ذلك     -مهما كانت كثرته  

  الكرام رضي اهللا عنهم، وأتباعهم يف صدر األمة، ففتحوا البالد،وصحابته 

                                     
 .١٠٢سورة آل عمران اآلية ) ١(
 .١٠٣سورة آل عمران اآلية ) ٢(
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وسادوا العباد، وحكموا باحلق، وحقق اهللا هلم وعده الذي ال خيلف، كما قـال عـز                
 وقـال   - )١(}يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم         {: وجل

 ِإنْ مكَّنـاهم ِفـي      الَِّذين* ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره ِإنَّ اللَّه لَقَِوي عِزيز         {: سبحانه
الْأَرِض أَقَاموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ            

وعـد  {: وقال سبحانه  )٣(}وكَانَ حقا علَينا نصر الْمؤِمِنني    {: وقال تعاىل  )٢(}الْأُموِر
            لَفخـتا اسِض كَمِفي الْأَر مهِلفَنختساِت لَياِلحِملُوا الصعو كُموا ِمننآم الَِّذين اللَّه

           عب ِمن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَِّذي ار مهِدين ملَه نكِّنملَيو ِلِهمقَب ِمن الَِّذين   ِفِهمـوِد خ
وا ال يضركُم   وِإنْ تصِبروا وتتقُ  {:  وقال تعاىل  )٤(}أَمنا يعبدونِني ال يشِركُونَ ِبي شيئًا     

ففي هذه اآليات الكرميات حث املسلمني       )٥(}ٌيطكَيدهم شيئًا ِإنَّ اللَّه ِبما يعملُونَ محِ      
وتشجيعهم على التمسك بدينهم، والقيام بنصره، وذلك هو نصر اهللا، فإنـه سـبحانه    

ريعته وأوليائه، واهللا   وتعاىل يف غاية الغىن عن عباده، وإمنا املراد بنصره هو نصر دينه وش            
  .ناصر من نصره، وخاذل من خذله، وهو القوي العزيز

ويف هذه اآليات أيضا البشارة العظيمة بأن اهللا عز وجل ينـصر مـن نـصره،                
فالواجب على املسلمني   . ويستخلفه يف األرض، وميكن له، وحيفظه من مكايد األعداء        

سك به، والتضامن فيما بينهم، والتعاون      مجيعا أينما كانوا هو االعتصام بدين اهللا، والتم       
  على الرب

                                     
 .٧سورة حممد اآلية ) ١(
 .٤١-٤٠سورة احلج اآليتان ) ٢(
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والتقوى، ومناصحة من واله اهللا أمرهم، واحلذر من أسباب الشقاق واخلـالف،            
والرجوع يف حل املشاكل إىل كتاب رم وسنة نبيهم صلى اهللا عليـه وسـلم،               
والتواصي يف ذلك باحلق والصرب عليه، مع احلذر من طاعة الـنفس والـشيطان،              

يفلحون وينجحون، ويسلمون من كيد أعدائهم، ويكتب اهللا هلـم العـز            وبذلك  
والنصر، والتمكني يف األرض، والعاقبة احلميدة، ويؤلف بني قلوم، ويرتع منـها            
الغل والشحناء، وينجيهم من عذابه يوم القيامة، ويف هذا املعىن يقول النيب صـلى              

إن اهللا يرضى لكم ثالثـا أن تعبـدوه وال      : ((اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح     
تشركوا به شيئا وأن تعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا وأن تناصحوا من واله اهللا            

  ).)أمركم

وتعـاونوا علَـى الِْبـر      {: ومما ورد يف التضامن اإلسالمي قوله جل وعال       
 )١(}ه شِديد الِْعقَابِ  والتقْوى وال تعاونوا علَى الِْإثِْم والْعدواِن واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّ         

وهذه اآلية الكرمية من أصرح اآليات يف وجوب التـضامن اإلسـالمي، الـذي              
حقيقته ومعناه التعاون على الرب والتقوى كما سلف بيان ذلـك، وفيهـا حتـذير     
املسلمني من التعاون على اإلمث والعدوان ملا يف ذلك من الفساد الكبري، والعواقب             

غضب اهللا سبحانه، وتسليط األعـداء وتفريـق الكلمـة،          الوخيمة، والتعرض ل  
نـسأل اهللا  . واختالف الصفوف، وحصول التنازع املفضي إىل الفشل واخلـذالن     

  .العافية من ذلك
  واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه شِديد{: ويف قوله سبحانه يف ختام اآلية

                                     
 .٢سورة املائدة اآلية ) ١(
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، حتذير للمسلمني من خمالفة أمره وارتكاب يه، فيرتل م عقابه، الذي ال             )١(}الِْعقَاِب
  .طاقة هلم به

والْمؤِمنـونَ  {: ومن اآليات الواردة يف التضامن أيضا قولـه عـز وجـل           
والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعٍض يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهـونَ عـِن الْمنكَـِر            

ِقيميو      ولَهسرو ونَ اللَّهِطيعيكَاةَ وونَ الزتؤيالةَ ووهـذه الـصفات     )٢(}ونَ الص
العظيمة هي مجاع اخلري، وعنوان السعادة، وسبب صالح أمر الـدنيا واآلخـرة،             

أُولَِئـك  {: وهلذا علق سبحانه وتعاىل رمحتهم على هذه الصفات اجلليلـة فقـال          
 ِكيمح ِزيزع ِإنَّ اللَّه اللَّه مهمحريفتبني بذلك أن الرمحـة والنـصر علـى     )٣(}س

اهللا وحق عباده، وال يـتم  العدو، وسالمة العاقبة، كل ذلك مرتب على القيام حبق    
ذلك إال بالتناصح والتعاون والتضامن، والصدق يف طلب اآلخرة والرغبة فيما عند            
اهللا، واإلنصاف من النفس، وحتري سبيل العدل، ويف هذا املعىن يقـول اهللا عـز               

يا أَيها الَِّذين آمنوا كُونوا قَواِمني ِبالِْقسِط شهداَء ِللَِّه ولَو علَى أَنفُـِسكُم أَِو   {: وجل
ولَى ِبِهما فَال تتِبعوا الْهوى أَنْ تعِدلُوا       الْواِلديِن والْأَقْرِبني ِإنْ يكُن غَِنيا أَو فَِقريا فَاللَّه أَ        

ويقول عز وجل يف سورة      )٤(}وِإنْ تلْووا أَو تعِرضوا فَِإنَّ اللَّه كَانَ ِبما تعملُونَ خبريا         
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يا أَيها الَِّذين آمنوا كُونوا قَواِمني ِللَِّه شهداَء ِبالِْقـسِط وال يجـِرمنكُم        {: املائدة
قُوا اللَّهاتى وقْوِللت بأَقْر وِدلُوا هِدلُوا اععلَى أَال تٍم عآنُ قَونش  

 ويف هاتني اآليتني أمر املؤمنني أن يقوموا هللا بالقسط،  )١(} اللَّه خِبري ِبما تعملُونَ    ِإنَّ
وأن يشهدوا له بذلك يف حق العدو والصديق، والقريب والبعيد، وحتذيرهم من أن          
حيملهم اهلوى أو البغضاء على خالف العدل، وأوضح سبحانه أن العدل هو أقرب            

نه ال صالح للمسلمني فيما بينـهم، وال اسـتقامة، وال    للتقوى، فدل ذلك على أ    
  .وحدة لكلمتهم، إال بالعدل وإعطاء كل ذي حق حقه

ِبسِم اللَِّه الرحمِن  : ومما ورد يف وجوب التضامن اإلسالمي قول اهللا عز وجل         
سٍر ِإال الَِّذين آمنوا وعِملُـوا الـصاِلحاِت        ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خ   *والْعصِر  الرِحيِم ٍ 

 فأوضح سبحانه يف هذه السورة القصرية       )٢()ر بالصب وتواصوا ِبالْحق وتواصوا  
العظيمة، أنه ال سبيل إىل النجاح والربح والعاقبة احلميدة والسالمة مـن أنـواع              

  .ي باحلق والصرب عليهاخلسران إال باإلميان والعمل الصاحل، والتواص
والواقع من حني بعث اهللا نبيه حممدا صلى اهللا عليه وسلم إىل يومنا هـذا،               

  .شاهد ودليل على ما دلت عليه هذه السورة الكرمية
وملا أخل املسلمون ذا األمر العظيم بعد الصدر األول حصل بينهم من الشحناء             

 لذلك وال دواء له إال بـالرجوع        والفرقة واالختالف ما ال خيفى على أحد، وال عالج        
إىل دين اهللا، واالعتصام به، والعمل به، وحتكيمه، والتحاكم إليه يف كل مـا شـجر                

  فَال وربك ال يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر {: بينهم، كما قال اهللا عز وجل

                                     
 .٨سورة املائدة اآلية ) ١(
 .سورة العصر كاملة) ٢(
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:  وقال تعاىل  )١(}بينهم ثُم ال يِجدوا ِفي أَنفُِسِهم حرجا ِمما قَضيت ويسلِّموا تسِليما          
يا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي الْأَمِر ِمنكُم فَِإنْ تنازعتم ِفي              {

ِل ِإنْ كُنتم تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْـآِخِر ذَِلـك خيـر            شيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه والرسو    
ومما ورد من األحاديث الشريفة يف التضامن اإلسالمي الذي هـو            )٢(}وأَحسن تأِْويلًا 

قيل ملن يا )) الدين النصيحة (: (التعاون على الرب والتقوى قول النيب صلى اهللا عليه وسلم         
أخرجـه مـسلم يف   ) )هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم((رسول اهللا قال   

)) املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعـضه بعـضا  ((صحيحه، وقوله صلى اهللا عليه وسلم      
مثل املسلمني يف تـوادهم وتـرامحهم   (( وقوله صلى اهللا عليه وسلم وشبك بني أصابعه  

)) وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر            
  .أخرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما

يث وما جاء يف معناها تدل داللة ظاهرة على وجوب التضامن بني            فهذه األحاد 
املسلمني، والتراحم والتعاطف، والتعاون على كل خري، ويف تشبيههم بالبناء الواحـد،            
واجلسد الواحد، ما يدل على أم بتضامنهم وتعاوم وتـرامحهم جتتمـع كلمتـهم،              

ولْتكُن ِمنكُم أُمةٌ يدعونَ    { :وينتظم صفهم، ويسلمون من شر عدوهم، وقد قال تعاىل        
      ِن الْمنَ عوهنيوِف ورعونَ ِبالْمرأْميِر ويونَ   ِإلَى الْخفِْلحالْم مه أُولَِئككَِر ووإمام  )٣(}ن

اجلميع يف هذه الدعوة اخلرية وقدوم يف هذا السبيل القيم، هو نبيهم وسيدهم وقائدهم              
  األعظم، نبينا حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فهو أول من دعا
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حلق، والوقـوف   هذه األمة إىل توحيد را، واالعتصام حببله، ومجع كلمتها على ا          
صفا واحدا يف وجه عدوها املشترك، ويف حتقيق مصاحلها وقضاياها العادلة، عمال            

ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمـِة والْموِعظَـِة الْحـسنِة          {: بقوله تعاىل خطابا له   
   نسأَح ِبالَِّتي ِهي ماِدلْهجو ِإلَى اللَِّه      {: وقوله عز وجل   )١(}وعِبيِلي أَدِذِه سقُلْ ه
وقد سار على جه القومي، صـحابته الكـرام،          )٢(}علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني    

وإتباعهم بإحسان رضي اهللا عنهم وأرضاهم فنجحوا يف ذلك غاية النجاح، وحقق            
، كما سبق التنبيه على ذلك واإلشارة       اهللا هلم ما وعدهم به من عزة وكرامة ونصر        

  .إليه يف أول الكلمة
وال ريب أن اهللا عز وجل إمنا حقق هلم ما تقدمت اإلشارة إليـه بإميـام                
الصادق، وجهادهم العظيم، وأعماهلم الصاحلة، وصربهم ومصابرم، وصدقهم يف         

، كما قال   القول والعمل، وتضامنهم وتكاتفهم يف ذلك، ال بأنسام وال بأمواهلم         
وما أَموالُكُم وال أَوالدكُم ِبالَِّتي تقَربكُم ِعندنا زلْفَى ِإال من آمن وعِملَ            {: تعاىل

 )٣(}صاِلحا فَأُولَِئك لَهم جزاُء الضعِف ِبما عِملُوا وهم ِفي الْغرفَـاِت آِمنـونَ            
إن اهللا ال ينظـر إىل صـوركم وال إىل          ((وكما قال النيب صلى اهللا عليه وسـلم         

فمن سار  . أخرجه مسلم يف صحيحه   )) أموالكم ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم     
على سبيلهم وج جهم، أعطاه اهللا كما أعطاهم، وأيده كما أيدهم، فهو القائل             

  ِإنا لَننصر رسلَنا والَِّذين آمنوا ِفي{: عز وجل يف كتابه املبني

                                     
 .١٢٥سورة النحل اآلية ) ١(
 .١٠٨سورة يوسف اآلية ) ٢(
 .٣٧سورة سبأ اآلية ) ٣(
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الْحياِة الدنيا ويوم يقُوم الْأَشهاد يوم ال ينفَع الظَّاِلِمني معِذرتهم ولَهـم اللَّعنـةُ              
ملَهوُء و{:  وهو القائل سبحانه   )١(}س      مهِإن ِلنيسرا الْماِدنا ِلِعبنتكَِلم قَتبس لَقَدو

وكَانَ حقا  {: وهو القائل عز وجل    )٢(}لَهم الْمنصورونَ وِإنَّ جندنا لَهم الغالبون     
  .)٣(}َعلَينا نصر الْمؤِمِنني

واهللا عز وجل املسؤول أن جيمع كلمة املسلمني على اهلدى، وأن يفقههم يف             
اطه املـستقيم، وأن ميـنحهم   دينه، وأن يصلح والة أمرهم، ويهديهم مجيعا صـر     

الصدق يف التضامن بينهم، والتناصح والتعاون على اخلري، وأن يعيذهم من التفرق            
واالختالف، ومضالت الفنت، وأن حيفظهم من مكايد األعداء، أنـه ويل ذلـك             
والقادر عليه، وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله حممد وصـحبه ومـن              

  .نتبعهم بإحسان إىل يوم الدي

                                     
 .٥٢-٥١سورة غافر اآلية ) ١(
 .١٧٣-١٧١سورة الصافات ) ٢(
 .٤٧سورة الروم اآلية ) ٣(
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فقد قـال  : أما بعد. احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده    
لْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي ورِضـيت لَكُـم          ا{: اهللا تعاىل 

ومن {: وقال تعاىل  )٢(}نَّ الدين ِعند اللَِّه الِْإسالم    ِإ{: وقال تعاىل  )١(}الِْإسالم ِدينا 
اِسِرينالْخ ِة ِمنِفي الْآِخر وهو هلَ ِمنقْبي ا فَلَنالِم ِدينالِْإس رِغ غَيتب٣(}ي(.  

 االستسالم هللا بالتوحيد، واالنقياد له بالطاعة، والرباءة مـن        : واإلسالم هو 
الشرك وأهله، ولقد كان الشرك عقيدة العرب قبل ظهور دعوة حممد صـلى اهللا              

كنا نعبد احلجر فـإذا    : ((عليه وسلم، روى البخاري عن أيب رجاء العطاردي قال        
وجدنا حجرا هو خري منه ألقيناه وأخذنا اآلخر فإذا مل جند حجرا مجعنا حثوة من               

  )).تراب مث جئنا بالشاة فحلبنا عليه مث طفنا به

أما حال األمم عامة قبل ظهور دعوته صلى اهللا عليه وسلم، فقد بينها القرآن       
ويعبدونَ ِمـن دوِن اللَّـِه مـا ال         {: الكرمي يف آيات كثرية، منها قوله عز وجل       

: انهوقوله سبح .  اآلية )٤(}يضرهم وال ينفَعهم ويقُولُونَ هؤالِء شفَعاؤنا ِعند اللَّهِ       
  والَِّذين اتخذُوا ِمن دوِنِه أَوِلياَء ما نعبدهم ِإال ِليقَربونا{

                                     
 .٣سورة املائدة اآلية ) ١(
 .١٩سورة آل عمران اآلية ) ٢(
 .٨٥سورة آل عمران اآلية ) ٣(
 .١٨سورة يونس اآلية ) ٤(
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* ِإنا جعلْنا الشياِطني أَوِلياَء ِللَِّذين ال يؤِمنـونَ         {: ، وقوله سبحانه  )١(}ى اللَِّه زلْفَى  ِإلَ
     لَيا عندجةً قَالُوا ولُوا فَاِحشِإذَا فَعو             رـأْمال ي ا قُـلْ ِإنَّ اللَّـها ِبهنرأَم اللَّها واَءنا آبه

ِإنهـم اتخـذُوا   {:  إىل قوله سـبحانه )٢(}ِبالْفَحشاِء أَتقُولُونَ علَى اللَِّه ما ال تعلَمونَ   
وجعلُوا {:  وقال عز وجل   )٣(}الشياِطني أَوِلياَء ِمن دوِن اللَِّه ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ       

ِللَِّه ِمما ذَرأَ ِمن الْحرِث والْأَنعاِم نِصيبا فَقَالُوا هذَا ِللَِّه ِبزعِمِهم وهذَا ِلشركَاِئنا فَمـا               
م سـاَء مـا     كَانَ ِلشركَاِئِهم فَال يِصلُ ِإلَى اللَِّه وما كَانَ ِللَِّه فَهو يِصلُ ِإلَى شركَاِئهِ            

  .)٤(}يحكُمونَ
واآليات يف هذا املعىن كثرية، ودلت األحاديث الصحيحة عن رسول اهللا صـلى             

أن : اهللا عليه وسلم، وما ذكره كتاب السرية النبوية واملؤرخون والثقات بأحوال األمم           
أهل األرض قد تنوع شركهم قبل مبعثه عليه الصالة والسالم، فمنهم من يعبد األصنام              

. األوثان، ومنهم من يعبد أصحاب القبور، ومنهم مـن يعبـد الـشمس والقمـر              و
والكواكب، ومنهم من يعبد غري ذلك، فدعاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أن               

: يعبدوا اهللا وحده، وأن يدعوا ما هم عليه وآباؤهم من الباطل، كما قال اهللا عز وجل               
}    ي رِإن اسا النها أَيقُلْ ي  ِض ال ِإلَـهالْأَراِت واومالس لْكم ا الَِّذي لَهِميعج كُمولُ اللَِّه ِإلَيس

             ـوهِبعاتاِتِه وكَِلمِباللَِّه و ِمنؤالَِّذي ي يالْأُم ِبيوِلِه النسروا ِباللَِّه وفَآِمن ِميتيِيي وحي وِإال ه
ِكتاب أَنزلْناه ِإلَيك ِلتخِرج الناس ِمن الظُّلُماِت ِإلَـى         { وقال سبحانه    )٥(}لَعلَّكُم تهتدونَ 

  النوِر
                                     

 .٣سورة الزمر اآلية ) ١(
 .٢٨-٢٧سورة األعراف اآلية ) ٢(
 .٣٠سورة األعراف اآلية ) ٣(
 .١٣٦سورة األنعام اآلية ) ٤(
 .١٥٨ة األعراف اآلية سور) ٥(
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يا أَيها النِبي ِإنا أَرسلْناك     {: ، وقال سبحانه  )١(}ِن ربِهم ِإلَى ِصراِط الْعِزيِز الْحِميدِ     ِبِإذْ
ومـا  {: وقال تعاىل  )٢(}وداِعيا ِإلَى اللَِّه ِبِإذِْنِه وِسراجا مِنريا      *شاِهدا ومبشرا ونِذيرا    

يا أَيها النـاس    {:  وقال عز وجل   )٣(}أُِمروا ِإال ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين حنفَاءَ       
: وقـال سـبحانه    )٤(}اعبدوا ربكُم الَِّذي خلَقَكُم والَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقون        

  . اآلية واآليات يف هذا املعىن كثرية)٥(}ِإياهوقَضى ربك أَال تعبدوا ِإال {

وقد أوضح سبحانه يف آيات كثريات أن هؤالء املشركني كانوا مـع شـركهم             
وكفرهم يعترفون بأن اهللا خالقهم، ورازقهم، وإمنا عبدوا غريه على أنه واسطة بينـهم              

ويعبدونَ ِمن دوِن اللَّـِه مـا ال يـضرهم وال     {: وبني اهللا كما سبق يف قوله سبحانه      
ن اآليات، ومن ذلك  وما جاء يف معناه م     )٦(}ينفَعهم ويقُولُونَ هؤالِء شفَعاؤنا ِعند اللَّهِ     

الْأَبصار ومن قُلْ من يرزقُكُم ِمن السماِء والْأَرِض أَمن يمِلك السمع و  {: قوله سبحانه 
              قُولُونَ اللَّـهيفَس رالْأَم ربدي نمو يالْح ِمن تيالْم ِرجخيِت ويالْم ِمن يالْح ِرجخي

ولَِئن سأَلْتهم من خلَقَهم لَيقُولُن اللَّـه فَـأَنى         {: وقوله سبحانه  )٧(}فَقُلْ أَفَال تتقُونَ  
  .وغريها من آيات كثريات صرحية يف هذا املعىن )٨(}يؤفَكُونَ

                                     
 .١سورة إبراهيم اآلية ) ١(
 .٤٦-٤٥سورة األحزاب اآلية ) ٢(
 .٥سورة البينة اآلية ) ٣(
 .٢١سورة البقرة اآلية ) ٤(
 .٢٣سورة اإلسراء اآلية ) ٥(
 .١٨سورة يونس اآلية ) ٦(
 .٣١سورة يونس اآلية ) ٧(
 .٨٧سورة الزخرف اآلية ) ٨(
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م اخلامت ليس للعـرب  فجاءت بعثة سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم بدين اإلسال      
وحدهم، بل وللناس كافة، جاءت يف وقت البشرية مجعاء بـأمس احلاجـة إىل مـن                

  .خيرجهم من الظلمات إىل النور

وهي أركانـه،  : وهذا الدين العظيم وهو اإلسالم يقوم على أسس وقواعد مخس         
: كما يف الصحيحني عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـال                

بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وإقام الـصالة                 ((
  )).وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت

، وهذه الكلمة العظيمة ليست عبـادة       فالشهادتان أول أركان اإلسالم وأمهها    
تنطق باللسان فحسب، وإن كان ما يصبح مسلما ظاهرا، بـل الواجـب العمـل               

دلوهلما، ويتضمن ذلك إخالص العبادة هللا وحده، واإلميان بأنه املـستحق هلـا، وأن              مب
  .عبادة ما سواه باطلة

كما يقتضي مدلوهلما حمبة اهللا سبحانه، وحمبة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وهذه             
م قُلْ ِإنْ كُنت  {: احملبة تقتضي عبادة اهللا وحده وتعظيمه وإتباع سنة نبيه، كما قال تعاىل           

       كُموبذُن لَكُم ِفرغيو اللَّه كُمِببحوِني يِبعفَات ونَ اللَّهِحبكما أن من مدلوهلما طاعة      )١(}ت 
وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه ومـا نهـاكُم عنـه          {: رسول اهللا فيما أمر به قال تعاىل      

ثالث من كن فيه وجد ن حالوة        ((: وجاء يف احلديث املتفق على صحته      )٢(}فَانتهوا
  احلديث)) يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها اإلميان أن

                                     
 .٣٠سورة آل عمران اآلية ) ١(
 .٧سورة احلشر اآلية ) ٢(
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ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده          : ((وقوله صلى اهللا عليه وسلم    
  )).والناس أمجعني

فهي أهم األركان بعد الشهادتني إذ هـي        : فهو إقامة الصالة  : أما الركن الثاين  
صالته، فإن صلحت فقد    : ود الدين وأول ما حياسب عنه العبد يوم القيامة من عمله          عم

أفلح وجنح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وهي عبادة تؤدى يف وقتها احملدد، قـال               
وأمرنا اهللا سبحانه وتعـاىل      )١(}ِإنَّ الصالةَ كَانت علَى الْمؤِمِنني ِكتابا موقُوتا      {: تعاىل

حاِفظُوا علَى الصلَواِت والصالِة الْوسطَى وقُوموا ِللَّـِه        {: باحملافظة عليها فقال تعاىل   
٢(}قَاِنِتني(.  

: وقد توعد اهللا سبحانه وتعاىل من يتهاون ا ويؤخرها عن وقتها قـال تعـاىل              
 )٣(}فَخلَف ِمن بعِدِهم خلْف أَضاعوا الصالةَ واتبعوا الشهواِت فَسوف يلْقَونَ غَيا          {

   )٤(}الَِّذين هم عن صالِتِهم ساهونَ * فَويلٌ ِللْمصلِّني{: وقال سبحانه

روى مـسلم يف    . والصالة هي العالمة املميزة بني اإلسالم والكفـر والـشرك         
: صحيحه عن جابر رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يقـول      

:  ويف حديث بريدة رضي اهللا عنـه       ))إن بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة       ((
خرجه اإلمام أمحـد وأهـل      ) )ن تركها فقد كفر   العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فم     ((

  .السنن بإسناد صحيح
                                     

 .١٠٣سورة النساء اآلية ) ١(
 .٢٣٨سورة البقرة اآلية ) ٢(
 .٥٩سورة مرمي اآلية ) ٣(
 .٥-٤سورة املاعون اآليتان ) ٤(
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والواجب أن تؤدى الصالة مجاعة يف املسجد ملا هلا من الفضل العظيم، فعن ابـن   
الصالة مجاعة أفضل   : ((قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : عمر رضي اهللا عنهما قال    

ولقد هم رسول اهللا صلى اهللا عليـه    . متفق عليه ) )من صالة الفذ بسبع وعشرين درجة     
يف حديث متفق عليه،    . وسلم بتحريق البيوت على رجال يتخلفون عن صالة اجلماعة        

من مسع النداء فلم يأت فال صـالة لـه إال مـن             : ((وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم     
وذلك يـدل   . خرجه ابن ماجة والدارقطين وابن حبان واحلاكم بإسناد صحيح         ))عذر

  .على عظم شأن أدائها يف اجلماعة

تعـاىل اخلـشوع    وهذه الصالة من متامها وشرط قبوهلا عنـد اهللا سـبحانه و           
الَّـِذين هـم ِفـي صـالِتِهم      * قَد أَفْلَح الْمؤِمنـونَ     {: واالطمئنان فيها، قال تعاىل   

اِشعوأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم من مل يطمئن يف صالته أن يعيدها )١(}ونَخ.  

والصالة مظهر من مظاهر املساواة واألخوة واالنتظام، وتوحيـد وجهتـهم إىل            
ويف الصالة راحة للمؤمن وقرة عني، كما قال عليـه الـصالة            . الكعبة املشرفة قبلتهم  

 وكان صلى اهللا عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع          )وجعلت قرة عيين يف الصالة    : (والسالم
يا بالل أرحنا   : ((وكان يقول لبالل   )٢(}استِعينوا ِبالصبِر والصالةِ  {: إليها، لقوله تعاىل  

فيستريح قلبه،  :  سبحانه وتعاىل  ألن املسلم إذا وقف للصالة إمنا يقف أمام خالقه        . ))ا
  .وتطمئن نفسه، وختشع جوارحه، وتقر عينه بربه ومواله عز وجل

  وهي فريضة اجتماعية سامية،: إيتاء الزكاة: والركن الثالث

                                     
 .٢-١سورة املؤمنون اآليتان ) ١(
 .١٥٣سورة البقرة اآلية ) ٢(
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من عطف ورمحة وحب وتعاون بني املـسلمني،        : تشعر املؤمن بسمو أهداف اإلسالم    
ا هو حق واجب، وألنه يف احلقيقـة        وليس لواحد منة أو فضل فيما يقدمه من مال، إمن         

وقال  )١(}اكُموآتوهم ِمن ماِل اللَِّه الَِّذي آت     {: مال اهللا الذي استخلفه فيه، قال تعاىل      
ِذين آمنوا ِمـنكُم  آِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه وأَنِفقُوا ِمما جعلَكُم مستخلَِفني ِفيِه فَالَّ  {: تعاىل

كَِبري رأَج مفَقُوا لَهأَن٢(}و(.  

ولقد قرنت الزكاة بالصالة يف آيات كثرية وألمهيتها قاتل أبو بكر الصديق رضي           
واهللا ألقاتلن من فرق بني     : اهللا عنه بعض قبائل العرب عندما منعوا زكاة أمواهلم، وقال         

  .اهللا عنهم على ذلكالصالة والزكاة، وتابعه الصحابة رضي 

والَّـِذين  {: ولقد توعد اهللا سبحانه وتعاىل من خبل عن اإلنفاق، فقـال تعـاىل         
 بونَ الذَّهكِْنزذَاٍب أَِليمٍ         يِبع مهرشِبيِل اللَِّه فَبا ِفي سهِفقُوننال يةَ والِْفضوجتب  )٣(} و 

الزكاة على املسلم إذا بلغ ماله نصابا من أي نوع من أنواع املال الزكوي إذا حال عليه              
ن احلول، ما عدا احلبوب والثمار فإن الزكاة جتب فيها عند نضجها ومتام استوائها، وإ             

وتعطى ملستحقيها كما وردت أصنافهم يف القرآن الكرمي يف سورة    . مل حيل عليها احلول   
دقَات ِللْفُقَراِء والْمساِكِني والْعاِمِلني علَيهـا والْمؤلَّفَـِة        ِإنما الص {: التوبة، قال تعاىل  

  .)٤(}قُلُوبهم وِفي الرقَاِب والْغاِرِمني وِفي سِبيِل اللَِّه وِابِن السِبيِل فَِريضةً ِمن اللَِّه

                                     
 .٣٣سورة النور اآلية ) ١(
 .٧سورة احلديد اآلية ) ٢(
 .٣٤ اآلية سورة التوبة) ٣(
 .٦٠سورة التوبة اآلية ) ٤(
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 أَيها الَِّذين آمنوا كُِتب علَـيكُم       يا{: لقوله تعاىل : صوم رمضان : الركن الرابع 
ويف الصوم يتدرب املسلم     )١(}الصيام كَما كُِتب علَى الَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ        

على كبح مجاح نفسه عن امللذات والشهوات املباحة ملدة من الزمن، وله فوائد صحية              
عالوة على الفوائد الروحية، وفيه يشعر املسلم حباجة أخيه املسلم اجلائع والذي قد متر              

  .عليه األيام دون طعام أو شراب، كما حيصل اآلن لبعض إخواننا يف أفريقيا

شهر {: وشهر رمضان أفضل الشهور، وقد أنزل اهللا فيه القرآن الكرمي قال تعاىل           
وفيه ليلة  )٢(}قُرآنُ هدى ِللناِس وبيناٍت ِمن الْهدى والْفُرقَاِنرمضانَ الَِّذي أُنِزلَ ِفيِه الْ 

 *وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدِر      * ا أَنزلْناه ِفي لَيلَِة الْقَدِر      ِإن{: خري من ألف شهر قال تعاىل     
والصائم يغفر له ما تقدم من ذنبه إذا كان صـومه            )٣(}لَيلَةُ الْقَدِر خير ِمن أَلِْف شهرٍ     

قـال رسـول اهللا   : اهللا عنه قالإميانا واحتسابا، كما صح من حديث أيب هريرة رضي     
من صام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن            : ((صلى اهللا عليه وسلم   

لة القدر إميانا واحتسابا    قام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لي            
  .متفق عليه) )غفر له ما تقدم من ذنبه

والواجب على الصائم أن حيفظ صيامه باجتناب الغيبـة والنميمـة والكـذب             
واالستماع إىل املالهي، واحلذر من سائر احملرمات، ويسن له اإلكثار من قراءة القرآن             

  . العشر األواخرومن ذكر اهللا والصدقة واالجتهاد يف العبادة وخاصة يف

                                     
 .١٨٣سورة البقرة اآلية ) ١(
 .١٨٥سورة البقرة اآلية ) ٢(
 .٣-٢-١سورة القدر اآليات ) ٣(
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وِللَِّه علَى الناِس ِحج    {:  قال تعاىل  :فهو حج البيت احلرام   : أما الركن اخلامس  
 ِت ميِبيلًا   الْبِه سِإلَي طَاعتوفرض احلج مرة واحدة يف العمر، وكذلك العمرة،         )١(}ِن اس

وجيبان على املسلم العاقل البالغ احلر املستطيع، ويصحان من الصيب ولكن ال يسقط عنه            
بذلك فرضهما إذا بلغ واستطاع، واملرأة اليت ليس لديها حمرم يرافقها يف احلج والعمرة               

صحة األحاديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالنهي عن سـفر             يسقطان عنها ل  
واحلج مؤمتر إسالمي يلتقي فيه املسلمون حيث يأتون إليه من كل فج             املرأة دون حمرم،  

عميق ومن سائر أرجاء الدنيا من جنسيات وألوان ولغات، يلبسون لباسـا واحـدا،              
ال فرق بني كبري وصـغري وال       يقفون على صعيد واحد، واجلميع يؤدون عبادة واحدة         

ـ      {: غين وفقري وال أسود وأبيض، سواسية، كما قال اهللا سبحانه          ِإن ـاسـا النها أَيا ي
خلَقْناكُم ِمن ذَكٍَر وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَباِئلَ ِلتعارفُوا ِإنَّ أَكْرمكُم ِعنـد اللَّـِه              

قَاكُم٢(}أَت(.  

واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة، كما جاء يف الصحيحني عـن أيب هريـرة            
العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما واحلج املربور ليس له جزاء            ((:رضي اهللا عنه مرفوعا   

من حج هللا فلم يرفث ومل      : ((ويف الصحيح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        )) إال اجلنة 
  .))يفسق رجع كيوم ولدته أمه

ولإلسالم ركائز أخرى وإن مل تكن من األركان لكنها تعني على وجوده حيـا              
األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ولقد وصف سبحانه        : مطبقا يف واقع املسلمني، منها    
  وتعاىل هذه األمة بأا خري أمة

                                     
 .٩٧سورة آل عمران اآلية ) ١(
 .١٣سورة احلجرات اآلية ) ٢(
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كُنتم خيـر أُمـٍة     {:  للناس، ألا تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر قال تعاىل         أخرجت
  رأْماِس تِللن تِرجونَ ِباللَّهِ      أُخِمنؤتكَِر ونِن الْمنَ عوهنتوِف ورعقال بعض   )١(}ونَ ِبالْم

األمر باملعروف والنـهي  : من أراد أن يكون من خري هذه األمة فليؤد شرطها      (: السلف
  .)عن املنكر

اجلهاد يف سـبيل  : وجانب آخر مهم يف اإلسالم جيب أن يهتم به املسلمون وهو          
تب عليه من عز املسلمني وإعالء كلمة اهللا ومحاية أوطان املسلمني من عدوان             اهللا ملا يتر  

قال رسول اهللا   : الكافرين، وهلذا ثبت يف الصحيحني عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال           
أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا             : ((صلى اهللا عليه وسلم   

رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمـواهلم   
ويف املسند وجامع الترمذي بإسناد صحيح عـن         ))إال حبق اإلسالم وحسام على اهللا     

رأس األمر اإلسالم وعمـوده     (( : عليه وسلم قال   معاذ رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا       
وقال أبو بكر الصديق رضـي اهللا عنـه يف     )) الصالة وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهللا      

اجلهاد يف سـبيل اهللا إال ضـرم اهللا     ال يدع قوم    (خطبة خطبها بعدما بايعه املسلمون      
ففي اجلهاد إحقاق للحق وإزهاق للباطل وإقامة لشرع اهللا ومحاية للمـسلمني            ) بالذل

  .وأوطام من مكايد أعدائهم

ودين اإلسالم هو دين الفطرة اليت فطر اهللا الناس عليها، وهو دعـوة األنبيـاء                
مسلمني، كما قال سبحانه يف كتابه      والرسل من قبل، فكل نيب يدعو قومة إليه ليكونوا          

  : العظيم عـن أيب األنبيـاء وخليـل الـرمحن إبـراهيم عليـه الـصالة والـسالم                 
}ري نمواِهيمرِملَِّة ِإب نع غَب  

                                     
 .١١٠سورة آل عمران اآلية ) ١(
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         ِإذْ قَالَ لَه اِلِحنيالص ِة لَِمنِفي الْآِخر هِإنا وينِفي الد اهنطَفَيلَقَِد اصو هفْسن ِفهس نِإال م
       الَِمنيالْع بِلر تلَمقَالَ أَس ِلمأَس هبِإنَّ          *ر ِنـيا بي قُوبعيِنيِه وب اِهيمرا ِإبى ِبهصوو

  .)١(}اللَّه اصطَفَى لَكُم الدين فَال تموتن ِإال وأَنتم مسِلمونَ

ولقد بعث اهللا نبيه حممدا صلى اهللا عليه وسلم ذا الدين العظيم، وأهل الكتاب              
من يهود ونصارى يف جهل وضالل بعد أن حرفوا وبدلوا يف التوراة واإلجنيل ولعبـت               
األهواء م، فأصبح اليهود والنصارى يف صف كفار قريش يف النيل من حممد صلى اهللا               

مع أم يعرفونه متام املعرفة من خالل كتبهم وأـم   عليه وسلم ودعوته وخاصة اليهود      
يناهم الِْكتاب يعِرفُونـه    الَِّذين آت {: مطالبون بإتباعه واإلميان بدعوته كما قال سبحانه      

  ماَءهنِرفُونَ أَبعا يويف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا             )٢(}كَم
يب أحد من هذه األمـة       يسمع ال والذي نفس حممد بيده   : ((صلى اهللا عليه وسلم قال    

  ).)مث ميوت ومل يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أصحاب النار يهودي وال نصراين

لذلك عندما استقر نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم يف املدينة أرسـل إىل ملـوك       
 ربعي األرض يف زمانه يدعوهم إىل دين اهللا ليخرجهم من الظلمات إىل النور، ولقد بني             

بن عامر رضي اهللا عنه بكلمات قالئل عندما سأله رستم قائد الفرس ما أنتم فأجابـه                
حنن قوم ابتعثنا اهللا لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده، ومـن     : (بقوله

  ).ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة، ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم

  ليضع األمور يف نصاا ويوجه الناسوهذا الدين اخلامت جاء 

                                     
 .١٣٢-١٣٠سورة البقرة اآلية ) ١(
 .١٤٦ سورة البقرة اآلية) ٢(
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من توحيد اهللا، والتصديق بأنبيائه ورسله واإلميان م، والدعوة         : الوجهة الصحيحة 
  .إىل ما دعوا إليه من توحيد اهللا وإسالم الوجه له

جاء واليهود والنصارى على طريف نقيض، فاليهود عرف عنهم التفـريط يف      
آخرين مبا ال يليق مع عامة الناس فكيف خبري         حق أنبيائهم فقتلوا بعضهم ووصفوا      

. خلق اهللا املعصومني، والنصارى غلت يف عيسى وزعموا أن اهللا تعاىل ثالث ثالثة            
وجاء اإلسالم ليحق احلق ويبطل الباطل فكان وسطا عدال ال إفراط وال تفـريط              

وكَذَِلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا ِلتكُونوا شـهداَء علَـى النـاِس    {: كما قال تعاىل  
وقال عز وجل ناهيا وحمذرا أهل الكتاب عن         )١(}ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شِهيدا   

يا أَهلَ الِْكتـاِب ال تغلُـوا ِفـي    {: لغلو، وحمذرا هلذه األمة من سلوك مسلكهم ا
وروى البخاري يف صحيحه عن عمر بن    )٢(}اللَِّه ِإال احلق  ِديِنكُم وال تقُولُوا علَى     

ال تطروين كمـا    : ((اخلطاب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال           
وصح عنه صلى اهللا  ))ولوا عبد اهللا ورسولهأطرت النصارى ابن مرمي إمنا أنا عبد فق    

إيـاكم والغلـو يف     : ((عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما مرفوعا         
  )).الدين فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين

دين اإلسالم كثرية جدا ال حتصى وكيف ال وهو ديـن اهللا الـذي    وحماسن  
يعلم كل شيء، وله احلكمة البالغة واحلجة الدامغة وهو احلكيم العليم يف كل مـا             

  يقدره ويقضيه ويف كل ما يشرعه لعباده،

                                     
 .١٤٣سورة البقرة اآلية ) ١(
 .١٧١سورة النساء اآلية ) ٢(
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فال خري إال دعى إليه رسولنا عليه الصالة والسالم ودل أمته عليـه، وال شـر إال          
يف صحيح مسلم عن عبد اهللا بن عمرو ابن العاص رضـي اهللا             حذرهم منه، كما    

ما بعث اهللا من نيب إال كان حقـا  : ((عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  
  .)) وينذرهم شر ما يعلمه هلمعليه أن يدل أمته على خري ما يعلمه هلم

ويف مسند أمحد بإسناد صحيح عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى               
اخلرائطي ورواه احلافظ   )) إمنا بعثت ألمتم صاحل األخالق    : ((اهللا عليه وسلم أنه قال    

  .))إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق: ((بلفظ: بإسناد جيد

 وما نالحظه اليوم من دخول النـاس أفواجـا مـن الكفـرة              :ويف اخلتام 
إمنا هو داللة على فشل الديانات      واملشركني وأهل الكتاب من اليهود والنصارى،       

والفلسفات األخرى يف إجياد الطمأنينة والراحة والسعادة للناس، والواجب علـى           
املسلمني وخاصة الدعاة أن ينشطوا بني هذه األمم لدعوم إىل دين اهللا، وال ننسى      
قبل القيام بذلك أن نتمثل اإلسالم فينا علما وسلوكا، فالبشرية حباجـة إىل مـن               

ومن أَحسن قَولًا ِممن دعا ِإلَى اللَّـِه وعِمـلَ          {جهم من الظلمات إىل النور      خير
  .)١(} ِمن الْمسِلِمنيصاِلحا وقَالَ ِإنِني

أسأل اهللا أن جيعلنا دعاة خري، وأن يبصرنا بديننا، وأن يوفقنا إىل الدعوة إليه              
على بصرية إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصلى اهللا على حممد وعلى آله وصـحبه               

  .وسلم

                                     
 .٣٣سورة فصلت اآلية ) ١(
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)١( 

سالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه،         احلمد هللا وحده، والصالة وال    
  :أما بعد

فلما كانت احملاضرات العلمية من خري الوسائل إليضاح احلقـائق وإبـراز            
حماسن الشيء احملاضر عنه وبسط الكالم فيه بعض البسط رأيت أن يكون موضوع         

ـ ). الشريعة اإلسالمية وحماسنها وضرورة البشر إليهـا      : (حماضريت هذه الليلة   ا وإمن
فـإن البحـث يف الـشريعة    . اخترت هذا املوضوع ألمهيته العظيمة كما ال خيفى  

اإلسالمية وما يتعلق مبحاسنها ومصاحلها وعنايتها بالعباد وما يتعلق بالضرورة إليها           
أمر عظيم واحلاجة إليه شديدة والتفقه فيه والعناية به من أهم األشياء، فألمهية هذا              

اجة إىل املزيد من الفقه فيه والبصرية رأيـت أن          املوضوع وعظم شأنه ومسيس احل    
وذا يتضح إلخواين املستمعني أن هذه احملاضـرة ذات         . يكون موضوع احملاضرة  

. ضـرورة البـشر إليهـا     : والثاين.. الشريعة اإلسالمية وحماسنها  : أحدمها: شقني
  .وسأتكلم إن شاء اهللا على الشقني مجيعا

فمن املعلـوم   : لشريعة اإلسالمية وحماسنها  وهو ما يتعلق با   : أما الشق األول  
  لدى املسلمني ولدى كل من له أدىن علم بالواقع يف

                                     
هــ ص   ١٣٨٦نشرت ضمن كتاب ندوة احملاضرات لرابطة العامل اإلسالمي يف موسم حج عـام              ) ١(

١٨٦-١٦٢. 
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األزمان املاضية أن اهللا جل وعال بعث الرسل مجيعا عليهم الصالة والسالم بـدين              
اإلسالم من أوهلم نوح إىل آخرهم حممد عليهم الصالة والسالم، بل أبونا آدم عليه              

الم والقرون اليت كانت بعده إىل أن حدث الشرك يف قـوم           السالم كان على اإلس   
كلهم كانوا على اإلسالم كما قال ابن عباس رضي اهللا عنهما، مث حـدث              . نوح

الشرك يف قوم نوح، بعباده الصاحلني ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر فأرسل اهللا             
ل إىل  نوحا عليه الصالة والسالم إىل قومه ملا وقع فيهم الشرك، وكان أول رسـو             

أهل األرض كما جاءت به األحاديث الصحيحة عن رسول اهللا عليـه الـصالة              
  .والسالم

فالرسل عليهم الصالة والسالم مجيعا بعثهم اهللا من أوهلم إىل آخرهم بـدين             
فأوضح سبحانه   )١(}ِإنَّ الدين ِعند اللَِّه الِْإسالم    {: اإلسالم، كما قال اهللا عز وجل     

مث أكـد ذلـك     . أن الدين عنده هو اإلسالم ال دين سواه عنده سبحانه وتعـاىل           
ومن يبتِغ غَير الِْإسالِم ِدينا فَلَن يقْبلَ ِمنـه         {: سبحانه بآية أخرى، فقال جل وعال     

 اِسِرينالْخ ِة ِمنِفي الْآِخر وهمـسدودة إال هـذا   فبني عز وجل أن مجيع الطرق )٢(}و 
الطريق وهو اإلسالم، وأوضح سبحانه وتعاىل أن اإلسالم هو الدين الذي يقبل من جاء              

الْيوم أَكْملْـت لَكُـم   {: من طريقه، ومن جاء من غري طريقه ال يقبل، وقال عز وجل    
فخاطب هـذه األمـة    )٣(}ِدينكُم وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي ورِضيت لَكُم الِْإسالم ِدينا 

  على يد رسوله حممد عليه الصالة والسالم بأنه أكمل هلا الدين وأمت عليها النعمة

                                     
 .١٩سورة آل عمران اآلية ) ١(
 .٨٥سورة آل عمران اآلية ) ٢(
 .٣سورة املائدة اآلية ) ٣(
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 دينا، فدل ذلك على أن دين اإلسالم هو دين حممد عليـه الـصالة    ورضي هلا اإلسالم  
والسالم وهو دين هذه األمة، كما أنه هو دين األنبياء املاضني والرسل أمجعني علـيهم               

شرع لَكُم ِمن الديِن ما وصى ِبِه نوحـا         {مث أيد ذلك بقوله سبحانه      . الصالة والسالم 
والَِّذي أَوحينا ِإلَيك وما وصينا ِبِه ِإبراِهيم وموسى وِعيسى أَنْ أَِقيمـوا الـدين وال               

  قُوا ِفيِه كَبفَرتـِدي             تهياُء وشي نِه مِبي ِإلَيتجي ِه اللَّهِإلَي موهعدا تم ِرِكنيشلَى الْمع ر
ِنيبي نِه مفخاطب هذه األمة بأنه شرع هلم من الدين ما وصى به نوحا)١(}ِإلَي .  

فاهللا جـل وعـال     . يا حممد عليه الصالة والسالم    : والذي أوحينا إليك يعين   
األمة ما وصى به نوحا من إقامة أمـر اإلسـالم واالسـتقامة عليـه               شرع هلذه   

واالجتماع عليه وما أوحى به إىل حممد عليه الصالة والسالم مـن االسـتقامة يف          
واعتِصموا ِبحبِل اللَِّه جِميعـا وال      {: الدين واالجتماع عليه، كما يف قوله تعاىل      

وال تكُونوا كَالَِّذين تفَرقُوا واختلَفُوا ِمن بعِد مـا  {:  وبقوله جل وعال  )٢(}تفَرقُوا
 اتنيالْب ماَءهذا أنه شرع لنا سبحانه ما شـرع لألنبيـاء املاضـني             )٣(}ج فعلم

شرع لَكُم ِمن الديِن ما وصى ِبِه نوحا والَِّذي أَوحينا ِإلَيك ومـا  {والرسل األقدمني   
: وقال عز وجل   } تتفَرقُوا ِفيهِ  وصينا ِبِه ِإبراِهيم وموسى وِعيسى أَنْ أَِقيموا الدين وال        

ِد اصطَفَيناه ِفي الدنيا وِإنه ِفـي       ومن يرغَب عن ِملَِّة ِإبراِهيم ِإال من سِفه نفْسه ولَقَ         {
             الَِمنيالْع بِلر تلَمقَالَ أَس ِلمأَس هبر ِإذْ قَالَ لَه اِلِحنيالص ِة لَِمنا   *الْآِخرى ِبهصوو

قُوبعيِنيِه وب اِهيمرِإب  

                                     
 .١٣سورة الشورى اآلية ) ١(
 .١٠٣سورة آل عمران اآلية ) ٢(
 .١٠٥سورة آل عمران اآلية ) ٣(
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فبني سبحانه أن    )١(} بِني ِإنَّ اللَّه اصطَفَى لَكُم الدين فَال تموتن ِإال وأَنتم مسِلمونَ           يا
يه بذلك، وذكر عن نوح عليه      إبراهيم وصى ذريته باإلسالم، وهكذا يعقوب أوصى بن       

الصالة والسالم أيضا ما يدل على ذلك، فقال جل وعال يف سورة يونس يف قصة نوح                
يـا  {: وقال عن موسى أنه قال     )٢(}وأُِمرت أَنْ أَكُونَ ِمن الْمسِلِمني    {: أنه قال لقومه  

قَالَت {: وقال عن بلقيس )٣(}اللَِّه فَعلَيِه توكَّلُوا ِإنْ كُنتم مسِلِمني    قَوِم ِإنْ كُنتم آمنتم بِ    
  .)٤(}َِسي وأَسلَمت مع سلَيمانَ ِللَِّه رب الْعالَِمنيرب ِإني ظَلَمت نفْ

فعلم ذه اآليات وما يف معناها أن اإلسالم هو دين األنبياء مجيعا وهـو ديـن                
الرسل مجيعا عليهم الصالة والسالم وأنه دين اهللا حقا ال دين له سواه، وال يقبل مـن                 

توحيد اهللا عز وجل يف     : رسل بإقامته، وحقيقته  أحد دينا سواه، وهو الدين الذي أمر ال       
ملكه وتدبريه وأفعاله ويف عبادته سبحانه ويف أمسائه وصفاته، واالنقياد ألمره وقبـول             
شريعته والدعوة إىل سبيله واالستقامة على ذلك واالجتماع عليه وعدم التفـرق فيـه              

:  بإقامته كما قال تعاىل    وهذا هو الدين الذي أمرنا بإقامته وأمر اهللا الرسل ومن بعدهم          
تزامه، وإظهاره،  قبوله، وال : فإقامة الدين معناها   )٥(}أَنْ أَِقيموا الدين وال تتفَرقُوا ِفيهِ     {

والدعوة إليه، والسري عليه، والثبات عليه، واجتماع على ذلك قوال وعمال وعقيـدة،             
  وعدم التفرقة يف ذلك، وذا جتتمع كلمة املسلمني ويتحد صفهم

                                     
 .١٣٢-١٣٠سورة البقرة اآلية ) ١(
 .٧٢سورة يونس اآلية ) ٢(
 .٨٤سورة يونس اآلية ) ٣(
 .٤٤سورة النمل اآلية ) ٤(
 .١٣سورة الشورى اآلية ) ٥(
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  .ويقوى جانبهم ويهام عدوهم

هكذا كان الرسل عليهم الصالة والسالم كلهم أمروا بأن يقيموا الدين وال            
يه، وال خيفى على ذي اللب ما يف إقامة الدين واالجتماع عليـه وعـدم          يتفرقوا ف 

التفرق من قوة املسلمني ومتكنهم من أخذ حقوقهم من أعدائهم، وانتصافهم منهم            
وهيبة األعداء هلم يف نفس الوقت، ملا يشاهدونه من احتادهم واجتماعهم وإقامتهم            

االحتاد والتعاون الصادق على    فاالجتماع و . دينهم وتعاوم يف ذلك وتواصيهم به     
. احلق يف كل أمة ال شك أنه سر النجاح وطريق الفوز والكرامة يف الدنيا واآلخرة              

فعلمنا ذا أن مجيع الرسل عليهم الصالة والسالم كلهم أرسلوا باإلسالم، وكلهم            
دعوا إىل اإلسالم، وكلهم دينهم اإلسالم، وكلهم أمروا بإقامة اإلسالم، وإقامتـه            

 تقدم إظهاره للناس ودعوم إليه واالستقامة عليه علمـا وعمـال وعقيـدة              كما
وذلك باإلميان باهللا ومبالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخـر         . واالجتماع على ذلك  

وبالقدر خريه وشره وتلقي ما جاء به الرسول األمني بالقبول والعمل واالجتمـاع        
اد الداخلون يف الدين، ويعظمون     على ذلك، واحلذر من اخلالف والتفرق وذا يزد       

أمر الدين ويعظمون الدعاة إليه، ويعرفون صالحه لكل عصر، وأنه دين حق مـن             
  .متسك به أفلح وجنح وفاز بالعزة والكرامة واالحتاد والقوة واالجتماع مع إخوانه

. فدين نوح وهود وصاحل ومن بعدهم من األنبياء هو اإلسالم عقيدة وشريعة           
هي اإلميان باهللا ورسوله املبعوث يف كل وقت بالنـسبة إىل القـوم             فالعقيدة اليت   

  املبعوث إليهم هي اإلسالم بالنسبة إليهم وهو إميام مبا جاء به رسوهلم
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وتوحيدهم لرم وانقيادهم للشرع واجتماعهم عليه باألقوال واألعمال والعقيدة،         
ِلكُلٍّ جعلْنـا   {: اللكن لكل نيب شريعة ولكل رسول شريعة كما قال اهللا جل وع           

 وما ذاك إال ألن ظروف الناس وأحـواهلم وحتملـهم           )١(}ِمنكُم ِشرعةً وِمنهاجا  
 وإدراكهم للمقصود يتفاوت كثريا، فليست عقول الناس يف مجيع األزمنة   للتكاليف

على حد سواء، وليست ظروفهم وأحواهلم وقدرهم على حد سواء، فـاهللا جـل           
وعال هو العليم بأحوال العباد وهو اخلبري مبدى استطاعتهم، وهو العلـيم مبـدى              

ل الرسل يف كل وقت     تقبلهم احلق وحبقيقة العقول اليت حيملوا وهو سبحانه يرس        
ويف كل أمة مبا يليق بذلك الوقت وبتلك األمة، ألن ذلك هو الالئـق حبكمتـه                
وعلمه ورمحته وإحسانه سبحانه وتعاىل، فليس قوم نوح يف العقـول والتحمـل             
والتقبل ملا جييء به الرسول كأمة موسى مثال فبني الناس فروق كبرية يف أوقـام               

فكان من حكمة اهللا عز وجل أن كانـت  . ري ذلكوعقوهلم ولغام وعوائدهم وغ  
الشرائع وهي األحكام متنوعة ومتفاوتة أما األصل فمتحد الذي هو عبـادة اهللا،             
وتوحيده، واإلميان به، واإلميان برسله، واإلميان مبالئكته، واليوم اآلخر، والكتب،          

ريعة وطاعـة   واإلميان بالقدر، واإلميان بإقامة الدين واالجتماع عليه وإقامة الـش         
الرسول فيما جاء به، هذا أمر متفق عليه بني الرسل عليهم الصالة والسالم، وهذه              

ولَقَد بعثْنا ِفي كُـلِّ     {: أصول اجتمعوا عليها ودعوا إليها، كما قال اهللا جل وعال         
وا الطَّاغُوتِنبتاجو وا اللَّهدبولًا أَِن اُعسٍة ر٢(}أُم(.  

                                     
 .٤٨سورة املائدة اآلية ) ١(
 .٣٦آلية سورة النحل ا) ٢(
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هذه دعوم مجيعا يدعون الناس إىل عبادة اهللا والتوجه إليه وتوحيده يف العبـادة              
ومـا  {:  وقال عز وجـل دون كل ما سواه يف كل شيء من صالة وصوم وغري ذلك، 

 وقال عـز    )١(}أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإال نوِحي ِإلَيِه أَنه ال ِإلَه ِإال أَنا فاعبدون             
وِإذْ أَخذَ اللَّه ِميثَاق النِبيني لَما آتيتكُم ِمن ِكتاٍب وِحكْمٍة ثُم جاَءكُم رسولٌ             {: وجل

وا مصدق ِلما معكُم ِلتؤِمن ِبِه وِلتنصرنه قَالَ أَقْررتم وأَخذْتم علَى ذَِلكُم ِإصِري قَـالُ           
    اِهِدينالش ِمن كُمعا مأَنوا ودها قَالَ فَاشنرـ  *أَقْر ك هـم  فَمن تولَّى بعد ذَِلك فَأُولَِئ

لَى ِإبراِهيم   آمنا ِباللَِّه وما أُنِزلَ ِإلَينا وما أُنِزلَ إِ        قُولُوا{: وقال عز وجل   )٢(}الْفَاِسقُونَ
وِإسماِعيلَ وِإسحاق ويعقُوب والْأَسباِط وما أُوِتي موسى وِعيسى وما أُوِتي النِبيـونَ     

  .)٣(}ِمن ربِهم ال نفَرق بين أَحٍد ِمنهم ونحن لَه مسِلمونَ

ؤمن بذلك وأن نقبل ذلـك وأال  فعلم بذلك أن الرسل جاءوا ذا وأن علينا أن ن     
يِه ِمن  آمن الرسولُ ِبما أُنِزلَ ِإلَ    {نفرق بني الرسل يف هذه األشياء، كما قال عز وجل           

ربِه والْمؤِمنونَ كُلٌّ آمن ِباللَِّه ومالِئكَِتِه وكُتِبِه ورسِلِه ال نفَرق بين أَحٍد ِمن رسـِلِه               
ِصريالْم كِإلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونِمعقَالُوا س٤(}و(.  

حكمة اهللا وعلمه بأحوال العباد،     فلما كانت الشرائع خمتلفة متنوعة على حسب        
وعلى حسب الظروف يف األمم املرسلة إليهم الرسل، وأحواهلم وعقـوهلم، ومـدى             
حتملهم للشرائع والتكاليف كانت الشرائع خمتلفة قد جيب يف هذه الشريعة ما ال جيـب       

  يف هذه الشريعة، وقد حيرم يف هذه الشريعة ما ال حيرم يف هذه
                                     

 .٢٥سورة األنبياء اآلية ) ١(
 .٨٢-٨١سورة آل عمران اآلية ) ٢(
 .١٣٦سورة البقرة اآلية ) ٣(
 .٢٨٥سورة البقرة اآلية ) ٤(
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وأسرار عظيمة اقتضتها حكمة اهللا وعلمه وقدرته وكمال إحسانه         الشريعة حلكمة بالغة    
  .وعالوجوده جل 

وقد يكون بعض التشديد يف بعض الشرائع وبعض اآلصار واألغالل حلكم            
وأسرار اقتضت ذلك، وقد يكون من أسباب ذلك عصيان األمة اليت أرسل إليهـا           

فيشدد عليهم يف التشريع    الرسول وجرأا على اهللا وعدم مباالا بأوامره ونواهيه         
يباٍت فَِبظُلٍْم ِمن الَِّذين هادوا حرمنا علَيِهم طَ  {: ألسباب ذلك، كما قال عز وجل     

نـه  وأَخِذِهم الربا وقَـد نهـوا ع       *أُِحلَّت لَهم وِبصدِهم عن سِبيِل اللَِّه كَِثريا        
فبني سبحانه أنه حرم على بين إسـرائيل مـن           )١(}وأَكِْلِهم أَموالَ الناِس ِبالْباِطلِ   

اليهود طيبات أحلت هلم بأسباب أعماهلم اخلبيثة، وملا كان نبينا حممد عليه الصالة             
والسالم هو اخلامت لألنبياء والرسل مجيعا كانت شريعته أكمل الـشرائع وأمتهـا،             

عة خامتة للشرائع، ولكوا شريعة عامة جلميع األمة إىل يوم القيامـة،            لكوا شري 
فلما كان عليه الصالة والسالم خامت النبيني وكان رسوال عاما إىل مجيع الـثقلني              
اقتضت حكمة اهللا سبحانه أن تكون شريعته أويف الشرائع وأكملها وأمتها انتظاما            

الصالة والسالم خامت األنبياء واملرسـلني،      ملصاحل العباد يف املعاش واملعاد فهو عليه        
ِكن رسولَ اللَِّه وخـاتم  ما كَانَ محمد أَبا أَحٍد ِمن ِرجاِلكُم ولَ {: كما قال تعاىل  

نيِبيوتواترت األحاديث عن رسول اهللا عليه الصالة والسالم بأنـه خـامت             )٢(}الن 
وقـد  . النبيني، وهذا أمر حبمد اهللا جممع عليه ومعلوم بالضرورة من دين اإلسالم           

  أمجع املسلمون على أن من ادعى النبوة بعده فهو
                                     

 .١٦١-١٦٠سورة النساء اآليتان ) ١(
 .٤٠سورة األحزاب اآلية ) ٢(
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واهللا سبحانه وتعاىل قد أرسله إىل الناس . إال قتل كافرا كافر كاذب يستتاب فإن تاب و     
كافة بإمجاع املسلمني أيضا، وقد دلت اآليات القرآنية واألحاديث النبوية أنـه عليـه              
الصالة والسالم رسول اهللا إىل اجلميع، إىل العرب والعجم واألمحر واألسـود واجلـن              

 الصالة والـسالم إىل أن تقـوم        واإلنس هو رسول اهللا إىل اجلميع من حني بعثته عليه         
اللَِّه ِإلَيكُم  لْ يا أَيها الناس ِإني رسولُ       قُ{: الساعة، كما يدل على ذلك قوله جل وعال       

جِميعا الَِّذي لَه ملْك السماواِت والْأَرِض ال ِإلَه ِإال هو يحِيي ويِميت فَآِمنوا ِباللَّـِه               
اهللا  فعلـق    )١(}ورسوِلِه النِبي الْأُمي الَِّذي يؤِمن ِباللَِّه وكَِلماِتِه واتِبعوه لَعلَّكُم تهتدونَ         

جل وعال اهلداية على إتباعه واإلميان به فعلم أن ال هداية وال إميان إال من طريق إتباع                 
  .حممد عليه الصالة والسالم والسري على منهاجه بعد ما بعثه اهللا

قُلْ ِإنْ كُنتم تِحبونَ اللَّه فَاتِبعوِني يحِببكُم اللَّه ويغِفـر لَكُـم       {: قال عز وجل  
كُموب{أمر اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن يقول للناس            )٢(}ذُن ونَ اللَّهِحبت متقُلْ ِإنْ كُن

     كُموبذُن لَكُم ِفرغيو اللَّه كُمِببحوِني يِبعفعلم أنه ال طريق إىل حمبة اهللا ومغفرته إال          }فَات
وما أَرسلْناك ِإال كَافَّةً ِللناِس بـِشريا       {:  عليه الصالة والسالم، وقال جل وعال      بإتباعه
تبارك الَِّذي نزلَ الْفُرقَـانَ علَـى   {: وقال جل وعال.  الناس كافة يعين إىل  )٣(}ونِذيرا

هم مجيع  :  فأخرب جل وعال أنه نذير للعاملني، والعاملون       )٤(}يراعبِدِه ِليكُونَ ِللْعالَِمني نذِ   
  حق، فهو نذير. الناس، وقيل إنه القرآن، وقيل إنه الرسول، وكالمها

                                     
 .١٥٨سورة األعراف اآلية ) ١(
 .٣١سورة آل عمران اآلية ) ٢(
 .٢٨ سورة سبأ اآلية) ٣(
 .١سورة الفرقان اآلية ) ٤(
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فهو نذير، وكتابه نذير للعاملني للمخلوقات كلها العقالء        . للعاملني والقرآن نذير للعاملني   
قـال الـنيب    : بر رضي اهللا عنه قال    ويف الصحيحني عن جا    .املكلفني من اجلن واإلنس   

كان النيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثـت إىل النـاس           (: (الكرمي عليه الصالة والسالم   
ويف صحيح مسلم عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه أن النيب عليه الصالة              ) )عامة

 والذي نفسي بيده ال يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي وال نصراين             ((:والسالم قال 
وهذا أمر معلوم من دين      ))مث ميوت ومل يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أهل النار           

اإلسالم بالضرورة أنه رسول اهللا إىل اجلميع، إىل اليهود والنصارى والعرب والعجـم             
ومجيع أجناس بين آدم ومجيع اجلن، من أجاب دعوته وسار يف سـبيله فلـه النجـاة                 

 حاد عن سبيله فله اخليبة والندامة والنار، كما قال جل           والسعادة والعاقبة احلميدة، ومن   
ِتلْك حدود اللَِّه ومن يِطِع اللَّه ورسولَه يدِخلْه جناٍت تجِري ِمـن تحِتهـا              {: وعال

       ِظيمالْع زالْفَو ذَِلكا وِفيه اِلِدينخ ارهالْأَن*        هودـدح دعتيو ولَهسرو ِص اللَّهعي نمو
 ِهنيم ذَابع لَها وا ِفيهاِلدا خارن ِخلْهدـولُ   {:  وقال عز وجل)١(}يسالر ـاكُما آتمو

 وقال النيب الكرمي )٢(}فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَابِ     
جلنة إال من أىب قيل يا رسول اهللا ومن يأىب          كل أميت يدخلون ا   : ((عليه الصالة والسالم  

 وما ذلك إال ألن رسـالته عامـة   )٣())قال من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين فقد أىب 
وهو خامت النبيني، هلذا كله كانت شريعته أكمل الشرائع وكانت أمته خري األمم، كما              

  :قال جل وعال

                                     
 .١٤-١٣سورة النساء اآليتان ) ١(
 .٧سورة احلشر اآلية ) ٢(
 .رواه البخاري يف صحيحه) ٣(
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الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت     {: وقال تعاىل  )١(}كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناسِ    {
 فأخرب سبحانه أنه أكمل هلـذه األمـة         )٢(}علَيكُم ِنعمِتي ورِضيت لَكُم الِْإسالم ِدينا     

ذي أرسل به والقـوم     دينها، واألديان السابقة كل واحد مكمل بالنسبة إىل الرسول ال         
الذين أرسل إليهم إكماال يناسبهم ويليق بظروفهم وأحواهلم، أما بالنسبة إىل هذه األمة             
فقد أكمل هلا الدين يف مجيع املعاين، وجعله دينا صاحلا جلميـع ظـروفهم وأحـواهلم           
وغناهم وفقرهم وحرم وسلمهم وشدم ورخائهم، ويف مجيع أصقاع الدنيا ويف مجيع          

  . إىل يوم القيامةالزمان

أمـا  . وقد أردت أن أذكر شيئا يسريا من حماسن هذه الشريعة وأسرارها العظيمة 
االستقصاء فال خيفى على من له أدىن علم أنه ال ميكن أن يستقصي أحد حماسن هـذه                 
الشريعة، كيف يستطيع أحد أن حيصي فضائلها وهي شريعة من حكيم عليم قد علـم               

أيت إىل يوم القيامة، وهو العامل بأحوال عبـاده وأسـرار           كل شيء فيما مضى وفيما ي     
تشريعه سبحانه وتعاىل، ولكن حسب طالب العلم أن يذكر شيئا من حماسـن هـذه               

ثُم جعلْناك علَى شِريعٍة ِمن الْأَمِر فَاتِبعها وال تتِبع أَهواَء        {: الشريعة فاهللا جل وعال قال    
ِإنهم لَن يغنوا عنك ِمن اللَِّه شيئًا وِإنَّ الظَّاِلِمني بعضهم أَوِليـاُء             *الَِّذين ال يعلَمونَ    

ِقنيتالْم ِليو اللَّهٍض وع٣(}ب(.  

