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  )١(وجوب عبادة اهللا وتقواه

احلمد هللا رب العاملني والعاقبة للمتقني والصالة والسالم على عبده ورسوله         
وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا حممد بـن عبـد اهللا     

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

فإنين أشكر اهللا عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة يف              : أما بعد   
اهللا وأخوات يف اهللا للتواصي باحلق والتعاون على الرب والتقوى والتناصـح يف             
اهللا وبيان ما خلقنا سبحانه وتعاىل ألجله وما أرسل الرسل من أجلـه حـىت               

له مما جيب علينا يف هذه احلياة حىت نلقـى          نكون على بينة وبصرية مما خلقنا       
ربنا عز وجل وأسأله سبحانه أن جيعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا             
مجيعا وأن مينحنا الفقه يف الدين والثبات عليه وأن ينصر دينه ويعلي كلمتـه              

  .وأن يوفق والة أمرنا لكل ما فيه صالح العباد والبالد وسعادة الدنيا واآلخرة 

 مث أشكر أخي سعادة مدير مستشفى امللك فيصل بالطائف الدكتور طـه            
اخلطيب على دعوته يل هلذا اللقاء وأسأل اهللا أن يبارك فيه والعاملني معه وأن              
يعني اجلميع على ما فيه صالح أمر الدين والدنيا وعلى كل ما فيه نفع إخواننا               

   . ويكللها بالنجاح املرضى من الرجال والنساء وأن ينفع جبهود اجلميع

                                                
 .هـ١٤١٠حماضرة ألقاها مساحة الشيخ يف مستشفى امللك فيصل بالطائف يف شهر حمرم من عام  )١(
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وتفاصيل هذا الواجـب  " وجوب عبادة اهللا وتقواه    : " إن عنوان كلميت    : مث أقول   
يا أَيهـا النـاس     ﴿: يقول اهللا عز وجل يف كتابه العظيم        . من جهة األوامر والنواهي     

       لَّكُملَع ِلكُمقَب ِمن الَِّذينو لَقَكُمالَِّذي خ كُمبوا ردبقُونَ اعتويقول سـبحانه     )١(﴾ ت  :
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَِّذي خلَقَكُم ِمن نفٍْس واِحدٍة وخلَق ِمنها زوجها وبثَّ              ﴿

ه كَانَ علَيكُم  ِمنهما ِرجالًا كَِثريا وِنساًء واتقُوا اللَّه الَِّذي تساَءلُونَ ِبِه والْأَرحام ِإنَّ اللَّ           
وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإال ِليعبدوِن ما أُِريد ِمـنهم        ﴿:  ويقول عز وجل     )٢(﴾رِقيبا

           ـِتنيِة الْمذُو الْقُـو اقزالر وه وِن ِإنَّ اللَّهطِْعمأَنْ ي ا أُِريدمٍق وِرز ويقـول  )٣(﴾ِمن 
 ويقول  )٤(﴾ أَيها الناس اتقُوا ربكُم ِإنَّ زلْزلَةَ الساعِة شيٌء عِظيم         يا﴿ :سبحانه وتعاىل 
يا أَيها الناس ِإنا خلَقْناكُم ِمن ذَكٍَر وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَباِئلَ  ﴿: سبحانه وتعاىل   

 واآليات يف هذا املعـىن      )٥(﴾ أَتقَاكُم ِإنَّ اللَّه عِليم خِبري     ِلتعارفُوا ِإنَّ أَكْرمكُم ِعند اللَّهِ    
كثرية يف كتاب اهللا عز وجل وقد أرسل سبحانه الرسل عليهم الصالة والـسالم مـن              
أوهلم نوح إىل آخرهم وخامتهم نبينا حممد عليهم الصالة والسالم أرسلهم مجيعا ليدعوا             

 ولينذروهم الشرك به وعبادة غريه ومعصية أوامـره  الناس إىل توحيد اهللا وطاعته وتقواه 
ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسـولًا أَِن اُعبـدوا اللَّـه واجتِنبـوا              ﴿: كما قال سبحانه    

ا ﴿:  ويقول سبحانه )٦(﴾الطَّاغُوتلْنسا أَرمو  

                                                
 .٢١سورة البقرة اآلية ) ١(
 .١سورة النساء اآلية ) ٢(
 .٥٨ -٥٦سورة الذاريات اآليات ) ٣(
 .١سورة احلج اآلية ) ٤(
 .١٣سورة احلجرات اآلية ) ٥(
 .٣٦سورة النحل اآلية ) ٦(
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 هِه أَنوِحي ِإلَيوٍل ِإال نسر ِمن ِلكقَب وِنِمندبا فَاعِإال أَن ١(﴾ال ِإلَه( .   

فاهللا سبحانه خلقنا مجيعا رجاال ونساء جنا وإنسا حكاما وحمكومني عربا وعجما            
لنعبد اهللا وحده ونتقيه سبحانه فيما نأيت ونذر وحناسب أنفسنا يف ذلك حىت نـستقيم               

نه سبحانه وتعاىل   على توحيد اهللا وطاعته واملسارعة إىل ما أوجب علينا وترك ما انا ع            
فالواجب على كل ذكر وأنثى من املكلفني أن يعبد اهللا ويتقيه سبحانه وتعـاىل أينمـا              

  . كان

ألنه خلق هلذا األمر وأمر به من جهة اهللا سبحانه يف كتبه مث من جهة الرسل عليهم                 
الصالة والسالم فعلى مجيع املكلفني من ذكور وإناث وعرب وعجم وجن وإنـس أن              

كما أن على املسلمني الـذين مـن اهللا علـيهم    .  ويتقوه ويلتزموا باإلسالم يعبدوا اهللا 
باإلسالم أن يستقيموا على دينهم وأن يثبتوا عليه وأن يتفقهوا فيه حىت يؤدوا ما أوجب               
اهللا عليهم على بصرية وحىت يتركوا ما حرم اهللا عليهم على بصرية وعلى أهـل العلـم            

  .  وأن يفقهوا الناس يف دين اهللا أينما كانوا أن يدعوا إىل اهللا

ألم خلفاء الرسل عليهم الصالة والسالم والرسل بعثوا ليعلموا الناس ويرشدوهم           
ويدعوهم إىل احلق وينذروهم من الشرك باهللا ومن سائر املعاصي وعلى علماء اإلسالم             

دينـهم وأن  أينما كانوا يف مجيع أقطار األرض عليهم أن يعلموا الناس وأن يبلغوا الناس     
يشرحوا هلم ما قد خيفى عليهم طاعة هللا ولرسوله وأداء لواجب النصيحة وتبليغا لرسالة              

  وعلى املدعوين . اهللا اليت بعث ا نبيه حممدا عليه الصالة والسالم 

                                                
 .٢٥سورة األنبياء اآلية  )١(
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املبلغني أن يستجيبوا ألمر اهللا ورسوله وأن يتفقهوا يف دينهم ويسألوا عما أشكل عليهم              
وما أُِمـروا  ﴿: حده باإلخالص له سبحانه وتعاىل كما قال عز وجل       وأن يعبدوا اهللا و   

يا أَيها الناس اعبدوا    ﴿:  وقال سبحانه    )١(﴾ِإال ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين حنفَاءَ      
يا أَيهـا  ﴿:  وقال عز وجل )٢(﴾ربكُم الَِّذي خلَقَكُم والَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ     

وما خلَقْت  ﴿:  ويقول سبحانه    )٣(﴾الناس اتقُوا ربكُم الَِّذي خلَقَكُم ِمن نفٍْس واِحدةٍ       
 فاجلميع خلقوا هلذا األمر وأمروا به من جهة اهللا ومـن     )٤(﴾الِْجن والِْإنس ِإال ِليعبدونِ   

  . لسالم جهة الرسول عليه الصالة وا

يا أيها الناس قولوا    (: فإن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ملا بعثه اهللا بلغ الناس وقال             
 ودعا قومه قبل كل أحد ودعاهم إىل أن يعبدوا اهللا وأن يـدعوا              )ال إله إال اهللا تفلحوا    

الشرك الذي كانوا عليه من عبادة األصنام واألشجار واألحجار واألموات والكواكب           
وأن خيصوا اهللا بالعبادة بدعائهم واستغاثتهم ونذرهم وذحبهـم وصـالم           وغري ذلك   

وقَـضى ربـك أَال تعبـدوا ِإال        ﴿: وصومهم وغري هذا من عبادام كما قال تعاىل         
اه٥(﴾ِإي(    ا  ﴿:  وقال سبحانهداللَِّه أَح عوا معدِللَِّه فَال ت اِجدسأَنَّ الْمو﴾)وقال عـز  )٦ 

ومن يدع مع اللَِّه ِإلَها آخر ال برهانَ لَه ِبِه فَِإنما ِحسابه ِعند ربِه ِإنـه ال                 ﴿ :وجل  
  ادعوِني أَستِجب ﴿:  وقال جل وعال )٧(﴾يفِْلح الْكَاِفرونَ

                                                
 .٥سورة البينة اآلية ) ١(
 .٢١سورة البقرة اآلية ) ٢(
 . ١سورة النساء اآلية ) ٣(
 .٥٦سورة الذاريات اآلية ) ٤(
 .٢٣سورة اإلسراء اآلية ) ٥(
 .١٨سورة اجلن اآلية ) ٦(
 .١١٧سورة املؤمنون اآلية ) ٧(
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أُ      ﴿:  وقال سبحانه    )١(﴾لَكُم ي قَِريبي فَِإنناِدي عِعب أَلَكِإذَا ساِع   وةَ الدوعد ِجيب
 فالواجب علـى مجيـع      )٢(﴾ِإذَا دعاِن فَلْيستِجيبوا ِلي ولْيؤِمنوا ِبي لَعلَّهم يرشدونَ       

املكلفني من الرجال والنساء من اجلن واإلنس من احلكام واحملكومني من العرب والعجم        
 إله إال اهللا فـإن معناهـا ال   أن يعبدوا اهللا وحده وأن يستقيموا على معىن شهادة أن ال      

وما أُِمروا ِإال ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه ﴿: معبود حق إال اهللا وهو معىن قوله جل وعال         
 هذا هو الواجب على مجيع      )٤(﴾ِإياك نعبد وِإياك نستِعني   ﴿:  وقوله   )٣(﴾الدين حنفَاءَ 

جن وإنس من الرجال والنساء أن يعبدوا اهللا وحده وهذا          املكلفني يف سائر األرض من      
  . هو أصل دين اإلسالم 

ألن أصل دين اإلسالم هو االستسالم هللا بالتوحيد واإلخـالص وتـرك الـشرك              
  . واالنقياد له بالطاعة وذلك بفعل األوامر وترك النواهي هذا هو معىن اإلسالم 

ومن يبتـِغ  ﴿:  وقال سبحانه  )٥(﴾للَِّه الِْإسالم ِإنَّ الدين ِعند ا   ﴿: قال اهللا سبحانه    
          اِسِرينالْخ ِة ِمنِفي الْآِخر وهو هلَ ِمنقْبي ا فَلَنالِم ِدينالِْإس رويقول جل وعال   )٦(﴾غَي  :

 )٧(﴾ِإسالم ِدينا الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي ورِضيت لَكُم الْ         ﴿
 واقف بعرفة يف حجة الوداع بين        عليه الصالة والسالم   نزلت هذه اآلية يوم عرفة والنيب     

  اهللا سبحانه فيها أنه 

                                                
 .٦٠سورة غافر اآلية ) ١(
 .١٨٦سورة البقرة اآلية ) ٢(
 .٥سورة البينة اآلية ) ٣(
  .٥سورة الفاحتة اآلية ) ٤(
 .١٩سورة آل عمران اآلية ) ٥(
 .١٩سورة آل عمران اآلية ) ٦(
 .٣سورة املائدة اآلية ) ٧(
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أكمل الدين وأمت النعمة وأنه رضي لعباده اإلسالم وهو توحيد اهللا واإلخالص له والذل              
 وعلى رأس ذلك إخالص العبادة بني يديه واالنقياد ألوامره وترك مناهيه سبحانه وتعاىل       

هللا وحده وترك اإلشراك به كما هو معىن ال إله إال اهللا كما تقدم إذ معناها ال معبـود                   
فَمن يكْفُر ِبالطَّاغُوِت ويـؤِمن ِباللَّـِه فَقَـِد         ﴿: حق إال اهللا وهو معىن قوله سبحانه        

 وهـو معـىن قولـه       )١(﴾ها واللَّه سِميع عِليم   استمسك ِبالْعروِة الْوثْقَى ال انِفصام لَ     
واعبدوا اللَّـه وال    ﴿:  وقوله سبحانه    )٢(﴾وقَضى ربك أَال تعبدوا ِإال ِإياه     ﴿سبحانه  

فَاعبِد اللَّه مخِلصا لَـه الـدين أَال ِللَّـِه          ﴿:  وقوله عز وجل     )٣(﴾تشِركُوا ِبِه شيئًا  
ينوهو معىن قوله عز وجل       )٤(﴾الد  :﴿          ونَ ِمـنعدا يأَنَّ مو قالْح وه ِبأَنَّ اللَّه ذَِلك

  .)٥(﴾دوِنِه هو الْباِطلُ

وال بد من االلتزام ذا األصل وهو توحيد اهللا واإلخالص له وترك اإلشراك به مع               
  . استقامة العبد على فعل بقية األوامر وترك النواهي 

اللتزام ببقية أركان اإلسالم من الصالة والزكاة والصوم واحلـج فـإن            ومن ذلك ا  
شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسـول اهللا           : اإلسالم بين على مخسة أركان أوهلا       

فيشهد العبد أنه ال معبود حق إال اهللا ويلتزم بذلك فيعبد اهللا وحده دون كل ما سـواه            
د عليه الصالة والسالم واإلميان به والشهادة بأنـه         ويدع اإلشراك به ويلتزم باتباع حمم     

  رسول اهللا أرسله اهللا إىل الثقلني 

                                                
 .٢٥٦ سورة البقرة اآلية  )١(
 .٢٣ سورة اإلسراء اآلية  )٢(
 .٣٦لنساء واآلية  سورة ا )٣(
 .٣-٢ سورة الزمر اآليتان  )٤(
 .٦٢ سورة احلج اآلية  )٥(
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اجلن واإلنس وأنه خامت األنبياء وأنه جتب حمبته فوق حمبة النفس وفوق حمبة كل أحد من        
قُلْ يا أَيهـا    ﴿:  وجل   عزاخللق وجتب طاعته واتباع شريعته وااللتزام بذلك كما قال          

ني رسولُ اللَِّه ِإلَيكُم جِميعا الَِّذي لَه ملْك السماواِت والْأَرِض ال ِإلَه ِإال هو              الناس إِ 
      ـوهِبعاتاِتـِه وكَِلمِباللَِّه و ِمنؤالَِّذي ي يالْأُم ِبيوِلِه النسروا ِباللَِّه وفَآِمن ِميتيِيي وحي

 دتهت لَّكُموقال سبحانه    )١(﴾ونَلَع  :﴿        اللَّه كُمِببحوِني يِبعفَات ونَ اللَّهِحبت متقُلْ ِإنْ كُن
  كُموبذُن لَكُم ِفرغيصادقني ﴾إن كنتم حتبون اهللا   ﴿ يا أيها الرسول للناس      ﴾قل﴿ )٢(﴾و 

تبـاع  فاتبعوين حيببكم اهللا فمن أحب اهللا صادقا وأحب رسوله صادقا فالواجب عليه ا            
حممد صلى اهللا عليه وسلم السيد فيما جاء به من فعل األوامر وترك النـواهي وعلـى                 
رأسها توحيد اهللا واإلخالص له وترك اإلشراك به مث إقام الصلوات اخلمس واحملافظـة              
عليها يف أوقاا الرجل يؤديها يف اجلماعة واملرأة تؤديها يف بيتها كما أمـر اهللا بـذلك        

طمأنينة يف قيامها وركوعها وسجودها وبني الـسجدتني وحـني          خبشوع واستقامة و  
  .عز وجل االرتفاع من الركوع يؤديها املؤمن واملؤمنة كما أمر اهللا 

 مسجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف        -ويف الصحيحني أن رجال دخل املسجد       
جاء فسلم املدينة والنيب صلى اهللا عليه وسلم جالس يف أصحابه فصلى ومل يتم صالته مث         

على النيب صلى اهللا عليه وسلم فرد عليه السالم عليه الصالة والسالم وقال لـه عليـه                 
 فرجع فصلى كما صلى فعلها ثـالث        ))ارجع فصل فإنك مل تصل    (( :الصالة والسالم 

  ارجع (( :مرات كلما جاء سلم ورد عليه النيب السالم وقال له

                                                
 .١٥٨ سورة األعراف اآلية  )١(
 .٣١ سورة آل عمران اآلية  )٢(
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والذي بعثك باحلق نبيا ما أحسن غـري        ( : فقال الرجل يف الثالثة    ))فصل فإنك مل تصل   
إذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء مث       ( : فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم       )هذا فعلمين 

مث اقرأ بـأم    (:  ويف اللفظ اآلخر     )استقبل القبلة فكرب مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن         
عتدل قائما مث اسجد حىت     القرآن ومبا شاء اهللا مث اركع حىت تطمئن راكعا مث ارفع حىت ت            

تطمئن ساجدا مث ارفع حىت تطمئن جالسا مث اسجد حىت تطمئن ساجدا مث افعل ذلـك                
 فبني صلى اهللا عليه وسلم هلذا الرجل املسيء صالته كيفية الـصالة             )يف صالتك كلها  

اليت شرعها اهللا لعباده وأمره أن يلتزم بذلك ويف هذا احلديث العظيم بيان أن الطمأنينة                
 الصالة البد منها وأن من مل يطمئن فال صالة له وال فرق يف ذلك بني صالة الفرض                 يف

  . والنفل لكن صالة الفرض أهم وأعظم 

فالواجب على مجيع املسلمني من الرجال والنساء أن يصلوا كما أمر اهللا ورسـوله              
وا الزكاة كما    يعين أدوها قائمة تامة وأن يؤد      ﴾وأَِقيموا الصالةَ ﴿: واهللا سبحانه يقول  

 وعلى اجلميع أن يتفقهوا     )١(﴾وأَِقيموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ   ﴿ :أمر اهللا يف قوله سبحانه    
يف ذلك ويسألوا أهل العلم عما أشكل عليهم وعلى اجلميع صوم رمضان كل سنة وهو           

ر ركن من أركان اإلسالم اخلمسة وعلى اجلميع أيضا حج بيت اهللا احلرام مرة يف العم               
وِللَِّه علَى النـاِس ِحـج      ﴿: من الرجال والنساء إذا استطاعوا ذلك لقول اهللا سبحانه        

  .  )٢(﴾الْبيِت مِن استطَاع ِإلَيِه سِبيلًا

  وعلى مجيع املكلفني أيضا القيام بأوامر اهللا األخرى من بر الوالدين 

                                                
 .١١٠سورة البقرة اآلية  )١(
 .٩٧سورة آل عمران اآلية ) ٢(
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 من سائر املعاصي من الزنا      وصلة الرحم وصدق احلديث وأداء األمانة وترك ما حرم اهللا         
وشرب املسكرات وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الربـا واخليانـة يف األمانـة          

  . وشهادة الزور وغري هذا مما ى اهللا عنه ورسوله 

وعلى مجيع املكلفني أن يلتزموا بأركان اإلسالم اليت أعظمها توحيد اهللا واإلخالص            
. عا أن يلتزموا بأوامر اهللا وترك نواهيه سبحانه وتعاىل          له وترك اإلشراك به وعليهم مجي     

ومن ذلك التزام املؤمنات باحلجاب الشرعي عن الرجال وعدم االختالط م بل جيب             
أن يكون الرجال من األطباء واملمرضني للرجال وأن تكون الطبيبات واملمرضات مـن            

باء من الرجال للمرضـى     النساء للنساء هكذا جيب الطبيبات للمرضى من النساء واألط        
من الرجال والكتاب من الرجال للرجال والكاتبات من النساء للنساء حىت ال خيـتلط              
هؤالء ؤالء وال هؤالء ؤالء ملا يف االختالط من الفتنة واخلطر العظيم يقـول الـنيب                

ما تركت بعدي فتنة أضـر علـى        ( :الكرمي عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح      
إن (:  يعين عند االختالط وعدم احلذر ويقول عليه الصالة والسالم           )من النساء الرجال  

الدنيا حلوة خضرة وإن اهللا مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقـوا              
  . ) النساء فإن أول فتنة بين إسرائيل كانت يف النساء

ب الفتنة فيكـون يف     فاملرأة عند بروزها للرجال متزينة متكحلة قد تعاطت ما يسب         
ذلك خطر عظيم عليها وعلى الرجل عند اختالطه بالنساء فاملريضة من النساء تعاجلها             
املرأة واملريض يعاجله الرجل وهكذا جيب وقد صدر يف هذا تعليمات مـن ويل األمـر             
فالواجب االلتزام بذلك إال عند الضرورة القصوى إذا وجد مرض ال يفهمه إال رجـل              

  جاز عند 
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رورة أن يعاجل املرأة أو مرض ال يفهمه إال املرأة ومل يوجد رجل يفهمه فإن املـرأة                 الض
واملقصود أن هذا أمـر يتعلـق   . تعاجله عند الضرورة مع العناية باحلشمة وعدم اخللوة         

  . باملستشفيات مجيعا 

ووصييت هلذا املستشفى والقائمني عليه من األطباء والطبيبـات ومـن العـاملني             
 وعلى رأس اجلميع املدير وصييت للجميع االلتزام بأمر اهللا ورسوله صلى اهللا             والعامالت

عليه وسلم والتعاون على الرب والتقوى وأن خيتص الرجال بالرجال والنساء بالنساء يف             
الطب والتمريض واألعمال الكتابية وغري ذلك حىت يتميز هؤالء عن هؤالء وحىت يبتعد             

وة احملرمة إىل غري ذلك مما قد يقع من الفـنت بأسـباب             اجلميع عن أسباب الفتنة واخلل    
االختالط مث فوق ذلك كله العناية بأمر اهللا الذي خلقنا له فقد عرفتم مجيعا أننا خلقنـا     
ألمر عظيم وهو القيام بعبادة اهللا وتقواه فلم خنلق لألكل والشرب واجلمـاع والتلـذذ            

يه سبحانه وتعاىل بفعل األوامر وتـرك       مبباهج احلياة ولكن خلقنا لنعبد اهللا وحده ونتق       
  . النواهي عن إميان به سبحانه وإخالص له 

وخلق لنا سبحانه هذه األشياء اليت بني أيدينا نستمتع ا من املالبـس واملـساكن               
واملراكب واملآكل واملشارب وغري ذلك ال لنشغل ا عن طاعة اهللا ولكن لنستعني ـا    

هو الَِّذي خلَق لَكُم ما ِفـي الْـأَرِض         ﴿:  جل وعال    على طاعة اهللا وتقواه كما قال     
 خلق لنا ما يف األرض مجيعا من مآكل ومشارب ومراكب ومـساكن إىل              )١(﴾جِميعا

وسخر لَكُم ما ِفي السماواِت وما ِفي       ﴿: غري ذلك من النعم وقال اهللا سبحانه وتعاىل         
  الْأَرِض جِميعا 

                                                
 .٢٩ سورة البقرة اآلية  )١(
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نا سبحانه وتعاىل ما يف السماوات واألرض من األمطـار والنجـوم            سخر ل  )١(﴾منه
والشمس والقمر وما يف األرض من النعم وما يرتله علينا جل وعال من السماء من رزق       

  . كل ذلك من رمحته لنا وإحسانه إلينا جل وعال 

فالواجب علينا أن نشكره سبحانه والشكر يكون بطاعة األوامر وترك النـواهي ال             
اعملُوا آلَ  ﴿: ألن الشكر يكون بالكالم وبالفعل وبالقلب قال تعاىل         . د الكالم   مبجر

فَـاذْكُروِني أَذْكُـركُم واشـكُروا ِلـي وال         ﴿:  وقال سـبحانه     )٢(﴾داود شكْرا 
ِئن كَفَرتم ِإنَّ   وِإذْ تأَذَّنَ ربكُم لَِئن شكَرتم لَأَِزيدنكُم ولَ      ﴿ : وقال سبحانه  )٣(﴾تكْفُروِن

ِديدذَاِبي لَشفالشكر يكون بالقلب واللسان والعمل كما قال الشاعر )٤(﴾ع  :  

   يدي ولساين والضمري احملجب  * * *أفادتكم النعماء مين ثالثة 

 فالنعمة تشكر باليد وباللسان وبالقلب يشكر اهللا مبحبته وتعظيمه واإلخالص له يف           
 الطاعات له سبحانه وتعاىل فال نعبد معه سواه جـل وعـال             مجيع العبادات ويف مجيع   

ونشكره بالكالم حبمده والثناء عليه والدعوة إىل سبيله واألمر باملعروف والنهي عـن             
املنكر وسائر ما شرع اهللا من الكالم ونشكره بالفعل بأداء الواجبات من صالة وزكاة              

قولية والفعلية هكذا يكـون     وصوم وحج وغري ذلك وترك ما ى عنه من احملرمات ال          
الشكر منا لربنا سبحانه وتعاىل فوصييت لنفسي وللحاضرين مجيعا من أطباء وطبيبـات             

  وممرضني وممرضات ومرضى وإخواين احلضور ومجيع 

                                                
 .١٣ سورة اجلاثية اآلية  )١(
 .١٣ية  سورة سبأ اآل )٢(
 .١٥٢ سورة البقرة اآلية  )٣(
 .٧ سورة إبراهيم اآلية  )٤(
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  . املسئولني وصييت للجميع أن نتقي اهللا يف السر والعلن 

ِد التقْـوى واتقُـوِن يـا أُوِلـي     وتزودوا فَِإنَّ خير الـزا   ﴿ :ألنه القائل سبحانه  
يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس مـا      ﴿:  وهو القائل عز وجل      )١(﴾الْأَلْباِب

ها يا أَي ﴿:  وهو القائل عز وجل      )٢(﴾قَدمت ِلغٍد واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه خِبري ِبما تعملُونَ        
 وهـو القائـل   )٣(﴾الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاِتِه وال تموتن ِإال وأَنتم مـسِلمونَ   

يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سِديدا يصِلح لَكُم أَعمـالَكُم             ﴿ :سبحانه
 فعلينا أن نتقيه سبحانه وتقواه سبحانه هـي عبادتـه بفعـل     )٤(﴾مويغِفر لَكُم ذُنوبكُ  

األوامر وترك النواهي عن خوف من اهللا وعن رغبة فيما عنده وعن خشية له سـبحانه                
وعن تعظيم حلرماته وعن حمبة صادقة له سبحانه ولرسوله حممد صلى اهللا عليه وسـلم               

 قلوبنا فوق حمبة كل أحد وأن حنـب  وجلميع املرسلني واملؤمنني فعلينا أن حنب اهللا بكل    
رسوله صلى اهللا عليه وسلم حمبة صادقة فوق حمبة أنفسنا وآبائنا وأمهاتنـا وأوالدنـا               
وغريهم وأن حنب الرسل عليهم الصالة والسالم وحنب إخواننا يف اهللا واملؤمنني فاحملبـة    

ـ               ذه احملبـة هللا    من أفضل الواجبات ومن أهم الواجبات احملبة هللا ويف اهللا عز وجل مث ه
قُلْ ِإنْ كُنتم تِحبونَ    ﴿: ولرسوله توجب طاعة األوامر وترك النواهي كما قال سبحانه          

كُموبذُن لَكُم ِفرغيو اللَّه كُمِببحوِني يِبعفَات فاحملبة الصادقة هللا ولرسوله )٥(﴾اللَّه   

                                                
 .١٩٧سورة البقرة اآلية ) ١(
 .١٨سورة احلشر اآلية ) ٢(
 .١٠٢سورة آل عمران اآلية ) ٣(
 .٧١ -٧٠سورة األحزاب اآليتان ) ٤(
 .٣١سورة آل عمران اآلية ) ٥(



  

 - ١٧ -

 له وترك معصيته كمـا تقتـضي        وللمؤمنني تقتضي العمل بطاعة اهللا وإخالص العبادة      
طاعة رسوله صلى اهللا عليه وسلم واتباع ما جاء به واحلذر مما ى عنه والوقوف عنـد    
احلدود اليت حدها مع تقدمي سننه وشرعه على أهوائنا وتوجب أيضا حمبـة املـؤمنني                

  . انة وإعانتهم على اخلري وأمرهم باملعروف ويهم عن املنكر وحمبة اخلري هلم وأداء األم

ومما جيب على املسئولني عن الناس يف املستشفيات وغريها أداء األمانـة فالطبيـب    
والعامل واملسئول عن اإلدارة وغريهم كلهم مسئولون عن أداء األمانة اليت وكلت إليهم         
يف العالج ويف الدواء ويف الرفق باملريض ويف غري هذا من شئون التطبيب وجيب علـى                

مانة بكل صدق وعناية وأن حيرصوا على العناية بالـدواء النـافع            اجلميع أن يؤدوا األ   
والوقت املناسب وأن يكونوا على بينة يف وضع الدواء على الداء وأن حيذروا التـساهل   

  . يف ذلك وأن يرفقوا باملريض وأن يسمع منك اللطف يف الكالم وطيب احلديث 

من املرض وهكذا الطبيبـة     ألن هذا يعني على زوال املرض بإذن اهللا وعلى الشفاء           
تعىن ذا األمر فتكون رفيقة حكيمة كالرجل كل منهم يكون رفيقا حكيمـا طيـب               
الكالم يشعر منه املريض باحلنو والعطف واحملبة واحلرص على شفائه ويعتين مع ذلـك              
بالدواء املناسب وبالوقت املناسب وباملقدار املناسب من الدواء حىت ال يزيـد فيـضر              

  .  ال ينقص فال حيصل به املقصود املريض وحىت

كل من املسئولني عليه أن يعمل من اخلري بقدر ما يستطيع وكل عليـه أن يـؤدي              
النصيحة فالطبيب يؤدي الواجب واملمرض يؤدي الواجب واملدير يـؤدي الواجـب            
وهكذا الطبيبة واملمرضة كلتامها تؤديان الواجب وهكذا بقية العاملني كـل يتقـي اهللا       

  ألمانة اليت وكلت إليه ويؤدي ا
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بإخالص هللا وتعظيم له سبحانه وحذر من غضبه جل وعال وعناية باملريض ونصحا             
له ورفقا به رجاء أن يشفيه اهللا على يدك أيها الطبيب وعلى يديك أيتها الطبيبة وكـل         
من املسئولني باملستشفى عليه تقوى اهللا وأن يبذل الوسع واملستطاع فيما ينفع املـريض     

فف عليه املرض وخيفف عليه اآلالم اليت جيدها وحيس ا وال شك أن الكالم الطيب         وخي
واألسلوب احلسن والعناية التامة كل ذلك مما خيفف عن املريض آالمه ومما يشرح لـه               
صدره ومما يعني على زوال املرض بتوفيق اهللا وهدايته ورمحته وإحسانه سبحانه وتعاىل             

احلسىن وصفاته العال أن يوفقنا وإياكم مجيعا ملا يرضيه وأن          وأسأل اهللا عز وجل بأمسائه      
مينحنا الفقه يف دينه وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يوفق القائمني على هذا املستـشفى               
وعلى رأسهم األخ الكرمي الدكتور طه اخلطيب وكذلك أسأله جلميع القـائمني علـى     

م مجيعا ملا يرضيه وأن يعينهم على       مستشفيات اململكة يف كل مكان أسأل اهللا أن يوفقه        
أداء الواجب وعلى أداء األمانة وأن يبارك يف جهودهم وينفع ا املسلمني مجيعـا وأن               
ينفع مجيع املعاجلني يف املستشفيات وأن يصلح قلوب اجلميع وأعمال اجلميع كما أسأله             

ـ               صلح سبحانه أن يصلح أحوال املسلمني يف كل مكان وأن يويل عليهم خيـارهم وي
قيادم ومينح اجلميع الفقه يف الدين والتمسك بشريعة اهللا والتحاكم إليها واحلذر ممـا              

  . خيالفها إنه سبحانه ويل ذلك والقادر عليه 

: وال يفوتين هنا أن أنبه أنه يشرع عند مساع اإلنسان ما يسره من خطبة أن يقول                 
لناس فليس من شرع اهللا سبحانه اهللا أكرب أو سبحان اهللا أما التصفيق الذي يفعله بعض ا         

  وتعاىل بل هو منكر ومن أعمال اجلاهلية اليت كانوا 
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يفعلوا ولكن املشروع عند مساع اإلنسان يف اخلطبة أو ما يقوله مديره أو غريه من               
اهللا أكرب أو سبحان اهللا وكذلك عندما يسمع مـا يـستنكر            : كلمات طيبة أن يقول     

 هكذا كان النيب عليه الصالة والـسالم يـسبح اهللا           ،أكرباهللا  : سبحان اهللا أو    : يقول
 عليه ،سبحان اهللا: ويعظمه ويكربه إن مسع خريا أو مسع ما يسوء كرب اهللا وعظمه وقال             

الصالة والسالم إنكارا للمنكر وفرحا بالطيب فنكرب اهللا عند مساع ما يسر ونـشكره              
ه بقولنا سـبحان اهللا أو اهللا       ونسبحه عند مساع ما يسر وكذلك ننكر املنكر عند مساع         

أكرب أو ما أشبه ذلك من الكلمات الطيبة اليت كان يتعاطاها عليه الصالة والسالم وملا               
اجعل لنا ذات أنواط كما هلـم ذات        : قال بعض الصحابة للنيب عليه الصالة والسالم        

اهللا ( :أنواط ملا رأوا بعض املشركني يتعلقون باألشجار وينوطون عليها السالح قـال            
اجعل لنا إهلا كمـا هلـم   ﴿أكرب قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل ملوسى    

   .)﴾آهلة

سـبحان اهللا سـبحان اهللا إنـه        : " نستشفع باهللا عليك قال     : وملا قال له رجل     
واملقصود أن سننه صلى اهللا عليه وسلم التكـبري          " اليستشفع باهللا على أحد من خلقه     

ند مساعه أو رؤيته ما يسر وهكذا عند مساعه أو رؤيته ما ينكـر              والتسبيح وذكر اهللا ع   
فنقتدي به يف ذلك عليه الصالة والسالم ومما ينبغي التنبيه عليه أنه جيب على املريض أن                
يؤدي الصالة يف وقتها على حسب استطاعته إن قدر قائما فقائما وإن مل يستطع صلى               

ستطع فمستلقيا وال جيوز له تأخري الصالة      قاعدا وإن مل يستطع صلى على جنبه فإن مل ي         
إىل وقت آخر كما يفعل بعض املرضى ويؤخرها لعله يشفى ليصليها على وجه أكمل              
بل جيب على املريض أن يصلي يف الوقت على حسب حاله يقول النيب صلى اهللا عليـه               

  صل قائما (: وسلم لبعض الصحابة ملا كان مريضا 
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 ملا رواه البخـاري يف الـصحيح زاد   )تستطع فعلى جنبفإن مل تستطع فقاعدا فإن مل     
 فبني النيب صلى اهللا عليـه وسـلم يف احلـديث أن            )فإن مل تستطع فمستلقيا   (النسائي  

الواجب على املريض أن يصلي على حسب استطاعته قائما إذا استطاع فـإن عجـز               
ـ أالرجل أو املرأة صلى قاعدا على أي صفة كان متربعا أو حمتبيا        ك علـى أي  وغري ذل

حال كان من القعود على حسب حاله واألفضل التربع إذا تيسر ذلك حلديث عائـشة               
رضي اهللا عنها الوارد يف ذلك فإن عجز عن القعود صلى على جنبه واألفضل على جنبه        
األمين إذا تيسر فإن مل يتيسر األمين فاأليسر فإن عجز صلى مستلقيا على ظهره ورجاله               

ن الوضوء مع القدرة فإن مل يستطع فيتيمم بالتراب يكـون عنـد             إىل القبلة مث البد م    
سريره شيء من التراب يف إناء أو يف كيس يتيمم به عند عجزه عن املاء والواجب على                 
املسئولني يف املستشفيات أن يضعوا حتت أسرة املرضى ما يتيممون به إذا عجزوا عـن               

سا مل يعطهن أحد قبلـي نـصرت   أعطيت مخ((: املاء لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم     
بالرعب مسرية شهر وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا فأميا رجل من أميت أدركتـه              

 إذا  ))وجعلت تربتها لنا طهورا   ((:  ويف اللفظ اآلخر     ))الصالة فعنده مسجده وطهوره   
  .مل جند املاء 

ِعيدا طَيبـا فَامـسحوا     فَلَم تِجدوا ماًء فَتيمموا ص    ﴿: واهللا يقول يف كتابه العزيز      
  هِمن ِديكُمأَيو وِهكُمجا فالواجب على املسئولني         )١(﴾ِبووالصعيد هو وجه األرض وترا 

يف كل مستشفى ويف هذا املستشفى أن يعنوا ذا األمر وعلى األطباء والطبيبـات أن               
  يعنوا ذا األمر حىت ال ينسى 

                                                
 .٦سورة املائدة اآلية ) ١(
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على حاله قاعدا أو قائما أو على جنبـه علـى           املريض بل يعلم ويوجه ألن يصلي       
حسب طاقته ويعلم املريض أن عليه التيمم عند عدم قدرته على املـاء وأن يـصلي يف                 
الوقت وال بأس أن جيمع بني الظهر والعصر يف وقت إحدامها مجع تقدمي أو مجع تأخري                

أو مجـع   وهكذا ال بأس أن جيمع بني املغرب والعشاء يف وقت إحدامها مجع تـأخري               
  . تقدمي

وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه وأصلح حالنا مجيعا وصلى اهللا وسلم على نبينـا حممـد                
  . وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إىل يوم الدين
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  )١(أسئلة وأجوبة تابعة للمحاضرة

  . حكم تناول األدوية احملتوية مواد خمدرة أو كحولية بعد العمليات اجلراحية -أ

يوجد لدينا باملستشفى وكذلك يف مجيع املستـشفيات بعـض           : لالسؤال األو 
األدوية اليت تستعمل لعالج اآلالم بعد العمليات وكذلك لعـالج اآلالم املختلفـة             
وهذه األدوية حتتوي على مواد خمدرة وأخرى كحولية بنسب متفاوتة فهل من حرج   

لك من خطـوة  يف استخدامها؟ إذا كان هنالك حرج شرعي يف استخدامها فهل هنا     
  . إجيابية للنظر فيها وعرضها على اجلهات املسئولة لوقف تداوهلا؟ 

 األدوية اليت حيصل ا راحة للمريض وختفيف لآلالم عنه ال حرج فيهـا              :اجلواب  
وال بأس ا قبل العملية وبعد العملية إال إذا علم أا من شيء يسكر كثريه فال تستعمل            

 أما إذا كانت ال تسكر وال       )ما أسكر كثريه فقليله حرام    ( :لقوله صلى اهللا عليه وسلم      
يسكر كثريها ولكن حيصل ا بعض التخفيف والتخدير لتخفيف اآلالم فال حـرج يف              

  . ذلك 

   بيان كيفية التيميم–ب 

  . التيمم الصحيحة  أرجو من مساحتكم أن تبينوا لنا طريقة : السؤال الثاين

   وِإنْ كُنتم مرضى أَو﴿: قال اهللا عز وجل  التيمم الصحيح مثل ما :اجلواب 

                                                
ألقيت مبستشفى امللك فيصل ) وجوب عبادة اهللا وتقواه : ( ضرة مساحته بعنوان هذه األسئلة تابعة حملا) ١(

 .هـ١٤١٠بالطائف يف حمرم عام 
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علَى سفٍَر أَو جاَء أَحد ِمنكُم ِمن الْغاِئِط أَو المستم النساَء فَلَم تِجدوا ماًء فَتيممـوا            
     هِمن ِديكُمأَيو وِهكُمجوا ِبوحسا فَامبا طَيِعيدللوجـه    املشروع ضربة واحـدة    )١(﴾ص 

والكفني وصفة ذلك أنه يضرب التراب بيديه ضربة واحدة مث ميسح ما وجهه وكفيه              
: كما يف الصحيحني أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعمار بن ياسر رضي اهللا عنـه                  

إمنا يكفيك أن تقول بيديك هكذا مث ضرب بيديه األرض ومسح ما وجهه وكفيـه               
وال يشرع مسح الذراعني بل يكفي مسح الوجـه         . ويشترط أن يكون التراب طاهرا      

  . والكفني للحديث املذكور 

ويقوم التيمم مقام املاء يف رفع احلدث على الصحيح فإذا تيمم صلى ـذا التـيمم       
النافلة والفريضة احلاضرة واملستقبلة ما دام على طهارة حىت حيدث أو جيد املاء إن كان               

إذا كان عاجزا عن استعماله فالتيمم طهور يقـوم         عادما له أو حىت يستطيع استعماله       
  . مقام املاء كما مساه النيب صلى اهللا عليه وسلم طهورا 

  . من أفطر ناسيا أياما من رمضان ال يعلم عددها فماذا يفعل –ج 

أفطرت يف إحدى السنوات األيام اليت تـأيت فيهـا الـدورة         : السؤال الثالث   
 اآلن وقد مضى علي سـنوات كـثرية وأود أن           الشهرية ومل أمتكن من الصيام حىت     

  أقضي ما علي من دين الصيام ولكن ال أعرف كم عدد األيام اليت علي فماذا أفعل؟ 

  :  عليك ثالثة أمور  :اجلواب

                                                
 .٦سورة املائدة اآلية ) ١(
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 التوبة إىل اهللا من هذا التأخري والندم على ما مضى مـن التـساهل               :األمر األول   
وتوبوا ِإلَى اللَّـِه جِميعـا أَيهـا        ﴿:  يقول   ألن اهللا . والعزم على أال تعودي ملثل هذا       

  .  وهذا التأخري معصية والتوبة إىل اهللا من ذلك واجبة )١(﴾الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ

البدار بالصوم على حسب الظن ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها فالذي            : األمر الثاين   
قضيه فإذا ظننت أا عشرة فصومي عشرة أيـام         تظنني أنك تركته من أيام عليك أن ت       

ال يكَلِّف ﴿: وإذا ظننت أا أكثر أو أقل فصومي على مقتضى ظنك لقول اهللا سبحانه           
  . )٣(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم﴿:  وقوله عز وجل )٢(﴾اللَّه نفْسا ِإال وسعها

كنت تقدرين على ذلك يصرف كله  إطعام مسكني عن كل يوم إذا    :األمر الثالث   
ولو ملسكني واحد فإن كنت فقرية ال تستطيعني اإلطعام فال شيء عليك يف ذلك سوى            

واإلطعام الواجب عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد ومقـداره            . الصوم والتوبة   
  . كيلو ونصف 

  . بيان صفة احلجاب الشرعي –د 

ئلة تدور حول احلجاب فـبعض      هنالك جمموعة أيضا من األس    : السؤال الرابع   
هذه األسئلة تبني صفة احلجاب القائم عند بعض النساء يف بعض هذه املستشفيات             
نأمل من مساحتكم بيان صفة احلجاب الشرعي الذي جيب وخاصة يف مثـل هـذا               

  . . احلجاب 

                                                
 .٣١سورة النور اآلية ) ١(
 .٢٨٦سورة البقرة اآلية ) ٢(
  .١٦سورة التغابن اآلية ) ٣(
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الـرأس  :  احلجاب الشرعي هو أن حتجب املرأة كل بدا عن الرجـال             :اجلواب
ألا كلها عورة بالنسبة للرجل غري احملرم لقـول اهللا          .  والرجل واليد    والوجه والصدر 

وِإذَا سأَلْتموهن متاعا فَاسأَلُوهن ِمن وراِء ِحجاٍب ذَِلكُم أَطْهر ِلقُلُوِبكُم    ﴿: جل وعال   
قُلُوِبِهناآلية وقوله    )١(﴾و  :﴿ نوهمأَلْتِإذَا ساج النيب صلى اهللا عليه     املراد بذلك أزو   ﴾و

وسلم والنساء وغريهن كذلك يف احلكم وبني سبحانه أن التحجب أطهـر لقلـوب              
وال يبِدين ِزينتهن ِإال ِلبعـولَِتِهن أَو  ﴿: الرجال والنساء وأبعد عن الفتنة وقال سبحانه   

اِئِهنـ       .  اآلية   )٢(﴾آب ذلك وميكـن أن  والوجه من أعظم الزينة والشعر كذلك واليد ك
حتجب املرأة وجهها بالنقاب وهو الذي تبدو منه العينان أو إحدامها ويكـون الوجـه              

ألا حتتاج إىل بروز عينها ملعرفة الطريق وميكنها أن حتتجب حبجـاب غـري              . مستور  
النقاب كاخلمار ال مينعها من النظر إىل طريقها لكن ختفي زينتها وتستر رأسها ومجيـع       

رأة أن جتتنب استعمال الطيب عند خروجها للسوق أو املسجد أو حمـل             بدا وعلى امل  
  . العمل إن كانت موظفة ؛ ألن ذلك من أسباب الفتنة ا 

 مس الطبيب لعورة املريض قبال كانت أو دبرا ينقض - هـ 
  .الوضوء 

ما رأي مساحتكم يف أن عمل الطبيب يتطلب يف بعض األحيان           : السؤال اخلامس 
ريض أو مسها للفحص ؟ ويف بعض األحيان أثناء العمليـات يعمـل             رؤية عورة امل  

  الطبيب اجلراح يف وسط مليء بالدم والبول فهل 

                                                
 .٥٣سورة األحزاب اآلية ) ١(
 .٣١سورة النور اآلية ) ٢(
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  إعادة الوضوء واجبة يف هذه احلاالت أم أنه من باب األفضلية؟ 

  ال حرج أن ميس الطبيب عورة الرجل للحاجة وينظر إليها للعالج سواء              :جواب  
 النظر واملس للحاجة والضرورة وال بأس أن يلمس الـدم إذا            العورة الدبر أو القبل فله    

دعت احلاجة للمسه يف اجلرح إلزالته أو ملعرفة حال اجلرح ويغسل يده بعد ذلك عما               
أصابه وال ينتقض الوضوء بلمس الدم أو البول لكن إذا مس العورة انتفض وضوءه قبال               

نجاسات فال ينقض الوضوء ولكن    كانت أو دبرا أما مس الدم أو البول أو غريمها من ال           
يغسل ما أصابه لكن من مس الفرج من دون حائل يعين مس اللحم اللحم فإنه ينتقض                

من أفضى بيده إىل فرجه ليس دوما سـتر      (: وضوءه لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم        
 وهكذا الطبيبة إذا مست فرج املرأة للحاجة فإنـه ينـتقض            )فقد وجب عليه الوضوء   

  . بذلك إذا كانت على طهارة كالرجل وضوءها 

  . حكم التداوي بالتطعيم قبل وقوع الداء –و 

  ما هو احلكم يف التداوي قبل وقوع الداء كالتطعيم ؟ : السؤال السادس

 ال بأس بالتداوي إذا خشي وقوع الداء لوجود وباء أو أسباب أخـرى              :اجلواب  
ء لدفع البالء الذي خيشى منه لقول       خيشى من وقوع الداء بسببها فال بأس بتعاطي الدوا        

من تصبح بسبع مترات من متر املدينة       (: النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح         
 وهذا من باب دفع البالء قبل وقوعه فهكذا إذا خـشي مـن              )مل يضره سحر وال سم    

 مرض وطعم ضد الوباء الواقع يف البلد أو يف أي مكان ال بأس بذلك من باب الـدفاع     
كما يعاجل املرض النازل يعاجل بالدواء املرض الذي خيشى منه لكن ال جيوز تعليق التمائم         

  . واحلجب ضد املرض أو اجلن أو العني لنهي النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك 
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وقد أوضح عليه الصالة والسالم أن ذلك من الشرك األصغر فالواجب احلذر مـن              
  . ذلك 

فر من اذوم ( و ) ال عدوى وال طرية  (  التوفيق بني حديثي –ز 
  )فرارك من األسد 

فر ( و   )العدوى والطرية (: كيف نوفق بني احلديثني الشريفني      : السؤال السابع   
   ؟ )من اذوم فرارك من األسد

 ال منافاة عند أهل العلم بني هذا وهذا وكالمها قاله النيب صلى اهللا عليـه      :اجلواب
 وذلـك  )عدوى وال طرية وال هامة وال صفر وال نوء وال غول       ال(: وسلم حيث قال    

نفي ملا يعتقده أهل اجلاهلية من أن األمراض كاجلرب تعدي بطبعها وأن مـن خـالط            
املريض أصابه ما أصاب املريض وهذا باطل بل ذلك بقدر اهللا ومشيئته وقـد خيـالط                

هلذا قال النيب صلى    الصحيح املريض اذوم وال يصيبه شيء كما هو واقع ومعروف و          
اهللا عليه وسلم ملن سأله عن اإلبل الصحيحة خيالطها البعري األجرب فتجرب كلـها ،               

:  وأما قوله صلى اهللا عليه وسـلم         )فمن أعدى األول  (: قال له عليه الصالة والسالم      
ال (:  وقوله صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث اآلخـر           )فر من اذوم فرارك من األسد     (

أنه ال جيوز أن يعتقد العـدوى ولكـن         :  فاجلواب عن ذلك     )رض على مصح  يورد مم 
يشرع له أن يتعاطى األسباب الواقية من وقوع الشر وذلك بالبعد عمن أصيب مبـرض    
خيشى انتقاله منه إىل الصحيح بإذن اهللا عز وجل كاجلرب واجلذام ومن ذلك عدم إيراد               

وه توقيا ألسباب الشر وحـذرا مـن        اإلبل الصحيحة على اإلبل املريضة باجلرب وحن      
  . وساوس الشيطان الذي قد ميلي عليه أمنا أصابه أو أصاب إبله هو بسبب العدوى 
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  . حكم مصافحة النساء –ح 
  ما حكم مصافحة النساء ؟  : السؤال الثامن

 مصافحة النساء فيها تفصيل فإن كانت النساء من حمارم املصافح كأمـه       :اجلواب  
وإن كانت لغري احملارم فال جتوز ألن       . لته وعمته وزوجته فال بأس ا       وابنته وأخته وخا  

 )إنين ال أصافح النـساء    (: امرأة مدت للنيب صلى اهللا عليه وسلم يدها لتصافحه فقال           
واهللا ما مست يد رسول اهللا يد امرأة قط مـا كـان           (: وقالت عائشة رضي اهللا عنها      

م فال جيوز للمرأة أن تصافح الرجال من غـري           عليه الصالة والسال   )يبايعهن إال بالكالم  
حمارمها وال جيوز للرجل أن يصافح النساء من غري حمارمه للحديثني املـذكورين وألن              

  . ذلك ال تؤمن معه الفتنة 
  . حكم من تسبب يف وفاة والدا بعمل نوع من األعشاب–ط 

 وأردفـت  أمرتين والديت بعدم طبخ نوع معني من األعـشاب       : السؤال التاسع 
إذا طبخت هذه األعشاب ممكن تسبب يل الوفاة لعدم قدريت على رائحتـها            : قائلة  

وبالفعل بعد أن تعشيت أنا ووالديت من       . علما أن هذه األعشاب مشروعة ومباحة       
تلك األعشاب توفيت والديت بعدها بعدة ساعات فهل أنا آمثة يف ذلك ؟ وهل يل يد     

  . ؟ أفيدوين أفادكم اهللا يف وفاا؟ وهل علي ذنب يف ذلك 

ألن ذلـك مـن   . إذا كان الواقع هو ما ذكرت يف السؤال فقد أمثـت          : اجلواب
العقوق واإلساءة إليها وعليك ذنب يف ذلك ما دمت تعلمني أن أمك تتأذى به وأـا                
نصحتك وتك فأنت جمرمة يف هذا العمل عاصية قاطعة للرحم عاقة لوالدتك وعليك             

العمل الذي فعلت يعترب من القتل شبه العمد وعليك أيـضا الكفـارة         ألن هذا   . الدية  
  وهي عتق رقبة مؤمنة فإن عجزت 
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نسأل اهللا لنـا ولـك   . فصومي شهرين متتابعني ستني يوما مع التوبة إىل اهللا عز وجل    
  . قبول التوبة والتوفيق لكل خري 

  . حكم إقامة الصالة مجاعة يف املستشفى –ي 
تقام يف املستشفى عدة مجاعات للصالة واملساجد قريبة فهـل           : السؤال العاشر 

  يلزم من بقرا الذهاب للمسجد أم نكتفي ذه اجلماعات داخل املستشفى؟ 
 هذا فيه تفصيل فالذي ال بد من وجوده يف املستشفى كاحلارس وحنوه أو         :اجلواب

وج إىل املسجد بل    املريض الذي ال يستطيع الوصول إىل املسجد فإنه ال جيب عليه اخلر           
  . يصلي يف حمله مع اجلماعة اليت يستطيع الصالة معها 

أما من يستطيع الوصول إىل املسجد فإنه جيب عليه ذلك عمال باألدلـة الـشرعية               
 )من مسع النداء فلم يأت فال صالة له إال من عـذر   (: ومنها قوله صلى اهللا عليه وسلم       

  رواه ابن ماجة )خوف أو مرض " ذر ؟ قال    قيل البن عباس رضي اهللا عنهما ما هو الع        
  . والدارقطين وصححه ابن حبان واحلاكم وإسناده صحيح 

  .ر خ حكم تزكية املال املد-ك 
إذا ادخر املسلم مبلغا من املال فكيف يكون حـساب           : السؤال احلادي عشر  

  زكاته يف اية العام ؟ 
عروض التجارة إذا مت حولـه   يزكي املسلم كل شيء ملكه من النقود أو     :اجلواب

فالذي ملكه يف رمضان يزكيه يف رمضان والذي ملكه يف شعبان من راتبه أو غريه من                
النقود أو عروض التجارة يزكيه يف شعبان والذي ملكه يف شوال يزكيـه يف شـوال                
والذي ملكه يف ذي احلجة يزكيه يف ذي احلجة وهكذا كل مال من األموال املذكورة               

  كيه على رأس تتم سنته يز
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وإذا أحب أن يعجل الزكاة قبل متام احلول ملصلحة شرعية فال بـأس ولـه يف      . احلول  
   . ذلك أجر عظيم أما اللزوم فال يلزمه اإلخراج إال بعد متام احلول 

  .  علة حترمي الدخان –ل 

  ما وجهة من يقول بأن الدخان حمرم يف شرع اهللا تعاىل ؟  : السؤال الثاين عشر

وجهته أنه مضر وخمدر يف بعض األحيان ومسكر يف بعـض األحيـان             : ب  اجلوا
:  فاملعىن ) الضرر وال ضرار   (:واألصل فيه عموم الضرر والنيب صلى اهللا عليه وسلم قال           

كل شيء يضر بالشخص يف دينه أو دنياه حمرم عليه تعاطيه من سم أو دخان أو غريمها                 
 وقوله صلى   )١(﴾ تلْقُوا ِبأَيِديكُم ِإلَى التهلُكَةِ    وال﴿: مما يضره لقول اهللا سبحانه وتعاىل       

 فمن أجل هذا حرم أهل التحقيق من أهل العلـم  )ال ضرر وال ضرار  (: اهللا عليه وسلم    
التدخني ملا فيه من املضار العظيمة اليت يعرفها املدخن نفسه ويعرفها األطباء ويعرفهـا              

  . كل من خالط املدخنني 

اءة وأمراضا أخرى ويسبب السعال الكثري واملرض الـدائم         وقد يسبب موت الفج   
الالزم كل هذا قد عرفناه وأخربنا به جم غفري ال حنصيه ممن قد تعاطى شرب الـدخان      
أو الشيشة أو غري ذلك من أنواع التدخني فكله مضر وكله جيب منعه وجيـب علـى                 

ألنه يقتدى  . ا ذلك   األطباء النصيحة ملن يتعاطاه وجيب على الطبيب واملدرس أن حيذر         
  .ما 

   

                                                
 .١٩٥سورة البقرة اآلية  )١(
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  )١(واجب املسلمني جتاه دينهم ودنياهم
ونعوذ باهللا من شـرور أنفـسنا وسـيئات         . احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره      

من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا    . أعمالنا
يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق ﴿وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله       

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَِّذي خلَقَكُم ِمن ﴿ )٢(﴾تقَاِتِه وال تموتن ِإال وأَنتم مسِلمونَ    
        الًا كَِثريا ِرجمهثَّ ِمنبا وهجوا زهِمن لَقخٍة واِحدفٍْس والَّـِذي      ن قُوا اللَّهاتاًء وِنسا و

يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه      ﴿ )٣(﴾تساَءلُونَ ِبِه والْأَرحام ِإنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رِقيبا       
         مو كُموبذُن لَكُم ِفرغيو الَكُممأَع لَكُم ِلحصا يِديدلًا سقُولُوا قَوو    ولَهسرو ِطِع اللَّهي ن

فأسأل اهللا جل وعال بأمسائه احلسىن وصفاته العليا        :  أما بعد    )٤(﴾فَقَد فَاز فَوزا عِظيما   
أن يوفقنا وإياكم ملا يرضيه وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا مجيعا وأشكره سبحانه على مـا               

تواصي باحلق وأسأله جـل     من به من هذا اللقاء يف سبيل اهللا ويف طاعته جل وعال وال            
وعال أن جيعله لقاء مباركا وأن يعيننا مجيعا على ما فيه رضاه ويعيذنا مجيعا من شرور                

  . أنفسنا وسيئات أعمالنا 

مث أشكر أخي صاحب هذا املسجد األخ سليمان الراجحي على دعوتـه يل هلـذا               
  عينهم على كل خرياللقاء وأسأل اهللا أن يبارك فيه ويف أخيه صاحل ويف ذريتهما وأن ي

                                                
 .هـ١٤١١/ ١١/ ١٤حماضرة ألقاها مساحة الشيخ يف مسجد الراجحي بالرياض مساء يوم ) ١(
 .١٠٢سورة آل عمران اآلية ) ٢(
 .١سورة النساء اآلية ) ٣(
 .٧١ -٧٠سورة األحزاب اآليتان ) ٤(
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وأن يبارك يف جهودهم وجيعلنا وإياهم من اهلداة املهتدين مث أشكر أخي الشيخ عـائض    
بن عبد اهللا القرين على كلمته وعلى قصيدته املباركة وأسأل اهللا أن جيزيه عـن ذلـك                 

  . خريا

أما ما ذكره عن الفتاوى واستنباطها من كتاب اهللا ومن سنة رسول اهللا صـلى اهللا            
إن هذا هو الواجب على أهل العلم وهو الذي نفعله ودف إليـه             : ه وسلم فأقول    علي

ولكنين لست معصوما فقد يقع اخلطأ مين ومن غريي        . وحنرص على تطبيق فتاوانا عليه      
من أهل العلم ولكين ال آلو جهدا يف تطبيق ما يصدر مين على كتاب اهللا وسنة رسوله                 

 يف استنباط ما دل عليه كتاب اهللا وسـنة رسـوله            صلى اهللا عليه وسلم وال آلو جهدا      
وأسـأل  . صلى اهللا عليه وسلم يف كل ما يصدر مين من قليل أو كثري هذا هو جهدي               

  . اهللا أن جيعل ذلك موفقا ومصيبا للحق 

وأما ما يتعلق بسؤال أهل العلم واالستفتاء منهم فهذا أمر معلوم قـد شـرعه اهللا                
 وأسأل اهللا أن جيعلنا وإياكم من أهل        - بسؤال أهل العلم     لعباده فإن اهللا جل وعال أمر     
فَاسأَلُوا أَهـلَ الـذِّكِْر ِإنْ كُنـتم ال         ﴿ : فقال سبحانه  -العلم النافع والعمل الصاحل     

أال (:  وروي عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يف قوم أفتوا بغـري علـم                 )١(﴾تعلَمونَ
 فالواجب على طالب العلم وعلى كل مسلم        )ي السؤال سألوا إذ مل يعلموا إمنا شفاء الع      

أشكل عليه أمر من أمور دينه أن يسأل عنه ذوي االختصاص من أهل العلم وأن يتبصر                
  . وأن ال يقدم على أي عمل جبهل يقوده إىل الضالل 

فعلى املسلمني أن يسألوا وعلى أهل العلم أن يبينوا فالعلماء هم ورثة األنبياء وهـم        
  رسل يف بيان احلق والدعوة إليه واإلفتاء به خلفاء ال

                                                
 .٧سورة األنبياء اآلية  )١(
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  . وعلى مجيع املسلمني أن يسألوا عما أشكل عليهم وأن يستفتوا أهل العلم

وأهل العلم هم علماء الكتاب والسنة وهم الذين يرجعون يف فتاواهم إىل كتاب اهللا              
قلـد  وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم وهؤالء هم أهل العلم وليس أهل العلم مـن ي               

الرجال وال يبايل بالكتاب والسنة إمنا العلماء هم الذين يعظمون كتاب اهللا وسنة رسوله       
  . عليه الصالة والسالم ويرجعون إليهما يف كل شيء هؤالء هم أهل العلم 

وعلى طالب العلم أن يتأسى م وجيتهد يف سلوك طريقهم وعلى عامة املسلمني أن              
ألن اهللا جل وعال بعـث الرسـل        . دينهم ودنياهم يسألوهم عما أشكل عليهم يف أمر       

إلصالح أمر الدين والدنيا مجيعا وال سيما خامتهم وإمامهم وأفضلهم نبينا حممد عليـه              
الصالة والسالم فإن اهللا بعثه للناس عامة للجن واإلنس وجعل رسالته عامـة وفيهـا               

يها خالصهم من كل صالح أمر الدنيا واآلخرة فيها صالح العباد والبالد يف كل شيء ف    
شر وفيها صالحهم فيما يتعلق بدنياهم وأمر معاشهم وفيها صالحهم فيما يتعلق بطاعة             
رم وعبادته وأداء حقه وترك ما ى عنه وفيها صالحهم يف كل ما يقـرم مـن اهللا          
ويباعد من غضبه سبحانه وتعاىل وفيها صالحهم بتوجيه العبـاد وإرشـادهم إىل مـا      

  .  إىل الطريق السوي ويبعدهم عن طريق النار وطريق اهلالك والدمار ينفعهم ويهديهم

فاملـسلمون علـيهم    " . واجب املسلمني جتاه دينهم ودنياهم      : " وعنوان الكلمة   
واجبات تتعلق بدينهم وباالستقامة عليه كما شرع اهللا وكما أمرهم اهللا فإن اهللا خلقهم              

مـا خلَقْـت الِْجـن والْـِإنس ِإال         و﴿: ليعبدوه وأرسل الرسل بذلك قال تعـاىل        
  وهذه هي العبادة اليت أمرهم اهللا )١(﴾ِليعبدوِن

                                                
 .٥٦سورة الذاريات اآلية  )١(
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يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَِّذي خلَقَكُم والَِّذين ِمـن :﴿       ا يف قوله سبحانه وتعاىل      
واعبدوا اللَّه وال تشِركُوا ِبِه     ﴿: ه   ويف قوله سبحانه وحبمد    )١(﴾قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ  

وما أُِمروا ِإال ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين حنفَاَء         ﴿:  ويف قوله عز وجل      )٢(﴾شيئًا
 بعثْنا  ولَقَد﴿:  ويف قوله تعاىل     )٣(﴾ويِقيموا الصالةَ ويؤتوا الزكَاةَ وذَِلك ِدين الْقَيمةِ      

        وا الطَّاغُوتِنبتاجو وا اللَّهدبولًا أَِن اُعسٍة را ﴿:  ويف قوله عز وجل      )٤(﴾ِفي كُلِّ أُممو
 واهللا بعـث  )٥(﴾أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإال نوِحي ِإلَيِه أَنه ال ِإلَه ِإال أَنا فَاعبدونِ  

يه وسلم كما بعث الرسل قبله بالـدعوة إىل هـذه العبـادة      رسوله حممدا صلى اهللا عل    
والدعوة إىل هذا الدين بعثه إىل الثقلني اجلن واإلنس رمحة للعاملني كما قـال سـبحانه     

 بعثه معلما ومرشدا وهاديا إىل طريق       )٦(﴾وما أَرسلْناك ِإال رحمةً ِللْعالَِمني    ﴿: وحبمده  
الحهم وجنام وسعادم يف الدنيا واآلخرة وجعله خامت        النجاة معلما هلم كل ما فيه ص      

األنبياء ليس بعده نيب وال رسول ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب كافر بإمجاع أهـل    
  . العلم واإلميان 

فمن ادعى أنه نيب أو أوحي إليه بشيء كالقاديانية فهو كافر باهللا ضال مضل مرتد               
م فهو صلى اهللا عليه وسـلم خـامت األنبيـاء           عن دين اإلسالم إذا كان يدعي اإلسال      

  : واملرسلني كما قال جل وعال 

                                                
 .٢١ة البقرة اآلية سور) ١(
  .٣٦سورة النساء اآلية ) ٢(
 .٥سورة البينة اآلية ) ٣(
 .٣٦سورة النحل اآلية ) ٤(
 .٢٥سورة األنبياء اآلية ) ٥(
 .١٠٧سورة األنبياء اآلية ) ٦(
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﴿نيِبيالن ماتخولَ اللَِّه وسر لَِكنو اِلكُمِرج ٍد ِمنا أَحأَب دمحا كَانَ م١(﴾م(   

وقد تواترت عنه عليه الصالة والسالم األحاديث الصحيحة بأنه خامت األنبياء ال نيب             
 فالواجب على مجيع الثقلني اتباعه واالستقامة على دينه والتفقه يف ذلك والـسري              بعده

على ذلك حىت املوت وهذه العبادة اليت خلقوا هلا ال بد أن يتفقهوا فيهـا وال بـد أن                   
يعرفوها باألدلة من الكتاب والسنة فهم خلقوا ليعبدوا اهللا وتفسري هذه العبادة يؤخـذ              

  . ه صلى اهللا عليه وسلم  وعن رسول عز وجلعن اهللا

وقد فسرها اهللا يف كتابه العظيم وفسرها نبيه عليه الصالة والسالم فأصلها توحيـد             
وما أُِمروا ِإال ِليعبـدوا اللَّـه مخِلـِصني لَـه           ﴿: اهللا واإلخالص له كما قال تعاىل       

ين٢(﴾الد(   

ومـا  ﴿: بادة قال تعـاىل     هذا أصل هذه العبادة فأصلها توحيد اهللا وختصيصه بالع        
 وذا أنزلت )٣(﴾أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإال نوِحي ِإلَيِه أَنه ال ِإلَه ِإال أَنا فَاعبدونِ       

ِكتـاب  ﴿: الكتب مجيعها من اهللا سبحانه وتعاىل لبيان هذه العبادة كما قال تعـاىل              
 لَتفُص ثُم هاتآي تِكمأُحوا ِإال اللَّهدبعِبٍري أَال تِكيٍم خنْ حلَد ٤(﴾ِمن(   

فالكتب املرتلة من السماء وآخرها القرآن كلها تدعو إىل توحيد اهللا واإلخالص له             
 والرسل كلهم مجيعا كذلك يدعون إىل توحيد اهللا وطاعة          .وطاعة أوامره وترك نواهيه   

   أوامره

                                                
 .٤٠سورة األحزاب اآلية ) ١(
 .٥سورة البينة اآلية ) ٢(
  .٢٥سورة األنبياء اآلية ) ٣(
 .٢ -١سورة هود اآليتان ) ٤(
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  . مما ى عنه سبحانه وتعاىل وترك نواهيه واتباع شريعته واحلذر 

فعلى مجيع املكلفني من إنس وجن وعرب وعجم ورجال ونساء عليهم مجيعـا أن              
يعبدوا اهللا وحده وأن ينقادوا ملا جاء به نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم قوال وعمـال ،                  

   .فعال وتركا فأصل الدين وأساسه هو شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا 

بالدعاء : وهذا هو أصل هذه العبادة وأساسها أن يعبد اهللا وحده دون كل ما سواه            
وقَـضى  ﴿: والرجاء واخلوف والنذر والذبح وسائر العبادات كما قال سبحانه وتعاىل       

د وِإيـاك   ِإياك نعب ﴿:  وقال سبحانه    )١(﴾ربك أَال تعبدوا ِإال ِإياه وِبالْواِلديِن ِإحسانا      
ِعنيتس٢(﴾ن(     وقال عز وجل  :﴿        ينالـد لَه ِلِصنيخم وا اللَّهدبعوا ِإال ِليا أُِمرمو﴾)٣( 

 ال  قُلْ ِإنَّ صالِتي ونسِكي ومحياي ومماِتي ِللَّـِه رب الْعـالَِمني          ﴿: وقال سبحانه   
ِإنا أَعطَيناك الْكَوثَر ﴿: قال سبحانه  و)٤(شريك له وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني﴾   

رحانو كبلِّ ِلر٥(﴾فَص(   

فالعبادة حق اهللا ال تصلح ال مللك مقرب وال لنيب مرسل وال لصنم وال جلـن وال                 
لوثن وال غري ذلك بل هي حق اهللا عليك أن تعبده وحده بدعائك ورجائك وخوفـك        

ألنه سبحانه هـو  . قاتك وغري ذلك وذحبك ونذرك وصالتك وصومك وحجك وصد   
  املعبود باحلق وما سواه معبود 

                                                
 .٢٣سورة اإلسراء اآلية ) ١(
 .٥سورة الفاحتة اآلية ) ٢(
 .٥سورة البينة اآلية ) ٣(
 .١٦٣ -١٦٢سورة األنعام اآليتان ) ٤(
 .٢ -١سورة الكوثر اآليتان ) ٥(
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ذَِلك ِبأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يـدعونَ ِمـن دوِنـِه هـو               ﴿: بالباطل قال تعاىل    
   )١(﴾الْباِطلُ

 حني بعثة حممـد     - وهم قليل    -وكان العرب وغريهم من األمم إال من رحم اهللا          
ليه وسلم كانوا على الشرك باهللا منهم من يعبد املالئكة ومنهم مـن يعبـد              صلى اهللا ع  

األنبياء ومنهم من يعبد األصنام املنحوتة على صورة فالن وفالن ومنـهم مـن يعبـد              
األشجار واألحجار ومنهم من يعبد القبور ومنهم من يعبد النجوم ويستغيث ا وينذر             

عظيم حممدا صلى اهللا عليه وسـلم يـدعوهم إىل   هلا إىل غري ذلك فبعث اهللا هذا النيب ال       
توحيد اهللا وينذرهم من هذا الشرك الوخيم فقام بذلك أكمل قيام عليه الصالة والسالم              

  . ودعا إىل اهللا وأرشد إىل دينه جل وعال الذي رضيه للناس وعلم الناس توحيد اهللا 

توحيـد اهللا   مكث صلى اهللا عليه وسلم يف مكة ثالث عشرة سنة يدعو فيهـا إىل               
وبعد مضي عشر سنني فرض اهللا عليه       . واإلخالص هللا وترك عبادة ما سواه جل وعال         

الصلوات اخلمس قبل أن يهاجر أسري به إىل بيت املقدس مث عـرج بـه إىل الـسماء     
وجتاوز السماوات السبع مجيعا ورفع إىل مستوى فوق ذلك عليه الـصالة والـسالم              

 الصلوات اخلمس فرتل ا عليه الـصالة والـسالم          وكلمه اهللا جل وعال وأوحى إليه     
وعلمها الناس وقام ا املسلمون يف مكة مث هاجر عليه الصالة والـسالم إىل املدينـة                

  . وفرض اهللا عليه بقية أمور الدين من زكاة وصيام وحج وغري ذلك 

فالواجب على مجيع املكلفني من اجلن واإلنس والعرب والعجم والذكور واإلنـاث   
  حلكام واحملكومني واألغنياء والفقراء الواجب وا

                                                
 .٦٢سورة احلج اآلية ) ١(
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عليهم مجيعا يف وقته صلى اهللا عليه وسلم وبعد وقته ويف وقتنا هذا إىل يـوم القيامـة                  
الواجب على اجلميع أن يعبدوا اهللا وحده وأن ينقادوا لشرعه وأن يتبعوا ما جاء به نبيه                

  . حممد صلى اهللا عليه وسلم قوال وعمال وعقيدة

جب اجلميع حنو دينهم جيب عليهم أن يعبدوا اهللا ويطيعوا أوامـره ويزكـوا    هذا وا 
طاعة األوامر إخالصا هللا وحمبة له وتعظيما له من صالة وزكـاة            : نواهيه فالعبادة هي    

وحج وبر بالوالدين وصلة للرحم وجهاد يف سبيل اهللا بالنفس واملال وصدق يف احلديث           
 الشرك باهللا وهو أعظم الذنوب فالشرك الـذي         وغري هذا مع ترك كل ما حرم اهللا من        

كـدعاء  : صرف العبادة أو بعضها لغري اهللا أعظم الذنوب وهو الشرك األكـرب             : هو  
املالئكة أو األنبياء أو اجلن أو أصحاب القبور فيستغيث م أو ينذر هلم أو يذبح هلـم                 

 ال معبود حق إال اهللا وهـي  وهذا ينايف قول ال إله إال اهللا فإن قول ال إله إال اهللا معناها             
كلمة التوحيد وهي أصل الدين وأساس امللة فـدعاء األمـوات واألصـنام وغريهـم       
واالستغاثة م والنذر هلم ينقض هذه الكلمة وينافيها وهو الشرك األكرب والذي يـأيت              
األموات ويدعوهم ويستغيث م وينذر هلم ويسأهلم النصر على األعـداء أو شـفاء              

يدعو املالئكة أو الرسل أو يدعو اجلن ويستغيث م أو ينذر هلم ويذبح هلم              املرضى أو   
: ال إله إال اهللا وخيالف قوله سبحانه        : كل هذا من الشرك باهللا وكل هذا يناقض قول          

﴿   ِعنيتسن اكِإيو دبعن اكويناقض قوله سبحانه     )١(﴾ِإي  :﴿    وا اللَّـهدبعوا ِإال ِليا أُِمرمو 
  )٢(﴾مخِلِصني لَه الدين حنفَاَء

                                                
 .٥سورة الفاحتة اآلية ) ١(
 .٥سورة البينة اآلية ) ٢(
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: وذا يعلم كل مسلم أن ما يفعله بعض اجلهال عند بعض القبور فيأيت إىل القرب ويقول               
أو أنت تعلم ما حنن فيه انصرنا       . يا سيدي فالن اشف مريضي أو انصرين على عدوي          

ـ         . أو ما أشبه ذلك      سأل اهللا الـسالمة    هذا من الشرك األكرب وهذا هو دين اجلاهلية ن
  . والعافية 

وال بد أيضا مع توحيد اهللا واإلخالص له واحلذر من الكفر به ال بد من الـشهادة                 
هاتان الشهادتان مها أصل الدين وأساس امللة فعلى كل مكلف          . بأن حممدا رسول اهللا     

بن أن يؤمن بأن حممدا رسول اهللا هو عبده ورسوله إىل الثقلني اإلنس واجلن وهو حممد                
. عبد اهللا بن عبد املطلب اهلامشي العريب املكي مث املدين أرسله اهللا حقا إىل مجيع الثقلني                 

جيب اإلميان به بالقلب واللسان والعمل فيؤمن املكلف بأن حممد بن عبد اهللا بن عبـد                
املطلب اهلامشي هو رسول اهللا حقا إىل مجيع الناس وهو خامت األنبياء إميانـا صـادقا ال         

يه وحيققه بالعمل بطاعة األوامر وترك النواهي بطاعة أوامر اهللا من صالة وزكاة             نفاق ف 
وصوم وحج وغري ذلك وترك حمارم اهللا من الشرك باهللا والزنـا والـسرقة وشـرب                
املسكرات وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الربا وأكل مال اليتيم إىل غري ذلك مما              

  . حرم اهللا 

 يا عبد اهللا بطاعة األوامر وترك النواهي هذا حق اهللا عليـك             حتقق هاتني الشهادتني  
  . أيها العبد وحق الرسول عليك 

فعليك أن تعبد اهللا وحده بطاعة األوامر وترك النواهي واإلميان بأنه ربك وإهلـك              
احلق وأنه إله اجلميع وأنه سبحانه خالق الكون ومصرف أحوال اجلميع وأنه ذو األمساء              

العال كل هذا داخل يف اإلميان باهللا وحده فهو سبحانه رب اجلميـع           احلسىن والصفات   
  وخالقهم ومصرف أحوال 
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العباد فهو سبحانه اخلالق الرزاق مدبر األمور مصرف األشياء ليس للعباد خالق سواه             
وال مدبر سواه فهو النافع الضار املانع املعطي اخلالق لكل شيء القادر على كل شـيء               

  . ه تصريف األمور كلها سبحانه وتعاىل الرزاق للعباد بيد

وهذا ما يسمى توحيد الربوبية وهو وحده ال يدخل يف اإلسالم بل ال بد مع ذلك                
أي ال . من اإلميان بأنه هو املستحق للعبادة فال يستحقها سواه وهذا معىن ال إله إال اهللا            

عبادة وإفراده ا من    معبود حق إال اهللا وهذا هو توحيد العبادة وهو ختصيصه سبحانه بال           
دعاء وخوف ورجاء وتوكل وصالة وصوم وغري ذلك مع اإلميان بتوحيـد األمسـاء              
والصفات وهو اإلميان بأنه سبحانه هو الكامل يف ذاته وأمسائه وصـفاته وأفعالـه لـه     
الكمال املطلق يف ذاته وأمسائه وصفاته ال شريك له وال شبيه له وال كفو له سـبحانه                 

قُلْ هو اللَّه أَحد ﴿: قال تعاىل  .  هو توحيد األمساء والصفات كما تقدم        وهذا. وتعاىل  
          دا أَحكُفُو لَه كُني لَمو ولَدي لَمو ِلدي لَم دمالص وقال سـبحانه     )١(﴾اللَّه : ﴿  سلَـي

ِصريالْب ِميعالس وهٌء وي٢(﴾كَِمثِْلِه ش(.   

لثقلني اإلميان بأمساء اهللا وصفاته الواردة يف القرآن الكـرمي          فعلى مجيع املكلفني من ا    
كالعزيز واحلكيم والسميع والبصري واخلالق والرزاق والرمحن الرحيم إىل غري ذلك من            
أمسائه وصفاته سبحانه وتعاىل وعلى اجلميع أيضا اإلميان مبا ثبت يف السنة سـنة الـنيب         

  صلى اهللا عليه وسلم من أمساء اهللا 

                                                
 .سورة اإلخالص كاملة )١(
 .١١شورى، اآلية سورة ال )٢(
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ته مث إمرارها كما جاءت من غري حتريف وال تعطيل وال متثيـل وال تأويـل وال                 وصفا
زيادة وال نقصان بل نؤمن ا ونقرها ومنرها كما جاءت ال حنرف وال نغري وال نزيـد               
وال ننقص وال نئول شيئا من صفات اهللا بل هي حق كلها جيب إثباا هللا على الوجـه               

  .نه سبحانه ال يشبه خلقه يف شيء من صفاته جل وعالالالئق باهللا مع اإلميان القطعي بأ

كما أنه ال يشبههم يف ذاته وهذا هو قول أهل السنة واجلماعة من أصحاب الـنيب                
صلى اهللا عليه وسلم وأتباعهم بإحسان وهو الذي أمجعت عليه الرسـل ونزلـت بـه        

عليك يا عبد   الكتب اليت أعظمها وأكملها القرآن الكرمي وهو احلق الذي ال ريب فيه ف            
وال بد مع هذا كله من اإلميـان بالرسـول          . اهللا أن تؤمن به وأن تعض عليه بالنواجذ         

حممد صلى اهللا عليه وسلم واتباعه مع اإلميان جبميع املرسلني وال بد أن تؤمن بكل مـا                 
أخرب اهللا به ورسوله من املالئكة والكتب وأمر اجلنة والنار والبعث والنشور واحلساب             

  .  وعذاب القرب ونعيمه واإلميان بالقدر خريه وشره واجلزاء

ال بد من اإلميان ذا كله من مجيع املكلفني من الرجال والنساء واألحرار والعبيـد               
والعرب والعجم واألغنياء والفقراء واحلكام واحملكومني واجلن واإلنس علـى اجلميـع            

ينهم وواجب عليهم مجيعا أن     هذا واجبهم حنو د   . اإلميان بكل ما أخرب اهللا به ورسوله        
يؤمنوا بكل ما أخرب اهللا به ورسوله مما كان يف الدنيا من الرسل املاضني من آدم ومـن                  
بعده من الرسل وما جاءوا به من اهلدى وأن اهللا جل وعال بعثهم لدعوة الناس إىل اخلري                 

م وال بد مـن     واهلدى والتوحيد وأم بلغوا الرسالة وأدوا األمانة عليهم الصالة والسال         
اإلميان أيضا بكل ما مضى من أخبار املاضني مما جرى على قوم نوح وعـاد ومثـود                 

  وغريهم ممن قص اهللا علينا 
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  . أخبارهم 

فعليك يا عبد اهللا أن تؤمن بكل ما أخرب اهللا به ورسوله يف كتابه العزيـز وفيمـا                  
: إلميان ومن ذلك    جاءت به سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم الصحيحة ال بد من هذا ا             

اإلميان بعذاب القرب ونعيمه كما تقدم فإن القرب إما روضة من رياض اجلنة للمـؤمن أو                
  . حفرة من حفر النار للكافر 

أما العاصي فهو على خطر وقد يناله يف قربه ما شاء اهللا من العذاب إال من رحـم                  
:  مر على قربين فقـال  وقد ثبت يف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه    . اهللا  

بلى أما أحدمها فكان ميشي بالنميمة وأما       ( : مث قال  )إما ليعذبان وما يعذبان يف كبري     (
أي اليـترته   " اليستتر من البول    : " ومعىن  .  احلديث   )اآلخر فكان ال يستتر من البول     
. عجل وهذا عذاب م)فعذبا يف قربيهما اتني املعصيتني (كما جاء ذلك يف رواية أخرى       

وهذا احلديث يبني لنا أن أمر املعاصي خطري وأن الواجب على املؤمن أن يستقيم علـى     
دين اهللا قوال وعمال وعقيدة وأن حيافظ على ما أوجب اهللا عليه وأن حيذر ما ـى اهللا               

وأن يؤمن بكل ما أخرب اهللا به رسوله صلى اهللا عليه وسلم ومـن       . عنه سبحانه وتعاىل    
وال القرب وأحوال الناس يف قبورهم فالقرب إما روضة من رياض اجلنة            ذلك ما يتعلق بأح   

وإما حفرة من حفر النار وامليت أول ما يوضع يف قربه يسأله ملكان عن ربه وعن دينه                 
ريب اهللا واإلسالم ديين وحممد صلى اهللا عليه وسلم        : فاملؤمن يثبته اهللا فيقول     . وعن نبيه   

ا على احلق قبل أن ميوت فكان بصريا بدينه ثابتا عليه فلهذا            ألنه كان ثابتا يف الدني    . نيب  
هاه هاه ال أدري مسعـت      : وأما الكافر واملنافق إذا سئل فإنه يقول        . يثبته اهللا يف القرب     

الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب مبرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إال              
  . اإلنسان ولو مسعه اإلنسان لصعق 
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فالناس يبعثون وجيازون بأعماهلم بعد قيام      . اسبهم اهللا وجيازيهم بأعماهلم     وهكذا حي 
الساعة وقد دل الكتاب والسنة على أن إسرافيل عليه السالم ينفخ يف الصور فيمـوت               
الناس املوجودون مث ينفخ فيه نفخة أخرى بعد ذلك فيبعثهم اهللا ويقومون من قبـورهم        

عهم اهللا وجيازيهم بأعماهلم إن خريا فخري وإن        ومن كل مكان من البحار وغريها وجيم      
شرا فشر هذا حق ال ريب فيه فال بد من اإلميان ذا كله واإلعداد له العدة الـصاحلة                  
لتوحيد اهللا وطاعته واتباع شريعته واحلذر من معصيته سبحانه وتعاىل مث بعد هذا احملشر              

جنـهم وإنـسهم ينـصب اهللا      والقيام بني يدي رب العاملني وجمازات الناس بأعماهلم         
املوازين ويزن ا أعمال العباد فهذا يرجح ميزانه وهو السعيد وهذا خيف ميزانه وهـو               
اهلالك وهذا يعطى كتابه بيمينه وهو السعيد وهذا يعطى كتابه بشماله وهـو الـشقي          

  . نسأل اهللا السالمة والعافية 

حضره وأن نعد له عدته فيوم      فهذا املقام العظيم وهذا األمر اجللل ال بد من أن نست          
القيامة يوم عظيم وهو يوم األهوال والشدائد ومقداره مخسون ألف سنة كما قـال يف               

تعرج الْمالِئكَةُ والروح ِإلَيِه ِفي يوٍم كَانَ ِمقْداره خمِسني أَلْف سنٍة           ﴿: كتابه الكرمي   
وري مهِميلًا ِإنا جربص ِبرا فَاصقَِريب اهرنا وِعيدب ه١(﴾ن( .  

فعليك يا عبد اهللا أن تعد له العـدة  . فال بد من اإلعداد هلذا اليوم واإلميان بأنه حق  
الصاحلة بتوحيد اهللا وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره واجتناب يه والتعاون علـى             

  الرب والتقوى مع إخوانك املسلمني والتواصي 

                                                
 .٧ -٤سورة املعارج اآليات ) ١(
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 عليه واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وإرشاد الضال وتعليم اجلاهل إىل            باحلق والصرب 
  . غري ذلك من وجوه اخلري والنصح 

فعليك يا عبد اهللا وعليك يا أمة اهللا العناية ذا األمر واإلعداد له وعلى اجلميـع أن          
شدوا الضال  يتقوا اهللا ويطيعوا أمره ويتواصوا باحلق والصرب عليه وأن يعلموا اجلاهل وير           

وينصحوا هللا ولعباده وأن يأمروا باملعروف وينهوا عن املنكر كما قال تعاىل يف كتابـه               
والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعٍض يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهـونَ         ﴿: العظيم  

 الزكَاةَ ويِطيعونَ اللَّه ورسولَه أُولَِئك سيرحمهم      عِن الْمنكَِر ويِقيمونَ الصالةَ ويؤتونَ    
    ِكيمح ِزيزع ِإنَّ اللَّه انَ لَِفـي     ﴿:  ويقول سبحانه وحبمده     )١(﴾اللَّهسِر ِإنَّ الِْإنصالْعو

        وتو قا ِبالْحواصوتاِت واِلحِملُوا الصعوا ونآم ِإال الَِّذين ِسررِ   خبا ِبالـصـو٢(﴾اص( 
وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى وال تعـاونوا علَـى الْـِإثِْم           ﴿: ويقول سبحانه وتعاىل    

  .)٣(﴾والْعدواِن واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَاِب

يهم وجهـه    واملؤمنون يرون رم يوم القيامة رؤية حقيقية يكلمهم سبحانه ويـر          
أمجع أهل السنة واجلماعة على أن اهللا سبحانه        . الكرمي هذه عقيدة أهل السنة واجلماعة       

يراه املؤمنون يوم القيامة يريهم وجهه الكرمي جل وعال وحيجب عنه الكفار كما قـال               
   )٤(﴾كَال ِإنهم عن ربِهم يومِئٍذ لَمحجوبونَ﴿: سبحانه وتعاىل 

  رونه سبحانه والكفار حمجوبون عنه هذه الرؤية العظيمة فاملؤمنون ي

                                                
 .٧١سورة التوبة اآلية ) ١(
 . سورة العصر كاملة ) ٢(
 .٢سورة املائدة اآلية ) ٣(
 .١٥سورة املطففني اآلية ) ٤(
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آمن ا أهل السنة واجلماعة وأمجعوا عليها وهكذا يف اجلنة يراه املؤمنون وذلك أعلـى               
 فاحلـسىن اجلنـة     )١(﴾ِللَِّذين أَحسنوا الْحسنى وِزيادةٌ   ﴿: نعيمهم كما قال عز وجل      

مع ما يزيدهم اهللا به من اخلري والنعيم املقيم الذي          والزيادة النظر إىل وجه اهللا عز وجل        
ِإنَّ الْأَبرار لَِفي نِعيٍم علَى الْأَراِئِك ينظُـرونَ        ﴿: وقال عز وجل    . فوق ما خيطر بباهلم     

وجوه يومِئٍذ ناِضـرةٌ   ﴿:  وقال سبحانه وتعاىل     )٢(﴾تعِرف ِفي وجوِهِهم نضرةَ النِعيمِ    
   .)٣(﴾ربها ناِظرةٌِإلَى 

فاملؤمنون يرون اهللا سبحانه يف القيامة ويف اجلنة رؤية عظيمة حقيقية لكن من دون              
: ألنه سبحانه أجل وأعظم من أن حتيط به األبصار من خلقه كما قال تعاىل               . إحاطة  

 واملعىن أا ال حتيط     )٤(﴾خِبريال تدِركُه الْأَبصار وهو يدِرك الْأَبصار وهو اللَِّطيف الْ        ﴿
فَلَمـا  ﴿: ألن اإلدراك أخص والرؤية أعم كما قال تعاىل يف قصة موسى وفرعون             . به

 فأوضح سبحانه أن الترائـي      )٥(﴾تراَءى الْجمعاِن قَالَ أَصحاب موسى ِإنا لَمدركُونَ      
ورة منهم عائشة رضـي اهللا      وقال مجع من السلف يف تفسري اآلية املذك       . غري اإلدراك   

  . إن املراد أم ال يرونه يف الدنيا : عنها 

ألن اآليـات   . وعلى كال القولني فليس فيها حجة ملن أنكر الرؤية من أهل البدع             
القرآنية األخرى اليت سبق بياا مع األحاديث الصحيحة املتواترة كلها قد دلت علـى              

  .  ويف اجلنة إثبات رؤية املؤمنني لرم يوم القيامة

                                                
 .٢٦ سورة يونس اآلية  )١(
 .٢٤ -٢٢ سورة املطففني اآليات  )٢(
 .٣٢ -٢٢ سورة القيامة اآليتان  )٣(
 .١٠٣نعام اآلية  سورة األ )٤(
 .٦١ سورة الشعراء اآلية  )٥(
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وأمجع على ذلك الصحابة رضي اهللا عنهم وأتباعهم من أهل السنة وشذت اجلهمية             
نـسأل اهللا   . واملعتزلة واإلباضية فأنكروها وقوهلم من أبطل الباطل ومن أضل الضالل           

العافية والسالمة مما ابتالهم به ونسأل اهللا لنا وللموجودين منهم اهلداية والرجـوع إىل              
  . احلق 

إذا دخل أهل اجلنة اجلنـة ، قـال          " :قالصح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه         و
أمل تبيض وجوهنـا ؟ ، أمل  : تريدون شيئا أزيدكم ؟ فيقولون    : يقول اهللا تبارك وتعاىل     

فيكشف هلم احلجاب ، فما أعطـوا شـيئا         : قال  . تدخلنا اجلنة ، وتنجنا من النار ؟        
 فريونه سبحانه وتعاىل رؤيـة      .رواه مسلم    " ز وجل أحب إليهم من النظر إىل رم ع      

  . حقيقية وذلك أعال نعيمهم وأحب شيء إليهم جعلنا اهللا وإياكم منهم 

وقـد  . وقد أمجع أهل احلق من أهل السنة واجلماعة على هذه الرؤية كما تقـدم               
وحكى ذلك " مقاالت اإلسالميني  : " حكى ذلك عنهم أبو احلسن األشعري يف كتابه         

خ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا وذكر إمجاع أهل السنة على ذلك وذكر أن مجهـور                شي
  . أهل السنة يكفرون من أنكر هذه الرؤية 

فجمهور أهل السنة واجلماعة يرون أن من أنكر هذه الرؤية فهو كافر نـسأل اهللا               
  . السالمة والعافية 

 عظيم والدنيا ليست دار نعيم      فالرؤية نعيم . أما يف الدنيا فإنه سبحانه ال يرى فيها         
يته ادخرها لعبـاده يف  ؤولكنها دار ابتالء وامتحان ودار عمل فلهذا ادخر اهللا سبحانه ر 

الدار اآلخرة حىت النيب صلى اهللا عليه وسلم مل ير ربه يف الدنيا عند مجهور العلماء كما                 
    .قظةفلم ير عليه الصالة والسالم ربه ي " رأيت نورا " :سئل عن ذلك فقال
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 )اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربـه حـىت ميـوت   (: وقال عليه الصالة والسالم     
أخرجه مسلم يف صحيحه فليس أحد يرى ربه يف الدنيا أبدا ال األنبياء وال غريهم وإمنا                

  . يرى يف اآلخرة سبحانه وتعاىل 

 اجلنة حق   فعلى املسلم أن يؤمن ذا وبكل ما جاء به النيب صلى اهللا عليه وسلم وأن              
والنار حق وأن أهل اإلميان يدخلون اجلنة ويرون رم سبحانه يف القيامة ويف اجلنة كما               
يشاء سبحانه وأن الكفار يصريون إىل النار خملدين فيها نعوذ باهللا من ذلك وأم عـن                
رم حمجوبون ال يرونه سبحانه وتعاىل ال يف القيامة وال يف غريها بل هـم عـن اهللا                   

  لكفرهم وضالهلم حمجوبون 

وأما العاصي فهو على خطر لكن مآله إىل اجلنة وإن دخل النار بسبب معصيته فإنه               
ال خيلد فيها بل خيرج منها فيصري إىل اجلنة كما تواترت بذلك األحاديث عن رسـول                

  . اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأمجع عليه أهل السنة خالفا للخوارج ومن تابعهم 

 العاصي فهو على خطر من دخول النار مبعاصيه ومن تعذيبه يف            وأما املسلم املوحد  
القرب مبعاصيه كما تقدم ولكن مصريه إىل اجلنة بعد ذلك وإن دخل النار وإن جرى عليه       

فأهل السنة واجلماعة جممعون على أن العصاة ال خيلدون يف النار خالفا            . بعض العذاب   
لسنة واجلماعة جممعون على أن العاصي     للخوارج واملعتزلة ومن سار على جهم فأهل ا       

ِإنَّ اللَّه  ﴿: املوحد املؤمن ال خيلد يف النار بل هو حتت مشيئة اهللا كما قال اهللا سبحانه                
 فإن شاء اهللا عفا عنه ودخل       )١(﴾ال يغِفر أَنْ يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاءُ          

  مع إخوانه يف اجلنة من 

                                                
 .٤٨سورة النساء اآلية  )١(
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وهلة وإن مل يعف عنه صار إىل النار وعذب فيها على قدر معاصيه مث بعد التعذيب      أول  
والتطهري يصري إىل اجلنة كما تواترت بذلك األحاديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه               

  . وسلم 

. هكذا قال أهل السنة واجلماعة وقد يعذب العاصي يف قربه وقد يعذب يف النـار              
رب اخلمر أو على عقوق الوالدين أو على الربا أو علـى  ألنه مات على الزنا أو على ش   

غري ذلك من الكبائر إن مل يعف اهللا عنه وقد أخرب اهللا سبحانه يف اآليـة الـسابقة أن                   
الشرك ال يغفر ملن مات عليه كما أخرب اهللا سبحانه يف آية أخرى أن من مات عليه فله                  

ولَو أَشـركُوا لَحـِبطَ   ﴿: ا قال تعاىل  خملدا فيها ال يغفر له كم- والعياذ باهللا    -النار  
ما كَانَ ِللْمشِرِكني أَنْ يعمروا مساِجد      ﴿:  وقال سبحانه    )١(﴾عنهم ما كَانوا يعملُونَ   

                ـمـاِر هِفـي النو مـالُهمأَع ِبطَـتح ِبالْكُفِْر أُولَِئك فُِسِهملَى أَنع اِهِديناللَِّه ش
اِلد٢(﴾ونَخ(   

وأما العاصي فهو حتت مشيئة اهللا إن شاء ربنا غفر له وعفا عنه فضال منه وجـودا                 
وكرما بسبب أعماله الصاحلة أو بشفاعة الشفعاء أو مبجرد فضله وإحـسانه بـدون              
شفاعة أحد أو بأسباب أخرى من أعمال صاحلة تكون سببا لعفو اهللا إىل غري ذلك من                

ا من تاب فإن اهللا جل وعال يلحقه بإخوانه املؤمنني مـن            أم. األسباب هذا إذا مل يتب      
  . أول وهلة فضال منه وإحسانا 

ومن متام حق اهللا عليك يا عبد اهللا يف هذه الدار أن تعتين بصالتك وحتافظ عليها يف              
  مجاعة مع إخوانك املسلمني وأن تبتعد عن مشاة 

                                                
 .٨٨سورة األنعام اآلية ) ١(
 .١٧سورة التوبة اآلية ) ٢(
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ِإنَّ الْمناِفِقني يخاِدعونَ اللَّه    ﴿:  تعاىل   املنافقني املتكاسلني عنها الذين ذمهم اهللا يف قوله       
      ونَ اللَّـهذْكُرال يو اساُءونَ النرالَى يوا كُسالِة قَاموا ِإلَى الصِإذَا قَامو مهاِدعخ وهو

   .)١(﴾ِإال قَِليلًا

ومن حق اهللا عليك أن تؤدي الزكاة زكاة مالك بكل عناية طيبة ا نفـسك وأن                
ألن اهللا سـبحانه    . تصوم رمضان كما أمرك اهللا وأن حتج البيت مرة واحدة يف العمر             

أوجب عليك ذلك مع االستطاعة وأن تؤدي ما أوجب اهللا عليك من بر والديك وصلة          
أرحامك وصدق احلديث وأداء األمانة واجلهاد يف سبيل اهللا إذا تيسر ذلـك بـالنفس               

  . وباملال وباللسان 

كم جهاد ، جهاد إخوانكم األفغان للشرك باهللا والشيوعية هـؤالء           وأنتم اآلن عند  
اإلخوان ااهدون هلم حق عليكم أن تساعدوهم بالنفس واملال واللسان فهم جماهدون            

: للشرك واإلحلاد والشيوعية فنوصيكم مجيعا مبساعدم بالنفس واملال واللسان ومن قال   
 غلط وأخطأ بل الواجب أن يساعد اجلميـع         إنه ال يساعد إال فالنا منهم أو فالنا فقد        

حىت يفتح اهللا عليهم وميكنهم من عدوهم ومن مجلتهم الشيخ مجيل الرمحن وفقهـم اهللا         
مجيعا ونصرهم على عدوهم فكلهم مستحقون للمساعدة كلـهم جيـب أن يـساعد           
وكلهم حبمد اهللا على جهاد شرعي وجهاد إسالمي وما قد يقع من بعضهم من اخلطـأ     

 يعاجل باليت هي أحسن فكل بين آدم خطاء فإذا وقع اخلطأ والغلط مـن بعـض          والغلط
القادة أو غريهم ينبه إىل خطئه وليس أحد منهم معصوما بل جيب أن يبني له مـا قـد             

  أخطأ فيه ويوجه إىل اخلري وجيب أن يعان اجلميع على الرب والتقوى 

                                                
 .١٤٢سورة النساء اآلية ) ١(
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ادهم جهاد عظيم وجهـاد     ألن جه . وأن جياهد مع اجلميع بالنفس واملال واللسان        
ومكاتب هيئة استقبال التربعات موجـودة يف الريـاض     . شرعي ألكفر دولة وأخبثها     

وغريها وهكذا حمل الراجحي وحمل السبيعي كلها تستقبل املساعدة للمجاهدين بـأمر            
  . خادم احلرمني الشريفني وفقه اهللا 

ة وأغنياء املسلمني أن    وهكذا إخواننا يف فلسطني هلم حق على مجيع الدول اإلسالمي         
  . يساعدوهم يف جهادهم وأن يقوموا معهم حىت يتخلصوا من عدو اهللا اليهود

فاليهود شرهم عظيم وبالؤهم كبري وقـد آذوا إخواننـا املـسلمني يف فلـسطني        
فالواجب على الدول اإلسالمية وعلى مجيع املسلمني القادرين أن يساعدوهم يف جهاد            

كم اهللا بينهم وبني املسلمني وهو خري احلاكمني وذلك بنـصر           أعداء اهللا اليهود حىت حي    
اهللا هلم على اليهود وإخراجهم من بالد املسلمني أو الصلح بينهم وبني دولة فلـسطني               
صلحا ينفع املسلمني وحيصل به للفلسطينيني إقامـة دولتـهم وقـرارهم يف بالدهـم           

ن تقوم ذا األمر حـسب      وسالمتهم من األذى والظلم فيجب على الدول اإلسالمية أ        
  . الطاقة واإلمكان 

وأما بقاؤهم يف حرب مع اليهود ويف أذى عظيم وضرر كبري على رجاهلم ونسائهم            
وأطفاهلم فهذا ال يسوغ شرعا بل جيب على الدول اإلسالمية واألغنياء واملسئولني من             

 يتيـسر مـن     املسلمني أن يبذلوا جهودهم ووسعهم يف جهاد أعداء اهللا اليهود أو فيما           
 صلحا عادال حيصل به للفلسطينيني إقامة دولتهم علـى  - إن مل يتيسر اجلهاد     -الصلح  

أرضهم وسالمتهم من األذى من عدو اهللا اليهود مثلما صاحل النيب صلى اهللا عليه وسلم               
  ألن املشركني الوثنيني أكفر من . وأهل مكة ذلك الوقت أكثر من اليهود . أهل مكة 
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قد أباح اهللا طعام أهل الكتاب واحملصنات من نسائهم ومل يبح طعام            أهل الكتاب ف  
الكفار من املشركني وال نساءهم وصاحلهم النيب صلى اهللا عليه وسلم علـى وضـع               
احلرب عشر سنني يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض وكان يف هذا الصلح خري               

رضيه النيب صـلى اهللا    عظيم للمسلمني وإن كان فيه غضاضة عليهم بعض الشيء لكن           
  . عليه وسلم للمصلحة العامة 

فإذا مل يتيسر االستيالء على الكفرة والقضاء عليهم فالصلح جائز ملصلحة املسلمني            
  . وأمنهم وإعطائهم بعض حقوقهم 

وهذا أمر مطلوب وقد علم يف األصول املعتربة أن ما ال يدرك كله ال يترك كلـه                  
لم عشر سنني على وضع احلرب وصرب علـى بعـض   وهلذا صاحلهم صلى اهللا عليه وس    

الغضاضة يف ذلك ملصلحة املسلمني وأمنهم حىت يتصلوا بالنيب صلى اهللا عليـه وسـلم               
وهلذا كان صلحا عظيما وفتحا مبينا نفع اهللا به وصار النـاس            . وحىت يسمعوا القرآن    

 غفـري   يتصلون بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وبالصحابة ودخل بسبب هذا الصلح جـم            
وأمم كثرية يف اإلسالم دخلوا يف دين اهللا وتركوا الكفر باهللا عز وجل فعلـى مجيـع                 
املسلمني أيضا أن يتعاونوا على الرب والتقوى ويتواصوا باحلق والصرب عليـه ويتعلمـوا              

. دينهم ويتفقهوا فيه حىت يكونوا على بصرية جبهادهم وسلمهم وصـلحهم وحـرم         
 : يتعلموا فاإلنسان ما خلق عاملا بل خلق جاهال قال تعاىل          هكذا جيب على املسلمني أن    

﴿             ارـصالْأَبو عمالس لَ لَكُمعجئًا ويونَ شلَمعال ت اِتكُمهطُوِن أُمب ِمن كُمجرأَخ اللَّهو
   ،)١(﴾والْأَفِْئدةَ لَعلَّكُم تشكُرونَ

                                                
 .٧٨سورة النحل اآلية ) ١(
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لتعلم والتفقه يف الدين من طريق املكاتبة       فالواجب على اجلميع من الرجال والنساء ا      
ومن طريق مساع املقاالت العلمية يف إذاعة القرآن الكرمي وغريها ومن برنامج نور على              

 ؟ يف نداء اإلسالم ويف إذاعة       مرتنيالدرب فهو برنامج مفيد عظيم وهو يذاع كل ليلة          
ملواعظ واحملاضرات الـيت  القرآن الكرمي وهذا الربنامج له فائدته العظيمة وكذلك مساع ا  

وكذا العناية خبطب اجلمعة واالستفادة منها ومن       . تذاع يف إذاعة القرآن الكرمي وغريها     
  . احملاضرات والندوات اليت يقوم ا العلماء وحضور حلقات العلم واالستفادة منها

وهذا واجب على اجلميع على الرجال والنساء أن يتعلموا ويتفقهوا يف دينهم لقول             
 )خريكم من تعلم القـرآن وعلمـه      (: لنيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح         ا

  . فخيار الناس أهل القرآن الذين يتعلمونه ويعلمونه الناس ويعملون به 

من يرد اهللا به خريا يفقهـه يف        (: وقال صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح         
  . ن ما أراد اهللا به خريا نسأل اهللا العافية  وهذا يدل على أن الذي ال يتفقه يف الدي)الدين

: فالواجب التعلم والتفقه يف الدين على الرجال والنساء قال عليه الصالة والـسالم     
   )من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة(

ة فأوصيكم مجيعا أيها األخوة من الرجال والنساء وأوصي مجيع من تبلغه هذه الكلم        
أن يتقي اهللا وأن يتعلم ويتفقه يف الدين وأن يعتين بكتاب اهللا القرآن الكرمي وأن يكثـر                 

  من تالوته وحيفظ ما تيسر منه فإنه 
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ِإنَّ هذَا الْقُرآنَ يهِدي ِللَِّتـي ِهـي        ﴿: كتاب اهللا فيه اهلدى والنور كما قال سبحانه         
م١(﴾أَقْو(    وقال تعاىل  :﴿  ِللَِّذين وِشفَاءٌ   قُلْ هى ودوا هنآم ﴾)ويقـول سـبحانه      )٢  :
:  ويقول جل وعال     )٣(﴾وهذَا ِكتاب أَنزلْناه مبارك فَاتِبعوه واتقُوا لَعلَّكُم ترحمونَ       ﴿
 )٤(﴾نيونزلْنا علَيك الِْكتاب ِتبيانا ِلكُلِّ شيٍء وهدى ورحمةً وبـشرى ِللْمـسِلمِ           ﴿

ِكتاب أَنزلْناه ِإلَيك مبـارك ِليـدبروا آياِتـِه وِليتـذَكَّر أُولُـو         ﴿: ويقول سبحانه   
 فالوصية للجميع العناية بالقرآن الكرمي واإلكثار من تالوته وتدبر معانيـه            )٥(﴾الْأَلْباِب

انت طالبـة علـم     والسؤال عما أشكل عليك إذا كنت طالب علم وهكذا املرأة إذا ك           
فعلى كل منهما أن يعاجل ويراجع كتب التفسري فيما أشكل عليه كتفسري ابـن كـثري                

  . والبغوي وغريمها من كتب التفسري املعروفة اليت تذكر األدلة 

فعلى طالب العلم من الرجال والنساء أن يتأمل ويتدبر ويتفقه ويتعلم وهكذا العامة             
" نور على الدرب    " عة واحملاضرات والندوات و     عليهم أن يسألوا ويسمعوا خطب اجلم     

 اهللا يف كل ليلة ففيه سؤاالت وأجوبة مهمة تفيد من يـسمعها إذا قـصد                رهالذي يس 
  . الفائدة 

والَِّذين كَفَروا عما   ﴿: أما التهاون واإلعراض فهذا من عمل الكفار قال اهللا تعاىل           
   من أَظْلَم ِممن ذُكِّرو﴿:  وقال سبحانه )٦(﴾أُنِذروا معِرضونَ

                                                
 .٩سورة اإلسراء اآلية ) ١(
 .٤٤سورة فصلت اآلية ) ٢(
 .١٥٥سورة األنعام اآلية ) ٣(
 .٨٩ سورة النحل اآلية )٤(
 .٢٩سورة ص اآلية ) ٥(
 .٣سورة األحقاف اآلية ) ٦(
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       اهدي تما قَدم ِسينا وهنع ضرِه فَأَعباِت رفالواجب التعلم والتفقه يف الدين      )١(﴾ِبآي 
وهكـذا  . وهذا كتاب اهللا بني أيدينا فيه اهلدى والنور       . وسؤال أهل العلم عما أشكل      

ل على احلق وترشد إليه وتبني مـا قـد   سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم بني أيدينا تد    
وأَنزلْنا ِإلَيك الذِّكْر ِلتبين ِللناِس ما ﴿: خيفى من كتاب اهللا عز وجل كما قال سبحانه     

   .)٢(﴾نزلَ ِإلَيِهم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ

ء الواجـب   والعلماء موجودون حبمد اهللا نسأل اهللا أن يبارك فيهم ويعينهم على أدا           
ويكثرهم ومينحهم التوفيق ويوفقهم لكل خري ويعينهم على ما ينفع األمـة يف دينـها               

وقد أخذ اهللا امليثاق بذلك على الناس أن يتعلموا ويتبـصروا           . ودنياها إنه جواد كرمي     
ويسألوا وال يستحيوا من طلب العلم فإن اهللا ال يستحي من احلق فأم سليم امـرأة أيب                 

إن اهللا ال يستحي مـن      : يا رسول اهللا    : عنها قالت والناس يسمعون     طلحة رضي اهللا    
 ":ة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسـلم               أاحلق فهل على املر   

  .  يعين املين "نعم إذا هي رأت املاء

 فإذا احتلم الرجل أو املرأة يف النوم يف الليل أو النهار فعليهما الغسل إذا رأيا املـين                
وهكذا إذا قبل زوجته أو نظر إليها أو تفكر وأنزل          . فإذا مل يريا املين فال غسل عليهما        

املين عليه الغسل وهكذا املرأة إذا قبلت زوجها أو نظرت إليه أو تفكرت مث أنزلت املين                
فالتعلم والتفقه يف الدين من أهم الواجبات وال سيما يف عصرنا هـذا             . فعليها الغسل   
  فالواجب التعلم والتفقه يف الدين . لة العلم والعلماء عصر الغربة ق

                                                
 .٥٧سورة الكهف اآلية ) ١(
 .٤٤سورة النحل اآلية ) ٢(
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 متفـق علـى     )من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين       (: لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم       
  . صحته 

ومما يبشر باخلري أن يف كل مكان حبمد اهللا يقظة عظيمة وصحوة ظاهرة ورغبة يف               
. وروبا ويف أمريكا ويف آسيا ويف إفريقيـا         التعلم والتفقه يف الدين يف هذه البالد ويف أ        

ففي كل بلد حبمد اهللا حركة إسالمية ونشاط إسالمي نسأل اهللا أن يسدد رأيهـم وأن          
يعينهم على كل خري ونسأل اهللا أن يصلح القائمني على كل نشاط إسالمي كما نسأله               

 احلركات الطيبـة  والعلماء املوفقني حىت يقودوا هذه. تعاىل أن مينحهم القادة الصاحلني  
  . إىل اهلدى وإىل األمام على الوجه الذي يرضي اهللا سبحانه وتعاىل 

وعلى كل منا أن يعتين ذا األمر ويساهم فيه بقدر طاقته يف تعليم الناس وتوجيههم       
إىل اخلري بالرفق واحلكمة واألسلوب احلسن واإلخالص هللا سبحانه وتعاىل وعلى كـل             

 قيـل  )الدين النصيحة(:  عمال بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم منا أن ينصح هللا ولعباده 
 رواه مسلم يف )هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم    ( :ملن يا رسول اهللا ؟ قال     

ومن النصيحة . فكل واحد منا من الرجال والنساء عليه النصيحة هللا ولعباده         . صحيحه  
 واألمر باملعروف والنهي عن املنكـر باحلكمـة   هللا وللعباد تعليم اجلاهل وإرشاد الضال 

: والكالم الطيب واألسلوب احلسن ال بالعنف والشدة إال من ظلم كما قـال تعـاىل               
﴿مهوا ِمنظَلَم ِإال الَِّذين نسأَح اِب ِإال ِبالَِّتي ِهيلَ الِْكتاِدلُوا أَهجال ت١(﴾و(   

   األمور لكن أنت أيها والظامل املعتدي له شأن آخر من جهة والة

                                                
 .٤٦سورة العنكبوت اآلية ) ١(
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الناصح تدعو إىل اهللا باليت هي أحسن فتعلم وتوجه وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكـر               
: باحلكمة والكالم الطيب وباألسلوب احلسن عمال باآلية السابقة وبقوله عـز وجـل            

﴿       اِدلْهجِة ونسِعظَِة الْحوالْمِة وِبالِْحكْم كبِبيِل رِإلَى س عاد   نسأَح ِبالَِّتي ِهي ١(﴾م( 
فَِبما رحمٍة ِمن اللَِّه ِلنت لَهم ولَو كُنت فَظـا غَِلـيظَ الْقَلْـِب              ﴿: وقوله عز وجل    

ِلكوح وا ِمنفَضاآلية )٢(﴾الن  .  

ومن النصيحة هللا ولعباده الدعاء لوالة أمور املسلمني وحكامهم بالتوفيق واهلدايـة            
 النية والعمل وأن مينحهم اهللا البطانة الصاحلة اليت تعينـهم علـى اخلـري               والصالح يف 

وهذا حق على كل مسلم يف كل مكان يف هـذه الـبالد ويف غريهـا          . وتذكرهم به   
الدعوة لوالة األمر بالتوفيق واهلداية وحسن االستقامة وصالح البطانة وأن يعينـهم اهللا             

  . فيق ملا فيه صالح العباد والبالد على كل خري وأن يسدد خطاهم ومينحهم التو

فكل مسلم يدعو اهللا لوالة أمور املسلمني بأن يصلحهم اهللا وأن يردهم للـصواب              
وأن يهديهم ملا يرضيه سبحانه هكذا جيب عليك يا عبد اهللا أن تدعو لوالة األمور بأن                

 والـصالح  يهديهم اهللا ويردهم للصواب إذا كانوا على غري هدى تدعو اهللا هلم باهلداية       
حىت يستقيموا على أمر اهللا وحىت حيكموا شريعة اهللا ففي حتكيم شـريعة اهللا صـالح                
للجميع يف كل مكان ويف حتكيم شريعة اهللا واتباع كتاب اهللا وسنة رسوله صـلى اهللا                

ألن اهللا إذا عرف من عبده نيـة صـاحلة وعزميـة    . عليه وسلم صالح الدنيا واآلخرة    
ألن يف اتباع الـشريعة     . على كل عمل يرضيه يف أي مكان        صادقة سدد رأيه وأعانه     

  وتعظيم أمر 

                                                
 .١٢٥سورة النحل اآلية ) ١(
 .١٥٩سورة آل عمران اآلية ) ٢(
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  . اهللا ورسوله صالح أمر الدنيا واآلخرة 

فكل مسلم يف دولته عليه أن يسأل اهللا هلا التوفيق واهلداية وينصح هلا ويعينها علـى    
كمـة  اخلري ويسأل اهللا هلا التوفيق والسداد وال يسأم وال يضعف وعليه أن يستعمل احل             

واألسلوب احلسن والكالم الطيب لعل اهللا جيعله مباركا يف دعوته ونصيحته فيكـون             
. سببا هلداية من أراد اهللا له اهلداية من أمري أو حاكم أو غريمها ممن له شأن يف األمـة                    

ألن هداية املسئول وهداية من له شأن يف األمة ينفع اهللا ا العباد والبالد ويقتدي بـه                 
من دل على خري فله مثـل أجـر         (: ألمة يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم        الكثري من ا  

 وصح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال لعلي رضي اهللا عنه ملا بعثـه إىل خيـرب                  )فاعله
وهذه نعمـة  ،) ألن يهدي اهللا بك رجال واحدا خري لك من محر النعم   (: ليدعو اليهود   

 واحلذر من األسلوب الـشديد العنيـف   عظيمة ال تتم إال بالصدق واإلخالص والصرب      
الذي ينفر الناس من احلق ويسبب الفنت والشرور بل على الداعي إىل اهللا والناصح لدين              
اهللا أن يتحرى األساليب املناسبة اليت تعني على قبول احلق وعلى الرضا بـه وتنفيـذه                

 وصالح أهـل  وعلى املسلم أيضا أن جيتهد فيما يصلح دنياه كما جيتهد يف صالح دينه            
بيته فأهل البيت هلم حق عليك كبري بأن جتتهد يف إصالحهم وتوجيههم إىل اخلري لقول               

يا أَيها الَِّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهِليكُم نـارا وقُودهـا النـاس             ﴿: اهللا سبحانه   
   .)١(﴾والِْحجارةُ

جتك وأوالدك الذكور واإلنـاث     وهم زو . فعليك أن جتتهد يف إصالح أهل بيتك        
  وإخوانك فجميع أهل البيت جتتهد يف تعليمهم وتوجيههم 

                                                
 .٦سورة التحرمي اآلية ) ١(
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ألنك مسئول عنهم لقول النيب صـلى اهللا عليـه          . وإرشادهم وحتذيرهم مما حرم اهللا      
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فاإلمام راع ومسئول عن رعيته والرجل            (: وسلم

 واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها         راع يف أهل بيته ومسئول عن رعيته      
أال ( : مث قال صلى اهللا عليـه وسـلم        )واخلادم راع يف مال سيده ومسئول عن رعيته       

   )فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

فعلينا أن جنتهد يف صالحهم من جهة اإلخالص هللا يف مجيع األعمال والـصدق يف               
 واإلميان به ومن جهة الصالة وغريمها مما أمر اهللا          لمصلى اهللا عليه وس   متابعة رسول اهللا    

  . به سبحانه ومن جهة البعد عن حمارم اهللا 

فعلى كل واحد من الرجال والنساء النصح يف أداء ما جيب عليه فاملرأة عليهـا أن                
إذ صالح البيوت من أهم األمور قال اهللا لنبيه حممد صـلى اهللا  . جتتهد والرجل كذلك   

 وقال سـبحانه عـن نبيـه        )١(﴾وأْمر أَهلَك ِبالصالِة واصطَِبر علَيها    ﴿: عليه وسلم   
واذْكُر ِفي الِْكتاِب ِإسماِعيلَ ِإنه كَانَ صاِدق الْوعِد وكَانَ رسولًا نِبيـا            ﴿: إمساعيل  

   )٢(﴾ مرِضياوكَانَ يأْمر أَهلَه ِبالصالِة والزكَاِة وكَانَ ِعند ربِه

فينبغي التأسي باألنبياء واألخيار والعناية بأهل البيت ال تغفل عنهم يا عبد اهللا مـن            
زوجة أو أم أو أب أو جد أو جدة أو إخوة أو أوالد عليك أن جتتهد يف صالحهم وأن                   
تأمر بنيك وبناتك بالصالة لسبع وتضرم عليها لعشر ضربا خفيفا يعينهم على طاعـة         

يعودهم أداء الصالة يف وقتها حىت يستقيموا على دين اهللا ويعرفوا احلـق كمـا               اهللا و 
  . صحت بذلك السنة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                                
 .١٣٢سورة طه اآلية ) ١(
 .٥٥ -٥٤ورة مرمي اآليتان س) ٢(
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 ذلك الدور وكل امرأة عليها ذلك فعلى املرأة والرجل التعاون            فكل واحد منا عليه   
يعلمون ما أوجب اهللا    على الرب والتقوى يف صالح البيوت وحتذير األوالد مما يضرهم ف          

عليهم ذكورا وإناثا وينهون عما حرم اهللا عليهم كالتخلف عن الـصلوات وشـرب              
املسكر وتعاطي املخدرات والتدخني وحلق اللحى أو تقصريها وإسبال الثياب والنميمة           
والغيبة ومساع األغاين واملالهي وغري ذلك من املعاصي هـذا مما جيب عليك حنو ولدك              

  . ا من أهل البيت وأختك وغريمه

وتعـاونوا علَـى الِْبـر    ﴿: ألن اهللا يقـول     . فالتعاون واجب على الرب والتقوى      
والْعصِر ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خسٍر ِإال الَّـِذين آمنـوا          ﴿:  ويقول سبحانه    )١(﴾والتقْوى

واصوتو قا ِبالْحواصوتاِت واِلحِملُوا الصعِروب٢(﴾ا ِبالص(.   

هؤالء هم الراحبون من الرجال والنساء يف سابق الزمان ويف الزمان احلاضر وفيمـا              
يأيت من الزمان وهم الذين آمنوا باهللا ورسوله إميانا صادقا مث نفذوا اإلميـان وحققـوه                

هللا باألعمال الصاحلة بفعل ما أوجب اهللا وترك ما حرم اهللا مث تواصوا باحلق فدعوا إىل ا               
  . وعلموا الناس وأرشدوهم وتواصوا بالصرب 

هؤالء هم الناجون وهم الراحبون وهم السعداء يف الدنيا واآلخرة وهكـذا قولـه              
 يعين أم أحبة فيما بينهم ال       )٣(﴾والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعضٍ    ﴿: تعاىل

عض وال خيونه يف األمانـة وال يؤذيـه وال       يغتاب بعضهم بعضا وال ينم بعضهم على ب       
  يظلمه وال يشهد عليه بالزور إىل 

                                                
 .٢سورة املائدة اآلية ) ١(
 . سورة العصر كاملة ) ٢(
 .٧١سورة التوبة اآلية ) ٣(
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فهم إخوة أحباب متعـاونون     . غري ذلك من األعمال واألقوال اليت تنايف الوالية واحملبة          
 )١(﴾يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَرِ    ﴿: على كل خري مث قال سبحانه وحبمده        

أم ال يسكتون عن إنكار املنكر وال يداهنون بل كل منهم يأمر أخاه باملعروف              واملعىن  
ويِقيمـونَ  ﴿: وينهاه عن املنكر بالكالم الطيب واألسلوب احلسن مث قـال سـبحانه     

ونَ اللَّهِطيعيكَاةَ وونَ الزتؤيالةَ والص ولَهسر٢(﴾و(   

صادقات هذا شأم يستقيمون على دين اهللا        هكذا املؤمنون الصادقون واملؤمنات ال    
ويتباعدون عن حمارم اهللا ويقفون عند حدود اهللا ويرشدون الناس إىل اخلري وينصحوم             

  . بعبارات حسنة وأسلوب جيد مع اإلخالص هللا والصرب واملصابرة 

وهكذا املؤمن يسعى يف أمور دنياه ال يكون كال على الناس يكتـسب الكـسب               
ويشتري ويفعل كل ما يصلح أمر دنياه فيتخذ املزرعة كما كان األنصار            احلالل ويبيع   

رضي اهللا عنهم ويبيع ويشتري كما كان املهاجرون رضي اهللا عنهم ال يكون عالة على             
اآلخرين يسأهلم ويشق عليهم بل جيتهد يف أن يغنيه اهللا عن الناس يتعـاطى األسـباب                

من بيـع  . رزق بالطرق املباحة والشرعية املشروعة والكسب احلالل وجيتهد يف طلب ال  
 وزراعة وحرفة أخرى مباحة كاحلدادة والنجارة واخلرازة واخلياطة أو يـشتغل            شراءو

عند الناس يف مزارعهم ويف بنائهم ويف غري ذلك من األعمال املباحة فيـستخدم هـذا              
يغنيه اهللا به   م الذي أنعم اهللا عليه به يف طاعة اهللا ورسوله ويف كسب احلالل الذي               ساجل

عن الناس ويشرع له أن يتعاطى األدوية املباحة اليت يعينه اهللا ا علـى بقـاء صـحته          
  وسالمة 

                                                
 .٧١سورة التوبة اآلية ) ١(
 .٧١سورة التوبة اآلية ) ٢(
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  . جوارحه 

أن املشروع للمسلم أن يفعل األسباب املباحة الـيت تنفعـه يف دنيـاه    : واخلالصة  
ـ       ول وأخراه ويف صحة بدنه ويف كسب احلالل وترك احلرام ويف االستغناء عن الناس لق

املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف ويف          (: النيب صلى اهللا عليه وسلم      
احرص على ما ينفعك واسـتعن بـاهللا وال         (:  مث قال صلى اهللا عليه وسلم        )كل خري 

تعجزن فإن أصابك شيء فال تقل لو أين فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر اهللا             
  .  رواه اإلمام مسلم يف صحيحه )ل الشيطانوما شاء فعل فإن لو تفتح عم

ما أكل أحد طعاما خريا من أن يأكل من عمل يـده        (: وقال صلى اهللا عليه وسلم      
 رواه البخاري يف الصحيح وسئل صلى اهللا        )وإن نيب اهللا داود كان يأكل من عمل يده        

 أخرجـه   )عمل الرجل بيده وكل بيع مـربور      ( :عليه وسلم أي الكسب أطيب ؟ قال      
  . لبزار وصححه احلاكم ا

فأنت يا عبد اهللا اجتهد يف طلب الرزق واكتسب احلالل واستغن عن احلاجـة إىل               
الناس وسؤاهلم وعليك بالكسب احلالل الطيب البعيد عن الغش واخليانـة والكـذب             
واكتسب املباح بالصدق وأداء األمانة سواء كان ذلك يف بيع وشراء أو جتارة أو حدادة         

تابة أو بناء أو غري ذلك من األعمال املباحة وقد صح عن رسـول اهللا               أو خرازة أو ك   
البيعان باخليار ما مل يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك هلمـا     (: صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       

  .  متفق على صحته )يف بيعهما وإن كتما وكذبا حمقت بركة بيعهما

ملسلمني ملا يرضـيه وأن يـرزق   أسأل اهللا بأمسائه احلسىن أن يوفقنا وإياكم وسائر ا       
اجلميع االستقامة على احلق وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال املـسلمني              

  مجيعا يف كل مكان وأن يويل عليهم 
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خيارهم وأن يوفق والة أمر املسلمني لكل ما فيه رضاه ولكل ما فيه صـالح العبـاد                 
طانة وجيعلهم هداة مهتدين صاحلني     والبالد وأن يعينهم على كل خري وأن يصلح هلم الب         

مصلحني وأن يوفقهم لتحكيم شريعة اهللا يف عباده وإلزام الشعوب ا وأن يعيذهم من              
نزغات الشيطان ومضالت الفنت إنه ويل ذلك والقادر عليه وأن يوفق املسلمني يف كل              

ا وإيـاكم   مكان للفقه يف الدين واالستقامة عليه والتعاون على الرب والتقوى وأن يعينن           
على كل ما فيه رضاه وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله                

  . وأصحابه وأتباعه بإحسان 
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  )١(أسئلة مهمة واإلجابة عليها بعد المحاضرة

  . التثبت يف أخذ الفتوى من أهلها –أ 

لمـوا   ومن بعض طلبة العلم وتك نال بعض العلمانني من الدعاة   :السؤال األول 
يف مسائل الشريعة وهم ليسوا من أهلها وقد انتشر هذا األمر بني عامة املـسلمني               

  . فاختلط عليهم األمر ونريد من مساحتكم تبيني ما يف هذه القضية واهللا يرعاكم 

 جيب على املسلم أن حيتاط لدينه وأن ال يأخذ الفتوى ممن هب ودب ال                :اجلواب
ق ال يتثبت منه سواء كان القائل علمانيـا أو غـري           مكتوبة وال مذاعة وال من أي طري      

ألنه ليس كل من أفىت يكون أهال للفتوى فال بد          . علماين ال بد من التثبت يف الفتوى        
واملقصود أن املؤمن حيتاط لدينه فال يعجل يف األمور وال يأخذ الفتوى من             . من التثبت   

علم املعروفني باالسـتقامة    غري أهلها بل يتثبت حىت يقف على الصواب ويسأل أهل ال          
فَاسأَلُوا أَهـلَ الـذِّكِْر ِإنْ كُنـتم ال         ﴿: قال تعاىل   . وفضل العلم حىت حيتاط لدينه      

 وأهل الذكر هم أهل العلم بالكتاب والسنة فال يسأل من يتهم يف دينه أو               )٢(﴾تعلَمونَ
  . ال يعرف علمه أو يعرف بأنه منحرف عن جادة أهل السنة 

                                                
/ ١٤هذه األسئلة ضمن ما طرح على مساحة الشيخ بعد حماضرته مبسجد الراجحي بالرياض يوم ) ١(

 ) .واجب املسلمني جتاه دينهم ودنياهم : ( هـ بعنوان ١٤١١/ ١١
 .٤٣سورة النحل اآلية ) ٢(
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  م تغيري املنكر باليد وملن يكون تغيريه باليد ؟ حك–ب 

هل يغري املنكر باليد وملن يكون التغيري باليد مع ذكـر األدلـة             : السؤال الثاين   
  حفظكم اهللا ؟ 

 : اهللا جل جالله وصف املؤمنني بإنكار املنكر واألمر باملعروف قال تعاىل            :اجلواب
﴿  مهضعب اتِمنؤالْمونَ وِمنؤالْمـِن          ونَ عـوهنيوِف ورعونَ ِبـالْمرأْمٍض يعاُء بِليأَو 

ولْتكُن ِمنكُم أُمةٌ يدعونَ ِإلَى الْخيِر ويأْمرونَ ِبالْمعروِف        ﴿:  وقال تعاىل    )١(﴾الْمنكَِر
جـت ِللنـاِس تـأْمرونَ      كُنتم خير أُمٍة أُخرِ   ﴿:  قال تعاىل    )٢(﴾وينهونَ عِن الْمنكَرِ  

 واآليات يف األمر باملعروف والنهي عـن املنكـر          )٣(﴾ِبالْمعروِف وتنهونَ عِن الْمنكَرِ   
  . كثرية جدا وما ذاك إال ألمهيته وشدة احلاجة إليه 

من رأى منكم منكرا فلـيغريه      (: ويف احلديث الصحيح يقول صلى اهللا عليه وسلم         
 رواه مسلم يف    )ع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان        بيده فإن مل يستط   

فاإلنكار يكون باليد يف حق من استطاع ذلك كوالة األمور واهليئة املختصة            . الصحيح  
بذلك فيما جعل إليها وأهل احلسبة فيما جعل إليهم واألمري فيما جعل إليه والقاضـي               

  . ه وأهل بيته فيما يستطيع فيما جعل إليه واإلنسان يف بيته مع أوالد

أما من ال يستطيع ذلك أو إذا غريه بيده يترتب عليه الفتنة والرتاع واملضاربات فإنه               
  ال يغري بيده بل ينكر بلسانه ويكفيه ذلك لئال يقع 

                                                
 .٧١سورة التوبة اآلية ) ١(
 .١٠٤سورة آل عمران اآلية) ٢(
 .١١٠سورة آل عمران اآلية ) ٣(
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أمـا  . بإنكاره باليد ما هو أنكر من املنكر الذي أنكره كما نص على ذلك أهل العلم                
اتق اهللا هذا ال جيوز هذا جيب تركه هذا         : فيقول يا أخي    . ه  هو فحسبه أن ينكر بلسان    

مث بعد اللسان القلب يعين     . جيب فعله وحنو ذلك من األلفاظ الطيبة واألسلوب احلسن          
يكره بقلبه املنكر ويظهر كراهته وال جيلس مع أهله فهذا من إنكاره بالقلـب واهللا ويل             

  . التوفيق 

  .فهم بالتطرف  حكم النيل من أهل الدين ووص–ج 

بعض الناس حياولون النيل من شباب الصحوة حبجة أن فـيهم          : السؤال الثالث   
  تطرفا وتزمتا فما تعليق مساحتكم على ذلك ؟ 

 الواجب تشجيع الشباب على اخلري وشكرهم على نشاطهم يف اخلري مـع        :اجلواب
 الـشباب   ألن الشباب وغـري   . توجيههم إىل الرفق واحلكمة وعدم العجلة يف األمور         

فالواجب توجيه الشيخ والـشاب إىل   . يكون عندهم زيادة غرية فيقعون فيما ال ينبغي         
. أن يتثبت يف األمور وأن يتحرى احلق يف كل أعماله حىت تقع األمور منه يف موقعهـا     

وقد رأى رجل يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم بعض املنكرات فحملته الغرية هللا على            
من ذا الذي يتـأىل  (: واهللا ال يغفر اهللا لك فقال اهللا عز وجل : ملنكر أن قال لصاحب ا 

.  رواه اإلمام مسلم يف صحيحه     )علي أال أغفر لفالن إين قد غفرت له وأحبطت عملك         
وما ذلك إال ألنه جتاوز احلد الشرعي جبزمه بأن اهللا ال يغفر لصاحب هذا املنكر وذلك                

  . ر اللسان وشدة الغرية يوجب على املؤمن التثبت واحلذر من خط

واملقصود أن الشاب والشيخ وغريمها كلهم عليهم واجب إنكار املنكر لكن بالرفق            
  واحلكمة والتقيد بنصوص الشرع فال يزيدون على 
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احلد الشرعي فيكونون غالة كاخلوارج واملعتزلة ومن سـلك سـبيلهم وال ينقـصون     
ن الوسط يف كالمهـم وإنكـارهم       ولكن يتحرو . فيكونون جفاة متساهلني بأمر اهللا      

وحتريهم لألسباب اليت جتعل قوهلم مقبوال ومؤثرا ويبتعدون عن الوسائل اليت قد تنفـر              
 ولَو كُنت فَظـا غَِلـيظَ       ﴿: من قبول قوهلم وال ينتفع م اتمع لقول اهللا عز وجل            

   ِلكوح وا ِمنفَضهللا عليه وسلم يف احلـديث      وقول النيب صلى ا   .  اآلية   )١(﴾الْقَلِْب الن
وقولـه  ، ) إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه وال يرتع من شيء إال شانه             ( :الصحيح

اللهم من ويل من أمر أميت شيئا فرفق م فارفق به ومـن ويل              (: صلى اهللا عليه وسلم     
 رواه مسلم يف صحيحه من حديث عائشة        )من أمر أميت شيئا فشق عليهم فاشقق عليه       

  .  عنها رضي اهللا
  . موقف الدعاة من كثرة انتشار الباطل –د 

إن هداية الناس مثرة النتشار العلم الشرعي بني الناس ولكـن           : السؤال الرابع   
من املالحظ أن الباطل أكثر انتشارا عرب الصحافة وكافة وسائل اإلعالم ومنـاهج             

  فما موقف الدعاة والعلماء من هذا ؟ . التدريس 
قعة منتشرة يف الزمان كله وحكمة أرادها اهللا سبحانه كما قـال            هذه وا  : اجلواب

وِإنْ تِطـع   ﴿:  ويقول سبحانه    )٢(﴾وما أَكْثَر الناِس ولَو حرصت ِبمؤِمِنني     ﴿: تعاىل  
 لكن هذا خيتلف ففي بالد يكثر ويف        )٣(﴾أَكْثَر من ِفي الْأَرِض يِضلُّوك عن سِبيِل اللَّهِ       

وأما بالنسبة إىل الدنيا فأكثر اخللق على غـري         . يقل ويف قبيلة يكثر ويف قبيلة يقل        بالد  
  اهلدى ولكن هذا

                                                
 .١٥٩سورة آل عمران اآلية ) ١(
 .١٠٣سورة يوسف االية ) ٢(
 .١١٦سورة األنعام اآلية ) ٣(
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  . يتفاوت بالنسبة إىل بعض الدول ويف بعض البالد وبعض القرى وبعض القبائل 

بـل  . فالواجب على أهل العلم أن ينشطوا وأن ال يكون أهل الباطل أنشط منهم              
يف : ن أهل الباطل يف إظهار احلق والدعوة إليه أينمـا كـانوا   جيب أن يكونوا أنشط م  

الطريق ويف السيارة ويف الطائرة ويف املركبة الفضائية ويف بيته ويف أي مكان عليهم أن               
موا باليت هي أحسن باألسلوب الطيـب والرفـق         لينكروا املنكر باليت هي أحسن ويع     

يِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَـِة الْحـسنِة   ادع ِإلَى سبِ ﴿: يقول اهللا عز وجل     . واللني  
   نسأَح ِبالَِّتي ِهي ماِدلْهجويقول سبحانه  )١(﴾و : ﴿       لَوو ملَه تاللَِّه ِلن ٍة ِمنمحا رفَِبم

     ِلكوح وا ِمنفَضا غَِليظَ الْقَلِْب النفَظ تويقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم  )٢(﴾كُن : 
إن الرفـق ال    (:  ويقول صلى اهللا عليه وسـلم        )من دل على خري فله مثل أجر فاعله       (

فال جيوز ألهل العلـم الـسكوت    )يكون يف شيء إال زانه وال يرتع من شيء إال شانه          
وترك الكالم للفاجر واملبتدع واجلاهل فإن هذا غلط عظيم ومن أسباب انتشار الـشر              

فالواجب على أهل العلم أن يتكلموا باحلق       . السنة  والبدع واختفاء اخلري وقلته وخفاء      
ويدعوا إليه وأن ينكروا الباطل وحيذروا منه وجيب أن يكون ذلك عن علـم وبـصرية         

 وذلك بعد   )٣(﴾قُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريةٍ       ﴿: كما قال اهللا عز وجل      
 أهل العلم وسؤاهلم عما أشكل وحضور       العناية بأسباب حتصيل العلم من الدراسة على      

  حلقات العلم واإلكثار من تالوة 

                                                
 .١٢٥سورة النحل اآلية ) ١(
 ١٥٩,٣سورة آل عمران اآلية ) ٢(
 .١٠٨سورة يوسف االية ) ٣(
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القرآن الكرمي وتدبره ومراجعة األحاديث الصحيحة حىت تستفيد وتنشر العلـم كمـا             
أخذته عن أهله بالدليل مع اإلخالص والنية الصاحلة والتواضع وجيب أن حترص علـى              

ل أنشط يف باطلهم وأن حترص علـى  نشر العلم بكل نشاط وقوة وأال يكون أهل الباط        
وهذا واجب العلماء شيوخا وشبابا أينما كانوا بـأن      . نفع املسلمني يف دينهم ودنياهم      

ينشروا احلق باألدلة الشرعية ويرغبوا الناس فيه وينفروهم من الباطل وحيذروهم منـه             
والْعصِر ﴿: وله سبحانه    وق )١(﴾وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى   ﴿: عمال لقوله عز وجل     

ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خسٍر ِإال الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصوا            
  . )٢(﴾ِبالصبِر

هكذا يكون أهل العلم أينما كانوا يدعون إىل اهللا ويرشدون إىل اخلري وينصحون هللا              
ا يأمرون به وفيما ينهون عنه وفيما يدعون إليه حىت تنجح دعـوم             ولعباده بالرفق فيم  

  . واهللا املستعان . ويفوز اجلميع بالعاقبة احلميدة والسالمة من كيد األعداء 

   .﴾﴿ اهللا نور السماوات واألرض :  تفري قوله تعاىل -هـ 

لـسماواِت  اللَّه نور ا  ﴿: أريد من مساحتكم تفسري قوله تعاىل        : السؤال اخلامس 
  ﴾والْأَرِض 

معىن اآلية الكرمية عند العلماء أن اهللا سبحانه منورها فجميع النور الذي             :اجلواب  
  يف السموات واألرض ويوم القيامة كل من نوره 

                                                
 .٢ سورة املائدة اآلية )١(
 .  سورة العصر كاملة )٢(
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نور خملوق وهو ما يوجد يف الدنيا واآلخرة ويف اجلنة وبـني            : والنور نوران   . سبحانه  
وهكذا نور الكهرباء والنار كله خملـوق  . شمس والنجوم  الناس اآلن من نور القمر وال     

فهو غري خملوق بل هو مـن صـفاته   : أما النور الثاين   . وهو من خلقه سبحانه وتعاىل      
واهللا سبحانه وحبمده جبميع صفاته هو اخلالق وما سواه خملوق فنـور            . سبحانه وتعاىل   

 بل مها صفة من صـفاته       وجهه عز وجل ونور ذاته سبحانه وتعاىل كالمها غري خملوق         
وهذا النور العظيم وصف له سبحانه وليس خملوقا بل هو صفة من صفاته             . جل وعال   

وهذا هو  . كسمعه وبصره ويده وقدمه وغري ذلك من صفاته العظيمة سبحانه وتعاىل            
  . احلق الذي درج عليه أهل السنة واجلماعة 

  ومن يفاوات﴿فصعق من يف السم : نوع املستثىن يف قوله تعاىل–و 
   .واألرض إال من شاء اهللا﴾

 فَصِعق من ِفي السماواِت     ﴿: ما تفسري قوله سبحانه وتعاىل       : السؤال السادس 
اَء اللَّهش نِض ِإال مِفي الْأَر نممن هو املستثىن هنا ؟ ﴾و   

ـم  إ: إم املالئكة وقال بعـضهم      : وقال بعض أهل العلم     .  اهللا أعلم     :اجلواب
  . واهللا سبحانه وتعاىل هو أعلم مبراده بذلك . الشهداء 

   هل إهداء الشريط من الدعوة إىل اهللا ؟–ز 
أنا أحب الدعوة إىل اهللا ومتحمس هلا ولكن لـيس عنـدي             : السؤال السابع 

أسلوب حسن فهل يكفي يف ذلك اختياري لشريط ألحد العلماء والدعاة وأهديـه             
  ألقاريب واملسلمني عامة؟ 

  الشريط إذا كان من عامل معروف حبسن العقيدة وسعة .  نعم  :اجلواب
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العلم إذا أهديته إىل إخوانك فقد أحسنت ولك مثل أجره لقول النيب صـلى اهللا عليـه    
أما أنت .  رواه اإلمام مسلم يف صحيحه )من دل على خري فله مثل أجر فاعله    (: وسلم  

مثل حث النـاس علـى      . األسلوب احلسن   فال مانع من أن تتكلم مبا تعلم من احلق ب         
الصالة يف اجلماعة وأداء الزكاة وحتذيرهم الغيبة والنميمة وعقوق الوالـدين وقطيعـة             

ألن هذه األمور وأمثاهلا معلومة للمـسلمني مـن         . الرحم وما حرم اهللا من الفواحش       
  .العلماء وغريهم 

رات  احلث على تشجيع الدعاة وطلبة العلم يف إقامة احملاض–ح 
  .والدروس يف مجيع البالد 

نريد من مساحتكم تشجيع الدعاة وطلبة العلـم علـى إقامـة    : السؤال الثامن   
الدروس واحملاضرات يف كافة أحناء البالد حيث لوحظ اجلفاء يف بعض املناطق وقلة             
الدعاة وتكاسل طلبة العلم وإحجامهم عن الدروس واحملاضرات مما يسبب انتـشار         

   لم بالسنة وانتشار الشركيات والبدع حفظكم اهللاجلهل وعدم الع

 ال شك أن الواجب على العلماء أينما كانوا أن ينشروا احلق وينـشروا               :اجلواب
السنة ويعلموا الناس وأن ال يتقاعسوا عن ذلك بل جيب على أهل العلم أن ينشروا احلق             

 خطب اجلمعة من أئمة     ويف. بالدروس يف املساجد اليت حوهلم وإن كانوا غري أئمة فيها           
اجلوامع جيب على كل واحد أن يعتين خبطبة اجلمعة ويتحرى حاجة النـاس وهكـذا               
احملاضرات والندوات جيب على القائمني ا أن يتحروا حاجة الناس ويبينوا هلم ما قـد               
خيفى عليهم من أمور دينهم وما يلزم حنو إخوام من اجلريان وغريهـم مـن األمـر                 

ومـىت  . ي عن املنكر والدعوة إىل اهللا وتعليم اجلاهل بالرفق واحلكمـة            باملعروف والنه 
  سكت العلماء ومل ينصحوا 
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ومل يرشدوا الناس تكلم اجلهال فضلوا وأضلوا وقد جاء يف احلديث الصحيح عـن              
إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صـدور          (: النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        

 العلم مبوت العلماء حىت إذا مل يبق عامل اختذ الناس رؤساء جهاال             الرجال ولكن يقبض  
فنـسأل اهللا   .  رواه اإلمام البخاري يف صحيحه       )فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا     

  . السالمة من كل سوء لنا وإلخواننا املسلمني 

 القبائل ومبا ذكرنا يعلم أن الواجب على أهل العلم أينما كانوا يف القرى واملدن ويف             
ويف هذه البالد ويف كل مكان أن يعلموا الناس وأن يرشدوهم مبا قال اهللا عـز وجـل            
ورسوله صلى اهللا عليه وسلم وما أشكل عليهم يف ذلك وجب علـيهم أن يراجعـوا                

  . الكتاب والسنة ويراجعوا كالم أهل العلم 

م أهـل العلـم     فالعامل يتعلم إىل أن ميوت ويتعلم ليعلم ما أشكل عليه ويراجع كال           
فاإلنسان . باألدلة حىت يفيت الناس ويعلمهم على بصرية وحىت يدعو إىل اهللا على بصرية             

يف حاجة إىل العلم إىل أن ميوت ولو كان من الصحابة رضي اهللا عنهم فكـل إنـسان        
ميويتـدبره   حمتاج إىل طلب العلم والتفقه يف الدين ليعلم ويتعلم فرياجع القرآن الكـر             

حاديث الصحيحة وشروحها ويراجع كالم أهل العلم حىت يستفيد ويتـضح    ويراجع األ 
له ما أشكل عليه ويعلم للناس مما علمه اهللا سواء كان يف بيتـه أو يف املدرسـة أو يف                    
املعهد أو يف اجلامعة أو يف املساجد اليت حوله أو يف الـسيارة أو يف الطـائرة أو يف أي          

فن ومل ينقض القرب بأن جلسوا ينتظرون يـذكرهم  مكان أو يف املقربة إذا حضر عند الد       
واملقصود أن العامل ينتهز الفرصـة يف       . باهللا كما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يفعل          

  كل مكان مناسب واجتماع 
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مناسب وال يضيع الفرصة بل ينتهزها ليذكر ويعلم بالكالم الطيب واألسلوب احلسن 
.واهللا ويل التوفيق . غري علم والتثبت واحلذر من القول على اهللا ب
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  القضاء والقدر

سـلمه اهللا  " . . . . " من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكـرم             
  . وتواله آمني 

  : أما بعد . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

. وصلكم اهللا حببل اهلدى والتوفيـق       " بدون  " فقد وصلين كتابكم الكرمي املؤرخ      
 تضمنه من اإلفادة عن عزمكم على تأليف كتاب خمتصر يتضمن بيـان مـذهب               وما

السلف الصاحل يف مسألة القضاء والقدر اليت قد غلط فيها كثري من الناس ورغبتكم يف               
أن نكتب إليكم يف املوضوع رسالة خمتصرة تشتمل على بيان احلق يف هذا األمر اجلليل               

 املوىل عز وجل أن يسدد خطـاكم وميـنحكم          وإين ذه املناسبة أسأل   . كان معلوما   
التوفيق إلصابة احلق فيما تكتبون وإا هلمة عالية وعزم مبارك أرجو أن حيقق اهللا لكم                
  . بذلك ما تريدون من إيضاح احلق بدليله وكشف اللبس وإزاحة الشبهة إنه جواد كرمي

د دل الكتاب العزيز    ق: ويسرين أن أساهم يف هذا العمل اجلليل مبا أشرمت إليه فأقول            
والسنة الصحيحة وإمجاع سلف األمة على وجوب اإلميان بالقدر خريه وشره وأنه من             
أصول اإلميان الستة اليت ال يتم إسالم العبد وال إميانه إال ا كما دل على ذلك آيـات                  
من القرآن الكرمي وأحاديث صحيحة مستفيضة بل متواترة عن الرسول األمني عليه من             

أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه يعلَم ما ِفي       ﴿: ضل الصالة والتسليم ومن ذلك قوله عز وجل         ربه أف 
ِسريلَى اللَِّه يع اٍب ِإنَّ ذَِلكِفي ِكت ِض ِإنَّ ذَِلكالْأَراِء وموقوله )١(﴾الس   

                                                
 .٧٠سورة احلج اآلية ) ١(
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ِإال ِفي ِكتاٍب ِمن قَبِل أَنْ      ما أَصاب ِمن مِصيبٍة ِفي الْأَرِض وال ِفي أَنفُِسكُم          ﴿: تعاىل  
     ِسريلَى اللَِّه يع ا ِإنَّ ذَِلكأَهرب١(﴾ن(    رٍ    ﴿ وقال تعاىلِبقَد اهلَقْنٍء خيا كُلَّ شِإن﴾)ويف  )٢ 

الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا سأله جربائيل                
أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتابه ولقائه ورسـله       (: سالم  عن اإلميان قال عليه الصالة وال     

وخـرج  . قال صدقت احلديث وهذا لفظ مـسلم   )وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله  
مسلم يف صحيحه من حديث أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن جربائيل               

أن تؤمن بـاهللا    (: ه  عليه السالم سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اإلميان فأجابه بقول           
 فقال لـه جربائيـل      )ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره        

  . صدقت واألحاديث يف هذا املعىن كثرية 

  :وقد ذكر العلماء رمحهم اهللا أن اإلميان بالقدر جيمع أربعة أمور 

ودها بعلمه األزيل    اإلميان بأن اهللا سبحانه علم األشياء كلها قبل وج         :األمر األول    
: وعلم مقاديرها وأزماا وآجال العباد وأرزاقهم وغري ذلك كما قال سبحانه وتعـاىل   

﴿    ِليمٍء عيِبكُلِّ ش وقال تعاىل    )٣(﴾ِإنَّ اللَّه  :﴿        ٍء قَـِديريلَى كُلِّ شع وا أَنَّ اللَّهلَمعِلت
      ٍء ِعلْمياطَ ِبكُلِّ شأَح قَد أَنَّ اللَّهـِب ال      ﴿:  وقال تعاىل    )٤(﴾اويالْغ فَـاِتحم هدِعنو

يعلَمها ِإال هو ويعلَم ما ِفي الْبر والْبحِر وما تسقُطُ ِمن ورقٍَة ِإال يعلَمها وال حبٍة ِفي                 
  ظُلُماِت الْأَرِض وال رطٍْب 

                                                
 .٢٢سورة احلديد اآلية ) ١(
 .٤٩سورة القمر اآلية ) ٢(
 .٦٢سورة العتكبوت اآلية ) ٣(
 .١٢سورة الطالق اآلية ) ٤(
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  . اآليات يف هذا املعىن كثرية  و)١(﴾وال ياِبٍس ِإال ِفي ِكتاٍب مِبٍني

كتابته سبحانه جلميع األشياء من خـري       :  من مراتب اإلميان بالقدر      :الثاين  األمر  
أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه   ﴿: وشر وطاعة ومعصية وآجال وأرزاق وغري ذلك كما قال سبحانه           

 يف  )٢(﴾ ِإنَّ ذَِلك علَى اللَّـِه يـِسري       يعلَم ما ِفي السماِء والْأَرِض ِإنَّ ذَِلك ِفي ِكتابٍ        
ويف الصحيحني من حديث علي رضي اهللا عنه أن النيب          . آيات كثرية سبق بعضها آنفا      

ما منكم من أحد إال وقد كتب مقعده من اجلنة ومقعده من     ( :صلى اهللا عليه وسلم قال    
فقال صـلى اهللا عليـه       قالوا يا رسول اهللا أفال نتكل على كتابنا وندع العمل ؟             )النار
 أهل السعادة فييسرون لعمل أهـل        كان من  اعملوا فكل ميسر ملا خلق له أما      ( :وسلم

 مث قرأ رسول اهللا     ) أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة       من كان من   السعادة وأما 
 )٣(﴾نىفَأَما من أَعطَى واتقَى وصـدق ِبالْحـس       ﴿: عليه الصالة والسالم قوله تعاىل      

اآليتني ويف هذا املعىن أحاديث كثرية ومنها حديث عبد اهللا بن مـسعود املخـرج يف                
  . الصحيحني يف ذكر خلق اجلنني وأنه يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد 

أنه سبحانه وتعاىل ال يوجد يف ملكه ما        : من مراتب اإلميان بالقدر     : األمر الثالث   
ِلمن شـاَء   ﴿: كما قال تعاىل    . سماء واألرض إال مبشيئته     ال يريد وال يقع شيء يف ال      

          الَِمنيالْع بر اَء اللَّهشاُءونَ ِإال أَنْ يشا تمو ِقيمتسأَنْ ي كُموقـال تعـاىل      )٤(﴾ِمن  :
  فَمن شاَء ذَكَره وما يذْكُرونَ ِإال أَنْ ﴿

                                                
 .٥٩ة سورة األنعام االي) ١(
 .٧٠سورة احلج اآلية ) ٢(
 .٦ -٥سورة الليل اآليتان ) ٣(
 .٢٩ -٢٨سورة التكوير االيتان ) ٤(
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     ى وقْولُ التأَه وه اَء اللَّهشةِ يِفرغلُ الْموقال تعاىل    )١(﴾أَه  :﴿     لُوها فَعم كباَء رش لَوو
من يشِأ اللَّه يضِللْه ومن يشأْ يجعلْه علَـى         ﴿:  وقال تعاىل    )٢(﴾فَذَرهم وما يفْترونَ  

ه يشرح صدره ِللِْإسالِم فَمن يِرِد اللَّه أَنْ يهِدي﴿:  وقال عز وجل    )٣(﴾ِصراٍط مستِقيمٍ 
 واآليات  )٤(﴾ومن يِرد أَنْ يِضلَّه يجعلْ صدره ضيقًا حرجا كَأَنما يصعد ِفي السماِء             

يف هذا املعىن كثرية جدا معلومة من كتاب اهللا واإلرادة يف هذه اآلية مبعىن املشيئة وهي                
يِريد اللَّه ِليبين لَكُـم ويهـِديكُم   ﴿: اإلرادة يف قوله تعاىل   إرادة كونية قدرية خبالف     

              كُملَيع وبتأَنْ ي ِريدي اللَّهو ِكيمح ِليمع اللَّهو كُملَيع وبتيو ِلكُمقَب ِمن الَِّذين ننس
ا ميلًا عِظيما يِريد اللَّه أَنْ يخفِّـف عـنكُم          ويِريد الَِّذين يتِبعونَ الشهواِت أَنْ تِميلُو     

 فاإلرادة يف هذه اآليات الثالث إرادة شرعية أو دينية مبعىن           )٥(﴾وخِلق الِْإنسانُ ضِعيفًا  
ال يتخلف مرادها أبدا بل ما أراده اهللا كونا فال بد           : احملبة والفرق بني اإلرادتني األوىل      

 )٦(﴾ِإنما أَمره ِإذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُـونُ            ﴿: عاىل  من وقوعه كما قال ت    
وإيضاح ذلك أن   . أما اإلرادة الشرعية فقد يوجد مرادها من بعض الناس وقد يتخلف            

اهللا سبحانه أخرب أنه يريد البيان للناس واهلداية والتوبة ومع ذلك أكثر اخللق مل يهتد ومل               
  ألنه . وبة ومل يتبصر يف احلق يوفق للت

                                                
 .٥٦ -٥٥سورة املدثر اآليتان ) ١(
 .١٣٧سورة األنعام اآلية ) ٢(
 .٣٩سورة األنعام اآلية ) ٣(
 .١٢٥سورة األنعام االية ) ٤(
 .٢٨ -٢٦سورة النساء اآليات ) ٥(
 .٨٢سورة يس اآلية ) ٦(
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سبحانه وتعاىل قد أوضح احلجة والدليل وبني السبيل وشرع أسباب التوبة وبينها ولكنه     
مل يشأ لبعض الناس أن يهتدي أو يتوب أو يتبصر فذلك مل يقع منه ما أراده اهللا شرعا                  

ون من املهتدين   ملا قد سبق يف علم اهللا وإرادته الكونية من أن هذا الشخص املعني ال يك              
  . وال ممن يوفق للتوبة 

وهذا حبث عظيم ينبغي تفهمه وتعقله والتبصر يف أدلته ليسلم املؤمن من إشكاالت             
كثرية وشبهات مضلة حار فيها الكثري من الناس لعدم حتقيقهم للفرق بني اإلرادتني ومما             

ن مبـشيئة اهللا وإرادتـه      مآيزيد املقام بيانا أن اإلرادتني جتتمعان يف حق املؤمن فهو إمنا            
الكونية وهو يف نفس الوقت قد وافق بإميانه وعمله اإلرادة الشرعية وفعل مـا أراده اهللا       
منه شرعا وأحبه منه وتنفرد اإلرادة الكونية يف حق الكافر والعاصي فهو إمنـا كفـر                
وعصى مبشيئة اهللا وإرادته الكونية وقد ختلفت عنه اإلرادة الشرعية لكونـه مل يـأت               

  . مبرادها وهو اإلسالم والطاعة فتنبه وتأمل واهللا املوفق 

أن اهللا سبحانه وتعاىل هو اخلـالق املوجـد   : األمر الرابع من مراتب اإلميان بالقدر      
جلميع األشياء من ذوات وصفات وأفعال فاجلميع خلق اهللا سبحانه وكل ذلك واقـع              

كلها خلق اهللا وأفعاهلم تنـسب      مبشيئته وقدرته فالعباد وأرزاقهم وطاعام ومعاصيهم       
إليهم فيستحقون الثواب على طيبها والعقاب على خبيثها والعبد فاعل حقيقـة ولـه              
مشيئة وله قدرة قد أعطاه اهللا إياها واهللا سبحانه هو خالقه وخـالق أفعالـه وقدرتـه            

  : ومشيئته كما قال تعاىل 

﴿ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع أَنْ ﴿: اىل  وقال تع)١(﴾ِإنَّ اللَّه كُماَء ِمنش نِلم  

                                                
 .٢٠سورة البقرة اآلية ) ١(
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ِقيمتسفال خيرج شيء من أفعال العباد وال غريهـم          )١( وما تشاؤن إال أن يشاء اهللا﴾      ي 
عن قدرة اهللا وال عن مشيئته فعلم اهللا شامل ومشيئته نافذة وقدرته كاملـة ال يعجـزه     

لَق سبع سـماواٍت    اللَّه الَِّذي خ  ﴿: سبحانه شيء وال يفوته أحد كما قال عز وجل          
      أَنَّ اللَّـهو ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وا أَنَّ اللَّهلَمعِلت نهنيب رلُ الْأَمزنتي نِض ِمثْلَهالْأَر ِمنو

 والعرش وما دونه من مساوات وأرضني ومالئكة وحبار         )٢(﴾قَد أَحاطَ ِبكُلِّ شيٍء ِعلْما    
ن وغري ذلك من املوجودات كلها وجدت مبشيئة اهللا وقدرته ال خالق غريه     وأار وحيوا 

وال رب سواه وال شريك له يف ذلك كله كما أنه ال شريك له يف عبادته وال يف أمسائه                   
 وقال  )٣(﴾اللَّه خاِلق كُلِّ شيٍء وهو علَى كُلِّ شيٍء وِكيلٌ        ﴿: وصفاته كما قال تعاىل     

قُلْ ﴿:  وقال سبحانه    )٤(﴾كُم ِإلَه واِحد ال ِإلَه ِإال هو الرحمن الرِحيم        وِإلَه﴿: تعاىل  
             دا أَحكُفُو لَه كُني لَمو ولَدي لَمو ِلدي لَم دمالص اللَّه دأَح اللَّه ووقال سبحانه  )٥(﴾ه  :

﴿     ِصريالْب ِميعالس وهٌء ويكَِمثِْلِه ش سفاهللا سبحانه هو اخلالق وما سواه خملوق        )٦(﴾لَي 
وصفاته كذاته ليست خملوقة وكالمه من صفاته والقرآن الكرمي من كالمه املرتل علـى      
رسوله صلى اهللا عليه وسلم فهو كالم اهللا عز وجل مرتل غري خملوق بإمجاع أهل السنة                

  .  يوم القيامة وهم أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن سلك سبيلهم إىل

                                                
 .٢٩ -٢٨سورة التكوير اآليتان ) ١(
 .١٢سورة الطق االية ) ٢(
 .٦٢سورة الزمر اآلية ) ٣(
 .١٦٣سورة البقرة اآلية ) ٤(
 . سورة اإلخالص كاملة ) ٥(
 .١١سورة الشورى اآلية ) ٦(
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ومبا ذكرنا يتضح لطالب احلق أن مراتب القدر أربع من آمن ا وأحصاها فقد آمن              
  . بالقدر خريه وشره 

وقد ذكر العلماء هذه املراتب يف كتب العقائد وأوضحوها بأدلتها وممن ذكر ذلك             
وذكرهـا  " العقيدة الواسطية   : " باختصار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف كتابه          

شفاء : " وأوسع فيها الكالم تلميذه احملقق العالمة الكبري أبو عبداهللا ابن القيم يف كتابه              
وهو كتاب نفيس عظيم الفائـدة      " العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل        
  . نادر املثل أو معدومه ننصح بقراءته واالستفادة منه 

للفقه يف دينه واالستقامة عليه وأن يهدينا وسائر        واهللا أسأل سبحانه أن يوفقنا مجيعا       
  . إنه جواد كرمي . . املسلمني صراطه املستقيم 

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
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  نصيحة حلكام املسلمني وعلمائهم

ما هي النصيحة الغالية حلكام وعلماء املسلمني وأنتم متارسون الـدعوة            : سؤال
  ؟ . أوسع نطاق اإلسالمية يف أشرف أرض ويف 

 نصيحيت حلكام املسلمني أن يتمسكوا بكتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه              :جواب
وأَِن ﴿: وسلم وأن حيكموها يف الشعوب اليت يتولون مسئوليتها تنفيذا لقولـه تعـاىل              

 يفِْتنوك عن بعِض ما أَنزلَ      احكُم بينهم ِبما أَنزلَ اللَّه وال تتِبع أَهواَءهم واحذَرهم أَنْ         
                ا ِمـنِإنَّ كَِثريو وِبِهمِض ذُنعِبب مهِصيبأَنْ ي اللَّه ِريدا يمأَن لَما فَاعلَّووفَِإنْ ت كِإلَي اللَّه

 )١(﴾ حكْما ِلقَوٍم يوِقنونَالناِس لَفَاِسقُونَ أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحسن ِمن اللَّهِ        
فَال وربك ال يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بيـنهم ثُـم ال             ﴿: وقوله عز وجل    

 واآليات القرآنية يف ذلك     )٢(﴾يِجدوا ِفي أَنفُِسِهم حرجا ِمما قَضيت ويسلِّموا تسِليما       
  . كثرية 

 سعادة الشعوب اإلسالمية وتستقر األوضـاع املتقلبـة يف العـامل            وبذلك تتحقق 
اإلسالمي وجيد احلاكم واحملكوم بغيته من السعادة والطمأنينة واألمن ويفـوز اجلميـع            

  . بالسعادة والنجاة يف الدنيا واآلخرة 

أما نصيحيت لعلماء املسلمني فهي أن يبينوا للناس احلق بأقواهلم وأعماهلم وأن يدعوا             
ألن عليهم مسئولية   . ناس إىل اهللا بإخالص وشجاعة وأن ال خيافوا يف ذلك لومة الئم             ال

  . عظيمة وألم يعلمون ما ال يعلمه غريهم 

                                                
 .٥٠ -٤٩سورة املائدة اآليتان ) ١(
 .٦٥سورة النساء اآلية ) ٢(
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أسأل اهللا تعاىل أن ينصر دينه ويعلي كلمته وجيمع قلوب املسلمني قادة وشعوبا على       
 صراطه املـستقيم  ما يرضيه وأن يعيذهم مجيعا من شرور وسيئات أعماهلم وأن يهديهم      

  . إنه ويل ذلك والقادر عليه 
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  )١(نصيحة لقادة الدول العربية

حضرات أصحاب اجلاللة والفخامة من قادة الدول العربية وفقهم اهللا ملا فيه رضاه             
فبمناسبة هـذا   : أما بعد   : سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته      . وصالح أمر عباده آمني     

ه الشعوب العربية واألمة اإلسالمية اآلمـال الكـبرية         االجتماع العظيم الذي تعلق علي    
إلزالة آثار العدوان اليهودي والقضاء على عصابات الـصهاينة واسـترجاع األرض             
السليبة من أيديهم رأيت أنه من احلق علي نصحا هللا ولكتابه ولرسوله صلى اهللا عليـه                

اهللا عز وجل أن أبعـث  وسلم ولكم أيها القادة وإسهاما يف اإلصالح العام ومعذرة إىل      
إىل حضراتكم من اجلامعة اإلسالمية يف بلد املصطفى صلى اهللا عليه وسـلم الوصـايا               

  -: التالية 

 تقوى اهللا عز وجل يف مجيع األمور والتواصي باالستقامة على دينه وحتكـيم      :أوالً
العـرب  ألنكم قادة   . شريعته والتحاكم إليها وحماربة ما خالفها من املبادئ واألعمال          

واملسلمني وبصالحكم واجتماع كلمتكم على اهلدى يـصلح اهللا شـعوبكم وسـائر          
املسلمني إن شاء اهللا وتعلمون مجيعا أنه ال عزة لكم وال منعة وال هيبـة وال انتـصارا                  
حمققا ومضمونا على األعداء إال بالتمسك باإلسالم وحتكيمه والتحاكم إليه كما جرى            

ِإنْ ﴿: م اهللا ونصرهم كما وعدهم سبحانه يف قولـه          على ذلك سلفكم الصاحل فأيده    
امأَقْد تثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصنتويف اإلسالم حل جلميع )٢(﴾كُم   

                                                
هـ أيام كان يشغل منصب نائب رئيس ١٣٨٧ث ا مساحته يف شهر مجادى األوىل من عام بع) ١(

 . اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 
 .٧سورة حممد اآلية ) ٢(
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املشاكل وإصالح جلميع الشئون وحتقيق العدالة بني اجلميع بأكمل معانيها إذا صلح            
  . القصد وبذلت اجلهود ووسدت األمور إىل أهلها 

 التسامح وصفاء القلوب وتوحيد الصف واتفاق الكلمة على هدف واحـد            :ياًثان
وهو اتباع الشريعة وترك ما خالفها والعمل على إزالة أثر العدوان اليهودي والقـضاء              
على ما يسمى بدولة إسرائيل ائيا وتكاتف مجيع اجلهود والقوى هلذا الغرض النبيل مع              

﴿وأَِعدوا لَهـم مـا     : ذلك عمال بقول اهللا سبحانه      االستعانة باهللا واالستنصار به يف      
 وما )٢(﴾يا أَيها الَِّذين آمنوا خذُوا ِحذْركُم     ﴿:  وقوله عز وجل     )١(﴾استطَعتم ِمن قُوةٍ  

  . جاء يف هذا املعىن من اآليات واألحاديث 

 حتت قيـادة     تكوين جيش مشترك قوي موحد جمهز بأكمل األسلحة املمكنة         :ثالثاً
موحدة أمينة مرضية من اجلميع تستند إىل جملس شورى مكون مـن وزراء الـدفاع               
وأركان اجليش يف مجيع الدول العربية ومن أحب أن ينضم إليها من الدول اإلسـالمية               
ليسري الس يف مجيع شئونه على قواعد ثابتة وأسس مدروسة من اجلميع رجاء بـأن               

ي على حضراتكم ما يف هذا الس من اخلـري العظـيم            حيقق الغرض املطلوب وال خيف    
 واحليطة والسري على هدي الشريعة وتعاليمها احلكيمة والعمل بقول اهللا عز وجل لنبيه            

 وقوله سـبحانه يف وصـف       )٣(﴾وشاِورهم ِفي الْأَمرِ  ﴿ : صلى اهللا عليه وسلم      حممد
  )٤(﴾وأَمرهم شورى بينهم ﴿: املؤمنني 

                                                
 .٦٠سورة األنفال اآلية ) ١(
 .٧١سورة النساء اآلية ) ٢(
 .١٥٩سورة آل عمران اآلية ) ٣(
 .٣٨سورة الشورى اآلية ) ٤(
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 احلياد التام وعدم االحنياز إىل كتلة شرقية أو غربية وبذل اجلهـود علـى أن      :بعاًرا
تكونوا كتلة مستقلة تستفيد من خربات غريها وسالحه من غري احنياز أو تدخل مـن               
الغري يف شئوا الداخلية أو اخلارجية وال خيفى أن هذا احلياد أقـرب إىل الـسالمة يف                 

ة والكرامة واهليبة وأسلم من تدخل األعداء يف شـئونكم          الدين والدنيا وأكمل يف العز    
واالطالع على أسراركم وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال لرجـل              

 )ارجع فلن نستعني مبشرك   ( : قال . ال : ؟ قال  )هل أسلمت (أراد أن يغزو معه يوم بدر       
جرة واستعار من بعـض     مع أنه صلى اهللا عليه وسلم استأجر دليال مشركا يف طريق اهل           

املشركني دروعا يوم حنني فدل ذلك على أن االستعانة بسالح األعداء واالستفادة من             
خربم ال مانع منهما وليستا بداخلتني يف االستعانة اليت نفاها النيب صلى اهللا عليه وسلم               

  . يف احلديث السابق إذا مل يكن هلم دخل يف شئوننا وال مشاركة يف اجليش 

ا بدا يل عرضه على حضراتكم على سبيل اإلشارة واإلجياز واهللا املـسئول أن      هذا م 
يصلح قلوبكم وأعمالكم ويسدد خطاكم وجيمع كلمتكم على مـا فيـه سـعادتكم              

  . وسعادة املسلمني مجيعا وانتصاركم على عدوكم إنه ويل ذلك والقادر عليه 

  . . . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  امعة اإلسالمية باملدينة املنورةنائب رئيس اجل
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
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  )١(نصيحة عامة
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على عبده ورسوله نبينا حممد وعلـى آلـه    

  . وأصحابه أمجعني 

 حبقه والـدعوة إىل طاعتـه       ريفهذه نصيحة أقدمها إلخواين يف اهللا للتذك      : أما بعد   
:  وقولـه سـبحانه      )٢(﴾وذَكِّر فَِإنَّ الذِّكْرى تنفَع الْمـؤِمِنني     ﴿:  تعاىل   عمال بقوله 

:  وقوله سبحانه    )٣(﴾وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى وال تعاونوا علَى الِْإثِْم والْعدوانِ        ﴿
﴿       نآم ٍر ِإال الَِّذينسانَ لَِفي خسِر ِإنَّ الِْإنصالْعو  قا ِبالْحواصوتاِت واِلحِملُوا الصعوا و

 قيل ملن يـا     )الدين النصيحة (:  وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم        )٤(﴾وتواصوا ِبالصبرِ 
  .  رواه مسلم )هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم( :رسول اهللا ؟ قال

نه يف مجيع األحوال وهي وصية اهللا       وأعظم ما أوصيكم به ونفسي تقوى اهللا سبحا       
ولَقَد وصينا الَِّذين أُوتوا الِْكتاب ﴿: ووصية رسوله صلى اهللا عليه وسلم قال اهللا تعاىل      

     قُوا اللَّهأَِن ات اكُمِإيو ِلكُمقَب وقال النيب صلى اهللا عليه وسـلم ألصـحابه يف           )٥(﴾ِمن 
 وحقيقة التقوى فعل ما أوجب      ) والسمع والطاعة  أوصيكم بتقوى اهللا  (: خطب كثرية   

اهللا من الطاعة واجتناب ما حرم اهللا من املعصية وقد أمر اهللا بالتقوى ووعـد أهلـها                 
  بتفريج الكروب وتيسري األمور وغفران 

                                                
 . هـ حينما كان قاضيا يف منطقة اخلرج ١٣٧١حته هذه النصيحة يف عام وجه مسا) ١(
 .٥٥سورة الذاريات اآلية ) ٢(
 .٢سورة املائدة اآلية ) ٣(
 . سورة العصر كاملة ) ٤(
 .١٣١سورة النساء اآلية ) ٥(
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يـا أَيهـا   ﴿: السيئات وإعظام األجر والرزق من حيث ال حيتسبون قال اهللا تعاىل         
  قُوا رات اسالن ِظيمٌء عيِة شاعلَةَ السلْزِإنَّ ز كُموقال تعاىل )١(﴾ب  :﴿   ـا الَّـِذينها أَيي

              ـنمو كُموبذُن لَكُم ِفرغيو الَكُممأَع لَكُم ِلحصا يِديدلًا سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنآم
     زفَو فَاز فَقَد ولَهسرو ِطِع اللَّها يِظيموقال تعاىل    )٢(﴾ا ع  :﴿      لْ لَـهعجي ِق اللَّهتي نمو

           هبسح ولَى اللَِّه فَهكَّلْ عوتي نمو ِسبتحثُ ال ييح ِمن قْهزريا وجرخوقـال   )٣(﴾م 
فَاتقُوا ﴿:  وقال تعاىل    )٤(﴾راومن يتِق اللَّه يكَفِّر عنه سيئَاِتِه ويعِظم لَه أَج        ﴿: سبحانه  

اللَّه ما استطَعتم واسمعوا وأَِطيعوا وأَنِفقُوا خيرا ِلأَنفُِسكُم ومن يوق شـح نفْـِسِه              
 واآليات يف األمر بالتقوى واحلث عليها وبيان مـا أعـد            )٥(﴾فَأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ  
  .  كثرية معلومة ألهلها من اخلري الكثري

فالواجب علينا وعليكم أيها اإلخوة يف اهللا تقوى اهللا سـبحانه وتعـاىل يف الـسر          
والعالنية والشدة والرخاء وذلك بفعل ما أوجب اهللا عليكم من الصالة والزكاة وغـري             
ذلك من الطاعات وترك ما حرم اهللا عليكم من مجيع الذنوب واملنكرات فمن فعل مـا         

واجتنب ما اه اهللا عنه رغبة يف ثواب اهللا وحذرا من عقابه فهو مـن               أوجب اهللا عليه    
وأعظم ما جيب علـى العبـد       . املتقني املوعودين بالنجاة والسعادة يف الدنيا واآلخرة          

وقَضى ربك أَال تعبدوا    ﴿: إخالص العبادة هللا وحده وترك الشرك كله كما قال تعاىل           
اهوقال )٦(﴾ِإال ِإي   

                                                
 .١سورة احلج اآلية ) ١(
 .٧١ -٧٠سورة األحزاب اآليتان ) ٢(
 . ٣ -٢يتان سورة الطالق األ) ٣(
 .٥سورة الطالق االية ) ٤(
 .١٦سورة التغابن اآلية ) ٥(
 .٢٣سورة اإلسراء اآلية ) ٦(
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وما ﴿:  وقال تعاىل    )١(﴾فَاعبِد اللَّه مخِلصا لَه الدين أَال ِللَِّه الدين الْخاِلص        ﴿: عاىل  ت
 )٢(﴾أُِمروا ِإال ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين حنفَاَء ويِقيموا الصالةَ ويؤتوا الزكَـاةَ            

ن معناها بإمجاع أهل العلم ال معبود حق إال اهللا كما قال            أل. وهذا معىن ال إله إال اهللا       
ذَِلك ِبأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ ِمن دوِنـِه هـو             ﴿: سبحانه يف سورة احلج     

 فمن صلى لغري اهللا أو صام لغري اهللا أو سجد لغـري اهللا أو دعـا غـري اهللا         )٣(﴾الْباِطلُ
واألحجار وحنو ذلك فقد أشرك باهللا وأبطل قول ال إلـه إال اهللا             كاألموات واألشجار   

كذلك من ذبح لغري اهللا كالذين يذحبون لألولياء واجلن والزيران تقربا إليهم أو خوفـا               
قُلْ ﴿: من شرهم فكل هذا من الشرك الذي حرمه اهللا وتوعد أهله بالنار كما قال تعاىل      

    و اييحمِكي وسنالِتي وِإنَّ ص      لَه ِريكال ش الَِمنيالْع باِتي ِللَِّه رموالنسك هو   )٤(﴾م 
ِإنَّ اللَّه ال يغِفر أَنْ يشرك      ﴿ وقال تعاىل    )٥(﴾ فَصلِّ ِلربك وانحر   ﴿ :الذبح قال تعاىل    

 ِباللَِّه فَقَد حرم اللَّه  ِإنه من يشِرك  ﴿ وقال تعاىل    )٦(﴾ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاءُ      
 : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم      )٧(﴾علَيِه الْجنةَ ومأْواه النار وما ِللظَّاِلِمني ِمن أَنصارٍ       

 وقـال   )من لقي اهللا ال يشرك به شيئا دخل اجلنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار               (
 وقال النيب صلى اهللا     ) وهو يدعو هللا ندا دخل النار      من مات ( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    

   :عليه وسلم

                                                
 .٣ -٢سورة الزمر اآليتان ) ١(
 .٥سورة البينة اآلية ) ٢(
 .٦٢سورة احلج اآلية ) ٣(
 .١٦٣ -١٦٢سورة األنعام اآليتان ) ٤(
 .٢سورة الكوثر اآلية ) ٥(
 .٤٨سورة النساء اآلية ) ٦(
 .٧٢ئدة اآلية سورة املا) ٧(
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 ومن الشرك األصغر الرياء واحللف بغري اهللا كاحللف بالكعبة          )لعن اهللا من ذبح لغري اهللا     (
واحللف بالنيب صلى اهللا عليه وسلم واحللف باألمانة وغري ذلك من املخلوقات لقـول              

 قالوا يا رسـول     ) أخاف عليكم الشرك األصغر    أخوف ما ( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    
من كان حالفا فليحلـف     ( :وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم      )الرياء( :اهللا ما هو ؟ قال    
من حلف بغري اهللا فقد كفـر  ( : متفق عليه وقال عليه الصالة والسالم   )باهللا أو ليصمت  

ا بإسناد صـحيح   رواه أبو داود والترمذي وحديث ابن عمر رضي اهللا عنهم         )أو أشرك 
وروى اإلمام أمحد عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم                 

من حلف  ( : وقال صلى اهللا عليه وسلم     )من حلف بشيء دون اهللا فقد أشرك      ( :أنه قال 
  .)باألمانة فليس منا

واألحاديث يف النهي عن احللف بغري اهللا والترهيب يف ذلك كثرية فالواجب علـى              
يع املسلمني احلذر والتحذير من ذلك وختصيص اهللا سبحانه بـاحللف مـع حتـري            مج

الصدق يف ذلك ؛ ألن احللف تعظيم للمحلوف به واهللا سبحانه هو املـستحق لكـل                
  . تعظيم وإجالل 

ومن أنواع الشرك األصغر قول ما شاء اهللا وشئت يا فالن وهذا من اهللا ومنك لوال                
 وهذا كله من الشرك األصغر لقول النيب صـلى اهللا عليـه             اهللا وأنت ولوال اهللا وفالن    

 وقـال   )ال تقولوا ما شاء اهللا وشاء فالن ولكن قولوا ما شاء اهللا مث شاء فالن              ( :وسلم
ابن عباس يف قول الرجل لصاحبه ما شاء اهللا وشئت ولوال اهللا وفالن هذا كلـه بـاهللا         

أجعلتين هللا ندا ؟    ( : وشئت قال  شرك وقال رجل للنيب صلى اهللا عليه وسلم ما شاء اهللا          
 فالواجب على كل مسلم أن يتفقه يف دينه وأن حيذر الشرك كلـه              )ما شاء اهللا وحده   

  قليله وكثريه وصغريه وكبريه وأن يتفقه يف الدين ويسأل عما أشكل عليه 
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واتقُوا ﴿: ل تعاىل    وقا )١(﴾فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكِْر ِإنْ كُنتم ال تعلَمونَ      ﴿ :لقول اهللا تعاىل  
      ِليمٍء عيِبكُلِّ ش اللَّهو اللَّه كُملِّمعيو مـن  (:  وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم      )٢(﴾اللَّه

   .)يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين

السحر والكهانة والتطري وتعليق التمائم سواء كانت       : ومن املنكرات الشركية أيضا     
وقد ثبت يف احلديث    . الرقى اليت فيها شرك واليت ال يعرف معناها         من القرآن أو غريه و    

 قلنا وما هن يا رسول      )اجتنبوا السبع املوبقات  (: عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         
الشرك باهللا والسحر وقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وأكل الربا وأكل             ( :اهللا ؟ قال  

 وروى النسائي عن )وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات   مال اليتيم والتويل يوم الزحف      
من عقد عقدة مث    (: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : أىب هريرة رضي اهللا عنه قال       

 وقال صـلى اهللا    )نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه            
 له أو سحر أو سحر له       ليس منا من تطري أو تطري له أو تكهن أو تكهن          (: عليه وسلم   

 )ومن أتى كاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد صلى اهللا عليـه وسـلم        
من أتى عرافا فسأله    (: وروى مسلم يف صحيحه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال             

إن الرقى والتمـائم  (:  وقال صلى اهللا عليه وسلم      )عن شيء مل تقبل صالته أربعني ليلة      
 رواه )ال بأس بالرقى ما مل تكن شركا (:  وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم        )ولة شرك والت

  . مسلم 

والرقى اليت ال يعرف معناها جيب تركها والنهي عنها خمافة أن يكون فيها شـرك               
من (: وروى اإلمام أمحد رمحه اهللا عن عقبة بن عامر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال                 

  ومن تعلق ( : ويف رواية له) اهللا له ومن تعلق ودعة فال ودع اهللا لهتعلق متيمة فال أمت
                                                

 .٤٣سورة النحل االية  )١(
 .٢٨٢سورة البقرة اآلية ) ٢(
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قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه       :  وقال ابن مسعود رضي اهللا عنه        )متيمة فقد أشرك  
 ويف املسند عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي           )الطرية شرك الطرية شرك   (: وسلم  

 )من ردته الطرية عن حاجته فقد أشرك      ( : اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        
أن تقول اللهم ال خري إال خريك وال طـري          ( :قالوا فما كفارة ذلك يا رسول اهللا ؟ قال        

 واألحاديث يف التحذير من الكهانة والسحر والطرية والترهيب         )إال طريك وال إله غريك    
ذر مـن هـذه     وتصديقهم كثرية فالواجب على املسلم احل     السحرة  من سؤال الكهان و   

ألمـره  املنكرات وإنكارها على من تعاطاها حذرا من عقاب اهللا وطلبا لثوابه وامتثاال             
  .  رسوله صلى اهللا عليه وسلم وأمر

ترك الصالة والتهاون ـا     : ومن أعظم املنكرات اليت جيب تركها والتحذير منها         
الـصلَواِت والـصالِة   حاِفظُوا علَـى  ﴿: وعدم أدائها يف اجلماعة وقد قال اهللا تعاىل      

وأَِقيموا الصالةَ وآتـوا الزكَـاةَ واركَعـوا مـع          ﴿:  وقال سبحانه    )١(﴾الْوسطَى
اِكِعنيبني الرجل وبني الكفـر     (:  وصح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال           )٢(﴾الر

م الصالة فمن تركها    العهد الذي بيننا وبينه   (:  وقال عليه السالم     )والشرك ترك الصالة  
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         :  ويف الصحيحني عن ابن عمر قال        )فقد كفر 

بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وإقـام الـصالة      (
ومن أهم واجبات الصالة وإظهار شـعائر        ،)وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت     

اء الصالة يف املساجد يف اجلماعات كما كان النيب صلى اهللا عليه وسـلم              أد: اإلسالم  
لقد مهمت أن آمـر     (: وأصحابه يفعلون ذلك وصح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال            

   بالصالة فتقام مث آمر رجال فيؤم

                                                
 .٢٣٨سورة البقرة اآلية ) ١(
 .٤٣سورة البقرة اآلية ) ٢(
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 مث أنطلق برجال معهم حزم من احلطب إىل قوم ال يشهدون الـصالة فـأحرق              ،الناس
 )من مسع النداء فلم يأت فال صالة له إال من عـذر (:  وقال عليه السالم )عليهم بيوم 

 أن يلقى اهللا غدا مسلما فليحـافظ علـى          همن سر (: وقال ابن مسعود رضي اهللا عنه       
هؤالء الصلوات حيث ينادى ن فإن اهللا شرع لنبيه صلى اهللا عليه وسلم سنن اهلـدى             

تكم كما يصلي هذا املتخلـف يف بيتـه         وإن من سنن اهلدى ولو أنكم صليتم يف بيو        
لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهـور    

 يعمد إىل مسجد من هذه املساجد إال كتب اهللا له بكل خطوة خطاها حسنة ويرفعه                مث
ـ                اق أو  ا درجة وحيط ا عنه سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النف

.  رواه مسلم  )مريض ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بني الرجلني حىت يقام يف الصف            
وقد أخرب اهللا سبحانه يف كتابه العظيم أن التكاسل عن الصلوات من صفات أهل النفاق      

لَى الـصالِة   ِإنَّ الْمناِفِقني يخاِدعونَ اللَّه وهو خاِدعهم وِإذَا قَاموا إِ        ﴿: قال اهللا تعاىل    
 وقال تعـاىل يف شـأن       )١(﴾قَاموا كُسالَى يراُءونَ الناس وال يذْكُرونَ اللَّه ِإال قَِليلًا        

وما منعهم أَنْ تقْبلَ ِمنهم نفَقَاتهم ِإال أَنهم كَفَروا ِباللَّـِه وِبرسـوِلِه وال            ﴿: املنافقني  
 ويف الصحيحني عن    )٢(﴾ وهم كُسالَى وال ينِفقُونَ ِإال وهم كَاِرهونَ       يأْتونَ الصالةَ ِإال  

أثقل الصالة على املنافقني صالة العشاء وصـالة        (: النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        
  . )الفجر ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبواً

                                                
 .١٤٢سورة النساء اآلية ) ١(
 .٥٤سورة اآلية ) ٢(
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صلوات اخلمس يف املـساجد     فالواجب علينا وعليكم أيها املسلمون احملافظة على ال       
والتناصح يف ذلك واإلنكار على من ختلف عنها وهجره وترك جمالسته حـىت يتـوب               
اقتداء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه وتباعدا عن مشاة املنافقني الذين توعدهم             

ضـيه  نسأل اهللا لنا ولكم السالمة والعافية والتوفيق ملا ير        . اهللا بالدرك األسفل من النار      
وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن مين علينا خبشيته ومراقبته وأن ينصر دينه وخيذل أعداءه              
وأن يوفق والة أمرنا وسائر أمراء املسلمني ملا يرضيه ويصلح بطانتهم وأن يعيذ اجلميع               

  . )١(وصلى اهللا على حممد وآله وصحبه وسلم تسليما كثريا. من مضالت الفنت آمني 

                                                
أعيدت كتابتها من النسخة املصورة من قاضي اخلرج مساحة الشيخ حفظه اهللا اليت نسخها الشريف ) ١(
 هـ بعدما قرئت على مساحته وأقرها بعد ١٣٧١ / ٥/ ٢٩بد الرمحن بن علي بن حممد القحطاين يف ع

 . هـ ١٣٧١ / ٥ / ٦تعديلها فجر اجلمعة 
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  نصيحة موجهة
  ىل امللك فيصل بن عبد العزيز للدعوة إىل اهللاإ

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة جاللة امللك املعظم فيصل بـن عبـد                 
  . العزيز وفقه اهللا لكل خري وبارك يف حياته آمني 

   -:سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
هو حمط آمـال    حفظكم اهللا ال خيفى على جاللتكم مركزكم العظيم الذي          : بعده  

املسلمني بعد اهللا عز وجل وذلك بسبب واليتكم لقبلة املسلمني ومهـاجر الرسـول              
فمن هذه البقاع املباركة شع نور الرسالة فأضاء الكون         . األعظم صلى اهللا عليه وسلم      

ومزق أستار الظالم ومن هذه البقاع املقدسة محل الرعيل األول مشعل اهلداية إىل العامل              
  . واهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا فدان هلم سكان األرض وساد اإلسالم وجاهدوا بأم

إنه حبكم واليتكم هلذه البقاع املقدسة ومرياثكم لتراث األسالف الكـرام           : أقول  
فإنه يتحتم عليكم وال شك محل راية الدعوة إىل هذا الدين القومي وراية اجلهاد يف سبيل             

  . احلمد هللا على توفيقكم لذلك اهللا حيث أمكن وقد فعلتم ذلك مشكورين ف

قال اهللا تعاىل وهو أصدق القائلني حتذيرا لألمة من كتمان احلق وتـشجيعا علـى               
وِإذْ أَخذَ اللَّه ِميثَاق الَِّذين أُوتوا الِْكتـاب لَتبيننـه ِللنـاِس وال             ﴿: اجلهاد والدعوة   

هونمكْتوقال تعاىل )١(﴾ت  :﴿ الَِّذيناووا ِفينداهج   

                                                
 .١٨٧سورة آل عمران اآلية ) ١(
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     ِسِننيحالْم علَم ِإنَّ اللَّها ولَنبس مهنِديهِفي   ﴿:  وقال جل وتقدس     )١(﴾لَن كَانَ لَكُم لَقَد
         الْآِخر موالْيو و اللَّهجركَانَ ي نةٌ ِلمنسةٌ حووِل اللَِّه أُسسوقال تعاىل    )٢(﴾ر  :﴿ نمو

 وقال النيب  )٣(﴾ِممن دعا ِإلَى اللَِّه وعِملَ صاِلحا وقَالَ ِإنِني ِمن الْمسِلِمني         أَحسن قَولًا   
 وقـال   )أال فليبلغ الشاهد الغائب   (: صلى اهللا عليه وسلم يف خطبته يوم احلج  األكرب           

 وقد هيأ اهللا يف هذا العصر مـن أسـباب           )بلغوا عين ولو آية   (: عليه الصالة والسالم    
تصال جبميع العامل ما هو معلوم األمر الذي جيعل الدعوة إىل اهللا متيسرة وجاللـتكم             اال

يف هذا العصر هو املسئول األول عن إبالغ أمر اهللا إىل عباده وال شك أـا مـسئولية           
  . خطرية حتتاج منكم إىل جهود عظيمة وصرب ومصابرة 

لقيام هيئة األمم يف شهر     ومبناسبة قرب زمن االحتفال بالذكرى اخلامسة والعشرين        
يونيو القادم ودعوة ملوك ورؤساء الدول األعضاء يف املنظمة إىل إلقـاء كلمـات يف               
اجللسة التذكارية هلا لذلك فإين أهيب مة جاللتكم أن تشمروا عـن سـاعد اجلـد             
وتنتهزوا هذه الفرصة الثمينة بالدعوة إىل اإلسالم وحتكيم شريعته يف هـذا االجتمـاع           

ف يضم أكثر رؤساء دول العامل اإلسالمي وغريهم وأن تبينوا هلـم حماسـن              الذي سو 
اإلسالم وأنه دين احلق وأنه الدين الكامل الصاحل لكل عصر وأوان واملـشتمل علـى               
مصاحل الدنيا واآلخرة وأنه دين السعادة والفالح وأنه السبيل الوحيد إلنقـاذ البـشرية        

لطغيان ودياجر اجلهل والـضالل إىل شـاطئ        احلائرة التائهة يف خضم أمواج الظلم وا      
  السالمة واألمان وهو السبيل الوحيد 

                                                
 .٦٩سورة العنكبوت اآلية ) ١(
 .٢١سورة األحزاب اآلية ) ٢(
 .٣٣سورة فصلت اآلية ) ٣(
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حلل مشاكلها وإفهام اجلميع بأن رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم عامة للناس مجيعـا               
ويف ذلك إقامة احلجة عليهم وبـراءة       . وأن من أجابه دخل اجلنة ومن أىب دخل النار          

   . للذمة من تبعة السكوت عن البالغ

وإين ألرجو جلاللتكم بذلك الرفعة والعزة والـسؤدد يف الـدنيا والفـوز ورفـع               
  . الدرجات يف اجلنة 

وحملبة اخلري لكم وللمسلمني وغريهم واملناصحة يف احلق والتعاون على الرب والتقوى            
 رأيت أن أذكركم ـذا      -والرغبة يف انتشار الدعوة اإلسالمية وإبالغها لعموم الناس         

لعظيم وجاللتكم من أعلم الناس بالواقع وما أصاب العامل اليوم من فساد واحنالل         األمر ا 
  . وحرية وقلق وإحلاد واحنراف 

فأرجو أن يكون هذا األمر موضع االهتمام والتنفيـذ وأسـأل اهللا أن يـصلحكم               
ويصلح بكم ويهديكم ويهدي بكم وأن يعلي ذكركم يف الدنيا واآلخرة وأن ينفع بكم              

قذهم بدعوتكم من الكفر والضالل إىل اهلدى واالستقامة على احلق إنه جواد            العباد وين 
  . كرمي 

  . )١(والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  . نائب رئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

  

                                                
اللة امللك فيصل رمحه اهللا عندما كان مساحته نائبا للجامعة اإلسالمية باملدينة رسالة بعثها مساحته جل) ١(

 .املنورة 
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  )١(موقف الشريعة اإلسالمية من الغزو العراقي للكويت

 عدوان إال على الظاملني والصالة والسالم احلمد هللا رب العاملني والعاقبة للمتقني وال     
على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا حممد بـن عبـد اهللا                

  . وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى داه 

أيها اإلخوان املسلمون يف كل مكان نظرا ملا جرى من حوادث يف اليوم             : أما بعد   
 هـ من العـدوان األثـيم   ١٤١١ الشهر من شهر اهللا احملرم عام      احلادي عشر من هذا   

والظلم العظيم من رئيس دولة العراق على دولة الكويت وذلك باجتياحه بالد الكويت             
جبيوشه مزودة بأنواع األسلحة املدمرة وما حصل بسبب ذلك مـن الفـساد العظـيم     

   .وسفك الدماء وب األموال وهتك األعراض وتشريد اآلمنني 

بسبب هذا كله كثر السؤال عن هذا احلادث وعما ينبغي حنوه ورأيت أنـه مـن                
  : الواجب إخبار املسلمني فيما يتعلق ذا احلادث وما جيب على املسلم حنوه فأقول 

ال شك أن هذا احلادث من رئيس دولة العراق حادث أليم وعدوان كبري على دولة               
ية وغريها وعلى مجيع املسلمني إنكار ذلك       جماورة آمنة جيب على مجيع الدول اإلسالم      

  . وشجبه وبيان أنه عدوان أثيم وظلم كبري 

جيب على رئيس دولة العراق أن يبادر بسحب جيشه من دولة الكويت وأن حيذر              
  مغبة ذلك يف الدنيا واآلخرة والظلم عاقبته وخيمة واهللا عز 

                                                
 .وغريها من الصحف احمللية. هـ ١٤١١ / ١ / ٢٩نشرت يف جريدة البالد بتاريخ ) ١(
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 ويقـول   )١(﴾م ِمن وِلي وال نـِصريٍ     والظَّاِلمونَ ما لَه  ﴿: وجل يقول يف كتابه املبني      
 ويقول النيب صلى اهللا عليه      )٢(﴾ومن يظِْلم ِمنكُم نِذقْه عذَابا كَِبريا     ﴿: سبحانه وتعاىل   

 ويقول اهللا عز وجل فيمـا رواه        )اتقوا الظلم فإن الظلم  ظلمات يوم القيامة       (: وسلم  
إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بيـنكم   يا عبادي   ( :عنه نبيه صلى اهللا عليه وسلم     

  .)حمرما فال تظاملوا

ال شك أن هذا العدوان من أقبح الظلم وال شك أيضا أنه خمالف للتعاليم اإلسالمية               
  . واآلجلةواملواثيق الدولية حري صاحبه بالعقوبة العاجلة 

ولكن حتـل  واملشاكل بني اجلريان وبني القبائل وبني الدول ال حتل بالظلم والعدوان  
بالطرق السلمية والصلح أو باحلكم الشرعي أما حلها بالظلم والعدوان والسالح وقتل            
األبرياء وب األموال وغري هذا من أنواع الفساد فهذا ال تقره شريعة إسالمية وال يقره            
ميثاق دويل وال عرف بني الناس بل خمالف لألعراف وخمالف للمواثيق الدولية كما أنه              

  . ع اهللا املطهر خمالف لشر

والواجب على الدول اإلسالمية وغريها والعربية وغريها إنكاره وقد وقـع ذلـك             
وأمجع العامل على إنكاره وال شك أنه جدير باإلنكار فالواجب على دولة العـراق أن               
تسحب جيوشها من دولة الكويت وأن تبادر بذلك وأن تلغي هذه املشكلة اخلطـرية              

وبني الكويت بالطرق السلمية اليت أوضـحها اإلسـالم ودرج          وأن حتل املشكلة بينها     
  عليها املسلمون ودرج عليها 

                                                
 .٨سورة الشورى اآلية )١(
 .١٩سورة الفرقان االية ) ٢(



  

 - ٩٨ -

  . كل من له أدىن بصرية وأدىن رغبة يف احلق والعدل واإلنصاف

وهذه املسألة كغريها من املسائل اليت تقع بني الناس سواء كان ذلـك بـني دول                
م حلها بالظلم والعدوان والصلح   وقبائل أو غري ذلك جيب أن حتل بالطرق الشرعية وحير         

 ويف احلديث الـشريف     )١(﴾والصلْح خير ﴿: جائز بني املسلمني كما قال جل وعال        
الصلح جائز بني املسلمني إال صلحا حرم حالال أو أحل          (: يقول عليه الصالة والسالم     

ـ   )حراما صاف  فإذا تيسر الصلح الذي ال خيالف شرع اهللا بل يتحرى فيه العـدل واإلن
 وجب الرجوع إىل حكم اهللا كما قـال عـز            ذلك والقسط فذلك جائز فإن مل يتيسر     

يا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي الْأَمِر          ﴿: وجل يف كتابه املبني     
لرسوِل ِإنْ كُنتم تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيـوِم  ِمنكُم فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه وا        

   .)٢(﴾الْآِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويلًا

فقد أمجع العلماء على أن الرد إىل اهللا سبحانه هو الرد إىل كتابه العظيم القرآن وأن                
ة والسالم والرد   الرد إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم هو الرد إليه يف حياته عليه الصال             

إىل سنته الثابتة بعد وفاته صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه وهـذا هـو خـري                  
للمسلمني وفيه العاقبة احلميدة وهو الواجب على كل من آمن باهللا واليوم اآلخر وقال              

عام يف مجيـع    وهذا   )٣(﴾وما اختلَفْتم ِفيِه ِمن شيٍء فَحكْمه ِإلَى اللَّهِ       ﴿: اهللا عز وجل    
فَال وربك ال يؤِمنونَ ﴿: املسائل بني الدول والشعوب وغري ذلك وقال سبحانه وتعاىل       

مهنيب رجا شِفيم وككِّمحى يت٤(﴾ح(.  

                                                
 .١٢٨سورة النساء اآلية ) ١(
 .٥٩آلية سورة النساء ا) ٢(
 .١٠سورة الشورى اآلية ) ٣(
 .٦٥سورة النساء اآلية ) ٤(
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أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ ومـن   ﴿:  يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم ويقول سبحانه         
   .)١(﴾للَِّه حكْما ِلقَوٍم يوِقنونَأَحسن ِمن ا

فالواجب على مجيع الدول ومجيع اجلماعات ومجيع القبائل ومجيع املسلمني يف كل            
مكان أن يرجعوا إىل حكم اهللا فيما يتنازعون فيه وخيتلفون فيه وأن حيذروا العـدوان                

يبة فإن مل يتيـسر     والظلم وأن حتل املشاكل بينهم بالطرق السلمية والوسائط العاقلة الط         
وهذه املسألة اليت بني الكويت     . ذلك وجب احلل باحلكم الشرعي ال بالعدوان والظلم         

والعراق جيب أن حتل مبحكمة شرعية من العلماء املعروفني بالعلم والفضل واالسـتقامة          
  . ليحلوها على ضوء كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم إذا مل يتيسر الصلح

يع املشاكل اليت تعم وتعرض بالدول اإلسالمية أو العربية يف كل مكـان             وهكذا مج 
  . بالصلح إن تيسر ال بالعدوان والظلم. حتل ذه الطريقة 

وال شك أن كل ما جيري بني الناس من الفساد والشرور والظلم كل ذلك بأسباب               
ابكُم ِمن مِصيبٍة   وما أَص ﴿: الذنوب واملعاصي كما قال اهللا عز وجل يف كتابه العظيم           

ما أَصابك ِمن حـسنٍة     ﴿: وقال سبحانه    )٢(﴾فَِبما كَسبت أَيِديكُم ويعفُو عن كَِثٍري       
       فِْسكن ئٍَة فَِمنيس ِمن كابا أَصماللَِّه و ِفي   ﴿:  وقال جل وعال     )٣(﴾فَِمن ادالْفَس رظَه

  سبت أَيِدي الناِس الْبر والْبحِر ِبما كَ

                                                
 . ٥٠سورة املائدة اآلية ) ١(
 .٣٠سورة الشورى اآلية ) ٢(
 .٧٩سورة النساء اآلية ) ٣(
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  .)١(﴾ِليِذيقَهم بعض الَِّذي عِملُوا لَعلَّهم يرِجعونَ 

فالواجب على مجيع املسلمني التوبة إىل اهللا من مجيع الذنوب وذلك بالنـدم علـى       
املاضي منها واإلقالع عنها والعزم الصادق على عدم العودة فيها وهذه هـي التوبـة               

ن الذنب يتعلق حبق املخلوق فال بد من التحلل من املخلوق ومساحه إذا             النصوح وإذا كا  
كان مرشدا أو رد مظلمته إليه وإعطائه حقه وال تتم التوبة إال بـذلك واهللا سـبحانه                 

 ففي التوبة   )٢(﴾وتوبوا ِإلَى اللَِّه جِميعا أَيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ       ﴿: وتعاىل يقول   
يـا  ﴿: الح والظفر بكل خري والسالمة من كل شر يف الدنيا واآلخرة وقال سبحانه    الف

               ئَاِتكُمـيس كُمنع كَفِّرأَنْ ي كُمبى رسا عوحصةً نبووا ِإلَى اللَِّه توبوا تنآم ا الَِّذينهأَي
     ارها الْأَنِتهحت ِري ِمنجاٍت تنج ِخلَكُمديوالنيب صلى اهللا عليه وسلم يقـول         )٣(﴾و  :

  .)التائب من الذنب كمن ال ذنب له(

فعلى مجيع املسلمني يف كل مكان أن يراقبوا اهللا وأن يـستقيموا علـى دينـه وأن       
يسارعوا إىل ما أوجب عليهم وإىل ترك ما حرم اهللا عليهم وأن يتناصحوا فيما بينـهم                

: احلق والصرب عليه عمال بقول اهللا عز وجـل          ويتعاونوا على الرب والتقوى ويتواصوا ب     
﴿         قا ِبالْحواصوتاِت واِلحِملُوا الصعوا ونآم ٍر ِإال الَِّذينسانَ لَِفي خسِر ِإنَّ الِْإنصالْعو

مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم     (:  وقوله صلى اهللا عليه وسلم       )٤(﴾وتواصوا ِبالصبرِ 
كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلـسد بالـسهر   وتعاطفهم  

  .)واحلمى

                                                
 .٤١سورة الروم اآلية ) ١(
 .٣١سورة النور اآلية ) ٢(
 .٨سورة التحرمي اآلية ) ٣(
 . سورة العصر كاملة ) ٤(
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 وشـبك   )املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا     ( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم    
بني أصابعه فالتناصح يف اهللا والتواصي باحلق من أهم املهمات وأعظم الواجبات يف حق              

  . األفراد واجلماعات والشعوب 

 على رئيس دولة العراق أن يتوب إىل اهللا وأن يبادر بالرجوع إليه والتوبة مبا               وجيب
وقع منه من ظلم واملسارعة إىل إخراج جيشه من الكويت حىت دأ الفتنة وحىت تعـود        

وهـذا   .  آنفا األمور إىل نصاا وحيصل التقارب يف حل املشكلة بالطريقة اليت ذكرا          
ذا نزاع وهو أن مجيع املشاكل بني الدول واجلماعـات          قول مجيع أهل العلم ليس يف ه      
 الشرعي إذا مل حيسن حلـها بـالطرق الـسلمية           باحللوالقبائل واألفراد جيب أن حتل      

  . والصلح الشرعي الذي ال خيالف شرع اهللا 

رتبة علـى الظلـم     توأما ما حصل من احلكومة السعودية ألسباب هذه احلوادث امل         
اق لدولة الكويت من استعانتها جبملة من اجليـوش الـيت           الصادر من رئيس دولة العر    

 -حصلت من جنسيات متعددة من املسلمني وغريهم لصد العدوان وللدفاع عن البالد             
. فذلك أمر جائز بل حتتمه وتوجبه الضرورة وأن على اململكة أن تقوم ذا الواجـب                

ر الزم بل متحتم فهـي      ألن الدفاع عن اإلسالم واملسلمني وعن حرمة البالد وأهلها أم         
معذورة يف ذلك ومشكورة على مبادرا هلذا االحتياط واحلرص على محاية البالد مـن   

ألنـه ال   . الشر وأهله والدفاع عنها من عدوان متوقع قد يقوم به رئيس دولة العراق              
  . يؤمن بسبب ما حدث منه مع دولة الكويت فخيانته متوقعة 

  االحتياط واالستعانة باجليوش فلذلك دعت الضرورة إىل األخذ ب
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املتعددة األجناس محاية للبالد وأهلها وحفظا لألمن وحرصا على سالمة البالد وأهلـها    
  . من كل شر 

ونسأل اهللا أن يثيبها على ذلك ويوفقها لكل خري وأن ينفع باألسـباب وحيـسن               
 حنـورهم   العاقبة وأن يكبت كل ذي شر ويشغله يف نفسه وأن جيعل كيد أعداء اهللا يف              

  . ويكفي املسلمني شرهم إنه جل وعال خري مسئول 

وأسأل اهللا عز وجل أن يصلح أحوال املسلمني وأن يهديهم الصراط املـستقيم وأن              
يكبت كل عدو لإلسالم واملسلمني وأن يشغله يف نفسه وأن يعيذ املسلمني من شـره               

قبة احلميدة وأن يبارك يف     وأن جيعل فيما أجرته احلكومة السعودية اخلري للمسلمني والعا        
جهودها ويسدد خطاها وأن حيسن العاقبة هلا وجلميع املسلمني إنه جل وعـال جـواد              

  . كرمي وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان 
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  )١(موقف املؤمن من الفنت

ه ورسـوله    على حممد عبد    وسلم احلمد هللا رب العاملني والعاقبة للمتقني وصلى اهللا       
  .  أما بعد ومجيع أصحابه ومن سار على جه إىل يوم الدين وعلى أزواجه وذريته 

فإين أشكر اهللا عز وجل على ما من به يف هذا اللقاء إلخوة يف اهللا كـرام وأبنـاء                   
أعزاء وأسأله جل وعال أن جيعله لقاء مباركا وأن ينفعنا مجيعا مبا علمنـا وأن يـصلح                 

 يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن ينصر دينـه ويعلـي           قلوبنا وأعمالنا وأن  
كلمته وأن يصلح أحوال املسلمني مجيعا يف كل مكان وأن يـويل علـيهم خيـارهم                

مث أشكر القائمني على جامعة اإلمام حممد بـن         . ويعيذهم من شرارهم إنه جواد كرمي       
ن يضاعف مثوبتهم وأن يوفقنا     سعود رمحه اهللا على دعوم هلذا اللقاء وأسأله سبحانه أ         

مجيعا لكل ما فيه صالح ديننا ودنيانا ولكل ما فيه صالح األمة مجيعا إنه جل وعـال                 
  . جواد كرمي 

 الفنت   -الفنت   موقف املؤمن من    : عنوان الكلمة   : مث أيها اإلخوة يف اهللا أيها األبناء        
 وشرح ما جيـب حوهلـا    بني النيب صلى اهللا عليه وسلم خطرها-نعوذ باهللا من شرها    

  . عليه من ربه الصالة والتسليم 

  ما الفتنة ؟ 

  الفتنة كلمة مشتركة تقع على معان كثرية تقع على الشرك وهو أعظم 

                                                
ها مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية حماضرة ألقا) ١(

 .هـ ونشرت يف الصحف احمللية١٤١١ / ٥ / ١٤بتاريخ 
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 )١(﴾وقَاِتلُوهم حتى ال تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه ِللَّهِ        ﴿ : تعاىلالفنت كما قال اهللا     
يسأَلُونك عِن الشهِر الْحراِم ِقتاٍل ِفيِه قُلْ       ﴿: ال جل وعال    أي حىت ال يكون شرك وق     

        ـهِلـِه ِمنأَه اجرِإخاِم ورِجِد الْحسالْمِبِه و كُفْرِبيِل اللَِّه وس نع دصو الٌ ِفيِه كَِبريِقت
 وتقع الفتنة أيضا على التعذيب والتحريـق        )٢(﴾أَكْبر ِعند اللَِّه والِْفتنةُ أَكْبر ِمن الْقَتلِ      

 وقال جـل  )٣(﴾ذُوقُوا ِفتنتكُم هذَا الَِّذي كُنتم ِبِه تستعِجلُونَ﴿: كما قال جل وعال     
 ِإنَّ الَِّذين فَتنوا الْمؤِمِنني والْمؤِمناِت ثُم لَم يتوبوا فَلَهم عذَاب جهنم ولَهم           ﴿: وعال  

وتطلق الفتنة  .  واملراد هنا العذاب والتحريق فتنوهم يعين عذبوهم         )٤(﴾عذَاب الْحِريقِ 
ونبلُـوكُم ِبالـشر والْخيـِر      ﴿: أيضا على االختبار واالمتحان كما قال جل وعال         

 )٦(﴾م ِفتنةٌ ِإنما أَموالُكُم وأَوالدكُ  ﴿:  يعين اختبارا وامتحانا وقال جل وعال        )٥(﴾ِفتنةً
يعين اختبارا وامتحانا حىت يتبني من يستعني باألموال واألوالد يف طاعة اهللا ومن يقـوم             

. حبق اهللا ويتجنب حمارم اهللا ويقف عند حدود اهللا ممن ينحرف عن ذلك ويتبع هـواه                 
 الَّـِذين   واتقُوا ِفتنةً ال تِصيبن   ﴿: وتقع أيضا على املصائب والعقوبات كما قال تعاىل         

  . بل تعم :  يعين )٧(﴾ظَلَموا ِمنكُم خاصةً

  جاء عن الزبري بن العوام رضي اهللا عنه ومجاعة من السلف يف هذه الفتنة 

                                                
 .٣٩سوةر األنفال اآلية ) ١(
 .٢١٧سورة البقرة اآلية  )٢(
 .١٤سورة الذاريات اآلية  )٣(
 .١٠سورة الربوج اآلية ) ٤(
 .٣٥ اآلية سورة األنبياء) ٥(
 .١٥سورة التغابن اآلية  )٦(
 .٢٥سورة األنفال اآلية  )٧(
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 وكانت بسبب مقتل عثمان رضـي اهللا        )ما كنا نظن أا فينا حىت وقعت      (: أم قالوا   
حلق واشتبهت عليه األمور    عنه فإن قوما جهلة وظلمة وفيهم من هو متأول خفي عليه ا           

فتابعهم حىت قتلوا عثمان رضي اهللا عنه بالشبه الباطلة والتأويالت الفاسدة مث عمـت              
هذه الفتنة وعظمت وأصابت قوما ليس هلم ا صلة وليسوا يف زمرة الظاملني وجـرى               
بسببها ما جرى بني علي رضي اهللا عنه ومعاوية رضي اهللا عنه وما حصل يوم اجلمـل                 

فني كلها بأسباب الفتنة اليت وقعت بسبب ما فعله مجاعة من الظلمة بعثمـان              ويوم ص 
رضي اهللا عنه فقام قوم وعلى رأسهم معاوية باملطالبة بدم القتيل عثمان رضي اهللا عنـه          
وطلبوا من علي رضي اهللا عنه وقد بايعه املسلمون خليفة رابعا وخليفة راشدا تسليمهم              

هم أن املقام ال يتمكن معه من تسليم القتلة ووعـدهم           القتلة وعلي رضي اهللا عنه أخرب     
خريا وأن النظر يف هذا األمر سيتم بعد ذلك وأنه ال يتمكن من قتلهم اآلن وجرى من                 
الفتنة واحلرب يوم اجلمل ويوم صفني ما هو معلوم حىت قال مجع من السلف رضي اهللا                

وهذه أول فتنـة    . ت يف ذلك     نزل  املذكورة إن اآلية : عنهم منهم الزبري رضي اهللا عنه       
فأصابت مجا غفـريا مـن      وقعت بني املسلمني بعد موت نبيهم عليه الصالة والسالم          

الصحابة وغري الصحابة وقتل فيها عمار بن ياسر وطلحة بن عبيد اهللا وهو من العشرة               
املبشرين باجلنة والزبري وهو من العشرة أيضا وقتل فيها مجع غفري من الصحابة وغريهم              

  .  اجلمل ويف صفني بأسباب هذه الفتنة يف

ن الناس   وقعت لكثري م    فنت  من وتقع الفتنة أيضا بأسباب الشبهات والشهوات فكم      
بشبهات ال أساس هلا كما جرى للجهمية واملعتزلة والشيعة واملرجئة وغريهـم مـن              

  طوائف أهل البدع فتنوا بشبهات أضلتهم 
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جلماعة بأسباا وصارت فتنة هلم ولغريهم      عن السبيل وخرجوا عن طريق أهل السنة وا       
  . إال من رحم اهللا 

وطريق النجاة من صنوف الفنت هو التمسك بكتاب اهللا وبسنة رسوله عليه الصالة             
ما املخرج منها يا رسول     : قيل  . والسالم كما روي ذلك عن علي مرفوعا تكون فنت          

.  احلديث ) . .م وفصل ما بينكم   كتاب اهللا فيه نبأ ما قبلكم وخرب ما بعدك        (: اهللا؟ قال   
 ال  -واملقصود أن الفنت فنت الشهوات والشبهات والقتال وفنت البدع كل أنواع الفنت             

ختلص منها وال النجاة منها إال بالتفقه يف كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم                
ـ        ة ومعرفة منهج سلف األمة من الصحابة رضي اهللا عنهم ومن سلك سبيلهم مـن أئم

  . اإلسالم ودعاة اهلدى 

ومجيع ما يقول الناس وما يتشبث به الناس وما يتعلق به الناس يف سلمهم وحـرم      
 جيب أن يعرض على كتاب اهللا وعلى سنة رسوله عليه الـصالة             -ويف مجيع أمورهم    

 وأَِطيعـوا   يا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه     ﴿: والسالم قال جل وعال يف كتابه الكرمي        
              متوِل ِإنْ كُنسالرِإلَى اللَِّه و وهدٍء فَريِفي ش متعازنفَِإنْ ت كُمِر ِمنأُوِلي الْأَمولَ وسالر

 يعين أحسن عاقبة هذا هـو       )١(﴾تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويلًا       
و السبيل فالرد إىل كتاب اهللا هو الرد إىل القـرآن الكـرمي والـرد إىل               الطريق وهذا ه  

الرسول هو الرد إليه يف حياته عليه الصالة والسالم وإىل سنته الصحيحة بعد وفاته عليه               
  . الصالة والسالم 

هم فَال وربك ال يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بين    ﴿: وهكذا يقول جل وعال     
 تيا قَضا ِممجرح فُِسِهموا ِفي أَنِجدال ي ثُم  

                                                
 .٥٩سورة النساء اآلية ) ١(
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أَفَحكْم ﴿:  وحتكيم الرسول هو حتكيم الكتاب والسنة قال تعاىل     )١(﴾ويسلِّموا تسِليما 
هللا فهو   فما عدا حكم ا    )٢(﴾الْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحسن ِمن اللَِّه حكْما ِلقَوٍم يوِقنونَ        

ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّـه فَأُولَِئـك هـم           ﴿: من حكم اجلاهلية قال جل وعال       
ومن لَم  ﴿ )٤(﴾ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ        ﴿ )٣(﴾الْكَاِفرونَ

ه فَأُولَِئك لَ اللَّهزا أَنِبم كُمحالْفَاِسقُونَي ٥(﴾م(.   

فاملخلص من الفنت واملنجي منها بتوفيق اهللا هو بتحكيم كتاب اهللا وسنة رسـوله              
صلى اهللا عليه وسلم وذلك بالرجوع إىل أهل السنة وعلماء السنة الذين حـصل هلـم               

ا غايـة   والفقه بسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم ودرسومه    عز وجل  كتاب اهللا يف  الفقه  
ا فجميع األمة من إنس ومن جـن وعجـم          ما وساروا عليه  معرفوا أحكامه الدراسة و 

 وسنة رسـوله     عز وجل  وعرب ومن رجال ونساء جيب عليهم أن حيكموا بكتاب اهللا         
عليه الصالة والسالم وأن يسريوا على ج سلف األمة من الصحابة رضي اهللا عنـهم               

 افترق فيـه     ويف مجيع ما   توأتباعهم بإحسان يف السلم واحلرب يف العبادات واملعامال       
الناس يف أمساء اهللا وصفاته يف أمر البعث والنشور يف اجلنة والنار ويف كل شيء ومـن                 

  . ذلك احلروب اليت يثريها بعض الناس جيب أن حيكم فيها شرع اهللا 

  وهكذا اإلعداد للحرب ومن يستعان به يف احلرب ومن ال يستعان 

                                                
 . ٦٥سورة النساء اآلية ) ١(
 .٥٠سورة املائدة اآلية ) ٢(
 .٤٤سورة املائدة اآلية ) ٣(
 .٤٥سورة املائدة اآلية ) ٤(
 .٤٧سورة املائدة االية ) ٥(
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ومن ذلك  .  وسنة رسوله عليه الصالة والسالم       به كله جيب أن يعرض على كتاب اهللا       
 عامله اهللا مبـا     -ما وقع يف هذا العام يف احلادي عشر من احملرم من فتنة حاكم العراق               

 يف عدوانه على دولة الكويت واجتياحه هلا وما حصل من ديده هلذه البالد              -يستحق  
ب اهللا وسنة رسـوله     ودول اخلليج هذه من الفنت أيضا اليت جيب أن حيكم فيهـا كتا           

  . عليه الصالة والسالم 

وال ريب عند أهل العلم واإلميان أن هذا الرجل الفاجر قد أتى منكرا وإمثا عظيمـا              
ولو كان من دعاة اإلسالم وحمكمي الشريعة مل جيز لـه أن      . وعدوانا سافرا ال مربر له      

النظر يف الشبه الـيت     يغزو طائفة من الناس ال الكويت وال غريها إال بعد الدعوة وبعد             
يقتل وينهب  آمنة و  أما أن يغزو بالدا   . يدعيها عليهم ومدى حتكيمه لشرع اهللا يف ذلك         

فذلك منكر عظيم وعدوان أثيم ال يقدم عليه من يؤمن بـاهللا واليـوم    ويسيب وال يبايل    
مث بعد ذلك يلبس لباس اإلسالم وينافق ويدعي أنه يطلب اجلهاد وأنـه حيمـي               اآلخر  
  . النفاق والكفر البواح والتلبيس وهذا من  احلرمني

ومعلوم عن حزب البعث والشيوعية ومجيع النحـل امللحـدة املنابـذة لإلسـالم              
ألن اليهود  . كالعلمانية وغريها كلها ضد اإلسالم وأهلها أكفر من اليهود والنصارى           

 طعامهم  والنصارى تباح ذبائحهم ويباح طعامهم ونساؤهم احملصنات واملالحدة ال حيل         
. وال نساؤهم وهكذا عباد األوثان من جنسهم ال تباح نساؤهم وال يبـاح طعـامهم          

فـالبعثيون والعلمـانيون   . فكل ملحد ال يؤمن باإلسالم هو شر من اليهود والنصارى  
الذين ينبذون اإلسالم وراء الظهر ويريدون غري اإلسالم وهكذا من يسمون بالشيوعيني            

النحل امللحدة اليت ال تؤمن باهللا وال باليوم اآلخـر يكـون   ويسمون باالشتراكيني كل   
  كفرهم وشرهم أكفر من اليهود 
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والنصارى وهكذا عباد األوثان وعباد القبور وعباد األشجار واألحجار أكفر من اليهود   
والنصارى وهلذا ميز اهللا أحكامهم وإن اجتمعوا يف الكفر والضالل ومـصريهم النـار              

ون يف الكفر والضالل وإن مجعهم الكفر والضالل فمـصريهم إىل           مجيعا لكنهم متفاوت  
فإذا أراد البعثي أن يدعي اإلسالم      : لكنهم أقسام متفاوتون    . النار إذا ماتوا على ذلك      

فلينبذ البعثية أو االشتراكية والشيوعية ويتربأ منها ويتوب إىل اهللا من كل مـا خيـالف              
: العدو الفاجر اخلبيث صدام حاكم العـراق        اإلسالم حىت يعلم صدقه مث إذا كان هذا         

إذا أراد أن يسلم ويتوب فلينبذ ما هو عليه من البعثية ويتربأ منها ويعلن اإلسالم ويـرد              
البالد إىل أهلها ويرد املظامل إىل أهلها ويتوب إىل اهللا من ذلك ويعلن ذلك ويـسحب                

. ده حىت يعلم الناس صدقهجيشه من الكويت ويعلن توبته إىل اهللا وحيكم الشريعة يف بال         
واملقصود أن جهاده من أهم اجلهاد وهو جهاد لعدو مبني حىت ينتقم منه وترد احلقوق               
إىل أهلها وحىت دأ هذه الفتنة اليت أثارها وبعثها وسبب قيامها فجهاده مـن الـدول               

دهم اإلسالمية متعني وهذه الدولة اإلسالمية اململكة العربية السعودية ومن ساعدها جها          
له جهاد شرعي وااهد فيها يرجى له إذا صلحت نيته الشهادة إن قتل واألجر العظيم               

  . إن سلم إذا كان مسلما 

أما ما يتعلق باالستعانة بغري املسلمني فهذا حكمه معروف عند أهل العلم واألدلـة              
دية أنـه   فيه كثرية والصواب ما تضمنه قرار هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعو            

جيوز االستعانة بغري املسلمني للضرورة إذا دعت إىل ذلك لرد العدو الغاشم والقـضاء              
 إذا كانت القوة املسلمة ال تكفي لردعه جاز االستعانة مبـن  هعليه ومحاية البالد من شر 

  يظن فيهم أم يعينون 
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انيا ويساعدون على كف شره وردع عدوانه سواء كان املستعان به يهوديا أو نصر            
أو وثنيا أو غري ذلك إذا رأت الدولة اإلسالمية أن عنده جندة ومساعدة لصد عـدوان                

  . العدو املشترك 

وقد وقع من النيب صلى اهللا عليه وسلم هذا وهذا يف مكة استعان مبطعم بن عدي ملا           
رجع من الطائف وخاف من أهل مكة بعد موت عمه أيب طالب فاستجار بغريه فلـم                

جار باملطعم وهو من كبارهم يف الكفر ومحاه ملا دعـت الـضرورة إىل           يستجيبوا فاست 
ذلك وكان يعرض نفسه عليه الصالة والسالم على املشركني يف منازهلم يف مىن يطلب              
منهم أن جيريوه حىت يبلغ رسالة ربه عليه الصالة والسالم على تنوع كفرهم واسـتعان       

 ملا عرف أنه صاحل هلذا      - وهو كافر    -نة  بعبد اهللا بن أريقط يف سفره وهجرته إىل املدي        
 ومل يقـل ال     )ال أستعني مبـشرك   ( :الشيء وأن ال خطر منه يف الداللة وقال يوم بدر         

 ألنه ذلك الوقت غري حمتاج هلم واحلمد هللا معه مجاعـة            )ال أستعني (: تستعينوا بل قال    
  . مسلمون وكان ذلك من أسباب هداية الذي رده حىت أسلم 

: تح استعان بدروع من صفوان بن أمية وكان على دين قومـه فقـال      ويف يوم الف  
واستعان باليهود يف خيرب ملا شـغل       ) ال ولكن عارية مضمونة   (: أغصبا يا حممد فقال     

املسلمون عن احلرث باجلهاد وتعاقد معهم على النصف يف خيرب حىت يقومـوا علـى               
. ملا رأى املصلحة يف ذلك      خنيلها وزروعها بالنصف للمسلمني والنصف هلم وهم يهود         

فاستعان م لذلك وأقرهم يف خيرب حىت تفرغ املسلمون ألمواهلم يف خيرب يف عهد عمر               
  . فأجالهم عمر رضي اهللا عنه 

  وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم ﴿: مث القاعدة املعروفة يقول اهللا جل وعال 
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املسلمون إذا اضطروا لعدو شره دون العدو اآلخر         و )١(﴾علَيكُم ِإال ما اضطُِررتم ِإلَيهِ    
  . وأمكن االستعانة به على عدو آخر أشر منه فال بأس 

البعثيني وأشباههم أشر من اليهود والنصارى ، واملالحـدة         من  ومعلوم أن املالحدة    
 فاالستعانة العارضة بطوائف من املشركني      معروفكلهم أشر من أهل الكتاب وشرهم       

دو األشر واألخبث لدفع عدوانه والقضاء عليه ومحاية املـسلمني مـن          لصد عدوان الع  
شره أمر جائز شرعا حسب األدلة والقواعد الشرعية أما ما جاء عن النيب صلى اهللا عليه         

  : وسلم يف الفنت والقعود عنها فمعروف عند أهل العلم وتفصيل ذلك فيما يلي 

فنت القاعد فيها خري مـن القـائم        إا ستكون   (: يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم       
والقائم خري من املاشي واملاشي خري من الساعي من يستشرف هلـا تستـشرفه فمـن      

هذه الفنت هي   أخرجه البخاري يف صحيحه  ف     )  استطاع أن يعوذ مبلجأ أو معاذ فليفعل      
ن الفنت اليت ال يظهر وجهها وال يعلم طريق احلق فيها بل هي ملتبسة فهذه جيتنبها املؤم               

يوشك أن يكـون  (: ويبتعد عنها بأي ملجأ ومن هذا الباب قوله صلى اهللا عليه وسلم       
 )خري مال املرء املسلم غنم يتبع ا شعف اجلبال ومواقع القطر يفر بدينه مـن الفـنت                

  أخرجه البخاري يف الصحيح 

مؤمن جماهد  ( :أي الناس أفضل ؟ قال    : ومن هذا قوله صلى اهللا عليه وسلم ملا سئل          
مؤمن يف شعب من الشعاب يعبد اهللا ويدع الناس من          ( :؟ قال من  قيل مث   )  سبيل اهللا  يف

   جيتنبها أما إذا  وعلى املؤمن أناملقصود أن هذا عند خفاء األمورو )شره
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ظهر له الظامل من املظلوم واملبطل من احملق فالواجب أن يكون مع احملق ومع املظلـوم                
 )انصر أخاك ظاملا أو مظلومـا ( :لى اهللا عليه وسلمضد الظامل وضد املبطل كما قال ص     

 أي منعـه    )حتجزه عن الظلم فذلك نصره    ( :قيل يا رسول اهللا كيف أنصره ظاملا ؟ قال        
  . من الظلم هو النصر 

وملا وقعت الفتنة يف عهد الصحابة رضي اهللا عنهم اشتبهت على بعض الناس وتأخر           
يث الفنت كسعد ابن أيب وقاص وحممد       عن املشاركة فيها بعض الصحابة من أجل أحاد       

بن مسلمة ومجاعة رضي اهللا عنهم ولكن فقهاء الصحابة الذين كان هلم من العلم مـا                
ألنه أوىل الطائفتني باحلق وناصروه ضد اخلوارج وضد البغاة    . هو أكمل قاتلوا مع علي      

صر وأنه هو   الذين هم من أهل الشام ملا عرفوا احلق وأن عليا مظلوم وأن الواجب أن ين              
  . قتل عثمان ب  املطالبةاإلمام الذي جيب أن يتبع وأن معاوية ومن معه بغوا عليه بشبهة

وِإنْ طَاِئفَتاِن ِمـن الْمـؤِمِنني اقْتتلُـوا        ﴿: واهللا جل وعال يقول يف كتابه العظيم        
اِتلُوا الَِّتي تبِغي ما قال فاعتزلوا      فَأَصِلحوا بينهما فَِإنْ بغت ِإحداهما علَى الْأُخرى فَقَ       

فَقَاِتلُوا الَِّتي تبِغي حتى تِفيَء ِإلَى أَمِر اللَِّه فَِإنْ فَاَءت فَأَصِلحوا بينهما ِبالْعـدِل        : قال  
   قِْسِطنيالْم ِحبي أَقِْسطُوا ِإنَّ اللَّهفإذا عرف الظامل وجب أن يـساعد املظلـوم   )١(﴾و 

 والباغون يف عهـد     )٢(﴾فَقَاِتلُوا الَِّتي تبِغي حتى تِفيَء ِإلَى أَمِر اللَّهِ       ﴿: له سبحانه   لقو
علي وأصحابه فبهذا نصرهم أعيان الـصحابة       واملبغي عليه   الصحابة معاوية وأصحابه    

وقال يف هذا املعىن صلى اهللا عليه وسـلم يف        . نصروا عليا وصاروا معه كما هو معلوم        
  : الصحيح يف قصة اخلوارج احلديث 
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 فرقة من املسلمني تقتلهم أوىل الطائفتني باحلق فقتلـهم علـي            على حني مترق مارقة   (
أمـر  وقال صلى اهللا عليه وسلم يف  . ) أوىل الطائفتني باحلق   فاتضح بذلك أم  وأصحابه  

ـ .  فقتله معاوية وأصحابه يف وقعة صـفني        )تقتل عمارا الفئة الباغية   (: عمار   ة فمعاوي
وأصحابه بغاة لكن جمتهدون ظنوا أم مصيبون يف املطالبة بدم عثمان كما ظن طلحـة    
والزبري يوم اجلمل ومعهم عائشة رضي اهللا عنها لكن مل يصيبوا فلهم أجـر االجتـهاد            

  . وفام أجر الصواب 

وعلي له أجر االجتهاد وأجر الصواب مجيعا وهذه هي القاعدة الـشرعية يف حـق     
 أهل العلم أن من اجتهد يف طلب احلق ونظر يف أدلته من قاض أو مصلح                اتهدين من 

أو حمارب فله أجران إن أصاب احلق وأجر واحد إن أخطأ احلق أجر االجتهاد كما قال           
إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد       (: صلى اهللا عليه وسلم     

ع على يد أي إنسان من املسلمني أو من       متفق على صحته فكل فتنة تق      )وأخطأ فله أجر  
املبتدعة أو من الكفار ينظر فيها فيكون املؤمن مع احملق ومع املظلوم ضد الظامل وضـد                
املبطل وذا ينصر احلق وتستقيم أمور املسلمني وبذلك يرتدع الظامل عن ظلمه ويعلـم            

اإلمث والعـدوان   طالب احلق أن الواجب التعاون على الرب والتقوى وعدم التعاون على            
﴿وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى وال تعـاونوا علَـى الْـِإثِْم           : عمال بقول اهللا سبحانه     

 فقتال الباغي وقتال الكافر الذي قام ضد املسلمني وقتال مـن يتعـدى       )١(﴾والْعدواِن
  على املسلمني لظلمه وكفره حق 
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قتال املسلمني لصدام وأشباهه من الرب ومن اهلـدى         وبر ونصر للمظلوم وردع للظامل ف     
وجيب أن يبذلوا كل ما يستطيعونه يف قتاله وأن يستعينوا بأي جهة يرون أـا تنفـع                 
وتعني يف ردع الظامل وكبح مجاحه والقضاء عليه وختليص املسلمني من شره وال جيوز              

          م بأي وجـه مـن      للمسلمني أيضا أن يتخلوا عن املظلومني ويدعوهم للظامل يلعب
  . الوجوه بل جيب أن يردع الظامل وأن ينصر املظلوم يف القليل والكثري 

فالواجب على مجيع املسلمني أن يتفقهوا يف الدين وأن يكونوا على بـصرية فيمـا             
، كما يأتون وفيما يذرون وأن حيكموا كتاب اهللا العظيم وسنة نبيه الكرمي يف كل شيء     

 اآلية ، وقوله عز     )١(﴾ اختلَفْتم ِفيِه ِمن شيٍء فَحكْمه ِإلَى اللَّهِ       وما﴿   :قال اهللا سبحانه  
فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه والرسوِل ِإنْ كُنتم تؤِمنـونَ ِباللَّـِه              ﴿ :وجل

اسة الطالب للحق املريد     در يدرسوا الكتاب والسنة  أن  اآلية ، وعليهم    )٢(﴾والْيوِم الْآِخرِ 
وجه اهللا والدار اآلخرة الذي يريد أن ينفذ حكم اهللا يف عباد اهللا وأن حيذروا اهلوى فإن                 

 )٣(﴾وال تتِبِع الْهوى فَيِضلَّك عن سِبيِل اللَّهِ      ﴿: اهلوى يهوي بأهله إىل النار قال تعاىل        
اعلَم أَنما يتِبعونَ أَهواَءهم ومـن أَضـلُّ      فَِإنْ لَم يستِجيبوا لَك فَ    ﴿: وقال جل وعال    

الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهال ي اللَِّه ِإنَّ اللَّه ى ِمندِر هيِبغ اهوه عبات ن٤(﴾ِمم(.   

 يظن العاقل ذو البصرية لو أن صداما ترك له اال فعاث يف اجلزيرة فـسادا                فماذا
  ألهم على املساعدة من اجلنوب والشمال على باطله وساعده من ما
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ماذا يترتب على ذلك من الكوارث العظيمة والفساد الكبري والشر الكثري لو متكن مـن     
تنفيذ خططه اخلبيثة ولكن من نصر اهللا جل وعال ورمحته وفضله وإحسانه أن تنبه والة               

وى عليه من الباطل وما أسـسه   األمور يف اململكة العربية السعودية خلبثه وشره وما انط        
من الشر والفساد فاستعانوا بالقوات املتعددة اجلنسيات على حربه والدفاع عن الـدين            

  . والبالد حىت أبطل اهللا كيده وصده عن نيل ما أراد 

 وأن يكفينا شره وشـر غـريه وأن ينـصر            للمسلمني ونسأل اهللا أن حيسن العاقبة    
 ظلمه ويـسحب    يرجع عن حاكم العراق حىت    جيوشنا اإلسالمية ومن ساعدهم على      

جيشه من الكويت ويوقف عند حده كما نسأله سبحانه أن يوفق جيوشنا مجيعا للفقه              
يف الدين وأن يكفينا شر ذنوبنا وشر تقصرينا وأن يكفينا شر مجيع الكفرة مـن مجيـع         

ه األجناس وأن يردهم إىل بالدهم وحنن ساملون من شرهم وأن يهدي منهم من سبقت ل         
السعادة إىل اإلسالم وأن ينقذهم مما هم فيه من الكفر نسأل اهللا أن يهديهم مجيعا وأن                 
يردهم إىل احلق واهلدى وأن يكفينا شرهم مجيعا من بعثيني ونصارى وغريهم نسأل اهللا              
أن يهديهم لإلسالم ويكفينا شرهم ويبعد من بقي على الكفر منهم إىل بـالده بعـد                

قضاء على عدو اهللا حاكم العراق وجيشه املساعد له وأن خيتار           سالمة املسلمني وبعد ال   
   .للعراق رجال صاحلا حيكم فيهم شرع اهللا

كما نسأله أن يويل على مجيع املسلمني من حيكم فيهم شرع اهللا ويقودهم بكتاب              
اهللا وسنة رسوله عليه الصالة والسالم وأن يكفي املسلمني شر والم الذين خيـالفون              

أن يصلح والة املسلمني وقادم ويهديهم صراطه املستقيم وأن يويل علـى            شرع اهللا و  
  املسلمني مجيعا يف كل مكان خيارهم وأن يصلح أحواهلم يف 
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كل مكان وأن يكفينا شر ذنوبنا مجيعا وأن مين علينا بالتوبة النصوح وأن جيعل ما نزل                
أليام موعظة للجميع وسببا    بالكويت وما حصل من احملنة العظيمة والفتنة الكبرية هذه ا         

اجلميع ويقظتهم وأن يوفق حكومتنا لكل خري وأن يعينها على طاعة اهللا ورسوله             هلداية  
وعلى إعداد اجليش الكايف الذي يغنيها عن مجيع أعداء اهللا ونسأل اهللا أن يهدي جرياننا               

 اهللا  مجيعا للتمسك بكتاب اهللا وأن جيمعهم على احلق واهلدى وأن يعينهم على طاعـة             
ورسوله وأن يعيذهم من من بينهم من األعداء واملنافقني احملاربني هللا ورسـوله الـذين              

  . يدعون إىل ضد كتاب اهللا وإىل ضد سنة رسوله عليه الصالة والسالم 

نسأل اهللا أن يبطل كيد أعداء اهللا ويفرق مشلهم ويوفق دعاة احلق ملا فيه رضاه وأن                
 كل مكان وأن جيمع كلمتنا مجيعا معشر املسلمني على          يصلح أحوال املسلمني مجيعا يف    

احلق واهلدى أينما كنا وأن يكفينا شر أعدائنا أينما كانوا إنه جواد كرمي وصـلى اهللا                 
  . وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان 
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  )١(عدوان حاكم العراق على دولة الكويت فتنة وحمنة
. د هللا وصلى اهللا وسلم على رسول اهللا وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى داه               احلم
 يبتلي عباده بالسراء - وله احلكمة البالغة واحلجة الدامغة -فإن اهللا جل وعال   : أما بعد   

والضراء والشدة والرخاء حىت مييز اخلبيث من الطيب وحىت يتضح أهل اإلميان والتقوى             
لكفر والضالل وحىت يتبني الصابرون ااهدون مـن غريهـم      من أهل النفاق والزيغ وا    

قال اهللا جـل    . وحىت يظهر للناس من يريد احلق ويطلب إقامته ممن يريد خالف ذلك             
 ومعـىن   )٢(﴾ونبلُوكُم ِبالشر والْخيِر ِفتنةً وِإلَينا ترجعـونَ      ﴿: وعال يف كتابه العظيم     

متحان ليتبني بعد االمتحان الصادقون من الكاذبني واألبرار من         االختبار واال : الفتنة هنا   
الفجار واألخيار من األشرار وطالب احلق من طالب غريه ويرجع مـن أراد اهللا لـه                
السعادة إىل ما عرفه من احلق ويستمر من سبقت له الشقاوة يف باطله وضالله ، وقال                

 ومعـىن   )٣(﴾يئَاِت لَعلَّهـم يرِجعـونَ    وبلَوناهم ِبالْحـسناِت والـس    ﴿: جل وعال   
 بالنعم من العز والظهـور يف األرض واملـال          ﴾باحلسنات﴿اختربناهم  : ﴾بلوناهم﴿و

يعين املصائب اليت تصيب الناس      : ﴾والسيئات﴿والثروة وغري هذا مما يعترب من النعم ،         
  من فقر وحاجة وخوف وحروب 

                                                
هـ ١٤١١ رجب من عام ١٦يف يوم اخلميس ،  ألقيت يف جامع امللك خالد بأم احلمام بالرياض  )١(

 .م٣١/١/١٩٩١املوافق 
 .٣٥سورة األنبياء اآلية ) ٢(
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 املعىن لريجعوا إىل احلق والصواب ويـستقيموا علـى    ﴾نَلَعلَّهم يرِجعو ﴿. وغري ذلك   
واتقُوا ِفتنةً ال تِصيبن الَِّذين ظَلَموا ِمنكُم خاصةً واعلَمـوا  ﴿: اهلدى وقال جل وعال     
 يعين اتقوها بالعمل الصاحل واالسـتقامة علـى طاعـة اهللا     )١(﴾أَنَّ اللَّه شِديد الِْعقَابِ   

  . يله ولزوم احلق واجلهاد يف سب

والفتنة يدخل فيها احلروب ويدخل فيها الشبهات اليت يزيغ ا كثري عـن احلـق               
  . ويدخل فيها الشهوات احملرمة إىل أنواع أخرى من الفنت 

فأهل اإلميان يتقوا بطاعة اهللا ورسوله والفقه يف الدين واإلعداد هلا قبل وقوعهـا              
واعلَموا أَنَّ  ﴿: ة وعلى عدة ويقول جل وعال       حىت إذا وقعت فإذا هم على بينة وبصري       

 املعىن أنه شديد العقاب ملن خالف أمره وارتكب يه ومل ينقـد             ﴾اللَّه شِديد الِْعقَابِ  
 فاإلنـسان   )٢(﴾ِإنما أَموالُكُم وأَوالدكُم ِفتنةٌ   ﴿: لشرعه سبحانه وقال سبحانه وتعاىل      

ن اتقى اهللا يف املال والولد فله السعادة وإن مال مع املـال             يفنت باملال والولد وميتحن فإ    
إىل الشهوات احملرمة وإيثار العاجلة هلك وهكذا إن مال مع الولد إىل ما حرم اهللا وإىل                

  . متابعة اهلوى هلك مع من هلك 

صاِبِرين ونبلُو ولَنبلُونكُم حتى نعلَم الْمجاِهِدين ِمنكُم وال﴿: وقال سبحانه وتعاىل  
كُماربومعىن )٣(﴾أَخ : ﴿كُمنلُوبلَنلنختـربنكم  ﴾و : ﴿      كُمِمـن اِهـِدينجالْم لَـمعن

  اِبِرينالصو كُماربأَخ لُوبنحىت نعلم علما ظاهرا واهللا سبحانه يعلم كل شـيء وال            ﴾و 

                                                
 .٢٥سورة األنفال اآلية ) ١(
 .١٥سورة التغابن اآلية ) ٢(
 .٣١سورة حممد اآلية ) ٣(
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ِلتعلَموا أَنَّ اللَّه علَـى     ﴿: خيفى عليه شيء وقد سبق علمه بكل شيء كما قال تعاىل            
  .)١(﴾كُلِّ شيٍء قَِدير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ ِبكُلِّ شيٍء ِعلْما 

 فهو سبحانه وتعاىل علـيم بكـل        )٢(﴾ِإنَّ اللَّه ِبكُلِّ شيٍء عِليم    ﴿: وقال سبحانه   
هرا يـشاهده النـاس   شيء ولكنه يبلوهم حىت يعلم ااهدين منهم والصابرين علما ظا       

ويعلمه هو سبحانه علما ظاهرا موجودا بعدما كان يف الغيب يعلمه ظاهرا موجودا يف              
ولَنبلُونكُم حتـى نعلَـم الْمجاِهـِدين ِمـنكُم         ﴿ :الوجود وهذا معىن قوله سبحانه    

اِبِرينالصحىت نعلمه علما ظاهرا موجودا يف العامل ﴾و  .  