ريعة من  أخرب اهللا سبحانه وتعاىل أنه جعل نبيه حممدا عليه الصالة والسالم على ش            
  على طريقة بينة واضحة: األمر، واملعىن

                                     
 .١١٠سورة آل عمران اآلية ) ١(
 .٣سورة املائدة اآلية ) ٢(
 .١٩-١٨سورة اجلاثية اآليتان ) ٣(
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فاتبعها أي الزمها : من الدين القومي وهو دين اإلسالم، مث قال    : ظاهرة من األمر أي   
ومتسك ا، وهو أمر له عليه الصالة والسالم وأمر جلميع األمة بذلك، فاألمر لـه            

وال تتِبع  {: م، مث قال  أمر لنا إال ما دل الدليل على ختصيصه به عليه الصالة والسال           
لف حيذر سبحانه من إتباع أهواء الناس وكل من خا         )١(}أَهواَء الَِّذين ال يعلَمونَ   

الشريعة فهو من الذين ال يعلمون، مث بني جل وعال أن الناس لن يغنوا عنه من اهللا                 
لو مال إليهم واتبع أهوائهم واهللا يعصمه من ذلك فلن يغنوا عنه مـن              : شيئا، يعين 

فاألمر بيد اهللا وهو القادر على كل شيء جل وعال، فال مينع أحد رسوله    . اهللا شيئا 
أراده اهللا به من عزة ونصر، فاملقصود من هذا بيـان أن            عليه الصالة والسالم مما     

النصر والتأييد بيده سبحانه وتعاىل وأنه كفيل بنصره وتأييده وتبليغ رسـالته، وأن         
الناس مهما كانوا من قوة وكثرة فلن يغنوا عنه من اهللا شيئا فال وجه للميل إليهم                

 اهللا عليه وسلم معصوم     وإتباع أهوائهم وهذا من باب التحذير وإال فالرسول صلى        
من إتباع أهوائهم فاهللا قد عصمه وصانه ومحاه وأيده، ولكن املقـصود تعليمنـا              
وإرشادنا أن السعادة والنجاة والقوة والعزة والسالمة يف إتباع الشريعة والتمسك           

الطريقة الظاهرة البينة   : ا والدعوة إليها واحلفاظ عليها، والشريعة يف اللغة العربية        
صلة إىل النجاة، وتطلق الشريعة يف اللغة العربية أيضا على الطريق املوصـل إىل              املو

وجعلْنا ِمن الْمـاِء    {: املاء وما ذلك إال ألنه يوصل إىل احلياة، كما قال جل وعال           
يٍء حيفالشرائع اليت جاء )٢(}كُلَّ ش  

                                     
 .١٨سورة اجلاثية اآلية ) ١(
 .٣٠سورة األنبياء اآلية ) ٢(
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ا األنبياء عليهم الصالة والسالم طرق ظاهرة بينة واضحة ملن تأملها، توصل من             
استقام عليها واتبعها وأخذ ا إىل النجاة والسعادة واحلياة الطيبة الكرمية يف الدنيا             

رة، فشريعة نبينا عليه الصالة والسالم أفضلها وأكملها وليس فيها آصار وال            واآلخ
أغالل قد وضع اهللا عن هذا النيب وعن أمته اآلصار واألغالل فلله احلمـد واملنـة                

 وقـال   ))بعثت باحلنيفية السمحة  : ((شريعة مسحة، كما قال يف احلديث الصحيح      
)) إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إال غلبـه           : ((عليه الصالة والسالم  

يـسرا وال تعـسرا     : ((وقال ملا بعث معاذا وأبا موسى رضي اهللا عنهما إىل اليمن          
يـسري، وشـريعة    شريعة الت : فهذه الشريعة )) وبشرا وال تنفرا وتطاوعا وال ختتلفا     

املساحمة، وشريعة الرمحة واإلحسان، وشريعة املصلحة الراجحة، وشريعة العنايـة          
  .بكل ما فيه جناة العباد وسعادم وحيام الطيبة يف الدنيا واآلخرة

فاهللا جل وعال بعث نبينا وإمامنا حممدا عليه الصالة والسالم بشريعة كاملة            
يها الدعوة إىل كل خري، وفيها التحذير مـن         منتظمة للمصاحل العاجلة واآلجلة، ف    

كل شر، وفيها توجيه العباد إىل أسباب السعادة والنجاة يف الدنيا واآلخرة، وفيها             
تنظيم العالقات بني العباد وبني رم وبني أنفسهم تنظيما عظيما حكيما، وأهـم             

يـه  ذلك وأعظمه ما جاءت به الشريعة العظيمة الكاملة من إصالح الباطن وتوج           
العباد إىل ما فيه صالح قلوم واستقامتهم على دينهم، وإجياد وازع قليب إميـاين              
يزعهم إىل اخلري واهلدى ويزجرهم عن أسباب اهلالك والردى، فاهللا عز وجل أمـر   

وعنيت الـشريعة    .الناس يف كتابه الكرمي مبا فيه صالح القلوب وإصالح البواطن         
  ذا أعظم عناية، ويف األحاديث
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صحيحة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويغين، وما ذلك               ال
إال ألن صالح الباطن واستقامة القلوب وطهارا هو األصل األصـيل والركيـزة       
العظيمة إلصالح العبد من مجيع الوجوه، وتأهيله لتحمله الشريعة وأداء األمانـة             

انه، فكل عبد ال يكـون عنـده   وإنصافه من نفسه، وألدائه احلق الذي عليه إلخو       
وازع قليب من إميان يزعه إىل اخلري ويزجره عن الشر ال تستقيم حاله مـع اهللا وال                 
مع العباد، وهلذا جاءت اآليات القرآنية الكرمية باحلث على خـشية اهللا وخوفـه              

، وعلـق  ومراقبته ورجائه وحمبته والتوكل عليه سبحانه واإلخالص له واإلميان بـه    
ى ذلك املغفرة واجلنة والرضا والكرامة، ملاذا؟ ألن العبد إذا استقام قلبه على             سبحانه عل 

اإلخالص هللا وحمبته واإلميان به وخشيته والتوكل عليه ومراقبته يف مجيع األحـوال، إذا              
استقام قلب العبد على هذا سارع إىل أوامر اهللا وتقبل توجيه ربه وتوجيه رسوله عليـه     

شراح وبكل رضا وبكل طمأنينة من دون قلق وال ضعف، بـل   الصالة والسالم بكل ان   
ِذين يخشونَ ربهـم    ِإنَّ الَّ {: كما قال جل وعال   ،  يستقبل ذلك بقوة وارتياح وانبساط    

    كَِبري رأَجةٌ وِفرغم مِب لَهيحيثهم سبحانه يف هذا على أن خيشوه جل وعـال           )١(}ِبالْغ
: وقال عز وجل   )٢(}وِلمن خاف مقَام ربِه جنتانِ    {: ويعظموه ويراقبوه، وقال عز وجل    

فَادعوا اللَّه {: وقال عز وجل  )٣(}اللَّه مخِلصا لَه الدين أَال ِللَِّه الدين الْخاِلص       فَاعبِد  {
ِلِصنيخونَمالْكَاِفر كَِره لَوو ينالد وقال عز وجل )٤(} لَه:  

                                     
 .١٢سورة امللك اآلية ) ١(
 .٤٦سورة الرمحن اآلية ) ٢(
 .٣-٢سورة الزمر اآلية ) ٣(
 .١٤سورة غافر اآلية ) ٤(
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 وكل  )١(}فَمن كَانَ يرجوا ِلقَاَء ربِه فَلْيعملْ عملًا صاِلحا وال يشِرك ِبِعبادِة ربهِ           {
هذه آيات مكية يوجه اهللا ا العباد إىل اإلخالص له واإلميان به وخشيته ورجائـه          

 )٢(}وعلَى اللَِّه فَتوكَّلُوا ِإنْ كُنتم مـؤِمِنني      {:  وتعاىل ويقول اهللا عز وجل     سبحانه
: ويقول سبحانه  )٣(} يأِْتي اللَّه ِبقَوٍم يِحبهم ويِحبونه     فَسوف{: ويقول جل وعال  

}          كُموبذُن لَكُم ِفرغيو اللَّه كُمِببحوِني يِبعفَات ونَ اللَّهِحبت متففـي   )٤(}قُلْ ِإنْ كُن 
 هذه اآليات حث الناس على حمبة اهللا واستحضار عظمته والتوكل عليه والتفويض           
إليه، فالعبد إذا عرف اهللا حق املعرفة بأمسائه وصفاته وعظيم حقه، وتوكل عليـه              
وفوض إليه أمره واعتمد عليه، مع مسارعته إىل األخذ باألسـباب والعمـل ـا      
فاملتوكل قد فوض أمره إىل اهللا واعتمد على ربه عز وجل وسارع إىل فعل األوامر               

ا حىت يؤدي الواجب على أكمل وجه       وترك النواهي واألخذ باألسباب والعناية      
عن إخالص هللا وعن حمبة له واعتماد عليه وعن ثقة به عز وجل، وقال سـبحانه                

:  وقال عز وجل   )٥(}ذَِلك ومن يعظِّم حرماِت اللَِّه فَهو خير لَه ِعند ربهِ         {: وتعاىل
هـذا كلـه يـورث       )٦(}ذَِلك ومن يعظِّم شعاِئر اللَِّه فَِإنها ِمن تقْوى الْقُلُوبِ        {

ن القلوب وازعا عظيما من تعظيم شعائر اهللا ومن تعظيم حرمات اهللا، حىت يكـو             
  عند العبد وازع من قلبه ودافع من

                                     
 .١١٠سورة الكهف اآلية ) ١(
 .٢٣سورة املائدة اآلية ) ٢(
 .٥٤سورة املائدة اآلية ) ٣(
 .٣١سورة آل عمران اآلية ) ٤(
 .٣٠سورة احلج اآلية ) ٥(
 .٣٢سورة احلج اآلية ) ٦(
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خشيته وحافز من إميانه إىل أداء الواجبات وإىل ترك السيئات وإىل اإلنصاف مـن              
مث إنه سبحانه وتعاىل مع ذلك      ،  نفسه وإىل أداء األمانة أداء احلق الذي عليه ألخيه        

كله شرع للناس عبادات تصلهم باهللا وتقرم لديه وتزكيهم وتقـوي يف قلـوم    
بته والتوكل عليه واألنس مبناجاته وذكره والتلذذ بطاعته سبحانه وتعاىل، شرع           حم

هلم الطهارة من احلدث األصغر واألكرب ملا يف ذلك من استشعار تعظـيم الـذي               
شرع هذه العبادة اليت ا تطهريهم من ذنوم وتطهريهم من أحداثهم وتنظـيفهم             

حا للصالة اليت هي أعظم عبـادة       وتنشيطهم على العمل، وجعل هذه الطهارة مفتا      
وأكرب عبادة بعد الشهادتني وشرع هلم الصالة يف أوقات معينة مخسة وكانـت يف         
األصل مخسني، فاهللا جل وعال قد لطف بعباده ويسر ورحم فجعلها مخسا بـدل              
مخسني، وكتب هلم سبحانه أجر اخلمسني وجعلها يف أوقات متعددة حىت ال يغفل             

  .ىت ال ينسى ربهالعبد عن ذكر ربه وح

الفجر يف أول النهار بعد قيامه من النوم، وعند فراغ قلبه يقبل على آيات اهللا      
ومساعها ويستمع لإلمام يف صالة الفجر وهو يقرأ جهرا وينتفع بذلك، ويبدأ اره             
بذكر اهللا وطاعته سبحانه وتعاىل فيكون يف هذا عون له على مالحظـة حـق اهللا       

 يف صحوته ويف أعماله ويف بيعه وشرائه وغري ذلـك، مث            وعلى تعظيم حرمات اهللا   
جييء وقت الظهر فيعود إىل الصالة وإىل الذكر وإىل العبادة، وإن كان هناك غفلة              
زالت بعوده إىل هذه العبادة، مث كذلك العصر بينما هو قد اشتغل بأعمال داخلية              

 وطاعتـه عـز     أو خارجية فإذا الوقت اآلخر قد حضر فينتبه ويرجع إىل ذكر اهللا           
  وجل، مث يأيت املغرب، مث يأيت
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العشاء فال يزال يف عبادة وذكر فيما بني وقت وآخر يذكر فيها ربه وحياسب فيها               
  .نفسه وجياهدها هللا ويتقرب إليه باألعمال اليت حيبها اهللا سبحانه وتعاىل

وشرع له مع ذلك عبادات أخرى بني هذه األوقات كصالة الضحى وراتبة            
املغرب والعشاء والتهجد بالليل، إىل أنواع من العبادات والصالة واألذكار          الظهر و 

واالستغفار والدعاء تذكره باهللا وتعينه على طاعته وذكره سبحانه وتعاىل هذا كله            
من فضله جل وعال وعظيم إحسانه، مث جعل تعاىل هلذه الصالة نداء عظيما علـى         

لتكبري والشهادة له بالوحدانية ولنبيه     رؤوس األشهاد ليتضمن تعظيم اهللا سبحانه با      
بالرسالة، وفيه الدعوة إىل هذه الصالة بقوله حي على الصالة حي على الفالح، مث             
التكبري هللا، مث الشهادة له بالوحدانية سبحانه وتعاىل فجعل أصل الدين الذي هـو              

وذا النداء  اإلقرار بالشهادتني دعوة للصالة ونداء هلا، فالعباد ينتبهون ذا الذكر           
يف بيوم ويف مضاجعهم ويف مراكبهم ويف كل مكان ينبهون هلذه العبادة وحلـق              
اهللا وعظمته ذا النداء العظيم الذي ال يسمعه شجر وال مدر وال شيء إال شـهد         
لصاحبه يوم القيامة، كما جاء بذلك احلديث الشريف عن رسول اهللا صـلى اهللا              

يضا زكاة وجعلها حقا يف أمواهلم يربط األغنيـاء         عليه وسلم، مث شرع اهللا للناس أ      
مواساة الفقـراء، واإلحـسان     : بالفقراء ويصلهم م، ويف ذلك فوائد كثرية منها       

مواساة املؤلفة قلوم وتقويـة إميـام     : مواساة أبناء السبيل، ومنها   : إليهم، ومنها 
األسـارى،  مساعدة مالكي الرقاب على العتق وفـك       : ودعوم إىل اخلري، ومنها   

مساعدة الغـزاة علـى     : مساعدة الغارمني على قضاء ديوم، ومنها     : ومنها أيضا 
  اجلهاد يف سبيل اهللا، فهي حق عظيم يف املال يزكي صاحبه وينمي ثروته
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ويرضي ربه واهللا مع هذا خيلفه عليه سبحانه وتعاىل بأحسن خلف مع هـذه الفوائـد                
ِإنما الصدقَات ِللْفُقَراِء والْمساِكِني والْعاِمِلني علَيها والْمؤلَّفَِة       {: العظيمة قال عز وجل   

غاِرِمني وِفي سِبيِل اللَِّه وِابِن السِبيِل فَِريضةً ِمن اللَِّه واللَّـه           قُلُوبهم وِفي الرقَاِب والْ   
 ِكيمح ِليمففي هذه الفريضة ويف هذا احلق شكر هللا عز وجل على نعمه وقربـه               )١(}ع

إليه سبحانه وتعاىل بأداء هذا احلق واإلنفاق من املال طاعة هللا وإخالصا له وتقرب إليه               
، ومع ذلك يف نفس الوقت فيه إحسان للعباد ومواساة هلم ومساعدة علـى              جل وعال 
  .كل خري

تطهري : أما الصوم فكلكم يعلم ما فيه من اخلري العظيم واملصاحل الكبرية اليت منها            
أن الـصائم يعـرف     : النفس من أشرها وبطرها وشحها وخبلها وكربها، ومن ذلـك         

أباح اهللا له من الطعام والشراب وغريمها،   بالصيام حاجته وضعفه وشدة ضرورته إىل ما        
مترين : تذكر العبد بإخوانه الفقراء واحملاويج حىت يواسيهم وحيسن إليهم، ومنها         : ومنها

العبد على خمالفة اهلوى وتعويده الصرب على ما يشق على النفس إذا كان يف ذلك طاعة                
دها الصرب عما يوافـق     ربه ورضاه، فالصائم يف الصيام خيالف هواه وجياهد نفسه ويعو         

  .هواها من مأكل ومشرب ومنكح يف طاعة را وموالها عز وجل

ويف الصوم من الفوائد واحلكم واألسرار ما ال حيصيه إال اهللا عز وجل، وقد صح               
كل عمل ابن آدم له احلسنة بعشر أمثاهلا   : ((عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        

ز وجل إال الصيام فإنه يل وأنا أجزي به إنه ترك شهوته            إىل سبعمائة ضعف يقول اهللا ع     
وطعامه وشرابه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطرة وفرحة عنـد لقـاء ربـه                

  وخللوف فم الصائم
                                     

 .٦٠سورة التوبة اآلية ) ١(
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أمـا   .، واألحاديث يف فضله وعظم شأنه كثرية      ))عند اهللا أطيب من ريح املسك     
رب إليـه ومفارقـة األوطـان     احلج ففيه من الفوائد العظيمة من الصلة باهللا والتق        

واألهل والعشرية ألداء هذه الفريضة العظيمة وزيارة البيت العتيق ما ال حتيط بـه              
العبارة، فإنه يف هذه العبادة يركن األخطار ويقطع الفيايف والقفار ويشق األجـواء           
يرجو رمحة ربه وخياف عقابه سبحانه وتعاىل فما أحراه بالثواب اجلزيل واألجـر             

: من املوىل الكرمي عز وجل، أما ما شرع اهللا سبحانه يف هذه العبادة مـن              العظيم  
اإلحرام والتلبية، واجتناب كثري من العوائد، وكشف الرجل رأسه، وخلع الثياب           
املعتادة، والطواف بالبيت والسعي بني الصفا واملروة، والوقوف بعرفات ورمـي           

ىل غري ذلك مما شرع اهللا يف احلـج         اجلمار والتقرب إىل اهللا سبحانه بذبح اهلدايا، إ       
فمما شهدت العقول الصحيحة والفطر املستقيمة حبسنه وأنه ال حكمـة فـوق             

  .حكمة من شرعه وأمر به عباده

يضاف إىل ذلك ما يف احلج من اتصال املسلمني بعضهم ببعض، وتشاورهم            
 مـن  يف كثري من أمورهم وتعاوم يف مصاحلهم العاجلة واآلجلة واستفادة بعضهم   

بعض، إىل غري ذلك من الفوائد، فكل ذلك شاهد للذي شرعه بأنه سبحانه أرحم              
الرامحني وأحكم احلاكمني، وكل ذلك من مجلة منافع احلج اليت أشار إليها سبحانه   

 فاحلج مؤمتر إسالمي عظيم وفرصة للمـسلمني        )١(}ِليشهدوا مناِفع لَهم  {: بقوله
احلهم وأن يستفيدوا منها ألمر دنياهم وأخـراهم،        ينبغي أن يستغلوها يف شىت مص     

  فنسأل اهللا أن يوفقهم لذلك وأن جيمع كلمتهم على اهلدى إنه خري مسؤول

                                     
 .٢٨سورة احلج اآلية ) ١(
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وقد سبق لنا أن ذكرنا أن اهللا جل وعال أمر الرسل بإقامة الـدين،              . وأكرم جميب 
لـك  فالرسل بعثوا إلقامة الدين ونبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم هو أكملهم يف ذ             

وهو إمامهم وسيدهم وخامتهم بعث إلقامة الدين أيضا فهذه العبـادات وهـذه             
التوجيهات من اهللا عز وجل كلها إلقامة الدين، وأن يكون عنـدك وازع إميـاين              
حيملك على أداء الواجبات ومعاملة إخوانك بأحسن املعامالت، وعلى إنـصافهم           

وع إىل اهللا يف كل شيء حىت وأداء حقوقهم، وعلى أداء األمانة يف كل شيء والرج       
تكون عبدا ممتثال سائرا على الوجه الذي شرعه اهللا ال تتبع هواك وال تقف عنـد                

 :ومما يتعلق مبا تقدم قول النيب عليه الصالة والسالم يف احلديث الـصحيح             .حظك
أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد              ((

فأخرب عليه الصالة والسالم أن صالح العبد بصالح قلبـه          )) كله أال وهي القلب   
فمىت صلح قلبه استقام العبد مع اهللا عز وجل ومع العباد، ومىت خبث القلب وفسد           

ما تقدم من أن هذه الشريعة عنيت عناية        خبث العبد وفسدت حاله، وهذا يبني لنا        
  .عظيمة بأسباب إصالح القلوب

إن اهللا ال ينظر إىل صوركم وال إىل أمـوالكم  ((: وقال عليه الصالة والسالم  
 فبني عليه الصالة والسالم أن موضع النظر من   ))ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم    

القلب والعمل، أما مالك وبدنك فال قيمة هلما وليسا حمل النظر إال            : ربنا عز وجل  
إذا استعملت مالك وبدنك يف طاعة ربك، وإمنا حمل النظر قلبك وعملك، فـإذا              

ـ             ك استقام قلبك على حمبة اهللا وخشيته ومراقبته واإلخالص له اسـتقامت أعمال
واستقام أمرك، وإن كانت األخرى فسدت حالك وفسد عملك وال حـول وال             

  .قوة إال باهللا
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مث إن هذه الشريعة العظيمة أيضا نظمت العالقات بني األسرة يف نفـسها،             
أسرة اإلنسان وقراباته مبا شرع اهللا من صلة الرحم واملواريث، والتعاون فيما بـني     

 ما يرضي ربنا عز وجل، متحابة فيما بينها         األسرة حىت تكون مرتبطة متعاونة على     
هذا من رمحته وإحسانه جل وعال أن جعل بني ذوي القرابات صلة خاصة تـصل         
بعضهم ببعض وجتمع بعضهم إىل بعض وتربط بعضهم ببعض، فشرع صلة الرحم            
وحث على ذلك وتوعد على ترك ذلك، فقال النيب الكرمي عليه الصالة والسالم يف      

 يعين قاطع رحم، وقال جل وعـال يف      ))ال يدخل اجلنة قاطع    ((:احلديث الصحيح 
 فَهلْ عسيتم ِإنْ تولَّيتم أَنْ تفِْسدوا ِفي الْأَرِض وتقَطِّعوا أَرحامكُم         {: كتابه العظيم 

: ويف احلـديث أيـضا   )١(}بصارهم أَأُولَِئك الَِّذين لَعنهم اللَّه فَأَصمهم وأَعمى   *
 وهكذا شـرع  ))فليصل رمحه  من أحب أن يبسط له يف رزقه وينسأ له يف أجله          ((

فجعلهم إخوة يتحـابون يف اهللا      . العالقات الطيبة بني املسلمني يف مجيع املعامالت      
     وهذه أعظم صلة وأعظـم رابطـة بـني         . االتويتعاونون على اخلري يف مجيع ا

املسلمني، الرابطة اإلسالمية واألخوة اإلميانية وهي أعظم رابطة وهي فوق رابطـة            
القرابة والصداقات وكل رابطة بني الناس، فالرابطة اإلسـالمية واألخـوة بـني             

م املسلمني فوقها، فاهللا سبحانه وتعاىل جعل املسلمني فيما م إخوة وأوجب عليه           
أن حيب بعضهم لبعض، اخلري ويكره له الشر، وأن يكونوا فيما بينـهم متحـابني       
متناصحني متعاونني حىت يكونوا كتلة واحدة ومجاعة واحدة وصف واحدا وأمـة            

  ربكُم ِإنَّ هِذِه أُمتكُم أُمةً واِحدةً وأَنا{واحدة 

                                     
 .٢٣-٢٢سورة حممد اآلية ) ١(
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والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعـضهم أَوِليـاُء بعـٍض        {: ويقول جل وعال   )١(}فَاعبدوِن
يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَِر ويِقيمونَ الصالةَ ويؤتونَ الزكَاةَ ويِطيعـونَ           

      اللَّه مهمحريس أُولَِئك ولَهسرو اللَّه   ِكيمح ِزيزع ويقـول عـز وجـل      )٢(}ِإنَّ اللَّه  :
 فيأمرهم باالجتماع واالعتصام حببل اهللا      )٣(}واعتِصموا ِبحبِل اللَِّه جِميعا وال تفَرقُوا     {

ى وال تعاونوا علَـى     وتعاونوا علَى الِْبر والتقْو   {: ويقول عز وجل  . وهو دينه سبحانه  
 فبني سبحانه وتعاىل أن الواجب      )٤(}الِْإثِْم والْعدواِن واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَابِ       

على اجلميع أن يتعاونوا على الرب والتقوى، وأن يكونوا أولياء ال غل بينهم وال حقـد                
وهذا .  يتناصحون ويتعاونون على اخلري    وال حسد وال تباغض، وال تقاطع، لكن أولياء       

هو التضامن اإلسالمي الذي يدعو إليه كل مسلم وكل خملص لدينه وكل مؤمن وكل              
فالتضامن اإلسالمي هو التعاون على الرب والتقوى والتواصـي بـاحلق           . حمب لإلسالم 

 والتناصح يف اهللا والتكافل والتكاتف على كل ما فيه صالح املسلمني وجناحهم وحفظ            
حقوقهم وإقامة كيام وصيانتهم من شر أعدائهم، هذا هو التضامن وهذا هو التعاون             
أن يكون املسلمون حكومات وشعوبا متعاونني على الرب والتقوى متناصـحني يف اهللا             
متحابني فيه متكاتفني على كل ما يقيم دينهم وحيفظ كيام ويوحد صفوفهم وجيمـع          

 العزة والكرامة، فبهذا االجتماع وهذا التعاون       كلمتهم وينصفهم من عدوهم ويورثهم    
  حيميهم اهللا من شر أعدائهم

                                     
 .٩٢سورة األنبياء اآلية ) ١(
 .٧١سورة التوبة اآلية ) ٢(
 .١٠٣سورة آل عمران اآلية ) ٣(
 .٢سورة املائدة اآلية ) ٤(
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ومكائدهم وجيعل هلم اهليبة يف قلوب األعداء الجتماعهم على احلـق وتعـاوم             
وتكاتفهم وتناصرهم على دين اهللا خملصني هللا قاصدين وجهه الكـرمي ال لغـرض     

يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبـت          {: آخر كما قال عز وجل    
كُمام{: وقال عز وجل   )١(}أَقْد          ِزيـزع لَقَِوي ِإنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيو* 

الَِّذين ِإنْ مكَّناهم ِفي الْأَرِض أَقَاموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمـروا ِبـالْمعروِف          
و سبحانه وتعـاىل علـق نـصرهم        فه )٢(}ونهوا عِن الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الْأُمورِ     

وحفظهم ومحايتهم بنصرهم دينه واجتماعهم على دينه وتعاوم واعتصامهم حببل          
فبالتضامن اإلسالمي والتعاون اإلسالمي كل خري وكـل عـزة يف           . اهللا عز وجل  

ومن حماسـن هـذه     . الدنيا واآلخرة للمسلمني إذا صدقوا يف ذلك وتعاونوا عليه        
املؤمن أخا املؤمن ينصح له وحيب لـه اخلـري، يـأمره            الشريعة أيضا أن جعلت     

باملعروف وينهاه عن املنكر ويعينه على اخلري ومينعه من الشر، كما قال النيب الكرمي             
 وقال  ))ىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه     ال يؤمن أحدكم ح   (: (عليه الصالة والسالم  

 فاملؤمن أخو املؤمن    )٣(}ِإنما الْمؤِمنونَ ِإخوةٌ فَأَصِلحوا بين أَخويكُم     {: جل وعال 
يعينه على اخلري والدعوة إليه وينهاه عن الشر ويأخذ على يديه، كما قـال الـنيب            

قالوا يا رسـول اهللا     )) أنصر أخاك ظاملا أو مظلوما    : ((الكرمي عليه الصالة والسالم   
فنـصر  )) متنعه من الظلم فذلك نصره    : ((نصرته مظلوما فكيف أنصره ظاملا؟ قال     

  فاملسلمون إذا. ه واألخذ على يديهالظامل منع

                                     
 .٧سورة حممد اآلية ) ١(
 .٤١-٤٠سورة احلج اآلية ) ٢(
 .١٠ية سورة احلجرات اآل) ٣(
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قاموا ذا وتعاونوا عليه حصل هلم اخلري العظيم والعزة والكرامة ومجع الكلمة وهيبـة              
  .األعداء والعافية من مكائدهم

ومن حماسن هذه الشريعة أيضا أا جعلت للمعامالت بني املسلمني نظاما حكيما        
هم من دون حماباة لقريب أو صديق، بل        يتضمن العدل واإلنصاف وإقامة احلق فيما بين      

جيب أن يكون اجلميع حتت العدل وحتت شريعة اهللا ال يحاىب هذا لقرابتـه وال هـذا                 
لصداقته وال هذا لوظيفته وال هذا لغناه أو فقره، ولكن على اجلميع أن يتحروا العـدل                

يا أَيها الَِّذين   {: يف معامالم من اإلنصاف والصدق وأداء األمانة، كما قال جل وعال          
 علَـى أَال تعـِدلُوا   آمنوا كُونوا قَواِمني ِللَِّه شهداَء ِبالِْقسِط وال يجِرمنكُم شنآنُ قَومٍ        

كُونوا قَـواِمني   يا أَيها الَِّذين آمنوا     {: وقال جل وعال   )١(}اعِدلُوا هو أَقْرب ِللتقْوى   
الْأَقْرِبني ِإنْ يكُـن    شهداَء ِللَِّه ولَو علَى أَنفُِسكُم أَِو الْواِلديِن و       {أي بالعدل    }ِبالِْقسِط

: وقال جـل وعـال    . )٢(}غَِنيا أَو فَِقريا فَاللَّه أَولَى ِبِهما فَال تتِبعوا الْهوى أَنْ تعِدلُوا          
 فاهللا جل سبحانه وتعاىل     )٣(}وِإذَا قُلْتم فَاعِدلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى وِبعهِد اللَِّه أَوفُوا         {

شرع للجميع أن يتعاملوا بالعدل واإلنصاف، وأن يقيموا احلق فيما بينهم على طريـق              
  . أو صديق أو قرين أو كبري أو صغريالعدل والقسط من دون حماباة لزيد أو عمرو

ومن حماسن هذه الشريعة وعظمتها وصالحها لكل أمة ولكل زمان ومكان           
  أن علق سبحانه وتعاىل معامالم على جنس العقود

                                     
 .٨سورة املائدة اآلية ) ١(
 .١٣٥سورة النساء اآلية ) ٢(
 .١٥٢سورة األنعام اآلية ) ٣(
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وجنس البيع وجنس اإلجارة، وحنو ذلك من دون أن حيدد هلذه العقـود ألفاظـا               
ـ      ضيه عوائـدهم وعـرفهم   معينة خاصة، حىت يتعامل كل قوم وكل أمة مبـا تقت

ومقاصدهم ولغتهم، وما يقتضيه النظر يف العواقب، فجعل ملعامالم عقودا شرعها           
هلم سبحانه وتعاىل ومل حيدد ألفاظا بل جعلها مطلقة، كما شرع هلم يف أنكحتهم              
وطالقهم ونفقام ودعاواهم وخصومام نظاما حكيمـا يتـضمن اإلنـصاف           

وائد والعرف واالصطالحات والبينات واملقاصـد      والعدل، وأن تراعى يف ذلك الع     
والظروف واألزمنة واألمكنة يف حدود الشريعة كاملة حىت ال يقضي على أحـد             

فأطلق العقود،   )١(}يا أَيها الَِّذين آمنوا أَوفُوا ِبالْعقُودِ     {: بغري حق، فقال جل وعال    
فَـِإنْ  {: وقال جـل وعـال     )٢(}أَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا    و{: وقال جل وعال  

   نهورأُج نوهفَآت لَكُم نعضوجاءت األحاديث عن رسول اهللا عليه الصالة        )٣(}أَر
والسالم فيما يتعلق باملساقاة واملزارعات والشركات واجلعـاالت والـضمانات          
واألوقاف والوصايا والنكاح والطالق والرضاع وغري ذلك مبا يطابق ما جاء بـه             

  .القرآن الكرمي

 واضـحة بينـة     وهذه األنظمة اليت جاء ا القرآن وصحت ا السنة أنظمة         
يستقيم عليها أمر العباد وتصلح هلم يف كل زمان ومكان وال خمتلف عليهم، بـل               
يكون هلؤالء عرفهم يف بيعهم وشرائهم ونكاحهم وطالقهم وأوقافهم ووصـاياهم        

  وغري ذلك حىت
                                     

 .١سورة املائدة اآلية ) ١(
 .٢٧٥سورة البقرة اآلية ) ٢(
 .٦سورة الطالق اآلية ) ٣(
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 :ال يربط هؤالء ؤالء وال هؤالء ؤالء، كما قال جل وعال تنبيها على هـذا املعـىن              
وقال النيب صلى   .  يعين باملتعارف  )١(}وعلَى الْمولُوِد لَه ِرزقُهن وِكسوتهن ِبالْمعروفِ     {

أي  (}وهلـن علـيكم   { حديث خطبته العظيمة يف حجة الـوداع         اهللا عليه وسلم يف   
ا كُنا معذِِّبني   وم{:  وقال جل وعال   }باملعروف{) أي كسون  (}رزقهن{) للزوجات

نَ وما كَـا  {: وقال سبحانه وتعاىل  .  إلقامة احلجة وقطع املعذرة    )٢(}حتى نبعثَ رسولًا  
أَنزلْنا و{: وقال عز وجل   )٣(}اللَّه ِليِضلَّ قَوما بعد ِإذْ هداهم حتى يبين لَهم ما يتقُونَ          

فبني سبحانه وتعاىل أنه     )٤(}ِإلَيك الذِّكْر ِلتبين ِللناِس ما نزلَ ِإلَيِهم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ        
وقد . البد من بيان، وال بد من إقامة حجة حىت ال يؤخذ أحد إال بعد إقامة احلجة عليه               

فصال عظيما بني فيـه     ) إعالم املوقعني : (ابهذكر ابن القيم رمحه اهللا يف هذا املعىن يف كت         
أن الشريعة راعت عوائد الناس ومقاصدهم وعرفهم ولغتهم حـىت تكـون األحكـام         
والفتاوى على ضوء ذلك، فقد يكون عرف هذه البلدة وهذا اإلقليم غري عرف اإلقليم              

 وقد يكون هلذا الشخص من النيات واملقاصد ما ليس لشخص         . اآلخر والبلدة األخرى  
آخر ويكون هلؤالء من العوائد ما ليس لآلخرين، وقد تكون أزمان ال يليق أن يفعـل                
فيها ما يليق أن يفعل يف الزمن اآلخر كما كانت الدعوة يف عهد النيب صلى اهللا عليـه                  
وسلم يف مكة غري حاهلا يف املدينة الختالف الزمان واملكان والقوة والضعف، وهذا من              

   ورعايتهعظيم حكمة اهللا جل وعال

                                     
 .٢٣٣سورة البقرة اآلية ) ١(
 .١٥سورة اإلسراء اآلية ) ٢(
 .١١٥سورة التوبة اآلية ) ٣(
 .٤٤النحل اآلية سورة ) ٤(
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ألحوال عباده، فقد يقصد بعض الناس بألفاظ البيع واهلبة ما يقصد به آخرون معىن     
آخر أو عقد آخر، وهكذا يف الطالق واإلجارة وغري ذلك، وهكذا بعض األزمان             
قد يسوغ فيها ما ال يسوغ يف أزمان أخرى، ومثل لذلك بأمثلة منها إقامة احلـد                

غزاة ما يوجب احلد يف أرض العدو، فقد ى         يف أرض العدو إذا وجد من بعض ال       
ملاذا؟ ألنه قد يغـضب     . النيب صلى اهللا عليه وسلم عن إقامة احلد يف أرض العدو          

ومن ذلك  . ويستويل عليه الشيطان فريتد عن دين اإلسالم لذلك ولقربه من العدو          
ه عام ااعة فإذا كان عام جماعة واشتدت احلال بالناس ال ينبغي القطـع يف هـذ               

احلالة للسارق إذا ادعى أن الذي محله على ذلك الضيق واحلاجة وعدم وجـوده              
شيئا يقيم أوده ويسد حاجته، ألن هذا شبهة يف جواز القطع، واحلـدود تـدرأ               

وهلذا أمر عمر رضي اهللا عنه وأرضاه يف عام الرمادة بعـدم القطـع،              . بالشبهات
ذا تعترب العواقب كما قال     وهك. وحكم بذلك رضي اهللا عنه وأرضاه هلذه الشبهة       

فَاصـِبر ِإنَّ الْعاِقبـةَ     {: وقال تعاىل  )١(}ِفَاعتِبروا يا أُوِلي الْأَبصار   {: اهللا سبحانه 
ِقنيت{: وقال سبحانه  )٢(}ِللْم     وا اللَّـهبسوِن اللَِّه فَيد ونَ ِمنعدي وا الَِّذينبسال تو

فالبد من رعاية العواقب، وهلذا ذكر ابن القيم رمحـه اهللا أن             )٣(}عدوا ِبغيِر ِعلْمٍ  
مره باملعروف يف بعض األحيان قد يفضي إىل وجود ما هو أنكر          اإلنسان إذا كان أ   

من املنكر الذي يريد أن ينهي عنه، فإنه ال جيوز له أن ينه عن املنكر يف هذه احلالة                  
  إذا كان إنكار املنكر يفضي إىل ما هو أنكر منه وأشد،

                                     
 .٢سورة احلشر اآلية ) ١(
 .٤٩سورة هود اآلية ) ٢(
 .١٠٨سورة األنعام اآلية ) ٣(
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ـ        اة فإنك يف هذه احلالة ال تنكره لئال يقع ما هو أنكر منه وهذا مـن بـاب مراع
فإذا كان إنسان مثال يشرب اخلمر ولكنك إذا يته عن ذلك ومنعته عن             . العواقب

ألن . ذلك ومنعته منه اشتغل بقتل الناس فحينئذ يكون ترك اإلنكـار عليـه أوىل             
شرب اخلمر أسهل من كونه يتعدى على الناس بالقتل، واملقـصود أن الواجـب              

هم وأحواهلم ومقاصدهم ونيـام  الرعاية للعواقب كما تراعى عوائد الناس وظروف  
يف عقودهم وتصرفام فيما بينهم، ويف إقامة احلدود ويف األمر باملعروف والنـهي          
عن املنكر يراعى يف ذلك حتصيل املصاحل ودرء املفاسد، وحتصيل املصلحة الراجحة            
بتفويت املصلحة املرجوحة وتعطيل املفسدة الكربى بارتكاب املفسدة الـصغرى          

 عن تفويتهما مجيعا، هذه أمور عظيمة جاءت ا هذه الشريعة الكاملة،            عند العجز 
وال شك أن ذلك من حماسنها، وجيب على والة األمور وعلى كل من له تصرف               
يف أمر الناس أن يراعوها من قاض ومفت وأمري وغريهم هذا كله من حماسن هذه               

  .الشريعة العظيمة
ة يف الكسب واألخـذ والعطـاء       ومن حماسنها أيضا أا جعلت للناس احلري      

  : فيكتسب املسلم ويأخذ ويعطـي يف حـدود الـشريعة، كمـا قـال تعـاىل               
}     تبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا مله غنم ما أخذ وعليه غرمه، كما قـال          )١(}لَه 

ألن يأخذ أحدكم حبله فيـأيت      : ((النيب عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح      
حبزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف ا وجهه خري له من سؤال الناس أعطـوه               

وملا سـئل عليـه      .فحث على الكسب وبني أنه خري من سؤال الناس        ) )أو منعوه 
  الصالة والسالم أي الكسب

                                     
 .٢٨٦سورة البقرة اآلية ) ١(
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ما أكـل   ((: جل بيده وكل بيع مربور وقال عليه الصالة والسالم        عمل الر : أطيب قال 
 وكان نيب اهللا داود يأكل من عمل يده         ))أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده        

  .عليه الصالة والسالم

سالمية حبذت الكسب والعمل ودعت إىل الكسب والعمـل         فالشريعة اإل 
وجعلت العامل أحق بكسبه وماله، وحرمت على اإلنسان ذم أخيه وماله وعرضه            

وهذا كله من حماسن هذه الشريعة وعظمتها أا صانت أمـوال النـاس             . إال حبق 
وأعراضهم كما صانت أبشارهم ودماءهم وأمرم بالكسب وحثتهم عليه، كمـا        

احرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال       : ((نيب الكرمي عليه الصالة والسالم    قال ال 
تعجز، فإن أصابك شيء فال تقل لو أين فعلت لكان كذا أو كذا، ولكن قل قدر                

خرجه مسلم يف صحيحه، ولـو      )) اهللا وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان        
يتها ملصاحل العباد يف أمر     ذهبت أذكر ما يتعلق بعظمة هذه الشريعة وحماسنها ورعا        

املعاش واملعاد لطال بنا املقام كثريا، ولكن هذه إشارة قليلـة تكفـي اللبيـب يف              
التعرف على عظمة هذه الشريعة ورعايتها ألحوال العباد ومصاحلهم يف احلاضـر            
واملستقبل، ومن ذلك أيضا ما جاء يف هذه الشريعة من األمر بالتوبـة، ألن فيهـا         

والعافية من شره، وقد كان من توبة بعض املاضيني قتل النفـوس،            إصالح املاضي   
فرحم اهللا هذه األمة وجعل توبتهم الندم واإلقالع والعزمية على عدم العـودة إىل              
السيئة مع رد املظامل إيل أهلها، هذا من إحسان اهللا ورمحته جل وعال هلذه األمـة،   

سان فرجـا وخمرجـا مـن    وهذا من حماسن هذه الشريعة أن جعلت لك أيها اإلن   
  ذنوبك وسيئاتك بالتوبة النصوح واالستغفار والرجوع إليه عز وجل
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والعمل الصاحل، ومن تأمل هذه الشريعة يف مواردها ومصادرها ونطر ما جـاءت             
به من األحكام العظيمة العادلة واإلحسان إىل اخللق ورعاية الفقـراء واحملـاويج             

م اعتنت ا الشريعة وحرمت ظلمها والتعدي       والصغار والكبار وغريهم حىت البهائ    
عليها، عرف أا شريعة من حكيم محيد خبري بأحوال عباده عليم مبا يـصلحهم،              
وعرف أيضا أا من الدالئل القاطعة على وجوده سبحانه وتعاىل وكمال قدرتـه             
وحكمته وعلمه، وعلى صدق رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم وأنه رسـول اهللا              

ا من نظر يف ما جاءت به الشريعة من رعاية يف أحوال العباد أغنيـائهم     حقا وهكذ 
وفقرائهم مالكهم وعماهلم، حكامهم وحمكوميهم أفرادهم ومجاعام، قد راعتهم         
مجيعا وجعلت هلم أحكاما مبنية على املصلحة والعدالة واإلنـصاف واإلحـسان            

 كلها عدل، وكـل  والرمحة فهذه الشريعة كلها مصاحل، كلها حكم، كلها هدى،       
شيء خرج من العدل إىل اجلور ومن املصلحة إىل العبث ومن الرمحة إىل ضـدها               
فليس من الشريعة يف شيء وإن نسب إليها بالتأويل كما ذكر معىن ذلك العالمـة      
ابن القيم رمحه اهللا، فالشريعة كلها رمحة وعدل وحكمه، وكلها رعايـة ملـصاحل           

املشقة، ومن تأمل ما تقدم عرف ما أردته يف الشق   العباد بعيدة عن العبث والظلم و     
  .الثاين من عنوان هذه احملاضرة

وهو أن البشر يف أشد الضرورة إىل هذه الشريعة ملا اشـتملت عليـه مـن       
املصاحل العظيمة وأا راعت مصاحل العباد يف املعاش واملعاد، وهيأت هلم السبل اليت             

نه وتعاىل يف كتابه أن شـريعته صـراط   توصلهم إىل النجاة والسعادة، وبني سبحا     
  مستقيم، صراط واضح ومنهج قيم
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من استقام عليه جنا، ومن حاد عنه هلك، ومن تأمل هذا حق التأمل عرف أن هذه              
الشريعة كسفينة نوح عليه السالم من ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق، فهكـذا              

ن حاد عنها هلـك وال      هذه الشريعة العظيمة من متسك ا واستقام عليها جنا، وم         
وبذلك يتضح للبيب أن العباد مجيعا يف أشد الضرورة إىل          . حول وال قوة إال باهللا    

هذه الشريعة، ملا فيها من حل مشاكلهم، وملا فيها من أحكام عادلة، وملا فيها من               
التوسط بني االشتراكية اإلحلادية املاركسية املنحرفة وبني الرأمسالية الغامشة الظاملة،          

ي وسط يف كل شيء، وسط يف اقتصادها بني اشتراكية امللحـدين وماديتـهم              فه
وبني، الرأمسالية الغامشة اليت ال حدود هلا، فهي وسط بني طـرفني، عـدل بـني                
جورين، وكذلك وسط يف مجيع أمورها ال تطرف يف غلو وال تطرف يف جفـاء،               

 واإلمـساك ال    بل هي وسط يف شأا كله هذه الشريعة العظيمة وسط يف اإلنفاق           
وال {: هي وسط بني ذلك، كما قال تعاىل      . إسراف وتبذير وال إمساك وتقتري، بل     

 )١(}تجعلْ يدك مغلُولَةً ِإلَى عنِقك وال تبسطْها كُلَّ الْبسِط فَتقْعد ملُوما محسورا           
والَِّذين ِإذَا أَنفَقُوا لَم يسِرفُوا ولَـم       {: وكما قال سبحانه يف صفات عباد الرمحن      

ـا ديـن    فمن تأمل هذا األمر وعين به عرف أ  )٢(}يقْتروا وكَانَ بين ذَِلك قَواما    
ودولة، ومصحف وسيف، عبادة وحسن معاملة، جهاد وأعمال صاحلة، إنفـاق           

 توبة مـن املاضـي      ،وإحسان وطاعة هللا عز وجل والرسول صلى اهللا عليه وسلم         
وعمل للمستقبل فيها كل خري فهي مجعت خري الدنيا واآلخرة، ال جيوز أن يفصل              

  ديننا عن دنيانا

                                     
 .٢٩سور اإلسراء اآلية ) ١(
 .٦٧سورة الفرقان اآلية ) ٢(
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دنيانا مرتبطان ارتباطا وثيقا يف هذه الشريعة، كمـا  وال دنيانا عن ديننا، بل ديننا و 
اِت ِإلَى أَهِلها وِإذَا حكَمـتم بـين        ِإنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمان     {: قال تعاىل 

 )١(}الناِس أَنْ تحكُموا ِبالْعدِل ِإنَّ اللَّه ِنِعما يِعظُكُم ِبِه ِإنَّ اللَّه كَانَ سِميعا بِصريا             
فهي حاكمة على الناس كلهم، على األمراء وغري األمراء، على األفـراد وعلـى              

 أن يكونوا حتت حكمها وحتت سلطاا يف كل شـيء،           اجلماعات، عليهم مجيعا  
ومن زعم فصل الدين عن الدولة وأن الدين حمله املساجد والبيوت وأن للدولة أن              
تفعل ما تشاء وحتكم مبا تشاء فقد أعظم على اهللا الفرية، وكذب على اهللا ورسوله               

يع العباد  وغلط أقبح الغلط، بل هذا كفر وضالل بعيد عياذا باهللا من ذلك، بل مج             
مأمورون باخلضوع ألحكام الشريعة وتشريعاا يف العبادات وغريها، وجيب على          
الدولة أن تكون منفذة حلكم الشريعة سائرة حتت سلطاا يف مجيـع تـصرفاا،              
وعلى هذا سار النيب الكرمي عليه الصالة والسالم وسار أصحابه الكرام رضـي اهللا    

إلسالم بعد ذلك يف كل شيء وقد جعـل اهللا          عنهم وأرضاهم، وسار عليه أئمة ا     
هذه الشريعة روحا ونورا وحياة للناس، وذا تعرف أنك يف أشد الـضرورة إىل              
هذه الشريعة، وأن البشر كلهم يف ضرورة إليها، ألا احلياة، وألا النور، وألـا          

 جل  الصراط املستقيم املفضي إىل النجاة وما عداها فظلمة وموت وشقاء، قال اهللا           
َومن كَانَ ميتا فَأَحييناه وجعلْنا لَه نورا يمِشي ِبِه ِفـي           أ{: وعال يف كتابه العظيم   

  فجعل من خرج عن )٢(}لناِس كَمن مثَلُه ِفي الظُّلُماِت لَيس ِبخاِرٍج ِمنهاا

                                     
 .٥٨سورة النساء اآلية ) ١(
 .١٢٢سورة األنعام اآلية ) ٢(
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الشريعة ميتا، وجعل من هدي إليها حيا، وجعل من أىب الشريعة يف ظلمة وجعـل        
يا أَيها الَِّذين آمنوا استِجيبوا ِللَّـِه     {: من وفق هلا يف فوز وهدى، وقال جل وعال        

    ِييكُمحا يِلم اكُمعوِل ِإذَا دسِللرفجعل االستجابة هللا ولرسوله حياة، وجعل       )١(}و 
 هذه الشريعة حياة لألمة وهي سعادة لألمة وال حياة         فعلم أن  عدم االستجابة موتا،  

ِإلَيك روحا ِمـن    وكَذَِلك أَوحينا   {:  وقال عز وجل   .هلم وال سعادة بدون ذلك    
                ـنِدي ِبـِه مها نورن اهلْنعج لَِكنانُ وال الِْإميو ابا الِْكتِري مدت تا كُنا مِرنأَم

فجعل سبحانه ما جاء به      )٢(}نشاُء ِمن ِعباِدنا وِإنك لَتهِدي ِإلَى ِصراٍط مستِقيمٍ       
لعباد حتصل به حيام ونورا حتصل به بصريم        حممد عليه الصالة والسالم روحا ل     

وجنام وسريهم على الصراط املستقيم، فهذه الشريعة روح لألمة، ـا حياـا             
وقيامها ونصرها، وهي أيضا نور هلا تدرك به أسباب جناا وتدي به إىل الصراط              

ىل الطريق الواضح الذي من سار عليه وصـل إ        : املستقيم، والصراط املستقيم هو   
  .النجاة ومن حاد عنه هلك

من عِملَ صاِلحا ِمن ذَكٍَر أَو أُنثَى وهـو مـؤِمن           {: وقال سبحانه وتعاىل  
فـبني   )٣(}لَنحِيينه حياةً طَيبةً ولَنجِزينهم أَجرهم ِبأَحسِن ما كَـانوا يعملُـونَ          فَ

سبحانه أن من عمل العمل الصاحل عن إميان أحياه اهللا حياة طيبة سعيدة، ويف هذا               
 إشارة إىل أن حياة الكفار الذين حادوا عن الشريعة ليست حياة طيبة بـل حيـاة         

  خبيثة، حياة مملوءة باهلموم والغموم واألحزان واملشاكل العظيمة والفنت الكثرية،
                                     

 .٢٤سورة األنفال اآلية ) ١(
 .٥١سورة الشورى اآلية ) ٢(
 .٩٧سورة النحل اآلية ) ٣(
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فهي حياة تشبه حياة البهائم ليس ألهلها هم إال شهوام وحظهم العاجل، فهـي              
حياة من جنس حياة البهائم بل أسوأ وأضل، لكوم مل ينتفعوا بعقوهلم اليت ميزوا              

أَم تحسب أَنَّ أَكْثَرهم يسمعونَ أَو يعِقلُونَ       {: ا عن البهائم، كما قال جل وعال      
      أَض ملْ هاِم بعِإال كَالْأَن مِبيلًا ِإنْ هوا    {:  وقال جل وعال   )١(}لُّ سكَفَـر الَّـِذينو

     و امعأْكُلُ الْأَنا تأْكُلُونَ كَميونَ وعتمتي  مى لَهثْوم ارهذه حياة من حاد عن      )٢(}الن
الشريعة حياة يف احلقيقة هي شبيهة باملوت لعدم إحـساسهم بالواجـب وعـدم             
شعورهم مبا خلقوا له، وهي حياة يف ذاا تشبه حياة البهائم لكون البهيمة ال هم               

له هم إال   هلا إال شهواا وحظها العاجل، فهكذا الكافر املعرض عن الشريعة ليس            
شهواته وحظه العاجل، وهلذا شبه اهللا أهل اإلميان واهلدى باملبصرين والـسامعني،            
وشبه من حاد عن الشريعة باألعمى واألصم، وشبه من وفق إىل الشريعة بـاحلي              
وشبه من خالف الشريعة بامليت وذا نعرف أيها اإلخوة أن هذه الشريعة، حيـاة              

 يف الدنيا واآلخرة، وأم يف أشد الـضرورة إىل          البشر وسعادة البشر وجناة البشر    
اعتناقها والتزامها والتمسك ا ألن ا حيام ونصرم وجنام وسعادم يف الدنيا          
واآلخرة، وألن فيها احلكم بينهم باحلق وإنصاف مظلومهم من ظـاملهم، وهلـذا             

 أشـد   كانت هذه الشريعة العظيمة أعظم شريعة وأكمل شريعة، وكان البشر يف          
الضرورة إىل أن يعتنقوها ويلتزموها، وال حل ملشاكلهم وال سعادة هلم أبـدا وال              

  جناة للمسلمني مما وقعوا فيه اليوم من التفرق

                                     
 .٤٤سورة الفرقان اآلية ) ١(
 .١٢سورة حممد اآلية ) ٢(
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واالختالف والضعف والذل إال بالرجوع إليها والتمسك ا والسري على تعاليمها           
  .ومنهاجها

عمل ا، وأن يهدينا مجيعا     وأسال اهللا عز وجل أن يوفقنا مجيعا للفقه فيها وال         
وسائر عباده لألخذ ا والسري على ضوئها واالهتداء بنورها إنه جواد كرمي، كما             
أسأله عز وجل أن يصلح والة املسلمني مجيعا، وأن يوفقهم للتمسك ذه الشريعة             
والعمل ا والتحاكم إليها واحلكم ا يف كل شيء، وأن يعيذنا وإياهم من بطانة              

من دعاة الضالل إنه على كل شيء، قدير وصلى اهللا وسلم وبارك علـى              السوء و 
  . عبده ورسوله حممد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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  .ال نيب بعده، وعلى آله وصحبهاحلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من 

فإن اهللا سبحانه وتعاىل إمنا خلق اخللق ليعبد وحده ال شريك لـه،             : أما بعد 
ومـا  {: وأنزل كتبه وأرسل رسله لألمر بذلك والدعوة إليه، كما قال سـبحانه           

يا أَيها النـاس اعبـدوا      {: وقال سبحانه  )١(}خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإال ِليعبدونِ    
الـر  {: وقال عز وجل   )٢(}ربكُم الَِّذي خلَقَكُم والَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ       

ال تعبدوا ِإال اللَّه ِإنِني     أَ *ِكتاب أُحِكمت ءاياته ثُم فُصلَت ِمن لَدنْ حِكيٍم خِبٍري          
   ِشريبو ِذيرن هِمن ا ِفي كُلِّ   {وقال تعاىل    )٣(}لَكُمثْنعب لَقَدوا    وـدبولًا أَِن اُعسٍة رأُم 

  وا الطَّاغُوتِنبتاجو {: اآلية، وقال سبحانه   )٤(}اللَّه سا أَرمو      ِمـن ِلـكقَب ا ِمنلْن
    هِه أَنوِحي ِإلَيوٍل ِإال نسونِ     ردبا فَاعِإال أَن فهذه اآليات وأمثاهلا كلـها      )٥(} ال ِإلَه 

تدل على أن اهللا عز وجل إمنا خلق الثقلني ليعبد وحده ال شريك له، وأن ذلك هو        
  احلكمة يف خلقهما، كما تدل على أنه عز وجل إمنا

                                     
 .٥٦سورة الذاريات اآلية ) ١(
 .٢١سورة البقرة اآلية ) ٢(
 .٢-١سورة هود اآليتان ) ٣(
 .٣٦سورة النحل اآلية ) ٤(
 .٢٥سورة األنبياء اآلية ) ٥(
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تب وأرسل الرسل هلذه احلكمة نفسها، والعبادة هي اخلضوع له والتذلل           أنزل الك 
لعظمته بفعل ما أمر به وترك ما ى عنه، عن إميان به سبحانه وإميـان برسـله،                 
وإخالص له يف العمل، وتصديق بكل ما أخرب به ورسوله حممد صـلى اهللا عليـه                

ال : ال اهللا، فإن معناهـا    وسلم وهذا هو أصل الدين وأساس امللة وهو معىن ال إله إ           
معبود حق إال اهللا، فجميع العبادات من دعاء وخوف ورجاء وصالة وصوم وذبح             
ونذر وغري ذلك جيب أن تكون هللا وحده، وأن ال يصرف من ذلك شيء لـسواه              

وما أُِمروا ِإال ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَـه        {: لآليات السابقات، ولقوله عز وجل    
يناللَّـِه          {: اآلية، وقوله عز وجل    )١(}الد ـعوا معـدِللَِّه فَال ت اِجدسأَنَّ الْمو
ذَِلكُم اللَّه ربكُم لَه الْملْك والَِّذين تدعونَ ِمن دوِنـِه         {: وقوله سبحانه  )٢(}أَحدا

ِإنْ تدعوهم ال يسمعوا دعاَءكُم ولَـو سـِمعوا مـا           * ما يمِلكُونَ ِمن ِقطِْمٍري     
وقـال   )٣(}استجابوا لَكُم ويوم الِْقيامِة يكْفُرونَ ِبِشرِككُم وال ينبئُك ِمثْلُ خِبريٍ         

ومن أَضلُّ ِممن يدعو ِمن دوِن اللَِّه من ال يستِجيب لَه ِإلَى يوِم الِْقيامِة              {: تعاىل
وِإذَا حِشر الناس كَانوا لَهم أَعداًء وكَانوا ِبِعبادِتِهم        * وهم عن دعاِئِهم غَاِفلُونَ     

ـا      {: وقال عز وجل   )٤(}كَاِفِرينمِبِه فَِإن انَ لَههرال ب را آخاللَِّه ِإلَه عم عدي نمو
فأبان سبحانه يف هذه اآليات أنه املالك   )٥(}رونَِحسابه ِعند ربِه ِإنه ال يفِْلح الْكَافِ      

  لكل شيء وأن العبادة حقه سبحانه، وأن مجيع املعبودين من دونه من أنبياء
                                     

 .٥سورة البينة اآلية ) ١(
 .١٨سورة اجلن اآلية ) ٢(
 .١٤-١٣سورة فاطر اآليتان ) ٣(
 .٦-٥سورة األحقاف اآليتان ) ٤(
 .١١٧سورة املؤمنون اآلية ) ٥(
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وأولياء وأصنام وأشجار وأحجار وغريهم ال ميلكون شيئا وال يسمعون دعاء مـن         
ونفي دعاهم، ولو مسعوا دعاءه مل يستجيبوا له، وأخرب أن ذلك شرك به عز وجل،              

الفالح عن أهله، كما أخرب سبحانه أنه ال أضل ممن دعا غريه، وأن ذلك املـدعو                
من دون اهللا ال يستجيب لداعيه إىل يوم القيامة، وأنه غافل عن دعائه إياه، وأنـه                
يوم القيامة ينكر عبادته إياه، ويتربأ منها، ويعاديه عليها، فكفى ذا تـنفريا مـن               

وترشد اآليات كلـها إىل  .  خلسران أهله وسوء عاقبتهم   الشرك وحتذيرا منه، وبيانا   
أن عبادة ما سواه باطلة، وأن العبادة حبق هللا وحده، ويؤيد ذلك صرحيا قوله عـز                

 اآلية من )١(}ذَِلك ِبأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ ِمن دوِنِه هو الْباِطلُ         {: وجل
  .سورة احلج

وذكر سبحانه يف مواضع أخرى من كتابه أن من احلكمة يف خلق اخلليقة أن             
بـاده يف   يعرف سبحانه بعلمه الشامل وقدرته الكاملة، وأنه عز وجل سيجزي ع          

اللَّه الَِّذي خلَق سبع سـماواٍت وِمـن        {: اآلخرة بأعماهلم، كما قال عز وجل     
 نِض ِمثْلَهالْأَر              أَنَّ اللَّـهو ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وا أَنَّ اللَّهلَمعِلت نهنيب رلُ الْأَمزنتي 

أَم حِسب الَِّذين اجترحوا السيئَاِت     {: وقال تعاىل  )٢(}قَد أَحاطَ ِبكُلِّ شيٍء ِعلْما    
أَنْ نجعلَهم كَالَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت سواًء محياهم ومماتهم ساَء مـا            

وخلَق اللَّه السماواِت والْأَرض ِبالْحق وِلتجزى كُلُّ نفْـٍس ِبمـا            *يحكُمونَ  
  .)٣(}كَسبت وهم ال يظْلَمونَ

                                     
  .١٦٢سورة احلج اآلية  ١
 .١٢سورة الطالق اآلية ) ٢(
 .٢٢-٢١سورة اجلاثية اآلية ) ٣(
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أن ينظر فيما خلق لـه، وأن حياسـب نفـسه    فالواجب على كل ذي لب      
وجياهدها هللا حىت يؤدي حقه وحق عباده، وحىت حيذر ما ـاه اهللا عنـه ليفـوز          
بالسعادة والعاقبة احلميدة يف الدنيا واآلخرة، وهذا العلم هو أنفع العلوم وأمههـا             
وأفضلها وأعظمها، ألنه أساس امللة وزبدة ما جاءت به الرسل علـيهم الـصالة              

سالم، وخالصة دعوم، وال يتم ذلك وال حيصل به النجاة إال بعد أن يضاف              وال
إليه اإلميان بالرسل عليهم الصالة والسالم، وعلى رأسـهم إمـامهم وسـيدهم             
وخامتهم نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم، ومقتضى هذا اإلميان، تصديقه صلى اهللا             

وأن ال يعبـد اهللا سـبحانه إال       عليه وسلم يف أخباره وطاعة أوامره وترك نواهيه،         
وهكذا كل أمة بعث اهللا إليها رسوال،       . بالشريعة اليت جاء ا عليه الصالة والسالم      

ال يصح إسالمها وال يتم إمياا وال حتصل هلا السعادة والنجاة إال بتوحيـدها هللا،               
 وإخالص العبادة له عز وجل، ومتابعة رسوهلا صلى اهللا عليه وسلم، وعدم اخلروج            
عن شريعته، وهذا هو اإلسالم الذي رضيه اهللا لعباده، وأخرب أنه هو دينه، كما يف               

كُم ِدينكُم وأَتممت علَيكُم ِنعمِتـي ورِضـيت     الْيوم أَكْملْت لَ  {: قوله عز وجل  
  .)٢(} الدين ِعند اللَِّه الِْإسالمِإنَّ{: وقوله عز وجل )١(}لَكُم الِْإسالم ِدينا

  :وذا يتضح لذوي البصائر أن أصل دين اإلسالم وقاعدته أمران
  . أن ال يعبد إال اهللا وحده، وهو معىن شهادة أن ال إله إال اهللا:أحدمها
  فاألول يبطل مجيع . أن ال يعبد إال بشريعة نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم:الثاين

                                     
 .٣سورة املائدة اآلية ) ١(
 .١٩سورة آل عمران اآلية ) ٢(
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املعبودة من دون اهللا، ويعلم به أن املعبود حبق هو اهللا وحده، والثاين يبطل التعبـد   اآلهلة  
باآلراء والبدع اليت ما أنزل اهللا ا من سلطان، كما يتضح به بطالن حتكيم القـوانني                
الوضعية واآلراء البشرية ويعلم به أن الواجب هو حتكيم شريعة اهللا يف كل شـيء، وال          

ثُم جعلْنـاك علَـى     {: ال باألمرين مجيعا، كما قال اهللا عز وجل       يكون العبد مسلما إ   
 لَن يغنوا عنك ِمـن      ِنهمإ* تتِبع أَهواَء الَِّذين ال يعلَمونَ      شِريعٍة ِمن الْأَمِر فَاتِبعها وال      

فَال وربك ال يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم         {:  سبحانه وقال )١(}اللَِّه شيئًا 
: وقـال تعـاىل    )٢(}ِسِهم حرجا ِمما قَضيت ويسلِّموا تـسِليما      ثُم ال يِجدوا ِفي أَنفُ    

وقـال عـز     )٣(} ومن أَحسن ِمن اللَِّه حكْما ِلقَوٍم يوِقنونَ       أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ  {
ومن لَم يحكُم ِبمـا     *  اللَّه فَأُولَِئك هم الْكَاِفرونَ      ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ    {: وجل

ومن لَم يحكُم ِبما أَنـزلَ اللَّـه فَأُولَِئـك هـم     { }ِلمونَأَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الظَّا   
ية التحذير والتنفري من احلكم بغري ما أنزل اهللا،         وهذه اآليات تتضمن غا    )٤(}الْفَاِسقُونَ

وترشد األمة حكومة وشعباً إىل أن الواجب على اجلميع هو احلكـم مبـا أنـزل اهللا                 
واخلضوع له والرضا به، واحلذر مما خيالفه، كما تدل أوضح داللة على أن حكـم اهللا                

سق وأنه هو حكم سبحانه هو أحسن األحكام وأعدهلا، وأن احلكم بغريه كفر وظلم وف       
اجلاهلية الذي جاء شرع اهللا بإبطاله والنهي عنه، وال صالح للمجتمعات وال سعادة هلا            

  وال أمن وال استقرار إال بأن حيكم قادا شريعة اهللا،

                                     
 .١٩-١٨اثية اآلية سورة اجل) ١(
 .٦٥سورة النساء اآلية ) ٢(
 .٥٠سورة املائدة اآلية ) ٣(
 ٤٧-٤٥-٤٤املائدة اآليات ) ٤(
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وينفذوا حكمه يف عباده، وخيلصوا له القول والعمل، ويقفوا عند حـدوده الـيت              
 والعز يف الدنيا واآلخرة، كما يفوزون       حدها لعباده، وبذلك يفوز اجلميع بالنجاة     

بالنصر على األعداء والسالمة من كيدهم واستعادة اد السليب، والعز الغـابر،            
يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ تنـصروا اللَّـه ينـصركُم ويثَبـت     {: كما قال سبحانه 

كُمام{: وقال عز وجل   )١(}أَقْد           ـلْ لَكُـمعجي قُوا اللَّهتوا ِإنْ تنآم ا الَِّذينها أَيي
     لَكُم ِفرغيو ئَاِتكُميس كُمنع كَفِّريا وقَان{: وقال سبحانه  )٢(}فُر   نم نَّ اللَّهرصنلَيو

      ِزيزع لَقَِوي ِإنَّ اللَّه هرصنا         *يوآتالةَ ووا الصِض أَقَامِفي الْأَر ماهكَّنِإنْ م الَِّذين
وملا حذر سبحانه مـن اختـاذ        )٣(}الزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَرِ     

 وأـم   الكفار بطانة من دون املؤمنني وأخرب أن الكفار ال يألون املسلمني خباال،           
وِإنْ تصِبروا وتتقُوا ال يضركُم كَيدهم شـيئًا ِإنَّ  {: يودون عنتهم، قال بعد ذلك   

  .)٤(}ه ِبما يعملُونَ مِحيطٌاللَّ
وهذا األصل األصيل والفقه األكرب هو أوىل ما كتب فيه الكاتبون، وعين به دعاة              
اهلدى وأنصار احلق، وهو أحق العلوم أن يعض عليه بالنواجذ، وينـشر بـني مجيـع                

وإين ألنصح إخواين أهـل العلـم       . الطبقات حىت يعلموا حقيقته ويبتعدوا عما خيالفه      
والقائمني بالدعوة إىل اهللا سبحانه بأن يعنوا ذا األصل العظيم ويكتبوا فيه ما أمكنـهم   
من املقاالت والرسائل حىت ينتشر ذلك بني األنام ويعلمه اخلاص والعام، لعظم شـأنه              

  وشدة الضرورة إليه، وملا
                                     

 .٧سورة حممد اآلية ) ١(
 .٢٩سورة األنفال اآلية ) ٢(
 .٤١-٤٠سورة احلج اآليتان ) ٣(
 .١٢٠سورة آل عمران اآلية ) ٤(
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وال وقع بسبب اجلهل به يف غالب البلدان اإلسالمية من الغلو يف تعظيم القبـور،               
سيما قبور من يسموم باألولياء واختاذ املساجد عليها وصرف الكثري من العبادة             

وملا وقع أيضا بسبب اجلهل     . ألهلها كالدعاء واالستغاثة والذبح والنذر وغري ذلك      
ذا األصل األصيل يف غالب البالد اإلسالمية من حتكيم القوانني الوضعية واآلراء            

  .اهللا ورسوله الذي هو أعدل األحكام وأحسنهاالبشرية، واإلعراض عن حكم 

فنسأل اهللا أن يرد املسلمني إليه ردا محيدا، وأن يصلح قـادم وأن يوفـق               
اجلميع للتمسك بشريعة اهللا والسري عليها واحلكم ا والتحاكم إليهـا والتـسليم             

ـ               لم لذلك والرضا به واحلذر مما خيالفها إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصلى اهللا وس
على عبده ورسوله نبينا حممد وآله وأصحابه ومن سار على طريقه واهتدى ـداه     

  .إىل يوم الدين
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 )١( 

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على عبده ورسوله، وخريتـه مـن             
ـ           د اهللا، وعلـى آلـه      خلقه، وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا حممد بن عب

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

فلقد رغبت إيل الرابطة مشكورة يف أن أشارك بإلقاء حماضرة يف هذا املكان،            
يف ظل  (وعرضت علي عناوين كثرية، فاخترت منها هذا العنوان الذي مسعتم وهو            

وال ريب أن هذا ) ياة الكرمية للمسلمنيتطبيق الشريعة اإلسالمية يتحقق األمن واحل     
وهلذا اخترته، وأسأل اهللا عـز وجـل أن حيقـق           . عنوان صاحل وصادق  : العنوان

للمسلمني األمن يف الدنيا واآلخرة، واحلياة الكرمية يف الدنيا واآلخرة، وأن يعيـذنا   
  .مجيعا من مضالت الفنت، ونزغات الشيطان