م جرى ما جرى من الفتنة يف احلادي عشر من احملـرم مـن الـسنة           ويف هذه األيا  
 م جرى ما جرى     ١٩٩٠ هـ الثاين من أغسطس من الشهور امليالدية         ١٤١١اهلجرية  

من عدوان حاكم العراق على دولة الكويت ااورة له واجتاحها جبيوشه املدمرة الظاملة             
بالد وجرت فتنـة عظيمـة      واستحل الدماء واألموال وانتهك األعراض وشرد أهل ال       

بسبب هذا الظلم والعدوان واستنكر العامل هذا البالء وهذا احلـدث الظـامل وحـشد      
من رؤساء الـدول ومـن   : اجليوش على احلدود السعودية وبذل الناس اجلهود الكبرية   

جملس األمن ومن غريهم حلاكم العراق ليخرج من هذا الظلم ويسحب جيشه من هذه              
ِإنَّ ﴿: ا ظلما فلم يستجب وأصر على ظلمه وعدوانه حلكمة بالغـة            البالد اليت احتله  

ِليمع ِكيمح كب٣(﴾ر(   

                                                
 .١٢سورة الطالق اآلية ) ١(
 .٦٢سورة العنكبوت اآلية ) ٢(
 .١٢٨سورة األنعام اآلية ) ٣(
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له سبحانه احلكمة البالغة يف كل شيء قد سبق يف علمه جل وعال أنه ال بد من حرب                  
وأن هذا البالء الذي وقع ال يتخلص منه مبجرد احللول السلمية وهو القائل سبحانه يف               

 ويقـول   )١(﴾فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا ويجعلَ اللَّه ِفيِه خيرا كَـِثريا         ﴿ : كتابه العظيم 
كُِتب علَيكُم الِْقتالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا وهو خيـر             ﴿: سبحانه  

 ونرجو أن   )٢(﴾لَّه يعلَم وأَنتم ال تعلَمونَ    لَكُم وعسى أَنْ تِحبوا شيئًا وهو شر لَكُم وال        
يكون فيما وقع اخلري وأن يكون يف ذلك اخلري لنا وللمسلمني مجيعا والشر على أعـداء     

ألنه سبحانه أعلم وأحكم ونرجو أن يكون فيما حدث عظة لنا ولغرينـا يف              . اإلسالم  
وجهادها هللا واإلعداد الكامـل     الرجوع إىل اهللا واالستقامة على دينه وحساب النفوس         

  . ألعدائنا أعداء اإلسالم 

فاالمتحان يفيد املؤمنني والعقالء ويوجب حساب النفس وجهادها ويوجب علـى        
كل مسلم أن حياسب نفسه وجياهدها هللا وأن يستقيم على أمره وأن يتباعد عن يـه                

ى دين اهللا ومىت    ويوجب على الدول اإلسالمية أن حتاسب أنفسها أيضا وأن تستقيم عل          
استقام العباد على احلق وأصلحوا أنفسهم وجاهدوها هللا وبذلوا املستطاع يف نصر احلق             

يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ     ﴿: يسر اهللا أمورهم ونصرهم على عدوهم كما قال جل وعال           
    كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصنا   ﴿ه وتعاىل    ويقول سبحان  )٣(﴾تنلَيا عقكَانَ حو

ِمِننيؤالْم رصويقول سبحانه وحبمده )٤(﴾ن  :  

                                                
 .١٩ء اآلية سورة النسا) ١(
 .٢١٦سورة البقرة اآلية ) ٢(
 .٧سورة حممد اآلية ) ٣(
 ٤٧سورة الروم اآلية ) ٤(
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ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره ِإنَّ اللَّه لَقَِوي عِزيز الَِّذين ِإنْ مكَّناهم ِفي الْـأَرِض أَقَـاموا     
 )١(﴾معروِف ونهوا عِن الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الْـأُمورِ       الصالةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا ِبالْ    

وعد اللَّه الَِّذين آمنـوا ِمـنكُم وعِملُـوا الـصاِلحاِت           ﴿: ويقول سبحانه وتعاىل    
        نكِّنملَيو ِلِهمقَب ِمن الَِّذين لَفختا اسِض كَمِفي الْأَر مهِلفَنختسالَّـِذي     لَي مهِدين ملَه 

 يعين  )٢(﴾ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم ِمن بعِد خوِفِهم أَمنا يعبدونِني ال يشِركُونَ ِبي شيئًا           
بسبب إميام الصادق وعملهم الصاحل يستخلفون يف األرض وميكن اهللا هلـم دينـهم              

هو االستقامة على أمر اهللا وعالج الفنت مبا أمر         فالواجب  . ويبدهلم من بعد خوفهم أمنا      
هكذا . اهللا به من التقوى واالستقامة واجلهاد الصادق واإلخالص هللا والصرب واملصابرة            

يـا أَيهـا   ﴿: وقد بني اهللا لعباده أسباب النجاة ووسائل النصر فقال جل وعال . جيب  
     ِفئَةً فَاثْب موا ِإذَا لَِقيتنآم الَِّذين         وا اللَّـهأَِطيعونَ وفِْلحت لَّكُما لَعكَِثري وا اللَّهاذْكُروا وت

ورسولَه وال تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب ِرحيكُم واصِبروا ِإنَّ اللَّه مـع الـصاِبِرين وال          
 الناِس ويصدونَ عن سِبيِل اللَِّه واللَّه       تكُونوا كَالَِّذين خرجوا ِمن ِدياِرِهم بطَرا وِرئَاءَ      

   .)٣(﴾ِبما يعملُونَ مِحيطٌ

مباشـرة اجلهـاد     فأمرهم سبحانه عند لقاء األعداء وعند وجود العدوان وعند          
  : بصفات عظيمة 

  يا أَيها ﴿ : الثبات على احلق واالستقامة عليه فقال سبحانه:أوهلا 

                                                
 .٤١ -٤٠سورة احلج اآليتان ) ١(
 .٥٥سورة النور اآلية ) ٢(
 .٤٧ -٤٥سورة األنفال اآليات ) ٣(
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 فالثبات على احلق ال بد منه والصرب عليه كما يف            ﴾ ِإذَا لَِقيتم ِفئَةً فَاثْبتوا    الَِّذين آمنوا 
يا أَيها الَِّذين آمنوا اصِبروا وصاِبروا وراِبطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُـم           ﴿: اآلية األخرى   

زمون احلـق يف الـشدة      وأهل األميان ال تشغلهم الشدائد عن احلق بل يل         )١(﴾تفِْلحونَ
  . والرخاء 

ذكر اهللا بالقلب واللسان والعمل بالقلب تعظيما لـه  : ذكر اهللا جل وعال : والثاين  
واعتمادا عليه سبحانه وتعـاىل ،      . سبحانه وحمبة له وخوفا منه ، وثقة به وإخالصا له           

 ِإال ِمـن ِعنـِد   وما النصر﴿: وإميانا بأنه الناصر والنصر من عنده ، كما قال سبحانه        
األسباب كلها تعني على ذلك ، وهي بشرى من عند اهللا ، كما قال اهللا               وإمنا   )٢(﴾اللَِّه

ومـا جعلَـه اللَّـه ِإال بـشرى     ﴿: عندما أمد رسوله صلى اهللا عليه وسلم باملالئكة  
 ويف آية آل    )٣(﴾ ِإنَّ اللَّه عِزيز حِكيم    وِلتطْمِئن ِبِه قُلُوبكُم وما النصر ِإال ِمن ِعنِد اللَّهِ        

وما جعلَه اللَّه ِإال بشرى لَكُم وِلتطْمِئن قُلُوبكُم ِبِه وما النصر ِإال ِمن ِعنِد              ﴿: عمران  
  . )٤(﴾اللَِّه الْعِزيِز الْحِكيِم

أنه الضار النـافع ، وأن      فاملؤمن عند الشدائد يذكر اهللا ويعظمه ويعلم أنه الناصر و         
بيده كل شيء ، فبيده سبحانه الضر والنفع ، وبيده سبحانه العز والنصر وبيده جـل                

وعلق . وعال تصريف األمور ال يغيب عن علمه شيء وال يعجزه شيء سبحانه وتعاىل              
فبذكر  ﴾واذْكُروا اللَّه كَِثريا لَعلَّكُم تفِْلحونَ    ﴿: على ذلك الفالح فقال عز من قائل        

  الفالح : اهللا بالقلب واللسان والعمل 

                                                
 .٢٠٠سورة آل عمران اآلية ) ١(
 .١٠سورة األنفال اآلية ) ٢(
 .١٠سورة األنفال اآلية ) ٣(
 .١٢٦سورة آل عمران اآلية ) ٤(
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فاملؤمنون يف الشدة والرخـاء يلزمـون ذكـر اهللا وتعظيمـه ،             . والظفر واخلري كله    
واإلخالص له ، وإقامة حقه ، وترك معصيته ، فيـذكرون اهللا بإقامـة الـصلوات ،                 

هللا ، وذلـك    وحفظ اللسان عما حرم ا     واحملافظة عليها ، وحفظ اجلوارح عما حرم اهللا       
  . بأداء احلقوق والكف عما حرم اهللا إىل غري ذلك مما يرضيه سبحانه ويباعد عن غضبه 

وذكر اهللا سبحانه يكون بالقلب واللسان والعمل كما تقدم ، ويف ذلك الفـالح              
وأَِطيعوا اللَّـه   ﴿:  قال سبحانه    طاعة اهللا ورسوله  : الثالثة  والفوز والسعادة والظفر ،     

ولَهسروطاعة اهللا ورسوله هي من ذكر اهللا جل وعال ، ولكن نص عليها لعظمها ،             ﴾و 
  . وذلك بفعل األوامر وترك النواهي ، يف اجلهاد وغريه 

وال ﴿: االلتفاف واالجتماع والتعاون وعدم الفشل ، فقـال سـبحانه           : الرابعة  
   كُمِرحي بذْهتلُوا وفْشوا فَتعازنمني التعاون واالتفاق والصدق     فالواجب على املسل   ﴾ت

يف جهاد األعداء ، وإخراج الظلمة مما وقعوا فيه ، ال بد من االتفاق والصرب ، وذكـر                  
  . اهللا والتعاون ضد العدو 

والعدو قد يكون مسلما ، وقد يكون كافرا ، وقد يكون مسلما باغيا ، وقد أمـر                 
وِإنْ طَاِئفَتـاِن ِمـن     ﴿:  وعال   اهللا بقتال الباغي حىت يفيء إىل أمر اهللا ، كما قال جل           

الْمؤِمِنني اقْتتلُوا فَأَصِلحوا بينهما فَِإنْ بغت ِإحداهما علَى الْأُخرى فَقَاِتلُوا الَِّتي تبِغي            
  . هذا إن كان مؤمنا فكيف إذا كان كافرا بعثيا ظاملا  )١(﴾حتى تِفيَء ِإلَى أَمِر اللَِّه 

                                                
 .٩سورة احلجرات اآلية ) ١(
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حىت ترجع إىل احلق ، وتـرد مـا ظلمـت ،             : ﴾حىت تفيء إىل أمر اهللا    ﴿ ومعىن
واصـِبروا ِإنَّ اللَّـه مـع       ﴿:  قال سـبحانه     الصرب: اخلامسة  .وتستقيم مع العدالة    

اِبِرينفال بد من الصرب يف جهاد األعداء وقتاهلم ، وبـذل           .  وهذه صفة خامسة     ﴾الص
والصاِبِرين ِفـي   ﴿: ية البقرة يف صفة املؤمنني      املستطاع يف ذلك ، وقال سبحانه يف آ       

أُولَِئك الَّـِذين   ﴿:  يعين حني القتال ، مث قال سبحانه         ﴾الْبأْساِء والضراِء وِحني الْبأْسِ   
واصِبر ﴿:  وقال سبحانه لنبيه صلى اهللا عليه وسلم         )١(﴾صدقُوا وأُولَِئك هم الْمتقُونَ   

ربا صمِإال ِباللَِّهو ٢(﴾ك(.   
   -: والصرب أنواع ثالثة 

  .صرب على طاعة اهللا باجلهاد وأداء احلقوق  -١

  .صرب عن معاصي اهللا ، بالكف عما حرم اهللا قوال وعمال  -٢ 

 الصرب على قضاء اهللا وقدره مما يصيب الناس من جراح أو قتل أو مـرض أو                 -٣ 
الـسادسة  . وأسـباب العافيـة     . النصر  ال بد من الصرب وتعاطي أسباب       . غري ذلك   

وال تكُونوا كَالَِّذين خرجوا ِمـن      ﴿: والسابعة عدم الكرب واملراء قال سبحانه وتعاىل        
 أي ال تكونوا يف جهادكم متكربين وال مرائني ، بـل            )٣(﴾ِدياِرِهم بطَرا وِرئَاَء الناسِ   

 ، والصدق والتواضع هللا ، وسؤاله       جيب على املؤمنني يف جهادهم لعدوهم اإلخالص هللا       
 وقد ذكر اهللا أمـرا ثامنـا        التحذير من الصد عن سبيل اهللا     :  الثامنة   .النصر جل وعال    

  وحذر منه ، وهو الصد عن سبيل اهللا ، وهو من صفة أعداء اهللا ، فهم يصدون عن 

                                                
 .١٧٧سورة البقرة اآلية ) ١(
 .١٢٧سورة النحل اآلية ) ٢(
 .٤٧سورة األنفال اآلية ) ٣(
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له سبحانه ،   أما املؤمنون فيجاهدون يف تواضع هللا ، خملصني         . سبيل اهللا ويبغوا عوجا     
ال متكربين وال مرائني ، يدعون إىل سبيل اهللا من صد عنه ، يدعون النـاس إىل احلـق      

  . هكذا املؤمنون الصادقون أينما كانوا . واهلدى وإىل طاعة اهللا ورسوله 

 قد اشتبه فيها األمر على      - أعين عدوان حاكم العراق على الكويت        -وهذه الفتنة   
ناس أن األوىل فيها االعتزال وعدم القتال مع هـؤالء أو           بعض الناس ، إذ ظن بعض ال      

هؤالء ، وهذا قد جرى يف أول فتنة وقعت بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهي                  
الفتنة اليت وقعت بني أهل الشام وأهل العراق ، بسبب مقتل عثمان رضي اهللا عنه الذي                

مور ، ودخل فيها مـن هـو   قتل ظلما من فئة بغت عليه وتعدت ، والتبست عليها األ        
حاقد على اإلسالم ، والتبست األمور على بعض الناس حىت اشتبهت األمور ، وبقتـل        
عثمان رضي اهللا عنه ظلما وعدوانا حصل بسبب ذلك فتنة عظيمة ، فبايع الناس عليـا        
رضي اهللا عنه باخلالفة ، وقام معاوية رضي اهللا عنه ومجاعة يطالبون بـدم عثمـان ،                 

ثري من الناس على ذلك ، وعظمت الفتنة واشتدت البلية ، وانقسم املـسلمون      وبايعه ك 
  : قسمني بسبب هذه الفتنة 

طائفة احنازوا إىل معاوية رضي اهللا عنه وأهل الشام ، يطالبون عليا رضي اهللا عنـه                
  . بتسليم القتلة 

 وطائفة أخرى هم علي رضي اهللا عنه وأصحابه ، طلبوا معاوية وأصحابه اهلـدوء             
  . والصرب ، وبعد متام األمر واستقرار اخلالفة ينظر يف أمر القتلة 

واشتد األمر وجرى ما جرى من حرب اجلمل وصفني ، وظن بعض الناس يف ذلك               
  الوقت أن األوىل عدم الدخول يف هذه الفتنة ، واعتزل بعض 
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حصل فيها والفتنة اليوم كذلك ، . الصحابة ذلك ، فلم يكونوا مع علي وال مع معاوية      
اشتباه؛ ألن وقوع الفنت يسبب اشتباها كثريا على الناس ، وليس كل إنسان عنده العلم             

وهذه الفتنة  . الكايف مبا ينبغي أن يفعل ، فقد يقع له شبه حتول بينه وبني فهم الصواب                
اليت وقعت اآلن ليست مما يعتزل فيها؛ ألن احلق فيها واضح ، والقاعدة أن الفتنة الـيت             

املشتبهة اليت ال يتضح فيها احلق من الباطل ، واليت قال           :  عدم الدخول فيها هي      ينبغي
ستكون فنت القاعد فيها خري من القائم والقائم        (: فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

خري من املاشي واملاشي فيها خري من الساعي من تشرف هلا تستشرفه فمن وجد ملجأ               
. لبخاري ومسلم يف صحيحيهما عن أيب هريرة رضي اهللا عنه            رواه ا  )أو معاذا فليعذ به   

إن بني يدي الساعة فتنا كقطع الليل املظلـم يـصبح           (: ويقول صلى اهللا عليه وسلم      
الرجل فيها مؤمنا وميسي كافرا وميسي مؤمنا ويصبح كافرا فالقاعد فيها خري من القائم              

ساعي فكسروا قـسيكم وقطعـوا   والقائم فيها خري من املاشي واملاشي فيها خري من ال        
     خل على أحدكم فليكن كخري ابـين آدم       أوتاركم واضربوا بسيوفكم احلجارة فإن د( 

، فهذه الفنت اليت تشتبه وال يتضح للمؤمن فيها احلق مـن            )١(رواه ابن ماجة وأبو داود    
  .الباطل ، هي اليت يشرع البعد عنها وعدم الدخول فيها 

ه احملق من املبطل والظامل من املظلوم فالواجـب أن           أما ما ظهر فيه احلق وعرف في      
وجياهد الكافر  . ينصر املظلوم ويردع الظامل ويردع الباغي عن بغيه وينصر املبغي عليه            

  املعتدي وينصر املظلوم املعتدى 

                                                
  ) .٧٥٤ / ٤( وعند أيب داود  ) ١٣١٠/ ٢(والنص البن ماجه ) ١(



  

 - ١٢٧ -

انِفروا ِخفَافـاً وِثقَـاالً وجاِهـدوا    ﴿ :عليه ، ويف هذا املعىن يقول اهللا سبحانه وتعاىل     
ـونَ           ِبأَملَمعت متِإنْ كُن لَكُم ريخ ِبيِل اللَِّه ذَِلكُمِفي س فُِسكُمأَنو اِلكُمويقـول   )١(﴾و 

 )٢(﴾يا أَيها الَِّذين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى ِتجارٍة تنِجيكُم ِمن عذَاٍب أَِليمٍ           ﴿  : سبحانه  
نَ ِباللَِّه ورسوِلِه وتجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللَّـِه        تؤِمنو﴿: مث شرحها للناس فقال سبحانه      

يغِفر لَكُم ذُنوبكُم ويـدِخلْكُم      ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ذَِلكُم خير لَكُم ِإنْ كُنتم تعلَمونَ       
        ةً ِفي جبطَي اِكنسمو ارها الْأَنِتهحت ِري ِمنجاٍت تنج     ِظـيمالْع زالْفَو ٍن ذَِلكداِت عن 

ِمِننيؤِر الْمشبو قَِريب حفَتاللَِّه و ِمن رصا نهونِحبى ترأُخ٣(﴾و(.     

فهذا وعده سبحانه ملن جاهد يف سبيله ونصر احلق يف هذه اآليات الكرميـات ويف               
 أَدلُّكُم علَى ِتجارٍة تنِجيكُم ِمـن عـذَاٍب         يا أَيها الَِّذين آمنوا هلْ    ﴿: قوله سبحانه   

، وصفها ذا الوصف العظيم أا جتارة وأا تنجي من عذاب أليم مث فـسرها      )٤(﴾أَِليٍم
تؤِمنونَ ِباللَِّه ورسوِلِه وتجاِهدونَ ِفـي سـِبيِل اللَّـِه ِبـأَمواِلكُم            ﴿: بقوله سبحانه   
، ومعلوم أن اجلهاد من اإلميان ولكنـه        ﴾كُم خير لَكُم ِإنْ كُنتم تعلَمونَ     وأَنفُِسكُم ذَلِ 

﴿ :خصه بالذكر ، لعظم شأنه ومسيس احلاجة إىل بيان فضله فقال سبحانه وتعـاىل               
     فُِسكُمأَنو اِلكُموِبيِل اللَِّه ِبأَمونَ ِفي ساِهدجتا ، وعموم        ﴾وبدأ باألموال لعظم شأ ، 

عها يف شراء السالح ، وجتهيز ااهدين وإطعامهم ؛ ولذلك بدأ باملال قبل النفس يف               نف
ذَِلكُم خير لَكُم ِإنْ كُنتم     ﴿: أكثر اآليات ؛ ألن نفعه أوسع ، مث قال سبحانه وحبمده            

 لَكُـم ذُنـوبكُم   يغِفـر   ﴿  : ، مث فسر بعد ذلك اخلري املذكور بقوله تعاىل           ﴾تعلَمونَ
ارها الْأَنِتهحت ِري ِمنجاٍت تنج ِخلْكُمديو  

                                                
 .٤١سورة التوبة اآلية ) ١(
 .١٠سورة الصف اآلية ) ٢(
 .١٣ – ١١ف اآليات سورة الص) ٣(
 .١٠سورة الصف اآلية ) ٤(
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       ِظيمالْع زالْفَو ٍن ذَِلكداِت عنةً ِفي جبطَي اِكنسمكل هذا من ثواب اجلهـاد، مث        ﴾و ،
، ﴾نيوأُخرى تِحبونها نصر ِمن اللَِّه وفَتح قَِريب وبـشِر الْمـؤِمنِ      ﴿: قال جل وعال    

ِإنَّ اللَّه اشترى ِمن الْمؤِمِنني أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهم الْجنةَ          ﴿: وقال اهللا جل وعال     
فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيِه حقا ِفي التـوراِة والِْإنِجيـِل          ٠يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللَِّه     

ومن أَوفَى ِبعهِدِه ِمن اللَِّه فَاستبِشروا ِببيِعكُم الَِّذي بايعتم ِبِه وذَِلـك هـو              والْقُرآِن  
 ِظيمالْع زوا        ﴿:  وقال سبحانه    )١(﴾الْفَوـِلحلُـوا فَأَصتاقْت ِمِننيؤالْم اِن ِمنِإنْ طَاِئفَتو

 الْأُخرى فَقَاِتلُوا الَِّتي تبِغي حتى تِفيَء ِإلَى أَمِر اللَِّه فَِإنْ         بينهما فَِإنْ بغت ِإحداهما علَى    
        قِْسِطنيالْم ِحبي أَقِْسطُوا ِإنَّ اللَّهِل ودا ِبالْعمهنيوا بِلحفَأَص يعـين حـىت     )٢(﴾فَاَءت 

 ِبالْعدِل وأَقِْسطُوا ِإنَّ    فَأَصِلحوا بينهما ﴿ أي رجعت للحق     ﴾فَِإنْ فَاَءت ﴿ترجع للحق   
  قِْسِطنيالْم ِحبي هذا بالنسبة للمؤمنني كما جرى يوم اجلمل وصفني يف القتال           ﴾اللَّه 

بني املؤمنني ، فقد أمر اهللا املؤمنني أن يقاتلوا الطائفة الباغية حىت ترجع إىل احلق ، وبعد                 
الصلح والعدل الذي شـرعه اهللا يف      الرجوع إىل احلق ينظر يف املسائل املشكلة ، وحتل ب         

 اليت جعلها   الشرعية أي بالطرق احلكيمة     ﴾فَِإنْ فَاَءت فَأَصِلحوا بينهما   ﴿: قوله تعاىل   
هذا  ﴾ِإنَّ اللَّه يِحب الْمقِْسِطني   ﴿اعدلوا  :  يعين   ﴾وأَقِْسطُوا﴿اهللا وسيلة حلل الرتاع ،      

   قَيف املؤمنني ، توهي مؤمنة حىت ترجع ، فكيف إذا كانت الطائفـة           ل الفئة الباغية    ات ،
الباغية ظاملة كافرة ، كما هو احلال يف حاكم العراق ، فهو بعثي ملحد ، لـيس مـن             

  املؤمنني ، وليس ممن يدعو لإلميان واحلق بل 

                                                
 .١١١سورة التوبة  اآلية ) ١(
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يدعو إىل مبادئ الكفر والضالل، وبدأ يتمسح باإلسالم ملا جرى ما جرى ، فـأراد أن   
ولو كان صادقا لترك الظلم،     . يدعو إىل اجلهاد كذبا وزورا ونفاقا       يلبس على الناس و   

وترك البالد ألهلها ، وأعلن توبته إىل اهللا من مبادئه اإلحلادية وطريقتـه الـيت ميقتـها              
 - صلى اهللا عليه وسـلم       -صدر التشريع يف كتاب اهللا وسنة نبيه         ولعمل مب  اإلسالم ، 

أما أن يدعو إىل اجلهاد وهو مقيم       . عد ذلك   وحينئذ حتل املشكالت بالطرق السلمية ب     
على الظلم والعدوان والتهديد جلريانه ، فكيف يكون هذا اجلهاد الظامل؟ وهذا اجلهـاد              

 - صلى اهللا عليه وسلم    -وقد قال رسول اهللا   . الكاذب ، والنفاق الذي يريد به التلبيس        
سول اهللا نصرته مظلوما     قالوا يا ر   "انصر أخاك ظاملا أو مظلوما    ": يف احلديث الصحيح    

 وذكر الرباء رضـي   "أن حتجزه عن الظلم فذلك نصرك إياه      " :فكيف أنصره ظاملا؟ قال   
أمرنا (: اهللا عنه نصر املظلوم يف احلديث الصحيح املتفق عليه ، وهو قوله رضي اهللا عنه                

نصر املظلوم ، فنصر املظلـوم    : وذكر منها   )  بسبع   - صلى اهللا عليه وسلم    -رسول اهللا 
. متعني على كل من استطاع ذلك فإذا كان الظلم عظيما ، كان الواجب أشد         و واجب

وإذا كان الظلم لفئات كثرية وأمة عظيمة وخيشى من ورائه ظلم آخر وشر آخر صـار      
الواجب أشد وأعظم يف نصر املظلوم ويف جهاد الظامل ، حىت ال تنتشر الفتنة اليت قام ا                 

ياحه بالدا أخرى ، ولو فعل ذلك لكان األمـر أشـد            وحىت ال يعظم الضرر به ، باجت      
وأخطر ، ولكانت الفتنة به أعظم وأسوأ عاقبة ، ولرمبا جرت أمور أخـرى ال يعلـم                 

  ولعظم األمر وخطورته اضطرت اململكة العربية السعودية إىل. خطرها إال اهللا 
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طر ، ووجوب    االستنصار باجلنسيات املتعددة من الدول اإلسالمية وغريها ، لعظم اخل         
الدفاع عن البالد وأهلها ، واتقاء شر هذا الظامل ارم امللحد ، وقد وفقها اهللا يف ذلك                 

   .واحلمد هللا على ما حصل

 ونسأل اهللا أن جيعل العاقبة محيدة ، وأن خيذل الظامل ويسلط عليه من يكف ضرره               
ا شره وشر أمثالـه ،  وأن يدير عليه دائرة السوء ، وأن يهزم مجعه ويشتت مشله ، ويقين            

وأن ينفع ذه اجلهود ، وأن يدير دائرة السوء على املعاندين والظاملني ، وأن يكتـب                 
النصر ألوليائه املؤمنني ، وأن يرد هذه اجلنود اليت جتمعت لردع هذا الظامل إىل بالدها ،                
ويقينا شرها ، فهي جاءت ألمر واحد وهو الدفاع عن هذه البالد ، وإخـراج هـذا                 

يش الظامل من الكويت ، ملا يف التساهل يف هذا األمر وعدم املبـادرة مـن اخلطـر              اجل
ألن الظامل لديه جيش كثري مدرب ، حارب به مثان سنني جلارتـه إيـران ،                . العظيم

وجتمع لديه جيش كثيف ، ولديه نية سيئة وخبث عظيم ، وقد يسر اهللا برمحته اجتماع               
 ولتنصر املظلوم ، وتعيد احلـق إىل أصـحابه          جيوش عظيمة ، حلربه ورده عن ظلمه ،       

وأسأل اهللا جل وعال أن ينفع باألسباب ، وحيسن العاقبة للمظلومني وجيعلها للجميـع              
وقَد فَصلَ لَكُم ما حـرم علَـيكُم ِإال مـا         ﴿: واهللا جل وعال يقول     . عظة وذكرى   
، ودول اخلليج كذلك إىل االسـتعانة        فاحلكومة السعودية مضطرة     )١(﴾اضطُِررتم ِإلَيهِ 

بالقوات اإلسالمية واألجنبية لردع الظامل ، والقضاء عليه ، وإخراجه بالقوة من هـذه              
   احلق وخروجهةالبالد اليت احتلها ملا أىب وعاند ، ومل ينقد لدعا

                                                
 .١١٩سورة األنعام اآلية ) ١(
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ن املفاوضة بعد   و تك مثسلما من البالد اليت احتلها ، وانسحابه عن احلدود السعودية ،            
لك يف مطالبه من جريانه ، فلما أىب واستكرب وعاند وركب رأسه ، ومل يراع حـق                 ذ

اجلوار ، وال حق اإلسالم ، وال حق اإلحسان ، وجب أن يقاتل وأن جياهد ، ووجب                 
على الدولة أن تفعل ما تستطيع من األسباب اليت تعينها على قتاله وجهاده ، ونـسأل                

 احلق وحزبه ، وخيذل الباطل وأهلـه ، وأن يـرد        اهللا أن ينفع ذه األسباب وأن ينصر      
املظلومني إىل بالدهم موفقني ومهديني ، وأن خيذل الظامل وأن يدير عليه دائرة السوء ،               
وإن يهزم مجعه ويشتت مشله ، وأن يقينا شر هذه الفتنة ، وأن جيعلها موعظة للمؤمنني                

الستقامة على دينه ، وإعداد العدة      ونسأل اهللا أن جيعلها سببا للرجوع إىل اهللا وا        . مجيعا  
فاملسلمون يستفيدون من الفنت واحملن الفوائد املطلوبة ، ومـن          . الكافية جلهاد أعدائه    

ذلك أن حياسب كل واحد منا نفسه ، وأن جياهدها هللا حىت تستقيم على احلق ، وحىت                 
، واملعاصي  يدع ما حرم اهللا عليه ، فإن الطاعات من اجليش ااهد من أسباب النصر               

  . من أسباب اخلذالن 

فعلى ااهدين ، وعلى املظلومني أن يـصربوا ويـصابروا وأن يتقـوا اهللا ، وأن                
يستقيموا على دينه ، وأن حيافظوا على حقه ، وأن يتواصوا بـاحلق والـصرب عليـه ،           

ِبروا وِإنْ تص﴿: وبذلك يوفقون ، وجيعل هلم النصر املؤزر ، قال تعاىل يف كتابه العظيم          
   .)١(﴾وتتقُوا ال يضركُم كَيدهم شيئًا ِإنَّ اللَّه ِبما يعملُونَ مِحيطٌ

                                                
 .١٢٠سورة آل عمران اآلية ) ١(
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فمىت صرب املسلمون واتقوا رم فإنه ال يضرهم كيد األعداء ، وإن جرت علـيهم               
دة فالبد أن تكون هلـم  شاحملن ، وإن قتل بعضهم ، وإن جرح بعضهم ، وإن أصابتهم      

: حلميدة بوعد اهللا الصادق ، وفضله العظيم ، كما قـال سـبحانه وتعـاىل                العاقبة ا 
﴿   ِقنيتةَ ِللْماِقبِإنَّ الْع ِبر١(﴾فَاص(    ى  ﴿:  وقال تعاىلقْوةُ ِللتاِقبالْعو﴾)وقال تعـاىل  )٢  :
 وقـال سـبحانه     )٣(﴾بومن يتِق اللَّه يجعلْ لَه مخرجا ويرزقْه ِمن حيثُ ال يحتسِ          ﴿

  . )٤(﴾ومن يتِق اللَّه يجعلْ لَه ِمن أَمِرِه يسرا﴿: وحبمده 

فيجب علينا مجيعا رجاال ونساء يف هذه البالد وغريها ، وعلى مجيع املـسلمني يف               
كل مكان أن يستقيموا على دينه ، وأن حيافظوا على أوامره وينتهوا عن نواهيـه ، وأن    

 جهاد األعداء ، ومنها جهاد هذا العدو الظامل حاكم العراق وجنده الظامل ،              يصدقوا يف 
ومن أسباب النصر   ،وأن يكونوا يدا واحدة ضد هذا العدو الغاشم الكافر وحزبه امللحد            

تطبيق شريعة اهللا وحتكيمها يف كل شيء فالواجب على الدول اإلسـالمية واملنتـسبة              
 يف اهللا جهاد الصادقني ، وأن حتكم شريعة اهللا يف لإلسالم أن حتاسب أنفسها وأن جتاهد  

مجيع شئوا ، فهي سفينة النجاة ، كما أن سفينة نوح جعلها اهللا سفينة النجاة ألهـل                 
 صلى اهللا عليه    -األرض كلهم من الغرق ، كذلك شريعة اهللا اليت جاء ا سيدنا حممد              

 األرض كلهم أيضا ، مـن       هي سفينة النجاة ألهل   :  وهي الشريعة اإلسالمية     -وسلم  
  استقام عليها

                                                
 .٤٩سورة هود اآلية ) ١(
 .١٣٢سورة طه اآلية ) ٢(
 .٣ -٢سورة الطالق اآليتان ) ٣(
 .٤سورة الطالق االية ) ٤(
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وحافظ عليها كتبت له النجاة يف الدنيا واآلخرة ،  وإن أصابه بعض ما قدره اهللا عليه                  
مما يكره من شدة أو حرب أو غري ذلك ، فإن له النجاة والعاقبة احلميـدة يف الـدنيا                   

ة أمـرهم اهللا    فاملؤمنون من قوم نوح عليه السالم عندما أصابتهم الـشد         . . واآلخرة  
  . سبحانه بركوب السفينة وجناهم اهللا بسبب إميام ، واتباعهم لنوح عليه السالم 

فهكذا املؤمنون يف كل زمان ، البد هلم من صرب على الشدائد ، واسـتقامة علـى       
ِإنَّ الَِّذين ﴿: احلق حىت يأتيهم الفرج من اهللا سبحانه ، كما قال تعاىل يف سورة فصلت         

 وا             قَالُوا رـِشرأَبوا ونزحال تافُوا وخالِئكَةُ أَال تالْم ِهملَيلُ عزنتوا تقَامتاس ثُم ا اللَّهنب
ِبالْجنِة الَِّتي كُنتم توعدونَ نحن أَوِلياؤكُم ِفي الْحياِة الدنيا وِفي الْآِخرِة ولَكُم ِفيها ما      

 ِهي أَنتشِحيمٍ        تغَفُوٍر ر لًا ِمنزونَ نعدا تا مِفيه لَكُمو كُموقال سـبحانه يف ،      )١(﴾فُس 
ِإنَّ الَِّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا فَال خوف علَـيِهم وال هـم             ﴿سورة األحقاف   

ِفيه اِلِدينِة خنالْج ابحأَص ونَ أُولَِئكنزحلُونَيمعوا يا كَاناًء ِبمز٢(﴾ا ج( .  

فالواجب على مجيع املسلمني يف اجلزيرة العربية ويف غريهـا تقـوى اهللا سـبحانه          
وتعاىل، رجاال ونساء ، حكاما وحمكومني ، وأن يستقيموا على دينه ، وأن حياسـبوا               

ناها ، كمـا  أنفسهم من أين أصيبوا ، فما أصابنا شيء مما نكره إال بسبب معصية اقترف        
  .)٣(﴾وما أَصابكُم ِمن مِصيبٍة فَِبما كَسبت أَيِديكُم ويعفُو عن كَِثٍري﴿: قال عز وجل 

                                                
 .٣٢ -٣٠سورة فصلت اآليات ) ١(
 .١٤ -١٣سورة األحقاف اآليتان ) ٢(
 .٣٠سورة الشورى اآلية ) ٣(
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وهذا الذي وقع بسبب تقصرينا وسيئاتنا ، فيجب علينـا أن نرجـع إىل اهللا ، وأن        
ه ، وأن   نستقيم على حقه ، وأن حنـذر معـصيت        وأن  حناسب أنفسنا وأن جناهد هللا ،       

، حىت ينصرنا اهللا ، ويكفينا شر أنفسنا ، وشر أعدائنا ، كما قال عـز             بالصرب  نتواصى  
وتعـاونوا  ﴿:  وقال تعاىل )١(﴾وِإنْ تصِبروا وتتقُوا ال يضركُم كَيدهم شيئًا ﴿: وجل  

   )٢(﴾عدواِنعلَى الِْبر والتقْوى وال تعاونوا علَى الِْإثِْم والْ

يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبـت           ﴿: وقال سبحانه وحبمده    
كُماموقال عز من قائل  )٣(﴾أَقْد  :﴿   ِزيـزع لَقَـِوي ِإنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيو

    ماهكَّنِإنْ م ا          الَِّذينـوهنوِف ورعوا ِبالْمرأَمكَاةَ وا الزوآتالةَ ووا الصِض أَقَامِفي الْأَر
والْعصِر ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي    ﴿:  وقال سبحانه وتعاىل     )٤(﴾عِن الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الْأُمورِ    

 )٥(﴾وتواصوا ِبالْحق وتواصـوا ِبالـصبرِ     خسٍر ِإال الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت       
فهؤالء هم الراحبون يف كل مكان ، ويف كل عصر ، بإميام العظيم وعملهم الصاحل ،                

  . وتواصيهـم باحلق ، والصرب عليه 

 بالـصرب علـى احلـق       - كما هو عالج كل فتنة     -وهذه الفتنة ، هذا هو عالجها     
بالسالح املمكن ، والنصيحة املمكنـة ،       . لوسائل املمكنة   واجلهاد والثبات عليه بشىت ا    

  وبكل طريقة أباحها اهللا ، وشرعها حلل املشكالت ، وردع الظامل وإحقاق احلق 

                                                
 .١٢٠سورة آل عمران اآلية ) ١(
 .٢سورة املائدة اآلية ) ٢(
 .٧سورة حممد اآلية ) ٣(
 .٤١ -٤٠سورة احلج اآليتان ) ٤(
 . سورة العصر كاملة ) ٥(
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وإذا خاف املظلوم من أن يغلب ، واستعان مبن يأمنهم يف هذا األمر ، وعـرف منـهم     
نا ضد عدونا ، ولقـد      النصرة فال مانع من االستنصار ببعض األعداء الذين هم يف صف          

 وهو أفضل اخللق باملطعم بن عدي ملا مات أبو          - صلى اهللا عليه وسلم      -استعان النيب   
 وكان كافرا ومحاه من قومه ، ملا كان لـه مـن             صلى اهللا عليه وسلم   طالب عم النيب    

 إىل - صلى اهللا عليه وسـلم     -شهرة وقوة وشعبية ، فلما تويف أبو طالب وخرج النيب           
عوهم إىل اهللا مل يستطع الرجوع إىل مكة خوفا من أهل مكـة ، إال جبـوار   الطائف يد 

املطعم بن عدي وهو من رءوس الكفار ، واستنصر به يف تبليغ دعوة اهللا ، واستجار به                 
فأجاره ودخل يف جواره وهكذا عندما احتاج إىل دليل يدله على طريق املدينة استأجر              

  . ملا أمنه على هذا األمر شخصا من الوثنيني ليدله إىل املدينة 

هم خنيلها وزروعها بالنصف ، يزرعوـا       وملا احتاج إىل اليهود بعد فتح خيرب والّ       
للمسلمني ، واملسلمون مشغولون باجلهاد ملصلحة املسلمني ، ومعلوم عـداوة اليهـود       

هم على خنيـل خيـرب      للمسلمني ، فلما احتاج إليهم عليه الصالة والسالم وأمنهم والّ         
  . عها وزرو

فالعدو إذا كان يف مصلحتنا وضد عدونا فال حرج علينا أن نستعني به ضد عدونا،               
ومن عرف هذه   . ويف مصلحتنا ، حىت خيلصنا اهللا من عدونا مث يرجع عدونا إىل بالده              

احلقيقة وعرف حال الظامل وغشمه وما خيشى من خطر عظيم وعرف األدلة الـشرعية          
  . اتضح له األمر 

هيئة كبار العلماء هذا احلادث ، وتأملوه من مجيع الوجوه وقرروا أنه             توهلذا درس 
ال حرج فيما فعلت الدولة من هذا االستنصار للضرورة إليـه ، وشـدة احلاجـة إىل                 

  إعانتهم للمسلمني ، وللخطر العظيم
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الذي يهدد البالد لو استمر هذا الظامل يف غشمه واجتياحه للبالد ، ورمبا ساعده قـوم                
  . ومتالئوا معه على الباطل آخرون 

فاألمر يف هذا جلل وعظيم ، وال يفطن إليه إال من نـور اهللا بـصريته ، وعـرف            
احلقائق على ما هي عليه ، وعرف غشم الظامل ، وما عنده من القوة اليت نسأل اهللا أن                  
جيعلها ضده ، وأن يهلكه ويكبته ، وأن يكفينا شره وشر كل األعداء ، وأن يويل على                 

راق رجال صاحلا حيكم فيه بشرع اهللا ، وينفذ يف شعبه أمر اهللا ، كما نسأله سبحانه                 الع
أن يقيهم شر هذا احلاكم الظامل العنيد الذي عذم وآذاهم وعذب املسلمني وأحـدث            

  . هذه الفتنة ، وجر املسلمني إىل خطر عظيم 

 من فتنتـه ، وأن  نسأل اهللا أن يعامله بعدله ، وأن يقضي عليه ، وأن يريح املسلمني        
جيعل العاقبة احلميدة لعباده املسلمني ، وأن يرد املظلومني إىل بالدهـم ، وأن يـصلح                

وقـد  . حاهلم ، وأن يقيم فيهم أمر اهللا ، وأن يقينا وإياهم الفنت ما ظهر منها وما بطن         
رأيت أن أبسط القول يف هذه املسألة إليضاح احلق ، وبيان ما جيب أن يعتقد يف هـذا           

قام ، وبيان صحة موقف الدولة فيما فعلت ، ألن أناسا كثريين التبس عليهم األمر يف             امل
هذه احلالة ، وشكوا يف حكم الواقع وجوازه بسبب الضرورة واحلاجة الشديدة ، ألم              

 - أعين حاكم العـراق      -مل يعرفوا الواقع كما ينبغي ، ولعظم خطر هذا الظامل امللحد            
  . صدام حسني 

به عليهم هذا األمر ، وظنوا واعتقدوا صحة ما فعله جلهلهم ، واللتبـاس              وهلذا اشت 
  .األمر عليهم وظنهم أنه مسلم يدعو إىل اإلسالم بسبب نفاقه وكذبه 
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 ورمبا كان بعضهم مأجورا من حاكم العراق ، فتكلم بالباطل واحلقـد ، ألنـه                
ا تكلم بـه أولئـك   شريك له يف الظلم ، وبعضهم جهل األمر وجهل احلقيقة وتكلم مب   

  . الظاملون ، جهال منه باحلقيقة ، والتبست عليه األمور 

هذا هو الواقع ، وهو أن هذا الظامل اعتدى وظلم ، وأصر على عدوانه ومل يفئ إىل                 
واهللا سبحانه قد أمرنا أن نقاتل الفئة الظاملة ولو كانت مؤمنة ، حىت تفيء              . ترك الظلم   

 الفئة الباغية كافرة ملحدة ، فهي أوىل بالقتال ، وكفها           إىل أمر اهللا ، فكيف إذا كانت      
عن الظلم ونصر الفئة املظلومة املبغي عليها مبا يستطيعه املسلمون من أسـباب النـصر               

وقد حاول معه الناس ستة أشهر ، وطلبوا منه أن يراجع نفسه وخيرج             . والردع للظامل   
ق إال احلرب ، ودعت الـضرورة  من الكويت ، ويرجع عن ظلمه وبغيه ، فأىب ، فلم يب     

إىل االستعانة مبن هو أقوى من املبغي عليه ، على حرب هذا العدو الغاشم حىت جتتمـع       
  . القوى يف حربه وإخراجه 

نسأل اهللا أن يقضي عليه ، ويرد كيده يف حنره ، وأن يدير عليه دائرة السوء ، وأن                  
هم ويـصلح حـاهلم ، وأن       يكفي املسلمني شره وشر غريه ، وأن ينصرهم على أعدائ         

ومن الواجب على اجلميع االتعاظ ـذه       . مينحهم االستقامة على دينه إنه مسيع قريب        
الفنت واالستفادة منها يف إصالح أحوالنا ، واالستقامة على طاعة اهللا ورسـوله ، وأن               
 حناسب أنفسنا حىت نستقيم على احلق ، وندع ما سواه ، فاهللا سبحانه جيعل الباليا عظة       

فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا ويجعلَ اللَّـه ِفيـِه      ﴿: وعربة ملن يشاء ، كما قال جل وعال         
   كُِتب علَيكُم الِْقتالُ وهو﴿:  وقال سبحانه )١(﴾خيرا كَِثريا

                                                
 .١٩سورة النساء اآلية ) ١(
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ا شيئًا وهو شـر     كُره لَكُم وعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا وهو خير لَكُم وعسى أَنْ تِحبو           
  .)١(﴾لَكُم واللَّه يعلَم وأَنتم ال تعلَمونَ

. كما نسأل اهللا سبحانه أن جيعل يف هذه احلرب خريا لنا ، وأن جيعل عاقبتها محيدة               
 والصحابة يوم األحـزاب  - صلى اهللا عليه وسلم    -وجيب أن ال ننسى ما حدث للنيب        

عليهم األحزاب الكافرة ، وجاءم من فـوقهم ومـن          ناس ، فقد جتمعت     الوهم خري   
: أسفل منهم بقوة قوامها عشرة آالف مقاتل ، وحاصروا املدينة ، وقال أهل النفـاق                

 هكذا ذكر اهللا عنهم سبحانه يف سورة األحزاب         ﴾ما وعدنا اللَّه ورسولُه ِإال غُرورا     ﴿
قُونَ والَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض ما وعدنا اللَّـه         وِإذْ يقُولُ الْمنافِ  ﴿: يف قوله عز وجل     
 حىت نصر اهللا نبيه ، وأرسل الرياح اليت أكفـأت قـدورهم ،         )٢(﴾ورسولُه ِإال غُرورا  

وقلعت خيامهم ، وشردم كل مشرد ، فرجعوا خائبني واحلمد هللا بعد الشدة العظيمة              
   . - رضي اهللا عنهم - وأصحابه - عليه وسلم  صلى اهللا-اليت وقعت على رسول اهللا 

وهكذا يوم أحد حني جتمع الكفار ، وأغاروا على املدينة ، وحاصروها ، وجـرى             
ما جرى من جرح وقتل من قتل من الصحابة حىت أنزل اهللا نصره وتأييده ، وسلم اهللا                 

ى اهللا نبيـه    املسلمني وأدار على أعدائه دائرة السوء ، ورجعوا إىل مكة صاغرين ، وأجن            
 ومجاعة كثرية مـن      صلى اهللا عليه وسلم    بعدما قتل سبعون من الصحابة ، وجرح النيب       

  . أصحابه ، واجتهد املشركون يف قتله فوقاه اهللا شرهم 

                                                
 .٢١٦قرة اآلية سورة الب) ١(
 .١٢سورة األحزاب اآلية ) ٢(
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أَولَما أَصابتكُم مِصيبةٌ قَـد     ﴿: وملا استنكر املسلمون هذا احلدث ، قال اهللا تعاىل          
 ذلك  )١(﴾قُلْتم أَنى هذَا قُلْ هو ِمن ِعنِد أَنفُِسكُم       ﴿) يوم بدر   ( عين   ي ﴾أَصبتم ِمثْلَيها 

 هو واملسلمون أصام ما أصام يوم أحد بـسبب          - صلى اهللا عليه وسلم      -أن النيب   
 أن ميسكوا ثغـرا ، وهـو       - صلى اهللا عليه وسلم      -أمر فعله الرماة الذين أمرهم النيب       

وه حىت ال يدخل منه جيش العدو ، فلما رأى الرماة أن العدو قد    جبل الرماة ، وال يترك    
انكشف وازم ظنوا أا الفيصلة ، فتركوا الثغر وصاروا جيمعون الغنيمة وتركوا أمـر              

 فدخل العدو من ذلك الثغر ، وحصل ما حـصل مـن             - صلى اهللا عليه وسلم    -النيب  
ولَقَد صدقَكُم اللَّه وعـده     ﴿:  قوله   اهلزمية واملصيبة العظيمة على املسلمني ، فأنزل اهللا       

حتى ِإذَا فَِشلْتم وتنازعتم ِفي الْأَمِر وعصيتم ِمن        ﴿ يعين تقتلوم    ﴾ِإذْ تحسونهم ِبِإذِْنهِ  
 أي من اهلزمية للعدو ، يعين بذلك الرمـاة ، فـشلوا ،              )٢(﴾بعِد ما أَراكُم ما تِحبونَ    

 فلم يصربوا وعندما وقع منـهم       - صلى اهللا عليه وسلم    -تنازعوا ، وتركوا أمر النيب      و
أَولَما أَصابتكُم مِصيبةٌ قَد أَصـبتم ِمثْلَيهـا   ﴿ :هذا سلط اهللا عليهم العدو ، قال تعاىل  

  .)٣(﴾لِّ شيٍء قَِدير قُلْتم أَنى هذَا قُلْ هو ِمن ِعنِد أَنفُِسكُم ِإنَّ اللَّه علَى كُ

 وأصحابه يصيبهم مثل هذه اهلزمية والقتل       - صلى اهللا عليه وسلم      -فإذا كان النيب    
  واجلراح بسبب ما وقع من بعضهم من الذنوب فكيف حبالنا ؟ 

  فالواجب على أهل اإلسالم أينما كانوا أن حياسبوا أنفسهم ، وأن 

                                                
 .١٦٥سورة آل عمران اآلية ) ١(
 .١٥٢سورة آل عمران اآلية ) ٢(
 .١٦٥سورة آل عمران اآلية ) ٣(
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يا أَيها ﴿: وبوا إىل اهللا منها ، كما قال اهللا تعاىل   جياهدوها يف اهللا ويتفقدوا عيوم ، ويت      
  .)١(﴾الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمت ِلغٍد

انظروا ما قدمتم لآلخرة ، فإن كنتم قدمتم أعماال خرية فامحدوا اهللا عليها             : واملعىن  
 سيئة فتوبوا إىل اهللا منها ، وارجعوا إىل احلق          واسألوه الثبات ، وإن كنتم قدمتم أعماال      

  .والصواب

 فالواجب على أهل اإلميان أينما كانوا أن يتقوا اهللا دائما ، وحياسبوا أنفسهم دائما،       
وال سيما وقت الشدائد وعند احملن ، كحالنا اليوم ، جيب الرجوع إىل اهللا ، والتوبة إليه        

 لينا هذا العدو إال بذنوبنا ، فالبد من جهاد        وحساب النفس وجهادها هللا ، وما سلط ع       
النفس ، والبد من الضراعة إىل اهللا ، وسؤال اهللا سبحانه وتعاىل أن ينصرنا على عدونا،             

  . وأن يذل عدونا ، وأن يكفينا شره وشر أنفسنا وشر الشيطان 

 جـاَءهم   فَلَوال ِإذْ ﴿: البد من الضراعة إىل اهللا ، وسؤاله التأييد ، كما قال تعاىل             
 -والـنيب   . إىل اهللا ، وسؤاله جل وعال النصر        الضراعة   فالبد من    )٢(﴾بأْسنا تضرعوا 

 يوم بدر ليلة الواقعة قام يناجي ربه ، ويدعوه ويبكي ، ويسأل             -صلى اهللا عليه وسلم     
حسبك يـا  : ( ربه النصر ، حىت جاءه الصديق رضي اهللا عنه بعدما سقط رداؤه وقال        

 صـلى اهللا عليـه      -، فإذا كان رسول اهللا      ) هللا إن اهللا ناصرك إن اهللا مؤيدك        رسول ا 
 وهو أفضل الناس وسيد ولد آدم يتضرع إىل اهللا فكيف حبالنا وحنن يف أشـد                -وسلم  

  الضرورة إىل التوبة إىل اهللا ، وإىل البكاء من خشيته ، وإىل طلب

                                                
 .١٨سورة احلشر اآلية ) ١(
 .٤٣سورة األنعام اآلية ) ٢(
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   !؟النصر منه سبحانه وتعاىل يف ليلنا وارنا

فلة شرها عظيم ، واملعاصي خطرها كبري ، فالواجب اإلقالع عنها والتوبة إىل             فالغ
اهللا سبحانه ، فالذي عنده تساهل يف الصالة جيب أن حيافظ عليها ويبادر إليها ويصلي               
يف اجلماعة ، والذي يتعامل بالربا جيب أن يترك ذلك ، وأن يتوب إىل اهللا منه ، والذي                  

 ويرب والديه ، والقاطع ألرحامه يتقي اهللا ويصل أرحامه ،           عنده عقوق لوالديه يتقي اهللا    
والذي يشرب املسكر يتقي اهللا ويقلع عن ذلك ، ويتوب إىل اهللا ، والذي يغتاب الناس                

  . حيذر ذلك وحيفظ لسانه ويتقي اهللا 

وهكذا املوظف املقصر   . سب كل إنسان نفسه يف كل عيوبه ويتقي اهللا          اوهكذا حي 
مانته يتقي اهللا ، ويؤدي حق اهللا وحق عباده ، وهكذا الرؤسـاء كـل   يف وظيفته ويف أ   

واحد منهم سواء كان ملكا أو رئيس مجهورية أو وزيرا كل واحد منـهم عليـه أن                 
وهكذا كل  . حياسب نفسه هللا ، وجياهدها هللا ، ويتوب إىل اهللا سبحانه من سيئ عمله               

ورسوله ، ويطيع رئيـسه يف      موظف ، وكل جندي ، عليه أن جياهد نفسه ويطيع اهللا            
وهذا كله من أسباب النـصر      . املعروف ، ويتوب إىل اهللا من سيئات عمله وتقصريه          

والعاقبة احلميدة ، فال بد من الصدق مع اهللا وجهاد النفس والتوبة الصادقة من سـائر                
 النصرنطلب منه   وال بد من الدعاء والضراعة إىل اهللا        . الذنوب من الرؤساء واملرءوسني     

والتأييد والعون على العدو ، وسؤال اهللا أن خيذل العدو ويرد كيده يف حنره ، وال بـد                  
وأَِعدوا ﴿: مع ذلك من األسباب احلسية ، من قوة وجيش وسالح كما قال سبحانه              

  يا أَيها الَِّذين﴿:  وقال جل وعال )١(﴾لَهم ما استطَعتم ِمن  قُوٍة

                                                
 .٦٠سورة األنفال اآلية ) ١(
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 فيجب على أهل اإلميان أن يعدوا العـدة املناسـبة جلهـاد          )١(﴾ذْركُمآمنوا خذُوا حِ  
وأَِعدوا لَهم ما اسـتطَعتم     ﴿: األعداء بكل ما يستطيعون ، واهللا سبحانه وتعاىل يقول          

من الـسالح والرجـال     :  فعلى املسلمني أن يعدوا ما استطاعوا من القوة          ،﴾ِمن قُوةٍ 
ذلك كفاهم اهللا شر عدوهم وجاءهم النصر من اهللا ، يقول اهللا            والتدريب ، فإذا فعلوا     

 )٢(﴾كَم ِمن ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلَبت ِفئَةً كَِثريةً ِبِإذِْن اللَِّه واللَّه مـع الـصاِبِرين             ﴿: سبحانه  
 )٣(﴾يثَبت أَقْدامكُم يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ تنصروا اللَّه ينصركُم و        ﴿: ويقول سبحانه   

وِإنْ تصِبروا وتتقُوا ال يضركُم كَيدهم شيئًا ِإنَّ اللَّه ِبمـا         ﴿: ويقول سبحانه وحبمده    
  .)٤(﴾يعملُونَ مِحيطٌ 

كما جيب على املسلم أن يلح يف الدعاء ويسأل ربه من خريي الدنيا واآلخرة كما               
وِإذَا سـأَلَك   ﴿:  وقال جل وعال     )٥(﴾دعوِني أَستِجب لَكُم  ا﴿ :  وتعاىل قال سبحانه 

ِعباِدي عني فَِإني قَِريب أُِجيب دعوةَ الداِع ِإذَا دعاِن فَلْيستِجيبوا ِلي ولْيؤِمنوا ِبـي              
 فعلينـا أن    )٧(﴾ِلِهواسأَلُوا اللَّه ِمن فَض   ﴿ :  وتعاىل  وقال سبحانه  )٦(﴾لَعلَّهم يرشدونَ 

 صلى  -نلح يف الدعاء ، وال نستبطئ اإلجابة ، وهلذا جاء يف احلديث الصحيح ، يقول                
   يستجاب ألحدكم ما مل يعجل يقول دعوت" :–اهللا عليه وسلم 

                                                
 .٧١سورة النساء اآلية ) ١(
 .٢٤٩سورة البقرة اآلية ) ٢(
 .٧سورة حممد اآلية ) ٣(
 .١٢٠سورة آل عمران اآلية ) ٤(
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 .٣٢سورة النساء اآلية ) ٧(
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   ."ودعوت فلم أره يستجاب يل فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء

 ، فاهللا حكـيم علـيم ، يف         فال ينبغي للمؤمن أن يدع الدعاء وإن تأخرت اإلجابة        
تأخري اإلجابة يؤخرها سبحانه حلكم بالغة ، حىت يتفطن اإلنسان ألسباب التـأخري ،              

من التوبة النصوح والعنايـة باملكـسب       . وحياسب نفسه ، وجيتهد يف أسباب القبول        
احلالل ، وإقبال القلب على اهللا ومجعه عليه سبحانه حني الدعاء ، إىل غري ذلك مـن                 

فلو أن كل إنسان يعطى اإلجابة يف احلال لفاتت هذه          . د العظيمة والنتائج املفيدة     الفوائ
  . املصاحل العظيمة 

ومما يوضح ما ذكرت أن نيب اهللا يعقوب عليه الصالة والسالم طلب من ربـه أن                
جيمع بينه وبني ولده يوسف ، فتأخرت اإلجابة مدة طويلة ، ومكث يوسف يف السجن        

ي نيب كرمي ، هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم اخلليـل علـيهم              بضع سنني ، والداع   
  . الصالة والسالم فعلم بذلك أن اهللا سبحانه له حكم عظيمة يف تأخري اإلجابة وتعجيلها

ما من مسلم يـدعو   ":  أنه قال    - صلى اهللا عليه وسلم      -وقد صح عن رسول اهللا      
 ا إحدى ثالث إما أن تعجل له        اهللا بدعوة ليس فيها إمث وال قطيعة رحم إال أعطاه اهللا          

 فقـال  "دعوته يف الدنيا وإما أن تدخر له يف اآلخرة وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها     
رواه اإلمـام أمحـد يف   "اهللا أكثر" :الصحابة رضي اهللا عنهم يا رسول اهللا إذا نكثر قال    

 مـا هـي     واملقصود أن املشروع للمسلم عندما تتأخر اإلجابة أن يتأمـل ،          . مسنده  
  .األسباب ، ملاذا تأخرت اإلجابة؟ ملاذا سلط علينا العدو؟ ملاذا هذا البالء؟ 

يتأمل وحيل سب نفسه وجياهدها حىت حتصل له البصرية بعيوب نفـسه ، وحـىت               
  والدولة تعاجل نقصها ، والشخص يعاجل . يعاجلها بالعالج الشرعي 
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 ودواء  - صلى اهللا عليه وسلم    -يب  نقصه ويداويه ، كل داء له دواء ، كما قال ذلك الن           
  . الذنوب التوبة إىل اهللا سبحانه ، واالستقامة على طاعته هذا هو دواء الذنوب 

فالواجب على كل إنسان أن يعاجل ذنبه ومعصيته بالتوبة النصوح وحياسب نفسه ،             
فاهللا سبحانه مل يظلمك بل أنـت الظـامل         . ويعلم أن ربه سبحانه ليس بظالم للعبيد        

سك ، تأمل وحاسب نفسك ، وجاهدها ، وهذا احلاكم الظامل ، أعـين حـاكم                لنف
العراق صدام حسني يرمي السعودية بالصواريخ ، فماذا فعلت معه الـسعودية؟ لقـد              
ساعدته مساعدة عظيمة على عدوه ، ساعدته باملساعدات اليت ذكرها صدام يف كتابه             

  . خلادم احلرمني الشريفني 

املساعدات وأخفى الكثري واملطلوب منه اآلن اخلروج مـن         وذكر أشياء كثرية من     
الكويت وسحب جيشه منها ، وبعد ذلك حيصل التفاوض يف بقية املشاكل ، فهل هذا               
هو جزاء اإلحسان للكويت بأن خيرجهم من ديارهم وقد أحسنوا إليه كـثريا؟ وهـل               

ها؟ هذا هو   جزاء ما عملت السعودية أن يضرا بالصواريخ وحيشد جيوشه على حدود          
هـلْ جـزاُء الِْإحـساِن ِإال    ﴿: جزاء احملسن عند صدام حسني واهللا يقول سـبحانه     

 لقد أحسنت إليه السعودية عند امللمات ، وواسـته عنـد الـشدائد ،               )١(﴾الِْإحسانُ
والكويت كذلك ، ودول اخلليج كذلك ، كلهم ساعدوه ومدوه مبا يـستطيعون ، مث               

ن اللئيم الغشوم ، لقد طلبوا منه أن خيرج من الكويـت ، وأن    كانت هذه هي العاقبة م    
يسحب جيوشه منها ، مث يكون بعد ذلك التفاوض والنظر يف املشاكل اليت بينه وبـني                

  الكويت ،

                                                
 .٦٠سورة الرمحن اآلية ) ١(



  

 - ١٤٥ -

وحلها بالوسائل السلمية ولكنه من خبثه وظلمه حيث أنصاره وأذنابه على أن يـؤذوا              
نفاقه وخبثه يضرب اليهود اآلن حىت يفرق       الناس يف البلدان األخرى ، مث من تدليسه و        

  . اجلمع املوجود وحىت يرفع عنه احلصار اآلن الذي وقع 

ملاذا ترك اليهود قبل الكويت ، ويضرا اآلن ، كان ينبغي له أن يضرب اليهـود ،              
لكن خبثه وظلمه وغـشمه  . ألم هم العدو ، بدل أن يضرب جريانه ومن أحسن إليه  

 على أن يضرب اليهود اآلن ، حىت يفرق هؤالء اتمعني حلربه ،              محله -ونفاقه ومكره 
وحىت خيرج من هذا احلصار احمليط به ، ولكنها مل ترد عليه ، حىت يظل هذا احلصار ،                   
وحىت يقضي اهللا فيه أمره سبحانه وتعاىل ، وحىت خييب اهللا آماله ، ويرد كيده يف حنره،                 

 أن يرد كيده يف حنره ، وأن يستجيب دعوات          نسأل اهللا  .  وتعاىل حبوله وقوته سبحانه  
املسلمني ضده ، فهو ظامل ملبس خمادع منافق ، جيمع كل شر وكل حيلة ، وكل بالء                 

  . للخداع والظلم وا لعدوان 

ولكن نسأل اهللا بأمسائه احلسىن ، وصفاته العال ، أن يقضي عليه ، وأن يدير عليـه               
وانه ، وأن يرد من هـو حـائر يف أمـره إىل          دائرة السوء ، وأن خيذل اهللا أنصاره وأع       

البصرية واهلدى ، وأن يقضي على أنصاره الظاملني املعتـدين ، وأن يهلكهـم معـه ،           
كما نسأله سبحانه أن ينصر املـسلمني       . ويسلط عليهم جندا من عنده إنه جواد كرمي         

على هذا  عليه وحزبه ، وأن ينصر من نصر املسلمني عليه وعلى أعوانه حىت يقضي اهللا               
  . الظامل ، وحىت خيرجه من الكويت صاغرا ذليال 

  ف اهللا اكما نسأل اهللا سبحانه أن يويل على العراق رجال صاحلا خي
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  . ويراقبه وحيكم يف العراقيني شريعة اهللا ، ويبسط فيهم العدل واإلحسان 

ن وعلينا أيها األخوة ، وعلى كل مسلم يف كل مكان ، أن نتقي اهللا سـبحانه ، وأ         
ن جناهد أنفسنا يف ذلك ، مع سؤاله سـبحانه النـصر املعجـل     أنستقيم على دينه ، و    

 املعتدي ، وأن يسلط عليه جندا        الظامل ألوليائه وأهل طاعته املظلومني ، وأن يكبت هذا       
ف اهللا فيهم ، وحيسن إليهم      امن عنده ، وأن يقضي عليه ، وأن يويل على العراق من خي            

.  إنه جل وعال جواد كرمي ، وال حول وال قـوة إال بـل هللا   وحيكم فيهم بشرع اهللا ، 
وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد عبد اهللا ورسوله وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحـسان               

  . إىل يوم الدين 
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  أسئلة وأجوبة بعد احملاضرة
 حكم التشكيك بشأن االستعانة بغري املسلمني يف قتال –أ 

  .طاغية العراق

قول بعض الناس الذين يشككون يف فتوى هيئة كبار العلمـاء           ي: السؤال األول 
 -بشأن االستعانة بغري املسلمني يف الدفاع عن بالد املسلمني وقتال حاكم العـراق            

  . فما تعليق مساحتكم على ذلك؟ .. بعدم وجود األدلة القوية اليت تدعمها 

لرب جل وعـال    قد بينا ذلك فيما سبق ويف مقاالت عديدة ، وبينا أن ا           : اجلواب  
أنه سبحانه أباح لعباده املؤمنني إذا اضطروا إىل ما حرم عليهم       : أوضح يف كتابه العظيم     

وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم ِإال مـا اضـطُِررتم           ﴿: أن يفعلوه ، كما قال تعاىل       
  .)١(﴾ِإلَيِه

: ة وغريها قال يف آخـر اآليـة          وملا حرم امليتة والدم واخلرتير واملنخنقة واملوقوذ      
﴿ِحيمر غَفُور اِنٍف ِلِإثٍْم فَِإنَّ اللَّهجتم رٍة غَيصمخِفي م طُرِن اض٢(﴾فَم(.  

 واملقصود أن الدولة يف هذه احلالة قد اضطرت إىل أن تستعني ببعض الدول الكافرة        
آخرين ، لو انتصر لظهـروا  ألن خطره كبري ، وألن له أعوانا . على هذا الظامل الغاشم   

وعظم شرهم ، فلهذا رأت احلكومة السعودية وبقية دول اخلليج أنه ال بـد مـن دول         
  قوية تقابل هذا العدو امللحد

                                                
 .١١٩سورة األنعام اآلية ) ١(
 .٣سورة املائدة اآلية ) ٢(
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وهيئة كبار العلمـاء يف اململكـة       . الظامل ، وتعني على صده وكف شره وإزالة ظلمه          
ال بينوا أن هذا أمر سائغ ، وأن        العربية السعودية ملا تأملوا هذا ونظروا فيه ، وعرفوا احل         

الواجب استعمال ما يدفع الضرر ، وال جيوز التأخر يف ذلك ، بل جيب فورا استعمال                
ما يدفع الضرر عن املسلمني ، ولو باالستعانة بطائفة من املشركني فيما يتعلـق بـصد        

أخذوها ،  العدوان وإزالة الظلم ، وهم جاءوا لذلك وما جاءوا ليستحلوا البالد ، وال لي             
بل جاءوا لصد العدوان وإزالة الظلم مث يرجعون إىل بالدهـم ، وهـم اآلن يتحـرون      
املواضع اليت يستعني ا العدو ، وما يتعمدون قتل األبرياء، وال قتل املـدنني ، وإمنـا                 
يريدون قتل الظاملني املعتدين وإفساد خمططهم والقضاء على سبل إمدادهم وقـوم يف             

إم حاصـروا   : ض املرجفني املغرضني يكذب على الناس ، ويقول         ولكن بع . احلرب  
م تركوا ، كل هذا من ترويج الباطل والتشويش على الناس           إم فعلوا ، و   إاحلرمني، و 

حلقد يف قلوب بعض الناس ، أو جلهل من بعضهم وعدم بصرية ، أو ألنه مستأجر من                 
هم من جهل احلقائق والتبـست      من: والناس أقسام   . حاكم العراق ليشوش على الناس      

عليه األمور ، ومنهم من هو جاهل ال يعرف األحكام الشرعية ، ومنـهم مـن هـو                  
  . مستأجر من الطغاة الظلمة ليشوش على الناس ، ويلبس عليهم احلق ، واهللا املستعان 

 حكم اختاذ األسباب الواقية من أخطار الغازات اجلوية –ب 
  .السامة 

م بعض اجلهات املختصة ، بتوجيه الناس لفعل بعض األمور          تقو : السؤال الثاين 
  لتاليف أخطار الغازات السامة ، والغازات اجلوية الضارة ، فهل على 
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  املسلم من حرج يف اتباع تلك التعليمات؟ 

:  املسلم مأمور بأخذ احلذر واتباع التعليمات اليت تقي الشر قال تعـاىل               :اجلواب
﴿    ا الَِّذينها أَيي  كُمذُوا ِحذْروا خنفاملؤمن إذا أخذ باألسباب النافعة والواقيـة        )١(﴾آم 

بإذن اهللا من الشر ، ال بأس عليه ، كأن يستعمل الكمامات اليت متنـع مـن وصـول                
الغازات السامة إليه ، وغريها من أسباب الوقاية عند احلاجة إىل ذلـك ، وكحمـل                

ل ، وكما يقتل احلية والعقرب يف الصالة        السالح إذا صال عليه صائل ليصد هذا الصائ       
وأَِعدوا ﴿: فاإلنسان مأمور باألسباب النافعة ، كما قال تعاىل         . وغريها لدفع شرمها    

يا أَيهـا الَّـِذين آمنـوا خـذُوا         ﴿: وكما قال تعاىل    )٢(﴾لَهم ما استطَعتم ِمن قُوٍة      
كُموهو قوله تعاىل    .  من األمر بالتهيؤ بالسالح       وكما يف آية صالة اخلوف     )٣(﴾ِحذْر :

﴿           مهتِلحذُوا أَسأْخلْيو كعم مهطَاِئفَةٌ ِمن قُمالةَ فَلْتالص ملَه تفَأَقَم ِفيِهم تِإذَا كُنو﴾ 
  .اآلية من سورة النساء 

 هل القتال مع غري املسلمني لدفع العدو من اجلهاد يف –ج 
  سبيل اهللا ؟

معلوم أن هناك جيوشا غري إسالمية تقاتل حاكم العراق معنا ،            : سؤال الثالث ال
  فهل قتالنا معهم حتت راية واحدة يعترب جهادا؟ ومن قتل منا هل يعترب شهيدا؟ 

                                                
 .٧١سورة النساء اآلية ) ١(
 .٦٠ اآلية سورة األنفال) ٢(
 .١٠٢سورة النساء اآلية ) ٣(
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 ااهد يف هذا السبيل إن أصلح اهللا نيته وهو جياهد لدفع الظلـم ونفـع        :اجلواب  
وهذه اجليوش ليست حتت راية   . و شهيد إن قتل     املسلمني فهو جماهد يف سبيل اهللا ، وه       

فاجليوش السعودية حتت قائدها خالد بـن       . الكفرة ، بل كل جيش حتت قيادة قائده         
سلطان ، وحتت القائد األعلى خادم احلرمني الشريفني ، واجليوش املصرية حتت قائدها             

 حتت قائـدها    املصري ، واجليوش السورية حتت قائدها السوري ، واجليوش اإلجنليزية         
: اإلجنليزي ، وهكذا ، ولكن بينهم اتفاق على التنظيم ، ال بد منه ، اهللا تعاىل يقـول                   

﴿    كُمِرحي بذْهتلُوا وفْشوا فَتعازنال تفال بد من التنظيم والتعاون بني اجلميـع         )١(﴾و 
  . حىت ال حيدث الفشل ، وحىت ال يطمع العدو 

 جاءه رجل وسأله قائال إذا جاءين رجل يريد مايل؟          - صلى اهللا عليه وسلم    -والنيب  
 "فأنت شهيد " : قال فإن قتلين؟ قال    "قاتله" : قال فإن قاتلين؟ قال    "ال تعطه مالك  " :قال

فإذا كان هذا يف إنسان     .  أخرجه مسلم يف صحيحه      "هو يف النار  " :قال فإن قتلته؟ قال   
ه املسلمني وعـن حرماتـه ،       يدافع عن ماله ، فكيف فيمن يدافع عن دينه وعن إخوان          

من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون    ":  يقول   - صلى اهللا عليه وسلم    -والرسول  
   ."دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد

وأنت أيها املسلم ااهد يف هذه احلرب ، إن أصلح اهللا نيتك ، تقاتل عـن ديـن                  
   املسلمني وأمواهلم وبالدهم ، وعن عامةاإلسالم وعن نفوس

                                                
 .٤٦سورة األنفال اآلية ) ١(
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 املسلمني وحرمام ، وتصد عنهم عدوا ملحدا ، أكفر من اليهود والنـصارى ،              
وجتاهد إلزالة ظلمه ودفع شره فاألمر عظيم ، واجلهاد من أهـم الواجبـات يف هـذا      

خيشى أن  ألنه أعانه على الظلم والعدوان ، و      . السبيل ، واملقاتل مع صدام متوعد بالنار        
يكون كافرا إذا وافقه على بعثيته وإحلاده ، أو استحل قتل املسلمني ، فاملقـصود أنـه            
شريك له يف الظلم والعدوان ويف كفره تفصيل ، وهو متوعد بالنار حىت لو كان مـن                 

  . املسلمني لقتاله مع الظاملني إلخوانه املسلمني وإخوانه املظلومني 

 الظامل فهو على خري عظيم ، إن قتل فهو شـهيد ،          أما املقاتل املسلم الذي هو ضد     
وبكل حال فله أجر ااهدين سلم أو قتل ، إذا أصلح           . وإن أسر أو جرح فهو مأجور       

  . اهللا نيته 

   هل قتال حاكم العراق من اجلهاد يف سبيل اهللا ؟–د 

يشكك كثري من الناس يف أن القتال ضد صدام من اجلهـاد يف        : السؤال الرابع 
 اهللا ، بل هو من أجل املصاحل املادية من نفط وأرض ، ولو أن املسلمني قاموا                 سبيل

فاليهود قد ظلموا واعتدوا على أرض      . ل اليهود ملا وقفت معهم دول التحالف        ابقت
املسلمني كما فعل حاكم العراق أهلكه اهللا ، ومع هذا مل يسترد احلق إىل أهله منـذ          

  .  مساحتكم توضيح هذا األمر نرجو من. . أربعني سنة وحىت اآلن 

اعتدوا على أرض فلسطني والواجـب علـى        :  اليهود هلم حالة أخرى       :اجلواب
املسلمني جهادهم حىت خيرجوهم من بالد املسلمني ، وحىت ينتصر إخواننا الفلسطينيون            
عليهم ، ويقيموا دولتهم اإلسالمية على أرضهم ، وهذا ال شك يف وجوبه على الدول               

  . حسب الطاقة اإلسالمية
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 ولكن ال جيوز إقحام هذا يف هذا ، فعدم قيام الدول اإلسالمية جبهـاد اليهـود يف    
الوقت احلاضر جهادا مباشرا ال يبيح لصدام قتال املسلمني يف اجلزيـرة العربيـة وال يف     
الكويت وال غريها ، وال يبيح ألحد من املسلمني أن يعينه على ذلك ، وال جيوز للدول              

ية أن متكنه من عدوانه وظلمه ، بل جيب صده وكف عدوانه وإزالة ظلمه عن               اإلسالم
وقَاِتلُوهم حتى ال تكُونَ    ﴿: املسلمني بكل ما يستطاع من القوة عمال بقول اهللا تعاىل           

ني اقْتتلُوا  وِإنْ طَاِئفَتاِن ِمن الْمؤِمنِ   ﴿: وقوله سبحانه   )١(ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه ِللَِّه ﴾     
فَأَصِلحوا بينهما فَِإنْ بغت ِإحداهما علَى الْأُخرى فَقَاِتلُوا الَِّتي تبِغي حتى تِفيَء ِإلَـى              

  . اآلية )٢(﴾أَمِر اللَِّه 

فإذا كانت الفئة الباغية املؤمنة جيب قتاهلا حىت تفيء إىل أمر اهللا وترجع عن ظلمها               
كافرة الباغية مثل صدام وأتباعه البعثيني وغريهم أوىل بالقتال حىت يفيئـوا            فقتال الفئة ال  

إىل احلق ويرجعوا عن الظلم ومبا ذكرنا يعلم أن اليهود هلم شأن آخر ، وقتاهلم واجب                
وعدوان هذا الظامل على الكويت عدوان مستقل جيب أن يصد ويقاتل أوال ،             . مستقل  

  . ويتخلص منه 

قصري املسلمني يف اجلهاد مع الفلسطينيني ضد اليهود مـسوغا          وال جيوز أن يكون ت    
. خلذالم يف جهاد عدو اهللا صدام الذي هو أكفر من اليهود والنصارى ، وأضل منهم              

وقد اعتدى على شعب آمن مث عزم على االعتداء على بقية دول اخلليج ، ونواياه اخلبيثة           
   معلوم ، وقتالههمعلومة ، وشر

                                                
 .٣٩سورة األنفال اآلية ) ١(
 .٩سورة احلجرات اآلية ) ٢(
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دقت العزائم ، وهدى اهللا اجلميع وأعام سبحانه على قتـال صـدام             فإذا ص . متعني  
 الكويت من أيديهم ، ففي إمكام إن شاء اهللا        اذوجنده ، وصدهم عن عدوام واستنق     

أن جياهدوا اليهود ويستنقذوا القدس من أيديهم وذلك جهاد آخر وواجب آخر كمـا          
لكفرة ، إذا استطاعوا ذلـك حـىت   أنه جيب على املسلمني أن جياهدوا غري اليهود من ا       

يدخلوا يف دين اهللا أفواجا ، أو يؤدوا اجلزية إن كانوا من أهلها ، كما قـال اهللا عـز                    
:  وقـال سـبحانه      )١(﴾وقَاِتلُوهم حتى ال تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين ِللَّـهِ        ﴿: وجل  

الْيوِم الْآِخِر وال يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسـولُه         قَاِتلُوا الَِّذين ال يؤِمنونَ ِباللَِّه وال بِ      ﴿
                ـمهـٍد وي نةَ عيطُوا الِْجزعى يتح ابوا الِْكتأُوت الَِّذين ِمن قالْح ونَ ِدينِدينال يو

 ،   فاملسلمون عليهم أن يقاتلوا الكفرة مجيعا ، حىت يكون الدين كله هللا            )٢(﴾صاِغرونَ
إال من أدى اجلزية من أهل اجلزية ، فإذا عجزوا عن ذلك فإم ال يالمون إذا قاتلوا من                  

   )٣(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم﴿: تعدى عليهم دون غريهم لقول اهللا سبحانه 

فاليهود قد تعدوا على فلسطني فعلى املسلمني أن يقاتلوا مع الفلسطينيني ضدهم ،             
على الكويت وحشد اجليوش على السعودية بعدوان جديد من ظامل عنيد           وتعدي صدام   

  ملحد ، أكفر من اليهود والنصارى

                                                
 .١٩٣سورة البقرة اآلية ) ١(
 .٢٩سورة التوبة اآلية ) ٢(
 .١٦سورة التغابن اآلية ) ٣(
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. والعياذ باهللا ، فيجب صده وقتاله ، ألن الشيوعيني والبعثيني أكفر من أهل الكتـاب              
  . كفى اهللا املسلمني شرهم مجيعا 

ة  هل يتعني على مجيع املسلمني الوقوف مع حاكم اململك–هـ 
  لقتال حاكم العراق ؟

هل يتعني على مجيع املسلمني الوقوف مع اململكة ومقاتلة هذا          : السؤال اخلامس   
  الظامل الباغي؟ 

 هذا اعتقادنا ، فكما جيب عليهم أن يقاتلوا اليهود حسب الطاقة فكذلك          :اجلواب  
ـ              د جيب عليهم أن يقاتلوا صدام حسب الطاقة من باب أوىل ، وأن يكونوا مع احلق ض

ألن يف ذلك   . هذا واجبهم مجيعا حسب الطاقة والقدرة       . الظامل يف كل زمان ومكان      
: نصرا للمظلوم وردعا للظامل ، واهللا جل وعال أمر بذلك وأذن فيه يف قوله عز وجـل           

:  كما سبق ويف قولـه جـل وعـال           . اآلية )١(﴾وِإنْ طَاِئفَتاِن ِمن الْمؤِمِنني اقْتتلُوا    ﴿
نتصر بعد ظُلِْمِه فَأُولَِئك ما علَيِهم ِمن سِبيٍل ِإنما الـسِبيلُ علَـى الَّـِذين               ولَمِن ا ﴿

   أَِليم ذَابع ملَه أُولَِئك قِر الْحيِض ِبغونَ ِفي الْأَرغبيو اسونَ النظِْلموالرسـول  )٢(﴾ي
انصر أخـاك   " : -هللا عليه وسلم   صلى ا  - أمر بذلك يف قوله    - صلى اهللا عليه وسلم    -

حتجزه عن " : قيل يا رسول اهللا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظاملا؟ قال  "ظاملا أو مظلوما  
 فإذا كان املسلم الظامل جيب أن يردع عن ظلمـه ، فالكـافر     "الظلم فذلك نصرك إياه   

   .الظامل أوىل بذلك بكفره وظلمه مثل حاكم العراق وأشباهه من املالحدة الظلمة

                                                
 .٩سورة احلجرات اآلية ) ١(
 .٤٢ -٤١سورة الشورى اآليتان ) ٢(
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   هل حاكم العراق كافر وهل جيوز لعنه ؟–و 

إنه : هل جيوز لعن حاكم العراق ؟ ألن بعض الناس يقولون            : السؤال السادس 
ما دام ينطق بالشهادتني نتوقف يف لعنه ، وهل جيزم بأنه كافر؟ وما رأي مساحتكم يف          

  رأي من يقول بأنه كافر؟ 

، حىت ولو صلى وصام ، مـا دام مل          ال إله إال اهللا     :  هو كافر وإن قال      :اجلواب  
يتربأ من مبادئ البعثية اإلحلادية ، ويعلن أنه تاب إىل اهللا منها وما تدعو إليه ، ذلك أن                  

كما أن عبد اهللا بن أيب كافر وهـو  . البعثية كفر وضالل ، فما مل يعلن هذا فهو كافر           
ويشهد أن حممدا رسول ال إله إال اهللا :  ويقول   - صلى اهللا عليه وسلم    -يصلي مع النيب    

اهللا وهو من أكفر الناس وما نفعه ذلك لكفره ونفاقه فالذين يقولون ال إله إال اهللا مـن           
أصحاب املعتقدات الكفرية كالبعثيني والشيوعيني وغريهم ويصلون ملقاصد دنيويـة ،           

  . فهذا ما خيلصهم من كفرهم 

ِإنَّ ﴿: ء يف كتـاب اهللا      ألنه نفاق منهم ، ومعلوم عقاب املنافقني الشديد كما جا         
 وصـدام بـدعواه     )١(﴾الْمناِفِقني ِفي الدرِك الْأَسفَِل ِمن الناِر ولَن تِجد لَهم نـِصريا          

اإلسالم ودعواه اجلهاد أو قوله أنا مؤمن ، كل هذا ال يغين عنه شيئا وال خيرجه مـن                  
 بد من التصريح بالتوبة ممـا       النفاق ، ولكي يعترب من يدعي اإلسالم مؤمنا حقيقيا فال         
ِإال الَِّذين تابوا وأَصلَحوا ﴿: كان يعتقده سابقا ، ويؤكد هذا بالعمل ، لقول اهللا تعاىل        

   فالتوبة الكالمية ، واإلصالح الفعلي ، ال بد معه من بيان ، وإال )٢(﴾اوبينو

                                                
 .١٤٥سورة النساء اآلية ) ١(
 .١٦٠سورة البقرة اآلية ) ٢(
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أ من البعثية وليخـرج مـن       فال يكون املدعي صادقا ، فإذا كان صادقا يف التوبة فليترب          
الكويت ويرد املظامل على أهلها ، ويعلن توبته من البعثية وأن مبادئها كفر وضـالل ،                
وأن على البعثيني أن يرجعوا إىل اهللا ويتوبوا إليه ويعتنقوا اإلسالم ويتمسكوا مببادئه قوال           

 ، ويؤمنـوا    وعمال ظاهرا وباطنا ، ويستقيموا على دين اهللا ، ويؤمنوا باهللا ورسـوله            
. أما البهرج والنفاق فال يصلح عند اهللا وال عند املـؤمنني    . باآلخرة إن كانوا صادقني     

: ويقول جل وعال ﴾ِإنَّ الْمناِفِقني ِفي الدرِك الْأَسفَِل ِمن النارِ ﴿: يقول سبحانه وتعاىل    
اِدعونَ اللَّه والَِّذين يخ﴿ومن الناس من يقول ءامنا باهللا وباليوم اآلخر وماهم مبؤمنني         

آمنوا وما يخدعونَ ِإال أَنفُسهم وما يشعرونَ ِفي قُلُوِبِهم مرض فَزادهم اللَّه مرضـا              
ـ        مِض قَالُوا ِإنوا ِفي الْأَرفِْسدال ت مِإذَا ِقيلَ لَهونَ وكِْذبوا يا كَانِبم أَِليم ذَابع ملَها و

نحن مصِلحونَ أَال ِإنهم هم الْمفِْسدونَ ولَِكن ال يشعرونَ وِإذَا ِقيلَ لَهم آِمنوا كَما              
آمن الناس قَالُوا أَنؤِمن كَما آمن السفَهاُء أَال ِإنهم هم السفَهاُء ولَِكن ال يعلَمـونَ               

 ممن يعلن اإلسالم نفاقا وخداعا وهو يـذيق املـسلمني           هذه حال صدام وأشباهه   )١(﴾
  . أنواع األذى والظلم ويقيم على عقيدته اإلحلادية البعثية 

 هل رباط املتطوعني يف قتال حاكم العراق من الرباط يف –ز 
  سبيل اهللا ؟

هل يعترب عمل املتطوعني يف التعاون مع رجـال األمـن مـن     : السؤال السابع 
  الرباط ، أم ال؟ 

  عمل املتطوعني يف كل بلد ضد الفساد مع رجال األمن يعترب : اجلواب

                                                
 .١٣ -٨سورة البقرة اآليات ) ١(
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ألن الربـاط  . من اجلهاد يف سبيل اهللا ملن أصلح اهللا نيته ، وهو من الرباط يف سبيل اهللا       
هو لزوم الثغور ضد األعداء ، وإذا كان العدو قد يكون يف الباطن واحتاج املـسلمون                

عدو الذي خيشى أن يكون يف الباطن ، يرجى هلم أن    أن يتكاتفوا مع رجال األمن ضد ال      
يكونوا مرابطني ، وهلم أجر املرابط حلماية البالد من مكائد األعداء الداخليني ، وهكذا              
التعاون مع رجال اهليئة اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر يعترب من اجلهاد يف سبيل              

والَِّذين جاهدوا ِفينـا لَنهـِدينهم   ﴿ :اهللا يف حق من صلحت نيته ، لقول اهللا سبحانه     
ِسِننيحالْم علَم ِإنَّ اللَّها ولَنب١(﴾س(.   

ما بعث اهللا من نيب يف أمة قبلي إال كان له           " :– صلى اهللا عليه وسلم      -وقول النيب 
من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره مث إا ختلف من بعـدهم              

 يقولون ماال يفعلون ويفعلون ماال يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن             خلوف
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من اإلميان              

 رضي اهللا   - رواه اإلمام مسلم يف صحيحه من حديث عبد اهللا بن مسعود             "حبة خردل 
   . -عنه

ا حاكم العراق هل يكون  من قتلته الصواريخ اليت يطلقه–ح 
  شهيدا ؟

يسأل بعض األطباء والعاملني يف النفط ، هل إذا أخلصوا النية           : السؤال الثامن   
، وأم يقومون بعملهم من أجل اهللا تعاىل ، وحدث أن قتلوا بالصواريخ اليت يطلقها         

   من الشهداء؟نحاكم العراق ، هل يعتربو

                                                
 .٦٩سورة العنكبوت اآلية ) ١(
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 إذا ضربوا بالـصواريخ أو غريهـا ممـا          إذا كانوا مسلمني فهم شهداء    : اجلواب   
يقتلهم، حكمهم حكم الشهداء ، وهكذا كل مسلم يقتل مظلوما يف أي مكان ، لقول               

من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو           " : - صلى اهللا عليه وسلم    -النيب  
وملـا ثبـت يف     "  شهيد ومن قتل  دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد             

 أنه أتاه رجل فقال يا رسول اهللا يأتيين         - صلى اهللا عليه وسلم    -يح مسلم عن النيب     صح
 فقال الرجـل يـا      "ال تعطه مالك  " :– صلى اهللا عليه وسلم      -الرجل يريد مايل فقال     

 فقال الرجـل يـا      "قاتله" :- صلى اهللا عليه وسلم    -رسول اهللا فإن قاتلين؟ فقال النيب       
 صلى اهللا عليـه     - قال الرجل فإن قتلته؟ قال     "فأنت شهيد " :رسول اهللا فإن قتلين؟ قال    

 وهذا حديث عظيم يدل على أن من قتل من املسلمني مظلوما            "هو يف النار  " :–وسلم  
  فلله احلمد واملنة على ذلك   . فهو شهيد 

   حكم رفع اليدين يف الدعاء ؟–ط 
فر بالطائرة هل رفع اليدين يف الدعاء مشروع ، وخاصة يف الس    : السؤال التاسع 

  أو السيارة أو القطار وغريمها؟ 
 صلى  - رفع األيدي يف الدعاء من أسباب اإلجابة يف أي مكان ، يقول              :اجلواب  

ري يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردمها           ست إن ربكم حيي  " : -اهللا عليه وسلم    
 بل إال طيبا وإن اهللا    إن اهللا تعاىل طيب ال يق     " : - صلى اهللا عليه وسلم      - ويقول   "صفرا

يا أَيها الرسلُ كُلُـوا ِمـن الطَّيبـاِت         ﴿: أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني فقال تعاىل         
﴿يا أَيها الَِّذين آمنوا كُلُوا ِمن طَيباِت ما رزقْناكُم         وقال سبحانه    )١(﴾واعملُوا صاِلحا 

  ر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ميد يديه  مث ذك)٢(﴾واشكُروا ِللَِّه

                                                
 .٥١سورة املؤمنون اآلية ) ١(
  . ١٧٢سورة البقرة اآلية ) ٢(
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ي باحلرام  ِذيا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغُ          : "إىل السماء   
فجعل من أسباب اإلجابـة رفـع       .  ؟ رواه مسلم يف صحيحه       " لذلك فأىن يستجاب 

علـى أن  فدل . ومن أسباب املنع ، وعدم اإلجابة أكل احلرام والتغذي باحلرام         . اليدين
رفع اليدين من أسباب اإلجابة ، سواء يف الطائرة أو يف القطـار أو يف الـسيارة أو يف               

فهذا من أسباب اإلجابة إال     . املراكب الفضائية ، أو يف غري ذلك ، إذا دعا ورفع يديه             
فال نرفع فيها ، مثل خطبة       - صلى اهللا عليه وسلم      -يف املواضع اليت مل يرفع فيها النيب        

.  ، إال إذا استسقى فهو يرفع يديه فيهـا           صلى اهللا عليه وسلم    ، فلم يرفع فيها      اجلمعة
 صلى اهللا عليه    -كذلك بني السجدتني وقبل السالم يف آخر التشهد مل يكن يرفع يديه             

 . - صلى اهللا عليه وسـلم  - فال نرفع أيدينا يف هذه املواطن اليت مل يرفع فيها        -وسلم  
 صلى اهللا   كان. هكذا بعد السالم من الصلوات اخلمس       ألن فعله حجة وتركه حجة و     

 - يأيت باألذكار الشرعية وال يرفع يديه ، فال نرفع يف ذلك أيدينا اقتداء بـه            عليه وسلم 
 فيها يديه فالسنة - صلى اهللا عليه وسلم      - أما املواضع اليت رفع      -صلى اهللا عليه وسلم     

 وألن ذلك من أسباب اإلجابـة ،        -م   صلى اهللا عليه وسل    -فيها رفع اليدين تأسيا به      
 صلى اهللا عليه وسـلم      وهكذا املواضع اليت يدعو فيها املسلم ربه ومل يرد فيها عن النيب           

رفع وال ترك فإنا نرفع فيها لألحاديث الدالة على أن الرفع من أسباب اإلجابـة كمـا    
  . تقدم 

 حتديد ساعة اإلجابة يف يوم اجلمعة وهل يشترط أن يكون –ي 
  اعي يف املسجد ؟الد

آخر ساعة من عصر اجلمعة هل هي ساعة اإلجابة ، وهل يلزم            : السؤال العاشر   
  املسلم أن يكون يف املسجد يف هذه الساعة ، وكذلك النساء يف املنازل؟ 

  : أرجح األقوال يف ساعة اإلجابة يوم اجلمعة قوالن  :اجلواب
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جلس ينتظر صالة املغرب،     أا بعد العصر إىل غروب الشمس يف حق من           :أحدها  
سواء كان يف املسجد أو يف بيته يدعو ربه وسواء كان رجال أو امرأة ، فهـو حـري               
باإلجابة ، لكن ليس للرجل أن يصلي يف البيت صالة املغرب وال غريهـا إال بعـذر                 

  . شرعي ، كما هو معلوم من األدلة الشرعية 

خطبة يوم اجلمعة ، إىل أن تقـضى         أا من حني جيلس اإلمام على املنرب لل        :الثاين  
وهذان الوقتان مها أحرى ساعات     . الصالة ، فالدعاء يف هذين الوقتني حري باإلجابة         

اإلجابة يوم اجلمعة ملا ورد فيهما من األحاديث الصحيحة الدالة على ذلك ، وترجـى               
 ومـن أوقـات  . هذه الساعة يف بقية ساعات اليوم ، وفضل اهللا واسع سبحانه وتعاىل   

 صـلى اهللا عليـه      -لقوله  . حال السجود   : اإلجابة يف مجيع الصلوات فرضها ونفلها       
 خرجه مسلم يف    "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء         " : -وسلم  

صحيحه من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه ، وروى مسلم رمحه اهللا يف صحيحه عن                
أما الركوع فعظم   " : قال –لى اهللا عليه وسلم      ص -ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب        

 - ومعىن قولـه     " أن يستجاب لكم   نِمفيه الرب وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء فقَ       
   . أي حري"  أن يستجاب لكمنِمفقَ" : -صلى اهللا عليه وسلم 

   ما املقصود باملالئكة السيارة اليت حتف مبجالس الذكر ؟–ق 
إن هللا مالئكة سـيارة تـسري يف األرض   ":  يف حديث ورد : السؤال احلادي عشر 

 ويقال إن بعض الصوفية يستدلون ذا احلديث على         "حتف اجلماعة  الذين يذكرون اهللا     
  . رد عليهم نبعض أعماهلم ، فكيف 

إن هللا  " : - صلى اهللا عليـه وسـلم        - هذا احلديث صحيح وهو قوله       :اجلواب  
  مالئكة سياحني
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وا إىل حاجتكم فيحيطون م إىل عنان       مِل فإذا وجدوها تنادوا ه    يلتمسون جمالس الذكر  
السماء ويسمعون منهم أذكارهم وأعماهلم الطيبة مث إذا عرجوا سأهلم اهللا عما وجـدوا    

 وال حجة يف هذا للصوفية ، فالصوفية        "وهو أعلم سبحانه وتعاىل فيخربونه مبا شاهدوا      
تقيموا عليها ويذكروا اهللا مبـا شـرع ، وإذا          مبتدعة ، عليهم أن يلتزموا بالشريعة ويس      

ذكروا اهللا مبا شرع فهذا طيب ، وهلم أجر ذلك عند اهللا سبحانه إذا اسـتقاموا علـى                 
التوحيد ، ومن ذكر اهللا تعليم القرآن الكرمي والسنة املطهرة وأنواع العلم النافع الـذي               

  . الثواب منه سبحانه ينفع العباد يف دينهم ودنياهم مع اإلخالص هللا يف ذلك وطلب 

وبذلك يعلم أن وجود املالئكة يف جمالس الذكر ال حجة للـصوفية فيـه ، وال يف                 
اختراعهم البدع اليت ما أنزل اهللا ا من سلطان وعبادات ما شرعها اهللا لعباده ، كعبادة              
بعضهم ألهل القبور باالستغاثة م والنذر هلم والطواف بقبورهم وغري ذلك من أنواع             

عبادات ، وكإحداثهم أذكارا وعبادات ما أنزل اهللا ا من سلطان ، وغري ذلك ممـا                ال
  . نسأل اهللا لنا وهلم اهلداية ، واهللا ويل التوفيق . اخترعوه من الطرق الباطلة 

   حكم طاعة الوالدين يف عدم أداء العمرة ؟–ل 

مالء أخيارا ،   إذا أمرين والداي بأن أترك أصحابا طيبني وز        : السؤال الثاين عشر  
فهل جتـب   . وأال أسافر معهم ألقضي عمرة ، مع العلم بأين يف طريقي إىل االلتزام              

  .  يف هذه احلالة؟ اعلي طاعتهم

 صلى  - ليس عليك طاعتهم يف معصية اهللا ، وال فيما يضر ، لقول النيب                :اجلواب
ال طاعة  " : -وسلم   صلى اهللا عليه     -إمنا الطاعة يف املعروف وقوله       : -اهللا عليه وسلم    

  ملخلوق ىف
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 فالذي ينهاك عن صحبة األخيار ال تطعه ، ال الوالدان وال غريمها ، وال               "معصية اخلالق 
تطع أحدا يف مصاحبة األشرار أيضا ، لكن ختاطب والديك بالكالم الطيب ، وبـاليت               

يا والدي كذا ، ويا أمي كذا ، هؤالء طيبـون ، وهـؤالء           : هي أحسن ، كأن تقول      
ستفيد منهم ، وأنتفع م ، ويلني قليب معهم ، وأتعلم العلم وأستفيد ، فتـرد علـيهم               أ

بالكالم الطيب واألسلوب احلسن ال بالعنف والشدة ، وإذا منعوك فال ختربهم بأنـك              
تتبع األخيار وتتصل م ، وال ختربهم بأنك ذهبت مع أولئك إذا كـانوا ال يرضـون                 

وإذا أمـروك مبـصاحبة   .  إال يف الطاعة واملعروف ولكن عليك أن ال تطيعهم    . بذلك  
الزنا أو بغري ذلك من املعاصي فـال  باألشرار ، أو أمروك بالتدخني أو بشرب اخلمر أو          

  . تطعهم وال غريهم يف ذلك ، للحديثني املذكورين آنفا وباهللا التوفيق 

   حكم التدخني يف غرفة تابعة للمسجد ؟–م 

املسجد عندنا جهازا لإلنذار والعاملون عليه مـن        إن يف    : السؤال الثالث عشر  
الدفاع املدين يرابطون أربعا وعشرين ساعة ، ويدخنون يف غرفة تابعة للمـسجد ،              

  ويريد السائل توجيه النصيحة إليهم أثابكم اهللا 

ألن التدخني حمرم، .  ال جيوز التدخني يف املسجد وال يف الغرف التابعة له         :اجلواب
 من أكل ثوما أو بصال       صلى اهللا عليه وسلم     أشد حترميا ، وقد ى النيب      وهو يف املسجد  

ومعلوم أن البصل والثوم طعامان مباحـان      . عن دخول املسجد ، فكيف بالتدخني فيه        
 من أكلـهما عـن      - صلى اهللا عليه وسلم      -لكن هلما رائحة كريهة ، فلذا ى النيب         

  . دخول املسجد حىت تذهب الرائحة 

  الذي يأكل البصل والثوم ال يدخل املسجد ، فكيف بالدخانفإذا كان 
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فيجب عليهم أن حيذروا . الذي هو حمرم وخبيث وضار بأهله وغريهم ممن يشم رائحته        
ذلك وأال يدخنوا يف احلجرة التابعة للمسجد ، وأن حيذروا الدخان ويبتعدوا عنـه يف               

ينهم ودنيـاهم وصـحتهم     كل مكان وزمان لتحرميه وخبثه ، وألنه ضرر عليهم يف د          
  . نسأل اهللا للجميع اهلداية . واقتصادهم وشر حمض 

   هل غزوة اخلندق مشاة جلهاد طاغية العراق ؟–ن 

نرجو إخبارنا عن غزوة اخلندق ، وهل هي        : أفادكم اهللا    : السؤال الرابع عشر  
  . مشاة ملا حنن فيه اآلن؟ 

 ا املسلمني وأقام ا احلجة علـى         غزوة اخلندق حمنة عظيمة امتحن اهللا       :اجلواب
 وعباده املؤمنني ، فقد اجتمـع       - صلى اهللا عليه وسلم      -الكافرين ، ونصر ا رسوله      

 صلى  -فيها أحزاب الكفار وغزوا املدينة ، ولذلك تسمى غزوة األحزاب ، والرسول             
ـ     -اهللا عليه وسلم     ي اهللا  حفر خندقا حول املدينة وأشار عليه ذا سلمان الفارسي رض

وصار هذا اخلندق بينه وبني األعداء ، ونفع اهللا به كثريا ، وبقي الكفار حماصرين              . عنه  
يا أَيها الَِّذين آمنـوا  ﴿: املدينة حنو شهر ويف هذه الغزوة أنزل اهللا تعاىل قوله عز وجل         

نا علَيِهم ِرحيا وجنودا لَم تروهـا       اذْكُروا ِنعمةَ اللَِّه علَيكُم ِإذْ جاَءتكُم جنود فَأَرسلْ       
وكَانَ اللَّه ِبما تعملُونَ بِصريا ِإذْ جاُءوكُم ِمن فَوِقكُم وِمن أَسفَلَ ِمنكُم وِإذْ زاغَـِت               

بتِلـي الْمؤِمنـونَ   الْأَبصار وبلَغِت الْقُلُوب الْحناِجر وتظُنونَ ِباللَِّه الظُّنونَ هناِلـك ا    
              ا اللَّـهندعا وم ضرم ِفي قُلُوِبِهم الَِّذيناِفقُونَ ونقُولُ الْمِإذْ يا وِديدالًا شلِْزلُوا ِزلْززو

  .)١(﴾ورسولُه ِإال غُرورا

                                                
 .١٢ -٩سورة األحزاب اآليات ) ١(
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 صـلى اهللا     هكذا ظهر النفاق والعياذ باهللا ، فاملشركون جتمعوا حملاربة رسول اهللا          
ألن قريشا مجعت أحزابا كثرية من غطفـان        .  ، ويقال هلا غزوة األحزاب       يه وسلم عل

وغري غطفان ، ومن األحابيش وغريهم، حىت قال أصحاب السري إـم عـشرة آالف        
 وأصحابه ، ولكن اهللا خيب      - صلى اهللا عليه وسلم      -قصدوا املدينة للقضاء على النيب      

جنودا مل يروهم مـن       ، وأنزل اهللا عليهم    ظنهم ، وردهم خائبني خاسئني ، واحلمد هللا       
املالئكة ، وأرسل عليهم رحيا زلزهلم اهللا جل وعال ا ، وشـتت مشلـهم ، وردهـم                

وقد بلغت الشدة مع املسلمني أمرا عظيما ، وظهر النفـاق ،  . خائبني، سبحانه وتعاىل   
 اهللا من النـصر     ما وعدنا :  يعين   ﴾ما وعدنا اهللا ورسوله إال غرورا     ﴿: وقال املنافقون   

هذا ظن الكافرين واملنافقني أعاذنا اهللا من شرهم ، وليست غزوة اخلنـدق      . إال غرورا   
مشاة حلوادث الساعة من كل الوجوه ، بل هي أعظم وأشد بالنسبة إىل غـري أهـل                
الكويت ، أما مصيبة الكويت فهي أشد ، لكوم أخرجوا من بالدهم وبت أمـواهلم            

 منهم عامل اهللا من ظلمهم مبا يستحق ، وأدار عليه دائرة الـسوء          وسفكت دماء الكثري  
  . إنه مسيع قريب 

   حكم طاعة الوالدة يف عدم اجلهاد يف سبيل اهللا ؟–س 
وال أستطيع  . إنين أحب اجلهاد وقد امتزج حبه يف قليب          : السؤال اخلامس عشر  

ثريا وال أستطيع أن    أن أصرب عنه ، وقد استأذنت والديت فلم توافق ، ولذا تأثرت ك            
إن أمنييت يف احلياة هي اجلهاد يف سـبيل اهللا وأن          : مساحة الشيخ   . أبتعد عن اجلهاد    

  دلين جزاك اهللا خريا على الطريق املناسب . أقتل يف سبيله وأمي ال توافق 

 جهادك يف أمك جهاد عظيم ، الزم أمك وأحسن إليها ، إال إذا أمـرك                 :اجلواب
وإذا اسـتنفرمت   " : - صلى اهللا عليـه وسـلم        -فبادر ، لقول النيب     ويل األمر باجلهاد    

  "فانفروا
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 وما دام ويل األمر مل يأمرك فأحسن إىل أمك ، وارمحها ، وأعلم أن برهـا مـن                  
 على اجلهاد يف سبيل اهللا ، كمـا         - صلى اهللا عليه وسلم      -اجلهاد العظيم ، قدمه النيب      

يا :  فإنه قيل له     - صلى اهللا عليه وسلم      -جاء بذلك احلديث الصحيح عن رسول اهللا        
 "بر الوالدين " : قيل مث أي ؟ قال     "إميان باهللا ورسوله  " :رسول اهللا أي العمل أفضل؟ قال     

متفق على صحته فقدم برمها علـى اجلهـاد ،   " اجلهاد يف سبيل اهللا" :قيل مث أي ؟ قال 
 صلى اهللا عليه    - وجاء رجل يستأذنه قال يا رسول اهللا أحب أن أجاهد معك فقال له            

 متفق على صـحته ، ويف       "ففيهما فجاهد " :؟ قال نعم قال   " أحي والداك " :–وسلم  
ارجع فاستأذما فإن أذنـا لـك وإال   " : .- صلى اهللا عليه وسلم  -رواية أخرى قال    

  ."فربمها

 فهذه الوالدة ارمحها وأحسن إليها حىت تسمح لك ، وهذا كله يف جهاد الطلب ،               
يأمرك ويل األمر بالنفري ، أما إذا نزل البالء بك فدافع عن نفـسك وعـن                وفيم إذا مل    

إخوانك يف اهللا ، وال حول وال قوة إال باهللا ، وهكذا إذا أمرك ويل األمر بالنفري فـانفر      
يا أَيها الَِّذين آمنوا ما لَكُم ِإذَا ِقيلَ لَكُم انِفـروا  ﴿ :ولو بغري رضاها ، لقول اهللا تعاىل     

ِفي سِبيِل اللَِّه اثَّاقَلْتم ِإلَى الْأَرِض أَرِضيتم ِبالْحياِة الدنيا ِمن الْآِخرِة فَما متاع الْحياِة              
الدنيا ِفي الْآِخرِة ِإال قَِليلٌ ِإال تنِفروا يعذِّبكُم عذَابا أَِليما ويستبِدلْ قَوما غَيركُم وال              

ضت      ﴾ ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اللَّهئًا ويش وهصلى اهللا عليه وسـلم  -وقال النيب  )١(ر - : 
  .وإذا استنفرمت فانفروا متفق على صحته وفق اهللا اجلميع ملا حيب ويرضى 

                                                
 .٣٩ -٣٨سورة التوبة اآليتان ) ١(
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  واجب املسلمني جتاه 
  عدوان العراق على دوله الكويت

 من املسلمني سلك اهللا يب وم سبيل        من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل من يراه          
  . آمني. عباده املؤمنني وأعاذين وإياهم من أخالق املغضوب عليهم والضالني 

  :  أما بعد ،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

 وقـال   )١(﴾وما خلَقْت الِْجن والْـِإنس ِإال ِليعبـدونِ       ﴿: فقد قال اهللا عز وجل      
ا الناس اعبدوا ربكُم الَِّذي خلَقَكُم والَِّذين ِمـن قَـبِلكُم لَعلَّكُـم            يا أَيه ﴿: سبحانه
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَِّذي خلَقَكُم ِمـن نفْـٍس           ﴿:  وقال عز وجل     )٢(﴾تتقُونَ

كَِثريا وِنساًء واتقُوا اللَّه الَِّذي تساَءلُونَ    واِحدٍة وخلَق ِمنها زوجها وبثَّ ِمنهما ِرجالًا        
 أَيها النـاس اتقُـوا   يا﴿:  وقال عز وجل  )٣(﴾ِبِه والْأَرحام ِإنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رِقيبا      

 عن واِلِدِه شيئًا ِإنَّ     ربكُم واخشوا يوما ال يجِزي واِلد عن ولَِدِه وال مولُود هو جازٍ           
          وررِباللَِّه الْغ كُمنرغال يا ويناةُ الديالْح كُمنرغفَال ت قاللَِّه ح دعوقال عز وجل   )٤(﴾و : 

﴿           ؤيالةَ ووا الصِقيميفَاَء ونح ينالد لَه ِلِصنيخم وا اللَّهدبعوا ِإال ِليا أُِمرمكَاةَ  ووا الزت
يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاِتِه وال         ﴿: وقال سبحانه    )٥(﴾وذَِلك ِدين الْقَيمِة    

  تموتن ِإال وأَنتم مسِلمونَ واعتِصموا ِبحبِل اللَِّه جِميعا

                                                
 .٥٦سورة الذاريات اآلية ) ١(
 .٢١سورة البقرة اآلية ) ٢(
 .١سورة النساء اآلية ) ٣(
 .٣٣سورة لقمان اآلية ) ٤(
 .٥سورة البينة اآلية ) ٥(
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ها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًـا سـِديدا          يا أَي ﴿:  وقال تعاىل    )١(﴾وال تفَرقُوا 
يصِلح لَكُم أَعمالَكُم ويغِفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يِطِع اللَّه ورسولَه فَقَـد فَـاز فَـوزا              

ه ولْتنظُر نفْس ما قَـدمت  يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّ﴿:  وقال عز وجل  )٢(﴾عِظيما
                ماهـسفَأَن وا اللَّـهسن وا كَالَِّذينكُونال تلُونَ ومعا تِبم ِبريخ ِإنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتٍد وِلغ

أَصـحاب  أَنفُسهم أُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ ال يستِوي أَصحاب الناِر وأَصحاب الْجنِة           
قُلْ ِإنْ كُنتم تِحبونَ اللَّه فَاتِبعوِني يحِببكُم ﴿:  وقال عز وجل     )٣(﴾الْجنِة هم الْفَاِئزونَ  

        ِحيمر غَفُور اللَّهو كُموبذُن لَكُم ِفرغيو ـةً ال     ﴿: وقال سبحانه    )٤(﴾اللَّهنقُـوا ِفتاتو
 وقـال عـز     )٥(﴾موا ِمنكُم خاصةً واعلَموا أَنَّ اللَّه شِديد الِْعقَابِ       تِصيبن الَِّذين ظَلَ  

والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعٍض يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن         ﴿: وجل
     كَاةَ وونَ الزتؤيالةَ وونَ الصِقيميكَِر ونالْم      مهمحرـيس أُولَِئك ولَهسرو ونَ اللَّهِطيعي

ِكيمح ِزيزع ِإنَّ اللَّه ٦(﴾اللَّه( وٍن﴿:  وقال عز وجليعاٍت ونِفي ج ِقنيتِإنَّ الْم﴾)٧( .  

ـ ﴿:  وقال سبحانه    )٨(﴾ِإنَّ ِللْمتِقني ِعند ربِهم جناِت النِعيمِ     ﴿: وقال سبحانه    ا ي
أَيها الَِّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهِليكُم نارا وقُودها الناس والِْحجارةُ علَيها مالِئكَـةٌ     

   واآليات يف األمر )٩(﴾ِغالظٌ ِشداد ال يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ

                                                
 .١٠٣ -١٠٢سورة آل عمران اآليتان ) ١(
 .٧١ -٧٠سورة األحزاب اآليتان ) ٢(
 .٢٠ -١٨سورة احلشر اآليات ) ٣(
 .٣١سورة آل عمران اآلية ) ٤(
 .٢٥سورة األنفال اآلية ) ٥(
 .٧١سورة التوبة اآلية ) ٦(
 .١٥سورة الذاريات اآلية ) ٧(
 .٣٤سورة القلم اآلية ) ٨(
 .٦سورة التحرمي اآلية ) ٩(
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  . يان عاقب املتقني كثرية جدا بالتقوى وطاعة اهللا ورسوله وب

وقد أوضح اهللا سبحانه فيما ذكرنا من اآليات أنه عز وجل خلق الثقلني لعبادتـه               
وأمرهم ا ، كما ذكر سبحانه أنه أمر مجيع الناس بعبادته وتقواه ، وهكذا أمر املؤمنني                

ك بوجه خاص بتقواه والقيام حبقه ، كما أمرهم سبحانه باالعتـصام حببلـه والتمـس      
بشرعه، وأمرهم أن يقوا أنفسهم وأهليهم عذاب اهللا عز وجل ، وأمرهم عز وجـل أن          

 ال تصينب الذين ظلموا منهم خاصة ، بل تعم اجلميع ، وأوضح سـبحانه أن                ةيتقوا فتن 
من أسباب حمبة اهللا العباد ومن عالمات الصدق يف حمبة العبد ربه وحمبة اهللا له أن يتبـع          

 فيما جاء به ، ويتمسك بشرعه يف قولـه وعملـه            - وسلم    صلى اهللا عليه   -الرسول  
وعقيدته ، كما أوضح سبحانه أن من صفات املؤمنني وأخالقهم العظيمة أم أوليـاء              
فيما بينهم ، وأم يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر فالواجب على مجيع املـسلمني              

 واجتنـاب نواهيـه ، وأن   يف كل مكان أن يعبدوا اهللا وحده ، وأن يتقوه بفعل أوامره       
يتحابوا يف اهللا ، وأن يأمروا باملعروف وينهوا عن املنكر ، ألن يف ذلك سعادم وجنام                
يف الدنيا واآلخرة ، وألن ذلك أيضا من أسباب نصرهم على أعدائهم ومحايتهم مـن               

 ِإنَّ اللَّه لَقَِوي   ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره   ﴿: مكائدهم وشرهم ، كما قال اهللا عز وجل         
  ِزيزوِف           * عرعوا ِبالْمرأَمكَاةَ وا الزوآتالةَ ووا الصِض أَقَامِفي الْأَر ماهكَّنِإنْ م الَِّذين

نْ ﴿يا أَيها الَِّذين آمنـوا إِ      :  وقال سبحانه    )١(﴾ونهوا عِن الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الْأُمورِ     
كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصن٢(﴾ت(.   

                                                
 .٤١ -٤٠سورة احلج اآليتان ) ١(
 .٧سورة حممد اآلية ) ٢(
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 هي طاعة اهللا ورسوله ، واالستقامة على دينه ، وإخـالص العبـادة هللا               :والتقوى
 قوال وعمال وعقيدة ، وهي      - صلى اهللا عليه وسلم      -وحده والتمسك بشريعة رسوله   

 اهللا به رسله ، وأنزل به كتبه ، كما          اإلميان والعمل الصاحل ، وهي اإلسالم الذي بعث       
  . )١(﴾ِإنَّ الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت لَهم جنات النِعيِم﴿: قال عز وجل 

من عِملَ صاِلحا ِمن ذَكٍَر أَو أُنثَى وهو مؤِمن فَلَنحِيينه حيـاةً            ﴿: وقال عز وجل    
 ِزيجلَنةً وبلُونَ  طَيمعوا يا كَانِن مسِبأَح مهرأَج مهوقال عز وجل )٢(﴾ن  :﴿  اللَّـه دعو

           الَِّذين لَفختا اسِض كَمِفي الْأَر مهِلفَنختساِت لَياِلحِملُوا الصعو كُموا ِمننآم الَِّذين
لَِّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم ِمن بعِد خـوِفِهم أَمنـا         ِمن قَبِلِهم ولَيمكِّنن لَهم ِدينهم ا     
ِإنَّ الـدين ِعنـد اللَّـِه    ﴿:  وقال عـز وجـل       )٣(﴾يعبدونِني ال يشِركُونَ ِبي شيئًا    

الماآلية )٤(﴾الِْإس  .  

علَيكُم ِنعمِتي ورِضيت لَكُـم  الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت  ﴿: وقال تعاىل   
ومن يبتِغ غَير الِْإسالِم ِدينا فَلَن يقْبلَ ِمنه وهو ِفي          ﴿:  وقال سبحانه    )٥(﴾الِْإسالم ِدينا 

  اِسِرينالْخ ِة ِمنوقال سبحانه موصيا لعباده املؤمنني بالصرب والتقوى واحلذر         )٦(﴾الْآِخر 
وِإنْ تصِبروا وتتقُوا ال يضركُم كَيدهم شيئًا ِإنَّ اللَّه ِبما يعملُـونَ            ﴿: من أعداء اهللا    

   واآليات يف )٧(﴾مِحيطٌ

                                                
 .٨سورة لقمان اآلية ) ١(
 .٩٧سورة النحل اآلية ) ٢(
 .٥٥سورة النور اآلية ) ٣(
 .١٩ة سورة آل عمران اآلي) ٤(
 .٣سورة املائدة اآلية ) ٥(
 .٨٥سورة آل عمران اآلية ) ٦(
 .١٢٠سورة آل عمران اآلية ) ٧(
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   .هذا املعىن كثرية

وال خيفى ما وقع يف هذه األيام من عدوان دولة العـراق علـى دولـة الكويـت       
ى ذلك من سفك الـدماء وـب   واجتياحها باجليوش واألسلحة املدمرة وما ترتب عل    

األموال وهتك األعراض وتشريد أهل البالد وحشد اجليوش على احلـدود الـسعودية             
الكويتية ، وال شك أن هذا من دولة العراق عدوان عظيم وجرمية شنيعة ، جيب علـى                 

لشرع املطهر  االدول العربية واإلسالمية إنكارها وقد أنكرها العامل واستبشعها ملخالفتها          
ملواثيق املؤكدة بني الدول العربية والدول اإلسالمية وغريهم إال من شذ عن ذلك ممن              وا

ال يلتفت إىل خالفه ، وال شك أن ما حصل بأسباب الـذنوب واملعاصـي وظهـور             
  . املنكرات وقلة الوازع اإلمياين والسلطاين 

ملظلومـة  فالواجب على مجيع املسلمني أن ينكروا هذا املنكر وأن يناصروا الدولة ا           
وأن يتوبوا إىل اهللا من ذنوم وسيئام وأن حياسبوا أنفسهم يف ذلك وأن يتعاونوا على               
الرب والتقوى أينما كانوا ويتناصحوا ويتواصوا باحلق والصرب عليه يف جهاد أنفسهم وىف             
جهاد عدوهم ومن اعتدى عليهم ، وأن يعتصموا حببل اهللا مجيعا وأن يكونـوا صـفا                

احدا وبناء واحدا ضد العدو وضد الظامل ، سواء كان مسلما أو غـري       واحدا وجسدا و  
وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى وال تعاونوا علَى الْـِإثِْم         ﴿: كلما قال عز وجل     . مسلم  

   .)١(﴾والْعدواِن واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَاِب

  :وقال سبحانه 

                                                
 .٢سورة املائدة اآلية ) ١(
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﴿اعقُوا     وفَرال تا وِميعِل اللَِّه جبوا ِبحِصمِر   ﴿:  مث قال عز وجل      )١(﴾تـصالْعِإنَّ * و
ِإال الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصـوا    * الِْإنسانَ لَِفي خسٍر    

مثل املؤمنني يف توا دهـم وتـرامحهم        ":  وقال النيب عليه الصالة والسالم       )٢(﴾ِبالصبِر
وتعاطفهم مثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلـسد بالـسهر               

املؤمن للمؤمن كالبنيـان يـشد بعـضه        " : - صلى اهللا عليه وسلم      - وقال   "واحلمى
  . وشبك بني أصابعه واآليات واألحاديث يف هذا املعىن كثرية "بعضا

لة العراق أن يتقي اهللا ويتوب إليه ، وأن يبـادر بـسحب   والواجب على رئيس دو  
جيشه من دولة الكويت ، مث حيل املشكلة اليت بينه وبني دولة الكويت باحللول السلمية               

فإن مل يتيسر ذلك فالواجب حتكيم الشرع املطهـر         . والصلح العادل والتفاهم املنصف     
روفني بالعلم والفضل والعدالـة     بتكوين حمكمة شرعية مكونة من مجاعة من العلماء املع        

يا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّـه وأَِطيعـوا   ﴿: للحكم بينهم ، كما قال اهللا عز وجل  
              متوِل ِإنْ كُنسالرِإلَى اللَِّه و وهدٍء فَريِفي ش متعازنفَِإنْ ت كُمِر ِمنأُوِلي الْأَمولَ وسالر

ومـا  ﴿:  وقال سـبحانه     )٣(﴾نونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويلًا       تؤِم
أَفَحكْـم  ﴿: وقال عـز وجـل        اآلية ،  )٤(اختلَفْتم ِفيِه ِمن شيٍء فَحكْمه ِإلَى اللَِّه﴾      

نمونَ وغبِة ياِهِليالْج  

                                                
 .١٠٣سورة آل عمران اآلية ) ١(
 .سورة العصر كاملة ) ٢(
 .٥٩سورة النساء اآلية )٣(
 .١٠سورة الشورى اآلية ) ٤(
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    كْماللَِّه ح ِمن نسونَ  أَحوِقنٍم يـونَ      ﴿:  وقال سبحانه    )١(﴾ا ِلقَوِمنؤال ي ـكبرفَال و
                تيـا قَـضـا ِممجرح فُِسِهموا ِفي أَنِجدال ي ثُم مهنيب رجا شِفيم وككِّمحى يتح

 حـىت    أقسم سبحانه يف هذه اآلية الكرمية أن الناس ال يؤمنون           )٢(﴾ويسلِّموا تسِليما 
ونسأل اهللا جلميع قادة    .  فيما شجر بينهم     - صلى اهللا عليه وسلم      -حيكموا نبيه حممدا    

املسلمني من العرب وغريهم التوفيق واهلداية ملا فيه سعادة اجلميـع وصـالح قلـوم        
سأله أن يعيذ اجلميع من طاعة اهلوى والشيطان      أوأعماهلم واستتباب األمن بينهم ، كما       

   .إنه مسيع قريب 

وأما ما اضطرت إليه احلكومة السعودية من األخذ باألسباب الواقية مـن الـشر              
واالستعانة بقوات متعددة األجناس من املسلمني وغريهم للدفاع عن البالد وحرمـات            
املسلمني وصد ما قد يقع من العدوان من رئيس دولة العراق فهو إجراء مسدد وموفق               

 بيان بتأييـد  - وأنا واحد منهم-كبار العلماءوجائز شرعا ، وقد صدر من جملس هيئة       
: ما اختذته احلكومة السعودية يف ذلك ، وأا قد أصابت فيما فعلته عمال بقوله سبحانه              

﴿       كُمذُوا ِحذْروا خنآم ا الَِّذينها أَيوقوله سبحانه    )٣(﴾ي :﴿ متطَعتا اسم موا لَهأَِعدو
ن االستعانة بغري املسلمني يف الدفاع عن املسلمني وعن بالدهم           وال شك أ   )٤(﴾ِمن قُوةٍ 

ومحايتها من كيد األعداء أمر جائز شرعا بل واجب حمتم عند الضرورة إىل ذلك ملا يف                
  ذلك من إعانة للمسلمني ومحايتهم من كيد

                                                
 .٥٠سورة املائدة اآلية ) ١(
 .٦٥نساء اآلية سورة ال) ٢(
 .٧١سورة النساء اآلية ) ٣(
 .٦٠سورة األنفال اآلية ) ٤(
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 صـلى اهللا عليـه   -، وقد استعان الـنيب   عنهم الواقع واملتوقع    أعدائهم وصد العدوان    
 ذلـك   يف بدروع استعارها من صفوان بن أمية يوم حنني وكان كافرا مل يسلم  -وسلم

 يف  – صلى اهللا عليه وسلم      –الوقت ، وكانت خزاعة مسلمها وكافرها يف جيش النيب          
  . غزوة الفتح ضد كفار أهل مكة 

إنكم تـصاحلون الـروم     ":  أنه قال    – صلى اهللا عليه وسلم      –وقد صح عن النيب     
أخرجه اإلمام أمحد    "ون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون       صلحا آمنا وتغز  

  . وأبو داود بإسناد صحيح 

ونصيحيت ألهل الكويت وغريهم من املسلمني يف كل مكان ولرئيس دولة العـراق           
وجيشه أن جيددوا توبة نصوحا وأن يندموا على ما سلف من الذنوب ، وأن يقلعـوا                 

ألن األدلة الكثرية من الكتـاب  .  على عدم العودة فيها   منها ، وأن يعزموا عزما صادقا     
والسنة قد دلت على أن كل شر يف الدنيا واآلخرة وكل بالء وفتنة فأسبابه املعاصي ،                 

وما أَصابكُم ِمـن  ﴿ :وما كسبته أيدي العباد من املخالفة لشرع اهللا كما قال سبحانه    
    و ِديكُمأَي تبا كَسٍة فَِبمِصيبكَِثريٍ  م نفُو ععوقال عز وجل     )١(﴾ي  :﴿   ِمـن كابا أَصم

        فِْسكن ئٍَة فَِمنيس ِمن كابا أَصماللَِّه و ٍة فَِمننسوقال عز وجـل      )٢(﴾ح  :﴿  ـرظَه
لُوا لَعلَّهـم   الْفَساد ِفي الْبر والْبحِر ِبما كَسبت أَيِدي الناِس ِليِذيقَهم بعض الَِّذي عمِ           

وملا وقعت اهلزمية يوم أحد على املسلمني وأصام ما أصام من القتـل             )٣(يرِجعونَ ﴾ 
 –واجلراح بأسباب إخالل الرماة مبوقفهم وتنازعهم وفشلهم وعصيام أمر الرسـول            

   هلم بلزوم املوقف وإن رأوا املسلمني قد–صلى اهللا عليه وسلم 

                                                
 .٣٠سورة الشورى اآلية ) ١(
 .٧٩سورة النساء اآلية ) ٢(
 .٤١سورة الروم اآلية ) ٣(
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أَولَمـا  ﴿: ون ذلك وعظم عليهم األمر أنزل اهللا قوله تعـاىل           انتصروا واستنكر املسلم  
قُلْتم أَنى هذَا قُلْ هو ِمن ِعنـِد        ﴿ : يعين يوم بدر   أَصابتكُم مِصيبةٌ قَد أَصبتم ِمثْلَيها﴾    

      ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع ِإنَّ اللَّه فُِسكُمعظيم أن التوبة    وقد أخرب سبحانه يف كتابه ال      )١(﴾أَن
وتوبـوا  ﴿ :سبب للفالح وتكفري السيئات ، والفوز باجلنة والكرامة ، فقال عز وجل           

وِإني لَغفَّار ِلمن   ﴿ : وقال سبحانه  )٢(﴾ِإلَى اللَِّه جِميعا أَيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ      
يا أَيها الَِّذين آمنوا توبوا ﴿:  وقال عز وجل )٣(﴾تاب وآمن وعِملَ صاِلحا ثُم اهتدى    

ِإلَى اللَِّه توبةً نصوحا عسى ربكُم أَنْ يكَفِّر عنكُم سيئَاِتكُم ويدِخلَكُم جناٍت تجِري             
ارها الْأَنِتهحت اآلية )٤(﴾ِمن  .  