إن اهللا سبحانه   : قوة إال باهللا العلي العظيم    فأقول واهللا املستعان وال حول وال       
وتعاىل خلق الثقلني ليعبد وحده ال شريك له، وأمر مجيع العباد من اجلن واإلنـس           

* وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإال ِليعبدوِن       {: بعبادته اليت خلقوا هلا، قال جل وعال      
   أُِريد ِمنهم ِمن ِرزٍقما

                                     
 .هـ١٧/١١/١٣٩٩ املكرمة بتاريخ حماضرة ألقيت مبقر رابطة العامل اإلسالمي مبكة) ١(
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: وقال سبحانه  )١(}ِة الْمِتني ِإنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُو      *وما أُِريد أَنْ يطِْعموِن     
* بِلكُم لَعلَّكُم تتقُـونَ     يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَِّذي خلَقَكُم والَِّذين ِمن قَ         {

        لَ ِمنزأَناًء واَء ِبنمالسا واشِفر ضالْأَر لَ لَكُمعِبـِه      الَِّذي ج جراًء فَأَخاِء ممالس 
  .)٢(}ِمن الثَّمراِت ِرزقًا لَكُم فَال تجعلُوا ِللَِّه أَندادا وأَنتم تعلَمونَ

فبني سبحانه وتعاىل أنه خلق الثقلني ليعبدوه وحده، وأمرهم ذه العبـادة،            
 عبادته سبحانه تقوى كـل    فدل ذلك على أن يف     }لَعلَّكُم تتقُونَ {: وقال يف ذلك  

  .ما يضرهم، واستجالب كل ما ينفعهم
اتقاء حمارم اهللا، وأسباب غضبه، واتقاء كل ما يضر يف الدنيا           : والتقوى هي 

: واآلخرة، وذلك بطاعة اهللا ورسوله، وهي عبادته سبحانه وتعاىل، فإن العبادة هي           
ل هذا يسمى عبادة،    توحيد اهللا جل وعال، وطاعته بفعل أوامره، وترك نواهيه، ك         

وكله يسمى طاعة، وكله يسمى تقوى، فمن عبده سبحانه وأخلص له العبـادة،             
وأطاع أوامره، وترك نواهيه، فقد اتقاه سبحانه وتعاىل، ومن اتقاه فقـد وعـده              
سبحانه اخلري يف الدنيا واآلخرة، وتفريج الكروب، وتيسري األمور والـرزق مـن             

  .حيث ال حيتسب
سبب األمـن   : ادته سبحانه وتعاىل، وتقواه جل وعال هي      وذا يعلم أن عب   

: وأن الكفر به واإلشراك به، ومعـصيته هـي    . واخلري والسعادة يف الدنيا واآلخرة    
  سبب اهلالك والشقاء واخلوف

                                     
 .٥٨-٥٦سورة الذاريات اآليات) ١(
 .٢٢-٢١سورة البقرة اآليتان ) ٢(
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والضالل يف الدنيا واآلخرة، وقد أرسل الرسل سبحانه وتعاىل، وأنـزل الكتـب             
يان ما رتب عليها من أنواع السعادة واخلري،   للدعوة إىل هذه العبادة، واألمر ا، وب      

بـدوا اللَّـه واجتِنبـوا      ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسـولًا أَِن اُع        {: قال جل وعال  
الطَّاغُوت فَِمنهم من هدى اللَّه وِمنهم من حقَّت علَيِه الضاللَةُ فَـِسريوا ِفـي              

     كَذِِّبنيةُ الْماِقبكَانَ ع فوا كَيظُرِض فَانذا أن من       )١(}الْأَر فأبان سبحانه وتعاىل
 واهلداية واخلري العظيم، ومن كذم فله العاقبـة         اتبع الرسل وصدقهم فله السعادة    

الوخيمة يف الدنيا واآلخرة، وقد أخربنا سبحانه يف مواضع كثرية عـن عواقـب              
: قال جل وعـال   . املكذبني، وأم صاروا إىل أنواع العذاب يف الدنيا ويف اآلخرة         

وقال  )٢(}ولَقَد أَخذْنا آلَ ِفرعونَ ِبالسِنني ونقٍْص ِمن الثَّمراِت لَعلَّهم يذَّكَّرونَ         {
 أَخذْنا ِبذَنِبِه فَِمنهم من أَرسلْنا علَيِه حاِصبا وِمنهم مـن أَخذَتـه   فَكُلا{يف آية أخرى  

نهم من أَغْرقْنا وما كَانَ اللَّه ِليظِْلمهم ولَِكن        الصيحةُ وِمنهم من خسفْنا ِبِه الْأَرض ومِ      
وما أَصابكُم ِمن مِصيبٍة فَِبما كَـسبت       {: وقال عز وجل   )٣(}كَانوا أَنفُسهم يظِْلمونَ  
ما أَصابك ِمن حسنٍة فَِمن اللَِّه وما أَصابك        {: وقال سبحانه  )٤(}أَيِديكُم ويعفُو عن كَِثريٍ   

أَولَم يِسريوا ِفي الْأَرِض فَينظُروا كَيف كَانَ {:  وقال جل وعال)٥(}فَِمن نفِْسكِمن سيئٍَة  
اللَّه مذَهِض فَأَخا ِفي الْأَرآثَارةً وقُو مهِمن دأَش موا هكَان ِلِهمقَب وا ِمنكَان ةُ الَِّذيناِقبع  

                                     
 .٣٦سورة النحل اآلية ) ١(
 .١٣٠سورة األعراف اآلية ) ٢(
 .٤٠سورة العنكبوت اآلية ) ٣(
 .٣٠سورة الشورى اآلية ) ٤(
 .٧٩سورة النساء اآلية ) ٥(
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وِبِهماقٍ       ِبذُنو اللَِّه ِمن ِمن ما كَانَ لَهم{: ل شأنه وقال ج  )١(} و    رِفي الْب ادالْفَس رظَه
  .)٢(}ي عِملُوا لَعلَّهم يرِجعونَوالْبحِر ِبما كَسبت أَيِدي الناِس ِليِذيقَهم بعض الَِّذ

فأشار سبحانه يف هذه اآليات إىل عقوبة املكذبني، وأم عوجلوا بالعقوبة يف           
  .الدنيا، مع ما هلم يف اآلخرة من العذاب األليم

ولكن اهللا سبحانه، رفع عن هذه األمة العذاب العام، رمحـة منـه لعبـاده               
ومن  )٣(}وما أَرسلْناك ِإال رحمةً ِللْعالَِمني    {: سبحانه وتعاىل، كما قال جل وعال     

جرى على األمم الكثرية قبلهم، ذلك أن اهللا رمحهم فلم يعذم العذاب العام، كما       
أما هذه األمة فقد رمحهـا اهللا، فلـم يعاقبـها           . كعاد ومثود، وقوم لوط وغريهم    

بالعقوبات العامة، ولكنه أصاب من أصاب منها بالعقوبات اخلاصة، وأوضح جل           
تفـريج  : وعال أن من اتقاه واستقام على أمره، فإنه سبحانه وتعاىل يهبه من فضله            

:  األمور، والرزق العظيم، واجلنات والكرامة، كما قال جل وعال  الكروب، وتيسري 
}      يا وجرخم لْ لَهعجي ِق اللَّهتي نمو      ِسبتحثُ ال ييح ِمن قْهزر *  ِق اللَّـهتي نمو

  .)٤(}ومن يتِق اللَّه يكَفِّر عنه سيئَاِتِه ويعِظم لَه أَجرا* يجعلْ لَه ِمن أَمِرِه يسرا 

                                     
 .٢١سورة غافر اآلية ) ١(
 .٤١ة الروم اآلية سور) ٢(
 .١٠٧سورة األنبياء اآلية ) ٣(
 .٥-٢سورة الطالق اآليات ) ٤(
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ري العظيم، وذلـك بـتكفري      فبني سبحانه وتعاىل أن من اتقاه حصل له اخل        
السيئات، وتفريج الكروب، وتيسري األمور، وإعظام األجر، والرزق من حيث ال           
حيتسب، كما وعد سبحانه املتقني حبصول الفرقان الذي مييز به بني احلق والباطل             

يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ تتقُوا {: مع الفوز باجلنة والنجاة من النار، يف قوله عز وجل    
     لَكُم ِفرغيو ئَاِتكُميس كُمنع كَفِّريا وقَانفُر لْ لَكُمعجي ِنَّ إ{: حانهوقوله سب )١(}اللَّه

م فاملتقي هللا هو العابد هللا سبحانه، املـستقي        )٢(}ِللْمتِقني ِعند ربِهم جناِت النِعيمِ    
على أمره، املطبق لشريعة ربه يف نفسه ويف غريه حسب طاقته، بفعـل األوامـر،               
وترك النواهي، وإمنا يصاب من يصاب باملكاره والضيق العاجل واآلجل، والعذاب           
الشديد بإعراضه عن أمر اهللا، وعدم تطبيقه لشريعته سبحانه، وإخالله بشيء مـن            

 فيصاب بشيء من ذلك عقوبة له،       أوامره، أو ارتكابه شيء من حمارمه عز وجل،       
  .إما عاجال وإما آجال

أَهـلَ الْقُـرى    ولَو أَنَّ   {: هلذا يقول جل وعال يف موضع آخر من كتابه الكرمي         
آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيِهم بركَاٍت ِمن السماِء والْأَرِض ولَِكن كَذَّبوا فَأَخذْناهم ِبما            

 الْفَساد ِفي الْبر والْبحِر ِبمـا كَـسبت         ظَهر{: ويقول جل وعال   )٣(}كَانوا يكِْسبونَ 
: ويقول جـل وعـال     )٤(}أَيِدي الناِس ِليِذيقَهم بعض الَِّذي عِملُوا لَعلَّهم يرِجعونَ       

  ولَنبلُونكُم ِبشيٍء ِمن الْخوِف{

                                     
 .٢٩سورة األنفال اآلية ) ١(
 .٣٤سورة القلم اآلية ) ٢(
 .٩٦سورة األعراف اآلية ) ٣(
 .٤١سورة الروم اآلية ) ٤(
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فاهللا جـل   ،)١(} ونقٍْص ِمن الْأَمواِل والْأَنفُِس والثَّمراِت وبشِر الصاِبِرين  والْجوِع
وعال يبتلي عبادة بأسباب ما يقع منهم من خلل يف أوامره، أو نواهيه، يبتليهم بأشـياء                
فإن صربوا وبادروا بالتوبة واإلصالح، وعاجلوا األوضاع بالرجوع إىل أمر اهللا، والتوبة            
مما حصل منهم من تضييع أمر اهللا، أو ركوب حمارم اهللا، أصلح اهللا حاهلم، واستقاموا،               

 هلم ما كان شاردا وأصلح هلم ما كان فاسدا، وأعطاهم بعد اخلوف أمنا، وبعـد                ورد
الذل عزا، وإن استمروا يف طغيام، وضالهلم، وما وقعوا فيه من إصرار يف تضييع أمر                

  .اهللا، وركوب حمارمه، ابتالهم بأنواع العقوبات

: ة والـسالم  وهلذا قال جل وعال، فيما ذكر عن نبيه وخليله إبراهيم عليه الصال           
}           زني ا لَمِباللَِّه م مكْترأَش كُمافُونَ أَنخال تو مكْترا أَشم افأَخ فكَيو    كُملَـيلْ ِبِه ع

الَِّذين {: مث فصل القضية فقال    )٢(}سلْطَانا فَأَي الْفَِريقَيِن أَحق ِبالْأَمِن ِإنْ كُنتم تعلَمونَ       
أن : فأبان سبحانه  )٣(}آمنوا ولَم يلِْبسوا ِإميانهم ِبظُلٍْم أُولَِئك لَهم الْأَمن وهم مهتدونَ         

أهل الشرك هم أهل اخلوف، وهم أوىل باخلوف، وعدم األمن، ألم أشـركوا بـاهللا               
باخلوف، وعدم األمن، وهلذا ال أمـن       وظلموا عباد اهللا، وتعدوا حدوده، فصاروا أوىل        

وال يـزالُ   {: هلم، فهم مهددون بالعقوبة والنقمات يف سائر األوقات، قال جل وعال          
الَِّذين كَفَروا تِصيبهم ِبما صنعوا قَاِرعةٌ أَو تحلُّ قَِريبا ِمن داِرِهم حتى يأِْتي وعد اللَِّه               

  فهم ال )٤(}َِإنَّ اللَّه ال يخِلف الِْميعاد

                                     
 .١٥٥سورة البقرة اآلية ) ١(
 .٨١سورة األنعام اآلية ) ٢(
 .٨٢سورة األنعام اآلية ) ٣(
 .٣١سورة الرعد اآلية ) ٤(
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يزالون يف أنواع الباليا واحملن والنقمات بأسباب كفرهم وضالهلم، وعنادهم للحـق،            
بارهم عن طاعة اهللا عز وجل، أما أهل اإلميان والتقوى فلهم األمـن العاجـل               واستك

واآلجل، والذين آمنوا ووحدوا اهللا، وأخلصوا له العبادة، واستقاموا علـى أمـره، ومل             
واللـبس أي اخللـط،   . بشرك: ومل خيلطوا إميام بظلم أي    : يلبسوا إميام بظلم، املعىن   

}   و نالْأَم ملَه ونَ أُولَِئكدتهم مأن الصحابة رضـي اهللا     :  جاء يف احلديث الصحيح    }ه
عنهم وأرضاهم، ملا نزلت هذه اآلية جاؤوا النيب صلى اهللا عليه وسلم وجثوا عنده على               

. من هو الذي ال يلبس إميانه بظلم؟      . يا رسول اهللا نزلت آية ال نطيقها      : الركب وقالوا 
أمل تسمعوا إىل قول العبـد      : لظلم الذي تعنون  ليس هو ا  : ((فقال عليه الصالة والسالم   

  )).إمنا هو الشرك )١(}ِإنَّ الشرك لَظُلْم عِظيم{: الصاحل

هـو  : أن الظلم الذي مينع األمن واالهتداء مطلقا      : هلم عليه الصالة والسالم   فبني  
  .الشرك باهللا عز وجل، والكفر به سبحانه وتعاىل

وذا يعلم أن من أشرك باهللا، وكفر به، ال أمن له، وال هداية له يف الـدنيا                 
 مع ما   عاقبته النار : واآلخرة، بل هو ضال مضل يف الدنيا واآلخرة، وعاقبته وخيمة         

له يف الدنيا من أنواع العقوبات والنقمات، وما حيل به من أنواع الكوارث، وقـد          
يستدرج الكافر والعاصي، وميلي هلما، حىت تكون عقوبتهما أكثر، وحىت يكـون            

وال تحسبن اللَّه غَاِفلًـا عمـا يعمـلُ         {: جزاؤمها أشد وأغلظ، قال جل وعال     
ارصِفيِه الْأَب صخشٍم توِلي مهرخؤا يمونَ ِإنفقد يؤجل )٢(}الظَّاِلم  

                                     
 .١٣سورة لقمان اآلية ) ١(
 .٤٢سورة إبراهيم اآلية ) ٢(
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  .د ذلك أكثر وأشد وأعظملإلنسان عقوبته، وميلي له، مث تكون عقوبته بع

يٍء ا نسوا ما ذُكِّروا ِبِه فَتحنا علَيِهم أَبواب كُلِّ ش         فَلَم{: وقال سبحانه 
فإذا سلم العبد    )١(}حتى ِإذَا فَِرحوا ِبما أُوتوا أَخذْناهم بغتةً فَِإذَا هم مبِلسونَ         

ظلم الشرك، وظلم املعاصي، وظلم العبـاد يف أنفـسهم أو           : من أنواع الظلم  
إذا سلم من هذه األنواع الثالثة حصل له األمن الكامل،          . أمواهلم أو أعراضهم  

  . الكامل يف الدنيا واآلخرةواالهتداء

أما إن سلم من الظلم األكرب وهو الشرك، ولكن بقي معه شيء من الظلـم               
األصغر وهو ظلم العباد، وظلمه لنفسه باالنغماس يف املعاصي، فإن هذا يكون معه             
أصل األمن ومعه أصل اهلداية، وأصل النجاة من اخللود يف النار، ولكنه على خطر              

ه، على خطر من العقوبات يف الدنيا ويف اآلخرة، فليس له أمـن            يف دنياه ويف أخرا   
  .كامل وال اهتداء كامل، بسبب ما معه من أنواع املعاصي، وظلم العباد

وذا يعلم أن تطبيق الشريعة، والعناية بذلك واستكماله، من أعظم أسباب           
 مىت أخل   كمال األمن، وكمال اهلداية وكمال السالمة واحلياة الكرمية، وأن العبد         

بشيء مما أوجب اهللا عليه، أو ارتكب شيئا مما حرمه اهللا عليه، فإنـه ينالـه مـن             
  اختالل األمن، ومن اختالل اهلداية، ما يناله حبسن ما لديه من تقصري يف أمر اهللا أو

                                     
 .٤٤سورة األنعام اآلية ) ١(
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  .ركوب لبعض حمارم اهللا جل وعال

 وهكذا شأنه يف اآلخرة قد يعفى عنه، ويغفر له ما حصل منه من الـنقص،              
وقد يعذب يف النار على قدر ما مات عليه من النقص، مث بعدما يطهر وخيلص من                
اخلبث الذي مات عليه غري تائب يكون إىل الدار الطيبة، إىل دار الكرامـة بعـد                
ختليصه من آثار ذنوبه وسيئاته اليت مات عليها مصرا، وال ريب أن مـن تطبيـق                

العصاة، واألخذ على أيدي الـسفهاء،  الشريعة إقامة احلدود على ارمني، وتعزير   
وإلزام الناس باحلق، وذا تصان الدماء واحلقوق، ويأمن الناس، ويعطـى احلـق             

  .لصاحبه، ومينع الظامل عن ظلمه

وذا يأمن العباد يف نفوسهم وأمواهلم وأعراضهم، وذا تستقيم أحـواهلم           
واحلياة الكرميـة، يف   املعيشية، وتتحسن حيام، ويتمكنون من املكاسب الصاحلة،        

. ظل األمن يف ظل تطبيق الشريعة، يف العبادات واملعامالت، واحلدود وغري ذلـك            
وال يستقيم أمر للعباد وال حياة كرمية، وال أمن، مع إضاعتهم حلدود اهللا، وعـدم              
قيامهم بأمره، وارتكام حملارمه، فإن ذلك له أسباب تسليط اهللا علـيهم، ومـن              

ومن أسباب تسليط بعضهم على     . املخاوف، وعدم االطمئنان  أسباب وجود أنواع    
بعض، حىت ال يتمكن الناس من احلياة الكرمية واألسباب املفيـدة مـن الزراعـة               

ألن اخلوف الذي أصيبوا بـه بـسبب أعمـاهلم اخلبيثـة،            . والتجارة وغري ذلك  
علهم ومعاصيهم، مينعهم من كثري من األسباب اليت تنفعهم يف الدنيا واآلخرة، وجي           

  يف حياة قلقة، غري مطمئنة، فال يطمئنون
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إىل األكساب الطيبة، واألرزاق السليمة، ال من طريق التجارة، وال مـن طريـق              
الزراعة، وال من الطرق األخرى، بسبب ما لديهم من املخاوف والعـدوان مـن              
بعضهم على بعض، وهذا جمرب قدميا وحديثا، وكل بالد استقامت على أمر اهللا،             

 حكامها شريعة اهللا، تطمئن ويقل فيها اخلوف ويسود فيها األمن، وحتصل            وحكم
فيها احلياة الكرمية، وتسهل األرزاق، ويعيش الناس يف أمن وعافية وطمأنينة يف كل        

  .شيء

وكل بالد تضيع فيها الشريعة، وال تقام فيها حدود اهللا، يكثر فيها اخلوف،             
كثر الرذائل، وتقل الفضائل، وال يطمئن ويقل فيها األمن، وتسود فيها الفوضى، وت     
ةً كَانت آِمنـةً  وضرب اللَّه مثَلًا قَري{: الناس يف عيش وال يف رزق، قال اهللا تعاىل      

              ـاسِلب ا اللَّهِم اللَِّه فَأَذَاقَهعِبأَن تكَاٍن فَكَفَركُلِّ م ا ِمنغَدا رقُها ِرزأِْتيهةً يِئنطْمم
  .)١(}الْجوِع والْخوِف ِبما كَانوا يصنعونَ

 وكل من نظر يف العامل، وأحوال الناس، يعلم ما ذكرنا عن يقـني، وعـن              
فإذا تأمل املؤمن البصري حالة عصر الصحابة، وما فيه من اخلري العظـيم،       . مشاهدة

واجلهاد الواسع، والفتوحات الكثرية، واألمن واألمان يف البلدان الـيت حكمهـا            
املسلمون، بسبب تطبيقهم لشريعة اهللا وتنفيذهم ألحكام شرعه الـذي شـرع،            

ه صحة ما ذكرنا من وجـود       وإقامتهم حلدوده، يرى العجب العجاب، ويتضح ل      
  األمن واحلياة الكرمية، بسبب تطبيق الشريعة

                                     
 .١١٢سورة النحل اآلية ) ١(
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اإلسالمية العظيمة، ويعلم يقينا أيضا أن البالد األخرى اليت سادت فيها الفوضى،            
واختل فيها األمن، وتعدى فيها القوي على الضعيف، أن ذلك بأسـباب عـدم              

الوازع الشرعي يف إقامـة     حتكيمهم لشريعة اهللا، وعدم قيام حكامهم مبا جيب من          
  .احلدود والتعزيرات، واألخذ على يد الظامل، وإنصاف املظلوم، إىل غري ذلك

وعد اللَّه الَِّذين آمنوا    {: ويف هذا املعىن يقول اهللا جل وعال يف كتابه الكرمي         
            ِمـن الَّـِذين لَفختا اسِض كَمِفي الْأَر مهِلفَنختساِت لَياِلحِملُوا الصعو كُمِمن

       هلَندبلَيو مى لَهضتالَِّذي ار مهِدين ملَه نكِّنملَيو ِلِهمـا      قَبنأَم ِفِهموِد خعب ِمن م
  .)١(}يعبدونِني ال يشِركُونَ ِبي شيئًا

وهذا واضح يف أن ربنا عز وجل وعد عباده الذين آمنوا وعملوا الصاحلات             
أن يستخلفهم يف األرض، وميكن هلم فيها، كما مكن ملن قبلـهم، ممـن عمـل                

  .أدى حق اهللا، وطبق الشريعةعملهم، واستقام على اإلميان والعمل الصاحل، و

وعدهم سبحانه أن ميكن هلم دينهم الذي ارتضى هلم، وأن يبدهلم من بعـد              
خوفهم أمنا، وما ذاك إال بأسباب إميام وعملهم الصاحل، والضد بالضد، فمـىت             
أخلوا باإلميان، وأخلوا بالعمل الصاحل، ختلف هذا الوعد، فاجلزاء من جنس العمل،            

مر اهللا، وطبق حقه سبحانه وتعاىل، وأنصف املظلوم من الظامل،          فمن استقام على أ   
  وأقام احلدود يف واليته، صارت بالده يف أمن وأمان،

                                     
 .٥٥سورة النور اآلية) ١(
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وراحة وطمأنينة، وحياة كرمية، حتقيقا ملا وعد اهللا به عباده سبحانه وتعاىل، وهـو          
الصادق يف وعده جل وعال، ومىت أخلوا بذلك، ومل ينفذوا أمر اهللا، بل تـساهل               
حكامهم بشريعة اهللا، ومل ينفذوا ما جيب من احلدود والتعزيرات الشرعية أصام            
يف بالدهم من اخللل والضعف، واختالل األمن ووجود اخلوف والقلق حبسب مـا     

وهذا كلـه   . عندهم من تضييع أوامر اهللا، وحبسب ما ضيعوا من إقامة حدود اهللا           
  . املوجودة، والبائدةواضح ملن سرب أحوال العامل، ودرس أحوال الدول

أن وعد الرب جل وعال ال خيلف، وأنه صادق يف وعده سبحانه            : واخلالصة
وتعاىل، فمن آمن باهللا ورسوله، وطبق شريعته بالعمل الصاحل، منحـه اهللا األمـن            
والتمكني واالستخالف يف األرض كما وعد اهللا جل وعال، وكما حصل ملن قبلنا             

 على جهم ممن طبق شريعة اهللا واستقام على أمره        من اخللفاء الراشدين، ومن سار    
  .سبحانه

ومن ضيع ذلك أو أخل به، وتابع اهلوى والشيطان يف كثري من األمور فاته              
األمن والتمكني واالستخالف بقدر ما ضيع من أمر اهللا، وارتكب من حمارمه، وقد      

رشـد إىل   ما ي : جاء يف األحاديث الصحيحة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          
هذا املعىن، ويبني أن الواجب على والة األمور العناية بالشريعة، وبذل اجلهـود يف      
تطبيقها يف كل شيء حىت يتحقق للعباد األمن والسعادة واحلياة الكرمية يف هـذه              
العاجلة، ويتحقق هلم بعد ذلك يف األخرى األمن أيضا من النار، والفـوز بـدار               

   ثبت عنه عليه الصالةالكرامة والنعيم املقيم، فقد
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أنه كان حيرض الناس دائما على القيام بأمر اهللا، وحيذرهم من ركـوب             : والسالم
حمارمه، ويأمرهم باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، ويذكر هلم عاقبة من نفذ أمر             
اهللا، وعاقبة من تساهل بأمره جل وعال، ليتعظوا وليتذكروا، ويبتعدوا عن حمـارم             

وا عواقبها الوخيمة، اليت وعد ا من عصى ربـه، وركـب حمارمـه              اهللا، وحيذر 
إن الناس  : ((سبحانه وتعاىل، ومن ذلك ما ثبت عنه عليه الصالة والسالم أنه قال           

وقوله صلى اهللا عليه وسلم      يعمهم اهللا بعقابه     إذا رأوا املنكر فلم يغريوه أوشك أن      
إن اهللا يقول لكم مروا باملعروف واوا عن املنكر قبل أن تدعوين فال أسـتجيب               (

ومن ذلك  )) لكم وقبل أن تسألوين فال أعطيكم وقبل أن تستنصروين فال أنصركم          
 اهللا ما جاء يف احلديث أيضا الذي رواه ابن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صـلى              

ملا وقعت بنوا إسرائيل يف املعاصي تهم علماؤهم فلم ينتهوا      : ((عليه وسلم أنه قال   
فواكلوهم وشاربوهم وجالسوهم فلما رأى اهللا ذلك منهم ضرب قلوب بعـضهم         

ذَِلك ِبما عصوا وكَانوا    {)) على بعض مث لعنهم على لسان داود وعيسى بن مرمي         
 وقال ابن   )١(}كَانوا ال يتناهونَ عن منكٍَر فَعلُوه لَِبئْس ما كَانوا يفْعلُونَ         * يعتدونَ  

كـال واهللا لتـأمرن   : ((صلى اهللا عليه وسلم قـال مسعود رضي اهللا عنه أن النيب      
باملعروف ولتنهون عن املنكر ولتأخذن على يد السفيه أو على يد الظامل ولتأطرنه             
على احلق أطرا ولتقسرنه على احلق قسرا أو ليضربن اهللا قلوب بعضكم بـبعض مث   

  .رواه أبو داود والترمذي)) يلعنكم كما لعنهم

  ن من فعل مثلما فعل أولئك، منوهذا وعيد شديد يدل على أ

                                     
 .٧٩-٧٨سورة املائدة اآلية ) ١(



  

 - ٢٧١ -

إضاعة أمر اهللا، وعدم إنكار املنكر، وعدم األمر باملعروف، أنه متوعد بأن يـصيبه        
ما أصاب أولئك، فإن القوم إمنا أصيبوا بأفعاهلم السيئة، ال بأنسام وال بـأمواهلم،      

ـ   . بل أصيبوا بأفعاهلم املنكرة، ولعنوا وغضب عليهم بأعماهلم القبيحة         ل فمـن فع
فعلهم، وشاركهم يف هذه املعاصي استحق مثل عقوبتهم، واستحق من الوعيد مبثل            
ما استحقوا، فإن اجلزاء إمنا هو على األعمال، ال على األنساب واألموال، ولكـن     

فمن شـاركهم يف هـذا، وعمـل        . على األعمال، وعنادهم للحق على بصرية     
  .ب اهللا وعقابه جل وعالكأعماهلم استحق من العقوبات مبثل ما استحقوا من غض

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يغار حملارم اهللا، وينتقم هللا، ويغضب             
هللا، وما كان يغضب صلى اهللا عليه وسلم لنفسه، وما ذاك إال ألن ظهور املعاصي               
والتساهل ا من أعظم األسباب يف اختالل األمن، وفساد القلوب، وفساد اتمع،       

نه، والعذاب العاجل واآلجل، فكان عليـه الـصالة والـسالم      وغضب اهللا سبحا  
وكان أنصح الناس للناس عليه     . أحرص الناس على إقامة أمر اهللا يف أرضه سبحانه        
قلنا ملن يـا    )) لدين النصيحة ا: ((الصالة والسالم، وهلذا قال صلى اهللا عليه وسلم       

وبايع صلى اهللا    ))هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم     ((رسول اهللا؟ قال    
عليه وسلم أصحابه رضي اهللا عنهم وأرضاهم، على أن أال يشركوا باهللا شيئا وال              

  .فةإىل آخر ما جاء يف البيعة املعرو. يسرقوا وال يزنوا وال يقتلوا أوالدهم

وبايعه جرير بن عبد اهللا البجلي رضي اهللا عنه وأرضاه، على شـهادة أن ال               
  إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا، وإقامة الصالة
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وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، إىل غري ذلك مما جاء عنه عليه الصالة والسالم،              
ارمه، وبيان الوعيد   من األوامر بالتزام أمر اهللا، والوقوف عند حدوده واحلذر من حم          

ومن ذلك قصة املخزومية ملا . ملن تعدى احلدود، أو أخل باألمن، أو ارتكب احملارم      
سرقت وأمر بقطع يدها عظم ذلك على قريش مبكة وقالوا من يشفع فيها عنـد               
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فطلبوا من أسامة بن زيد أن يتقـدم إىل الرسـول     

فوا عنها وال يقطعها فغضب عليه الصالة والسالم عنـد          صلى اهللا عليه وسلم ليع    
 إمنا أهلك من    :أتشفع يف حد من حدود اهللا؟ مث خطب الناس فقال         (( :ذلك وقال 

كان قبلكم أم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الـضعيف              
  )).أقاموا عليه احلد وأمي اهللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها

ني عليه الصالة والسالم أن إقامة احلدود من أهم املهمات، وأنه ال جيـوز              فب
ألحد الشفاعة يف ذلك بعد بلوغها السلطان، بل جيب أن تنفذ احلدود إذا بلغـت               
السلطان حىت يكون ذلك رادعا للناس عن حمارم اهللا، وسببا السـتقامتهم علـى              

  .أمره، وقيامهم حبقه سبحانه وتعاىل

اس من العرنيني املدينة قدموا إليها مهاجرين أمرهم صـلى اهللا           وملا استوبأ أن  
عليه وسلم أن خيرجوا مع اإلبل إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من أبواهلا وألباـا   
ليزول عنهم بذلك ما أصام من الوباء فخرجوا إىل هناك فلما صحوا وزال عنهم              

لم واستاقوا النعم ومسروا عني     ما م من األذى قتلوا راعي النيب صلى اهللا عليه وس          
الراعي فبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم يف آثارهم سـرية تتبـع آثـارهم حـىت       

  أدركوهم فجاءوا م
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إليه عليه الصالة والسالم فلما جاؤوا م إليه أمر أن تقطع أيديهم وأرجلهم مـن               
  .اخالف وأن تسمر أعينهم ويطرحوا يف احلرة يستسقون فال يسقون حىت ماتو

هذه العقوبة العظيمة الشديدة، إمنا كانت غضبا هللا عز وجل، ألن هـؤالء             
كفروا بعد إسالمهم، وقتلوا الراعي، ومسروا عني الراعي، وأخذوا اإلبل، فجمعوا           

السرقة والنهب والقتل، ومسر عني الراعـي، والـردة عـن           : بني أنواع املنكرات  
 عاقبهم النيب صلى اهللا عليه وسـلم        اإلسالم، بعدما عافاهم اهللا مما أصام، فلهذا      

عقوبة عظيمة شديدة، لتكون رادعا لغريهم من مثل هذا العدوان، فدل ذلك على             
أنه جيب على والة األمور أن يعنوا ذه األمور، وأن جيتهدوا يف عقاب اـرمني،              

  .واألخذ على أيدي السفهاء

ياة الكرميـة  كل ذلك حفظا لألمن وراحة للمسلمني، مع ما يف ذلك من احل       
ومن تتبع سريته صلى اهللا عليـه       . والسالمة من شر ارمني واملفسدين يف األرض      

وسلم، وسرية أصحابه رضي اهللا عنهم أمجعني، من اخللفاء الراشـدين وغريهـم             
  .عرف ذلك

فكان اخللفاء الراشدون رضي اهللا عنهم وأرضاهم يف غاية من العناية بـأمر             
تهم وأمنهم، وحيام الكرمية، فلما ارتد من ارتد من    املسلمني، واحلرص على سالم   

العرب قام الصديق يف أمرهم، وأمر بقتاهلم وتوقف عمر رضي اهللا عنـه يف هـذا           
بعض الشيء، مث شرح اهللا صدره ملا عرف احلق، ووافق هو والصحابة على ذلك،              

رتـدين  فقام الصديق يف هذا األمر العظيم، قياما كبريا، وجهز اجليوش لقتـال امل            
  والقضاء عليهم، ودعوم إىل الرجوع إىل دين اهللا
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الذي بعث به حممد صلى اهللا عليه وسلم، فمن قبل احلق، ورجع إليه قبـل منـه                 
الصديق رضي اهللا عنه وكف عنه، ومن أىب قوتل على ذلك، حىت يرجع أو يقضى               

  .عليه

قامـة  ويف ذلك حفظ لألمن وتثبيت لإلسالم وحلياة املسلمني الكرميـة، وإ          
للدعوة إىل احلق، وتثبيت لإلميان يف القلوب، والتحذير من أن يدب هذا البالء إىل              
غريهم، فتعظم املصيبة، ويعظم اخلطر، فعاجلهم الصديق رضي اهللا عنه وأرضـاه            
بالسرايا واجليوش، حىت قضى على من استمر يف ردته، وحىت هدى اهللا من هدى              

  .على يديه

ية والطمأنينة ورجوع الكثري إىل اإلسالم مـا        فحصل بذلك من األمن والعاف    
حصل، كل هذا بربكة اجلهاد يف سبيل اهللا، وقتال أعداء اهللا، واألخذ على أيـدي        
املفسدين، إىل غري ذلك مما جرى يف عهده رضي اهللا عنه وأرضاه، مث يف عهد عمر                
بعد ذلك، قام رضي اهللا عنه أعظم قيام، واجتهد يف بعـث اجليـوش إىل الـشام           
والعراق وغري ذلك، وقام بغاية املطلوب من اجلهاد رضي اهللا عنه وأرضاه، وذكر             
النيب صلى اهللا عليه وسلم رؤيا يف رؤياه العظيمة؛ أن الدلو استحال يف يده غربـا                
حىت ضرب الناس بعطن، ففي ذلك إشارة إىل ما فتح اهللا على يديه من الفتوحات               

الطمأنينة يف البالد، واحلياة الكرميـة      العظيمة، وما حصل بسبب ذلك من األمن و       
وما أسباب ذلك إال تطبيق شريعة اهللا، والقيـام بـأمر اهللا وتنفيـذه              . للمسلمني

حلدوده، وإقامة والة أمور املسلمني للجهاد العظيم، يف سبيل اهللا عز وجل حـىت              
  أمن الناس على دمائهم وأمواهلم وأعراضهم، وحىت
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 وبصرية، وعاشوا يف بالدهم حياة كرمية، بأسباب    دخل الناس يف اإلسالم عن رغبة     
  .قيامهم مجيعا بأمر اهللا وجهادهم يف سبيل اهللا، وتعاوم على اخلري

وهكذا يف عهد عثمان رضي اهللا عنه وأرضاه، حصل من اخلـري الكـثري،              
واجلهاد العظيم ما حصل، واتسعت رقعة اإلسالم يف زمانه، وكثر اخلري يف وقـت              

 ما جرى يف آخر خالفته، وبعد مقتله من خالف، فجرى ـذا             خالفته، مث جرى  
شر عظيم، وفساد كبري، بسبب االختالف والتنازع الذي وقع من بعض النـاس             
حىت أثاروا الشر والفساد بني املسلمني، وتسببوا يف قتل عثمان رضـي اهللا عنـه               

  .وأرضاه

الل مث ظهرت اخلوارج وجرى ما جرى بسببهم هذا الفساد، وبسبب اإلخ           
بأمر اهللا، مث رد اهللا الكرة واجتمعت الكلمة على معاوية رضي اهللا عنه وأرضـاه،               
فعادت األمور إىل جماريها، واطمأن املسلمون، وساد األمن يف األرض وقام اجلهاد            

  .إىل غري ذلك

وهذه أمثلة طاهرة فيها عظة وعربة، ويف خالفة عمر بن عبد العزيز رضـي              
ا انتشار عظيم هلذا اخلري العظـيم، فإنـه باسـتقامته          اهللا عنه وأرضاه، حصل أيض    

وصالبته يف احلق وجهاده فيه، ورده املظامل، وقيامه أكمل قيام حسب طاقتـه يف              
تطبيق الشريعة، حصل يف زمانه من اخلري العظيم والطمأنينة واألمن، واحلياة الكرمية       

، وجهـاده يف    ما حصل، كل ذلك بأسباب قيامه بأمر اهللا، وتطبيقه لـشريعة اهللا           
  سبيل اهللا، وإنصافه للمظلوم وردعه للظامل، وتنفيذه
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  .احلدود إىل غري ذلك، مما حصل يف خالفته من اخلري

وأسأل اهللا عز وجل أن يوفقنا ومجيع املسلمني ملا يرضيه، وأن يرزقنـا             
مجيعا الفقه يف دينه والثبات عليه، وأن يوفق والة أمر املسلمني لتطبيق شريعته،             

يذ حدوده، وإقامة أمره يف أرضه، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحـوال             وتنف
املسلمني مجيعا يف كل مكان، وأن يثبتهم على اإلميان وأن يعينهم على تطبيق             
الشريعة، يف أقواهلم وأفعاهلم وعبادام ومعامالم وغري ذلـك، وأن يرزقنـا            

 وتعاىل، وأن يعيذنا من     مجيعا الفقه يف الدين، واالستقامة على أمر اهللا سبحانه        
واحلمد هللا رب   . شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه جل وعال جواد كرمي         

العاملني، وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلـى آلـه              
  .وصحبه وأتباعه بإحسان إىل يوم الدين
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)١( 

وسلم دين اإلسالم، وجعـل     لذي ارتضى ألمة حممد صلى اهللا عليه        احلمد هللا ا  
شريعة حممد صلى اهللا عليه وسلم خامتة الشرائع وأكملها، وأرسل ا أفضل خلقه             

  :حممدا صلى اهللا عليه وسلم وبعد

 وتـاريخ  ٤٠٨٠ اطلعت على ما نـشر يف جريـدة اليـوم العـدد       -فقد
بـد غريـب للـسيخ يف       مع(هـ الصفحة األخرية حتت عنـوان       ١٢/٨/١٤٠٤

ووصف : (وقد جاء يف ذلك اخلرب ما يلي      . نقال عن وكالة أنباء اخلليج    ) اإلمارات
أحد علماء املسلمني يف ديب هو الدكتور حممود إبراهيم الديك هذا املعبـد بأنـه               

إن الديانات املسموح ـا    : وقال. يشكل خطرا كبريا على املسلمني وينبغي إزالته      
 هلا كتاب مساوي فقط أما ما عدا ذلك فهي معتقدات كافرة            يف اإلمارات هي اليت   

ينبغي إزالة معابدها ومنعها من ممارسة طقوسها حىت ال تؤثر على املسلمني يف هذه              
ومن يقرأ كالم الدكتور حممود الديك هذا يـدرك منـه           . انتهى كالمه ) األرض
  :أمرين

 سواء االنتمـاء    أن اليهودية والنصرانية مسموح ما يف األمارات      : أحدمها
ومعىن ذلـك أن التبـشري      . إليهما أو إقامة معابد هلما أو مزاولة كافة طقوسهما        
  .النصراين علين ومسموح له رمسيا هناك وهذا أمر خطري

                                     
 .١١-٧ ص١٣نشرت يف جملة البحوث اإلسالمية العدد ) ١(
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احلكم ضمنا من واقع كالم هذا املتحدث       : وهو أخطر من األول   : واألمر الثاين 
كافرة، وبالتايل فإنه إذا كان األمر      بأن الديانات السماوية كاليهودية والنصرانية ليست       

ولن أتعرض  . كذلك جيوز الدخول فيهما واالنتماء إليهما والدعوة إليهما والتبشري ما         
: ملعبد السيخ هذا ألن اخلرب جاء فيه بأن الشيخ عبد اجلبار املاجد مدير أوقاف ديب قال               

ذا املعبد يتضمن الدعوة    بأن البلدية سوف تزيل هذا املعبد فجزاه اهللا خريا؛ ألن وجود ه           
  .إىل عبادة األوثان اليت جيب إنكارها

أما كالم الدكتور حممود الديك فمعلوم ما فيه من بطالن وغلط فـإن الـدين               
ومن يبتِغ غَير   {: اإلسالمي هو الدين الصحيح املطلوب من أهل األرض قال اهللا تعاىل          

         اِسِرينالْخ ِة ِمنِفي الْآِخر وهو هلَ ِمنقْبي ا فَلَنالِم ِدين{:  وقال تعاىل  )١(}الِْإس  ينِإنَّ الد
ِعند اللَِّه الِْإسالم وما اختلَف الَِّذين أُوتوا الِْكتاب ِإال ِمن بعِد ما جاَءهم الِْعلْم بغيـا                

    كْفُري نمو مهنياِب       بالِْحس ِريعس اِت اللَِّه فَِإنَّ اللَّهفَ *ِبآي     تـلَمفَقُلْ أَس وكاجِإنْ ح
  مِللَِّه و ِهيجوا فَقَـِد            ولَمفَِإنْ أَس متلَمأَأَس نييالْأُمو ابوا الِْكتأُوت قُلْ ِللَِّذينِن وعبِن ات

هذا وقـد وصـف اهللا       )٢(}ِاهتدوا وِإنْ تولَّوا فَِإنما علَيك الْبالغُ واللَّه بِصري ِبالِْعباد        
ر ملا قالوه عن اهللا، ومبـا حرفـوه وغـريوه يف      سبحانه وتعاىل اليهود والنصارى بالكف    

كتبهم، وجتاوزهم احلد يف القول والعمل تبعا ملا تصف ألسنتهم، وتستهوي نفوسـهم             
لَقَد كَفَر الَِّذين قَالُوا ِإنَّ اللَّه هو الْمِسيح ابن         {: قال اهللا تعاىل  . قاتلهم اهللا أىن يؤفكون   

مريم قُلْ فَمن يمِلك ِمن اللَِّه شيئًا ِإنْ أَراد أَنْ يهِلك الْمِسيح ابن مريم وأُمه ومن ِفي                 
  الْأَرِض

                                     
 .٨٥اآلية سورة آل عمران ) ١(
 .٢٠-١٩سورة آل عمران اآلية ) ٢(
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ِميعقَـالَ             { وقال تعاىل    )١(}اجو ميـرم ناب ِسيحالْم وه قَالُوا ِإنَّ اللَّه الَِّذين كَفَر لَقَد
يح يا بِني ِإسراِئيلَ اعبدوا اللَّه ربي وربكُم ِإنه من يشِرك ِباللَِّه فَقَد حرم اللَّـه                الْمِس

لَقَد كَفَر الَِّذين قَالُوا ِإنَّ اللَّه ثَاِلثُ       * علَيِه الْجنةَ ومأْواه النار وما ِللظَّاِلِمني ِمن أَنصاٍر         
الثٍَة وما ِمن ِإلٍَه ِإال ِإلَه واِحد وِإنْ لَم ينتهوا عما يقُولُونَ لَيمسن الَِّذين كَفَروا ِمنهم                ثَ

   أَِليم ذَابع*        ِحيمر غَفُور اللَّهو هونِفرغتسيونَ ِإلَى اللَِّه ووبتوقال تعـاىل   )٢(}أَفَال ي :
}               ملُهقَـو اللَّـِه ذَِلـك ناب ِسيحى الْمارصقَالَِت الناللَِّه و ناب ريزع ودهقَالَِت الْيو

 ي اِهِهمفَكُونَ           ِبأَفْوؤى يأَن اللَّه ملَهلُ قَاتقَب وا ِمنكَفَر لَ الَِّذيناِهئُونَ قَوـذُوا  * ضخات
هاربا              أَحوا ِإلَهدبعوا ِإال ِليا أُِمرمو ميرم ناب ِسيحالْموِن اللَِّه ود ا ِمناببأَر مهانبهرو م

  .)٣(}واِحدا ال ِإلَه ِإال هو سبحانه عما يشِركُونَ

 والديانة  واآليات الكرميات يف هذا املعىن كثرية، مما يعلم معه بأن الديانة اليهودية           
وأن ما فيهما من حـق أثبتـه     . النصرانية قد نسختا بشريعة حممد صلى اهللا عليه وسلم        

ليشتروا بـه  . اإلسالم، وما فيهما من باطل هو مما حرفه القوم، وبدلوه حسب أهوائهم      
فدين اإلسالم هو الدين الصحيح املطلوب من أهل األرض         . مثنا قليال فبئس ما يشترون    

  .شر به مجيع األنبياءوهو الدين الذي ب

روى النسائي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه رأى يف يد عمر بـن اخلطـاب               
أمتهوكون يا ابن اخلطاب لقد جئتكم ا بيضاء        ((رضي اهللا عنه ورقة من التوراة فقال        

  .))نقية لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموين ضللتم

                                     
 .١٧سورة املائدة اآلية ) ١(
 .٧٤-٧٢سورة املائدة اآلية ) ٢(
 .٣١-٣٠سورة التوبة اآلية ) ٣(
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رضيت باهللا ربـا    ( :فقال عمر )) ال اتباعي لو كان موسى حيا ما وسعه إ      : ((ويف رواية 
  .)وباإلسالم دينا ومبحمد نبياً

وكما أن عيسى عليه السالم جاء جمددا لديانة موسى وليحل هلم بعض ما حـرم     
ومصدقًا ِلما بين يدي ِمن التوراِة وِلأُِحلَّ لَكُـم بعـض   {: عليهم، كما يف قوله تعاىل    

 مروِن          الَِّذي حأَِطيعو قُوا اللَّهفَات كُمبر ٍة ِمنِبآي كُمِجئْتو كُملَيع  *   بري وبر ِإنَّ اللَّه كُم
ِقيمتساطٌ مذَا ِصره وهدب١(}فَاع(.  

: فإنه كذلك سيرتل يف آخر الزمان ليجدد رسالة حممد صلى اهللا عليـه وسـلم              
يوشك أن يرتل فيكم ابن مرمي حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل اخلرتير ويـضع              ((

ل إال اإلسالم  أي ال يقب  : يضع اجلزية : قوله: رواه مسلم، قال النووي يف شرحه     )) اجلزية
  .ا هـ. أو السيف

وعندما يرى هذه اآلية أهل األرض فعند ذلك يرجع لدين اإلسالم من هدى اهللا              
فيؤمن بعيسى بعدما ظهرت . قلبه، ويدخل فيه من أنار اهللا بصريته من اليهود والنصارى      

ـ   . أمامه اآليات الساطعات، اليت تتجلى فيها أنوار احلق الواضحة          هواإلميان بعيسى علي
وبالدين الذي جاء به . السالم يف ذلك الوقت تصديق برسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم      

حيث ينكشف الكذب ويظهر الزيف الذي أدخله األحبـار  . من عند ربه وهو اإلسالم 
قال اهللا  . والرهبان على الديانة النصرانية واليهودية، ليضلوا الناس، ويلبسوا عليهم دينهم         

ليه السالم مع أهل الكتاب الذين قالوا بأم قتلـوه موضـحا            تعاىل يف قصة عيسى ع    
  كذم وأن منهم من سوف يؤمن بعيسى عليه 

                                     
 .٥١-٥٠سورة آل عمران اآلية ) ١(
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بلْ رفَعه  {:  ألن املوت حق على مجيع البشر يف هذه احلياة الدنيا          ؛السالم قبل موته  
وِإنْ ِمن أَهِل الِْكتاِب ِإال لَيؤِمنن ِبِه قَبلَ موِتِه    *اللَّه ِإلَيِه وكَانَ اللَّه عِزيزا حِكيما       
  .)١(}ويوم الِْقيامِة يكُونُ علَيِهم شِهيدا

 الذي أبانه القرآن الكرمي جاء بعد أن وصفهم بالكفر يف آيـة             وهذا املوقف 
وقَوِلِهم ِإنا  * لَى مريم بهتانا عِظيما     وِبكُفِْرِهم وقَوِلِهم ع  {: قبلها وهي قوله تعاىل   

               هـبش لَِكـنو وهلَبا صمو لُوها قَتمولَ اللَِّه وسر ميرم نى ابِعيس ِسيحا الْملْنقَت
م٢(}لَه(.  

ويف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبعد أن وضحت شريعة اإلسالم             
ن أنار اهللا بصريته من اليهود والنصارى يف اإلسـالم بعـدما   ألهل األرض دخل م   

وتربأ من االعتقادات اليت تناقض شرع اهللا الذي شرع لعباده، وهـي      . عرف احلق 
ودين اإلسـالم   . وعدم اإلشراك معه يف العبادة واالعتقاد     . الوحدانية هللا جل وعال   

ِإنَّ الدين ِعند اللَِّه {:  تعاىلالدين الذي ارتضاه اهللا ألنبيائه منذ األزل، قال اهللا       : هو
الم{: وقال تعاىل  )٣(}الِْإس    اِهيمرِملَِّة ِإب نع غَبري نملَقَـِد    وو هفْسن ِفهس نِإال م 

         اِلِحنيالص ِة لَِمنِفي الْآِخر هِإنا وينِفي الد اهنطَفَيقَـالَ       * اص ِلمأَس هبر ِإذْ قَالَ لَه
    الَِمنيالْع بِلر تلَمنِ   * أَسب اِهيمرا ِإبى ِبهصوو         ِإنَّ اللَّـه ِنـيـا بي قُوبعييِه و

  .)٤(}اصطَفَى لَكُم الدين فَال تموتن ِإال وأَنتم مسِلمونَ

                                     
 .١٥٩-١٥٨سورة النساء اآلية ) ١(
 .١٥٧-١٥٦سورة النساء اآلية ) ٢(
 .١٩سورة آل عمران اآلية ) ٣(
 .١٣٢-١٣٠ البقرة اآلية سورة) ٤(
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كما ورد يف تفسري سورة     . ودين اإلسالم هو الطريق املستقيم املوصل إىل اهللا       
ه عن طريق   الفاحتة، فإن العبد يدعو ربه بأن يهديه إىل الصراط املستقيم، وأن يبعد           

املغضوب عليهم وهم اليهود الذين عصوا اهللا عن علم ومعرفة، وطريق الـضالني             
  .وهم النصارى الذين يعبدون اهللا على جهل وضالل

ومما ذكرناه يتضح أن الطريق إىل اهللا واحد وهو دين اإلسالم وهو الـذي              
مجيع مـا   بعث اهللا به نبيه حممدا صلى اهللا عليه وسلم كما بعث مجيع الرسل وإن               

خالفه من يهودية أو نصرانية أو جموسية أو وثنية أو غري ذلك من حنل الكفر كلـه         
باطل، وليس طريقا إىل اهللا وال يوصل إىل جنته وإمنا يوصل إىل غضبه وعذابـه،                

ومن يبتِغ غَير الِْإسالِم ِدينا فَلَن يقْبلَ ِمنه وهو ِفي الْآِخرِة ِمـن          {: كما قال تعاىل  
اِسِرين١(}الْخ(.  

ال يسمع يب أحد من هذه األمة يهـودي  : ((وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم     
رواه )) ت ومل يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أهـل النـار   وال نصراين مث ميو   

  .اإلمام مسلم يف صحيحه

واهللا املسؤول أن مينحنا ومجيع املسلمني الفقه يف الدين والثبات عليـه، وأن             
يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يهدينا مجيعا الصراط املـستقيم، وأن جينبنـا طريـق              

القادر عليه، وصلى اهللا على نبينا حممد       املغضوب عليهم والضالني، إنه ويل ذلك و      
  .وآله وصحبه وسلم

                                     
 .٨٥سورة آل عمران اآلية ) ١(
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)١( 

احلمد هللا رب العاملني والعاقبة للمتقني، وصلى اهللا وسلم وبارك على عبـده           
ورسوله وخريته من خلقه وأمينه على وحيه سيدنا وإمامنا ونبينا حممد بن عبد اهللا              

  :هتدى داه إىل يوم القيامة، أما بعدوعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وا

فلشدة احلاجة إىل التقوى ولعظم شأا، ولكون كل واحد منا، بـل كـل              
واحد من املسلمني يف أشد احلاجة إىل التقوى واالستقامة عليها، رأيت أن أكتب             

كل من تـدبر مـوارد      : فيها كلمة موجزة عسى اهللا أن ينفع ا املسلمني فأقول         
 اهللا عز وجل ويف سنة رسوله حممد عليه الصالة والسالم، علـم             التقوى يف كتاب  

فأنت يا عبد اهللا إذا قرأت كتاب ربك من         . أا سبب كل خري يف الدنيا واآلخرة      
أوله إىل آخره، جتد التقوى رأس كل خري، ومفتاح كل خري، وسبب كل خري يف               

ات بـسبب اإلمهـال أو   الدنيا واآلخرة، وإمنا تأيت املصائب والباليا واحملن والعقوب     
اإلخالل بالتقوى وإضاعتها، أو إضاعة جزء منها، فالتقوى هي سـبب الـسعادة          
والنجاة وتفريج الكروب والعز والنصر يف الدنيا واآلخرة، ولنذكر يف هذا آيـات             

ومن يتـِق اللَّـه     {: من كتاب اهللا، ترشد إىل ما ذكرنا، من ذلك قوله جل وعال           
ِسبتحثُ ال ييح ِمن قْهزريا وجرخم لْ لَهعجقال بعض)٢(}ي   

                                     
 هـ١٣٩٦نشرت مبجلة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة العدد الثاين السنة التاسعة ذو احلجة سنة ) ١(
 .٣-٢سورة الطالق اآلية ) ٢(
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ع آية يف كتاب اهللا، من أمج : هذه اآلية أمجع آية يف كتاب اهللا، أو قال        : السلف
وما ذاك إال ألن اهللا رتب عليها خري الدنيا واآلخرة، فمن اتقى اهللا جعل لـه                
خمرجا من مضائق الدنيا ومضائق اآلخرة، واإلنسان يف أشد احلاجة، بـل يف             
أشد الضرورة إىل األسباب اليت ختلصه من املضائق يف الدنيا واآلخرة، ولكنـه             

ضرورة، وأعظم الكربات وأعظـم املـضائق       يف اآلخرة أشد حاجة وأعظم      
كربات يوم القيامة، وشدائدها، فمن اتقى اهللا يف هذه الدار فـرج اهللا عنـه               
كربات يوم القيامة، وفاز بالسعادة والنجاة يف ذلك اليوم العظيم العـصيب،            
فمن وقع يف كربة من الكربات فعليه أن يتقي اهللا يف مجيع األمور، حىت يفوز               

سري، فالتقوى باب لتفريج كربة العسر وكربة الفقر وكربة الظلم          بالفرج والتي 
وكربة اجلهل وكربة السيئات واملعاصي وكربة الشرك والكفر إىل غري ذلك،           
فدواء هذه األمور وغريها أن يتقي اهللا بترك األمور اليت حرمها اهللا ورسـوله،              

مـن املعاصـي    وبالتعلم والتفقه يف الدين حىت يسلم من داء اجلهل، وباحلذر           
والسيئات حىت يسلم من عواقبها يف الدنيا واآلخرة، فالسيئات هلا عواقب يف             
الدنيا من عقوبات قدرية، أو عقوبات شرعية، مـن احلـدود والتعزيـرات             
والقصاص، وهلا عقوبات يف اآلخرة، أوهلا عذاب القرب، مث بعد اخلروج مـن             

قيامة، ومن عقوباا أيـضا     املقابر بعد البعث والنشور عقوبات وشدائد يوم ال       
أن اإلنسان خيف ميزانه بسبب إضاعة التقوى ويرجح ميزانه بسبب استقامته            
على التقوى، ويعطى كتابه بيمينه إذا استقام على التقوى، وبشماله إذا احنرف            

  عن التقوى، ويدعى إىل اجلنة إذا استقام على التقوى،
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  .قوى وال حول وال قوة إال باهللاويساق إىل النار إذا ضيع التقوى، وخالف الت
واإلنسان حمتاج أيضا إىل الرزق احلالل الطيب يف هذه الدار، وإىل النعـيم             
املقيم يف اآلخرة، وهو أحسن نعيم وأعظم النعيم وال نعيم فوقـه، وال طريـق إىل    
ذلك وال سبيل إال بالتقوى، فمن أراد عز الدنيا والرزق احلالل فيها، والنعـيم يف               

  . فعليه بالتقوىاآلخرة،
واإلنسان حمتاج إىل العلم، والبصرية واهلـدى، وال سـبيل إىل ذلـك إال              

يها الَِّذين آمنوا ِإنْ تتقُوا اللَّه يجعـلْ لَكُـم          يا أَ {: بالتقوى، كما قال عز وجل    
النور الذي يفصل به بـني احلـق        : هو: والفرقان كما قال أهل العلم     )١(}فُرقَانا

  .والباطل، وبني اهلدى والضالل
وال خيفى على من تأمل أن االجتهاد يف طلب العلم والتفقه يف الـدين مـن      

فالتقوى كلمة جامعـة    . صل النور واهلدى، ومها الفرقان    مجلة التقوى، وبذلك حي   
ِذين آمنوا وعِملُوا   ِإنَّ الَّ {: حقيقتها اإلميان والعمل الصاحل كما قال اهللا جل وعال        

ِمـن  من عِملَ صاِلحا    {: وكما قال عز وجل    )٢(}الصاِلحاِت لَهم جنات النِعيمِ   
ذَكٍَر أَو أُنثَى وهو مؤِمن فَلَنحِيينه حياةً طَيبةً ولَنجِزينهم أَجرهم ِبأَحسِن ما كَانوا           

فالتقوى حقيقتها إميان صادق باهللا ورسوله، ومبا أخربت به الرسـل            )٣(}يعملُونَ
  ن وموجبه،عما كان وعما يكون، مث عمل صاحل وهو مقتضى اإلميا

                                     
 .٢٩سورة األنفال اآلية ) ١(
 .٨سورة لقمان اآلية ) ٢(
 .٩٧سورة النحل اآلية ) ٣(
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ومن ذلك التعلم والتفقه يف الدين ومها من التقوى كما تقدم ولذلك رتب اهللا على      
التقوى الفرقان، ألن من شعبها التعلم والتفقه يف الدين والتبصر يف ما جـاء بـه                

  .املصطفى عليه الصالة والسالم
فاإلنسان قد تضيق أمامه الدروب وتسد يف وجهـه األبـواب يف بعـض              

التقوى هي املفتاح هلذه املضائق وهي سبب التيسري هلا، كما قال عـز             حاجاته، ف 
وقد جرب سلفنا الصاحل وهم      )١(}مِرِه يسرا ومن يتِق اللَّه يجعلْ لَه ِمن أَ      {: وجل

الصحابة رضي اهللا عنهم وأتباعهم بإحسان، كما جرب قبلهم رسل اهللا علـيهم             
الصالة والسالم الذين بعثهم اهللا هلداية البشر، وحصلوا بالتقوى على كل خـري،             

هدوا ا  وفتحوا ا باب السعادة وانتصروا ا على األعداء، وفتحوا ا القلوب، و           
  .البشرية إىل الصراط املستقيم

وإمنا حصلت هلم القيادة لألمم والذكر اجلميل والفتوحات املتتابعة بـسبب           
تقواهم هللا، وقيامهم بأمره، وانتصارهم لدينه، ومجع كلمتـهم علـى توحيـده             
وطاعته، كما أن الناس يف أشد احلاجة إىل تكفري السيئات وحط اخلطايا وغفـران      

ِإنْ تتقُوا اللَّه يجعلْ لَكُـم      {: ل هذا هو التقوى، كما قال عز وجل       الذنوب وسبي 
     لَكُم ِفرغيو ئَاِتكُميس كُمنع كَفِّريا وقَان{:  وقال عز وجل)٢(}فُر   ـِق اللَّـهتي نمو

ز باجلنة والنجاة مـن      ومن أعظم األجر الفو    )٣(}يكَفِّر عنه سيئَاِتِه ويعِظم لَه أَجرا     
  النار، وهكذا املسلمون يف أشد احلاجة إىل النصر على أعدائهم والسالمة

                                     
 .٤ورة الطالق اآلية س) ١(
 .٢٩سورة األنفال اآلية ) ٢(
 .٥سورة الطالق اآلية ) ٣(



  

 - ٢٨٧ -

وِإنْ {: من مكايد األعداء وال سبيل إىل هذا إال بالتقوى، كما قال عـز وجـل              
ــونَ   ــا يعملُ ِبم ــه ــيئًا ِإنَّ اللَّ ش مهــد كَي كُمرــض ــوا ال ي تــصِبروا وتتقُ

فاملسلمون إذا صربوا يف طاعة اهللا ويف جهاد أعدائه واتقـوا رـم يف               )١(}مِحيطٌ
البدنية واملالية والزراعية والسالحية وغـري ذلـك،        : ذلك بإعداد العدة املستطاعة   

ألن هذا كله من تقوى اهللا، ومن أهم ذلك إعـداد العـدة             . نصروا على عدوهم  
هين والتـدريب علـى أنـواع       املستطاعة من مجيع الوجوه، كالتدريب البدين وامل      

األسلحة، ومن ذلك إعداد املال وتشجيع الزراعة والصناعة وغري ذلك مما يستعان            
: به على اجلهاد، واالستغناء عما لدى األعداء، وكل ذلك داخل يف قوله سبحانه            

 أعظم  والصرب من .  وال يتم ذلك إال بالصرب     )٢(}وأَِعدوا لَهم ما استطَعتم ِمن قُوةٍ     {
 من عطف   )٣(}وِإنْ تصِبروا وتتقُوا  {: شعب التقوى وعطفها عليه يف قوله سبحانه      

العام على اخلاص، فالبد من صرب يف جهاد األعداء، والبد من صرب يف الربـاط يف            
الثغور، والبد من صرب يف إعداد املستطاع من الزاد والبدن القوي املدرب، كما أنه     

داد األسلحة املستطاعة اليت متاثل سـالح العـدو أو تفوقـه    البد من الصرب يف إع 
حسب اإلمكان، ومع هذا الصرب البد من تقوى اهللا يف أداء فرائضه وترك حمارمـه      
والوقوف عند حدوده واالنكسار بني يديه واإلميان بأنه الناصر وأن النـصر مـن              

ألسـباب، وإمنـا   عنده ال بكثرة اجلنود وال بكثرة العدة وال بغري ذلك من أنواع ا        
  النصر من عنده سبحانه وإمنا جعل األسباب لتطمني القلوب

                                     
 .١٢٠سورة آل عمران اآلية ) ١(
 .٦٠سورة األنفال اآلية ) ٢(
 .١٢٠سورة آل عمران اآلية ) ٣(
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ما جعلَه اللَّه ِإال بشرى وِلتطْمِئن ِبِه       و{: وتبشريها بأسباب النصر، كما قال جل وعال      
يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ     {: اآلية وقال سبحانه   )١(}قُلُوبكُم وما النصر ِإال ِمن ِعنِد اللَّهِ      

    كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصن{:  وقال عز وجل  )٢(}ت هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيو
     ِزيزع لَقَِوي ِإنَّ اللَّه*   ِإنْ م كَـاةَ         الَِّذينا الزـوآتالةَ ووا الصِض أَقَامِفي الْأَر ماهكَّن

وهذه األعمال من شـعب التقـوى،       .  اآلية )٣(}وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَرِ    
 فإذا  )٤(}وِإنْ تصِبروا وتتقُوا ال يضركُم كَيدهم شيئًا      {: وذا يعلم معىن قوله سبحانه    

أراد املسلمون النصر والعزة والنجاة يف الدنيا واآلخرة وتفريج الكروب وتيسري األمور            
وغفران الذنوب وتكفري السيئات والفوز باجلنات إىل غري هذا من وجوه اخلري فعلـيهم         

ِإنَّ الْمتِقني ِفـي جنـاٍت   {: بتقوى اهللا عز وجل، واهللا وصف أهل اجلنة بالتقوى فقال 
يعِعـيمٍ {:  وقال عز وجل  )٥(}وٍنوناٍت ونِفي ج ِقنيتِإنَّ {:  وقـال تعـاىل  )٦(}ِإنَّ الْم

   دِعن ِقنيتِعيمِ  ِللْماِت الننج ِهمبفبني سبحانه أنه أعد اجلنة ألهـل التقـوى،          )٧(}ر
فعلمت يا أخي أنك يف أشد احلاجة إىل أن تتقي ربك، ومىت اتقيته سبحانه حـق                
التقوى فزت بكل خري وجنوت من كل شر، وليس املعىن أنك ال تبتلى، بل قـد                

وأفضل املتقني حىت يتبني للناس     تبتلى ومتتحن، وقد أبتلي الرسل وهم أفضل اخللق         
  صربهم

                                     
 .١٠سورة األنفال اآلية ) ١(
 .٧سورة حممد اآلية ) ٢(
 .٤١-٤٠سورة احلج اآلية ) ٣(
 .١٢٠ة سورة آل عمران اآلي) ٤(
 .١٥سورة الذاريات اآلية ) ٥(
 .١٧سورة الطور اآلية ) ٦(
 .٣٤سور القلم اآلية ) ٧(
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وشكرهم وليقتدي م يف ذلك، فباالبتالء يتبني صرب العبد وشكره وجناته وقوته يف دين        
أَحِسب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهـم ال          {: اهللا عز وجل، كما قال سبحانه     

ولَقَد فَتنا الَِّذين ِمن قَبِلِهم فَلَيعلَمن اللَّه الَّـِذين صـدقُوا           {:  وقال تعاىل  )١(}يفْتنونَ
 الْكَاِذِبني نلَمعلَيال بد من االمتحان والفتنة كما تقدم، وكما قال جل وعـال           ف )٢(}و :

}         كُمـاربأَخ لُـوبنو اِبِرينالصو كُمِمن اِهِدينجالْم لَمعى نتح كُمنلُوبلَنوقـال   )٣(}و 
وبلَوناهم {: حانه وقال سب  )٤(}ونبلُوكُم ِبالشر والْخيِر ِفتنةً وِإلَينا ترجعونَ     {: سبحانه

  .)٥(}ِبالْحسناِت والسيئَاِت لَعلَّهم يرِجعونَ

نوح ما جـرى    . ل وهم خري الناس امتحنوا بأعداء اهللا      فاالختبار البد منه، فالرس   
عليه من قومه وهكذا هود وصاحل وغريهم وعلى رأسهم نبينا حممد صـلى اهللا عليـه                

قد علـم مـا     . وسلم خامت النبيني وإمام املتقني وأفضل ااهدين ورسول رب العاملني         
 أطهـره اهللا علـى      أصابه مبكة ويف املدينة ويف احلروب، ولكنه صرب صربا عظيما حىت          

أعدائه وخصومه، مث ختم له سبحانه وتعاىل بأن فتح عليه مكة ودخل الناس يف دين اهللا                
أفواجا، فلما أمت اهللا النعمة عليه وعلى أمته وأكمل هلم الدين اختاره إىل الرفيق األعلـى       

يد، وإىل جواره عليه الصالة والسالم بعد احملنة العظيمة والصرب العظيم والـبالء الـشد             
فكيف يطمع أحد بعد ذلك أن يسلم أو يقول مىت كنت متقيا أو مؤمنا فـال يـصيبين        

  شيء ليس األمر كذلك بل البد من

                                     
 .٣-٢سورة العنكبوت اآليتان ) ١(
 .٣-٢سورة العنكبوت اآليتان ) ٢(
 ٣١سورة حممد اآلية ) ٣(
 .٣٥سورة األنبياء اآلية ) ٤(
 .١٦٨سورة األعراف اآلية ) ٥(
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فَاصـِبر ِإنَّ الْعاِقبـةَ    {: االمتحان، ومن صرب محد العاقبة، كما قال اهللا جـل وعـال           
ِقنيتى { )١(}ِللْمقْوةُ ِللتاِقبالْعألهل التقوى، مىت صربوا واحتسبوا       فالعاقبة احلميدة  )٢(}و 

وأخلصوا هللا وجاهدوا أعداءه وجاهدوا هذه النفوس، فالعاقبة هلم يف الدنيا واآلخـرة،             
والَِّذين جاهـدوا ِفينـا لَنهـِدينهم سـبلَنا وِإنَّ اللَّـه لَمـع          {: كما قال عز وجل   

ِسِننيح٣(}الْم(.  

اجة إىل تقوى ربك ولزومها واالستقامة عليها ولـو  فأنت يا عبد اهللا يف أشد احل      
جرى ما جرى من االمتحان، ولو أصابك ما أصابك من األذى أو االستهزاء من أعداء               
اهللا، أو من الفسقة وارمني فال تبايل، واذكر الرسل عليهم الصالة والسالم، واذكـر              

وا فكانـت هلـم     أتباعهم بإحسان، فقد أوذوا واستهزئ م وسخر م ولكنهم صرب         
  .العاقبة احلميدة يف الدنيا واآلخرة

فأنت يا أخي كذلك اصرب وصابر فإن قلت ما هي التقوى؟ فقد سبق لك شيء               
من بياا، وقد تنوعت عبارات العلماء يف التقوى، وروي عن عمر بن عبد العزيز أمري               

وصـيام النـهار    ليس تقوى اهللا بقيام الليـل       : (املؤمنني رضي اهللا عنه ورمحه أنه قال      
والتخليط فيما بني ذلك، ولكن التقوى أداء فرائض اهللا وترك حمارمه، فمن رزق بعـد               

ـ ) ذلك خريا فهو خري إىل خري      فمن رزق بعد أداء الفرائض وترك احملارم نـشاطا      . ا ه
وقال طلق بن حبيـب  . يف فعل النوافل وترك املكروهات واملشتبهات فهو خري إىل خري       

  :رمحه اهللالتابعي املشهور 

                                     
 .٤٩سورة هود اآلية ) ١(
 .١٣٢ طه اآلية سورة) ٢(
 .٦٩سورة العنكبوت اآلية ) ٣(
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تقوى اهللا أن تعمل بطاعة اهللا على نور من اهللا ترجو ثواب اهللا، وأن تدع معاصي                
وقال بعضهم يف تفسريها التقوى طاعة اهللا       ) اهللا على نور من اهللا ختاف عقاب اهللا       

أن جتعل بينك وبني غضب اهللا وعقابـه وقايـة          : التقوى: ورسوله، وقال آخرون  
  . ك النواهي، وكل هذه العبارات معانيها صحيحةتقيك ذلك بفعل األوامر وتر

العلـم  : اإلميان والعمل الصاحل، وهي   : دين اإلسالم، وهي  : فالتقوى حقيقتها هي  
االستسالم هللا واالنقياد له جـل      : الصراط املستقيم، وهي  : النافع والعمل به، وهي   

ـ    ه بـه  وعال بفعل األوامر، وترك النواهي عن إخالص كامل له سبحانه وعن إميان
ورسله، وعن إميان بكل ما أخرب اهللا به ورسوله، إميانا صـادقا يثمـر أداء اخلـري        
واحلذر من الشر والوقوف عند احلدود، وإمنا مسى اهللا دينه تقوى ألنه يقـي مـن           
استقام عليه عذاب اهللا وغضبه، وحيسن لربه العاقبة جل وعال، ومسى هذا الـدين              

 وينقاد ألمره، يقال أسلم فالن لفالن أي انقاد         يسلم نفسه هللا  . إسالما، ألن املسلم  
وغريهـا   )١(}لَِّه الِْإسالمِإنَّ الدين ِعند ال   {: له، وهلذا مسى اهللا دينه إسالما يف قوله       

من اآليات، ألن املسلم انقاد ألمر اهللا وذل لعظمته، فاملسلم حقا ينقاد ألمـر اهللا،               
ويبتعد عن يه ويقف عند حدوده، قد أعطى القيادة لربه فهو عبد مأمور، رضاه              

  .وأنسه وحمبته ونعيمه يف امتثال أمر اهللا وترك يه، هذا هو املسلم احلق

 قيل له مسلم، يعين منقادا ألمر اهللا تاركا حملارمه واقفا عند حـدوده،              وهلذا
  يعلم أنه عبد مأمور عليه االمتثال، وهلذا مسي

                                     
 .١٩سورة آل عمران اآلية ) ١(
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يا أَيهـا   {: الدين عبادة كما مسي إسالما، مسي عبادة كما يف قوله سبحانه وتعاىل           
  كُمبوا ردباع اسِإال       {:  ويف قوله عز وجل    )١(}الن سالْـِإنو الِْجـن لَقْتا خمو

ألن العباد يؤدون أوامر اهللا ويتركون نواهيه عـن ذل          .  فسمي عبادة  )٢(}ِليعبدوِن
وخضوع وانكسار، وعن اعتراف بالعبودية وأم مماليك هللا وأنه سيدهم، وأنـه            

دبر لشؤوم، فهم عبيد مأمورون ذليلون القاهر فوقهم، وأنه العامل بأحواهلم وأنه امل      
ألن العبادة عند العرب    . منقادون ألمره سبحانه وتعاىل، فلهذا مسى اهللا دينه عبادة        

التذلل واخلضوع واالنكسار، يقولون طريق معبد، يعين مذلل قـد وطأتـه            : هي
بعري معبد، يعين قد شد ورحل حىت ذل للركوب والـشد    : األقدام، ويقولون أيضا  

ألننا نؤديها بالذل واخلضوع هللا جل وعال، ومسي      . ه، فسميت طاعاتنا هللا عباده    علي
العبد عبدا، ألنه ذليل بني يدي اهللا مقهور مربوب للذي خلقه وأوجـده، وهـو               

ألن العباد يؤدونه عـن     . ومسي هذا الدين أيضا إميانا    . املتصرف فيه سبحانه وتعاىل   
 دين اهللا إميانا هلذا املعىن كما يف احلديث         إميان باهللا وتصديق به ورسله، فلهذا مسي      

اإلميان بـضع وسـبعون شـعبة       : ((الصحيح من قول النيب صلى اهللا عليه وسلم       
ق واحلياء شـعبة مـن      فأفضلها قول ال إله إال اهللا وأدناها إماطة األذى عن الطري          

 أخرجه الشيخان واللفظ ملسلم، فبني عليه الصالة والسالم أن الدين كله            ))اإلميان
إميان وأن أعاله قول ال إله إال اهللا، فعلمنا بذلك أن الدين كله عند اهللا إميان، وهلذا          

  وعد اللَّه الْمؤِمِنني{: قال سبحانه

                                     
 .٢١سورة البقرة اآلية ) ١(
 .٥٦سورة الذاريات اآلية ) ٢(
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     ارها الْأَنِتهحت ِري ِمنجاٍت تناِت جِمنؤالْمفسماهم بذلك، ألنك أيهـا      )١(}و 
ارم عن إميان وتصديق    املؤمن باهللا واليوم اآلخر تؤدي أعمالك وطاعتك وتترك احمل        

بأن اهللا أمرك بذلك واك عن احملارم وأنه يرضى منك هذا العمل ويثيبك عليـه                
وأنه ربك ومل يغفل عنك وأنت تؤمن ذا، وهلذا فعلت ما فعلت فأديت الفرائض              

  .وتركت احملارم ووقفت عند احلدود وجاهدت نفسك هللا عز وجل

ألن مـن   . ى هذا الدين هدى   ألن خصاله كلها خري، ومس    . ومسى الدين برا  
استقام عليه فقد اهتدى إىل خري األخالق وإىل خري األعمال، ألن اهللا بعث نبيـه               
صلى اهللا عليه وسلم ليكمل مكارم األخالق وحماسن األعمال، كما يف احلـديث             

 ويف حديث ))إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق   : ((عنه عليه الصالة والسالم أنه قال     
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو إىل مكارم          : ((أنيس أخي أيب ذر قال    

فهذا الدين مسي هدى، ألنه يهدي من استقام عليه إىل مكارم األخالق             ))األخالق
 وقال  )٢(}ولَقَد جاَءهم ِمن ربِهم الْهدى    { :وحماسن األعمال، كما قال عز وجل     

وأُولَِئـك هـم   {:  وقال يف أهله أيضا   )٣(}أُولَِئك علَى هدى ِمن ربِهم    {: يف أهله 
، )التقوى) (اإلميان(،  )اإلسالم(وذا تعلم يا أخي معىن هذه األلفاظ        )٤(}الْمهتدونَ

  .العبادة، إىل غري ذلك): الرب) (اهلدى(
  وتعلم أيضا أن هذا الدين اإلسالمي قد مجع اخلري كله فمن

                                     
 .٧٢سورة التوبة اآلية ) ١(
 .٢٣سورة النجم اآلية ) ٢(
 .٥سورة البقرة اآلية ) ٣(
 .١٥٧سورة البقرة اآلية ) ٤(
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حافظ عليه وأدى حقه وجاهد نفسه بذلك فهو متق هللا، وهو موعود     استقام عليه و  
باجلنة والكرامة، وهو موعود بتفريج الكروب وتيسري األمور، وهو املوعود بغفران           
الذنوب وحط اخلطايا، وهو املوعود بالنصر على األعداء والسالمة من مكائـدهم        

 ،ى حق اهللا وحق عبـاده     إذا استقام على دين اهللا وصرب عليه وجاهد نفسه هللا وأد          
فهذا هو املتقي وهو املؤمن، وهو الرب، وهو املفلح، وهو املهتدي والصاحل، وهـو              

  .املتقي هللا عز وجل، وهو املسلم احلق

وأسأل اهللا عز وجل أن يوفقنا ومجيع املسلمني للتقوى، وأن يأخذ بأيـدينا             
به املفلحني، وأن مين    مجيعا ملا يرضيه وأن جيعلنا مجيعا من عباده الصاحلني ومن حز          

علينا باالستقامة على تقواه يف كل أقوالنا وأعمالنا والدعوة إىل ذلك والصرب عليه             
إنه سبحانه جواد كرمي، واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد              

  .وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إىل يوم الدين
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)١( 

احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممـد عبـد اهللا               
ورسوله، وخريته من خلقه وعلى آله وصحبه، ومن ج جه وسار على هديه إىل              

فإن العلم بأحكام اهللا أمر ضروري على كل مسلم ومـسلمة           : يوم الدين، أما بعد   
  . لرما على هدى وبصريةيف كل ما ال يسعهما جهله، ليسريا يف عبادما

وال ميكن لإلنسان املسلم أن يفهم دينه ويعمل به، إال إذا عرف أحكامـه،              
وأوالها اهتمامه وعنايته، وبذل جهده وطاقته لإلملام ا، لتكون عبادته لربه بنيت            
على أساس صحيح ومتني، ومن وفقه اهللا ملعرفة أحكام هذا الدين، واألخذ ا فقد              

  .اهللا املستقيم، وحصل على خري كثريهدي إىل صراط 

 فَقَد أُوِتي   يؤِتي الِْحكْمةَ من يشاُء ومن يؤت الِْحكْمةَ      {: يقول اهللا سبحانه  
قال :  قال احلافظ ابن كثري يف تفسريها      )٢(}خيرا كَِثريا وما يذَّكَّر ِإال أُولُو الْأَلْبابِ      
: يعـين  }يؤِتي الِْحكْمةَ مـن يـشاءُ  {: علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله  

املعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه، وحمكمه ومتشاه، ومقدمه ومؤخره، وحاللـه          
احلكمـة  : وروى جويرب عن الضحاك عن ابن عبـاس مرفوعـا         . وحرامه وأمثاله 

  :يعين. القرآن

                                     
 هـ١٤٠٣ ربيع الثاين واجلماديان سنة ١٠-٧ ص٦مية يف الد نشر يف جملة البحوث اإلسال) ١(
 .٢٦٩سورة البقرة اآلية ) ٢(
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رواه ابن مردويه، وقال ابن أيب      .  فإنه قد قرأه الرب والفاجر     :تفسريه، قال ابن عباس   
وقال ليث بن أيب سـليم عـن        . اإلصابة يف القول  : جنيح عن جماهد يعين باحلكمة    

 ليست بالنبوة، ولكنه العلم والفقه والقـرآن،        }يؤِتي الِْحكْمةَ من يشاءُ   {: جماهد
ه اهللا رأس كل حكمة، وقد روى       خشية اهللا، فإن خشي   : احلكمة: وقال أبو العالية  

ابن مردويه من طريق بقية عن عثمان بن زفر اجلهين عن أيب عمار األسدي عن ابن    
احلكمة : وقال أبو العالية يف رواية عنه . ))رأس احلكمة خمافة اهللا   : ((مسعود مرفوعا 
: احلكمة: وقال أبو مالك  . الفهم: احلكمة: وقال إبراهيم النخعي  . الكتاب والفهم 

إنه : (العقل، قال مالك  : احلكمة: قال زيد بن أسلم   : وقال وهب عن مالك   . سنةال
هي الفقه يف دين اهللا، وأمر يدخله اهللا يف القلـوب مـن     : ليقع يف قليب أن احلكمة    

ومما يبني ذلك أنك جتد الرجل عاقال يف أمر الدنيا إذا نظر فيهـا،              . رمحته وفضله 
مر دينه بصريا به يؤتيه اهللا إياه وحيرمه هـذا،       وجتد آخر ضعيفا يف أمر دنياه عاملا بأ       

  .هـ كالم ابن كثري رمحه اهللا. ا). الفقه يف دين اهللا: فاحلكمة

ولكي ندرك أمهية الفقه يف دين اهللا وأنه نور حلامله والعامل بـه يف الـدنيا                
من : ((ولكي ندرك أمهيته وجدواه جند النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول          . واآلخرة
مثل : ((ويقول عليه الصالة والسالم   .  متفق عليه  )) به خريا يفقهه يف الدين     يرد اهللا 

ما بعثين اهللا به من اهلدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة               
قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب الكثري وكان منها أجادب أمسكت املاء فنفع اهللا             

  وأصاب طائفة أخرى منها إمنا هيا الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا 



  

 - ٢٩٧ -

قيعان ال متسك ماء وال تنبت كأل فذلك مثل من فقه يف دين اهللا تعاىل ونفعه مـا                  
بعثين اهللا به فعلم وعلّم ومثل من مل يرفع بذلك رأسا ومل يقبل هـدى اهللا الـذي             

  . رواه البخاري ومسلم))أرسلت به

ني رجل آتاه اهللا ماال فـسلطه  ال حسد إال يف اثنت: ((ويقول صلى اهللا عليه وسلم  
واه البخـاري   ر ))على هلكته يف احلق ورجل آتاه اهللا احلكمة فهو يقضي ا ويعلمها           

  .ومسلم والنسائي وابن ماجة

ولقد برز حرب األمة وترمجان القرآن الصحايب اجلليل عبد اهللا بن عباس رضي اهللا              
لشريعة ووعاها بربكـة دعـاء      عنهما يف معرفة الدين فقها وتفسريا، وتوسع يف علوم ا         

 إا دعـوة    ))اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل     : ((رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم له      
مباركة من رسول مبارك، تقبلها اهللا منه عليه الصالة والسالم، ونعمة أنعم اهللا ا على               

 أفـذاذ يف  ابن عباس رضي اهللا عنهما وأرضامها، وقد برز يف عهده وقبله وبعده أئمـة           
أصول الدين وفروعه، من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وغريهم محلـوا أمانـة               
التبليغ والدعوة وأدوها أحسن ما يكون األداء، وبصروا الناس بدين اإلسالم، سواء يف             
حلقات الدروس واملذاكرة واإلرشاد املنتشرة يف بيوت اهللا، أو فيما خلفوه من تـراث              

يف شىت فروع العلم الشرعي وغريه من العلوم األخرى اليت ختدم           علمي ومؤلفات قيمة    
الشريعة وترتبط ا، وهيأ اهللا والة صاحلني يبذلون بسخاء يف سبيل نشر العلم وتشجيع              

  .العلماء وطالب العلم
إن التفقه يف اإلسالم وما اشتمل عليه من أحكام، يقتضي البحـث واالطـالع              

ض للمسلم يف حياته، فال يتجاوز هذه القـضية دون          ملعرفة حكم اهللا يف كل قضية تعر      
  حبث واستقصاء ليصل إىل
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احلكم بالدليل من كتاب اهللا، أو سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، أو اإلمجاع، أو               
  .القياس اجللي

والدين اإلسالمي حبمد اهللا واضح ال غموض فيه، وال التباس يف أحكامـه             
ه املبني وسنة رسوله الكرمي صلى اهللا عليه وسلم،         وتشريعاته، وقد بينها اهللا يف كتاب     

ومحل لواء هذه السنة وبينها ودافع عنها صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم               
والتابعون هلم بإحسان من سلف هذه األمة وأئمة الشريعة وعلمائها جـيال بعـد              

تقليد جيل، مث تقاعس الكثري من الناس عن البحث والطلب والتحصيل واكتفوا بال           
  .لغريهم، فوقعوا يف أغالط كثرية يف العقيدة واألحكام

ولقد أمرنا اهللا أن نسأله اهلداية إىل الصراط املستقيم؟ وهو طريـق املـنعم              
وأن جينبنا  . عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني الذين علموا فعملوا        

اءهم وهم اليهود ومن    طريق املغضوب عليهم؛ وهم الذين عرفوا احلق واتبعوا أهو        
وهم الذين جهلوا احلق وهم النـصارى      . وأن جينبنا طريق الضالني   . على شاكلتهم 

  .ومن على شاكلتهم

أيها اإلخوة املسلمون كيف نعرف أن هذا املاء طاهر أو جنس، أو أن هـذا               
الشراب أو الطعام أو اإلناء أو الصيد أو السوار أو اللباس مباح أو حرام أو مكروه               

ستحب، كيف نعرف أن اقتناء هذا املال أو إنفاقه حالل أو حـرام، كيـف               أو م 
تدي إىل العبادات ونعرف أوقاا وطريقة أدائها، كيف نعرف قسمة املواريـث            
والفرائض، وكيف تقام احلدود وكيف نقيم املعامالت فيما بيننا إىل غري ذلك من             

  تفاصيل العبادات واملعامالت، وما يسمى اليوم
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  .ال الشخصية كالنكاح والطالق وغريمهاباألحو

لقد استوعبت ذلك كله شريعتنا املطهرة وهللا احلمد، إن دين اإلسـالم            
احلنيف قد أكمله اهللا، وما من شأن من شئون الدنيا واآلخـرة إال ويف هـذا               

فهو ديـن كامـل     . الدين له حكم وبيان واضح جلي، ملن رزق البصرية فيه         
ي التعبدية، وال شأن له بالنواحي املعاشية كما        شامل، ليس قاصرا على النواح    

إنه دين يربط املخلوق خبالقه بربـاط       . يرميه بذلك أعداؤه، ومن ج جهم     
متني، كما يقيم أفضل عالقة بني اإلنسان وأهله وأقاربه، وبني اإلنسان وأخيه،        
 سواء كان على دينه أو على غري دينه، قائمة على العدالة والترابط والتـسامح         
والتعاون على الرب والتقوى، كما أوضح كيف يعامل احليوان األعجم بالرفق            
والرمحة، واإلحسان قبل أن تتظاهر أوروبا بالرفق باحليوان، من خالل مجعيات        

  .أنشأا هلذا الغرض، وهي مل ترفق بعد باإلنسان ومل ترع حقوقه

ود مـا  فالواجب على املسلمني التفقه يف دينهم، وأن ال يتجاوزوا حـد   
أنزل اهللا، وأن حيرصوا على فهم أحكام دينهم قبل أي شيء، فإن بعض الناس              
هداهم اهللا، ووفقهم، قد حييط بعلوم كثرية من علوم احلياة ويربز فيها، ولكنه             

وهذا هو اجلهل . ال يعلم شيئا من أحكام دينه، وأسرار شريعته وال يهتم بذلك    
ام اهللا جيب أن يكون مقدما علـى        الفاضح واملصيبة العظمى، فإن العلم بأحك     

املعارف األخرى، وال مانع من التزود بالعلوم واملعارف األخرى، ولكن البد           
  من تقدمي األصل األصيل، والركيزة األساسية للعلوم
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كلها وهي معرفة اهللا سبحانه بأمسائه وصفاته، واستحقاقه العبادة دون كل ما            
ة وأحكاما، مما ال يسع املسلم جهله،       سواه، ومعرفة دينه عقيدة وسلوكا وعباد     

كما أن الواجب على املسلمني أن يتمسكوا بدينـهم بـصدق وإخـالص،             
ويتقبلوا ما يأمرهم به فيعملوا به ويطبقوه يف شئون حيام كلها دون متييـز،              

  .وليعلموا أم إن فعلوا ذلك سيسعدون ويفلحون يف الدنيا واآلخرة

دين، وأعزها به، فإذا ختاذلت عن ذلك فال        وهذه األمة شرفها اهللا ذا ال     
  .قيمة هلا وال عزة وال سعادة

فنسأل اهللا أن يوفقنا واملسلمني مجيعا ملا فيه رضاه، وأن يعيذنا مجيعا من             
مضالت الفنت، ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن مين علينـا مجيعـا             

وأن يصلح والة أمـر     بالفقه يف دينه، والثبات عليه والدعوة إليه على بصرية،          
املسلمني، وينصر م احلق، وجيمعهم على اهلدى، إنه ويل ذلك والقادر عليه،            

  .وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله نبينا حممد وآله وأصحابه
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(١) 

احلمد هللا رب العاملني، والعاقبة للمتقني، والصالة والـسالم علـى عبـدة             
وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا حممد بن عبد اهللا، وعلى          ورسوله وخريته من خلقه،     

  :أما بعد. آله وصحبه ومن سلك سبيله إىل يوم الدين

فلقد مسعنا من قارئنا آيات مباركات فيها العظة والذكرى، وبيان أن اهللا عز             
وجل خيلق ما يشاء وخيتار، وأنه العامل بأحوال العباد وما تكنه صـدورهم ومـا               

احملمود جل وعال يف األوىل واألخرى سبحانه وتعاىل، وأن املرجـع           يعلنون، وأنه   
وأن ذلك من رمحته    . إليه واملصري إليه، وأنه املتفضل بالليل والنهار يف مصاحل العباد         

  .عز وجل
فما أوالنا بتدبر كتابه الكرمي، تدبر من يريد العلم، ومن هو مـؤمن ـذا               

 غري خملوق، منه بدأ وإليه يعود، ما أوىل         الكتاب العظيم، وأنه كالم اهللا حقا، مرتل      
أهل العلم بأن يتدبروا هذا الكتاب العظيم، وأن يعنوا به غاية العنايـة، قاصـدين              

ِكتاب أَنزلْناه  {: معرفة مراد رم عز وجل، والعمل بذلك، عمال بقوله عز وجل          
أَفَـال  {: وبقوله سـبحانه   )٢(}ِإلَيك مبارك ِليدبروا آياِتِه وِليتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ      

  :مستشعرين قوله عز وجل )٣(}يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوٍب أَقْفَالُها

                                     
 .هـ٢٦/٣/١٤٠٤حماضرة ألقاها مساحة الشيخ يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة يف ) ١(
 .٢٩سورة ص اآلية ) ٢(
 .٢٤سورة حممد اآلية ) ٣(
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}مأَقْو ِدي ِللَِّتي ِهيهآنَ يذَا الْقُر{ )١(}ِإنَّ هى ودوا هنآم ِللَِّذين و٢(}ِشفَاٌءقُلْ ه(.  

العناية ذا الكتاب العظيم، تدبرا وتعقال، وإكثـارا مـن          : فوصييت قبل كلميت  
  .فأسأل اهللا للجميع التوفيق. فهو أنزل ليعمل به، ال رد التالوة. تالوته، وعمال باملعىن

العلـم  (أما كلميت هذه الليلة، فأرجو أن تكون موجزة، وهي كما قال املقـدم              
لعلم معلوم لدى اجلميع فضله، وأن أشرف شيء يطلبـه الطـالبون            ا): وأخالق أهله 

ويسعى يف حتصيله الراغبون هو العلم الشرعي، فإن العلم يطلق على أشياء كثرية، ولكن        
العلم الشرعي، وهو املراد يف كتـاب اهللا وسـنة          : عند علماء اإلسالم املراد بالعلم هو     

العلم باهللا وبأمسائه وصـفاته، والعلـم   : رسوله صلى اهللا عليه وسلم عند اإلطالق وهو 
  .حبقه على عباده، ومبا شرعه هلم سبحانه وتعاىل

والعلم بالطريق والصراط املوصل إليه، وتفاصيله، والعلم بالغاية والنهايـة الـيت            
  .ينتهي إليها العباد يف الدار األخرى

يله، هذا العلم الشرعي هو أفضل العلوم وهو اجلدير بالطلب واحلرص على حتـص    
وذا العلم يعرف ما أحل اهللا وما حرم وما         . ألنه به يعرف اهللا سبحانه وتعاىل وبه يعبد       

  .يرضيه وما يسخطه

وأن قسما مـن هـؤالء      . وذا العلم يعرف املصري إليه والنهاية من هذه احلياة،        
  املكلفني ينتهون إىل اجلنة والسعادة، وأن اآلخرين وهم

                                     
 .٩سورة اإلسراء اآلية ) ١(
 .٤٤ية سورة فصلت اآل) ٢(
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وان والشقاء، وقد نبه أهل العلم على هذا وبينوا         األكثرون ينتهون إىل دار اهل    
أن العلم ينحصر يف هذا املعىن، وممن نبه عليه القاضي ابن أيب العز شارح الطحاوية               
يف أول شرحه، ونبه عليه غريه كابن القيم وشيخ اإلسالم ابـن تيميـة ومجاعـة                

  .آخرين
وأشرفه ما وهو واضح ويتفاوت يف الفضل حبسب متعلقاته، فأفضله وأعظمه         

يتعلق باهللا وأمسائه وصفاته، وهو علم العقيدة، فإن اهللا جل وعال له املثل األعلـى               
وهو الوصف األعلى من مجيع الوجوه يف ذاته وأمسائـه وصـفاته      . سبحانه وتعاىل 

  .وأفعاله
مث يلي ذلك ما يتعلق حبقه على عباده، وما شرعه من األحكام، وما ينتـهي               

بع ذلك مما يعني عليه، ويوصل إليه من علم قواعد العربيـة،            إليه العاملون مث ما يت    
واملصطلحات اإلسالمية يف أصول الفقه، ومصطلح احلديث، ويف غري ذلـك ممـا           

  .يتعلق بذلك العلم ويعني عليه، وعلى فهمه، والكمال فيه
ويلتحق بذلك علم السرية النبوية، والتاريخ اإلسـالمي، وتـراجم رجـال      

وقد شـرف اهللا  . م، ويلتحق بذلك كل ما له صلة ذا العلم   احلديث وأئمة اإلسال  
أهل هذا العلم، ونوه م وعظم شأم سبحانه، واستـشهدهم علـى توحيـده،        

شِهد اللَّه أَنه ال ِإلَه ِإال هـو والْمالِئكَـةُ          {: واإلخالص له، حيث قال عز وجل     
     ِط ال ِإلَها ِبالِْقسأُولُو الِْعلِْم قَاِئمو    ِكيمالْح ِزيزالْع وفاستشهد أهل العلم    )١(} ِإال ه 

  على وحدانيته مع املالئكة، فاملالئكة عليهم السالم، وأولو العلم الشرعي هم

                                     
 .١٨سورة آل عمران اآلية ) ١(



  

 - ٣٠٤ -

الشهداء على توحيد اهللا واإلخالص له، وأنه رب العاملني، وأنه اإلله احلق، وأن العبادة              
ستشهدهم على وحدانيته واسـتحقاقه  لغريه باطلة، وكفى ا شرفا ألهل العلم، حيث ا 

يف العبادة سبحانه وتعاىل، وبني جل وعال أم ال يستوون مع غريهم بقوله سـبحانه               
قُلْ هلْ يستِوي الَِّذين يعلَمونَ والَِّذين ال يعلَمـونَ ِإنمـا يتـذَكَّر أُولُـو               {: وتعاىل

علَم أَنما أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربك الْحق كَمن هـو         أَفَمن ي {:  ويقول عز وجل   )١(}الْأَلْباِب
  .)٢(}أَعمى ِإنما يتذَكَّر أُولُو الْأَلْباِب

فال يستوي هؤالء وهؤالء، ال يستوي من يعلم أن ما أنزل اهللا هو احلـق وهـو       
العلم، فرق  اهلدى، وهو طريق السعادة، مع الذين قد عموا عن هذا الطريق، وعن هذا              

عظيم بني هؤالء وهؤالء، فرق بني من عرف احلق، واستضاء بنوره وسار على هـداه               
إىل أن لقي ربه وفاز بالكرامة والسعادة، وبني من عمي عن هذا الطريق، واتبع هـواه                

  .وسار يف طريق الشيطان واهلوى

 وما  ال يستوي هؤالء وهؤالء، وقد بني اهللا سبحانه أنه يرفع درجات أهل العلم            
ما أحسن أثـرهم    : وهلذا قال أهل العلم   . ذلك إال لعظيم آثارهم يف الناس، ونفعهم هلم       

  .على الناس، وما أقبح آثار الناس عليهم

فآثارهم بتوجيه الناس إىل اخلري، وإرشادهم إىل احلق، وتوصيلهم للهدى، وهـي        
هم الـصالة   آثار عظيمة شكرها اهللا هلم، وشكرها املؤمنون، وعلى رأسهم الرسل علي          

  فهم اهلداة: والسالم

                                     
 .٩سورة الزمر اآلية ) ١(
 .١٩سورة الرعد اآلية ) ٢(
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والدعاة وهم أعلم الناس باهللا وبشريعته، وأفضل الناس بعد الرسل وأتبعهم هلـم،             
قال جـل   : وأعلمهم مبا جاؤوا به، وأكملهم دعوة إليه، وصربا عليه، وإرشادا إليه          

 وقـال   )١(}م درجـاتٍ  يرفَِع اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم والَِّذين أُوتوا الِْعلْ       {: وعال
وِتلْك حجتنا آتيناها ِإبراِهيم علَى قَوِمِه نرفَع درجـاٍت مـن           {سبحانه وتعاىل   

 وبني عز وجل أن أهل العلم هم الذين خيشونه على احلقيقة والكمـال،              )٢(}نشاُء
لكن خشية  وإن كانت اخلشية موجودة من املؤمنني عموما، ومن بعض اآلخرين، و          

: اهللا على الكمال واحلقيقة للعلماء، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصالة والـسالم           
  .اخلشية الكاملة:  يعين)٣(}ِإنما يخشى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَماُء{

العارفون باهللا وبأمسائه وبصفاته، وبشريعته اليت بعث ا رسله،         : والعلماء هم 
 عليه الصالة والسالم ملا قال له بعض الناس مـستثقال العلـم      وهلذا قال نبينا حممد   

قد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما      ! لسنا مثلك يا رسول اهللا    : الذي أرشده إليه  
  .)) هللا وأتقاكم لهأما واهللا إين ألخشاكم: ((تأخر قال

فالعلماء باهللا وبدينه وبأمسائه وصفاته هم أخشى الناس هللا، وأقوى الناس يف            
احلق على حسب علمهم به، وعلى حسب درجام يف ذلك، وأعالهم يف هـذا              
وأكملهم فيه هم الرسل عليهم الصالة والسالم، فهم أخشى الناس هللا، وأتقـاهم             

  له، وقد جاءت

                                     
 .١١سورة اجلادلة اآلية ) ١(
 .٨٣سورة األنعام اآلية ) ٢(
 .٢٨سورة فاطر اآلية ) ٣(
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 اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيان فضل العلم، وتكـاثرت يف           األحاديث عن رسول  
  .ذلك

من سلك طريقا يلتمس فيه علمـا       : ((فمن ذلك قوله عليه الصالة والسالم     
فهذا يـدلنا   . لم يف صحيحه رمحه اهللا     خرجه مس  ))سهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة      

على أن طالب العلم على خري عظيم، وأم على طريق جناة وسعادة ملن أصلح اهللا               
نيته يف طلب العلم وابتغى به وجه اهللا عز وجل، وقصد العلـم لـنفس العلـم،                 
وللعمل، ال ألجل الرياء والسمعة، أو ألجل مقاصد أخرى، من املقاصد العاجلة،            

لمه ملعرفة دينه، والبصرية مبا أوجب اهللا عليه، وليسعى يف إخراج الناس من       وإمنا يتع 
الظلمات إىل النور فيعلم ويعمل ويعلم غريه من املقاصد احلسنة اليت أمر املسلم ا،              
فكل طريق يسلكه يف طلب العلم فهو طريق إىل اجلنة، ويعم ذلك مجيع الطـرق               

الد أخرى، وانتقاله له من حلقة إىل حلقـة         فسفره من بالد إىل ب    : احلسية واملعنوية 
. ومن مسجد إىل مسجد بقصد طلب العلم، فهذا كله من الطرق لتحصيل العلـم       

  .وهكذا املذاكرة يف كتب العلم واملطالعة والكتابة، كلها من الطرق أيضا

فجدير بالطالب أن يعىن جبميع الطرق املوصلة إىل العلم، وأن حيرص عليهـا       
ز وجل، يريد اهللا والدار اآلخرة، يريد أن يتفقـه يف دينـه وأن            قاصدا وجه ربه ع   

يتبصر به، يريد أن يعرف ما أوجب اهللا عليه، وما حرم عليه، يريد أن يعرف ربه                
  على بصرية وبينة، مث يعمل بذلك، يريد أن ينقذ الناس، ويكون من دعاة
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 تصرف علـى  اهلدى، وأنصار احلق، ومرشدا إىل اهللا على علم وهدى، فهو حيثما   
ليتقـوى علـى    : خري عظيم ذه النية الصاحلة، حىت نومه من طرق اجلنة، إذا نام           

طلب العلم، وأداء الدرس كما ينبغي، ليتقوى على حفظ كتاب يف العلم، ليتقوى             
على السفر يف طلب العلم، فنومه عبادة، وسفره عبادة، وتصرفاته األخرى ـذه             

 فهو على خطر عظيم، جاء يف احلديث عنـه          النية عبادة، خبالف من ساءت نيته،     
من تعلم علما مما يبتغى به وجه اهللا ال يتعلمـه إال         : ((صلى اهللا عليه وسلم أنه قال     

أبو داود رمحه اهللا بإسـناد      رواه  ) )ليصيب به عرضا من الدنيا مل جيد عرف اجلنة        
  .جيد

: وروي عنه عليه الصالة والسالم أنه قال      . وهذا وعيد عظيم ملن ساءت نيته     
 وجـوه   من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف بـه             ((

  .))الناس إليه فالنار النار

وتعلم العلم يكون مبعرفته والعمل به هللا، ألن اهللا أمر بذلك، وجعله وسـيلة          
ار ثالثة منـهم  أن أول من تسعر م الن: ((ملعرفة احلق، وجاء يف احلديث الصحيح  

 وال حول   ))الذي طلب العلم وقرأ القرآن لغري اهللا ليقال هو عامل وليقال له قارئ            
  .وال قوة إال باهللا

عليك بإخالص العبـادة والنيـة هللا       : فعليك يا عبد اهللا، أيها الطالب للعلم      
وحده، وعليك باجلد والنشاط يف سلوك طرق العلم والصرب عليهـا، مث العمـل              

لم، فإن املقصود هو العمل، وليس املقصود هو أن تكـون عاملـا، أو              مبقتضى الع 
  تعطى شهادة راقية يف العلم، فإن املقصود من وراء ذلك كله هو أن تعمل بعلمك،
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وأن توجه الناس إىل اخلري، وأن تكون من خلفاء الرسل عليهم الـصالة والـسالم يف                
من يرد اهللا به    : ((احلديث الصحيح الدعوة إىل احلق، وقد قال عليه الصالة والسالم يف          

  .متفق على صحته)) خريا يفقهه يف الدين

فهذا يدل على فضل العلم وأن من عالمات اخلري والسعادة، ومـن عالمـات              
التوفيق، وأن اهللا أراد بالعبد خريا أن يفقهه يف دينه، وأن يتبصر يف ذلك، حىت يعـرف                 

 ربه بأمسائه وصفاته، وعظيم حقه،      احلق من الباطل، واهلدى من الضالل، وحىت يعرف       
  .وحىت يعرف النهاية ألولياء اهللا وألعدائه

اجلنة والسعادة جبوار الرب الكرمي، والنظر إىل وجهه سبحانه        : فالنهاية ألولياء اهللا  
  .وتعاىل، يف دار الكرامة

  .دار النكال والعذاب واهلوان، واحلجاب عن اهللا عز وجل: والنهاية ألعداء اهللا

 نعلم عظم العلم وشرفه، وأنه أفضل شيء وأشرفه ملن أصلح اهللا نيته؛ ألنه              وذا
يتوصل به إىل معرفة أفضل واجب، وأعظم واجب، وهو توحيد اهللا واإلخالص لـه،              
ويتوصل به أيضا إىل معرفة أحكام اهللا، وما أوجب على عباده، فهو واجـب عظـيم                

 جناة هلم، إال باهللا مث بالعلم ـا،         يوصل إىل أداء واجبات عظيمة، ال سعادة للعبد، وال        
  .والتمسك ا واالستقامة عليها

والعلماء الذين أظهروا العلم هم خرية الناس، وأفضلهم على وجه األرض، وعلى            
رأسهم أئمتهم الرسل عليهم الصالة والسالم، واألنبياء، فهـم القـدوة واألسـاس يف     

  الدعوة والعلم
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فكل من كان أعلـم بـاهللا وبأمسائـه         : طبقاتوالفضل، ويليهم أهل العلم على      
وصفاته، وأكمل يف العمل والدعوة كان أقرب الناس من الرسل، ومن درجـام             
ومنازهلم يف اجلنة فأهل العلم هم أئمة هذه األرض ونورها وسرجها، وهم أوىل ا              
من غريهم، يرشدون الناس إىل طريق السعادة، ويهدوم إىل أسـباب النجـاة،             

م إىل ما فيه رضا اهللا جل وعال، والوصول إىل كرامته والبعد عن أسباب              ويقودو
  .غضبه وعذابه

فالعلماء هم ورثة األنبياء، وهم أئمة الناس بعد األنبيـاء يهـدون إىل اهللا،              
علماء . فأخالقهم عظيمة، وصفام محيدة   . ويرشدون إليه، ويعلمون الناس دينهم    
، الذين خيشون اهللا ويراقبونه ويعظمون أمره،   احلق، علماء اهلدى، هم خلفاء الرسل     

هؤالء أخالقهم أرفع األخالق وأمساها، ألم سـلكوا        . وهو من تعظيمه سبحانه   
مسلك الرسل، وساروا على جهم وطريقهم يف الدعوة إىل اهللا علـى بـصرية،              
والتحذير من أسباب غضبه واملسارعة إىل ما عرفوا من اخلـري قـوال وعمـال،               

 عما عرفوا من الشر قوال وعمال، فهم القدوة، واألسوة بعد األنبيـاء، يف    واالبتعاد
أخالقهم العظيمة، وصفام احلميدة، وأعماهلم اجلليلة، وهم يعملون ويعلمـون،          

  .ويوجهون طالم إىل أمسى األخالق وخري السبل

وسبق أن العلم قال اهللا قال رسوله، هذا هو العلم الشرعي، هو العلم بكتاب       
فالواجب علـى   .  وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهل يعني على ذلك           اهللا

أهل العلم، أن يتمسكوا ذا األساس العظيم، وأن يدعوا الناس إليه وأن يوجهـوا              
  طالم إليه، وأن يكون اهلدف
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 العلم مبا قال اهللا، وقال رسوله، والعمل بذلك، وتوجيه الناس وإرشادهم إىل             دائماً
 جيوز التفرق واالختالف وال الدعوة إىل حزب فالن وحـزب فـالن،           وال. ذلك

وإمنا الواجب أن تكون الدعوة واحدة إىل اهللا ورسوله،         . ورأي فالن، وقول عالن   
إىل كتاب اهللا وسنة رسوله عليه الصالة والسالم، ال إىل مذهب فالن، أو دعـوة               

 املـسلمني أن تكـون      جيب على . عالن، وال إىل احلزب الفالين، والرأي الفالين      
طريقتهم واحدة، وهدفهم واحدا، وهو اتباع كتاب اهللا وسنة رسوله عليه الصالة            

  .والسالم
وأما ما جرى من االختالف بني أهل العلم يف املذاهب األربعـة وغريهـا،              
فالواجب أن يؤخذ منه ما هو أقرب إىل الصواب، وهو القول الذي هو أقرب إىل               

  .ا أو مبقتضى قواعد الشريعةما قاله اهللا ورسوله نص
فإن األئمة اتهدون إمنا هدفهم ذلك، وقبلهم الصحابة رضـي اهللا عنـهم             
وأرضاهم، وهم األئمة بعد الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فهم أعلم الناس بـاهللا              

  .وأفضلهم وأكملهم علما وخلقا
فقد كانوا خيتلفون يف بعض املسائل، ولكن دعوم واحـدة، وطـريقهم            

حد، يدعون إىل كتاب اهللا وسنة الرسول عليه الصالة والسالم، وهكـذا مـن              وا
كاإلمام مالك وأيب حنيفة والشافعي وأمحـد       : بعدهم من التابعني، وأتباع التابعني    

كاألوزاعي والثوري وابن عيينة وإسحاق بن راهويـه،        : وغريهم من أئمة اهلدى   
وهي الدعوة إىل كتـاب اهللا،      وأشباههم من أهل العلم واإلميان، دعوم واحدة،        

وسنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وكانوا ينـهون أتبـاعهم عـن تقليـدهم،               
  .خذوا من حيث أخذنا، يعنون من الكتاب والسنة: ويقولون
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ومن جهل احلق وجب عليه أن يسأل أهل العلم املعروفني بالعلم والفـضل،             
لعلماء، ومعرفـة فـضلهم،   وحسن العقيدة والسرية، ويتبصر يف ذلك، مع تقدير ا        

والدعاء هلم مبزيد من التوفيق وعظيم األجر، ألم سبقوا إىل اخلري العظيم، وعلموا             
وأرشدوا، وأوضحوا الطريق، فرمحة اهللا عليهم، فلهم فضل السبق، وفضل علمهم           

فيعرف هلـم   . من الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم واإلميان       : ودعوم إىل اهللا  
 ويترحم عليهم ويتأسى م يف النشاط يف العلم والدعوة إىل اهللا،            قدرهم وفضلهم، 

وتقدمي ما قاله اهللا ورسوله على غريه، والصرب على ذلك، واملـسارعة إىل العمـل       
الصاحل، يتأسى م يف هذه الفضائل العظيمة، ويترحم عليهم، ولكن ال جيوز أبدا             

كل : صواب مطلقا بل يقال   قوله هو ال  : أن يتعصب لواحد منهم مطلقا، وأن يقال      
والصواب فيما وافق ما قاله اهللا ورسوله، وما دل عليـه          . واحد قد خيطئ ويصيب   

شرع اهللا من طريق الكتاب والسنة وإمجاع أهل العلم، فإذا اختلفوا وجب الرد إىل          
للَّـِه  فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى ا      {: اهللا ورسوله، كما قال سبحانه وتعاىل     

 )٢(}وما اختلَفْتم ِفيِه ِمن شيٍء فَحكْمه ِإلَى اللَّـهِ      {:  وقال عز وجل   )١(}والرسوِل
  .هكذا قال أهل العلم قدميا وحديثا

وال جيوز أبدا التعصب لزيد أو عمرو، وال لرأي فالن أو عالن، وال حلزب              
  فالن أو الطريقة الفالنية، أو اجلماعة الفالنية،

                                     
 .٥٩سورة النساء اآلية ) ١(
 .١٠سورة الشورى اآلية ) ٢(
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  .هذا من األخطاء اجلديدة، اليت وقع فيها كثري من الناسكل 
فيجب أن يكون املسلمون هدفهم واحد، وهو اتباع كتاب اهللا وسنة رسوله          
عليه الصالة والسالم يف مجيع األحوال، يف الشدة والرخاء، يف العسر واليـسر، يف        

 أقـواهلم،   السفر واإلقامة، ويف مجيع األحوال، وعند اختالف أهل العلم ينظر يف          
  .ويؤيد منها ما وافق الدليل من دون تعصب ألحد من الناس

أما العامة وأشباه العامة، فيسألون أهل العلم، ويتحرون يف أهل العلم، مـن             
هو أقرب إىل اخلري وأقرب إىل السداد واالستقامة، يسألونه عن شرع اهللا، وهـو              

والسنة، وأمجع عليه   يعلمهم بذلك ويرشدهم إىل احلق، حسب ما جاء يف الكتاب           
  .أهل العلم

بصربه وتقواه هللا، وخشيته له سبحانه وتعاىل، ومسارعته إىل         : والعامل يعرف 
  .ما أوجب اهللا ورسوله، وابتعاده عما حرم اهللا ورسوله

هكذا يكون العامل سواء كان مدرسا أو قاضيا أو داعيـا إىل اهللا، أو يف أي                
أن يكون أسوة يف الـصاحلات، يعمـل        عمل، فواجبه أن يكون قدوة يف اخلري، و       

بعلمه ويتق اهللا أين ما كان، ويرشد الناس إىل اخلري، حىت يكون قـدوة صـاحلة                
بأقواله وأعماله املوافقة : لطالبه، وألهل بيته وجلريانه ولغريهم ممن عرفه، يتأسون به      

  .لشرع اهللا عز وجل
ـ           ب اهللا، أو وعلى طالب العلم أن حيذر غاية احلذر من التساهل فيمـا أوج

الوقوع فيما حرم اهللا، فإنه يتأسى به يف ذلك، فإذا تساهل تساهل غريه، وهكذا يف     
السنة واملكروهات، ينبغي له أن حيرص على حتري السنن، وإن كانت غري واجبة             

  ليعتادها وليتأسى
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  .الناس به فيها، وأن يبتعد عن املكروهات واملشتبهات حىت ال يتأسى به الناس فيها

لب العلم له شأن عظيم، وأهل العلم هم اخلالصة يف هـذا الوجـود،              فطا
فعليهم من الواجبات والرعاية ما ليس على غريهم، يقول الرسول صلى اهللا عليـه              

  .))يتهكلكم راع وكلكم مسئول عن رع: ((وسلم

فأهل العلم رعاة وهداة، فعليهم أن يعنوا برعيتهم، الشعوب رعية هلم فعليهم          
أن يعنوا ذه الرعية، وأن خيلفوا اهللا فيها، وأن يرشـدوها إىل أسـباب النجـاة،        
وحيذروها من أسباب اهلالك، وأن يغرسوا فيمـا بينـهم حـب اهللا ورسـوله،               

 وإىل جنته وكرامته، واحلذر من النـار،        والشوق إىل اهللا  . واالستقامة على دين اهللا   
جيب احلذر منها، والتحذير منها، وأوىل الناس ذا األمر هـم           . فالنار بئس املصري  

العلماء، وطالب العلم، هكذا يكون حاهلم أبدا، وهكذا تكون أخالقهـم أبـدا،            
، مسارعة إىل مرضاة اهللا، وابتعاد عن معاصي اهللا، ودعوة إىل اهللا، وإرشـاد إليـه           

ووقوف عند حدوده، وأخذ باألحوط دائما، وبعد عما حرم اهللا، وعما كرهه اهللا،       
حىت يتأسى م إخوام من املؤمنني، وحىت يتأثر م املسلمون أينما كانوا وأسأل             
اهللا عز وجل بأمسائه احلسىن، وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم إىل ما يرضـيه، وأن              

أن جيعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصاحلني مصلحني،       يصلح قلوبنا وأعمالنا مجيعا، و    
كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويوفق والة أمر املسلمني لكل ما              

  فيه رضاه، وصالح العباد والبالد، وأن يصلح هلم البطانة، وأن مين
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  .عليهم بتحكيم شريعة اهللا بني عباده والتحاكم إليها، ونبذ ما خالفها

علوم األخرى فلها شأن آخر من استخراج املعادن، وشئون الزراعة          أما ال 
والفالحة وسائر أنواع الصناعات النافعة، وقد جيب منها ما حيتاجه املسلمون،           
ويكون فرض كفاية، ولويل األمر فيها أن يأمر مبا حيتاجه املسلمون، ويساعد            

وعلـى  . لعدوهمأهلها يف ذلك، أي مبا يعينهم على نفع املسلمني، واإلعداد           
حسب نية العبد تكون أعماله عبادة هللا عز وجـل، مـىت صـلحت النيـة،           

أنواع الصناعات  : وخلصت هللا، وإذا فعلها بدون نية كانت من املباحات أعين         
  .املباحة، واستخراج املعادن والزراعة والفالحة وغري ذلك

ك وكلها أمور مطلوبة ومع صالح النية تكون عبادة، ومع خلوها من ذل           
تكون أمورا مباحة، وقد تكون فرض كفاية يف بعض األحيـان، إذا دعـت              
احلاجة إليها، ووجب على ويل األمر أن يلزم بذلك من هو أهل هلا، فهي أمور           

  .هلا شأا، وهلا أحواهلا الداعية إليها، وختتلف حبسب النية، وحبسب احلاجة

 وليتقوه وال سبيل    أما علم الشرع فالبد منه، واهللا خلق الثقلني ليعبدوه،        
وأنتم معشر الطلبـة    . إىل هذا إال بعلم الشرع، علم الكتاب والسنة كما تقدم         

حبمد اهللا هنا يف اجلامعة اإلسالمية، جئتم من أقطار كثرية، ومن أجناس متنوعة          
للتفقه يف الدين، وتعلم أحكام اهللا والتبصر يف ذلك، وملعرفة العقيدة الـسلفية             

  الصحيحة اليت سار
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يها الرسول صلى اهللا عليه وسلم وصحابته رضي اهللا عنهم وسار عليها أتباعهم             عل
بإحسان، وهي اإلميان باهللا ورسوله، واإلميان بأمساء اهللا وصفاته، وإمرارها كمـا            
جاءت على الوجه الذي يليق باهللا سبحانه وتعاىل، من غري حتريف وال تعطيل وال              

  .تكييف وال متثيل وال زيادة وال نقصان

هكذا درج أهل العلم على الطريقة اليت درج عليها الرسـل صـلوات اهللا              
  .وسالمه عليهم أمجعني، ودرج عليها أصحام وأتباعهم بإحسان

فنسأل اهللا أن مينحكم التوفيق، وأن يعينكم على كل ما فيـه رضـاه، وأن               
بكـم  وأن يهدي . يردكم إىل بالدكم يف غاية من التوفيق والتقوى والعلم واإلميان  

العباد، ويصلح بكم األحوال، إنه جل وعال على كل شيء قدير، وصلى اهللا وسلم       
  .على نبينا حممد عبد اهللا ورسوله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان
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)١( 

فممـا ال  : احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعـد        
اسية اليت ترتكز عليها مقومات احلياة البشرية،       شك فيه أن العلم هو الدعامة األس      

وأوىل العلوم باالهتمام والعناية هو معرفة علم الشريعة اإلسالمية، إذ بـه تعـرف          
احلكمة اليت خلقنا اهللا سبحانه وتعاىل ألجلها، وأرسلت الرسل لتحقيقهـا، وبـه             

 )٢(}ِإنس ِإال ِليعبدونِ  وما خلَقْت الِْجن والْ   {: عرف اهللا، وبه عبد، كما قال تعاىل      
ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسـولًا أَِن اُعبـدوا اللَّـه واجتِنبـوا              {: وقال سبحانه 

اتني اآليتني علمت احلكمة يف خلق اجلن واإلنس، واحلكمـة يف           )٣(}الطَّاغُوتو 
 صحيح، فهي أمـة     إرسال الرسل وأي أمة ال عقيدة هلا صحيحة، وال دين عندها          

أَم {: جاهلة مهما بلغت من الرقي والتقدم يف نواحي احلياة، كما قـال سـبحانه             
تحسب أَنَّ أَكْثَرهم يسمعونَ أَو يعِقلُونَ ِإنْ هم ِإال كَالْأَنعاِم بـلْ هـم أَضـلُّ                

يـا أَيهـا   {: تعاىل واحلياة الطيبة هي حياة أهل العلم واإلميان، كما قال   )٤(}سِبيلًا
        ِييكُمحا يِلم اكُمعوِل ِإذَا دسِللروا ِللَِّه وِجيبتوا اسنآم وقال سبحانه  )٥(}الَِّذين  :

}ا ِمناِلحِملَ صع نم  

                                     
هـ كمـا   ١٣٨٨املنورة العدد الثاين السنة األوىل رجب عام        نشرت مبجلة اجلامعة اإلسالمية باملدينة      ) ١(

 . بعنوان العلم واملعلمون١٢-٩نشرت يف جملة التوحيد املصرية ص
 .٥٦سورة الذاريات اآلية ) ٢(
 .٣٦سورة النحل اآلية ) ٣(
 .٤٤سورة الفرقان اآلية ) ٤(
 .٢٤سورة األنفال اآلية ) ٥(
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           مهرأَج مهنِزيجلَنةً وباةً طَييح هنِييحفَلَن ِمنؤم وهثَى وأُن وا ذَكٍَر أَوا كَانِن مسِبأَح
 والعلم النافع ال ميكن احلصول عليه إال بواسطة املعلم، وال ميكن ألي             )١(}يعملُونَ

إنسان أن يكون معلما إال إذا كان عاملا باملادة اليت يعلمها غريه إذ فاقد الشيء ال                
 ملا  يعطيه، والعلماء هم ورثة األنبياء، ولذلك كانت مهمة املعلم من أصعب املهام           

تتطلبه من االتصاف بأكمل الصفات حسب اإلمكان، من علم نافع، وخلق كرمي            
وعمل صاحل متواصل وصرب ومصابرة وحتمل للمشاق يف سبيل إصالح الطالـب،            
وتربيته تربية إسالمية نقية، وبقدر ما تتوفر صفات الكمال يف املدرس يكون جناحه             

  .يف مهمته

امنا حممد بن عبد اهللا اهلامشي العـريب        وقدوة اجلميع وإمامهم هو سيدنا وإم     
املكي مث املدين عليه من ربه أفضل الصالة والتسليم، فلقد كان أكمل الناس يف كل     
الصفات الكرمية، وقد القى يف توجيه الناس، وتعلـيمهم الـصعوبات الكـثرية،             
واملشاق العظيمة فصرب على ذلك، وحتمل كل مشقة وصعوبة يف سبيل نشر دينه،             

 أمته من الظلمات إىل النور، فجزاه اهللا عن ذلك أفضل اجلـزاء احلـسن               وإخراج
وقد ترىب على يديه الكرميتني جيل صاحل يعترب أفضل األجيال اليت عرفتها            . وأكمله

ومعلوم أن ذلك ناشئ عن حسن تربيتـه وتوجيهـه          . البشرية يف تارخيها الطويل   
بأيديهم إىل احلق سـبحانه     ألصحابه، وصربه على ذلك بعد توفيق اهللا هلم وأخذه          

  .وتعاىل

                                     
 .٩٧سورة النحل اآلية ) ١(
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إذا علم ذلك فإن من أهم املهمات يف حق املعلم يف كل مكان وزمان أن يـسري               
على ج املعلم األول حممد صلى اهللا عليه وسلم وأن جيتهد يف معرفة ذلك حىت يطبقـه       
يف نفسه، ويف طالبه حسب اإلمكان، وما أشد حاجة األمة يف هذا العصر الذي كثـر                

 دعاة اهلدم وقل فيه دعاة البناء واإلصالح إىل املعلم الصاحل الذي يتلقى علومه، وما               فيه
يريب به طالبه من كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم وينشر بينهم أخـالق                 
السلف الصاحل من الصدق واألمانة واإلخالص يف العمل وتعظيم األوامـر والنـواهي             

  .ذر من كل رذيلةواملسابقة إىل كل فضيلة واحل

ومبا تقدم يعلم أن مهمة املعلم مع كوا من أصعب املهام فهي مع ذلـك مـن                 
أشرف الوظائف، وأعظمها نفعا وأجلها قدرا إذا وفق صاحبها لإلخالص وحـسنت            

  .نيته، وبذل جهده، كما أن له من األجر مثل من انتفع بعلمه

خريكم من تعلـم    : ((مويف احلديث الشريف يقول املصطفى صلى اهللا عليه وسل        
ألن يهدي اهللا بك رجال واحدا خـري        : ((ويقول عليه الصالة والسالم   )) القرآن وعلمه 

من دل على خري فله مثل أجر     : ((ويقول أيضا صلى اهللا عليه وسلم     )) لك من محر النعم   
 وال ريب أن املعلم هو املريب الروحي للطالب، فينبغي أن يكـون ذا أخـالق                ))فاعله

ت حسن حىت يتأسى به تالمذته، كما ينبغي أن يكـون حمافظـا علـى               فاضلة، ومس 
املأمورات الشرعية، بعيدا عن املنهيات، حافظا لوقته، قليل املزاح واسع البـال، طلـق          
الوجه، حسن البشر، رحب الصدر، مجيل املظهر، ذا كفاية ومقدرة وسـعة اطـالع،         

ه على أكمل وجه، وال شك أن من كثري العلم باألساليب العربية ليتمكن من تأدية واجب     
  يعين بدراسة النفس البشرية من كافة النواحي ويبحث عن األسباب املوصلة إىل معرفة
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الطريقة اليت ميكن بواسطتها غرس العلوم يف هذه النفس بسهولة ويـسر سـوف              
حيصل على نتائج طيبة يف كشف خفاياها وما انطوت عليه من مشاعر وأحاسيس             

  .علومات املراد غرسها فيهاومدى تقبلها للم

وسيخرج من تلك الدراسة والبحث مبعلومات هي يف احلقيقة من القواعـد            
وهذه القواعد ميكن إمجاهلا يف أنه إذا ما أراد         . العامة اليت يقوم عليها صرح التعليم     

أي معلم أن يغرس معلوماته يف أذهان تالمذته فالبد له قبل كل شيء أن يكون ذا                
درس الذي وكل إليه القيام به، وذا معرفة بالغة بطرق التدريس، وكيفية    إملام تام بال  

حسن اإللقاء، ولفت نظر طالبه بطريقة جلية واضحة إىل املوضـوع األساسـي             
للدرس، وحصره البحث يف موضوع الدرس دون اخلروج إىل هوامش قد تبلبـل             

لوم اليت يلقيهـا  أفكار التالميذ، وتفوت عليهم الفائدة، وأن يسلك يف تفهيمهم للع 
عليهم طرق اإلقناع مستخدما وسائل العرض والتـشبيه والتمثيـل، وأن يركـز             
اهتمامه على األمور اجلوهرية اليت هي القواعد األساسية لكل درس من الدروس،            
وأن يغرس يف نفوسهم كليات األشياء، مث يتطرق إىل اجلزئيات شـيئا فـشيئا، إذ        

وع فهي تبع لألصول، وأن يركز املواد ويقرا إىل املهم يف كل أمر أصله، وأما الفر   
أذهان التالميذ، وأن حيبب إليهم الدرس ويرغبهم يف اإلصغاء إليه ويعلمهم بفائدته            
وغايته، أخذا يف احلسبان تفهيم كل طالب ما يالئمه وباللغة اليت يفهمها، فلـيس              

 األخطاء الـيت  كل الطلبة على حد سواء، وأن يفسح اال للمناقشة معهم وحتمل      
  تأيت يف مناقشام لكوا ناجتة عن
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البحث عن احلقائق، وأن يشجعهم على كل حبث يفضي إىل وقوفهم على احلقيقة             
آخذا يف احلسبان عوامل البيئة والطباع والعادات واملناخ، ألن لتلك األمور تـأثريا         

  .بالغا يف نفسيات التالميذ ينعكس على أفهامهم وسريم وأعماهلم

وهلذا فإن من املسلّم به أن املعلم النابه الذكي اآلخذ ذه األمور يكون تأثريه       
ومهمة املعلم أشبه مـا تكـون       . على تالمذته أبلغ من تأثري من دونه من املعلمني        

ومن واجبه أن يعرف ميول طالبه ومدى حظ كـل منـهم مـن     . مبهمة الطبيب 
األساسية اليت يسري عليها جها يف  الذكاء، وعلى أساس هذه املعرفة يقدر املقاييس        

  .وتلك من أهم أسباب جناح املعلم يف مهمته. خماطبة عقوهلم وأفهامهم

وأهم العلوم الواجب تعليمها على اإلطالق هو العناية بإصالح العقيدة على           
ضوء الكتاب والسنة وهدي السلف الصاحل، مث العناية ببقية العلوم الـشرعية، مث             

من نتائج تلك العلوم    . يت ال غىن للبشر عنها شريطة أن ال يكون        العلوم األخرى ال  
اإلعراض عن العلم األساسي الذي خلق اخللق ألجله، وأن تسخر هـذه العلـوم              

ولقد هدى اهللا مـن     . للمصلحة العامة دون أن تقف حجرا يف طريق العلم النافع         
نفع اهللا م العباد هدى لتعلم العلم النافع وتعليمه بتوفيق منه وفضل وحكمة بالغة ف       

والبالد وفازوا بالذكر اجلميل، والسمعة احلسنة، ومضاعفة األجر، وحسن العاقبة،          
وحرم التوفيق آخرين بسبب تنكبهم الطريق السوي فكانت علومهم وباال عليهم           
وعلى تالميذهم فضلوا يف متاهات الكفر واإلحلاد والزندقة وأضلوا غريهم فبـاءوا          

   سبحانه وحكمته وجزائه ملن حاد عن احلقمبثل إمثهم من عدله
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وتنكب الصراط السوي وتابع اهلوى أن يبوء باخلذالن والزيغ عن اهلدى، كما قال       
ونقَلِّـب أَفِْئـدتهم   {:  وقال تعـاىل   )١(}فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم    {: سبحانه

     وا ِبِه أَوِمنؤي ا لَمكَم مهارصأَبونَ وهمعي اِنِهميِفي طُغ مهذَرنٍة ورواآليات )٢(}لَ م 
  .يف هذا املعىن كثرية

ونسأل اهللا أن يرزقنا وسائر املسلمني العلم النافع والعمل الصاحل، وأن يلطف      
بنا مجيعا ومين علينا بالفقه يف دينه والثبات عليه، وأن يصلح والة أمـر املـسلمني      

 احلق إنه على كل شيء قدير، وصلى اهللا وسلم علـى عبـده              وقادم وينصر م  
  .ورسوله حممد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى داه إىل يوم الدين

                                     
 .٥ف اآلية سورة الص) ١(
  .١١٠سورة األنعام  ٢
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)١( 

  . احلمد هللا، والصالة والسالم على رسوله، نبينـا حممـد وآلـه وصـحبه             
باجلنـة  فال ريب أن طلب العلم من أفضل القربات، ومن أسباب الفوز            : أما بعد 

ومن أهم املهمات اإلخالص يف طلبه، وذلك بأن يكـون          . والكرامة ملن عمل به   
طلبه هللا ال لغرض آخر، ألن ذلك هو سبيل االنتفاع به، وسبب التوفيـق لبلـوغ     

  .املراتب العالية يف الدنيا واآلخرة

ن تعلم علما   م: ((وقد جاء يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال           
تغى به وجه اهللا ال يتعلمه إال ليصيب به عرضا من الدنيا مل جيد عرف اجلنـة                مما يب 

  . يعين رحيها، أخرجه أبو داود بإسناد حسن))يوم القيامة

من : ((وأخرج الترمذي بإسناد فيه ضعف عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال           
الناس إليه طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه      

 فأوصي كل طالب علم، وكل مسلم يطلع على هذه الكلمـة،            ))أدخله اهللا النار  
فَمن كَانَ يرجوا   {: باإلخالص هللا يف مجيع األعمال عمال بقول اهللا سبحانه وتعاىل         

 صحيح مسلم    ويف )٢(}ِلقَاَء ربِه فَلْيعملْ عملًا صاِلحا وال يشِرك ِبِعبادِة ربِه أَحدا         
  يقول اهللا عز: ((عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

                                     
 .١٢-١١نشرت مبجلة التوحيد املصرية ص) ١(
 .١١٠سورة الكهف اآلية ) ٢(
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وجل أنا أغىن الشركاء عن الشرك من عمل عمال أشرك معي فيه غريي تركتـه               
  .))وشركه

كما أوصى كل طالب علم، وكل مسلم، خبشية اهللا سبحانه، ومراقبته يف مجيع             
ونَ ربهم ِبالْغيِب لَهم مغِفـرةٌ وأَجـر   ِإنَّ الَِّذين يخش{: األمور، عمال بقوله عز وجل   

انِ    {:  وقوله سبحانه  )١(}كَِبريتنِه جبر قَامم افخ نِلمرأس : ( قال بعض السلف   )٢(}و
كفى خبشية اهللا علما وكفى     : (وقال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه        )العلم خشية اهللا  

ويدل  )من كان باهللا أعرف كان منه أخوف      : (السلفوقال بعض    )باالغترار به جهال  
أمـا واهللا إين    : ((على صحة هذا املعىن قول النيب صلى اهللا عليـه وسـلم ألصـحابه             

 فكلما قوي علم العبد باهللا كان ذلك سببا لكمال تقـواه            ))ألخشاكم هللا وأتقاكم له   
  .وإخالصه ووقوفه عند احلدود وحذره من املعاصي

 )٣(}ِإنما يخشى اللَّه ِمن ِعبـاِدِه الْعلَمـاءُ       {: انه وتعاىل وهلذا قال اهللا سبح   
فالعلماء باهللا وبدينه، هم أخشى الناس هللا، وأتقاهم له، وأقومهم بدينـه، وعلـى              

وهلذا أخـرب   . رأسهم الرسل واألنبياء عليهم الصالة والسالم، مث أتباعهم بإحسان        
السعادة أن يفقه العبد يف دين اهللا، فقال        النيب صلى اهللا عليه وسلم أن من عالمات         

 أخرجـاه يف  ))من يرد اهللا به خـريا يفقهـه يف الـدين   ((عليه الصالة والسالم،    
الصحيحني من حديث معاوية رضي اهللا عنه، وما ذاك إال ألن الفقه يف الدين حيفز               

  العبد على القيام بأمر اهللا، وخشيته وأداء فرائضه، واحلذر من
                                     

 .١٢سورة امللك اآلية ) ١(
 .٤٦سورة الرمحن اآلية ) ٢(
 .٢٨سورة فاطر اآلية ) ٣(
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  . إىل مكارم األخالق، وحماسن األعمال، والنصح هللا ولعبادهمساخطه ويدعوه

فأسأل اهللا عز وجل أن مينحنا ومجيع طلبة العلم وسائر املسلمني الفقه يف             
 من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا،      دينه، واالستقامة عليه، وأن يعيذنا مجيعاً     

مد وعلـى  وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حم     . إنه ويل ذلك والقادر عليه    
  .آله وصحبه
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من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم فضيلة الشيخ أمحد               
  .بن ناصر بن غنيم زاده اهللا من العلم واإلميان وجعله مباركا أينما كان آمني

  سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
هـ وصـلكم اهللا    ٣/٥/١٣٩٧ كتابكم الكرمي املؤرخ     فقد وصلين : أما بعد 

داه ومل يقدر اهللا اطالعي عليه إال منذ مخسة أيام أو ستة، وقد فهمت ما تضمنه                
من السؤال عن حكم من درس القوانني الوضعية أو توىل تدريسها هل يكفر بذلك         

  :أو يفسق؟ وهل تصح الصالة خلفه؟ واجلواب

 على عباده احلكم بشريعته والتحاكم إليهـا،  ال ريب أن اهللا سبحانه أوجب 
وحذر من التحاكم إىل غريها، وأخرب أنه من صفة املنافقني، كما أخـرب أن كـل       
حكم سوى حكمه سبحانه فهو من حكم اجلاهلية، وبني عز وجل أنه ال أحـسن     
من حكمه، وأقسم عز وجل أن العباد ال يؤمنون حىت حيكموا رسوله صـلى اهللا               

ما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا من حكمه بل يـسلموا     عليه وسلم في  
له تسليما، كما أخرب سبحانه يف سورة املائدة أن احلكم بغري ما أنزل كفر وظلـم             
وفسق، كل هذه األمور اليت ذكرنا قد أوضح اهللا أدلتها يف كتابه الكـرمي، أمـا                

  :الدارسون للقوانني والقائمون بتدريسها فهم أقسام

 من درسها أو توىل تدريسها ليعرف حقيقتـها أو ليعـرف       )سم األول الق(
  فضل أحكام الشريعة عليها أو ليستفيد منها فيما ال خيالف
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الشرع املطهر أو ليفيد غريه يف ذلك فهذا ال حرج عليه فيما يظهر يل من الشرع،                
عة بل قد يكون مأجورا ومشكورا إذا أراد بيان عيوا وإظهار فضل أحكام الشري            

عليها، والصالة خلف هذا القسم ال شك يف صحتها، وأصحاب هـذا القـسم              
حكمهم حكم من درس أحكام الربا وأنواع اخلمر وأنـواع القمـار وحنوهـا              
كالعقائد الفاسدة، أو توىل تدريسها ليعرفها ويعرف حكم اهللا فيها ويفيد غـريه،             