 وحده يف مجيع األعمال ، واحلـذر       ومن أعظم مظاهر التوبة وأوجبها اإلخالص هللا      
من الشرك كله دقيقه وجليله ، وصغريه وكبريه ، والعناية بالصلوات اخلمس وإقامتـها            
يف أوقاا من الرجال والنساء ، واحملافظة عليها من الرجال يف املساجد اليت أذن اهللا أن                

األمـر بـاملعروف   ترفع ويذكر فيها امسه ، والعناية بالزكاة والصيام وحج البيـت ، و     
والنهي عن املنكر ، والتناصح والتعاون على الرب والتقوى ، والتواصي باحلق والـصرب              
عليه وأسأل اهللا بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن يصلح أحوال املسلمني يف كل مكان ،              

  ويصلح قلوم وأعماهلم ، ومينحهم الفقه يف الدين ، وأن

                                                
 .١٦٥سورة آل عمران اآلية ) ١(
 .٣١سورة النور اآلية ) ٢(
 .٨٢سورة طه اآلية ) ٣(
 .٨سورة التحرمي اآلية ) ٤(
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كيم شريعته ، والتحاكم إليها ، والرضا ا ، وترك ما           يصلح قادم مجيعا ويوفقهم لتح    
خيالفها ، وأن يصلح هلم البطانة ويعينهم على كل خري ويهديهم مجيعا صراطه املستقيم،             

  . إنه ويل ذلك والقادر عليه 

وصلى اهللا وسلم على نبينا وإمامنا وسيدنا إمام املتقني وقدوة ااهدين وخري عبـاد   
والسالم علـيكم  .  بن عبد اهللا وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان         اهللا أمجعني ، حممد   

  .ورمحة اهللا وبركاته 

  رئيس الس التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي
والرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة 

.واإلرشاد 
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  وصية جلميع املسلمني مبناسبة غزو العراق للكويت 

 عبد العزيز بن باز هناك هلع وفزع أصاب بعض املسلمني           مساحة الشيخ  : سؤال
يف هذا البلد من جراء قرب توقع احلرب حيث بادر الكثري بشراء السلع واملـواد               
الغذائية بكميات كبرية بغية ختزينها إضافة إىل قيام البعض اآلخر باالستعداد ملغادرة            

وجهوا هلـم ـذا   مدينة الرياض خوفا من نشوب احلرب ، فهل هناك من كلمة ت           
  الشأن؟ 

   بسم اهللا الرمحن الرحيم :جواب

احلمد هللا رب العاملني ، وصلى اهللا وسلم على رسوله وعلى آله وأصـحابه ومـن             
  . اهتدى داه 

فإن وصييت جلميع املسلمني يف اململكة العربية السعودية ويف دول اخللـيج    : أما بعد   
ستقيموا على دينه يف مجيـع األوقـات ،         ويف كل مكان أن يتقوا اهللا عز وجل وأن ي         

والسيما يف مثل هذه الظروف اليت ال ختفى على اجلميع ، وهي ما جرى من األحداث                
والواجب على املسلمني   . يف اخلليج بأسباب عدوان حاكم العراق على دولة الكويت          

 حـرم اهللا  دائما أن يتقوا اهللا سبحانه وتعاىل ، وأن يستقيموا على دينه ، وأن حيذروا ما      
ألن الطاعات هي سبب اخلري يف الدنيا واآلخرة ، وهي سبب           . عليهم من قول وعمل     

  . األمن والسعادة وإطفاء الفنت 

وكل خري يف الـدنيا واآلخـرة       . أما املعاصي فهي أسباب الشر يف الدنيا واآلخرة         
اهللا والكفـر  فسببه طاعة اهللا واتباع شريعته ، وكل شر يف الدنيا واآلخرة فسببه معصية   

  .به واالحنراف عن دينه
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وهذه األحداث اليت وقعت يف اخلليج أسباا ما قدمته أيدي العباد من خمالفة ألمـر      
وما أَصابكُم  ﴿: اهللا وانتهاك حملارم اهللا ، كما قال اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي              

ظَهر الْفَساد  ﴿ : وقال عز وجل     )١(﴾عن كَِثريٍ ِمن مِصيبٍة فَِبما كَسبت أَيِديكُم ويعفُو       
                ـملَّهِملُـوا لَعالَّـِذي ع ـضعب مِذيقَهاِس ِليِدي النأَي تبا كَسِر ِبمحالْبو رِفي الْب

ئٍَة ما أَصابك ِمن حسنٍة فَِمن اللَِّه وما أَصابك ِمن سي         ﴿:  وقال سبحانه    )٢(﴾يرِجعونَ
 فِْسكن فالواجب على كل مسلم أن حياسب نفسه وأن يراقـب ربـه       اآلية   )٣(﴾فَِمن 

وذلك بفعل األوامر وترك النواهي واملبادرة بالتوبة الصادقة من مجيع الذنوب ، كمـا              
   )٤(﴾ِلحونَوتوبوا ِإلَى اللَِّه جِميعا أَيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفْ﴿: قال اهللا سبحانه وتعاىل

 والتوبـة   )٥(﴾يا أَيها الَِّذين آمنوا توبوا ِإلَى اللَِّه توبةً نـصوحا         ﴿: وقال سبحانه   
شتملة على الندم على ما مضى من املعاصي ، وعلـى اإلقـالع منـها         املالنصوح هي   

عظيما وتركها ، واحلذر منها ، وعلى العزم الصادق على عدم العودة إليها طاعة هللا وت               
  . له وإخالصا له ورغبة فيما عنده وحذرا من عقابه سبحانه وتعاىل 

وذا تدفع الشرور وحيصل األمن ويشتت اهللا األعداء ويذهلم وجيعل دائرة الـسوء             
   يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ تنصروا﴿: عليهم كما قال سبحانه 

                                                
 .٣٠الشورى اآلية سورة ) ١(
 .٤١سورة الروم اآلية ) ٢(
 .٧٩سورة النساء اآلية ) ٣(
 . ٣١سورة النور االية ) ٤(
 .٨سورة التحرمي اآلية ) ٥(
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امأَقْد تثَبيو كُمرصني اللَّه١(﴾كُم(.  

 ومن نصر اهللا االستقامة على طاعته والتوبة إليه من مجيع املعاصي واإلعداد جلهاد             
األعداء والصرب واملصابرة يف جهادهم وبذلك حيصل النصر والتأييد ألولياء اهللا وأهـل             

  . وحيصل اإلذالل واهلزمية على أعداء اهللا . طاعته 

ه من ينصره ِإنَّ اللَّه لَقَِوي عِزيـز الَّـِذين ِإنْ           ولَينصرنَّ اللَّ ﴿: قول اهللا سبحانه    ل
مكَّناهم ِفي الْأَرِض أَقَاموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر            

  .)٢(﴾وِللَِّه عاِقبةُ الْأُموِر

منه سـبحانه   والضراعة إليه ، وطلب النصر والتأييد        فوصييت للجميع التوبة إىل اهللا      
على أعداء اهللا ، واملبادرة بكل ما يرضي اهللا ويقرب إليه ظاهرا وباطنا واإلميـان بأنـه      

وما النصر ِإال ِمـن ِعنـِد اللَّـِه         ﴿: سبحانه هو الذي بيده النصر كما قال سبحانه         
  .)٣(﴾الْعِزيِز

ـ         ليس النصر باألسباب ، وإمن    ف   هـي   اا هي أسباب ، وليس النصر باجليوش ، وإمن
ِإذْ تستِغيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَنـي       ﴿أسباب ، قال جل وعال يف كتابه العظيم         

م وما مِمدكُم ِبأَلٍْف ِمن الْمالِئكَِة مرِدِفني وما جعلَه اللَّه ِإال بشرى وِلتطْمِئن ِبِه قُلُوبكُ            
ِكيمح ِزيزع ِد اللَِّه ِإنَّ اللَّهِعن ِإال ِمن رص٤(﴾الن(.   

  إعدادب فالنصر من عنده عز وجل ، ولكنه سبحانه أمر باألسباب ، وأمر
                                                

 .٧سورة حممد اآلية ) ١(
 .٤١ -٤٠سورة احلج اآليتان ) ٢(
 .١٢٦سورة آل عمران اآلية ) ٣(
 .١٠ -٩سورة األنفال اآليتان ) ٤(
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أخذ احلذر ، وأمر بإعداد اجليـوش والـسالح      ، وأمر ب   مانستطيع من القوة ألعداء اهللا    
 وقـال   )١(﴾وأَِعدوا لَهم ما استطَعتم ِمن قُوةٍ     ﴿: املناسب ، كما قال سبحانه وتعاىل       

  .)٢(﴾يا أَيها الَِّذين آمنوا خذُوا ِحذْركُم﴿: سبحانه 

 هكذا جيب على املسلمني أن يعدوا العدة وأن جياهدوا عدوهم بكل ما يستطيعون             
نه وسينـصر حزبـه   من أنواع السالح واملصابرة وأبشر إخواين مجيعا أن اهللا سينصر دي 

  . وسيهزم عدوه 

وال شك أن حاكم العراق تعدى وظلم وبغى على جريانه وأحدث فتنـة عظيمـة             
إال أن يتوب إىل اهللا توبة صادقة ويؤدي        يف العاجل واآلجل    سوف جيد عقاا وجزاءها     

والواجب جهاده حىت خيرج من الكويت ويرجع إىل احلق والـصواب ،            . احلق ألهله   
ذا الطاغية على خري عظيم ، فمن أخلص هللا يف جهاده فهو إن عاش عاش               وااهدون هل 

ل شهيدا لكونه جاهد يف سبيل اهللا إلنقاذ وطن         ِتل قُ ِتمحيدا مأجورا عظيم األجر ، وإن قُ      
مسلم ولنصر مظلومني ولردع ظامل تعدى وبغى وظلم مع كفـره وخبـث عقيدتـه               

ظنهم باهللا وأن يطمئنوا لنصره عز وجل       ووصييت للمسلمني مجيعا أن حيسنوا      . اإلحلادية  
﴿فَاصِبر ِإنَّ  : ، فهو سبحانه الناصر ألوليائه وأهل طاعته ، وهو الذي يقول جل وعال              

 ِقنيتةَ ِللْماِقبـِن      ﴿ فالعاقبة ألهل اإلميان املتقني هللا قال تعاىل         )٣(﴾الْعع اِفعـدي ِإنَّ اللَّه
وا ِإنَّ اللَّهنآم اٍن كَفُوٍرالَِّذينوكُلَّ خ ِحب٤(﴾ ال ي(.  

                                                
 .٦٠ سورة األنفال اآلية) ١(
 .٧١سورة النساء اآلية ) ٢(
 .٤٩سورة هود اآلية ) ٣(
 .٣٨سورة احلج اآلية ) ٤(
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 وكفر النعمة وأساء إىل جريانه بعـدما        - طاغية العراق  -وقد خان األمانة هذا الطاغية    
أحسنوا إليه وساعدوه يف أوقاته احلرجة ، ولكنه كفر النعمة وأساء اجلوار وظلم وتعدى   

  . وسوف جيد العاقبة الوخيمة 

ما من ذنب أجدر من أن يعجـل اهللا بـه           " : -م   صلى اهللا عليه وسل    -قول النيب ل
ومـن  ﴿:  وهذا قد بغى وظلم واهللا جل وعال يقول          "العقوبة من البغي وقطيعة الرحم    

والظَّاِلمونَ ما لَهم ِمن وِلي وال      ﴿:  ويقول سبحانه    )١(﴾يظِْلم ِمنكُم نِذقْه عذَابا كَِبريا    
  .)٢(﴾نِصٍري

 يتخذوا األسباب الـيت     األسباب وقت احلرب فعلى املسلمني أن     والواجب األخذ ب  
تنفعهم يف وقت حلرب ، فهم مأمورون بأخذ األسباب يف مجيع األمور ، كمـا أـم            

هم مأمورون أيضا باألسـباب األخـرى       ومأمورون بأخذ السالح واإلعداد للعدو ،       
ورون بـه وال    كحاجتهم وحاجات بيوم من الطعام والزاد وغري ذلك ،كل ذلك مأم          

حرج فيه ، لكن مع حسن ظنهم باهللا ومع االستقامة على دينه ومع التوبة إليه سبحانه                
من مجيع الذنوب ، هذا هو الواجب على اجلميع ، واألسباب هم مأمورون ا وهـي                
حق ولكنها من التوكل ، والتوكل على اهللا واجب يف مجيع األمور ، وهـو يـشمل                 

  : أمرين

 باهللا واالعتماد عليه ، واإلميان بأنه الناصر ، وأنه مصرف األمور،            الثقة:  أحدمها   -
  . وأن بيده كل شيء سبحانه وتعاىل 

                                                
 .١٩سورة الفرقان اآلية ) ١(
 .٨سورة الشورى اآلية ) ٢(
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: األخذ باألسباب من مجيع الوجوه ن ألن اهللا أمر ا ، قال سبحانه           : واألمر الثاين   
ها الَِّذين آمنوا خـذُوا  يا أَي﴿:  وقال سبحانه )١(﴾وأَِعدوا لَهم ما استطَعتم ِمن قُوةٍ    ﴿

كُموقال تعاىل    )٢(﴾ِحذْر  :﴿         مهطَاِئفَةٌ ِمن قُمالةَ فَلْتالص ملَه تفَأَقَم ِفيِهم تِإذَا كُنو
    مهتِلحذُوا أَسأْخلْيو كعيوم أحد   - صلى اهللا عليه وسلم      - وقد لبس النيب     )٣(اآلية﴾م 
 ، وهكذا يـوم     )يوم األحزاب  ( يوم اخلندق   يوم بدر ويف    يف درعني ، وأخذ باألسباب   

 توقي شر احلروب    باألسباب اليت الفتح ، كل هذا من باب األسباب ، فاإلعداد للعدو           
وإعداد ما حيتاجه العوائل والبيوت كل ذلك أمر مطلوب وليس فيه خمالفة ألمـر اهللا ،                

الثقة بـاهللا واالعتمـاد     : ن  وليس فيه أيضا إخالل بالتوكل ، بل التوكل يشمل األمري         
  . عليه، واإلميان بأنه الناصر جل وعال مع األخذ باألسباب ، هذا ما جيب على املسلمني

ونسأل اهللا أن ينصر دينه ويعلي كلمته ، وأن يهزم حاكم العراق ويشتت مشلـه ،                
 وأن يدير عليه دائرة السوء ، وينصر املسلمني عليه ويعينهم على كل خري ، وأن ينـصر   

  . املظلومني ويعيد إليهم بالدهم ، وأن يهديهم ومجيع املسلمني سواء السبيل 

أن جيعل العاقبة محيدة للجميع ، وأن جيعل هذه احلوادث عظة للمؤمنني وسـببا              و
الستقامتهم على دينهم ، وسببا لتوبة اجلميع من كل ذنب إنه جل وعال جواد كرمي ،                

  .وأصحابه وأتباعه بإحسان آله وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى 

                                                
 .٦٠سورة األنفال اآلية ) ١(
 .٧١سورة النساء اآلية ) ٢(
 .١٠٢سورة النساء اآلية ) ٣(
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  )١(الغزو العراقي جرمية عظيمة

له وأصحابه ومن اهتدى ـداه      آاحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى         
فبمناسبة ما جرى من احلوادث هذه األيام بسبب احتالل الـرئيس العراقـي     : أما بعد   

 وما جرى بسبب ذلك من الفساد       دولة الكويت واجتياحه هلا بالقوات املسلحة املتنوعة      
العظيم وسفك الدماء وب األموال وانتهاك األعراض رأيت أن أبني إلخواين املسلمني            

 ال شك أن هذا احلادث حادث       -: يف هذا احلديث ما جيب حول هذا احلادث فأقول          
مؤمل وحيزن كل مسلم وال شك أنه جرمية عظيمة وعدوان شديد من الزعيم العراقـي               

ة جماورة مسلمة ، فالواجب عليه التوبة إىل اهللا سبحانه من ذلك وسحب مجيع             على دول 
جيوشه من دولة الكويت ، وحل املشاكل بالطرق السلمية اليت شرعها اهللا لعباده كما              

فَِإنْ فَاَءت فَأَصـِلحوا    ﴿:  وقال يف الفئة الباغية      )٢(﴾والصلْح خير ﴿: قال جل وعال    
 ا ِبالْعمهنيب       قِْسِطنيالْم ِحبي أَقِْسطُوا ِإنَّ اللَّهِل وفاملشاكل الـيت تقـع بـني       ، )٣(﴾د

والقبيلتني أو األفراد جيب أن حتل بالوسـائل الـشرعية ال بـالقوة           أالدولتني أو الدول    
ا يا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعـو     ﴿: والعدوان والظلم ، يقول اهللا سبحانه يف كتابه العظيم          

اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي الْأَمِر ِمنكُم فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَـردوه ِإلَـى اللَّـِه                
ريخ ِم الْآِخِر ذَِلكوالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤت متوِل ِإنْ كُنسالرو  

                                                
 . هـ ١٤١١ ٢ / ١٠يخ بتار ) ١٢٥٥( نشرت يف جملة الدعوة يف العدد ) ١(
 .١٢٨سورة النساء اآلية ) ٢(
 .٩سورة احلجرات اآلية ) ٣(
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  . )١(﴾وأَحسن تأِْويلًا

والـرد إىل   . الرد إىل كتابه العظيم القرآن الكرمي       :  تعاىل   الرد إىل اهللا  : قال العلماء   
الرد إليه يف حياته عليه الصالة والسالم ، وبعـد           : - صلى اهللا عليه وسلم      -الرسول  

  . الرد إىل سنته : وفاته 

 فالواجب على   )٢(﴾وما اختلَفْتم ِفيِه ِمن شيٍء فَحكْمه ِإلَى اللَّهِ       ﴿: وقال عز وجل    
املتنازعني سواء كانا دولتني أو قبيلتني أو مجاعتني أو فردين رد الرتاع واملـشاكل إىل               

  . حكم اهللا إال أن يتيسر الصلح فالصلح خري 

 وتوسـيط   السلميةوالواجب على الرئيس العراقي حل اخلالف بالصلح واملفاوضة         
 حمكمة شرعية   األخيار ، فإن مل يتيسر الصلح وجب الرد إىل الكتاب والسنة عن طريق            

يتوالها علماء احلق تعرض عليهم املشكلة وحيكمون فيها بشرع اهللا كما أمر سبحانه ،              
﴿فَـال  : هذا هو الواجب على كل دولة منتسبة إىل اإلسالم ألن اهللا جل وعال يقول               

ي أَنفُِسِهم حرجـا    وربك ال يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم ال يِجدوا فِ           
 الْجاِهِليِة يبغونَ ومن    أَفَحكْم﴿:  ويقول جل وعال     )٣(﴾ِمما قَضيت ويسلِّموا تسِليما   

 فالذي ننصح به رئيس العراق أن يتقـي اهللا          )٤(﴾أَحسن ِمن اللَِّه حكْما ِلقَوٍم يوِقنونَ     
ي هذه املشكلة ، وأن يرضى حبكـم اهللا يف  وأن يسحب جيوشه من دولة الكويت وينه  

  ذلك إذا مل يتيسر

                                                
 .٥٩سورة النساء اآلية ) ١(
 .١٠سورة الشورى اآلية ) ٢(
 .٦٥سورة النساء اآلية ) ٣(
 .٥٠سورة املائدة اآلية ) ٤(
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  . الصلح 

وال شك أن الرجوع إىل احلق خري وفضيلة ، ويشكر صاحبه عليه ، وهو خري لـه                 
من التمادي يف اخلطأ والباطل ، وننصح اجلميع باالستقامة على ديـن اهللا ، واحلكـم                

ـ         يم القـوانني الوضـعية وآراء      بشريعته والتواصي بطاعته وترك معصيته ، وعدم حتك
وال شـك أن  . الرجال، وهذا هو طريق العزة وطريق العدالة وطريق السعادة والكرامة         

كل بالء حيصل للمسلمني وكل شر ومصيبة فأسباا الذنوب واملعاصي ، كما قال اهللا              
 وقال عز   )١(﴾و عن كَِثريٍ  وما أَصابكُم ِمن مِصيبٍة فَِبما كَسبت أَيِديكُم ويعفُ       ﴿: تعاىل  
ظَهر الْفَساد ِفي الْبر والْبحِر ِبما كَسبت أَيِدي الناِس ِليِذيقَهم بعض الَِّذي            ﴿: وجل  

ما أَصابك ِمن حسنٍة فَِمن اللَّـِه ومـا         ﴿:  وقال سبحانه    )٢(﴾عِملُوا لَعلَّهم يرِجعونَ  
س ِمن كابأَص﴾فِْسكن ئٍَة فَِمن٣(ي(.  

 فالواجب على اجلميع التوبة إىل اهللا والرجوع إليه واالستقامة على دينه والندم على           
  . ما مضى من السيئات واملخالفات والعدوان 

هذا هو الواجب على مجيع الدول اإلسالمية والعربية وعلى مجيع املسلمني وعلـى             
رعه ، وأن يتوبوا إليه من تقصريهم وذنـوم ، وأن           اجلميع أن يتقوا اهللا وأن يعظموا ش      

يعلموا أن ما أصام فهو بسبب ذنوم وسيئام ، فالتوبة إىل اهللا فيها اخلـري العظـيم         
والسعادة يف الدنيا واآلخرة ، واهللا جل وعال قد ميلي للظامل وال يأخذه بسرعة ، بـل                 

  ميلي وال يغفل سبحانه

                                                
 .٣٠سورة الشورى اآلية ) ١(
 .٤١سورة الروم اآلية ) ٢(
 .٧٩سورة النساء اآلية ) ٣(
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وال تحسبن اللَّه غَاِفلًا عما يعملُ الظَّـاِلمونَ ِإنمـا          ﴿: وتعاىل ، كما قال عز وجل       
    ارصِفيِه الْأَب صخشٍم توِلي مهرخؤإن " : - صلى اهللا عليه وسـلم       - وقال النيب    )١(﴾ي

 ِإذَا  وكَذَِلك أَخذُ ربك  ﴿ : ملا تال قوله سبحانه    "اهللا ليملي للظامل حيت إذا أخذه مل يفلته       
ِديدش أَِليم ذَهةٌ ِإنَّ أَخظَاِلم ِهيى وذَ الْقُر٢(﴾أَخ(   

فنصيحيت لنفسي وجلميع املسلمني يف كل مكان ، أن يتقـوا اهللا ويتوبـوا إليـه ،          
ويستقيموا على دينه ، وأن خيلصوا له العبادة ، وأن حيذروا ما حرم عليهم سبحانه وال                

ص على حتكيم الشرع واحلذر مما خيالفه هو طريق أهل          شك أن الرجوع إىل احلق واحلر     
اإلميان وسبيلهم ، وهو طريق العزة والكرامة ، وهو طريق اإلنصاف واحلكمة ، وهـو               
الواجب على كل املسلمني دوال وشعوبا وأفرادا ومجاعات وأما ما وقع من احلكومـة              

سلمني ألن عدوهم   السعودية من طلب االستعانة من دول شىت للدفاع ومحاية أقطار امل          
 فهذا ال بأس به ، وقد صدر        -ال يؤمن هجومه عليهم ، كما هجم على دولة الكويت         

 بيان بذلك أذيع يف اإلذاعة ونشر يف الصحف    - وأنا واحد منهم   -من هيئة كبار العلماء   
، وهذا ال شك يف جوازه ، إذ ال بأس أن يستعني املسلمون بغريهم للدفاع عن بـالد                  

تهم وصد العدوان عنهم ، وليس هذا من نصر الكفار علـى املـسلمني         املسلمني ومحاي 
، فذاك أن ينصر املسلم الكافر على إخوانـه       )باب حكم املرتد    (الذي ذكره العلماء يف     

  املسلمني ، فهذا هو الذي ال جيوز ، أما أن 

                                                
 .٤٢ سورة إبراهيم اآلية  )١(
 .١٠٢ سورة هود اآلية  )٢(
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يستعني املسلم بكافر ليدفع شر كافر آخر أو مسلم معتد ، أو خيشى عدوانه فهـذا ال                 
 استعان بدروع أخذها من صفوان بن       - صلى اهللا عليه وسلم      -بأس به وقد ثبت عنه      

 يف قتاله لثقيف يوم حـنني ،        -  ذلك الوقت   وكان صفوان كافرا   -أمية استعارها منه    
 يف قتاله لكفـار     - صلى اهللا عليه وسلم      -وكانت خزاعة مسلمها وكافرها مع النيب       

إنكم تصاحلون الروم   ":  أنه قال    -عليه وسلم    صلى اهللا    -قريش يوم الفتح وصح عنه      
 االستعانة م على قتال     : فهذا معناه  "صلحا آمنا مث تقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائكم        

  . العدو الذي من وراءنا 

واملقصود أن الدفاع عن املسلمني وعن بالدهم جيوز أن يكون ذلك بقوة مسلمة ،              
سالح ، وعن طريق اجليش الـذي يعـني   ومبساعدة من نصارى أو غريهم عن طريق ال  

  . املسلمني على صد العدوان عنهم ، وعلى محاية بالدهم من شر أعدائهم ومكائدهم 

 )١(﴾يا أَيها الَِّذين آمنوا خذُوا ِحذْركُم     ﴿: واهللا جل وعال يقول يف كتابه العظيم        
 لألعداء والكفـار     أي ﴾﴿وأعدوا هلم : وجل  فأمرنا بأخذ احلذر من أعدائنا وقال عز        

 وهكذا من يعتدي علينا ولو كان مسلما أو ينتـسب إىل            )٢(﴾﴿ما استطَعتم ِمن قُوةٍ   
اإلسالم ، فإذا خشي املسلمون عدوانه جاز هلم أيضا أن يـستعينوا مبـن يـستطيعون           
االستعانة به لصد عدوان الكافر ولصد عدوان املعتدي وظلمه عن بالد املسلمني وعـن      

محرما.   

  والواجب على املسلمني التكاتف والتعاون على الرب والتقوى ضد

                                                
 .٧١ سورة النساء اآلية  )١(
 .٦٠ سورة األنفال اآلية  )٢(
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أعدائهم ، وإذا احتاجوا فيما بينهم ملن يساعدهم على عدوهم أو على من يريد الكيـد         
هلم والعدوان عليهم ممن ينتسب لإلسالم فإن هلم أن يستعينوا مبن يعينهم علـى صـد                

  .  تقدم العدوان ومحاية أوطان املسلمني وبالدهم كما

وأكرر نصيحيت جلميع زعماء املسلمني وجلميع الدول العربية واإلسالمية أن يتقـوا            
اهللا وحيكموا شريعته يف كل شيء ، وأن حيذروا ما خيالف شرعه ، وأن يبتعـدوا عـن    

  . الظلم مهما كان نوعه ، هذا هو طريق النجاة وهذا هو طريق السعادة والسالمة 

واهلداية ، ووفق مجيع املسلمني لالستقامة علـى دينـه ،           رزق اهللا اجلميع التوفيق     
والتوبة إليه من مجيع الذنوب ، وأصلح أحوالنا مجيعا ، ووفق قادة املـسلمني مجيعـا                
وعامة املسلمني لكل ما فيه رضاه ، ولكل ما فيه صالح الدنيا واآلخرة إنه ويل ذلـك                 

  .  وصحبه وأتباعه بإحسان والقادر عليه وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله



  

 - ١٨٨ -

  )١(هذه الواقعة عربة وعظة وذكرى لنا مجيعا

يف اختتام املؤمتر اإلسالمي العاملي ملناقشة األوضاع احلاضرة يف اخللـيج والـذي            ( 
نظمته رابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة ، وجه مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا                

ابطة العامل اإلسالمي والرئيس العام إلدارات البحوث       بن باز رئيس الس التأسيسي لر     
  ) : العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد الكلمة التالية 

احلمد هللا تعاىل ، إن الدين النصيحة وعلى علماء املسلمني أينما كانوا أن يناصـروا            
بصرية، اهللا وأن يبينوا للحاكم ما جيب عليه ، وما حيرم عليه حىت يكون على بينة وعلى                

وأن يكون ذلك باألسلوب املناسب وباألسلوب الطيب الذي يدعو للقبـول والرضـا     
  . وعدم النفرة 

كذلك جيب التناصح بني العلماء يف بيان الدعوة إىل اهللا وتوجيه الناس إىل اخلري يف               
املساجد واتمعات وتشجيع من يقوم بواجبه يف الدعوة إىل اهللا عز وجـل وهكـذا               

ء يف حتري اخلطب املناسبة اليت تنفع الناس على مقتضى الكتاب والسنة ،             تشجيع اخلطبا 
فاملسلمون أشد حاجـة إىل الـدعوة       . وأال يتكلم إال عن علم وبصرية مبا حيل وحيرم          

  . والنصيحة ، وغريهم يف حاجة إىل الدعوة والبالغ والبيان لعلهم يهتدون 

  ة الكويت وما جاء وهذه الواقعة اليت وقعت من حاكم العراق على دول

                                                
 .  هـ ١٤١١ / ٣ / ١( يف  ) ١٢٥٨(  نشرت هذه الكلمة يف جملة الدعوة يف العدد  )١(
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   .بعدها فيها عربة وعظة وفيها ذكرى لنا مجيعاً

نسأل اهللا أن ينفعنا بذلك وأن يهدينا إىل صراطه املستقيم ، وأن يوفقنا إىل ما فيـه                 
صالح قلوبنا وصالح أعمالنا ، وأن يهدينا مجيعا ملا يرضيه ويقربنا إليه والواجب على              

يا أَيهـا الَّـِذين   ﴿: ساب هلا ، كما قال تعاىل كل مسلم ومسلمة اجلهاد بالنفس واحل  
 )١(﴾آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمت ِلغٍد واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه خِبري ِبما تعملُونَ              

نَّ اللَّـه لَمـع   والَِّذين جاهـدوا ِفينـا لَنهـِدينهم سـبلَنا وإِ    ﴿: ويقول جل وعال   
ِسِننيح٢(﴾الْم(.  

ول أن يتقي اهللا وحياسب نفسه      ؤ والواجب على األمري واحلاكم والقاضي وكل مس      
ن حيذر حمارم اهللا ، وأن يقـدم التوبـة         أوجياهدها يف اهللا ، وأن يستقيم على دين اهللا و         

  . النصوح من كل ما سلف 

ميع جهاد النفس لعلها تستقيم     وهكذا كل مؤمن وكل مؤمنة ، والواجب على اجل        
والواجب شكر اهللا عنـد الـسراء   . وتبتعد عن طاعة اهلوى والشيطان لعلها تلزم احلق  

  . والصرب عند البالء ، مع التوبة من التقصري والذنوب 

 : - صلى اهللا عليه وسـلم  -هذا هو الواجب على مجيع املسلمني ، كما قال النيب        
له له خري وليس ذلك ألحد إال للمؤمن إن أصابته سـراء        عجبا ألمر املؤمن إن أمره ك     "

 رواه مسلم فاملؤمن يـشكر      "شكر فكان خريا له وإن أصابته ضراء صرب فكان خريا له          
  عند الرخاء والنعمة ، ويصرب عند البالء جياهدها 

                                                
 .١٨سورة احلشر اآلية ) ١(
 .٦٩سورة العنكبوت اآلية ) ٢(
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ويتوب إىل اهللا ، ويستقيم على دين اهللا ، ويبتعد عن حمـارم اهللا ، يناصـر إخوانـه ،           
 إىل اخلري ، حياسب أهل بيته ، ويدعوهم إىل اخلري ، ويأمر باملعروف وينهاهم                يدعوهم

  . عن املنكر 

وهكذا مع إخوانه ومع زمالئه وجريانـه ، ينـصحهم هللا ويـدعوهم إىل احلـق                
حلسن والطيب ، وحيذرهم من مغبة املعاصي والـشرور لعلـهم يتوبـون             اباألسلوب  
  . ويرجعون 

ا واملسلمني لكل ما فيه رضاه وصالح العباد ، وأن يوفق           ونسأل اهللا أن يوفقنا مجيع    
شعب العراق ، وأن يعينهم على إبدال هذا الرئيس الفاجر اخلبيث بأصلح منه ، ينفعهم               
يف الدنيا واآلخرة ، وأن يعينهم على طاعة اهللا نسأل اهللا أن يبدهلم خبري منه ، من يرحم                  

  . ة اهللا العباد وحيكم فيهم شرع اهللا ويعينهم على طاع

ونسأل اهللا أن يوفق شعب العراق بإمام صاحل ، وحباكم صاحل ، ويعينهم على طاعة               
اهللا ، ويرحم صغريهم ، ويواسي كبريهم ، ويعينهم على كل خري وحيكم شرع اهللا عز                

  . وجل فيهم 

ونسأل اهللا أن يزيل احلاكم صدام حسني ، وأن يدير عليه دائرة السوء ، وأن يرتل                
 الرعب واخلوف ما حيمله على سحب جيوشه من الكويت ومن احلـدود ،           يف قلبه من  

  . إنه جل وعال جواد كرمي 

وأشكركم مرة أخرى على جهودكم وأعمالكم ونسأل اهللا أن يتقبل من اجلميع إنه             
  . جواد كرمي وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
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  )١( ومنكر شنيععمل صدام عدوان أثيم

ال شك أن عمل الزعيم العراقي من اجتياحه الدولة الكويتية وما ترتب على ذلـك               
من سفك الدماء وب األموال وانتهاك األعراض ، ال شك أن هذا عدوان أثيم وجرمية             
عظيمة ومنكر شنيع جيب عليه التوبة إىل اهللا من ذلك والبدار بإخراج جيشه من الدولة               

خمالف للشرع وجلميع القوانني العرفية     و واالجتياح أمر منكر     ألن هذا اإلقدام  . الكويتية  
  . بينه وبني قادة العرب يف جامعتهم العربية ملا متت عليه املعاهدة و

والواجب عليه حل املشاكل بالطرق السلمية ، وإذا مل تنجح الطرق السلمية وجب             
 عا على املسلمني   ألن الواجب شر   - ال قانونية  -حمكمة شرعية   على اجلميع الرجوع إىل     

أن ترد مجيع املنازعات بني الدول واألفراد والقبائل إىل احلكم الشرعي ، بأن تـشكل               
ا تنازع عليه املسلمون مـن  فيمحمكمة شرعية من علماء أهل احلق والسنة حىت حيكموا          

﴿ يا أيها الذين    :  لقول اهللا عز وجل      – باحلكم الشرعي    –د  دولتني أو قبيلتني أو أفرا    
 شئ فردوه إىل     أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم فإن تنازعتم يف          ءامنوا

 )٢(﴾اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر ذلك خري وأحـسن تـأويال             
فَال وربك ال يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بيـنهم ثُـم ال             ﴿: ،وقوله عزوجل 

   .)٣( أَنفُِسِهم حرجاً ِمما قَضيت ويسلِّموا تسِليماً﴾يِجدوا ِفي

                                                
 م صفحة احمليط ١٩٩٠ / ٨/ ١٧ هـ املوافق ١٤١١ / ١ / ٢٦جلزيرة بتاريخ نشر يف جريدة ا) ١(

 .الدويل 
 .٥٩سورة النساء، اآلية  ) ٢(
  .٦٥سورة النساء، اآلية ) ٣(
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 وإن هذا العمل الذي قام به صدام ضد الكويت هو عمل إجرامي جيب التوبة منه               
 ، والرجوع إىل احلق فضيلة وحق ، خري من التمادي يف الرذيلـة             وذلك وعدم التمادي 

العلماء يف اململكة العربية السعودية يـبني  وقد صدر بيان من جملس هيئة كبار  . واخلطأ  
 الذي أنا أحد    -الس  يف بيان   وجاء  . خطأ هذا العمل ، وأنه عدوان وجرمية وخيانة         

 أنه ال مانع من االستعانة ببعض الكفار للجيوش اإلسالمية والعربية وال بـأس     -أعضائه
الد وعـن حرمـة      والدفاع عن الـب     الكافر وظلمه  من االستعانة لصد عدوان املعتدي    

 أما   إذا غلب على الظن حصول املطلوب بذلك ودعت إليه الضرورة          اإلسالم واملسلمني 
اإلشاعات حول احلرمني الشريفني فإما حبمد اهللا مبنأى عن الزعيم العراقي وغريه ومها             

  . آمنان حبمد اهللا 

 مـن  وكل ما يف األمر أن الدولة السعودية احتاجت إىل االستعانة ببعض اجليـوش       
جنسيات متعددة ومن مجلتهم الواليات املتحدة وإمنا ذلك للدفاع املشترك مع القوات             

ألنه استعانة لـدفع الظلـم      . السعودية عن البالد واإلسالم وأهله وال حرج يف ذلك          
وحفظ البالد ومحايتها من شر األشرار وظلم الظاملني وعدوان املعتدين فال حرج كمـا      

 وأما ما أشاعته بعض األقليات اإلسالمية اليت صدقت أقـوال           .قرره أهل العلم وبينوه     
يف شؤون املسلمني ومقدسـام وغريهـا مـن         الكفار  صدام وأكاذيبه حول تدخل     

والذي أشاعه هو حزب صدام وهـو       شئ باطل وال أصل له      اإلشاعات الباطلة ، فإن     
 وجـب    قومي وليس حزبا إسالميا ، وحىت لو كانوا مسلمني إذا تعـدوا             بعثي حزب

  ردعهم ولو باالستعانة ببعض الكفرة ، وعلى 
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 صلى اهللا عليـه     -حمي ا البالد ، والرسول      يدفع ا الشر و   كما هي ي  سليمة   ةطريق
 وصـفوان    صفوان بن أمية يوم حنني حلرب أهل الطائف         بدروع من   استعان –وسلم  

عدى وظلم جيـوز   من ت الكفار االستعانة بالكفار علىيعلم أن  وبذلك   حينذاك مل يسلم  
والذي ال جيوز هو أن     إذا غلب على الظن حصول املقصود بذلك ودعت إليه الضرورة           

ما جرى من االستعانة ببعض الكفار ضد صدام فهـو  سلمني ، أما املكفار على   الينصر  
حيمي املسلمني وأراضيهم من ارمني واملعتدين والكافرين ، وفرق بني االثنني ، بني             مما  

عن اإلسـالم   الكفار على املسلمني ويعينهم على املسلمني وهذه هي الردة      إنسان ينصر 
أما من ينصر املسلمني ويستعني ببعض الكفـار         .  ال جيوز  منكروالتويل للكفار وذلك    

 من االستعانة بالكفار لـردع املعتـدي      على عدو املسلمني كما هو احلال يف اململكة           
ألنـه حلمايـة    . فهذا أمر مطلوب والزم      ومقدسام وصده عن بالد اإلسالم      الكافر

والواجب على الزعيم العراقي أن يتوب إىل اهللا ويرجـع          . ودفع للظلم عنهم    املسلمني  
ويترك حزب الشيطان ، وعليه أن يلتـزم  ويرد احلق إىل أهله عما هو عليه من الباطل ،      

  . ة وندعو له باهلدايشرع اهللا م  وحيكِّ بذلك الرعيةسباإلسالم ، وأن يسو

وأكد مساحته يف إجابته على سؤال للجزيرة حول إمكانية إجياد حمكمة دولية شرعية          
  من العرب وغريهم   جيب على مجيع الدول اإلسالمية    : حلل املنازعات بني الدول فقال      
  ألن اهللا وذلك بإجياد حماكم شرعية يف كل دولة حل منازعام بالطرق الشرعية 
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 ويقول جل   )١(﴾ا اختلَفْتم ِفيِه ِمن شيٍء فَحكْمه ِإلَى اللَّهِ       وم﴿: سبحانه وتعاىل يقول    
:  ويقول سبحانه وتعاىل   )٢(﴾فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه والرسولِ       ﴿: وعال  

﴿         ثُم مهنيب رجا شِفيم وككِّمحى يتونَ حِمنؤال ي كبرفَال و      فُـِسِهموا ِفي أَنِجدال ي 
 فإذا تنازعت دولتان أو أكثر وجب أن حيكم         )٣(﴾حرجا ِمما قَضيت ويسلِّموا تسِليما    

بينهما علماء اإلسالم حبكم الشريعة فيما تنازعوا به على ضوء الكتـاب والـسنة، ال               
 باآليات املـذكورة    وحكمه سبحانه عمال  الرجال بل بشرع اهللا     بالقوانني اليت وضعها    

والواجب على اجلنود العراقيني وعلى كل مسلم أن حيترم مال املسلم ودمـه وعرضـه         
وال على ماله أو    وأهله ، وال جيوز التعدي على أي مسلم ال يف الكويت وال يف غريه ،                

كل املسلم على املسلم حرام دمـه ومالـه         ": عرضه لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم        
  ." وعرضه

ا العدوان من العراق ال يربر للجنود وأفراد اجليش أن يتعدوا على الكويتيني أو              وهذ
غريهم ، ويأخذوا أمواهلم ، أو يضربوا أجسادهم ، أو يقتلوهم أو يقتلوا صـبيام ، أو     
يتعدوا على نسائهم ، كل ذلك منكر وحرام ال جيوز ، والواجـب أن يتقـوا اهللا وأن                 

قدموا على أمر يغضب اهللا عليهم ويسبب دخـوهلم النـار   حيذروا ما حرم اهللا وأن ال ي   
  . والبعد عن رمحته ورضوانه 

أوصي شعب الكويت املظلوم بتقوى اهللا ، وأن يستقيموا على دينه ، وأن يتوبـوا        و
  إليه عن سالف ذنوم ، وأن يسألوا اهللا النصر على العدو ، وأن

                                                
 .١٠سورة الشورى اآلية ) ١(
 .٥٩سورة النساء اآلية ) ٢(
 .٦٥سورة النساء اآلية ) ٣(
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ا مما أخـذ منـهم بالتوبـة         يعيدهم إىل بالدهم ساملني وسوف يعوضهم اهللا خري       
: النصوح، يعطيهم اهللا ما فام ويعوضهم خريا منه سبحانه وتعاىل كما قال عز وجل               

يـا  ﴿:  ويقول سبحانه    )١(﴾وتوبوا ِإلَى اللَِّه جِميعا أَيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ       ﴿
وا ِإلَى اللَِّه توبوا تنآم ا الَِّذينهاأَيوحصةً نب٢(﴾و(.   

ونسأل اهللا أن مين علينا وعليهم بالتوبة ، وكل منا على خطر ، وكل مسلم يف أي                 
مكان يف السعودية أو الكويت أو الشام أو اليمن ، ويف كل مكان ، عليه حماسبة النفس        

. وجماهدا يف اهللا ، ويعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئه وما أخطأه مل يكـن ليـصيبه                   
لك فإن على مجيع إخواننا بالكويت وعلى مجيع املسلمني باململكة العربية الـسعودية       لذ

وكل مكان عليهم تقوى اهللا ، وأن جياهدوا أنفسهم يف طاعة اهللا وأن يصربوا على مـا        
أصام من مصائب ، كما أن عليهم االستقامة على احلق والتواصي به ، والتناصح يف                

فاسدا ، ورد عليهم ما كان شاردا ، وعوضهم خـريا ممـا             اهللا أصلح اهللا هلم ما كان       
والَِّذين جاهدوا ﴿: العاقبة احلميدة ، قال عز وجل سبحانه وتعاىل   أصام ، وجعل هلم     

      ِسِننيحالْم علَم ِإنَّ اللَّها ولَنبس مهنِديها لَنقُوا   ﴿:  وقال تعاىل    )٣(﴾ِفينتتوا وِبرصِإنْ تو
 ومن يتق اهللا يوفقه اهللا ويعوضه       )٤( إن اهللا مبا يعملون حميط ﴾      ال يضركُم كَيدهم شيئًا   

   الرمحة العامة والشاملة اليت تعم أمر نحهخريا مما أخذ منه ، ومي

                                                
 .٣١سورة النور اآلية ) ١(
 .٨ سورة التحرمي اآلية) ٢(
 .٦٩سورة العنكبوت اآلية ) ٣(
 .١٢٠سورة آل عمران اآلية ) ٤(
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  دينه ودنياه وآخرته 

  : ويف ختام تصريح مساحته قال 

لتزموا بشرع اهللا ، وأن يتدبروا      أن يتقوا اهللا وأن ي    : مجيعا  عامة   للمسلمني   يت  نصيح
القرآن العظيم ويعتنوا بالسنة املطهرة ، وأن ينظموا أعماهلم على ضوء الكتاب والسنة ،              
وأن تكون أعماهلم وأقواهلم وخالفام كلها ترجع إىل الكتاب والسنة ال إىل القـوانني             

اهللا عليـه   صـلى    الوضعية ، بل جيب أن تكون كلها حمكومة بكتاب اهللا وسنة رسوله           
 وأن يلتزموا ذا أفرادا ومجاعات ودوال ، وهذا هو الواجب على املـسلمني أن               وسلم

يتحاكموا إىل شرع اهللا ، وأن يستقيموا على دين اهللا ، وأن يعملوا مبا أمر ديـن اهللا ،                   
﴿يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي      :  يقول    سبحانه ما حرم اهللا ، ألن اهللا     أن ينتهوا ع  و

يا أَيها الناس اتقُـوا     ﴿: سبحانه ويقول   )١(﴾الذين من قبلكم لعلكم تتقون    خلقكم و 
﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما        )٢(﴾ واحدة ربكُم الَِّذي خلَقَكُم ِمن نفٍْس      

ال جيزي والد عن ولده وال مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد اهللا حـق فـال                   
﴿ يا أيها الناس اتقـوا ربكـم إن    )٣(﴾يا وال يغرنكم باهللا الغرورغرنكم احلياة الدن  ت

   .)٤(﴾زلزلة الساعة شئ عظيم 

فنحن مأمورون بتقوى اهللا مجيعا واحلفاظ على دينه وبذلك يصلح اهللا لنا أعمالنـا              
  ا اهللا﴿يا أيها الناس اتقو :ويغفر ذنوبنا كما قال تعاىل

                                                
 .٢١سورة البقرة اآلية ) ١(
 .١سورة النساء اآلية ) ٢(
 .٣٣سورة لقمان اآلية ) ٣(
 .١سورة احلج اآلية ) ٤(
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 لَكُم أَعمالَكُم ويغِفر لَكُم ذُنوبكُم ومـن يِطـِع اللَّـه            يصِلح* وقُولُوا قَولًا سِديدا    
يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّـه       ﴿:  وقال سبحانه    )١(﴾ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عِظيما    

        ِإنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتٍد وِلغ تما قَدم فْسن ظُرنلْتلُـونَ      ومعـا تِبم ِبريـوا  *  خكُونال تو
ال يستِوي أَصحاب الناِر    * كَالَِّذين نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ         

  .)٢(﴾وأَصحاب الْجنِة أَصحاب الْجنِة هم الْفَاِئزونَ 

يعا أن يتقوا اهللا ويعبدوه وحده وحيكموا شـريعته         وهذا هو الواجب على الناس مج     
وينقادوا ألمره وحيذروا يه سبحانه ، وأن يقفوا عند حدوده ، وأن يتواصـوا ـذا                

وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى وال تعاونوا علَى الِْإثِْم        ﴿:  كما قال تعاىل      فيه ويتناصحوا
والْعـصِر ِإنَّ   ﴿:  ويقول سـبحانه     )٣(﴾للَّه ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَابِ    والْعدواِن واتقُوا ا  

الِْإنسانَ لَِفي خِسر ِإال الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصوا ِبـالْحق وتواصـوا    
النصيحة الـدين   الدين النصيحه الدين    " : - صلى اهللا عليه وسلم      - ويقول )٤(﴾ِبالصبِر

 "هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم     " :قيل ملن يا رسول اهللا ؟ قال      " النصيحة
 علـى إقامـة     - صلى اهللا عليه وسلم      -بايعت النيب   (ويقول جرير بن عبداهللا البجلي      

  .)الصالة وعلى إيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم 

 أن يتقـوا اهللا  لدول اإلسالمية ،  وهذا هو الواجب على مستوى الشعوب ورؤساء ا       
دون القوانني املخالفة لشرع    موا شرع اهللا    أن يتناصحوا وأن يتواصوا باحلق ، وأن حيكّ       و

  اهللا 

                                                
  .٧١ – ٧٠سورة األحزاب اآليتان ) ١(
 .٢٠ – ١٨سورة احلشر اآليات ) ٢(
 .٢سورة املائدة اآلية ) ٣(
 .سورة العصر كاملة ) ٤(
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وأن يصلح قادم ويويل    وأسأل اهللا عز وجل أن يوفق اجلميع وأن يهديهم سواء السبيل            
 أن يكفينا شر كل ه سبحانسأل اهللاكما أعليهم خيارهم وأن يعيذهم من شر األشرار ،         

وأن حيسن  . ذي شر ، وأن يرد كيد كل عدو يف حنره ، وأن يكشف شره أينما كان                 
   .العاقبة لنا وللمسلمني إنه جواد كرمي وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه
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حترير دولة الكويت من أيدي املعتدين الظاملني نعمة من اهللا 
  )١(وان واإلحلادعظيمة ونصر عزيز ضد الظلم والعد

احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده حممد بن عبد اهللا وعلى آله                 
   -: وصحبه أما بعد 

فإن ما من اهللا به على املسلمني ااهدين يف سبيله من حترير الكويت مـن أيـدي               
كويـت  الغاصبني الظاملني واملعتدين امللحدين من أعظم نعم اهللا سبحانه على أهـل ال            

وغريهم من املسلمني وغريهم من حميب احلق والعدل ، فجدير جبميع املسلمني يف اململكة              
العربية السعودية والكويت وسائر دول اخلليج وغريهم أن يشكروا اهللا على ذلك ، وأن              
يستقيموا على دينه ، وأن حيذروا أسباب غضبه ملا من اهللا به سبحانه عليهم من هزميـة        

ر املظلومني ، وإجابة دعاء املسلمني ، وقد وعد اهللا سـبحانه عبـاده              املعتدين ، ونص  
بالنصر والعاقبة احلميدة إذا نصروا دينه واستقاموا عليه واستنصروا به سبحانه وأعـدوا             

ِإذْ ﴿: العدة لعدوهم وأخذوا حذرهم من مكائده ، كما قال عز وجل يف كتابه املبني               
ب لَكُم أَني مِمدكُم ِبأَلٍْف ِمن الْمالِئكَِة مرِدِفني وما جعلَـه           تستِغيثُونَ ربكُم فَاستجا  

                  ِزيـزع ِد اللَّـِه ِإنَّ اللَّـهِعن ِإال ِمن رصا النمو كُمِبِه قُلُوب ِئنطْمِلتى ورشِإال ب اللَّه
ِكيموقال سبحانه )٢(﴾ح  :﴿نم نَّ اللَّهرصنلَيو ِإنَّ اللَّه هرصني   

                                                
 . هـ ١٤١١ / ٩ / ١٢نشرت يف صحيفة الرياض يف ) ١(
 .١٠ -٩سورة األنفال اآليتان ) ٢(
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   ِزيزع وا            * لَقَِويـرأَمكَـاةَ وا الزوآتالةَ ووا الصِض أَقَامِفي الْأَر ماهكَّنِإنْ م الَِّذين
يا أَيهـا الَّـِذين   ﴿:  وقال تعاىل  )١(﴾ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الْأُمورِ      
      كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصنوا ِإنْ تنوقال سبحانه    )٢(﴾آم  :﴿    اللَّـه ـدعو

           الَِّذين لَفختا اسِض كَمِفي الْأَر مهِلفَنختساِت لَياِلحِملُوا الصعو كُموا ِمننآم الَِّذين
هم ِدينهم الَِّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم ِمن بعِد خـوِفِهم أَمنـا           ِمن قَبِلِهم ولَيمكِّنن لَ   

  .)٣(﴾يعبدونِني ال يشِركُونَ ِبي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَِلك فَأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ 

 اهللا سـبحانه يف     واآليات يف هذا املعىن كثرية وكلها تدل على وجوب االلتجاء إىل          
مجيع األمور واالستعانة به وحده واالستنصار به واالستقامة على دينه واحلـذر مـن              
أسباب غضبه سبحانه ، كما تدل على أنه عز وجل هو الذي بيده النصر ال بيد غـريه             

كُم ِإنْ ينصر ﴿:  وقال عز وجل     )٤(﴾وما النصر ِإال ِمن ِعنِد اللَّهِ     ﴿: كما قال سبحانه    
اللَّه فَال غَاِلب لَكُم وِإنْ يخذُلْكُم فَمن ذَا الَِّذي ينصركُم ِمن بعـِدِه وعلَـى اللَّـِه                 

كَم ِمن ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلَبت ِفئَةً كَِثريةً ِبِإذِْن اللَِّه         ﴿ : وقال سبحانه  )٥(﴾فَلْيتوكَِّل الْمؤِمنونَ 
 ولكنه سبحانه مع ما وعد به عباده من النصر أمرهم باإلعداد            )٦(﴾ِبِرينواللَّه مع الصا  

  لعدوهم 

                                                
 .٤١- ٤٠سورة احلج اآليتان ) ١(
 .٧سورة حممد اآلية ) ٢(
 .٥٥سورة النور اآلية ) ٣(
 .١٢٦سورة آل عمران اآلية ) ٤(
 .١٦٠سورة آل عمران اآلية ) ٥(
 .٢٤٩سورة البقرة اآلية ) ٦(
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 وقـال  )١(﴾وأَِعدوا لَهم ما استطَعتم ِمـن قُـوةٍ   ﴿: وأخذ احلذر منه فقال عز وجل       
   .)٢(﴾يا أَيها الَِّذين آمنوا خذُوا ِحذْركُم﴿: سبحانه وتعاىل 

على أسباب عظيمة وهي نصر دينه بإقام الـصالة وإيتـاء           وعلق نصرهم سبحانه    
الزكاة ، واألمر باملعروف ، والنهي عن املنكر ، واالستقامة على اإلميـان ، والعمـل                

  . الصاحل 

فالواجب على مجيع املسلمني يف الكويت وغريها أن يأخذوا ذه األسـباب وأن             
األخذ ا واالستقامة عليها من أعظم  يستقيموا عليها ، وأن يتواصوا ا أينما كانوا ألن          

األسباب للنصر يف الدنيا ، واألمن ورغد العيش والسعادة يف الدنيا واآلخـرة والفـوز         
باجلنة ، والكرامة وحسن العاقبة يف مجيع األمور كما أوضح ذلك سـبحانه يف اآليـة                

الَِّذين آمنوا ِمـنكُم    وعد اللَّه   ﴿: الكرمية السابقة من سورة النور وهي قوله عز وجل          
          نكِّنملَيو ِلِهمقَب ِمن الَِّذين لَفختا اسِض كَمِفي الْأَر مهِلفَنختساِت لَياِلحِملُوا الصعو

ما أوضح  اآلية ، وك)٣(﴾لَهم ِدينهم الَِّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم ِمن بعِد خوِفِهم أَمنا      
يا أَيها الَِّذين آمنـوا هـلْ       ﴿: ذلك أيضا سبحانه يف قوله عز وجل يف سورة الصف           

تؤِمنونَ ِباللَِّه ورسوِلِه وتجاِهدونَ ِفـي      * أَدلُّكُم علَى ِتجارٍة تنِجيكُم ِمن عذَاٍب أَِليٍم        
يغِفر لَكُم ذُنوبكُم   * ِلكُم خير لَكُم ِإنْ كُنتم تعلَمونَ       سِبيِل اللَِّه ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ذَ    

     زالْفَو ٍن ذَِلكداِت عنةً ِفي جبطَي اِكنسمو ارها الْأَنِتهحت ِري ِمنجاٍت تنج ِخلْكُمديو
 ِظيمفَ* الْعاللَِّه و ِمن رصا نهونِحبى ترأُخو﴾ ِمِننيؤِر الْمشبو قَِريب ح٤(ت(.  

                                                
 .٦٠سورة األنفال اآلية  )١(
 .٧١سورة النساء اآلية ) ٢(
 .٥٥سورة النور اآلية ) ٣(
 .١٣ – ١٠سورة الصف اآليات ) ٤(
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يف هذه اآليات الكرميات ، أوضح سبحانه أن اإلميان باهللا ورسوله وهو يشمل                  
أداء ما أوجب اهللا من الطاعات ، وترك ما حرم اهللا من املعاصي مع اجلهاد يف سبيله ،                  

 والفوز باجلنـة واملـساكن       مها سبب املغفرة جلميع الذنوب ،      -وهو شعبة من اإلميان   
  . الطيبة فيها ، كما أما مها السبب يف حصول النصر والفتح القريب 

فجدير بأهل اإلسالم أينما كانوا أن يأخذوا ذه األسباب ويتواصوا ا ويستقيموا            
عليها أينما كانوا ، ألا هي سبب عزهم ونصرهم وأمنهم يف الدنيا ، وهـي سـبب                 

آلخرة ، وهي أيضا سبب الربح والفوز بأنواع الكرامـة وأنـواع            فوزهم وجنام يف ا   
ِإنَّ الِْإنسانَ  * والْعصِر  ﴿: السعادة يف هذه الدنيا ويف اآلخرة ، كما قال اهللا عز وجل             

   ِسرا            * لَِفي خـواصوتو قا ِبـالْحـواصوتاِت واِلحِملُوا الـصعوا ونآم ِإال الَِّذين
بوأصل اإلميان وأساسه توحيد اهللا واإلخالص له وترك اإلشراك به ، كمـا       )١(﴾ِرِبالص 

واملعـىن أمـر    )٢(﴾وقَضى ربك أَال تعبدوا ِإال ِإياه ﴿: قال عز وجل يف كتابه العظيم  
ـ         ﴿: وأوصى ، وقال تعاىل      الْخ ينأَال ِللَِّه الد ينالد ا لَهِلصخم ِد اللَّهبفَاع  ٣(﴾اِلص( 

وما أُِمروا ِإال ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين حنفَاَء ويِقيموا الصالةَ    ﴿: وقال سبحانه   
  )٤(﴾ويؤتوا الزكَاةَ وذَِلك ِدين الْقَيمِة 

  معاذ بن جبل رضي اهللا عنه إىل أهل اليمن    - صلى اهللا عليه وسلم      -وملا بعث النيب    
 صـلى اهللا    -أمره أن يدعوهم أوال إىل توحيد اهللا واإلخالص له واإلميان برسوله حممد           

   -عليه وسلم 

                                                
 . سورة العصر كاملة ) ١(
 .٢٣سورة اإلسراء اآلية ) ٢(
  .٣- ٢سورة الزمر اآليتان ) ٣(
 .٥سورة البينة اآلية ) ٤(
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ذاك إال ألن هذه األصول الثالثة هي أصـول الـدين    مث بإقام الصالة وإيتاء الزكاة وما      
العظمى من استقام عليها وأدى حقها استقام على بقية أمور الدين من الصيام واحلـج               

ا أمر اهللا به ورسوله ، وعلى ترك كل ما ى اهللا عنه ورسوله ، ومن أعظـم                  وسائر م 
شعب اإلميان ومن حتقيق شهادة أال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ، حتكيم شرع اهللا                 

 يف - صلى اهللا عليه وسـلم     -" بني عباده يف كل شؤوم كما قال اهللا عز وجل لنبيه            
ا ِإلَيك الِْكتاب ِبالْحق مصدقًا ِلما بين يديـِه ِمـن الِْكتـاِب         وأَنزلْن﴿: سورة املائدة   

               قالْح ِمن اَءكا جمع ماَءهوأَه ِبعتال تو لَ اللَّهزا أَنِبم مهنيب كُمِه فَاحلَيا عِمنيهمو﴾ 
 بينهم ِبما أَنزلَ اللَّه وال تتِبع أَهواَءهم وأَِن احكُم﴿:  قال بعد ذلك سبحانه      مث )١(اآلية

    كِإلَي لَ اللَّهزا أَنِض معب نع وكفِْتنأَنْ ي مهذَراحإىل أن قال سبحانه ﴾و  :﴿  كْـمأَفَح
 وقال عز وجل يف سورة )٢(﴾الْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحسن ِمن اللَِّه حكْما ِلقَوٍم يوِقنونَ      

﴿ومن لَـم    )٣(﴾ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الْكَاِفرونَ        ﴿ :أيضاًاملائدة  
 ومن لَم يحكُم ِبما أَنـزلَ اللَّـه         ﴿ )٤(﴾يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ      

 ه الْفَاِسقُونَ   فَأُولَِئك ـونَ  ﴿: وقال سبحانه يف سورة النساء   )٥(﴾مِمنؤال ي كبرفَال و
                تيـا قَـضـا ِممجرح فُِسِهموا ِفي أَنِجدال ي ثُم مهنيب رجا شِفيم وككِّمحى يتح

   .)٦(﴾ويسلِّموا تسِليما

  - الواجب على الرسولفأوضح سبحانه يف هذه اآليات الكرميات أن

                                                
 .٤٨سورة املائدة اآلية ) ١(
 .٥٠ -٤٩ملائدة اآليتان سورة ا) ٢(
 .٤٤سورة املائدة اآلية ) ٣(
 .٤٥سورة املائدة اآلية )٤(
 .٤٧سورة املائدة اآلية ) ٥(
 .٦٥سورة النساء اآلية ) ٦(
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 وعلى مجيع األمة يف كل زمان ومكان أن حيكموا شرع اهللا يف             -صلى اهللا عليه وسلم     
مجيع ما شجر بينهم ويف مجيع شؤوم الدينية والدنيوية ، وحذر سبحانه مـن اتبـاع                
اهلوى وطاعة أعداء اهللا يف عدم حتكيم شريعته ، وأخرب سبحانه أن حكمه هو أحـسن                

وأن مجيع األحكام املخالفة حلكمه كلها من أحكـام اجلاهليـة ، وأخـرب            األحكام ،   
سبحانه أن احلكم بغري ما أنزل كفر وظلم وفسق ، وبني سبحانه أنه ال إميـان ملـن مل        

 يف مجيع األمور وينشرح صدره لذلك ويـسلم  - صلى اهللا عليه وسلم      -م رسوله   حيكّ
أن يلتزموا حبكمـه سـبحانه ، وأن        له تسليما ، فالواجب على مجيع حكام املسلمني         

حيكموا شرعه بني عباده وأال يكون يف أنفسهم حرج من ذلك ، وأن حيـذروا اتبـاع        
اهلوى املخالف لشرعه ، وأال يطيعوا من دعاهم إىل حتكيم أي قانون أو نظام خيالف ما                

ـ      - صلى اهللا عليه وسلم      -دل عليه كتاب اهللا أو سنة رسوله       ان  وبني سبحانه أنه ال إمي
ألهل اإلسالم إال بذلك ، فكل من زعم أن حتكيم القوانني الوضعية املخالفة لشرع اهللا               
أمر جائز أو أنه أنسب للناس من حتكيم شرع اهللا ، أو أنه ال فرق بني حتكيم شرع اهللا                   
وحتكيم القوانني اليت وضعها البشر املخالفة لشرع اهللا عز وجل فهو مرتد عن اإلسالم               

ان إن كان مسلما قبل أن يقول هذا القول أو يعتقد هذا االعتقاد ، وكما          كافر بعد اإلمي  
بـاب حكـم    (صرح بذلك أهل العلم واإلميان من علماء التفسري وفقهاء املسلمني يف            

، ومن أشكل عليه شيء مما ذكرنا فلرياجع ما ذكره العلماء يف تفسري اآليـات               )املرتد  
بغوي واحلافظ ابن كثري ، وغريهم من علمـاء  السابقات كاإلمام ابن جرير ، واإلمام ال      
 وهو املسلم يكفر بعد إسالمه )باب حكم املرتد  (التفسري ، ولرياجع ما ذكره العلماء يف        

حىت يتضح له احلق وتزول عنه الشبهة ، أما من حكم بغري ما أنزل اهللا وهو يعلم ذلك                  
  لرشوة دفعت إليه من احملكوم له أو لعداوة بينه وبني 
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وم عليه ، أو ألسباب أخرى فإنه قد أتى منكرا عظيما وكبرية من الكبـائر ،                احملك
كما أنه قد أتى نوعا من الكفر والظلم والفسق لكنه ال خيرجه عمل ذلك مـن ملـة                  
اإلسالم ، ولكنه يكون بذلك قد أتى معصية عظيمة وتعرض لعذاب اهللا وعقابه وهـو               

سالم ، نعوذ باهللا من ذلك ، وقـد         على خطر عظيم من انتكاس القلب والردة عن اإل        
يطلق بعض العلماء أنه أتى بذلك كفرا أصغر وظلما أصغر وفسقا أصـغر كمـا روي     

واهللا . ذلك عن ابن عباس رضي اهللا عنهما وعطاء ومجاعة من الـسلف رمحهـم اهللا                
املسئول أن يصلح أحوال املسلمني ومينحهم الفقه يف دينه ، ويوزعهم شكر نعمه ، وأن               

قادم ويويل عليهم خيارهم ، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ، وخيـذل أعـداء               يصلح  
اإلسالم أينما كانوا ، وأن يعيذنا واملسلمني مجيعا من مضالت الفنت وأسباب النقم إنه              

  . ويل ذلك والقادر عليه وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه

  . هـ ١٢/٩/١٤١١نشرت يف صحيفة الرياض يف 
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  )١(ر فيما يتعلق باألمة اإلسالمية بعد حرب اخلليجحوا

يف ظل األحداث اجلسام اليت متر ا أمتنا اإلسالمية يف الوقت الراهن واليت تكـاد                
تعصف مبقدراا ومصاحل شعوا ودد دينها وعقيدا يف الصميم ، ويف ظل التجارب             

إىل تصدع البنيان وايار العديد املريرة اليت خاضتها األمة خالل القرن احلايل واليت أدت        
من أركانه ، ورغم ذلك فقد كان األمل حيدونا مع تصاعد الصحوة اإلسالمية يف كافة               
أرجاء العامل اإلسالمي ، أن نفيق من سباتنا العميق ، وأن ننفض عن كواهلنـا غبـار                 
الزمن بكل ما حيمله من خمالفات تذكي عوامل الفرقة والشقاق ، حىت جـاء طاغيـة                
العراق ليقتل هذا األمل يف النفوس بعدوانه الغاشم على دولـة الكويـت وحماوالتـه               

كية عوامل الشقة واخلالف بني أبناء األمة ليعيدها بذلك سـنوات     تذاملستمرة لتوسيع و  
يف ظل ذلك كله ويف ظل التحديات العديدة الـيت تواجههـا األمـة              . عديدة للوراء   

العزيز بن عبد اهللا بن باز الرئيس العام إلدارات         يكتسب احلديث مع مساحة الشيخ عبد       
البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد أمهية بالغة ألنه يأيت معربا عن رؤية واحـد              
من أبرز علماء األمة خالل القرن احلايل لواقعها ، راصدا إياه وحمددا ألسباب وعوامل              

اجع للخالص من تلـك األثقـال       الضعف وااليار الذي تعانيه ، وواصفا العالج الن       
   .واهلموم اليت تكبل مسرية األمة وتعيق انطالقها وتقدمها

                                                
بتاريخ  ) ٩٠٠٩( نشر يف عددها رقم ، حوار أجراه مع مساحته مندوب جريدة عكاظ فهد البكران) ١(
 .  هـ١٤١١ / ٩ / ٣
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ولتسليط الضوء على كل هذه النقاط وغريها مما يهم األمة اإلسالمية ويشغل أذهان            
  : املسلمني يف الوقت الراهن ، كان لعكاظ هذا احلوار الشامل مع مساحته 

  . والسبيل إلنتشاهلا  الرؤية لواقع األمة اإلسالمية-أ

.  من خالل اهتمام مساحتكم بالعمل اإلسالمي والدعوة إىل اهللا           : السؤال األول 
ما هي رؤيتكم لواقع األمة اإلسالمية؟ وما هو السبيل النتشاهلا مما هي فيـه مـن                

  تشتت وانقسام ؟ 

ادهـا   ال ريب أنه ال سبيل إىل صالح األمة وجناا ومجع كلمتها إال باحت            :اجلواب
: على كتاب اهللا وسنة الرسول عليه الصالة والسالم ، والتعاون يف ذلك كما قال تعاىل              

وتعاونوا علَى الِْبـر  ﴿:  وقال سبحانه   )١(﴾واعتِصموا ِبحبِل اللَِّه جِميعا وال تفَرقُوا     ﴿
   )٢(﴾والتقْوى وال تعاونوا علَى الِْإثِْم والْعدواِن

ويف أحداث اخلليج عظة وذكرى لكل مسلم ، فالواجب على املسلمني يف مشارق             
األرض ومغارا أن يتعاونوا على الرب والتقوى ، وأن يتواصوا باحلق والصرب عليه ، وأن               
يعتصموا بكتاب اهللا وسنة نبيه عليه الصالة والسالم يف مجيع األمور ، فهذا هو طريـق               

ففي هذا الطريـق    . العزة والكرامة والنصر على األعداء      النجاة وطريق السعادة وطريق     
  . وهذا السبيل كل خري يف الدنيا واآلخرة 

  . نسأل اهللا أن يوفق املسلمني ملا فيه رضاه وأن جيمع كلمتهم على اهلدى 

                                                
 .١٠٣ية سورة آل عمران اآل) ١(
 .٢سورة املائدة اآلية ) ٢(
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  . دور املنظمات اإلسالمية والعربية يف خدمة اإلسالم -ب

مات اإلسالمية والعربية بعدم قيامها     البعض يلقي اللوم على املنظ    : السؤال الثاين  
  مبا هو مطلوب منها ، فكيف ميكن هلا أن تقوم بدورها يف خدمة اإلسالم واملسلمني؟ 

ال ريب أن املنظمات اإلسالمية مسئولة عن واجبها حنو الـدعوة إىل اهللا               :اجلواب
  . سبحانه وحنو مجع كلمة املسلمني 

ها بالدعوة إىل اهللا وتوجيه الناس إىل اخلري ، فالواجب على كل منظمة أن تبذل وسع     
وإرسال الدعاة إىل املناطق اليت تستطيع إرساهلم إليها للدعوة إىل اهللا حسب طاقتـها ،               

 )١(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم﴿: ألن اهللا يقول   . فكل منظمة عليها واجبها بقدر طاقتها       
 فعليها أن تدعو إىل اهللا عـن طريـق الكتـاب         )٢(﴾وسعهاال يكَلِّف اللَّه نفْسا ِإال      ﴿

 هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بـِصريٍة أَنـا ومـِن             قُلْ﴿: والسنة؟ كما قال تعاىل     
ومن أَحسن قَولًا ِممن دعا ِإلَى اللَِّه وعِمـلَ صـاِلحا    ﴿:  ويقول سبحانه    )٣(﴾اتبعِني

 فعلى كل طالب علم وكل عامل أن يدعو إىل اهللا حسب            )٤(﴾الَ ِإنِني ِمن الْمسِلِمني   وقَ
ادع ِإلَـى سـِبيِل ربـك       ﴿: طاقته على الطريقة اليت رمسها اهللا لعباده بقوله سبحانه          

نسأَح ِبالَِّتي ِهي ماِدلْهجِة ونسِعظَِة الْحوالْمِة و٥(﴾ِبالِْحكْم(.   

                                                
 .١٦سورة التغابن اآلية ) ١(
 .٢٨٦سورة البقرة اآلية ) ٢(
 .١٠٨سورة يوسف اآلية ) ٣(
 .٣٣سورة فصلت اآلية ) ٤(
 .١٢٥سورة النحل اآلية ) ٥(
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، صـلى اهللا عليـه وسـلم    وقال رسوله عز وجل  العلم مبا قال اهللا     : واحلكمة معناها   
واملوعظة احلسنة املقصود ا الترغيب والترهيب والتوجيه إىل اخلري وذكر ما للمتقي من             
اخلري والعاقبة احلميدة ، وما للكافر والعاصي من العاقبة الوخيمة ، أما اجلـدال فهـو                

عية باألسلوب احلسن دون عنف وال شدة ، بل باألدلة الـشرعية            اجلدال باألدلة الشر  
والبيان الواضح اللني حىت تزول الشبهة إن كان عند اادلة شبهة ، وإذا قامت املنظمة               
ذا الواجب فهي على خري عظيم ، ومن هداه اهللا على يد منظمة أو على يد أي إنسان             

من دل على خري فله مثـل       ( :–ه وسلم    صلى اهللا علي   -كان له مثل أجره لقول النيب       
   .)أجر فاعله
   الدروس املستفادة من حرب اخلليج لصاحل األمة اإلسالمية-ج

ماهي الدروس املستفادة من حرب اخللـيج لـصاحل األمـة           : السؤال الثالث 
  اإلسالمية ؟ 

فإا قسمت العرب وغري :  حرب اخلليج فيها عظات وذكرى ملن تعقلها        :واباجل
ا بني ناصر للحق وداع للحق ، وما بني ناصر للظلم وداع ملناصرة الظلـم ،                العرب م 

وقد أبان اهللا جل وعال الطريق السوي لعباده ، وأن الطريق السوي هو سلوك الصراط               
:  حيث قال جل وعال      - صلى اهللا عليه وسلم      -املستقيم الذي بعث اهللا به نبيه حممدا        

﴿   ِقيمتساِطي مذَا ِصرأَنَّ هلَ    وبوا السِبعتال تو وهِبعوهي الطـرق املخالفـة      )١(﴾ا فَات 
 أي حتيد بكم عن سبيله إىل سبيل أخرى ، وهي           )٢(﴾فَتفَرق ِبكُم عن سِبيِلهِ   ﴿للشرع  

  وقد ظهر من هذه احلوادث ما يبني للعاقل وجوب نصر املظلوم وردع . سبيل الشيطان 

                                                
 .١٥٣سورة األنعام اآلية ) ١(
 .١٥٣سورة األنعام اآلية ) ٢(
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 - ، وهذا هو الواجب على كل مسلم وعلى كل عاقل ،             الظامل واالستقامة على احلق   
فعلى كل عاقل وعلى كل ذي إنصاف أن وعلى كل دولة ،  -حىت ولو كان غري مسلم      

 الظلم وأن ينصر املظلوم ، هذا هو الواجب على كل إنـسان ،              عينصر احلق وأن يرد   
  . سواء كان مسلما أو غري مسلم ، ولكن الواجب على املسلم أكرب وأعظم 

ألن اهللا أوجب عليه ذلك بأن ينصر املظلوم وأن يردع الظامل حسب طاقتـه ، وأن           
يكون يف صف احلق ال يف صف الباطل ، هذا هو الواجب على بين اإلسالم وعلى كل                 

 يف احلـديث  - صلى اهللا عليه وسلم -ذي عقل سليم ، وىف هذا الصدد يقول الرسول    
ل يا رسول اهللا نصرته مظلومـا فكيـف          قي )انصر أخاك ظاملا أو مظلوما    (: الصحيح  

 فالظامل منعه من الظلم وتوبيخه    )قال حتجزه عن الظلم فذلك نصرك إياه      ( :أنصره ظاملا؟ 
 الظامل وعلى تسليم حقه ورده إليه ،        ععلى الظلم ، هذا نصره ، واملظلوم يعان على رد         

  . وإذا كان الظامل كافرا كان ردعه أوجب كأمثال صدام وأشباهه 

   ل املناسب للتوفيق بني املسلمني بعد حرب اخلليج احل-د

ال شك أن حرب اخلليج أحدثت تصدعا يف صفوف املسلمني          : السؤال الرابع    
  كيف ترون مساحتكم احلل املناسب للتوفيق بينهم ؟ 

 التصدع له دواء ، فكل داء له دواء ، ودواء التصدع هو الرجوع إىل اهللا                 :واباجل
لني ، فعلى كل واحـد أن  ؤوزام باحلق من مجيع الدول ومن مجيع املس   والتوبة إليه وااللت  

يتوب إىل اهللا من خطئه ومن غلطه ، ويرجع إىل الصواب ويطلب من أخيه املـساحمة                 
 كما يف قوله  عما جرى منه على أخيه من اخلطأ ، واهللا جل وعال يتوب على التائبني ،              

   وتوبوا﴿: سبحانه 
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يا أَيها الَّـِذين    ﴿:  ويقول سبحانه    )١(﴾يها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ   ِإلَى اللَِّه جِميعا أَ   
التائب (:  يقول - صلى اهللا عليه وسلم - والنيب   )٢(﴾آمنوا توبوا ِإلَى اللَِّه توبةً نصوحا     

  .)من الذنب كمن ال ذنب له

اون على الرب والتقوى والتواصي باحلق فعلى الدول اإلسالمية والعربية مجيعا التع
والصرب عليه ، والرجوع عن الباطل والتوبة إىل اهللا منه واستسماح أخيه الذي ظلمه 

يا أخي ساحمين ، جرى مين كذا وأخطأت يف كذا ، : وتعدى عليه يستسمحه فيقول 
واصي والتواصي باحلق مطلوب ، والتسامح مطلوب ، فالت . فووأنا أطلب املساحمة والع

 أن يوصي كل واحد أخاه باحلق ، والتسامح يعين أن يطلب كل واحد من معناهباحلق 
أخيه أن يسمح عن ما جرى من التقصري حبقه ، وإذا تساحموا وتصاحلوا وتربأ الظامل من 

  .خطئه وزلته وتاب إىل اهللا من ذلك حصل املطلوب وزال احملظور
   .األمة اإلسالمية وكيد األعداء _ هـ 

ال شك أن أعداء األمة اإلسالمية يتحينون الفرصة املناسـبة          : ؤال اخلامس   الس
  للقضاء عليها فما هي السبل ملنع وقوع ذلك ؟ 

 الواجب على الدول اإلسالمية أن تستعد ألعداء اهللا وحتذر مكائـدهم ،       :اجلواب  
 تـأمن  وأن تستقيم على دين اهللا ، وأن تلزم احلق وأن تعد العدة دائما ، ال تغفـل وال          

يا أَيها الَّـِذين آمنـوا خـذُوا     ﴿: قول اهللا جل وعال يف كتابه العظيم        لمكر العدو ،    
كُما﴿:  جل وعال هولوق )٣(﴾ِحذْرم موا لَهأَِعدو   

                                                
 .٣١سورة النور اآلية ) ١(
 .٨حرمي اآلية سورة الت) ٢(
 .٧١سورة النساء اآلية ) ٣(
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ين ِمـن   استطَعتم ِمن قُوٍة وِمن ِرباِط الْخيِل ترِهبونَ ِبِه عدو اللَِّه وعدوكُم وآخـرِ            
مهلَمعي اللَّه مهونلَمعال ت وِنِهم١(﴾د(.   

فالواجب على كل دولة إسالمية عربية أو غري عربية أن تعد العدة وأن تستقيم على               
دين اهللا وعلى شريعته ، وأعظم العدة االستقامة على احلق والثبات عليـه وطاعـة اهللا                

، مث العدة احلسية مـن      العظمى  هي العدة   ورسوله يف كل شيء وحتكيم شريعته ، هذه         
اجليش الطيب والسالح املناسب يف الوقت احلاضر حسب طاقتهم ، فاهللا أمـرهم مبـا       

 فكل دولة جتتهد    ﴾وأَِعدوا لَهم ما استطَعتم ِمن قُوةٍ     ﴿: يستطيعون حيث يقول تعاىل     
 صنعته إذا أمكن أو شرائه،      يف اقتناء السالح املناسب يف الوقت احلاضر ، واحلرص على         

واحلرص على إجياد اجلندي الطيب املسلم يف وقت الرخاء ، حىت إذا جاءت الـشدائد               
تكون عندها القوة الكافية ، وهذا واجب اجلميع ، وأعظم شيء وأمهه إصالح النفوس              
بتقوى اهللا ، واالستقامة على دينه ، وترك معصيته سبحانه وتعـاىل ، واإلخـالص هللا                

ادة ، والنهي عن الشرك باهللا ، ومن ذلك التعلق باألموات واالستغاثة م والنـذر               بالعب
هلم وحنو ذلك ، فهذا من الشرك باهللا ، فالتعلق باألموات وسؤاهلم النصر على األعداء               

  . أو شفاء املرضى يعترب من الشرك األكرب

توحيـد اهللا   إىل  شـعبها   فالواجب على كل دولة أن تعتين ذا األمر ، وأن توجه            
واإلخالص له وترك الشرك به جل وعال ، وأن يستقيم اجلميع علـى ديـن اهللا ، وأن                
حيذروا معصيته سبحانه وتعاىل ، وأن يرجعوا إىل كتاب اهللا وسنة نبيه يف كل شـيء                

   يا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا﴿: كما قال سبحانه 

                                                
 .٦٠سورة األنفال اآلية ) ١(
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ِلي الْأَمِر ِمنكُم فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللَِّه والرسوِل ِإنْ كُنتم             الرسولَ وأُو 
أوجب سبحانه علـى    فقد   )١(﴾تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويلًا       

 ورسوله أي إىل الكتاب العزيـز وهـو         املؤمنني عند التنازع رد ما تنازعوا فيه إىل اهللا        
 فما دل عليـه الكتـاب والـسنة       - صلى اهللا عليه وسلم      -القرآن وإىل سنة الرسول     

  . الصحيحة وجب األخذ به 

 وأوجب عليهم   )٢(﴾وما اختلَفْتم ِفيِه ِمن شيٍء فَحكْمه ِإلَى اللَّهِ       ﴿: وقال سبحانه   
إمنا الطاعة يف   ( : - صلى اهللا عليه وسلم      -وف لقول النيب    طاعة ويل األمر يعين يف املعر     

إذا تنازعت أن ترد نزاعهـا إىل اهللا ورسـوله          ما بينها    فيجب على الدول في    )املعروف
وحكم الشرع ، وعليها يف نفسها أن تستقيم على دين اهللا وأن توجه جيشها وشـعبها    

يق الـسعادة وطريـق العـزة    إىل االستقامة على دين اهللا ، وهذا هو طريق النصر وطر        
ومىت استقاموا علـى    والكرامة وطريق احلماية من األعداء أينما كانوا ، وكيفما كانوا           

ذلك وصربوا عليه كفاهم اهللا شر أعدائهم وأحسن هلم العاقبة عليهم لقـول اهللا عـز                
   .)٣(﴾وإن تصربوا وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئا إن اهللا مبا يعملون حميط﴿: وجل

وعـد  ﴿:  وقال عز وجل )٤(﴾ر املؤمنني﴿ وكان حقا علينا نص:  عز وجل  وقوله
اهللا الذين ءامنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض كما اسـتخلف             
الذين من قبلهم وليمكنن هلم دينهم الذي ارتضى هلم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا          

ــك فأو   ــد ذل ــر بع ــن كف ــيئا وم ــشركون يب ش ــدونين وال ي ــك يعب لئ

                                                
 .٥٩سورة النساء اآلية ) ١(
 .١٠سورة الشورى اآلية ) ٢(
 .١٢٠سورة آل عمران اآلية ) ٣(
 .٤٧سورة الروم اآلية ) ٤(
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جلميع املـسلمني التوفيـق      وأسأل اهللا    واآليات يف هذا املعىن كثرية     )١(﴾هم الفاسقون 
لوالة األمور أن يصلحهم ، وأن يعينهم على كل خري ، وأن مينحهم الفقـه      و واهلداية ، 

  . يف الدين والثبات عليه 
  . استغالل الدين لتحقيق املآرب اخلاصة خالل حرب اخلليج -و

 هناك من يسعى الستغالل الدين لتحقيق مآربه اخلاصة خالل          :السؤال السادس 
  فما هي كلمة مساحتكم يف ذلك؟ . أحداث اخلليج 

 الواجب على كل مسلم أن يتقي اهللا وأن خيلص هللا ، وأن ال يعمل عمل                 :واباجل
املنافقني ، فيستغل الدين ألهوائه ، فاملنافق هكذا عمله ، يرجع إىل الدين عند حاجتـه                

ِإنَّ ﴿: نفاقا ، فهذا منكر ال جيوز ، واملنافقون شر من الكفار ، ولذا قـال تعـاىل   إليه  
 فالواجب االلتزام بالدين من أجل الدين ومـن     ﴾الْمناِفِقني ِفي الدرِك الْأَسفَِل ِمن النارِ     

أجل طاعة اهللا ورسوله ال من أجل أعراض دنيوية ، فاملنافق من شأنه االلتزام بالـدين                
إظهاره ملصلحته الدنيوية وحاجته ، وإذا خال رجع إىل الكفر بـاهللا والـضالل وإىل               و

ألنه . مناصرة الكفار ، وإذا انتهت حاجته رفض الدين ، فهذا ليس من الدين يف شيء                
ِإنَّ الْمنـاِفِقني ِفـي     ﴿: منافق ، واملنافق شر من الكافر والعياذ باهللا ، كما قال تعاىل             

هم العدو فاحذرهم ﴿ : وقال تعاىل  )٢(﴾سفَِل ِمن الناِر ولَن تِجد لَهم نِصريا      الدرِك الْأَ 
  .)٣(﴾قاتلهم اهللا أىن يؤفكون

ِإنَّ الْمنـاِفِقني   ﴿: ومن صفام ما ذكر اهللا يف كتابه العظيم يف قولـه سـبحانه              
وهو ونَ اللَّهاِدعخي  

                                                
 .٥٥سورة النور اآلية ) ١(
 .١٤٥سورة النساء اآلية ) ٢(
 .٤سورة املنافقون اآلية ) ٣(
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الصالِة قَاموا كُسالَى يراُءونَ الناس وال يذْكُرونَ اللَّـه ِإال          خاِدعهم وِإذَا قَاموا ِإلَى     
فاملذبذب هو احلـائر ،      )١(﴾مذَبذَِبني بين ذَِلك ال ِإلَى هؤالِء وال ِإلَى هؤالِء          * قَِليلًا  

مرة مع املسلمني ومرة مع الكفار ، فهذا املذبذب يكون مع الكفار إذا نـصروا ورأى                
  .عندهم الفائدة ، وتارة مع املسلمني إذا نصروا وصار عندهم الفائدة 

 ومـع  غلب إذا هو مذبذب ، ليس عنده ثبات وليس عنده بصرية ، بل هو مع من      
، فإن رأى املصلحة مع الكفار صار معهـم ، وإن رأى            الدنيوية  من رأى فيه املصلحة     

دف صاحل وليس عنده عقيـدة      املصلحة مع املسلمني صار مع املسلمني ، ليس عنده ه         
  . ثابتة ، هذه حال املنافقني نسأل اهللا العافية 

  . كلمة توجيهية ألبناء الشعب الكوييت بعد التحرير-ز

هل من كلمة توجيهية ألبناء الشعب الكـوييت بعـد حتريـر            : السؤال السابع   
  بالدهم من يد طاغية العراق؟ 

ميع الدول اإلسالمية أن يتقـوا      وجل وصييت للشعب الكوييت ولكل مسلم        :واباجل
سبحانه وتعاىل ، هذه وصييت للكوييت وللسعودي ولكل مسلم يف اخلليج واملسلمني            اهللا  

مجيعا ، فأوصي اجلميع بتقوى اهللا جل وعال وأن يستقيموا على دينه وأن يـشكروا اهللا     
  . على نعمة النصر ونعمة العافية ونعمة ردع الظامل 

عة هللا ولرسوله واالستقامة على دين اهللا واحملافظـة علـى           والشكر هللا يكون بالطا   
  الصلوات اخلمس يف أوقاا ويف أداء الزكاة وصوم 

                                                
 .١٤٣-١٤٢ سورة النساء اآليتان )١(
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، وكذلك  إذا استطاع السبيل إليه     رمضان وحج البيت ملن مل حيج مرة واحدة يف العمر           
طاعة اهللا ورسوله يف كل شيء من بر الوالدين وصلة الرحم والـدعوة إىل اهللا واألمـر    

املعروف والنهي عن املنكر إىل غري هذا من وجوه اخلري ، مع ترك املعاصي كلها، هذا                ب
:  وبذلك يزيدهم من فضله ، وحيفظ عليهم نعمته كما قال سبحانه    كله من شكر اهللا ،    

  .)١(﴾تأذن ربكم لئن شكرمت ألزيدنكم ولئن كفرمت إن عذايب لشديد﴿وإذ 

 أمر وترك ما ى عنه والصرب عليه كمـا           فوصييت للجميع أن يشكروا اهللا بفعل ما      
ِإال الَّـِذين آمنـوا وعِملُـوا       * والْعصِر  ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خـسٍر        ﴿: قال سبحانه   

  .)٢(﴾الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالصبِر 

ى وال تعـاونوا علَـى الْـِإثِْم        وتعاونوا علَى الِْبـر والتقْـو     ﴿: ويقول سبحانه   
يف اهللا  أن يتناصحوا    وهذا واجب اجلميع أن يتعاونوا على الرب والتقوى و         )٣(﴾والْعدواِن

وترك معصيته وأال يتعاونوا على اإلمث والعدوان من الشرك وشرب اخلمر           وذلك بطاعته   
م بأن يتواصوا باحلق والصرب     والزنا واملقامرة وغري ذلك مما ى اهللا عنه ورسوله ، وعليه          

عليه وأن يتناهوا عن اإلمث والعدوان بأن ينهى كل واحد أخاه عن املنكر ويأمره باخلري ،            
والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعـضهم    ﴿: هذا كله من شكر اهللا سبحانه وتعاىل قال تعاىل          

    هنيوِف ورعونَ ِبالْمرأْمٍض يعاُء بِليكَاةَ       أَوونَ الزتؤيالةَ وونَ الصِقيميكَِر ونِن الْمنَ عو
 ِزيزع ِإنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَِئك ولَهسرو ونَ اللَّهِطيعيو  

                                                
  .٧سورة إبراهيم اآلية ) ١(
  .سورة العصر كاملة ) ٢(
  .٢سورة املائدة اآلية ) ٣(
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ِكيم١(﴾ح(.  

والتوفيـق   هذه أوصاف املؤمنني وهذه أخالقهم ، وعدهم اهللا عليها الرمحة بالنصر         
  . نسأل اهللا للجميع التوفيق واالستقامة واهلداية . والسعادة والنجاة يف اآلخرة يف الدنيا 

  . كلمة ألسر الشهداء -ح                                    

  ختاما ماهي كلمتكم ألسر الشهداء ؟ : السؤال الثامن 

  أسأل اهللا أن جيرب مصيبتهم وأن حيسن عزاءهم وأن يعوضهم خـريا ممـا      :واباجل
فام يف الدنيا واآلخرة وأن يغفر للشهداء ، وأن يتجاوز عن سيئام ويدخلهم اجلنـة               
وينجيهم من النار ، والشهداء يرجى هلم اخلري العظيم ، فنوصي أسرهم بالـدعاء هلـم         

واالسـتقامة  والرمحة وعلو املرتلة يف اجلنة ، ونوصي أسرهم أيضا بالصرب واالحتساب            
 ألن الشهادة يف سبيل اهللا نعمة عظيمة ،         ن معصيته سبحانه ،   على طاعة اهللا ،واحلذر م    

فعلى األسر أن يصربوا وحيتسبوا واهللا يعوضهم خريا وجيرب مصيبتهم سبحانه وتعاىل مىت             
﴿وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة : كما قال اهللا عز وجل     صربوا واحتسبوا   

: هم اهللا خريا كثريا فقال اهللا سـبحانه          وقد وعد   )٢(﴾قالوا إنا هللا وإنا إليه راجعون       
 رزق اهللا اجلميـع  )٣(﴾﴿أولئك عليهم صلوات من رم ورمحة وأولئك هم املهتدون     

، وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد ، وآله وصحبه ، ومـن تـبعهم    التوفيق ملا يرضيه    
  .بإحسان إىل يوم الدين 

                                                
  .٧١سورة التوبة اآلية ) ١(
  .١٥٦-١٥٥سورة البقرة اآلية ) ٢(
  .١٥٧سورة البقرة اآلية ) ٣(
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  )١( بعد حرب اخلليجمع مساحته) املسلمون(حوار جريدة  

 - يف رأي مساحتكم-اآلن بعد أن هدأ غبار احلرب كيف السبيل: السؤال األول
  إىل إزالة غبار الفتنة اليت نشأت عن أزمة اخلليج؟ 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم ، احلمد هللا وصلى اهللا وسلم علـى رسـول اهللا          :واباجل
ر أسباا حـاكم    فال شك أن الفتنة اليت فج     : وعلى آله وصحبه ومن وااله ، أما بعد         

العراق فتنة عظيمة وترتب عليها شرور كثرية ، واحلمد هللا الذي من بالقـضاء عليهـا         
وحترير دولة الكويت ودحر الظامل والقضاء عليه وعلى عدوانه ، وال شك أن ذلك من               
نعم اهللا العظيمة ، فنشكر اهللا على ذلك ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال املسلمني وأن               

، وأن يويل على العراق حاكما مسلما يحكِّـم فـيهم شـرع اهللا              يرضيه  يوفقهم ملا   
  ويقودهم إىل احلكم بكتاب اهللا عز وجل وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم 

والواجب على املسلمني يف مقابل هذه النعمة أن يشكروا اهللا عز وجل كثريا وأن                
وا يف رأب الـصدع ومل      يستقيموا على دينه ، وأن حيذروا أسباب غضبه ، وأن جيتهد          

الشمل على طاعة اهللا ورسوله واتباع كتاب اهللا وسنة رسوله عليه الصالة والـسالم ،               
  . والتواصي باحلق والصرب عليه 

هذا هو الطريق إلزالة غبار هذه الفتنة والسالمة من شرها ومكائدها ومكائد مـن              
  :دعا إليها ، واهللا يقول يف كتابه العظيم 

                                                
كتور ، عبد القادر طاش جلريدة عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز ، أجراه الد: حوار مع مساحة الشيخ ) ١(
  .هـ١٤١١ شعبان ٢٢بتاريخ ) ٣١٨( ونشر هذا احلوار يف العدد ) املسلمون(
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وما اختلَفْتم ِفيِه ِمن شـيٍء      ﴿ ويقول   )١(﴾ ِبحبِل اللَِّه جِميعا وال تفَرقُوا     واعتِصموا﴿
يا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعـوا        ﴿:  ويقول عز وجل     )٢(﴾فَحكْمه ِإلَى اللَّهِ  

     تعازنفَِإنْ ت كُمِر ِمنأُوِلي الْأَمولَ وسالر         متوِل ِإنْ كُنسالرِإلَى اللَِّه و وهدٍء فَريِفي ش م
 وهذا هو السبيل إلزالة غبار      )٣(﴾تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويلًا       

  . هذه الفتنة وآثارها السيئة 

 ، والتواصي باحلق والصرب    إن السبيل الوحيد هو مجع الكلمة على طاعة اهللا ورسوله         
عليه من الرؤساء واألعيان والعلماء والعامة حىت يستقيم اجلميع على طاعة اهللا ورسوله،             

. وحىت تكون حمبتهم يف اهللا وبغضهم يف اهللا ، ومـواالم يف اهللا ، ومعـادام يف اهللا                   
ما فيه رضا ،    فنسأل اهللا أن يسلك بنا وم صراطه املستقيم ، وأن يهدينا وإياهم لكل              

وأن يعيذنا وكافة املسلمني يف كل مكان من أسباب غضبه ، وأسباب الـرتاع الـذي          
 ، كما أسأله سبحانه أن يـويل علـى املـسلمني            يؤدي بالناس إىل ما ال حتمد عقباه      

   .خيارهم، وأن يصلح قادم ويهديهم صراطه املستقيم ، إنه مسيع قريب 

ن الدروس املستفادة من هذه احملنة العظيمـة   ما هو أبرز درس م     : السؤال الثاين 
  اليت أصابت األمة ؟ 

 تبني للنـاس العـدو مـن         اليت  الفنت واحلوادث  أا من :  إن أبرز درس      :جواب
الصديق، وتقسمهم إىل حمق ، ومبطل ، وحاسد ، وراغـب يف اخلـري ، ومنـصف ،       

  وجائر، فالواجب على املؤمن عند وجود احملن أن 

                                                
 .١٠٣سورة آل عمران اآلية ) ١(
 .١٠سورة الشورى اآلية ) ٢(
 .٥٩سورة النساء اآلية ) ٣(
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ال مع هواه وال مع الباطل ، بل جيب أن يكون مع احلق يدور معه أينما                يكون مع احلق    
دار ، ومن كان مع احلق دعا إليه ونصره ، ومن كان مع الظلم والشرك والبدعة خالفه                 
ودعا إىل تركه وعدم التعاون معه ، ففي هذه الفتنة معلوم أن حاكم العراق ظامل معتد                

  . تدى ظلما وعدوانا ، وهو بعثي ملحد على دولة آمنة مسلمة ، بغى عليها واع

الغريـب  إن واجب املسلمني مجيعا أن يكونوا مع احلق ضد الظامل واملعتدي ، ومن         
أن تكون مجاعة من الفئة الكافرة تنصر احملق وتردع الظامل ، بينمـا دول تنتـسب إىل                 

على من  اإلسالم تقف مع املبطل والظامل ، إن هذا ملن العجائب والغرائب ، فالواجب              
ينتسب لإلسالم ومن يدعي اإلسالم أن يكون مع اإلسالم حقيقة ، وأن يكـون مـع                
طالب احلق ومع ناصر احلق ال مع الظامل واملعتدي ولو كان قريبه أو أخاه ، فالواجب                
نصر احملق وردع الظامل والقضاء على ظلمه بالطرق املناسبة اليت حيصل ا املطلـوب ،               

 قيل يا رسول    )انصر أخاك ظاملا أو مظلوما    (:  عليه وسلم    كما قال املصطفى صلى اهللا    
   .)حتجزه عن الظلم فذلك نصرك إياه( :اهللا أنصره مظلوما فكيف أنصره ظاملا؟ قال

وهذا احلديث العظيم من جوامع الكلم ، فالواجب على أهل اإلسالم أن يطبقـوه              
  . وأن يلتزموا به مع القريب والبعيد 

الفتنة إىل اندفاع بعض القيادات واجلماعات اإلسـالمية        أدت   : السؤال الثالث 
  إىل تأييد الباغي ، فماذا تقولون هلم اآلن بعد أن انتهت احلرب؟ 

إن باب التوبة مفتوح ، فالواجب على من حاد عن الصواب           :  نقول هلم     :واباجل
، وأن  أن يرجع إىل الصواب ، وأن يتوب إىل اهللا وأن يندم على ما فرط فيه من اخلطأ                  

  يعود إىل الرشد واهلدى واحلق ، واهللا ميحو 
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وتوبوا ِإلَى اللَِّه جِميعا أَيها     ﴿بالتوبة ما قبلها من اخلطأ والضالل ، كما قال عز وجل            
يا أَيها الَِّذين آمنوا توبوا ِإلَى اللَّـِه        ﴿:  وقال سبحانه    )١(﴾الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ  

ا توحصةً نبالتائب من الذنب كمن ال ذنـب      (:  وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم        )٢(﴾و
   .)له

الندم على اخلطأ والزلل والظلم     : األمر األول   : والتوبة النصوح تشمل أمورا ثالثة      
اإلقالع عن الذنب وتركه واحلذر منه رغبة فيما عند اهللا وتعظيما           : والثاين  . والعدوان  

العزم الصادق على عدم العودة إليه إخالصا هللا وحمبة وتعظيمـا      : والثالث  . له سبحانه   
فيما يتعلق حبق املخلوقني فال بد أن يتخلص من         : وهناك شرط رابع ال بد منه أيضا        . له

. الظلم املايل والدموي والعرضي ، ال بد من توبة بأن ترد املظلمة أو تستبيح املظلومني                
 تـاب اهللا    - الشروط رغبة فيما عند اهللا وتعظيما له سبحانه          وإذا استوىف اإلنسان هذه   

قُلْ ِللَِّذين كَفَروا ِإنْ ينتهـوا      ﴿: عليه وحما عنه سيئاته كما قال تعاىل يف حق الكفرة           
    لَفس ا قَدم ملَه فَرغوقال سبحانه يف حق اجلميع       )٣(﴾ي  :﴿      الَّـِذين ـاِديا ِعبقُلْ ي

ى أَنفُِسِهم ال تقْنطُوا ِمن رحمِة اللَِّه ِإنَّ اللَّه يغِفر الذُّنوب جِميعا ِإنه هـو               أَسرفُوا علَ 
ِحيمالر فُورذه اآلية التائبون )٤(﴾الْغ أمجع أهل العلم أن املراد  .  

هناك من يقول إن بعض الدول واجلماعات يف العـامل العـريب             : السؤال الرابع 
  مي ختلوا عنا ووقفوا ضدنا وناصروا طاغية العراق ، لذلك واإلسال

                                                
 .٣١سورة النور اآلية ) ١(
 .٨سورة التحرمي اآلية ) ٢(
 .٣٨سورة األنفال اآلية ) ٣(
 .٥٣سورة الزمر اآلية ) ٤(
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ينبغي أن نعيد النظر يف عالقتنا م ونوقف مساعداتنا هلم وننـصرف إىل شـئوننا               
  الذاتية ونقتصر على أنفسنا ، فما رأيكم يف مثل هذا القول؟ 

قوى،  الواجب على الدول اإلسالمية وعلى رؤسائها التعاون على الرب والت      :واباجل
 فاملشروع أن يتعاون معه على الـرب       -ومن أراد اخلري وندم على ما فرط منه من الظلم           

 وإذا أساء إليك بعض الناس فمن       )١(﴾فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ     ﴿: والتقوى  
األحسن لك أن تقابل إساءته باإلحسان والصفح والعفو إذا مل يستمر علـى اإلسـاءة        

م على احلق ومل يعتد ، فإن الرجوع إىل احلق ليس عيبا وال ينبغـي أن تطغـى                  واستقا
احلزازات والعداوات على املصلحة العامة للمسلمني ، فإن عاقبة ذلك وخيمة ، ولكن             
ينبغي السري يف إزالتها بالعفو والصفح واإلصالح ، وعلى من أساء أن يظهـر التوبـة                

ته حسنات ، فاحلسنة متحو السيئة إذا صـدق         واالعتذار عما جرى منه وأن يبدل سيئا      
 -صاحبها ، أما إذا استمر املعتدي على عدوانه ومل يرغـب يف الـصلح والتعـاون                 

فالواجب حينئذ عدم التعاون معه إذا كان التعاون معه يضر الدعوة اإلسالمية أو يـضر      
  . اتمع اإلسالمي أو يفضي إىل فساد األخالق 

بعض اجلماهري ، ومنهم بعـض شـباب الـصحوة          انساقت   : السؤال اخلامس 
اإلسالمية يف بعض البلدان وراء بعض القيادات اليت رفعت شعارات تناصر النظـام            
العراقي العلماين مما يدل على أن هناك قصورا أو خلال يف منهج الدعوة وقلة العلـم   

 وما  الشرعي الذي ترىب عليه هؤالء الشباب ، فكيف ميكن أن نعاجل مثل هذا اخللل             
  هو دور العلماء يف ذلك؟ 

                                                
 .٤٠سورة الشورى اآلية ) ١(
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 ال شك أن هذا واقع ، وأن نقص العلم يسبب وقوع اتمع يف أخطـاء               :واباجل
كثرية ، والواجب على العلماء يف كل مكان بذل الدعوة وبذل النصيحة ونشر العلـم               
بني الناس وال سيما بني الشباب الذين يرغبون يف العلم ويدعون إىل اهللا عـز وجـل ،    

طالب العلم أن يقبل العلم ويسعى إىل أن يتبصر وال يعجل ، والواجـب علـى                وعلى  
الشباب وعلى غريهم ممن ليس عندهم العلم الكايف أال يعجلوا يف األمور وأن يتفقهـوا               

، من أمورهم   يف الدين ويستمعوا لتوجيه العلماء مما يقال ويكتب حىت يكونوا على بينة             
ه أو يقال هلم أو يـسمعونه يف إذاعـة أو غريهـا ،       وعليهم أن يتدبروا ما يطلعون علي     

ويعرضوه على األدلة الشرعية ، وأن يسألوا أهل العلم عما أشكل عليهم وممن يوثـق               
فيهم ، حىت يكونوا على بينة ، ويتحروا أهل العلم الذين يعرفون بنشر احلق والعناية به                

  . وإقامة األدلة عليه ويستفيدوا من علمهم 

مع الشعارات اليت يروج هلا فالن أو فالن أو يؤيدها فالن أو فـالن              أما االندفاع   
فهذا ال ينبغي لعاقل ، وإن كثرة الكالم والبالغة ليست دليال على احلق ، بل الـدليل                 
على احلق هو ما قال اهللا سبحانه وما قال رسوله صلى اهللا عليه وسلم ، مـع العنايـة                   

 وقول رسول    عز وجل  اليت دل عليها قول اهللا    بدراسة القواعد الشرعية واألسس املرعية      
اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فهي املعيار الذي يستنبط منه ويؤخذ عن طريقه احلق عنـد                 

ما أذاعته اإلذاعة الفالنية فهذا     وعدم وجود النص من الكتاب أو السنة ، أما قول فالن            
ب السنة والقواعد الشرعية    ال ينبغي لعاقل أن يغتر به ، بل ينبغي للعاقل أن يكون الكتا            

هي اليت يبين عليها ما خيتاره وما يرده ، وينبغي أيضا أال يستقل بنفسه يف بعض املسائل                 
  اليت ختفى عليه ، بل ينبغي أن يستفيد من إخوانه ، وأن يسأل من 



  

 - ٢٢٤ -

يثق به من أهل العلم ، وأال يعجل يف األمور حىت يطمئن إىل أن هذا هو احلق ، ال ألنه                    
  . فالن أو احلاكم الفالين أو الرئيس الفالين أو الزعيم الفالين قاله 

كان من أبرز األسـباب     ترك الشورى وعدم تطبيق الشريعة       : السؤال السادس 
املسلمون " اليت أدت إىل طغيان حاكم العراق ، فهل من كلمة توجهوا عرب جريدة          

  لقادة املسلمني وأعيام يف هذا اال؟ " 

ورى من أهم املهمات يف الدول اإلسالمية واجلماعات اإلسـالمية ،            الش :واباجل
: لذلك ينبغي العناية بالشورى اإلسالمية ، وهي من صفات املؤمنني كما قال جل وعال     

﴿      مهنيى بورش مهرأَمالةَ ووا الصأَقَامو ِهمبوا ِلرابجتاس الَِّذينوقال جل وعال)١(﴾و  :
﴿اِورشرِ  وِفي الْأَم مفالتشاور يف األمور اليت ليس فيها دليل واضح مـن أهـم             )٢(﴾ه 

املهمات ، أما إذا كان النص صرحيا من كتاب اهللا ومن سنة رسوله صـلى اهللا عليـه                  
  . وسلم فال تشاور 

إمنا الشورى تكون فيما قد خيفى من املسائل اليت تبدو للحـاكم أو للجماعـة أو                
 فيه أو لغري ذلك ، هذا حمل الشورى ، والـشورى تكـون يف               للمركز اإلسالمي ومن  

معرفة احلق ، أو يف كيفية تنفيذه والدعوة إليه ، أو يف معرفة الباطل ويف أدلته وكيفيـة                 
  . القضاء عليه ودفعه وحماربته 

من أهل العلـم    جيب أن يكون رجلها      أن الشورى     :وهناك أمر ينبغي أن يالحظ وهو     
أعيان الناس العارفني بأحوال اتمـع ،       بأمور الناس وأحواهلم ومن     واخلربة  والبصرية ،   

   ممن ليسيتشاورون ويتعاونون ، ال

                                                
 .٣٨سورة الشورى اآلية ) ١(
 .١٥٩سورة آل عمران اآلية ) ٢(
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ذه الصفة من عامة الناس وجهاهلم وال ممن يعرف باإلحلاد يف الدين والزيغ عن احلـق             
أحوال الناس حىت حيصل    اخلربة ب بل من الناس املعروفني بالعقل الراجح والعلم والفضل و        

لتعاون معهم يف معرفة احلق فيما قد خيفى دليله أو يف األمور اليت حتتاج إىل نظر وعناية                 ا
  . يف كيفية تنفيذ احلق أو كيفية ردع الباطل والقضاء عليه 

  وماذا عن إمهال تطبيق الشريعة ؟  : السؤال السابع

وانني ، وأن تدع الق   على الدول اإلسالمية أن حتكم شريعة اهللا        إن الواجب   : جواب
الوضعية اليت وضعها الرجال ، فإن اهللا جل وعال أوجب على املـسلمني أن حيكمـوا                

فَال وربك ال يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُـم  ﴿:  ، فقال سبحانه    عهشر
  . )١(﴾ماال يِجدوا ِفي أَنفُِسِهم حرجا ِمما قَضيت ويسلِّموا تسِلي

فالواجب على مجيع املسلمني أن حيكموا شرع اهللا وأن يتركوا التحاكم إىل القوانني             
الوضعية اليت وضعها الشرق أو الغرب ، ففي شرع اهللا ما يكفي واحلمد هللا ، وهلذا قال           

ِلقَـوٍم  أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحـسن ِمـن اللَّـِه حكْمـا     ﴿: اهللا عز وجل    
 نعم إذا وجد نظام أو قانون يوافق الشرع يف أية مسألة من مسائل القانون               )٢(﴾يوِقنونَ

وميكن أن تضع الدول قوانني يعرفها الناس ويستفيدون منها بشرط موافقتها           . فال بأس   
  . للشرع 

وهذا ليس من حتكيم القوانني بل هذا عمل بالشرع ، ومثلما وضع العلماء أبوابـا               
  ون فيها األحكام الشرعية ، فإذا وضعت الدولة قانونا يوضح

                                                
 .٦٥سورة النساء اآلية ) ١(
 .٥٠سورة املائدة اآلية ) ٢(
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يعرفه الناس يف جمال التجارة ، أو يف جمال البيوع ، أو فيمـا يتعلـق باألوقـاف ، أو                
  مـن  النكاح، إذا وضعت شيئا واضحا يف أبواب معينة يسري عليها الناس على هـدي             

ذا ال يسمى قـوانني ،       فه -وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        عز وجل   كتاب اهللا   
بل هي مثلما وضع الفقهاء يف كتبهم أبوابا يوضحون فيها أحكام اهللا ، فإذا وضـعت                

  باألدلـة الـشرعية    الدولة شيئا يوضح حكم اهللا يف مسألة من املسائل وبينت الشروط          
  . فليس هذا ببدع من القول وال يضر إذا مل يكن خمالفا لشرع اهللا 

 بإحداث بعض التغيريات يف     - مساحة الشيخ    -لبات  هناك مطا  : السؤال الثامن 
اتمع بعد هذه األزمة ، إذ كشفت األزمة عن بعض األمور ، فما رأيكم يف هذا ؟                 
و ما هي ااالت اليت تروا حباجة إىل تغيري ، سواء يف جمتمعنـا أو يف اتمعـات                  

  اإلسالمية بشكل عام ؟ 

لك أنه جيب على الذين ينتخبون الرؤسـاء         هذا املقام مقام عظيم ، من ذ       :واباجل
واألعيان أن يتحروا يف املنتخب أن يكون من أهل الدين واالستقامة والعقل الـراجح               
والعقيدة الصاحلة ، وحمبة اخلري للمسلمني ، وأال ينتخبوا من هب ودب ، كما ينبغي أن           

 أيضا هناك مـسألة     يكون املنتخب صاحلا لقيادة اتمع إىل طريق النجاة والسعادة ، مث          
الواليات األخرى الصغرية ، مثل والية إمارة يف بلدة أو قرية أو رئاسة مجعيـة أو إدارة    
مدرسة إىل غري ذلك ، فيجب أن ينتبه لذلك ، وأن خيتار لكل أمر من يناسـبه ، وأال                   

  . ألنه قريبه أو ألنه صديقه أو ألنه أعطاه ماال أو رشوة. يكون للمنتخب هوى فيختاره 

إن هذا من أعظم اخليانة ، فيجب على أفراد اتمع أن تكون عنايتهم باالختيـار ،         
  بأن يكون املختار من أهل الكفاية وأهل االستقامة وأهل األمانة وأهل 
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  . املعرفة ، الذين إذا اختريوا ينفعون األمة يف دينهم ودنياهم 

رج الشباب الصاحل ، فيجب     وكذلك ينبغي العناية بإجياد املدارس اإلسالمية اليت خت       
على والة األمور وعلى املسئولني أن تكون هلم عناية بإجياد املدارس الصاحلة واملـديرين      
الطيبني الصاحلني ، وهكذا يف مجيع القيادات جيب على املـسئولني أن خيتـاروا املـرء     

ألمانة وترك  الصاحل الذي يعرف منه اخلري ، وممن يتسم بااللتزام باإلسالم ، وبااللتزام با            
  . اخليانة 

هناك يا مساحة الشيخ بعض األبواق اليت تدعو اآلن إىل مقاطعة           : السؤال التاسع   
أو تعطيل فريضة احلج هلذا العام بزعم وجود القوات األجنبية ، فما ردكـم علـى        

  هؤالء ؟ 

هذه دعوى باطلة مغرضة ، أو أن صاحبها مغرور خمدوع لـيس عنـده              : واباجل
رمني واحلمد هللا ليس فيهما كفار وال قادة للكفار وال دول كـافرة ،              بصرية ، إن احل   

احلرمان يف صيانة واحلمد هللا ، ويف أيد أمينة ، وقوات الدول اليت ساعدت يف حـرب                 
  . حاكم العراق يف حملها بعيدة عن مكة مبسافة طويلة 

 إن الدول اليت ساعدت وسامهت مشكورة على نصر احلق وعلى ردع الظامل ليس            
هلا تعلق باحلرمني وليست يف احلرمني ، لقد جاءوا بطلـب ، وملـساعدة املنكـوبني                
واملظلومني ضد الظامل واملعتدي ، وما جاءوا حلرب املسلمني ، وما جاءوا لالسـتيالء              
على احلرمني ، إمنا جاءوا بدعوة من خادم احلرمني الشريفني من أجل نـصر املظلـوم                

ركة خري عظيم   ت نفع بذلك ، وصار يف هذه الدول املش        وردع الظامل ، واحلمد هللا الذي     
  للمسلمني حىت ردع اهللا م الظامل وأنقذ م حق املظلوم ، إن 
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الذي يقول إن احلرمني اآلن حمصوران من دول كافرة إما خمدوع وإما مغالط أو مغرض         
وليس ألحد أن يـدعو إىل      . كاذب ألن ما قاله كذب صريح ال أساس له من الصحة            

فريضة احلج ، بل جيب على املسلمني أن يتعاونوا يف أداء فريضة احلج ، ولكن                أداء   ركت
  .  فيهما خطر - ال مسح اهللا - نييعذر من وجد خماوف يف الطريق أو كان احلرم

فإذا كان الطريق غري آمن أو احلرمان ليسا آمنني صار ذلك عذرا يف أن يؤخر احلج                
  .  آمنان والطريق آمن وليس هناك خطر نياحلرمإىل عام آخر ، ولكن واحلمد هللا 

يف أثناء األزمة حصل شيء من االختالف بني طلبـة العلـم             : السؤال العاشر 
  واخلطباء وإن كان حمدودا واحلمد هللا ، فماذا تقولون يف ذلك؟ 

  ال شك أنه وقع بعض االختالف يف بعض املسائل من بعض احملاضـرين   :واب  اجل
عض الندوات عن حسن ظن أو عن جهل مـن بعـض إخواننـا        وبعض اخلطباء ويف ب   

والواجب على اجلميع الرجوع إىل كتاب اهللا وإىل سنة رسوله صلى اهللا عليه وسـلم ،           
كما أن الواجب على اخلطيب وعلى احملاضر يف الندوات أن يتثبـت يف األمـور وأال                

غـي أن يعجـل يف      يتعجل حىت يطمئن أنه على احلق واهلدى باألدلة الشرعية ، فال ينب           
وعلى كل طالب علم ، وعلى كـل مـن          . فتوى أو إصدار أحكام على غري بصرية        

يشارك يف الندوات ، أو يلقي احملاضرات ، أو يقوم خبطب اجلمعة ، أو غريها أن يتثبت                 
يف األمور وأال حيكم على أي شيء بأنه حرام أو واجب أو مـستحب أو مبـاح أو                  

  . ضل الناس بسببه مكروه إال على بصرية حىت ال ي

   فإن بعض إخواننا ظن أن هذا  مسألة االستعانة بالدول األجنبيةوأما
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ال جيوز ، وأن ما أقدمت عليه الدولة السعودية من االستعانة ببعض الـدول األجنبيـة             
غلط ، فهذا غلط من قائله ، فالدولة السعودية كانت حمتاجة إىل هذا الـشيء ، بـل                  

كبرية ، وألنـه باغـت دولـة الكويـت      ال اتقوالراق من   مضطرة ملا عند حاكم الع    
واجتاحها ظلما وعدوانا ، فاضطرت الدولة السعودية إىل االستعانة ببعض املـسلمني            

  . وبعض الدول األجنبية ؛ ألن الواقع خطري واملدة ضيقة ليس فيها متسع للتساهل 

حىت ال يقدم   فهي يف هذا األمر قد أحسنت وفعلت ما ينبغي لردع الظامل وحصره             
  . على ضرر أكرب وحىت يسحب جيشه من الدولة املظلومة 

واملقصود أن االستعانة باملشرك أو بدولة كافرة عند احلاجة الشديدة أو الـضرورة             
 -ويف األوقات اليت ال يتيسر فيها من يقوم بالواجب وحيصل به املطلوب من املسلمني               

إن قاعدة الشرع املطهر هي دفع أكـرب  أمر الزم لردع الشر الذي هو أخطر وأعظم ، ف    
 أو املصاحل ولو بتفويت الـدنيا منـهما أو       الضررين بأدنامها وحتصيل كربى املصلحتني    

، أما أن يتساهل احلاكم أو الرئيس أو ويل األمر أو غريهم من املسئولني حىت يقـع      منها
نتهز الفرص  اخلطر وتقع املصيبة فذلك ال جيوز بل جيب أن يتخذ لكل شيء عدته وأن ت              

لردع الظلم والقضاء عليه ومحاية املسلمني من األخطار اليت لو وقعت لكـان شـرها               
وقد درس جملس هيئة كبار العلماء هذه املسألة وهي االسـتعانة بغـري             . أخطر وأكرب   

املسلمني عند الضرورة يف قتال املشركني واملالحدة وأفىت جبواز ذلك عنـد الـضرورة          
  . واهللا املستعان . كرنا آنفا إليه، لألسباب اليت ذ

  يتعلق بوسائل اإلعالم ، فقد ظهر يف األزمة  : السؤال احلادي عشر
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حاليا أن لوسائل اإلعالم دورا خطريا إذ يتابع الناس عن طريقهـا األحـداث              
  ويستقون األخبار ويكونون اآلراء ، فهل من كلمة حول ذلك ؟ 

 عظيم ، وال شك أـا سـالح ذو           ال شك أن وسائل اإلعالم هلا دور        :واباجل
حدين ، فالواجب على القائمني عليها أن يتقوا اهللا ويتحروا احلق فيما ينشرون ، سواء               
كان ذلك عن طريق الوسيلة املرئية أو املسموعة أو املقروءة ، والواجـب أن ينـشروا                

 املقـاالت  ويذيعوا عن أهل العلم واإلميان والبصرية ما ينفع الناس ويبصرهم باحلق ، أما  
الضارة واملقاالت امللحدة فالواجب احلذر منها وعدم نشرها ، وعليهم أن يؤدوا األمانة             

  . يف ذلك فال ينشروا إال ما يقود الناس إىل احلق ويبعدهم عن الباطل 

وا يف اإلعالم إال الثقات الـذين       لُّوولني يف وسائل اإلعالم أال ي     ؤوالواجب على املس  
  . أمانة عندهم علم وبصرية و

إن وسائل اإلعالم حتتاج إىل رجال خيافون اهللا ويتقونه ويعظمونه ويتحرون نفـع             
املسلمني واتمع كله فيما ينشرون حىت ال يضل الناس بسببهم ، ومعلوم أن من نـشر           
قوال يضر الناس يكون عليه مثل آثام من ضل به ، كما أن من نشر ما ينفـع النـاس                    

ع بذلك ، ونسأل اهللا تعاىل أن يهديهم ويوفقهم ويـصلح           يكون له مثل أجور من انتف     
  . أحواهلم 

ماذا بالنسبة لتعاون العلماء وطلبة العلـم مـع وسـائل            : السؤال الثاين عشر  
  اإلعالم ؟ 

 هذه الوسائل حىت يرشدوا     ععلى العلماء وطلبة العلم أن يتعاونوا م      جيب    :واباجل
  ل ألن هذه الوسائ. الناس ويفقهوهم ويعلموهم 
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يستفيد منها املاليني من الناس إذا استقامت ووجهت الوجهة الصاحلة ، لذلك ينبغـي              
على العلماء واألخيار أن يتعاونوا مع وسائل اإلعالم فيمـا ينفـع النـاس يف دينـهم        

   .ودنياهم
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  رسائل الشيخ ابن باز إىل هؤالء

  : الشعب الكوييت  -أ 

ونسأله سبحانه أن يضاعف األجـر       أن يسر لكم حترير بالدكم ،        نشكر اهللا على  
إلخوانكم املسلمني الذين سامهوا يف هذا األمر العظيم وأن جيزيهم خـريا وأن يوفـق               
املسلمني مجيعا لكل ما فيه رضاه وأن يكونوا أبدا متعاونني على الرب والتقوى وعلـى               

يمـة  إن عليكم أيها اإلخوة يف الكويت أن تشكروا اهللا على النعمة العظ           . ردع الظلم   
بتحرير بالدكم من الظامل املعتدي ، وعليكم أن تستقيموا على دين اهللا وأن تتوبـوا إىل    
اهللا من مجيع الذنوب وأن تتناصحوا وتتعاونوا على الرب والتقوى حىت تـستمر النعمـة              

  . ويكفيكم اهللا شر األعداء 

  : أهايل الشهداء  -ب 

اهللا ويف نصر املظلوم وردع الظـامل       إىل أولياء وأهايل الشهداء الذين قتلوا يف سبيل         
وإقامة احلق ، إم يف هذا األمر على خري عظيم ونرجو هلم الشهادة ، والنجاة من النار                 
والسعادة ، ونعزي ذويهم وأقارم وأصحام ، ونسأل اهللا أن يرمحهم ويغفر هلـم ،               

الـصرب  وأن جيرب مصيبة ذويهم وحيسن عزاءهم ويعوضهم عنهم خريا ، وأن يـرزقهم              
واالحتساب ، وأن يغفر للميتني ويصلح أحوال األحياء إنه جواد كرمي ، ويف احلقيقـة               
إا نعمة من اهللا ، فالقتل يف سبيل احلق وإنقاذ املسلمني من الشر وردع الظاملني ونصر                
دين اهللا والقضاء على الفساد من نعم اهللا العظيمة ، ومن اجلهاد يف سبيل اهللا ، فينبغـي          

  .  أولياؤهم ذا اخلري العظيم الذي رزقهم اهللا وهو الشهادة أن يهنأ
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  : الشعب العراقي  -ج 

أوصيكم أيها الشعب بتقوى اهللا والتوبة إليه مما سلف منكم من شر وخطأ وظلـم               
وعدوان ، وأن جتتهدوا يف اختيار احلاكم الصاحل الذي حيكم فيكم شرع اهللا ويقودكم              

روا شر صدام وأمثاله ، وأن حترصوا على عدم بقائـه يف            إىل اجلنة والكرامة ، وأن حتذ     
احلكم ، وأن جتتهدوا يف كل ما يقرب إىل اهللا ويبعد عن غضبه ، ومن أسباب ذلـك                  
اختيار احلاكم الصاحل الذي حيكم شرع اهللا ، ويدعو إىل دين اهللا ، وحيـارب البـدع                 

 ختتاروا احلاكم من أهـل      واألهواء ، ويبتعد من اإلحلاد والدعوة إليه ، وينبغي لكم أن          
السنة ال من البعثيني وال من غريهم ممن خيالف شرع اهللا حىت يقـودكم إىل طاعـة اهللا     

  . ويباعدكم عن أسباب غضبه وانتقامه 

  : شباب الصحوة  -د 

أوجه رساليت هذه إىل مجيع الشباب الذين وفقهم اهللا إىل التمسك بالدين والـدعوة   
الد اهللا ، وأوصيهم بتقوى اهللا والتثبـت يف األمـور وعـدم     إليه والتفقه فيه يف مجيع ب     

العجلة، كما أوصيهم بالعناية بالقرآن الكرمي تالوة وتدبرا وحفظا ومراجعة ومدارسة ،            
 وأوصيهم بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حفظا هلا وعناية ا ومـذاكرة فيهـا               

[ و  ] كتاب التوحيـد    : [ ثل  وبكتب العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة واجلماعة م       
للشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا ، ومثل         ] كشف الشبهات   [ و  ] ثالثة األصول   

لشيخ اإلسالم ابـن تيميـة      ] العقيدة الواسطية   [و    ] احلموية  [ و  ] التدمرية  [ كتاب  
 مكائد  إغاثة اللهفان من  [ و  ] الصواعق املرسلة   [ و  ] القصيدة النونية   [ رمحه اهللا ومثل    

] اجتمـاع اجليـوش اإلسـالمية    [ و ] زاد املعاد يف هدي خري العباد  [ و  ] الشيطان  
   ] ملعة االعتقاد [ للعالمة ابن القيم رمحه اهللا ، ومثل 
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أليب زيد القريواين املـالكي رمحـه اهللا ،         ] املقدمة  [ للموفق ابن قدامة رمحه اهللا و       
 املعروفني بالعمل والفضل وحسن العقيدة ،       وأمثاهلا من كتب العقيدة الصحيحة للعلماء     

لعبد اهللا بن أمحد بـن  ] السنة [ البن خزمية رمحه اهللا وكتاب ] كتاب التوحيد [ ومثل  
  .حنبل وأمثاهلا 

وأوصيهم بالدعوة إىل اهللا واألمر باملعروف والنهي عن املنكر باحلكمة واألسلوب             
: ا باللني والتبصر ، كما قال عز وجل         احلسن والكالم الطيب ، ال بالعنف والشدة وإمن       

﴿           نسأَح ِبالَِّتي ِهي ماِدلْهجِة ونسِعظَِة الْحوالْمِة وِبالِْحكْم كبِبيِل رِإلَى س ع١(﴾اد( 
فبما رمحة من اهللا لنت هلم ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من       ﴿: وقال سبحانه   

 كل األمور والتثبت والتشاور والتعاون علـى        وأوصيهم بعدم العجلة يف    )٢(﴾حولك  
من يرد اهللا   (: اخلري حىت يفقهوا الدين كما ينبغي ، يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم              

 فالعجلة قد تفضي إىل شر عظيم ، فالواجب التثبت والعنايـة            )به خريا يفقهه يف الدين    
ملعـروفني باالسـتقامة    باألدلة الشرعية ، واحلرص على حلقات العلم عند أهل العلم ا          

  . وحسن العقيدة 

  : العلماء وطلبة العلم  -هـ 

أوصي العلماء مجيعا وطلبة العلم بتقوى اهللا ، والعناية بتحقيـق العلـم باألدلـة               
الشرعية، ال بتقليد فالن أو فالن ، كما أوصيهم مجيعا بالعناية بكتاب اهللا وسنة رسوله               

علماء حىت يعرفوا احلق بالدليل ال بقول فـالن         صلى اهللا عليه وسلم ، ومراجعة كالم ال       
  وتقليد فالن ، كما أوصي طلبة العلم أن يتفقهوا يف 

                                                
 .١٢٥سورة النحل اآلية ) ١(
 .١٥٩سورة آل عمران اآلية ) ٢(
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الدين وأن يأخذوا العلم من أدلته الشرعية ، ويتعاونوا على الرب والتقوى ويتواصوا باحلق        
والصرب عليه ، وينشروا العلم بني الناس يف املساجد ويف غري املـساجد ، ويف اخلطـب        

ندوات وحلقات العلم يف املدارس واجلامعات وأين ما كانوا ، وأسأل اهللا للجميـع              وال
  . وصالح النية والعمل التوفيق
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  حكم االستعانة بالكفار يف قتال الكفار

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني وإمام املتقني وقائـد             
  : أما بعد .  والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين ااهدين نبينا حممد وعلى آله وأصحابه

فقد اختلف العلماء رمحهم اهللا يف حكم االستعانة بالكفار يف قتال الكفـار علـى               
  : قولني 

  :  املنع من ذلك ، واحتجوا على ذلك مبا يلي :أحدمها 

ما رواه مسلم يف صحيحه عن عائشة رضي اهللا عنها أن رجال من املشركني               : أوال
ن معروفا باجلرأة والنجدة أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مسريه إىل بدر يف حرة                كا

تؤمن باهللا  (الوبرة فقال جئت ألتبعك وأصيب معك فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم              
 قالت مث مـضى حـىت إذا كنـا يف    )ارجع فلن أستعني مبشرك (قال ال قال    ) ورسوله  

 قال ال   )تؤمن باهللا ورسوله  ( :ما قال له أول مرة فقال     الشجرة أدركه الرجل فقال له ك     
تؤمن باهللا  ( : مث حلقه يف البيداء فقال مثل قوله فقال له         )ارجع فلن أستعني مبشرك   ( :قال

  . هـ .  ا )فانطلق( : قال نعم قال)ورسوله

واحتجوا أيضا مبا رواه احلاكم يف صحيحه من حديث يزيد بن هارون أنبأنا مسلم              
واسطي عن خبيب بن عبد الرمحن بن خبيب عن أبيه عن جده خبيب بـن               بن سعيد ال  
أتيت أنا ورجل من قومي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يريد غزوا              : يساف قال   

 )أسلما( : نشهده معهم فقال   فقلت يا رسول اهللا إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا مل          
  فأسلمنا وشهدنا معه احلديث ، قال قال )فإنا ال نستعني باملشركني( :فقلنا ال قال
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. ا  . حديث صحيح اإلسناد ، ومل خيرجاه ، وخبيب صحايب معـروف            :  احلاكم  
ورواه أمحـد ،    :  مث قال    ٤٢٣ ، ص  ٣جذكره احلافظ الزيلعي يف نصب الراية       . هـ  

وابن أيب شيبة ، وإسحاق بن راهويه يف مسانيدهم ، والطرباين يف معجمه من طريق ابن              
  . ة أيب شيب

واهللا . ومستلم ثقة ، وخبيب بن عبد الرمحن أحد الثقات األثبات           : قال يف التنقيح    
  . أعلم 

روى إسحاق بن راهويه يف مسنده أخربنا الفـضل   : حديث آخر   : مث قال الزيلعي    
بن موسى عن حممد بن عمرو بن علقمة عن سعيد بن املنذر عن أيب محيد الـساعدي                 

هللا عليه وسلم يوم أحد حىت إذا خلف ثنية الوداع نظـر            خرج رسول اهللا صلى ا    : قال  
؟ قالوا هذا عبد اهللا بـن أيب بـن سـلول    ) من هؤالء( :وراءه فإذا كتيبة حسناء فقال   

 ؟ قالوا ال إم على    )هل أسلموا ( :ومواليه من اليهود وهم رهط عبد اهللا بن سالم فقال         
  .  انتهى )شركني على املشركنيقولوا هلم فلريجعوا فإنا ال نستعني بامل( :دينهم قال

؟ قالوا يا رسول اهللا     ) من هؤالء (: ورواه الواقدي يف كتاب املغازي ، ولفظه فقال         
ال ننتصر بأهل الشرك علـى أهـل       ( :هؤالء حلفاء ابن أيب من يهود فقال عليه السالم        

  .  انتهى )الشرك

يف هذه املـسألة    وقد اختلف أهل العلم     : قال احلازمي يف كتاب الناسخ واملنسوخ       
فذهب مجاعة إىل منع االستعانة باملشركني ، ومنهم أمحد مطلقا ، ومتـسكوا حبـديث       

. إن ما يعارضه ال يوازيه يف الصحة ، فتعذر ادعـاء النـسخ              : عائشة املتقدم وقالوا    
  : وذهبت طائفة إىل أن لإلمام أن يأذن للمشركني أن يغزوا معه ويستعني م بشرطني 
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  .  يكون باملسلمني قلة حبيث تدعو احلاجة إىل ذلك  أن:أحدمها 

 أن يكونوا ممن يوثق م يف أمر املسلمني ، مث أسند إىل الشافعي أن قـال                 :والثاين  
الذي روى مالك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رد مشركا أو مشركني وأىب أن يستعني                

زوة خيرب بعد بدر بـسنتني      مث إنه عليه السالم استعان يف غ      . مبشرك كان يف غزوة بدر      
بيهود من بين قينقاع واستعان يف غزوة حنني سنة مثان بصفوان بن أمية وهو مـشرك                
فالرد الذي يف حديث مالك إن كان ألجل أنه خمري يف ذلك بني أن يستعني به وبني أن                  
يرده كما له رد املسلم ملعىن خيافه فليس واحد من احلديثني خمالفا لآلخر ، وإن كـان                 

  . جل أنه مشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته باملشركني أل

وال بأس أن يستعان باملشركني على قتال املشركني إذا خرجوا طوعا ويرضخ هلـم              
:  يثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه أسهم هلم ، قال الشافعي               وال يسهم هلم ، ومل    

وذلـك  : بدر رجاء إسالمه قال     ولعله عليه السالم إمنا رد املشرك الذي رده يف غزوة           
. . واسع لإلمام أن يرد املشرك ويأذن له انتهى ، وكالم الشافعي كله نقله البيهقي عنه              

  . هـ . ا 

:  ما نصه  ١٩٩ -١٩٨، ص   ١٢وقال النووي رمحه اهللا يف شرحه لصحيح مسلم ج        
ما كان عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج قبل بدر فل            : قوله  

: حبرة الوبرة ، هكذا ضبطناه بفتح الباء وكذا نقله القاضي عن مجيع رواة مسلم قـال                 
وضبطه بعضهم بإسكاا وهو موضع على حنو من أربعة أميال من املدينة ، قوله صلى               

 ، وقد جاء يف احلديث اآلخـر أن الـنيب        )فارجع فلن أستعني مبشرك   ( :اهللا عليه وسلم  
ستعان بصفوان بن أمية قبل إسالمه فأخذ طائفة مـن العلمـاء            صلى اهللا عليه وسلم ا    

  إن كان الكافر حسن الرأي: باحلديث األول على إطالقه ، وقال الشافعي وآخرون 
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يف املسلمني ودعت احلاجة إىل االستعانة به أستعني به وإال فيكره ، ومحل احلديثني              
  . هـ .ا .  يسهم واهللا أعلم على هذين احلالني ، وإذا حضر الكافر باإلذن رضخ له وال

 مـا  ٢٨٦ ص ٢جوقال الوزير ابن هبرية يف كتابه اإلفصاح عن معاين الـصحاح          
هل يستعان باملشركني على قتال أهل احلـرب أو يعـاونون علـى             : واختلفوا  : نصه

ال يستعان م وال يعاونون على اإلطـالق ، واسـتثىن           : فقال مالك وأمحد    : عدوهم
يـستعان ـم    : نوا خدما للمسلمني فيجوز ، وقال أبو حنيفـة          إال أن يكو  : مالك  

ويعاونون على اإلطالق ، مىت كان حكم اإلسالم هو الغالب اجلاري عليهم ، فإن كان        
  . حكم الشرك هو الغالب كره 

أن يكـون باملـسلمني قلـة       : أحـدمها   : جيوز ذلك بشرطني    : وقال الشافعي   
 من املشركني حسن رأي يف اإلسالم وميل إليه ،          أن يعلم : وباملشركني كثرة ، والثاين     

يـسهم  : فإن أستعني م رضخ هلم ومل يسهم هلم ، إال أن أمحد قال يف إحدى روايتيه       
إن استؤجروا أعطوا من مال ال مالك له بعينه ، وقال يف موضع             : هلم ، وقال الشافعي     

. ا . زيـة واخلـراج   وأرى ذلك مثل اجل: ويرضخ هلم من الغنيمة ، قال الوزير  : آخر  
  . هـ 

جواز االستعانة باملشركني يف قتال املشركني عند احلاجة أو الضرورة          : القول الثاين   
وقَد فَصلَ لَكُم ما    ﴿: واحتجوا على ذلك بأدلة منها قوله جل وعال يف سورة األنعام            

  جوا أيضا مبا نقله احلازمي عن  اآلية ، واحت)١(﴾حرم علَيكُم ِإال ما اضطُِررتم ِإلَيِه

                                                
 .١١٩سورة األنعام اآلية ) ١(
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الشافعي رمحه اهللا فيما ذكرنا آنفا يف حجة أصحاب القول األول ، وسبق قول احلازمي    
  : رمحه اهللا نقال عن طائفة من أهل العلم أم أجازوا ذلك بشرطني 

  .  أن يكون يف املسلمني قلة حبيث تدعو احلاجة إىل ذلك :أحدمها 

يوثق م يف أمر املسلمني ، وتقدم نقل النووي عن الشافعي            أن يكونوا ممن     :الثاين  
ونقل ذلك أيضا عـن     . أنه أجاز االستعانة باملشركني بالشرطني املذكورين وإال كره         

  . الشافعي الوزير ابن هبرية كما تقدم 

مسعـت  : واحتج القائلون باجلواز أيضا مبا رواه أمحد وأبو داود عن ذي خممر قال              
ستصاحلون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم       ( :اهللا عليه وسلم يقول   رسول اهللا صلى    

ومل يذمهم على ذلـك فـدل علـى    .  احلديث  )عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون    
  . اجلواز، وهو حممول على احلاجة أو الضرورة كما تقدم 

وال يـستعني  :  مـا نـصه   ١٧١ص ٢وقال اد ابن تيمية يف احملرر يف الفقـه ج    
كني إال لضرورة ، وعنه إن قوي جيشه عليهم وعلى العدو ولو كانوا معه وهلـم    باملشر

 ما ٤٩٢ ص١املوفق يف املقنع ج   : وقال  . انتهى  " حسن رأي يف اإلسالم جاز وإال فال        
  . وال يستعني مبشرك إال عند احلاجة: نصه 

وال يستعان مبشرك ، وذا قال ابن       :  فصل   ٤١٥ - ٤١٤ ص   ٨وقال يف املغين ج   
املنذر واجلوزجاين ومجاعة من أهل العلم ، وعن أمحد ما يدل على جواز االستعانة به ،                
وكالم اخلرقي يدل عليه أيضا عند احلاجة ، وهو مذهب الشافعي حلـديث الزهـري               
 الذي ذكرناه ، وخرب صفوان بن أمية ، ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي               

  يف
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ألننا إذا منعنا االستعانة مبـن  . هم مل جتز االستعانة به   املسلمني فإن كان غري مأمون علي     
 ال يؤن من املسلمني مثل املُ    مل واملُ ذِّخووجـه األول مـا روت      . ف فالكافر أوىل    ِجر

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بدر حـىت إذا            : عائشة رضي اهللا عنها قالت      
 كان يذكر منه جرأة وجندة فسر املسلمون        ة أدركه رجل من املشركني    ربة الو رحكان بِ 

به فقال يا رسول اهللا جئت ألتبعك وأصيب معك فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليـه                 
 قالت مث مضى )فارجع فلن أستعني مبشرك( : ؟ قال ال قال)تؤمن باهللا ورسوله  أ( :وسلم

 فقـال لـه   رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت إذا كان بالبيداء أدركه ذلك الرجـل  
 متفق  )فانطلق( : ؟ قال نعم قال    )تؤمن باهللا ورسوله  أ( :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

ب قـال   يبوروى اإلمام أمحد بإسناده عن عبد الرمحن بن خ        . عليه ، ورواه اجلوزجاين     
أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يريد غزوة أنا ورجل من قومي ومل نـسلم                 

 ؟ قلنـا ال     )فأسلمتما( :حي أن يشهد قومنا مشهدا ال نشهده معهم قال        فقلنا إنا لنست  
قال فأسلمنا وشهدنا معه وألنه غـري        )فإنا ال نستعني باملشركني على املشركني     ( :قال

ر أنه اسـتعان  ِكوالذي ذُ: قال ابن املنذر   مأمون على املسلمني فأشبه املخذل واملرجف       
  . هـ . ا . م غري ثابت 

 بعدما ذكر األحاديث الـواردة يف    ١٠١ -١٠٠ ص ٤ ج ظ يف التلخيص  وقال احلاف 
وجيمـع بينـه يعـين    : جواز االستعانة باملشركني واألحاديث املانعة من ذلك ما نصه  

حديث عائشة وبني الذي قبله يعين حديث صفوان بن أمية ومرسل الزهـري بأوجـه             
 صلى اهللا عليه وسـلم  أن النيب: ذكرها املصنف منها وذكره البيهقي عن نص الشافعي       

  تفرس 
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وفيه نظر من جهة التنكـر يف       . فيه الرغبة يف اإلسالم فرده رجاء أن يسلم فصدق ظنه           
أن : أن األمر فيه إىل رأي اإلمام ، وفيه النظـر بعينـه ، ومنـها     : سياق النفي ومنها    

  . االستعانة كانت ممنوعة مث رخص فيها وهذا أقرا وعليه نص الشافعي 

ويكـره أن يـستعني بكـافر إال        :  ما نصه    ٥٠ - ٤٩ ص   ٦ الفروع ج  وقال يف 
حلاجة ، وعنه جيوز مع رأي فينا ، زاد مجاعة وجزم بـه يف              : لضرورة ، وذكر مجاعة     

  . وقوته م بالعدو : احملرر 

 على شـرحه حلـديث   ٥٠-٤٩ ص ٤وقال الصنعاين رمحه اهللا يف سبل السالم ج       
واحلديث من أدلة مـن     :  ما نصه    )أستعني مبشرك ارجع فلن   (: عائشة رضي اهللا عنها     

 القتال ، وهو قول طائفة من أهل العلم ، وذهـب             يف ال جيوز االستعانة باملشرك   : قال  
 استعان  صلى اهللا عليه وسلم    ألنه: اهلادوية وأبو حنيفة وأصحابه إىل جواز ذلك ، قالوا          

خ هلم ، أخرجه أبو داود      بصفوان بن أمية يوم حنني ، واستعان بيهود بين قينقاع ورض          
ألنـه كـان    : والترمذي عن الزهري مرسال ، ومراسيل الزهري ضعيفة ، قال الذهيب            

ديث أيب محيد الساعدي أنه     وصحح البيهقي من ح   . خطاء ، ففي إرساله شبهة تدليس       
  .ردهم 

وجيمع بني الروايات بأن الذي رده يوم بدر تفرس فيـه الرغبـة يف              : قال املصنف   
رده رجاء أن يسلم فصدق ظنه ، أو أن االستعانة كانت ممنوعة فرخص فيها ،    اإلسالم ف 

وقد اشترط  . وقد استعان يوم حنني جبماعة من املشركني تألفهم بالغنائم          . وهذا أقرب   
أن : اهلادوية أن يكون معه مسلمون يستقل م يف إمضاء األحكام ، ويف شرح مسلم               

رأي يف املسلمني ودعت احلاجة إىل االسـتعانة        إن كان الكافر حسن ال    : الشافعي قال   
  أستعني به وإال فيكره ، وجيوز االستعانة باملنافق 
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  . إمجاعا الستعانته صلى اهللا عليه وسلم بعبد اهللا بن أيب وأصحابه 

وهذا آخر ما تيسر نقله من كالم أهل العلم ، واهللا ويل التوفيق وصلى اهللا وسـلم                 
  . صحبه على نبينا حممد وعلى آله و

  

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
  رئيس الس التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي

  والرئيس العام إلدارات البحوث العلمية
  واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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  شرح معىن قوله تعاىل
ر ولَو أَنهم ِإذْ ظَلَموا أَنفُسهم جاُءوك فَاستغفَروا اللَّه واستغفَ﴿

  )١(﴾لَهم الرسولُ

ولَو أَنهم ِإذْ   ﴿وما أرسلنا من رسول إال ليطاع بإذن اهللا         : قال اهللا تعاىل    : سؤال
ظَلَموا أَنفُسهم جاُءوك فَاستغفَروا اللَّه واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدوا اللَّـه توابـا             

يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم ال يِجـدوا ِفـي           فَال وربك ال    * رِحيما  
أن بعض املـسلمني  :  والسؤال هو )٢(﴾أَنفُِسِهم حرجا ِمما قَضيت ويسلِّموا تسِليما  
 يذهب ويشد الرحال إىل قرب الرسول        أن يأخذون ذه اآلية أنه ال حرج على املسلم       

 عليه وسلم يسأله أن يستغفر له رسول اهللا وهو يف قربه ، فهل هذا العمل                صلى اهللا 
جـاءوك يف حياتـك أم يف       : وهل معىن جاءوك باللغة أنه      . صحيح كما قال تعاىل     

موتك؟ وهل يرتد املسلم عن اإلسالم إذا مل حيكم سنة رسول اهللا ؟ وهل التـشاجر                
  على الدنيا أم على الدين؟ 

 الكرمية فيها حث األمة على ايء إليه إذا ظلمـوا أنفـسهم              هذه اآلية   :واباجل
بشيء من املعاصي ، أو وقعوا فيما هو أكرب من ذلك من الشرك أن جييئوا إليه تـائبني                  

ايء إليه يف حياته    : نادمني حىت يستغفر هلم عليه الصالة والسالم ، واملراد ذا ايء            
ني وغريهم إىل أن يأتوا إليـه ليعلنـوا توبتـهم           صلى اهللا عليه وسلم وهو يدعو املنافق      

  ورجوعهم إىل اهللا ، ويطلبوا منه 

                                                
 . ور على الدرب من برنامج ن) ١(
 .٦٥ – ٦٤سورة النساء اآليتان ) ٢(
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: عليه الصالة والسالم أن يسأل اهللا أن يقبل توبتهم وأن يصلح أحواهلم وهلـذا قـال                 
.  فطاعة الرسول إمنا تكون بإذن اهللا        )١(﴾وما أَرسلْنا ِمن رسوٍل ِإال ِليطَاع ِبِإذِْن اللَّهِ       ﴿

يعين اإلذن الكوين القدري ، فمن أذن اهللا له وأراد هدايته اهتدى ، ومن مل يـأذن اهللا                  
ومـا  ﴿يف هدايته مل يهتد ، فاألمر بيده سبحانه ، ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن                   

الَِمنيالْع بر اَء اللَّهشاُءونَ ِإال أَنْ يش٢(﴾ت(   

 جلميع الثقلني أن يهتدوا وأراد منهم ذلك شرعا         أما اإلذن الشرعي فقد أذن سبحانه     
:  وقـال سـبحانه      )٣(﴾يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم    ﴿: وأمرهم به ، كما قال تعاىل       

﴿             ِلـيمع اللَّهو كُملَيع وبتيو ِلكُمقَب ِمن الَِّذين ننس كُمِديهيو لَكُم نيبِلي اللَّه ِريدي 
ِكيم٤(﴾ح(    مث قال  :﴿        وا اللَّـهفَرغتفَاس اُءوكج مهفُسوا أَنِإذْ ظَلَم مهأَن لَوو﴾)أي  )٥ 

دعـا هلـم بـاملغفرة ،    :  أي ﴾واستغفر هلم الرسـول ﴿تائبني نادمني ال جمرد قول ،       
 فهو حث هلم أي للعباد على أن يأتوا للرسول صـلى اهللا             ﴾لوجدوا اهللا توابا رحيما   ﴿

عليه وسلم ليعلنوا عنده توبتهم وليسأل اهللا هلم ؟ وليس املراد بعد وفاته صلى اهللا عليـه    
وسلم كما يظنه بعض اجلهال ، فايء إليه بعد موته هلذا الغرض غري مشروع وإمنـا                
يؤتى للسالم عليه ملن كان يف املدينة أو وصل إليها من خارجها لقصد الصالة باملسجد               

 ذلك ، فإذا أتى املسجد سلم على الرسول صلى اهللا عليه وسلم وعلى          والقراءة فيه وحنو  
  صاحبيه ، لكن ال يشد 

                                                
 .٦٤سورة النساء اآلية ) ١(
 .٢٩سورة التكوير اآلية ) ٢(
 .٢١سورة البقرة اآلية ) ٣(
 .٢٦سورة النساء اآلية ) ٤(
 .٦٤سورة النساء اآلية ) ٥(
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الرحل من أجل زيارة القرب فقط ، بل من أجل املسجد وتكون الزيارة لقربه صـلى اهللا           
عليه وسلم ، وقرب الصديق ، وعمر رضي اهللا عنهما تابعة لزيارة املسجد لقوله صلى اهللا           

 تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد املسجد احلرام ومـسجدي هـذا             ال(: عليه وسلم   
 متفق على صحته ، فالقبور ال تشد إليها الرحال ، ولكن مىت وصل              )واملسجد األقصى 

إىل املسجد النبوي فإنه يشرع له أن يسلم عليه صلى اهللا عليه وسلم ، ويـسلم علـى                
  .  الزيارة فقط للحديث املتقدمصاحبيه رضي اهللا عنهما ، لكن ال يشد الرحال من أجل

فهذا يكون يف حياته ال بعد وفاته ، والدليل على هذا أن : وأما ما يتعلق باالستغفار     
الصحابة مل يفعلوا ذلك ، وهم أعلم الناس بالنيب صلى اهللا عليه وسلم ، وأفقه الناس يف                 

ما قال صـلى اهللا     دينه ، وألنه عليه السالم ال ميلك ذلك بعد وفاته ، عليه السالم ، ك              
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية أو علم ينتفـع               (: عليه وسلم   

  . )به أو ولد صاحل يدعو له

وأما ما أخرب به عليه الصالة والسالم أن من صلى عليه تعرض صالته عليه فـذلك                
 وقال عليه   شيء خاص يتعلق بالصالة عليه ، ومن صلى عليه صلى اهللا عليه ا عشرا ،              

 قيل )أكثروا علي من الصالة يوم اجلمعة فإن صالتكم معروضة علي        (: الصالة والسالم   
إن اهللا حرم علـى األرض أن تأكـل         ( :يا رسول اهللا كيف وقد أرمت أي بليت قال        

ويف احلديث اآلخر عنه صلى اهللا عليه .  فهذا حكم خاص بالصالة عليه       )أجساد األنبياء 
 فهذا شيء خـاص     ) هللا مالئكة سياحني يبلغوين عن أميت السالم      إن  (: وسلم أنه قال    

للرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وأنه يبلغ ذلك ، وأما أن يأيت من ظلم نفسه ليتوب عند             
القرب ويستغفر عند القرب فهذا ال أصل له ، بل هو منكر وال جيوز وهو وسيلة للشرك ،                  

  أو مثل أن يأيت فيسأله الشفاعة أو شفاء املريض 
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ألن هذا لـيس    . النصر على األعداء أو حنو ذلك ، أو يسأله أن يدعو له فهذا ال جيوز                
من خصائصه صلى اهللا عليه وسلم بعد وفاته وال من خصائص غريه ، فكل من مات ال           
يدعى وال يطلب منه الشفاعة ال النيب وال غريه وإمنا الشفاعة تطلب منـه يف حياتـه ،        

شفع يل أن يغفر اهللا يل اشفع يل أن يشفي اهللا مريضي وأن يـرد        يا رسول اهللا ا   : فيقال  
غائيب وأن يعطيين كذا وكذا ، وهكذا يوم القيامة بعد البعث والنشور ، فإن املـؤمنني                
يأتون آدم ليشفع هلم إىل اهللا حىت يقضي بينهم فيعتذر وحييلهم إىل نوح فيأتونه فيعتـذر    

لهم إبراهيم إىل موسى فيعتذر مث حييلهم موسـى     مث حييلهم نوح إىل إبراهيم فيعتذر فيحي      
إىل عيسى فيعتذر عليهم مجيعا الصالة والسالم مث حييلهم عيسى إىل حممد صلى اهللا عليه               

فيتقدم ويسجد حتت العرش    ) أنا هلا أنا هلا   ( :وسلم فيأتونه فيقول عليه الصالة والسالم     
ارفع رأسك وقل تسمع وسـل      وحيمد ربه مبحامد عظيمة يفتحها اهللا عليه مث يقال له           

تعط واشفع تشفع فيشفع صلى اهللا عليه وسلم يف أهل املوقف حىت يقـضى بينـهم،                
ألنه صلى اهللا عليه وسلم موجود ، أما        . وهكذا يشفع يف أهل اجلنة حىت يدخلوا اجلنة         

يف الربزخ بعد وفاته صلى اهللا عليه وسلم فال يسأل الشفاعة وال يسأل شفاء املـريض                
الغائب وال غري ذلك من األمور ، وهكذا بقية األموات ال يسألون شيئا مـن               وال رد   

هذه األمور ، بل يدعى هلم ويستغفر هلم إذا كانوا مسلمني ، وإمنا تطلب هذه األمـور             
اللهم شفع يف نبيك عليه الصالة والـسالم ،         : من اهللا سبحانه ، مثل أن يقول املسلم         
: ألنه سبحانه يقـول     . لى عدوي ، وحنو ذلك      اللهم اشف مريضي ، اللهم انصرين ع      

﴿لَكُم ِجبتوِني أَسعِإذَا ﴿:  ويقول عز وجل )١(﴾ادو  

                                                
 .٦سورة غافر اآلية) ١(
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  .  اآلية )١(﴾سأَلَك ِعباِدي عني فَِإني قَِريب أُِجيب دعوةَ الداِع ِإذَا دعاِن

اآلية  )٢(﴾موك ِفيما شجر بينهمفَال وربك ال يؤِمنونَ حتى يحكِّ ﴿: أما قوله تعاىل    
 شريعة اهللا ، بل جيـب       لىفهي عامة على ظاهرها ، فال جيوز للمسلمني أن خيرجوا ع          

عليهم أن حيكموا شرع اهللا يف كل شيء ، فيما يتعلق بالعبـادات ، وفيمـا يتعلـق                  
ن اهللا سبحانه   باملعامالت ، ويف مجيع الشئون الدينية والدنيوية لكوا تعم اجلميع ، وأل           

 )٣(﴾أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحسن ِمن اللَِّه حكْما ِلقَـوٍم يوِقنـونَ           ﴿: يقول  
ومن لَم يحكُم   ﴿ )٤(﴾ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الْكَاِفرونَ        ﴿: ويقول  

ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم        ﴿ )٥(﴾أُولَِئك هم الظَّاِلمونَ  ِبما أَنزلَ اللَّه فَ   
 فهذه اآليات عامة جلميع الشئون اليت يتنازع فيها الناس وخيتلفون فيها ،            )٦(﴾الْفَاِسقُونَ

حتى ﴿وغريهم   يعين الناس من املسلمني      ﴾فَال وربك ال يؤِمنونَ   ﴿: وهلذا قال سبحانه    
وككِّمحيعين حممدا صلى اهللا عليه وسلم ، وذلك بتحكيمه صلى اهللا عليه وسـلم               ﴾ي 

حال حياته وحتكيم سنته بعد وفاته ، فالتحكيم لسنته هو التحكيم ملا أنزل من القـرآن       
ا  أي فيما تنازعوا فيه ، هذا هو الواجب عليهم أن حيكمو           ﴾ِفيما شجر بينهم  ﴿والسنة  

القرآن الكرمي ، والرسول صلى اهللا عليه وسلم ، يف حياته وبعد وفاته باتباع سنته اليت                
  هي بيان القرآن الكرمي وتفسري له وداللة على معانيه ، أما 

                                                
 ١٨٦سورة البقرة اآلية ) ١(
 .٦٥سورة النساء اآلية ) ٢(
 .٥٠سورة املائدة اآلية ) ٣(
 .٤٤سورة املائدة اآلية ) ٤(
 .٤٥سورة املائدة اآلية ) ٥(
 .٤٧سورة املائدة اآلية  )٦(
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 ﴾ثُم ال يِجدوا ِفي أَنفُِسِهم حرجا ِمما قَضيت ويـسلِّموا تـسِليما           ﴿ :قوله سبحانه 
، وأال يبقـى يف     صلى اهللا عليه وسـلم      أن تنشرح صدورهم حلكمه     فمعناه أنه جيب    

ألن حكمه هو احلق الـذي ال  . صدروهم حرج مما قضى حبكمه عليه الصالة والسالم     
ريب فيه وهو حكم اهللا عز وجل ، فالواجب التسليم له وانشراح الصدر بذلك وعدم               

هللا واطمئنانا إليه ، هذا     احلرج ، بل عليهم أن يسلموا لذلك تسليما كامال رضا حبكم ا           
هو الواجب على مجيع املسلمني فيما شجر بينهم من دعاوى وخـصومات ، سـواء               

  . كانت متعلقة بالعبادات أو باألموال أو باألنكحة أو الطالق أو بغريها من شئوم 

وهذا اإلميان املنفي هو أصل اإلميان باهللا ورسوله بالنسبة إىل حتكيم الشريعة والرضا             
 زعم أنه جيوز احلكم بغريهـا  فمنواإلميان بأا احلكم بني الناس ، فال بد من هذا ،  ا  

أو قال إنه جيوز أن يتحاكم الناس إىل اآلباء أو إىل األجداد أو إىل القوانني الوضيعة اليت                 
 فمن زعم أن هذا جيوز فـإن اإلميـان          -وضعها الرجال سواء كانت شرقية أو غربية        

  ك كافرا كفرا أكرب ، منتف عنه ويكون بذل

فمن رأى أن شرع اهللا ال جيب حتكيمه ولكن لو حكم كان أفـضل ، أو رأى أن                  
وهـي  . القانون أفضل ، أو رأى أن القانون يساوي حكم اهللا فهو مرتد عن اإلسالم               

  : ثالثة أنواع 

  . إن الشرع أفضل ولكن ال مانع من حتكيم غري الشرع : أن يقول : النوع األول 

  . إن الشرع والقانون سواء وال فرق : أن يقول : الثاين النوع 

وهذا أقبح الثالثـة ،  . أن يقول إن القانون أفضل وأوىل من الشرع  : النوع الثالث   
  . وكلها كفر وردة عن اإلسالم 
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أما الذي يرى أن الواجب حتكيم شرع اهللا ، وأنه ال جيوز حتكيم القوانني وال غريها        
لكنه قد حيكم بغري ما أنزل اهللا هلوى يف نفسه ضد احملكوم عليه ،              مما خيالف شرع اهللا و    

أو لرشوة ، أو ألمور سياسية ، أو ما أشبه ذلك من األسباب وهو يعلم أنه ظامل وخمطئ  
 فهذا يكون ناقص اإلميان ، وقد انتفى يف حقه كمال اإلميان الواجب        -وخمالف للشرع   

 ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر ، كمـا         ، وهو بذلك يكون كافرا كفرا أصغر وظاملا       
صح معىن ذلك عن ابن عباس رضي اهللا عنهما وجماهد ومجاعة من السلف رمحهم اهللا ،        

  . وهو قول أهل السنة واجلماعة خالفا للخوارج واملعتزلة ومن سلك سبيلهم 

  . واهللا املستعان 
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  :معىن قوله تعاىل 
﴿اكا أَراِس ِبمالن نيب كُمحِلت١(﴾ اللَّه(  

 هل معىن هذا أن     )٢(﴾ِلتحكُم بين الناِس ِبما أَراك اللَّه     ﴿: قال اهللا تعاىل     : سؤال
اهللا أمر رسوله صلى اهللا عليه وسلم بأن حيكم بكتاب اهللا وال جيتهد رأيه فيما مل يرتل            

  عليه كتاب ؟ وهل اجتهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ 

 جل وعال أمر رسوله صلى اهللا عليه وسلم بأن حيكم بني الناس مبـا                اهللا  :واباجل
 فكان حيكم مبـا     )٣(﴾وأَِن احكُم بينهم ِبما أَنزلَ اللَّه     ﴿: أنزل اهللا عليه ، قال سبحانه       

أنزل اهللا ، فإذا مل يكن هناك نص عنده اجتهد عليه الصالة والسالم وحكم مبا عنده من            
إنكم ختتصمون إيل فلعل بعـضكم أن      (: ا قال يف احلديث الصحيح      األدلة الشرعية كم  

يكون أحلن حبجته من بعض فمن قضيت له حبق أخيه فإمنا أقطع له قطعة مـن النـار                  
 متفق على صحته من حديث أم سلمة رضي اهللا عنها ، ومعىن هذا            )فليحملها أو يذرها  

يرتل عليه فيه شيء ، فمـن       ألنه مل   . أنه قد جيتهد يف احلكم حسب القواعد الشرعية         
عرف أن احلكم ليس مبطابق وأن الشهود زور فقد أخذ قطعة من النار ، فليحذر ذلك                

  . وليتق اهللا يف نفسه ، ولو كان الرسول هو احلاكم عليه 

ألن احلاكم ليس له إال الظاهر من ثقة الشهود وعدالتهم ، أو ميني املدعى عليـه ،                 
  لم أم قد غلطوا ولو فذا كان املدعي أحضر شهودا يع

                                                
  ). ٣٣( من برنامج نور على الدرب شريط رقم ) ١(
 .١٠٥سورة النساء اآلية ) ٢(
 .٤٩سورة املائدة اآلية ) ٣(
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كانوا تقاة وأن احلق ليس له ، أو يعلم أم شهود زور ولكن القاضي اعتربهم عدوال ؛                 
ألم عدلوا عنده وزكوا لديه ، فان هذا املال الذي حيكم به له أو القصاص كله باطل                 

 . بالنسبة إليه لعلمه ببطالنه ، وهو قد تعدى حدود اهللا وظلم ، وإن حكم له القاضـي    
فمن قطعت له من    (: ألن القاضي ليس له إال الظاهر ، وهلذا قال صلى اهللا عليه وسلم              

 والنيب صلى اهللا عليه وسلم حيكم مبا أنـزل  )حق أخيه شيئا فإمنا أقطع له قطعة من النار        
اه اهللا إليه ، وما مل يكن فيه نص اجتهد فيه عليه الصالة والـسالم حـىت                حاهللا فيما أو  

ة ، وهو يف ذلك كله يعترب حاكما مبا أنزل اهللا لكونه حكـم بالقواعـد           تتأسى به األم  
الشرعية اليت أمر اهللا أن حيكم ا ، وهلذا قال للزبري بن العوام رضي اهللا عنه ملا ادعـى                   

 فقال الزبري إذا حيلف يا رسول اهللا وال يبايل          )شاهداك أو ميينه  (: على شخص يف أرض     
  .  متفق عليه )ليس لك إال ذلك( :وسلمفقال له النيب صلى اهللا عليه 

؟ قـال   ) إن عرض لك قضاء فبم حتكـم      ( :وملا بعث معاذا وفدا إىل اليمن قال له       
 : قال فسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال          )فإن مل جتد  ( :أحكم بكتاب اهللا قال   

 : قال أجتهد رأي وال آلو فضربه صلى اهللا عليه وسلم يف صـدره وقـال     )فإن مل جتد  (
 رواه اإلمام أمحد ومجاعة     )احلمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا ملا يرضي رسول اهللا          (

  . بإسناد حسن 

  



  

 - ٢٥٣ -

  :تفسري قوله تعاىل 
  ﴾وما ِمن دابٍة ِفي الْأَرِض ِإال علَى اللَِّه ِرزقُها﴿

: من بانياس الساحل يف سوريا يقول يف سؤاله         . ز  . إبراهيم ع   : األخ   : سؤال
 وهذا يعـين أنـه     )١(﴾وما ِمن دابٍة ِفي الْأَرِض ِإال علَى اللَِّه ِرزقُها        ﴿: اهللا تعاىل   قال  

سبحانه ألزم نفسه بنفسه إطعام كل ما يدب على هذه األرض من إنسان أو حيوان               
  . أو حشرات إخل ، فبماذا نفسر ااعة اليت جتتاح بلدان قارة أفريقيا ؟ 

اهرها ، وما يقدر اهللا سبحانه من الكوارث وااعـات ال            اآلية على ظ    :واباجل
تضر إال من مت أجله وانقطع رزقه ، أما من كان قد بقي له حيـاة أو رزق فـإن اهللا                     

ومن يتِق  ﴿: يسوق له رزقه من طرق كثرية قد يعلمها وقد ال يعلمها ، لقوله سبحانه               
      قْهزريا وجرخم لْ لَهعجي اللَّه   ِسبتحثُ ال ييح ٍة ال    ﴿:  وقوله   )٢(﴾ِمنابد ِمن نكَأَيو

    اكُمِإيا وقُهزري ا اللَّهقَهِملُ ِرزحال متـوت  (:  وقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم        )٣(﴾ت
 وقد يعاقب اإلنسان بـالفقر وحرمـان الـرزق          ،)نفس حىت تستكمل رزقها وأجلها    

طيل لألسباب اليت يقدر عليها ، أو لفعله املعاصي اليت اه           ألسباب فعلها من كسل وتع    
ما أَصابك ِمن حسنٍة فَِمن اللَِّه وما أَصابك ِمـن          ﴿: اهللا عنها ، كما قال اهللا سبحانه        

فِْسكن ئٍَة فَِمنيا﴿: وقال عز وجل .  اآلية )٤(﴾سٍة فَِبمِصيبم ِمن كُمابا أَصمو   

                                                
 .٦سورة هود اآلية ) ١(
 .٣ – ٢سورة الطالق اآليتان ) ٢(
 .٦٠سورة العنكبوت اآلية ) ٣(
 .٧٩سورة النساء اآلية ) ٤(
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كَِثريٍ    كَس نفُو ععيو ِديكُمأَي تاآلية ، وصح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنـه            )١(﴾ب 
 رواه اإلمام أمحد والنسائي وابن ماجـة        )إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه     (: قال  

  . بإسناد جيد 

وقد يبتلى العبد بالفقر واملرض وغريمها من املصائب الختبار شكره وصربه لقـول             
ولَنبلُونكُم ِبشيٍء ِمن الْخوِف والْجوِع ونقٍْص ِمن الْأَمواِل والْأَنفُِس         ﴿:  سبحانه   اهللا

والثَّمراِت وبشِر الصاِبِرين الَِّذين ِإذَا أَصابتهم مِصيبةٌ قَالُوا ِإنـا ِللَّـِه وِإنـا ِإلَيـِه                 
 )٣(﴾وبلَوناهم ِبالْحسناِت والسيئَاِت لَعلَّهم يرِجعونَ    ﴿ :  وقوله عز وجل   )٢(﴾راِجعونَ

وقول النيب صلى اهللا عليـه      . واملراد باحلسنات يف هذه اآلية النعم وبالسيئات املصائب         
عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله له خري إن أصابته ضراء صرب فكان خريا له وإن                ( :وسلم

 أخرجه اإلمام مسلم يف     )كان خريا له وليس ذلك ألحد إال للمؤمن       أصابته سراء شكر ف   
  وباهللا التوفيق . صحيحه ، واآليات واألحاديث يف هذا املعىن كثرية 

   

   

  

  

                                                
 . ٣٠سورة الشورى اآلية ) ١(
 .١٥٦ – ١٥٥سورة البقرة اآليتان ) ٢(
 .١٦٨سورة األعراف اآلية ) ٣(
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  )١(أصحاب الكهف وأصحاب الصخرة

ما هو القول   : أ من بورسودان تقول     . ر  . ذا سؤال من املستمعة ف      ه: ؤال  س
ل هم أصحاب الصخرة ؟ أم أم غريهم ؟ فإن          الصحيح يف عدد أهل الكهف ؟ وه      

  كان كذلك فمن هم إذن أصحاب الصخرة وما هي قصتهم؟ 

 أهل الكهف بينهم اهللا يف كتابه العظيم ، واألقرب ما قاله مجاعة من أهل              :واباجل
أم سبعة وثامنهم كلبهم ، هذا هو األقرب واألظهر ، وهم أناس مؤمنـون ،               : العلم  

  م وزادهم اهللا هدى ، فلما أيقظهم اهللا بعد أن نـاموا املـدة الطويلـة ،         فتية آمنوا بر
توفاهم اهللا بعد ذلك على دينهم احلق ، هؤالء هم أهل الكهف كمـا بينـهم اهللا يف                  
كتابه الكرمي ، فتية آمنوا برم فزادهم اهللا هدى وناموا النومة الطويلـة بـإذن اهللا ، مث     

ل الغلبة هناك من األمراء والرؤساء مسجدا ، وقد         ماتوا بعد ذلك وبىن عليهم بعض أه      
ألن القبور ال جيوز أن تبىن عليها املساجد ، وقد ى رسول            . أخطئوا وغلطوا يف ذلك     

لعن اهللا اليهود والنـصارى  (: اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك ، ولعن من فعله فقال             
ر وجتصيصها واختاذ املـساجد      وحذر من البناء على القبو     )اختذوا قبور أنبيائهم مساجد   

عليها ، كل هذا ى عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم ولعن من فعله ، فال جيوز للمسلمني            
أن يبنوا على القبور مساجد ، وال قبابا وال غري ذلك ، بل تكـون القبـور ضـاحية                   
مكشوفة غري مرفوعة ليس عليها بناء ، ال قبة وال مسجد وال غري ذلك ، هكذا كانت                 

  بور ق

                                                
 .باإلذاعة ) نور على الدرب ( ضمن أسئلة برنامج ) ١(
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املسلمني يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ويف عهد اخللفاء الراشدين حىت غري الناس                
بعد ذلك وبنوا على القبور ، وهذا من اجلهل والغلط ومن وسائل الشرك ، قال الـنيب                 

 قالـت  )لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد(: صلى اهللا عليه وسلم     
 عنها حيذر ما صنعوا وقال عليه الصالة والسالم ملا أخربته أم حبيبة وأم        عائشة رضي اهللا  

أولئك إذا مات فيهم الرجل     ( :سلمة أن يف أرض احلبشة عدة كنائس فيها تصاوير قال         
أولئك شرار اخللـق    ( : مث قال  )الصاحل بنوا على قربه مسجدا وصوروا فيه تلك الصور        

م شرار اخللق بسبب بنائهم على القبور واختاذهم         متفق على صحته ، فأخرب أ      )عند اهللا 
  . الصور عليها ، أسأل اهللا السالمة 

: وقال عليه الصالة والسالم فيما رواه عنه جندب بن عبد اهللا البجلي رضي اهللا عنه              
إن اهللا قد اختذين خليال كما اختذ إبراهيم خليال ولو كنت متخذا من أمـيت خلـيال                 (

 وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم          الختذت أبا بكر خليال أال    
 أخرجـه مـسلم يف      )مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد فإين أاكم عن ذلـك          

صحيحه، فنهى صلى اهللا عليه وسلم يف هذا احلديث العظيم عن اختاذ القبور مـساجد               
لضالني وهو عمل   وحذر من هذا ، وبني أنه عمل من كان قبلنا من املغضوب عليهم وا             

مذموم ، وما ذاك إال ألنه من وسائل الشرك والغلو يف األنبياء والصاحلني ، فال جيـوز                 
للمسلمني أن يتخذوا قبابا وال مساجد على قبور أموام ، بل هذا منكر ومن وسـائل          

ملـا ثبـت يف     . الشرك ، وهكذا ال جيوز جتصيص القبور والبناء عليها والقعود عليها            
 عن جابر رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عـن ذلـك ،    صحيح مسلم 

كما ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الكتابة عليها أو إسـراجها يف أحاديـث         
  أخرى ، وكل ذلك من باب سد الذرائع املفضية إىل الشرك 
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  . والغلو ، واهللا املستعان وملا يف القعود عليها من اإلهانة ألهلها 

أما أصحاب الصخرة فكما جاء يف احلديث عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنـهما      
انطلق ثالثة رهط ممـن كـان       ( :أنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول         

قبلكم حىت أووا املبيت إىل غار فدخلوه فاحندرت صخرة من اجلبل فسدت عليهم الغار              
ال أن تدعو اهللا بصاحل أعمالكم فقـال رجـل          فقالوا إنه ال ينجيكم من هذه الصخرة إ       

منهم اللهم كان يل أبوان شيخان كبريان وكنت ال أغبق قبلهما أهال وال ماال فنأى يب                
يف طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حىت ناما فحلبت هلما غبوقهما فوجدما نـائمني          

تيقاظهما حىت  وكرهت أن أغبق قبلهما أهال أو ماال فلبثت والقدح على يدي أنتظر اس            
برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففـرج              

 قال النيب صلى    )عنا ما حنن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا ال يستطيعون اخلروج           
وقال اآلخر اللهم كانت يل بنت عم كانت أحب الناس إيل فأردـا             ( :اهللا عليه وسلم  

 حىت أملت ا سنة من السنني فجاءتين فأعطيتها عشرين ومائة           عن نفسها فامتنعت مين   
دينار على أن ختلي بيين وبني نفسها ففعلت حىت إذا قدرت عليها قالت ال أحل لك أن                 
تفض اخلامت إال حبقه فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إيل              

ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما     وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك          
حنن فيه فانفرجت الصخرة غري أم ال يستطيعون اخلروج منها قال النيب صلى اهللا عليه               
وسلم قال الثالث اللهم إين استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غري رجل واحد تـرك              
الذي له وذهب فثمرت أجره حىت كثرت منه األموال فجاءين بعد حني فقال يا عبـد                

   إيل أجري فقلت له كل ما ترى داهللا أَ
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قلـت إين ال   من أجرك من اإلبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد اهللا ال تستهزىء يب  
أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء               

  . )١( )فرج عنا ما حنن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا ميشوناوجهك ف

ا احلديث موعظة وذكرى وداللة على أن اهللا سبحانه على كل شيء قدير ،              يف هذ 
وأنه سبحانه يبتلي عباده يف السراء والضراء والشدة والرخاء ليمتحن صربهم وشكرهم            
ويبني آياته لعباده وقدرته العظيمة ، وهذا حديث صحيح ، رواه مسلم والبخـاري يف               

لنيب صلى اهللا عليه وسلم ، وفيه عـربة         الصحيحني عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن ا        
وإرشاد إىل الضراعة إىل اهللا وإىل سؤاله عند الكرب والشدة ، وأنه سبحانه قريب جميب      
يسمع دعاء الداعي وجييب دعوته إذا شاء سبحانه وتعاىل ، وفيه داللة على أن األعمال               

 وفيه دليل علـى  الصاحلات من أسباب تيسري األمور وإزالة الشدائد وتفريج الكروب ،    
أنه ينبغي للمؤمن إذا وقع يف الشدة أن يضرع إىل اهللا ويفزع إليه ويـسأله ويتوسـل                 
بأعماله الصاحلة كإميانه باهللا ورسوله وتوحيده وإخالص العبادة له ، وكـرب الوالـدين    

  . وأداء األمانة والعفة عن الفواحش 

حانه من فضله وإحـسانه     هذه وأمثاهلا هي األسباب والوسائل الشرعية ، واهللا سب        
وِإذَا ﴿: جييب دعوة املضطر ، ويرحم عبده املؤمن وجييب سؤاله ، كما قال سـبحانه             

سأَلَك ِعباِدي عني فَِإني قَِريب أُِجيب دعوةَ الداِع ِإذَا دعاِن فَلْيستِجيبوا ِلي ولْيؤِمنوا     
   وقال ،)٢(﴾ِبي لَعلَّهم يرشدونَ

                                                
  ) ..٥٢  ،٥١(  ، اجلزء الثالث ، ص ١٢اللفظ للبخاري كتاب اإلجارة ) ١(
 .١٨٦سورة البقرة اآلية ) ٢(
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أَمن يِجيب الْمـضطَر ِإذَا     ﴿:  وقال سبحانه    )١(﴾ادعوِني أَستِجب لَكُم  ﴿: سبحانه  
  . )٢(﴾دعاه ويكِْشف السوَء

وهؤالء الثالثة مضطرون نزل م أمر عظيم وكربة شـديدة فـسألوا اهللا بـصاحل               
ان فضل بر الوالدين    وفيه من الفوائد بي   . األعمال ، فأجاب اهللا دعاءهم وفرج كربتهم        

وهو من أفضل القربات ومن أسباب تيسري األمور ، وهكذا العفة عن الزنا ، واحلـذر                
منه من مجلة األعمال الصاحلات ومن أسباب النجاة من كل سوء ، وهكذا أداء األمانة               
والنصح فيها من أعظم األسباب يف تيسري الكروب ومن أفضل األعمال الـصاحلات ،              

 أمته ليـستفيدوا ويعتـربوا       صلى اهللا عليه وسلم    ذا احلديث أخرب النيب   ولعظم فائدة ه  
  . ويتأسوا مبن قبلهم يف األعمال الصاحلة 

  . واهللا املستعان 

  

   

   

  

                                                
 .٦٠سورة غافر اآلية ) ١(
 .٦٢سورة النمل اآلية ) ٢(
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   .حول رغبة التقليل يف مستويات حفظ القرآن

مساحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز حفظه اهللا الـسالم               : ؤالس
هللا وبركاته وبعد نرفع لسماحتكم موضوعنا يف رغبتنا يف التقليل من           عليكم ورمحة ا  

مستويات حفظ القرآن الكرمي جبامعة أم القرى ، ليس كراهية حلفظ القرآن الكرمي             
  : إمنا هذا يرجع إىل سببني 

:  قال    صلى اهللا عليه وسلم    ملا روي عن أيب موسى رضي اهللا عنه أن النيب         : أوال  
 )ن فوالذي نفس حممد بيده هلو أشد تفلتا من اإلبـل يف عقلـها   تعاهدوا هذا القرآ  (

متفق عليه ، فكلما زاد احملفوظ فإن ظروف احلياة قد تؤدي إىل مراجعـة الـبعض                
وذهاب الباقي با للنسيان ، واملؤمن حريص على وقاية نفسه مـن ذاك العـذاب               

  . الذي قد توعد به رب العاملني من حيفظ آياته مث ينساها 

قد تكالبت على اإلنسان يف هذه احلياة اهلموم وزادت أعباء احليـاة وأن             : ا  ثاني
  . حفظ القرآن حباجة إىل صفاء يف الذهن قد ال تيسرها هذه األعباء واهلموم 

لذا نرجو من مساحتكم أن تقفوا جبانب أبنائكم طالب اجلامعة لتحقيق رغبتهم يف   
جبزأين مـن القـرآن واسـتبدال       ىتقليل املستويات من حفظ القرآن ، كأن يكتف       

الساعتني األخريتني مبادة أصول الفقه أو السرية النبوية ، وجزاكم اهللا عنـا خـريا               
  ونسأله تعاىل أن حيفظكم وميد يف عمركم 

  م . ا . ع . ع / مقدمه 
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  :  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  :جواب

  : بعده 

ولكن ال نرى املوافقة على ما ذكرمت ،        نشكر لكم غريتكم الطيبة على كتاب اهللا ،         
ونرجو أن يكون فيما تراه اجلامعة الكفاية والربكة إن شاء اهللا وحسن العاقبـة ، أمـا                
الوعيد الذي أشرمت إليه فليس املقصود منه نسيان اآليات من جهة الـذاكرة ، وإمنـا                

م الذكر فال   املقصود نسيان العمل وتركه ، أما النسيان للمحفوظ من جهة التفلت وعد           
:  ، فقد قال يف بعض األحاديـث          صلى اهللا عليه وسلم    أحد يسلم من ذلك حىت النيب     

إمنـا  (:  وقال عليه الصالة والسالم )رحم اهللا فالنا لقد أذكرين آية كذا كنت أنسيتها    (
وفق اهللا اجلميع ملا .  وقد نسي يف الصالة عدة مرات        )أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون     

  . يرضيه 

  . لسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وا

  الرئيس العام
  إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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   والصدقة ترد القضاء والقدراءهل الدع

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة االبن املكرم صاحب السمو امللكـي                
  . فقه اهللا لكل خري آمني عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز و/ األمري املكرم 

  : سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

هـ وصـلكم اهللا ومـا      ١٤١١ / ٨ / ٢٤فقد وصلين كتابكم الكرمي املؤرخ يف       
   : )١(وهذا نصها وجواا. تضمنه من األسئلة كان معلوما 

  هل الدعاء والصدقة ترد القضاء والقدر؟  : السؤال األول

ما أَصاب ِمن  ﴿: اض يف عباده كما قال اهللا سبحانه         قدر اهللا عز وجل م     :واب  اجل
مِصيبٍة ِفي الْأَرِض وال ِفي أَنفُِسكُم ِإال ِفي ِكتاٍب ِمن قَبِل أَنْ نبرأَها ِإنَّ ذَِلك علَى اللَِّه     

ِسرياِء ﴿:  وقال عز وجل  )٢(﴾يما ِفي السم لَمعي أَنَّ اللَّه لَمعت أَلَم  ِض ِإنَّ ذَِلـكالْأَرو
      ِسريلَى اللَِّه يع اٍب ِإنَّ ذَِلكوقال سبحانه    )٣(﴾ِفي ِكت  :﴿       ـاهلَقْنٍء خـيا كُـلَّ شِإن

أنه قال جلربيل عليه السالم ملا سأله عن         صلى اهللا عليه وسلم       وثبت عن النيب   )٤(﴾ِبقَدٍر
رسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه      اإلميان أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه و      (: اإلميان
إن اهللا قدر مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السموات         ( : صلى اهللا عليه وسلم     وقال )وشره

  )وعرشه على املاء(:  قال )واألرض خبمسني ألف سنة

                                                
 .هـ ١٤١١ / ٨ / ٢٩تارخيه ) ١(
 .٢٢سورة احلديد اآلية ) ٢(
 .٧٠سورة احلج اآلية ) ٣(
 .٤٩سورة القمر اآلية ) ٤(
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كل شـيء بقـدر   (:  رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ، وقال عليه الصالة والسالم   
واآليات واألحاديث يف هذا املعىن كـثرية ،         سلم أيضا ،   رواه م  )حىت العجز والكيس  

 ما يدل على أن احلوادث معلقة بأسباا ، كمـا يف            صلى اهللا عليه وسلم    وقد ثبت عنه  
إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه وإن الرب يزيد العمـر  ( :  صلى اهللا عليه وسلم    قوله

 أن القدر املعلق بالـدعاء يـرده    وسلم صلى اهللا عليه      ومراده )وال يرد القدر إال الدعاء    
من أحب أن يبسط له يف رزقه وأن ينسأ له       ( :  صلى اهللا عليه وسلم    الدعاء وهكذا قوله  

  . )يف أجله فليصل رمحه

فاألقدار تردها األقدار اليت جعلها اهللا سبحانه مانعة هلا ، واألقدار املعلقـة علـى               
ودها ، وكل ذلك داخل يف القـدر       وجود أشياء كالرب والصلة والصدقة توجد عند وج       

 صلى اهللا عليه     وقوله )١(﴾ِإنا كُلَّ شيٍء خلَقْناه ِبقَدرٍ    ﴿: العام املذكور يف قوله سبحانه      
الـصدقة  ( :  صلى اهللا عليه وسلم     ومن هذا قوله   )وتؤمن بالقدر خريه وشره   ( : وسلم

إن (:  قـال     عليه وسلم   صلى اهللا   وروي عنه أنه   )تطفىء اخلطيئة كما يطفئ املاء النار     
 ومجيع اآليات واألحاديث الواردة يف      )صدقة السر تطفئ غضب اهللا وتدفع ميتة السوء       

هذا الباب تدعو إىل إميان العبد بأنه لن يصيبه إال ما كتب اهللا له ، وأن مـا أصـابه مل       
يكن ليخطئه وما أخطأه مل يكن ليصيبه ، كما تـدعوه إىل أن يـسارع يف اخلـريات               

س يف الطاعات ، وحيرص على أسباب اخلري ويبتعد عن أسباب الشر ، ويسأل ربه          ويناف
التوفيق واإلعانة على كل ما فيه رضا اهللا سبحانه والسالمة مـن كـل سـوء ، ويف                  

ما منكم مـن    (:  أنه قال ألصحابه ذات يوم        صلى اهللا عليه وسلم    الصحيحني عن النيب  
   : فقالوا)ن النارأحد إال وقد علم مقعده من اجلنة ومقعده م

                                                
 .٤٩سورة القمر اآلية ) ١(
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 : صلى اهللا عليـه وسـلم      يا رسول اهللا أفال نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال هلم          
اعملوا فكل ميسر ملا خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهـل      (

فَأَمـا  ﴿ قوله سبحانه  صلى اهللا عليه وسلم مث تال)الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة  
ى              منغـتاسِخـلَ وب ـنا مأَمى ورسِللْي هرسينى فَسنسِبالْح قدصقَى واتطَى وأَع ن

  .)١(﴾وكَذَّب ِبالْحسنى فَسنيسره ِللْعسرى

  . واهللا املوفق 

   

   

                                                
 .١٠ – ٥سورة الليل اآليات ) ١(
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  )١(العناية بالتراث اإلسالمي
آله وأصحابه ومن سلك سـبيله      احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى         

  . واهتدى داه إىل يوم الدين 
  : أما بعد 

فإين أشكر اهللا عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة يف اهللا وأبناء كـرام يف      
جامعة أم القرى يف رحاب البيت العتيق ، للتناصح والتواصي باحلق والتذكري مبا ينفعنا              

 عز وجل أن جيعله لقاء مباركا ، وأن يـصلح قلوبنـا             مجيعا إن شاء اهللا ، وأسأل اهللا      
وأعمالنا مجيعا ، وأن مينحنا الفقه يف دينه والثبات عليه ، وأن يعيذنا من شرور أنفـسنا   
ومن سيئات أعمالنا ، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويوفق والة أمرنـا وسـائر والة                

مث أشكر القائمني علـى     . ل  املسلمني لكل ما فيه صالح العباد والبالد إنه خري مسؤو         
راشد : شؤون جامعة أم القرى وعلى رأسهم األخ الكرمي معايل مدير اجلامعة الدكتور             

الراجح على دعوم هلذا اللقاء ، وأسأل اهللا أن يبارك يف جهودهم وأن يعينهم علـى                
ا كل  كل خري وأن ينفع م العباد والبالد ، وأن يهيئ على أيديهم هلذه اجلامعة وأبنائه              

  . خري وهدى وصالح 

   -: أيها املستمعون . أيها األبناء الكرام . أيها األخوة يف اهللا 

ال شك أن التراث    ) العناية بالتراث اإلسالمي    : ( إن عنوان الكلمة هو كما مسعتم       
اإلسالمي أمره مهم والعناية به واجبة ، وعلى رأس هذا التراث كتاب اهللا عز وجـل ،         

  عليه الصالة والسالم ، وسنة رسوله حممد 

                                                
 .هـ ، يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة ١٤١١ / ٧ / ٢٦لقاها مساحة الشيخ بتاريخ حماضرة أ) ١(
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فهما أعظم تراث وأفضل تراث وأنفع تراث ، ومها أصل دين اإلسـالم وأساسـه ،                 
خلفهما لنا رسولنا ونبينا وإمامنا حممد بن عبد اهللا عليه من ربه أفضل الصالة والتسليم،              

 )١(﴾نا ِمـن ِعباِدنـا     ثُم أَورثْنا الِْكتاب الَِّذين اصطَفَي     ﴿ :واهللا يقول يف كتابه العظيم      
وعلى رأس املصطفني رسوله الكرمي عليه أفضل الصالة والسالم مث صحابته الكـرام مث              

  . أتباعهم بإحسان جعلنا اهللا وإياكم من أتباعهم بإحسان 

فكتاب اهللا فيه اهلدى والنور ، وهو أعظم التراث وأفضل التراث وأصـدقه ، فيـه        
 كل خري والتحذير من كل شر ، فيه الدعوة إىل مكارم            اهلدى والنور ، فيه الداللة على     

األخالق وحماسن األعمال والتحذير من سيئ األخالق وسيئ األعمال ، يقول اهللا عـز     
وِإنك لَعلى خلُـٍق  ﴿: وجل يف وصف نبيه عليه أفضل الصالة والسالم يف سورة القلم       

 وهـذا اخللـق     ﴾خلٍُق عِظيمٍ ﴿ بأنه على     صلى اهللا عليه وسلم     وصف نبيه  )٢(﴾عِظيٍم
كان خلقه القرآن ملا سئلت عـن      : العظيم وصفته السيدة عائشة رضي اهللا عنها بقوهلا         

ذلك ، واألمر كما قال اهللا عنه ، فإن خلقه هو القرآن ممتثال ألوامره ، وينتـهي عـن               
 نواهيه ، ويدعو إليه ، ويعمل بالصفات اليت أثىن على أهلها القـرآن ، ويبتعـد عـن                 
الصفات اليت ذم أهلها القرآن ، هكذا كان عليه الصالة والسالم ، على هـذا اخللـق                 

 صلى اهللا عليه    العظيم ، من امتثال أوامر اهللا واجتناب نواهيه والدعوة إىل سبيله ، كان            
 مثال أعلى يف األخالق الفاضلة واألعمال الصاحلة والصفات احلميدة ، فهو خري             وسلم

   م علماًالناس وأفضلهم وأكمله

                                                
 .٣٢سورة فاطر اآلية ) ١(
 .٤سورة القلم اآلية ) ٢(
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 صـلى اهللا  وسرية وخلقا وأصدقهم قيال وأحسنهم عمال ، عليه الصالة والسالم ، وهو       
ِإنَّ هـذَا الْقُـرآنَ     ﴿:  يدعو إىل ما يدعو إليه القرآن العظيم يف قوله تعاىل            عليه وسلم 

مأَقْو ِدي ِللَِّتي ِهيه١(﴾ي(.   

ونزلْنا علَيك ﴿:  ويقول )٢(﴾ى وِشفَاٌءقُلْ هو ِللَِّذين آمنوا هد    ﴿: ويقول سبحانه   
 فهو تبيان لكل شيء ، أوضح اهللا فيـه          )٣(﴾الِْكتاب ِتبيانا ِلكُلِّ شيٍء وهدى ورحمةً     

كل شيء إمجاال وتفصيال ، وجعله هدى وشفاء ، جعله اهللا سبحانه هـدى وشـفاء                
كفر واحلسد والكـرب والنفـاق ،       للناس ، شفاء ملا يف الصدور من أمراض الشرك وال         

وشفاء لألبدان من أمراض كثرية تستعصي على األطباء ويشفيها القرآن ، يقول جـل              
يا أَيها الناس قَد جاَءتكُم موِعظَةٌ ِمن ربكُم وِشفَاٌء ِلما ِفي الصدوِر وهدى             ﴿: وعال  

 ِمِننيؤةٌ ِللْممحرـةٌ        ﴿:    ويقول جل وعال   )٤(﴾ومحرِشفَاٌء و وا هآِن مالْقُر لُ ِمنزننو
   .)٥(﴾ِللْمؤِمِنني وال يِزيد الظَّاِلِمني ِإال خسارا

فالواجب على أهل اإلسالم العناية ذا الكتاب العظيم وحفظه واملذاكرة فيه وتدبر            
دى والنور ، فيه الداللة على      معانيه ونقل ألفاظه ومعانيه للناس كما أنزل ؛ ألن فيه اهل          

وهلـذا  . كل خري ، فيه الدعوة لكل ما ينفع العباد والبالد وفيه الترهيب من كل سوء                
أوصى عليه الصالة والسالم يف خطبة حجة الوداع ذا الكتاب العظيم فيما رواه مسلم              

  يف 

                                                
 .٩سورة اإلسراء اآلية ) ١(
 .٤٤سورة فصلت اآلية ) ٢(
 .٨٩سورة النحل اآلية ) ٣(
 .٥٧سورة يونس اآلية ) ٤(
 .٨٢سورة اإلسراء اآلية ) ٥(
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 يـوم    خطب الناس   صلى اهللا عليه وسلم    الصحيح من حديث جابر رضي اهللا عنه ، أنه        
وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتـاب            (: عرفة وقال يف خطبته     

   . ويف رواية احلاكم وغريه كتاب اهللا وسنيت)اهللا

 هو السبيل الوحيد للنجاة،      صلى اهللا عليه وسلم    فاالعتصام بكتاب اهللا وسنة رسوله    
ع املكلفني أن يدخلوا    وهو الصراط املستقيم ، فالواجب على أهل اإلسالم بل على مجي          

يف دين اهللا ، وأن يلتزموا بدين اهللا ، وأن يعتصموا ذا الكتاب العظيم والسنة املطهرة ،              
وذلك فرض على مجيع املكلفني من اجلن واإلنس ، من العرب والعجم ، من الـذكور                
 واإلناث ، واألغنياء والفقراء واحلكام واحملكومني ، فرض عليهم مجيعا أن يـدخلوا يف             

 )١(﴾يا أَيها الناس اعبدوا ربكُـم     ﴿: دين اهللا ، وهو اإلسالم ، كما قال اهللا سبحانه           
﴿    كُمبقُوا رات اسا النها أَيفرض عليهم أن يدخلوا يف دين اهللا ، وأن يعتـصموا            )٢(﴾ي 

سالم ، وليس   بكتابه وهو القرآن ، وبسنة الرسول الصحيحة الثابتة عنه عليه الصالة وال           
  . هلم أن حييدوا عن ذلك 

فالواجب على اليهود والنصارى وعلى مجيع املشركني وعلى مجيع أصناف الكفرة           
 الواجب على اجلميع أن يدخلوا يف دين اهللا ، وأن يلتزموا به ، وهذا هـو التـراث                   -

  . الذي فيه سعادم إذا عقلوا 

م أن حيمـدوا اهللا علـى ذلـك    وعلى أهل اإلسالم الذين من اهللا عليهم باإلسـال      
ويشكروه وأن يستقيموا على دينهم ، وأن حيفظوا تراثهم العظيم ، ويتواصوا به كـثريا          

  ِكتاب ﴿: ويتدبروه ويتعقلوه ويعملوا به كما قال عز وجل 

                                                
 .٢١رة البقرة اآلية سو) ١(
 .١سورة النساء اآلية ) ٢(
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   .)١(﴾أَنزلْناه ِإلَيك مبارك ِليدبروا آياِتِه وِليتذَكَّر أُولُو الْأَلْباِب

:  وقال عز وجل  )٢(﴾أَفَال يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوٍب أَقْفَالُها      ﴿: وقال سبحانه   
 فالواجب على مجيع    )٣(﴾وهذَا ِكتاب أَنزلْناه مبارك فَاتِبعوه واتقُوا لَعلَّكُم ترحمونَ       ﴿

ن يلتزموا به ، وأن خيضعوا ألوامـر اهللا         وأ) اإلسالم  ( املكلفني أن يدخلوا يف دين اهللا       
وينتهوا عن نواهيه ، ويلتزموا ذا الكتاب العظيم فيدينوا به ، ويؤمنوا به ، ويعملوا به                

  .  ، فإا الوحي الثاين  صلى اهللا عليه وسلممع سنة الرسول

وهذا التراث هو أعظم تراث ، وال جناة للعامل وال سعادة للعامل إال حبفـظ هـذا                 
راث والتفقه فيه ، واالستقامة عليه ، والدعوة إليه علما وعمـال وعقيـدة ، خلقـا       الت

  . وسرية

 بيان ما قد خيفى،  صلى اهللا عليه وسلم فكتاب اهللا فيه اهلدى والنور ويف سنة رسوله       
مع بيان أحكام جاءت ا السنة مل تذكر يف كتاب اهللا ، وأحكام فـصلتها الـسنة مل                  

وأَنزلْنا ِإلَيك الذِّكْر ِلتبين ِللناِس ما نزلَ ِإلَـيِهم         ﴿: ال تعاىل   تفصل يف كتاب اهللا ، ق     
وما أَنزلْنا علَيك الِْكتاب ِإال ِلتبين لَهـم        ﴿:  وقال جل وعال     )٤(﴾ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ 

ٍم يةً ِلقَومحرى ودهلَفُوا ِفيِه وتونَالَِّذي اخِمن٥(﴾ؤ(.  

فاهللا أنزل الكتاب عليه تبيانا لكل شيء ، وأمره سبحانه أن يبني للناس وأن يشرح               
  هلم ما قد خيفى عليهم ، وأن يوضح هلم ما قد خيتلفون فيه ، 

                                                
 .٢٩سورة ص اآلية ) ١(
 .٢٤سورة حممد اآلية ) ٢(
 .١٥٥سورة األنعام اآلية ) ٣(
 .٤٤سورة النحل اآلية ) ٤(
 .٦٤سورة النحل اآلية ) ٥(
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حىت يرجعوا إىل الصواب ، وحىت يستقيموا على اهلدى ، وقد بلغ البالغ املبني عليـه                
ونصح األمة ، حىت قال هلم يوم عرفة بعد ما خطبـهم          الصالة والسالم ، وأدى األمانة      

وبني هلم ما جيب عليهم يف حجهم ، وبني هلم أمورا أخرى مهم وم املسلمني مجيعا                
فيما يتعلق بالربا ، وأمور اجلاهلية وبتحرمي الدماء واألموال واألعراض ، ومـا يتعلـق               

 قال - وحق أزواجهن عليهن   بالنساء ، والوصية ن خريا وبيان حقوقهن على أزواجهن        
 قالوا نشهد   )وأنتم تسألون عين فما أنتم قائلون     (: بعد ذلك وبعد ما أوصاهم بالقرآن       

اللهم اشهد اللهم اشهد    (أنك قد بلغت وأديت ونصحت فرفع أصبعه إىل السماء فقال           
 يستشهد ربه وهو فوق العرش وفوق مجيع املخلوقات ، سبحانه وتعاىل ،             )اللهم اشهد 

هده عليهم ، وكل عامل يشهد ، وكل مسلم يشهد بأنه بلغ الرسالة ، وكل مسلم            يستش
عرف دين اهللا يشهد هلذا النيب الكرمي أنه أدى الرسالة وأدى األمانة وبلغ البالغ املـبني              

  . عليه الصالة والسالم 

فعلينا مجيعا معشر املسلمني ، ومعشر طالب العلم ، ومعشر العلماء ، على اجلميع              
عظموا هذا التراث العظيم ، وأن حيببوه إىل النـاس ويـذكروهم ـذا التـراث                إن ي 

 صـلى اهللا عليـه   ويتمسكوا به ويعضوا عليه بالنواجذ ، ويعملوا به مع سنة رسول اهللا    
 ، فإا الوحي الثاين املوضح لكتاب اهللا والدال على أحكام أخرى أوحاهـا اهللا               وسلم

 وسنة رسـوله     عز وجل  التراث العظيم ، كتاب اهللا    لنبيه عليه الصالة والسالم ، وهذا       
عليه الصالة والسالم مها أعظم التراث ، ومها أهم التراث ، والواجب العناية مـا ،                 
والوصية ما والتمسك ما قوال وعمال وعقيدة ، يف الـسر واجلهـر ، يف الـشدة                 

  ناث ، من العرب والرخاء، يف الصحة واملرض ، يف السفر واإلقامة ، من الذكور واإل
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والعجم ، من اجلن واإلنس ، من احلكام واحملكومني ، من األغنياء والفقراء ، على               
هؤالء مجيعا أن يعملوا ذا القرآن وسنة رسول اهللا املطهرة ، وأن حيفظوا هذا التـراث               
حفظا يتضمن العمل والنصيحة ، والدعوة إىل هذا التراث واالستقامة علـى معنـاه ،               

لى تبليغه جلميع العامل وبكل الطرق وجبميع الوسـائل املرئيـة واملـسموعة     واحلرص ع 
  . واملقروءة 

ومن أَحسن قَولًا ِممن دعا ِإلَى اللَِّه وعِملَ صاِلحا وقَالَ          ﴿: يقول سبحانه وتعاىل    
  ِلِمنيسالْم ِني ِمنويقول عز وجل     )١(﴾ِإن  :﴿كبِبيِل رِإلَى س عِعظَِة ادوالْمِة وِبالِْحكْم 

    نسأَح ِبالَِّتي ِهي ماِدلْهجِة ونسـو  ﴿:  ويقول جال وعال  )٢(﴾الْحعِبيِلي أَدِذِه سقُلْ ه
 يف احلديث    صلى اهللا عليه وسلم     ويقول النيب  )٣(﴾ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني      

مـن  ( : صلى اهللا عليه وسلم     ويقول )فله مثل أجر فاعله   من دل على خري     (: الصحيح  
دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص من أجورهم شيئا ومـن                  

 )دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شـيئا                 
عو أهلها وهم اليهود إىل  ملا بعث عليا إىل خيرب وأمره أن يد         صلى اهللا عليه وسلم    ويقول

فواهللا لئن يهدي اهللا بك رجال واحدا خري لك من        (: اإلسالم قال عليه الصالة والسالم      
 وأقواله وأعماله وتقريراتـه      صلى اهللا عليه وسلم    فسريته.  متفق على صحته     )محر النعم 

 ، كلها من التراث وكلها من السنة ، فالواجب العناية بذلك واحلرص على كتب السنة             
 صـلى اهللا عليـه      وإن السنة اليت جاءت عن الرسول     . فكتب السنة من أعظم التراث      

   من قوله وعملهوسلم

                                                
 .٣٣سورة فصلت اآلية ) ١(
 .١٢٥سورة النحل اآلية ) ٢(
 .١٠٨سورة يوسف اآلية ) ٣(
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 جيب على أهل اإلسالم والعلماء على الوجه األخـص          -وتقريراته وغزواته وغري ذلك   
واحلكام وطلبة العلم العناية ا تفسريا ، ومن ذلك الكتب اإلسالمية املـشتملة علـى               

 اهللا وبيان معناه ، واملشتملة على أحاديث الرسول وسريته ومغازيه وغـري  تفسري كتاب 
ذلك كالصحيحني والسنن األربع وموطأ مالك ومسند أمحد وكتب احلديث ، فإـا             
أعظم التراث وأفضل التراث وأهم التراث بعد كتاب اهللا ، وإا احلافظة للسنة واملبلغة              

 أهل اإلسالم العناية ا وبأصوهلا وخمطوطاـا  هلا ، وهي الوحي الثاين ، فالواجب على  
  . الصحيحة ؛ ألا مرجع يرجع إليها عند احلاجة ، عند االختالف 

ومن أعظم العناية بالتراث العناية باملخطوطات احلديثية واملخطوطـات التفـسريية       
لعناية ا  واملخطوطات الفقهية ألئمة اإلسالم املعروفني احملتج م واملعمول بأقواهلم ، فا          

من أهم العناية ، وهكذا كتب اللغة العربية والقواعد العربية وكتب التاريخ اإلسالمي ،              
والسرية النبوية ، كلها جتب العناية ا حىت تنقل سليمة صافية ، سـليمة مـن عبـث     
العابثني وكذب الكذابني ، وقد عين علماء اإلسالم بذلك ، وبينوا ما أدخله الكذابون              

 وما وضعه الواضعون من الكتب الباطلـة ،          صلى اهللا عليه وسلم     الرسول يف أحاديث 
  . فقد عين أهل العلم بذلك 

فعلينا أيضا أن نسري على جهم ، وعلينا أن نعىن ذا التراث العظيم ونبني احلق من            
الباطل ونبني الصاحل من الزائف ، وحنرص على العناية بالكتب السليمة املفيدة من كتب           

 والتفسري والفقه اإلسالمي والقواعد العربية وغريها من الكتب النافعة ، حـىت             احلديث
  الكتب األخرى اليت تنفع املسلمني يف أمور دنياهم واملتلقاة عن أهل الثقة والبصرية يف 
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شؤوم ؛ ألن الناس يف حاجة إىل أن يعرفوا شؤون دنياهم ويستعينوا ا على طاعة            
اهللا وكل شيء ينفع املسلمني ويعينهم على حفظ دينهم وحفظ كتاب رم وسنة نبيهم              
عليه الصالة والسالم ، ويعينهم على اإلعداد لألعداء فهو مهم ، ومن التـراث الـذي        

وأَِعدوا لَهم مـا اسـتطَعتم ِمـن        ﴿:  يقول سبحانه    جيب أن حيفظ ويعتىن به ، واهللا      
  . )١(﴾قُوٍة

فالكتب اليت ألفها األقدمون من املسلمني ، أو ألفها غري املسلمني وتنفع املـسلمني              
وتعينهم على اإلعداد للعدو ، وهم يف شىت العلوم الدنيوية يعتىن ا أيضا ، إن كانـت                 

 إعداد القوة واالجتهاد فيما يـنفعهم يف دينـهم ويقـوي            تنفع املسلمني وتعينهم على   
جندهم وجهادهم ضد عدوهم ، ومن أعظم ذلك العناية أيضا بأخالق الـنيب وسـرية       

ألن العلم املقصود منه العمـل ،       . أصحابه وسرية أهل العلم حىت يقتدى م يف اخلري          
والـسالم ، يف أخالقـه   علينا أن نعىن بالسلف األخيار وعلى رأسهم نبينا عليه الصالة     

، وسرية أصحابه وأعمـاهلم الطيبـة وغـزوام         . وسريته وقيامه وصالته وغري ذلك      
وجهادهم وتعليمهم وإرشادهم وما كانوا عليه من بث العلم ونشره ، وحلقات العلـم    
يف املساجد ، وما كان عليه أهل العلم من النشاط يف ذلك ، والعناية بـذلك ، حـىت                 

ول ، وحىت يلحق اآلخر باألول بالعمل الصاحل والعلم النافع والـسرية    يتأسى اآلخر باأل  
احلميدة والبالغ للحق وإيثاره على ما سواه ، وكل أمر سلكه األخيار والقدامى ممـا               
ينفع املسلمني ويعينهم على تنفيذ أمر اهللا والوقوف عند حدوده يعتين به ، أما ما ألصقه                

  اجلهلة أو األعداء باإلسالم 

                                                
 .٦٠فال اآلية سورة األن) ١(
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جب التنبيه عليه ، حىت يتبني براءة اإلسالم منه وحىت ال يلصق بالتراث اإلسالمي ما               في
ليس منه ، كما فعل اجلهلة واملشركون من إحداث األبنية على القبور واختاذ املـساجد      

حيارب البناء على   . على القبور ، فهذا ليس من شأن اإلسالم ، واإلسالم حيارب هذا             
عليها ألا من وسائل الشرك كما فعلت اليهـود والنـصارى           القبور واختاذ املساجد    

وتابعهم كثري من هذه األمة ، من اجلهلة واملبتدعة حىت بنوا على القبور ، واختذوا عليها                
املساجد والقباب ، وحصل الشرك بسبب ذلك ، فيجب أن ينبه على أا ليست مـن                

والقضاء عليـه ، وهكـذا     اإلسالم وليست من التراث اإلسالمي ، وجيب إنكار ذلك          
الصالة عند القبور والدعاء عندها وحتري القراءة عندها من وسائل الشرك ، جيـب أن               
ينبه على هذا ويبني أا ليست من التراث اإلسالمي ، بل هي مما أحدثه اجلهلة وأنكره                
اإلسالم ، وهكذا ما أحدثه بعض الناس من االحتفال باملوالد ويزعمون أنه من التراث،              
وهذا غلط ، ليس من التراث اإلسالمي ، وإن فعله كثري من املسلمني يف أمصار كثرية،                
جهال وتقليدا ، فاالحتفال باملوالد من البدع احملدثة يف الدين بعد القـرون املفـضلة ،                

  . وليس من التراث اإلسالمي ، وهو من التراث املبتدع 

اة الشرك ، سواء كانت صخرة أو       وهكذا االحتفال جبميع اآلثار اليت يدعو إليها دع       
شجرة ، أو غري ذلك مما يعظمه اجلهال أو يتربكون به ، كل هذا مما ينايف اإلسالم وهو                  
ضد اإلسالم ، وملا بلغ عمر رضي اهللا عنه أن أناسا يقصدون الشجرة اليت بويع حتتـها                 

ائع الرسول عليه الصالة والسالم ويصلون عندها خاف عليهم وأمر بقطعها سدا لـذر            
  الشرك ، وملا بلغه أن جثة يف فارس تنسب إىل دانيال نيب اهللا ، وأن هناك من يغلو فيها 
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من األعاجم ، وبلغه جيشه ذلك ، أمر بأن حيفر بالليل بضعة عشر قربا مث يدفن يف                 
  . أحدمها مث تسوى ليال ، حىت ال يعرف ، وحىت ال يغلى فيه وال يعبد 

بالبناء عليها والصالة عندها والعكوف عليها واختـاذ        واملقصود أن الغلو يف القبور      
املساجد عليها ليس من التراث اإلسالمي ، بل هو من التراث الذي ى عنه اإلسـالم                
وأنكره وحذر منه ، وهو من وسائل الشرك ، وهكذا فقد توجـد أصـنام يف بعـض     

ن يعلم أا خطأ    البلدان أو بعض الدول تنسب إىل األنبياء أو تنسب إىل اإلسالم جيب أ            
وضالل ، وأن مجيع األنبياء ومجيع الرسل كلهم عليهم الصالة والسالم دعوا إىل توحيد              
اهللا ، وإىل اإلسالم ، الذي هو إخالص العبادة هللا وحده ، وكلهم حياربون األصـنام ،              
وأوهلم نوح عليه الصالة والسالم حارب ما يعبد من غري اهللا وى قومه عـن ذلـك                 

ود ، وسواع ، ويغوث ، ويعوق ، ونسر ، ملا وقع الـشرك ـم                : بادة  وحذر من ع  
بسبب الغلو ، فيجب التنبه هلذا األمر ، وجيب على طالب العلم وأهله النهي عن ذلك                

  حىت ال يدخل يف اإلسالم ما ليس منه ، 

 صلى وجيب أن يعرف التراث اإلسالمي ، وأنه ما ثبت بكتاب اهللا ، أو سنة رسوله            
 ، ومبا شرعه اهللا لعباده ، أو أمجع عليه املسلمون ، هذا هـو التـراث                 ه وسلم اهللا علي 

اإلسالمي ، أما ما ابتدعه املبتدعون وأحدثه احملدثون من عبادات أو أماكن تعظم ، أو                
 فهذه ال جيوز أن تنسب إىل اإلسالم ويقال إا تراث إسالمي ، بل         -أشجار وغري ذلك  

 احلذر منها كما قال عليه الصالة والسالم يف احلـديث           يبني أا بدع وأنه من الواجب     
 متفق على صحته ، وقـال       )من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد         (: الصحيح  

   من عمل عمال ليس عليه أمرنا(: عليه الصالة والسالم 
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  . أخرجه مسلم يف صحيحه)فهو رد

ينـا عليـه الـصالة      واخلالصة أن املقصود من التراث اإلسالمي هو ما بعث به نب          
والسالم من اهلدى ودين احلق ، والكتب اليت ألفت يف ذلك مما ينفعنا واملخطوطـات               
املوجودة يف ذلك ، وهكذا كل ما نريده ونأخذ به ونستعني به على طاعة اهللا وعلـى                 

  . اإلعداد ألعداء اهللا 

عد عنه  أما ما خيالف ديننا فهو ليس من اإلسالم يف شيء ، بل جيب أن حيارب ويبت               
وحيذر منه على حسب ما تقتضيه األدلة الشرعية من الكتاب والسنة ومن إمجاع أهـل          

  . العلم 

وأسأل اهللا عز وجل بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن مينحنا وإياكم الفقه يف الدين              
والثبات عليه ، وأن يصلح أحوالنا مجيعا ، وأن يوفق مجيع املسلمني يف كل مكان للفقه                

 والثبات عليه ، وأن يويل عليهم خيارهم ويصلح قادم ، وأن يوفق مجيع والة             يف الدين 
األمر من املسلمني إىل األخذ بشريعته والتحاكم إليها وإنكار ما خالفها ، إنه جل وعال              
جواد كرمي وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله سـيدنا حممـد وعلـى آلـه                 

  .وأصحابه وأتباعهم بإحسان 
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  مهمة واإلجابة عليهاأسئلة 

  تقسيم التوحيد إىل ثالثة أقسام -أ 

سؤال يتعلق بتقسيم التوحيد إىل ثالثة أقسام وهل هناك دليـل علـى              : سؤال
  ذلك؟ 

ألن العلماء ملا استقرءوا ما جـاءت بـه         .  هذا مأخوذ من االستقراء       :وابجـ
 رابعا هو توحيد النصوص من كتاب اهللا وسنة رسوله ظهر هلم هذا ، وزاد بعضهم نوعا     

  . املتابعة ، وهذا كله باالستقراء 

فال شك أن من تدبر القرآن الكرمي وجد فيه آيات تأمر بإخالص العبادة هللا وحده،               
وهذا هو توحيد األلوهية ، ووجد آيات تدل على أن اهللا هو اخلالق وأنه الرزاق وأنـه      

ركون ومل يدخلهم يف اإلسالم،  مدبر األمور ، وهذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به املش          
كما جيد آيات أخرى تدل على أن له األمساء احلسىن والصفات العلى ، وأنه ال شبيه له                
وال كفو له ، وهذا هو توحيد األمساء والصفات الذي أنكره املبتدعة مـن اجلهميـة                

 وجيد آيات تدل على وجوب اتباع الرسـول   . واملعتزلة واملشبهة ، ومن سلك سبيلهم       
 ورفض ما خالف شرعه ، وهذا هو توحيد املتابعة ، فهذا التقسيم             لى اهللا عليه وسلم   ص

ِإيـاك  ﴿: قد علم باالستقراء وتتبع اآليات ودراسة السنة ، ومن ذلك قول اهللا سبحانه    
ِعنيتسن اكِإيو دبعوقوله عز وجل )١(﴾ن  :﴿ كُمبوا ردباع اسا النها أَيي  

                                                
 .٥سورة الفاحتة اآلية ) ١(
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وِإلَهكُم ِإلَـه   ﴿:  وقوله عز وجل     )١(﴾ِذي خلَقَكُم والَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ      الَّ
      ِحيمالر نمحالر وِإال ه ال ِإلَه اِحدِإال       ﴿:  وقوله سبحانه    )٢(﴾و ال ِإلَـه هأَن اللَّه ِهدش

 وقولـه  )٣(﴾ قَاِئما ِبالِْقسِط ال ِإلَه ِإال هو الْعِزيز الْحِكـيم      هو والْمالِئكَةُ وأُولُو الِْعلْمِ   
وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإال ِليعبدوِن ما أُِريد ِمنهم ِمن ِرزٍق وما أُِريـد         ﴿: سبحانه  

ِإنَّ ربكُم اللَّه   ﴿:  وقوله سبحانه    )٤(﴾نيأَنْ يطِْعموِن ِإنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوِة الْمتِ        
الَِّذي خلَق السماواِت والْأَرض ِفي ِستِة أَياٍم ثُم استوى علَى الْعرِش يغـِشي اللَّيـلَ           

لَه الْخلْق والْـأَمر    النهار يطْلُبه حِثيثًا والشمس والْقَمر والنجوم مسخراٍت ِبأَمِرِه أَال          
   الَِمنيالْع بر اللَّه كاربِض      ﴿:  وقوله سبحانه    )٥(﴾تالْأَراِء ومالس ِمن قُكُمزري نقُلْ م

             يالْح ِمن تيالْم ِرجخيِت ويالْم ِمن يالْح ِرجخي نمو ارصالْأَبو عمالس ِلكمي نأَم
قُونَ وتفَقُلْ أَفَال ت قُولُونَ اللَّهيفَس رالْأَم ربدي نكَِمثِْلـِه   ﴿ : وقال سبحانه)٦(﴾م سلَـي

   ِصريالْب ِميعالس وهٌء ويوقال عز وجل     )٧(﴾ش  :﴿        لَـم دمالص اللَّه دأَح اللَّه وقُلْ ه
قُلْ ِإنْ كُنتم تِحبونَ اللَّه     ﴿:  وقال سبحانه    )٨(﴾فُوا أَحد يِلد ولَم يولَد ولَم يكُن لَه كُ      

كُمِببحوِني يِبعفَات   

                                                
 .٢١سورة البقرة اآلية ) ١(
 .١٦٣سورة البقرة اآلية ) ٢(
 .١٨سورة آل عمران اآلية ) ٣(
 .٥٨ – ٥٦سورة الذاريات اآليات ) ٤(
 .٥٤سورة األعراف اآلية ) ٥(
 .٣١سورة يونس اآلية ) ٦(
 .١١سورة الشورى اآلية ) ٧(
 .سورة اإلخالص كاملة ) ٨(
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   كُموبذُن لَكُم ِفرغيو ولَ فَِإنْ      ﴿:  وقال سبحانه    )١(﴾اللَّهسوا الرأَِطيعو وا اللَّهقُلْ أَِطيع
     علَ وما حِه ملَيا عما فَِإنلَّووـوِل          تسلَى الرا عموا ودتهت وهِطيعِإنْ تو ملْتما حم كُملَي

ِبنيالغُ الْمواآليات فيما ذكر من التقسيم كثرية )٢(﴾ِإال الْب  .  

 يف حديث معاذ رضـي اهللا عنـه    صلى اهللا عليه وسلم   قول النيب : ومن األحاديث   
صـلى   وقوله )يعبدوه وال يشركوا به شيئا   حق اهللا على العباد أن      (: املتفق على صحته    

 رواه البخاري يف صحيحه ،      )من مات وهو يدعو هللا ندا دخل النار       (: اهللا عليه وسلم    
أن تعبد اهللا وال تـشرك  (:  جلربيل ملا سأله عن اإلسالم قال     صلى اهللا عليه وسلم    وقوله

  متفق عليه ، وقولـه    احلديث ،  )به شيئا وتقيم الصالة املكتوبة وتؤدي الزكاة املفروضة       
 متفق على )من أطاعين فقد أطاع اهللا ومن عصاين فقد عصا اهللا      ( : صلى اهللا عليه وسلم   

 إال من أىب قيـل يـا        )كل أميت يدخلون اجلنة   ( :  صلى اهللا عليه وسلم    صحته ، وقوله  
 رواه البخاري  )من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين فقد أىب       ( :رسول اهللا ومن يأىب؟ قال    

  . يحه يف صح

اإلله هو  : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا        . واألحاديث يف هذا الباب كثرية      
املعبود املطاع فإن اإلله هو املألوه ، واملألوه هو الذي يستحق أن يعبد ، وكونه يستحق                
أن يعبد هو مبا اتصف به من الصفات اليت تستلزم أن يكون هو احملبوب غايـة احلـب         

فإن اإلله هو احملبوب املعبود الذي تأهله القلوب        : وقال  ) . ة اخلضوع   املخضوع له غاي  
حببها وختضع له وتذل له وختافه وترجوه وتنيب إليه يف شدائدها وتدعوه يف مهماـا               

  وتتوكل عليه يف مصاحلها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إىل 

                                                
 .٣١سورة آل عمران اآلية ) ١(
 .٥٤سورة النور اآلية ) ٢(
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هللا أصدق الكـالم ، وكـان   حبه ، وليس ذلك إال هللا وحده ، وهلذا كانت ال إله إال ا 
أهلها أهل اهللا وحزبه ، واملنكرون هلا أعداءه وأهل غضبه ونقمته ، فإذا صحت صح ا            
كل مسألة وحال وذوق ، وإذا مل يصححها العبـد فالفـساد الزم لـه يف علومـه                  

   . )١()وأعماله

 عليه ونسأل اهللا أن يوفق املسلمني مجيعا من حكام وحمكومني للفقه يف دينه والثبات           
والنصح هللا ولعباده ، واحلذر مما خيالف ذلك ، إنه ويل ذلك والقادر عليه ، وصلى اهللا                 

  . وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني 

  اختالف مدلوالت اإلميان والتوحيد والعقيدة -ب 

  . اإلميان والتوحيد والعقيدة أمساء ملسميات هل ختتلف يف مدلوالا ؟  : ؤالس

التوحيد . م ، ختتلف بعض االختالف ، ولكنها ترجع إىل شيء واحد             نع :جواب  
هو إفراد اهللا بالعبادة ، واإلميان هو اإلميان بأنه مستحق للعبادة ، واإلميان بكل ما أخرب                
به سبحانه ، فهو أمشل من كلمة التوحيد ، اليت هي مصدر وحد يوحد ، يعين أفرد اهللا                  

ه سبحانه هو املستحق هلا ؛ ألنه اخلالق ؛ ألنه الرزاق ؛            بالعبادة وخصه ا ؛ إلميانه بأن     
وألنه الكامل يف أمسائه وصفاته وأفعاله ؛ وألنه مدبر األمور واملتصرف فيهـا ، فهـو                
املستحق للعبادة ، فالتوحيد هو إفراده بالعبادة ونفيها عما سواه ، واإلميان أوسع مـن               

 تصديقه يف كل ما أخرب به رسوله        ذلك يدخل فيه توحيده واإلخالص له ، ويدخل فيه        
  عليه الصالة والسالم ، والعقيدة تشمل 

                                                
، طبع ونشر ) ٣٣(باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ، ص ، فتح ايد شرح كتاب التوحيد ) ١(

 .هـ ١٤٠٣الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد  ـ ط  
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األمرين ، فالعقيدة تشمل التوحيد ، وتشمل اإلميان باهللا ومبا أخرب به سبحانه أو أخرب به      
   ، واإلميان بأمسائه وصفاته ،  صلى اهللا عليه وسلمرسوله

ة يدين اهللا ا ويتعبـده ـا ،         هي ما يعتقده اإلنسان بقلبه ويراه عقيد      : والعقيدة  
فيدخل فيها كل ما يعتقده من توحيد اهللا واإلميان بأنه اخلالق الرزاق وبأنه له األمسـاء                
احلسىن والصفات العلى ، واإلميان بأنه ال يصلح للعبادة سواه ، واإلميان بأنه حرم كذا               

  . وأوجب كذا وشرع كذا وى عن كذا ، فهي أمشل 

  ريقة الظاهريةالتعريف بالط -ج 

  نسمع بالطريقة الظاهرية  مل تدعو ؟ وهل هي مصادقة للسنة ؟  : ؤالس

 الطريقة الظاهرية معروفة ، وهي اليت يسري عليها داود بن علي الظاهري ،             :جواب  
األخذ بظاهر النـصوص وعـدم   : وأبو حممد ابن حزم ، ومن يقول بقوهلما ، ومعناها   

 قياس عندهم وال تعليل ، بل يقولون بظـاهر األوامـر            النظر يف التعليل والقياس ، فال     
والنواهي ، وال ينظرون إىل العلل واملعاين ، فسموا ظاهرية هلذا املعىن ؛ ألم أخـذوا                
بالظاهر ومل ينظروا يف العلل واحلكم واألقيسة الشرعية اليت دل عليها الكتاب والسنة ،              

رد الذين حيكمون اآلراء واألقيسة،     ولكن قوهلم يف اجلملة أحسن من قول أهل الرأي ا         
ويعرضون عن العناية باألدلة الشرعية من الكتاب والـسنة ، لكـن علـيهم نقـص                
ومؤاخذات يف مجودهم على الظاهر ، وعدم رعايتهم للعلل واحلكم واألسرار اليت نبـه            

  . عليهاالشارع وقصدها ، وهلذا غلطوا يف مسائل كثرية دل عليها الكتاب والسنة 

  . هللا ويل التوفيق وا
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  ال إكراه يف قبول اإلسالم -د 

من مل يدخل اإلسالم يعترب حرا ال يكـره علـى           : يقول بعض الزمالء     : ؤالس
 وقوله  )١(﴾أَفَأَنت تكِْره الناس حتى يكُونوا مؤِمِنني     ﴿: اإلسالم ويستدل بقوله تعاىل     

  .  رأي مساحتكم يف هذا؟  فما)٢(﴾ال ِإكْراه ِفي الديِن﴿: تعاىل 

 هاتان اآليتان الكرميتان واآليات األخرى اليت يف معنامها بني العلماء أا يف     :جواب  
حق من تؤخذ منهم اجلزية كاليهود والنصارى واوس ، ال يكرهون ، بل خيريون بني               

 مث  إا كانت يف أول األمـر     : وقال آخرون من أهل العلم      . اإلسالم وبني بذل اجلزية     
نسخت بأمر اهللا سبحانه بالقتال واجلهاد ، فمن أىب الدخول يف اإلسالم وجب جهاده              
مع القدرة حىت يدخل يف اإلسالم أو يؤدي اجلزية إن كان من أهلها ، فالواجب إلـزام         
الكفار باإلسالم إذا كانوا ال تؤخذ منهم اجلزية ؛ ألن إسالمهم فيه سعادم وجنام يف               

 فإلزام اإلنسان باحلق الذي فيه اهلدى والسعادة خري له من الباطـل ،              الدنيا واآلخرة ،  
  كما يلزم اإلنسان باحلق الذي عليه لبين آدم ولو بالسجن أو بالضرب ، 

فإلزام الكفار بتوحيد اهللا والدخول يف دين اإلسـالم أوىل وأوجـب ؛ ألن فيـه                
اليهود والنـصارى أو    سعادم يف العاجل واآلجـل إال إذا كانوا من أهل الكتاب ك          

فإما أن يدخلوا يف اإلسالم     . اوس ، فهذه الطوائف الثالث جاء الشرع بأم خيريون          
  وإما أن يبذلوا اجلزية عن يد وهم صاغرون ، وذهب 

                                                
 . ٩٩سورة يونس اآلية ) ١(
 .٢٥٦البقرة اآلية سورة ) ٢(
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بعض أهل العلم إىل إحلاق غريهم م يف التخيري بني اإلسالم واجلزية ، واألرجح أنه ال                
 صـلى   لطوائف الثالث هم الذين خيريون ؛ ألن الرسول       يلحق م غريهم ، بل هؤالء ا      

فَـِإنْ  ﴿:  قاتل الكفار يف اجلزيرة ومل يقبل منهم إال اإلسالم ، قال تعاىل  اهللا عليه وسلم  
          ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه مِبيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآتالةَ ووا الصأَقَاموا وابومل يقل    )١(﴾ت  :

 اجلزية ، فاليهود والنصارى واوس يطالبون باإلسالم ، فإن أبوا فاجلزية ، فإن              أو أدوا 
قَـاِتلُوا  ﴿: أبوا وجب على أهل اإلسالم قتاهلم ، إن استطاعوا ذلك ، يقول عز وجل               
              رو اللَّـه مـرا حونَ ممرحال يِم الْآِخِر ووال ِبالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤال ي ال   الَِّذينو ـولُهس

                 ـمهـٍد وي ـنـةَ عيطُوا الِْجزعى يتح ابوا الِْكتأُوت الَِّذين ِمن قالْح ونَ ِدينِديني
   .)٢(﴾صاِغرونَ

 أنه أخذ اجلزية من اوس ، ومل يثبت عـن        صلى اهللا عليه وسلم    وملا ثبت عن النيب   
هللا عنهم أم أخذوا اجلزية من غـري         وال عن أصحابه رضي ا      صلى اهللا عليه وسلم    النيب

وقَاِتلُوهم حتى ال تكُـونَ     ﴿: الطوائف الثالث املذكورة ، واألصل يف هذا قوله تعاىل          
فَِإذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَـاقْتلُوا     ﴿ : وقوله سبحانه  )٣(﴾ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه ِللَّهِ    

 وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصٍد فَـِإنْ          الْمشِرِكني حيثُ 
          ِحيمر غَفُور ِإنَّ اللَّه مِبيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآتالةَ ووا الصأَقَاموا وابوهذه اآلية )٤(﴾ت 

  . تسمى آية السيف 

  .  فيها عدم اإلكراه على اإلسالم وهي وأمثاهلا هي الناسخة لآليات اليت

                                                
 .٥سورة التوبة اآلية ) ١(
 .٢٩سورة التوبة اآلية ) ٢(
 .٣٩سورة األنفال اآلية ) ٣(
 .٥سورة التوبة اآلية ) ٤(
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  . واهللا املوفق 
  "الظاهر " معىن كلمة امسه تعاىل  -هـ 

مارأي مساحتكم يف من قال يف معىن اسم اهللا الظاهر أي الظاهر يف كل               : ؤالس
  شيء هل يدخل هذا يف القول باحللول أم ال ؟ 

ـ     هذا باطل ؛ ألنه خالف ما فسر به النيب         :جواب    اآليـة  ه وسـلم   صلى اهللا علي
اللهم أنت األول فليس قبلـك      (:  أنه قال     صلى اهللا عليه وسلم    فقد ثبت عنه  . الكرمية

شيء وأنت اآلخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنـت البـاطن          
 أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه ،       ) من الفقر  أغننافليس دونك شيء اقض عين الدين و      

 مجيع اخللق ، ولكن آياته ودالئل وجوده وملكـه وعلمـه            فالظاهر معناها العايل فوق   
موجودة يف كل شيء وأنه رب العاملني وخالقهم ورازقهم ، فأنت أيها اإلنسان الذي               
أعطاك اهللا السمع والبصر والعقل ، وأعطاك هذا البدن واألدوات اليت تبطش ا ومتشي              

ا السماء واألرض والليل والنهار   ا من مجلة اآليات الدالة على أنه رب العاملني ، وهكذ          
واملعادن واحليوانات وكل شيء ، كلها آيات له سبحانه وتعاىل تدل علـى وجـوده               

  : وقدرته وعلمه وحكمته ، وأنه املستحق للعبادة ، كما قال الشاعر 

   أم كيف جيحده اجلاحد ـه     ـفواعجبا كيف يعصي اإلل

  د ــه واحـدل على أنــت  ة ــ ويف كل شيء له آي

 مث  ﴾وِإلَهكُم ِإلَه واِحد ال ِإلَه ِإال هو الرحمن الـرِحيم         ﴿:  واهللا يقول جل وعال     
ِإنَّ ِفي خلِْق السماواِت والْأَرِض واخِتالِف اللَّيِل والنهاِر والْفُلِْك الَِّتي          ﴿: قال بعدها   

     الن فَعنا يِر ِبمحِري ِفي الْبجت        ضا ِبِه الْـأَرياٍء فَأَحم اِء ِمنمالس ِمن لَ اللَّهزا أَنمو اس
  بعد موِتها وبثَّ ِفيها ِمن كُلِّ دابٍة وتصِريِف الرياِح 
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ه يف   فأوضح سبحان  )١(﴾والسحاِب الْمسخِر بين السماِء والْأَرِض لَآياٍت ِلقَوٍم يعِقلُونَ       
هذه اآلية أنواعا من خملوقاته الدالة على أنه سبحانه هو اإلله احلق الذي ال جتوز العبادة                
لغريه سبحانه وتعاىل ، فكل شيء له فيه آية ودليلنا على أنه رب العاملني ، وأنه موجود                 
وأنه اخلالق وأنه الرزاق وأنه املستحق ألن يعبد سبحانه وتعاىل ، وأما معىن الظاهر فهو               

 صلى اهللا   العايل فوق مجيع اخللق ، كما تقدم ذلك يف احلديث الصحيح عن رسول اهللا             
   . عليه وسلم

  معىن املثل األعلى -و 

 هل املثل   )٢(﴾ولَه الْمثَلُ الْأَعلَى ِفي السماواِت والْأَرضِ     ﴿: قوله سبحانه    : ؤالس
  يعين الشبيه؟ 

 الوجوه ، فهو سـبحانه املوصـوف       الوصف األعلى من كل   : يعين املثل   : جواب  
لَيس كَِمثِْلـِه شـيٌء وهـو       ﴿: بالكمال املطلق من كل الوجوه ، كما قال سبحانه          

 ِصريالْب ِميعوقال سبحانه    )٣(﴾الس  :﴿          ولَدي لَمو ِلدي لَم دمالص اللَّه دأَح اللَّه وقُلْ ه
  .  ويل التوفيق )٤(﴾هللاولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد وا

  الفرق بني األمساء والصفات -ز 

  ما الفرق بني األمساء والصفات؟  : ؤالس

                                                
 .١٦٤ -١٦٣سورة البقرة اآليتان ) ١(
 ٢٧سورة الروم اآلية ) ٢(
 .١١سورة الشورى اآلية ) ٣(
 . سورة اإلخالص كاملة ) ٤(
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 كل أمساء اهللا سبحانه مشتملة على صفات له سبحانه تليق به وتناسـب              :جواب  
كماله ، وال يشبهه فيها شيء ، فأمساؤه سبحانه أعالم عليه ونعوت له عـز وجـل ،                 

م ، العزيز ، احلكيم ، امللك ، القدوس ، الـسالم ، املـؤمن ،              الرمحن ، الرحي  : ومنها  
إىل غري ذلك من أمسائه سبحانه الواردة يف كتابه الكرمي ويف سنة رسـوله              . . املهيمن  

األمني ، فالواجب إثباا له سبحانه على الوجه الالئق جبالله مـن غـري حتريـف وال            
 قول أئمة السلف كمالك والثوري      تعطيل، ومن غري تكييف وال متثيل ، وهذا هو معىن         

  . أمروها كما جاءت بال كيف : واألوزاعي وغريهم 

  . واملعىن أن الواجب إثباا هللا سبحانه على الوجه الالئق به سبحانه 

: أما كيفيتها فال يعلمها إال اهللا سبحانه ، وملا سئل مالك رمحه اهللا عن قوله تعاىل                 
﴿   ِش اسرلَى الْعع نمحىالرواالسـتواء  :  كيف استوى؟ أجاب رمحه اهللا بقوله      )١(﴾ت

: معلوم والكيف جمهول واإلميان به واجب والسؤال عنه بدعة ، يعين بذلك رمحـه اهللا         
يخه ربيعة بن أيب عبد الرمحن ، وعن        ش هذا املعىن عن     يالسؤال عن الكيفية ، وقد رو     

كما نقله عنهم غري واحد من       . أم سلمة رضي اهللا عنها ، وهو قول أئمة السلف مجيعا          
: " ويف  " العقيدة الواسطية   : " يخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف        شأهل العلم ، ومنهم     

هكذا نقله عنهم العالمة ابـن      . ويف غريها من كتبه رمحه اهللا       " التدمرية  " و  " احلموية  
  . سن األشعري رمحه اهللالقيم رمحه اهللا يف كتبه املشهورة ، ونقله عنهم قبل ذلك أبو احل

  

                                                
 .٥سورة طه اآلية ) ١(
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  ؟هل اإلسالم انتشر بالسيف -ح 

إن اإلسالم انتشر بالسيف، : ملزيد من الفائدة ما رأيكم يف قول من قال       : ؤالس
  ونريد أن نرد عليهم ردا منطقيا؟ 

 هذا القول على إطالقه باطل ، فاإلسالم انتشر بالدعوة إىل اهللا سـبحانه              :جواب  
 بلغه بالدعوة مبكة ثالثة عشر عاما ،         صلى اهللا عليه وسلم    النيبوتعاىل وأيد بالسيف ، ف    

مث يف املدينة قبل أن يؤمر بالقتال ، والصحابة واملسلمون انتشروا يف األرض ودعوا إىل               
وأَنزلْنا الْحِديد ِفيِه بـأْس     ﴿: اهللا ، ومن أىب جاهدوه ؛ ألن السيف منفذ ، قال تعاىل             

وقَاِتلُوهم حتى ال تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين       ﴿:  وقال تعاىل    )١(﴾لناِسشِديد ومناِفع لِ  
 فمن أىب قاتلوه ملصلحته وجناته ، كما جيب إلزام من عليه حق ملخلـوق               )٢(﴾كُلُّه ِللَّهِ 

بأداء احلق الذي عليه ولو بالسجن أو الضرب ، وال يعترب مظلوما فكيف يـستنكر أو                
ام من عليه حق هللا بأداء حقه فكيف بأعظم احلقوق وأوجبها وهو توحيـد   يستغرب إلز 

اهللا سبحانه وترك اإلشراك به ، ومن رمحة اهللا سبحانه أن شرع اجلهـاد للمـشركني                
وقتاهلم حىت يعبدوا اهللا وحده ويتركوا عبادة ما سواه ، ويف ذلك سعادم وجنـام يف             

  . الدنيا واآلخرة واهللا املوفق 

  هداف األساسية اجلديرة باألولوية يف احلياةاأل -ط 

ما هي األهداف األساسية اجلديرة بإعطائها األولوية وحق األسبقية حىت           : ؤالس
  نفوز بالسعادة والنجاة والنصر على األعداء إن شاء اهللا؟ 

                                                
 .٢٥سورة احلديد اآلية ) ١(
 .٣٩سورة األنفال اآلية ) ٢(
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ن نعطيها األولوية حىت نفوز بالنجـاة       أ إن األهداف األساسية اليت جيب       :جواب  
حق النصر من عند اهللا هي أن نتفقه يف ديننا ونعمل به يف أنفسنا ومـع                والسعادة ونست 

غريها ، وأن ننصر اهللا عز وجل ، ونصره إمنا هو بنصر دينه وذلك باالمتثال بـأوامره                 
واالنتهاء عن نواهيه يف مجيع نواحي احلياة ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر واجلهاد          

 ، فإذا حققنا ذلك وعملنـا علـى مقتـضى الـشريعة     يف سبيل اهللا والدعوة إىل احلق   
اإلسالمية وحكمناها يف خمتلف شؤون حياتنا فإن النصر من عند اهللا سيكون مـضمونا     

﴿يا أيهـا الـذين     : لنا ؛ ألن اهللا وعدنا بذلك وهو الصادق يف وعده كما قال تعاىل              
 حقا علَينا   وكَانَ﴿:  وقال تعاىل    )١(﴾مكُمِإنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدا     آمنوا  

 ِمِننيؤالْم رص٢(﴾ن(  ﴿   َونِسنحم مه الَِّذينا وقَوات الَِّذين عم ِإنَّ اللَّه﴾)وقـال عـز   )٣ 
ناهم ِفي الْأَرِض   ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره ِإنَّ اللَّه لَقَِوي عِزيز الَِّذين ِإنْ مكَّ          ﴿: وجل  

أَقَاموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عـِن الْمنكَـِر وِللَّـِه عاِقبـةُ          
  . )٤(﴾الْأُموِر

مث إن اإلسالم يأمر باألخذ باألسباب املادية من توحيد الصفوف وأخـذ احلـذر              
وأَِعدوا لَهم ما استطَعتم ِمن قُـوٍة       ﴿:  قوله تعاىل    وإعداد القوة ملواجهة العدو كما يف     

  :  وقوله تعاىل )٥(﴾وِمن ِرباِط الْخيِل

                                                
 .٧سورة حممد اآلية ) ١(
 .٤٧سورة الروم اآلية ) ٢(
 .١٢٨سورة النحل اآلية ) ٣(
  .٤١ – ٤٠سورة احلج اآليتان ) ٤(
 .٦٠سورة األنفال اآلية ) ٥(
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﴿    كُمذُوا ِحذْروا خنآم ا الَِّذينها أَيـِل  ﴿ اآلية ، وقوله عز وجل )١(﴾يبوا ِبحِصمتاعو
  .واآليات يف هذا املعىن كثرية  اآلية ، )٢(﴾اللَِّه جِميعا وال تفَرقُوا

  

                                                
 .٧١سورة النساء اآلية ) ١(
 .١٠٣سورة آل عمران اآلية ) ٢(
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  )١(نصيحة بالقيام على الدعوة إىل اهللا والصرب عليها
م . م  . أ  . م  : من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم الـشيخ               

  . وفقه اهللا وزاده علما وتوفيقا آمني 

  . سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

 م ، وسرين مـا      ٧٣ / ١٢ / ١٩لكرمي املؤرخ يف    فقد وصلين كتابكم ا   : أما بعد   
تضمنه من اإلفادة عن نشاطكم ضد املبادئ اهلدامة وما جرى عليكم بسبب ذلـك ،               
وهكذا الرسل وأتباعهم يبتلون مث تكون هلم العاقبة احلميـدة ، فاصـربوا وصـابروا               

" سـالم   أين حنن من منـهج اإل     : " وأبشروا، وقد اطلعت على احملاضر املرفقة بعنوان        
فألفيتها يف اجلملة حماضرة جيدة كثرية الفائدة ، إال أن فيها بعض املواضـع الغامـضة                

 وهلذا يعترب اإلسالم كل من خيرج عن هذا الوضـع           ٣: مثال قولكم يف صفحة     . املعىن
إخل ،  . . ويشكل طبقة جديدة أو يكون مراكز قوى يعتربه اإلسالم كافرا باإلسـالم             

  . تفصيل واإليضاح دائما يف احملاضرات وغريها فنوصيكم بالعناية بال

أما ما ذكرمت من الرغبة يف العمل يف السعودية فال خيفى عليكم أن السنة الدراسـية         
. مضى منها جزء كبري والغالب أن وزارة املعارف قد أمنت حاجتها مـن املدرسـني               

  والذي أرى أن تعملوا يف الوعظ واإلرشاد يف الكويت ، وال حرج 

                                                
 .هـ ١٣٩٤ /١ / ٢٠  يف ١ / ١ / ١٢٦٤كتب مساحته برقم صدر اخلطاب من م) ١(
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كم يف أخذ الراتب على ذلك ، كما تأخذونه على التدريس ، فكال األمـرين               علي
دعوة إىل اهللا وتعليم وتوجيه ، وأمر مبعروف وي عن املنكر ، وليس هناك بـأس أن                 
يأخذ املسلم من بيت املال ما يعينه على التدريس ، أو الوعظ واإلرشاد ، أو اإلمامـة                 

إمنا اخلالف يف أخذ األجرة علـى التعلـيم أو          واألذان ، أو حنوها من جهات الرب ، و        
اإلمامة إذا كان ذلك من غري بيت املال ، وقد أخذ أصحاب الرسول عليـه الـصالة                 
والسالم يف زمنه وزمن خلفائه الراشدين من بيت املال ما يعينهم على طاعة اهللا واجلهاد             

ألنبياء رضـي اهللا  يف سبيله ، وهم أورع الناس ، وأخشاهم هللا ، وأعلمهم بشرعه بعد ا      
وفق اهللا اجلميع ملا يرضيه،     . عنهم وأرضاهم ، فلنا ولكم وللمسلمني فيهم أسوة حسنة          

والـسالم  . ومنحنا وإياكم وسائر إخواننا الفقه يف دينه والثبات عليه إنه مسيع قريـب      
  . عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
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  مرئيات حول مستقبل اإلسالم

 تـرون مـستقبل اإلسـالم أمـام التيـارات           كيف: مساحة الشيخ    : ؤالس
  واأليديولوجيات واملذاهب املختلفة اليت تناصبه العداء 

 أرى أن اإلسالم سوف ينتصر بإذن اهللا على تلك التيارات والنحل الزائفة             :جواب  
اليت ابتلي ا العامل يف عصرنا احلاضر ، وأن كل ما يوجه إىل اإلسالم من عداء مـاكر                  

حته عن قيادة العامل سوف يعود يف النهاية بإذن اهللا تعاىل علـى حنـور               للنيل منه وإزا  
أصحابه ، وذلك أن اهللا جل شأنه قد تكفل حبفظ القرآن الكرمي الذي هـو األسـاس                 

   .)١(﴾ِإنا نحن نزلْنا الذِّكْر وِإنا لَه لَحاِفظُونَ﴿: العظيم لإلسالم ، حيث يقول سبحانه 

 صلى اهللا عليـه     حانه وله احلمد واملنة لدينه أنصارا ، كما قال النيب         وقد هيأ اهللا سب   
التزال طائفة من أميت على احلق منصورة ال يضرهم من خذهلم حىت يأيت أمـر            ( :وسلم

 ومما يبشر مبا ذكرنا     )اليضرهم من خالفهم حىت تقوم الساعة     (:  ويف رواية أخرى     )اهللا
احلركات اليت توصي باتباع الكتـاب والـسنة        ما انتشر يف العامل اإلسالمي وغريه من        

مث إن تلك املبادئ واملذاهب من شيوعية ورأمسالية غربية وغريها مـن            . والسري عليهما   
املذاهب اليت يروج هلا اليوم أصحاا قد ثبت بالتجربة زيفها وفشلها ، وأا ال تـسعد           

ن صنع البـشر الـذي      البشرية بل تضرها يف دينها وأخالقها واقتصادها ، حيث إا م          
ولَو كَانَ ِمن ِعنِد غَيِر اللَِّه لَوجدوا       ﴿طبيعته القصور واجلهل واهلوى ، كما قال تعاىل         

   .)٢(﴾ِفيِه اخِتالفًا كَِثريا

                                                
 .٩سورة احلجر اآلية ) ١(
 .٨٢سورة النساء اآلية ) ٢(
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وقد بدأت البشرية تتلفت مينة ويسرة علها جتد منهجا صاحلا ينقذها من اهلاوية اليت              
سالم وحده هو القادر على إنقاذ البشرية من تلك         تردت فيها مجيع شؤون حياا ، واإل      

املهالك ، وستكتشف البشرية بإذن اهللا تلك احلقيقة إن عاجال أو آجال ، كما قال اهللا                
فَأَما الزبد فَيذْهب جفَاًء وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ ِفي الْأَرِض كَـذَِلك             ﴿: تعاىل  

 وكالمنا هذا هو يف اإلسالم النقي من شوائب الشرك والبدع           )١(﴾لْأَمثَالَيضِرب اللَّه ا  
 وأصحابه والسلف الصاحل من بعده فـأفلحوا         صلى اهللا عليه وسلم    الذي أخذ به النيب   

  . واهللا املوفق . وجنحوا وفتحوا البالد وقادوا العباد إىل سبيل الرشاد وشاطئ السالمة 

   

   

                                                
 .١٧سورة الرعد اآلية ) ١(
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  ليجرسالة إىل بعض أمراء اخل
وفقه اهللا  . . . . . . . ) من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األمري املكرم             

  ونصر به احلق آمني 

  . سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

فقد كتب إيلَّ بعض الناصحني عن قرب يوجد يف بلدكم ، وذكر أنه يعبد من        : وبعد  
رتان للقرب املذكور ، فأرجو مـن       دون اهللا ، ونرفق لكم نسخة من رسالته ومعها صو         

مسوكم التكرم باألمر على من يلزم دم هذا القرب ، ومنع الناس من الغلو فيه ، والذبح                 
لصاحبه ؛ ألن الغلو يف القبور من أعمال اجلاهلية األوىل ، والتقرب إىل أهلها بالذبح أو              

كله مـن أعمـال      كله شرك باهللا عز وجل ، و       -بالنذور ، أو باالستغاثة وطلب املدد     
وينبغـي أن   . اجلاهلية األوىل ، فالواجب على حكام املسلمني منع ذلك والقضاء عليه            

ينقل رفات القرب إىل املقربة العامة ، على أن حيفر له عدة قبور ويوضع الرفات يف أحدها    
مث يسوى اجلميع على صفة القبور حىت خيفى على الناس وحىت ال يعرف خشية الغلـو                

نية ، وقد روي أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فعل هذا العمـل يف قـرب               فيه مرة ثا  
دانيال الذي كانت الفرس تغلو فيه ، فأمر أن حيفر له ثالثة عشر قربا ارا مث يـدفن يف            

جعلكم اهللا مباركني أينمـا     . أحدها ليال مث تسوى القبور حىت خيفى أمره على الناس           
به ويرضاه ومحى بكم محى الشريعة املطهرة مـن         كنتم ونصر بكم دينه ووفقكم ملا حي      

  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته . كل ما خيالفها إنه جواد كرمي 

  الرئيس العام
  إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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  وصية لبعض األمراء بمناسبة تعيينه أميرا
  )١(على بعض المناطق بالمملكة 

. رة صاحب السمو امللكي األمري املكرم       ضعبد اهللا بن باز إىل ح     من عبد العزيز بن     
  وفقه اهللا للخري آمني . . . . . . . . . . ) 

  سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

حفظكم اهللا ، علمت بإسناد جاللة امللك حفظه اهللا إىل مسـوكم اإلمـارة              : بعده  
ئ مسوكم ذه الثقة امللكية؟ وأسـأل       وذه املناسبة فإين أهن   . . . . . . . . . ) مبنطقة  

اهللا سبحانه أن جيعلكم عند حسن ظن جاللته وأن يزيدكم من التوفيق ، وأن ميـنحكم        
إصابة احلق يف القول والعمل ، وال خيفى على مسوكم أن الوالية شأا عظيم وخطرها               

خزي وندامة إال   إا أمانة وإا يوم القيامة      ( :  صلى اهللا عليه وسلم    كبري كما قال النيب   
   .)من أخذها حبقها وأدى الذي عليه فيها

وعليه فإين أوصي مسوكم ونفسي بتقوى اهللا واحملافظة على دينه ، وأن تكونوا قدوة             
يف كل خري ، وأن تموا بشؤون املسلمني أعظم اهتمام ، وأن تعطوا األمـور الدينيـة     

مر باملعروف والنهي عن املنكر     أكرب قسط من العمل والعناية ، وأن تساندوا هيئات األ         
وتشجعوهم ؛ ألن صالح العباد والبالد باهللا سبحانه مث بقيام األمر باملعروف والنـهي              
عن املنكر ، وال خيفى أن قوة اهليئة ونشاطها باهللا سـبحانه مث بتعـضيد والة األمـور     

  ووقوفهم يف صفهم ، مع حثهم على التثبت يف األمور والرفق يف 

                                                
 . هـ ١٤٠٦ / ٥ / ٢٧خ يف   / ٥٤٨ صدر من مكتب مساحته برقم  )١(
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  . كل شيء 

من األمور املهمة املبادرة بتنفيذ األحكام الشرعية بكل حزم وقوة ، والتأكيد على             و
  .اجلهات املختصة بذلك حىت يصل احلق إىل مستحقه بدون تعب وال مشقة 

ومن املهمات أيضا احملافظة على الصالة يف اجلماعة والتأكيد على املوظفني واخلدام            
  . بذلك حىت يكون اجلميع قدوة يف اخلري 

ـ ومن األمور املهمة أيضا حفظ الوقت واحلرص على اإل     راف بأنفـسكم علـى   ش
  حاجات املسلمني اليت ترفع إليكم إليالئها ما تستحق من العناية ، 

وأسأل اهللا بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن يوفقكم لكل خري ، وأن يعينكم علـى              
ر بكم احلق وأهله ، وخيذل      أداء ما جيب عليكم ، وأن مينحكم البطانة الصاحلة وأن ينص          

. بكم الباطل وأهله ، وأن جيعلنا وإياكم من اهلداة املهتدين ، إنه ويل ذلك والقادر عليه          
  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  الرئيس العام
  إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة إخواين املؤمترين وفقهم اهللا ملـا فيـه                  
  رضاه ونصر م دينه آمني 

  سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

فيسرين إفادة إخواين املؤمترين بأنه يسعدين كثريا إجابة دعـوة القـائمني      : أما بعد   
ة للمشاركة يف هذا املؤمتر الكرمي الذي سيحضره الكثري مـن رجـال             على هذه اجلامع  

العلم واملعرفة ، بغية مشاركة إخوام يف هذا االحتفال مبرور قرن ونصف على تأسيس              
هذه اجلامعة ، إال أنه بسبب مشاغلي الكثرية مل أمتكن من اإلجابة بنفسي ، وقد أنبت                

مد بن إبراهيم بن قعود مدير إدارة الدعوة        فضيلة الشيخ حم  : يف ذلك األخوين الكرميني     
يف اخلارج ، وفضيلة االبن الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز مدير مكتيب ليمثال الرئاسـة    
العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد يف اململكة العربية السعودية           

 سبحانه أن يكلل جهود املـؤمترين       يف هذا االجتماع املبارك إن شاء اهللا ، سائال املوىل         
 وـذه   .بالنجاح والفالح وأن يهديهم سواء السبيل وأن ينفع جبهودهم العباد والبالد          

ن أتقدم إىل إخواين املؤمترين بكلمة خمتـصرة تناسـب          أاملناسبة أرى من الواجب علي      
  : املقام فأقول 

                                                
وناب عن مساحته  هـ ، ١٤٠٠عقد هذا املؤمتر يف ديوبند باهلند يف شهر مجادى األوىل سنة ) ١(

 .الشيخان املذكوران ، وألقى الكلمة الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن باز نيابة عن مساحته 
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  . احلمد هللا والصالة والسالم على رسوله وعلى آله وصحبه 

فإن من نعم اهللا على عباده املؤمنني يف كل مكان أن يوجد بينهم من يهتم        : أما بعد   
بإخوام القائمني على دور العلم خاصة ، وشأن الدعوة اإلسالمية عامـة يف مجيـع               
األصقاع من العامل ، جيندون لذلك إمكانام ويبذلون اجلهود العظيمة يف سبيل ذلـك              

  . الء كلمة اهللا ورفع راية اإلسالم ويستسهلون الصعاب من أجل إع

إنه من دواعي السرور والغبطة أن جيتمع خنبة من املـؤمنني يف         : أيها األخوة الكرام    
أي مكان والسيما أهل العلم للنظر يف مشكالت املسلمني وتبادل الرأي فيما يـصلح              

ويدعمها شؤوم وحيل مشكالم ويرفع من شأن العلم وأهله ويؤيد املؤسسات العلمية       
ويوجهها الوجهة الصاحلة ، ويسهل أسباب وصول العلم للراغبني فيه ، وعليه فالـذي            
أوصيكم به ونفسي تقوى اهللا سبحانه يف مجيع األحوال واإلخالص له يف مجيع األعمال          

يـا أَيهـا   ﴿: والصرب واملصابرة يف سبيل نشر العلم ودعوة احلق ، عمال بقوله سبحانه     
 نآم الَِّذين     اِدِقنيالص عوا مكُونو قُوا اللَّهوقوله عز وجل     )١(﴾وا ات  :﴿    ا الَّـِذينها أَيي

 وإن أهم العلوم علم     )٢(﴾آمنوا اصِبروا وصاِبروا وراِبطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفِْلحونَ       
، وهي عقيدة أهـل الـسنة       العقيدة الصحيحة وتبصري الطلبة ا وحتذيرهم مما خيالفها         

واجلماعة املستقاة من كتاب اهللا العزيز وسنة رسوله األمني ، وأن توضح هلـم أدلتـها       
وأا هي العقيدة اليت نزل ا القرآن وصحت ا السنة ودرج عليها أصحاب رسـول               

   وأتباعهم  صلى اهللا عليه وسلماهللا

                                                
  .١١٩سورة التوبة اآلية ) ١(
 .٢٠٠سورة التوبة آل عمران اآلية ) ٢(
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ائه وصفاته ، وأنه سـبحانه هـو        بإحسان ، وهي توحيد اهللا يف عبادته وربوبيته وأمس        
املستحق للعبادة دون كل ما سواه ، وأنه ذو األمساء احلسىن والصفات العلى ، ال شبيه                
له ، وال كفء له ، وال ند له ، وال يشابه خلقه يف شيء من صفاته ، كما قال عـز                      

 يوضح لطلبة العلـم      فينبغي أن  )١(﴾لَيس كَِمثِْلِه شيٌء وهو السِميع الْبِصري     ﴿: وجل  
هذا األمر بغاية البيان ، وأن ما سلكه بعض الفرق املنتسبة لإلسالم من تأويـل آيـات     
الصفات وأحاديثها عن ظاهرها مسلك ال جيوز األخذ به وال اإلقرار عليه ، بل جيـب                
التنبيه على فساده وأنه خمالف لنصوص الكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة ، وهكذا ما            

ثري من البلدان اإلسالمية من الغلو يف األموات واالستغاثة م والنـذر هلـم              وقع يف ك  
 كل ذلك وحنوه مناقض     -ودعائهم من دون اهللا وطلب شفاعتهم وشفاء املرضى منهم        

لقول ال إله إال اهللا ، وملا دعا إليه رسول اهللا من إخالص العبادة هللا وحده وترك عبادة                  
 )٢(﴾وأَنَّ الْمساِجد ِللَِّه فَال تدعوا مع اللَِّه أَحدا       ﴿: ما سواه ، كما قال اهللا عز وجل         

قُلْ ِإنَّ صالِتي ونسِكي ومحياي ومماِتي ِللَّـِه رب الْعـالَِمني ال            ﴿: وقال سبحانه   
      ِلِمنيسلُ الْما أَوأَنو تأُِمر ِبذَِلكو لَه ِريكومن ، ىن كثرية    واآليات يف هذا املع    )٣(﴾ش

 وقولـه  )٤(﴾فَادعوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين ولَو كَِره الْكَاِفرونَ﴿: ذلك قوله سبحانه   
ذَِلك ِبأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ ِمن دوِنِه هو الْباِطلُ وأَنَّ اللَّـه               ﴿: عز وجل   

الْكَِبري ِليالْع و٥(﴾ه(.  