لقوانني الوضعية املخالفـة    مع إميانه بتحرميها كإميان القسم السابق بتحرمي احلكم با        
ألن . لشرع اهللا عز وجل وليس حكمه حكم من تعلم السحر أو علمـه غـريه              

السحر حمرم لذاته ملا فيه من الشرك وعبادة اجلن من دون اهللا فالـذي يتعلمـه أو            
يعلمه غريه ال يتوصل إليه إال بذلك أي بالشرك خبالف من يتعلم القوانني ويعلمها              

  .وال باعتقاد حلها ولكن لغرض مباح أو شرعي كما تقدمغريه ال للحكم ا 

 من يدرس القوانني أو يتوىل تدريسها ليحكم ا أو لـيعني            )القسم الثاين (
غريه على ذلك مع إميانه بتحرمي احلكم بغري ما أنزل اهللا، ولكن محلـه اهلـوى أو               
 حب املال على ذلك فأصحاب هذا القسم ال شك فساق وفيهم كفر وظلم وفسق        
لكنه كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر ال خيرجون به من دائرة اإلسالم، وهذا              
القول هو املعروف بني أهل العلم وهو قول ابن عباس وطاووس وعطاء وجماهـد              
ومجع من السلف واخللف كما ذكر احلافظ ابن كثري والبغوي والقرطيب وغريهم،            

وللشيخ عبد اللطيف بن ) الصالة(وذكر معناه العالمة ابن القيم رمحه اهللا يف كتاب    
عبد الرمحن بن حسن رمحه اهللا رسالة جيدة يف هذه املسألة مطبوعـة يف الـد                

  الثالث من جمموعة
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، وال شك أن أصحاب هذا القسم علـى خطـر عظـيم            )الرسائل األوىل (
وخيشى عليهم من الوقوع يف الردة، أما صحة الصالة خلفهم وأمثاهلم من الفساق             

ف مشهور، واألظهر من األدلة الشرعية صحتها خلف مجيع الفـساق           ففيها خال 
الذين مل يصل فسقهم إىل حد الكفر األكرب، وهو قول جم غفري من أهل العلـم                
واختيار شيخ اإلسالم بن تيمية وله يف هذا كالم نفيس ننقله بنصه هنـا لعظـم                

يـصلي  جيوز للرجـل أن    : ( من جمموع الفتاوى   ٣٥١ ص   ٢٣فائدته، قال يف ج     
الصلوات اخلمس واجلمعة وغري ذلك خلف من مل يعلم منه بدعة وال فسقا باتفاق              
األئمة األربعة وغريهم من أئمة املسلمني، وليس من شرط االئتمام أن يعلم املأموم             
اعتقاد إمامه وال أن ميتحنه فيقول ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف مستور احلال، ولو              

بتدع ففي صحة صالته قوالن مـشهوران يف        صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو م       
  .مذهب أمحد ومالك، ومذهب الشافعي وأيب حنيفة الصحة

وقول القائل ال أسلم مايل إال ملن أعرف، ومراده ال أصلي خلـف مـن ال                
أعرفه كما ال أسلم مايل إال ملن أعرفه كالم جاهل مل يقله أحد من أئمة اإلسالم،                

ول فقد خيونه فيه وقد يضيعه، وأما اإلمام فلو أخطأ          فإن املال إذا أودعه الرجل اه     
أو نسي مل يؤاخذ بذلك املأموم كما يف البخاري وغريه أن النيب صـلى اهللا عليـه     

أئمتكم يصلون لكم وهلم فإن أصابوا فلكم وهلم وإن أخطئوا فلكم           : ((وسلم قال 
لصحابة  فجعل خطأ اإلمام على نفسه دوم، وقد صلى عمر وغريه من ا            ))وعليهم

رضي اهللا عنهم وهو جنب ناسيا للجنابة فأعاد ومل يأمر املأمومني باإلعادة وهـذا              
  .مذهب مجهور العلماء كمالك والشافعي وأمحد يف املشهور عنه
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وكذلك لو فعل اإلمام ما يسوغ عنده وهو عند املأموم يبطل الصالة مثل أن              
 وهو يعتقد أن صـالته      يفتصد ويصلي وال يتوضأ أو ميس ذكره أو يترك البسملة         

تصح مع ذلك واملأموم يعتقد أا ال تصح مع ذلك فجمهور العلماء على صـحة               
. صالة املأموم، كما هو مذهب مالك وأمحد يف أظهر الروايتني بل يف أنصهما عنه             

  .وهو أحد الوجهني يف مذهب الشافعي، اختاره القفال وغريه

أموم مل يعلم حىت مات املأموم      ولو قدر أن اإلمام صلى بال وضوء متعمدا وامل        
مل يطالب اهللا املأموم بذلك ومل يكن عليه إمث باتفاق املسلمني خبالف ما إذا علـم                
أنه يصلي بال وضوء فليس له أن يصلي خلفه فإن هذا ليس مبصل بل العب، ولو                
علم بعد الصالة أنه صلى بال وضوء ففي اإلعادة نزاع، ولو علم املأموم أن اإلمام               

ع يدعو إىل بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو اإلمام الراتب الذي ال متكـن               مبتد
الصالة إال خلفه، كإمام اجلمعة والعيدين واإلمام يف صالة احلج بعرفة وحنو ذلـك      
فإن املأموم يصلي خلفه عند عامة السلف واخللف وهو مذهب أمحد والـشافعي             

لي اجلمعة والعيد خلف كل إمـام  وأيب حنيفة وغريه، وهلذا قالوا يف العقائد إنه يص    
برا كان أو فاجرا، وكذلك إذا مل يكن يف القرية إال إمام واحد فإا تصلى خلفـه       
اجلماعات، فإن الصالة يف مجاعة خري من صالة الرجل وحده، وإن كان اإلمـام              
فاسقا هذا مذهب مجاهري العلماء أمحد بن حنبل والشافعي وغريمها، بل اجلماعـة             

ألعيان يف ظاهر مذهب أمحد، ومن ترك اجلمعة واجلماعة خلف اإلمام     واجبة على ا  
الفاجر فهو مبتدع عند اإلمام أمحد وغريه من أئمة السنة كما ذكـره يف رسـالة                

  .عبدوس وابن مالك والعطار
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والصحيح أنه يصليها وال يعيدها فإن الصحابة كـانوا يـصلون اجلمعـة             
 كما كان ابن عمـر يـصلي خلـف          واجلماعة خلف األئمة الفجار وال يعيدون     

احلجاج، وابن مسعود وغريه يصلون خلف الوليد بن عقبة وكان  يشرب اخلمـر              
مـا زلنـا    : حىت إنه صلى م مرة الصبح أربعا مث قال أزيدكم؟ فقال ابن مسعود            

ويف صحيح البخاري أن عثمـان  . معك منذ اليوم يف زيادة وهلذا رفعوه إىل عثمان  
 صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان، فقال إنك إمام          رضي اهللا عنه ملا حصر    

يا ابن أخي إن الصالة من أحسن       : فقال. عامة، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة      
ما يعمل الناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءم ومثل هذا             

  .كثري

خلفه مل تبطل   والفاسق واملبتدع صالته يف نفسه صحيحة، فإذا صلى املأموم          
صالته، لكن إمنا كره من كره الصالة خلفه، ألن األمر باملعروف والنـهي عـن               
املنكر واجب، ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجورا ال يرتب إماما للمـسلمني،    
فإنه يستحق التعزير حىت يتوب، فإذا أمكن هجره حىت يتوب كان حـسنا، وإذا              

لى خلف غريه أثر ذلك حىت يتوب أو        كان بعض الناس إذا ترك الصالة خلفه وص       
يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصالة خلفه كـان فيـه                 
مصلحة ومل يفت املأموم مجعة وال مجاعة، وأما إذا كان ترك الصالة يفوت املأموم              
اجلمعة واجلماعة، فهنا ال يترك الصالة خلفهم إال مبتدع خمالف للصحابة رضـي             

م، وكذلك إذا كان اإلمام قد رتبه والة األمور ومل يكن يف ترك الـصالة               اهللا عنه 
  خلفه مصلحة فهنا ليس عليه ترك الصالة خلفه بل الصالة خلف اإلمام
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األفضل أفضل وهذا كله يكون فيمن ظهر منه فسق أو بدعـة تظهـر خمالفتـها                
  .اهللانتهى كالمه رمحه . للكتاب والسنة كبدعة الرافضة واجلهمية وحنوهم

وذا يتضح أنه ليس مع من قال بعدم صحة الصالة خلف الفاسق حجـة              
حيسن االعتماد عليها فيما أعلم، واملعلمون للنظم الوضعية واملتعلمون هلا يشبهون           
من يتعلمون أنواع الربا وأنواع اخلمر والقمار أو يعلموـا غريهـم لـشهوة يف               

 ذلك، بل يعلمون أن املعـامالت       أنفسهم أو لطمع يف املال مع أم ال يستحلون        
الربوية كلها حرام، كما يعلمون أن شرب املسكر حرام واملقامرة حرام، ولكـن             
لضعف إميام وغلبة اهلوى أو الطمع يف املال مل مينعهم اعتقادهم التحـرمي مـن               

ال يكفرون بتعاطيهم ما ذكر ما داموا       . مباشرة هذه املنكرات وهم عند أهل السنة      
  . ذلك كما سبق بيان ذلكال يستحلون

 من يدرس القوانني أو يتوىل تدريسها مستحال للحكم ـا        )القسم الثالث (
سواء اعتقد أن الشريعة أفضل أم مل يعتقد ذلك فهذا القسم كافر بإمجاع املسلمني              

ألنه باستحالله احلكم بالقوانني الوضعية املخالفة لشريعة اهللا يكـون          . كفرا أكرب 
ن الدين بل لضرورة أنه حمرم فيكون يف حكم من استحل الزنـا       مستحال ملا علم م   

واخلمر وحنومها، وألنه ذا االستحالل يكون قد كـذب اهللا ورسـوله وعانـد              
الكتاب والسنة، وقد أمجع علماء اإلسالم على كفر من استحل ما حرمـه اهللا أو               

لعلمـاء يف   حرم ما أحله اهللا مما هو معلوم من الدين بالضرورة ومن تأمل كـالم ا              
  .مجيع املذاهب األربعة يف باب حكم املرتد اتضح له ما ذكرنا
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وال شك أن الطلبة الذين يدرسون بعض القوانني الوضعية أو املدخل إليها يف       
معهد القضاء أو يف معهد اإلدارة ال يقصدون بذلك أن حيكموا مبا خالف شـرع               

يقارنوا بينها وبني أحكام الشريعة     اهللا منها، وإمنا أرادوا أو أريد منهم أن يعرفوها و         
اإلسالمية ليعرفوا بذلك فضل أحكام الشريعة على أحكام القوانني الوضعية، وقد           
يستفيدون من هذه الدراسة فوائد أخرى تعينهم على املزيد من التفقه يف الـشريعة    
واالطمئنان إىل عدالتها، ولو فرضنا أنه قد يوجد من بينهم من يقـصد بتعلمهـا               

 ا بدال من الشريعة اإلسالمية ويستبيح ذلك مل جيز أن حيكم على البـاقني             احلكم
 ويقول النيب صلى )١(}وال تِزر واِزرةٌ ِوزر أُخرى    {: حبكمه؟ ألن اهللا سبحانه يقول    

 ومبا ذكرنا يتضح لفـضيلتكم أن       ))ال جيين جان إال على نفسه     ((: اهللا عليه وسلم  
كورين واحلكم بعدم صحة الصالة خلفهم أمر ال تقـره          القدح يف إمامة الطلبة املذ    

الشريعة، وال يقره أهل العلم، وليس له أصل يرجع إليه، وأرجو أن يكـون مـا                
ذكرته مزيال ملا وقع يف نفس فضيلتكم من الشك يف أمر الطلبـة املـذكورين يف                

هم،  فإنه ال شك يف فسقالقسم الثاين ، أو تفسيقهم أو تكفريهم، أما       القسم األول 
  . فإنه ال شك يف كفر أهله وعدم صحة الصالة خلفهمالقسم الثالثوأما 

وأسأل اهللا بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن مينحين وإياكم وسائر إخواننـا            
الفقه يف دينه والثبات عليه، وأن يعيذنا مجيعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنـا،              

  .كم ورمحة اهللا وبركاتهومن مضالت الفنت إنه مسيع قريب، والسالم علي

                                     
 .١٥سورة اإلسراء اآلية ) ١(



  

 - ٣٣٢ -


)١(  

هــ  ١٣٩٧بعد عصر يوم السبت الرابع والعشرين من شهر صفر سنة           [ 
افتتح املؤمتر العاملي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة، وقد افتتح املؤمتر مساحة الـشيخ             

عبد اهللا بن باز الرئيس العام إلدارات البحوث العلميـة واإلفتـاء            عبد العزيز بن    
والدعوة واإلرشاد نيابة عن صاحب السمو امللكي األمري فهد بن عبد العزيز نائب             
جاللة امللك وويل العهد ونائب رئيس جملس الوزراء والرئيس األعلـى للجامعـة             

  ].اإلسالمية، وهذا نص كلمة مساحته

ني الذي خلق الثقلني لعبادته وأمرهم ا يف كتابه املـبني           احلمد هللا رب العامل   
وعلى لسان رسوله األمني عليه من ربه أفضل الصالة والتسليم، وأرسل الرسـل             
صلوات اهللا وسالمه عليهم ليدعوا الناس إليها وليبينوها هلم، وختمهم بأفـضلهم            

ليه، وجعل رسـالته    وإمامهم نبينا وإمامنا حممد بن عبد اهللا صلوات اهللا وسالمه ع          
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له القائل يف كتابـه              . عامة جلميع العاملني  

ومن أَحسن قَولًا ِممن دعا ِإلَى اللَِّه وعِملَ صاِلحا وقَالَ ِإنِنـي ِمـن              {: الكرمي
ِلِمنيسوعظة احلسنة، والـذي     واآلمر نبيه أن يدعو إىل سبيله باحلكمة وامل        )٢(}الْم

  أمره أن يدعو الناس إىل سبيله، وأخرب

                                     
 .هـ١٣٩٧رابع السنة التاسعة ربيع األول عام نشرت مبجلة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة العدد ال) ١(
 .٣٣سورة فصلت اآلية ) ٢(
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قُلْ هـِذِه   {: أن الدعاة إليه على بصرية هم أتباعه على احلقيقة، فقال عز من قائل            
            ـا ِمـنـا أَنمانَ اللَِّه وحبسِني وعبِن اتما وٍة أَنِصريلَى بو ِإلَى اللَِّه ععِبيِلي أَدس

ِرِكنيش١(}الْم(.  

وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه، أرسله            
اهللا رمحة للعاملني، وقدوة للسالكني وحجة على العباد أمجعني، أرسـله شـاهدا             
ومبشرا ونذيرا وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا فهدى به من الضالل وبصر بـه               

ه بعد العيلة، وفتح به أعينا عميا، وآذانـا         من العمى، ومجع به بعد الفرقة، وأغىن ب       
صما، وقلوبا غلفا، وهدى به العباد إىل صراطه املستقيم، صلى اهللا وسـلم عليـه            

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

أيها اإلخوة الكرماء أعضاء هذا املؤمتر، باسم اهللا العظيم أفتتح هذا           : أما بعد 
نيابة عن مسو األمري الكرمي فهد    ) مؤمتر توجيه الدعوة وإعداد الدعاة    : (لعاملياملؤمتر ا 

بن عبد العزيز ويل عهد اململكة العربية السعودية ونائب رئيس جملـس الـوزراء              
ملشاغله الكثرية اليت حالت بينه وبني حضور هذا املؤمتر، وأسأل اهللا عز وجـل أن              

  .أن يسدد خطاه، وأن يبارك يف أعمالهمينحه التوفيق واإلعانة على كل خري، و

أيها اإلخوة األعزاء أعضاء املؤمتر، يسرين أين أحييكم حتية اإلسـالم، وأن             
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتـه، وأهـال   : أرحب بكم أمجل الترحيب، فأقول  

  وسهال بكم يف بالدكم وبني إخوانكم يف

                                     
 .١٠٨سورة يوسف اآلية ) ١(
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مسجد نبيـه عليـه الـصالة       مدينة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويف رحاب          
والسالم، ويف مهاجره ويف عاصمة اإلسالم األوىل، ومنطلق الدعوة إىل اهللا على يد             
رسوله حممد عليه الصالة والسالم، وعلى يد أصحابه الكرام، الغـزاة الفـاحتني،             
واألئمة املهتدين، وأتباعهم بإحسان رضي اهللا عن اجلميع وأرضـاهم، وأسـأله            

وإياكم من أتباعهم بإحسان وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن          سبحانه أن جيعلنا    
يصلح أحوال املسلمني مجيعا، وأن يويل عليهم خيارهم ومينحهم الفقه يف الـدين،            

  .وأن يسلك بنا وم صراطه املستقيم، إنه مسيع قريب

أيها اإلخوة، إن هذا املؤمتر بال شك مؤمتر عظيم، قد دعت احلاجـة بـل               
ده، وإن اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ملشكورة كثريا على تبين          الضرورة إىل عق  

هذه الدعوة إىل هذا املؤمتر وقيامها باإلعداد له، ودعوا خنبة ممتازة من أقطار الدنيا       
من العلماء والدعاة إىل اهللا عز وجل من أكثر من سبعني دولة، حلضوره، وتبـادل          

ليل الصعوبات والعقبات اليت تعترض سبيلها،      الرأي يف شئون الدعوة والدعاة، وتذ     
وللنظر يف طرق ووسائل حماربة الدعوات الضالة واملـذاهب اهلدامـة واألفكـار             

  .املنحرفة، وكل ما يتعلق بشئون الدعوة وأحوال املسلمني

احلكومة السعودية وفقها اهللا، تشكر كثريا علـى        : وإن حكومة هذه البالد   
متر، وعلى دعمها له بكل ما حيتاج إليه، وعلى رعايتها          موافقتها على إقامة هذا املؤ    

له، كما هي حبمد اهللا تدعم كل ما يتعلق بالدعوات والقضايا اإلسالمية، ومجيع ما      
  يتعلق باإلسالم، فلها
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حبمد اهللا جهود مشكورة، وأعمال جليلة يف دعـم قـضايا املـسلمني وإعانـة               
هللا عز وجل يف كل مكان، فجزاها       مؤسسام ومدارسهم ومجعيام، والدعاة إىل ا     

اهللا عن ذلك خريا، وبارك يف أعماهلا وزادها من فضله، ونشر ا الدعوة اإلسالمية           
يف كل مكان، وأصلح هلا البطانة، وكتب هلا التوفيق من عنده، كما نسأله سبحانه              
أن يوفق قادة املسلمني يف كل مكان وأن يهديهم صراطه املستقيم، وأن ينصر م              

ق، وخيذل م الباطل، وأن يوفقهم لالستقامة على دينه، وإخالص العبـادة هللا             احل
وحده، والقضاء على كل ما خيالف ذلك، كما نسأله عز وجل أن يوفـق قـادة                
املسلمني وعلماءهم يف كل مكان ومجيع الدعاة إىل احلق ومجيع املسئولني يف كل              

ونصر دين اهللا وإعالء كلمتـه،      دولة إسالمية للتعاون الكامل على الرب والتقوى،        
وعلى بيان حقيقة التوحيد والعبادة اليت خلق اهللا عز وجل من أجلها اخللق وأرسل              
الرسل، وعلى بيان حقيقة الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأكرب اجلرائم، وعلـى             
القضاء عليه وبيان حقيقته للناس، وبيان وسائله وذرائعه والقضاء عليها بالوسـائل        

  .ها اهللا عز وجلاليت شرع

كما أسأله سبحانه أن يوفقهم مجيعا حملاربة البدع اليت انتشرت يف العـامل،             
حىت التبس على أكثر اخللق دينهم بسبب ظهور البدع اليت ما أنزل اهللا ـا مـن                 
سلطان، وبسبب كثرة املروجني هلا والداعني إليها باسم اإلسالم، حىت التبس احلق            

لناس، لقلة العلماء املتبصرين الذين يشرحون للناس حقيقة        بالباطل على الكثري من ا    
   عليهالدين ويوضحون هلم حقيقة ما بعث به اهللا نبيه حممداً
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الصالة والسالم، ويبينون هلم معاين كتاب رم وسنة نبيهم واضحة جليـة كمـا    
  .تلقاها أصحاب رسول اهللا عن نبيهم

  :أيها اإلخوة الكرام أعضاء املؤمتر
خلايف على كل من له أدىن علم أو بصرية أن العامل اإلسالمي اليوم             ليس من ا  

بل العامل كله يف أشد احلاجة إىل الدعوة اإلسالمية الواضحة اجللية الـيت تـشرح               
ال إلـه إال  (للناس حقيقة اإلسالم وتوضح هلم أحكامه وحماسنه، وتشرح هلم معىن           

 اخللـق مل يفهمـوا هـاتني    فإن أكثـر ) أن حممدا رسول اهللا (ومعىن شهادة   ) اهللا
الشهادتني كما ينبغي، ولذلك دعوا مع اهللا غريه، وابتعـدوا عنـه، إن هـاتني               

  .الشهادتني مها أصل الدين وأساس امللة وقاعدة اإلسالم اليت عليها مداره
أما الشهادة األوىل فهي تبني حقيقة التوحيد وحقيقة العبـادة الـيت جيـب              

 ألن معناها كما ال خيفى ال معبود حبق إال اهللا،           إخالصها هللا وحده سبحانه وتعاىل    
فهي تنفي العبادة عن غري اهللا وتثبت العبادة هللا وحده، والعبادة اسم جامع لكل ما               
حيبه اهللا ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة، من الـصالة والزكـاة              

 ذلـك، فهـذه     والصوم واحلج والذبح والنذر والدعاء واالستغاثة والسجود وغري       
العبادات جيب أن تكون هللا وحده، وجيب على العلماء أن يبينوا ذلك للناس، وأن              

: صرفها لنيب أو ويل أو غريمها من اخللق شرك باهللا عز وجل، قال اهللا جل وعـال                
سـبحانه   وقال )١(}ذَِلك ِبأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ ِمن دوِنِه هو الْباِطلُ  {

  وأَنَّ الْمساِجد{: وتعاىل

                                     
 .٦٢سورة احلج اآلية ) ١(
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ذَِلكُم اللَّه ربكُم لَه الْملْك والَِّذين      {:  وقال اهللا تعاىل   )١(}ِللَِّه فَال تدعوا مع اللَِّه أَحدا     
            و اَءكُمعوا دعمسال ي موهعدِقطِْمٍري ِإنْ ت ِلكُونَ ِمنما يوِنِه مد ونَ ِمنعدوا  تِمعس لَو

 واآليـات  )٢(}ما استجابوا لَكُم ويوم الِْقيامِة يكْفُرونَ ِبِشرِككُم وال ينبئُك ِمثْلُ خِبريٍ 
  .يف هذا املعىن كثرية

وأما شهادة أن حممدا رسول اهللا فكثري من الناس ال يفهمها علـى حقيقتـها،               
عة اهللا، ومل يبالوا ا، جهال ا أو جتاهال         وحكموا القوانني الوضعية وأعرضوا عن شري     

إن شهادة أن حممدا رسول اهللا تقتضي اإلميان برسول اهللا عليه الصالة والـسالم،              . هلا
وطاعته يف أوامره واجتناب نواهيه، وتصديق أخباره وأن ال يعبد اهللا إال بالشريعة الـيت         

قُلْ ِإنْ كُنـتم تِحبـونَ اللَّـه    {: جاء ا عليه الصالة والسالم، كما قال اهللا عز وجل 
     كُموبذُن لَكُم ِفرغيو اللَّه كُمِببحوِني يِبعـولُ    {:  وقال سبحانه  )٣(}فَاتسالر اكُما آتمو

  .)٤(}فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا
 وحـده، وأن    فالواجب على مجيع املسلمني، وعلى مجيع الثقلني أن يعبـدوا اهللا          

فَال وربك ال يؤِمنونَ حتى {: حيكموا نبيه حممدا عليه الصالة والسالم كما قال سبحانه        
يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم ال يِجدوا ِفي أَنفُِسِهم حرجا ِمما قَضيت ويـسلِّموا               

  .)٥(}تسِليما
  الْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحسن ِمن اللَِّه حكْماأَفَحكْم {: وقال عز وجل

                                     
 .١٨سورة اجلن اآلية ) ١(
 .١٤-١٣سورة فاطر اآليتان ) ٢(
 .٣١سورة آل عمران اآلية ) ٣(
 .٧سورة احلشر اآلية ) ٤(
 .٦٥سورة النساء اآلية ) ٥(
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ومن لَم يحكُم ِبما أَنـزلَ اللَّـه فَأُولَِئـك هـم            {:  وقال سبحانه  )١(}قَوٍم يوِقنونَ ِل
ومـن لَـم   { )٣(}ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ    { )٢(}الْكَاِفرونَ

  .)٤(}يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ
  :أيها اإلخوة الكرام أعضاء املؤمتر

إن الناس اليوم يف أشد احلاجة إىل الدعوة، وإىل بيان الداعية الذي ينبغي أن يقوم               
واجب على الداعية أن    ذه الدعوة، وبيان أخالقه وأعماله وصفاته، وال ريب أن من ال          

يستقيم يف أقواله وأفعاله، وأن يكون قدوة صاحلة للمدعوين يف سريته وأخالقه وأعماله             
ومدخله وخمرجه وكل شئونه، إن العامل حباجة إىل تيسري وسائل الـدعوة وإيـضاحها              

  .وتسهيل العقبات والصعوبات اليت تقف يف طريق الداعية

 الدعاة الصاحلني، إىل العلمـاء املـربزين، إىل         املسلمون اليوم يف أشد احلاجة إىل     
الذين يدعوم إىل كتاب رم وسنة نبيهم ويوضحون هلم معاين كتـاب اهللا وسـنة               
رسول اهللا عليه الصالة والسالم ويبينون هلم سريته عليه الصالة والسالم وسرية أصحابه             

  .رضي اهللا عنهم وأرضاهم

احلاجة إىل بيان دين اهللا وإظهـار حماسـنه   املسلمون اليوم بل العامل كله يف أشد    
وبيان حقيقته، واهللا لو عرفه الناس اليوم ولو عرفه العامل على حقيقته لدخلوا فيه أفواجا               

  اليوم كما دخلوا فيه أفواجاً

                                     
 .٥٠ملائدة اآلية سورة ا) ١(
 .٤٤سورة املائدة اآلية ) ٢(
 .٤٥سورة املائدة اآلية ) ٣(
 .٤٧سورة املائدة اآلية ) ٤(



  

 - ٣٣٩ -

  .بعدما فتح اهللا على نبيه مكة عليه الصالة والسالم

واجب املسئولني يف   أيها العلماء الكرام، أيها الفضالء، إن واجبنا عظيم وإن          
. مجيع العامل اإلسالمي من علماء وأثرياء وأمراء وقادة عظيم جدا واملسئولية عظيمة     

علينا أن نتقي اهللا يف عباد اهللا، وعلينا أن نتعاون صادقني على الرب والتقوى أينمـا                
كنا وأن تكون هناك عالقات قوية، واتصاالت دائمة يف شأن الدعوة والدعاة، ويف         

لناس إىل اخلري، وبالتعاون على الرب والتقوى، وأرجو أن يكون اجتماعكم           توجيه ا 
هذا تعاونا على اخلري، وتبادال للرأي يف كل ما من شأنه انتشار الدعوة اإلسالمية،              
وتذليل العقبات والصعوبات أمام الداعية، وبيان حال الداعية وصـفاته وأعمالـه           

عوات املضللة واملبادئ اهلدامة والتيارات     وأخالقه، وبيان ما ينبغي أن تواجه به الد       
اجلارفة، أرجو أن يكون يف مؤمتركم هذا حل هلذه املشاكل وبيان لكل ما حيتاجه              

إنكم واهللا مسئولون وإن األمر عظيم، وإين ألرجـو اهللا          . املسلمون يف سائر الدنيا   
وتوصـياته،  عز وجل هلذا املؤمتر املبارك أن ينجح يف أعماله، وأن يوفق يف قراراته              

وأن حيسن العاقبة يف حصول ما نرجوه من هذا املؤمتر وما نعلقه عليه من اآلمـال،   
وأرجو أن يكون يف جهودكم وأعمالكم وتبادلكم الرأي ما حيل املشكالت ومـا             
ينفع اهللا به عبادة املؤمنني يف كل مكان، وما يرحم اهللا به عباده حىت يعرفوا ديـن                

هللا بأسبابكم، وحىت يكون لكم مثل أجورهم، فقد صح         اهللا وحىت يدخلوا يف دين ا     
من دل على خري فله مثـل أجـر         : ((عن رسول اهللا عليه الصالة والسالم أنه قال       

من دعا إىل هدى كان له من األجر مثـل          : ((وقال عليه الصالة والسالم   )) فاعله
  أجور من تبعه ال
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  .خرجهما مسلم يف صحيحه)) ينقص ذلك من أجورهم شيئا

أل اهللا عز وجل أن يهدينا مجيعا صراطه املستقيم، وأن يصلح أحوالنـا             وأس
وأحوال املسلمني، وأن يكثر يف املسلمني دعاة اهلدى وأنصار احلق، وأن يهـدي             
حكام املسلمني وقادم ملا فيه رضاه، وصالح أمر عباده، إنه مسيع قريب، واحلمد             

 ورسوله نبينا حممد وعلى آلـه   هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده        
  .وأصحابه وأتباعه بإحسان



  

 - ٣٤١ -

)١( 

فإن الـدعوة إىل اهللا     : أما بعد . بسم اهللا، والصالة والسالم على رسول اهللا      
تعاىل من أهم الواجبات اإلسالمية، وهي سبيل الرسل وأتباعهم إىل يوم القيامـة،             

ادع ِإلَى  {: الكرمي وأثىن على أهلها غاية الثناء فقال تعاىل       وقد أمر اهللا ا يف كتابه       
        نسأَح ِبالَِّتي ِهي ماِدلْهجِة ونسِعظَِة الْحوالْمِة وِبالِْحكْم كبِبيِل روقـال   )٢(}س

ِنـي ِمـن    ومن أَحسن قَولًا ِممن دعا ِإلَى اللَِّه وعِملَ صاِلحا وقَـالَ ِإن           {: تعاىل
ِلِمنيسفانظر أيها القارئ الكرمي، كيف أمر اهللا سبحانه يف اآليـة األوىل             )٣(}الْم

بالدعوة إليه، وأوضح مراتب الدعوة حىت يكون الداعي يف هذا الـسبيل العظـيم      
  .على بصرية وما ذاك إال ألن املدعوين أصناف كثرية وطبقات خمتلفة

: ليل البصرية فيحتاج إىل دعوته حبكمة     فمنهم الراغب يف اخلري ولكنه غافل ق      
وهي تفهيمه احلق وإرشاده إليه وتنبيهه على ما فيه من املصلحة العاجلة واآلجلة،             
فعند ذلك يقبل الدعوة وينتبه من غفلته وجهله ويبادر إىل احلق، ومنهم املعـرض              

يـب  عن احلق املشتغل بغريه فمثل هذا حيتاج إىل املوعظة احلسنة بالترغيب والتره           
  والتنبيه على ما يف التمسك باحلق من املصاحل العاجلة واآلجلة

                                     
 والبقية يف   ٩هـ السنة األوىل من ص    ١٣٧٩نشرت يف جملة راية اإلسالم العدد األول ذو احلجة سنة           ) ١(

 .هـ١٣٨٠والعدد الثالث صفر سنة . ١٢ص
 .١٢٥سورة النحل اآلية ) ٢(
 .٣٣ورة فصلت اآلية س) ٣(
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وعلى ما يف خالفه من الشقاء والفساد وسيئ العواقب ولعله ذا جييب إىل احلـق              
وال ريب أن هذا املقام مقام عظيم حيتاج الداعي فيه        . ويترك ما هو عليه من الباطل     

يا بإمام الدعاة وسيدهم وهو حممـد      إىل مزيد من الصرب واحللم والرفق باملدعو تأس       
بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم الطبقة الثالثة من الناس من له شبهة قد حالت بينه              
وبني فهم احلق واالنقياد له فهذا حيتاج إىل مناقشة وجدال باليت هي أحسن حـىت               

ومثل هذا جيب على الداعي أن يرفق به أكثر مـن       . يفهم احلق وترتاح عنه الشبهة    
الذين قبله وأن يصرب على مناقشة واقتالع جذور الشبهة من قلبه، وذلك بإيضاح             
األدلة الدالة على احلق وتنويعها وشرحها شرحا وافيا جليا على حسب لغة املدعو             
وعرفه، إذ ليس كل أحد يفهم اللغة العربية فهما جيدا، وإن كان من أهل العلـم                

 قومه ما يلبس عليه املعىن الـذي أراده         فإنه قد يدخل عليه من لغته وعادته وعادة       
  .الشارع فيحصل بذلك خطأ كبري وقول على اهللا ورسوله بغري علم

وال خيفى على من له أدىن بصرية ما يترتب على ذلك من الفساد الكـبري يف     
الدنيا واآلخرة ومن هنا يعلم الداعي إىل اهللا تعاىل أنه يف حاجة شديدة إىل الفقه يف                

ة بأحكام الشريعة، واملعرفة بلغة املدعوين وعرفهم، وذلك يوجب         الدين، والبصري 
عليه التوسع يف فهم الكتاب والسنة والعناية مبعرفة ما أراد اهللا ورسـوله كلـه،               
والعناية أيضا بدراسة اللغة العربية وسرية النيب صلى اهللا عليه وسلم من حني بعثـه            

بذلك من إرشاد األمة إىل مـا دل        اهللا إىل أن قبضه إليه دراسة وافية حىت يتمكن          
عليه كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم من أخالق وأعمـال، وعلـى               

  حسب اجتهاده وعمله وصربه يكون حظه من الثناء
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ومـن  {: احلسن الذي أثىن اهللا به على الدعاة إليه يف اآلية املتقدمة وهي قوله تعاىل     
  .اآلية )١(}لَى اللَِّه وعِملَ صاِلحاأَحسن قَولًا ِممن دعا ِإ

وهذه اآلية الكرمية تفيد أن الدعاة إىل اهللا عز وجل هم أحسن الناس قوال إذا     
حققوا قوهلم بالعمل الصاحل، والتزموا اإلسالم عن إميان وحمبة وفرح ذه النعمـة             

الف الدعاة  العظيمة، وبذلك يتأثر الناس بدعوم وينتفعون ا وحيبوم عليها، خب         
الذين يقولون ما ال يفعلون فإم ال حظ هلم من هذا الثناء العاطر، وال أثر لدعوم     
يف اتمع وإمنا نصيبهم يف هذه الدعوة املقت من اهللا سبحانه والسب من النـاس               

يا أَيها الَِّذين آمنـوا ِلـم       {: واإلعراض عنهم والتنفري من دعوم، قال اهللا تعاىل       
 وقـال اهللا    )٢(}ولُونَ ما ال تفْعلُونَ كَبر مقْتا ِعند اللَِّه أَنْ تقُولُوا ما ال تفْعلُونَ            تقُ

أَتأْمرونَ الناس ِبالِْبر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الِْكتاب أَفَال         {: موخبا لليهود 
ية إىل أن خمالفة الداعي ملا يقول أمر خيالف          فأرشد سبحانه يف هذه اآل     )٣(}تعِقلُونَ

  .العقل كما أنه خيالف الشرع، فكيف يرضى بذلك من له دين أو عقل

اللهم اهدنا ملا فيه رضاك واجعلنا من الذين يهدون باحلق وبه يعملون، إنك             
  .أكرم مسئول وخري جميب

                                     
 .٣٣سورة فصلت اآلية ) ١(
 .٣-٢سورة الصف اآليتان ) ٢(
 .٤٤سورة البقرة اآلية ) ٣(
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)١( 

  .الم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه أمجعنياحلمد هللا والصالة والس

فلقد رفع اهللا شأن الدعاة إليه وأبلغ يف الثناء علـيهم، حيـث             : أما بعد 
ومن أَحسن قَولًا ِممن دعا ِإلَى اللَِّه وعِملَ صاِلحا وقَـالَ           {: يقول سبحانه 

  ِلِمنيسالْم ِني ِمنفز اهلمم ويلـهب الـشعور   وال ريب أن هذا الثناء حي )٢(}ِإن
وقـد  . وخيفف عبء الدعوة ويدعو إىل االنطالق يف سبيلها بكل نشاط وقوة       

روى عبد الرزاق عن معمر عن احلسن البصري رمحه اهللا أنه تال هذه اآليـة               
هذا حبيب اهللا،   : فقال. اآلية }ومن أَحسن قَولًا ِممن دعا ِإلَى اللَّهِ      {: الكرمية

، هذا صفوة اهللا، هذا خرية اهللا، هذا أحب أهـل األرض إىل اهللا              هذا ويل اهللا  
أجاب اهللا يف دعوته ودعا الناس إىل ما أجاب اهللا فيه من دعوته وعمل صاحلا               

  .انتهى. هذا خليفة اهللا. يف إجابته، وقال إنين من املسلمني

وال ريب أن الرسل عليهم الصالة والسالم هم سادة الناس يف الـدعوة             
ىل الناس ذه الصفات اجلليلة اليت ذكرها احلسن رمحه اهللا وأوالهـم            وهم أو 

إمامهم وسيدهم وأفضلهم وخـامتهم     . بذلك وأحقهم به على التمام والكمال     
  نبينا حممد بن عبد اهللا بن

                                     
 .هـ١٣٨٩نشرت يف جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة العدد الثاين السنة الثانية شوال عام ) ١(
 .٣٣سورة فصلت اآلية ) ٢(
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عبد املطلب صلى اهللا عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى األمانـة وصـرب علـى     
حىت أظهر اهللا به الدين وأمت به النعمـة ودخـل           الدعوة إىل ربه أمت صرب وأكمله،       

مث سار أصحابه الكرام بعده علـى هـذا         . الناس بسبب دعوته يف دين اهللا أفواجا      
السبيل العظيم والصراط املستقيم فصدقوا الدعوة ونشروا لواء اإلسالم يف غالـب            
املعمورة، لكمال صدقهم وعظيم جهادهم وصربهم على الدعوة واجلهاد صربا ال           
يعتريه ضعف أو فتور، وحتقيقهم الدعوة واجلهاد بالعمل يف مجيع األحوال، فضربوا        
بذلك للناس بعد الرسل أروع األمثال وأصدقها يف الدعوة واجلهاد والعلم النـافع             
والعمل الصاحل، وبذلك انتصروا على أعدائهم وبلغوا مرادهم وحـازوا قـصب            

سل بالثناء والصفات السالفة الـيت      السبق يف كل ميدان، وهم أوىل الناس بعد الر        
ذكرها احلسن، وكل من سار على سبيلهم وصرب على الدعوة إىل اهللا، وبذل فيها              
وسعه فله نصيبه من هذا الثناء اجلزيل الذي دلت عليه اآلية الكرميـة والـصفات               
احلميدة اليت وصف ا احلسن الدعاة إىل احلق، وقد صح عن النيب صلى اهللا عليـه      

وقـال عليـه الـصالة      ) )من دل على خري فله مثل أجر فاعله       : ((ه قال وسلم أن 
من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك               : ((والسالم

  .خرجهما مسلم يف صحيحه) )من أجورهم شيئا
فواهللا ألن يهدي اهللا بك رجال      : ((وقال لعلي رضي اهللا عنه ملا بعثه إىل خيرب        

  . متفق على صحته))من محر النعمواحدا خري لك 
ويف هذه األحاديث وما جاء يف معناها تنبيه للدعاة إىل اهللا وااهـدين يف               
سبيله على أن املقصود من اجلهاد والدعوة إىل اهللا سبحانه هـو هدايـة البـشر                

  وإخراجهم من الظلمات
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فعـة  إىل النور وانتشاهلم من وهدة الشرك وعبادة اخللق إىل عـز اإلميـان ور          
اإلسالم وعبادة اإلله احلق الواحد األحد الذي ال تصلح العبـادة لغـريه وال              
يستحقها سواه سبحانه وتعاىل، وليس املقصود من الدعوة واجلهاد هو سفك           
الدماء وأخذ املال واسترقاق النساء والذرية وإمنا جيـيء ذلـك بـالعرض ال              

 وإصـرارهم علـى     بالقصد األول، وذلك عند امتناع الكفار من قبول احلق        
الكفر وعدم إذعام للصغار وبذل اجلزية حيث قبلت منهم فعند ذلك شـرع   
اهللا للمسلمني قتاهلم واغتنام أمواهلم واسترقاق نسائهم وذريام، ليستعينوا م          
على طاعة اهللا ويعلموهم شرع اهللا، وينقذوهم من موجبات العذاب والشقاء           

لة وعدوام ووقوفهم حجر عثرة يف طريق       ويرحيوا أهل اإلسالم من كيد املقات     
انتشار اإلسالم ووصوله إىل القلوب والشعوب، وال ريب أن هذا من أعظـم             
حماسن اإلسالم اليت يشهد له ا أهل اإلنصاف والبصرية من أبنائه وأعدائـه،             
وذلك من رمحة اهللا احلكيم العليم الذي جعل هذا الدين اإلسالمي دين رمحة             

ساواة يصلح لكل زمان ومكان ويفوق كل قانون ونظام،         وإحسان وعدل وم  
ولو مجعت عقول البشر كلهم وتعاضدوا على أن يأتوا مبثله أو أحسن منـه مل   
يستطيعوا إىل ذلك من سبيل، فسبحان الذي شرعه ما أحكمه وأعدله، ومـا             
أعلمه مبصاحل عباده، وما أبعد تعاليمه من السفه والعبث وما أقرا من العقول             

  .صحيحة والفطر السليمةال
فيا أيها األخ املسلم، ويا أيها العاقل الراغب يف احلق تدبر كتاب ربـك          

  وسنة نبيك صلى اهللا عليه وسلم وادرس ما دل عليه من التعاليم
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القومية واألحكام الرشيدة واألخالق الفاضلة جتد ما يشفي قلبك ويروي غلتك ويشرح            
أل اهللا أن يصلح أحوال املسلمني، ويفقههم يف        ونس .صدرك ويهديك إىل سواء السبيل    

الدين، وينصر م احلق، وأن يوفق والة أمرهم لكل ما فيه صالح العباد والـبالد، وأن          
يعينهم على القيام بالدعوة إليه على بصرية إنه ويل ذلك والقادر عليه وصلى اهللا وسلم               

  .على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني

)١( 

  :هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد احلمد
 يف  ٦٦٨فقد اطلعت علـى مـا نـشر يف جريـدة الـسياسة بعـددها                

هـ لكاتبه محد السعيدان، وقد نسب إيل هداه اهللا كالما عن حلق            ١٩/٨/١٤٠٤
امسي جيب أن   أي فتوى تصدر ب   : اللحية جترأ فيه بشيء مل أقله، ومما ذكر أين قلت         

وهذا الكالم ظـاهر    . تكون ممهورة خبامتي ومصدقة من وزارة األوقاف اإلسالمية       
البطالن ألين مل أشترط يوما ما تصديق وزارة األوقاف اإلسالمية على ما يـصدر              

مث استرسل يف الكالم عن حلق اللحية وغريها وزعـم أن قـول      . مين من الفتاوى  
 )٢())وا املشركني أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى     خالف: ((النيب صلى اهللا عليه وسلم    

يقتضي ذا العصر أن حنلق اللحى ألن اوس واليهود والسيخ وغريهم يطلقـون             
وقد قام رجال األزهر     ).وعليه جيب خمالفة هذه الفئات حنلق حلانا      : (اللحى، وقال 

  بتطبيق هذا احلديث وهو خمالفة
                                     

 .١٥-١٢ ص١٥نشرت يف جملة البحوث اإلسالمية العدد ) ١(
 ومسلم بشرح النووي يف كتاب الطهارة       ٢٦٤رواه البخاري يف كتاب اللباس باب تقليم األظافر ص        ) ٢(

 . واللفظ له١٤٧ ص٢باب خصال الفطرة ج
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مـن  . وال شك أن هذا جرأة    . ر ما قال  إىل آخ ) املشركني وغريهم وحلقوا حلاهم   
الكاتب وسوء أدب منه مع سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فبيانه صـلى اهللا       
عليه وسلم واضح وأمره واجب االمتثال والتنفيذ وخيشى على خمالفه من العاقبـة             

 تِصيبهم ِفتنـةٌ أَو     فَلْيحذَِر الَِّذين يخاِلفُونَ عن أَمِرِه أَنْ     {: السيئة، كما قال تعاىل   
  أَِليم ذَابع مهِصيبوأمره صلى اهللا عليه وسلم بإعفاء اللحية واضح، وتنفيذه          )١(}ي

واجب إىل قيام الساعة سواء وفر الكفار حلاهم أم حلقوها، وموافقتهم لنا يف شيء              
الم من شرعنا كإعفاء اللحية ال يقتضي أن خنالف شرعنا، كما أن دخوهلم يف اإلس           

أمر واجب عليهم وحمبوب لنا وحنن مأمورون بدعوم إىل ذلك وال يقتضي ذلك             
خروجنا من اإلسالم إذا دخلوا فيه حىت خنالفهم، بل علينا أن ندعوهم إىل دين اهللا               

  .وأال نتشبه م فيما خالفوا فيه شرع اهللا، وهذا أمر معلوم عند مجيع أهل العلم
حلديث الشريف على وجوب حلقها؛ ألن      وهذه اجلرأة من الكاتب يف محل ا      

بعض املشركني تركوا حلقها جرأة شنيعة يف نشر الباطل والدعوة إليـه، مث هـي             
خمالفة للواقع فليس كل الكفار قد وفروا حلاهم بل فيهم من يعفيها وفـيهم مـن                

ولو فرضنا أم كلهم أعفوها مل جيز لنا أن خنالف أمر الرسول صـلى اهللا               . حيلقها
لم فنحلقها ملخالفتهم، وهذا ال يقوله من له أدىن علم وبصرية بـشرع اهللا  عليه وس 

  .عز وجل، ويلزم عليه لوازم باطلة ومنكرات كثرية
وأما ما ذكره عن شيوخ األزهر من كوم حلقوا حلاهم ملـا رأوا بعـض               
الكفار قد أعفاها فهذا لو سلمنا صحته ال حجة فيه، فإن خمالفة بعض املسلمني ملا               

   اهللاشرعه

                                     
 .٦٣سورة النور اآلية ) ١(
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ال حيتج ا على ترك الشرع املطهر، بل الواجب اإلنكار على مـن خـالف الـشرع                
وكثري من العلماء قـد     . والتحذير من االقتداء به، ال أن حيتج بعمله على خمالفة الشرع          

خالفوا الشرع املطهر يف مسائل كثرية إما جلهل بالدليل، وإما ألسـباب أخـرى، وال         
از خمالفة ما علم من الشرع لكوم مل يأخذوا به، بل غاية            جيوز أن يكونوا حجة يف جو     

ما هناك أن يعتذر عنهم بأن الشرع مل يبلغهم أو بلغهم من وجه مل يثبـت لـديهم أو                  
ألعذار أخرى، كما بسط ذلك اإلمام العالمة شيخ اإلسالم ابن تيميـة رمحـه اهللا يف                

اد فيه وأفاد وأوضح أعذار أهـل       وقد أج ) رفع املالم عن األئمة األعالم    : (كتابه اجلليل 
  .العلم فيما خالفوا من الشرع فلرياجع فإنه مفيد جدا لطالب احلق

بأن يتقي اهللا وحيذر ملز امللتحني وسوء الظن م،         ) محد(وإين أنصح الكاتب    
كما أنصحه بأن حيسن الظن جبميع إخوانه املسلمني الذين حيرصون على تطبيـق             

ل صلى اهللا عليه وسلم ويتأسون به يف أقواله وأعماله،          الشريعة ويتتبعون سنة الرسو   
يا {: وأن حيملهم على أحسن احملامل عمال بقول اهللا عز وجل يف سورة احلجرات            

أَيها الَِّذين آمنوا ال يسخر قَوم ِمن قَوٍم عسى أَنْ يكُونوا خيرا ِمنهم وال ِنـساٌء                
    ى أَنْ يساٍء عِنس وا ِبالْأَلْقَـاِب          ِمنزابنال تو كُمفُسوا أَنلِْمزال تو نها ِمنريخ كُن

 ومعـىن  )١(}ِبئْس اِلاسم الْفُسوق بعد الِْإمياِن ومن لَم يتب فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ          
 مث قال   ،العيب: لمزال يلمز بعضكم بعضا، وال    :  أي }وال تلِْمزوا أَنفُسكُم  {: قوله

 )٢(}يا أَيها الَِّذين آمنوا اجتِنبوا كَِثريا ِمن الظَّن ِإنَّ بعض الظَّـن ِإثْـم    {: سبحانه
  اآلية، فأمر

                                     
 .١١سورة احلجرات اآلية ) ١(
 .١٢سورة احلجرات اآلية ) ٢(
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سبحانه باجتناب كثري من الظن وأخرب أن بعضه إمث وهو الظن الذي ال دليل عليـه وال       
  .أمارة شرعية ترشد إليه

حيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليـه             وهلذا ثبت يف الص   
وهذا كلـه ال مينـع مـن    ) )إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث    : ((وسلم أنه قال  

نصيحة من أخطأ من أهل العلم أو الدعاة إىل اهللا يف شيء، من عملـه أو دعوتـه أو                   
ن، ال باللمز وسـوء     سريته، بل جيب أن يوجه إىل اخلري ويرشد إىل احلق بأسلوب حس           

الظن واألسلوب العنيف، فإن ذلك ينفر من احلق أكثر مما يدعو إليه، وهلذا قـال عـز               
فَقُوال لَه قَولًا لَينا    {: وجل لرسوليه موسى وهارون ملا بعثهما إىل أكفر اخللق يف زمانه          

 وسلم مبا جبله عليه مـن        وأخرب اهللا عن نبيه صلى اهللا عليه       )١(}لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى   
فَِبما رحمٍة ِمن اللَِّه ِلنت لَهم {: الرفق واحلكمة واللني واللطف يف الدعوة فقال سبحانه      

       ِلكوح وا ِمنفَضا غَِليظَ الْقَلِْب النفَظ تكُن لَواآلية وأمره سبحانه أن يدعو إىل       )٢(}و 
ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة     {: ل عز وجل  سبيل ربه باحلكمة واملوعظة احلسنة، فقا     

     نسأَح ِبالَِّتي ِهي ماِدلْهجِة ونسِعظَِة الْحوالْموهذا األمر ليس خاصا به صلى اهللا        )٣(}و
عليه وسلم بل هو موجه إليه وإىل مجيع علماء األمة وإىل كل داع يدعو إىل حق، ألن                 

صلى اهللا عليه وسلم ال ختصه بل تعم األمة مجيعا، إال مـا قـام      أوامر اهللا سبحانه لنبيه     
لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسـوةٌ        {: الدليل على أنه خاص به، ولقول اهللا سبحانه       

  ن آمنوا ِبِه وعزروه ونصروهفَالَِّذي{:  اآلية ولقوله عز وجل)٤(}حسنةٌ

                                     
 .٤٤سورة طه اآلية ) ١(
 .١٥٩ية سورة آل عمران اآل) ٢(
 .١٢٥سورة النحل اآلية ) ٣(
 .٢١سورة األحزاب اآلية ) ٤(
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 وروا النعباتـونَ        وفِْلحالْم ـمه أُولَِئك هعِزلَ موقولـه سـبحانه    )١(} الَِّذي أُن  :
}          ِضـياٍن رسِبِإح موهعبات الَِّذيناِر وصالْأَنو اِجِرينهالْم لُونَ ِمناِبقُونَ الْأَوالسو

        حِري تجاٍت تنج ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنع ا     اللَّهدا أَبِفيه اِلِدينخ ارها الْأَنهت
 ِظيمالْع زالْفَو مـن  : (( وصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال)٢(}ذَِلك

  ).)حيرم الرفق حيرم اخلري كله

إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه، وال يرتع          : (وقال عليه الصالة والسالم   
إن اهللا يعطي على الرفق ما      : ((يه الصالة والسالم  وقال أيضا عل  ) من شيء إال شانه   

 يف أحاديث كثرية تدل على أن الواجب على الدعاة إىل اهللا     ))ال يعطي على العنف   
سبحانه والناصحني لعباده أن يتخريوا األساليب املفيدة والعبارات اليت ليس فيهـا            

احلق إىل قبوله   عنف وال تنفري من احلق، واليت يرجى من ورائها انصياع من خالف             
والرضى به وإيثاره والرجوع عما هو عليه من الباطل، وأن ال يسلك يف دعوتـه               

  .املسالك اليت تنفر من احلق ويدعو إىل رده وعدم قبوله

وأسأل اهللا أن يوفقنا وسائر املسلمني للفقه يف دينه، والثبات عليه، والدعوة            
رور أنفـسنا، ومـن سـيئات    إليه على بصرية، وأن يعيذنا وسائر املسلمني من ش  

أعمالنا، ومن القول عليه سبحانه وعلى رسوله صلى اهللا عليه وسلم بغري علم إنـه      
ويل ذلك والقادر عليه، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه ومن اهتدى             

  .داه إىل يوم الدين

                                     
 .١٥٧سورة األعراف اآلية ) ١(
 .١٠٠سورة التوبة اآلية ) ٢(
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)١( 

سيد األولني واآلخرين نبينا حممـد وآلـه      احلمد هللا، والصالة والسالم على      
  .وصحبه أمجعني

فقد اطلعت على ما كتبه الشيخ صاحل حممد مجال جبريدة الندوة يف            : أما بعد 
وقد . )خطب اجلمعة وحوادث الساعة   (هـ حتت عنوان    ٢/٤/١٤٠٥عدد االثنني   

ساءين ما تضمنه من اعتراض الكاتب على خطيب املسجد احلـرام، ومـا قالـه               
وما قاله يف املآدب اليت يقيمها أهل امليـت يف اليـوم            .  عن املولد النبوي   الكاتب

  .الثالث من الوفاة

فالكاتب هداه اهللا إىل الصواب خاض يف هذه األمور بغري علم، واعتـرض             
ألن ما قاله اخلطيب    . على اخلطيب واعترب حديثه كالما ممال وهذا اعتراض بالباطل        

ل هو من األمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي    حق ويف حمله، وليس كالما ممال ب      
وقد لعن بين إسرائيل لتخاذهلم يف األمـر     . أمر اهللا به ورسوله صلى اهللا عليه وسلم       

ـ {: باملعروف وتركهم املنكر يظهر بني قومهم فال يغريونه، فقال عز وجـل            ن لُِع
اواِن دلَى ِلساِئيلَ عرِني ِإسب وا ِمنكَفَر االَِّذينِبم ذَِلك ميرِن مى ابِعيسو د  

                                     
 .٣٧٤ إىل ٣٦٩ من ص ١٢نشرت يف جملة البحوث اإلسالمية العدد ) ١(
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  كَانوا ال يتناهونَ عن منكٍَر فَعلُوه لَِبـئْس مـا كَـانوا    *عصوا وكَانوا يعتدونَ  
  .)١(}يفْعلُونَ

وال يرضى مسلم صحيح العقيدة سليم اإلميان بربه أن يتصف بعمل كفـار             
التساهل به وعدم التحذير منه، وقد صح عـن         بين إسرائيل يف عدم إنكار املنكر و      

إن الناس إذا رأوا املنكر فلـم يغـريوه       : ((رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       
  .)٢())أوشك أن يعمهم اهللا بعقابه

أما ما يتعلق باالحتفال باملولد النبوي فقد قامت األدلة الشرعية على أنه ال جيوز              
 عليه وسلم وال غريه، ألن ذلك من البدع احملدثـة،     االحتفال مبولد رسول اهللا صلى اهللا     

لكون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يفعله وال أحد مـن خلفائـه الراشـدين أو                  
أصحابه رضوان اهللا عليهم أمجعني ومل يفعله أيضا التابعون هلم بإحـسان يف القـرون               

 عليه وسلم، وأحرص  املفضلة وهم أعلم الناس بالسنة، وأكمل حبا لرسول اهللا صلى اهللا          
مـن  : ((وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       . على متابعة شرعه ممن بعدهم    

: وقال يف حديث أخر   . مردود عليه :  أي )٣())أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد        
عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي متسكوا ا وعـضوا عليهـا      ((

  .)٤()) وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللةبالنواجذ
  ففي هذين احلديثني حتذير شديد من إحداث البدع والعمل

                                     
 .٧٩-٧٨سورة املائدة اآلية ) ١(
 .رواه ابن ماجه يف الفنت ذا املعىن) ٢(
 ).١٧(ومسلم يف كتاب األقضية ) ٥( البخاري يف كتاب الصلح رواه) ٣(
 .رواه الترمذي يف العلم وابن ماجه يف املقدمة وأبو داوود يف السنة) ٤(
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وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنـه :}        ا، وقد قال سبحانه يف كتابه املبني      
ِذين يخاِلفُونَ عن أَمِرِه أَنْ تِصيبهم ِفتنـةٌ أَو         فَلْيحذَِر الَّ {:  وقال عز وجل   )١(}فَانتهوا

  أَِليم ذَابع مهِصيب{: وقال تعاىل  )٢(}ياِر     وـصالْأَنو اِجِرينهالْم لُونَ ِمناِبقُونَ الْأَوالس
      و هنوا عضرو مهنع اللَّه ِضياٍن رسِبِإح موهعبات الَِّذينا وهتحِري تجاٍت تنج ملَه دأَع

      ِظيمالْع زالْفَو ا ذَِلكدا أَبِفيه اِلِدينخ ارهوذم سبحانه من شرع يف دين اهللا ما         )٣(}الْأَن 
  .)٤(}أَم لَهم شركَاُء شرعوا لَهم ِمن الديِن ما لَم يأْذَنْ ِبِه اللَّه{: مل يأذن به فقال

يات يف هذا املعىن كثرية، وإحداث مثل هذه املوالد يفهـم منـه أن اهللا               واآل
سبحانه مل يكمل الدين هلذه األمة وأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يبلغ األمة               
ما ينبغي أن تعمل به حىت جاء هؤالء املتأخرون فأحدثوا يف شرع اهللا ما مل يأذن به           

هذا بال شك فيه خطر عظيم واعتراض على        زاعمني أن ذلك مما يقرم إىل اهللا، و       
اهللا سبحانه، وعلى رسوله صلى اهللا عليه وسلم، ألن اهللا سبحانه قد أكمل لعباده              

  .الدين وأمت عليهم النعمة، ورسوله صلى اهللا عليه وسلم قد بلغ البالغ املبني
فلو كان االحتفال باملوالد من الدين الذي يرضاه اهللا سبحانه لبينه الرسـول            

لى اهللا عليه وسلم لألمة أو فعله يف حياته أو فعله أصحابه رضي اهللا عنهم، فلما                ص
بل هو من احملدثات اليت     . مل يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من اإلسالم يف شيء           

  حذر منها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمته كما

                                     
 .٧سورة احلشر اآلية ) ١(
 .٦٣سورة النور اآلية ) ٢(
 .١٠٠سورة التوبة اآلية ) ٣(
 .٢١سورة الشورى اآلية ) ٤(
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ى مثل قوله صـلى     تقدم ذلك يف احلديثني السابقني، وقد جاء يف معنامها أحاديث أخر          
أما بعد فإن خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلـدي          : ((اهللا عليه وسلم يف خطبة اجلمعة     

 رواه اإلمـام  ))هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم وشر األمور حمدثاا وكل بدعة ضاللة 
  .مسلم يف صحيحه

وقد صرح مجاعة من العلماء بإنكار املوالد والتحذير منها كشيخ اإلسالم ابـن             
يمية، والشاطيب، وآخرين عمال باألدلة املذكورة وغريها، وخالف بعـض املتـأخرين            ت

فأجازها إذا مل تشتمل على شيء من املنكرات كالغلو يف رسول اهللا صـلى اهللا عليـه               
وسلم، وكاختالط النساء بالرجال واستعمال آالت املالهي وغري ذلك مما ينكره الشرع     

سنة، والقاعدة الشرعية رد ما تنازع فيـه النـاس إىل           املطهر، وظنوا أا من البدع احل     
وهـي  -كتاب اهللا وسنة رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم، وقد رددنا هذه املـسألة               

 إىل كتاب اهللا سبحانه فوجدناه يأمرنا باتباع الرسول صلى اهللا عليه            -االحتفال باملولد 
ه، وخيربنا بأن اهللا سبحانه قد      وسلم فيما جاء به وحيذرنا أن نشرع يف دينه ما مل يأذن ب            

أكمل هلذه األمة دينها، وليس هذا االحتفال مما جاء به الرسول فيكون ليس من الدين               
  .الذي أكمله اهللا لنا وأمرنا باتباع الرسول فيه

وقد رددنا ذلك أيضا إىل سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلم جند فيها أنه                
ابه رضي اهللا عنهم، فعلمنا بذلك أنه ليس من الدين بـل  فعله وال أمر به وال فعله أصح     

هو من البدع احملدثة، ومن التشبه باليهود والنصارى يف أعيادهم، وبذلك يتضح لكـل              
من له أدىن بصرية ورغبة يف احلق وإنصاف يف طلبه أن االحتفال باملوالد ليس من ديـن          

  سوله بتركهااإلسالم، بل هو من البدع احملدثات اليت أمرنا اهللا ور
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وال ينبغي لعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس يف سائر األقطار              .واحلذر منها 
: قال اهللا تعـاىل   . فإن احلق ال يعرف بكثرة الفاعلني، وإمنا يعرف باألدلة الشرعية         

 املسجد   واخلطيب يف  )١(}وِإنْ تِطع أَكْثَر من ِفي الْأَرِض يِضلُّوك عن سِبيِل اللَّهِ         {
احلرام وفقه اهللا قد أحسن يف إنكاره بدعة املولد ونصح هللا ولعباده بأسلوب حسن              
وأدلة واضحة على أعظم منرب إسالمي حىت تعم الفائدة وتقوم احلجة على مـن مل              

فاالعتراض عليه غلط حمض واعتراض يف غري حمله وجرأة على اهللا وعلـى             . تبلغه
ا تقدم من األدلة الشرعية، وليس يف البدع شيء دينه بغري علم وال هدى، وخمالفة مل   

  .حسن بل كلها ضاللة كما قال ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم

أما الوالئم اليت تقام للعزاء بعد املوت فالشك أا من أمر اجلاهليـة، ومـن       
النياحة اليت حذر منها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإن جهل الكاتب هداه اهللا               

ا السنة عند املوت أن يصنع طعام ألهل امليت يبعث به إليهم إعانة هلـم            ذلك، وإمن 
وجربا لقلوم، فإم رمبا اشتغلوا مبصيبتهم ومبن يأيت إليهم عن إصـالح طعـام              
ألنفسهم، ملا روى اإلمام أمحد وأبو داود والترمذي وابن ماجة بسند صحيح عن             

ملا جاء نعي جعفـر قـال       : العبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب رضي اهللا عنهما ق          
اصنعوا آلل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما        : ((رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألهله      

  . فهذا هو السنة))يشغلهم

  وأما صنع الطعام من أهل امليت للناس سواء كان ذلك من مال

                                     
 .١١٦سورة األنعام اآلية ) ١(
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ألنه خالف السنة ومن   . الورثة أو من ثلث امليت أو من شخص آخر فهذا ال جيوز           
 اجلاهلية كما تقدم، وألن يف ذلك زيادة تعب هلم على مصيبتهم وشـغال إىل   عمل

وقد روى أمحد وابن ماجة بإسناد جيد عن جرير بن عبـد اهللا البجلـي               . شغلهم
كنا نعد االجتماع إىل أهل امليت وصنعة الطعام بعد الدفن          ( :رضي اهللا عنه أنه قال    

عليه وسلم وال عـن أحـد مـن          ومل يثبت عن رسول اهللا صلى اهللا         )من النياحة 
أصحابه رضي اهللا عنهم وال عن السلف الصاحل إقامة حفل للميت مطلقا ال عنـد           
وفاته وال بعد أسبوع وال بعد أربعني يوما وال بعد سنة من وفاته، بل ذلك بدعـة     
جيب تركها وإنكارها والتوبة إىل اهللا منها ملا فيها من االبتداع يف الدين ومـشاة               

  .ليةأهل اجلاه
وقد قال اإلمام العالمة أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي رمحـه               

قال وال بأس أن يصلح ألهل امليـت طعامـا   : مسألة: (اهللا يف كتابه املغين ما نصه     
ومجلة ذلك أنه يـستحب   . يبعث به إليهم وال يصلحون هم طعاما يطعمون الناس        

انة هلم وجربا لقلوم فإم رمبا اشتغلوا       إصالح طعام ألهل امليت يبعث به إليهم إع       
  .مبصيبتهم ومبن يأيت إليهم عن إصالح طعام ألنفسهم

ملا جاء نعي   : وقد روى أبو داود يف سننه بإسناده عن عبد اهللا بن جعفر قال            
اصنعوا آلل جعفر طعاما فإنـه قـد   : ((جعفر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   

فما زالت السنة فينا    : (عبد اهللا بن أيب بكر أنه قال       وروي عن    ))أتاهم أمر شغلهم  
حىت تركها من تركها فأما صنع أهل امليت طعاما للناس فمكروه؛ ألن فيه زيـادة               

أن ويـروى   . على مصيبتهم وشغال هلم إىل شغلهم وتشبها بصنع أهل اجلاهليـة          
  :جريرا وفد على عمر فقال
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ون عند أهل امليـت وجيعلـون       وهل جيتمع : ال قال : هل يناح على ميتكم؟ قال    (
  . انتهى املقصود)الطعام؟ قال نعم قال ذاك النوح

وأما قول الكاتب هداه اهللا وهل كل ما مل يفعله الرسول وأصحابه حرام أم              
أن األصل يف كل األعمال هو احلل إال ما ورد نـص            : العكس هو الصحيح، أي   

: القه، والصواب أن يقـال فهذا الكالم فيه إمجال وإفراط وليس على إط      . بالتحرمي
إمنا تركه الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيما يتعلق بالعبادات ال جيوز ألحد إحداثه              

ألن العبادات توقيفية ال يشرع منها إال ما شرعه اهللا ورسوله،           . وال تشريعه للناس  
فمن أحدث شيئا من العبادات فقد شرع يف الدين ما مل يأذن به اهللا، ويعترب بذلك                

عا خمالفا للشرع املطهر جيب رد بدعته عليه لألدلة الـسابقة، ومـن ذلـك               مبتد
االحتفال باملوالد كما تقدم، وهكذا ما كان من أمر اجلاهلية ال جيوز ألحد إحداثه              
وال إقراره كإقامة املآمت بعد املوت، ألن أمر اجلاهلية كله مرفوض ومنهي عنـه إال         

إن أمر  : ((اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع     ما أقره الشرع املطهر، لقول النيب صلى        
  .))اجلاهلية كله موضوع

 واألحاديث يف   ))إنك امرؤ فيك جاهلية   : ((وقوله أليب ذر ملا عري رجال بأمه      
هذا املعىن كثرية، وقد قال اهللا سبحانه يف كتابه املبني لنساء النيب صلى اهللا عليـه                

  . اآلية)١(}ن تبرج الْجاِهِليِة الْأُولَىوقَرنَ ِفي بيوِتكُن وال تبرج{وسلم 

  أما األمور األخرى اليت ال تعلق هلا بالعبادات وال بأمر اجلاهلية

                                     
 .٣٣سورة األحزاب اآلية  )١(
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فاألصل فيها احلل إال ما حرمه الشرع كأنواع املآكل واملشارب والصناعات وحنو            
 ويستثىن من ذلك ما حرمـه اهللا ورسـوله        .  ألن الناس أعلم بأمور دنياهم     ؛ذلك

كلبس الذهب واحلرير للذكور، وكتشبه الرجال بالنساء وحنو ذلـك ممـا نـص     
وملا أوجب اهللا من النصح له      . الشرع على النهي عنه فهو مستثىن من هذه القاعدة        

سبحانه ولعباده، وملا جيب من التنبيه على األخطاء اليت وقع فيها الكاتب وأعلنها،             
فقنا والكاتب وسائر املسلمني ملا يرضـيه  رأيت التنبيه على ذلك، وأسأل اهللا أن يو      

من القول والعمل، وأن مين على اجلميع بالتوبة النـصوح، وأن يرزقنـا مجيعـا               
التمسك بكتابه وسنة نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم واحلذر مما خيالفهما إنـه ويل           

  .ذلك والقادر عليه

تدى ديه إىل   وصلى اهللا وسلم على نبينا وإمامنا حممد وآله وصحبه ومن اه          
  .يوم الدين
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)١( 

احلمد هللا رب العاملني وال عدوان إال على الظاملني، والصالة والسالم علـى             
  :سيد املرسلني وإمام األولني واآلخرين، وعلى آله وأصحابه أمجعني، وبعد

ه وسـلم هـي     فإن اهللا سبحانه وتعاىل، قد جعل شريعة حممد صلى اهللا علي          
خامتة الشرائع اإلسالمية، ورضي اإلسالم دينا خلري أمة أخرجت للناس، كما بعث            

ِإنَّ {: الرسل بدين اإلسالم وجعله املرضي له، دون غريه من األديان، قال تعـاىل            
   الماللَِّه الِْإس دِعن ين{:  وقال سبحانه وحبمده   )٢(}الد    كُمِديـن لَكُم لْتأَكْم موالْي 

ومـن  {:  وقال عز وجل   )٣(}وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي ورِضيت لَكُم الِْإسالم ِدينا      
اِسِرينالْخ ِة ِمنِفي الْآِخر وهو هلَ ِمنقْبي ا فَلَنالِم ِدينالِْإس رِغ غَيتب٤(}ي(.  