                                                
 .١١سورة الشورى اآلية ) ١(
 .١٨سورة اجلن اآلية ) ٢(
 .١٦٣ – ١٦٢سورة األنعام اآليتان ) ٣(
 .١٤غافر اآلية سورة ) ٤(
 .٦٢سورة احلج اآلية ) ٥(
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حق اهللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا بـه          ( :  صلى اهللا عليه وسلم     وقال النيب 
 واألحاديث )من مات وهو يدعو هللا ندا دخل النار       (:  وقال عليه الصالة والسالم      )شيئا

يف هذا املعىن كثرية معلومة ، وإمنا القصد التذكري ذا األمر العظـيم والتواصـي بـه                 
ـ           اموالتعاون الك   الـشرك   واعل ما على تبصري الناس به وتفقيههم فيه وحتذيرهم من أن

الذي حرمه اهللا ، ويلي ذلك وصية املسلمني والسيما طلبة العلم بلزوم السنة واحلـذر               
قُلْ ِإنْ كُنتم تِحبونَ اللَّه فَاتِبعوِني يحِبـبكُم اللَّـه          ﴿: من البدعة كما قال عز وجل       

والساِبقُونَ الْأَولُونَ ِمـن الْمهـاِجِرين   ﴿:  وقال اهللا سبحانه )١(﴾م ذُنوبكُمويغِفر لَكُ 
هنوا عضرو مهنع اللَّه ِضياٍن رسِبِإح موهعبات الَِّذيناِر وصالْأَناآلية )٢(﴾و  .  

 متفـق  )فهو ردمن أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه    (: وقال عليه الصالة والسالم     
أما بعد فـإن    (:  يف خطبته يوم اجلمعة       صلى اهللا عليه وسلم    على صحته ، وكان يقول    

 وشـر األمـور      صلى اهللا عليه وسلم    خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد       
 واآليات واألحاديث يف هذه املسألة كثرية معلومة ، وكـل  )حمدثاا وكل بدعة ضاللة  
صـلى اهللا عليـه     ادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا           ذلك داخل يف حتقيق شه    

  . وسلم

 مناصحة والة أمر املسلمني يف - وهو من حتقيق الشهادتني  -ومن أهم املهمات أيضا   
مجيع الدول اإلسالمية ومطالبتهم بتحكيم كتاب اهللا وسنة رسوله الكرمي يف كل شيء،             

ومن لَم يحكُم ِبما    ﴿:  بقوله سبحانه    والرضا حبكمهما واالنزجار عما خيالفهما عمال     
 مه فَأُولَِئك لَ اللَّهزأَن  

                                                
 .٣١ سورة آل عمران اآلية  )١(
 .١٠٠سورة التوبة اآلية ) ٢(
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ومن لَـم  ﴿ )٢(﴾ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ     ﴿ )١(﴾الْكَاِفرونَ
   )٣(﴾يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ

فَال وربك ال يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم ال           ﴿: وقوله عز وجل    
  . )٤(﴾يِجدوا ِفي أَنفُِسِهم حرجا ِمما قَضيت ويسلِّموا تسِليما

مما وقع يف   ن  وومما جيدر التنبيه عليه أنه حيسن من هذا املؤمتر العظيم أن حيذر املسلم            
بالدهم وغريها من املذاهب اهلدامة ، واألفكار الزائفة من شيوعية وائيـة وقاديانيـة              
وغريها ، مما خيالف العقيدة الصحيحة والشرع املطهر ، وقد يغتر ا من ال علم عنـده          
ويقع يف حبائل الدعاة إليها واملروجني هلا ، فالواجب على أهل العلـم أن يـشرحوها                

واهللا املـسئول أن    . روهم منها نصحا هللا ولعباده وبراءة للذمة وأداء لألمانة          للناس وينذ 
يكتب ملؤمتركم هذا التوفيق والنجاح يف كل قراراته وتوصياته ، وأن ينفع به املـسلمني   
وأن يضاعف مثوبتكم ، كما أسأله سبحانه أن يصلح قادة املسلمني وعلماءهم يف كل              

ته والتحاكم إليها واحلذر من كل ما خيالفها إنه ويل          مكان ، وأن يوفقهم لتحكيم شريع     
  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته . ذلك والقادر عليه 

  الرئيس العام
  إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

  

                                                
 .٤٤سورة املائدة اآلية ) ١(
 .٤٥سورة املائدة اآلية ) ٢(
 .٤٧سورة املائدة اآلية ) ٣(
 .٦٥سورة النساء اآلية ) ٤(
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ب . ع  . ح  : من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم األسـتاذ               

  . وفقه اهللا ملا يرضيه آمني 

  سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

كتابكم الكرمي املؤرخ بدون ، وصل ، وصلكم اهللا داه ، وسرنا منه علـم               : بعد  
 والتحصيل خلدمة أمتكم ووطنكم ، فاحلمد هللا علـى          صحتكم واستمراركم يف الطلب   

ولقد سررنا كثريا مبا ذكرمت مـن قيـامكم         . ذلك ، نسأل اهللا لكم التوفيق والنجاح        
بالدعوة إىل نشر اإلسالم وبيان فضائله والرد على خصومه ، وطلبكم إرسال بعـض               

عندما يتـبني هلـم     الدعاة من اجلامعة اإلسالمية لوجود الكثريين ممن يتقبلون اإلسالم          
حقيقته ويتضح هلم مسو تشريعاته وعدالة نظمه ، فاحلمد هللا أن وفقكم للقيـام ـذه                
املهمة الشريفة واهلدف النبيل نسأل اهللا أن يزيدكم من اخلري واهلدى وأن ينفـع بكـم            

أما ما أشرمت إليه من طلب إرسـال        . وجيعلنا وإياكم من اهلداة املهتدين إنه جواد كرمي         
إىل أمريكا للدعوة والتبليغ ، فنفيدكم أننا مهتمون بذلك كثريا وحنن نقدر لكـم              بعثة  

هذه البادرة الكرمية وسوف نرسل إن شاء اهللا من يقوم بذلك عندما يتيسر من يـصلح             
هلذه املهمة ممن جييد اللغة اإلجنليزية ؛ ألن اللغة هي اليت حتول كثريا بيننا وبني ما نريد ،                  

  .  كل ما نصبوا إليه من عزة اإلسالم وصالح أمر املسلمني حقق اهللا لنا ولكم

وقد أرسلنا بعثات كثرية إىل أفريقيـا جبميـع أقطارهـا للـدعوة واإلرشـاد،               
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وكتابة تقارير عن حالة املسلمني هناك ، ودراسة مشاكلهم والتعرف على اجلمعيـات             
ة الذين حيسن ابتعـاثهم  اإلسالمية وبذل املساعدات اليت ميكن تقدميها هلم واختيار الطلب       

إىل اجلامعة اإلسالمية باملدينة ، وقد جنحت هذه البعثات حبمد اهللا جناحا كبريا وحققت              
خريا كثريا نشكر اهللا على ذلك ونسأله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسـائر املـسلمني       

أن للفقه يف الدين والثبات عليه وبذل اجلهود يف الدعوة إليه ونشر حماسنه وتعاليمـه و              
يوفق والة أمرنا ملا فيه صالح أمر املسلمني وسالمة دينهم ومجع كلمتهم إنه ويل ذلك               

  . والقادر عليه 

أما ما تضمنه خطابكم من السؤال عن حكم مسح املرأة على اخلمار عند غـسلها               
من اجلنابة ، وأن التزام املرأة األمريكية بغسل الرأس بعد اجلنابة كل مرة قد يقف حجر                

  .  فقد فهمته -إخل. . .  طريق إسالمها لكوا تتخذ شكال لرأسها يغريه املاء عثرة يف

أن املعلوم من الشرع املطهر ومن كالم أهل العلـم أن املـسح علـى               : واجلواب  
احلوائل من خف وعمامة ومخار ال جيوز يف اجلنابة باإلمجاع ، وإمنا جيوز يف الوضـوء                

 صلى اهللا عليـه     أمرنا رسول اهللا  : نه قال   خاصة حلديث صفوان بن عسال رضي اهللا ع       
 إذا كنا مسافرين أن ال نرتع خفافنا ثالثة أيام ولياليهن إال من جنابة ولكن مـن               وسلم

غائط وبول ونوم ، وال ريب أن الشريعة اإلسالمية هي شريعة السماحة والتيـسري ،                
  عليه وسلم   صلى اهللا  ديد ؛ ألن الرسول   شولكن ليس يف غسل الرأس من اجلنابة حرج         

ـ يا رسول اهللا إين أشـد  : ملا سألته أم سلمة عن الغسل من اجلنابة واحليض قائلة       عر ش
إمنا يكفيك أن   (: رأسي ، أفأنقضه لغسل اجلنابة واحليضة قال هلا عليه الصالة والسالم            

   حتثي على رأسك ثالث حثيات مث تفيضني عليك
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رشد النساء الاليت يتحرجن من غسل       أخرجه مسلم يف صحيحه ، فعليه ي       )املاء فتطهرين 
رءوسهن يف اجلنابة بأنه يكفيهن أن حيثني على رءوسهن ثالث حثيات من املاء حـىت               
يعمه املاء من غري حاجة إىل نقض وال تغيري شيء من الزي الذي يشق عليهن تغـيريه ،    

لكرمية الدائمة  مع بيان ما هلن عند اهللا من األجر العظيم والعاقبة احلميدة واحلياة الطيبة ا             
يف دار الكرامة إذا صربن على أحكام الشريعة ومتسكن ا ، لكن احلوائل الضرورية اليت        
حيتاجها اإلنسان لعروض كسر أو جرح ال بأس باملسح عليها يف الطهـارة الكـربى               
والصغرى ، من أجل الضرورة من غري توقيت ، ما دامت احلاجة ماسـة إىل ذلـك ،                  

 أن يعـصب   صلى اهللا عليه وسلم  الذي شج يف رأسه فأمر النيب      حلديث جابر يف الرجل   
  . على جرحه خرقة وميسح عليها مث يغسل سائر جسده ، أخرجه أبو داود يف سننه 

ومما حيسن التنبيه عليه للراغبني والراغبات يف اإلسالم عند التوقف يف بعض املسائل             
باملكـاره والنـار حفـت      أو التحرج يف بعض األحكام أن يقال هلم إن اجلنة حفت            

بالشهوات ، وأن اهللا سبحانه أمر عباده مبا أمرهم به ليبلوهم أيهم أحسن عمال ، فليس                
احلصول على رضي الرب ودخول جنته والفوز بكرامته باألمر السهل من كل الوجوه             
الذي يناله اإلنسان بدون أي مشقة ، ليس األمر هكذا ، بل ال بد من صـرب وجهـاد           

مل للكثري من املشاق يف سبيل مرضاة الرب جل وعال ، ونيـل كرامتـه               للنفس ، وحت  
ِإنا جعلْنا ما علَى الْأَرِض ِزينةً      ﴿: والسالمة من غضبه وعقابه ، كما قال اهللا عز وجل           

  الَِّذي ﴿:  وقال تعاىل )١(﴾لَها ِلنبلُوهم أَيهم أَحسن عملًا

                                                
 .٧سورة الكهف اآلية ) ١(
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  يالْحو توالْم لَقلًا    خمع نسأَح كُمأَي كُملُوبى  ﴿:  وقال تعاىل    )١(﴾اةَ ِليتح كُمنلُوبلَنو
     كُماربأَخ لُوبنو اِبِرينالصو كُمِمن اِهِدينجالْم لَمعواآليات كثرية يف هذا املعىن       )٢(﴾ن  .

 أحوال املسلمني وأن ميـن      واهللا املسئول أن جيعلنا وإياكم من دعاة اهلدى ، وأن يصلح          
على اجلميع بالبصرية فيما خلقوا له ، وأن يكثر بينهم دعاة احلق إنه على كـل شـيء         

  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته . قدير 

  نائب رئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

   

                                                
 .٢سورة امللك اآلية )١(
 .٣١ة حممد اآلية سور) ٢(
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سـالم  . ة الطلبة املسلمني بباكستان حفظهم اهللا تعاىل        إخواين رئيس وأعضاء مجعي   
  . عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

فإين أمحد إليكم اهللا الذي ال اهللا إال هو ، وأسأله عز وجـل أن جيعـل                 : أما بعد   
عملكم من أسباب إعالء كلمة اهللا وإعزاز دينه ونصر شريعته واتباع سنة رسـول اهللا               

اليت ا عز الدنيا وسعادة اآلخرة ، وال خالص لإلنـسانية    ،    صلى اهللا عليه وسلم    حممد
 ، وال    صلى اهللا عليه وسلم    املضطربة إال بسلوك سبيل هذا الرسول العظيم والنيب الكرمي        

شك أن مثل هذا املؤمتر من أمثالكم شباب املسلمني إذا أخلصت فيه النيـات هللا عـز                 
عظيمة ، والنتائج احلسنة ، والثمـار      وجل وبذلت فيه اجلهود الصادقة يكون له اآلثار ال        

 إذا وجهوا توجيهـا إسـالميا      - وهم قادة املستقبل   -الطيبة إن شاء اهللا ؛ ألن الطالب      
 صلى  صحيحا ، ومنت فيهم روح اإلسالم وشبت معهم األخالق اليت رمسها رسول اهللا            

ا إىل   فإم يكونون من أعظم أسباب سعادة أمتهم والسري          - للمسلمني اهللا عليه وسلم  
أحسن املناهج ، وجتنيبها ويالت املذاهب اهلدامة واملبادئ املدمرة والعقائد املنحرفة اليت            

وإن اهللا تبارك وتعاىل قد من على املسلمني ذا الـدين           . تفتك باألمم وتقتل الشعوب     
العظيم املشتمل على أعظم املناهج وأحسن األنظمة وأعدل القوانني ، وقد تكفل اهللا عز              

: ملن يطبق شريعته أن يهديه الصراط املستقيم ، ويف ذلك يقـول عـز وجـل                 وجل  
﴿ِسِننيحالْم علَم ِإنَّ اللَّها ولَنبس مهنِديها لَنوا ِفينداهج الَِّذين١(﴾و(.  

                                                
 .٦٩سورة العنكبوت اآلية ) ١(
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ن اإلسالم هو سبب حياة القلوب واألمم ، وأنه روح حتيا ـا             أ كما بني سبحانه    
أَومن كَـانَ ميتـا   ﴿:  يف ضوئه املسلمون ، حيث يقول عز وجل        النفوس ونور ميشي  

       سـاِت لَـيِفـي الظُّلُم ثَلُـهم ـناِس كَمِشي ِبِه ِفي النما يورن ا لَهلْنعجو اهنييفَأَح
ا كُنـت  وكَذَِلك أَوحينا ِإلَيك روحا ِمن أَمِرنا م      ﴿:  وكما قال عز وجل      )١(﴾ِبخاِرٍج

               كِإنا واِدنِعب اُء ِمنشن نِدي ِبِه مها نورن اهلْنعج لَِكنانُ وال الِْإميو ابا الِْكتِري مدت
 وقد جرب الناس املذاهب اجلديدة املنحرفة فكانـت         )٢(﴾لَتهِدي ِإلَى ِصراٍط مستِقيمٍ   

نفوس وجلب اخلراب والدمار على أتباعها سببا لشقوة الشعوب وتدمري احلياة وإفالس ال  
واملبتلني ا ، خبالف شريعة اإلسالم اليت جربت يف مئات السنني فكانت بلسما شافيا              

تزال شريعة اإلسالم أعظم رابطة      ودواء ناجعا لكل أمراض اإلنسانية ، كما كانت وال        
فاملسلم أخو املـسلم  جتمع مشل املسلمني بقطع النظر عن أوطام أو ألوام أو لغام ،            

دون فرق بني جيل وجيل أو قبيلة وقبيلة أو لغة ولغة ، ولن يستشعر املـسلم حـالوة                
اإلسالم إال إذا كان مع أخيه املسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا ، ولذلك كان اإلسالم               

  . أمنت القواعد إلقامة اتمع املثايل 

عمل لرفع راية اإلسـالم ، وإعـزاز        وإنا لنرجو اهللا تبارك وتعاىل أن يوفقكم إىل ال        
كلمته وأن مينحكم الفقه يف دينه واحملافظة عليه والصدق يف الدعوة إىل التمـسك بـه             

  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته . واحلذر مما خيالفه إنه مسيع قريب 

  أخوكم
  رئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
                                                

 .١٢٢سورة األنعام اآلية ) ١(
 .٥٢سورة الشورى اآلية ) ٢(
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من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل األبناء الكرام طلبة اجلامعة اإلسالمية زادهـم                
  . اهللا من العلم واإلميان آمني 

  : سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

) صـوت الطلبـة     ( عزمكم على إصدار العدد األول من جملة        فبمناسبة  : أما بعد   
  . يسرين أن أكتب إليكم هذه الكلمة لنشرها يف الة 

إن من أهم املهمات اإلخالص يف طلب العلم بأن يكون طلبه هللا ال لغرض              : فأقول  
آخر ؛ ألن ذلك هو سبيل االنتفاع به ، وسبب التوفيق لبلوغ املراتب العالية يف الـدنيا           

من تعلم علما   (:  أنه قال     صلى اهللا عليه وسلم    واآلخرة ، وقد جاء يف احلديث عن النيب       
مما يبتغي به وجه اهللا ال يتعلمه إال ليصيب به عرضا من الدنيا مل جيد عرف اجلنة يـوم                   

 صـلى    أخرجه أبو داود بإسناد صحيح ، وأخرج الترمذي عنه         - يعين رحيها  - )القيامة
من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو           (: ل   أنه قا  اهللا عليه وسلم  

  . )ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله اهللا النار

فأوصيكم مجيعا وأوصي كل مسلم يطلع على هذه الة باإلخالص هللا يف مجيـع              
لْيعملْ عملًا  فَمن كَانَ يرجوا ِلقَاَء ربِه فَ     ﴿: األعمال ، عمال بقول اهللا سبحانه وتعاىل        

  .)١(﴾صاِلحا وال يشِرك ِبِعبادِة ربِه أَحدا

                                                
 .  هـ ١٣٨٨ / ١١ / ٢٣ صدرت من مكتب مساحته يف  )١(
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يقول اهللا عز وجل أنا     (:  أنه قال     صلى اهللا عليه وسلم     ويف صحيح مسلم عن النيب    
 كمـا   )أغىن الشركاء عن الشرك من عمل عمال أشرك معي فيه غريي تركته وشركه            

 سبحانه ومراقبته يف مجيع األمور عمـال        أوصيكم مجيعا وأوصي كل مسلم خبشية اهللا      
 وقوله  )٢(﴾ِإنَّ الَِّذين يخشونَ ربهم ِبالْغيِب لَهم مغِفرةٌ وأَجر كَِبري        ﴿: بقوله عز وجل    

  صـلى اهللا عليـه وسـلم    وقال الـنيب )٣(﴾وِلمن خاف مقَام ربِه جنتانِ    ﴿: سبحانه  
 وقال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا        ) ألخشاكم هللا وأتقاكم له    أما واهللا إين  (: ألصحابه

رأس :  ، وقال بعض الـسلف       )كفى خبشية اهللا علما وكفى باالغترار به جهال       (: عنه  
" من كان باهللا أعرف كان منه أخـوف         : " ، وقال بعض السلف     ) العلم خشية اهللا    

قواه وإخالصه ووقوفه عند فكلما قوي علم العبد باهللا كان ذلك سببا لكمال خشيته وت          
ِإنما يخشى اللَّه ِمـن ِعبـاِدِه       ﴿: احلدود وحذره من احملارم ، وهلذا قال اهللا سبحانه          

 يعين اخلشية الكاملة ، فالعلماء باهللا وبدينه من أخشى الناس هللا وأتقاهم له              )٤(﴾الْعلَماُء
هم بإحسان ، وهلذا أخرب النيب أن وأقومهم بدينه ، وعلى رأسهم الرسل واألنبياء مث أتباع        

من يرد  (: من عالمات السعادة أن يفقه العبد يف دين اهللا ، فقال عليه الصالة والسالم               
 أخرجاه يف الصحيحني من حديث معاوية رضي اهللا عنه ،           )اهللا به خريا يفقهه يف الدين     

ـ              شيته وأداء فرائـضه  وما ذاك إال ألن الفقه يف الدين حيفز العبد إىل القيام بأمر اهللا وخ
  واحلذر من مساخطه ويدعوه إىل 

                                                                                                                           
 .١١٠سورة الكهف اآلية ) ١(
 .١٢سورة امللك اآلية ) ٢(
 .٤٦سورة الرمحن اآلية ) ٣(
 .٢٨سورة فاطر اآلية ) ٤(
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  . مكارم األخالق وحماسن األعمال والنصح هللا ولعباده 

فأسأل اهللا عز وجل أن مينحنا وإياكم وسائر املسلمني الفقه يف دينه واالستقامة عليه           
ى ، إنه ويل ذلك والقادر عليه وصل       وأن يعيذنا مجيعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا       

  . اهللا وسلم على عبده ورسوله نبينا حممد وآله وصحبه 

  . نائب رئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 
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  :احلمد هللا وكفى وسالم على عباده الذين اصطفى ، أما بعد 

تقوى اهللا سبحانه وتعاىل يف      فالذي أوصي به أبنائي طالب اجلامعة اإلسالمية هو         
مجيع األحوال ، واحلرص على طلب العلم والعناية باملقررات الدراسية واملذاكرة فيمـا             
بينهم فيما قد خيفى من مسائلها ، واإلصغاء للمدرسني والسؤال عن كل ما يشكل يف               

  . الدرس باألسلوب احلسن 

مل مبا علم ، وقد جاء    إصالح النية وحفظ الوقت والع    : ومن أهم أسباب التحصيل     
وشاهد هذا يف كتاب اهللا     ) من عمل مبا علم أورثه اهللا علم ما مل يعلم           (يف بعض اآلثار    

 وقولـه   )٢(والَِّذين اهتدوا زادهم هدى وآتـاهم تقْـواهم﴾       ﴿: سبحانه قوله تعاىل    
 أهم األسباب أيضا االستقامة على      ومن )٣(﴾ويِزيد اللَّه الَِّذين اهتدوا هدى    ﴿: سبحانه

ومن يتِق اللَّه يجعلْ لَه مخرجـا       ﴿: تقوى اهللا واحلذر من املعاصي ، قال اهللا سبحانه          
ِسبتحثُ ال ييح ِمن قْهزري٤(﴾و(.   

واملخرج من اجلهل من أهم املخارج املطلوبة كما أن العلم من أفضل الرزق الذي               
  يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ ﴿: تقوى ، وقال تعاىل ينتج عن ال

                                                
  . هـ ١٣٨٨ / ١٠ / ١٨رت من مكتب مساحته يف  صد )١(
  .١٧سورة حممد اآلية ) ٢(
  .٧٦سورة مرمي اآلية ) ٣(
  .٣ – ٢سورة الطالق اآليتان ) ٤(
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 اآلية ، وأحسن ما قيل يف تفسري الفرقان أنه ما حيصل            )١(﴾تتقُوا اللَّه يجعلْ لَكُم فُرقَانا    
  . للعبد من نور العلم الذي يفرق به بني احلق والباطل 

لوم بالنص والواقع كمـا قـال اهللا        أما أثر املعاصي يف احلرمان من العلم النافع فمع        
 وال  )٢(﴾وما أَصابكُم ِمن مِصيبٍة فَِبما كَسبت أَيِديكُم ويعفُو عن كَـِثريٍ          ﴿: سبحانه  

إن (: ريب أن حرمان العلم النافع من أعظم املصائب ، ويف احلديث عن النيب أنه قـال    
افعي بني يدي مالك رمحة اهللا عليهما        وملا جلس الش   )العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه    

أو ) إين أرى اهللا قد ألقى عليك من نوره فال تطفئه باملعاصـي             (: قال مالك للشافعي    
  . كما قال رمحه اهللا 

  : وقال الشافعي رمحه اهللا 

   فأرشدين إىل ترك املعاصي   شكوت إىل وكيع سوء حفظي 
  يؤتاه عاصي ور اهللا ال ـون    ور ـم بأن العلم نـ وقال اعل

 وأسأل اهللا أن مينحكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصاحل وأن ينفع بكم عباده إنه              
  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته . خري مسئول 

  نائب رئيس اجلامعة اإلسالمية
  .عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز 

  . هـ ١٨/١٠/١٣٨٨صدرت من مكتب مساحته يف

                                                
  .٢٩سورة األنفال اآلية ) ١(
 .٣٠سورة الشورى اآلية ) ٢(
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من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم معايل وزير التعليم العـايل    
  حفظه اهللا تعاىل .      حسن بن عبد اهللا آل الشيخ : الشيخ 

 على معاليكم أن التعليم اجلامعي      ىالخيف" وبعد  . محة اهللا وبركاته    سالم عليكم ور  
ج خمتلفة من دينية ودنيوية ، واألساتذة القائمون على التعليم كثري ، منهم جاء من               مناه

بلدان ال ختفى عليكم حاهلا ، وقد نشأ من ذلك تأثري بعض األفكار على بعض تـأثريا                 
ليس مبحمود ، والطلبة هم الذين ترد عليهم املؤثرات فيتأثرون ا وليس لـدى كـثري              

لشبه ، وقد قمت بزيارة بعض اجلامعـات إللقـاء بعـض         منهم من البصرية ما جيلوا ا     
احملاضرات بناء على الدعوة اليت وجهت إيل ، فأدركت أن الطلبة يف أمس احلاجـة إىل          

ن تعتين  أالعناية م وأنتم املسئولون عنهم أمام اهللا سبحانه ، وبناء على ذلك فإنين أرى               
يف مجيع اجلامعات ، ويتوىل إلقاءها ذه الناحية عناية خاصة ، وذلك بتعميم احملاضرات         

من يصلح لذلك وخيتار لكل جامعة من أهل البلد اليت هي فيه ، وإذا دعت احلاجة إىل                 
أشخاص من النوادر يقومون بزيارة اجلامعات اليت ليست يف بلدهم فينبغي أن تيسر هلم              

 ذه املهمة ، سبل ذلك ، وميكن معاليكم التنسيق بينكم وبني اجلهات الدينية للقيام  

                                                
  . هـ ١٤٠٠ / ٦ / ٩صدر من مكتب مساحته يف ) ١(
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والتأكيد على مديري اجلامعات باختيار من يقوم بذلك من األساتذة وغريهـم ،              
وأسأل اهللا أن يبارك يف جهودكم وأن ينفع بكم عباده وأن يوفقنا مجيعا لكل ما فيـه                 

  . رضاه وصالح أمر عباده 

  . . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  الرئيس العام
  ية واإلفتاء والدعوة واإلرشادإلدارات البحوث العلم

  . هـ ٩/٦/١٤٠٠صدر من مكتب مساحته يف 
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 احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممـد             
  . وعلى آله وصحبه أمجعني 

حث عليه يف كتابه الكـرمي ،       فإن اهللا سبحانه وتعاىل قد بني فضل العلم و        : وبعد  
 وقـال  )٢(﴾يرفَِع اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم والَِّذين أُوتوا الِْعلْم درجـاتٍ  ﴿: قال تعاىل   

 )٣(﴾هلْ يستِوي الَِّذين يعلَمونَ والَِّذين ال يعلَمونَ ِإنما يتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ          ﴿: تعاىل  
   )٤(﴾وِتلْك الْأَمثَالُ نضِربها ِللناِس وما يعِقلُها ِإال الْعاِلمونَ﴿: عاىل وقال ت

هو العلم الشرعي املوصل إىل معرفة اهللا سبحانه وتعاىل بأمسائـه           : واملقصود بالعلم   
وصفاته ، وأنه اإلله احلق الذي ال يستحق أحد أن يعبد سواه ، وأنه الـرب اخلـالق                  

ملتصرف ذا الكون واملنعم على مجيع العاملني ، واملوصل أيـضا إىل معرفـة              الرازق وا 
رسول اهللا حممد ، وأنه الرسول اخلامت املبلغ عن اهللا شرعه ووحيه ، واملوصل إىل معرفة                
هذا الدين الذي جاء به حممد عن اهللا وبلغنا به يف كتاب اهللا وسنة رسوله مبا يـشمل                  

اد والسياسة واالجتماع ويف القضاء والتشريع واالقتـصاد     مجيع نواحي حياتنا يف االعتق    
  ومجيع ما حيتاجه املسلمون يف أمور 

                                                
حممد بن سعود اإلسالمية حول تدوين بعض االنطباعات جواب خلطاب معايل مدير جامعة اإلمام ) ١(

  .  عن املعاهد العلمية ؛ وذلك لنشرها يف إصدار عن املعاهد العلمية 
  .١١سورة اادلة اآلية ) ٢(
  .٩سورة الزمر اآلية )   ٣(
  .٤٣سورة العنكبوت اآلية )  ٤(
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  . حيام ومعادهم 

فهذا العلم هو العلم احلقيقي الذي أثىن اهللا على محلته ورفع قدرهم وجعلهم مـن               
والْمالِئكَـةُ وأُولُـو   شِهد اللَّه أَنه ال ِإلَه ِإال هو    ﴿: الشهداء على وحدانيته قال تعاىل      

        ِكيمالْح ِزيزالْع وِإال ه ِط ال ِإلَها ِبالِْقسم أخشى     )١(﴾الِْعلِْم قَاِئمووصفهم سبحانه بأ 
ِإنما يخشى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَماُء ِإنَّ اللَّـه عِزيـز           ﴿: الناس هللا سبحانه فقال تعاىل      

خلشية الكاملة ، وعلى رأسهم الرسل واألنبياء علـيهم الـصالة           ا:  واملعىن   )٢(﴾غَفُور
  . والسالم 

وقد أمر اهللا سبحانه وتعاىل عباده املؤمنني بأن تنفر طائفة منهم للتعلم والتفقـه يف               
هذا الدين ، ليكونوا على بصرية ونور من اهللا ، وليعلموا أحكامه وشـرائعه ويبلغـوا                

: تقيم بسلوك هذا الدين وااللتزام به ، قال تعـاىل       أقوامهم ويوجهوهم إىل الصراط املس    
فَلَوال نفَر ِمن كُلِّ ِفرقٍَة ِمنهم طَاِئفَةٌ ِليتفَقَّهوا ِفي الديِن وِلينِذروا قَومهم ِإذَا رجعوا              ﴿

  . )٣(﴾ِإلَيِهم لَعلَّهم يحذَرونَ

 أعـين اململكـة العربيـة       -اململكـة ومن نعم اهللا العظيمة على املسلمني يف هذه         
 أن قيض هلم من يقوم ذا الدين كلما خبا نـوره            -السعودية، ويف مجيع بالد املسلمني    

وتزامحت عليه قوى الكفر وخيم على املسلمني اجلهل ، فيبعث اهللا من القادة الصاحلني              
ماته اجلهالء  والعلماء واألفاضل واحلكام املخلصني من يقوم بنصر هذا الدين وإحياء ما أ           
  . من رسومه ، ونشر العلم وتعليمه ، وحتكيم شريعة اهللا وكبت الباطل وأهله 

                                                
  .١٨سورة آل عمران اآلية ) ١(
  .٢٨سورة فاطر اآلية ) ٢(
  .١٢٢التوبة اآلية سورة )٣(
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ومن فضل اهللا على هذه اجلزيرة أن قام فيها اإلمام الشيخ حممد بن عبد الوهـاب ،         
واإلمام حممد بن سعود رمحة اهللا عليهما ، وتعاهدا على نصرة هذا الدين ، وصـدقا يف        

 ومكن هلم يف األرض وقامت بذلك حلق العلم باملساجد ، وانتشر            ذلك ، فنصرمها اهللا   
التدريس فيها ، وأخذ العلماء أماكنهم يف توعية الناس بدينـهم وتعلـيمهم أحكامـه           
وشرائعه ، واستمرت على ذلك حىت انتشر العلم يف أرجاء هذه البالد والبلدان ااورة              

ة قرى ومدن يف هذه اجلزيرة العربية       وفتحت املدارس واملعاهد العلمية وانتشرت يف عد      
  . ، وكذا الكليات وغريها من وسائل نشر العلم 

ولقد كان للمعاهد العلمية التابعة جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسـالمية األثـر              
العظيم يف نشر علوم العقيدة والشريعة ، وتربية األجيال الناشئة على فهم كتـاب اهللا                

  .  العربية ، لغة القرآن والسنة وفقهه ومعرفة علوم اللغة

وإن مثار هذه املعاهد وما حصل ا من اخلري العظيم والنفع العميم لتظهر واضـحة               
جلية على ناشئة شباب هذه البالد وغريها من البالد اليت فتحت فيها معاهد تابعة هلذه               

نـهم وأن   فنسأل اهللا إن يوفق القائمني عليها للزيادة من كل خـري وأن يعي            . اجلامعة  
  . يضاعف من جهودهم يف اإلكثار منها واحلرص عليها 

كما أن من فضل اهللا أن وفق والة األمر لألمر بفتح بعض هذه املعاهـد خـارج                 
اململكة العربية للسعودية لتقوم بإبالغ احلق واخلري ونشر العقيدة الـصحيحة الـصافية             

 الغراء ، ونرجو اهللا سـبحانه       اخلالية من شوائب الشرك والوثنية وتعليم أحكام الشريعة       
وتعاىل أن يوفقهم لإلكثار منها يف مجيع البلدان ، وأن يوفق القائمني عليهـا الختيـار          

  األشخاص األتقياء 
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وهـذا  . والدعاة املخلصني إلدارة هذه املعاهد والتعليم فيها ، كما هو الواقع اآلن             
قُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعو    ﴿: تعاىل  هو سبيل نبينا حممد ، وأتباعه بإحسان ، كما قال اهللا            

            ِرِكنيشالْم ا ِمنا أَنمانَ اللَِّه وحبسِني وعبِن اتما وٍة أَنِصريلَى بوقال   )١(﴾ِإلَى اللَِّه ع  :
 رواه مـسلم ، ويف  )ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة        (

من يرد اهللا بـه     (: قال رسول اهللا    : معاوية رضي اهللا عنه قال      احلديث املتفق عليه عن     
   .)خريا يفقهه يف الدين

فنحمد اهللا سبحانه وتعاىل أن يسر هذه األماكن لنشر العلم وهيأ أسباا ، ونسأله              
وصـلى اهللا وسـلم   . أن يوفق القائمني عليها ، وأن يكلل جهودهم بالتوفيق والنجاح  

  .  وصحبه وأتباعه إىل يوم الدين على نبينا حممد وعلى آله

  الرئيس العام
  إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

  عبدالعزيز بن عبد اهللا بن باز

جواب خلطاب معايل مدير جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية حول تـدوين             
  .  العلمية بعض اإلنطباعات عن املعاهد العلمية وذلك لنشرها يف إصدار عن املعاهد

   

                                                
  .١٠٨سورة يوسف اآلية ) ١(
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من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرات املشايخ املكـرمني مقادمـة بيـت        
القرزات ، الشيخ عبود بن سعيد ، والشيخ سامل بن سعيد ، واملنصب الـشيخ سـامل                 

اه وأصلح يل وهلم أمـر      بامحيد ، والشيخ عبود بن حممد الدخل ، وفقهم اهللا ملا فيه رض            
  . الدنيا واآلخرة آمني 

بلغين أن بعض اإلخوة يف اهللا قد سـجن  " وبعد . سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته      
بطرفكم بأسباب قيامه بالدعوة اإلسالمية والتحذير من عبادة األولياء واالستغاثة ـم            

لكوـا  .  على األضرحة والنذر هلم وحنو ذلك ، والدعوة إىل هدم القباب واألبنية اليت          
من أسباب الفتنة باملقبورين والغلو فيهم ، وقد كدرين ذلك وكدر من بلغه ذلك مـن                
املسلمني ، وما ذاك إال ألن اهللا سبحانه أنزل القرآن الكرمي وبعث الرسول العظيم حممد               

نبياء بن عبد اهللا لدعوة الناس إىل عبادة اهللا وحده وحتذيرهم من عبادة املخلوقني من األ              
واملالئكة واألولياء وغريهم ، وقد صدع الرسول بذلك وأنذر الناس من الشرك وأمـر              

وقَضى ربك أَال تعبـدوا  ﴿: بإخالص العبادة هللا وحده ، كما قال اهللا سبحانه وتعاىل        
 اه١(﴾ِإال ِإي(    لَ      ﴿:  وقال تعاىل ِلِصنيخم وا اللَّهدبعوا ِإال ِليا أُِمرمفَاءَ  ونح ينالد ه﴾)٢( 

 : وقـال عـز وجـل   )٣(﴾وأَنَّ الْمساِجد ِللَِّه فَال تدعوا مع اللَِّه أَحدا ﴿: وقال تعاىل   
﴿وِلجياِر وهلَ ِفي الناللَّي وِلجي  

  

                                                
  .٢٣سورة اإلسراء اآلية ) ١(
  .٥سورة البينة اآلية )٢(
  .١٨سورة اجلن اآلية )٣(
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         ىمسٍل مِري ِلأَججكُلٌّ ي رالْقَمو سمالش رخسِل وِفي اللَّي ارهالن     لَه كُمبر اللَّه ذَِلكُم
الْملْك والَِّذين تدعونَ ِمن دوِنِه ما يمِلكُونَ ِمن ِقطِْمـٍري ِإنْ تـدعوهم ال يـسمعوا                
             ئُـكبنال يو ِككُمونَ ِبِشركْفُرِة يامالِْقي مويو وا لَكُمابجتا اسوا مِمعس لَوو اَءكُمعد

ومن أَضلُّ ِممن يدعو ِمن دوِن اللَِّه من ال يستِجيب لَه           ﴿:  وقال تعاىل    )١(﴾ثْلُ خِبريٍ ِم
ِإلَى يوِم الِْقيامِة وهم عن دعاِئِهم غَاِفلُونَ وِإذَا حِشر الناس كَانوا لَهم أَعداًء وكَانوا              

 كَاِفِرين ِتِهمادـاِتي      ﴿:  وقال تعاىل لنبيه     )٢(﴾ِبِعبممو اييحمِكي وسنالِتي وقُلْ ِإنَّ ص
  .)٣(﴾ِللَِّه رب الْعالَِمني ال شِريك لَه وِبذَِلك أُِمرت وأَنا أَولُ الْمسِلِمني

ن  أي من هذه األمة ؛ أل﴾وأَنا أَولُ الْمسِلِمني﴿هو الذبح ، ومعىن قوله     : والنسك  
حق اهللا على العباد    (: إسالم كل نيب يكون قبل أمته ، وقال النيب يف احلديث الصحيح             

 )أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا وحق العباد على اهللا أن ال يعذب من ال يشرك به شيئا                 
:  وقال عليه الصالة والسالم      )من مات وهو يدعو من دون اهللا ندا دخل النار         (: وقال  

لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبـور أنبيـائهم         (:  وقال   ) لغري اهللا  لعن اهللا من ذبح   (
   .)مساجد

ى رسول اهللا أن جيصص القـرب       : ويف صحيح مسلم عن جابر رضي اهللا عنه قال          
 تـدل علـى     - أيها املشايخ    -وأن يقعد عليه وأن يبىن عليه فهذه اآليات واألحاديث          

حانه هو املستحق جلميع العبـادات مـن        وجوب إخالص العبادة هللا وحده ، وأنه سب       
  الدعاء 

                                                
   .١٤ -١٣سورة فاطر اآليتان ) ١(
   .٦ – ٥سورة األحقاف اآليتان ) ٢(
  .١٦٣ – ١٦٢سورة األنعام اآليتان ) ٣(
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واالستغاثة والذبح والنذر والصالة والصوم وغري ذلك من العبادات ، وأن صـرف             
ذلك أو شيء منه لغري اهللا شرك باهللا وعبادة لغريه ، وتدل األحاديث املذكورة أنـه ال                 

ا ذاك إال ألن هـذه   جيوز اختاذ املساجد على القبور وال البناء عليها وال جتصيصها ، وم           
األعمال وسيلة إىل الغلو يف األموات وعبادم من دون اهللا ، كما قد وقع ذلك مـن                  

إذا علمتم ذلك فالواجب عليكم مساعدة الدعاة إىل اهللا والقيـام           . بعض جهال الناس    
معهم ومحايتهم ممن يريد التعدي عليهم ؛ ألن ذلك من نصر ديـن اهللا ، واجلهـاد يف                  

يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنْ تنصروا اللَّه ينـصركُم         ﴿:  سبحانه وتعاىل يقول     سبيله ، واهللا  
 كُمامأَقْد تثَبيوقال تعاىل    )١(﴾و  :﴿         ِزيـزع لَقَِوي ِإنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيو

اموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهـوا        الَِّذين ِإنْ مكَّناهم ِفي الْأَرِض أَقَ     
من رأى مـنكم  ( :  صلى اهللا عليه وسلم    وقال النيب  )٢(﴾عِن الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الْأُمورِ    

 )منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميـان              
نكرات هو الشرك باهللا سبحانه ووسائله وذرائعه ، مث البـدع واملعاصـي ،              وأعظم امل 

فالواجب عليكم أن تنكروا ما أنكره اهللا وى عنه ، وأن تأمروا مبا أمر اهللا به ورسوله،                 
وذلك هو طريق السعادة والنجاة والعزة والكرامة يف الدنيا واآلخـرة ، أسـأل اهللا أن                

  .  ودعاة اهلدى ، ومن اهلداة املهتدين إنه مسيع قريب جيعلنا وإياكم من أنصار احلق

  والذي أرجوه منكم هو البدار بالشفاعة لدى املسئولني يف إطالق 

                                                
  .٧سورة حممد اآلية ) ١(
   .٤١ – ٤٠يتان سورة احلج اآل) ٢(
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سراح املسجونني من الدعاة ، إن كان ما بلغين عن سجنهم صحيحا ، وبذل الوسع يف                
 والتحذير  مساعدة اإلخوان القائمني بالدعوة إىل اإلسالم الصحيح السليم من الشوائب،         

من الشرك واخلرافات والبدع اليت جاء اإلسالم بالنهي عنها وحماربتها ، وإذا كان قـد               
أشكل عليكم شيء من كالم بعضهم فأفيدونا عن ذلك حىت نوضح لكم إن شـاء اهللا                
اإلشكال ، باألدلة من القرآن الكرمي وأحاديث الرسول األمني عليه من ربـه أفـضل               

ان خطأ من أخطأ منهم ؛ ألن املقصود هو إظهار احلق الـذي            الصالة والتسليم ، مع بي    
صلى اهللا عليه وسلم والدعوة إليه ، وبيان الباطل والتحـذير منـه،              بعث اهللا به حممدا   

ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمـِة والْموِعظَـِة الْحـسنِة          ﴿: عمال بقول اهللا سبحانه     
    ِبالَِّتي ِهي ماِدلْهجونسلَى       ﴿:  وقوله سبحانه    )١(﴾أَحو ِإلَى اللَِّه ععِبيِلي أَدِذِه سقُلْ ه

      ِرِكنيشالْم ا ِمنا أَنمانَ اللَِّه وحبسِني وعبِن اتما وٍة أَنِصريواهللا املسئول أن يصلح )٢(﴾ب 
سلم وحمبة عبـاده    صلى اهللا عليه و    قلوبنا مجيعا وأن يعمرها خبشيته وحمبته وحمبة رسوله       

املؤمنني ، احملبة الربيئة من الشرك واخلرافات ، وأن يهدينا وإياكم صراطه املستقيم ، إنه               
على كل شيء قدير ، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وصلى اهللا وسلم على عبده               

  . ورسوله إمامنا وسيدنا حممد بن عبد اهللا وعلى آله وأصحابه أمجعني 

  معة اإلسالمية باملدينة املنورةنائب رئيس اجلا

   

  

                                                
  .١٢٥سورة النحل اآلية ) ١(
  .١٠٨سورة يوسف اآلية ) ٢(
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. س ح . ع : من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكـرم الـشيخ       
  . سلمه اهللا وتواله 

  . سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

 هـ وصل وصلكم اهللا ـداه  ١٣٨٦ / ٣ / ٢٣كتابكم الكرمي املؤرخ يف : وبعد  
ه من السؤال عما قاله بعض اخلطباء يف خطبة اجلمعـة مـن احلـث علـى        وما تضمن 

 -إخل  . . االتصاف بصفات اهللا والتخلق بأخالقه هل هلا حممل وهل سبق أن قاهلا أحد              
  كان معلوما 

واجلواب هذا التعبري غري الئق ، ولكن له حممل صحيح وهو احلث علـى التخلـق          
لك بالنظر إىل الصفات الـيت حيـسن مـن        مبقتضى صفات اهللا وأمسائه وموجبها ، وذ      

املخلوق أن يتصف مبقتضاها ، خبالف الصفات املختصة باهللا كاخلالق والرزاق واإلله            
فإن هذا شيء ال ميكن أن يتصف به املخلوق ، وال جيـوز أن يدعيـه ،                 . وحنو ذلك   

 أن  الصفات اليت حيب اهللا مـن عبـاده       : وهكذا ما أشبه هذه األمساء ، وإمنا املقصود         
وأشباه ذلك ،   . يتصفوا مبقتضاها كالعلم والقوة والرمحة واحللم والكرم واجلود والعفو          

فهو سبحانه عليم حيب العلماء ، قوي حيب املؤمن القوي أكثر مـن حبـه للمـؤمن                 
إخل ، لكـن  . . الضعيف ، كرمي حيب الكرماء ، رحيم حيب الرمحاء ، عفو حيب العفو    

  بـل ال فات وغريها أكمل وأعظم من الذي للمخلوق ،       الذي هللا سبحانه من هذه الص     
  مقاربة بينهما ؛ ألنه سبحانه ليس كمثله شيء يف 
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صفاته وأفعاله ، كما أنه ال مثل له يف ذاته ، وإمنا حسب املخلوق أن يكـون لـه               
نصيب من معاين هذه الصفات يليق به ويناسبه على احلد الشرعي ، فلو جتاوز الكـرم                

، ولو جتاوز يف الرمحة احلد عطل احلدود والتعزيـرات الـشرعية ،             احلد صار مسرفا    
وهكذا لو زاد يف العفو على احلد الشرعي وضعه يف غري موضعه ، وهذه األمثلة تـدل                 

عـدة  : ( على سواها ، وقد نص العالمة ابن القيم رمحه اهللا على هذا املعىن يف كتابيه                
  الـسالكني  ى ذلك يف غريمها كمدارج    ، ولعله نص عل   ) والوابل الصيب   ) ( الصابرين  

  وزاد املعاد وغريمها ، وإليك نص كالمه يف العدة والوابل ، 

وملا كان سبحانه هو الشكور على احلقيقة كان أحب          : ٣١٠قال يف العدة صفحة     
خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر ، كما أن أبغض خلقه إليه من عطلـها أو اتـصف        

سىن ، أحب خلقه إليه من اتصف مبوجبها ، وأبغـضهم           بضدها ، وهذا شأن أمسائه احل     
إليه من اتصف بضدها ، وهلذا يبغض الكفور والظامل واجلاهـل والقاسـي القلـب ،              
والبخيل واجلبان واملهني واللئيم ، وهو سبحانه مجيل حيب اجلمال ، عليم حيب العلماء،              

 ، قادر يلوم علـى      رحيم حيب الرامحني ، حمسن حيب احملسنني ، ستري حيب أهل الستر           
العجز ، واملؤمن القوي أحب إليه من املؤمن الضعيف ، عفو حيب العفو ، وتر حيـب                 
الوتر ، وكل ما حيبه من آثار أمسائه وصفاته وموجبها ، وكل ما يبغضه فهو مما يضادها             

  هـ . ا ) وينافيها 

واجلود مـن صـفات   :  من جمموعة احلديث     ٥٤٣وقال يف الوابل الصيب صفحة      
م ، وهو أجود األجـودين ،  عطْم وال يِعطْرب جل جالله ، فإنه يعطي وال يأخذ ، وي     ال

  وأكرم األكرمني ، وأحب اخللق إليه من اتصف مبقتضيات 
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صفاته ، فإنه كرمي حيب الكرماء من عباده ، وعامل حيب العلمـاء ، وقـادر حيـب                  
  . انتهى ) . الشجعان ، ومجيل حيب اجلمال 

يما ذكرناه كفاية ، وحصول للفائدة ، وأسأل اهللا سـبحانه أن            وأرجو أن يكون ف   
يوفقنا مجيعا للفقه يف دينه والقيام حبقه إنه مسيع قريب ، والسالم علـيكم ورمحـة اهللا                 

  . وبركاته 

  نائب رئيس اجلامعة اإلسالمية 
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  . . بسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا 

لقد اطلعت على ما نشرته صحيفة صوت اإلسالم بالقاهرة نقال عن صحيفة املساء             
 يناير املاضي من اجلرأة على اجلناب الرفيع واملقام العظيم مقام           ٢٩املصرية الصادرة يف    

عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثريا  حممد بن عبد اهللا صلى اهللا       : سيدنا وإمامنا   
بتمثيله حبيوان من أدىن احليوانات ، وهو الديك ، ال يشك مسلم أن هذا التمثيل كفـر       
بواح ، وإحلاد سافر واستهزاء صريح مبقام سيد األولني واآلخرين ورسول رب العاملني             

 مؤمن ، وتوجـب     وقائد الغر احملجلني ، إا جلرأة حتزن كل مسلم ، وتدمي قلب كل            
اللعنة والعار واخللود يف النار ، وغضب العزيز اجلبار ، واخلروج من دائـرة اإلسـالم                
واإلميان إىل حيز الشرك والنفاق والكفران ملن قاهلا أو رضي ا ، ولقد نطق كتاب اهللا                
الكرمي بكفر من استهزأ بالرسول العظيم ، أو بشيء من كتاب اهللا املـبني ، وشـرعه                 

أَِباللَِّه وآياِتِه ورسوِلِه كُنتم تستهِزئُونَ ال تعتِذروا قَـد  ﴿:  ، قال اهللا عز وجل       احلكيم
  اِنكُمِإمي دعب متاآلية ، فهذه اآلية الكرمية نص ظاهر وبرهان قاطع على كفـر         )٢(﴾كَفَر 

ع علماء اإلسـالم يف     من استهزأ باهللا العظيم أو رسوله الكرمي أو كتابه املبني ، وقد أمج            
  مجيع األعصار واألمصار على كفر 

                                                
  . نداء من اجلامعة اإلسالمية إىل العامل اإلسالمي ) ١(
  .٦٦ – ٦٥سورة التوبة اآليتان )٢(
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من استهزأ باهللا أو رسوله أو كتابه أو شيء من الدين ، وأمجعوا على أن من اسـتهزأ                  
لقول . بشيء من ذلك وهو مسلم أنه يكون بذلك كافرا مرتدا عن اإلسالم جيب قتله               

   .)من بدل دينه فاقتلوه(: الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 أن االسـتهزاء    -ن األدلة القاطعة على كفر من استهزأ باهللا أو رسوله أو كتابه           وم
تنقص واحتقار للمستهزأ به واهللا سبحانه له صفة الكمال ، كتابه من كالمه ، وكالمه               

صلى اهللا عليه وسلم هو أكمـل اخللـق          من صفات كماله عز وجل ، ورسوله حممد       
ني ، فمن استهزأ باهللا أو رسوله أو كتابه أو          وسيدهم وخامت املرسلني وخليل رب العامل     

شيء من دينه فقد تنقصه واحتقره ، واحتقار شيء من ذلك وتنقصه كفر ظاهر ونفاق               
وقد نقل غري واحد من أهـل العلـم      . سافر وعداء لرب العاملني وكفر برسوله األمني        

نقـصه ،   صلى اهللا عليه وسـلم أو ت       إمجاع العلماء على كفر من سب الرسول الكرمي       
  . وعلى وجوب قتله 

أمجع عوام أهل العلم على أن حد من سب   : قال اإلمام أبو بكر ابن املنذر رمحه اهللا         
صلى اهللا عليه وسلم القتل ، وممن قاله مالك والليث وأمحد وإسـحاق ، وهـو                 النيب

مجع عامة ، والعامة هنا مبعىن اجلماعـة ،         ) : عوام  (: وقوله  . مذهب الشافعي انتهى    
صـلى اهللا    مراده رمحه اهللا أن مجاعات العلماء أمجعوا على وجوب قتل من سب النيب            ف

  . عليه وسلم 

والشك أن السب يتنوع أنواعا كثرية ، وال ريب أن االستهزاء به عليـه الـصالة              
والسالم وتنقصه ومتثيله حبيوان حقري من أقبح السب وأعظم التنقص ، فيكون فاعـل              

  . ال ذلك كافرا حالل الدم وامل

  أمجعت األمة على قتل متنقصه من : وقال القاضي عياض رمحه اهللا 
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  انتهى . املسلمني وسابه 

صلى اهللا   أمجع العلماء على أن شامت النيب     : وقال حممد بن سحنون من أئمة املالكية        
عليه وسلم واملتنقص له كافر ، والوعيد جاء عليه بعذاب اهللا له ، وحكمه عند األمـة                 

  انتهى . من شك يف كفره وعذابه كفر القتل ، و

يخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية رمحه اهللا بعدما نقل أقوال العلماء يف شـامت               شقال  
الصارم املسلول على شامت الرسول     : ( صلى اهللا عليه وسلم ومتنقصه يف كتابه         الرسول

مـسلما أنـه    أن الساب إن كان     : وحترير القول فيه    : ما نصه   )  صلى اهللا عليه وسلم   
مسعـت  : يكفر ويقتل بغري خالف ، وهو مذهب األئمة األربعة وغريهم ، وقال حنبل        

صلى اهللا عليه وسلم أو انتقصه مـسلما كـان أو    من شتم الرسول: أبا عبد اهللا يقول   
وكالم العلماء يف هذا الباب     . انتهى  . ن يقتل وال يستتاب     أكافرا فعليه القتل ، وأرى      

ولقد وفقت صحيفة صـوت اإلسـالم     . نا عنهم كفاية لطالب احلق      كثري ، وفيما نقل   
القاهرية يف ردها على جريدة املساء املصرية ما اقترفته من احملاربة لإلسالم ومن اجلـرم               

صلى اهللا عليه وسلم وشـريعته بقلـم رئـيس    ى الفظيع واملنكر الشنيع يف حق املصطف 
ته إحسانا عظيما حيث أنكر مـا  التحرير الشيخ حممد عطية مخيس ، ولقد أحسن فضيل   

فعلته هذه الصحيفة من الكفر الصريح واالستهزاء السافر بـسيد عبـاد اهللا وأفـضل               
وإىل القراء بعـض    . رسول، واحتج على حكام مصر وطالبهم بوضع حد هلذه الفتنة           

كلمته ، قال وفقه اهللا بعد كالم سبق يف رد مقاالت شنيعة كتبتها بعـض الـصحف                 
صحفي من صـحفيي جريـدة      ترئ  فال عجب بعد كل هذا أن جي      : صه  املأجورة ما ن  

صلى اهللا عليه وسلم يف صـورة كاريكاتوريـة يف عـددها         املساء ليعرض برسول اهللا   
   يناير املاضي فريسم شخصا له جسم الديك ويقول حتت هذه الصورة ٢٩الصادر يف 
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اخلبث تنشر مثل   مبثل هذا   ) " أهو ده يا سيدي حممد أفندي اللي متجوز تسع          " ( 
  . صلى اهللا عليه وسلم وبشريعة اإلسالم  هذه الصورة اليت تعرض برسول اهللا

صلى اهللا عليه وسلم ؟ أيـصل األمـر إىل أن          من الذي تزوج تسعا غري رسول اهللا      
ينشر مثل هذا الرسم يف جريدة يومية يشرف عليها االحتاد القومي ، وتصل الـسخرية               

) حممد أفندي   : ( صلى اهللا عليه وسلم وأن يقال عنه         والتريقة على شخص رسول اهللا    
ويرمز إليه مبثل هذا الرمز ، ملاذا اختار احملرر أو الرسام حممد أفندي بالذات ومل خيتـر                 
علي أفندي أو سعيد أفندي أو أي اسم آخر؟ وملاذا حدد العدد بتسع بالـذات ؟ ومل                 

هر واضح وال حيتاج إىل تأويـل  حيدد بسبع أو عشر أو اثين عشر ؟ إن خبث الرسام ظا    
والتماس عذر له ، إن مثل هذا الرسم لو نشر يف أية صحيفة إجنليزيـة أو أمريكيـة أو            
فرنسية أو حىت إسرائيلية لقامت الدنيا وقعدت ، والختذت سـالحا بتـارا للدعايـة               
والتشهري ، أما أن ينشر يف جريدة من جرائد هذه األمة فتغمض عنها األعني ومتر ـا                 
مرورا عابرا ، ومن املؤسف املؤمل أن حيدث هذا يف صحافتنا يف الوقت الذي يعمل فيه                
األعداء أكثر من حساب ملشاعرنا حنن املسلمني ، فأمريكا وإيطاليا يريدان إنتاج فـيلم              

صلى اهللا عليه وسلم فإذا م يلجؤون إىل مشيخة األزهـر واجلامعـة              عن رسول اهللا  
وافقتها يف كل ما يتعلق ذا الفيلم مـن حـوار وسـيناريو             العربية ليأخذوا رأيها وم   

وخالفه، وكان باستطاعة هاتني الدولتني أن خترجا الفيلم كما تشاءان وعلـى النحـو      
الذي يتفق مع روحهما العدائية لنا ، هذا ما حيدث من أعدائنا ، وهذا ما حيدث مـن                  

  . أبناء أمتنا 

 وإىل مىت نسكت حنن أبنـاء هـذه         إىل مىت يسكت املسئولون عن هذه الصحافة؟      
األمة؟ هل ننتظر إىل أن يلجأ هؤالء اخلونة واملفسدون إىل التصريح بدال من التلمـيح؟               

  أننتظر إىل أن يسخر من إسالمنا يف الشوارع والطرقات؟ واهللا إا 
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لفتنة سوداء يوقدها هؤالء اجلهالء املأجورون تنذر باخلطر الفادح إن مل يوضع هلـا     
ننا لن نستطيع أن نسكت بعد هذا على هذا التمـادي يف حماربـة اإلسـالم                حد ، فإ  

صلى اهللا عليه وسلم وشريعته ، فاألمة التزال معتزة          واألخالق ويف التعريض برسول اهللا    
بدينها غيورة على رسوهلا ، فإن أرادت هذه الصحافة املاجنة أن تعلنها حربا فلتعلنـها               

  ! وكفى. أليدي كما تريد ، ولكن لن نقف مكتويف ا

فإسالمنا هو وطننا وال وطن لنا غريه ، وإسالمنا هو روحنا وال حياة لنا بـسواه ،             
وإسالمنا هو رزقنا وال قيمة للطعام والشراب عندنا بدونه ، وإسالمنا هو كل شيء يف               
الوجود بالنسبة لنا ، وأقول هذا باسم أكثر من عشرين مليون مسلم من أبنـاء هـذا                 

، وحنن يف انتظار بيان رمسي من االحتاد القومي وما صنعه مع جريـدة              الشعب العزيز   
املساء ورسامها واملسئولني عنها ، ومع صحافتنا على العموم حىت نطمئن إىل مـستقبل       

  . ديننا ، واهللا أكرب والعزة هللا ولرسوله وللمؤمنني 

فجـزاه  ولقد أجاد وأفاد ، وصدع باحلق ، . انتهى كالم الشيخ حممد عطية مخيس   
اهللا عن ذلك خريا وزاده من اهلدى والتوفيق وكثر يف املسلمني من أمثاله من الصادعني               
باحلق بني الظلمة اللئام ، واحلمد هللا الذي أوجد يف مصر من ينطق باحلق ويصدع بالرد                
على من حاد عنه ، وإن دل ذلك على شيء فإمنا يدل على أن بالزوايا خبايا ، وأن يف                   

، وال شك أن ذلك من حفظ اهللا لدينه ومحايته خلامت أنبيائه وسيد أصفيائه             الرجال بقايا   
صلى اهللا عليه وسلم ، ولقد أخرب اهللا سبحانه يف كتابه ايد عن أعدائـه مـن                  حممد

الكفار واملنافقني أم يسخرون باملرسلني واملؤمنني ، ويضحكون منهم ، فال غرابة أن             
مسلك أئمتهم من املشركني واملنافقني وساروا على       سلك القائمون على صحيفة املساء      

  منهاجهم 
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:  قال اهللا عز وجل      )١(﴾أَتواصوا ِبِه بلْ هم قَوم طَاغُونَ     ﴿الوخيم وطريقهم الذميم    
 )٢(﴾ِإنَّ الَِّذين أَجرموا كَانوا ِمن الَِّذين آمنوا يضحكُونَ وِإذَا مروا ِبِهم يتغـامزونَ            ﴿
ِإنه كَانَ فَِريق ِمن ِعباِدي يقُولُونَ ربنا آمنا فَـاغِْفر        ﴿:  ، وقال سبحانه وتعاىل      يتاناآل

           متكُنِذكِْري و كُموسى أَنتا حِريِسخ موهمذْتخفَات اِحِمنيالر ريخ تأَنا ونمحارا ولَن
   ي جكُونَ ِإنحضت مهونَ      ِمنالْفَاِئز مه مهوا أَنربا صِبم موالْي مهتيوقال جل وعال    )٣(﴾ز 
ويصنع الْفُلْك وكُلَّما مر علَيِه ملَأٌ ِمن قَوِمِه سِخروا ِمنـه           ﴿: عن رسوله نوح وقومه     

      خسا تكَم كُمِمن رخسا نا فَِإنوا ِمنرخسقَالَ ِإنْ ت ذَابأِْتيِه عي نونَ ملَمعت فوونَ فَسر
    ِقيمم ذَابِه علَيِحلُّ عيِزيِه وخوقال تعاىل    )٤(﴾ي  :﴿    ِمـن ِعنيطَّـوونَ الْملِْمزي الَِّذين

          س مهونَ ِمنرخسفَي مهدهونَ ِإال جِجدال ي الَِّذينقَاِت ودِفي الص ِمِننيؤالْم   اللَّـه ِخر
أَِليم ذَابع ملَهو مه٥(﴾ِمن( .  

ففي هذه اآليات احملكمات والرباهني البينات داللة ظاهرة وحجج قاهرة علـى أن             
االستهزاء باملرسلني واملؤمنني من صفات الكفار واملنافقني واملشركني ، ومن عـدائهم            

  . السافر وكفرهم الظاهر 

حف القاهرة يف هذا العصر بأخالقهم وسـاروا        ولقد ختلق بعض القائمني على ص     
صلى ى  سريم وجوا جهم فلهم حكمهم يف الدنيا واآلخرة ، وقد ثبت عن املصطف            

   فليس من شك عند )من تشبه بقوم فهو منهم(: اهللا عليه وسلم أنه قال 

                                                
  .٥٣سورة الذاريات اآلية ) ١(
  .٣٠ – ٢٩سورة املطففني اآليتان ) ٢(
  .١١١ – ١٠٩سورة املؤمنون اآليات ) ٣(
  .٣٩ – ٣٨ورة هود اآليتان س) ٤(
  .٧٩سورة التوبة اآلية ) ٥(
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صلى اهللا عليه وسلم بشيء      كل من له أدىن مسكة من علم وهدى أن من شبه الرسول           
حليوانات احلقرية فقد تنقصه واحتقره ومن فعل ذلك أو رضـيه مـن حـاكم أو        من ا 

  . صحفي أو غريمها فهو كافر ملحد حالل الدم واملال 

ما السر يف تشبيه صحيفة املـساء       : وهنا أمر عظيم ينبغي التنبيه له ، وهو أن يقال           
إنه ظـاهر ملـن     بالديك دون بقية احليوانات ،      ! صلى اهللا عليه وسلم    القاهرية للرسول 

نه اجلحود لنبوته واإلنكار لرسالته ورميه بأنه ثائر شهواين ليس له هـم إال           إال  أتأمله ،   
إشباع مته من النساء ، وهذا إمعان يف الكفر ، وإيغـال يف االسـتهزاء واالحتقـار             
 للجناب العظيم واملقام الرفيع ، لعن اهللا من تنقصه أو رماه مبا هو براء منه ، وقاتـل اهللا  
صحيفة املساء القاهرية والقائمني عليها الراضني ذا االستهزاء ، فما أعظم ما اجترؤوا             
عليه من الباطل ، وما أقبح ما وقعوا فيه من اإلسفاف واالستهزاء ، ولقـد صـان اهللا                  

صلى اهللا عليه وسلم ومحاه مما قاله املبطلون ورماه به املفترون ، فقد كان أعف                رسوله
م هللا ولعباده وأرفعهم قدرا وأشرفهم نفسا وأشدهم صربا وأقومهم حبق           الناس وأنصحه 

اهللا وتبليغ رسالته ، وأخشاهم هللا وأتقاهم له ، وأزهدهم يف كل ما يلوث مقامه العظيم              
أو يعوقه عن مهمته يف اجلهاد والنصح والتبليغ ، وإمنا تزوج النساء كسنة من قبله مـن          

ولَقَد أَرسلْنا رسلًا ِمن قَبِلك وجعلْنا لَهم أَزواجا        ﴿: املرسلني ، كما قال اهللا سبحانه       
صلى اهللا عليه وسلم بتسع من النساء حكم كثرية وأسرار بديعة             ويف تزوجه  )١(﴾وذُريةً

صلى اهللا   أن يتعلمن منه  : إعفافهن واإلحسان إليهن ، ومنها      : ومصاحل عظيمة ، منها     
ريعة وأحكامها ويعلمنها الناس بعده كما قد وقع ، فقد كـان            عليه وسلم أصول الش   

  واحدة منهن مدرسة ل بيت ك

                                                
  .٣٨سورة الرعد اآلية ) ١(
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للمسلمني واملسلمات ، يردوا للتعلم ويشربون من معينها الصايف علال بعـد ـل ،               
صلى اهللا عليه وسلم ومشائله وأخالقـه وأعمالـه          ويسألون أمهات املؤمنني عن حياته    

 ذلك ما يف تعددهن من مصلحة التأليف والتعاون علـى           داخل بيوته وخارجها ، ومن    
الرب والتقوى ، وتبليغ القرآن والسنة بواسطة أصهاره ومن يتصل م ألن أزواجه كـن             
من قبائل شىت وذلك أبلغ يف مقام الدعوة والتأليف وأنفع لألمة وأكمل من جهة التبليغ               

ليه وسلم وأنسه ، فـإن اهللا       صلى اهللا ع   والتعليم ، ومن ذلك ما يف تعددهن من راحته        
 سبحانه قد حبب إليه النساء والطيب ، وجعل قرة عينه يف الصالة ، وقد صح عنه أنـه   

 وقد جبـل اهللا     )الدنيا متاع وخري متاعها الزوجة الصاحلة     (: صلى اهللا عليه وسلم قال      
: الرجال على حب النساء وامليل إليهن ، وجعلهن سكنا للرجال ، كما قال عز وجل                

وِمن آياِتِه أَنْ خلَق لَكُم ِمن أَنفُِسكُم أَزواجا ِلتسكُنوا ِإلَيها وجعلَ بيـنكُم مـودةً      ﴿
صلى اهللا عليه وسـلم يف        وأعطى نبيه  )١(﴾ورحمةً ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآياٍت ِلقَوٍم يتفَكَّرونَ      

ر الزوجات وحقوقهن ما مل يعطه الكثري       ذلك من كمال الرجولة والقوة على القيام بأم       
ممن قبله ، وليس هذا مبستنكر يف األنبياء عليهم الصالة والسالم فإم أكمل الرجـال               
رجولة وأعفهم فرجا وأقومهم حبق اهللا وحق عباده ، وقد كان لنيب اهللا داود زوجـات          

 الطواف علـيهن    كثرية ، والبنه نيب اهللا سليمان بن داود كذلك ، وقد قوامها اهللا على             
والقيام حبقهن ، فكيف يستغرب على من هو أفضل منهما وأرفع عند اهللا مرتلة ، وهو                

صلى اهللا عليه وسلم ، أن يبيح اهللا له تسعا من النساء مع ما يف ذلك من املصاحل                   حممد
الكثرية اليت تقدم بعضها ، وكلها تعود على األمة باخلري واإلحسان والنفع العام ، وقد               

  صلى اهللا عليه وسلم خبصائص  اهللا نبيهخص 

                                                
  .٢١سورة الروم اآلية ) ١(
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عظيمة وحباه بصفات كرمية ، فبعثه إىل الناس عامة ، وجعله رمحة للعاملني ، واختـذه                
خليال كما اختذ إبراهيم خليال ، ورفع مرتلته يف أعلى اجلنة وهي الوسيلة ، وجعله سيد                

القيامة ، ونصره بالرعب  أوالد آدم كلهم ، وأعطاه املقام احملمود والشفاعة العظمى يوم           
مسرية شهر ، وشرح له صدره وغفر له ذنبه ووضع عنه وزره ورفع له ذكره ، فـال                  
يذكر سبحانه إال ذكر معه ، كما يف اخلطب والتشهد واإلقامة والتأذين ، وخصائـصه   

صلى اهللا عليه وسلم كثرية جدا ، فكيف بعد هذا كله جترأ صـحيفة املـساء                 ومشائله
ئمون عليها على االستهزاء به واحلط من قدره ومتثيله حبيوان مـن أحقـر           املصرية والقا 

احليوانات وأدناها ، إمعانا يف االحتقار ومبالغة يف االستهزاء ، سبحان اهللا مـا أعظـم       
كَذَِلك يطْبع اللَّـه علَـى قُلُـوِب الَّـِذين ال           ﴿: شأنه ، واهللا أكرب ما أوسع حلمه        

ا الكفر الظاهر والنفاق السافر واالستهزاء الصريح بأشرف عباد          وليس هذ  )١(﴾يعلَمونَ
 بغريب مـن صـحف اخلالعـة       -اهللا ومن أخرج اهللا به العباد من الظلمات إىل النور         

واون وأبواق الكفر واإلحلاد ومنابر الظلم والعدوان وحماربة الفـضائل والـدعوة إىل         
صحف القاهرة ، الـذين بـاعوا       الرذائل ، ليس ذلك بغريب على بعض القائمني على          

أنفسهم للشيطان ، وأعرضوا عما جاءت به الرسل ونزل به القرآن ، واهتموا بالفراعنة              
واملالحدة وعباد الصلبان ، وجندوا بعض صحفهم حملاربة اإلسالم وطمـس شـعائره             

  . العظام والتضليل والتلبيس على خفافيش األبصار وسفهاء األحالم 

  حده جرم صحف القاهرة ، فكم هلم من جرائم ليس هذا و: مث أقول 

                                                
  .٥٩سورة الروم اآلية ) ١(
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وكم هلم من خماز ، وكم هلم من مكفرات ونواقض لإلسالم ، أليسوا هم الذين أعلنوا                
يف كثري من صحفهم الدعوة إىل االشتراكية الكافرة والشيوعية احلمراء املشتملة علـى             

م براء مـن ذلـك ،       الظلم للعباد ، وزعموا تلبيسا وتضليال أا من اإلسالم ، واإلسال          
ـ اإلسالم حرم على الناس دماءهم وأمواهلم وأعراضهم ، اإلسالم حي          رم مـال الفـرد     ت

واجلماعة وحيرسه وحيميه بقطع يد السارق ، وقتل احملارب إذا قتل ، وقطع يده ورجله               
صلى اهللا عليه وسلم يف حجـة       من خالف إذا أخذ املال فقط ، ويقول الرسول العظيم         

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يـومكم         (: حر  الوداع يوم الن  
: صلى اهللا عليه وسلم       متفق على صحته ، ويقول     )هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا      

 متفق على صحته، )من ظلم شربا من األرض طوقه اهللا إياه يوم القيامة من سبع أرضني      (
سلم بيمينه فقد أوجب اهللا لـه       من اقتطع حق امرئ م    (: ويقول عليه الصالة والسالم     

وإن كان قضيبا   ( : قالوا وإن كان شيئا يسريا يا رسول اهللا؟ قال         )النار وحرم عليه اجلنة   
يـا أَيهـا   ﴿:  خرجه اإلمام مسلم يف صحيحه ، ويقول اهللا يف كتابه الكرمي           )من أراك 

ِل ِإال أَنْ تكُونَ ِتجـارةً عـن تـراٍض          الَِّذين آمنوا ال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم ِبالْباطِ      
كُما ِإلَـى  ﴿:  اآلية ، وقال تعاىل      )١(﴾ِمنلُوا ِبهدتاِطِل وِبالْب كُمنيب الَكُموأْكُلُوا أَمال تو

 ال سـيد اخللـق     وق )٢(﴾الْحكَّاِم ِلتأْكُلُوا فَِريقًا ِمن أَمواِل الناِس ِبالِْإثِْم وأَنتم تعلَمونَ        
يا عبـادي إين حرمـت      (: صلى اهللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال             

   وقال عليه )الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا

                                                
  .٢٩سورة النساء اآلية ) ١(
  .١٨٨سورة البقرة اآلية ) ٢(
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 واآليـات   )ال حيل مال امرئ مسلم إال عن طيبة من نفـسه          (: الصالة والسالم أيضا    
عت الرسل علـيهم الـصالة والـسالم يف         واألحاديث يف هذا املعىن كثرية ، وقد أمج       

شرائعهم املتنوعة على عصمة مال املسلم وحترمي دمه وماله وعرضه إال حبق ، وأمجـع               
علماء املسلمني على ذلك ، ومع هذا كله فدعاة االشتراكية والشيوعية وأعوام علـى         

 وسنة رسولهالظلم والعدوان استباحوا أموال الناس ودماءهم بغري حق ونبذوا كتاب اهللا          
قد عرفنا أنـه ظلـم وعـدوان    : صلى اهللا عليه وسلم وراءهم ظهريا ، ولو أم قالوا        

وأقدمنا عليه ، لكان أسهل عند اهللا وعند املؤمنني ، ولكن بعضهم مع الظلـم الـسافر    
والكفر الظاهر يزعمون أن أعماهلم املاركسية وتصرفام الشيوعية وسريم الكفريـة           

سالم ويزعم هلم أذنام وعبيدهم تلبيسا وتضليال أن اإلسـالم جـاء            واإلحلادية من اإل  
كَبرت كَِلمـةً تخـرج ِمـن       ﴿بذلك واهللا سبحانه ورسوله ودينه براء من ذلك كله          

 ولقد صـدق  )٢(﴾صم بكْم عمي فَهم ال يعِقلُونَ ﴿ )١(﴾أَفْواِهِهم ِإنْ يقُولُونَ ِإال كَِذبا    
أَرأَيت مِن اتخذَ ِإلَهه هواه أَفَأَنـت       ﴿:  حيث يقول وهو أصدق القائلني       اهللا سبحانه 

تكُونُ علَيِه وِكيلًا أَم تحسب أَنَّ أَكْثَرهم يسمعونَ أَو يعِقلُونَ ِإنْ هم ِإال كَالْأَنعاِم بلْ               
ة االشتراكية والشيوعية مـن الظلـم        ومن زعم أن ما يفعله دعا      )٣(﴾هم أَضلُّ سِبيلًا  

واالستبداد والتعدي على حرمات املسلمني من اإلسالم فهو كافر ضال كاذب على اهللا            
  ورسوله وعلى شرعه ، كما أن من أنكر احلدود كحد السرقة أو غريه 

                                                
  .٥سورة الكهف اآلية ) ١(
  .١٧١سورة البقرة اآلية ) ٢(
  .٤٤ – ٤٣سورة الفرقان اآليتان ) ٣(



  

 - ٣٣٧ -

وزعم أا ليست من شرع اهللا كما ينعق بذلك دعاة اإلحلاد من الشيوعيني وغريهـم               
والساِرق والساِرقَةُ فَاقْطَعوا أَيـِديهما     ﴿: بر مكذب لقول اهللا سبحانه      فهو كافر مكا  

        ِكيمح ِزيزع اللَّهاللَِّه و كَالًا ِمنا نبا كَساًء ِبمزومـن زعـم أن االشـتراكية        )١(﴾ج 
ن املاركسية مباحة وأا من اإلسالم أو أا خري من اإلسالم وأرحم من اإلسالم فهو م              

أكفر عباد اهللا وأضلهم عن سواء السبيل ؛ ألنه ال شيء أحسن من اإلسالم وال حكـم    
أعدل من حكمه ، ومن جعل الظلم منه ونسبه إليه فقد تنقصه وكذب عليه ، قال اهللا                 

ِإنما يفْتِري الْكَِذب الَِّذين ال يؤِمنونَ ِبآيـاِت اللَّـِه وأُولَِئـك هـم              ﴿: عز وجل   
وال تقُولُوا ِلما تِصف أَلِْسنتكُم الْكَِذب هـذَا حـاللٌ        ﴿:  وقال تعاىل    )٢(﴾ِذبونَالْكَا

وهذَا حرام ِلتفْتروا علَى اللَِّه الْكَِذب ِإنَّ الَِّذين يفْترونَ علَى اللَِّه الْكَِذب ال يفِْلحونَ              
    أَِليم ذَابع ملَهقَِليلٌ و اعتواهللا سبحانه قسم بني الناس معيـشتهم ، ورفـع           )٣(﴾م 

بعضهم فوق بعض درجات ، لتنتظم أمورهم ويستعني بعـضهم بـبعض ، فتكمـل               
مصاحلهم وتظهر مواهبهم ويتميز غنيهم من فقريهم وشاكرهم من كافرهم وناصحهم           
من خائنهم وطيبهم من خبيثهم ، إىل غري ذلك من احلكم واألسرار الكامنة يف حكمة                

اوت بينهم يف املعيشة واألسباب واألخالق والعقول ، كما قال تعاىل منكرا علـى              التف
أَهم يقِْسمونَ رحمةَ ربك نحن قَسمنا بينهم مِعيـشتهم ِفـي           ﴿: املشركني األولني   

   بعضهم بعضا سخِرياالْحياِة الدنيا ورفَعنا بعضهم فَوق بعٍض درجاٍت ِليتِخذَ 

                                                
  .٣٨ورة املائدة اآلية ) ١(
  .١٠٥سورة النحل اآلية ) ٢(
  .١١٧سورة النحل اآلية ) ٣(
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واللَّه فَضلَ بعضكُم علَى بعـٍض  ﴿:  وقال تعاىل )١(﴾ورحمةُ ربك خير ِمما يجمعونَ   
وهو الَِّذي جعلَكُم خالِئف الْـأَرِض ورفَـع        ﴿:  اآلية ، وقال تعاىل      )٢(﴾ِفي الرزقِ 

 اآلية ، فلـو سـوى بينـهم     )٣(﴾درجاٍت ِليبلُوكُم ِفي ما آتاكُم    بعضكُم فَوق بعٍض    
سبحانه يف املعيشة واألخالق والعقول واألسباب لتعطلت مصاحلهم ومل تظهـر هـذه         
احلكم واألسرار اليت رتب عليها الثواب والعقاب يف الدنيا واآلخرة ، ومل يعرف العباد              

ومل خيضع أحد ألحد ومل يعرف أحد قدر نعمة اهللا معاين أمسائه احلسىن وصفاته العلى ،       
عليه ، ومل يؤد ما جيب عليه من الشكر إىل غري ذلك من األسرار واملعـاين الـشريفة                  
واحلكم الرفيعة اليت ال يدركها وال يوفق هلا إال أهل اإلميان باهللا واليوم اآلخر وأربـاب        

  . العلم النافع والبصائر 

ا ليغنوا ا الفقراء بزعمهم ، وإمنا جلبوها يف احلقيقـة           واالشتراكية استوردها أربا  
ليفقروا ا األغنياء ويسلبوا ا أموال الناس بالباطل باسم رمحة الفقراء ويـصرفوها يف              
مطامعهم األشعبية وأغراضهم الدنيئة وشهوام البهيمية ، وخيمدوا ا جذوة احلركـة            

حق رب العاملني والتنافس يف مصاحل احلياة  : والعمل ، ويصدوا ا الناس عن التفكري يف      
هذه حال االشتراكية وأهلها ، حسدوا النـاس    . والثورة على الكفرة والطغاة امللحدين      

على ما آتاهم اهللا من فضله ، وجترءوا على شرعه وظلموا العباد واسـتبدوا بـاألموال               
 هلم ما أخسر صـفقتهم  والعتاد وحاربوا اهللا يف أرضه واستكربوا عن طاعته وحقه ، تبا   

  وأخس مروءم وأسوأ 

                                                
  .٣٢سورة الزخرف اآلية ) ١(
  .٧١سورة النحل اآلية ) ٢(
  .١٦٥سورة األنعام اآلية ) ٣(
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عاقبتهم ، فاحلذر احلذر أيها املسلمون من أرباب هذه الفتنة العمياء والبدعة النكـراء              
والكفر الصريح واملعاداة هللا ولرسوله وشرعه لعلكم تفلحـون ، وقـد شـرع اهللا يف                

 اللئـام ، فأوجـب   اإلسالم ما يغين عن هذا املذهب اهلدام ويبطل كيد خمترعيه الكفرة        
سبحانه يف أموال األغنياء من الزكاة وصنوف النفقات ، وشرع لعباده عز وجل مـن               

د به حاجات الفقراء ويستغىن بـه       س الكفارات والصدقات وسبل اإلحسان ما ت      واعأن
عن ظلم العباد والتحايل على سلب أمواهلم ، بل جعل سبحانه وتعاىل أداء الزكاة أحد               

انيه العظام وتوعد من خبل ا بأنواع العذاب واآلالم ، ووعد مـن             أركان اإلسالم ومب  
بذهلا كما شرع اهللا بالطهرة والزكاة هلم وألمواهلم ومضاعفة األجور وعظيم اخللف ،             

وأَِقيموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ وأَِطيعـوا الرسـولَ لَعلَّكُـم          ﴿: كما قال عز وجل     
ِإنما الصدقَات ِللْفُقَراِء والْمساِكِني والْعـاِمِلني علَيهـا        ﴿: اىل   وقال تع  )١(﴾ترحمونَ

والْمؤلَّفَِة قُلُوبهم وِفي الرقَاِب والْغاِرِمني وِفي سِبيِل اللَِّه وِابِن السِبيِل فَِريضةً ِمن اللَِّه             
  ِكيمح ِليمع اللَّهوقال عز وجل     )٢(﴾و  :﴿      كِّيِهمزتو مهرطَهقَةً تدص اِلِهموأَم ذْ ِمنخ

أَنفَقْتم ِمن شيٍء فَهو يخِلفُه وهـو خيـر         وما  ﴿:  وقال وهو أصدق القائلني      )٣(﴾ِبها
اِزِقني٤(﴾الر(وقال سبحانه وتعاىل : ﴿ِسِننيحالْم ِحبي وا ِإنَّ اللَّهِسنأَحو﴾)٥(   

   .آليات يف هذا املعىن كثرية وا

                                                
  .٥٦سورة النور اآلية ) ١(
  .٦٠سورة التوبة اآلية ) ٢(
  .١٠٣سورة التوبة اآلية ) ٣(
  .٣٩اآلية سورة سبأ ) ٤(
  .١٩٥سورة البقرة اآلية ) ٥(
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فالواجب على املسلمني مجيعا أن يؤدوا ما أوجب اهللا عليهم إلخوام الفقراء وأن             
يطيبوا نفسا بذلك وأن يرمحوهم ويعطفوا عليهم أداء ملا أوجب اهللا ورجاء الرمحة مـن        

حلـاد  اهللا وحذرا من غضب اهللا وسدا ألبواب الفنت والفساد وإغالقا لسبل الكفر واإل            
وشكرا هللا على إنعامه وطمعا يف املزيد من فضله وكرمه وإرغامـا ألنـوف الكفـار                
وامللحدين الذين قد ساءت ظنوم باإلسالم واعتقدوا أنه قد أمهل جانب الفقـراء ومل              
يعطهم حقهم ، ولقد أخطأ ظنهم وخسرت صفقتهم وكذبوا على اهللا وحـادوا عـن             

  . احلق الواضح 

سلمون ومثلوا اإلسالم يف أعمالكم وأقوالكم وارمحوا فقـراءكم         فاتقوا اهللا أيها امل   
وأدوا ما أوجب اهللا عليكم من الزكاة وغريها لتفوزوا بالسعادة والنجاة وتسلموا مـن              
غضب اهللا وأليم عقابه يف الدنيا واآلخرة ، واهللا املسئول أن يصلح أحـوال املـسلمني                

زعماءهم وقادم لصراطه املستقيم ، وأن      مجيعا وأن مينحهم الفقه يف دينه ، وأن يهدي          
. يقيم علم اجلهاد ويكبت أهل الشرك والكفر واإلحلاد ، إنه ويل ذلك والقادر عليـه                

  . وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وآله وصحبه 

  نائب رئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
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. خ وفقـه اهللا     . أ  . ع  . م  : من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل األخ املكـرم             
  . سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، وبعد 

فقد وصلين كتابك املتضمن اإلفادة عما تالقيه من سوء الكالم من بعـض النـاس         
 تتوب من املعاصي واحملرمـات مث تعـود إليهـا    حلسن هيئتك ومجال وجهك ، وأنك   

بتحريض من بعض أصدقاء السوء ، وقد طلبت مين النصيحة واملوعظة مبا يصلح حالك              
إن الواجب عليك الثبـات  : ومينعك من الرجوع إىل املعاصي واحملرمات ، وعليه أقول          

بك مبا أشرت على احلق واملبادرة بالزواج حيث أمكن ، واإلنكار بالكالم على من خياط        
 وقوله  )٢(﴾واصِبروا ِإنَّ اللَّه مع الصاِبِرين    ﴿: إليه يف رسالتك ، واذكر قول اهللا تعاىل         

يا بني أَِقِم الصالةَ وأْمر ِبالْمعروِف وانه عِن الْمنكَِر         ﴿: تعاىل عن وصية لقمان البنه      
     ِإنَّ ذَِلك كابا أَصلَى مع ِبراصورِ   وِم الْأُمزع وإن عليك احلذر من مجيع احملارم    )٣(﴾ ِمن 

واالستعانة باهللا على ذلك وسؤاله التوفيق واهلداية يف ذلك واالستقامة على التوبة ، وال              
صـلى اهللا   ونوصيك بصحبة األخيار واحلذر من صحبة األشرار ، يقول الـنيب   . تيأس  

  املرء (: عليه وسلم 

                                                
  .هـ ١٤١١ / ٧ / ١٤ يف ١ / ١٧٦٩نصيحة صدرت من مساحته برقم ) ١(
  .٤٦سورة األنفال اآلية ) ٢(
  .١٧سورة لقمان اآلية ) ٣(
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إمنا مثل اجلليس (: صلى اهللا عليه وسلم     وقال )ظر أحدكم من خيالل   على دين خليله فلين   
الصاحل وجليس السوء كحامل املسك ونافخ الكري فحامل املسك إما أن حيذيك وإمـا            
أن تبتاع منه وإما أن جتد منه رحيا طيبة ونافخ الكري إما أن حيرق ثيابك وإما أن جتد منه       

بحانه للجميع التوفيق للعلم النافع والعمـل بـه         وأسأل اهللا س  .  متفق عليه    )رحيا منتنة 
  . . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته . والثبات على احلق إنه مسيع قريب 
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م وفقـه  . م . ف . ع : من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم          
  .  آمني اهللا لكل خري

   -: وبعد . سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

فأفيدكم بوصول رسالتكم املؤرخة بدون وصلكم اهللا داه ، وما تضمنته من بيان             
ما حلقكم من األذى واملعاداة واالستهزاء والسخرية بسبب التزامكم ومتسككم باآلداب          

لنقاب وحتجبهن إىل آخر ما     الشرعية من إعفاء اللحى وتقصري الثياب ، ولبس الفتيات ل         
  .  كان معلوما -ذكرت يف رسالتك 

وأوصيك ومن معك بلزوم اآلداب الشرعية من إعفاء اللحيـة وتوفريهـا وتـرك              
اإلسبال وحتجب النساء والصرب على ذلك ؛ ألن ذلك من طاعـة اهللا ورسـوله ، وال               

سل عليهم الـصالة    يضرنكم انتقاد املنتقدين واستهزاء املستهزئني ، ولكم أسوة يف الر         
  . والسالم ، فقد صربوا على األذى وبلغوا رساالت رم 

أما ما ذكرمت حول إبراقي للرئيس حسين مبارك بالتهنئة واملبايعة فال أذكر أنه صدر              
مين شيء يف ذلك مع دعائي له بالتوفيق واإلعانة على كل خـري وحتكـيم الـشريعة                 

اإلسالم واالستقامة عليه وإخـالص     اإلسالمية وحث الشعب املصري على التمسك ب      
العبادة هللا وحده ، وهكذا غريه من حكام املسلمني ندعو هلم مجيعا بالتوفيق واإلعانـة               
على كل خري ، وأن ينفع اهللا م عباده ، ويكفي املسلمني شرهم ، وفقكم اهللا لكل ما                  

.  مسئول   فيه رضاه وبارك فيكم ، وأعانكم على كل خري ، وثبتكم على احلق إنه خري              
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
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( 

 م م م من امعة يف اململكة        -ع-األخوات الاليت رمزن ألمسائهن ب أأأ      : ؤالس
إذا حاولنا منع النميمة والغيبة بني الناس ، فـإن  : العربية السعودية يقلن يف سؤاهلن  

روف وننهاه عن املنكر يقوم بسبنا ويغضب علينا فهل علينا إمث بسبب            من نأمره باملع  
غضبه ، حىت لو كان أحد الوالدين؟ وهل مننعهم أم ندع ما ال يعنينا يف هذا األمـر                  

  اهلام ، أفيدونا أفادكم اهللا؟ 

:  من أهم الفرائض األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، كما قال سبحانه              :جواب  
﴿ِمنؤالْمـِن            ونَ عـوهنيوِف ورعونَ ِبـالْمرأْمٍض يعاُء بِليأَو مهضعب اتِمنؤالْمونَ و

   )٢(﴾الْمنكَِر

فأوضح سبحانه يف هذه اآلية أن من صفات املؤمنني واملؤمنـات الواجبـة األمـر      
جـت ِللنـاِس    كُنتم خير أُمٍة أُخرِ   ﴿: باملعروف والنهي عن املنكر ، وقال عز وجل         

صلى اهللا    اآلية ، وقال النيب    )٣(﴾تأْمرونَ ِبالْمعروِف وتنهونَ عِن الْمنكَِر وتؤِمنونَ ِباللَّهِ      
من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يـستطع      (: عليه وسلم   

يات واألحاديث يف وجوب     رواه مسلم يف صحيحه ، واآل      )فبقلبه وذلك أضعف اإلميان   
األمر باملعروف والنهي عن املنكر وذم من ترك ذلك كثرية ، فالواجب عليكن وعلـى               

  كل مؤمن ومؤمنة األمر باملعروف والنهي عن 

                                                
  ).فاسألوا أهل الذكر ( نشر يف الة العربية يف باب ) ١(
  .٧١سورة التوبة اآلية ) ٢(
  .١١٠سورة آل عمران اآلية ) ٣(
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املنكر ، ولو غضب من أنكرمت عليه ولو سبكن ، فال بد من الصرب تأسيا بالرسـل                 
: ل اهللا عز وجـل خياطـب نبيـه      عليهم الصالة والسالم وأتباعهم بإحسان ، كما قا       

واصِبروا ِإنَّ  ﴿:  اآلية ، وقال عز وجل       )١(﴾فَاصِبر كَما صبر أُولُو الْعزِم ِمن الرسلِ      ﴿
  اِبِرينالص عم أَِقـِم    ﴿:  وقال سبحانه عن لقمان احلكيم أنه قال البنه          )٢(﴾اللَّه ينا بي

 وانه عِن الْمنكَِر واصِبر علَى ما أَصابك ِإنَّ ذَِلك ِمن عـزِم             الصالةَ وأْمر ِبالْمعروفِ  
 وال شك أن صالح اتمع واستقامته إمنا يكون باهللا سـبحانه مث بـاألمر               )٣(﴾الْأُموِر

باملعروف والنهي عن املنكر ، وأن فساده ومتزقه وتعرضه للعقوبة العامة مـن أعظـم               
صلى اهللا عليـه     ملعروف والنهي عن املنكر كما ثبت عن رسول اهللا        أسبابه ترك األمر با   

إن الناس إذا رأوا املنكر فلم يغريوه أوشك أن يعمهم اهللا بعقابه وقـد              : وسلم أنه قال    
لُِعـن  ﴿: حذر اهللا سبحانه عباده من سرية الكفار من بين إسرائيل يف قوله عز وجـل            

يلَ علَى ِلساِن داود وِعيسى ابِن مريم ذَِلك ِبما عـصوا           الَِّذين كَفَروا ِمن بِني ِإسرائِ    
 فنسأل  )٤(﴾وكَانوا يعتدونَ كَانوا ال يتناهونَ عن منكٍَر فَعلُوه لَِبئْس ما كَانوا يفْعلُونَ           

ه ، وأن   اهللا أن يوفق مجيع املسلمني حكاما وحمكومني للقيام ذا الواجب على خري وج            
  . يصلح أحواهلم ، وأن يعيذ اجلميع من أسباب غضبه وانتقامه إنه مسيع جميب 

  

  

                                                
  .٣٥سورة األحقاف اآلية ) ١(
  .٤٦سورة األنفال اآلية ) ٢(
  .١٧سورة لقمان اآلية ) ٣(
   .٧٩ – ٧٨سورة املائدة اآليتان ) ٤(
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من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل من يبلغه هذا الكتاب من املسلمني وفقين اهللا                 
 إىل النفقة يف سبيله واإلحـسان إىل  وإياهم لفعل اخلريات وجعلين وإياهم من املسارعني  

  . عباده يف مجيع األوقات آمني 

  : أما بعد . سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

فمما ال خيفى على كل من له أدىن معرفة بأخبار العامل ما جرى على املـسلمني يف              
 مجهورية بنجالديش من األعاصري والفيضانات املدمرة ، وما حصل على املسلمني هناك           
بأسباب ذلك من موت عشرات األلوف واخلراب والدمار لكثري من املساكن وجـالء             
املاليني من الناس عن مساكنهم ، وال شك أن هذه مصيبة عظيمـة وكارثـة كـبرية        
توجب على املسلمني يف مجيع أوطام املسارعة إىل جنـدة إخـوام يف بـنجالديش               

ملساعدة من النقود والطعام واللبـاس  ومساعدم ورمحة حاهلم والعطف عليهم بأنواع ا     
واخليام وغري ذلك من أنواع املساعدات املالية ، عمال مبا ورد يف القرآن الكرمي والسنة               
املطهرة من األمر باإلنفاق يف سبيل اهللا ومساعدة احملاويج واملساكني والتعاون على اخلري       

ِفقُوا ِمما جعلَكُم مستخلَِفني ِفيِه فَالَّـِذين       آِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه وأَن   ﴿: مثل قوله تعاىل    
 كُموا ِمننآم  

                                                
 / ١١ / ٤كلمة وجهها مساحته لبثها عن طريق وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملروءة يف ) ١(

  .هـ ١٤١١
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   كَِبري رأَج مفَقُوا لَهأَنـا       ﴿:  وقوله عز وجل     )١(﴾ومو فُِسكُمٍر فَِلأَنيخ ِفقُوا ِمننا تمو
 )٢(﴾ يوف ِإلَيكُم وأَنتم ال تظْلَمـونَ      تنِفقُونَ ِإال ابِتغاَء وجِه اللَِّه وما تنِفقُوا ِمن خيرٍ        

الَِّذين ينِفقُونَ أَموالَهم ِباللَّيِل والنهاِر ِسرا وعالِنيةً فَلَهم أَجـرهم          ﴿: وقوله سبحانه   
عوا ِإلَـى  وساِر﴿:  وقوله عز وجل )٣(﴾ِعند ربِهم وال خوف علَيِهم وال هم يحزنونَ   

مغِفرٍة ِمن ربكُم وجنٍة عرضها السماوات والْأَرض أُِعدت ِللْمتِقني الَِّذين ينِفقُونَ ِفي            
صلى   اآلية ، واآليات يف هذا املعىن كثرية ، وثبت عن رسول اهللا            )٤(﴾السراِء والضراءِ 

 عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفـس اهللا عنـه            نفسمن  (: اهللا عليه وسلم أنه قال      
كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر اهللا عليه يف الدنيا واآلخرة ومـن     

 )ستر مسلما ستره اهللا يف الدنيا واآلخرة واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه                
صلى   وقال ) يف حاجته  من كان يف حاجة أخيه كان اهللا      (: صلى اهللا عليه وسلم      وقال

  وشبك بني أصابعه وقـال )املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا    (: اهللا عليه وسلم    
مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلـسد إذا        (: صلى اهللا عليه وسلم     

 واألحاديث يف هـذا املعـىن       )اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى        
وبناء على ما دلت عليه هذه اآليات الكرمية واألحاديث النبوية الصحيحة مـن  كثرية ،   

األمر باإلنفاق يف سبيل اهللا ومساعدة احملاويج والتعاون بني املسلمني ، فإين أهيب جبميع      
  املسلمني يف كل مكان إىل املبادرة 

                                                
   . ٧سورة احلديد اآلية ) ١(
  .٢٧٢رة اآلية سورة البق) ٢(
  .٢٧٤سورة البقرة اآلية ) ٣(
  .١٣٤ – ١٣٣سورة آل عمران اآليتان ) ٤(
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م وخيفف  مبساعدة إخوام يف بنجالديش والوقوف يف صفهم ودعمهم مبا جيرب مصيبته          
 -من آالمهم ويسد بعض حاجتهم من أنواع املال والدعم واملساعدة من الزكاة وغريها            

طاعة هللا سبحانه ولرسوله ومسارعة إىل مواساة إخوام يف الكربة وإعانتهم طلبا لألجر         
من اهللا سبحانه رغبة فيما عنده من جزيل الثواب ورمحة إلخوام يف بنجالديش وجربا              

عهم ، وقد وعد اهللا املنفقني يف سبيله باخللف اجلزيل واألجر العظـيم ،              هلم وتعاطفا م  
 )١(﴾وما أَنفَقْتم ِمن شيٍء فَهو يخِلفُه وهو خير الـراِزِقني         ﴿: كما قال اهللا عز وجل      

يرا وأَعظَـم   ِلأَنفُِسكُم ِمن خيٍر تِجدوه ِعند اللَِّه هو خ       ﴿وما تقدموا   : وقال سبحانه   
من ذَا الَِّذي يقِْرض اللَّه قَرضا حـسنا فَيـضاِعفَه لَـه            ﴿:  وقال سبحانه    )٢(﴾أَجرا

ما من عبد يتصدق بعدل مترة من       (: صلى اهللا عليه وسلم       وقال النيب  )٣(﴾أَضعافًا كَِثريةً 
ريبيها لصاحبها حىت تكـون  كسب طيب وال يقبل اهللا إال الطيب إال تقبلها اهللا بيمينه ف  

 واآليات واألحاديث يف ذلك كثرية ، وهناك جلان من احلكومة الـسعودية             )مثل اجلبل 
تتعاون مع املسئولني يف بنجالديش على صرف املساعدات يف وجهها وصرف الزكـاة          
يف أهلها، واهللا املسئول بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن يلطف بإخواننا يف بنجالديش ،      

حم حال املنكوبني مجيعا وحيسن هلم العاقبة وخيلف عليهم ما فقدوا خبري منه ، وأن               وير
يصلح أحواهلم وجيرب مصيبتهم ومينحهم الفقه يف الدين ويعينهم على كل خـري ، وأن               

  يوفق املسلمني يف كل مكان 

                                                
  .٣٩سورة سبأ اآلية ) ١(
  .٢٠سورة املزمل اآلية ) ٢(
  .٢٤٥سورة البقرة اآلية ) ٣(
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حكومات وشعوبا ملواسام وعوم والوقوف يف صفهم بكل أنواع املـساعدة ، وأن             
خادم احلرمني الشريفني عن دعمه إلخوانه يف بنجالديش والوقوف يف صـفهم            جيزي  

 أفضل اجلزاء وأحسنه ، وأن يضاعف له املثوبة ، وأن يوفقـه             -والتشجيع على دعمهم  
  . وحكومته ومجيع املسلمني يف كل مكان لكل خري إنه جواد كرمي 

  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  الرئيس العام
  البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشادإلدارات 
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   التعاون باجلهر وبالسر-أ 

  التعاون باجلهر أفضل أم بالسر؟   : ؤالس
 التعاون يكون بالسر ويكون باجلهر ، واألصل أنه باجلهر ، حـىت يعلـم         :جواب  

لمجتمع هذا هو األصل    السامع ما يقال ويستفيد ، فالتعاون واإلرشاد نصيحة جهرية ل         
إال إذا اقتضت املصلحة الشرعية عدم اجلهر خوفا من الشر من بعض الناس ؛ ألنه لـو                 

والناصـح  . نصح أو وجه جهرا قد ال يقبل وقد يتكرب ، فالنصيحة سرا مطلوبة حينئذ               
واملوجه واملرشد يتحرى ما هو األصلح ، فإذا كانت النصيحة والدعوة واإلعانة علـى              

 فعل ذلك ، وإذا كانت املصلحة تقتضي        -ا تنفع احلاضرين وتعم ا املصلحة     اخلري جهر 
 فعل ذلك ؛ ألن املقصود حـصول اخلـري والنفـع            -أن يكون التناصح يف حالة السر     

للمنصوح وللمجتمع ، فالوسيلة املؤدية إىل ذلك هي املطلوبة سواء كانـت سـرية أو           
رى الوقت املناسب والكمية والكيفية     جهرية ، والناصح والداعي إىل اهللا كالطبيب يتح       

فهكذا يكون الداعي إىل اهللا والناصح لعباده يتحرى ما هو األنسب وما هـو      . املناسبة  
  . األصلح وما هو األقرب للنفع 

   التعاون على الرب والتقوى–ب 

كيف يكون التعاون على الرب والتقوى يف البيت إذا كـان األب واألخ         : ؤالس
   يف املسجد؟ األكرب ال يصلون

 هذا من أهم التناصح ومن أوجب التعاون ، إذا كان الوالـد أو األخ أو                :جواب  
   غريمها من أهل البيت يتعاطى شيئا من املنكر فإنه جيب التناصح
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والتعاون والتواصي باحلق على قدر املستطاع باألسلوب احلسن وحتري الوقت املناسب           
صـلى اهللا   وقال النيب)١(﴾اتقُوا اللَّه ما استطَعتم  َ﴿: حىت يزول املنكر ، كما قال تعاىل        

الوالد له شأن والوالدة هلا شـأن       ) ذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم      (: عليه وسلم   
واألخ سواء كان كبريا أو صغريا له شأن وكل يعامل باألسلوب احلسن واللني والرفق              

  . ذور بقدر املستطاع حىت حيصل املقصود ويزول احمل

وعلى الناصح والداعي إىل اهللا أن يتحرى األوقات املناسبة واألسـلوب املناسـب             
السيما مع الوالدين ؛ ألما ليسا مثل بقية األقارب ، فلهما شأن عظيم وبرمها مـتعني           

علَـى  وصينا الِْإنسانَ ِبواِلديِه حملَته أُمه وهنـا        َ﴿: حسب الطاقة قال اهللا جل وعال       
وهٍن وِفصالُه ِفي عاميِن أَِن اشكُر ِلي وِلواِلديك ِإلَي الْمِصري وِإنْ جاهداك علـى أَنْ               

اآليـة ،   )٢(﴾تشِرك ِبي ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم فَال تِطعهما وصاِحبهما ِفي الدنيا معروفًا            
الدين املسلمني فإذا كان الوالدان الكافران يـصحبهما        هذا ومها كافران ، فكيف بالو     

. فاملسلمان أوىل وأحق بـذلك      . الولد باملعروف وحيسن إليهما لعله يهديهما بأسبابه        
فإذا كان الوالد يتكاسل عن الصالة يف املسجد ، أو يتعاطى شيئا من املعاصي األخرى               

عاصي اليت يقـع فيهـا فـإن        كالتدخني أو حلق اللحية أو اإلسبال أو غري ذلك من امل          
الواجب على الولد أن ينصح باحلسىن ، ويستعني على ذلك مبن يرى من خيـار أهـل     

  . وهكذا مع الوالدة واألخ الكبري وغريمها من أهل البيت حىت حيصل املطلوب . البيت 

                                                
   .١٦سورة التغابن اآلية ) ١(
   .١٥ – ١٤سورة لقمان اآليتان ) ٢(
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   حكم من يعصي ويتوب مث يرجع إىل املعصية–ج 
   إىل املعصية؟ ما العالج ملن يعصي ويتوب مث يرجع : ؤالس
 البد من جهاد النفس يف لزوم احلق والثبات على التوبـة ؛ ألن الـنفس      :واب  اجل

 ويقول  )١(﴾ومن جاهد فَِإنما يجاِهد ِلنفِْسهِ    ﴿: حتتاج إىل جهاد ، يقول اهللا عز وجل         
 ومعىن )٢(﴾اللَّه لَمع الْمحِسِننيوالَِّذين جاهدوا ِفينا لَنهِدينهم سبلَنا وِإنَّ     ﴿: عز وجل   

 أي جاهدوا أنفسهم وجاهدوا الكفار وجاهدوا       ﴾جاهدوا ِفينا ﴿ :قوله سبحانه وتعاىل  
املنافقني وجاهدوا العصاة وجاهدوا الشيطان ، فاآلية عامة تشمل أنواع اجلهاد ، ومن             

آلية ، حـىت تعـم   ذلك جهاد النفس ؛ ألنه سبحانه حذف املفعول ومل ينص عليه يف ا         
  : مجيع أنواع اجلهاد ، فالنفس حتتاج إىل تربية وعناية وصرب وجهاد ، كما يقول الشاعر

  فإن أطمعت تاقت وإال تسلت     وما النفس إال حيث جيعلها الفىت 
  : ويقول اآلخر 

  وإذا ترد إىل قليل تقنع       والنفس راغبة إذا رغبتها 
  : وقال اآلخر 

  حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم  ه شب على والنفس كالطفل إن مل

فاملؤمن احلازم هو الـذي جياهـد       . هذه ثالثة أبيات جيدة مطابقة ألحوال النفس        
نفسه هللا حىت تستقيم على الطريق وتقف عند احلدود وبذلك يهديه اهللا سبيله القـومي               

  وصراطه املستقيم ويكون املؤمن بذلك من 

                                                
  .٦سورة العنكبوت اآلية ) ١(
  .٦٩بوت اآلية سورة العنك) ٢(
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 وقال فـيهم عـز      ﴾وِإنَّ اللَّه لَمع الْمحِسِنني   ﴿: ه  احملسنني ، الذين قال فيهم سبحان     
  .  واهللا ويل التوفيق )١(﴾ِإنَّ اللَّه مع الَِّذين اتقَوا والَِّذين هم محِسنونَ﴿: وجل

   معىن خلق اهللا آدم على صورته–د 

إن اهللا خلق آدم على صورته ، هل معىن ذلك أن مجيع مـا آلدم مـن                  : سؤال
  ات تكون هللا؟ صف

صلى اهللا عليه وسلم ، يف الصحيحني أنه قال عليه            هذا ثبت عن الرسول    :واب  اجل
 وجاء يف رواية أمحد ومجاعة من أهل        )إن اهللا خلق آدم على صورته     (: الصالة والسالم   

 فالضمري يف احلديث األول يعود إىل اهللا ، قال أهل العلم            )على صورة الرمحن  (احلديث  
جيب أن منره كما جـاء علـى        : هللا وإسحاق بن راهويه وأئمة السلف       كأمحد رمحه ا  

الوجه الذي يليق باهللا من غري تشبيه وال متثيل وال تعطيل ، وال يلزم من ذلك أن تكون                  
صورته سبحانه مثل صورة اآلدمي ، كما أنه ال يلزم من إثبات الوجه هللا سبحانه واليد                

ك من صفاته أن تكون مثل صفات بـين         واألصابع والقدم والرجل والغضب وغري ذل     
صـلى اهللا عليـه      آدم، فهو سبحانه موصوف مبا أخرب به عن نفسه أو أخرب به رسوله            

وسلم على الوجه الالئق به من دون أن يشابه خلقه يف شيء يف ذلك كما قـال عـز                   
كما جاء علـى     فعلينا أن منره     )٢(﴾لَيس كَِمثِْلِه شيٌء وهو السِميع الْبِصري     ﴿: وجل  

من غري تكييف وال متثيل واملعـىن واهللا         الوجه الذي أراده الرسول صلى اهللا عليه وسلم       
  أعلم أنه خلق آدم على صورته ذا وجه ومسع وبصر يسمع ويتكلم 

                                                
  .١٢٨ سورة النحل اآلية  )١(
  .١١ سورة الشورى اآلية  )٢(



  

 - ٣٥٤ -

 يكون الوجه كالوجه والسمع كالسمع والبـصر        ويبصر ويفعل ما يشاء ، وال يلزم أن       
لصورة كالصورة وهذه قاعدة كلية يف هذا الباب         تكون ا  وهكذا ال يلزم أن   .. كالبصر  

عند أهل السنة واجلماعة ، وهي إمرار آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غري              
حتريف وال تكييف وال متثيل وال تعطيل بل يثبتون أمساءه إثباتا بـال متثيـل ويرتهونـه     

ن املعطلة واملـشبهة    سبحانه عن مشاة خلقه ترتيها بال تعطيل ، خالفا ألهل البدع م           
فليس مسع املخلوق وال بصر املخلوق وال علم املخلوق مثل علم اهللا عز وجل وإن اتفقا                
يف جنس العلم والسمع والبصر لكن ما خيتص به اهللا ال يشاه أحد من خلقه سـبحانه         

 كاملة ال يعتريها نقص بوجـه مـن       صفات وتعاىل ، وليس كمثله شيء ؛ ألن صفاته       
وصاف املخلوقني فيعتريها النقص والزوال يف العلم ويف السمع والبصر ويف           الوجوه أما أ  

  . كل شيء 

  واهللا ويل التوفيق 
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احلمد هللا رب العاملني والسالم على عبده ورسوله حممد صلى اهللا عليه وعلى آلـه               
  . وصحبه ومن تبعهم واقتفى آثارهم إىل يوم الدين 

فقد اطلعت على ما نشر يف الصحف احمللية يف األول من شهر رمـضان              : أما بعد   
هـ من اعتزام فرع ديوان اخلدمة املدنية باملنطقة الشرقية علـى توظيـف             ١٤٠٠عام  

النساء يف الدوائر احلكومية للقيام بأعمال النسخ والترمجة واألعمال الكتابية األخرى ،            
مد أمحد حساين يف صحيفة الندوة يف عددها الصادر         مث قرأت ما كتبه األخ الناصح حم      

 هـ تعقيبا على ذلك اخلرب ، وكان صادقا وناصحا لألمة يف تعقيبه             ١٤٠٠/ ٩ / ٨يف  
ذلك أن من املعلوم أن نزول املرأة للعمل يف ميـدان الرجـال             . ، فشكر اهللا له وأثابه      

ة ومثراته املرة وعواقبـه     يؤدي إىل االختالط ، وذلك أمر خطري جدا ، له تبعاته اخلطري           
الوخيمة ، وهو مصادم للنصوص الشرعية اليت تأمر املرأة بـالقرار يف بيتـها والقيـام                

واألدلة . باألعمال اليت ختصها يف بيتها وحنوه ، مما تكون فيه بعيدة عن خمالطة الرجال               
رمي الوسـائل  الصرحية الصحيحة الدالة على حترمي اخللوة باألجنبية وحترمي النظر إليها وحت     

 أدلة كثرية حمكمة قاضية بتحرمي االختالط املـؤدي         -املوصلة إىل الوقوع فيما حرم اهللا     
وقَرنَ ِفي بيوِتكُن وال تبرجن تبرج الْجاِهِليِة ﴿: منها قوله تعاىل . إىل ماال حتمد عقباه   

ِطعن اللَّه ورسولَه ِإنما يِريد اللَّه ِليذِْهب عنكُم        الْأُولَى وأَِقمن الصالةَ وآِتني الزكَاةَ وأَ     
الرجس أَهلَ الْبيِت ويطَهركُم تطِْهريا واذْكُرنَ ما يتلَى ِفي بيوِتكُن ِمن آيـاِت اللَّـِه     

   وقال )١(﴾والِْحكْمِة ِإنَّ اللَّه كَانَ لَِطيفًا خِبريا

                                                
  .٣٤ – ٣٣سورة األحزاب اآليتان ) ١(
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وِإذَا سأَلْتموهن متاعا فَاسأَلُوهن ِمن وراِء ِحجاٍب ذَِلكُم أَطْهـر ِلقُلُـوِبكُم            ﴿ :تعاىل
قُلُوِبِهنوقال تعاىل    )١(﴾و  :﴿          ِمِننيـؤاِء الْمِنـسو اِتكنبو اِجكوقُلْ ِلأَز ِبيا النها أَيي

ن ذَِلك أَدنى أَنْ يعرفْن فَال يؤذَين وكَـانَ اللَّـه غَفُـورا             يدِنني علَيِهن ِمن جالِبيِبهِ   
قُلْ ِللْمؤِمِنني يغضوا ِمن أَبـصاِرِهم ويحفَظُـوا        ﴿:  وقال اهللا جل وعال      )٢(﴾رِحيما

لْمؤِمناِت يغضـضن ِمـن   فُروجهم ذَِلك أَزكَى لَهم ِإنَّ اللَّه خِبري ِبما يصنعونَ وقُلْ لِ     
   ـِرِهنمِبخ نِربضلْيا وهِمن را ظَهِإال م نهتِزين ِدينبال يو نهوجفُر فَظْنحيو اِرِهنصأَب