 ا حممدا صلى    فالكمال الذي من اهللا به يف الشريعة اإلسالمية اليت بعث اهللا          
اهللا عليه وسلم موجود يف أوامرها ونواهيها وسائر أحكامها، من حتقيق لكل مـا              
حتتاجه النفوس وتتطلبه اتمعات مهما جد يف حياا من مؤثرات أو ظهـر مـن               

  .اختراعات

  وذلك أن بعض ديانات األرض اليوم املخالفة لإلسالم ال جيد

                                     
 .١٤-٧ ص٧نشرت يف جملة البحوث اإلسالمية العدد ) ١(
 .١٩سورة آل عمران اآلية ) ٢(
 .٣سورة املائدة اآلية) ٣(
 .٨٥سورة آل عمران اآلية ) ٤(
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فكرا وعمال مع متطلبات ومظاهر حياة هذا العصر،        املتمعن يف معتقداا ما يتالءم      
وال ما يريح النفوس من املؤثرات احمليطة، فنشأ لديهم رغبة بفصل الدين عن الدولة         

  .دع ما لقيصر لقيصر وما هللا هللا: يف مثل قوهلم

لكن املوضوع يف اإلسالم خيتلف؛ ألن النفوس عندما تشعر باألزمات تنتاا،           
. ا منها، جتد يف دين اإلسالم وتشريعاته الراحـة واملخـرج          وباملشكالت حتل قريب  

وكلما بعدت عن دين اإلسالم وضعف وازع اإلميان فيها كثرت اهلموم يف النفوس         
. القلق النفسي : وهذا ما يسمونه يف العصر احلاضر     . وتعددت املشكالت يف اتمع   

تثـال شـرعه    وال شيء يطمئن القلوب، ويريح النفوس إال الرجـوع إىل اهللا وام           
  .والتحلي بالصفات اليت دعا إليها دين اإلسالم

فالقرآن الكرمي هو كتاب اهللا املبني، الذي ال يأتيه الباطل من بني يديـه وال               
من خلفه وال يتطرق إليه الشك؛ ألنه مرتل من حكيم محيد ال ختفى عليه خافيـة                

ـ           و املـصدر األول    وهو العامل مبصاحل العباد يف العاجل واآلجل، وكتابه الكرمي ه
لعقيدة اإلسالم وأحكامه، وهو الذي يعطي املؤمنني عالجـا لقلـوم، وإراحـة      

أَال ِبِذكِْر اللَِّه تطْمـِئن     {لضمائرهم، بذكر اهللا، وتعويد اللسان على هذا العمل،         
١(}الْقُلُوب(.  

ويف عصرنا احلاضر، مع تداخل الشعوب، واحتكاك األمم، وكثرة املؤثرات          
  رعات وتباين الثقافات واختالطها بتطورواملخت

                                     
 .٢٨سورة الرعد اآلية ) ١(
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وسائل اإلعالم، وسرعة توصيلها للمعلومات من مكان آلخر، وتقارب البالد من           
أطراف األرض بعضها من بعض، حبيث أصبحت مهوم بعضهم تـؤرق الـبعض             
اآلخر، نراهم جيربون حلوال خمتلفة، من شعارات ومبادئ لتريح نفوسهم، وختفف           

  .ا من مشكالممن آالمهم وحتل بعض

لكنها مل جتد شيئا ومل ختفف عما داخل نفوسهم، وخلخل جمتمعام؛ ألا            
مل تكن من عند اهللا احلليم العليم، وال صادرة عن شرعه الـذي شـرع لعبـاده،      
وصدق اهللا إذ يقول موضحا مكانة القرآن الذي حفظه عن العبث والتغيري، ونزهه             

كَانَ ِمن ِعنِد غَيِر اللَِّه لَوجدوا ِفيـِه اخِتالفًـا          ولَو  {: عن اخلالفات واملتناقضات  
وال يأْتونك ِبمثَـٍل ِإال ِجئْنـاك ِبـالْحق وأَحـسن           {: وقال سبحانه  )١(}كَِثريا

ونزلْنا علَيك الِْكتاب ِتبيانا ِلكُلِّ شـيٍء وهـدى         {:  وقال عز وجل   )٢(}تفِْسريا
  .)٣(} وبشرى ِللْمسِلِمنيورحمةً

ونتيجة لتلك القالقل اليت نشأت يف اتمعات يف كل مكان، ونـشأ عنـها     
تصرفات عجيبة من الشباب وغريهم يف الغرب والشرق، بعضها يضحك الثكلى،           
وشر البلية ما يضحك، اهتم الباحثون من رجال تلك الديار، ملعرفـة األسـباب              

احللول املعينة على إزالة تلك اهلواجس واآلالم فتهاووا يف     واملؤثرات، وحماولة فرض    
  طرق متشعبة، وظلوا يف حريم يعمهون، وارتدت

                                     
 .٨٢سورة النساء اآلية ) ١(
 .٣٣سورة الفرقان اآلية ) ٢(
 .٨٩سورة النحل اآلية ) ٣(
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ووجدوا أن الصامدين   . دراسام وحلوهلم عليهم خاوية الوفاض، مزجاة البضاعة      
براحة نفس، وهدوء بال أمام هذه العواصف هم املسلمون امللتزمـون بدينـهم،             

ئر رم، فحاولوا طمس هذه احلقيقة اليت ال تتفق مع منهجهم           احملافظون على شعا  
وصاروا يومهون أبناء املـسلمني،     . ونظرم حنو عقيدة اإلسالم، منذ أزمان بعيدة      

بأن يف دينهم عيوبا، وعجزا عن مواكبة احلياة احلاضرة، ويف احلقيقة ما هذا الذي              
ا باإلسـالم، بعـد أن      يتحدثون عنه إال عيوب يف معتقدام وأفكارهم، ألصقوه       

  .عجزوا عن إجياد حلول هلا

أما أبناء املسلمني ممن أنار اهللا بصائرهم، فإم قد ارتاحت نفوسهم بالعودة            
لتعاليم اإلسالم، وأخذ أوامره عالجا لكل جديد وفد على جمتمعام، آخذين من            

علـه يف   رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قدوة يف املنهج، ومعلما يسترشد بقوله وف            
: كل موقف، فهو يفزع إىل الصالة كلما حزبه أمر، ويقول لبالل رضي اهللا عنـه              

 وهذا حتقيـق  ))وجعلت قرة عيين يف الصالة: (( ويقول ))أرحنا يا بالل بالصالة   ((
  . اآلية)١(}واستِعينوا ِبالصبِر والصالِة{: لقول اهللا تعاىل

 الشباب يف كل بلد إسـالمي إال        وما هذه احلركات اإلسالمية اليت تنبع من      
عودة جديدة لدين اإلسالم الذي تريح أوامره وشرائعه النفوس، وتتجـاوب مـع         

  .متطلبات اتمعات يف كل عصر ومكان

  والشباب يف أي أمة من األمم، هم العمود الفقري الذي

                                     
 .٤٥سورة البقرة اآلية ) ١(
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يشكل عنصر احلركة واحليوية إذ لديهم الطاقة املنتجة، والعطـاء املتجـدد، ومل             
  .نهض أمة من األمم غالبا إال على أكتاف شباا الواعي ومحاسته املتجددةت

إال أن اندفاع الشباب البد أن تسايره حكمة من الـشيوخ، ونظـرة مـن        
وإن أمة اإلسالم، وهي أمة . جتارم وأفكارهم وال يستغين أحد الطرفني عن اآلخر       
ا اهللا ذا الدين، وببعثة سيد      الرسالة الباقية، وذات الصدارة بني األمم عندما أكرمه       

املرسلني حممد صلى اهللا عليه وسلم، كان للشباب فيها مكان بـارز يف ركـب               
وانطلـق  . الدعوة املباركة، كما كان للشيوخ مكان الصدارة يف التوجيه واملؤازرة         

اجلميع بقيادة حممد بن عبد اهللا عليه الصالة والسالم، يؤسسون دولـة اإلسـالم              
امتدت إىل آفاق بعيدة، ورفرفت راية اإلسالم عالية فـوق غالـب            األوىل واليت   

املعمورة، يف عصور اإلسالم املختلفة اليت كان الشباب يف الطليعة يذودون عـن              
ففـي  . حياض اإلسالم، ويدافعون عن ديار املسلمني، باليد واللسان، علما وعمال       

 كـانوا أيـضا     الوقت الذي كانوا يتقدمون فيه صفوف اجلهاد إلعالء كلمة اهللا         
يتزامحون باملناكب يف حلقات العلماء وجلسات الشيوخ، يلتقطون احلكمة مـن           
أفواههم، ويستنريون مبا عندهم من علوم، ويتلقون منـهم النـصح واإلرشـاد،             
ويستفيدون من مثرة جهودهم وجتربتهم ملناهج احلياة املقرونة بـالتطبيق العملـي            

  .لإلسالم وشرائعه

قادة أللوية اجلهاد، واملندفعون لتبليغ دين اهللا، والـذين         وكان من الشباب ال   
. سارت اجليوش اإلسالمية حتت ألويتهم، وحقق اهللا النصر املؤزر علـى أيـديهم            

  وتارخينا اإلسالمي حافل بالشباب
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  .ااهد العامل والشيوخ اربني ااهدين رمحهم اهللا

د يف احلروب الـصليبية يف      ولقد استمر الشباب املسلم يف عطاء اخلري املتجد       
الشام واألندلس وغريها من املواقف اليت يتصادم فيها احلق بالباطل حـىت اليـوم،            
فغاظت تلك احلماسة أعداء اإلسالم، حيث سعوا إىل وضع العراقيل يف طريقهم،            
أو تغيري اجتاههم، إما بفصلهم عن دينهم أو إجياد هوة سحيقة بينـهم وبـني أويل      

لصائب يف أمتهم، أو بإلصاق األلقاب املنفرة منـهم، أو وصـفهم   العلم، والرأي ا 
بصفات ونعوت غري صحيحة، وتشويه مسعة من أنار اهللا بصائرهم يف جمتمعـام،             

  .أو بتأليب بعض احلكومات عليهم

كل هذا قد يؤدي بالتايل إىل ظهور حركات تتسم بطابع الوقـوف مـن              
، قد يصل إىل نوع من املواجهة يف بعـض          اتمع والقيادات، موقفاً قاسياً ومضاداً    

. األحيان، أو العمل السري الذي قد خيالطه ما يشينه، أو يغري من جمراه الطبيعـي              
وإىل جانب هذا يرى يف العامل بأسره حركات إسالمية، قد ظهرت على السطح،             
وبعضها يف أمريكا وأوروبا، تتفهم اإلسالم، وتدعو إليه، وترى فيه العالج ملـا يف            

  .لعامل من قلق ومشكالت أمهها جنوح الشباب، واملؤثرات فيهما

هذه احلركات كان للشباب فيها دور كبري، وأفعال مؤثرة، تدعو للتبـصري            
واملؤازرة، إال أن بعضها وخاصة يف بعض الدول اإلسالمية قد تعـرض للكبـت              

 بـه   وبعضها استمر يف أداء الدور الذي تنـادي       . واملضايقة واالضطهاد واملالحقة  
  تعاليم اإلسالم يف سبيل الدعوة واالهتمام بتبصري املسلمني عما جد يف حيام، وال
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  .يسري وفق منهج اإلسالم

وقد كان هلذا النوع، وما زال أثر طيب حبمـد اهللا يف إصـالح أوسـاط                
الشباب، وإقامة كثري من اتمعات على جادة احلق واهلدى، يف داخـل العـامل              

طريق الكتاب اإلسالمي واملنرب، واحملاضرات، واملخيمات      اإلسالمي وخارجه عن    
واملعسكرات اإلسالمية اليت يلتقي املسلمون فيها من عدة أقطار، فيتذكرون علوم           
دينهم، ومشكالت جمتمعهم، ويتفهمون الواقع من حوهلم ويعملـون بقـول اهللا            

ِليتفَقَّهوا ِفي الديِن وِلينِذروا قَومهم     فَلَوال نفَر ِمن كُلِّ ِفرقٍَة ِمنهم طَاِئفَةٌ        {: تعاىل
  .)١(}ِإذَا رجعوا ِإلَيِهم لَعلَّهم يحذَرونَ

مث حيرصون على تنظيم أوقات الفراغ يف العمل املثمر وقد استغل الغربيـون             
والشرقيون هذا الفراغ يف أعمال خمتلفة، فلم حتقق النتيجة املرغوبة المتصاص طاقة            

  .لشباب، وتوجيههما
إن دور الشباب املسلم الذي يسري وفق تعاليم اإلسـالم، دور عظـيم يف               
إصالح النفوس وتوجيه اتمع واحملافظة على سالمته وأمنه، ال ينكره إال أعـداء             
اإلسالم، الذين يدركون مكانة اإلسالم، ومسوه يف استجالب من يرغب، منـصفا      

ة واالستقامة والتـوازن يف البيئـة، واألمـن         يف طريق العدالة، واألخالق الكرمي    
  .واالستقرار يف اتمع

وإن من أهم ما جيب مالحظته، وحنن نتحدث عن دور الشباب يف احلركات      
  :اإلسالمية قدميا وحديثا ما يلي

                                     
 .١٢٣سورة التوبة اآلية ) ١(
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 العناية بالشباب منذ نعومة أظفـارهم، وذلـك بتـوجيههم الوجهـة        -١
، وإبعاد املؤثرات الـضارة بـأخالقهم،       اإلسالمية، واالهتمام مبناهجهم التعليمية   

والعمل على ربطهم بدينهم وبكتاب رم، وسنة نبيهم، وأن يعىن العلماء ورجال            
الفكر اإلسالمي باحتضام وتقبل آرائهم واستفسارام، وإرشـادهم إىل طريـق     
احلق والصواب، باحلكمة واملوعظة احلسنة واجلدال باليت هي أحسن الستعدادهم           

  .توجيه، من منطلق الرأي الصائب، الذي حيدده اإلسالم، وحيث عليهلتقبل ال

 احلرص على إجياد القدوة احلسنة يف املدرسة والبيت، والنادي والشارع           -٢
ويف أسلوب التعامل، وعدم وجود املظاهر املنافية لإلسالم، واليت قد حتدث لديهم            

اتمع، والـشكوك فيـه،     شيئا من الشك والريبة أو التردد يف القبول، أو اعتزال           
  .بدعوى أنه جمتمع غري مطبق لإلسالم يقول أبناؤه خبالف ما يعملون

وذا كله حيصل االنفصال، وحتدث التصرفات املتسرعة غري املنضبطة، واليت          
وال تعـود   . تكون نتائجها غري سليمة على الفرد واتمع، وعلى العمل اإلسالمي         

  .فسهمبالفائدة املرجوة على الشباب أن

 عقد لقاءات مستمرة مع الشباب، يلتقي فيهـا والة األمـر والعلمـاء       -٣
واملسئولون يف البالد اإلسالمية بالشباب تطرح فيها اآلراء واألفكـار، وتـدرس            
املشكالت دراسة متأنية وتعاجل فيها القضايا واملسائل اليت حتتاج إىل جواب فاصل            

تتباعد األفكار، وينحـرف العمـل   فيما عرض، حىت ال تتسرب الظنون اخلاطئة و    
  اإلسالمي الذي
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. يتحمس له هؤالء الشباب، لغري الدرب احلقيقي، واملنطلق الذي رمسته تعاليمـه           
وتتم هذه اللقاءات يف جو من االنفتاح إلبداء الرأي املتسم باألخوة واحملبة والثقـة        

  .اآلخريناملتبادلة بعيدا عن التعصب للرأي، أو التسفيه لآلراء، أو جتهيل 

إن الشباب بتوجيههم ورعايتهم، مثل النبتة إذا أحسن الزارع رعايتها منـت     
والشباب فيـه طاقـة     . وأمثرت، وإذا أمهلت تعثر منوها وفقد الثمر منها مستقبال        

حيوية، حيسن االستفادة منها وتنميتها، وأسلم منهج يف احلياة يربط الشباب بدينه            
فكلما ابتعد الشباب عن منهج دينـهم       . إلسالموعلمائه وأمته وبالده، هو منهج ا     

الواضح، وسلكوا طريق الغلو أو اجلفاء، أو التشدد واالنعزال فإن النتائج ستكون            
  .وخيمة وال حول وال قوة إال باهللا

من قادة وعلماء ومفكرين، مسئولية عظيمة، يف       : وإن مسؤولية والة األمور   
 اإلسالم، وتوضيحه هلم، ليأخذوه،     األخذ بأيديهم ورعايتهم وتوجيههم حنو منهج     

  .منهجا وسلوكا، وليسريوا وفق تعاليم شريعته، قدوة وتطبيقا

وهذا من أوجب األمور وأكمل العالج، وهو من باب النصح هللا ولكتابـه             
ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم الذي به يكتمل اإلميان، كما أخرب الـصادق             

  .املصدوق صلى اهللا عليه وسلم

 ترك الشباب عرضة لألفكار اهلدامة، والتصورات اخلاطئـة وعـدم         كما أن 
األخذ بيده، وتفهم آرائه وأفكاره، واإلجابة عن كل تساؤالته، وإيضاح الـرأي            

  الصحيح أمامه قد يفضي إىل ما ال حتمد
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فالواجب األخذ بيده ليتجنب كل ما يضر ويسلك ما ينفع، كمـا فعـل              . عقباه
ليهم ويف عصور التاريخ املختلفة حيث مل حيدث ردود         سلفنا الصاحل رضوان اهللا ع    

فليتعاون والة األمور كبارا وصغارا، علماء      . فعل ذات خطر على الفرد واجلماعة     
ومتعلمني، مفكرين ومسؤولني، مع الشباب يف البيوت واملدارس، ويف اتمعـات           

جـواء  واجلامعات، كل هؤالء يتعاونون على إرشاد الشباب وتوجيهه، ويئة األ          
  .السليمة له ليبدع فيها، يف ظل العقيدة اإلسالمية السمحة منهج اإلسالم احلكيم

واهللا نسأل أن يوفق أمة اإلسالم شيبا وشبابا، قادة وشعوبا، إىل العمل مبـا              
، وأن يصلح القلـوب واألعمـال، وأن   توجيهاً وتبصرياً وعمالً واقتداءً يرضي اهللا   

ه ويل ذلك والقادر عليه، وهو اهلادي إىل سـواء  يهدي اجلميع صراطه املستقيم، إن   
  .السبيل، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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)١( 

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد الصادق األمـني،            
  :وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد

قد بعث األنبياء واملرسـلني للـدعوة إىل توحيـده،          فإن اهللا جلت قدرته     
وإخالص العبادة له سبحانه، وإيضاح شرعه الذي شرع لعباده، وخلـق الـثقلني       

 وقال عـز  )٢(}وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإال ِليعبدونِ {: لذلك، كما قال سبحانه   
  .)٣(}ِن اُعبدوا اللَّه واجتِنبوا الطَّاغُوتولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسولًا أَ{: وجل

وأخرب سبحانه وحبمده أنه ال يعذب قوما إال بعد إرسال البشري والنذير، قال             
يا أَهلَ الِْكتاِب قَد جاَءكُم رسولُنا يبين لَكُم علَى فَترٍة ِمن الرسـِل أَنْ              {: تعاىل

ِمن بِشٍري وال نِذيٍر فَقَد جاَءكُم بِشري ونِذير واللَّه علَى كُلِّ شيٍء   تقُولُوا ما جاَءنا    
ولًا{:  وقال تعاىل)٤(}قَِديرسثَ رعبى نتح ذِِّبنيعا ما كُنم٥(}و(.  

  ونبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم الذي بعثه اهللا على فترة من الرسل، جاء بعد

                                     
كملة وجهها مساحة الشيخ مبناسبة انعقاد املؤمتر العاملي السادس للندوة العاملية للـشباب اإلسـالمي               ) ١(

 ١٦هـ ونشرت يف جملة البحـوث اإلسـالمية العـدد           ١٤٠٦ مجادى األوىل    ١٧-١٢بالرياض ما بني    
 .٣٤٦ إىل ٣٣٨ص

 .٥٦لذاريات اآلية سورة ا) ٢(
 .٣٦سورة النحل اآلية ) ٣(
 .١٩سورة املائدة اآلية ) ٤(
 .١٥سورة اإلسراء اآلية ) ٥(
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ض جورا وظلما، وبعد أن تغلبت معصية اهللا يف أرضه على طاعتـه،   أن ملئت األر  
فأرسله اهللا للعاملني اإلنس واجلن، وللعجم والعرب، بشريا ونذيرا ومبلغا لـشرع            
اهللا، فوضح احلق، ودعا إليه، وأرسل الرسل وبعث الكتب للرؤسـاء والعظمـاء،     

قُلْ يـا   {: اهللا تعاىل بالدعوة ملا جاء به، لتقوم احلجة على من عاند وخالف، قال            
أَيها الناس ِإني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم جِميعا الَِّذي لَه ملْك السماواِت والْـأَرِض ال              
ِإلَه ِإال هو يحِيي ويِميت فَآِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه النِبي الْأُمي الَِّذي يـؤِمن ِباللَّـِه               

كَِلمونَودتهت لَّكُملَع وهِبعات١(}اِتِه و(.  
ألن فيهـا   . وقد جعل اهللا شريعته خامتة الشرائع، ورسالته خامتة الرساالت        

الكمال والشمول ملا يصلح الناس يف معاشهم ومعادهم، ومل يترك صلى اهللا عليـه              
صـلى اهللا   وسلم خريا إال دعا الناس إليه، أو شرا إال حذرهم منه، كما قال النيب               

)) تركتكم على احملجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك          (: (عليه وسلم 
ما بعث اهللا من نيب إال كان حقا عليه أن يدل أمتـه    : ((وقال صلى اهللا عليه وسلم    

. خرجه مـسلم يف صـحيحه  )) على خري ما يعلمه هلم وينذرهم شر ما يعلمه هلم        
ركت فيكم أمرين لن تضلوا أبدا ما متسكتم مـا          ت(: (وقال صلى اهللا عليه وسلم    

  )).كتاب اهللا وسنيت
ففي كتاب اهللا األمر بالدعوة إىل دين اهللا، دين احلق الذي ال يقبل سـبحانه     

ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحـسنِة        {: من البشر سواه قال تعاىل    
   اآلية، وقال)٢(}ي أَحسنوجاِدلْهم ِبالَِّتي ِه

                                     
 .١٥٨سورة األعراف اآلية ) ١(
 .١٢٥سورة النحل اآلية ) ٢(
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ومن يبتِغ غَير الِْإسالِم ِدينـا      {:  وقال سبحانه  )١(}ِإنَّ الدين ِعند اللَِّه الِْإسالم    {: تعاىل
       اِسِرينالْخ ِة ِمنِفي الْآِخر وهو هلَ ِمنقْبي ويف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليـه         )٢(}فَلَن 

عوة، والتوضيح ملا جيب أن يؤديه املسلم حنو ديـن اهللا، وذلـك             وسلم احلث على الد   
بتوضيحه لسائر البشر، فهو أمانة ملقاة على عواتق أهل العلم وال تربأ ذممهم بذلك، حنو        

املـؤمن  : ((إخوام املسلمني وغريهم بالتوضيح والنصح، قال صلى اهللا عليه وسـلم          
رواه البخاري ومسلم، وقـال     )) عهللمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بني أصاب       

مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلـسد إذا      : ((صلى اهللا عليه وسلم   
  .متفق عليه) )اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى

أخرجـه  )) من دل على خري فله مثل أجر فاعلـه        : ((وقال صلى اهللا عليه وسلم    
لصحيحني أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي رضـي اهللا            مسلم يف صحيحه، ويف ا    

فواهللا : ((عنه ملا بعثه إىل اليهود يف خيرب ليدعوهم إىل اإلسالم ويبني هلم حق اهللا عليهم              
  )).بك رجال واحدا خري لك من محر النعم ألن يهدي اهللا

ن على  فاملسلمون يف أي مكان وزمان واجب عليهم التناصح فيما بينهم، والتعاو          
: الرب والتقوى والتواصي باحلق والصرب عليه، ودعوة غريهم إىل اإلسالم، قـال تعـاىل             

ِإال الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصـوا        *سانَ لَِفي خسٍر    ِإنَّ الِْإن * والْعصِر  {
وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى وال تعاونوا علَى { وقال تعاىل   )٣(}صبِرِبالْحق وتواصوا ِبال  

  ،الدين النصيحة: (( وقال عليه الصالة والسالم)٤(}الِْإثِْم والْعدواِن

                                     
 .١٩سورة آل عمران اآلية) ١(
 .٨٥سورة آل عمران اآلية ) ٢(
 .سور العصر كاملة) ٣(
 .٢سورة املائدة اآلية ) ٤(
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هللا ولكتابـه   (: (ملن يا رسول اهللا؟ قـال     : قالوا) )الدين النصيحة الدين النصيحة   
  .متفق عليه) )لمني وعامتهمولرسوله وألئمة املس

فالواجب على املسلم االمتثال ألوامره وطاعة رسوله صلى اهللا عليه وسلم،            
ألن يف ذلك السعادة كلـها يف الـدنيا واآلخـرة، والعـزة       . والنصح هللا ولعباده  

للمسلمني ال تكون إال بذلك، حيث يعلي سبحانه كلمتـهم وينـصرهم علـى              
 )١(}وِإنَّ جندنا لَهم الْغـاِلبونَ {: ما قال سبحانهأعدائهم مهما كثروا وتعاونوا، ك  

 ولقد مسعنا وقرأنا األخبار عن      )٢(}ِللْمؤِمِننيوِللَِّه الِْعزةُ وِلرسوِلِه و   {: وقال سبحانه 
كثري من إخواننا املسلمني يف اتمعات اليت أكثر أهلها من غري املـسلمني، ومـا               
حيصل عليهم من التسلط والتضييق يف إقامة شعائر دينهم إلبعـادهم عنـه، إمـا               

على اإلسـالم،   باإلكراه أو بطرق أخرى، فنسأل اهللا هلم وجلميع املسلمني الثبات           
  .والعافية من مكايد األعداء

وال شك أم على ثغرة مهمة من ثغور اإلسالم، وحيتاجون واحلالة هذه إىل             
كل مساعدة وعون سواء من الناحية السياسية، وهذا خاص باحلكومات اإلسالمية           
من العرب وغريهم اليت لديها غرية على اإلسالم، وهلا عالقات مع تلك الـدول،              

املندوبني وبعث الرسائل والتأكيد على ممثلياا، وما إىل ذلك من الوسائل           بإرسال  
واألساليب اليت تعني إخوام يف تلك األقليات، وترفع معنويام، وتـشعر مـن             
يتسلط عليهم بأن هلم أخوة يف العقيدة يهتمون بأمرهم ويتابعون أخبارهم ويغارون         

  وسوف يرتفع .هلم
                                     

 .١٧٣سورة الصافات اآلية  )١(
 .٨سورة املنافقون اآلية ) ٢(
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 عندما تشعر تلك الدول وغريهـا أن     - إن شاء اهللا     -  الضيم والظلم عن املسلمني   
وراء هذه القلة املسلمة دوال تتأمل آلالمهم، وتم بشئوم، فتنصاع ملطالبهم وترفع          
يدها عن ظلمهم، وال سيما أن غالب تلك الدول حباجة إىل البالد اإلسـالمية يف               

  .الشئون االقتصادية وغريها

شك أم يف أمس احلاجة إىل املساعدة املادية        والقلة املسلمة يف كل مكان ال       
واملعنوية إلقامة املساجد وبناء املدارس، وحنو ذلك مما يعينهم يف عملهم اإلسالمي،            
وواجب على كل مسلم أن يعينهم بقدر طاقته، مع إرسال الدعاة هلم، لتعلـيمهم              

  .ور دينهمألن الكثري منهم يف جهل كبري بأم. العقيدة الصحيحة، واللغة العربية

وذه املناسبة حنب أن نشري إىل أن للرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية            
واإلفتاء والدعوة واإلرشاد حبمد اهللا جهودا يف خمتلف البالد اإلسالمية والبالد اليت            
فيها أقليات، وتشاركها يف ذلك رابطـة العـامل اإلسـالمي، وبعـض الـدول               

 أن ينفع ذه اجلهود وأن جيعلها خالصة لوجهـه  واملؤسسات اإلسالمية، أسأل اهللا   
  .الكرمي، وأن يوفق القائمني على ذلك ملا حيب ويرضى

فقد قامت الرئاسة مبواصلة نشر رسالة اإلسالم يف ربوع أفريقيا وأوروبـا،            
وأمريكا وآسيا وأستراليا، إليصال كلمة احلق إىل الناس مبا توزعه من املـصاحف             

املرشدين وما يقومون به من حماضرات ودروس ولقاءات        والكتب بواسطة الدعاة و   
  واتصاالت بشىت الطبقات، وبأنواع الثقافات، ومن خالل املساجد واملدارس
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واجلمعيات واملؤسسات اإلسالمية اليت تدعمها، وتساهم يف تأسيـسها وبنائهـا،           
  .بواسطة دعاا املنتشرين يف سائر أرجاء األرض

ما يقرب من مخسني بلدا يف إفريقيا وحدها، وهلا         فالرئاسة توجه نشاطاا في   
أكثر من ألف داعية هناك، يبلغون كلمة اإلسالم، ويدعون إىل دين اهللا يف املساجد         
واتمعات واملناسبات املتعددة، ويقومون بالتدريس والـوعظ وإرشـاد النـاس           

ينا حممد صلى   باحلسىن إىل صراط اهللا املستقيم، وإىل العقيدة الصحيحة اليت بلغها نب          
  .اهللا عليه وسلم ألمته، وسار على جها الصفوة األوىل من هذه األمة

وقد نفع اهللا جبهود هؤالء الدعاة وأخبار أعماهلم ظاهرة حبمد اهللا، حيـث             
أمـا يف أمريكـا وأوروبـا       . أسلم على أيديهم اجلم الغفري، ممن أراد اهللا هدايتهم        

 أخرى بإرسال العديد مـن الوفـود،        وأستراليا، فقد قامت الرئاسة ضمن جهود     
وذلك ملعايشة هذه األقليات املسلمة، وتقصي احلقائق عن أوضـاع املـسلمني،            
وتقومي أعماهلم، ومعرفة ما يستجد بشأم وإجياد احللـول ملـا يعترضـهم مـن          

  .مشكالت، وبيان ما ينقصهم يف عملهم اإلسالمي

ني إىل البلدان احملتاجة    وقد متخض عن ذلك إرسال الكثري من الدعاة واملدرس        
اليت يوجد فيها أقليات مسلمة، ودعم اجلمعيات واملراكز اإلسالمية يف بناء منشآا            
ماديا ومعنويا مع تزويدهم بأمهات الكتب واملراجع العلمية، والنصح واإلرشـاد           

  .هلم، لعل اهللا ينفع بذلك
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 يف البلدان اليت يوجد ا أما يف آسيا فتقوم الرئاسة بتوفري عدد ال بأس به من الدعاة    
أقليات إسالمية لنشر الدعوة اإلسالمية بينهم املبنية على أسـاس مـن العقيـدة              
الصحيحة حسبما أخذها السلف الصاحل عن رسول صلى اهللا عليه وسلم، وفهمها            

  .أصحابه رضوان اهللا عليهم

كما وضعت مكاتب ومشرفني ملتابعة أعمال الدعاة، وتـوزيعهم حـسب           
 البلدان، وحبث ما فيه مصلحة لدعم اجلمعيات اإلسـالمية املعروفـة            حاجة تلك 

بسالمة االجتاه بعد التأكد من حاجتهم بالكتب اإلسالمية والكتابة إىل املؤسسات           
التعليمية لتزويدهم باملقررات املدرسية، كما تقوم باملسامهة يف إكمال مشروعام          

اهم كاملـسامهة يف بنـاء املـساجد        اليت تعود على املسلمني بالنفع يف دينهم ودني       
وترميمها وتزويدها باملصاحف، وتوثيق املؤسسات اإلسالمية لالطمئنـان علـى          
سالمة القائمني على العمل وصدقهم، وذلك بإعطائهم توصيات خاصة حمليب اخلري           
ملساعدم يف عملهم اخلريي، وإرسال الوفود من الرئاسة لتفقد أحوال األقليـات            

  .م الضروريةومعرفة احتياجا

وكل ما ذكرت من عمل الرئاسة ودعمها للجمعيات اإلسالمية واملراكـز           
اإلسالمية، وإرسال الدعاة وغري ذلك من أعمال إسالمية، كله إمنا يتم بفضل اهللا             
سبحانه مث بفضل حكومتنا الرشيدة، وعلى رأسها خادم احلرمني الشريفني امللـك            

  .ق، وفسح يف أجله على خري عملفهد حفظه اهللا من كل سوء ونصر به احل
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وذه املناسبة اليت تعقدها ندوة الشباب العاملية لبحث أوضاع األقليات اإلسالمية     
يف العامل، أوصي إخواين الدعاة مجيعا بتقوى اهللا سبحانه وتعاىل، والعمل بـإخالص يف          

يأتيه الباطل  تبليغ هذا الدين مستحضرين ما جاء يف كتاب اهللا سبحانه وتعاىل، الذي ال              
من بني يديه وال من خلفه ترتيل من حكيم محيد، يف فضل الـدعوة وآداب الـدعاة،                 

ومن أَحسن قَولًا ِممن دعا ِإلَى اللَِّه وعِملَ صاِلحا وقَالَ ِإنِنـي            {: حيث قال سبحانه  
 ِلِمنيسالْم و قُلْ{:  وقال عز وجل)١(}ِمنعِبيِلي أَدِذِه سـا    هٍة أَنـِصريلَى بِإلَى اللَِّه ع

       ِرِكنيشالْم ا ِمنا أَنمانَ اللَِّه وحبسِني وعبِن اتمِبيِل   {:  وقال سبحانه  )٢(}وِإلَى س عاد
نسأَح ِبالَِّتي ِهي ماِدلْهجِة ونسِعظَِة الْحوالْمِة وِبالِْحكْم كب٣(}ر(.  

 صلى اهللا عليه وسلم يف األحاديث الصحيحة اليت منـها        وما ثبت عن رسول اهللا    
وقوله صـلى اهللا    )) من دل على خري فله مثل أجر فاعله       : ((قوله صلى اهللا عليه وسلم    

 فـواهللا : ((عليه وسلم ألمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ملا بعثه إىل خيرب              
  )).مألن يهدي اهللا بك رجال واحدا خري لك من محر النع

ووصييت إلخواين املسلمني يف األقليات اإلسالمية ويف كل مكان، أن يتقـوا            
اهللا وأن يتفقهوا يف دينهم، ويسألوا أهل العلم عما أشكل، وأن حيرصوا على تعلم              
اللغة العربية ليستعينوا ا على فهم كتاب اهللا عز وجل وسنة نبيه صلى اهللا عليـه                

هللا فهما وعمال، كمـا جـاء يف احلـديث          وسلم، وأول ذلك االهتمام بكتاب ا     
  خريكم من تعلم القرآن((الصحيح 

                                     
 .٣٣سورة فصلت اآلية ) ١(
 .١٠٨سورة يوسف اآلية ) ٢(
 .١٢٥سورة النحل اآلية ) ٣(
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وغريها من كتب الفقه والعقيدة     . ، مث قراءة كتب احلديث املوثوقة املعتربة      ))وعلمه
وأن يتلقوا كل ذلك على أيدي علماء معروفني        . املعتمدة عند أهل السنة واجلماعة    

  .يحبالصالح والتقوى وحسن العقيدة، والعلم الصح

وعلى اإلخوة العلماء يف اتمعات ذات األقلية املسلمة أن ينشطوا يف جمـال       
  .الدعوة إىل اهللا بني إخوام وغريهم، وهلم األجر والثواب من اهللا سبحانه وتعاىل

ومـن  {: وهذا العمل من أجلّ األعمال وأعظمها كما تقدم يف قوله تعـاىل   
 مث بعد )١(} اللَِّه وعِملَ صاِلحا وقَالَ ِإنِني ِمن الْمسِلِمنيأَحسن قَولًا ِممن دعا ِإلَى    

ذلك جيب عليهم تبليغ هذا الدين إىل من حوهلم من األمم األخرى، ألنـه ديـن                
قُلْ يا أَيها الناس ِإنـي رسـولُ اللَّـِه ِإلَـيكُم      {: اإلسالم للناس كافة قال تعاىل    

  .)٢(}جِميعا

تمعات بأشد احلاجة إىل هذا الدين، والداعي إىل اهللا حيـصل لـه             وهذه ا 
األجر العظيم إذا كان سببا يف هداية هؤالء وإرشادهم ملا خفي عليهم من أمـور               

: دين اإلسالم كما تقدم يف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم لعلي بـن أيب طالـب                
  )).لنعمفواهللا ألن يهدي اهللا بك رجال واحدا خري لك من محر ا((

فبهذه الدعوة يدخل يف دين اهللا دين اإلسالم إن شاء اهللا أفواج ويقل عـدد               
  الكفار فتصبح الغلبة إن شاء اهللا تعاىل

                                     
 .٣٣سورة فصلت اآلية ) ١(
 .١٥٨سورة األعراف اآلية ) ٢(
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للمسلمني، وإن مل يتمكن املسلم يف تلك البالد من الدعوة فعليه أن يلتزم بدينـه               
ببة لـذوي   وأن يتخلق باألخالق واآلداب اإلسالمية، ألا دعوة بالفعل، وألا حم         

العقول الصحيحة فيتأثر الناس غالبا ذه الصفات احلميدة، ولقد دخل اإلسالم إىل            
  .بعض جنوب شرق آسيا بأخالق التجار من األمانة والصدق يف املعاملة

ومىت عجز املسلم عن إظهار دينه يف بلد إقامته، حبيث ال يأمن علـى دينـه       
د آمنة يستطيع فيها أن يؤدي شـعائر  وعرضه وماله، فإنه جيب عليه اهلجرة إىل بال      

دينه بأمن وراحة بال إذا استطاع ذلك، عمال باآليات واألحاديـث الـواردة يف              
  .ذلك

وال يفوتين أن أشكر للقائمني على هذه الندوة جهودهم الطيبة يف خدمـة             
  .اإلسالم واملسلمني

اد وصالح  نسأل اهللا لنا وهلم وجلميع املشاركني يف هذا املؤمتر التوفيق والسد          
النية والعمل إنه جواد كرمي، وصلى اهللا وسلم على نبينا وسيدنا حممد بن عبد اهللا               

  .وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إىل يوم الدين
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)١(  

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

قد كتبت منذ أيام مقاال يتضمن جواب سؤال عن حكم االحتفال باملولد،            ف
وقد نـشر املقـال يف      . وأوضحت فيه أن االحتفال به من البدع احملدثة يف الدين         

الصحف احمللية السعودية وأذيع من اإلذاعة، مث علمت بعد ذلك أن إذاعة لنـدن              
فتعني علـي   .  باملوالد كفر  نقلت عين يف إذاعتها الصباحية أين أقول بأن االحتفال        

إن ما ذكرته هيئة اإلذاعة الربيطانيـة يف إذاعتـها          : إيضاح احلقيقة للقراء، فأقول   
كـذب ال  . الصباحية يف لندن منذ أيام عين أين أقول بأن االحتفال باملوالد كفـر           

وإين آلسف كـثريا  . أساس له من الصحة، وكل من يطلع على مقايل يعرف ذلك        
ترمها الكثري من الناس مث تقدم هي أو مراسلوها علـى الكـذب             إلذاعة عاملية حي  

الصريح، وهذا بال شك يوجب على القراء التثبت يف كل ما تنقله هذه اإلذاعـة               
  .خشية أن يكون كذبا كما جرى يف هذا املوضوع

وأسأل اهللا أن حيفظنا ومجيع املسلمني من الكذب ومن كـل مـا يغـضبه               
قة جرى نشره، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممـد       وللحقي. سبحانه إنه جواد كرمي   

  .وآله وصحبه

                                     
 .٣١١ ص٦نشرت يف جملة البحوث اإلسالمية العدد ) ١(
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)١( 

هل يوجد الرسول عليه الصالة والسالم ىف كل مكان، وهل كـان            : السؤال
  يعلم الغيب؟

هللا صـلى اهللا   قد علم من الدين بالضرورة وباألدلة الشرعية أن رسول ا          :اجلواب
عليه وسلم ال يوجد يف كل مكان وإمنا يوجد جسمه يف قربه فقط يف املدينة املنورة، أما             
روحه ففي الرفيق األعلى يف اجلنة، وقد دل على ذلك ما ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم                 

  . ثالثا مث تويف))للهم يف الرفيق األعلىا: ((أنه قال عند املوت

من الصحابة ومن بعدهم أنه عليه الصالة والسالم دفن         وقد أمجع علماء اإلسالم     
يف بيت عائشة رضي اهللا عنها ااور ملسجده الشريف ومل يزل جسمه فيه إىل حـني                
التاريخ، أما روحه وأرواح بقية األنبياء واملرسلني وأرواح املؤمنني فكلـها يف اجلنـة،              

 اجلميع من العلم واإلميان،     لكنها على منازل يف نعيمها ودرجاا حسب ما خص اهللا به          
  .والصرب على محل املشاق يف سبيل الدعوة إىل احلق

أما الغيب فال يعلمه إال اهللا وحده، وإمنا يعلم الرسول صلى اهللا عليه وسلم وغريه             
من اخللف من الغيب ما أطلعهم اهللا عليه مما ورد يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة ييانه                

 وأحوال القيامة وغري ذلك مما دل عليه القرآن الكرمي واألحاديث           من أمور اجلنة والنار   
  الصحيحة، كأخبار الدجال وطلوع الشمس من مغرا

                                     
 .هـ١٣٩٠مية العدد الثالث حمرم نشرت مبجلة اجلامعة اإلسال) ١(



  

 - ٣٨٢ -

وخروج الدابة ونزول املسيح عيسى بن مرمي يف آخر الزمان وأشباه ذللك، لقـول        
  الْغيب ِإالقُلْ ال يعلَم من ِفي السماواِت والْأَرضِ      {: اهللا عز وجل يف سورة النمل     

قُلْ ال أَقُولُ لَكُـم ِعنـِدي       {:  وقوله سبحانه  )١(}اللَّه وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ    
   بيالْغ لَمال أَعاللَِّه و اِئنزاآلية من سورة األنعام، وقوله سبحانه يف سـورة  )٢(}خ 

را ِإال ما شاَء اللَّه ولَو كُنت أَعلَـم         قُلْ ال أَمِلك ِلنفِْسي نفْعا وال ض      {: األعراف
الْغيب الستكْثَرت ِمن الْخيِر وما مسِني السوُء ِإنْ أَنا ِإال نِذير وبـِشري ِلقَـوٍم               

  . واآليات يف هذا املعىن كثرية)٣(}يؤِمنونَ
 الغيب، منـها مـا   وقد صح عن رسول اهللا يف أحاديث ما يدل على أنه ال يعلم  

ما املسئول عنها بأعلم من الـسائل مث        : ثبت يف جوابه جلربيل ملا سأله عن الساعة قال        
ِإنَّ اللَّه ِعنده ِعلْم الساعِة وينزلُ      {: قال يف مخس ال يعلمهن إال اهللا وتال قوله سبحانه         

السالم ملا رمى أهل اإلفك     أنه عليه الصالة و   :  اآلية من سورة لقمان، ومنها     )٤(}الْغيثَ
عائشة رضي اهللا عنها بالفاحشة مل يعلم براءا إال برتول الوحي كما يف سورة النـور،    

أنه ملا ضاع عقد عائشة يف بعض الغزوات مل يعلم صلى اهللا عليه وسلم مكانـه           : ومنها
 من  وهذا قليل من كثري   . وبعث مجاعة يف طلبه فلم جيدوه، فلما قام بعريها وجدوه حتته          

  .األحاديث الواردة يف هذا املعىن
أما ما يظنه بعض الصوفية من علمه بالغيب وحضوره صلى اهللا عليه وسلم لديهم       

  يف أوقات احتفاهلم باملولد وغريه فهو شيء باطل ال أساس

                                     
 .٦٥سورة النمل اآلية ) ١(
 .٥٠سورة األنعام اآلية ) ٢(
 .١٨٨سورة األعراف اآلية ) ٣(
 .٣٤سورة لقمان اآلية ) ٤(
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فنسأل اهللا لنا . له، وإمنا قادهم إليه جهلهم بالقرآن والسنة وما كان عليه السلف الصاحل         
سلمني العافية مما ابتالهم به، كما نسأله سبحانه أن يهدينا وإيـاهم مجيعـا              وجلميع امل 

  .صراطه املستقيم إنه مسيع جميب

  



)١( 

تعليقهـا يف   هل كتابة التعاويذ من اآليات القرآنية وغريها و       : السؤال األول 
  الرقبة شرك أم ال؟

إن الرقى والتمـائم   : ((قد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         : واجلواب
أخرجه أمحد وأبو داود وابن ماجة وابن حبـان واحلـاكم وصـححه      )) والتولة شرك 

وأخرج أمحد أيضا وأبو يعلى واحلاكم وصححه عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنـه أن                
من تعلق متيمة فال أمت اهللا له ومن تعلق ودعة فال ودع           : (( عليه وسلم قال   النيب صلى اهللا  

من تعلق متيمة فقـد     : ((وأخرجه أمحد من وجه آخر عن عقبة بن عامر بلفظ         )) اهللا له 
 هذا املعىن كثرية، والتميمة هي ما يعلق على األوالد أو غريهم             واألحاديث يف  ))أشرك

من الناس لدفع العني أو اجلن أو املرض وحنو ذلك، ويسميها بعـض النـاس حـرزا                 
  ما: أحدمها :ويسميها بعضهم اجلامعة، وهي نوعان

                                     
نشرت يف جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة العدد الرابع السنة السادسة لشهر ربيع اآلخـر عـام      ) ١(

 .١٨٢-١٧٥هـ ص١٣٩٤
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يكون من أمساء الشياطني أو العظام أو اخلرز أو املسامري أو الطالسم وهـي احلـروف         
طعة أو أشباه ذلك، وهذا النوع حمرم بال شك لكثرة األدلة الدالة على حترميه وهـو                املق

من أنواع الشرك األصغر هلذه األحاديث وما جاء يف معناها، وقد يكون شركا أكرب إذا           
اعتقد معلق التميمة أا حتفظه أو تكشف عنه املرض أو تدفع عنه الضر مـن دون إذن                 

  .اهللا ومشيئته

ما يعلق من اآليات القرآنية واألدعية النبوية أو أشباه ذلك مـن            : والنوع الثاين 
إنه من جـنس    : الدعوات الطيبة، فهذا النوع اختلف فيه العلماء فبعضهم أجازه وقال         

  :إنه حمرم واحتج على ذلك حبجتني: الرقية اجلائزة، وبعض أهل العلم منع ذلك وقال

 والزجر عنها واحلكم عليها بأا       عموم األحاديث يف النهي عن التمائم      :إحدامها
شرك، فال جيوز أن خيص شيء من التمائم باجلواز إال بدليل شرعي يدل علـى ذلـك             
وليس هناك ما يدل على التخصيص، أما الرقى فقد دلت األحاديث الصحيحة على أن              
ما كان منها باآليات القرآنية واألدعية اجلائزة فإنه ال بأس به إذا كان ذلـك بلـسان                 

روف املعىن ومل يعتمد املرقى عليها، بل اعتقد أا سبب من األسباب لقـول الـنيب                مع
وقد رقى النيب صلى اهللا عليه ) )ال بأس بالرقى ما مل تكن شركا     (( :صلى اهللا عليه وسلم   

واألحاديث يف ذلك  )) ال رقية إال من عني أو محة      : ((وسلم ورقى بعض أصحابه، وقال    
د يف شيء من األحاديث استثناء شيء منها فوجـب حتـرمي            كثرية، أما التمائم فلم ير    
  .اجلميع عمال باألدلة العامة

سد ذرائع الشرك وهذا أمر عظيم يف الشريعة، ومعلـوم أنـا إذا             : احلجة الثانية 
جوزنا التمائم من اآليات القرآنية والدعوات املباحة انفتح باب الـشرك واشـتبهت              

  التميمة اجلائزة باملمنوعة، وتعذر



  

 - ٣٨٥ -

لتمييز بينهما إال مبشقة عظيمة فوجب سد الباب وقفل هذا الطريق املفـضي إىل              ا
  .الشرك، وهذا القول هو الصواب لظهور دليله واهللا املوفق

يقول كثري من علمائنا أنه من املمكن أن نرى رسـول اهللا        : السؤال الثاين 
اطني ال صلى اهللا عليه وسلم يف املنام وأن رؤيته يف املنـام حقيقـة؛ ألن الـشي       

يستطيعون أن يتمثلوا بشخصية الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وهل مثل هـذه       
  العقيدة شرك أم ال؟

هذا القول حق وهو من عقيدة املسلمني وليس فيه شرك ألنه قـد             : اجلواب
من رآين يف املنام فقـد رآين فـإن         : ((ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        

فهذا احلديث الصحيح، يـدل     . متفق على صحته  )) الشيطان ال يتمثل يف صوريت    
على أنه صلى اهللا عليه وسلم قد يرى يف النوم، وأن من رآه يف النوم على صورته                 
املعروفة فقد رآه، فإن الشيطان ال يتمثل يف صورته، ولكن ال يلزم من ذلـك أن                

 مـن  يكون الرائي من الصاحلني، وال جيوز أن يعتمد عليها يف شيء خيالف ما علم         
الشرع، بل جيب عرض ما مسعه الرائي من النيب من أوامر أو نواهي أو خرب أو غري                 
ذلك من األمور اليت يسمعها أو يراها الرائي للرسول صلى اهللا عليه وسلم علـى               
الكتاب والسنة الصحيحة، فما وافقهما أو أحدمها قبل، وما خالفهما أو أحـدمها             

األمة دينها وأمت عليها النعمة قبل وفاة الـنيب         ترك؛ ألن اهللا سبحانه قد أكمل هلذه        
صلى اهللا عليه وسلم، فال جيوز أن يقبل من أحد من الناس ما خيالف ما علم مـن                  
شرع اهللا ودينه سواء كان ذلك من طريق الرؤيا أو غريها وهذا حمل إمجاع بـني                

  إن رؤياه تكونأهل العلم املعتد م، أما من رآه عليه الصالة والسالم على غري صورته ف
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كاذبة كأن يراه أمرد ال حلية له، أو يراه أسود اللون أو ما أشبه ذلك مـن الـصفات                   
فإن الشيطان ال   : ((املخالفة لصفته عليه الصالة والسالم، ألنه قال عليه الصالة والسالم         

فدل ذلك على أن الشيطان قد يتمثل يف غري صورته عليه الـصالة             )) يتمثل يف صوريت  
ويدعي أنه الرسول صلى اهللا عليه وسلم من أجل إضالل النـاس والتلبـيس              والسالم  

  .عليهم
مث ليس كل من ادعى رؤيته صلى اهللا عليه وسلم يكون صادقا وإمنا تقبل دعوى               
ذلك من الثقات املعروفني بالصدق واالستقامة على شريعة اهللا سبحانه، وقـد رآه يف              

لم يسلموا ومل ينتفعوا برؤيته كأيب جهل وأيب حياته صلى اهللا عليه وسلم أقوام كثريون ف       
هلب وعبد اهللا بن أيب بن سلول رأس املنافقني وغريهم، فرؤيته يف النوم عليـه الـصالة        

  .والسالم من باب أوىل
هل الرسول صلى اهللا عليه وسلم حي يف قربه أم ال، وهـل             : السؤال الثالث 

  أم ال؟يعلم يف قربه بأمور الدنيا، وهل هذه العقيدة شرك 
 قد صرح الكثريون من أهل السنة بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم حـي               :اجلواب

يف قربه حياة برزخية ال يعلم كنهها وكيفيتها إال اهللا سبحانه، وليست من جنس حياة               
أهل الدنيا بل هي نوع آخر حيصل ا له صلى اهللا عليه وسلم اإلحساس بالنعيم ويسمع          

ما يرد اهللا عليه روحه ذلك الوقت، كما يف احلـديث الـذي   ا سالم املسلم عليه عند   
رواه أبو داود بإسناد حسن عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسـلم        

وخـرج  )) ما من أحد يسلم علي إال رد اهللا علي روحي حىت أرد عليه السالم             (: (قال
:  صلى اهللا عليه وسلم قـال      البزار بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أن النيب          

وأخرج أبو داود بإسناد جيد عـن       )) إن هللا مالئكة سياحني يبلغوين عن أميت السالم       ((
  ال جتعلوا: ((أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
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  )).قربي عيدا وال بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم
املعىن كثرية، وهذه احلياة الربزخية أكمل من حياة الـشهداء          واألحاديث يف هذا    

وال تحسبن الَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه أَمواتا بـلْ         {: اليت أخرب اهللا عنها سبحانه بقوله     
ي سِبيِل اللَِّه وال تقُولُوا ِلمن يقْتلُ فِ  {:  ويف قوله عز وجل    )١(}أَحياٌء ِعند ربِهم يرزقُونَ   

 وروحه عليه الصالة والسالم يف أعلى علـيني        )٢(}أَموات بلْ أَحياٌء ولَِكن ال تشعرونَ     
عند ربه عز وجل وهو أفضل من الشهداء فيكون له من احلياة الربزخية أكمل من الذي          

يا بل ذلك قـد  هلم، ولكن ال يلزم من هذه احلياة أنه يعلم الغيب أو يعلم أمور أهل الدن       
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث         : ((انقطع باملوت لقوله صلى اهللا عليه وسلم      

أخرجه مسلم يف صحيحه، وقوله )) صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له       
يا رب أصحايب   : فأقول)) يذاد رجال يوم القيامة عن حوضي     : ((عليه الصالة والسالم  

وكُنت علَـيِهم   {:  تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصاحل         إنك ال : فيقال
شِهيدا ما دمت ِفيِهم فَلَما توفَّيتِني كُنت أَنت الرِقيب علَيِهم وأَنت علَى كُلِّ شـيٍء               

ِهيده وسـلم   متفق على صحته، واألحاديث يف هذا الباب كثرية وهو صلى اهللا علي        }ش
  .ال يعلم الغيب يف حياته، فكيف يعلمه بعد مماته

قُلْ ال يعلَم من ِفي السماواِت والْأَرِض الْغيب ِإال اللَّه          {: وقد قال اهللا سبحانه   
قُلْ ال أَقُـولُ    {:  وقال عز وجل آمرا نبيه أن يبلغ الناس        )٣(}وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ   

نِدي خزاِئن اللَِّه وال أَعلَم الْغيب وال أَقُولُ لَكُم ِإني ملَك ِإنْ أَتِبـع ِإال مـا                 لَكُم عِ 
  يوحى ِإلَي قُلْ هلْ يستِوي الْأَعمى والْبِصري أَفَال

                                     
 .١٦٩سورة آل عمران اآلية ) ١(
 .١٥٤سورة البقرة اآلية ) ٢(
 .٦٥سورة النمل اآلية ) ٣(
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 ما شاَء اللَّه ولَـو      قُلْ ال أَمِلك ِلنفِْسي نفْعا وال ضرا ِإال       {:  وقال تعاىل  )١(}تتفَكَّرونَ
               ـِشريبو ِذيرا ِإال نوُء ِإنْ أَنالس ِنيسا ممِر ويالْخ ِمن تكْثَرتالس بيالْغ لَمأَع تكُن

، واآليات الدالة على أنه صلى اهللا عليه وسلم ال يعلم الغيب كـثرية              )٢(}ِلقَوٍم يؤِمنونَ 
أوىل، ومن ادعى أنه يعلم الغيب فقد أعظم علـى اهللا           وهكذا غريه من الناس من باب       

الفرية، كما قالت ذلك عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها، وملا قذف بعـض النـاس                
زوجته عائشة رضي اهللا عنها يف بعض غزواته وأشاع ذلك بعض املنافقني ومن قلدهم              

 لقال هلا وللناس أـا  مل يعلم النيب براءا حىت نزل القرآن بذلك، ولو كان يعلم الغيب         
بريئة ومل ينتظر نزول الوحي يف ذلك، وهكذا ملا ضاع عقدها يف بعض أسفاره بعـث                
أصحابه يلتمسونه فلم جيدوه ومل يعلم النيب صلى اهللا عليه وسلم مكانه حـىت أقـاموا                
البعري الذي كانت حتمل عليه فلما أقاموه وجدوه حتته، واألحاديث يف ذلـك كـثرية               

  . إن شاء اهللا كفايةوفيما ذكرت

يـا  : هل يكون من الشرك إذا قال أحد يف أي بقاع األرض          : السؤال الرابع 
  حممد يا رسول اهللا، يناديه؟

 قد بني اهللا سبحانه يف كتابه الكرمي وعلى لسان رسوله األمني عليه من              :اجلواب
عاء مـن   ربه أفضل الصالة والتسليم أن العبادة حق اهللا ليس فيها حق لغريه، وأن الـد              

يا رسول اهللا أو يا نيب اهللا أو        : العبادة فمن قال من الناس يف أي بقعة من بقاع األرض          
  يا حممد أغثين أو أدركين أو انصرين أو اشفين أو انصر أمتك أو اشف مرضى

                                     
 .٥٠سورة األنعام اآلية ) ١(
 .١٨٨سورة األعراف اآلية ) ٢(
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املسلمني أو اهد ضاهلم أو ما أشبه ذلك فقد جعله شريكا هللا يف العبادة، وهكذا مـن                 
ن األنبياء أو املالئكة أو األولياء أو اجلن أو األصنام أو غريهم            صنع مثل ذلك مع غريه م     

 وقوله  )١(}وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإال ِليعبدونِ     {: من املخلوقات، لقول اهللا عز وجل     
م لَعلَّكُـم   يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَِّذي خلَقَكُم والَِّذين ِمـن قَـبِلكُ           {: سبحانه
  .)٢(}َتتقُون

:  وقوله سـبحانه   )٣(}ِإياك نعبد وِإياك نستِعني   {: ولقوله تعاىل يف سورة الفاحتة    
 وقَـالَ {:  وقوله عز وجـل    )٤(}َفَادعوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين ولَو كَِره الْكَاِفرون       {

م ِإنَّ الَِّذين يستكِْبرونَ عن ِعبادِتي سـيدخلُونَ جهـنم          ربكُم ادعوِني أَستِجب لَكُ   
اِخِرينفسمى الدعاء عبادة وأخرب أن من استكرب عنها سيدخل جهنم داخرا أي            )٥(}د  :

وِإذَا سأَلَك ِعباِدي عني فَِإني قَِريب أُِجيب دعوةَ الـداِع ِإذَا           {: صاغرا، وقال تعاىل  
ونَ      ددشري ملَّهوا ِبي لَعِمنؤلْيوا ِلي وِجيبتساِن فَلْيا{ وقال سبحانه    )٦(}عموا ِإال   وأُِمر 

              ِديـن ذَِلـككَاةَ ووا الزتؤيالةَ ووا الصِقيميفَاَء ونح ينالد لَه ِلِصنيخم وا اللَّهدبعِلي
ذَِلكُم اللَّه ربكُم لَه الْملْك والَِّذين تدعونَ ِمن دوِنِه مـا          {:  وقال عز وجل   )٧(}الْقَيمِة

لَوو اَءكُمعوا دعمسال ي موهعدِقطِْمٍري ِإنْ ت ِلكُونَ ِمنمي  

                                     
 .٥٦سورة الذاريات اآلية ) ١(
 .٢١سورة البقرة اآلية ) ٢(
 .٥سورة الفاحتة اآلية ) ٣(
 .١٤سورة غافر اآلية ) ٤(
 .٦٠سورة غافر اآلية ) ٥(
 .١٨٦سورة البقرة اآلية ) ٦(
 .٥سورة البينة اآلية ) ٧(
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           ئُكبنال يو ِككُمونَ ِبِشركْفُرِة يامالِْقي مويو وا لَكُمابجتا اسوا مِمعـِبريٍ  س١(}ِمثْلُ خ( 
ومن أَضلُّ ِممن يدعو ِمن دوِن اللَِّه من ال يستِجيب لَه ِإلَـى يـوِم               {: وقال سبحانه 

             ِتِهمادوا ِبِعبكَاناًء ودأَع موا لَهكَان اسالن ِشرِإذَا حغَاِفلُونَ و اِئِهمعد نع مهِة وامالِْقي
ا{:  وقال تعاىل)٢(}كَاِفِرينداللَِّه أَح عوا معدِللَِّه فَال ت اِجدسأَنَّ الْم٣(}و(.  

وهذه اآليات وما جاء يف معناها من اآليات واألحاديث كلها تـدل علـى أن               
العبادة حق اهللا وحده، وأن الواجب ختصيصه ا لكونه خلق العباد لذلك وأمرهم بـه،      

ن من دون اهللا ال يسمعون دعاء من يدعوهم ولو فرض           كما تدل على أن مجيع املعبودي     
مساعهم مل يستجيبوا له، كما دلت أيضا على أن املعبودين من دون اهللا يتـربءون مـن         
عابديهم يوم القيامة وينكرون عليهم ذلك وخيربوم أم كانوا غافلني عـن عبـادم            

ن اهللا، وقد بعث اهللا الرسل      إياهم، وبني أم يكونون يوم القيامة أعداء لعابديهم من دو         
عليهم الصالة والسالم وعلى رأسهم خامتهم وأفضلهم نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم             

: يدعون الناس إىل عبادة اهللا وحده وحيذروم من عبادة ما سواه، كما قال سـبحانه              
}         اجو وا اللَّهدبولًا أَِن اُعسٍة را ِفي كُلِّ أُمثْنعب لَقَدو وا الطَّاغُوتِنبوقـال عـز     )٤(}ت 

 )٥(}وما أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإال نوِحي ِإلَيِه أَنه ال ِإلَه ِإال أَنا فَاعبدونِ              {: وجل
: وقال عز وجل يف سورة الرعد آمرا نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن يبلغهم ما أمـره بـه     

   أَعبد اللَّهقُلْ ِإنما أُِمرت أَنْ{

                                     
 .١٤-١٣سورة فاطر اآليات ) ١(
 .٦-٥سورة األحقاف اآليات ) ٢(
 .١٨سورة اجلن اآلية ) ٣(
 .٣٦سورة النحل اآلية ) ٤(
 .٢٥سورة األنبياء اآلية ) ٥(
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 وقال عليه الـصالة والـسالم يف احلـديث          )١(}وال أُشِرك ِبِه ِإلَيِه أَدعو وِإلَيِه مآبِ      
متفق عليه من حديث     ))حق اهللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا         : ((الصحيح

يب صلى  معاذ رضي اهللا عنه، ويف صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أن الن              
وقال عليـه الـصالة     )) من مات وهو يدعو هللا ندا دخل النار       : ((اهللا عليه وسلم قال   

ويف صحيح مسلم عن جابر رضي اهللا عنـه أن الـنيب       )) الدعاء هو العبادة  : ((والسالم
من لقي اهللا ال يشرك به شيئا دخل اجلنة ومن لقيه يـشرك  : ((صلى اهللا عليه وسلم قال   

يف صحيح مسلم أيضا عن طارق األشجعي رضي اهللا عنـه أن            و)) به شيئا دخل النار   
من وحد اهللا وكفر مبا يعبد من دون اهللا حرم مالـه            : ((النيب صلى اهللا عليه وسلم قال     

  )).ودمه وحسابه على اهللا عز وجل

أي : قلت يـا رسـول اهللا     : ويف الصحيحني عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال        
احلديث، واألحاديث يف هذا الباب      ))دا وهو خلقك  أن جتعل هللا ن   ((الذنب أعظم؟ قال    

كثرية، وال شك أن املستغيث بالنيب صلى اهللا عليه وسلم أو بغريه من األولياء واألنبياء               
واملالئكة أو اجلن، إمنا فعلوا ذلك معتقدين أم يسمعون دعاءهم ويقضون حاجـام             

 الغيب ال يعلمه إال اهللا عـز        وأم يعلمون أحواهلم وهذه أنواع من الشرك األكرب، ألن        
وجل، وألن األموات قد انقطعت أعماهلم وتصرفام يف عامل الدنيا، سواء كانوا أنبياء             

  .أو غريهم؛ وألن املالئكة واجلن غائبون عنا مشغولون بشئوم

ألن اهللا  . وليس لنا أن نصرف هلم شيئا من حق اهللا أو ندعوهم مع اهللا عز وجل              
بده وحده دون ما سواه، وأخرب أنه خلق الثقلني لذلك، كما تقـدم    سبحانه أمرنا أن نع   
  ذكر اآليات يف هذا

                                     
 .٣٦سورة الرعد اآلية ) ١(
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املعىن؛ وألن مجيع املعبودين من دون اهللا ال يستطيعون قضاء حاجـات عابـديهم وال               
شفاء مرضاهم، وال يعلمون ما يف نفوسهم، وإمنا الذي يقدر على ذلك ويعلم مـا يف                

ذَِلكُـم اللَّـه    {: ات الدالة على ذلك، قوله سبحانه     هو اهللا وحده، ومن اآلي    . الصدور
ربكُم لَه الْملْك والَِّذين تدعونَ ِمن دوِنِه ما يمِلكُونَ ِمـن ِقطِْمـٍري ِإنْ تـدعوهم ال        

 ِبـِشرِككُم وال  يسمعوا دعاَءكُم ولَو سِمعوا ما استجابوا لَكُم ويوم الِْقيامِة يكْفُرونَ         
 ومسى سبحانه يف هذه اآلية دعاء غريه شركا، ويف آية أخرى مساه             )١(}ينبئُك ِمثْلُ خِبريٍ  

ومن يدع مع اللَِّه ِإلَها آخر ال برهانَ لَه ِبِه فَِإنما ِحسابه ِعنـد          {: كفرا، كما يف قوله   
  .)٢(}ِفرونَربِه ِإنه ال يفِْلح الْكَا

وبني عز وجل يف آية أخرى أن املعبودين دون اهللا من األنبياء وغريهم ال ميلكون               
كشف الضر عن داعيهم وال حتويله من حال إىل حال وال من مكان إىل مكان أو مـن    

قُِل ادعـوا الَّـِذين     {: شخص إىل شخص آخر، كما قال عز وجل يف سورة اإلسراء          
 فَال يمِلكُونَ كَشف الضر عنكُم وال تحِويلًا أُولَِئك الَِّذين يـدعونَ            زعمتم ِمن دوِنهِ  

     ـذَابِإنَّ ع ـهذَابافُونَ عخيو هتمحونَ رجريو بأَقْر مهِسيلَةَ أَيالْو ِهمبونَ ِإلَى رغتبي
  .عىن كثرية واآليات يف هذا امل)٣(}ربك كَانَ محذُورا

  :تنبيه هام
ليس من عبادة غري اهللا التعاون بني العباد األحياء القادرين مبقتـضى األسـباب              

  احلسية، كطلب اإلنسان من اإلنسان احلي

                                     
 .١٤-١٣سورة فاطر اآليات ) ١(
 .١٧منون اآلية سورة املؤ) ٢(
 .٥٧-٥٦سورة اإلسراء اآليات ) ٣(
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القادر احلاضر أو الغائب باملكاتبة وحنوها أن يعينه على تعمري بيته أو إصالح سيارته أو               
هاد أو على التحرز من اللصوص أو قطـاع         أن يقرضه شيئا من املال أو يساعده يف اجل        

الطرق أو حنو ذلك، وهكذا خوف اإلنسان من عدوه احلي أو من اللـصوص أو مـن         
  .املؤذين طبعا كالسباع واحليات والعقارب فيعمل مبا حيرزه من ذلك

فَاستغاثَه {: ومن األدلة على ذلك قوله سبحانه يف سورة القصص يف قصة موسى           
فَخـرج ِمنهـا خاِئفًـا    {:  وقوله عز وجل)١(}عِتِه علَى الَِّذي ِمن عدوهِ   الَِّذي ِمن ِشي  

قَّبرتى   {:  اآلية، وقوله سبحانه   )٢(}يقْوالتو لَى الِْبروا عناوعتوقول النيب صـلى     )٣(}و 
حاديث واآليات واأل)) واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه   : ((اهللا عليه وسلم  

يف هذا املعىن كثرية، فينبغي التنبه هلذا األمر والعناية به؛ ألن كثريا من اجلهال واملشركني          
  .يلبسون على بعض دعاة التوحيد مبثل هذه األمور، واهللا املستعان

إذا جاء أحد عند قرب النيب صلى اهللا عليه وسـلم ليـصلي             : السؤال اخلامس 
  العقيدة شرك أم ال؟ويسلم عليه هل يسمعه ويراه وهل هذه 

 املشروع للمسلم إذا زار مسجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يبـدأ   :اجلواب
بالصالة يف مسجده عليه الصالة والسالم، وإذا أمكن أن يكـون ذلـك يف الروضـة                
الشريفة فهو أفضل، مث يتوجه إىل قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم ويقف أمامـه بـأدب                 

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي اهللا           وخفض صوت، مث يسلم على    
  .عنهما

                                     
 .١٥سورة القصص اآلية ) ١(
 .٢١سورة القصص اآلية ) ٢(
 .٢سورة املائدة اآلية ) ٣(
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وقد أخرج أبو داود بسند جيد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صـلى          
ما من أحد يسلم علي إال رد اهللا علي روحي حىت أرد عليه             : ((اهللا عليه وسلم قال   

صـلى اهللا عليـه     وقد احتج مجاعة من أهل العلم ذا احلديث على أنه           )) السالم
وسلم يسمع سالم املسلمني عليه إذا ردت عليه روحه، وقال آخرون مـن أهـل            
العلم ليس هذا احلديث صرحيا يف ذلك وليس فيه داللة على أن ذلك خاص مبـن                

وقد ثبت عنه عليه . سلم عليه عند قربه، بل ظاهر احلديث يعم مجيع املسلمني عامة    
فضل أيامكم يوم اجلمعة فأكثروا علـي مـن         إن من أ  : ((الصالة والسالم أنه قال   

الصالة فيه فإن صالتكم معروضة علي قالوا يا رسول اهللا كيف تعرض صـالتنا               
خرجه )) عليك وقد أرمت؟ قال إن اهللا حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبياء            

: وسبق قوله صلى اهللا عليـه وسـلم  . أبو داود والنسائي وابن ماجة بإسناد حسن    
فهذه األحاديث وما جـاء يف  )). الئكة سياحني يبلغوين عن أميت السالم إن هللا م  ((

معناها تدل على أنه صلى اهللا عليه وسلم يبلّغ صالة املصلني عليه وسالمهم، وليس        
فيها أنه يسمع ذلك فال جيوز أن يقال إنه يسمع ذلك إال بدليل صحيح صـريح                

للرأي فيها جمال، وقد قال اهللا      يعتمد عليه، فإن هذه األمور وأشباهها توقيفية ليس         
فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه والرسوِل ِإنْ كُنتم تؤِمنونَ ِباللَِّه            {: سبحانه

 وقد رددنا هذه املـسألة إىل القـرآن      )١(}والْيوِم الْآِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويلًا     
 الصحيحة فلم جند ما يدل على مساعه صلى اهللا عليـه وسـلم              العظيم وإىل السنة  

صالة املصلني وسالمهم، وإمنا يف السنة الداللة على أنه يبلّغ ذلـك، ويف بعـضها      
  التصريح بأن املالئكة هي اليت تبلغه ذلك واهللا

                                     
 .٥٩سورة النساء اآلية ) ١(
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سبحانه أعلم، أما كونه صلى اهللا عليه وسلم يرى املسلم عليه فهذا ال أصـل لـه      
ات واألحاديث ما يدل عليه، كما أنه عليه الصالة والسالم ال يعلـم    وليس يف اآلي  

أحوال أهل الدنيا وال ما حيدث منهم ألن امليت قد انقطعت صلته بأهـل الـدنيا                
وعلمه بأحواهلم كما تقدمت األدلة على ذلك، وما يروى يف هذا البـاب مـن                

وره صـلى اهللا    احلكايات واملرائي املنامية وما يذكره بعض أهل التصوف من حض         
عليه وسلم بينهم واطالعه على أحواهلم، وهكذا ما يذكر بعض احملتفلني مبولـده             
عليه الصالة والسالم من حضوره بينهم، فكل ذلك ال صحة له وال جيوز االعتماد              

ألن األدلة الشرعية حمصورة يف كالم اهللا سبحانه وكالم رسوله صـلى اهللا             . عليه
أما اآلراء واملنامات واحلكايـات واألقيـسة   .  احملققعليه وسلم وإمجاع أهل العلم   

. فليس هلا جمال يف هذا الباب وال يعتمد على شيء منها يف إثبات شيء مما ذكرنا               
واهللا ويل التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله              

  .وأتباعه بإحسان إىل يوم الدين
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)١(  

  : احلمد هللا، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وآله وصـحبه، أمـا بعـد               
فقد أرسل اهللا رسوله حممدا صلى اهللا عليه وسلم إىل مجيع الثقلني بشريا ونذيرا، وداعيا               

 منريا، أرسله باهلدى والرمحة ودين احلق، وسعادة الدنيا واآلخـرة  إىل اهللا بإذنه وسراجا 
ملن آمن به وأحبه واتبع سبيله صلى اهللا عليه وسلم، ولقد بلّغ الرسـالة وأدى األمانـة              
ونصح األمة، وجاهد يف اهللا حق جهاده، فجزاه اهللا عن ذلك خري اجلـزاء وأحـسنه                

  .وأكمله

ن أهم فرائض اإلسالم وهي املقصود مـن        وطاعته وامتثال أمره واجتناب يه م     
والشهادة له بالرسالة تقتضي حمبته وإتباعه والصالة عليه يف كل مناسبة وعنـد       . رسالته
ألن يف ذلك أداء لبعض حقه صلى اهللا عليه وسلم وشكرا هللا على نعمته عليـه                . ذكره

  .بإرساله صلى اهللا عليه وسلم

امتثال أمر اهللا سـبحانه     : ئد كثرية منها  ويف الصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم فوا       
وتعاىل، واملوافقة له يف الصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم، واملوافقة ملالئكتـه أيـضا يف      

ِإنَّ اللَّه ومالِئكَته يصلُّونَ علَى النِبي يا أَيها الَِّذين آمنوا صلُّوا           {: ذلك، قال اهللا تعاىل   
لِّمسِه ولَياعِليمس٢(}وا ت(.  