 إىل أن قال    ﴾ِتِهنعلَى جيوِبِهن وال يبِدين ِزينتهن ِإال ِلبعولَِتِهن أَو آباِئِهن أَو آباِء بعولَ           
وال يضِربن ِبأَرجِلِهن ِليعلَم ما يخِفني ِمن ِزينِتِهن وتوبوا ِإلَى اللَِّه جِميعا            ﴿: سبحانه  

 يعـين   )إياكم والدخول علـى النـساء     (:  وقال   )٣(﴾أَيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ   
 وى اإلسـالم    )احلمو املوت ( :صار أفرأيت احلمو؟ قال   األجنبيات قال رجال من األن    

عن اخللوة باملرأة األجنبية على اإلطالق إال مع ذي حمرم وعن السفر إال مع ذي حمرم ،                 
وحسما ألسباب الشر ومحاية للنوعني من مكايد اإلمث  سدا لذريعة الفساد وإغالقا لباب      

تركت بعـدي  ما (: وسلم أنه قال صلى اهللا عليه  الشيطان ، وهلذا صح عن رسول اهللا   
اتقوا الدنيا (: صلى اهللا عليه وسلم    وصح عنه أنه قال    )فتنة أضر على الرجال من النساء     

: صلى اهللا عليه وسـلم    وقال)واتقوا النساء فإن أول فتنة بين إسرائيل كانت يف النساء  
صرحية الداللـة   وهذه اآليات واألحاديث  )ال خيلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما      (

  يف وجوب القرار يف البيت واالبتعاد عن االختالط املؤدي إىل الفساد وتقويض 

                                                
  .٥٣سورة األحزاب اآلية ) ١(
  .٥٩سورة األحزاب اآلية ) ٢(
  .٣١ – ٣٠سورة النور اآليتان ) ٣(
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األسر وخراب اتمعات فما الذي يلجئنا إىل خمالفتها والوقوع فيما يغضب اهللا وحيـل     
باألمة بأسه وعقابه ، أال نعترب فيما وقع يف اتمعات اليت سبقت إىل هذا األمر اخلطري                

ملاذا ال  . تتحسر على ما فعلت وتتمىن أن تعود إىل حالنا اليت حنن عليها اآلن              وصارت  
ننظر إىل وضع املرأة يف بعض البلدان اإلسالمية ااورة كيف أصبحت مهانة مبتذلـة              
بسبب إخراجها من بيتها وجعلها تعمل يف غري وظيفتها ، لقد نادى العقالء هناك ويف               

املرأة إىل وضعها الطبيعي الذي هيأها اهللا له وركبها عليه          البلدان الغربية بوجوب إعادة     
  . جسميا ونفسيا وعقليا ، ولكن بعد ما فات األوان 

أال فليتق اهللا املسئولون يف ديوان اخلدمة املدنية والرئاسة العامـة لتعلـيم البنـات               
كان من  ولرياقبوه سبحانه فال يفتحوا على األمة بابا عظيما من أبواب الشر ، إذا فتح               

وليعلموا أن النصح هلذا البلد حكومة وشعبا هو العمل على ما يبقيـه          . الصعب إغالقه   
جمتمعا متماسكا قويا سائرا على ج الكتاب والسنة ، وسد أبواب الضعف والـوهن              
ومنافذ الشرور والفنت ، وال سيما وحنن يف عصر تكالب األعداء فيه علـى املـسلمني           

ة إىل عون اهللا ودفعه عنا شرور أعدائنا ومكائدهم ، فـال      وأصبحنا أشد ما نكون حاج    
  . جيوز لنا أن نفتح أبوابا من الشر مغلقة 

ولعل يف كلميت هذه ما يذكر املسئولني يف ديوان اخلدمة املدنية والرئاسـة العامـة               
 لتعليم البنات مبا جيب عليهم من مراعاة أمر اهللا ورسوله والنظر فيما متليه املصلحة العامة       
هلذه األمة ، واالستفادة مما قاله األخ حممد أمحد حساين من أن عملية نقص املوظفني ال                
تعاجل بالدعوة إىل إشراك النساء يف وظائف الرجال سدا للذريعة وقفال لباب احملـاذير ،    

   الذين ببل إن العالج الصحيح يكون بإجياد احلوافز آلالف الشبا
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جع لاللتحاق به فيتجهون إىل العمل احلـر أو إىل          ال جيدون يف العمل احلكومي ما يش      
املؤسسات والشركات ، ومن هنا منطلق العالج الصحيح وهو تبسيط إجراءات تعيني            
املوظفني وعدم التعقيد يف الطلبات ، وإعطاء املوظف ما يستحق مقابل جهده ، وعندها        

اء اهللا إىل أن    هذا وإنين مطمئن إن ش    . سوف يكون لدى كل إدارة فائض من املوظفني         
املسئولني بعد قراءم هلذه الكلمة سريجعون عما فكروا فيه من تشغيل املرأة بأعمـال              
الرجال إذا علموا أن ذلك حمرم بالكتاب والسنة ومصادم للفطرة السليمة ، ومن أقوى              
األسباب يف ختلخل اتمع وتداعي بنيانه ، وهو مع ذلك أمنية غالية ألعداء املـسلمني               

ن هلا منذ عشرات السنني وينفقون لتحقيقها األموال الطائلة ويبـذلون لـذلك             يعملو
  . اجلهود املضنية ، ونرجو أن ال يكون أبناؤنا وإخواننا معينني هلم أو حمققني ألغراضهم 

أسأل اهللا أن حيفظ بالدنا وبالد املسلمني من مكايد األعداء وخمططام املدمرة وأن             
محل الناس على ما يصلح شئوم يف الدنيا واآلخرة ، تنفيـذا            يوفق املسئولني فيها إىل     

ألمر رم وخالقهم والعامل مبصاحلهم ، وأن يوفق املسئولني يف ديوان اخلدمـة املدنيـة             
والرئاسة العامة لتعليم البنات لكل ما فيه صالح العباد والبالد يف أمر املعاش واملعـاد ،                

 مضالت الفنت وأسباب النقم ، إنه ويل ذلـك          وأن يعيذنا وإياهم وسائر املسلمني من     
  . والقادر عليه ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وأتباعهم بإحسان 

  الرئيس العام
  إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

  عبدالعزيز بن عبد اهللا بن باز
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ق ا من املعهد العلمي حبوطة بـين متـيم       . ر ع   : خ الذي رمز المسه     األ: سؤال
باململكة العربية السعودية يسأل عن حكم مصافحة املرأة األجنبية إذا كانت عجوزا            

  وكذلك يسأل عن احلكم إذا كانت تضع على يدها حاجزا من ثوب وحنوه؟ 

 شابات أم عجائز ،      ال جتوز مصافحة النساء غري احملارم مطلقا سواء كن         :واب  اجل
ابا أم شيخا كبريا ملا يف ذلك من خطر الفتنة لكل منهما ، وقد              شوسواء كان املصافح    
 وقالـت   )إين ال أصافح النـساء    (: صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        صح عن رسول اهللا   

صلى اهللا عليه وسلم يد امرأة قط ما         ما مست يد رسول اهللا    (: عائشة رضي اهللا عنها     
 وال فرق بني كوا تصافحه حبائل أو بغري حائل لعموم األدلة            )ن إال بالكالم  كان يبايعه 

  . ولسد الذرائع املفضية إىل الفتنة واهللا ويل التوفيق 

  

                                                
  ) .فاسألوا أهل الذكر(يف باب ) الة العربية ( نشرت يف ) ١(
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احلمد هللا وحده والصالة والسالم على عبده ورسوله حممد وعلى آلـه وأصـحابه           
  : وأتباعه إىل يوم الدين أما بعد 

فقد اطلعت على اخلطاب املفتوح املوجه من بعض املسلمات يف سويسرا إىل شيخ             
األزهر ووزير اإلعالم يف مصر املنشور يف جملة الدعوة املـصرية يف عـددها الـسابع                

 هـ وقد جاء يف هذا اخلطاب أن        ١٤٠٠واألربعني الصادر يف شهر مجادى األوىل عام        
م ويهتم به ، وأن بعض جهات اإلعالم استغلت         العامل الغريب قد بدأ يتحدث عن اإلسال      

هذا الوضع وأخذت تشوه اإلسالم وتعرف به على غري حقيقته ، ويضربن مثال علـى               
ذلك مبا قام به التلفزيون السويسري حينما عرض فيلما عن اإلسالم واملسلمني يف مصر              

إذ عرض ما جيـري عنـد األضـرحة ويف          . يشتمل على مشاهد ليست من اإلسالم       
فالت املزار ومولد البدوي وغريها من األمور املبتدعة ، وقد ذكرت األخـوات يف              ح

  : خطان ما نصه 

وأكثر ما آمل املسلمني من كل اجلنسيات هو عرض لفتاة تدعى ال رزق قيل إا               (
ل للمرأة املتحضرة ؛ ألنه ال ميكـن        امسلمة وكانت هي حمور احللقة على أساس أا مث        

 قرنا كما قال مقدم الربنامج ونذكر لكم لقطتني فقط من           ١٤ءت منذ   تطبيق قوانني جا  
اللقطة األوىل هلذه الفتاة يف محـام سـباحة نـادي           . مجلة الفيلم عنها واحلديث معها      

   وطبعا كانت باملايوه أمام الرجال وبعدها لقاء معها يف مرتهلا ، ولقطة هلا وهي -اجلزيرة

                                                
  . هـ ١٤٠١يف شهر ذي احلجة لعام  ) ٨١٧(  يف جملة الدعوة بعددها نشرت) ١(
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لي وتصوم وسيأيت اليوم الذي حتج فيه للبيت        إا تص : تصلي وتلبس الطرحة وقالت   
إنـه  : وكانت آخر لقطام معها يف كازينو وهي تراقص صديقها وقالـت            . احلرام  

مسموح هلا بالرقص مع صديقها والسهر معه حىت الواحدة صـباحا ، كمـا ذكـر                
األخوات أن التلفزيون السويسري أعد هذا الفيلم عندما قام فريق من املشرفني عليـه              

زيارة معلنة للقاهرة ، سجل خالهلا تلك املشاهد وأجرى أثناء لقاءات مع شيخ األزهر              ب
ومفيت اجلمهورية والشيخ السطوحي ، ليوهم أن هؤالء موافقون على مـا يعـرض يف            
الفيلم ، وتساءلن بقوهلن من املسئول عن هذه املهزلة ، ومن الذي قدم هـذه الفتـاة                 

صر ، أو مل جيد املسئولون يف مصر مثاال يليق بعـرض            لتكون مثاال للفتاة املسلمة يف م     
  . انتهى كالمهن . )اإلسالم واملرأة املسلمة لألوربيني سوى هذه الفتاة وهذه الصور 

وإنين أشكر لألخوات املسلمات يف سويسرا غرين ونـصحهن ، وأسـأل اهللا أن             
لسويسري وغريه  يثبتهن على ذلك وأحب أن يعلمن هن وغريهن أن ما فعله التلفزيون ا            

إمنا هو جزء من احلرب الدائرة املستمرة بني املسلمني والكافرين ، وقد أخرب اهللا عـن                
وال يزالُونَ يقَاِتلُونكُم حتى يردوكُم عن ِديـِنكُم  ﴿: ذلك يف كتابه الكرمي حيث قال      

هود وال النصارى حتى تتِبـع      ولَن ترضى عنك الْي   ﴿:  وقال تعاىل    )١(﴾ِإِن استطَاعوا 
مهوعندما يعمل التلفزيون السويسري النصراين هذا العمل إمنا يريد به الـصد             )٢(﴾ِملَّت 

عن دين اهللا ، ومنع الناس من الدخول فيه أو االستماع إىل من يدعوهم إليه ، ولكنهم                 
  بإذن 

                                                
  .٢١٧سورة البقرة اآلية ) ١(
  .١٢٠سورة البقرة اآلية ) ٢(
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يطِْفئُوا نور اللَِّه ِبأَفْواِهِهم واللَّه مـِتم       يِريدونَ لِ ﴿: اهللا خائبون خاسرون ، قال تعاىل       
 وليس العجب من جرأة أعداء اإلسالم على النيل منـه           )١(﴾نوِرِه ولَو كَِره الْكَاِفرونَ   

وتزوير احلقائق وتضليل الناس ، فتلك طبيعة األعداء يف حرم للمسلمني وحماولتهم ملنع          
بلوم يف  قن العجب من املسلمني ووالم الذين يـست       دخول الناس يف اإلسالم ، ولك     

بلدام ويهيئون هلم من الوسائل ما يعينهم على حتقيق مآرم وتنفيذ خمططام ، ولعل              
ما حصل من بعض املسئولني يف القاهرة كشيخ األزهر واملفيت وغريمها إمنا ظنا منهم أن               

ر اللقاءات اليت متـت معهـم   أولئك سيعرفون باإلسالم حقيقة ، وسيقتصرون على نش   
دون غريها ، ومع ذلك فإنين أنصح والة أمور املسلمني عامة وأهل احلل والعقد فـيهم       
خاصة من الرؤساء واألمراء والعلماء وغريهم أن يكونوا على حذر يف معاملتـهم مـع    
أعداء اإلسالم الذين يتسللون إىل صفوف املسلمني باسم الصحافة أو االستـشراق أو             

ا ، وأن يكونوا متيقظني لكل مؤامرام ومكائدهم ، وأن ال يسهلوا هلم القيـام               غريمه
مبهمام يف بالد املسلمني أو يتعاونوا معهم إلجناحها ، فكثريا ما يرى النصارى وغريهم        
حيملون آالت التصوير ويقصدون املناظر القدمية واملشوهة يف بالد املسلمني فيصوروا           

ءون وينشروا يف بلدام زاعمني أن هذا حـال املـسلمني وأن        ويعلقون عليها ما يشا   
  . اإلسالم جيعل أهله على تلك الصورة 

وهلذا ينبغي أن ال تستجاب طلبات أولئك إال بعد دراستها دراسة وافية ، ومعرفـة       
  أبعادها ونتائجها والتأكد من خلوها مما يلحق الضرر باإلسالم 

                                                
  .٨سورة الصف اآلية ) ١(
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  .واملسلمني 

أن يوفق املسلمني ورؤساءهم وأهل احلل والعقد فيهم ليكونـوا       وأسأل اهللا سبحانه    
دعاة إىل اهللا ومحاة لدينه على بصرية ، وأن يعلي كلمته وأن خيـذل أعـداءه ويبطـل         

  . وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم . كيدهم ، إنه مسيع جميب 
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سلم جتاه غري املسلم ، سواء كان ذميا يف بـالد           ماهو الواجب على امل    : ؤالس
. املسلمني أو كان يف بالده ، أو املسلم يسكن يف بالد ذلك الشخص غري املـسلم                 

والواجب الذي أريد توضيحه هو املعامالت بكل أنواعها ، ابتداء من إلقاء السالم             
عمـل فقـط    وانتهاء باالحتفال مع غري املسلم يف أعياده ، وهل جيوز اختاذ صديق             

  أفيدونا أثابكم اهللا؟ 

 : إن من املشروع للمسلم بالنسبة إىل غري املسلم أمورا متعـددة ، منـها   :واب  اجل
 الدعوة إىل اهللا عز وجل بأن يدعوه إىل اهللا ويبني له حقيقة اإلسالم ، حيث أمكنه         :أوال

 ذلك وحيث كانت لديه البصرية ؛ ألن هذا هو أعظم اإلحسان ، وأهم اإلحـسان ،               
الذي يهديه املسلم إىل مواطنه وإىل من اجتمع به من اليهود أو النصارى أو غريهم من                

 رواه  )من دل على خري فله مثل أجر فاعله       (: صلى اهللا عليه وسلم      املشركني لقول النيب  
اإلمام مسلم يف صحيحه ، وقوله عليه الصالة والسالم لعلي رضي اهللا عنه ملا بعثـه إىل         

فواهللا ألن يهدي اهللا بك رجال خري لك مـن          ( :عو إىل اإلسالم قال   خيرب وأمره أن يد   
من دعا إىل هدى كان له      (: وقال عليه الصالة والسالم     .  متفق على صحته     )محر النعم 

من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعـا إىل ضـاللة           
 رواه مـسلم يف     )من آثامهم شيئا  كان عليه من اإلمث مثال آثام من تبعه ال ينقص ذلك            

  صحيحه ، فدعوته إىل اهللا وتبليغه اإلسالم ونصيحته يف 

                                                
  ).١١٠(من برنامج نور عل الدرب شريط رقم ) ١(
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  . ذلك من أهم املهمات ومن أفضل القربات 
 ال جيوز أن يظلمه يف نفس وال يف مال وال يف عـرض إذا كـان ذميـا أو                     :ثانياً

قة وال باخليانـة وال     مستأمنا أو معاهدا فإنه يؤدي إليه احلق فال يظلمه يف ماله ال بالسر            
بالغش وال يظلمه يف بدنه ال بضرب وال بغريه ؛ ألن كونه معاهدا أو ذميا يف البلـد أو         

  . مستأمنا يعصمه 
 ال مانع من معاملته يف البيع والشراء والتأجري وحنو ذلك ، فقد صـح عـن                  :ثالثاً

 واشـترى مـن     رسول اهللا عليه الصالة والسالم أنه اشترى من الكفار عباد األوثان ،           
اليهود وهذه معاملة وقد تويف عليه الصالة والسالم ، ودرعه مرهونة عند يهـودي يف               

  . طعام اشتراه ألهله 
التبدأوا (: صلى اهللا عليه وسلم       يف السالم ، ال يبدأه بالسالم ؛ لقول النيب          :رابعاً

كم أهـل   إذا سلم علي  (:  خرجه مسلم يف صحيحه وقال       )اليهود وال النصارى بالسالم   
: (  فاملسلم ال يبدأ الكافر بالسالم ، ولكن يرد عليـه بقولـه   )الكتاب فقولوا وعليكم  

إذا سلم عليكم أهل الكتـاب فقولـوا        (: لقول النيب عليه الصالة والسالم      ) وعليكم  
 متفق على صحته ، هذا من احلقوق املتعلقة بني املسلم والكافر ، ومن ذلـك             )وعليكم

 كان جارا حتسن إليه وال تؤذيه يف جواره ، وتتصدق عليـه إذا              أيضا حسن اجلوار إذا   
كان فقريا دي إليه وتنصح له فيما ينفعه ؛ ألن هذا مما يسبب رغبتـه يف اإلسـالم                  

مـازال جربيـل    (: صلى اهللا عليه وسلم      ودخوله فيه ؛ وألن اجلار له حق ، قال النيب         
ه وإذا كان اجلار كافرا كان له        متفق على صحت   )يوصيين باجلار حىت طننت أنه سيورثه     

حق اجلوار وحق القرابة ، ومن   : حق اجلوار ، وإذا كان قريبا وهو كافر صار له حقان            
املشروع للمسلم أن يتصدق على جاره الكافر وغريه من الكفار غري احملاربني من غـري           

   ال ينهاكُم اللَّه عِن﴿: لقول اهللا تعاىل . الزكاة 
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 لَم الَِّذين            ِهمقِْسطُوا ِإلَيتو موهربأَنْ ت اِركُمِدي ِمن وكُمِرجخي لَميِن وِفي الد قَاِتلُوكُمي 
   قِْسِطنيالْم ِحبي وللحديث الصحيح عن أمساء بنت أيب بكر رضـي اهللا           )١(﴾ِإنَّ اللَّه 

تريـد املـساعدة    عنهما أن أمها وفدت عليها باملدينة يف صلح احلديبية وهي مشركة            
  .  ا هـ )صليها(صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك هل تصلها فقال  فاستأذنت أمساء النيب

ِإنمـا  ﴿: أما الزكاة فال مانع من دفعها للمؤلفة قلوم من الكفار لقوله عز وجل              
 اآليـة ، أمـا      )٢(﴾قُلُوبهمالصدقَات ِللْفُقَراِء والْمساِكِني والْعاِمِلني علَيها والْمؤلَّفَِة       

  . مشاركة الكفار يف احتفاالم بأعيادهم فليس للمسلم أن يشاركهم يف ذلك 

  

 
 

ما حكم إلقاء السالم على الشخص املتحدث باهلاتف إذا كان ال يعرف             : ؤالس
  )٣(هل هو مسلم أم ال؟

 حكمه حكم اللقاء إذا عرفت أنه كافر فال تبدأه بالسالم ، أما إذا كنت ال          :جواب
  . . تعرف فليس يف ذلك حمظور 

  . وباهللا التوفيق 

                                                
  .٨سورة املمتحنة اآلية  )١(
  .٦٠سورة التوبة اآلية  )٢(
  ).فاسألوا أهل الذكر(عربية يف باب نشرت يف الة ال )٣(
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 ت مـدير  -من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكـرم الـشيخ م      
آمني سـالم علـيكم     . . علم واإلميان   زاده اهللا من ال   . مدرسة التهذيب بساحل العاج     

  . ورمحة اهللا وبركاته 

 هـ وصلك اهللا داه     ١٣٩٤ / ٨ / ٤فقد وصلين كتابك الكرمي املؤرخ      : أما بعد   
  : وما تضمنه من األسئلة كان معلوما ، وهذا نصها وجواا 

  إىل آخره؟ . . أجيوز أن يقال للمحسن شكرا أو بارك  :  األولؤالس

رج أن يقول اإلنسان ألخيه إذا أحسن إليه شكرا لك أو شـكر اهللا     ال ح  : جواب  
ووصـينا  ﴿: عملك أو أنت مشكور أو ما أشبه هذه األلفاظ ؛ لقول اهللا سـبحانه               

الِْإنسانَ ِبواِلديِه حملَته أُمه وهنا علَى وهٍن وِفصالُه ِفـي عـاميِن أَِن اشـكُر ِلـي                 
اِلدِلوو  ِصريالْم ِإلَي كفأمر سبحانه الولد أن يشكر ربه ويشكر والديه ، فـدل            )١(﴾ي 

صلى  ذلك على مشروعية شكر اهللا سبحانه وشكر احملسن من الناس ، وثبت عن النيب             
يـشكر اهللا   ال(:  ويف لفظ )من مل يشكر الناس مل يشكر اهللا      (: اهللا عليه وسلم أنه قال      

من صنع إليكم معروفا فكافئوه     (:  عليه السالم أنه قال       وصح عنه  )من ال يشكر الناس   
 أخرجـه أبـو داود      )فإن مل جتدوا ما تكافئوه فادعوا له حىت تروا أنكم قد كافـأمتوه            

  . والنسائي بإسناد جيد ، وشكر احملسن من جنس الدعاء 

فلم يتضح يل مرادك منها ، فإن كان املراد الـدعاء لـه             ) أو بارك   : ( أما قولك   
  كة فال بأس ، أما إن كان املراد معىن آخر فأرجو اإلفادة عنه حىت بالرب

                                                
  .١٤سورة لقمان اآلية ) ١(
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  . جنيبك على ذلك 

آلبائنا ) بعد أن محدنا اهللا : من عادتنا إذا انتهينا من األكل نقول      : السؤال الثاين 
. . . . بارك أو شكر لك يا فالن ، نتداوله بيننا ، أجيوز ذلـك              : وأمهاتنا وكربائنا   

  إىل آخره؟ 

 اجلواب عن هذا السؤال يتضح من جواب الذي قبله ، وهو أنه ال حرج               :واب  اجل
يف شكر احملسن والدعاء له بالربكة ، بل ذلك مشروع ملا تقدم من األدلة ، ويف صحيح                
مسلم أن النيب زار بعض أصحابه فأكل عندهم طعاما فلما أراد اخلروج قالت زوجـة               

اللهم بارك هلم  (: فقال عليه الصالة والسالم     ادع لنا ،    : يا رسول اهللا    : صاحب البيت   
   .)فيما رزقتهم واغفر هلم وارمحهم

  . واهللا حيفظكم والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
 

إن من يظن أنه عمل له سحر عليـه أن          : مسعت من أحد العلماء قوله       : ؤالس
اء ويقرأ عليها سوريت املعـوذات      يأخذ سبع ورقات من السدر مث يضعها يف سطل م         

وما أُنـِزلَ علَـى     ﴿:  وقوله تعاىل    ﴾قُلْ يا أَيها الْكَاِفرونَ   ﴿ :وآية الكرسي وسورة  
   وتارمو وتاراِبلَ هِن ِببلَكَيوسورة الفاحتة ، فما صحة هذا؟ وماذا يفعـل          )٢(﴾الْم 

  . ؟ أفيدونا أفادكم اهللا . . من يظن أنه قد سحر 

   ال شك أن السحر موجود ، وبعضه ختييل ، وأنه يقع ويؤثر بإذن :اب جو

                                                
  ) .٥٣(من برنامج نور على الدرب رقم الشريط ) ١(
  ١٠٢سورة البقرة اآلية ) ٢(
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واتبعـوا مـا تتلُـو      ﴿: اهللا عز وجل ، كما قال اهللا سبحانه وتعاىل يف حق السحرة             
الناس الشياِطني علَى ملِْك سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ولَِكن الشياِطني كَفَروا يعلِّمونَ            

 يعـين  ﴾السحر وما أُنِزلَ علَى الْملَكَيِن ِبباِبلَ هاروت وماروت وما يعلِّماِن ِمن أَحدٍ        
حتى يقُوال ِإنما نحن ِفتنةٌ فَال تكْفُر فَيتعلَّمونَ ِمنهما ما يفَرقُونَ ِبِه بين الْمرِء      ﴿امللكني  

وزٍد ِإال ِبِإذِْن اللَّهِ         وأَح ِبِه ِمن ينارِبض ما همفالسحر له تأثري ، ولكنه بإذن       )١(﴾ِجِه و 
اهللا الكوين القدري ، إذ ما يف الوجود من شيء إال بقضاء اهللا وقدره سبحانه وتعاىل ،                 

ه صلى اهللا عليه وسلم فخلص     ولكن هذا السحر له عالج وله دواء ، وقد وقع على النيب           
اهللا منه وأجناه من شره ، ووجدوا ما فعله الساحر ، فأخذ وأتلف ، فأبرأ اهللا نبيه مـن                   
ذلك عليه الصالة والسالم ، وهكذا إذا وجد ما فعله الساحر من تعقيد اخليوط أو ربط               
املسامري بعضها ببعض أو غري ذلك فإن ذلك يتلف ؛ ألن السحرة من شأم أن ينفثوا                 

يها ملقاصدهم اخلبيثة ، فقد يتم ما أرادوا بإذن اهللا ، وقد يبطـل ،            يف العقد ويضربوا عل   
فربنا على كل شيء قدير ، سبحانه وتعاىل ، وتارة يعاجل السحر بالقراءة سواء كـان                
ذلك بقراءة املسحور نفسه ، إذا كان عقله سليما ، وتارة بقراءة غريه عليه ، فينفـث                 

و قُلْ  (قرأ عليه الفاحتة ، وآية الكرسي ،        عليه يف صدره أو يف أي عضو من أعضائه وي         
    دأَح اللَّه وواملعوذتني ، وآيات السحر املعروفة من سـورة األعـراف ، وسـورة        ) ه

وأَوحينا ِإلَى موسى أَنْ أَلْـِق      ﴿: يونس، وسورة طه ، من سورة األعراف قوله تعاىل          
  أِْفكُونَ فَوا يم لْقَفت فَِإذَا ِهي اكصلُونَعمعوا يا كَانطَلَ مبو قالْح قَع   اِلـكنوا هِلبفَغ

اِغِرينوا صقَلَبانومن سورة )٢( ﴾و   

                                                
  .١٠٢سورة البقرة اآلية ) ١(
  .١١٩ – ١١٧سورة األعراف اآليات ) ٢(
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وقَالَ ِفرعونُ ائْتوِني ِبكُلِّ ساِحٍر عِليٍم فَلَما جاَء السحرةُ قَالَ          ﴿: يونس قوله سبحانه    
قُونَ فَلَما أَلْقَوا قَالَ موسى ما ِجئْتم ِبِه الـسحر ِإنَّ اللَّـه   لَهم موسى أَلْقُوا ما أَنتم ملْ     

                كَـِره لَـواِتـِه وِبكَِلم قالْح اللَّه ِحقيو فِْسِدينلَ الْممع ِلحصال ي ِإنَّ اللَّه ِطلُهبيس
وسى ِإما أَنْ تلِْقي وِإمـا أَنْ  قَالُوا يا م﴿:  ومن سورة طه قوله سبحانه    )١(﴾الْمجِرمونَ

نكُونَ أَولَ من أَلْقَى قَالَ بلْ أَلْقُوا فَِإذَا ِحبالُهم وِعِصيهم يخيلُ ِإلَيِه ِمن ِسحِرِهم أَنها               
ى وأَلِْق مـا ِفـي   تسعى فَأَوجس ِفي نفِْسِه ِخيفَةً موسى قُلْنا ال تخف ِإنك أَنت الْأَعلَ   

 )٢(﴾يِميِنك تلْقَف ما صنعوا ِإنما صنعوا كَيد ساِحٍر وال يفِْلح الساِحر حيـثُ أَتـى          
 ﴾قُلْ هو اللَّه أَحد   ﴿ إىل آخرها ، وسورة      ﴾قُلْ يا أَيها الْكَاِفرونَ   ﴿ويقرأ أيضا سورة    

قُلْ ﴿ واألوىل أن يكرر سورة      ﴾قُلْ أَعوذُ ِبرب الناسِ   ﴿*  ﴾قُلْ أَعوذُ ِبرب الْفَلَقِ   ﴿* 
  دأَح اللَّه واللهم رب الناس أذهب    ( : واملعوذتني ثالث مرات ، مث يدعو له بالشفاء        ﴾ه

 ، ويكـرر هـذا      )البأس واشف أنت الشايف ال شفاء إال شفاءك شفاء ال يغادر سقما           
أرقيك من كل شيء يؤذيك ، ومن شـر كـل   بسم اهللا (: ثالثا ، وهكذا يرقيه بقوله     

 ، ويكررها ثالثا ويدعو له بالـشفاء        )نفس أو عني حاسد اهللا يشفيك بسم اهللا أرقيك        
 وكررهـا   )أعيذك بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق       (: والعافية وإن قال يف رقيته      

 مـاء مث     فحسن ، كل هذا من الدواء املفيد ، وإن قرأ هذه الرقية والـدعاء يف               )ثالثا(
شرب منه املسحور واغتسل بباقيه كان هذا من أسباب الشفاء والعافية بإذن اهللا ، وإن               

  جعل يف املاء سبع ورقات من السدر األخضر بعد دقها كان هذا أيضا من 

                                                
  .٨٢ – ٧٩ سورة يونس اآليات  )١(
  .٦٩ – ٦٥ سورة طه اآليات  )٢(
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أسباب الشفاء ، وقد جرب هذا كثريا ونفع اهللا به ، وقد فعلناه مع كثري مـن النـاس              
ء مفيد ونافع للمسحورين وهكذا ينفع هذا الـدواء ملـن           فهذا دوا . فنفعهم اهللا بذلك    
ألن بعض الناس قد حيبس عن زوجته فال يستطيع مجاعها ، فـإذا             . حبس عن زوجته    

استعمل هذه الرقية وهذا الدعاء نفعه بإذن اهللا ، سواء قرأه على نفسه أو قرأه عليه غريه              
فع بـإذن اهللا للمـسحور    كل هذا نـا -أو قرأه يف ماء مث شرب منه واغتسل بالباقي          

واحملبوس عن زوجته ، وهذه من األسباب ، واهللا سبحانه وتعاىل هو الشايف وحـده ،                
وهو على كل شيء قدير ، بيده جل وعال الدواء والداء ، وكل شيء بقضائه وقـدره                 

مـا أنـزل داء إال      (: صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        سبحانه ، وقد صح عن رسول اهللا      
واهللا .  وهذا فضل منه سبحانه وتعاىل       ) علمه من علمه وجهله من جهله      وأنزل له شفاء  

  . املوفق واهلادي إىل سواء السبيل 
 

صلى اهللا عليه وسلم خيطـئ ،   مسعت من عامل إسالمي يقول إن الرسول     : ؤالس
 ومـردود   كل منا راد  : فهل هذا صحيح؟ وقد مسعت أيضا أن اإلمام مالك يقول           

عليه إال صاحب هذا القرب ، مع بيان حديث الذباب بعد أن جترأ على تكذيبه بعض                
  الناس ؟ 

 قد أمجع املسلمون قاطبة على أن األنبياء عليهم الصالة والسالم والسيما            :جواب  
كما قال  . خامتهم حممد معصومون من اخلطأ فيما يبلغونه عن اهللا عز وجل من أحكام              

جِم ِإذَا هوى ما ضلَّ صاِحبكُم وما غَوى وما ينِطق عِن الْهوى ِإنْ             والن﴿: عز وجل   
   فنبينا )١(﴾هو ِإال وحي يوحى علَّمه شِديد الْقُوى

                                                
  .٥ – ١ سورة النجم اآليات )١(
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 معصوم يف كل ما يبلغ عن اهللا من الشرائع قـوال وعمـال               صلى اهللا عليه وسلم    حممد
هل العلم ، وقد ذهب مجهور أهل العلم أيضا إىل أنـه            وتقريرا ، هذا ال نزاع فيه بني أ       

معصوم من املعاصي الكبائر دون الصغائر ، وقد تقع منه الصغرية لكن ال يقر عليهـا ،               
كما وقع  . بل ينبه عليها فيتركها ، أما من أمور الدنيا فقد يقع اخلطأ مث ينبه على ذلك                 

ما أظنه يضره لو ( :قحون النخل فقال  صلى اهللا عليه وسلم ملا مر على مجاعة يل         من النيب 
إمنا قلـت   (:  فلما تركوه صار شيصا ، فأخربوه فقال عليه الصالة والسالم            )تركتموه

ذلك ظنا مين وأنتم أعلم بأمر دنياكم أما ما أخربكم به عن اهللا عز وجل فإين مل أكذب         
أعلـم بـأمور    رواه مسلم يف الصحيح ، فبني عليه الصالة والسالم أن الناس        )على اهللا 

أما ما خيرب   . دنياهم كيف يلقحون النخل وكيف يغرسون وكيف يبذرون وحيصدون          
إن النيب  : فقول من قال    . به األنبياء عن اهللا سبحانه وتعاىل فإم معصومون من ذلك           

مـا  : خيطئ فهذا قول باطل ، وال بد من التفصيل كما ذكرنا ، وقول مالك رمحه اهللا                
 قول صحيح تلقاه العلماء بـالقبول ،        -عليه إال صاحب هذا القرب    منا إال راد ومردود     

ومالك رمحه اهللا من أفضل علماء املسلمني ، وهو إمام دار اهلجرة يف زمانه يف القـرن                 
الثاين ، وكالمه هذا كالم صحيح تلقاه العلماء بالقبول ، فكل واحد من أفراد العلماء               

ه وسلم فهو ال يقول إال احلق ، فليس يـرد           صلى اهللا علي   يرد ويرد عليه ، أما الرسول     
عليه ، بل كالمه كله حق فيما يبلغ عن اهللا تعاىل ، وفيما خيرب به جازما به أو يأمر بـه      

  . أو يدعو إليه 

أما حديث الذباب فهو حديث صحيح رواه البخاري يف صحيحه ، وقد أخرب بـه            
 الذباب يف شـراب أحـدكم       إذا وقع (: النيب جازما به ، فقال عليه الصالة والسالم         

   فليغمسه مث ليرتعه فإن يف أحد جناحيه داء ويف اآلخر
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 وله شواهد من حديث أيب سعيد اخلدري وحديث أنس بن مالـك ، وكلـها                )شفاء
صحيحة ، وقد تلقتها األمة بالقبول ومن طعن فيها فهو غالط وجاهل ال جيوز أن يعول         

أنـتم أعلـم بـشئون      ( :ا وتعلق حبـديث   عليه يف ذلك ، ومن قال إنه من أمور الدني         
 فقد غلط ؛ ألن الرسول جزم ذا ورتب عليه حكما شرعيا وال قال أظن ،                -)دنياكم

إذا وقع الذباب يف شـراب      ( :بل جزم وأمر ، وهذا فيه تشريع من الرسول ؛ ألنه قال           
 ،  صلى اهللا عليه وسلم وتشريع لألمة       فهذا أمر من الرسول    )أحدكم فليغمسه مث ليرتعه   

  . واهللا ويل التوفيق . وهو ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى 

 

إنين كثريا ما أحفظ آيات من القرآن الكرمي ، ولكن بعد فترة أنساها ،               : ؤالس
وكذلك عندما أقرأ آية ال أعلم هل قراءيت صحيحة أم ال؟ مث أكتشف بعد ذلك أنين        

  . كنت خمطئا ، دلوين لو تكرمتم 

 املشروع لك يا أخي أن جتتهد يف حفظ ما تيسر من كتـاب اهللا ، وأن                 :جواب  
تقرأ على بعض اإلخوة الطيبني يف املدارس أو يف املساجد أو يف البيت ، وحترص علـى              

خريكم مـن   (: صلى اهللا عليه وسلم      ذلك ، حىت يصححوا لك قراءتك ، لقول النيب        
اهللا يف صحيحه ، فخيار الناس هم أهل القرآن          رواه البخاري رمحه     )تعلم القرآن وعلمه  

  . الذين تعلموه وعلموه الناس ، وعملوا به 

أحيب أحدكم أن يـذهب إىل      (: صلى اهللا عليه وسلم لبعض أصحابه        ولقول النيب 
كلنا : يا رسول اهللا    :  فقالوا   )بطحان فيأيت بناقتني عظيمتني يف غري إمث وال قطيعة رحم         

   ألن يغدو أحدكم إىل(: لصالة والسالم حيب ذلك ، فقال عليه ا
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املسجد فيتعلم آيتني من كتاب اهللا خري له من ناقتني عظيمتني وثالث خري من ثـالث                
  .  أو كما قال عليه الصالة والسالم )وأربع خري من أربع ومن أعدادهن من اإلبل

 علـى  وهذا يبني لنا فضل تعلم القرآن الكرمي ، فأنت يا أخي عليك بتعلم القـرآن    
  . اإلخوان املعروفني بإجادة قراءة القرآن حىت تستفيد وتقرأ قراءة صحيحة 

أما ما يعرض لك من النسيان فال حرج عليك يف ذلك ، فكل إنسان ينسى ، كما                 
 ومسع مرة قارئا يقرأ  )إمنا أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون      (: قال عليه الصالة والسالم     

 أي أنسيتها ، واملقصود أن )ين آية كذا كنت أسقطتها   رحم اهللا فالن لقد أذكر    (: فقال  
( اإلنسان قد ينسى بعض اآليات مث يذكر ، أو يذكره غـريه ، واألفـضل أن يقـول     

نصلى اهللا عليه وسـلم      أنسيت ، ملا ورد أنه    : بضم النون وتشديد السني ، أو       ) يتس
لـشيطان ، أمـا    يعين أنـساه ا )ال يقولن أحدكم نسيت آية كذا بل هو نسي      (: قال  

 فهو حديث ضعيف عند أهل      )من حفظ القرآن مث نسيه لقي اهللا وهو أجذم        (: حديث  
العلم ال يثبت عن النيب ، والنسيان ليس باختيار اإلنسان وليس يف طوقه السالمة منه ،                
واملقصود أن املشروع لك حفظ ما تيسر من كتاب اهللا عز وجل ، وتعاهـد ذلـك ،         

  . وفقك اهللا ويسر أمرك . لقراءة حىت يصحح لك أخطاءك وقراءته على من جييد ا

 

  . أرشدوين إىل الطريقة اليت تعينين على حفظ كتاب اهللا  :ؤالس

   نوصيك بالعناية باحلفظ واإلقبال على ذلك واختيار األوقات :جواب 
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يف بقية األوقـات    املناسبة للحفظ كآخر الليل أو بعد صالة الفجر أو يف أثناء الليل أو              
اليت تكون فيها مرتاح النفس حىت تستطيع احلفظ ، ونوصيك باختيار الزميل الطيـب              
الذي يساعدك ويعينك على احلفظ واملذاكرة ، مع سؤال اهللا التوفيق واإلعانة والتضرع             
إليه أن يعينك ، وأن يوفقك ، وأن يعيذك من أسباب التعويق ومن استعان باهللا صادقا                

  .  ويسر أمره أعانه اهللا

 

ما حكم االجتماع يف دعاء ختم القرآن العظيم ، وذلك بـأن خيـتم                : ؤالس
اإلنسان القرآن الكرمي مث يدعو بقية أهله أو غريهم إىل الدعاء معه دعاء مجاعيا خلتم               

ن شيخ اإلسالم أمحـد     القرآن العظيم حىت يناهلم ثواب ختم القرآن الكرمي الوارد ع         
ابن تيمية رمحه اهللا ، أو غريه من األدعية املكتوبة يف اية املصاحف املسماة بـدعاء                
ختم القرآن العظيم ، فهل جيوز االجتماع على دعاء ختم القرآن العظيم سواء كان              
ذلك يف اية شهر رمضان املبارك أو غريه من املناسبات فهل يعترب هذا االجتمـاع               

صلى اهللا عليه وسلم دعاء خمـصص خلـتم           ال؟ وهل ورد عن رسول اهللا      بدعة أم 
  . القرآن العظيم؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل 

 مل يرد دليل على تعيني دعاء معني فيما نعلم ، ولذلك جيوز لإلنـسان أن             :جواب  
نـة  يدعو مبا شاء ، ويتخري من األدعية النافعة ، كطلب املغفرة من الذنوب والفوز باجل              

والنجاة من النار واالستعاذة من الفنت وطلب التوفيق لفهم القرآن الكرمي على الوجـه              
الذي يرضي اهللا سبحانه وتعاىل والعمل به وحفظه وحنو ذلك ؛ ألنه ثبت عـن أنـس            

  رضي اهللا عنه أنه كان 
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يف صلى اهللا عليه وسلم فلم يرد عنه شيء          جيمع أهله عند ختم القرآن ويدعو ، أما النيب        
أما الدعاء املنسوب لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا فال أعلم صحة            . ذلك فيما أعلم    

هذه النسبة إليه ، ولكنها مشهورة بني مشائخنا وغريهم ، لكنين مل أقف على ذلك يف                
  . شيء من كتبه واهللا أعلم 
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  سوجوب التوبة والتحلل من مظلمة النا -أ 

كنت جاهال ولقد من اهللا علي باإلسالم ، وكنت قبل ذلك قد ارتكبت              : ؤالس
: صلى اهللا عليه وسلم الذي يقول   بعض املظامل واألخطاء ومسعت حديثا عن الرسول      

من كانت عنده مظلمة ألخيه يف عرض أو يف أي شيء فليتحلله منه اليوم قبـل أن      (
  ين واحلالة هذه؟ كيف تنصحون.  إخل )ال يكون دينار وال درهم

وتوبـوا  ﴿:  لقد شرع اهللا لعباده التوبة من مجيع الذنوب ، قال اهللا تعاىل          :جواب  
يا أَيها الَّـِذين    ﴿:  وقال اهللا تعاىل     )١(﴾ِإلَى اللَِّه جِميعا أَيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ      

     صةً نبووا ِإلَى اللَِّه توبوا تناآموقال جل وعال    )٢(﴾وح  :﴿ نآمو ابت نِلم فَّاري لَغِإنو
التائب من الذنب كمن ال     ( :صلى اهللا عليه وسلم     وقال )٣(﴾وعِملَ صاِلحا ثُم اهتدى   

 فمن اقترف شيئا من املعاصي فعليه أن يبادر بالتوبة والندم واإلقالع واحلـذر              )ذنب له 
 ذلك ؛ تعظيما هللا سبحانه ، وإخالصا له ، وحـذرا مـن              والعزم الصادق أال يعود يف    

عقابه واهللا يتوب على التائبني ، فمن صدق يف التوجه إىل اهللا عز وجل وندم على مـا                  
مضى وعزم عزما صادقا أن ال يعود وأقلع منها تعظيما هللا وخوفا منه فإن اهللا يتـوب                 

  حانه عليه وميحو عنه ما مضى من الذنوب فضال منه وإحسانا سب

                                                
 .٣١سورة النور اآلية ) ١(
 .٨سورة التحرمي اآلية ) ٢(
 .٨٢سورة طه اآلية ) ٣(
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وتعاىل ، ولكن إذ كانت املعصية ظلما للعباد فهذا حيتاج إىل أداء احلق ، فعليه التوبة مما                 
وقع بالندم ، واإلقالع ، والعزم أن ال يعود ، وعليه مع ذلك أداء احلق ملـستحقيه أو                  
بتحلله من ذلك ، كأن يقول لصاحب احلق ساحمين يا أخي أو اعف عين ، أو يعطيـه                  

من كانت  (: صلى اهللا عليه وسلم       الذي أشرت إليه ، وهو قول النيب       حقه ، للحديث  
عنده ألخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن ال يكون دينار وال درهم إن كان له عمـل                  
صاحل أخذ من حسناته بقدر مظلمته فإن مل يكن له حسنات أخذ من سيئات صـاحبه              

  .  رواه البخاري يف صحيحه )فحمل عليه

املؤمن أن حيرص على الرباءة والسالمة من حق أخيه ، بأن يرد إليـه   فالواجب على   
أو يتحلله منه ، وإن كان عرضا فال بد من حتلله منه أيضا إن استطاع ، فإن مل يستطع                   

 فإنه يستغفر له ويدعو لـه     -أو خاف من مغبة ذلك كأن يترتب على إخباره شر أكثر          
كره عنه من السوء يف االس اليت اغتابه فيها ويذكره باحملاسن اليت يعرفها عنه بدال مما ذ       

ليغسل السيئات األوىل باحلسنات اآلخرة ضد السيئات اليت نشرها سابقا ويستغفر لـه             
  . واهللا ويل التوفيق . ويدعو له 

  امرأة تسببت يف قتل نفسها -ب 
  لكنها تابت قبل أن متوت

ف دائم مع زوجها    يل أخت متزوجة ولديها ثالثة أطفال وهي على خال         : ؤالس
وكانت أيضا على خالف مع والدها ، والسبب زوجها الذي كان يعاملها معاملـة              
قاسية جدا مما اضطرها إىل ترك البيت وذهبت إىل بيت أمها املطلقة واملتزوجة مـن               

  . إنسان آخر ، وزوج أمها يعاملها هو اآلخر معاملة سيئة 
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 معي وكانت كثريا ما تذهب       وأخذت هلا شقة لتسكن فيها     - أخوها -فقمت أنا 
إىل أمها ومرة أجربها زوج أمها أن تذهب وترمي أوالدها عند زوجهـا ، ففعلـت         

ويف أحد األيام حصل خالف بينها وبني زوج أمها وخرجت إىل           . ذلك إرضاء ألمها  
شقتها متأثرة جدا مبا مر ا من مصائب وأبعد أوالدها عنها ، فقامـت وأخـذت                

 فأخذا إىل املستشفى    -كلتها مجيعا تريد أن تقضي على حياا      حبوبا من الثالجة وأ     
وأعطيت العالج الالزم ، وقبل وفاا أحست أا يف أيامهـا األخـرية ، فتابـت                

وأراد اهللا  . وأخذت تستغفر كثريا عما فعلته وكانت تطلب منا أن ندعو هلا باملغفرة             
ن أقوم بالـصدقة واحلـج      وتوفيت ، فماذا يكون حاهلا بعد ذلك ؟ وهل جيوز يل أ           

أفيدوين على  . عنها؟ علما أنين نذرت أن أقوم ذه األعمال طيلة حيايت إن شاء اهللا              
  ) الدعوة : ( صفحات جملة 

 مادامت أختك املذكورة قد تابت إىل اهللا سبحانه وندمت على ما فعلتـه      :جواب  
ها ، والتائب من الذنب     من أسباب االنتحار فإنه يرجى هلا املغفرة ، والتوبة جتب ما قبل           

صلى اهللا عليه وسلم ، وإذا       كمن ال ذنب له ، كما صحت بذلك األحاديث عن النيب          
تصدقت عنها أو استغفرت هلا ودعوت هلا يكون ذلك حسنا ، وذلك ينفعها وتـؤجر               

وما نذرته من الطاعات فعليك أن تويف به ؛ ألن اهللا سبحانه مدح املـوفني    . عليه أنت   
يوفُونَ ِبالنذِْر ويخافُونَ يوما كَانَ شـره  ﴿: وله عز وجل يف مدح األبرار      بالنذور يف ق  

   من نذر أن يطيع اهللا فليطعه ومن نذر(:  وقول النيب )١(﴾مستِطريا

                                                
 .٧سورة اإلنسان اآلية ) ١(
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  .   رواه اإلمام البخاري يف صحيحه )أن يعصي اهللا فال يعصه
  طريقة التوبة من املعاصي -ج 

أعاذه ( . . . . . . . . . . ) د اهللا بن باز إىل حضرة املكرم        من عبد العزيز بن عب    
سالم عليكم ورمحة اهللا    . اهللا من وساوس الشيطان ووفقه ملا فيه صالح أمر دينه ودنياه            

وصلين كتابك املتضمن بيان أشياء وقعت منك وأشكل عليك أمرها          : وبعد  . وبركاته  
 هـ بطلب حضورك    ١٣٩٠ / ٧ / ١٢وخفت من عاقبتها ، وقد سبق أن أجبناك يف          

  : فلم يتيسر ذلك وحنن اآلن جنيبك إن شاء اهللا على ما يف خطابك 

ذكرت أنك تصلي يف بعض األوقات وتدع الصالة يف أوقات أخـرى            : سؤال  
وحيصل منك العزم على التوبة يف بعض األوقات مث ترجع عن ذلك ، ورمبا أفـضى                

 وقد عزمت على التوبة الصادقة واإلقالع بك ذلك التساهل إىل ترك بقية األركان ،    
ِإنَّ الَِّذين آمنـوا ثُـم      ﴿: التام فهل تقبل توبتك أم تكون من الذين قال اهللا فيهم            

            ملَه ِفرغِلي كُِن اللَّهي ا لَموا كُفْرادداز وا ثُمكَفَر وا ثُمنآم وا ثُماآلية ، وهل    )١(﴾كَفَر 
النطق بالشهادتني مبسمع عامل ؟ وهل ال بد من الغـسل وصـالة             يشترط يف التوبة    
  ؟ ركعتني إىل آخره 

 قد بني اهللا يف كتابه العظيم أنه سبحانه يقبل التوبة من عباده مهما تنوعت             :جواب
قُلْ يا ِعباِدي الَِّذين أَسرفُوا علَـى أَنفُـِسِهم ال          ﴿: ذنوم وكثرت ، كما قال تعاىل       

 أمجـع   )٢(﴾ ِمن رحمِة اللَِّه ِإنَّ اللَّه يغِفر الذُّنوب جِميعا ِإنه هو الْغفُور الرِحيم            تقْنطُوا
  العلماء أن هذه اآلية يف التائبني ، وقد أخرب فيها 

                                                
 .١٣٧سورة النساء اآلية ) ١(
 .٥٣سورة الزمر اآلية ) ٢(
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سبحانه أنه يغفر الذنوب مجيعا هلم إذا صدقوا يف التوبة إليه بالندم واإلقالع عن الذنوب        
  . أن ال يعودوا فيها ، فهذه هي التوبةوالعزم على 

واهم سبحانه عن القنوط من رمحته وهو اليأس مهما عظمت الذنوب وكثرت ،             
وهو الَِّذي يقْبلُ التوبةَ عن ِعباِدِه ويعفُو       ﴿: فرمحة اهللا أوسع وعفوه أعظم ، قال تعاىل         

أَفَال يتوبونَ ِإلَى اللَّـِه     ﴿ : وقال يف حق النصارى    )١(﴾عِن السيئَاِت ويعلَم ما تفْعلُونَ    
   ِحيمر غَفُور اللَّهو هونِفرغتسياإلسالم يهـدم  (: صلى اهللا عليه وسلم    وقال النيب  )٢(﴾و

  .  واآليات واألحاديث يف هذا املعىن كثرية)ما كان قبله والتوبة دم ما كان قبلها

يع الذنوب واحلذر منها والعزم على عدم العـودة         فالواجب عليك اإلقالع عن مج    
فيها مع الندم على ما سلف منها إخالصا هللا وتعظيما له وحذرا من عقابه ، مع إحسان        

يقـول اهللا   (: صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        الظن به سبحانه ، وقد صح عن رسول اهللا        
صالة والسالم يف احلديث     وقال عليه ال   )تعاىل أنا عند ظن عبدي يب وأنا معه إذا دعاين         

 فاتق اهللا يا محد ، وأحسن ظنـك  )ال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن الظن باهللا  (: اآلخر  
بربك وتب إليه توبة صادقة إرضاء له سبحانه وإرغاما للشيطان وأبشر بأنه سـبحانه              
سيتوب عليك ويكفر سيئاتك املاضية إذا صدقت يف التوبة ، وهو سبحانه الصادق يف              

  . لرحيم بعبادهوعده ا

أما الشهادة على مسمع عامل فليس ذلك بشرط ، وإمنا التوبة تكون بـاإلقرار مبـا           
جحدته ، وبعملك ما تركت ، فإذا كان الكفر بترك الصالة فإن التوبة تكون بفعـل                

  الصالة مستقبال والندم على ما سلف 

                                                
 .٢٥سورة الشورى اآلية ) ١(
 .٧٤سورة املائدة اآلية ) ٢(



  

 - ٣٨٢ -

 ألن التوبة دم ما والعزمية على عدم العودة وليس عليك قضاء ما تركته من الصلوات ؛      
أما إن كنت تركت الشهادتني أو شككت فيهما فإن التوبة مـن ذلـك              . كان قبلها   

أشهد أن ال إله إال اهللا وأشـهد أن حممـدا           : (تكون باإلتيان ما ولو وحدك فتقول       
صـلى اهللا    عن إميان وصدق بأن اهللا معبودك احلق ال شريك له وأن حممدا            ) رسول اهللا 

عبد اهللا ورسوله إىل مجيع الثقلني من أطاعه دخل اجلنة ومن عصاه دخل             عليه وسلم هو    
أما الغسل فهو مشروع وقد أوجبه بعض العلماء على من أسـلم بعـد كفـره                . النار

األصلي أو الردة ، فينبغي لك أن تغتسل وذلك بصب املاء على مجيـع بـدنك بنيـة                  
ة ركعتني بعد الغـسل فـال       أما صال . الدخول يف اإلسالم والتوبة مما سلف من الكفر       

جتب، ولكن يستحب لكل مسلم إذا تطهر الطهارة الـشرعية أن يـصلي ركعـتني               
  . ألحاديث وردت يف ذلك ، وتسمى سنة الوضوء

ِإنَّ الَِّذين آمنوا ثُم كَفَروا ثُم آمنوا ثُم كَفَروا ثُـم ازدادوا            ﴿: وأما قوله سبحانه    
ها أن من زاد كفره أو تكرر ال يتوب اهللا عليه ، وإمنا معناها عند                فليس معنا  )١(﴾كُفْرا

أهل العلم استمراره على الكفر حىت ميوت ، كما قال اهللا سبحانه يف اآلية األخرى يف                
كَِة ِإنَّ الَِّذين كَفَروا وماتوا وهم كُفَّار أُولَِئك علَيِهم لَعنةُ اللَِّه والْمالئِ        ﴿: سورة البقرة   

 وقـال  )٢(﴾والناِس أَجمِعني خاِلِدين ِفيها ال يخفَّف عنهم الْعذَاب وال هم ينظَـرونَ        
ِإنَّ الَِّذين كَفَروا وماتوا وهم كُفَّار فَلَـن يقْبـلَ ِمـن          ﴿: تعاىل يف سورة آل عمران      

     لَِو افْتا وبِض ذَهِملُْء الْأَر ِدِهمأَح            ِمـن ـمـا لَهمو أَِليم ذَابع ملَه ى ِبِه أُولَِئكد
اِصِرينوقال أيضا يف )٣(﴾ن   

                                                
 .١٣٧سورة النساء اآلية ) ١(
 .١٦٢ – ١٦١سورة البقرة اآليتان ) ٢(
 .٩١سورة آل عمران اآلية ) ٣(
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وال يزالُونَ يقَاِتلُونكُم حتى يردوكُم عن ِديِنكُم ِإِن استطَاعوا ومـن          ﴿: سورة البقرة   
       كَاِفر وهو تمِديِنِه فَي نع كُمِمن ِددترِة  يالْـآِخرا وينِفي الد مالُهمأَع ِبطَتح فَأُولَِئك
 فقد أوضح اهللا سبحانه يف هذه اآليـات  )١(﴾وأُولَِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ    

الثالث أن حصول العذاب واللعنة وعدم القبول وحبوط األعمال كـل ذلـك مقيـد      
ماء رمحهم اهللا على أن الكافر مهما تنـوع كفـره        باملوت على الكفر ، وقد أمجع العل      

ومهما تكررت ردته فإنه مقبول التوبة عند اهللا إذا تاب توبة نصوحا ، وهي املـشتملة                
على اإلقالع عن الكفر والعزمية على عدم العودة فيه والندم على مـا مـضى ، وإمنـا     

 منه ويسلم مـن  اختلفوا يف حكم من تكررت ردته يف حكم الشرع يف الدنيا هل يقبل           
  . القتل أم ال تقبل منه ويقتل هذا حمل اخلالف

أما فيما بينه وبني اهللا سبحانه فليس يف قبوهلا خالف إذا كانت توبته نصوحا كما               
وأرجو أن يكون فيما ذكرناه مقنع لكم وكفاية ، والواجب علـيكم البـدار              . تقدم  

يف الدعاء أن يتقبـل مـنكم وأن        بالتوبة الصادقة والضراعة إىل اهللا سبحانه واإلحلاح        
يثبتكم على احلق ويعيذكم من نزعات الشيطان ووساوسه ، فإنه العدو اللدود الـذي              

ِإنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو فَاتِخذُوه ﴿: يريد إهالكك وإهالك غريك كما قال اهللا سبحانه         
 فبادر إىل إرغامـه بالتوبـة       )٢(﴾ِب السِعريِ عدوا ِإنما يدعو ِحزبه ِليكُونوا ِمن أَصحا      

الصادقة وأبشر باخلري والعاقبة احلميدة والنجاة من النار وقبول التوبـة إذا صـدقت يف        
  . ذلك

وأوصيك باإلكثار من ذكر اهللا وتسبيحه وحتميده وكثـرة االسـتغفار والـصالة            
  والسالم على رسول 

                                                
 .٢١٧سورة البقرة اآلية ) ١(
 .٦سورة فاطر اآلية ) ٢(
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ال إلـه إال اهللا      (:كثر من كلمة التوحيد   اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن أفضل ذلك أن ت         
، ومـن الكلمـات   ) وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير           

سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب ، وال حول وال قوة إال بـاهللا ،  : اآلتية  
له إال هو احلـي القيـوم   سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم ، أستغفر اهللا الذي ال إ 

وأتوب إليه ، ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني ، اللهم إين ظلمت نفسي                 
ظلما كثريا وال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر يل مغفرة من عندك وارمحين إنـك أنـت          

  . الغفور الرحيم

 فيه اهلداية   كما نوصيك أيضا باإلكثار من تالوة القرآن الكرمي والتدبر آلياته ، فإن           
لكل خري والتحذير من كل شر ونوصيك أيضا مبطالعة ما تيسر من كتـب احلـديث                

فإن فيها ما ينفعك ويعينك على      ) بلوغ املرام   ( و  ) رياض الصاحلني   : ( املعروفة مثل   
أما صوم النافلة كاإلثنني واخلميس ، وصيام ثالثة أيام من كل شهر            . اخلري إن شاء اهللا     

ة وفيه أجر عظيم ، وتكفري للسيئات ، ولكن إذا كانت أمك ال ترضى              فهو قربة وطاع  
بذلك فال تكدرها فإن الوالدة حقها عظيم وبرها من أهم الواجبات ، ولعلها ختـاف               
عليك من الكسل إذا صمت ، وعدم القيام بالواجب يف طلب الرزق والقيام حباجـات       

وأهل البيت من أفضل القربات     البيت ، ومعلوم أن طلب الرزق احلالل إلعاشة العيال          
بل من أهم الواجبات ، وهو أفضل من التفرغ لصوم التطوع وصالة التطوع ، وبكـل        
حال فالذي أنصحك به هو أن تسمع لقوهلا وتطيعها يف مثل هذا ، وإذا رأيت جماال يف                 
املستقبل لطلبها اإلذن فاستأذا يف الصوم ، إذا كان الصوم ال يعطلك وال يضعفك عن               

  . ملهمات املذكورة آنفاا

  واهللا املسئول أن مينحك الفقه يف الدين ويهديك صراطه املستقيم 
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ومين علينا وعليك بالتوبة النصوح ، ويعيذنا وإياك وسائر املسلمني من نزغات الشيطان             
وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله نبينا       . وشر النفس وسيئات العمل إنه جواد كرمي        

   . حممد وآله وصحبه

   نائب رئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

  طريقة التوبة عن اقتراف املعاصي -د 

( . . . . . . . . . . ..) من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم             
  . سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته . وفقه اهللا 

وما . وصلكم اهللا داه    . بدون  فأفيدكم بوصول كتابكم الكرمي املؤرخ      : أما بعد   
تضمنه من بيان اقترافك لبعض احملرمات وأنك نادم على ما فعلت وتطلب داللتك إىل              

وخنربك بأننا نوصيك بلزوم التوبـة      .  كان معلوما    -طريق الصواب إىل آخر ما ذكرمت       
ـ          ل والندم على ما بدر منك والعزم الصادق أال تعود يف ذلك مع كثرة االستغفار والعم

وِإني لَغفَّـار   ﴿: الصاحل ، وأبشر باخلري وحسن العاقبة ، كما قال اهللا سبحانه وتعاىل             
  .  وفقنا اهللا وإياك ملا يرضيه )١(﴾ِلمن تاب وآمن وعِملَ صاِلحا ثُم اهتدى

  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

   

                                                
 .٨٢سورة طه اآلية ) ١(
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   الشيطاننصيحة بلزوم التوبة والتعوذ باهللا من -هـ 

( . . . . . . . . . . .) من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم             
  . سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته . وفقه اهللا 

فإشارة إىل رسالتك الكرمية رقم وتاريخ بدون لقد سرين ما تضمنته مـن    : أما بعد   
ونوصيك بلزوم التوبة واالسـتقامة     التوبة إىل اهللا مما بدر منك واحلمد هللا على ذلك ،            

: عليها وجهاد النفس يف طاعة اهللا وأبشر باخلري والعاقبة احلميدة كما قال اهللا عز وجل              
﴿  ِسِننيحالْم علَم ِإنَّ اللَّها ولَنبس مهنِديها لَنوا ِفينداهج الَِّذينوقال سـبحانه  )١(﴾و  :
﴿   جي ِق اللَّهتي نمو       ِسبتحثُ ال ييح ِمن قْهزريا وجرخم لْ لَهكما نوصـيك    )٢(﴾ع 

باإلكثار من قراءة القرآن الكرمي وتدبر معانيه ، ففيه اهلداية والنور ، كمـا قـال اهللا                 
ونوصيك أيضا بـالتعوذ    .  اآلية   )٣(﴾ِإنَّ هذَا الْقُرآنَ يهِدي ِللَِّتي ِهي أَقْوم      ﴿: سبحانه  

 من الشيطان الرجيم عند وجود الوساوس ، وإذا كانت يف اهللا أو يف رسوله صلى                باهللا
آمنت باهللا ورسله ، مع االستعاذة باهللا من الشيطان         : اهللا عليه وسلم أو يف اآلخرة فقل        

  . الرجيم

وإليك نسخة من جمموع فتاوينا ، ومن العقيدة الواسطية ، وبلوغ املرام ، وفـتح                
. . صول ، وأسأل اهللا أن يوفقنا وإياكم ملا فيه رضاه إنه جواد كرمي              ايد ، وثالثة األ   

  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

   
                                                

 .٦٩سورة العنكبوت اآلية ) ١(
 .٣ – ٢سورة الطالق اآليتان ) ٢(
 .٩سورة اإلسراء اآلية ) ٣(
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  )١( نصيحة من ابتلي باملعاصي مث ندم -و 

أنا طالب باملرحلة الثانوية كنت ملتزما وحمبا للقرآن الكـرمي وشـغوفا       : ؤالس
سوء ، وبدأت أفعل العادة الـسرية   بالعلم مث تغري أمري ، حيث اجتمعت حويل فئة          

وأفحش يف أمور كثرية كاللواط ، والعبث ببنات الناس ، والتطلـع إىل عـورات               
اجلريان ويف الظاهر أحتدث مع زمالئي عن الدين وأمور اجلماعـات اإلسـالمية يف              

  . املدرسة واملسجد واملرتل

فيا أمر به اهللا    لقد حاولت مرارا اإلقالع عن الذنوب ومل أستطع ، أريد دواء شا           
 راحيت حىت أمسع وأقرأ من مساحتكم ، أبقـاكم اهللا لإلسـالم     حتصلورسوله ، ولن    
   عبد من عباد اهللا.  والعافية والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ربومتعكم بالص

 أسأل اهللا بأمسائه احلـسىن    -:  وعليك السالم ورمحة اهللا وبركاته ، بعده         :جواب  
ن عليكم بالتوبة النصوح ، وأن يـشرح صـدركم للحـق ، وأن              وصفاته العال أن مي   

يوفقكم لصحبة األخيار ويعيذكم من صحبة األشرار إنه خري مـسئول ، وأوصـيكم              
   -: بالتوبة النصوح وهي تشمل ثالثة أمور 

  .  الندم على املاضي من مجيع املعاصي - ١
  .  اإلقالع منها كلها خوفا من اهللا وتعظيما له - ٢ 
  . لعزم الصادق أال تعود فيها إخالصا هللا ورغبة فيما عنده  ا- ٣

ومىت مت ذلك منك فأبشر باملغفرة وحسن العاقبة وفقنا اهللا وإياك ملا يرضيه ، وأعاذنا 
  وإياك من نزغات الشيطان ومن شر النفس وسيئات 

                                                
 .  هـ ١٤١١ / ٧ / ١٨ش ، يف . أ  / ٥٢٦احته برقم صدر اجلواب على السؤال من مكتب مس) ١(
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  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته . العمل إنه مسيع قريب 
  )١(ود إىل املعاصي فكيف العملشاب يتوب مث يع -ز

أنا شاب يف التاسعة عشرة من عمري وقد أسرفت علـى نفـسي يف               : ؤالس
املعاصي كثريا ، حىت أنين ال أصلي يف املسجد ومل أصم رمضان كامال يف حيـايت ،                 
وأعمل أعماال قبيحة أخرى ، وكثريا ما عاهدت نفسي على التوبة ، ولكين أعـود               

ابا يف حارتنا ليسوا مستقيمني متاما ، كمـا أن أصـدقاء            للمعصية وأنا أصاحب شب   
إخواين كثريا ما يأتوننا يف البيت وهم أيضا ليسوا صاحلني ، ويعلم اهللا أنين أسرفت               
على نفسي كثريا يف املعاصي وعملت أعماال شنيعة ، ولكنين كلما عزمـت علـى               

ـ        . التوبة أعود مرة ثانية كما كنت        ربين إىل ريب   أرجو أن تدلوين علـى طريـق يق
  . ويبعدين عن هذه األعمال السيئة 

قُلْ يا ِعباِدي الَِّذين أَسرفُوا علَـى أَنفُـِسِهم ال          ﴿:  يقول اهللا عز وجل      :جواب  
            ﴾ِحيمالر فُورالْغ وه ها ِإنِميعج وبالذُّن ِفرغي ِة اللَِّه ِإنَّ اللَّهمحر طُوا ِمنقْنأمجـع   )٢(ت 

لعلماء أن هذه اآلية الكرمية نزلت يف شأن التائبني ، فمن تاب من ذنوبه توبة نـصوحا      ا
يا أَيها الَّـِذين آمنـوا      ﴿: غفر اهللا له ذنوبه مجيعا هلذه اآلية الكرمية ، ولقوله سبحانه            

          يس كُمنع كَفِّرأَنْ ي كُمبى رسا عوحصةً نبووا ِإلَى اللَِّه توبـاٍت    تنج ِخلَكُمديو ئَاِتكُم
 ِري ِمنجت  ارها الْأَنِتهحفعلق سبحانه تكفري السيئات ودخول اجلنات يف هـذه          )٣(﴾ت 

   اآلية بالتوبة النصوح ، وهي

                                                
 ) . ٢٥٢(لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، اجلزء األول ص ) الفتاوى(نشرت يف كتب الدعوة ) ١(
 .٥٣سورة الزمر اآلية ) ٢(
 .٨سورة التحرمي اآلية ) ٣(
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اليت اشتملت على ترك الذنوب واحلذر منها ، والندم على ما سلف منـها ، والعـزم                 
  .  سبحانه ورغبة يف ثوابه وحذرا من عقابه الصادق على أال يعود فيها تعظيما هللا

ومن شرائط التوبة النصوح رد املظامل إىل أهلها أو حتللهم منها إذا كانت املعـصية               
مظلمة يف دم أو مال أو عرض ، وإذا مل يتيسر استحالل أخيه من عرضه دعا له كـثريا     

ها ، فإن احلسنات تكفر     وذكره بأحسن أعماله اليت يعلمها عنه يف املواضع اليت اغتابه في          
وتوبوا ِإلَى اللَّـِه جِميعـا أَيهـا الْمؤِمنـونَ لَعلَّكُـم            ﴿: السيئات ، وقال سبحانه     

 فعلق عز وجل يف هذه اآلية الفالح بالتوبة ، فدل ذلك على أن التائـب                )١(﴾تفِْلحونَ
ا اهللا سـيئاته وأبـدهلا      مفلح سعيد ، وإذا أتبع التائب توبته باإلميان والعمل الصاحل حم          

: حسنات ، كما قال سبحانه يف سورة الفرقان ملا ذكر الشرك والقتل بغري حق والزنا                
﴿               نا ِإال مانهِفيِه م لُدخيِة وامالِْقي موي ذَابالْع لَه فاعضا يأَثَام لْقي لْ ذَِلكفْعي نمو

حا فَأُولَِئك يبدلُ اللَّه سيئَاِتِهم حسناٍت وكَانَ اللَّه غَفُورا   تاب وآمن وعِملَ عملًا صالِ    
   .)٢(﴾رِحيما

             ـ ومن أسباب التوبة الضراعة إىل اهللا سبحانه وسؤاله اهلداية والتوفيـق ، وأن ي من 
ـ  )٣(﴾ادعوِني أَستِجب لَكُم  ﴿: عليك بالتوبة ، وهو القائل سبحانه        ل عـز   وهو القائ

 )٤(﴾وِإذَا سأَلَك ِعباِدي عني فَِإني قَِريب أُِجيب دعوةَ الـداِع ِإذَا دعـانِ            ﴿: وجل  
اآلية، ومن أسباب التوبة أيضا واالستقامة عليها صحبة األخيار والتأسي م يف أعماهلم             

  الصاحلة والبعد عن صحبة األشرار ، 
                                                

 .٣١سورة النور اآلية ) ١(
 .٧٠ – ٦٨سورة الفرقان اآليات ) ٢(
 .٦٠افر اآلية سورة غ) ٣(
 .١٨٦سورة البقرة اآلية ) ٤(
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املرء على دين خليله فلينظـر      (: وسلم أنه قال    وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه         
واجلليس الـسوء   مثل اجلليس الصاحل    (:  وقال عليه الصالة والسالم      )أحدكم من خيالل  

 املسك إما أن حيذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن جتد كحامل املسك ونافخ الكري فحامل 
   .)ه رحيا خبيثةإما أن حيرق ثيابك وإما أن جتد منونافخ الكري منه رحيا طيبة 

  فضل التوبة ووجوب تكرارها إذا لزم األمر  -ح 

عاهدت اهللا أكثر من مرة أن ال آيت العمل الفالين ولكين مل أوف ـذا                : ؤالس
  .العهد ، أرجو نصيحيت ومن ماثلين

 هذا فيه تفصيل ، فإن كانت املعاهدة على أمر حـرم اهللا عليـك فعلـه                 :جواب
يه وال تقربنه فالواجب عليك التوبة إىل اهللا ورجوعك إليـه           وعاهدت اهللا أن ال تعود إل     

  . ومن تاب تاب اهللا عليه

الندم على املاضي من املعصية ، واإلقالع عنـها ،  : والتوبة تشتمل على أمور ثالثة    
والعزم الصادق أال يعود إليها تعظيما هللا وإخالصا له سبحانه ، فإذا فعل املسلم ذلـك                

 وتعاىل ، ومن متام التوبة اتباعها بالعمل الصاحل واالستقامة ، كما            تاب اهللا عليه سبحانه   
 وقـال   )١(﴾وِإني لَغفَّار ِلمن تاب وآمن وعِملَ صاِلحا ثُم اهتدى        ﴿: قال جل وعال    

ومن يفْعلْ ذَِلك يلْـق أَثَامـا       ﴿: تعاىل ملا ذكر الشرك والقتل والزنا يف سورة الفرقان          
لًـا                يمِمـلَ ععو نآمو ابت نا ِإال مانهِفيِه م لُدخيِة وامالِْقي موي ذَابالْع لَه فاعض

  .)٢(﴾صاِلحا فَأُولَِئك يبدلُ اللَّه سيئَاِتِهم حسناٍت

                                                
 .٨٢سورة طه اآلية ) ١(
 .٧٠ – ٦٨سورة الفرقان اآليات ) ٢(
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 فأخرب عز وجل أن من تاب وأتبع توبته باإلميان الصادق والعمل الـصاحل فإنـه                
انه يبدل سيئاته حسنات وهذا يتضمن قبول التوبة مث زاده سبحانه مع ذلك بـأن               سبح

وإن كـان يف    . جعل مكان كل سيئة حسنة وهذا من فضله وكرمه وجوده سـبحانه           
املعصية حق للمخلوقني من سرقة أو عدوان على بعض أموال النـاس أو دمـائهم أو                

. حقه ، فإذا ساحمه سقط حقه     أعراضهم فال بد من التحلل من صاحب احلق أو إعطائه           
وهكذا يف العدوان على العرض إذا استحل صاحبه فعفا إال أن خياف مفسدة بـسبب               
إخباره بالغيبة فإنه ال خيربه ولكن يدعو له ويستغفر له ويذكره باخلري الذي يعلمه منـه             

 ، حـىت    يف االس اليت ذكره فيها بالسوء أو يثين عليه باألشياء الطيبة اليت يعلمها عنه             
  .  يقابل عمله السيئ بعمل صاحل 
  )١(العاصي ال خيلد يف النار -ط 

ِإنَّ اللَّه ال يغِفر أَنْ يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمـن             ﴿: يقول تعاىل    :  ؤالس
 )٣(ثُم اهتدى﴾ ﴿وِإني لَغفَّار ِلمن تاب وآمن وعِملَ صاِلحا         : ويقول أيضا    )٢(يشاُء﴾

   ؟ )٤(ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاُء﴾﴿ :هل بني هاتني اآليتني تعارض وما املراد بقوله 
    جدة- ز - أ -ع 

 ليس بينهما تعارض ، فاآلية األوىل يف حق من مات على الشرك ومل يتب               :جواب  
 من يشِرك ِباللَِّه فَقَد حرم      ِإنه﴿: ، فإنه ال يغفر له ومأواه النار ، كما قال اهللا سبحانه             

 ِمن ا ِللظَّاِلِمنيمو ارالن اهأْومةَ ونِه الْجلَيع اللَّه  

                                                
 .  هـ ١٤١١ / ١٠ / ٢٥، يف ) ١٢٩٠(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد ) ١(
 .١١٦سورة النساء اآلية ) ٢(
 .٨٢سورة طه اآلية ) ٣(
 .١١٦سورة النساء اآلية ) ٤(
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 )٢(﴾ولَو أَشركُوا لَحِبطَ عنهم مـا كَـانوا يعملُـونَ         ﴿:  وقال عز وجل     )١(﴾أَنصاٍر
  . واآليات يف هذا املعىن كثرية 

وِإني لَغفَّار ِلمن تاب وآمن وعِملَ صـاِلحا  ﴿: ية وهي قوله سبحانه    أما اآلية الثان  
قُلْ يا ِعباِدي الَّـِذين     ﴿:  فهي يف حق التائبني ، وهكذا قوله سبحانه          - ﴾ثُم اهتدى 

ر الذُّنوب جِميعا ِإنه هـو      أَسرفُوا علَى أَنفُِسِهم ال تقْنطُوا ِمن رحمِة اللَِّه ِإنَّ اللَّه يغفِ          
 ِحيمالر فُورأمجع العلماء على أن هذه اآلية يف التائبني ، وأما قوله سـبحانه               )٣(﴾الْغ  :

 فهي يف حق من مات على ما دون الشرك مـن          )٤(﴾ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاءُ     ﴿
ر له وإن شاء عذبه ، وإن عذبه فإنه ال      املعاصي غري تائب ، فإن أمره إىل اهللا إن شاء غف          

خيلد يف النار خلود الكفار ، كما تقول اخلوارج واملعتزلة ومن سلك سبيلهما ، بـل ال     
بد أن خيرج من النار بعد التطهري والتمحيص كما دلت على ذلك األحاديث املتـواترة             

  .  التوفيق واهللا ويل. عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأمجع عليه سلف األمة 

  

                                                
 .٧٢آلية سورة املائدة ا) ١(
 .٨٨سورة األنعام اآلية ) ٢(
 .٥٣سورة الزمر اآلية ) ٣(
 .١١٦سورة النساء اآلية ) ٤(
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إن ولدا سأل أباه عـن اهللا       : ذكرت قصة يف إحدى اإلذاعات ، تقول         : ؤالس
ما احلكم الشرعي يف مثـل      : السؤال  . فأجاب األب بأن اهللا موجود يف كل مكان         

   الرياض -عبد اهللا م                                                     هذا اجلواب ؟ 

 هذا اجلواب باطل وهو من كالم أهل البدع من اجلهمية واملعتزلة ومـن              :جواب  
سار يف ركاما ، والصواب الذي عليه أهل السنة واجلماعة أن اهللا سبحانه يف السماء               
فوق العرش فوق مجيع خلقه كما دلت عليه اآليات القرآنية واألحاديث النبوية وإمجاع             

ِإنَّ ربكُم اللَّه الَِّذي خلَق السماواِت والْـأَرض        ﴿ :سلف األمة ، كما قال عز وجل        
 وكرر ذلك سبحانه يف ست آيات أخرى من  )٢(﴾ِفي ِستِة أَياٍم ثُم استوى علَى الْعرشِ      

العلو واالرتفاع فوق العرش علـى  : ومعىن االستواء عند أهل السنة هو . كتابه العظيم   
ل اهللا سبحانه ، ال يعلم كيفيته سواه كما قال مالك رمحه اهللا ملا              الوجه الذي يليق جبال   

االستواء معلوم والكيف جمهول واإلميان به واجب والسؤال عنه بدعة،          : سئل عن ذلك    
  . ومراده رمحه اهللا السؤال عن كيفيته

هذا املعىن جاء عن شيخه ربيعة بن أيب عبد الرمحن ، وهو مروي عـن أم سـلمة                  
ها ، وهو قول مجيع أهل السنة من الصحابة رضي اهللا عنهم ومن بعـدهم              رضي اهللا عن  

  من أئمة اإلسالم ، وقد أخرب اهللا سبحانه يف آيات أخر أنه يف السماء 

                                                
 . هـ ١٤١١ / ١٠ / ١١، يف ) ١٢٨٨(نشرت يف جملة الدعوة ، يف العدد ) ١(
 .٥٤سورة األعراف اآلية ) ٢(
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 وقـال عـز     )١(﴾فَالْحكْم ِللَِّه الْعِلي الْكَِبريِ   ﴿: وأنه يف العلو ، كما قال سبحانه        
وال ﴿:  وقال سـبحانه     )٢(﴾يب والْعملُ الصاِلح يرفَعه   ِإلَيِه يصعد الْكَِلم الطَّ   ﴿: وجل

    ِظيمالْع ِليالْع وها ومِحفْظُه هئُوداِء أَنْ     ﴿:  وقال عز وجل     )٣(﴾يمِفي الـس نم متأَأَِمن
أَنْ يرِسلَ علَيكُم حاِصبا    يخِسف ِبكُم الْأَرض فَِإذَا ِهي تمور أَم أَِمنتم من ِفي السماِء            

 ففي هذه اآليات ، ويف آيات كثرية من كتاب اهللا الكـرمي     )٤(﴾فَستعلَمونَ كَيف نِذيرِ  
  . صرح سبحانه أنه يف السماء وأنه يف العلو وذلك موافق ملا دلت عليه آيات االستواء

مكان من أبطـل    وبذلك يعلم أن قول أهل البدع بأن اهللا سبحانه موجود يف كل             
الباطل وهو مذهب احللولية املبتدعة الضالة ، بل هو كفر وضالل وتكذيب هللا سبحانه              
وتكذيب لرسوله صلى اهللا عليه وسلم فيما صح عنه من كون ربه يف السماء ، مثـل                 

 وكما جاء يف أحاديث )أال تأمنوين وأنا أمني من يف السماء   ( :قوله صلى اهللا عليه وسلم    
  . واهللا ويل التوفيق . راج وغريها اإلسراء واملع

 

ما مدى طاعة الوالدين ؟ وهل جتب يف كل األحوال ؟ وهـل وجـود                : ؤالس
اخلادمة البوذية يف املرتل حرام أم ال ؟ خاصة إذا كان بطلب من الوالدة ، وهل جيوز          

  عصيان الوالدة يف هذه احلالة ؟ وهل جيوز يل أن أوذي اخلادمة 

                                                
 .١٢سورة غافر اآلية ) ١(
 .١٠سورة فاطر اآلية ) ٢(
 .٢٥٥سورة البقرة اآلية ) ٣(
 .١٧ – ١٦سورة امللك اآليتان ) ٤(
 .  هـ ١٤٠٩ / ٤ / ١٩، يف ) ١١٦٨(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد ) ٥(
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 -ص  . م  . ىت متل وتطلب العودة إىل بالدها ؟ أرشدوين بـارك اهللا فـيكم              ح
   . الرياض

 جيب على الولد بر والديه واإلحسان إليهما وطاعتهما يف املعـروف؛ ألن  :جواب  
اهللا عز وجل أمر بذلك يف كتابه الكرمي يف آيات كثرية ، وهكذا رسوله صلى اهللا عليه                 

  . عقوقهما من أكرب الكبائر وسلم أمر برب الوالدين ، وجعل 

: ولكن ال جتوز طاعتهما وال غريمها يف املعصية لقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم                
ال طاعة للمخلوق يف معـصية    (:  وقوله عليه الصالة والسالم      )إمنا الطاعة يف املعروف   (

   )اخلالق

 أنواع أما استخدام اخلادمات الكافرات سواء كن بوذيات أو نصارى أو غريمها من           
الكفرة فال جيوز يف هذه اجلزيرة ، أعين اجلزيرة العربية؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسـلم       
منع من ذلك وأوصى بإخراج الكفار من هذه اجلزيرة؛ ألا مهد اإلسالم ومطلع مشس              
الرسالة ، فال جيوز أن جيتمع فيها دينان ، وال جيوز أن يستقدم إليها كافر إال لضرورة                 

  .  األمر مث يعاد إىل بالده يراها ويل

والواجب عليك وعلى والدتك إعادا إىل بالدها ، وال جيوز لك وال ألمك أذاها ،     
بل الواجب استخدامها بإحسان حىت ترد إىل بالدها ، ألن اهللا عز وجل حرم الظلـم                

ظلم اتقوا الظلم فإن ال   (: على عباده مع الكفار واملسلمني ، لقوله صلى اهللا عليه وسلم            
يا عبادي  (:  ولقوله عليه الصالة والسالم عن اهللا عز وجل أنه قال            )ظلمات يوم القيامة  

  .  وفق اهللا اجلميع )إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا
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. ف  . ح  . س  . خـت يف اهللا و      من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األ          
سالم علـيكم   . وفقها اهللا ملا فيه رضاه ومنحها الفقه يف اإلسالم والثبات عليه ، آمني              

  . ورمحة اهللا وبركاته

فقد وصلين كتابك الذي شرحت فيه حال زوجك ، وذلـك يف يـوم              : أما بعد   
 فيه   م وفهمت ما شرحت    ١٩٩٠ / ١٢ / ٣١ هـ املوافق    ١٤١١ / ٦ / ١٤اإلثنني  

من حال زوجك وأنه ادعى اإلسالم ، ومن أجل ذلك وافقت على الزواج عليه ، ولك                
إن : منه ولدان ، ولكنه اتضح لك من سريته أنه يستهزئ باإلسالم ويسبه ، ويقـول                

األديان خرافة ، وال يصلي ، وال يصوم ، وال يزكي ، وال حيج ، ويـشرب اخلمـر ،             
  . ويأكل اخلرتير

يما ذكرت فاملذكور ليس مبسلم وال نصراين بل هو كافر ملحد           وإذا كنت صادقة ف   
ال دين له ، نسأل اهللا لك العافية والسالمة منه ، وال جيوز لك البقاء معه ، بل جيـب                    
عليك أن تطليب منه صك الطالق ، وسوف يعوضك اهللا خريا منه إن شاء اهللا ، لقـول    

لَّه يجعلْ لَه مخرجا ويرزقْه ِمن حيثُ ال        ومن يتِق ال  ﴿: اهللا سبحانه يف سورة الطالق      
ِسبتح١(﴾ي(  ا ﴿:  وقوله سبحانهرـسِرِه يأَم ِمن لْ لَهعجي ِق اللَّهتي نمو﴾)وأنـت  )٢ 

أحق بولديك منه ، ألنه كافر وأنت مسلمة ، والولد الصغري يتبع خري األبوين دينـا ،                 
   احلق ، وما سواه من األديان باطل لقول اهللا ودين اإلسالم هو الدين

                                                
  .٣ – ٢سورة الطالق اآليتان ) ١(
 .٤سورة الطالق اآلية ) ٢(
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:  وقولـه سـبحانه   )١(﴾ِإنَّ الدين ِعند اللَِّه الِْإسالم﴿: عز وجل يف سورة آل عمران    
﴿            اِسِرينالْخ ِة ِمنِفي الْآِخر وهو هلَ ِمنقْبي ا فَلَنالِم ِدينالِْإس رِغ غَيتبي نموقول  )٢(﴾و 

الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَـيكُم ِنعمِتـي         ﴿: يف سورة املائدة    عز وجل   
   )٣(﴾ورِضيت لَكُم الِْإسالم ِدينا

وأسأل اهللا عز وجل أن يثبتنا وإياك على اإلسالم ، وأن جيعل لك من كـل هـم                  
لما صاحلا خريا   فرجا، ومن كل ضيق خمرجا ، وأن يعوضك عن هذا الزوج زوجا مس            

كما أسأله سبحانه أن يهدي زوجك هذا لإلسالم ، وأن يرده إىل احلـق ، وأن                . منه  
يعيذه من شر نفسه وشر الشيطان وشر جلساء السوء ، إنه جل وعال جواد كرمي وعلى        

  .كل شيء قدير والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  الرئيس العام
  الدعوة واإلرشادإلدارات البحوث العلمية واإلفتاء و

   

                                                
 .١٩سورة آل عمران اآلية ) ١(
 .٨٥سورة آل عمران اآلية ) ٢(
 .٣سورة املائدة اآلية ) ٣(
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من الرياض تقول  يف سـؤاهلا       . ع  . أ  : األخت اليت رمزت المسها بـ      : سؤال  
هل جيب على املؤمن عدم اخلوف من املوت ؟ وإذا حدث هذا فهل معنـاه عـدم                 

  الرغبة يف لقاء اهللا ؟ 

واه؛ ألن اهللا سبحانه    جيب على املؤمن واملؤمنة أن خيافا اهللا سبحانه ويرج        : جواب  
:  وقال عز وجل     )١(﴾فَال تخافُوهم وخافُوِن ِإنْ كُنتم مؤِمِنني     ﴿: قال يف كتابه العظيم     

 وقال عـز    )٣(﴾وِإياي فَارهبونِ ﴿:  وقال سبحانه    )٢(﴾فَال تخشوا الناس واخشونِ   ﴿
روا وجاهدوا ِفي سِبيِل اللَِّه أُولَِئـك يرجـونَ   ِإنَّ الَِّذين آمنوا والَِّذين هاج  ﴿: وجل  

فَمن كَانَ يرجوا ِلقَاَء ربِه فَلْيعملْ عملًا صاِلحا وال     ﴿:  وقال عز وجل     )٤(﴾رحمةَ اللَّهِ 
مـن   يف آيات كثرية وال جيوز للمؤمن وال للمؤمنة اليأس           )٥(﴾يشِرك ِبِعبادِة ربِه أَحدا   

قُلْ يا ِعباِدي الَِّذين أَسرفُوا علَى ﴿: رمحة اهللا ، وال األمن من مكره ، قال اهللا سبحانه         
        فُـورالْغ ـوه ـهـا ِإنِميعج وبالذُّن ِفرغي ِة اللَِّه ِإنَّ اللَّهمحر طُوا ِمنقْنال ت فُِسِهمأَن

ِحيموقال تعاىل  )٦(﴾الر  :﴿ أَسيال تِح اللَّـِه ِإال            وور ِمن ئَسيال ي هِح اللَِّه ِإنور وا ِمن
  أَفَأَِمنوا ﴿:  وقال عز وجل )٧(﴾الْقَوم الْكَاِفرونَ

                                                
 .١٧٥آلية سورة آل عمران ا) ١(
 .٤٤سورة املائدة اآلية ) ٢(
 .٤٠سورة البقرة اآلية ) ٣(
 .٢١٨سورة البقرة اآلية ) ٤(
 .١١٠سورة الكهف اآلية ) ٥(
 .٥٣سورة الزمر اآلية ) ٦(
 .٨٧سورة يوسف اآلية ) ٧(
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   .)١(﴾مكْر اللَِّه فَال يأْمن مكْر اللَِّه ِإال الْقَوم الْخاِسرونَ

لموت واحلذر من الغفلـة    وجيب على مجيع املسلمني من الذكور واإلناث اإلعداد ل        
أكثروا مـن   (: عنه ، لآليات السابقات ، وملا روي عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال               

 املوت وألن الغفلة عنه وعدم اإلعداد له من أسباب سوء اخلامتة ،       - )ذكر هادم اللذات  
 :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : وقد ثبت عن عائشة رضي اهللا عنها أا قالت          

يا نـيب   :  فقلت   )من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه ومن كره لقاء اهللا كره اهللا لقاءه             (
ليس كذلك ولكن املـؤمن إذا بـشر        (: أكراهية املوت فكلنا نكره املوت ، قال        : اهللا

برمحة اهللا ورضوانه وجنته أحب لقاء اهللا فأحب اهللا لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعـذاب                
 متفق عليه ، وهذا احلديث يـدل علـى أن           ) اهللا فكره اهللا لقاءه    اهللا وسخطه كره لقاء   

. كراهة املوت واخلوف منه ال حرج فيه ، وال يدل ذلك على عدم الرغبة يف لقاء اهللا                  
ألن املؤمن حني يكره املوت أو خياف قدومه يرغب يف املزيد من طاعة اهللا واإلعـداد                

كره قدومه إليها إمنا تفعل ذلك رجـاء        للقائه ، وهكذا املؤمنة حني ختاف من املوت وت        
  . املزيد من الطاعات واالستعداد للقاء را

وال حرج على املسلم أن خياف من املؤذيات طبعا كالسباع واحليات وحنو ذلـك              
فيتحرز منها باألسباب الواقية ، كما أنه ال حرج على املسلمني يف اخلوف من عدوهم               

وأَِعدوا لَهم ما استطَعتم ِمـن  ﴿: قال اهللا سبحانه  حىت يعدوا له العدة الشرعية ، كما        
 مع االعتماد على اهللا واالتكال عليه واإلميان بأن النصر مـن          - أي األعداء    - )٢(﴾قُوٍة

  عنده ، وإمنا يأخذ املؤمن باألسباب 

                                                
 .٩٩سورة األعراف اآلية ) ١(
 .٦٠سورة األنفال اآلية ) ٢(
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: حانهويعدها؛ ألن اهللا سبحانه أمره ا ال من أجل االعتماد عليها ، كما قال اهللا سـب                
ِإذْ تستِغيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني مِمدكُم ِبأَلٍْف ِمن الْمالِئكَِة مرِدِفني ومـا             ﴿

                 ِزيـزع ِد اللَِّه ِإنَّ اللَّهِعن ِإال ِمن رصا النمو كُمِبِه قُلُوب ِئنطْمِلتى ورشِإال ب اللَّه لَهعج
ِكيم١(﴾ح(.   

وإمنا اخلوف الذي ى اهللا عنه هو اخلوف من املخلوق على وجه حيمل صاحبه على        
فَال تخافُوهم وخافُوِن   ﴿: ترك الواجب أو فعل املعصية ، ويف ذلك نزل قوله سبحانه            

  ِمِننيؤم متوهكذا اخلوف من غري اهللا على وجه العبادة لغريه ، واعتقاد أنـه    )٢(﴾ِإنْ كُن 
م الغيب أو يتصرف يف الكون أو يضر وينفع بغري مشيئة اهللا كما يفعل املـشركون                يعل

  .  وباهللا التوفيق . مع آهلتهم 

 

إين أعيش اآلن يف حالة بؤس      : يقول سائل يف رسالة طويلة ما ملخصها        : سؤال  
يف سعادة وطمأنينة كنت مقبال وشقاء ، وقد عشت بفضل من اهللا قبل أربع سنوات         
كان قليب يتقطع غرية علـى  . على اهللا حمتسبا كل شيء هللا قائما صائما داعيا إىل اهللا   

املسلمني وأوضاعهم حىت شاركت يف اجلهاد األفغاين وعاهدت اهللا هناك على أن ال             
أعود حىت يتم النصر ولكن ضعفت وعدت يف شهرين بعد إصرار والـدي علـى               

ريت حيايت حىت أصبت بشكوك يف وجـود اهللا وصـحة القـرآن             مث تغ . رجوعي
والرسول ، دافعت ذلك وحبثت يف أشرطة وكتب للشيخ الزنداين وظهر يل احلـق              

  كالشمس ، 
                                                

 . ١٠، ٩اآليتان ، سورة األنفال ) ١(
 . ١٧٥اآلية ، سورة آل عمران ) ٢(
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والداهية الكربى أن خـشية ريب مل       . ولكن مع ذلك تتعاودين وساوس وشكوك     
ايل سنة ونصف   أعد أجد هلا يف قليب موضعا ، وأنا أستغفر اهللا وهذه احلالة معي حو             

وما تركت شيئا يوصلين لليقني وطرد تلك الشكوك ، ولكن دون جدوى            . أعانيها  
كنت أصـوم   . ولو استقر احلق يف قليب قليال فال ألبث إال عدت إىل ما كنت عليه               

  . أيام البيض وأجد وال زلت إىل اآلن ، ولكن ال أشعر بلذة 

 لعل اهللا أن يردين إليه ردا مجيال        وقد بعت سياريت وتربعت بقيمتها يف سبيل اهللا       
اجتهت إىل القرآن أقر أكل يوم جزءا       . وكل يوم أجد نفسي أردى من اليوم السابق         

بتدبر ولكن ال أجد يقينا وال تأثريا يف قليب إال قليال ، وأجد قسوة رهيبة يف قلـيب                  
وحجابا وغشاوة عن احلق ، وأخشى من غضب اهللا علي فيما ارتكبت ، وال أنسى               
أن أذكر أين منذ فترة أتربع حبوايل ربع راتيب يف سبيل اهللا وأكفل أيتاما والزلـت ،                 
وال أتعظ باملواعظ مثل السابق ، وأم نفسي بالفسق والفجور ، وأحيانا بـالكفر ،          
وإين ما تركت وسيلة وال موعظة إال حاولت فيها ، ولكـن الـشكوك والريـب                

أنـت األمـل    : فيا شيخي وحبييب    . ا  والوساوس متحقين ومل أستطع التخلص منه     
الوحيد بعد اهللا سبحانه يف هذه الدنيا ، وسوف ال أشكو حايل إىل أحد بعدك مهما                
بلغ ، هل يل حل وعالج ملا أعانيه مما ذكرت ؟ وسوف أستعني باهللا سبحانه وأنفـذ                
 أمرك إن شاء اهللا وأرجو أن تدعو يل يف ظالم الليل أن يدركين ريب برمحته ويـردين                

ابنك . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته      . إليه ردا مجيال وجزاكم اهللا خري اجلزاء        
   من مخيس مشيط -املعذب 

   بسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا ، :جواب 
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 فقد قرأت مجيـع رسـالتك ،        -: أما بعد   . وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته      
لوساوس وأسأل اهللا عز وجل أن مينحك اهلداية        وكدرين كثريا ما أصابك من الشك وا      

والرجوع إىل احلق وأن يعم قلبك باإلميان الصحيح ، وأن مين عليك بالتوبة النصوح ،               
  . ويعيذك من نزغات الشيطان ، إنه جواد كرمي 

وقد وقع لبعض الصحابة مثل ما وقع لك من الشك ، يف بعض ما يتعلـق بـاهللا                  
:  اهللا عليه وسلم أن يقول من أحس بشيء من ذلـك             سبحانه ، فأوصاهم النيب صلى    

آمنت باهللا ورسله وأن يستعيذ باهللا وينتهي ، فأنا أوصيك مبا أوصى به النيب صـلى اهللا         
آمنت باهللا ورسله  (: عليه وسلم أصحابه وأن تقول هذه الكلمات عند خطرة أي شك            

   )..أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

وتكراره عند كل خاطر سيئ ، كما أوصيك بعـدم          وأوصيك بالثبات على ذلك     
اليأس من رمحة اهللا وعدم القنوط ، وعليك باإلكثار من قراءة القرآن الكـرمي وتـدبر                
معانيه والضراعة إىل اهللا بصدق ورغبة ورهبة أن يهديك للحق ، وأن يكشف عنـك               

  . هذه الوساوس 

قامة وأحسن ظنك باهللا    وأكثر من ذلك يف السجود ويف آخر الليل وبني األذان واإل          
أنا عند ظن عبدي    (: فهو القائل سبحانه فيما رواه عنه نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم             

وعليك بـصحبة األخيـار ،    " إذا ذكرين: "  ويف اللفظ اآلخر     )يب وأنا معه إذا دعاين    
  . واحذر صحبة األشرار 

والـسالم علـيكم     . وفقنا اهللا وإياك ملا يرضه ، وسلك بنا وبك صراطه املستقيم          
  . ورمحة اهللا وبركاته 
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مىت يوصف العمل بأنه بدعة يف الشرع املطهر ؟ وهل إطالق البدعـة              : ؤالس
  يكون يف أبواب العبادات فقط ، أم يشمل العبادات واملعامالت ؟ 

 الناس ليس هلا أصـل يف        البدعة يف الشرع املطهر هي كل عبادة أحدثها        :جواب  
الكتاب وال يف السنة وال يف عمل اخللفاء األربعة الراشدين ، لقول النيب صلى اهللا عليه                

 متفق على صحته ، وقوله صلى       )من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد         (: وسلم  
 أخرجه مسلم يف صحيحه ،      )من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد       (: اهللا عليه وسلم    

فعلـيكم  ( :وله صلى اهللا عليه وسلم يف حديث العرباض بن سارية رضي اهللا عنـه               وق
بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي متسكوا ا وعضوا عليهـا بالنواجـذ          

 رواه اإلمام أمحد وأبو     )وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة         
  . حيح ، واألحاديث يف هذا املعىن كثرية داود والترمذي وابن ماجة بسند ص

وتطلق البدعة يف اللغة العربية على كل حمدث على غري مثال سابق ، لكن ال يتعلق                
ا حكم املنع إذا مل تكن من البدع يف الدين ، أما يف املعامالت فما وافق الشرع منها                   

ألنه ليس  . رع  فهو عقد شرعي ، وما خالفه فهو عقد فاسد ، وال يسمى بدعة يف الش              
  . من العبادة 

  

                                                
 . هـ ١٤١٠ / ٧ / ١٠، يف ) ١٢٤٣(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد ) ١(
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يف يوم اخلمـيس    . احلمد هللا وحده والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه           
 هـ اطلعت على مقال حممد أمني حيىي نـشرته صـحيفة            ١٣٧٨ / ٣ / ١٨املوافق  

هـ ، ذكر فيه الكاتـب      ٧٨ / ٣ / ١٦وافق  األضواء يف عددها الصادر يوم الثالثاء امل      
املذكور أن املسلمني يف كافة أقطار األرض حيتفلون بيوم املولد النبوي علـى صـاحبه        
أفضل الصالة وأكمل التسليم بشىت أنواع االحتفاالت وأنه جيب علينا قبل غرينا أفرادا             

 به املقاالت ،    ومجاعات أن حنتفل به احتفاال عظيما ، وعلى الصحف أن تم به وتدبج            
وعلى اإلذاعة أن تم بذلك وتعد الربامج اخلاصة هلذه املناسبة الذكرى اخلالدة ، هـذا               

  . ملخص املقال املذكور 

 إىل - ذا املقال الـصريح  -وقد عجبت كثريا من جرأة هذا الكاتب على الدعاية     
ه الكـرام   بدعة منكرة ختالف ما كان عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصـحاب             

والسلف الصاحل التابعون هلم بإحسان يف بالد إسالمية حتكم شرع اهللا وحتارب البدع ،              
ولواجب النصح هللا ولكتابه ولرسوله وللمسلمني رأيت أن أكتب كلمة على هذا املقال             
تنبيها للكاتب وغريه على ما تقتضيه الشريعة الكاملة حول االحتفال مبولد النيب صـلى              

ال ريب أن اهللا سبحانه بعث حممدا صلى اهللا عليه وسلم باهلدى        : م فأقول   اهللا عليه وسل  
ودين احلق ، ومها العلم النافع والعمل الصاحل ، ومل يقبضه إليه حىت أكمل له وألمتـه                 

الْيوم أَكْملْـت لَكُـم ِديـنكُم       ﴿: الدين وأمت عليهم النعمة كما قال سبحانه وتعاىل         
 تممأَتو  

                                                
 ) . األضواء ( تعقيب على ما نشر يف املوضوع بصحيفة ) ١(
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لَيا     عِدين المالِْإس لَكُم ِضيترِتي ومِنع ذه اآليـة الكرميـة أن         )١(﴾كُم فأبان سبحانه 
الدين قد كمل والنعمة قد أمتت ، فمن رام أن حيدث حدثا يزعم أنه مـشروع وأنـه                  
ينبغي للناس أن يهتموا به ويعملوا به فالزم قوله إن الدين ليس بكامل بل هو حمتاج إىل                 

، وال شك أن ذلك باطل ، بل من أعظم الفريـة علـى اهللا سـبحانه                 مزيد وتكميل   
  . واملصادمة هلذه اآلية الكرمية

ولو كان االحتفال بيوم املولد النبوي مشروعا لبينه الرسول صلى اهللا عليه وسـلم              
ألمته؛ ألنه أنصح الناس ، وليس بعده نيب يبني ما سكت عنه من حقه؛ ألنه صـلى اهللا             

لنبيني ، وقد أبان للناس ما جيب له من احلق كمحبته واتباع شريعته ،              عليه وسلم خامت ا   
والصالة والسالم عليه وغري ذلك من حقوقه املوضحة يف الكتاب والسنة ، ومل يـذكر             
ألمته أن االحتفال بيوم مولده أمر مشروع حىت يعملوا بذلك ومل يفعله صلى اهللا عليـه    

 عنهم أحب الناس له وأعلمهـم حبقوقـه مل          وسلم طيلة حياته ، مث الصحابة رضي اهللا       
حيتفلوا ذا اليوم ، ال اخللفاء الراشدون وال غريهم ، مث التابعون هلم بإحسان يف القرون               

  . الثالثة املفضلة مل حيتفلوا ذا اليوم 

أفتظن أن هؤالء كلهم جهلوا حقه أو قصروا فيه حىت جاء املتأخرون فأبانوا هـذا               
ق ؟ ال واهللا ، ولن يقول هذا عاقل يعـرف حـال الـصحابة               النقص وكملوا هذا احل   

وإذا علمت أيها القارئ الكرمي أن االحتفال بيوم املولد النبـوي مل     . وأتباعهم بإحسان   
يكن موجودا يف عهده صلى اهللا عليه وسلم وال يف عهد أصحابه الكرام وال يف عهـد                 

مت أنه بدعة حمدثة يف الدين ،  عل-أتباعهم يف الصدر األول ، وال كان معروفا عندهم         
  ال جيوز فعلها وال إقرارها وال الدعوة إليها ، بل جيب إنكارها 

                                                
 .٣سورة املائدة اآلية ) ١(



  

 - ٤٠٦ -

خري الكـالم   (: والتحذير منها عمال بقوله صلى اهللا عليه وسلم يف خطبته يوم اجلمعة             
كالم اهللا وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم وشر األمور حمدثاا وكل بدعة               

عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من       (: وله صلى اهللا عليه وسلم       وق )ضاللة
بعدي متسكوا ا وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة             

من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه        (:  وقوله عليه الصالة والسالم      )وكل بدعة ضاللة  
 واألحاديث يف هذا املعىن     ) ليس عليه أمرنا فهو رد     من عمل عمال  (:  ويف لفظ    )فهو رد 
  . كثرية 

ومعلوم عند كل من له أدىن مسكة من علم وبصرية أن تعظيم النيب صلى اهللا عليـه         
وسلم ال يكون بالبدع كاالحتفال بيوم املولد ، وإمنا يكون مبحبته واتبـاع شـريعته               

قُلْ ﴿: واألهواء ، كما قال تعاىل     وتعظيمها والدعوة إليها وحماربة ما خالفها من البدع         
   كُموبذُن لَكُم ِفرغيو اللَّه كُمِببحوِني يِبعفَات ونَ اللَّهِحبت متوقال سـبحانه  )١(﴾ِإنْ كُن  :

 ويف احلديث الصحيح عنـه   )٢(﴾وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا       ﴿
يا رسـول   :  قيل   )كل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب      (:  عليه وسلم أنه قال      صلى اهللا 

 خرجه البخـاري  )من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين فقد أىب     (: ومن يأىب ؟ قال     : اهللا
  . يف صحيحه 

وتعظيمه صلى اهللا عليه وسلم ال ينبغي أن يكون يف وقت دون آخر ، وال يف السنة                 
نوع من اهلجران ، وإمنا الواجب أن يعظم صلى اهللا عليـه            مرة واحدة ، بل هذا العمل       

وسلم كل وقت بتعظيم سنته والعمل ا والدعوة إليها والتحذير من خالفها ، وببيـان          
  ما كان عليه صلى اهللا عليه وسلم من األعمال الصاحلة واألخالق الزاكية والنصح هللا 

                                                
 .٣١سورة آل عمران اآلية ) ١(
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 الناس يف ذلك وحتريضهم عليه ،        وباإلكثار من الصالة والسالم عليه وترغيب      ،ولعباده
فهذا هو التعظيم الذي شرعه اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم لألمة ووعدهم اهللا عليه               

  . اخلري الكثري واألجر اجلزيل والعزة يف الدنيا والسعادة األبدية يف اآلخرة 

سائر وليس ما ذكرته هنا خاصا مبولد النيب صلى اهللا عليه وسلم ، بل احلكم عام يف        
املوالد اليت أحدثها الناس ، وقد قامت األدلة على أن االحتفال مبولده صلى اهللا عليـه                
وسلم بدعة منكرة وال جيوز إقرارها فغريه من الناس أوىل بأن يكون االحتفال مبولـده               
بدعة ، فالواجب على العلماء ووالة أمر املسلمني يف سـائر األقطـار اإلسـالمية أن                

البدعة وغريها من البدع ، وأن ينكروها على مـن فعلـها ، وأن          يوضحوا للناس هذه    
مينعوا من إقامتها نصحا هللا ولعباده ، وأن يبينوا ملن حتت أيديهم من املسلمني أن تعظيم                
الرسول صلى اهللا عليه وسلم وغريه من األنبياء والصاحلني إمنا يكون باتبـاع سـبيلهم          

إىل ما شرعه اهللا ورسوله وحتـذيرهم ممـا         والسري على منهاجهم الصاحل ودعوة الناس       
خالف ذلك ، وقد نص العلماء املعروفون بالتحقيق والتعظيم للسنة على إنكار هـذه              
املوالد والتحذير منها ، وصرحوا بأا بدع منكرة ال أصل هلا يف الـشرع املطهـر وال            

  . جيوز إقرارها 

موره وأن حياسب نفسه فالواجب على من نصح نفسه أن يتقي اهللا سبحانه يف كل أ        
فيما يأيت ويذر وأن يقف عند حدود اهللا اليت حدها لعباده ، وأن ال حيدث يف دينه ما مل         

فقد أكمل اهللا الدين وأمت النعمة ، وتويف الرسول صلى اهللا عليه وسلم وقد              . يأذن به اهللا  
  . ترك أمته على احملجة البيضاء اليت ال يزيغ عنها إال هالك 
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ول أن يهدينا وسائر املسلمني صراطه املستقيم ، وأن يعصمنا وإياهم من            واهللا املسئ 
البدع واألهواء ، وأن مين على اجلميع بالتمسك بالسنة وتعظيمها والعمل ا والـدعوة    
إليها والتحذير مما خالفها ، وأن يوفق والة أمر املسلمني وعلماءهم ألداء مـا جيـب                

ر وإنكار البدع والقضاء عليها إنـه ويل ذلـك   عليهم من نصر احلق وإزالة أسباب الش  
  . والقادر عليه وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم 

  



  

 - ٤٠٩ -

 

يعتقد بعض احلجاج أنه إذا مل يتمكن احلاج من زيارة املسجد النبـوي              : ؤالس
  من الدرعية س . م . فإن حجه ينقص ، فهل هذا صحيح ؟ ع 

 الزيارة للمسجد النبوي سنة وليست واجبة وليس هلا تعلق باحلج ، بـل              :جواب  
السنة أن يزار املسجد النبوي يف مجيع السنة ، وال خيتص ذلك بوقت احلج لقول الـنيب           

ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد املسجد احلرام ومسجدي          (: صلى اهللا عليه وسلم     
صالة يف مسجدي   (: ه صلى اهللا عليه وسلم       متفق عليه ، ولقول    )هذا واملسجد األقصى  

  .  متفق عليه)هذا خري من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام

وإذا زار املسجد النبوي شرع له أن يصلي يف الروضة ركعتني مث يسلم على الـنيب                
صلى اهللا عليه وسلم وعلى صاحبيه أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما ، كما يشرع زيارة             

الشهداء للسالم على املدفونني هناك من الصحابة وغريهم والدعاء هلم والترحم           البقيع و 
عليهم كما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يزورهم ، وكان يعلـم أصـحابه إذا زاروا      

السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني وإنا إن شـاء اهللا            (: القبور أن يقولوا    
 ويف رواية عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه كـان    )لكم العافية بكم الحقون نسأل اهللا لنا و     

يرحم اهللا املستقدمني منا واملستأخرين اللهم اغفر ألهـل بقيـع           (: يقول إذ زار البقيع     
  . )الغرقد

فيه ركعـتني ،    ويصلي  ويشرع أيضا ملن زار املسجد النبوي أن يزور مسجد قباء           
  سبت ويصلي فيه ركعتني وقال ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يزوره كل 

                                                
 . هـ ١٤١٠ / ١١ / ٢٨، يف ) ١٢٤٦(دد نشرت يف جملة الدعوة يف الع) ١(
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من تطهر يف بيته فأحسن الطهور مث أتى مسجد قباء فصلى فيه            (: عليه الصالة والسالم    
  . )كان كعمرة

هذه هي املواضع اليت تزار يف املدينة املنورة ، أما املساجد السبعة ومسجد القبلـتني             
         ا فال أصل لـذلك وال      وغريها من املواضع اليت يذكر بعض املؤلفني يف املناسك زيار

  . واهللا ويل التوفيق . دليل عليه واملشروع للمؤمن دائما هو االتباع دون االبتداع 
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من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة مساحة الوالد شيخنا الشيخ حممد بـن                 
  : وفقه اهللا ونصر به دينه آمني سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. آل الشيخ إبراهيم 

ففي هذه األيام بلغين أن هناك حركة يف بلدية املدينة املنورة إلعادة بناء             : أما بعد   و
القبة على بئر اخلامت املعروفة غريب مسجد قباء مث ثبت عندي صحة ذلك من طرق يوثق                

نة وأخربته أن هذا ال جيوز ، وأن الواجب بقاؤهـا علـى             ا فاتصلت بسمو أمري املدي    
حاهلا أو دفنها ومواساا باألرض سعة للميدان الذي هي يف وسـطه وهـو موقـف                

  . للسيارات التكاسي وغريها 

مث اتصلت بفضيلة الشيخ عبد العزيز بن صاحل وأخربته مبا بلغين فتكـدر لـذلك ،                
وإذا . ع ، وإىل مساحتكم صورة ما كتبـه         وكتب لسمو أمري منطقة املدينة يف املوضو      

رأى مساحتكم االتصال جباللة امللك واملشورة عليه بأن الواجب دفنها سعة للميـدان              
وحسما ملادة التربك ا من أهل اجلهل فهو مناسب وفيما يراه مساحتكم إن شـاء اهللا                

  . كفاية 

والسالم . عته  سدد اهللا رأيكم وبارك يف جهودكم ونصر بكم دينه ومحى بكم شري           
   .عليكم ورمحة اهللا وبركاته

                                                
 . هـ ١٣٨٨ / ١١ / ١٨م ، وتاريخ  / ١ / ٩٤١٢صدر من مكتب مساحته برقم ) ١(
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ما حكم الشرع فيمن يقول إن حلق اللحية وتقصري الثـوب قـشور              : ؤالس
  وليست أصوال يف الدين أو فيمن يضحك ممن فعل هذه األمور ؟ 

 هذا الكالم خطري ومنكر عظيم ، وليس يف الدين قشور بل كلـه لـب                :جواب  
الح ، وينقسم إىل أصول وفروع ، ومسألة اللحية وتقصري الثياب مـن             وصالح وإص 

  . الفروع ال من األصول

لكن ال جيوز أن يسمى شيء من أمور الدين قشورا وخيشى على من قال مثل هذا                
قُلْ أَِباللَِّه وآياِتِه ﴿: الكالم متنقصا ومستهزئا أن يرتد بذلك عن دينه لقول اهللا سبحانه           

والرسـول  .  اآليـة    )٢(﴾كُنتم تستهِزئُونَ ال تعتِذروا قَد كَفَرتم بعد ِإمياِنكُم       ورسوِلِه  
صلى اهللا عليه وسلم هو الذي أمر بإعفاء اللحية وإرخائها وتوفريها وقص الـشوارب              

وقد ذكر أبو حممد ابن     . وإحفائها ، فالواجب طاعته وتعظيم أمره ويه يف مجيع األمور         
إمجاع العلماء على أن إعفاء اللحية وقص الشارب أمر مفتـرض وال شـك أن               حزم  

السعادة والنجاة والعزة والكرامة والعاقبة احلميدة يف طاعة اهللا ورسوله ، وأن اهلـالك              
واخلسران وسوء العاقبة يف معصية اهللا ورسوله ، وهكذا رفع املالبس فوق الكعبني أمر              

ما أسفل من الكعبني مـن اإلزار فهـو يف          (:  وسلم   مفترض لقول النيب صلى اهللا عليه     
ثالثة ال يكلمهم اهللا    (:  رواه البخاري يف صحيحه ، وقوله صلى اهللا عليه وسلم            )النار

   وال ينظر إليهم يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم املسبل إزاره واملنان فيما أعطى

                                                
 . هـ ١٤١١ / ١١ / ١١بتاريخ ) ١٢٥١(نشرت مبجلة الدعوة يف العدد ) ١(
  .٦٦ – ٦٥سورة التوبة اآليتان ) ٢(
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: وقال صلى اهللا عليه وسلم      . حه   رواه مسلم يف صحي    )واملنفق سلعته باحللف الكاذب   
  .  متفق عليه)ال ينظر اهللا إىل من جر ثوبه خيالء(

فالواجب على الرجل املسلم أن يتقي اهللا وأن يرفع مالبسه سواء كانت قميصا أو              
إزارا أو سراويل أو بشتا وأال ترتل عن الكعبني ، واألفضل أن تكون ما بـني نـصف                 

سبال عن خيالء كان اإلمث أكرب ، وإذا كـان عـن            الساق إىل الكعب ، وإذا كان اإل      
تساهل العن كرب فهو منكر وصاحبه آمث يف أصح قويل العلماء ، لكـن إمثـه دون إمث                 

نه مل يفعـل ذلـك      أاملتكرب ، وال شك أن اإلسبال وسيلة إىل الكرب وإن زعم صاحبه             
  . تكربا، وألن الوعيد يف األحاديث عام فال جيوز التساهل باألمر 

إن إزاري  : ا قصة الصديق رضي اهللا عنه وقوله للنيب صلى اهللا عليـه وسـلم               وأم
إنك لست ممـن يفعلـه      ( :يسترخي إال أن أتعاهده فقال له النيب عليه الصالة والسالم         

 فهذا يف حق من كانت حاله مثل حال الصديق يف استرخاء اإلزار من غري كرب                )خيالء
ا من أرخى مالبسه متعمدا فهذا يعمـه        وهو مع ذلك يتعاهده وحيرص على ضبطه فأم       

ويف إسبال املالبس مع ما تقدم من الوعيد إسراف وتعريض          . الوعيد وليس مثل الصديق   
هلا لألوساخ والنجاسة، وتشبه بالنساء وكل ذلك جيب على املسلم أن يصون نفـسه              

  . واهللا ويل التوفيق واهلادي إىل سواء السبيل . عنه

 

نرجو توضيح حكم التعلق باألولياء وعبادم والتحذير منها والتنبيـه          : ل  سؤا
  . عليها 

   األولياء هم املؤمنون وهم الرسل عليهم الصالة والسالم :جواب 
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وأتباعهم بإحسان وهم أهل التقوى واإلميان ،  وهم املطيعون هللا ولرسـوله ، فكـل                
ا أو سودا أغنياء أو فقراء حكامـا أو  هؤالء هم األولياء سواء كانوا عربا أو عجما بيض 

أَال ِإنَّ أَوِلياَء اللَّـِه ال خـوف        ﴿: حمكومني رجاال أو نساء لقول اهللا سبحانه وتعاىل         
 فهؤالء هم أولياء اهللا الـذين       )١(﴾علَيِهم وال هم يحزنونَ الَِّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ       

ضبه فأدوا حقه وابتعدوا عما وا عنه ، فهؤالء هم األولياء           أطاعوا اهللا ورسوله واتقوا غ    
 )٢(﴾وما كَانوا أَوِلياَءه ِإنْ أَوِلياؤه ِإال الْمتقُـونَ   ﴿: وهم املذكورون يف قول اهللا تعاىل       

  . اآلية 

وليسوا أهل الشعوذة ودعوى اخلوارق الشيطانية والكرامات املكذوبة ، وإمنا هـم            
 ورسوله ، املطيعون ألمر اهللا ورسوله كما تقدم سواء حصلوا على كرامة             املؤمنون باهللا 

وأصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم هم أتقى النـاس وهـم            . أو مل حيصلوا عليها     
أفضل الناس بعد األنبياء ، ومل حيصل ألكثرهم اخلوارق اليت يـسموا كرامـات ملـا         

  . ينه ، لذا أغناهم اهللا بذلك عن الكراماتعندهم من اإلميان والتقوى والعلم باهللا وبد

ال يسِبقُونه ِبالْقَوِل وهم ِبأَمِرِه يعملُونَ يعلَم       ﴿: وقد قال سبحانه يف حق املالئكة       
 ما بين أَيِديِهم وما خلْفَهم وال يشفَعونَ ِإال ِلمِن ارتضى وهم ِمن خشيِتِه مـشِفقُونَ              

و            ِزي الظَّاِلِمنيجن كَذَِلك منهِزيِه ججن وِنِه فَذَِلكد ِمن ي ِإلَهِإن مهقُلْ ِمني نفال  )٣(﴾م 
جيوز ألحد أن يعبد الرسل أو املالئكة أو غريهم من األولياء ، وال ينذر هلم وال يـذبح               

  هلم 

                                                
 .٦٣ – ٦٢سورة يونس اآليتان ) ١(
 .٣٤ة سورة األنفال اآلي) ٢(
 .٢٩ – ٢٧سورة األنبياء اآليات ) ٣(
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لك من أنواع العبادة لقول اهللا      وال يسأهلم شفاء املرضى أو النصر على األعداء أو غري ذ          
وقَـضى  ﴿:  وقوله سبحانه    )١(﴾وأَنَّ الْمساِجد ِللَِّه فَال تدعوا مع اللَِّه أَحدا       ﴿: تعاىل  

    اهوا ِإال ِإيدبعأَال ت كبوا ِإال     ﴿:  واملعىن أمر ووصى ، وقال تعـاىل         )٢(﴾رـا أُِمـرمو
ِلِصنيخم وا اللَّهدبعفَاَءِلينح ينالد اآلية ، واآليات يف هذا املعىن كثرية)٣(﴾ لَه .   

وهكذا ال جيوز الطواف بقبور األولياء وال غريهم؛ ألن الطواف خيـتص بالكعبـة           
املشرفة ، وال جيوز الطواف بغريها ، ومن طاف بالقبور يتقرب إىل أهلها بذلك فقـد                

قُـلْ ِإنَّ   ﴿:  هلم ، لقول اهللا عز وجل        أشرك كما لو صلى هلم أو استغاث م أو ذبح         
صالِتي ونسِكي ومحياي ومماِتي ِللَِّه رب الْعالَِمني ال شِريك لَه وِبذَِلك أُِمرت وأَنـا   

ِلِمنيسلُ الْم٤(﴾أَو( .  