                                     
 .٩-٧ ص١٢نشرت يف جملة البحوث اإلسالمية العدد ) ١(
 .٥٦سورة األحزاب اآلية ) ٢(
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 مضاعفة أجر املصلي عليه ورجاء إجابة دعائه وسبب حلصول الربكة           ومنها أيضاً 
. ودوام حمبته صلى اهللا عليه وسلم وزيادا وتضاعفها وسبب هداية العبد وحياة قلبـه             

فكلما أكثر الصالة عليه وذكره استولت حمبته على قلبه حىت ال يبقى يف قلبه معارضـة              
  .أوامره وال شك يف شيء مما جاء بهلشيء من 

كما أنه صلوات اهللا وسالمه عليه رغب يف الصالة عليه بأحاديث ثبتت عنـه،              
منها ما روى مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صـلى اهللا                  

وعنه رضي اهللا عنـه     ) )من صلى علي واحدة صلى اهللا عليه عشرا       : ((عليه وسلم قال  
ال جتعلوا بيوتكم قبورا وال جتعلوا قربي   : ((أيضا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال        

:  وقال صلى اهللا عليـه وسـلم       )١())عيدا وصلوا علي فإن صالتكم تبلغين حيثما كنتم       
  .)٢())كرت عنده فلم يصل عليرغم أنف رجل ذ((

الصلوات يف التشهد،  . ومبا أن الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم مشروعة يف          
ومشروعة يف اخلطب واألدعية واالستغفار، وبعد األذان وعند دخول املسجد واخلروج           
منه وعند ذكره ويف مواضع أخرى، فهي تتأكد عند كتابة امسه يف كتاب أو مؤلف أو                

  .أو مقال أو حنو ذلك ملا تقدم من األدلةرسالة 

واملشروع أن تكتب كاملة حتقيقا ملا أمرنا اهللا تعاىل به، وليتذكرها القارئ عنـد       
مروره عليها وال ينبغي عند الكتابة االقتصار يف الصالة على رسول اهللا علـى كلمـة                

  وما أشبهها من الرموز اليت قد يستعملها بعض) صلعم(أو ) ص(

                                     
 .٢/٣١٦ املناسك باب زيارة القبور وأمحد يف أخرجه أبو داود وأمحد يف كتاب) ١(
 .أخرجه الترمذي يف كتاب الدعوات حديث حسن غريب) ٢(
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: املؤلفني، ملا يف ذلك من خمالفة أمر اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز بقولـه              الكتبة و 
 مع أنه ال يتم ا املقصود وتنعدم األفضلية املوجـودة  )١(}صلُّوا علَيِه وسلِّموا تسِليما   {

 وقد ال ينتبه هلا القارئ أو ال يفهم املراد ـا،          . كاملة) صلى اهللا عليه وسلم   (يف كتابة   
  .علما بأن الرمز هلا قد كرهه أهل العلم وحذروا منه

فقد قال ابن الصالح يف كتابه علوم احلديث املعروف مبقدمة ابـن الـصالح يف          
قال مـا   ) احلديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده    : (النوع اخلامس والعشرين من كتابه    

  :نصه

ـ          : التاسع لى اهللا عليـه  أن حيافظ على كتابة الصالة والتسليم على رسول اهللا ص
وسلم عند ذكره، وال يسأم من تكرير ذلك عند تكرره فإن ذلك من أكرب الفوائد اليت                

وقد رأينا ألهل   . يتعجلها طلبة احلديث وكتبته، ومن أغفل ذلك فقد حرم حظا عظيما          
ذلك منامات صاحلة، وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته ال كالم يرويه فلذلك ال يتقيد              

  . وال يقتصر فيه على ما يف األصل.فيه بالرواية

وهكذا األمر يف الثناء على اهللا سبحانه عند ذكر امسه حنو عز وجـل وتبـارك                
 أن  :أحـدمها : مث ليتجنب يف إثباا نقـصني     : (إىل أن قال  . وتعاىل، وما ضاهى ذلك   

 أن يكتبها منقوصة معىن :والثاينيكتبها منقوصة صورة رامزا إليها حبرفني أو حنو ذلك،          
كنـت  : وروي عن محزة الكناين رمحه اهللا تعاىل أنه كان يقـول           ).وسلم(بأال يكتب   

) وسلم(أكتب احلديث، وكنت أكتب عند ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم وال أكتب              
  ما لك ال تتم الصالة: فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام فقال يل

                                     
 .٥٦سورة األحزاب اآلية ) ١(
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إىل أن قال ابـن     )... وسلم(يه إال كتبت    فما كتبت بعد ذلك صلى اهللا عل      : ؟ قال علي
انتـهى  . واهللا أعلـم  ) عليه الـسالم  : (قلت ويكره أيضا االقتصار على قوله     : الصالح

  .املقصود من كالمه رمحه اهللا تعاىل ملخصاً

فتح املغيث شرح ألفية احلديث     (وقال العالمة السخاوي رمحه اهللا تعاىل يف كتابه         
أي الصالة والسالم على رسـول      ) الرمز هلا ( الكاتب   واجتنب أيها : (ما نصه ) للعراقي

اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف خطك بأن تقتصر منها على حرفني وحنو ذلـك فتكـون                 
واجلهلة من أبناء العجم غالبا وعوام الطلبـة،        ) الكتاين( كما يفعله    -صورة-منقوصة  

 ملا فيه مـن     فذلك) صلعم(أو  ) صم(أو  ) ص(فيكتبون بدال من صلى اهللا عليه وسلم        
  ).نقص األجر لنقص الكتابة خالف األوىل

تدريب الـراوي يف شـرح تقريـب        (وقال السيوطي رمحه اهللا تعاىل يف كتابه        
ويكره االقتصار على الصالة أو التسليم هنا ويف كل موضع شرعت فيـه             ): (النواوي

 إىل )١(}وا تـسِليما صلُّوا علَيِه وسلِّم {: الصالة كما يف شرح مسلم وغريه لقوله تعاىل       
بـل  ) صـلعم (ويكره الرمز إليهما يف الكتابة حبرف أو حرفني كمن يكتب           : أن قال 

  .انتهى املقصود من كالمه رمحه اهللا تعاىل ملخصا) يكتبهما بكماهلا

هذا ووصييت لكل مسلم وقارئ وكاتب أن يلتمس األفضل ويبحث عمـا فيـه    
نسأل اهللا سبحانه وتعـاىل أن يوفقنـا        . ينقصهزيادة أجره وثوابه ويبتعد عما يبطله أو        

  .مجيعا ملا فيه رضاه، إنه جواد كرمي وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

                                     
 .٥٦سورة األحزاب اآلية ) ١(



  

 - ٤٠٠ -

)١( 

احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومـن وااله،      
  :أما بعد

 لكتابة هذه الكلمة أنه ظهر يف مدينة توسان التابعة لوالية أريزونـا             فالداعي
بأمريكا، شخص يدعى رشاد خليفة مصري األصل أمريكـي اجلنـسية، يقـوم             
بالدعوة على أساس بعيد عن اإلسالم وينكر السنة وينتقص من مرتلـة الرسـول              

  .صلى اهللا عليه وسلم وحيرف كالم اهللا مبا يناسب مذهبه الباطل

ذكور ليس له علم بأصول الشريعة اإلسالمية إذ هـو حيمـل شـهادة              وامل
الدكتوراه يف اهلندسة الزراعية مما ال يؤهله للقيام بالـدعوة إىل اهللا علـى وجـه                
صحيح، وقد قام بالتغرير ببعض املسلمني اجلدد والسذج من العامة باسم اإلسالم            

عاون مع املنكرين هلا قـوال      يف الوقت الذي حيارب فيه اإلسالم بإنكاره السنة والت        
هـ أحاديث إذاعية وملا ١٣٩٩وفعال، فقد سجل يف إذاعة ليبيا أثناء زيارته هلا عام  

سئل من قبل أحد أساتذة اجلامعة الليبية قبيل صعوده للطائرة عن رأيه يف أحاديث              
احلديث : (الرسول صلى اهللا عليه وسلم، أجاب باختصار نظرا لضيق الوقت قائال          

ومن أقواله اليت توضح رفضه للسنة وتأويله القرآن الكرمي برأيه ما        ) إبليسمن صنع   
  :يلي

  إنه ال جيوز رجم الزاين أو الزانية سواء كانا حمصنني أو:  قوله-١
                                     

 .٤٢ – ٣٩ ص ٨نشرت يف جملة البحوث اإلسالمية العدد ) ١(
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  .ألن ذلك مل يرد يف القرآن. غري حمصنني

 أنه ال جتوز    )ال تكتبوا عين سوى القرآن    ( تبجحه بصورة مستمرة مبا يروى       -٢
  .كتابة األحاديث

 استدالله على ما ذهب إليه من أنه ال حاجة للسنة وال لتفسري الرسول صلى               -٣
وما {: ه وقول )١(}ما فَرطْنا ِفي الِْكتاِب ِمن شيءٍ     {: اهللا عليه وسلم للقرآن، بقوله تعاىل     

  .)٢(}كَانَ ربك نِسيا

 ادعاؤه أن األخذ بالسنة وكتابتها ومجع األحاديث يف القرنني الثاين والثالث            -٤
  .كان سببا يف سقوط الدولة اإلسالمية

 عدم التصديق باملعراج وأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يأت جبديـد يف               -٥
  .يفية املعهودة عن جدهم إبراهيم عليه السالمالصالة؛ ألن العرب قد توارثوها ذه الك

:  له تأويالت يف كيفية كتابة احلروف املقطعة الواردة يف أول السور، ويقول            -٦
ألـف الم   (جيب أن تكتب هكذا     امل  : هذه ليست الكتابة الصحيحة هلا ففي قوله تعاىل       

، وغري ذلك من اآلراء الباطلة الـيت        )نون(كذا  جيب أن تكتب ه   ن  : ، وقوله تعاىل  )ميم
  .يفرق ا كلمة املسلمني مع ما فيها من حمادة هللا ورسوله

لذا فقد رأيت من الواجب توضيح أمره وكشف حقيقته للمسلمني لـئال يغتـر          
  .أحد بكالمه أو ينخدع بآرائه، وحىت يكون اجلميع على معرفة مبكانة السنة املطهرة

                                     
 .٣٨سورة األنعام اآلية ) ١(
 .٦٤سورة مرمي اآلية ) ٢(
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مسلم أن سنة املصطفى صلى اهللا عليه وسلم هـي املـصدر            فال خيفى على كل     
الثاين للتشريع، وقد أمجع على ذلك سلف األمة وعلماؤها، وقد حفظ اهللا سـنة نبيـه      
صلى اهللا عليه وسلم كما حفظ كتابه فقيض هلا رجاال خملصني وعلماء عاملني وهبـوا          

انة وإخالص، كمـا    نفوسهم وكرسوا حيام خلدمتها ومتحيصها وتدقيقها ونقلها بأم       
نطق ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من غري حتريف وال تغيري ال يف املعـىن وال يف                   
اللفظ، ومل يزل أهل العلم من أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومـن بعـدهم                
يؤمنون ذا األصل العظيم وحيتجون به ويعلمونه األمة ويفسرون به كتاب اهللا، وقـد              

ؤلفات وأوضحوا ذلك يف كتب األصول والفقه، وقد جاء يف كتـاب اهللا             ألفوا فيه امل  
تعاىل األمر باتباع الرسول وطاعته حىت تقوم الساعة؛ ألنه صلى اهللا عليه وسـلم هـو             
املفسر لكتاب اهللا واملبني ملا أمجل فيه بأقواله وأفعاله وتقريره، ولوال الـسنة مل يعـرف      

 واجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر،       املسلمون عدد ركعات الصلوات وصفاا    
ومل يعرفوا تفاصيل أحكام املعامالت واحملرمات وما أوجب اهللا فيهـا مـن حـدود               

  .وعقوبات

وأَِطيعوا اللَّـه والرسـولَ لَعلَّكُـم       {: ومما ورد يف ذلك من اآليات قوله تعاىل       
أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعـوا   يا  {: وقوله تعاىل يف سورة النساء     )١(}ترحمونَ

              متوِل ِإنْ كُنسالرِإلَى اللَِّه و وهدٍء فَريِفي ش متعازنفَِإنْ ت كُمِر ِمنأُوِلي الْأَمولَ وسالر
 يِطِع  من{:  ثناؤه  وقوله جل  )٢(}تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر ذلك خري وأحسن تأويال       

اللَّه أَطَاع ولَ فَقَدسالر  

                                     
 .١٣٢ة آل عمران اآلية سور) ١(
 .٥٩سورة النساء اآلية ) ٢(
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قُلْ أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسـولَ  {: وقال تعاىل )١(}ومن تولَّى فَما أَرسلْناك علَيِهم حِفيظًا  
         و ملْتما حم كُملَيعلَ وما حِه ملَيا عما فَِإنلَّوووِل ِإال   فَِإنْ تسلَى الرا عموا ودتهت وهِطيعِإنْ ت

 ِبنيالغُ الْم{:  وقال عز وجل   )٢(}الْب       لَّكُمولَ لَعسوا الرأَِطيعكَاةَ ووا الزآتالةَ ووا الصأَِقيمو
 فهذه اآليات وغريها جعلت طاعة الرسول صلى اهللا عليه وسـلم طاعـة هللا               )٣(}ترحمونَ
 هلا، وأناطت اهلدى والرشاد والرمحة باتباع سنته وهديه صلى اهللا عليه وسـلم، وال       ومتممة

  .يكون ذلك مع عدم العمل ا وإنكارها والقول بعدم صحتها

وإن ما تفوه به رشاد خليفة من إنكار السنة والقول بعدم احلاجة إليها كفر وردة          
 أنكرمها أو أحدمها فهو كافر      عن اإلسالم؛ ألن من أنكر السنة فقد أنكر الكتاب، ومن         

باإلمجاع، وال جيوز التعامل معه وأمثاله، بل جيب هجره والتحذير من فتنته وبيان كفره              
وضالله يف كل مناسبة حىت يتوب إىل اهللا من ذلك توبة معلنة يف الصحف الـسيارة،                

يناِت والْهدى ِمن بعِد ما بيناه       الَِّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا ِمن الْب      ِإنَّ{: لقول اهللا عز وجل   
ِللناِس ِفي الِْكتاِب أُولَِئك يلْعنهم اللَّه ويلْعنهم الالِعنونَ ِإال الَِّذين تابوا وأَصـلَحوا             

ِحيمالر ابوا التأَنو ِهملَيع وبأَت وا فَأُولَِئكنيب٤(}و(.  
مام السيوطي رمحه اهللا كفر من جحد الـسنة يف كتابـه املـسمى         وقد ذكر اإل  

اعلموا رمحكم اهللا أن من أنكر أن كـون         : (فقال) مفتاح اجلنة يف االحتجاج بالسنة    (
حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم قوال كان أو فعال بشرطه املعروف يف األصول حجة               

  كفر وخرج عن دائرة

                                     
 .٨٠سورة النساء اآلية ) ١(
 .٥٤سورة النور اآلية ) ٢(
 .٥٦سورة النور اآلية ) ٣(
 .١٦٠-١٥٩سورة البقرة اآليات ) ٤(
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انتـهى  ) ى، أو مع من شاء اهللا من فرق الكفرة اإلسالم وحشر مع اليهود والنصار    
  .املقصود

هذا ما أردت إيضاحه والتنبيه عليه من أمر هذا الرجل براءة للذمة ونـصحا       
لألمة، وأسأل اهللا أن يهدينا وإياه صراطه املستقيم وأن يعصمنا ومجيـع إخواننـا              

عاىل أن ينصر   املسلمني من الضالل بعد اهلدى ومن الكفر بعد اإلميان، كما أسأله ت           
دينه ويعلي كلمته ويكبت أعداء شرعه إنه ويل ذلك والقادر عليـه، وصـلى اهللا              

  .وسلم وبارك على نبيه حممد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدين
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  :، أما بعداحلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا
نـشرا  ) املـسجدان (فقد اطلعت على قصيدة حملمد حسن فقي حتت عنـوان           

 ربيـع األول    ٧ الصادر يف يوم اخلمـيس املوافـق         ٦٠٠٣صحيفة الرياض يف عددها     
أشاد فيها بفضل املصطفى عليه الصالة والسالم، وما ترتب علـى بعثتـه    . هـ١٤٠٥

مني وأشاد بفضل املسجدين املكي واملدين،      وهجرته من اخلري الكثري والعز املكني للمسل      
وقد أحسن يف ذلك ولكنه غلط غلطا عظيما يف بعض أبياا ومل يبلغين أن أحدا نبـه                 
على غلطه فوجب علي التنبيه على ذلك لئال يغتر به أحد، وليعلم من يقف على هـذا                 

يا أَهلَ  {: هالتنبيه عظم خطر الغلو وسوء عاقبته، وقد حذر اهللا من ذلك يف قوله سبحان             
    لُوا ِفي ِديِنكُمغاِب ال توذلك حتذير منه سبحانه ألهل الكتاب مـن الغلـو           )١(}الِْكت 

إياكم والغلو يف الدين فإمنـا      : ((وحتذير لنا أن نفعل فعلهم وقال عليه الصالة والسالم        
أخرجه البخاري يف صحيحه، وقال عليه الصالة     ) )أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين      

ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي إمنا أنا عبـد فقولـوا عبـد اهللا                : ((والسالم
  .واألحاديث يف هذا املعىن كثرية. خرجه اإلمام أمحد بإسناد صحيح)) ورسوله

وهذه النصوص توجب على املسلم أن حيذر الغلو واإلطراء يف حق النيب صلى اهللا              
ني، وتوجب عليه أن يلزم احلدود الشرعية يف        عليه وسلم وحق غريه من األنبياء والصاحل      

  وهذا بيان ما غلط فيه الشاعر .أقواله وأفعاله حىت ال يقع يف الشرك والبدع واملعاصي

                                     
  .٧٧سورة املائدة اآلية  )١(
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  :قال ما نصه. املذكور
 بيديك النديتني الكروبا  أنا آت أيا أيها الروض فامسح

 رغم إمثي أن ال أبوء خبسري  يا نيب اهلدى وما زلت أرجو

 أمري ولست أملك أمري   ساحة الكرمي وقد ميلكأنا يف

 ضائق منهما بسجين وأسري  أنا يف السجن واإلسار كئيب

 يغفر ريب إذا شفعت لوزري  فأجرين فدتك نفسي فقد

 رام مالذا يقيه من كل شر  هاهنا هاهنا املالذ ملن

 إن أتاها الذي ينوء بعسر  هذه طيبة يعود بيسر
ع من الشرك األكرب مل ينتبه هلا الشاعر هداه اهللا ففـي البيـت         ففي هذه األبيات أنوا   

األول من هذه األبيات السبعة طلب الشاعر من الروض أن ميسح عنه بيديه الكروب، وهذا               
وهكذا املصطفى صلى اهللا     .الطلب ال يقدر عليه إال اهللا سبحانه فالروض ال يقدر على ذلك           

منا يطلب مثل هذا من اهللا عز وجل القادر على          عليه وسلم إن كان الشاعر قصده بذلك، وإ       
كل شيء، أما اجلمادات واألموات من األنبياء وغريهم فال جيوز أن يطلب منهم كـشف               

أَمن يِجيب  {: الكروب؛ ألن ذلك ليس من شأم وليس يف قدرم بل ذلك إىل اهللا سبحانه             
     جيوَء والس كِْشفيو اهعِإذَا د طَرضـا            الْماللَّـِه قَِليلًـا م ـعم ِض أَِإلَهلَفَاَء الْأَرخ لُكُمع

ويف البيت الثاين والثالث واخلامس والسادس يرجو الشاعر من النيب صلى اهللا             .)١(}تذَكَّرونَ
عليه وسلم أن حيط عنه خسره وأن ال يرجع خائبا، ويزعم أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم                 

 البيت اخلامس ويعتربه يف البيت السادس املالذ لكل من رام املالذ            ميلك أمره، ويستجري به يف    
  من كل شر، وهذا كله خطأ وضالل وشرك أكرب فإن الدعاء واالستغاثة واالستجارة ومجيع

                                     
 .٦٢سورة النمل اآلية ) ١(
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العبادات جيب إخالصها هللا وحده، وال جيوز أن تصرف لغـريه مـن األمـوات               
ياة برزخية ال يعلم كنهها     وغريهم، والرسول صلى اهللا عليه وسلم وإن كان حيا ح         

إال اهللا سبحانه ال جيوز أن يدعى أو يستغاث به بعد الوفاة، وهكذا الشهداء أحياء               
عند رم يرزقون، وال جيوز أن يدعوا وال يستغاث م أو يستجار، وهكذا كـل              
مؤمن له حياة برزخية تليق به وروحه يف اجلنة مع أرواح املؤمنني، وال جيـوز أن                

 أو يستجار به فالعبادة حق هللا وحده والدعاء هو العبادة، كما قالـه             يدعى مع اهللا  
النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح الذي رواه أهل السنن من حديث               

وأَنَّ الْمساِجد ِللَِّه فَال    {: وقد قال اهللا عز وجل     .النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما     
 وهذا نص من كالم اهللا عز وجل يعم األنبياء وغريهم وال )١(}تدعوا مع اللَِّه أَحدا   

يستثىن من ذلك إال دعاء احلي احلاضر فيما يقدر عليه، كما قال عز وجل يف قصة                
فَاستغاثَه الَِّذي ِمن ِشيعِتِه علَى الَّـِذي       {: موسى مع اإلسرائيلي الذي استغاث به     

كُم اللَّه ربكُم لَه الْملْك والَِّذين تدعونَ ِمن        ذَِل{:  اآلية وقال تعاىل   )٢(}ِمن عدوهِ 
دوِنِه ما يمِلكُونَ ِمن ِقطِْمٍري ِإنْ تدعوهم ال يسمعوا دعاَءكُم ولَو سـِمعوا مـا               

 فـأخرب   )٣(}لُ خِبريٍ استجابوا لَكُم ويوم الِْقيامِة يكْفُرونَ ِبِشرِككُم وال ينبئُك ِمثْ        
اهللا سبحانه يف هذه اآلية أن مجيع الذين يدعوهم أهل الشرك ال يسمعون دعاءهم              
وأم لو مسعوا ما استجابوا هلم وأم يوم القيامة يكفرون بشركهم، وهـذا يعـم      

  األنبياء وغريهم وقد مسى اهللا

                                     
 .١٨سورة اجلن اآلية ) ١(
 .١٥سورة القصص اآلية ) ٢(
 .١٤-١٣سورة فاطر اآليات ) ٣(
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ى اهللا ذلك كفرا    وقد مس  .فوجب احلذر منه وإخالص العبادة هللا وحده      . دعاءهم شركاً 
ومن يدع مع اللَِّه ِإلَها آخر ال برهانَ لَه ِبِه فَِإنما           {: يف آية أخرى، حيث قال سبحانه     

 وأخرب يف آية أخرى أنه ال أضل ممن دعـا           )١(}ِحسابه ِعند ربِه ِإنه ال يفِْلح الْكَاِفرونَ      
أَضلُّ ِممن يدعو ِمن دوِن اللَِّه من ال يستِجيب لَه          ومن  {: غري اهللا، حيث قال سبحانه    

ِإلَى يوِم الِْقيامِة وهم عن دعاِئِهم غَاِفلُونَ وِإذَا حِشر الناس كَانوا لَهم أَعداًء وكَانوا              
 كَاِفِرين ِتِهمادعلى الشاعر التوبة إىل اهللا      واآليات يف هذا املعىن كثرية، فالواجب        )٢(}ِبِعب

سبحانه من هذا الشرك الوخيم واحلذر من الوقوع يف مثله مستقبال، وهكذا كل مـن               
وقع يف مثل هذا الشرك أو اعتقده جيب أن يتوب إىل اهللا منه وأن ينصح من وقـع يف                   

  .مثل ذلك وأن يبادر بالتوبة منه فما أعز السالمة وما أعظم اخلطر

من يرد اهللا بـه خـريا       : ( صلى اهللا عليه وسلم أنه قال      وقد صح عن رسول اهللا    
 فينبغي للمسلم أينما كان وعلى أي حال كان أن يتفقه يف دينه، وأن              )يفقهه يف الدين  

حبل اهللا املتني وصراطه املستقيم، وقد أنزلـه        يتدبر كتاب ربه، ويكثر من تالوته فهو        
سبحانه تبيانا لكل شيء وهدى ورمحة وبشرى للمسلمني، وحث عباده على تـدبره             

ِكتاب أَنزلْناه {: وتعقله ليتفقهوا يف دينهم ويعبدوا رم على بصرية، حيث قال سبحانه          
أَفَال يتدبرونَ  {:  وقال عز وجل   )٣(}ر أُولُو الْأَلْبابِ  ِإلَيك مبارك ِليدبروا آياِتِه وِليتذَكَّ    

  ِإنَّ هذَا الْقُرآنَ{:  وقال سبحانه)٤(}الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوٍب أَقْفَالُها

                                     
 .١١٧سورة املؤمنون اآلية ) ١(
 .٥سورة األحقاف اآلية ) ٢(
 .٢٩سورة ص اآلية ) ٣(
 .٢٤سورة حممد اآلية ) ٤(
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   مأَقْو ِدي ِللَِّتي ِهيهواآليات يف هذا املعىن كثرية، وهكذا سرية النيب صـلى اهللا            .)١(}ي
بعثه اهللا إىل حني توفاه، فيها العربة والذكرى والعظة لكـل مـن   عليه وسلم من حيث  

تدبرها واعتىن ا، وقد صح عنه صلى اهللا عليه وسلم يف بيان حقيقة التوحيد وحقيقـة           
وقد قال اهللا عز    . الشرك ما يكفي ويشفي باإلضافة إىل ما دل عليه كتاب اهللا عز وجل            

 فَاتِبعوه وال تتِبعوا السبلَ فَتفَرق ِبكُم عن سِبيِلِه         وأَنَّ هذَا ِصراِطي مستِقيما   {: وجل
  :وأما قوله يف البيت السابع .)٢(}ذَِلكُم وصاكُم ِبِه لَعلَّكُم تتقُونَ

 إن أتاها الذي ينوء بعسر هذه طيبة يعود بيسر

غفرا من ذنوبـه يف  ، فإن كان أراد من أتاها تائبا مست  وباطالً فهو حمتمل حقاً  
مسجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم مستمدا من ربه املغفرة والعفو فهـذا حـق،    
وهذا ال خيتص بطيبة وال مبسجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم بل كل من تاب إىل         
اهللا سبحانه توبة نصوحا يف أي مكان ويف أي زمان قبل طلوع الشمس من مغرا               

واد الكرمي والغفور الرحيم والصادق يف وعده، فقـد         فإن اهللا يتوب عليه؛ ألنه اجل     
وهو الَِّذي يقْبلُ التوبةَ عن ِعباِدِه ويعفُو عِن السيئَاِت ويعلَم مـا            {: قال سبحانه 

 أما إن كان أراد بذلك ايء إىل طيبة ليستجري بالنيب صلى اهللا عليـه               )٣(}تفْعلُونَ
 باطل وشرك وخيم، نسأل اهللا لنا وللمسلمني السالمة مـن           وسلم ويلوذ به فهذا   

ذلك، فالواجب على كل مسلم أن يتدبر ما يريد أن يقول قبـل أن يقـول، وأن             
  حيذر غلطات اللسان وزالته، وأن يسأل ربه التوفيق واهلداية وأن

                                     
 .٩سورة اإلسراء اآلية ) ١(
 .١٥٣سورة األنعام اآلية ) ٢(
 .٢٥سورة الشورى اآلية ) ٣(
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يعتصم به سبحانه يف كل أموره، وأن يسأل علماء السنة عما أشكل عليه حىت ال يقـع    
  .يما يضره أو يضر غريهف

وفقنا اهللا وسائر املسلمني ملا فيه رضاه والسالمة من أسباب غضبه، ومن علينـا              
. مجيعا بالفقه يف دينه والثبات عليه، وحفظنا مجيعا من كل ما يغضبه إنه مسيع قريـب               

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان


)١( 

احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، نبينا حممد وعلى آلـه               
  :وصحبه، أما بعد

هــ،  ١٤٠٨/ ١١/٣ يف٣٢٦١فقد نشرت صحيفة الشرق األوسط يف عددها   
  :خالد حممد حممد سليم هذا نصها: بقلم) زيارة(قصيدة بعنوان

 أحلى العمر يف هذا املساء.. عشت كل العمر
 عندما صاح البشري وراح يصدح بالغناء
 وأهلت بالسنا مشكاة نور األنبياء

 أي سحب من اء.. أي رحيان وروح
 وضفاف من سناء.. ورياض من نعيم

 ها هنا التاريخ قد أغفى على ساح الوالء

                                     
ـ وكذلك يف جملة البعث اإلسالمي العـدد        ه٢٠/٥/١٤٠٨نشر يف جريدة الشرق األوسط بتاريخ       ) ١(

 هـ١٤٠٨التاسع بتاريخ مجادى الثانية 
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 ألقت األيام واألعوام ثوب الكربياء
 نور عيين يا رسول اهللا يا عني الرجاء

 غاب يف الدمع ندائي. قيمأنا بالباب م
 يا حبيب الضعفاء.. بأيب أنت وأمي
 وحنيين وحيائي.. آه من هلفة حيب

 هي ذي األمة قد جاءتك من باد ونائي
 أقبلت مهتاجة لألشواق يف عهد الوفاء

 يف ليل العناء.. من لنا يف عاصف األنواء
 يا ويف األوفياء.. يا رحيما بالربايا

 هللا عز العظماءعند بابك يا رسول ا
 غمر الفردوس أفراحا قلوب السعداء

 وغرقنا يف البكاء.. وبكينا وبكينا
 ونسيت األهل واألحباب والدنيا ورائي

ومن تأمل هذه القصيدة من أهل البصرية علم أن نشرها غري جائز، ملا اشـتملت             
وث منه ممـا  عليه من اللجاء إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم واالستنجاد به وطلب الغ      

أصاب الشاعر وأصاب األمة، وال شك أن ذلك شرك باهللا عز وجل، والواجب علـى            
كل من ينوبه حاجة أو ضائقة أن يرفع شكواه إىل اهللا سبحانه ال إىل األنبياء وال غريهم                 
من سائر اخللق من األموات واألصنام والكواكب وال اجلن وغريهم؛ ألن اهللا سـبحانه              

وال مانع مـن   .نفع والعطاء واملنع وكشف الكروب وإجابة املضطر الذي بيده الضر وال   
استعانة املخلوق باملخلوق احلي احلاضر القادر فيما يستطيع مشافهة أو مكاتبة أو مكاملة     

  أما األموات من األنبياء. هاتفية أو حنو ذلك من وسائل االتصال اجلديدة
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ألن امليت قد انقطع عمله إال مـن  . وغريهم فال جيوز االستعانة م وال الشكوى إليهم       
إذا مات ابـن    : ((ثالث كما جاء احلديث عن نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم أنه قال            

)) آدم انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو لـه                 
  .رواه مسلم

حياء وأمواتـا   ومعلوم أن نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم أفضل اخللق وأشرفهم أ           
ومع ذلك ال جتوز عبادته ال يف حياته وال بعد وفاته؛ ألن العبادة ختتص باهللا وحده دون          

 وى عـن    )١(}فَاعبِد اللَّه مخِلصا لَه الدين    {: غريه، كما أمر اهللا بذلك بقوله سبحانه      
 وقال عز   )٢(}ا مع اللَِّه أَحدا   وأَنَّ الْمساِجد ِللَِّه فَال تدعو    {: دعاء غريه، كما قال تعاىل    

يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَِّذي خلَقَكُم والَّـِذين ِمـن قَـبِلكُم لَعلَّكُـم               {: وجل
 )٤(}وما أُِمروا ِإال ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين حنفَاءَ        {:  وقال عز وجل   )٣(}تتقون

  .آليات يف هذا املعىن كثريةاآلية، وا
ويف الصحيحني عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنـه                 

ويف الصحيحني أيضا عن عبد     )) حق اهللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا         : ((قال
جتعل هللا  أن  ((يا رسول اهللا، أي الذنب أعظم قال        : قلت: اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال      

فالواجب على مجيع املسلمني     .احلديث، واألحاديث يف هذا الباب كثرية     )) ندا وهو خلقك  
أن حيذروا الشرك باهللا عز وجل وأن يتواصوا بتركه مع بيانه للناس والتحذير منه، والواجب               
على مجيع القائمني على الصحف من أهل اإلسالم أال ينشروا ما خيالف شرع اهللا عز وجل                

  تحرواوأن ي

                                     
 .٢سورة الزمر اآلية ) ١(
 .١٨سورة اجلن اآلية ) ٢(
 .٢١سورة البقرة اآلية ) ٣(
 .٥سورة البينة اآلية ) ٤(
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فيما ينشرونه ما ينفع األمة وال يضرهم يف دينهم وال دنياهم، وأعظم ذلك خطرا مـا                
أصلح اهللا أحوال املسلمني ووفقهـم ومجيـع         .يوقع يف الشرك وأنواع الكفر والضالل     

القائمني على وسائل اإلعالم لكل ما فيه صالح العباد وجنام وسالمة أمـر دينـهم               
  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه وسلمودنياهم، إنه جواد كرمي، 


)١(  

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على عبده ورسوله حممد، وعلـى آلـه              
  .املسلمون يف كل قطرفأيها : وأصحابه وأتباعه بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد

أيها القادة والزعماء، إن املعركة احلالية بني العـرب         . أيها العرب يف كل مكان    
واليهود ليست معركة العرب فحسب بل هي معركة إسالمية عربية، معركة بني الكفر             
واإلميان، بني احلق والباطل، بني املسلمني واليهود، وعدوان اليهود على املـسلمني يف             

قر دورهم أمر معلوم مشهور من حنو تسعة عشر عاما، والواجـب علـى              بالدهم وع 
املسلمني يف كل مكان مناصرة إخوام املعتدى عليهم، والقيام يف صفهم ومـساعدم         
على استرجاع حقهم ممن ظلمهم وتعدى عليهم بكل ما يستطيعون من نفـس وجـاه     

 استنصروكُم ِفـي    وِإِن{: وعتاد ومال كل حبسب وسعه وطاقته، كما قال عز وجل         
ِميثَاق مهنيبو كُمنيٍم بلَى قَوِإال ع رصالن كُملَييِن فَعوقال تعاىل)٢(}الد :  

                                     
بعه احلرس  نشر هذا املوضوع  يف الصحف احمللية واإلسالمية العربية يف حينه ونشر أيضاً يف كتاب ط               ) ١(

 .هـ بعنوان مواقف اليهود من اإلسالم وفضل اجلهاد وااهدين١٣٩٣الوطين عام 
 .٧٢سورة األنفال اآلية ) ٢(
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}               ـولُهسرو اللَّه مرا حونَ ممرحال يِم الْآِخِر ووال ِبالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤال ي قَاِتلُوا الَِّذين
 ِدينال يو               ـمهـٍد وي نةَ عيطُوا الِْجزعى يتح ابوا الِْكتأُوت الَِّذين ِمن قالْح ونَ ِدين

ومواقف اليهود ضد اإلسالم وضد بين اإلسالم معلومة مـشهورة قـد            .)١(}صاِغرونَ
سجلها التاريخ وتناقلها رواة األخبار بل قد شهد ا أعظم كتاب وأصدق كتـاب أال           

 اهللا الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ترتيل من حكيم محيـد         وهو كتاب 
لَتِجدنَّ أَشد الناِس عـداوةً ِللَّـِذين آمنـوا الْيهـود والَّـِذين         {: قال اهللا عز وجل   

 فنص اهللا عز وجل يف هذه اآلية الكرمية على أن اليهود واملشركني هم أشد            )٢(}أَشركُوا
ولَما جاَءهم ِكتاب ِمن ِعنِد اللَِّه مصدق ِلمـا         {: وقال تعاىل  .س عداوة للمؤمنني  النا

معهم وكَانوا ِمن قَبلُ يستفِْتحونَ علَى الَِّذين كَفَروا فَلَما جاَءهم ما عرفُوا كَفَروا ِبِه              
    ِبئْس لَى الْكَاِفِرينةُ اللَِّه عنـا أَنْ   فَلَعيغب لَ اللَّهزا أَنوا ِبمكْفُرأَنْ ي مهفُسا ِبِه أَنورتا اشم

    ِللْكَـاِفِرينٍب ولَى غَضٍب عضاُءوا ِبغاِدِه فَبِعب اُء ِمنشي نلَى مِلِه عفَض ِمن لَ اللَّهزني
 ِهنيم ذَابكانـت اليهـود    : تني الكرميتني  قال أهل التفسري يف تفسري هاتني اآلي       )٣(}ع

تستفتح على كفار العرب تقول هلم إنه قد أظل زمان نيب يبعث يف آخر الزمان نقاتلكم                
معه، فلما بعث اهللا نبيه حممدا صلى اهللا عليه وسلم أنكروه وكفروا به وجحدوا صفته                
وبذلوا جهودهم يف حماربته والتأليب عليه والقضاء على دعوته حـسدا منـهم وبغيـا      

مث إم مل يزالوا يسعون     . وجحدا للحق الذي يعرفونه فأبطل اهللا كيدهم وأضل سعيهم        
  جاهدين يف الكيد لإلسالم والعداء ألهله ومساعدة كل

                                     
 .٢٩سورة التوبة اآلية ) ١(
 .٨٢سورة املائدة اآلية ) ٢(
 .٩٠-٨٩سورة البقرة اآلية ) ٣(
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أنتم خري وأهدى سبيال مـن     : ، أليسوا القائلني لكفار أهل مكة      وجهراً عدو عليهم سراً  
ار يف ركام على قتال النيب      حممد وأصحابه، أليسوا هم الذين ألبوا كفار قريش ومن س         

صلى اهللا عليه وسلم واملسلمني يوم أحد أليسو هم الذين مهوا بقتل النيب صلى اهللا عليه                
وسلم فأطلعه اهللا على ذلك وأجناه من كيدهم، أليسو هم الذين ظاهروا الكفـار يـوم    

أذل األحزاب ونقضوا العهد يف نفس املدينة بني املسلمني، حىت أحـبط اهللا كيـدهم و             
جندهم من الكفار وسلط اهللا عليهم رسوله صلى اهللا عليه وسـلم واملـسلمني فقتـل     
مقاتلتهم وسىب ذريتهم ونساءهم وأمواهلم، لغدرهم ونقضهم العهد ومشايعتهم ألهـل           
الكفر والضالل على حزب احلق واهلدى، فيا معشر املسلمني من العرب وغريهـم يف              

 من اليهود، وجاهدوا يف سـبيل اهللا بـأموالكم          كل مكان، بادروا إىل قتال أعداء اهللا      
وأنفسكم ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون، بادروا إىل جنة عرضها السموات واألرض             
أعدت للمتقني وااهدين الصابرين وأخلصوا النية هللا واصربوا وصابروا واتقوا اهللا عـز      

الباطـل وتـذكروا   وجل تفوزوا بالنصر املؤزر أو شرف الشهادة يف سبيل احلق ودحر  
دائما ما أنزله ربكم سبحانه يف كتابه املبني يف فضل ااهدين، وما وعـدهم اهللا مـن              

يا أَيها الَِّذين آمنوا هلْ أَدلُّكُـم علَـى       {: الدرجات العلى والنعيم املقيم قال اهللا تعاىل      
ِه ورسوِلِه وتجاِهدونَ ِفي سـِبيِل اللَّـِه        ِتجارٍة تنِجيكُم ِمن عذَاٍب أَِليٍم تؤِمنونَ ِباللَّ      

             ِخلْكُمـديو كُموبذُن لَكُم ِفرغونَ يلَمعت متِإنْ كُن لَكُم ريخ ذَِلكُم فُِسكُمأَنو اِلكُموِبأَم
         داِت عنةً ِفي جبطَي اِكنسمو ارها الْأَنِتهحت ِري ِمنجاٍت تنج     ِظـيمالْع زالْفَو ٍن ذَِلك

  .)١(}َوأُخرى تِحبونها نصر ِمن اللَِّه وفَتح قَِريب وبشِر الْمؤِمِنني

                                     
 .١٣-١٠سورة احلديد اآليات ) ١(
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انِفروا ِخفَافًا وِثقَالًا وجاِهدوا ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ِفي سِبيِل اللَِّه         {: وقال تعاىل 
أَجعلْتم ِسقَايةَ الْحاج وِعمـارةَ     {:  وقال تعاىل  )١(} كُنتم تعلَمونَ  ذَِلكُم خير لَكُم ِإنْ   

              دونَ ِعنوتسِبيِل اللَِّه ال يِفي س داهجِم الْآِخِر ووالْيِباللَِّه و نآم ناِم كَمرِجِد الْحسالْم
     الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهال ي اللَّهِبيِل اللَّـِه         اللَِّه ووا ِفي سداهجوا وراجهوا ونآم الَِّذين 

ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم أَعظَم درجةً ِعند اللَِّه وأُولَِئك هم الْفَاِئزونَ يبشرهم ربهم ِبرحمٍة            
ِلِدين ِفيها أَبدا ِإنَّ اللَّـه ِعنـده أَجـر          ِمنه وِرضواٍن وجناٍت لَهم ِفيها نِعيم مِقيم خا       

ِظيموا          {:  وقال تعاىل  )٢(}عِجدلْيالْكُفَّاِر و ِمن كُملُوني وا قَاِتلُوا الَِّذيننآم ا الَِّذينها أَيي
      ِقنيتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعِغلْظَةً و اهدون لقد   .)٣(}ِفيكُمبني اهللا سـبحانه يف      أيها ا 

هذه اآليات فضل اجلهاد وعاقبته احلميدة للمؤمنني وأا النصر والفتح القريب يف الدنيا             
مع اجلنة والرضوان من اهللا سبحانه واملنازل العالية يف اآلخرة، ودلت اآلية الثانية وهي               

ى الشبان والشيوخ إذا   على وجوب النفري للجهاد عل     }انِفروا ِخفَافًا وِثقَالًا  {: قوله تعاىل 
دعا الواجب لذلك إلعالء كلمة اهللا ومحاية أوطان املسلمني وصد العدوان عنهم، مـع         
ما حيصل باجلهاد للمسلمني من العزة والكرامة واخلري العظيم واألجور اجلزيلة وإعـالء             

ثة كلمة احلق وحفظ كيان األمة واحلفاظ على دينها وأمنها، وأخرب سبحانه يف اآلية الثال      
والرابعة أن اجلهاد يف سبيله أفضل من سقاية احلاج وعمارة املسجد احلـرام بالـصالة               
والطواف وحنو ذلك، وأن أهله أعظم درجة عند اهللا وأم الفائزون، كما أخرب سبحانه              

  أنه يبشرهم برمحة منه ورضوان وجنات هلم

                                     
 .٤١سورة التوبة اآلية ) ١(
 .٢٢-١٩ التوبة اآلية سورة) ٢(
 .١٢٣سورة التوبة اآلية ) ٣(
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بنصره وتأييده وحفظه   : عىنفيها نعيم مقيم، وأخرب يف اآلية اخلامسة أنه مع املتقني، وامل          
وقد ورد يف القرآن الكرمي من اآليات الكرميات يف فضل اجلهاد واحلـث        .وكالءته هلم 

عليه والوعد بالنصر للمؤمنني والدمار على الكافرين، سوى ما تقدم ما ميأل قلب املؤمن              
ثقـة  نشاطا وقوة ورغبة صادقة يف الرتول إىل ساحة اجلهاد واالستبسال يف نصرة احلق              

النصر واملغنم، أو الشهادة : بوعد اهللا وإميانا بنصره ورجاء للفوز بإحدى احلسنيني، ومها     
قُلْ هلْ تربصونَ ِبنا ِإال ِإحـدى الْحـسنييِن   {: يف سبيل احلق، كما قال اهللا عز وجل   

ِه أَو ِبأَيِدينا فَتربصوا ِإنا معكُـم       ونحن نتربص ِبكُم أَنْ يِصيبكُم اللَّه ِبعذَاٍب ِمن ِعندِ        
يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت         {:  وقال عز وجل   )١(}متربصونَ
كُمام{:  وقال عز وجل   )٢(}أَقْد    ِمِننيؤالْم رصا ننلَيا عقكَانَ حنه  وقـال سـبحا    )٣(}و

الَّـِذين ِإنْ مكَّنـاهم ِفـي    * ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره ِإنَّ اللَّه لَقَِوي عِزيز   {: وتعاىل
 وقـال   )٤(}الْأَرِض أَقَاموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَرِ         

ِذين آمنوا ال تتِخذُوا ِبطَانةً ِمن دوِنكُم ال يأْلُونكُم خبالًا ودوا مـا             يا أَيها الَّ  {: تعاىل
           ـرأَكْب مهورـدِفي صخا تمو اِهِهمأَفْو اُء ِمنضغِت الْبدب قَد مِنتإىل أن قـال     )٥(}ع 

كُم سيئَةٌ يفْرحوا ِبها وِإنْ تـصِبروا       ِإنْ تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم وِإنْ تِصب     {: سبحانه
   ففي هذه اآليات التصريح)٦(}وتتقُوا ال يضركُم كَيدهم شيئًا ِإنَّ اللَّه ِبما يعملُونَ مِحيطٌ

                                     
 .٥٢سورة التوبة اآلية ) ١(
 .٧سورة حممد اآلية ) ٢(
 .٤٧سورة الروم اآلية ) ٣(
 .٤٢-٤١سورة احلج اآلية ) ٤(
 .١١٨سورة آل عمران اآلية ) ٥(
 ١٢٠سورة آل عمران اآلية ) ٦(
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من اهللا عز وجل بوعد عباده النصر على أعدائهم والسالمة من كيدهم مهما كانـت               
عز وجل أقوى من كل قوي وأعلم بعواقب األمور وهو علـيهم            ألنه  ؛  قوم وكثرم 

قدير وبكل أعماهلم حميط، ولكنه عز وجل شرط هلذا الوعد شرطا عظيما وهو اإلميان              
به وتقواه ونصر دينه واالستقامة عليه مع الصرب واملصابرة، فمن قام ذا الـشرط أوىف               

 ومن قصر يف    )١(}يخِلف اللَّه الِْميعاد  وعد اللَِّه ال    {: هلم الوعد وهو الصادق يف وعده     
  .ذلك أو مل يرفع به رأسا فال يلومن إال نفسه

وِإنْ تـصِبروا   {: وينبغي لك أيها املؤمن ااهد أن تتدبر كثريا قوله عز وجـل           
ر  إا واهللا كلمة عظيمة ووعد صادق من ملك قاد         )٢(}وتتقُوا ال يضركُم كَيدهم شيئًا    

جليل، إذا صربت على مقاتلة عدوك وجهاده ومنازلته مع قيامك بتقوى اهللا عز وجـل    
تعظيمه سبحانه واإلخالص له وطاعته وطاعة رسوله صلى اهللا عليـه وسـلم             : وهي

واحلذر مما ى اهللا عنه ورسوله، هذه حقيقة التقوى والصرب على جهاد النفس ألن اهللا               
سبحانه على الصرب وإفراده بالذكر لعظم شـأنه        سبحانه قد أمر بذلك ورسوله، ونص       

قولـه  : وشدة احلاجة إليه، وقد ذكره اهللا يف كتابه الكرمي يف مواضع كثرية جدا، منها             
ِإنما يوفَّى الصاِبرونَ   {:  وقوله سبحانه  )٣(}واصِبروا ِإنَّ اللَّه مع الصاِبِرين    {: جل وعال 

يا أَيها الَِّذين آمنوا اصـِبروا وصـاِبروا        {:  وقوله سبحانه  )٤(}أَجرهم ِبغيِر ِحسابٍ  
لَّكُملَع قُوا اللَّهاتاِبطُوا ورو  

                                     
 .٢٠سورة الزمر اآلية ) ١(
 .١٢٠سورة آل عمران اآلية ) ٢(
 .٤٦سورة األنفال اآلية ) ٣(
 .١٠سورة الزمر اآلية ) ٤(
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ومن يتصرب يصربه   : ((وصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال          .)١(}تفِْلحونَ
عاشـر املـسلمني    فاتقوا اهللا م   ))اهللا وما أعطي أحد عطاء هو خريا وأوسع من الصرب         

وااهدين يف ميادين احلرب ويف كل مكان، واصربوا وصابروا يف جهاد النفس علـى              
طاعة اهللا وكفها عن حمارم اهللا، ويف جهادها على قتال األعداء ومنازلة األقران وحتمل              
املشاق يف تلك امليادين املهولة حتت أزيز الطائرات وأصوات املدافع، وتذكروا أسالفكم            

ني من األنبياء واملرسلني وصحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورضي عنـهم   الصاحل
أمجعني ومن تبعهم من ااهدين الصادقني فلكم فيهم أسوة وفيهم لكم عظة وعـربة،              
فقد صربوا كثريا وجاهدوا طويال ففتح اهللا م البالد وهدى م العباد، ومكن هلـم يف      

 بإميام العظيم وإخالصهم ملوالهم اجلليل وصـربهم        األرض، ومنحهم السيادة والقيادة   
يف مواطن اللقاء وإيثارهم اهللا والدار اآلخرة على الدنيا وزهرا ومتاعها الزائل، كمـا              

نَّ اللَّه اشترى ِمن الْمؤِمِنني أَنفُسهم وأَمـوالَهم        ِإ{: قال اهللا عز وجل يف كتابه الكرمي      
  الْج ماِة             ِبأَنَّ لَهرـوا ِفي التقِه حلَيا عدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتِبيِل اللَِّه فَيقَاِتلُونَ ِفي سةَ ين

والِْإنِجيِل والْقُرآِن ومن أَوفَى ِبعهِدِه ِمن اللَِّه فَاستبِشروا ِببيِعكُم الَِّذي بـايعتم ِبـِه              
وجعلْنا ِمنهم أَِئمةً يهدونَ ِبأَمِرنا لَمـا       {:  وقال جل شأنه   )٢(}عِظيموذَِلك هو الْفَوز الْ   

  .)٣(}صبروا وكَانوا ِبآياِتنا يوقنون

رباط يوم يف سبيل اهللا خري      (: (وصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         
  من الدنيا وما عليها وموضع سوط أحدكم يف

                                     
 .٢٠٠سورة آل عمران اآلية ) ١(
 .١١١سورة التوبة اآلية ) ٢(
 .٢٤سورة السجدة اآلية ) ٣(
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 الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد يف سبيل اهللا أو الغدوة خـري       اجلنة خري من  
أي العمل أفضل؟ ((وصح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه سئل        )) من الدنيا وما عليها   

)) اجلهـاد يف سـبيل اهللا      قيل مث أي يا رسول اهللا؟ قال         إميان باهللا وبرسوله     قال  
 واهللا أعلم مبن جياهـد يف       -يف سبيل اهللا  مثل ااهد   : ((وقال صلى اهللا عليه وسلم    

 كمثل الصائم القائم وتكفل اهللا للمجاهد يف سبيله إن توفـاه أن يدخلـه           -سبيله
من مات  : ((وقال صلى اهللا عليه وسلم    )). اجلنة أو يرجعه ساملا مع أجر أو غنيمة       

ه وسأله صلى اهللا علي    ))ومل يغز ومل حيدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق          
هل تستطيع : ((وسلم رجل عن عمل يعدل فضل اجلهاد فقال صلى اهللا عليه وسلم      

فقال السائل ومن يـستطيع      إذا خرج ااهد أن تصوم فال تفطر وتقوم فال تفتر           
أما إنك لو طوقت ذلـك مل        ذلك يا رسول اهللا؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم           

 فضل اجلهاد واحلث عليه وبيان ما       واألحاديث يف . احلديث ))تبلغ فضل ااهدين  
وعد اهللا به أهله من العزة يف الدنيا والنصر والعواقب احلميدة، وما أعـد هلـم يف            
اآلخرة من املنازل العالية يف دار الكرامة كثرية جدا فاتقوا اهللا يا معشر املـسلمني               
مجيعا ويا معشر العرب خصوصا مجاعات وفرادى، واصدقوا يف جهاد عـدو اهللا             

عدوكم من اليهود وأنصارهم وأعوام، وحاسبوا أنفسكم وتوبوا إىل ربكم من           و
كل ما خيالف دين اإلسالم من مبادئ وعقائد وأعمال، واصدقوا يف مواطن اللقاء             
وآثروا اهللا والدار اآلخرة، واعلموا أن النصر املبني والعاقبة احلميدة ليست للعرب            

بيض دون أسود وال ألسود دون أبيض،      دون العجم وال للعجم دون العرب وال أل       
ولكن النصر بإذن اهللا ملن اتقاه واتبع هداه وجاهد نفسه هللا وأعـد لعـدوه مـا                 

  استطاع من القوة كما أمره بذلك مواله، حيث قال عز
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  .)١(}وأَِعدوا لَهم ما استطَعتم ِمن قُوٍة{: وجل

 وقال عز وجل خياطب     )٢(}وا خذُوا ِحذْركُم  يا أَيها الَِّذين آمن   {: وقال سبحانه 
وِإذَا كُنت ِفيِهم فَأَقَمت لَهـم الـصالةَ        {: رسوله األمني عليه أفضل الصالة والسالم     

             اِئكُـمرو وا ِمـنكُونوا فَلْيدجفَِإذَا س مهتِلحذُوا أَسأْخلْيو كعم مهطَاِئفَةٌ ِمن قُمفَلْت
ِت طَاِئفَةٌ أُخرى لَم يصلُّوا فَلْيصلُّوا معك ولْيأْخذُوا ِحذْرهم وأَسِلحتهم ود الَِّذين     ولْتأْ

             ـاحنال جةً واِحدلَةً ويم كُملَيِميلُونَ عفَي ِتكُمِتعأَمو ِتكُمِلحأَس نفُلُونَ عغت وا لَوكَفَر
 ِبكُم أَذًى ِمن مطٍَر أَو كُنتم مرضى أَنْ تضعوا أَسـِلحتكُم وخـذُوا              علَيكُم ِإنْ كَانَ  

  .)٣(}ِحذْركُم ِإنَّ اللَّه أَعد ِللْكَاِفِرين عذَابا مِهينا

فتأمل يا أخي أمر اهللا لعباده أن يعدوا لعدوهم ما استطاعوا من القوة، مث تأمـل                
ه وسلم واملؤمنني عند مقاتلة األعداء والقرب منهم أن يقيمـوا           أمره لنبيه صلى اهللا علي    

الصالة وحيملوا السالح وكيف كرر األمر سبحانه يف أخذ السالح واحلذر لئال يهجم             
عليهم العدو يف حال الصالة، لتعرف بذلك أنه جيب على ااهدين قادة وجنـودا أن               

ا استطاعوا من قـوة، وأن يقيمـوا        يهتموا بالعدو، وأن حيذروا غافلته، وأن يعدوا له م        
الصالة وحيافظوا عليها مع االستعداد للعدو واحلذر من كيده، ويف ذلـك مجـع بـني      
األسباب احلسية واملعنوية، وهذا هو الواجب على ااهدين يف كل زمان ومكـان أن              
 يتصفوا باألخالق اإلميانية، وأن يستقيموا على طاعة رم ويعدوا له ما استطاعوا مـن             

  قوة وحيذروا مكائده، مع الصرب على احلق عليه

                                     
 .٦٠سورة األنفال اآلية ) ١(
 .٧١سورة النساء اآلية ) ٢(
 .١٠٢سورة النساء اآلية ) ٣(
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والثبات عليه وهذا هو السبب األول واألساس املتني واألصل العظيم، وهو قطب رحى             
النصر وأساس النجاة والفالح، وهذا هو السبب املعنوي الذي خص اهللا بـه عبـاده               

ـ              سبب الثـاين   املؤمنني وميزهم به عن غريهم، ووعدهم عليه النصر إذا قاموا به مع ال
حسب الطاقة وهو إعدادهم لعدوهم ما استطاعوا من القوة والعناية بـشئون احلـرب              

والصرب واملصابرة يف مواطن اللقاء مع احلذر من مكايد األعـداء، وـذين              والقتال،  
األمرين يستحقون النصر من رم عز وجل فضال منه وكرما ورمحة وإحسانا ووفـاء              

 وقـال  )١(}وكَانَ حقا علَينا نصر الْمؤِمِنني  {:  قال عز وجل   بوعده وتأييدا حلزبه، كما   
. )٢(}وِإنْ تصِبروا وتتقُوا ال يضركُم كَيدهم شيئًا ِإنَّ اللَّه ِبما يعملُونَ مِحيطٌ           {: تعاىل

وِإنَّ جندنا لَهم   {: ز وجل  وقال ع  )٣(}أَال ِإنَّ ِحزب اللَِّه هم الْمفِْلحونَ     {: وقال تعاىل 
ومما تقدم أيها األخ املسلم أيها األخ ااهد تعلم أن ما يتكرر كثريا             . )٤(}الْغاِلبونَ

النصر ) (النصر للعرب) (اهللا معنا) (النصر لنا: (يف بعض اإلذاعات العربية من قوهلم 
الفة للـصواب،   وما أشبه ذلك، أن هذه كلها ألفاظ خاطئة وخم        ) للعرب واإلسالم 

فليس النصر مضمونا للعرب وال لغريهم من سائر أجناس البشر، وإمنا النصر معلق             
بأسبابه اليت أوضحها اهللا يف كتابه الكرمي وعلى لسان رسوله األمني صلى اهللا عليه              

  تقوى اهللا، واإلميان به، والصرب واملصابرة ألعدائه،: وسلم، وأسبابه كما تقدم هي

                                     
 .٤٧سورة الروم اآلية ) ١(
  .١٢٠مران اآلية سورة آل ع) ٢(
 .٢٢سورة اادلة اآلية ) ٣(
 .١٧٣سورة الصافات اآلية ) ٤(
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واالستعانة به، مع األخذ باألسباب احلسية وإعداد ما يـستطاع مـن            واإلخالص هللا،   
العدة، فينبغي التنبيه هلذا األمر العظيم واحلذر من األلفاظ التقليدية املخالفـة للـشرع              

فهي جلميع  : فأما املعية العامة  . أما املعية فهي قسمان معية عامة، ومعية خاصة       . املطهر
هو الَِّذي خلَق السماواِت {: كما قال اهللا عز وجلالبشر وليست خاصة بأهل اإلميان،    

والْأَرض ِفي ِستِة أَياٍم ثُم استوى علَى الْعرِش يعلَم ما يِلج ِفي الْأَرِض وما يخرج ِمنها             
 كُنتم واللَّه ِبمـا تعملُـونَ       وما ينِزلُ ِمن السماِء وما يعرج ِفيها وهو معكُم أَين ما          

ِصريـا              {:  وقال تعاىل  )١(}بِض ما ِفي الْـأَرماِت واوما ِفي السم لَمعي أَنَّ اللَّه رت أَلَم
             ذَِلك ى ِمننال أَدو مهاِدسس وٍة ِإال هسمال خو مهاِبعر وى ثَالثٍَة ِإال هوجن كُونُ ِمني 
وال أَكْثَر ِإال هو معهم أَين ما كَانوا ثُم ينبئُهم ِبما عِملُوا يوم الِْقيامِة ِإنَّ اللَّـه ِبكُـلِّ    

ِليمٍء عي٢(}ش(.  
فهاتان اآليتان صرحيتان يف أن اهللا سبحانه عامل بأحوال العباد مطلع على شئوم             

م خافية، وهلذا بدأ سبحانه هـاتني اآليـتني بـالعلم    حميط م وال خيفى عليه من أمره      
وختمهما بالعلم، تنبيها للعباد على أن املراد باملعية هو العلم واإلحاطة واالطالع علـى           
كل شيء من أمر العباد ليخافوه ويعظموه ويبتعدوا عن أسباب غضبه وعذابه، ولـيس              

 ذلك بعـض املبتـدعني      معىن ذلك أنه خمتلط باخللق أو أنه يف كل مكان، كما يقول           
الضالني تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا، وقوهلم هذا باطل بالنص واإلمجاع، بـل هـو                
سبحانه وتعاىل فوق العرش قد استوى عليه استواء يليق جبالله ال يشابه فيه خلقه، كما               

  صرح بذلك يف كتابه الكرمي

                                     
 .٤سورة احلديد اآلية ) ١(
 .٧سورة اادلة اآلية ) ٢(
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من علَـى الْعـرِش     الـرح {: يف سبع آيات من القرآن الكرمي، منها قوله عز وجـل          
:  وهو سبحانه ال شبيه له وال مثل له يف مجيع صفاته كما قال عز وجـل                )١(}استوى

ولَم يكُن لَـه كُفُـوا      {:  وقال سبحانه  )٢(}ُلَيس كَِمثِْلِه شيٌء وهو السِميع الْبِصري     {
دعن نفسه، وعلمه    فهو عز وجل فوق العرش عال فوق خلقه كما أخرب بذلك             )٣(}أَح

ِإنَّ اللَّه ال يخفَى علَيِه شيٌء ِفي {: يف كل مكان ال خيفى عليه خافية، كما قال سبحانه         
                 ـوِإال ه اُء ال ِإلَـهشي فاِم كَيحِفي الْأَر كُمروصالَِّذي ي واِء همال ِفي السِض والْأَر

 ِكيمالْح ِزيزال           {:  وقال سبحانه  )٤(}الْعآٍن وقُـر ِمن هلُو ِمنتا تمأٍْن وكُونُ ِفي شا تمو
              ِمـن ـكبر نع بزعا يمونَ ِفيِه وِفيضا ِإذْ تودهش كُملَيا عٍل ِإال كُنمع لُونَ ِمنمعت

           و ذَِلك ِمن رغال أَصاِء ومال ِفي السِض وٍة ِفي الْأَرـاٍب      ِمثْقَاِل ذَرِإال ِفي ِكت رال أَكْب
 فهذه اآليات احملكمات وما جاء يف معناها كلها ترشد العبـاد إىل أن رـم                )٥(}مِبٍني

سبحانه فوق العرش وأعماهلم ترفع إليه وهو معهم بعلمه أينما كانوا ال خيفى عليه منهم            
الم وأتبـاعهم   فهي لألنبياء واملرسلني عليهم الصالة والـس      : أما املعية اخلاصة  خافية،  

بإحسان وهم أهل التقوى واإلميان والصرب واملصابرة، وهذه املعية اخلاصة تقتضي احلفظ          
والكالءة والنصر والتأييد، كما قال عز وجل عن نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم أنـه                

 )٦(}ال تحزنْ ِإنَّ اللَّه معنـا {قال لصاحبه يف الغار وهو أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه     
  وملا أرسل اهللا موسى

                                     
 .٥سورة طه اآلية ) ١(
 .١١سورة الشورى اآلية ) ٢(
 .٤سورة اإلخالص اآلية ) ٣(
 .٥سورة آل عمران اآلية ) ٤(
 .٦١سورة يونس اآلية ) ٥(
 .٤٠ التوبة اآلية سورة) ٦(
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ال تخافَـا  {: وهارون عليهما الصالة والسالم إىل فرعون اللعني قال هلما مثبتا ومطمئنا          
 ِإنْ{: وقال عز وجل يف كتابه املبني خياطب املـشركني         .)١(}ِإنِني معكُما أَسمع وأَرى   

     هتنِإنْ تو حالْفَت اَءكُمج وا فَقَدفِْتحتست          ِنـيغت لَنو دعوا نودعِإنْ تو لَكُم ريخ ووا فَه
       ِمِننيؤالْم عم أَنَّ اللَّهو تكَثُر لَوئًا ويش كُمِفئَت كُمنـا   {:  وقال عز وجل)٢(}عهـا أَيي

ِفيكُم ِغلْظَةً واعلَموا أَنَّ اللَّـه      الَِّذين آمنوا قَاِتلُوا الَِّذين يلُونكُم ِمن الْكُفَّاِر ولْيِجدوا         
 ِقنيتالْم ع{:  وقال عز وجل   )٣(}م    اِبِرينالص عم وا ِإنَّ اللَّهِبراصوقـال تعـاىل    )٤(}و  :

}           اِبِرينالص عم اللَّهةً ِبِإذِْن اللَِّه وِفئَةً كَِثري تِفئٍَة قَِليلٍَة غَلَب ِمن هذا  واآليات يف    )٥(}كَم
املعىن كثرية، فينبغي أن يكون شعار املسلمني يف إذاعام وصـحفهم وعنـد لقـائهم       
ألعدائهم يف مجيع األحوال هو الشعار القرآين اإلسالمي الذي أرشد اهللا إليه عبـاده،              

اهللا مع املتقني، اهللا مع املؤمنني، اهللا مع الصابرين، وما أشـبه هـذه           : وذلك بأن يقولوا  
نوا قد تأدبوا بآداب اهللا وعلقوا النصر بأسبابه اليت علقه اهللا ـا، ال              العبارات حىت يكو  

بالعروبة وال بالوطنية وال بالقومية وال بأشباه ذلك من األلفاظ والشعارات اليت ما أنزل              
  .اهللا ا من سلطان

أيها ااهد إنك يف معركة عظيمة مع عدو لدود عظيم احلقد علـى اإلسـالم               
 على اجلهاد والصرب واملصابرة، وأخلص عملك هللا واسـتعن بـه            وأهله، فوطّن نفسك  

  وحده، وأبشر إذا صدقت يف ذلك

                                     
 .٤٦سورة طه اآلية ) ١(
 .١٩سورة األنفال اآلية ) ٢(
 .١٢٣سورة التوبة اآلية ) ٣(
 .٤٦سورة األنفال اآلية ) ٤(
 .٢٤٩سورة البقرة اآلية ) ٥(
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بإحدى احلسنني إما النصر والغنيمة والعاقبة احلميدة يف الدنيا، وإما الـشهادة والنعـيم     
املقيم والقصور العالية واألار اجلارية واحلور احلسان يف دار الكرامة، أيها العـريب ال              

 النصر على عدوك معلق بعروبتك وإمنا ذلك بإميانك باهللا وصربك يف مـواطن              تظن أن 
اللقاء واستقامتك على احلق وتوبتك من سالف ذنوبك وإخالصك هللا يف كل أعمالك،          
فاستقم على ذلك ومتسك باإلسالم الصحيح الذي حقيقته اإلخالص هللا واالسـتقامة            

ى اهللا عليه وسلم يف احلرب والسلم على شرعه والسري على هدي رسوله ونبيه حممد صل       
ويف مجيع األحوال، أيها املسلم أيها ااهد تذكر ما أصاب املسلمني يوم أحد بـسبب               
إخالل بعض الرماة بطاعة القائد العظيم حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم مـن                

: وله عز وجلالفشل والتنازع، مث اهلزمية، وملا استنكر املسلمون ذلك أنزل اهللا يف ذلك ق         
أَولَما أَصابتكُم مِصيبةٌ قَد أَصبتم ِمثْلَيها قُلْتم أَنى هذَا قُلْ هو ِمن ِعنِد أَنفُـِسكُم ِإنَّ    {

    ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع ِإذْ         {:  وقال عز وجل   )١(}اللَّه هـدعو اللَّـه قَكُمـدص لَقَـدو
ِه حتى ِإذَا فَِشلْتم وتنازعتم ِفي الْأَمِر وعصيتم ِمن بعِد ما أَراكُم مـا              تحسونهم ِبِإذْنِ 

               كُمِلـيتبِلي مهـنع فَكُمرص ةَ ثُمالْآِخر ِريدي نم كُمِمنا وينالد ِريدي نم كُمونَ ِمنِحبت
   اللَّهو كُمنفَا عع لَقَدو    ِمِننيؤلَى الْمٍل عا {: وقال سبحانه يف هذا املعين     .)٢(} ذُو فَضمو

 وملا أعجب املـسلمون     )٣(}أَصابكُم ِمن مِصيبٍة فَِبما كَسبت أَيِديكُم ويعفُو عن كَِثريٍ        
بكثرم يوم حنني هزموا مث أنزل اهللا عليهم السكينة وأيدهم جبنود من عنده فتراجعـوا               

  دقوا احلملة على عدوهم واستغاثوا برموص

                                     
 .١٦٥سورة آل عمران اآلية ) ١(
 .١٥٢سورة آل عمران اآلية ) ٢(
 .٣٠سورة الشورى اآلية ) ٣(
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لَقَد نصركُم اللَّه ِفي    {: واستنصروا به فنصرهم وأيدهم وهزم عدوهم، كما قال تعاىل        
             كُملَيع اقَتضئًا ويش كُمنِن عغت فَلَم كُمتكَثْر كُمتبجٍن ِإذْ أَعينح مويٍة وكَِثري اِطنوم

ضالْأَر    ِمِننيؤلَى الْمعوِلِه وسلَى رع هتِكينس لَ اللَّهزأَن ثُم ِبِريندم متلَّيو ثُم تبحا رِبم 
   اُء الْكَاِفِرينزج ذَِلكوا وكَفَر الَِّذين ذَّبعا وهورت ا لَمودنلَ جزأَنفكـل مـا    .)١(}و

ه من هزمية أو جراح أو غري ذلك مما يكرهون فهـو            أصاب املسلمني يف اجلهاد أو غري     
بأسباب تقصريهم وتفريطهم فيما جيب من إعداد القوة والعنايـة بـأمر احلـرب، أو               

فاستعينوا باهللا أيها ااهدون واستقيموا علـى        بأسباب معاصيهم وخمالفتهم ألمر اهللا،    
 وانصروه ينـصركم    أمره وأعدوا لعدوكم ما استطعتم من قوة، واصدقوا اهللا يصدقكم         

ويثبت أقدامكم واحذروا الكرب والرياء وسائر املعاصي، واحـذروا أيـضا التنـازع             
واالختالف وعصيان قادتكم يف تدبري شئون احلرب وغري ذلك ما مل يكن معـصية هللا               

ذْكُروا اللَّـه   يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا لَِقيتم ِفئَةً فَاثْبتوا وا        {: عز وجل عمال بقوله تعاىل    
             كُـمِرحي بـذْهتلُوا وفْشوا فَتعازنال تو ولَهسرو وا اللَّهأَِطيعونَ وفِْلحت لَّكُما لَعكَِثري

      اِبِرينالص عم وا ِإنَّ اللَّهِبراصِرئَاَء         *وا وطَرب اِرِهمِدي وا ِمنجرخ وا كَالَِّذينكُونال تو
  .)٢(}الناِس ويصدونَ عن سِبيِل اللَِّه واللَّه ِبما يعملُونَ مِحيطٌ

يكم مناذج من كلمات أصحاب رسول اهللا صلى        أيها املسلمون أيها ااهدون إل    
اهللا عليه وسلم ورضي عنهم حني مقابلتهم جليش الروم يوم الريموك ملا فيها من العـربة     

  كالم خالد بن الوليـد رضـي اهللا عنـه ملـا مجـع خالـد رضـي اهللا              : والذكرى
  

                                     
 .٢٦-٢٥سورة التوبة اآليتان ) ١(
 .٤٧-٤٥سورة األنفال اآلية ) ٢(
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أيام اهللا ال   إن هذا يوم من     : عنه اجليوش يوم الريموك لقتال الروم قام فيهم خطيبا فقال         
ينبغي فيه الفخر وال البغي، أخلصوا جهادكم وأريدوا اهللا بعملكم، وإن هذا يوم له ما               

عبـاد اهللا انـصروا اهللا       : وقام أبو عبيدة رضي اهللا عنه يف الناس خطيبا فقـال          . بعده
ينصركم ويثبت أقدامكم يا معشر املسلمني اصربوا فإن الصرب منجاة من الكفر ومرضاة             

حضة للعار، وال تربحوا مصافكم وال ختطوا إلـيهم خطـوة وال تبـدأوهم      للرب ومد 
بالقتال، وأشرعوا الرماح واستتروا بالدرق والزموا الصمت إال من ذكر اهللا يف أنفسكم             
حىت آمركم إن شاء اهللا تعاىل وقام معاذ بن جبل رضي اهللا عنه يف الناس خطيبا ذلـك                  

رآن ومتحفظي الكتاب وأنصار اهلدى واحلق      يا أهل الق  ( : اليوم فجعل يذكرهم ويقول   
إن رمحة اهللا ال تنال، وجنته ال تدخل باألماين وال يؤيت اهللا املغفرة والرمحة الواسعة إال                 

وعد اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم وعِملُـوا       {: الصادق املصدق، أمل تسمعوا بقول اهللا تعاىل      
 مهِلفَنختساِت لَياِلحالص           ـملَه نكِّنملَيو ِلِهمقَب ِمن الَِّذين لَفختا اسِض كَمِفي الْأَر 

ِدينهم الَِّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم ِمن بعِد خوِفِهم أَمنا يعبدونِني ال يشِركُونَ ِبـي              
ارا من عدوكم وأنتم يف قبـضته        فاستحوا رمحكم اهللا من ربكم أن يراكم فُر        )١(}شيئًا

  ).وليس لكم ملتحد من دونه وال عز بغريه

يا أيها املسلمون غـضوا     : (وقام عمرو بن العاص رضي اهللا عنه يف الناس فقال         
األبصار واجثو على الركب وأشرعوا الرماح، فإذا وثبوا عليكم فأمهلوهم، حـىت إذا             

لذي يرضى الصدق ويثيب عليه وميقت      ركبوا أطراف األسنة فثبوا إليهم وثبة األسد فوا       
  الكذب

                                     
 .٥٥سورة النور اآلية ) ١(
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وجيزي باإلحسان إحسانا لقد مسعت أن املسلمني سيفتحوا كفراً كفراً وقـصراً            
قصراً، فال يهولنكم مجعهم وال عددهم فإنكم لو صدقتموهم الشد تطايروا تطاير            

وقام أبو سفيان بن حرب رضي اهللا عنه يف الناس فـتكلم كالمـا              ) أوالد احلجل 
واهللا ال ينجيكم من هؤالء القوم وال تبلغن رضوان اهللا غدا           : ( من ذلك قوله   حسنا

هذه مناذج حية عظيمة نقلتها لكم      ) إال بصدق اللقاء والصرب يف املواطن املكروهة      
أيها ااهدون من كالم أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لتعلموا أن النصر          

 يدركان باألمـاين وال بـالتفريط وإضـاعة         يف الدنيا والفوز باجلنة يف اآلخرة ال      
الواجب، وإمنا يدركان بتوفيق اهللا بالصدق يف اللقاء ومصابرة األعداء واالستقامة           
على دين اهللا وإيثار حقه على ما سواه، واهللا املسئول أن ينصر املـسلمني علـى                
عدوهم، وأن جيمع كلمتهم على احلق، وأن يوفق قادم لالستقامة علـى أمـره              

الصدق يف جهاد أعدائه، والتوبة إليه من كل ما يغضبه، كما نسأله عز وجل أن               و
يهزم اليهود وأنصارهم وأعوام، وأن يكبت أعداء اإلسالم أينما كانوا، وأن يرتل            
م بأسه الذي ال يرد عن القوم ارمني، إنه على كل شيء قـدير، وصـلى اهللا                 

ته من خلقه إمام الفـاحتني وسـيد        وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله وخري      
املرسلني وخري عباد اهللا أمجعني، وعلى آله وأصحابه ومن سار على جه ومتسك             

  .بسريته إىل يوم الدين
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)١( 

احلمد هللا الذي أمر باجلهاد يف سبيله، ووعد عليه األجر العظيم والنصر املـبني،              
وكَانَ حقا علَينا   {:  شريك له القائل يف كتابه الكرمي      وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال       

 ِمِننيؤالْم رصاهـدين وأصـدق    )٢(}نوأشهد أن حممدا عبده ورسوله وخليله أفضل ا 
املناضلني وأنصح العباد أمجعني صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله الطيبني الطاهرين، وعلى             

 وجاهدوا يف سبيله حىت أظهر اهللا ـم الـدين           أصحابه الكرام الذين باعوا أنفسهم هللا     
وأعز م املؤمنني، وأذل م الكافرين رضي اهللا عنهم وأكرم مثـواهم وجعلنـا مـن                

  .أتباعهم بإحسان إىل يوم الدين

فإن اجلهاد يف سبيل اهللا من أفضل القربات، ومن أعظم الطاعات، بـل             : أما بعد 
يه املتنافسون بعد الفرائض، وما ذاك إال ملـا         هو أفضل ما تقرب به املتقربون وتنافس ف       

يترتب عليه من نصر املؤمنني وإعالء كلمة الدين، وقمع الكافرين واملنافقني وتـسهيل             
انتشار الدعوة اإلسالمية بني العاملني، وإخراج العباد من الظلمات إىل النـور، ونـشر              

 من املـصاحل الكـثرية      حماسن اإلسالم وأحكامه العادلة بني اخللق أمجعني، وغري ذلك        
  والعواقب احلميدة للمسلمني، وقد ورد يف فضله وفضل ااهدين من اآليات

                                     
هـ بعنوان موقف   ١٣٩٣نشر هذا املوضوع مع املوضوع السابق يف رسالة طبعها احلرس الوطين عام             ) ١(

 .اليهود يف اإلسالم وفضل اجلهاد وااهدين
 .٤٧سورة الروم اآلية ) ٢(
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القرآنية واألحاديث النبوية ما حيفز اهلمم العالية، وحيرك كوامن النفوس إىل املشاركة يف             
هذا السبيل، والصدق يف جهاد أعداء رب العاملني، وهو فرض كفاية على املسلمني إذا              

ه من يكفي سقط عن الباقني، وقد يكون يف بعض األحيان من الفرائض العينية اليت         قام ب 
ال جيوز للمسلم التخلف عنها إال بعذر شرعي، كما لو استنفره اإلمام أو حصر بلـده                

  .العدو أو كان حاضرا بني الصفني

واألدلة على ذلك من الكتاب والسنة معلومـة، وممـا ورد يف فـضل اجلهـاد        
انِفروا ِخفَافًا وِثقَالًا وجاِهـدوا ِبـأَمواِلكُم       {: من الكتاب املبني قوله تعاىل    وااهدين  

لَو كَانَ عرضـا قَِريبـا    * وأَنفُِسكُم ِفي سِبيِل اللَِّه ذَِلكُم خير لَكُم ِإنْ كُنتم تعلَمونَ           
يِهم الشقَّةُ وسيحِلفُونَ ِباللَِّه لَـِو اسـتطَعنا        وسفَرا قَاِصدا التبعوك ولَِكن بعدت علَ     

              ـتأَِذن ِلم كنع فَا اللَّهونَ علَكَاِذب مهِإن لَمعي اللَّهو مهفُسِلكُونَ أَنهي كُمعا منجرلَخ
ني ال يستأِْذنك الَِّذين يؤِمنونَ ِباللَّـِه       لَهم حتى يتبين لَك الَِّذين صدقُوا وتعلَم الْكَاِذبِ       

             كأِْذنتـسـا يمِإن ِقنيتِبالْم ِليمع اللَّهو فُِسِهمأَنو اِلِهمووا ِبأَماِهدجِم الْآِخِر أَنْ يوالْيو
قُلُوب تابتارِم الْآِخِر ووالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤال ي ونَالَِّذينددرتي ِبِهميِفي ر مفَه م١(}ه(.  

ففي هذه اآليات الكرميات يأمر اهللا عباده املؤمنني أن ينفروا إىل اجلهاد خفافـا              
شيبا وشبابا، وأن جياهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا، خيـربهم عـز             : وثقاال، أي 

حال املنافقني وتثاقلهم عـن  وجل بأن ذلك خري هلم يف الدنيا واآلخرة، مث يبني سبحانه   
  لَو كَانَ عرضا قَِريبا{: اجلهاد وسوء نيتهم، وأن ذلك هالك هلم بقوله عز وجل

                                     
 .٤٥-٤١سورة التوبة اآلية ) ١(
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ــشقَّةُ   ــيِهم ال ــدت علَ عب ــن ــوك ولَِك عبا التــد ــفَرا قَاِص ســة)١(}و   .  اآلي
لف عن اجلهـاد  مث يعاتب نبيه صلى اهللا عليه وسلم عتابا لطيفا على إذنه ملن طلب التخ         

 ويبني عز وجل أن يف عدم اإلذن هلم         )٢(}عفَا اللَّه عنك ِلم أَِذنت لَهم     {: بقوله سبحانه 
تبينا للصادقني وفضيحة للكاذبني، مث يذكر عز وجل أن املؤمن باهللا واليوم اآلخـر ال               

خر مينعه من   يستأذن يف ترك اجلهاد بغري عذر شرعي؛ ألن إميانه الصادق باهللا واليوم اآل            
ذلك، وحيفزه إىل املبادرة إىل اجلهاد والنفري مع أهله، مث يذكر سبحانه أن الذي يستأذن               
يف ترك اجلهاد هو عادم اإلميان باهللا واليوم اآلخر املرتاب فيما جاء به الرسول صلى اهللا                
عليه وسلم ويف ذلك أعظم حث وأبلغ حتريض على اجلهاد يف سبيل اهللا، والتنفري مـن                

ِإنَّ اللَّه اشترى ِمن الْمؤِمِنني أَنفُـسهم       {: وقال تعاىل يف فضل ااهدين     لتخلف عنه، ا
وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللَِّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيِه حقا ِفي              

والْقُرآِن ومن أَوفَى ِبعهِدِه ِمن اللَِّه فَاستبِشروا ِببيِعكُم الَِّذي بايعتم          التوراِة والِْإنِجيِل   
ِظيمالْع زالْفَو وه ذَِلك٣(}ِبِه و(.  

ففي هذه اآلية الكرمية الترغيب العظيم يف اجلهاد يف سبيل اهللا عـز وجـل،      
 عز وجل، وأنه سبحانه قد تقبل هذا        وبيان أن املؤمن قد باع نفسه وماله على اهللا        

البيع وجعل مثنه ألهله اجلنة، وأم يقاتلون يف سبيله فيقتلون ويقتلـون، مث ذكـر              
سبحانه أنه وعدهم بذلك يف أشرف كتبه وأعظمها التوراة واإلجنيل والقـرآن، مث           

  بني سبحانه أنه 

                                     
 .٤٢التوبة اآلية سورة ) ١(
 .٤٣سورة التوبة اآلية ) ٢(
 .١١١سورة التوبة اآلية ) ٣(
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ذلوا السلعة اليت اشـتراها  ال أحد أوىف بعهده من اهللا ليطمئن املؤمنون إىل وعد رم ويب           
منهم وهي نفوسهم وأمواهلم يف سبيله سبحانه، عن إخالص وصدق وطيب نفس حىت             
يستوفوا أجرهم كامال يف الدنيا واآلخرة، مث يأمر سبحانه املؤمنني أن يستبشروا ـذا              

وجهـاد  . البيع ملا فيه من الفوز العظيم والعاقبة احلميدة والنصر للحق والتأييد ألهلـه            
لكفار واملنافقني وإذالهلم ونصر أوليائه عليهم إفساح الطريق النتشار الدعوة اإلسالمية           ا

يا أَيها الَِّذين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَـى ِتجـارٍة          {: يف أرجاء املعمورة، وقال عز وجل     
دونَ ِفي سِبيِل اللَِّه ِبـأَمواِلكُم      تنِجيكُم ِمن عذَاٍب أَِليٍم تؤِمنونَ ِباللَِّه ورسوِلِه وتجاهِ       

وأَنفُِسكُم ذَِلكُم خير لَكُم ِإنْ كُنتم تعلَمونَ يغِفر لَكُم ذُنوبكُم ويـدِخلْكُم جنـاٍت              
عِظيم وأُخرى  تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار ومساِكن طَيبةً ِفي جناِت عدٍن ذَِلك الْفَوز الْ           

ِمِننيؤِر الْمشبو قَِريب حفَتاللَِّه و ِمن رصا نهونِحب١(}ت(.  

يف هذه اآليات الكرميات الداللة من ربنا عز وجل على أن اإلميـان بـاهللا               
ورسوله واجلهاد يف سبيله مها التجارة العظيمة املنجية من العـذاب األلـيم يـوم           

أعظم ترغيب وأكمل تشويق إىل اإلميان واجلهاد، ومن املعلـوم         القيامة، ففي ذلك    
أن اإلميان باهللا ورسوله يتضمن توحيد اهللا وإخالص العبادة له سـبحانه، كمـا              
يتضمن أداء الفرائض وترك احملارم ويدخل يف ذلك اجلهاد يف سبيل اهللا لكونه من              

صه بالذكر لعظـم  أعظم الشعائر اإلسالمية ومن أهم الفرائض، ولكونه سبحانه خ 
شأنه، وللترغيب فيه ملا يترتب عليه من املصاحل العظيمة والعواقب احلميـدة الـيت     

  سبق بيان الكثري منها، مث ذكر

                                     
 .١٣-١٠سورة الصافات اآليات ) ١(



  

 - ٤٣٤ -

سبحانه ما وعد اهللا به املؤمنني ااهدين من املغفرة واملساكن الطيبـة يف دار الكرامـة        
يه ويـسارعوا يف مـشاركة      ليعظم شوقهم إىل اجلهاد وتشتد رغبتهم فيه، وليسابقوا إل        

القائمني به، مث أخرب سبحانه أن من ثواب ااهدين شيئا معجال حيبونه وهو النصر على               
  .األعداء والفتح القريب على املؤمنني، ويف ذلك غاية التشويق والترغيب

واآليات يف فضل اجلهاد والترغيب فيه وبيان فضل ااهدين كثرية جدا، وفيمـا        
هذه اآليات اليت سلف ذكرها ما يكفي ويشفي وحيفز اهلمم وحيـرك            ذكر سبحانه يف    

النفوس إىل تلك املطالب العالية واملنازل الرفيعة، والفوائد اجلليلة، والعواقب احلميـدة،            
  .واهللا املستعان

أما األحاديث الواردة يف فضل اجلهاد وااهدين، والتحذير من تركه واإلعراض           
 وأشهر من أن تذكر، ولكن نذكر طرفا يـسريا لـيعلم            عنه فهي أكثر من أن حتصر،     

ااهد الصادق شيئا مما قاله نبيه ورسوله الكرمي عليه من ربه أفضل الصالة والتسليم يف               
  .فضل اجلهاد ومرتلة أهله

قال رسول اهللا صلى    : ففي الصحيحني عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال         
 خري من الدنيا وما عليها وموضع سـوط  رباط يوم يف سبيل اهللا    : ((اهللا عليه وسلم  

أحدكم من اجلنة خري من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد يف سـبيل اهللا أو   
قال رسول  : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      )) الغدوة خري من الدنيا وما عليها     

هـد يف    واهللا أعلم مبـن جيا     -مثل ااهد يف سبيل اهللا    : ((اهللا صلى اهللا عليه وسلم    
 كمثل الصائم القائم وتكفل اهللا للمجاهد يف سبيله إن توفـاه أن يدخلـه           -سبيله

  اجلنة أو يرجعه
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 خرج  تضمن اهللا ملن  (أخرجه مسلم يف صحيحه، ويف لفظ له        ))  مع أجر أو غنيمة    ساملاً
يف سبيله ال خيرجه إال جهاد يف سبيلي وإميان يب وتصديق برسلي فهو علي ضـامن أن                 

وعن . )أدخله اجلنة أو أرجعه إىل مسكنه الذي خرج منه نائال ما نال من أجر أو غنيمة             
ما من مكلوم يكلم : ((أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

 جاء يوم القيامة وكلمه يدمي اللـون لـون الـدم والـريح ريـح                يف سبيل اهللا إال   
: متفق عليه، وعن أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم قـال         ))املسك

رواه أمحد والنـسائي وصـححه       )جاهدوا املشركني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم    ((
أي العمل أفـضل ؟     ((احلاكم، ويف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه سئل            

حـج   قيل مث ماذا قـال       اجلهاد يف سبيل اهللا     قيل مث ماذا قال       باهللا ورسوله    قال إميان 
قال رسول اهللا صلى اهللا     : وعن أيب عبس بن جرب األنصاري رضي اهللا عنه قال         )) مربور

رواه البخـاري يف     ))ما أغربت قدما عبد يف سبيل اهللا فتمـسه النـار          : ((عليه وسلم 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه       : فيه أيضا عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال        صحيحه، و 

، وعن ابـن  ))من مات ومل يغز ومل حيدث نفسه به مات على شعبة من نفاق    : ((وسلم
إذا تبايعتم  : ((مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : عمر رضي اهللا عنهما قال    

رع وتركتم اجلهاد سـلط اهللا علـيكم ذال ال          بالعينة وأخذمت أذناب البقر ورضيتم بالز     
رواه أمحد وأبو داود وصححه ابن القطان، وقال        )) يرتعه شيء حىت ترجعوا إىل دينكم     

  .رجاله ثقات: احلافظ يف البلوغ

واألحاديث يف فضل اجلهاد وااهدين وبيان ما أعد اهللا للمجاهدين الـصادقني            
 الترهيب من ترك اجلهاد واإلعراض عنه كثرية        من املنازل العالية، والثواب اجلزيل، ويف     

  الداللة على أن اإلعراض عن اجلهاد: جدا، ويف احلديثني اآلخرين، وما جاء يف معنامها
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وعدم حتديث النفس به من شعب النفاق، وأن التشاغل عنه بالتجارة والزراعة واملعاملة             
هو الواقع، وأن ذلك الذل     الربوية من أسباب ذل املسلمني وتسليط األعداء عليهم كما          

ال يرتع عنهم حىت يرجعوا إىل دينهم باالستقامة على أمره واجلهاد يف سبيله، فنسأل اهللا           
أن مين على املسلمني مجيعا بالرجوع إىل دينه، وأن يصلح قادم ويصلح هلم البطانـة               

لعاملني وجيمع كلمتهم على احلق ويوفقهم مجيعا للفقه يف الدين واجلهاد يف سبيل رب ا             
حىت يعزهم اهللا ويرفع عنهم الذل، ويكتب هلم النصر على أعدائه وأعـدائهم إنـه ويل          

  .ذلك والقادر عليه

 :املقصود من اجلهاد
جهاد طلب، وجهاد دفاع، واملقصود منهما مجيعا هو تبليـغ          : جهادان: اجلهاد

 اهللا يف أرضه،    دين اهللا ودعوة الناس إليه وإخراجهم من الظلمات إىل النور، وإعالء دين           
: وأن يكون الدين كله هللا وحده، كما قال عز وجل يف كتابه الكرمي يف سورة البقـرة                

:  وقـال يف سـورة األنفـال   )١(}وقَاِتلُوهم حتى ال تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين ِللَّـهِ     {
}       كُلُّه ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ ِفتى ال تتح مقَاِتلُوهوقال عز وجل يف سـورة       )٢(} ِللَّهِ و

فَِإذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشِرِكني حيثُ وجدتموهم وخـذُوهم          {: التوبة
ـ   وا واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصٍد فَِإنْ تابوا وأَقَاموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ فَخلُّ

ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه مِبيلَهواآليات يف هذا .)٣(}س  

                                     
 .١٩١سورة البقرة اآلية ) ١(
 .٣٩سورة األنفال اآلية ) ٢(
 .٥سورة التوبة اآلية ) ٣(
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أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن       : ((املعىن كثرية، وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       
 رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فـإذا فعلـوا ذلـك       ال إله إال اهللا وأن حممداً     

متفق على   ))ال حبق اإلسالم وحسام على اهللا عز وجل       عصموا مين دماءهم وأمواهلم إ    
صحته من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما، ويف الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا               

أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إلـه  : ((عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال   
أمواهلم إال حبقهـا وحـسام   إال اهللا وأين رسول اهللا فإذا قالوها عصموا مين دماءهم و 

ويف صحيح مسلم عنه أيضا رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه               ) )على اهللا 
  .))أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا ويؤمنوا يب ومبا جئت به: ((وسلم

ويف صحيح مسلم أيضا عن طارق األشجعي رضي اهللا عنه قال قال رسـول اهللا     
من وحد اهللا وكفر مبا يعبد من دون اهللا حـرم مالـه ودمـه              : ((اهللا عليه وسلم  صلى  

 واألحاديث يف هذا املعىن كـثرية، ويف هـذه اآليـات            ))وحسابه على اهللا عز وجل    
الكرميات الداللة الظاهرة على وجوب جهاد الكفار واملشركني وقتاهلم بعـد الـبالغ             

 حىت يعبدوا اهللا وحده ويؤمنوا برسـوله        والدعوة إىل اإلسالم، وإصرارهم على الكفر،     
حممد صلى اهللا عليه وسلم ويتبعوا ما جاء به، وأنه ال حترم دماؤهم وأمواهلم إال بـذلك   
وهي تعم جهاد الطلب، وجهاد الدفاع، وال يستثىن من ذلك إال من التـزم باجلزيـة                

ين ال يؤِمنونَ ِباللَِّه    قَاِتلُوا الَّذِ {: بشروطها إذا كان من أهلها، عمال بقول اهللا عز وجل         
               الَِّذين ِمن قالْح ونَ ِدينِدينال يو ولُهسرو اللَّه مرا حونَ ممرحال يِم الْآِخِر ووال ِبالْيو

  .)١(}أُوتوا الِْكتاب حتى يعطُوا الِْجزيةَ عن يٍد وهم صاِغرونَ

                                     
 .٢٩سورة التوبة اآلية ) ١(
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عليه وسلم أنه أخذ اجلزية من جموس هجـر، فهـؤالء           وثبت عن النيب صلى اهللا      
األصناف الثالثة من الكفار وهم اليهود والنصارى واوس ثبت بـالنص أخـذ             
اجلزية منهم فالواجب أن جياهدوا ويقاتلوا مع القدرة حىت يدخلوا يف اإلسـالم أو              
 يؤدوا اجلزية عن يد وهم صاغرون، أما غريهم فالواجب قتاهلم حىت يـسلموا يف             
أصح قويل العلماء؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قاتل العرب حىت دخلوا يف دين               
اهللا أفواجا، ومل يطلب منهم اجلزية، ولو كان أخذها منهم جائزا حتقن به دماؤهم              

وذهب بعض أهل العلم إىل جواز أخـذها  . وأمواهلم لبينه هلم، ولو وقع ذلك لنقل 
ور يف ذلك املخرج يف صحيح مسلم، والكالم       من مجيع الكفار حلديث بريدة املشه     

يف هذه املسألة وحترير اخلالف فيها وبيان األدلة مبسوط يف كتب أهل العلم مـن               
أراده وجده، ويستثىن من الكفار يف القتال النساء والصبيان والشيخ اهلرم وحنوهم            

 بالرأي ممن ليس من أهل القتال ما مل يشاركوا فيه، فإن شاركوا فيه وساعدوا عليه          
واملكيدة قوتلوا كما هو معلوم من األدلة الشرعية، وقد كان اجلهاد يف اإلسـالم              

  :على أطوار ثالثة

 اإلذن للمسلمني يف ذلك من غري إلزام هلم، كمـا يف قولـه              :الطور األول 
  .)١(} لَقَِديرأُِذنَ ِللَِّذين يقَاتلُونَ ِبأَنهم ظُِلموا وِإنَّ اللَّه علَى نصِرِهم{: سبحانه

 األمر بقتال من قاتل املسلمني والكف عمن كف عنهم، ويف :الطور الثاين
  ال ِإكْراه ِفي الديِن قَد تبين الرشد ِمن{: هذا النوع نزل قوله تعاىل

                                     
 .٣٩سورة احلج اآلية ) ١(
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ي{:  وقوله تعاىل  ، اآلية )١(}الْغ ِمنـؤاَء فَلْيش نفَم كُمبر ِمن ققُِل الْحـاَء   وش ـنمو 
كْفُر{:  وقوله تعاىل  )٢(}فَلْي          وا ِإنَّ اللَّهدتعال تو كُمقَاِتلُوني ِبيِل اللَِّه الَِّذينقَاِتلُوا ِفي سو

  ِدينتعالْم ِحبيف قول مجاعة من أهل العلم، وقوله تعاىل يف سـورة النـساء       )٣(}ال ي  :
روا فَتكُونونَ سواًء فَال تتِخذُوا ِمنهم أَوِلياَء حتى يهاِجروا      ودوا لَو تكْفُرونَ كَما كَفَ    {

ِفي سِبيِل اللَِّه فَِإنْ تولَّوا فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ وجدتموهم وال تتِخذُوا ِمنهم وِليا             
 بينكُم وبينهم ِميثَاق أَو جـاُءوكُم حـِصرت         وال نِصريا ِإال الَِّذين يِصلُونَ ِإلَى قَومٍ      

             لُوكُمفَلَقَـات كُملَيع ملَّطَهلَس اَء اللَّهش لَوو مهمقَاِتلُوا قَوي أَو قَاِتلُوكُمأَنْ ي مهوردص
 )٤(}م فَما جعلَ اللَّه لَكُم علَيِهم سِبيلًا   فَِإِن اعتزلُوكُم فَلَم يقَاِتلُوكُم وأَلْقَوا ِإلَيكُم السلَ      

  .واآلية بعدها

 جهاد املشركني مطلقا وغزوهم يف بالدهم حىت ال يكون فتنـة            :الطور الثالث 
ويكون الدين كله هللا ليعم اخلري أهل األرض وتتسع رقعة اإلسالم ويزول مـن طريـق         

م الشريعة العادل، وتعاليمها الـسمحة،      الدعوة دعاة الكفر واإلحلاد، وينعم العباد حبك      
وليخرجوا ذا الدين القومي من ضيق الدنيا إىل سعة اإلسالم، ومن عبـادة اخللـق إىل                
عبادة اخلالق سبحانه، ومن ظلم اجلبابرة إىل عدل الشريعة وأحكامها الرشيدة، وهـذا             

ه وسلم وأنزل اهللا    هو الذي استقر عليه أمر اإلسالم وتويف عليه نبينا حممد صلى اهللا علي            
  فَِإذَا انسلَخ{: فيه قوله عز وجل يف سورة براءة وهي من آخر ما نزل

                                     
 .٢٥٦سورة البقرة اآلية ) ١(
 .٢٩سورة الكهف اآلية ) ٢(
 .١٩٠سورة البقرة اآلية ) ٣(
  .٩٠-٨٩سورة النساء اآليتان  ٤
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  موهمتدجثُ ويح ِرِكنيشلُوا الْمفَاقْت مرالْح رهاآلية، وقوله سـبحانه يف  )١(}الْأَش 
 )٢(}ين كُلُّـه ِللَّـهِ    وقَاِتلُوهم حتى ال تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الـد       {: سورة األنفال 

واألحاديث السابقة كلها تدل على هذا القول وتشهد له بالصحة، وقـد ذهـب           
بعض أهل العلم إىل أن الطور الثاين وهو القتال ملن قاتل املسلمني والكف عمـن               
كف عنهم قد نسخ؛ ألنه كان يف حال ضعف املسلمني فلما قـواهم اهللا وكثـر                

من قاتلهم ومن مل يقاتلهم، حىت يكون الدين كله هللا          عددهم وعدم أمروا بقتال     
وحده أو يؤدوا اجلزية إن كانوا من أهلها، وذهب آخرون من أهل العلـم إىل أن                
الطور الثاين مل ينسخ بل هو باق يعمل به عند احلاجة إليه، فإذا قوى املـسلمون                

 بآية التوبـة    واستطاعوا بدء عدوهم بالقتال وجهاده يف سبيل اهللا فعلوا ذلك عمال          
وما جاء يف معناها، أما إذا مل يستطيعوا ذلك فإم يقاتلون من قاتلـهم واعتـدى    
عليهم، ويكفون عمن كف عنهم عمال بآية النساء وما ورد يف معناهـا، وهـذا               
القول أصح وأوىل من القول بالنسخ وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا              

أن : رية أن قول من قال من كتاب العصر وغريهـم  وذا يعلم كل من له أدىن بص      
اجلهاد شرع للدفاع فقط قول غري صحيح واألدلة اليت ذكرنا وغريها ختالفه، وإمنا             
الصواب هو ما ذكرنا من التفصيل كما قرر ذلك أهل العلم والتحقيق، ومن تأمل              

شركني سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم وسرية أصحابه رضي اهللا عنهم يف جهاد امل             
اتضح له ما ذكرنا وعرف مطابقة ذلك ملا أسلفنا من اآليات واألحاديـث، واهللا              

  .ويل التوفيق

                                     
 ٥سورة التوبة اآلية ) ١(
 .٣٩سورة األنفال اآلية ) ٢(
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 :وجوب اإلعداد لألعداء
وقد أمر اهللا سبحانه عباده املؤمنني أن يعدوا للكفار ما استطاعوا من القوة،             

عتم ِمـن   وأَِعدوا لَهم ما اسـتطَ    {: وأن يأخذوا حذرهم، كما يف قوله عز وجل       
 وذلك يدل على    )٢(}يا أَيها الَِّذين آمنوا خذُوا ِحذْركُم     {:  وقوله سبحانه  )١(}قُوٍة

وجوب العناية باألسباب واحلذر من مكايد األعداء، ويدخل يف ذلك مجيع أنواع            
اإلعداد املتعلقة باألسلحة واألبدان، كما يدخل يف ذلك إعداد مجيـع الوسـائل             

واحلسية وتدريب ااهدين على أنواع األسـلحة وكيفيـة اسـتعماهلا،           املعنوية  
وتوجيههم إىل كل ما يعينهم على جهاد عدوهم والسالمة من مكائده يف الكـر              
والفر واألرض واجلو والبحر ويف سائر األحوال، ألن اهللا سبحانه أطلـق األمـر              

ال، وما ذلك إال    باإلعداد وأخذ احلذر ومل يذكر نوعا دون نوع وال حاال دون ح           
ألن األوقات ختتلف واألسلحة تتنوع، والعدو يقل ويكثـر ويـضعف ويقـوى،       
واجلهاد قد يكون ابتداء وقد يكون دفاعا، فلهذه األمور وغريها أطلق اهللا سبحانه             
األمر باإلعداد وأخذ احلذر ليجتهد قادة املسلمني وأعيام ومفكروهم يف إعداد ما           

 أعدائهم وما يرونه من املكيدة يف ذلك، وقد صح عـن       يستطيعون من القوة لقتال   
أن اخلصم قد   : ومعناه)) احلرب خدعة : ((رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       

يدرك من خصمه باملكر واخلديعة يف احلرب ما ال يدركه بالقوة والعـدد وذلـك      
  جمرب معروف، وقد وقع يف يوم األحزاب من اخلديعة للمشركني واليهود

                                     
 .٦٠سورة األنفال اآلية ) ١(
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لكيد هلم على يد نعيم بن مسعود رضي اهللا عنه بإذن النيب صلى اهللا عليه وسلم مـا                  وا
كان من أسباب خذالن الكافرين وتفريق مشلهم واختالف كلمتهم، وإعزاز املـسلمني           

: ونصرهم عليهم، وذلك من فضل اهللا ونصره ألوليائه ومكره هلم، كما قال عز وجـل  
} اللَّه كُرميونَ وكُرميواِكِرينالْم ريخ اللَّه١(}و(.  

ومما تقدم يتضح لذوي البصائر أن الواجب امتثال أمر اهللا واإلعداد ألعدائه وبذل            
اجلهود يف احليطة واحلذر، واستعمال كل ما أمكن من األسـباب املباحـة احلـسية               

د والنصر،  واملعنوية، مع اإلخالص هللا واالعتماد عليه واالستقامة على دينه، وسؤاله املد          
فهو سبحانه وتعاىل الناصر ألوليائه واملعني هلم إذا أدوا حقه، ونفذوا أمره وصـدقوا يف          
جهادهم وقصدوا بذلك إعالء كلمته وإظهار دينه، وقد وعدهم اهللا بذلك يف كتابـه              
الكرمي وأعلمهم أن النصر من عنده ليثقوا به ويعتمدوا عليه مع القيام جبميع األسـباب               

 وقـال  )٢(}يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم   {: قال تعاىل 
ولَينصرنَّ اللَّه مـن    {:  وقال عز وجل   )٣(}وكَانَ حقا علَينا نصر الْمؤِمِنني    {: سبحانه

      ِزيزع لَقَِوي ِإنَّ اللَّه هرصنا          الَّ *يـوآتالةَ ووا الـصِض أَقَامِفي الْأَر ماهكَّنِإنْ م ِذين
: وقال عز وجـل  .)٤(}الزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الْأُمورِ    

}       تساِت لَياِلحِملُوا الصعو كُموا ِمننآم الَِّذين اللَّه دعـا      وِض كَمِفي الْـأَر مهِلفَنخ
استخلَف الَِّذين ِمن قَبِلِهم ولَيمكِّنن لَهم ِدينهم الَِّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم ِمن بعِد             

  خوِفِهم أَمنا
                                     

 .٣٠سورة األنفال اآلية ) ١(
 .٧سورة حممد اآلية ) ٢(
 .٤٧سورة الروم اآلية ) ٣(
 .٤١-٤٠سورة احلج اآليتان ) ٤(
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تـصِبروا وتتقُـوا ال     وِإنْ  {:  اآلية، وقال تعـاىل    )١(}يعبدونِني ال يشِركُونَ ِبي شيئًا    
ِإذْ تـستِغيثُونَ   {:  وقال سبحانه  )٢(}يضركُم كَيدهم شيئًا ِإنَّ اللَّه ِبما يعملُونَ مِحيطٌ       

          ِدِفنيرالِئكَِة مالْم ِبأَلٍْف ِمن كُمِمدي مأَن لَكُم ابجتفَاس كُمبِإال     * ر اللَّـه لَهعا جمو
حكيمب ِزيزع ِد اللَِّه ِإنَّ اللَّهِعن ِإال ِمن رصا النمو كُمِبِه قُلُوب ِئنطْمِلتى ور٣(}ش(.  

يا أَيها الَِّذين آمنوا    {: وقد سبق يف هذا املعىن آية سورة الصف وهي قوله تعاىل          
ِليٍم تؤِمنونَ ِباللَِّه ورسوِلِه وتجاِهدونَ ِفي      هلْ أَدلُّكُم علَى ِتجارٍة تنِجيكُم ِمن عذَاٍب أَ       

يغِفر لَكُم ذُنوبكُم   * سِبيِل اللَِّه ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ذَِلكُم خير لَكُم ِإنْ كُنتم تعلَمونَ           
    اِكنسمو ارها الْأَنِتهحت ِري ِمنجاٍت تنج ِخلْكُمديو زالْفَو ٍن ذَِلكداِت عنةً ِفي جبطَي 

 ِظيمالْع* ِمِننيؤِر الْمشبو قَِريب حفَتاللَِّه و ِمن رصا نهونِحبى ترأُخ٤(}و(.  
واآليات يف هذا املعىن كثرية، وملا قام سلفنا الصاحل مبا أمرهم اهللا بـه ورسـوله                

نصرهم اهللا وأيدهم وجعل هلم العاقبة مع قلة عددهم         وصربوا وصدقوا يف جهاد عدوهم      
كَم ِمن ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلَبت ِفئَةً كَِثريةً ِبِإذِْن        {: وعدم وكثرة أعدائهم، كما قال عز وجل      

   اِبِرينالص عم اللَّهِإنْ       {:  وقال عز وجل   )٥(}اللَِّه وو لَكُـم فَال غَاِلب اللَّه كُمرصنِإنْ ي 
 وملا غري   )٦(}الَِّذي ينصركُم ِمن بعِدِه وعلَى اللَِّه فَلْيتوكَِّل الْمؤِمنونَ        يخذُلْكُم فَمن ذَا  

  املسلمون وتفرقوا ومل يستقيموا على

                                     
 .٥٥سورة النور اآلية ) ١(
 .١٢٠سورة آل عمران اآلية ) ٢(
 .١٠-٩سورة األنفال اآليات ) ٣(
 .١٣-١٠سورة الصف اآليات ) ٤(
 .٢٤٩سورة البقرة اآلية ) ٥(
 .١٦٠سورة آل عمران اآلية ) ٦(
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تعاليم رم وآثر أكثرهم أهواءهم أصام من الذل واهلوان وتسلط األعداء مـا ال       
بسبب الذنوب واملعاصي، والتفـرق واالخـتالف       وما ذاك إال    . خيفى على أحد  

وظهور الشرك والبدع واملنكرات يف غالب البالد، وعدم حتكيم أكثرهم الشريعة،           
ذَِلك ِبأَنَّ اللَّه لَم يك مغيرا ِنعمةً أَنعمها علَى قَوٍم حتـى            {: كما قال اهللا سبحانه   
  فُِسِهما ِبأَنوا مريغـا        {: قال عز وجل  و. )١(}يـِر ِبمحالْبو رِفي الْب ادالْفَس رظَه

 وملا حـصل  )٢(}كَسبت أَيِدي الناِس ِليِذيقَهم بعض الَِّذي عِملُوا لَعلَّهم يرِجعونَ    
من الرماة ما حصل يوم أحد من الرتاع واالختالف واإلخالل بالثغر الذي أمرهم             

سلم بلزومه، جرى بسبب ذلك على املسلمني مـن القتـل           النيب صلى اهللا عليه و    
: واجلراح واهلزمية ما هو معلوم، وملا استنكر املسلمون ذلك أنزل اهللا قوله تعـاىل             

}              فُِسكُمِد أَنِعن ِمن وذَا قُلْ هى هأَن ما قُلْتهِمثْلَي متبأَص ةٌ قَدِصيبم كُمتابا أَصلَمأَو
، ولو أن أحدا يسلم من شر املعاصي وعواقبـها          )٣(}ٌه علَى كُلِّ شيٍء قَِدير    ِإنَّ اللَّ 

الوخيمة لسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه الكرام يوم أحد وهم خري              
أهل األرض ويقاتلون يف سبيل اهللا، ومع ذلك جرى عليهم ما جرى بسبب معصية     

خالفة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       الرماة اليت كانت عن تأويل ال عن قصد للم        
والتهاون بأمره، ولكنهم ملا رأوا هزمية املشركني ظنوا أن األمر قـد انتـهى وأن               
احلراسة مل يبق هلا حاجة وكان الواجب أن يلزموا املوقف حىت يأذن هلم النيب صلى           

  اهللا عليه وسلم بتركه، ولكن اهللا سبحانه

                                     
 .٥٣سورة األنفال اآلية ) ١(
 .٤١سورة الروم اآلية ) ٢(
 .١٦٥سورة آل عمران اآلية  )٣(
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ة بالغة وأسرار عظيمة، ومصاحل كثرية قـد        قد قدر ما قدر وقضى ما قضى حلكم       
بينها يف كتابه سبحانه وعرفها املؤمنون، وكان ذلك من الدالئل علـى صـدق              
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنه رسول اهللا حقا، وأنه بشر يصيبه ما يـصيب                
البشر من اجلراح واآلالم وحنو ذلك، وليس بإله يعبد وليس مالكا للنـصر، بـل               

 اهللا سبحانه يرتله على من يشاء، وال سبيل إىل استعادة املسلمني جمدهم             النصر بيد 
السالف واستحقاقهم النصر على عدوهم إال بالرجوع إىل دينهم واالستقامة عليه           
ومواالة من وااله، ومعاداة من عاداه، وحتكيم شرع اهللا سبحانه يف أمورهم كلها،             

والتقوى، كما قال اإلمام مالك بـن       واحتاد كلمتهم على احلق وتعاوم على الرب        
وهذا قول مجيع  ]لن يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أوهلا       : [أنس رمحة اهللا عليه   

أهل العلم، واهللا سبحانه إمنا أصلح أول هذه األمة بإتباع شرعه واالعتصام حببلـه              
  .والصدق يف ذلك والتعاون عليه، وال صالح آلخرها إال ذا األمر العظيم


األماكن اليت خياف على أهلها أعـداء       : اإلقامة يف الثغور، وهي   : الرباط هو 

املقيم فيها املعد نفسه للجهاد يف سبيل اهللا والدفاع عن دينه           : اإلسالم، واملرابط هو  
وإخوانه املسلمني، وقد ورد يف فضل املرابطة واحلراسة يف سبيل اهللا أحاديث كثرية          
إليك أيها األخ املسلم الراغب يف الرباط يف سبيل اهللا طرفا منها نقال من كتـاب                

  :الترغيب والترهيب للحافظ املنذري رمحه اهللا
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ربـاط  : ((عن سهل بن سعد رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال              
ة خـري مـن     يوم يف سبيل اهللا خري من الدنيا وما عليها وموضع سوط أحدكم من اجلن             

الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد يف سبيل اهللا أو الغدوة خري مـن الـدنيا ومـا     
رواه البخاري ومسلم والترمذي وغريهم، وعن سلمان رضي اهللا عنـه قـال              ))عليها

رباط يوم وليلة خري من صيام شـهر        : ((مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       
ليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن مـن           وقيامه وإن مات فيه جرى ع     

وبعث يوم القيامة   ((رواه مسلم واللفظ له والترمذي والنسائي والطرباين وزاد          ))الفتان
  )).شهيدا

: وعن فضالة بن عبيد رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قـال                
ه ينمي له عمله إىل يوم القيامـة        كل ميت خيتم على عمله إال املرابط يف سبيل اهللا فإن          ((

حديث حسن صحيح، واحلاكم    : رواه أبو داود والترمذي وقال     ))ويؤمن من فتنة القرب   
مسعـت  : صحيح على شرط مسلم، وابن حبان يف صحيحه وزاد يف آخره قال           : وقال

وهـذه  )) ااهد من جاهد نفسه هللا عز وجل : ((رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول      
  .يف بعض نسخ الترمذيالزيادة 

رباط : ((وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             
شهر خري من صيام دهر ومن مات مرابطا يف سبيل اهللا أمن الفزع األكرب وغدي عليـه      

رواه الطـرباين  )) وريح برزقه من اجلنة وجيري عليه أجر املرابط حىت يبعثه اهللا عز وجل        
  .ثقاتورواته 

: وعن العرباض بن سارية رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              
  كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا مات إال املرابط يف سبيل اهللا فإنه((
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رواه الطرباين يف الكبري بإسنادين رواة       ))نمي له عمله وجيري عليه رزقه إىل يوم القيامة        ي
  .أحدمها ثقات

مـن  : ((اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         وعن أيب هريرة رضي     
مات مرابطا يف سبيل اهللا أجري عليه الصاحل الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن               

رواه ابن ماجة بإسناد صـحيح   ))من الفتان وبعثه اهللا يوم القيامة آمنا من الفزع األكرب      
بط إذا مات يف رباطه كتب له أجـر   واملرا: ((والطرباين يف األوسط أطول منه وقال فيه      

عمله إىل يوم القيامة وغدي عليه وريح برزقه ويزوج سبعني حوراء وقيل له قف اشفع               
  .وإسناده متقارب ))إىل أن يفرغ من احلساب

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم                
من اهللا وعني باتت حترس يف سـبيل        عينان ال متسهما النار عني بكت خشية        : ((يقول

وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال النيب صلى           . قال حديث حسن غريب   )) اهللا
عينان ال متسهما النار أبدا عني باتت تكأل يف سبيل اهللا وعني بكت             : ((اهللا عليه وسلم  
عينان ((ال  رواه أبو يعلى ورواته ثقات، والطرباين يف األوسط إال أنه ق          )) خشية من اهللا  
  )).ال تريان النار

: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـول        : وعن عثمان رضي اهللا عنه قال     
رواه احلاكم،   )) حرس ليلة يف سبيل اهللا أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام ارها            ((

  .صحيح اإلسناد: وقال
فاية للراغب يف   واألحاديث يف هذا املعىن كثرية، وأرجو أن يكون فيما ذكرناه ك          

  .اخلري
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ونسأل اهللا أن يوفق املسلمني للفقه يف دينه، وأن جيمعهم على اهلدى، وأن يوحد              
صفوفهم وكلمتهم على احلق، وأن مين عليهم باالعتصام بكتابه وسنة نبيه عليه الصالة             
والسالم وحتكيم شريعته والتحاكم إليها، واالجتماع على ذلك والتعاون عليه إنه جواد            

  .مي، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبهكر


)١( 

هذا جواب الرئيس العام إلدارات البحوث العلميـة واإلفتـاء والـدعوة            [
) تكبري (واإلرشاد، على األسئلة املقدمة من األستاذ صالح الدين رئيس حترير جملة          

  ].الباكستانية

ما هي املقترحات لديكم إلنقاذ األمـة اإلسـالمية مـن    : السؤال األول 
  اخلالفات والعنصرية والتمذهب وكيف ميكن أن توحد األمة من جديد؟

بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا، وصلى اهللا وسلم على رسـول    : اجلواب
ا املوضوع املهم هو دعوة األمـم       فاقتراحي يف هذ  : اهللا حممد وآله وأصحابه وبعد    

وهذا هو . مجيعا إىل توحيد اهللا واإلخالص له والتمسك بشريعته واحلذر مما خالفها     
واملقصود دعـوة  . الذي جيمع األمة على احلق ويزيل اخلالف والتعصب للمذاهب        

  املسلمني أن يستقيموا على دين اهللا، وأن حيافظوا على شريعته، وأن

                                     
 .هـ٣/٤/٥/٦/١٤٠٧نشر يف جملة البحوث اإلسالمية  العدد الثامن عشر ) ١(
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 والتقوى، وذا تتحد صفوفهم وتتوحد كلمتهم ويكونـون جـسدا        يتعاونوا على الرب  
أما إذا تعصب كل واحد ملذهبه أو       . واحدا وبناء واحدا ومعسكرا واحدا ضد أعدائهم      

  .لشيخه أو ملا يرى مما خيالف فيه سلف األمة فإن هذا هو الذي يؤدي إىل الفرقة

ة األمر أن يتكاتفوا    فالواجب على علماء اإلسالم وعلى دعاة املسلمني وعلى وال        
مجيعا لدعوة الناس مجيعا إىل احلق والتمسك به واالستقامة عليه، وأن يكـون هـدف            
اجلميع طاعة اهللا ورسوله وااللتفاف حول كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم              

فهذا هو الطريق األوحد جلمع كلمة املسلمني وتوحيد صفهم         . واحلذر مما خيالف ذلك   
  .لى عدوهم، واهللا ويل التوفيقونصرهم ع

ما هي اإلجراءات اليت جيب أن تتخذ خبصوص غري املـسلمني           : السؤال الثاين 
املوجودين يف اتمعات اإلسالمية للمحافظة على الكيـان اإلسـالمي واحلـضارة        

  .اإلسالمية واألخالق اإلسالمية ؟

 اخلري واهلدى، وأن    الطريق هلذا والسبيل إليه هو دعوة غري املسلمني إىل        : اجلواب
يفسر هلم ما جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم من اهلدى ودين احلـق باألسـلوب                 
الذي يفهمونه وبيان حماسن اإلسالم، هلم لعلهم يدخلون يف دين اهللا، ولعلهم خيرجون              
من ظلمات الشرك واجلهل والظلم إىل نور التوحيد واإلميان وعدالة اإلسالم، فمن قبل             

تقام على دين اهللا فاحلمد هللا وإال أمكن إبعاده إىل بالد الكفرة إذا كان لـيس            احلق واس 
من أهل الوطن، وإن كان منهم أمكن أن يستتاب فإن تاب وإال قتل إن كان ليس من                 
أهل الكتاب وال من اوس، وإن كان من اوس أو من أهل الكتاب تؤخـذ منـهم                 

  اجلزية ويبقى يف 
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  . دين اهللا ويسلم الناس من شره ويعرفونهصغار وذل حىت يدخل يف

هذا أسلم طريق للخالص من شر الكفار املخالطني، مع العناية بدعوم إىل            
اهللا وتبصريهم بدينه باألساليب احلسنة وإيضاح حماسن اإلسالم هلم، وإنـصافهم           
وإعطائهم حقوقهم اليت هلم على املسلمني لعلهم يقبلون احلق وخيرجون مما هم فيه             

هذا مع قدرة املسلمني، فـإن عجـز        .  الباطل إىل دين احلق واهلدى والسعادة      من
املسلمون عن هذا فعليهم أن يتقوا اهللا وأن يستقيموا ويتحرزوا من شر أعـدائهم،          
وأن جيتهدوا يف دعوم إىل اهللا ويف البعد عن االختالط م ومصادقتهم واألنـس              

دهم وحىت ال خيدعوهم مبا هم عليـه        م والتشبه بأحواهلم، حىت يسلموا من مكائ      
  .من الباطل، واهللا سبحانه وتعاىل ويل التوفيق

وهذا كله يف غري اجلزيرة العربية، أما يف اجلزيرة العربية فالواجب أن مينعـوا           
من دخوهلا، وأن ال يبقوا فيها؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ى عن بقـائهم            

سالم، وأن ال جيتمع فيها دينان وأمـر بـإخراج          فيها وأمر أن ال يبقى فيها إال اإل       
اليهود والنصارى وغريهم من اجلزيرة فال يدخلوها إال حلاجة عارضة مث خيرجون،            
كما أذن عمر للتجار أن يدخلوا يف مدد حمددة مث يرجعوا إىل بالدهم، وكما أقـر   

 أجالهـم   النيب صلى اهللا عليه وسلم اليهود على العمل يف خيرب ملا احتيح إليهم مث             
  .عمر

فاحلاصل أن اجلزيرة العربية ال جيوز أن يقر فيها دينان؛ ألا معقل اإلسـالم         
ومنبع اإلسالم فال جيوز أن يقر فيها املشركون إال بصفة مؤقتة حلاجة يراهـا ويل               

  األمر، كما فعل عمر يف التجار، وكما فعل
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ملسلمون فأجالهم عمر   النيب صلى اهللا عليه وسلم مع أهل خيرب حىت استغىن عنهم ا           
  .رضي اهللا عنه

وجيب على الرعية يف اجلزيرة العربية أن يساعدوا ويل األمر، وأن جيتهدوا مع       
ويل األمر يف عدم جلب املشركني وعدم التعاقد معهم وعـدم اسـتعماهلم يف أي            
عمل، وأن يستغىن عنهم بالعمال املسلمني فإن يف ذلك كفايـة وأن خيتـار مـن        

م أوىل يف أخالقهم ودينهم؛ ألن بعض املسلمني قد يكون مـسلما            املسلمني من ه  
باالسم ال باحلقيقة، فينبغي للذي يستورد العمال أن ينظـر وأن يتأمـل العمـال           

  .الطيبني من املسلمني دون غريهم، واهللا املستعان

إن املسلمني القادمني إىل احلرمني الشريفني يشعرون بقلق        : السؤال الثالث 
ا يرون أن تدفق غري املسلمني إىل هذه البالد يف ازدياد مستمر،    واضطراب عندم 

  فهل أنتم نبهتم احلكومة على هذه األخطار ؟

نعم قد شعر املسلمون خبطر من هؤالء املشركني، وقـد نبـه ويل             : اجلواب
األمر على أنه جيب تطهري اجلزيرة من الكفرة والعناية بعدم دخوهلم فيهـا وعـدم        

وافق ويل األمر على التقليل منهم ووعد وفقه اهللا بالعناية التامة           إقامتهم فيها، وقد    
. ذا الشأن، وأن ال يستقدم إال من تدعو الضرورة أو احلاجة الـشديدة إلـيهم              

  .فأسأل اهللا له التوفيق واإلعانة على كل خري

ما هي املسئوليات اليت جتب علينا حنو اجلهاد اإلسالمي يف         : السؤال الرابع 
  ، وما هي اجلهود اليت قمتم ا يف هذا الصدد حىت اآلن؟أفغانستان
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ال ريب أن اجلهاد يف أفغانستان جهاد إسالمي جيب أن يـشجع            : اجلواب
ويدعم من املسلمني مجيعا؛ ألم مسلمون يقاتلون عدوا شرسا خبيثا من أكفـر             

ـ    ني الكفرة وأرذهلم، ومن أقواهم فيما يتعلق بالقدرة احلسية فليس هناك تكـافؤ ب
القوتني، ولكن نصر اهللا وتأييده إلخواننا ااهدين، فالواجب على أهل اإلسـالم            
مجيعا أن يساعدوهم وأن يعينوهم باملال والنفس والرأي والشفاعة وكل ما يعـد             
دعما هلم وإعانة، هذا هو الواجب على املسلمني مجيعا، وقد قامت الدولة وفقهـا      

دم، وقد حصل من ذلك مـساعدات       اهللا بتشجيع الشعب السعودي على مساع     
كثرية للمجاهدين عن طريق الشعب وغريه، وال نزال مستمرين يف هذا األمر مـع   
إخواننا يف هذه اململكة والدولة وفقها اهللا تشجع الشعب على ذلك وتعني علـى              

. إيصال هذه املساعدات إىل ااهدين واملهاجرين؛ ألم حباجة شديدة إىل ذلـك           
جلميع، نسأل اهللا أن يعيننا على االستمرار وأن ينصر إخواننا وأن           وهذا حق على ا   

يعينهم على ما فيه جنام وسعادم ونصرهم على عـدوهم، وأن يـذل أعـداء               
اإلسالم أينما كانوا، وأن يكبتهم وأن يعني عليهم، وأن يضاعف أجر كـل مـن           

  .ساعدهم، إنه خري مسئول

يكم للقيام بالدعوة إىل اهللا يف      ما هي الطرق الناجحة لد    : السؤال اخلامس 
  هذا العصر ؟

أجنح الطرق يف هذا العصر وأنفعها استعمال وسائل اإلعالم، ألا          : اجلواب
فإذا استعملت هذه الوسـائل يف الـدعوة إىل اهللا          . ناجحة وهي سالح ذو حدين    

  وإرشاد الناس إىل ما جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم
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فة والتلفاز فهذا شيء كبري ينفع اهللا به األمة أينما كانـت،            من طريق اإلذاعة والصحا   
وينفع اهللا به غري املسلمني أيضا حىت يفهموا اإلسالم وحىت يعقلوه ويعرفـوا حماسـنه               

  .ويعرفوا أنه طريق النجاح يف الدنيا واآلخرة

والواجب على الدعاة وعلى حكام املسلمني أن يـسامهوا يف هـذا بكـل مـا       
يق اإلذاعة، ومن طريق الصحافة، ومن طريق التلفاز ومـن طريـق            يستطيعون، من طر  

اخلطابة يف احملافل، ومن طريق اخلطابة يف اجلمعة وغري اجلمعة، وغري ذلك من الطـرق               
اليت ميكن إيصال احلق ا إىل الناس وجبميع اللغات املستعملة حـىت تـصل الـدعوة                

  .والنصيحة إىل مجيع العامل بلغام

على مجيع القادرين من العلماء وحكام املسلمني والدعاة إىل اهللا          هذا هو الواجب    
عز وجل، حىت يصل البالغ إىل كافة العامل يف مجيع أحناء املعمـورة باللغـات الـيت                 

يـا  {: وهذا هو البالغ الذي أمر اهللا به، قال اهللا سبحانه وتعاىل لنبيه           . يستعملها الناس 
    ا أُنلِّغْ مولُ بسا الرهأَي   كبر ِمن كفالرسول صلى اهللا عليه وسـلم عليـه         )١(}ِزلَ ِإلَي 

البالغ وهكذا الرسل مجيعا عليهم البالغ صلوات اهللا وسالمه عليهم، وعلـى أتبـاع              
وكـان إذا    )٢())بلغوا عين ولو آية   : ((الرسل أن يبلغوا، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم        

فعلى مجيع   ).) فرب مبلغ أوعى من سامع     فليبلغ الشاهد الغائب  : ((خطب الناس يقول  
األمة حكاما وعلماء وجتارا وغريهم أن يبلغوا عن اهللا وعن رسوله صلى اهللا عليه وسلم               

  هذا الدين، وأن يشرحوه للناس بشىت اللغات احلية املستعملة بأساليب

                                     
 .٦٧سورة املائدة اآلية ) ١(
 .رواه البخاري يف الصحيح) ٢(
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واضحة، وأن يشرحوا حماسن اإلسالم وحكمه وفوائده وحقيقته حىت يعرفه أعداؤه          
  . يعرفه اجلاهلون فيه، وحىت يعرفه الراغبون فيه، واهللا ويل التوفيقوحىت

وختاما هلذا اللقاء فإين أنصح إخواين املسلمني يف باكستان ويف بـنجالديش           
ويف كل مكان، أن يتقوا اهللا ويعملوا بشرعه وأن يعملوا مبا أوجب اهللا عليهم، وأن         

وا الشرك باهللا قليله وكثريه دقيقـه  يدعوا ما حرم اهللا عليهم أينما كانوا، وأن حيذر      
وجليله وأن خيلصوا هللا العبادة يف مجيع األحوال، وأن حيذروا ما وقع فيه كثري من               
الناس من التعلق باألموات واالستغاثة م، سواء كانوا من األنبياء أو األوليـاء أو              

ا مـن   غريهم، كما أحذرهم من التعلق باألشجار أو األحجار أو األصنام أو غريه           
: اجلمادات؛ ألن العبادة حق اهللا وحده ليس له فيها شريك، كمـا قـال تعـاىل               

}     اهوا ِإال ِإيدبعأَال ت كبى رقَضوا   {: وقال تعاىل .  اآلية )١(}وـدبعوا ِإال ِليا أُِمرمو
ِجد ِللَِّه فَال تدعوا    وأَنَّ الْمسا {:  ويقول سبحانه  )٢(}اللَّه مخِلِصني لَه الدين حنفَاءَ    

  .)٣(}مع اللَِّه أَحدا

فالواجب على مجيع الثقلني أن خيصوا اهللا بالعبادة دون كل ما سـواه، وأن              
يؤدوا حقه الذي فرض عليهم من الصالة وغريها، وأن حيذروا ما حرم اهللا عليهم،              

ينما كانوا، وأن   وأن يتواصوا باحلق والصرب عليه، وأن يتعاونوا على الرب والتقوى أ          
  يتفقهوا يف دين اهللا، وأن

                                     
 .٢٣سورة اإلسراء اآلية ) ١(
 .٥سورة البينة اآلية ) ٢(
 .١٨سورة اجلن اآلية ) ٣(
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جيتهدوا يف تالوة القرآن الكرمي والتدبر ملعانيه والتعقل والعمل مبا فيه؛ ألنه كتـاب اهللا               
إين تارك فيكم ما    : ((قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع        . فيه اهلدى والنور  

 هذَا الْقُرآنَ يهِدي ِللَِّتي ِهـي       ِإنَّ{: واهللا يقول ) )لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب اهللا      
مِشفَاٌء{:  ويقول سبحانه)١(}أَقْوى ودوا هنآم ِللَِّذين و٢(}قُلْ ه(.  

وهكذا سنة النيب   . فالواجب على املسلمني مجيعا أن يتعقلوه ويتدبروه ويعملوا به        
مل ا وتفسري ما أشكل     صلى اهللا عليه وسلم جيب العناية ا وحفظ ما تيسر منها والع           

من القرآن بالسنة الصحيحة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإا الوحي الثـاين                
واألصل الثاين من أصول الشريعة اليت جيب أن يرجع إليها يف كل ما أشكل من كتاب                

  .اهللا ويف كل ما أشكل من األحكام

هواا عن آخرم، بـل     هذه وصييت جلميع املسلمني، وأن ال تشغلهم الدنيا وش        
جيب عليهم أن يستعينوا بالدنيا على اآلخرة، وأن جيعلوا الدنيا مطيـة لآلخـرة حـىت       

وصلى اهللا وسلم على نبينا وإمامنا وسيدنا       . ينجحوا ويرحبوا ويفلحوا، واهللا ويل التوفيق     
  .حممد بن عبد اهللا، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان

  

 

  

                                     
 .٩سورة اإلسراء اآلية ) ١(
 .٤٤رة فصلت اآلية سو) ٢(

  مت وهللا احلمد اجلزء الثاين، ويليه اجلزء الثالث يف التوحيد
  )جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة(وما يلحق به من كتاب 

  .ن بن بازللشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن عبد الرمح
 