أما سؤال املخلوق احلي القادر احلاضر لالستعانة به فيما يقدر عليه فلـيس مـن               
: ك ، بل ذلك جائز كقول اهللا عز وجل يف قصة موسى عليه الـصالة والـسالم             الشر

وتعاونوا ﴿ : ولعموم قوله تعاىل   )٥(﴾فَاستغاثَه الَِّذي ِمن ِشيعِتِه علَى الَِّذي ِمن عدوهِ       ﴿
 ما كان   واهللا يف عون العبد   (:  وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم        )٦(﴾علَى الِْبر والتقْوى  
 واآليات واألحاديث يف هذا املعىن كثرية ، وهو أمر جممع عليه بني             )العبد يف عون أخيه   

  . واهللا ويل التوفيق . املسلمني 

                                                
 .١٨سورة اجلن اآلية ) ١(
 .٢٣سورة اإلسراء اآلية ) ٢(
 .٥سورة البينة اآلية ) ٣(
 .١٦٣ – ١٦٢سورة األنعام اآليتان ) ٤(
 .١٥سورة القصص اآلية ) ٥(
 .٢سورة املائدة اآلية ) ٦(
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وفقـه  . ع . م . ع : من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم          
  :بعده . اته اهللا آمني سالم عليكم ورمحة اهللا وبرك

 م وصل وصلكم اهللا داه وما تـضمنه         ١٩٧٤ / ٣ / ٣كتابكم الكرمي املؤرخ يف     
كان معلوما ، ونبارك لكم يف الزواج جعله اهللا زواجا مباركا وقد ذكرمت يف كتابكم أن    

  . ندعو لكم عند قرب الرسول عليه الصالة والسالم 

ن القرب قرب النيب صلى اهللا عليه       ونفيدكم أن الدعاء عند القبور غري مشروع سواء كا        
  وسلم أو غريه ، وليست حمال لإلجابة ، 

وإمنا املشروع زيارا ، والسالم على املوتى ، والدعاء هلم ، وذكر اآلخرة واملوت ،     
أحببنا تنبيهك على هذا حىت تكون على بصرية ، ويف إمكانك أن تراجـع أحاديـث                

ملرام حىت تعلم ذلك وفقنا اهللا وإياكم التبـاع         الزيارة يف آخر كتاب اجلنائز من بلوغ ا       
  . السنة والعمل مبا يرضي اهللا سبحانه ويقرب لدينه 

  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  رئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

  

                                                
 . هـ ١٣٩٤/  ٢ / ٢٥ ، يف ١ / ١ / ٣٤٥٦صدر من مكتب مساحته برقم ) ١(
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تباع كثريون يتفانون يف خدمتـه وطاعتـه        عندنا يف السودان شيخ له أ      : ؤالس
والسفر إليه معتقدين أنه من أولياء اهللا فيأخذون منه الطريقة السمانية الـصوفية ،              
وتوجد عنده قبة كبرية لوالده يتربك ا هؤالء األتباع ويضعون فيها ما جتـود بـه                

هذا أنفسهم من النذور ، ويضمون الذكر بضرب الدفوف والطبول واألشعار ، ويف       
العام أمرهم شيخهم بزيارة قرب شيخ آخر فسافروا رجاال ونساء يف مائـة سـيارة               

  ؟ . فكيف توجهوم 

 هذا منكر عظيم وشر كبري فإن السفر إىل زيارة القبور منكر ، قال رسول      :جواب  
ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مـساجد املـسجد احلـرام            (: اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

 مث إن التقرب ألصحاب القبور بالنذور أو الذبائح أو       )سجد األقصى ومسجدي هذا وامل  
الصلوات أو بالدعاء واالستغاثة م كله شرك باهللا عز وجل ، فال جيوز ملسلم أن يدعو                
صاحب قرب ولو كان عظيما كالرسل عليهم الصالة والسالم ، وال جيوز أن يـستغاث              

  . شجار وال بالكواكب م كما ال جيوز أن يستغاث باألصنام وال باأل

أما لعبهم بالدفوف والطبول وتقرم بذلك إىل اهللا سبحانه فهو من البدع املنكـرة              
وكثري من الصوفية يتعبدون بذلك فكله منكر وبدعة وليس مما شرعه اهللا ، وإمنا يشرع               

كذلك . الدف للنساء يف العرس خاصة إظهارا للنكاح وليعلم أنه نكاح وليس بسفاح             
دع ووسائل الشرك البناء على القبور واختاذها مساجد ، ألن النيب صلى اهللا عليه              من الب 

وسلم ى عن جتصيص القبور والبناء عليها والقعود عليها ، كما روى اإلمام مسلم يف               
ى رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        (: الصحيح عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال           

  .)عليه وأن يبىن عليهوسلم أن جيصص القرب وأن يقعد 
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لعن اهللا اليهود والنصارى اختـذوا قبـور أنبيـائهم          (: وقال عليه الصالة والسالم     
 فيجب أن تكون القبور ضاحية مكشوفة ليس عليها بناء وال جيوز التربك ـا       )مساجد

وال التمسح ا ، كما ال جيوز دعاء أهلها واالستغاثة م وال النذر هلم وال الذبح هلم ،                 
كل هذا من عمل اجلاهلية ، فالواجب على أهل اإلسالم احلذر من ذلك ، والواجـب      ف

على أهل العلم أن ينصحوا هذا الشيخ ، وأن يعلموه أن هذا العمل عمل باطل ومنكر،                
وأن ترغيبه للناس يف االستغاثة باألموات ودعوم من دون اهللا أن هذا مـن الـشرك                

ملسلمني أن ال يقلدوه وال يتبعوه وال يغتـروا بـه ،            األكرب والعياذ باهللا ، وجيب على ا      
وأَنَّ الْمساِجد ِللَّـِه  ﴿: فالعبادة حق اهللا وحده وهو الذي يدعى ويرجى قال اهللا تعاىل       

ومن يدع مع اللَِّه ِإلَها آخر ال برهانَ        ﴿:  وقال سبحانه    )١(﴾فَال تدعوا مع اللَِّه أَحدا    
 فسماهم كفرة بدعوم غري اهللا      )٢(﴾ِإنما ِحسابه ِعند ربِه ِإنه ال يفِْلح الْكَاِفرونَ       لَه ِبِه فَ  

من اجلن واملالئكة وأصحاب القبور والكواكب أو األصنام ، كل هؤالء دعوم مع اهللا            
 وال يضرك فَـِإنْ     وال تدع ِمن دوِن اللَِّه ما ال ينفَعك       ﴿: شرك أكرب يقول اهللا تعاىل      

    الظَّاِلِمني ِإذًا ِمن كفَِإن لْتيعين املشركني ، وعلى مجيع من يستطيع إنكار هذا          )٣(﴾فَع 
املنكر أن يساهم يف ذلك ، وعلى الدولة إن كانت مسلمة أن متنع ذلك وأن تعلم الناس             

. وهـذا املنكـر     ما شرع اهللا هلم وأوجبه عليهم من أمر الدين حىت يزول هذا الشرك              
  . نسأل اهللا اهلداية للجميع 

   

                                                
 .١٨سورة اجلن اآلية ) ١(
 .١١٧سورة املؤمنون اآلية ) ٢(
 .١٠٦سورة يونس اآلية ) ٣(
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عندنا ناس كثريون متمسكون بالطريقة التيجانيـة ، وأنـا مسعـت يف              : ؤالس
برناجمكم نور على الدرب أن هذه الطريقة مبتدعة وال جيوز اتباعها لكـن أهلـي               

إن صالة الفـاتح    : عندهم ورد الشيخ أمحد التيجاين وهي صالة الفاتح ، ويقولون           
هي الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم فهل صالة الفاتح هذه هي الصالة على               
النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم أم ال ؟ حيث يقولون إن من كان يقرأ صالة الفاتح                 
وتركها يعترب كافرا ، ويقولون إذا ما كنت تتحمل هذا وتركتها فما عليك شـيء               

أنت : ا تعترب كافرا وقد قلت لوالدي إن هذا ال جيوز فقاال يل             وإذا حتملتها وتركته  
  . فنرجو التوجيه . وهايب ، وشتماين 

 الطريقة التيجانية ال شك أا طريقة مبتدعة وال جيوز ألهل اإلسـالم أن              :جواب  
يتبعوا الطرق املبتدعة ال التيجانية وال غريها ، بل الواجب االتباع والتمسك مبا جاء به               

قُلْ ِإنْ كُنتم تِحبونَ اللَّه فَـاتِبعوِني       ﴿: ول صلى اهللا عليه وسلم ، ألن اهللا يقول          الرس
    كُموبذُن لَكُم ِفرغيو اللَّه كُمِببحإن كنتم حتبـون اهللا     ﴿:  يعين قل يا حممد للناس       )١(﴾ي

عوا ما أُنِزلَ ِإلَـيكُم  اتِب﴿:  ، ويقول عز وجل  ﴾فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم     
وما آتاكُم  ﴿:  ويقول تعاىل    )٢(﴾ِمن ربكُم وال تتِبعوا ِمن دوِنِه أَوِلياَء قَِليلًا ما تذَكَّرونَ         

وأَنَّ هـذَا   ﴿:  ويقول تبـارك وتعـاىل       )٣(﴾الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا     
تساِطي مِصر وهِبعا فَاتِقيم  

                                                
 .٣١سورة آل عمران اآلية ) ١(
 .٣سورة األعراف اآلية ) ٢(
 .٧سورة احلشر اآلية ) ٣(
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هي الطرق احملدثة من البـدع      :  والسبل   )١(﴾وال تتِبعوا السبلَ فَتفَرق ِبكُم عن سِبيِلهِ      
واألهواء والشبهات والشهوات احملرمة ، فاهللا أوجب علينا أن نتبع صراطه املستقيم وهو       

ليه الصالة والسالم الصحيحة    ما دل عليه القرآن الكرمي ، وما دلت عليه سنة رسوله ع           
الثابتة ، هذا هو الطريق الذي جيب اتباعه ، أما الطريقة التيجانية أو الشاذلية أو القادرية              
أو غريها من الطرق اليت أحدثها الناس فال جيوز اتباعها إال ما وافق شرع اهللا منـها أو                  

الفالنية أو غريها لآليات    غريها فيعمل به ، ألنه وافق الشرع املطهر ال ألنه من الطريقة             
لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ ِلمن كَانَ يرجـو          ﴿: السابقة ولقوله تعاىل    

والساِبقُونَ الْأَولُونَ ِمـن    ﴿:  وقوله عز وجل     )٢(﴾اللَّه والْيوم الْآِخر وذَكَر اللَّه كَِثريا     
 و اِجِرينهالْم           ـدأَعو هنوا عضرو مهنع اللَّه ِضياٍن رسِبِإح موهعبات الَِّذيناِر وصالْأَن

          ِظيمالْع زالْفَو ا ذَِلكدا أَبِفيه اِلِدينخ ارها الْأَنهتحِري تجاٍت تنج مولقـول   )٣(﴾لَه 
 متفـق   )ا هذا ما ليس منه فهو رد      من أحدث يف أمرن   (: الرسول صلى اهللا عليه وسلم      

من عمل (: على صحته من حديث عائشة رضي اهللا عنها ، وقوله صلى اهللا عليه وسلم        
 أخرجه مسلم يف صحيحه ، وقوله صلى اهللا عليه وسلم           )عمال ليس عليه أمرنا فهو رد     

أما بعد فإن خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدى هدى حممد صلى            (: يف خطبة اجلمعة    
 أخرجه مسلم يف صحيحه مـن  ) عليه وسلم وشر األمور حمدثاا وكل بدعة ضاللة     اهللا

حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما ، واألحاديث يف هذا املعىن كثرية ، وصـالة               
  الفاتح هي الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم كما ذكروا ولكن صيغة لفظها مل 

                                                
 .١٥٣سورة األنعام اآلية ) ١(
 .٢١سورة األحزاب اآلية ) ٢(
 .١٠٠سورة التوبة اآلية ) ٣(
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اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا      : م حيث قالوا فيها     ترو عن النيب صلى اهللا عليه وسل      
وهذا اللفـظ مل تـرد بـه        . حممد الفاتح ملا أغلق واخلامت ملا سبق والناصر احلق باحلق           

األحاديث الصحيحة اليت يبني فيها النيب صلى اهللا عليه وسلم صفة الصالة عليه ملا سأله               
يصلوا عليه عليه الصالة والـسالم      الصحابة عن ذلك ، فاملشروع لألمة اإلسالمية أن         

ومن ذلـك مـا ثبـت يف        . بالصيغة اليت شرعها هلم وعلمهم إياها دون ما أحدثوه          
يـا  : الصحيحني عن كعب بن عجرة رضي اهللا عنه أن الصحابة رضي اهللا عنهم قالوا               

 :رسول اهللا أمرنا اهللا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك فقال عليه الصالة والـسالم              
اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك              قولوا  (

محيد جميد اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم               
 ومن ذلك ما ثبت يف صحيح البخاري ومسلم أيضا من حـديث أيب              )إنك محيد جميد  

  :  عليه وسلم أنه قال محيد الساعدي رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا

قولوا اللهم صل على حممد وعلى أزواجه وذريته كما صليت علـى آل إبـراهيم            (
وبارك على حممد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنـك              

 ويف حديث ثالث رواه مسلم يف صحيحه من حديث أيب مسعود األنصاري             )محيد جميد 
قولوا اللهم صل علـى حممـد       (: صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       رضي اهللا عنه عن النيب      

وعلى آل حممد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على حممد وعلى آل حممـد كمـا     
 فهذه األحاديث وما جاء يف معناها       )باركت على آل إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد        

  . قد أوضحت صفة الصالة عليه اليت رضيها ألمته وأمرهم ا 

أما صالة الفاتح وإن صح معناها يف اجلملة فال ينبغي األخذ ا والعدول عما صح               
  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بيان صفة الصالة عليه 
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املأمور ا مع أن كلمة الفاتح ملا أغلق فيها إمجال قد يفسر من بعض أهل األهـواء         
  .  واهللا ويل التوفيق . مبعىن غري صحيح 

 

بعض الناس يصيبهم اجلنون ويذهب م إىل شيوخ املتصوفة ويعاجلوم          : سؤال  
بالبخور واحملو واحلجاب وبعد ذلك يصريون حبالة متحسنة فمـا رأي الـشرع يف              

  ذلك؟

 من أصابه جنون ال يذهب به إىل اخلرافيني ، بل يذهب به إىل أهل اخلـري                 :جواب
وا عليه وينفثوا عليه ويستعملوا يف      ألعارفني بعالج هذه األشياء ليقر    من القراء الطيبني وا   

القراءة ما يرجى من اهللا سبحانه أن يكون سببا يف خروج اجلن منه ، واهللا جعل لكـل                
شيء سببا ولكل داء دواء ، والغالب أن املؤمن التقي والعـامل املعـروف باالسـتقامة     

 بالقراءة والوعيد للجين وحتذيره فإنه خيرج       وحسن العقيدة إذا قرأ ونفث عليه وتعاهده      
بإذن اهللا ، وبكل حال فليس للمسلم أن يذهب إىل الصوفية املخرفني املعروفني ببدعهم              
وضالهلم وخرافام ، ليس له أن يذهب إليهم وال يتعاجل عندهم لئال يضروه وجيروه إىل        

ع واخلرافـات ، وكـثري     البدع واخلرافات ، فإن الصوفية يف الغالب طريقتهم هي البد         
منهم يعبد شيخه من دون اهللا ويستغيث به وينذر له ويطلب منه املدد حيـا وميتـا ،                  

  . وأحواهلم خطرية والناجي منهم قليل وال حول وال قوة إال باهللا 

نسأل اهللا لنا وهلم اهلداية والبصرية والتوفيق للطريقة السليمة اليت هي طريقة أتبـاع              
  أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وأتباعهم بإحسان الكتاب والسنة وهم 
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وهي الصراط املستقيم وهي دين اهللا الذي بعث به رسوله صلى اهللا عليه وسـلم ، وال                 
جيوز أيضا أن يعاجل جمنون أو غريه من املرضى عند السحرة واملشعوذين والكهنة الذين              

رضى بغري ما أباح اهللا سبحانه      يدعون علم الغيب ويعبدون غري اهللا سبحانه ويعاجلون امل        
  .  وتعاىل 

 
) جملـى  ( هل الذبح لغري اهللا جيوز ؟ ألن عندنا ناسا يذحبون لرجل امسه     : سؤال  

وعندما نقول من هو جملى يقولون إنه نيب من أنبياء اهللا أفيدونا يف ذلك بـارك اهللا                 
   . فيكم

رب سواء كان ذلك لـنيب أو ويل أو          الذبح لغري اهللا منكر عظيم وشرك أك       :جواب  
قُـلْ ِإنَّ صـالِتي   ﴿: كوكب أو جين أو صنم أو غري ذلك؛ ألن اهللا سبحانه يقـول           

ونسِكي ومحياي ومماِتي ِللَِّه رب الْعالَِمني ال شِريك لَه وِبذَِلك أُِمـرت وأَنـا أَولُ              
ِلِمنيسبح هللا كما أن الصالة هللا ، فلو ذبح لغري اهللا فهـو        فأخرب سبحانه أن الذ    )١(﴾الْم

كمن صلى لغري اهللا يكون شركا باهللا عز وجل ، وهكذا يقول اهللا عز وجل لنبيه صلى                 
 فالـصالة والنحـر   )٢(﴾ِإنا أَعطَيناك الْكَوثَر فَصلِّ ِلربك وانحـر     ﴿: اهللا عليه وسلم    

صحاب القبور أو لألنبيـاء أو للكواكـب أو   فمن صرف الذبح أل. عبادتان عظيمتان  
لألصنام أو للجن أو للمالئكة فقد أشرك باهللا ، كما لو صلى هلم أو استغاث ـم أو                  

وأَنَّ الْمساِجد ِللَِّه فَـال  ﴿: نذر هلم كل هذا شرك باهللا عز وجل ، واهللا يقول سبحانه       
  )٣(﴾تدعوا مع اللَِّه أَحدا

                                                
 .١٦٣ – ١٦٢رة األنعام اآليتان سو) ١(
  .٢ – ١سورة الكوثر اآليتان ) ٢(
 .١٨سورة اجلن اآلية ) ٣(
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:  ويقول سبحانه   )١(﴾وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإال ِليعبدونِ     ﴿:  ويقول عز وجل    
﴿اهوا ِإال ِإيدبعأَال ت كبى رقَض٢(﴾و( .  

فالعبادة حق اهللا ، والذبح من العبادة وهكذا االستغاثة من العبادة وهكذا الـصالة              
لعن اهللا من ذبح لغـري  (:  قال من العبادة وثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه         

 رواه مسلم يف صحيحه من حديث علي رضي اهللا عنه ، فعليكم أن تنكروا علـى                 )اهللا
هؤالء ، وأن تعلموهم بأن هذا شرك أكرب ، وأن الواجب عليهم ترك ذلك فليس هلـم                 

لى أن يذحبوا لغري اهللا ، كما أم ليس هلم أن يصلوا لغري اهللا ، وهذا من باب التعاون ع                  
الرب والتقوى ومن باب إنكار املنكر ومن باب الدعوة إىل اهللا وإخالص العبادة له ومن               
التوحيد الذي جيب أن يكون هللا وحده سبحانه وتعاىل ، وهذا هو واجب أهل العلـم                
وواجب طلبة العلم وواجب أئمة املسلمني أن يتعاونوا على الرب والتقوى ، وأن ينكـر               

ظهر التوحيد وحىت يقضى على أسباب الشرك ، نـسأل اهللا  الشرك على من فعله حىت ي    
  . للجميع التوفيق واهلداية 

  

                                                
 .٥٦سورة الذاريات اآلية ) ١(
 .٢٣سورة اإلسراء اآلية ) ٢(
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  . ج . ب . أ : من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة االبن املكرم 

  : أما بعد . وفقه اهللا لكل خري آمني السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
فقد اطلعت على كتابكم الكرمي وفهمت ما تضمنه من األسئلة الواردة إليكم مـن              

  :  وطلبكم اإلجابة عليها وإليكم نصها وجواا - سرياليون -أحد أصدقائكم يف 
أنه إذا انتهى بناء املسجد يزعم بعض الناس أنه ال جيوز إلقـاء             : األول  السؤال  

روضة فيه حىت يشتري أبقار أو أغنام مث يدعي النـاس           خطبة اجلمعة وال الصالة املف    
وبدون هذا يزعمون أن إمام املسجد ميوت قبل أجله إذا          . وتذبح ويطعم اتمعون    

  صلى فيه 
 هذا كله ال أصل له ، واعتقاده خطأ حمض ، وينبغي اإلنكار على مـن                :واب  اجل

لة كما قال النيب صـلى      يعتقد لك أو يفعله؛ ألن هذا بدعة يف الدين ، وكل بدعة ضال            
 رواه  )من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهـو رد        (: اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح       

  .  . اإلمام مسلم يف صحيحه 
  . عن جواز ترمجة خطبة اجلمعة بغري العربية : السؤال الثاين 

 ال بأس بذلك وقد كتبنا جوابا ملن سأل مثل هذا السؤال أوضحنا فيـه               :اجلواب  
  . لة على ذلك ، وإليكم برفقه نسخة منه األد

عن األشخاص الذين جيتمعون عند الصدقة اليت يراد تفريقهـا          : السؤال الثالث   
عليهم ويضعون أيديهم عليها ويدعو أحدهم للمتصدق ويؤمن الباقون بأصـوات           

  . مرتفعة 



  

 - ٤٢٦ -

 وضع   ال تنبغي هذه الكيفية ، ألا بدعة ، أما الدعاء للمتصدق من غري             :اجلواب  
األيدي على املال املتصدق به ، ومن دون اجتماع على رفع األصوات علـى الكيفيـة      

من صـنع إلـيكم معروفـا    (: املذكورة فهو مشروع لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم  
 رواه أبو داود    )فكافئوه فإن مل جتدوا ما تكافئوه فادعوا له حىت تروا أنكم قد كافأمتوه            

  . والنسائي بإسناد صحيح 

وأسأل اهللا أن مينح اجلميع الفقه يف دينه ، والثبات عليه واجتناب ما خالفه إنه جواد          
  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته . كرمي 
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وفقـه اهللا  . ر . م . ح : من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم          

  لكل خري 
  : وبعده . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

 هـ وصل وصلكم اهللا داه ومـا        ١٧/١٠/١٣٩٢كتابكم الكرمي املؤرخ يف     
تضمنه من السؤال عن حكم نقل حجارة مسجد قدمي جدا ومع استمرار الزمان قد              
كبسته السيول وحيتمل أن يكون فيه قرب ، فهل يصح ألحد مـن املـسلمني نقـل              

  . ه ويتخذها ملكا ؟  حجارته إىل بيت

 إذا خرب املسجد وحنوه بأسباب سيل أو غريه شرع ألهل احمللة الـيت              :واجلواب  
من بىن  (: فيها املسجد أن يعمروه ويقيموا الصالة فيه؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم              

 أمر رسول اهللا صلى   :  ولقول عائشة رضي اهللا عنها       )هللا مسجدا بىن اهللا له بيتا يف اجلنة       
اهللا عليه وسلم ببناء املساجد يف الدور وأن تنظف وتطيب أخرجه أمحد وأبو داود وابن               

واملراد بالدور القبائل واحلارات وحنوها ، واألحاديث يف فـضل          . ماجة بإسناد حسن    
تعمري املساجد كثرية، فإن كان يف احمللة مسجد يغين عنه صرفت حجارته وأنقاضه يف              

 بلدة أخرى حمتاجة إىل ذلك ، وعلى ويل األمر يف البلـد  مسجد آخر يف حملة أخرى أو    
اليت فيها املسجد املذكور من قاض أو أمري أو شيخ قبيلة وحنوهم العناية بذلك ونقـل                
هذه األنقاض إىل تعمري املساجد احملتاجة إليها أو بيعها وصرفها يف مصاحل املـسلمني ،               

بإذن ويل األمر ، وإذا كان يف املسجد وليس ألحد من أهل البلد أن يأخذ شيئا منها إال          
 إىل مقربة البلد فيحفر هلـا  - إن وجدت   -قرب وجب أن ينبش وينقل ما فيه من عظام          

  وتدفن يف املقربة؛ ألنه ال جيوز 
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شرعا وضع قبور يف املساجد وال بناء املساجد عليها؛ ألن ذلك من وسـائل الـشرك                
ر بالد املسلمني من أزمان طويلة بأسـباب        والفتنة باملقبور ، كما قد وقع ذلك يف أكث        

الغلو يف أصحاب القبور ، وقد ثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بنبش القبور اليت                 
كانت يف حمل مسجده عليه الصالة والسالم ، وثبت يف الصحيحني عنه صلى اهللا عليه               

 ويف صـحيح  )مساجدلعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم        (: وسلم أنه قال    
ال (: مسلم عن أيب مرثد الغنوي رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال              

 ويف صحيح مسلم أيضا عن جندب ابن عبـد اهللا           )تصلوا إىل القبور وال جتلسوا عليها     
أال وإن من كان قبلكم     (: البجلي رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال             

يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد أال فال تتخذوا القبور مـساجد فـإين      كانوا  
 ويف الصحيحني عن أم سلمة وأم حبيبة رضي اهللا عنهما أما ذكرتا             )أاكم عن ذلك  

أولئك (: للنيب صلى اهللا عليه وسلم كنيسة رأتاها يف احلبشة وما فيها من الصور فقال               
على قربه مسجدا وصوروا فيه تلك الـصور أولئـك   إذا مات فيهم الرجل الصاحل بنوا   

 ويف صحيح مسلم عن جابر بن عبد اهللا األنـصاري رضـي اهللا              )شرار اخللق عند اهللا   
ى رسول صلى اهللا عليه وسلم أن جيصص القرب وأن يقعد عليه وأن يبىن             (: عنهما قال   

، فهـذه   ) ليـه وأن يكتب ع  : ( زاد الترمذي رمحه اهللا يف روايته بإسناد صحيح          )عليه
األحاديث وما جاء يف معناها كلها تدل على حترمي البناء على القبور ، واختاذ املساجد               
عليها ، والصالة فيها وإليها وجتصيصها وحنو ذلك من أسباب الشرك بأرباا ، ويلحق              
بذلك وضع الستور عليها والكتابة عليها وإراقة األطياب عليها وتبخريها ووضع الزهور    

 ألن هذا كله من وسائل الغلو فيها والشرك بأهلها ، فالواجـب علـى مجيـع               عليها؛
  املسلمني احلذر من ذلك ، والتحذير منه ، 
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والسيما والة األمر ، فإن الواجب عليهم أكرب ومسئوليتهم أعظم؛ ألم أقـدر مـن               
غريهم على إزالة هذه املنكرات وغريها ، وبسبب تساهلهم وسكوت الكـثريين مـن             

وبني إىل العلم كثرت هذه الشرور وانتشرت يف أغلب البالد اإلسالمية ، ووقـع              املنس
بسببها الشرك والوقوع فيما وقعت فيه أهل اجلاهلية الذين عبدوا الالت والعزى ومناة             

 )١(﴾هؤالِء شفَعاؤنا ِعند اللَّهِ   ﴿: وغريها ، وقالوا كما ذكر اهللا عنهم يف كتابه العظيم           
﴿ دبعا نلْفَى     ما ِإلَى اللَِّه زونبقَرِإال ِلي موذكر أهل العلم أن القـرب إذا وضـع يف      )٢(﴾ه 

مسجد وجب نبشه وإبعاده عن املسجد ، وإن كان املسجد هو الذي حدث أخريا بعد               
وجود القرب وجب هدم املسجد وإزالته؛ ألنه هو الذي حصل ببنائه املنكر؛ ألن الرسول              

حذر من بناء املساجد على القبور ولعن اليهود والنصارى علـى           صلى اهللا عليه وسلم     
ال تـدع صـورة إال   (: ذلك ، وى أمته عن مشاتهم ، وقال لعلي رضي اهللا عنـه      

 واهللا املسئول أن يصلح أحوال املـسلمني مجيعـا          )طمستها وال قربا مشرفا إال سويته     
 التقوى ويوفقهم للحكـم     ومينحهم الفقه يف دينهم ويصلح قادم وجيمع كلمتهم على        

وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصـحبه        . بشريعته واحلذر مما خالفها إنه جواد كرمي        
  . ومن سلك سبيله إىل يوم الدين 

   

                                                
 .١٨سورة يونس اآلية ) ١(
 .٣سورة الزمر اآلية ) ٢(
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شائع لدى بعض الناس أن الذي ليس له شيخ شيخه الشيطان ، فبماذا             : سؤال  
  توجهوم مساحة الشيخ ؟ 

 لريغبوا الناس يف االتصال م      ة ، ط عامي وجهل من بعض الصوفي      هذا غل  :جواب  
وتقليدهم يف بدعهم وضالالم ، فإن اإلنسان إذا تفقه يف دينـه حبـضوره احللقـات     
العلمية الدينية ، أو تدبر القرآن أو السنة واستفاد من ذلك فال يقال شيخه الـشيطان                

  . كثري وإمنا يقال قد اجتهد يف طلب العلم وحصل له خري 

وينبغي لطالب العلم االتصال بالعلماء املعروفني حبسن العقيدة والسرية ، يـسأهلم            
  . عما أشكل عليه؛ ألنه إذا كان ال يسأل أهل العلم قد يغلط كثريا وتلتبس عليه األمور 

أما إذا حضر احللقات العلمية ومسع الوعظ من أهل العلم فإنه بذلك حيصل له خري               
، وإن مل يكن له شيخ معني ، وال شك أن الذي حيضر حلقات العلم               كثري وفوائد مجة    

 شـيوخه   -ويسمع خطب اجلمعة وخطب األعياد واحملاضرات اليت تعرض يف املساجد           
  . كثريون ، وإن مل ينتسب إىل واحد معني يقلده ويتبع رأيه 

 
 

يا بـين إذا  : ذي يريد أن يدرس يف أوربا وهو يودعه قال شيخ ملريده ال  : سؤال  
  سولت لك نفسك باملعصية هناك فتذكر شيخك يصرف اهللا 

                                                
 ) .٨٣١(من برنامج نور على الدرب شريط رقم ) ١(
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  عنك هذا السوء وهذه الفاحشة ، فهل هذا شرك باهللا ؟ 

 هذا منكر عظيم وشرك باهللا جل وعال؛ ألنه فزع إىل الشيخ لينقذه مـن               :جواب  
 واسأل ربك العون والتوفيق واعتصم به ،        فاذكر اهللا : هذا الشيء ، والواجب أن يقول       

وأما أن يوصيه بأن يذكر شيخه فهذا من أخطاء غالة الصوفية ، يوجهـون مريـديهم      
وتالميذهم إىل أن يعبدوهم من دون اهللا ، ويلجئوا إليهم ويتوكلوا علـيهم يف قـضاء                

  . احلاجات وتفريج الكروب ، وهذا من الشرك األكرب ، نعوذ باهللا من ذلك 

الواجب على هذا الشخص أن يتقي اهللا ، وأن يفزع إليه سبحانه فيمـا يهمـه ،              ف
  . ويسأله العون والتوفيق ، ال إىل شيخه الذي علمه أن يفزع إليه ، واهللا املستعان 

   

   

  



  

 - ٤٣٢ -

 

ه اهللا  وفق. ع  . ح  . ع  : من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم             
   -: وبعد . سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

فقد وصلين كتابك املتضمن إفادتك عن كتاب ألحد الشيوخ اإلباضيني يف اجلزائر            
مبا جعلك تشك يف كثري من احلقائق       ) اخلوارج هم أنصار علي كرم اهللا وجهه      (بعنوان  

  . اليت كنت تؤمن فيها من قبل 

أنصار علي ، بل هم خصماؤه ، وقد قاتلهم وقتل          وعليه أفيدك بأن اخلوارج ليسوا      
منهم مجا غفريا ، وقد كفروه واستحلوا دمه رضي اهللا عنه حىت قتله ابن ملجم وهـو                 

واخلوارج طائفة خبيثة يكفرون املسلم باملعصية ، ويرون خلود العـصاة مـن             . منهم  
ى اهللا عليـه    املسلمني يف النار وأم ال خيرجون منها كالكفار ، وقد حذر منهم صـل             

  . وسلم وأخرب أم ميرقون من اإلسالم مروق السهم من الرمية 

أما أبو هريرة رضي اهللا عنه فهو عدل ثقة عند أهل السنة واجلماعة كبقية الصحابة               
رضي اهللا عنهم ، وهو من أحفظ الصحابة ألحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم                

  . ل احتجوا بأحاديثه وعملوا ا ومل يكذبه عمر وال غريه من الصحابة ، ب

ومن ذلك تعلم أن صاحب الكتاب املذكور قد أخطأ خطأ عظيما وكذب علـى              
  الصحابة رضي اهللا عنهم ، فال يعول عليه وال يعتمد على كتابه ، 

                                                
 . هـ ١٤١١ / ٢ / ١٩ يف ١ / ٥١٦ برقم صدر من مكتب مساحته) ١(
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  . بل جيب إتالفه إذا كان الواقع كما قلت أنت 

نا وهو من علماء أهل     أما فضيلة الشيخ عبد القادر شيبة احلمد فهو ثقة معروف لدي          
. إنه مسيـع قريـب      . وأسأل اهللا سبحانه أن يوفق اجلميع ملا يرضيه         . السنة واجلماعة   

  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
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يـل وزارة  من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكـرم سـعادة وك   
  . وفقه اهللا ملا فيه رضاه آمني . اإلعالم املساعد لشئون اإلذاعة 

  : أما بعد . سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

ذكر فيها أنه مسع يف يـوم اإلثـنني         .  م   -فأشفع لكم مذكرة من األخ يف اهللا ع         
 شخصا يسأل أباه عن اهللا سـبحانه        ٧ :٢٥ إىل   ٧ :٢٠ هـ الساعة    ٢٨/٦/١٤١١
ال شك أن هذا اجلـواب      . ابه أبوه بأن اهللا سبحانه موجود يف كل زمان ومكان           فأج

  . باطل وهو من كالم أهل البدع من اجلهمية واملعتزلة ومن سار يف ركاما 

والصواب الذي عليه أهل السنة واجلماعة أن اهللا سبحانه فوق العرش ، فوق مجيع              
يث النبوية وإمجاع سلف األمة ، كمـا  خلقه ، كما دلت عليه اآليات القرآنية واألحاد       

ِإنَّ ربكُم اللَّه الَِّذي خلَق السماواِت والْأَرض ِفي ِستِة أَيـاٍم ثُـم             ﴿: قال عز وجل    
 وكرر ذلك سبحانه يف ست آيات أخرى من كتابه العظيم ،            )١(﴾استوى علَى الْعرشِ  

لو واالرتفاع فوق العرش على الوجه الذي يليق       الع: ومعىن االستواء عند أهل السنة هو       
  : جبالل اهللا سبحانه ، ال يعلم كيفيته سواه ، كما قال مالك رمحه اهللا ملا سئل عن ذلك 

االستواء معلوم والكيف جمهول واإلميان به واجب والسؤال عنه بدعـة ، ومـراده          
  السؤال عن كيفيته ، وهذا املعىن جاء عن شيخه : رمحه اهللا 

                                                
 .٥٤سورة األعراف اآلية ) ١(
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يعة بن أيب عبد الرمحن ، وهو مروي عن أم سلمة رضي اهللا عنها ، وهو قول مجيـع               رب
أهل السنة من الصحابة رضي اهللا عنهم ومن بعدهم من أئمة اإلسالم ، وقد أخـرب اهللا                 

 )١(﴾فَالْحكْم ِللَِّه الْعِلي الْكَِبريِ   ﴿: سبحانه يف آيات أخرى أنه العلي كما قال سبحانه          
 وقـال   )٢(﴾ِإلَيِه يصعد الْكَِلم الطَّيب والْعملُ الـصاِلح يرفَعـه        ﴿: وقال عز وجل    

 يف آيات كثرية من كتـاب اهللا    )٣(﴾وال يئُوده ِحفْظُهما وهو الْعِلي الْعِظيم     ﴿: سبحانه
الكرمي ، صرح فيها سبحانه يف العلو وذلك موافق ملا دلت عليه آيـات االسـتواء ،                 

 مـن أبطـل     -بذلك يعلم أن قول أهل البدع إن اهللا سبحانه موجود يف كل مكان              و
الباطل ، وهو مذهب احللولية املبتدعة الضالة ، بل هو كفـر وضـالل وتكـذيب هللا      
سبحانه ، وتكذيب لرسوله صلى اهللا عليه وسلم فيما صح عنه مـن كـون ربـه يف                  

 وكمـا  )وين وأنا أمني من يف السماء   أال تأمن (: السماء، مثل قوله صلى اهللا عليه وسلم        
  . جاء يف أحاديث اإلسراء واملعراج 

فأرجو إذاعة هذه الرسالة يف الربنامج اإلذاعي يف الوقـت املـذكور ويف أوقـات            
  . أخرى، حىت يعلم ذلك من مسع املقال املشار إليه 

  . شكر اهللا سعيكم وبارك يف جهودكم 

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

   

                                                
 .١٢سورة غافر اآلية ) ١(
 .١٠سورة فاطر اآلية ) ٢(
 .٢٥٥سورة البقرة اآلية ) ٣(
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ق حمافظة ديـايل ،     اع من العر  .  أ   ،س  : هذه رسالة وردتنا من السائل      : سؤال
أنا شاب  : وهي رسالة طويلة ، قد ضمنها مشكلة يقع فيها كثري من الناس ، يقول               

، مسلم أعبد اهللا وأريد أن أعمل بكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليـه وسـلم                 
ولكن املشكلة أنين أعيش وسط قوم أكثرهم ال يصلون وال يصومون وال يتصدقون             
، ويعملون بالبدع وحمدثات األمور ، وحيلفون بغري اهللا ، وينذرون لغري اهللا ، وبعض               
الناس يكفر باهللا ورسوله باللفظ ، وأنا شاب أدرس يف املرحلة املتوسطة ، وأكثـر               

ن أوامر اهللا ، وتوجد معنا فتيات غـري حمجبـات ،   طالا سيئو األخالق ، ال يفعلو 
واملدرسات كذلك ، حىت أصبح فعل الشر سهال وارتكاب احملرم ميسورا ، وأمورا             
يطول شرحها ، لكن والدي ال يسمح يل أن أترك الدراسة وأنا أرغب أن أترك هذه                

شر الناس ،  املدرسة ، وأبتعد عن هذا اجلو ، وأعمل يف الزراعة وأعبد اهللا بعيدا عن               
لكن والدي ال يسمح يل بذلك ، وأريد أن أسأل هل جيوز يل أن أترك املدرسـة ؟                  
وهل جيوز يل السفر من هذه البالد إىل بالد أخرى ، ولو مل يرض والدي ؟ أفيدوين                 

  . أفادكم اهللا 

 إذا كان احلال ما ذكره السائل فالواجب عليك ترك هذه املدرسة واحلذر             :جواب  
عد عنها وعن أهلها ، حفاظا على دينك وحذرا على عقيدتك وأخالقك            من شرها والب  

من هؤالء السيئني من طلبة وطالبات وجمتمع سيئ ، عليك أن تبذل وسعك يف االنتقال               
  إىل مدرسة سليمة أو إىل 

                                                
 ) .٥٢(من برنامج نور على الدرب شريط رقم ) ١(
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بلدة سليمة أو إىل مزرعة أو إىل ما تكون فيه بعيدا عن اخلطر علـى دينـك وعلـى                   
عليك ، ولو مل يرض والدك؛ لقول النيب صـلى اهللا عليـه    أخالقك ، هذا هو الواجب      

ال طاعة ملخلوق   (:  ولقوله صلى اهللا عليه وسلم أيضا        )إمنا الطاعة يف املعروف   (: وسلم  
 فاجللوس بني أهل الشر وأهل الشرك وتاركي الصلوات وبني الفتيات           )يف معصية اخلالق  

خالق ، فال جيوز للمسلم البقاء      املتربجات والسافرات فيه خطر عظيم على العقيدة واأل       
على هذه احلال ، بل جيب عليه أن حيذر هذا اتمع ويبتعد عنه إىل جمتمع أصلح وأسلم                 
لدينه ولو بالسفر من بلد إىل بلد آخر كمكة واملدينة للدراسـة يف املـسجد احلـرام                 

ية ،  واملسجد النبوي ، لوجود مدرسني فيهما من أهل العلم والفضل والعقيدة الـسلف            
سواء رضيا والداه أم مل يرضيا؛ ألن الطاعة هلما إمنا تكون يف املعروف ال يف املعاصي ،                 

  . كما تقدم ، واهللا املستعان 

 
 

لعل مساحتكم يذكر املسلمني مبا قاله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم             : سؤال  
  . بة لعائشة يف شأن الكع

لوال (:  ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي اهللا عنها               :جواب  
أن قومك حديثو عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلـت هلـا       

 فترك صلى اهللا عليه وسلم نقض الكعبـة وإدخـال           )بابني بابا للدخول وبابا للخروج    
 ، وهذا يدل على وجوب مراعاة املصاحل العامة وتقدمي          حجر إمساعيل فيها خشية الفتنة    

املصلحة العليا ، وهي تأليف القلوب وتثبيتها على اإلسالم على املصلحة اليت هـي أدىن   
  منها وهي إعادة الكعبة على قواعد 
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  . إبراهيم 

وثبت عنه عليه الصالة والسالم أنه قال لعائشة رضي اهللا عنها ملا طلبـت دخـول      
    .)صلي يف احلجر فإنه من البيت(: الكعبة 

 

من عنيـزة يف اململكـة      . ص  . س  . ف  : األخت اليت رمزت المسها     : سؤال  
وهـب املـسيئني منـا    : ( ما معىن هذا الدعاء     : العربية السعودية تقول يف سؤاهلا      

  . ؟ ) للمحسنني 

عاىل أن يعفو عن املسيئني من املـسلمني         معناه الطلب من اهللا سبحانه وت      :جواب  
بأسباب احملسنني منهم ، وال حرج يف ذلك؛ ألن صحبة األخيار وجمالستهم من أسباب              
العفو عن املسيء املسلم ، فهم القوم ال يشقى م جليسهم ، وقد صح عن رسول اهللا                 

املـسك  مثل اجلليس الصاحل واجلليس السوء كحامـل  (: صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  
ونافخ الكري فحامل املسك إما أن حيذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن جتد منه رحيا طيبة                 

 ولكن ال جيوز للمسلم أن  )ونافخ الكري إما أن حيرق ثيابك وإما أن جتد منه رحيا خبيثة           
يعتمد على مثل هذه األمور لتكفري سيئاته ، بل جيب عليه أن يلزم التوبة دائما من سائر                 

ب وأن حياسب نفسه وجياهدها يف اهللا ، حىت يؤدي ما أوجب اهللا عليه وحيذر ما                الذنو
حرم اهللا عليه ، ويرجو مع ذلك من اهللا سبحانه العفو والغفران ، وأن ال يكله إىل نفسه          

سددوا وقـاربوا  (: وال إىل عمله ، وهلذا صح عن رسول صلى اهللا عليه وسلم أنه قال               
 قالوا وال أنت يا رسـول اهللا ؟         )ل اجلنة أحد منكم بعمله    وأبشروا واعلموا أنه لن يدخ    

  . وباهللا التوفيق .  )وال أنا إال أن يتغمدين اهللا برمحة منه وفضل( :قال
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من املعهد العلمي يف حوطة     . ا  . ق  . ع  . ب  : األخ الذي رمز المسه     : سؤال  
ية ، يقول يف سؤاله هل حديث السبعة الذين يظلهم          بين متيم باململكة العربية السعود    

             لَِماهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله خاص بالذكور ؟ أم من ع ع هؤالء من النساء    لَم 
  حيصل على األجر املذكور يف احلديث ؟ 

 ليس هذا الفضل املذكور يف هذا احلديث خاصا بالرجال بل يعم الرجال             :جواب  
شأت يف عبادة اهللا داخلة يف ذلك ، وهكذا املتحابات يف اهللا من والنساء ، فالشابة اليت ن   

النساء داخالت يف ذلك ، وهكذا كل امرأة دعاها ذو منصب ومجـال إىل الفاحـشة              
داخلة يف ذلك ، وهكذا من تصدقت بصدقة مـن كـسب            ) إين أخاف اهللا  : (فقالت  

كر اهللا خاليا من النساء طيب ال تعلم مشاهلا ما تنفق ميينها داخلة يف ذلك ، وهكذا من ذ        
داخل يف ذلك كالرجال ، أما اإلمامة فهي من خصائص الرجال وهكذا صالة اجلماعة              
يف املساجد ختتص بالرجال ، وصالة املرأة يف بيتها أفضل هلا كمـا جـاءت بـذلك                 

  .  واهللا ويل التوفيق . األحاديث الصحيحة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 

هل جيوز استخدام اجلرائد كسفرة لألكل عليها ؟ وإذا كان ال جيوز فما          : سؤال  
  العمل فيها بعد قراءا ؟ 

    ال جيوز استعمال اجلرائد سفرة لألكل عليها ، وال جعلها ملفاً:جواب 
                                                

 ، ٢٤١(ألول ، ص لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، اجلزء ا) الفتاوى(نشرت يف كتاب الدعوة ) ١(
٢٤٢. ( 
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لقرآنية أو  للحوائج ، وال امتهاا بسائر أنواع االمتهان إذا كان فيها شيء من اآليات ا             
من ذكر اهللا عز وجل ، والواجب إذا كان احلال ما ذكرنا حفظها يف حمل مناسـب أو          

  . إحراقها أو دفنها يف أرض طيبة 

 

حممد ناصر  : إن بعض النسوة عندنا تشككن وارتنب من فتوى العالمة          : سؤال  
حنو حتـرمي لـبس     ) آداب الزفاف : (ابه  الدين األلباين حمدث الديار الشامية يف كت      

الذهب احمللق عموما ، هناك نسوة امتنعن بالفعل عن لبـسه ، فوصـفن النـساء                
فما قول مساحتكم يف حكم لبس الذهب احمللـق  . الالبسات له بالضالل واإلضالل     

خصوصا وذلك حلاجتنا املاسة إىل دليلكم وفتواكم بعد ما استفحل األمـر وزاد ،              
  الدوحة . شبيبة . ع . أ  . الدخ        . كم وزادكم بسطة يف العلم وغفر اهللا ل

أَومـن  ﴿:  حيل لبس النساء للذهب حملقا وغري حملق ، لعموم قوله تعاىل             :جواب  
 حيث ذكر سبحانه أن احلليـة مـن         )٢(﴾ينشأُ ِفي الِْحلْيِة وهو ِفي الِْخصاِم غَير مِبنيٍ       

وملا رواه أمحد وأبو داود والنسائي بسند       . يف الذهب وغريه    صفات النساء وهي عامة     
 صلى اهللا عليه وسـلم     أن النيب    جيد عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه          

إن هذين حـرام علـى   ( :أخذ حريرا فجعله يف ميينه وأخذ ذهبا فجعله يف مشاله مث قال       
   " . ثهموحل إلنا: "  زاد ابن ماجة يف روايته )ذكور أميت

                                                
 ، ٢٤٢( لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، اجلزء األول ، ص ] الفتاوى[نشرت يف كتاب الدعوة ) ١(

٢٤٧ . ( 
 .١٨سورة الزخرف اآلية ) ٢(



  

 - ٤٤١ -

وملا رواه أمحد والنسائي والترمذي وصححه وأخرجه أبو داود واحلـاكم وصـححه             
وأخرجه الطرباين وصححه ابن حزم عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه أن الـنيب               

 )أحل الذهب واحلرير لإلناث من أميت وحرم على ذكورها     (: صلى اهللا عليه وسلم قال      
 أيب هند وأيب موسى ، وال دليل على ذلك يطمـئن            وقد أعل باالنقطاع بني سعيد بن     

إليه، وقد ذكرنا آنفا من صححه ، وعلى فرض صحة العلة املـذكورة فهـو منجـرب          
  . باألحاديث األخرى الصحيحة كما هي القاعدة املعروفة عند أئمة احلديث 

وعلى هذا درج علماء السلف ، ونقل غري واحد اإلمجاع على جواز لبس املـرأة               
   -: ، فنذكر أقوال بعضهم زيادة يف اإليضاح الذهب 

واألخبـار  : ( يف كالمه عن الـذهب       ٣٨٨ ص   ٣ج: قال اجلصاص يف تفسريه     
الواردة يف إباحته للنساء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم والصحابة أظهر وأشـهر مـن                

يف أيـضا ظـاهرة   ] يقصد بذلك اآلية اليت ذكرناها آنفا  [ أخبار احلظر ، وداللة اآلية      
وقد استفاض لبس احللي للنساء منذ قرن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم    . إباحته للنساء   

والصحابة إىل يومنا هذا من غري نكري من أحد عليهن ، ومثل ذلك ال يعتـرض عليـه               
 عنـد   ٣٩١ ص   ٤لكيا اهلراسي يف تفسري القرآن ج       اوقال  . هـ  . ا  ) بأخبار اآلحاد   

: فيه دليل على إباحة احللي للنساء        ( ﴾ ينشأُ ِفي الِْحلْيةِ   أَومن﴿: تفسريه لقوله تعاىل    
   هـ.ا) .واإلمجاع منعقد عليه ، واألخبار يف ذلك ال حتصى 

 ملا ذكر بعض األحاديث الدالة على       ١٤٢ ص   ٤وقال البيهقي يف السنن الكربى ج       
يف معناهـا   فهذه األخبار وما    : ( حل الذهب واحلرير للنساء من غري تفصيل ما نصه          

تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء ، واستدللنا حبصول اإلمجاع على إباحته هلـن              
  على نسخ األخبار الدالة على حترميه 
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  . هـ . ا ) فيهن خاصة

وجيوز للنساء لبس احلرير والتحلـي       : ( ٤٤٢ ص   ٤وقال النووي يف اموع ج      
 : ٠ ص   ٦وقال أيضا ج    . هـ   . ا) بالفضة وبالذهب باإلمجاع لألحاديث الصحيحة      

أمجع املسلمون على أنه جيوز للنساء لبس أنواع احللي من الفضة والـذهب مجيعـا               ( 
كالطوق والعقد واخلامت والسوار واخللخال والدماجل والقالئد واملخانق وكل ما يتخـذ            

وقـال  . هـ . ا ) يف العنق وغريه وكل ما يعتدن لبسه ، وال خالف يف شيء من هذا       
 شرح صحيح مسلم يف باب حترمي خامت الذهب على الرجال ونسخ ما كـان مـن                 يف

  . هـ . ا ) أمجع املسلمون على إباحة خامت الذهب للنساء: ( إباحته يف أول اإلسالم 

وانا النيب صـلى اهللا     : " وقال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف شرح حديث الرباء           
 ٣١٧ ص ١٠احلـديث قـال ج   . . . " عليه وسلم عن سبع ، ى عن خامت الذهب   

ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن خامت الذهب أو التختم به خمـتص بالرجـال دون                 (
  . هـ . ا ) النساء ، فقد نقل اإلمجاع على إباحته للنساء

ويدل أيضا على حل الذهب للنساء مطلقا حملقا وغري حملق مع احلديثني الـسابقني              
  : رون آنفا من إمجاع أهل العلم على ذلك األحاديث اآلتية ومع ما ذكره األئمة املذكو

 ما رواه أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امـرأة                 - ١
أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعها ابنة هلا ويف يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب                

يسورك اهللا ما يوم القيامـة      أيسرك أن   ( ؟ قالت ال قال      )أتعطني زكاة هذا  (فقال هلا   
 ؟ فخلعتهما فألقتهما إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وقالـت مهـا هللا               )سوارين من نار  

  ولرسوله فأوضح هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم وجوب الزكاة يف املسكتني 
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املذكورتني ، ومل ينكر عليها لبس ابنتها هلما ، فدل على حل ذلك ومها حملقتان ،                
  . يث صحيح وإسناده جيد ، كما نبه عليه احلافظ يف البلوغ واحلد

: (  ما جاء يف سنن أيب داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي اهللا عنها قالـت              -٢
قدمت على النيب صلى اهللا عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خامت مـن         

 بعود معرضا عنه أو     ذهب به فص حبشي قالت فأخذه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           
، " )حتلي ذه يا بنية     " ببعض أصابعه مث دعا أمامة ابنة أيب العاص ابنة ابنته زينب فقال             

حتلي ا، : فقد أعطى صلى اهللا عليه وسلم أمامة خامتا ، وهو حلقة من الذهب ، وقال          
  . فدل على حل الذهب احمللق نصا 

اكم كما يف بلوغ املـرام عـن أم          ما رواه أبو داود والدارقطين وصححه احل       - ٣
سلمة رضي اهللا عنها أا كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت يا رسول اهللا أكرت هو؟    

  . هـ . قال إذا أديت زكاته فليس بكرت ا 

وأما األحاديث اليت ظاهرها النهي عن لبس الذهب للنساء فهي شاذة ، خمالفة ملـا               
ث أن ما جاء من األحاديث بأسانيد جيدة        هو أصح منها وأثبت ، وقد قرر أئمة احلدي        

لكنها خمالفة ألحاديث أصح منها ومل ميكن اجلمع ومل يعرف التاريخ فإا تعترب شاذة ال            
  : قال احلافظ العراقي رمحه اهللا يف األلفية . يعول عليها وال يعمل ا 

  فيه املال فالشافعي حققه    وذو الشذوذ ما خيالف الثقة 

فإن خولف بأرجح فالراجح احملفـوظ      :  حجر يف النخبة ما نصه       وقال احلافظ ابن  
كما ذكروا من شرط احلديث الصحيح الذي يعمل بـه أال           . هـ  . ا  . ومقابله الشاذ   

  يكون شاذا ، وال شك أن األحاديث املروية يف حترمي الذهب على النساء على تسليم 
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حاديث الـصحيحة الدالـة   سالمة أسانيدها من العلل ال ميكن اجلمع بينها وبني األ     
على حل الذهب لإلناث ، ومل يعرف التاريخ ، فوجب احلكم عليها بالشذوذ وعـدم               

وما ذكـره أخونـا يف اهللا   . الصحة عمال ذه القاعدة الشرعية املعتربة عند أهل العلم          
من اجلمع بينـها    ) آداب الزفاف : (حممد ناصر الدين األلباين يف كتابه       : العالمة الشيخ   

 أحاديث احلل حبمل أحاديث التحرمي على احمللق وأحاديث احلل على غريه غـري              وبني
صحيح وغري مطابق ملا جاءت به األحاديث الصحيحة الدالة على احلل؛ ألن فيها حل              
اخلامت وهو حملق وحل األسورة وهي حملقة ، فاتضح بذلك ما ذكرن؛ وألن األحاديث              

ب األخذ ا إلطالقها وصحة أسانيدها ، وقد        الدالة على احلل مطلقة غري مقيدة ، فوج       
تأيدت مبا حكاه مجاعة من أهل العلم من اإلمجاع على نسخ األحاديث الدالـة علـى                

وبذلك تزول الشبهة ويتضح    . التحرمي كما نقلنا أقواهلم آنفا ، وهذا هو احلق بال ريب            
. لى الـذكور    احلكم الشرعي الذي ال ريب فيه حبل الذهب إلناث األمة ، وحترميه ع            

واهللا ويل التوفيق واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصـحبه               
  . وسلم 

 

  ما حكم السالم باإلشارة باليد ؟ : سؤال 

أمـا  .  ال جيوز السالم باإلشارة ، وإمنا السنة السالم بالكالم بدءا وردا             :اجلواب  
  ارة فال جيوز؛ ألنه تشبه ببعض الكفرة يف ذلك؛ وألنه السالم باإلش
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خالف ما شرعه اهللا ، لكن لو أشار بيده إىل املسلم عليه ليفهمه السالم لبعده مـع           
تكلمه بالسالم فال حرج يف ذلك؛ ألنه قد ورد ما يدل عليه ، وهكذا لو كان املـسلم             

 السنة عن النيب صلى اهللا      عليه مشغوال بالصالة فإنه يرد باإلشارة ، كما صحت بذلك         
   .عليه وسلم 

 
هل جيوز أن يبول اإلنسان واقفا ، علما أنه ال يأيت اجلسم والثوب شيء              : سؤال  

  من ذلك ؟ 
السيما عند احلاجة إليـه ، إذا كـان املكـان    و ال حرج يف البول قائما :اجلواب  

يء من رشاش البول ، ملا ثبت عـن      مستورا ال يرى فيه أحد عورة البائل ، وال يناله ش          
حذيفة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما متفق على           
صحته ، ولكن األفضل البول عن جلوس؛ ألن هذا هو الغالب من فعل النيب صـلى اهللا     

  .  عليه وسلم ، وأستر للعورة ، وأبعد عن اإلصابة بشيء من رشاش البول 
 

  هل يصبح رجل مسلم أسعف رجال غري مسلم أخا له ؟ : سؤال 

 إسعاف املسلم لغريه من املسلمني والكفار غري احلربيني ال يكون بـذلك             :جواب  
        ف امرأة ، ولكنه يؤجر على ذلك ، ملا فيه مـن            أخا له ، وال حمرما هلا؛ إن كان املسع

وأَحِسنوا ِإنَّ اللَّه يِحـب     ﴿: لو كان املسعف كافرا لقول اهللا عز وجل         اإلحسان ، و  
ِسِننيحوقوله عز وجل)١(﴾الْم :   

                                                
 .١٩٥سورة البقرة اآلية ) ١(
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ال ينهاكُم اللَّه عِن الَِّذين لَم يقَاِتلُوكُم ِفي الديِن ولَم يخِرجوكُم ِمن ِديـاِركُم أَنْ               ﴿
  قِْسطُوا ِإلَيتو موهربت    قِْسِطنيالْم ِحبي ِإنَّ اللَّه ولقول النيب صـلى اهللا عليـه        )١(﴾ِهم 

من كان يف حاجـة  (:  وقوله )واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه      (: وسلم  
 وهذان احلديثان يف حق املسلم ، ويف الصحيحني عن أمسـاء            )أخيه كان اهللا يف حاجته    

النيب صلى اهللا عليه وسلم أذن هلا أن تـصل أمهـا            بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما أن        
وكانت كافرة ، وذلك يف وقت اهلدنة اليت وقعت بني النيب صلى اهللا عليه وسلم وأهل                
مكة ، أما الكفار احلربيون فال جتوز مساعدم بشيء ، بل مساعدم على املـسلمني               

   .)٢(﴾ ِمنكُم فَِإنه ِمنهمومن يتولَّهم﴿: لقول اهللا عز وجل . من نواقض اإلسالم 

 

. تعرضنا يف اآلونة األخرية إىل نقاش حاد يف قضية لبس املعاطف اجللديـة        : سؤال  
وإذا .  من جلـود اخلنـازير       - عادة   -ومن اإلخوان من يرى أن هذه املعاطف تصنع         

ينيا ؟ علما أن بعض الكتب      كانت كذلك فما رأيكم يف لبسها ؟ وهل جيوز لنا ذلك د           
الدينية كاحلالل واحلرام للقرضاوي ، والدين على املذاهب األربعة قد تطرقا إىل هـذه              

  . القضية ، إال أن إشارما كانت عرضية إىل املشكلة ، ومل يوضحا ذلك جبالء 

 )إذا دبغ اجللد فقد طهر    (: قد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال           : جواب  
 واختلف العلماء يف ذلك ، هل يعم هذا احلـديث           )دباغ جلود امليتة طهورها   (: ل  وقا

  مجيع اجللود أم خيتص جبلود امليتة اليت حتل بالذكاة ، وال شك

                                                
 .٨ سورة املمتحنة اآلية  )١(
 .٥١ سورة املائدة اآلية  )٢(
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أن ما دبغ من جلود امليتة اليت حتل بالذكاة كاإلبل والبقر والغنم طهور جيوز اسـتعماله         
  . يف كل شيء يف أصح أقوال أهل العلم 

د اخلرتير والكلب وحنومها مما ال حيل بالذكاة ففي طهارته بالدباغ خـالف             أما جل 
ومن (: بني أهل العلم؛ واألحوط ترك استعماله ، عمال بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم            

دع ما يريبـك    ( : وقوله عليه الصالة والسالم    )اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه     
    .)إىل ما ال يريبك

 
مـائالت  (ما معىن قول الرسول عليه الصالة والـسالم يف احلـديث            : سؤال  
   ؟ )مميالت

 هذا حديث صحيح ، رواه مسلم يف صحيحه عن النيب صـلى اهللا عليـه    :جواب  
سياط كأذناب البقر يضربون    قوم معهم   صنفان من أهل النار مل أرمها       (: وسلم أنه قال    

يات مميالت مائالت رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة ال        ا الناس ونساء كاسيات عار    
فالرجـال  .  وهذا وعيد عظيم جيب احلذر مما دل عليـه  )يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها 

الذين يف أيديهم سياط كأذناب البقر هم من يتوىل ضرب الناس بغري حق من شرط أو                
الدولة إمنـا تطـاع يف     ف. من غريهم ، سواء كان ذلك بأمر الدولة أو بغري أمر الدولة             

 وقال عليـه الـصالة      )إمنا الطاعة يف املعروف   (: املعروف ، قال صلى اهللا عليه وسلم        
نساء (:  وأما قوله صلى اهللا عليه وسلم        )ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق     (: والسالم  

" كاسـيات   "  فقد فسر ذلك أهل العلم بأن معىن         )كاسيات عاريات مائالت مميالت   
يعين من شكرها ، مل يقمـن بطاعـة اهللا ، ومل يتـركن    " عاريات  " نعم اهللا   يعين من   

  املعاصي والسيئات مع إنعام اهللا عليهن باملال وغريه ، وفسر احلديث أيضا 
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مبعىن آخر وهو أن كاسيات كسوة ال تسترهن إما لرقتها أو لقصورها ، فال حيصل ا         
. " لكسوة اليت عليهن مل تـستر عـوران      ألن ا " . عاريات  : " املقصود ، وهلذا قال     

أي عندهن معاصي وسيئات كالالئي يتعاطني      . عن العفة واالستقامة    : يعين  " مائالت  
: يعـين  " ممـيالت  . " الفاحشة ، أو يقصرن يف أداء الفرائض ، من الصلوات وغريها   

لن غريهن إىل   مميالت لغريهن ، أي يدعني إىل الشر والفساد ، فهن بأفعاهلن وأقواهلن مي            
الفساد واملعاصي ويتعاطني الفواحش لعدم إميان أو لضعفه وقلته ، واملقصود من هـذا    
احلديث الصحيح هو التحذير من الظلم وأنواع الفساد من الرجال والنـساء ، وقولـه       

   .)رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة(: صلى اهللا عليه وسلم 

 مبا جيعلن عليها من شعر ولفائف وغري        إن يعظمن الرءوس  : قال بعض أهل العلم     
ذلك ، حىت تكون مثل أسنمة البخت املائلة ، والبخت نوع من اإلبل هلـا سـنامان ،         
بينهما شيء من االخنفاض وامليالن ، هذا مائل إىل جهة وهذا مائل إىل جهة ، فهـؤالء       

   . النسوة ملا عظمن رءوسهن وكربن رءوسهن مبا جعلن عليها أشبهن هذه األسنمة

 فهذا وعيد شديد،    )ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها     ( :أما قوله صلى اهللا عليه وسلم     
وال يلزم من ذلك كفرهن وال خلودهن يف النار كسائر املعاصـي ، إذا مـنت علـى                  
اإلسالم، بل هن وغريهن من أهل املعاصي كلهم متوعدون بالنار علـى معاصـيهم ،               

ه عفا عنهم وغفر هلم وإن شاء عذم ، كمـا           ولكنهم حتت مشيئة اهللا إن شاء سبحان      
ِإنَّ اللَّه ال يغِفر أَنْ يشرك ِبِه ويغِفر ما         ﴿: قال عز وجل يف سورة النساء يف موضعني         

   ومن دخل النار من أهل )١(﴾دونَ ذَِلك ِلمن يشاُء

                                                
 .١١٦و  ٤٨سورة النساء اآلية ) ١(
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والزاين والقاتل نفسه   املعاصي فإنه ال خيلد فيها خلود الكفار بل من خيلد منهم كالقاتل             
ال يكون خلوده مثل خلود الكفار بل هو خلود له اية عند أهل الـسنة واجلماعـة،                 
خالفا للخوارج واملعتزلة ومن سار على جهم من أهـل البـدع؛ ألن األحاديـث               
الصحيحة قد تواترت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دالة على شفاعته صـلى اهللا                

املعاصي من أمته ، وأن اهللا عز وجل يقبلها منه صلى اهللا عليه وسلم              عليه وسلم يف أهل     
عدة مرات ، يف كل مرة حيد له حدا فيخرجهم من النـار ، وهكـذا بقيـة الرسـل             
واملؤمنون واملالئكة واألفراط كلهم يشفعون بإذنه سبحانه ، ويشفعهم عز وجل فيمن            

هم مسلمون ، ويبقى يف النار بقية       يشاء من أهل التوحيد الذين دخلوا النار مبعاصيهم و        
من أهل املعاصي ال تشملهم شفاعة الشفعاء ، فيخرجهم اهللا سبحانه برمحته وإحسانه ،          

: وال يبقى يف النار إال الكفار فيخلدون فيها أبد اآلباد كما قال عز وجل يف حق الكفرة     
 )٢(﴾ا فَلَن نِزيدكُم ِإال عـذَابا فَذُوقُو﴿:  وقال تعاىل )١(﴾كُلَّما خبت ِزدناهم سِعريا  ﴿

كَذَِلك يِريِهم اللَّه أَعمالَهم حـسراٍت      ﴿: وقال سبحانه يف الكفرة من عباد األوثان        
ِإنَّ الَِّذين كَفَروا لَو أَنَّ لَهم ما       ﴿:  وقال تعاىل    )٣(﴾علَيِهم وما هم ِبخاِرِجني ِمن النارِ     

 ِفي الْأَر               ـملَهو مهلَ ِمنقُبا تِة مامِم الِْقيوذَاِب يع وا ِبِه ِمندفْتِلي هعم ِمثْلَها وِميعِض ج
                ـذَابع ـملَهـا وهِمن اِرِجنيِبخ ما هماِر والن وا ِمنجرخونَ أَنْ يِريدي أَِليم ذَابع

ِقيمنسأل اهللا العافية والسالمة من حاهلم . ة  واآليات يف هذا املعىن كثري)٤(﴾م .  

   

                                                
 .٩٧سورة اإلسراء اآلية ) ١(
 .٣٠سورة النبأ اآلية ) ٢(
 .١٦٧سورة البقرة اآلية ) ٣(
 .٣٧ – ٣٦سورة املائدة اآليتان ) ٤(
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بعض املصلني حبي دار النعيم ببور سودان يقولون ذات يوم يف مسجدنا            : سؤال  

إن : خطب علينا أحد مدعي العلم بعد أن صلى بنا صالة الظهر ، حـدثنا فقـال                 
 عليه وسلم حينما توفيت زوجته خدجية ذبح عليها ناقة وأقـام            رسول اهللا صلى اهللا   

مث ساق حـديثا    . إن ذلك جاء يف حديث قتادة       : عليها العزاء ملدة ثالثة أيام وقال       
أنا شـجرة   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : آخر رفض أن يبني راويه فقال       

: مث أورد حديثا ثالثا قال فيه      . اوعلي ساقها وفاطمة فروعها واحلسن واحلسني مثاره      
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صادفه يوما بأحد جبال مكة رجـل يهـودي ،           

ادع تلـك   : ال أو من بك ، فقـال لـه          : أمل تؤمن يب ؟ قال اليهودي       : فقال هلا   
إن حممدا يدعوك فجاءت إليه تضلله بأغصاا وجتر جذورها ،          : الشجرة، فقال هلا    

إنك حممد رسول اهللا ، فنطق اليهودي بالـشهادتني بعـد      :  أنا قالت    من: فقال هلا   
ذلك مث صعدت الشجرة إىل السموات وطافت حول العرش والكرسـي واللـوح             

: والقلم ، وطلبت من اهللا اإلذن هلا بالصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وقال                 
سلم ، مث ساق قـصة      قبل كفي وقدمي رسول اهللا صلى اهللا عليه و        : أيها اليهودي   
إن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه وجد رجال يطوف بالكعبة فقال له             : أخرى فقال   

: عرفته يف عينيك ، فقال الرجـل  : كيف عرفت ذلك ؟ قال : إنك زان ، فقال له   
وهـل  : أنا مل أزن ولكين نظرت إىل يهودية ، فقال الرجل لعثمان رضي اهللا عنـه                

 ، ولكنها فراسة املؤمن ، وملا طولب باألدلـة كـاد            عرفت ذلك بالوحي ؟ قال ال     
  أنصاره أن يفتكوا بنا نرجو معرفة رأي الشرع يف ذلك ؟ 

 هذه األخبار اليت ذكرها هذا الواعظ كلها باطلة ومكذوبة علـى الـنيب              :جواب  
  صلى اهللا عليه وسلم وال أصل هلا ، فلم يفعل عزاء عند موت خدجية رضي اهللا عنها 
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وكان عليه  . قة ومل يدع الناس إىل عزاء ، كما يفعل بعض الناس اليوم             ومل يذبح نا  
الصالة والسالم يدعو خلدجية رضي اهللا عنها كثريا ، ويف بعض األحيان يذبح الـشاة               
ويوزعها على خليالا وصديقاا من باب اهلدية واإلحسان ، ويدعو هلا وحيسن إليها             

  . بالدعاء 

 هذا باطل وال أصل له ، وكذلك ما قـال عـن             وهكذا ما قاله عن الشجرة كل     
وكذلك ما روي عن عثمـان      . اليهودي ، كل هذا كذب من كذب املفترين ارمني          

  . رضي اهللا عنه مع الرجل ، وقتادة ليس بصحايب بل هو تابعي 

فاملقصود أن هذه األخبار األربعة كلها باطلة وال صحة هلا ، لكن صح عن الـنيب                
م يف أحاديث أخرى أنه دعا بعض الشجر فانقاد له وذلـك مـن              صلى اهللا عليه وسل   

عالمات النبوة ، والقصة ثابتة يف صحيح مسلم وذلك أنه يف بعـض أسـفاره أراد أن             
يقضي حاجته فدعا شجرتني فالتأمتا وجلس بينهما حىت قضى حاجته ، مث رجعت كل              

 جـل   لعظيمة وأنه شجرة إىل مقرها ، وذلك من آيات اهللا سبحانه ومن دالئل قدرته ا            
 يقول للشيء كن فيكون ، وذلك أيضا من دالئل صدق رسول اهللا وأنه رسـول             وعال

فينبغي التحذير من هؤالء الكذابني ،      . اهللا حقا وهذا غري اخلرب الذي ذكره هذا املفتري          
وينبغي للواعظ أن يتقي اهللا سبحانه إذا وعظ الناس ، وأن يذكرهم مبا ينفعهم يف دينهم                

ات القرآنية واألحاديث الصحيحة النبوية وفيها الكفاية والشفاء ، وقد صح عن            من اآلي 
من حدث عين حبديث وهو يرى أنه كذب        (: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         

من قـال   (:  رواه مسلم يف صحيحه ، وقال عليه الصالة والسالم           )فهو أحد الكاذبني  
واألحاديث يف هذا املعـىن     .  متفق على صحته     )علي ما مل أقل فليتبوأ مقعده من النار       

  . كثرية 
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ما الفرق بني اآليات الكرمية اآلتية : أرجو أن تتفضلوا باإلجابة عما يلي      : سؤال  
وأَما الْقَاِسـطُونَ فَكَـانوا     ﴿: يف اآلية اخلامسة عشرة من سورة اجلن ، قال تعاىل           

 ﴾ِإنَّ اللَّه يِحب الْمقْـِسِطني    ﴿:  ويف اآلية الثامنة من سورة املمتحنة        ﴾جهنم حطَبا ِل
فَاحكُم بينهم ِبالِْقسِط ِإنَّ اللَّه يِحب      ﴿: ويف اآلية الثانية واألربعني من سورة املائدة        

قِْسِطنيالْم﴾   

عدل ، واملقسطون هم أهل العدل يف        القسط الذي أمر اهللا باحلكم به هو ال        :جواب
حكمهم ويف أهليهم وفيما والهم اهللا عليهم ، وأقسط أي عدل يف احلكم وأدى احلق                
ومل جير ، أما القاسط فهو اجلائز الظامل يقال قسط يقسط قسطا فهو قاسط إذا جـار                 

 يعـين الظـاملني   ﴾بـا وأَما الْقَاِسطُونَ فَكَانوا ِلجهنم حطَ﴿: وظلم ، وهلذا قال تعاىل  
اجلائرين املعتدين املتعدين حلدود اهللا ، وهم الذين توعدهم اهللا بأن يكونوا حطبا جلهنم،              

أهل العدل املوفقون املهديون    : أما املقسطون بامليم من أقسطوا من الرباعي فهؤالء هم          
: ىل  الذين يعدلون يف حكمهم ويف أهليهم وفيمن والهم اهللا عليهم ، وهلذا قـال تعـا               

﴿   قِْسِطنيالْم ِحبي يعين حيب أهل العدل واالستقامة واإلنصاف ، وهلذا جاء          ﴾ِإنَّ اللَّه 
املقـسطون علـى   (: يف احلديث الصحيح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         

   .)منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا

 

  إننا طالبات ندرس يف مدرسة بنات ويف حصة القرآن الكرمي : سؤال 
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يأمرنا األستاذ بقراءة القرآن ونكون يف حالة العذر ، ونستحي أن خنرب األسـتاذ    
فنقرأ مراعاة لذلك ، فهل جيوز هذا ؟ وإن كان ال جيوز فكيف نعمل أيام االمتحان                

   ؟ إذا صادفتنا وحنن يف حال الدورة الشهرية

:  اختلف العلماء رمحة اهللا عليهم يف قراءة احلائض والنفساء للقرآن الكرمي          :جواب  
ثبت عن النيب   : فذهب مجاعة من أهل العلم إىل حترمي ذلك وأحلقومها باجلنب ، وقالوا             

صلى اهللا عليه وسلم ما أن اجلنب ال يقرأ القرآن ، ألن اجلنابة حدث أكرب ، واحلـيض             
ال تقرأ احلائض وال النفـساء حـىت تطهـرا ،    :  مثل ذلك فقالوا مثل ذلك ، والنفاس  

ال تقـرأ   (: واحتجوا أيضا حبديث رواه الترمذي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قـال              
   .)احلائض وال اجلنب شيئا من القرآن

وذهب آخرون من أهل العلم إىل أنه جيوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر              
ول أياما كثرية فال يصح قياسهما على اجلنب؛ ألن مدته قصرية؛           قلب؛ ألن مدما تط   

ألن يف إمكانه إذا فرغ من حاجته أن يغتسل ويقرأ ، أما احلائض والنفساء فلـيس يف                 
إمكاا ذلك ، وقالوا يف احلديث السابق الذي احتج به املانعون إنه حديث ضـعيف ،               

عن احلجـازيني وروايتـه عنـهم    ضعفه أهل العلم لكونه من رواية إمساعيل بن عياش     
فيجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهـر        . ضعيفة، وهذا القول هو الصواب      

قلب ، ألن مدما تطول فقياسهما على اجلنب غري صحيح ، فعلى هذا ال بأس أن تقرأ            
الطالبة القرآن ، وهكذا املدرسة يف االمتحان وغري االمتحان عن ظهر قلـب ال مـن                

  . املصحف

أما إن احتاجت إحداهن إىل القراءة من املصحف فال حرج عليها بشرط أن يكون              
  . ذلك من وراء حائل كالقفازين وحنومها 
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  يوجد لدينا خادمة مسيحية فهل جيب علينا التحجب عنها ؟ : سؤال 

 هذه اجلزيرة ال مـن      جيب أن يعلم أنه ال جيوز استقدام الكفرة إىل        :  أوال   :جواب  
النصارى وال من غري النصارى ، ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمر بإخراج الكفرة               
من هذه اجلزيرة وأوصى عند موته صلى اهللا عليه وسلم بإخراجهم من هـذه اجلزيـرة           
وهي اململكة العربية السعودية واليمن ودول اخلليج ، كل هذه الدول داخلة يف اجلزيرة              

 فالواجب أال يقر فيها الكفرة من اليهود ، والنصارى ، والبوذيني ، والشيوعيني،              العربية
والوثنيني ، ومجيع من حيكم اإلسالم بأنه كافر ال جيوز بقاؤه وال إقراره يف هذه اجلزيرة                
وال استقدامه إليها إال عند الضرورة القصوى اليت يراها ويل األمر كالـضرورة ألمـر               

ده ممن تدعو الضرورة إىل جميئه أو احلاجة الـشديدة إىل هـذه             عارض مث يرجع إىل بل    
  . اململكة وشبهها كاليمن ودول اخلليج 

أما استقدامهم ليقيموا ا فال جيوز بل جيب أن يكتفي باملسلمني يف كل مكان وأن               
تكون املادة اليت تصرف هلؤالء الكفار تصرف للمسلمني ، وأن ينتقي من املسلمني من              

تقامة والقوة على القيام باألعمال حسب الطاقة واإلمكان ، وأن خيتار أيضا يعرف باالس 
من املسلمني من هم أبعد عن البدع واملعاصي الظاهرة ، وأن ال يستخدم إال من هـو                 
طيب ينفع البالد وال يضرها ، هذا هو الواجب ، لكن من ابتلي باستقدام أحـد مـن               

أن يبادر بالتخلص منهم وردهم إىل بالدهم       هؤالء الكفرة كالنصارى وغريهم فإن عليه       
بأسرع وقت ، وال جيب على املرأة املسلمة أن تتحجب عن املرأة الكافرة يف أصح قويل            

  العلماء ، وذهب بعض أهل العلم إىل وجوب احتجاب 
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املرأة املسلمة عن املرأة الكافرة مستدلني بقوله سبحانه يف سورة النـور ملـا ـى اهللا                 
وال يبِدين ِزينـتهن ِإال     ﴿: منات عن إبداء الزينة إال لبعولتهن ، قال تعاىل          سبحانه املؤ 

ولَِتِهنعاِء بآب أَو اِئِهنآب أَو ولَِتِهنعإىل أن قال تعاىل ﴾ِلب  :﴿اِئِهنِنس ١( ﴾أَو( .  

 فـإن   يعين بنسائهن املؤمنات ، فإذا كانت النساء كافرات       : قال بعض أهل العلم     
بنسائهن جنس النـساء مؤمنـات أو غـري    : املؤمنة ال تبدي زينتها هلن وقال آخرون     

مؤمنات وهذا هو األصح فليس على املرأة املؤمنة أن حتتجب عن املرأة الكافرة ملا ثبت               
أن اليهوديات يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املدينة وهكذا الوثنيات يدخلن على               

هللا عليه وسلم ومل يذكر أن كن حيتجنب عنهن ولو كان هذا واقعا             أزواج النيب صلى ا   
من أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم أو من غريهن لنقل؛ ألن الصحابة مل يتركوا شـيئا    

  .  إال نقلوه رضي اهللا عنهم وهذا هو املختار واألرجح 

 

هو حرام أم مكروه ؟ وما حكم بيعـه         ما حكم شرب الدخان ؟ وهل       : سؤال  
  . ح . ع . ح . واالجتار فيه ؟ ع 

 الدخان حمرم لكونه خبيثا ومشتمال على أضرار كثرية واهللا سبحانه وتعاىل         :جواب  
  . إمنا أباح لعباده الطيبات من املطاعم واملشارب وغريها وحرم عليهم اخلبائث 

 وقال  )١(﴾ِحلَّ لَهم قُلْ أُِحلَّ لَكُم الطَّيبات     يسأَلُونك ماذَا أُ  ﴿: قال سبحانه وتعاىل    
  سبحانه يف وصف نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم يف سورة 

                                                
 .٣١سورة النور اآلية ) ١(
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يأْمرهم ِبالْمعروِف وينهاهم عِن الْمنكَِر ويِحلُّ لَهم الطَّيبـاِت ويحـرم   ﴿: األعراف  
ن بأنواعه كلها ليس من الطيبات بل هو مـن اخلبائـث             والدخا )٢(﴾علَيِهم الْخباِئثَ 

وهكذا مجيع املسكرات كلها من اخلبائث ، والدخان ال جيـوز شـربه وال بيعـه وال        
  . التجارة فيه ملا يف ذلك من املضار العظيمة والعواقب الوخيمة 

 والواجب على من كان يشربه أو يتجر فيه البدار بالتوبة واإلنابة إىل اهللا سـبحانه              
وتعاىل والندم على ما مضى والعزم على أال يعود يف ذلك ، ومن تاب صادقا تاب اهللا                 

 )٣(﴾وتوبوا ِإلَى اللَِّه جِميعا أَيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ       ﴿: عليه كما قال عز وجل      
 وقـال   )٤(﴾حا ثُم اهتدى  وِإني لَغفَّار ِلمن تاب وآمن وعِملَ صالِ      ﴿: وقال سبحانه   

:  وقال عليه الصالة والـسالم       )التوبة جتب ما كان قبلها    ( :النيب صلى اهللا عليه وسلم    
  . )التائب من الذنب كمن ال ذنب له(

ونسأل اهللا أن يصلح حال املسلمني وأن يعيذهم من كل ما خيالف شرعه إنه مسيع                
  . جميب 

   

                                                                                                                           
 .٤سورة املائدة اآلية ) ١(
 .١٥٧سورة األعراف اآلية ) ٢(
 .٣١سورة النور اآلية ) ٣(
 .٨٢سورة طه اآلية ) ٤(
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من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم مسو األمري عبد احملسن ابن                 
  . وفقه اهللا آمني . عبد العزيز أمري منطقة املدينة املنورة 

بعده حفظكم اهللا ال خيفى على مسـوكم أن       . . . سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته      
 اإلعالن عن الدخان يف الصحف وحذرت من التـشجيع          احلكومة وفقها اهللا قد منعت    

عليه وشددت يف ذلك ، وقد علمت هذه األيام أن كثريا من أهل البقاالت وغريهـم                
يضعون الئحات تدعو إىل الدخان وتشجع عليه ، كما علمت أن كثريا من الـصبيان               

ة وغريهم يطوفون بالدخان على أبواب املسجد النبوي عند خروج الناس مـن الـصال     
  . يدعون الناس إىل شراء الدخان ويشجعون على استعماله 

فأرجو من مسوكم الكرمي التأكيد على اجلهات املختصة مبنع هذا وأمثاله والتشديد            
يف ذلك ، وفرض عقوبة على من خيالف األوامر محاية للمسلمني من شر هذه الشجرة               

 ألوامر احلكومة املشددة يف   اخلبيثة ، وحفظا لدينهم وصحتهم وأمواهلم من ذلك وتنفيذا        
. شكر اهللا سعيكم ونصر بكم دينه وبارك يف جهودكم إنه خري مـسئول              . هذا األمر   

  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
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  . حكم قراءة القرآن الكرمي للحائض –أ 

رها ؟ وهل هلا هل جيوز للمرأة أن تقرأ القرآن الكرمي يف أيام عذ      : السؤال األول   
أن تقرأ القرآن الكرمي إذا أوت إىل النوم وتقرأ آية الكرسـي بـدون أن تلمـس                 
املصحف ؟ نرجو من مساحة الشيخ أن يتفضل بإشباع هذا املوضوع حىت نكون فيه              

  . على بصرية 

فقـد سـبق أن     : احلمد هللا وصلى اهللا وسلم على رسول اهللا ، أما بعد            :  جواب  
ع غري مرة وبينت أنه ال بأس وال حرج أن تقرأ املـرأة وهـي               تكلمت يف هذا املوضو   

حائض أو نفساء ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب؛ ألن األدلة الشرعية دلـت علـى                
  : ذلك وقد اختلف العلماء رمحة اهللا عليهم يف هذا 

إا ال تقرأ كاجلنب واحتجوا حبديث ضعيف رواه أبـو          : فمن أهل العلم من قال      
ال (: عمر رضي اهللا تعاىل عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال               داود عن ابن    

 وهذا احلديث ضعيف عند أهل العلم ، ألنـه          )تقرأ احلائض وال اجلنب شيئا من القرآن      
  . من رواية إمساعيل بن عياش عن احلجازيني ، وروايته عنهم ضعيفة 

.  يقرأ فهي كـذلك      كما أن اجلنب ال   : وبعض أهل العلم قاسها على اجلنب قال        
  . ألن عليها حدثا أكرب يوجب الغسل ، فهي مثل اجلنب 

  واجلواب عن هذا أن هذا قياس غري صحيح ، ألن حالة احلائض 
                                                

 ).٣٢(امج نور على الدرب رقم الشريط من برن) ١(
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والنفساء غري حالة اجلنب ، احلائض والنفساء مدما تطول ورمبا شق عليهمـا ذلـك           
ه يسرية مىت فرغ مـن      ورمبا نسيتا الكثري من حفظهما للقرآن الكرمي ، أما اجلنب فمدت          

حاجته اغتسل وقرأ ، فال جيوز قياس احلائض والنفساء عليه ، والصواب مـن قـويل                
العلماء أنه ال حرج على احلائض والنفساء أن تقرأ ما حتفظان من القرآن ، وال حـرج                 

 ما تيـسر مـن      آأن تقرأ احلائض والنفساء آية الكرسي عند النوم ، وال حرج أن تقرأ            
ع األوقات عن ظهر قلب ، هذا هو الصواب ، وهذا هو األصل ، وهلـذا        القرآن يف مجي  

افعلي مـا   (: أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم عائشة ملا حاضت يف حجة الوداع قال هلا               
  .  ومل ينهها عن قراءة القرآن )يفعل احلاج غري أال تطويف بالبيت حىت تطهري

نه ال حرج عليها يف قراءته؛ ألنـه        فيدل ذلك على أ   . ومعلوم أن احملرم يقرأ القرآن      
صلى اهللا عليه وسلم إمنا منعها من الطواف؛ ألن الطواف كالصالة وهـي ال تـصلي                
وسكت عن القراءة ، فدل ذلك على أا غري ممنوعة من القراءة ولو كانـت القـراءة                 

وم ومعل. ممنوعة لبينها لعائشة ولغريها من النساء يف حجة الوداع ويف غري حجة الوداع            
أن كل بيت يف الغالب ال خيلو من احلائض والنفساء ، فلو كانت ال تقرأ القرآن لبينـه              
صلى اهللا عليه وسلم للناس بيانا عاما واضحا حىت ال خيفى على أحد ، أما اجلنب فإنه                 
ال يقرأ القرآن بالنص ومدته يسرية مىت فرغ تطهر وقرأ فقد كان النيب صلى اهللا عليـه                 

 كل أحيانه إال إذا كان جنبا احنبس عن القرآن حىت يغتـسل عليـه    وسلم يذكر اهللا يف   
كان عليه الصالة والـسالم ال حيجبـه   : الصالة والسالم كما قال علي رضي اهللا عنه         

  شيء عن القرآن سوى اجلنابة 

وثبت عنه عليه الصالة والسالم أنه قرأ بعدما خرج من حمل احلاجة ، فقـد قـرأ                 
أما اجلنب فال وال آية فدل ذلك على أن اجلنب ال يقرأ حـىت  هذا ملن ليس جنبا  : وقال

  . يغتسل 
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   حكم التغاضي عن خمالفة األبناء ألمور دينهم–ب 

يل أخت يف العقد اخلامس من عمرها وهلا ابن من شدة حبها له             : السؤال الثاين   
ن تتغاضى كثريا عن خمالفاته ألمر دينه وألمور تتعلق باألخالق ، وتقول إن هذا شـأ   

أرجو التوجيه يف هذا لو تكـرمتم وجـزاكم اهللا   . كثري من الوالدات وبعض اآلباء     
  . خريا 

 الواجب على املسلم أن يتقي اهللا يف نفسه ويف أهل بيته ويف جريانـه ويف    :اجلواب  
كل شئونه ومع كل املسلمني؛ وذلك بدعوم إىل اهللا وأمرهم باملعروف ويهم عـن              

 لومة الئم ، هذا هو الواجب على كل مسلم ، فال يدع األمر              املنكر وأال تأخذه يف اهللا    
باملعروف والنهي عن املنكر من أجل قرابة قريب أو حمبة شخص ، بل من حبه لقريبـه               
ومن صلته له الصلة احلقيقية اليت يؤجر عليها أن يأمره باملعروف وينهاه عن املنكر كما               

فالواجب على كل    )١(﴾ ولَو كَانَ ذَا قُربى    وِإذَا قُلْتم فَاعِدلُوا  ﴿: قال عز وجل    
مؤمن ومؤمنة أن يتقي اهللا وأن يؤدي احلق الذي عليه مع القريـب والبعيـد يقـول                 

يا أَيها الَِّذين آمنوا كُونوا قَواِمني ِبالِْقسِط شهداَء ِللَِّه ولَو علَى أَنفُـِسكُم             ﴿: سبحانه
يا أَيها الَِّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم      ﴿:  اآلية ، ويقول سبحانه      )٢(﴾لْأَقْرِبنيأَِو الْواِلديِن وا  

   .)٣(﴾وأَهِليكُم نارا وقُودها الناس والِْحجارةُ

فالواجب على املؤمن واملؤمنة أن ينصح كل منهما قريبه وغريه ، وأن ينكر املنكر ،               
  باء وغريهم ، فإن من أهم وأن يأمر باملعروف مع األقر

                                                
  .١٥٢سورة األنعام اآلية ) ١(
 .١٣٥سورة النساء اآلية ) ٢(
 .٦سورة التحرمي اآلية ) ٣(
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املهمات أن ينصح قريبه وأن يوجهه إىل اخلري وهذا أعظم من صلته باملال إن كان يصله                
باملال ويؤجر على صلة الرحم ، فكونه يصله بتوجيهه للخري أو تعليمه اخلـري وأمـره                

الـدنيا  باملعروف ويه عن املنكر أهم من صلته باملال ، ألن توجيهه إىل اخلري ينفعه يف                
واآلخرة ، فليس ألختك وال لغريها أن تدع األمر باملعروف والنهي عن املنكر حلبـها               
لولدها أو ألخيها أو ألختها أو غريهم ، بل جيب عليها أن تأمر باملعروف وتنهى عـن                
املنكر بالطرق اليت تراها مفيدة جمدية ، وباألساليب احلسنة حىت تنجح إن شـاء اهللا يف                

  . تها عملها وتربأ ذم

– 

يقول السائل كثر كالم الناس واختلف حـول قـرب سـيدنا            : السؤال الثالث   
  احلسني أين مكانه ؟ وهل يستفيد املسلمون من معرفة مكانه بالتحديد ؟ 

يف : ، وقيل  إنه دفن يف الشام     :  بالواقع قد اختلف الناس يف ذلك ، فقيل          :اجلواب  
يف الشام ، وقيل يف العراق،  : أما رأسه فاختلف فيه؛ فقيل      . العراق ، واهللا أعلم بالواقع      

يف مصر ، والصواب أن الذي يف مصر ليس قربا له ، بل هو غلط ولـيس بـه              : وقيل  
رأس احلسني ، وقد ألف يف ذلك بعض أهل العلم ، وبينوا أنه ال أصل لوجود رأسه يف                  

لذلك ، وإمنا األغلب أنه يف الشام؛ ألنه نقل إىل يزيد ابن معاوية وهـو               مصر وال وجه    
يف الشام ، فال وجه للقول بأنه نقل إىل مصر ، فهو إما حفظ يف الشام يف خمازن الشام،        

وبكل حال فليس للناس حاجة يف أن يعرفوا أين دفن          ، وإما أعيد إىل جسده يف العراق     
له باملغفرة والرمحة ، غفر اهللا له ورضي عنه ، فقـد            وأين كان ، وإمنا املشروع الدعاء       

قتل مظلوما فيدعى له باملغفرة والرمحة ، ويرجى له خري كثري ، وهو وأخـوه احلـسن         
  سيدا شباب أهل اجلنة ، كما قال ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم ، 
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 تزار  رضي اهللا عنهما وأرضامها ، ومن عرف قربه وسلم عليه ودعا له فال بأس ، كما               
القبور األخرى ، من غري غلو فيه وال عبادة له ، وال جيوز أن تطلب منه الـشفاعة وال             
غريها كسائر األموات؛ ألن امليت ال يطلب منه شيء وإمنا يدعى له ويترحم عليـه إذا                

 )زوروا القبور فإا تذكركم اآلخرة    (: كان مسلما ، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم          
سني أو احلسن أو غريمها من املسلمني للدعاء هلـم والتـرحم علـيهم    فمن زار قرب احل   

 فهذا سنة ، أما زيارة القبور لدعاء        -واالستغفار هلم كما يفعل مع بقية قبور املسلمني         
 فهذا من املنكرات ، بل من الشرك األكرب،         -أهلها أو االستعانة م أو طلبهم الشفاعة        

بة وال غري ذلك؛ ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم         وال جيوز أن يبىن عليها مسجد وال ق       
 متفق على صحته ، وملا      )لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد       (: قال  

رواه جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنـه                  
يها ، فال جيوز أن جيصص القرب ى عن جتصيص القبور وعن القعود عليها وعن البناء عل        

أو يطيب أو توضع عليه الستور أو يبىن عليه ، فكل هذا ممنوع ومن وسائل الـشرك ،                  
أال وإن من كان قـبلكم كـانوا        (: وال يصلى عنده لقول النيب عليه الصالة والسالم         

ن يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد فإين أاكم ع   
 خرجه مسلم يف صحيحه عن جندب بن عبد اهللا البجلي رضي اهللا عنه ، وهـذا         )ذلك

احلديث يدل على أنه ال جتوز الصالة عند القبور وال اختاذها مـساجد؛ وألن ذلـك                
وسيلة للشرك وأن يعبدوا من دون اهللا بدعائهم واالستغاثة م والنذر هلـم والتمـسح         

النيب عليه الصالة والسالم من ذلك ، وإمنا تـزار          بقبورهم طلبا لربكتهم ، فلهذا حذر       
القبور زيارة شرعية فقط ، للسالم عليهم والدعاء هلم والترحم عليهم مـن دون شـد           

  . واهللا هو املوفق واهلادي إىل سواء السبيل . رحل لذلك 



  

 - ٤٦٣ -

– 

 رأى رب العزة يف املنام ؟ وهـل  ما حكم من يدعي أنه قد     : )١(السؤال اخلامس   
كما يزعم البعض أن اإلمام أمحد بن حنبل قد رأى رب العزة واجلالل يف املنام أكثر                

  . من مائة مرة ؟ 

  ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا وآخرون أنه ميكـن أنـه يـرى                 :جواب  
 ال يشبهه شـيء     اإلنسان ربه يف املنام ، ولكن يكون ما رآه ليس هو احلقيقة؛ ألن اهللا             

 فلـيس   )٢(﴾لَيس كَِمثِْلِه شيٌء وهو السِميع الْبـِصري      ﴿: سبحانه وتعاىل ، قال تعاىل      
يشبهه شيء من خملوقاته ، لكن قد يرى يف النوم أنه يكلمه ربه ، ومهمـا رأى مـن                   

له الصور فليست هي اهللا جل وعال؛ ألن اهللا ال يشبهه شيء سبحانه وتعاىل ، فال شبيه                 
وذكر الشيخ تقي الدين رمحه اهللا يف هذا أن األحوال ختتلف حبسب حال             . وال كفو له    

العبد الرائي ، وكل ما كان الرائي من أصلح الناس وأقرم إىل اخلري كانت رؤيته أقرب         
إىل الصواب والصحة ، لكن على غري الكيفية اليت يراها ، أو الصفة الـيت يراهـا؛ ألن      

وميكن أن يسمع صوتا ويقال له    . هللا ال يشبهه شيء سبحانه وتعاىل       األصل األصيل أن ا   
كذا وافعل كذا ، ولكن ليس هناك صورة مشخصة يراها تشبه شيئا من املخلوقـات؛               
ألنه سبحانه ليس له شبيه وال مثيل سبحانه وتعاىل ، وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه                 

ي اهللا عنه ، عن النيب صلى اهللا عليه         وسلم أنه رأى ربه يف املنام ، من حديث معاذ رض          
وسلم أنه رأى ربه ، وجاء يف عدة طرق أنه رأى ربه ، وأنه سبحانه وتعاىل وضع يده                  

  بني كتفيه حىت وجد بردها بني 

                                                
 . السؤال الرابع واجلواب عليه نقل إىل باب النكاح) ١(
 .١١سورة الشورى اآلية ) ٢(
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اختيار األوىل يف شـرح     : " ثدييه ، وقد ألف يف ذلك احلافظ ابن رجب رسالة مساها            
 أن األنبياء قد يرون رم يف النوم ، فأما          وهذا يدل على  " حديث اختصام املأل األعلى     

  . رؤية الرب يف الدنيا بالعيان فال 

وقد أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه لن يرى أحد ربه حىت ميـوت ، أخرجـه                  
: وملا سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هل رأيت ربك قـال              . مسلم يف صحيحه    

امها مسلم من حديث أيب ذر رضي اهللا عنه ،           رو )نور أىن أراه  ( ويف لفظ    )رأيت نورا (
وقد سئلت عائشة رضي اهللا عنها عن ذلك فأخربت أنه ال يراه أحـد يف الـدنيا؛ ألن          
رؤية اهللا يف اجلنة هي أعلى نعيم املؤمنني ، فهي ال حتصل إال ألهل اجلنة وألهل اإلميان                 

ـ               دنيا دار االبـتالء    يف الدار اآلخرة ، وهكذا املؤمنون يف موقف يـوم القيامـة ، وال
واالمتحان ودار اخلبيثني والطيبني ، فهي مشتركة فليست حمال للرؤية؛ ألن الرؤية أعظم          
نعيم للرائي فادخرها اهللا لعباده املؤمنني يف دار الكرامة ويف يوم القيامة ، وأما الرؤيا يف                

خ اإلسالم   كما قال شي   -النوم اليت يدعيها الكثري من الناس فهي ختتلف حبسب الرائي           
 حبسب صالحهم وتقواهم؛ وقد خييل لبعض الناس أنه رأى ربـه ولـيس              -رمحه اهللا   

كذلك ، فإن الشيطان قد خييل هلم ويومههم أنه رم ، كما روي أنه ختيل لعبد القادر                 
اجليالين على عرش فوق املاء ، وقال أنا ربك وقد وضعت عنك التكـاليف ، فقـال                 

 عدو اهللا لست بريب؛ ألن أوامـر ريب ال تـسقط عـن              اخسأ يا : الشيخ عبد القادر    
املكلفني، أو كما قال رمحه اهللا ، واملقصود أن رؤية اهللا عز وجل يقظة ال حتـصل يف                  
الدنيا ألحد من الناس حىت األنبياء عليهم الصالة والسالم كما تقدم يف حديث أيب ذر،               

   ملا سأل ربه وكما دل على ذلك قوله سبحانه ملوسى عليه الصالة والسالم
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 اآلية ، لكن قد حتصل الرؤية يف املنام لألنبياء وبعض           )١(﴾لَن تراِني ﴿: قال له   . الرؤية  
الصاحلني على وجه ال يشبه فيها سبحانه اخللق ، كما تقدم يف حديث معاذ رضي اهللا                

فلو عنه ، وإذا أمره بشيء خيالف الشرع فهذا عالمة أنه مل ير ربه وإمنا رأى شيطانا ،                  
ال تصل قد أسقطت عنك التكاليف ، أو قال ما عليك زكـاة أو مـا                : رآه وقال له    

. عليك صوم رمضان أو ما عليك بر والديك أو قال ال حرج عليك يف أن تأكل الربا                  
أما عن رؤية اإلمام . فهذه كلها وأشباهها عالمات على أنه رأى شيطانا وليس ربه   . . 

  . إنه رأى ربه ، ولكين ال أعلم صحة ذلك : د قيل أمحد لربه ال أعرف صحتها ، وق

   

  

  

  

                                                
 .١٤٣سورة األعراف اآلية ) ١(
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   مدى صحة حديث–أ 
  " من كان امسه حممد فال تضربه وال تشتمه"

من كان امسه حممدا فال تضربه      (: قرأت حديثا فما مدى صحته ؟ وهو         : ؤالس
   )وال تشتمه

صلى اهللا عليـه وسـلم ،    هذا احلديث مكذوب وموضوع على الرسول         :وابج
من مسى حممدا فإنه له ذمة      : وليس لذلك أصل يف السنة املطهرة ، وهكذا قول من قال            

من كان امسه حممدا فإن بيته      : من حممد ويوشك أن يدخله بذلك اجلنة وهكذا من قال           
يكون هلم كذا وكذا فكل هذه األخبار ال أساس هلا من الصحة ، فاالعتبـار باتبـاع                 

يس بامسه صلى اهللا عليه وسلم ، فكم ممن مسي حممدا وهو خبيث؛ ألنه مل يتبع              حممد، ول 
حممدا ومل ينقد لشريعته ، فاألمساء ال تطهر الناس ، وإمنا تطهرهم أعمـاهلم الـصاحلة                
وتقواهم هللا جل وعال ، فمن تسمى بأمحد أو مبحمد أو بأيب القاسم وهـو كـافر أو                  

 العبد أن يتقي اهللا ويعمل بطاعـة اهللا ويلتـزم           فاسق مل ينفعه ذلك ، بل الواجب على       
بشريعة اهللا اليت بعث ا نبيه حممدا ، فهذا هو الذي ينفعـه ، وهـو طريـق النجـاة             

  .   والسالمة، أما جمرد األمساء من دون عمل بالشرع املطهر فال يتعلق به جناة وال عقاب

  : ولقد أخطأ البوصريي يف بردته حيث قال 

    حممدا وهو أوىف اخللق بالذمم     بتسمييت إن يل ذمة منه ف

  :  وأخطأ خطأ أكرب من ذلك بقوله 
                                                

 ). نور على الدرب ( من برنامج ) ١(
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  سواك عند حلول احلادث العمم     يا أكرم اخللق ما يل من ألوذ به 
  فضال وإال فقل يا زلة القدم     إن مل تكن يف معادي آخذا بيدي 

  ومن علومك علم اللوح والقلم     فإن من جودك الدنيا وضرا 
ياذه يف اآلخرة بالرسول صلى اهللا عليه وسـلم دون اهللا عـز             ا املسكني لَ  فجعل هذ 

وجل ، وذكر أنه هالك إن مل يأخذ بيده ، ونسي اهللا سبحانه الذي بيده الضر والنفـع        
والعطاء واملنع وهو الذي ينجي أولياءه وأهل طاعته ، وجعل الرسول صلى اهللا عليـه               

عض جوده ، وجعله يعلم الغيـب ، وأن مـن       وسلم هو مالك الدنيا واآلخرة ، وأا ب       
علومه علم ما يف اللوح والقلم ، وهذا كفر صريح وغلو ليس فوقه غلو ، نـسأل اهللا                  

فإن كان مات على ذلك ومل يتب فقد مات علـى أقـبح الكفـر            . العافية والسالمة   
. ا  والضالل ، فالواجب على كل مسلم أن حيذر هذا الغلو ، وأال يغتر بالربدة وصاحبه              

  . واهللا املستعان وال حول وال قوة إال باهللا 
   مدى صحة حديث–ب 

  )تعلموا السحر وال تعملوا به ( 
تعلموا الـسحر  : ما صحة حديث مسعته عن النيب صلى اهللا عليه وسلم    : ؤالس

  . وال تعملوا به ؟ 

  هذا احلديث باطل ال أصل له ، وال جيوز تعلم السحر وال العمـل بـه                  :جواب  
 منكر بل كفر وضالل ، وقد بني اهللا إنكاره للسحر يف كتابه الكـرمي يف قولـه       وذلك
واتبعوا ما تتلُو الشياِطني علَى ملِْك سلَيمانَ وما كَفَـر سـلَيمانُ ولَِكـن          ﴿: تعاىل  

لْملَكَـيِن ِبباِبـلَ هـاروت      الشياِطني كَفَروا يعلِّمونَ الناس السحر وما أُنِزلَ علَى ا        
وماروت وما يعلِّماِن ِمن أَحٍد حتى يقُوال ِإنما نحن ِفتنةٌ فَال تكْفُر فَيتعلَّمونَ ِمنهما ما               

ما همِجِه ووزِء ورالْم نيقُونَ ِبِه بفَري   
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ِن اللَِّه ويتعلَّمونَ ما يضرهم وال ينفَعهم ولَقَد عِلموا لَمِن          ِبضارين ِبِه ِمن أَحٍد ِإال ِبِإذْ     
ولَو  اشتراه ما لَه ِفي الْآِخرِة ِمن خالٍق ولَِبئْس ما شروا ِبِه أَنفُسهم لَو كَانوا يعلَمونَ              

  .)١(﴾نِد اللَِّه خير لَو كَانوا يعلَمونَأَنهم آمنوا واتقَوا لَمثُوبةٌ ِمن ِع

 فأوضح سبحانه يف هذه اآليات أن السحر كفر وأنه من تعليم الشياطني ، وقـد               
ذمهم اهللا على ذلك وهم أعداؤنا ، مث بني أن تعليم السحر كفر ، وأنه يضر وال ينفع ،                   

  . فالواجب احلذر منه 

 عن امللكني أما ال يعلمان النـاس حـىت          ألن تعلم السحر كله كفر ، وهلذا أخرب       
وما هم ِبضارين ِبِه ِمن أَحـٍد       ﴿: ، مث قال     ﴾إمنا حنن فتنة فال تكفر    ﴿ :يقوال للمتعلم 
 فعلم أنه كفر وضالل وأن السحرة ال يضرون أحـدا إال بـإذن اهللا ،                ﴾ِإال ِبِإذِْن اللَّهِ  

الشرعي الديين؛ ألنه سبحانه مل يـشرعه       واملراد بذلك إذنه سبحانه الكوين القدري ال        
ومل يأذن فيه شرعا بل حرمه وى عنه ، وبني أنه كفر ومن تعليم الشياطني كما أوضح        

ه وتعلمه ليس له يف اآلخرة من خالق؛ أي من حـظ            ضسبحانه أن من اشتراه أي اعتا     
 أَنفُسهم لَـو    ولَِبئْس ما شروا ِبهِ   ﴿: وال نصيب، وهذا وعيد عظيم ، مث قال سبحانه          

 ولَـو ﴿:  واملعىن باعوا أنفسهم للشيطان ذا السحر ، مث قال سبحانه      ﴾كَانوا يعلَمونَ 
 فدل ذلـك علـى أن   ﴾أَنهم آمنوا واتقَوا لَمثُوبةٌ ِمن ِعنِد اللَِّه خير لَو كَانوا يعلَمونَ    

  .  ومناف هلما ، وال حول وال قوة إال باهللا تعلم السحر والعمل به ضد اإلميان والتقوى

  

                                                
 .١٠٣ – ١٠٢سورة البقرة اآليتان ) ١(
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   حكم نبش القرب بعد أربعني يوما ونشر احلبوب عليه–ج 
   وحكم زيارة النساء للمقابر

إذا تويف واحد عندنا يف السودان بعد أربعني يوما تقوم األسرة بزيـارة             : سؤال  
لى امليت ويرمون   القرب النساء واألوالد يفتحون القرب ومعهم حبوب ذرة ينشروا ع         

  فيما أعتقد حجارة على امليت ، وهل احلرمي يزرن القرب ؟ 
  هذا بدعة ال أصل له يف الشرع ، فرمي احلبوب والطيب واملالبس كلـه      :جواب  

منكر ال أصل له ، فالقرب ال يفتح إال حلاجة كأن ينسى العمال أدوام كاملسحاة فيفتح                
ة فيفتح القرب لذلك ، أما أن يفتح للحبوب         ألجل ذلك أو يسقط ألحدهم شيء له أمهي       

أو مالبسه أو حنو ذلك فال جيوز ، وليس للنساء زيارة القرب ، ألن النيب صلى اهللا عليـه    
وسلم لعن زائرات القبور ، وروي ذلك عن أيب هريرة وابن عباس وحسان بن ثابـت                

ول النيب صلى اهللا    رضي اهللا عنهم ، فال جيوز هلن زيارا ، لكنها مشروعة للرجال ، لق             
واحلكمة .  رواه مسلم يف صحيحه      )زوروا القبور فإا تذكركم اآلخرة    (: عليه وسلم   

  .  يف ي النساء عن ذلك هي أن فتنة وقليالت الصرب - واهللا أعلم -
   حكم إعطاء املصحف للمسيحي–د 

  لو طلب مين رجل مسيحي مصحفا هل أعطيه أو ال ؟  :  الرابعسؤالال
  ليس لك أن تعطيه ، ولكن تقرأ عليه القرآن ، وتسمعه القرآن ، وتدعوه               :جواب  

وِإنْ أَحد ِمـن الْمـشِرِكني   ﴿: إىل اهللا وتدعو له باهلداية؛ لقوله تعاىل يف كتابه العزيز        
        هنأْمم هِلغأَب اللَِّه ثُم كَالم عمسى يتح هفَأَِجر كارجتاهللا عليـه     وقوله صـلى   )١(﴾اس 

   فدل )ال تسافروا بالقرآن إىل أرض العدو لئال تناله أيديهم(: وسلم

                                                
 .٦سورة التوبة اآلية ) ١(
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ذلك على أنه ال يعطى الكافر املصحف خشية أن يهينه أو يعبث به ، ولكن يعلَّم ويقرأ                 
عليه القرآن ويوجه ويدعى له ، فإذا أسلم سلم له املصحف ، وال مانع أن يعطى بعض                 

احلديث إذا رجي انتفاعه بذلك أو بعض تراجم معـاين          كتب التفسري أو بعض كتب      
  . القرآن الكرمي 

   ثواب الصابرين يف الدنيا واآلخرة - هـ 
  وما الواجب على اإلنسان أن يفعله جتاه هذه الدنيا

حدثونا لو تكرمتم عما وعد اهللا به الصابرين يف الدنيا واآلخرة ما وعد             : سؤال  
رة ، والعاملني يف اآلخرة ، وسبق أن سأل عما جيب           اهللا به الصابرين يف الدنيا واآلخ     

  على اإلنسان أن يفعله جتاه هذه الدنيا وحبها ومتاعها ؟ 
نعم إن اهللا خلق اخللق لعبادته ، أي ليعبدوه وحـده ال شـريك لـه ،                 :  جواب  

: ليعبدوه وحده بأن يطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه ، ويكثروا من ذكره ، قال تعاىل                
﴿مونِ     ودبعِإال ِلي سالِْإنو الِْجن لَقْتوعبادته هي توحيده سـبحانه بدعائـه        )١(﴾ا خ 

وخبوفه ورجائه والصالة والصيام وغري ذلك وطاعة أوامره واجتناب نواهيه ، ووعدهم            
يف الدنيا اخلري الكثري والعاقبة احلميدة ووعدهم يف اآلخرة باجلنة والكرامة ، قال تعـاىل            

وبشِر الصاِبِرين الَِّذين ِإذَا أَصـابتهم      ﴿: تعاىل وقال   )٢(﴾ر ِإنَّ الْعاِقبةَ ِللْمتِقني   فَاصِب﴿
مِصيبةٌ قَالُوا ِإنا ِللَِّه وِإنا ِإلَيِه راِجعونَ أُولَِئك علَيِهم صلَوات ِمـن ربِهـم ورحمـةٌ                

ما أعطي أحد عطاء خـريا      (:  وقوله صلى اهللا عليه وسلم       )٣(﴾نَوأُولَِئك هم الْمهتدو  
   فالصابر له العاقبة احلميدة يف الدنيا )وأوسع من الصرب

                                                
 .٥٦سورة الذاريات اآلية ) ١(
 .٤٩سورة هود اآلية ) ٢(
 .١٥٧ – ١٥٥سورة البقرة اآليات ) ٣(
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واآلخرة ، أو له العاقبة احلميدة يف اآلخرة إذا صرب على تقوى اهللا سـبحانه وطاعتـه                 
عـض  وصرب على ما ابتلي به من شظف العيش والفاقة أو الفقر واملـرض وتـسديد ب               
وِإنْ ﴿: الغارات ، والصرب عاقبته محيدة ، قال تعاىل يف حق بعض املؤمنني وعـدوهم               

 الـصرب لـه     )١(﴾تصِبروا وتتقُوا ال يضركُم كَيدهم شيئًا ِإنَّ اللَّه ِبما يعملُونَ مِحيطٌ          
 على أمـر اهللا    عواقب محيدة إذا صرب على طاعة اهللا وعلى مصائب الدنيا ، وإذا استقام            

فإن له النعيم يف اآلخرة فالصابر مرتاح الضمري والقلب ، جاهد نفسه باهللا وصرب علـى    
. ما ابتلي به من الفقر واألعمال الشاقة ، ويف اآلخرة يف دار النعيم مع اإلميان والتقوى                 

  . واهللا أعلم 

   

                                                
 .١٢٠سورة آل عمران اآلية ) ١(



  

 - ٤٧٢ -

 

ز إىل حضرة األخ املكرم رئيس حترير جريدة عكاظ     من عبد العزيز بن عبد اهللا بن با       
  . حفظه اهللا سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

 هـ من جريدتكم  ١٣٩٣ شعبان سنة    ١٨وبعده فقد نشر يف العدد الصادر بتاريخ        
وقد جاء  ) اإلمهال تدمري للحياة الزوجية   : (كلمة قصرية بعنوان    ) جمتمعنا: (يف صفحة   

صيب اإلمهال الرجل الزوج فال حيلق ذقنه يوم العطلة فيبـدو رثـا            وباملثل قد ي  : (فيها  
ومبا أن هذا قول منكر ، ودعوة إىل خمالفة السنة النبوية تنشر علنـا يف               ) مهلهال مكتئبا 

صحيفتكم رأيت أن من الواجب الكتابة لكم نصحا لكم وللمسلمني ، وحـذرا مـن       
  . العقوبة 

ون قرن الرسول صلى اهللا عليه وسـلم ،  ومعلوم لكل عاقل ذي بصرية أن خري القر      
ومل يكن يف ذلك القرن من حيلق ذقنه من الصحابة الكرام رضـي اهللا عنـهم اقتـداء                  

جزوا الشوارب وأرخـوا    (: برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وامتثاال ألمره حيث قال           
قصوا (: خرجه مسلم يف صحيحه ، وقوله عليه الصالة والسالم     أ )اللحى خالفوا اوس  

 متفق على صحته ، وحذرا من الوقـوع يف         )الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا املشركني    
خمالفته صلى اهللا عليه وسلم ولن يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا ، ولكنـه                  
التقليد األعمى ألعداء اهللا والزهد يف تعاليم الشريعة السمحة جعل الكثري من الناس يقع              

  هو شر بالذي يف استبدال الذي 

                                                
 .هـ ١٣٩٤ / ١ / ٧، يف  / ١ / ١ / ٥٣٢صدر اخلطاب برقم ) ١(
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هو خري ، ومل يقتصر ذلك على وقوعه يف احملذور مبفرده بل تعـدى ذلـك إىل نـشر        
الدعوة إليه كما جاء يف جريدتكم ، وقد قال صـلى اهللا عليـه وسـلم يف احلـديث      

من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك مـن   (: الصحيح
 كان عليه من اإلمث مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك            أجورهم شيئا ومن دعا إىل ضاللة     

   .)من آثامهم شيئا

فالواجب عليكم احلذر من نشر كل ما ال تقره الشريعة ، واحلرص على نشر هديها           
 ٥وتعاليمها ، وأن تكون جريدتكم مفتاح هدى ودليل رشد ، ومل أعلم مبا ذكر إال يف           

  .  هـ وهلذا تأخر التنبيه ١٣٩٤ / ١/ 

 اهللا وإياكم ملا يرضيه وهدانا مجيعا صراطه املستقيم وأعاذنا من شرور أنفسنا             وفقنا
  . وسيئات أعمالنا 

  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  . رئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة 
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  من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
  د، .ع .د .ىل حضرة األخ املكرم فضيلة الشيخ م  إ

سالم عليكم ورمحة اهللا    . زاده اهللا من العلم واإلميان وجعله مباركا أينما كان آمني           
  . وبركاته 

 هـ وصلكم اهللا ١٣٩٤ / ١٠ / ١٣أما بعد فقد وصلين كتابكم الكرمي املؤرخ يف       
 جرى بينك وبني بعض املدرسني      حببل اهلدى والتوفيق ، وما تضمنه من اإلفادة من أنه         

من خرجيي األزهر مذاكرة يف حكم إعفاء اللحى وحلقها وتقصريها ومل يقتنـع كـل               
 كـان   -منكما بقول اآلخر ورغبتكم يف اإلجابة الصرحية الشافية يف هذا املوضـوع             

  ؟ . معلوما 

 قد ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األمـر بإعفـاء اللحـى                :واجلواب  
ائها من حديث ابن عمر يف الصحيحني ومن حديث أيب هريرة يف صحيح مسلم،              وإرخ

وورد يف ذلك أحاديث أخرى يف غري الصحيحني وكلها تدل على وجـوب إعفـاء               
اللحى وإرخائها وتوفريها كما تدل على حترمي حلقها وتقصريها؛ ألن األصل يف األوامر        

 أن يصرف النصوص عن أصـلها       الوجوب واألصل يف النهي التحرمي ، وال جيوز ألحد        
وظاهرها إال حبجة صحيحة حيسن االعتماد عليها وال حجة ملن أخرج هذه األحاديث             

إا ال تدل على الوجوب أو ال تدل على حتـرمي احللـق             : عن أصلها وظاهرها وقال     
  . والتقصري 

                                                
 . هـ ١٣٩٤ / ١٠ / ٢٩ خ ، يف ١ / ٣٠٩٧احته برقم  صدر اخلطاب من مكتب مس )١(
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 عليه  أما احلديث الذي رواه الترمذي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا              
وسلم كان يأخذ من حليته من طوهلا وعرضها فهو حديث باطل عند أهل العلـم؛ ألن               
يف إسناده عمر بن هارون البلخي وهو من املتهمني بالكذب عند أكثر أئمة احلـديث               

وتقريبه ، وكما ذكـر     ) ذيب التهذيب (ونقاده كما ذكر ذلك احلافظ ابن حجر يف         
  ) . امليزان(ذلك الذهيب يف 

ع أخونا العالمة الشيخ عبد الرمحن بن قاسم العاصمي رمحه اهللا رسـالة يف              وقد مج 
هذه املسألة نشفع لكم نسختني منها ، وأرجو أن يكون فيها وفيما ذكرنـا الكفايـة                
واجلواب الشايف لسؤالكم ، وأسأل اهللا أن مينحنا وإياكم وسائر إخواننا الفقه يف دينه ،               

  . ا من مضالت الفنت إنه مسيع قريب والثبات عليه ، وأن يعيذنا مجيع

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

   رئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 
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 فهـل املقـصود     )اتقوا اهللا واعدلوا بني أوالدكـم     (: ورد يف احلديث    : سؤال  
رياث ، فاحلديث على ما أظن      املساواة املطلقة أم للذكر مثل حظ األنثيني أسوة يف امل         

 فكلمة مثل إن صحت توحي باملساواة املطلقـة         )أكلهم أعطيتهم مثل ذلك   (يقول  
  . اللهم إال إن كان يتكلم عن الذكور فقط ، أفيدونا أفادكم اهللا 

  احلديث صحيح رواه الشيخان عن النعمان بن بشري رضي اهللا عنـه أن               :جواب  
رضى حىت يشهد رسول اهللا عليه الـصالة والـسالم          أباه أعطاه غالما فقالت أمه ال أ      

أكل ولدك  (: فذهب بشري بن سعد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وأخربه مبا فعل فقال               
اتقـوا اهللا واعـدلوا بـني       ( : فقال ال فقال الرسـول     )أعطيته مثل ما أعطيت النعمان    

   .)أوالدكم

يف العطايا أو ختصيص    فدل ذلك على أنه ال جيوز تفضيل بعض األوالد على بعض            
بعضهم ا فكلهم ولده وكلهم يرجى بره فال جيوز أن خيص بعـضهم بالعطيـة دون                
بعض ، واختلف العلماء رمحة اهللا عليهم هل يسوى بينهم ويكون الذكر كـاألنثى أم               
يفضل الذكر على األنثى كاملرياث على قولني ألهل العلم ، واألرجح أن تكون العطية              

تسوية تكون جبعل الذكر كاألنثيني فإن هذا هو الذي جعله اهللا هلم يف             كاملرياث وأن ال  
املرياث وهو سبحانه احلكم العدل ، فيكون املؤمن يف عطيته ألوالده كذلك كما لـو               
خلفه هلم بعد موته للذكر مثل حظ األنثيني ، وهكذا إذا أعطاهم يف حال حياته يعطي                

لنسبة إليهم وبالنسبة إىل أمهـم وأبـيهم ،         الذكر مثل حظ األنثيني ، هذا هو العدل با        

                                                
 ).٥٣(شريط رقم ) نور على الدرب(من برنامج ) ١(
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وهذا هو الواجب على األب واألم أن يعطوا األوالد ، وهكذا للذكر مثل حظ األنثيني               
  . وبذلك حيصل العدل والتسوية كما جعل اهللا ذلك عدال يف إرثهم من أبيهم وأمهم 

 

ع من الرياض ، يقول انتشر      .ف   : هذه رسالة وردتنا من عبد الرمحن     : سؤال  
يف هذه األيام استعمال آنية الذهب والفضة وخاصة بني املوسرين من النـاس بـل               
وصل األمر عند بعضهم إىل أن يشتري أطقما من املـواد الـصحية كخالطـات               
احلمامات أو املسابح أو مواسري املياه أو مساكاا كلها من الـذهب اخلـالص وال               

وال ينظرون إىل قيمته ، واملعلوم أن هذا ممنوع ما رأي مساحتكم            يزكون هذا الذهب    
يف ذلك ؟ وهل ميكن التوجيه مبنع بيع مثل هذه األجهزة للمسلمني الذين جيهلـون               

   حكمها بارك اهللا فيكم ؟

  األواين من الذهب والفضة حمرمة بالنص واإلمجاع وقد ثبت عن رسول             :جواب  
ال تشربوا يف آنية الذهب والفضة وال تـأكلوا يف          (: ال  اهللا عليه الصالة والسالم أنه ق     

 متفق على صحته من حديث حذيفة رضي )صحافها فإا هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة     
الذي يأكل ويشرب يف آنية     (: اهللا عنه ، وثبت أيضا عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال             

صحته من حديث أم سـلمة       متفق على    )الذهب والفضة إمنا جيرجر يف بطنه نار جهنم       
فالذهب والفضة ال جيوز اختاذمها أواين ، وال األكل         . رضي اهللا عنها وهذا لفظ مسلم       

وال الشرب فيها ، وهكذا الوضوء والغسل ، هذا كله حمرم بنص احلديث عن رسـول               
والواجب منع بيعها حىت ال يستعملها املسلم ، وقد حرم اهللا           . اهللا عليه الصالة والسالم     

  يه استعماهلا فال تستعمل يف الشراب وال يف األكل وال يف غريمها ، وال عل
                                                

 .اإلذاعي ) نور على الدرب( من أسئلة ) ١(
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جيوز أن يتخذ منها مالعق وال أكواب للقهوة أو الشاي كل هذا ممنوع؛ ألا نوع               
  . من األواين 

فالواجب على املسلم احلذر مما حرم اهللا عليه وأن يبتعد عن اإلسـراف والتبـذير               
ن عنده سعة من األموال فعنده الفقراء يتصدق علـيهم ،           والتالعب باألموال ، وإذا كا    

عنده ااهدون يف سبيل اهللا يعطيهم يف سبيل اهللا يتصدق ال يلعب باملال ، املـال لـه                  
حاجة وله من هو حمتاج ، فالواجب على املؤمن أن يصرف املال يف جهتـه اخلرييـة                 

يف إصـالح الطرقـات ويف      كمواساة الفقراء واحملاويج ويف تعمري املساجد واملدارس و       
إصالح القناطر ويف مساعدة ااهدين واملهاجرين الفقراء ويف غري ذلك من وجوه اخلري             
كقضاء دين املدينني العاجزين ، وتزويج من ال يستطيع الزواج كل هذه طرق خرييـة               

  . يشرع اإلنفاق فيها 

 أو مواسـري    أما التالعب ا يف أواين الذهب والفضة أو مالعق أو أكواب منـها            
وأشباه ذلك كل هذا منكر جيب تركه واحلذر منه ، وجيب على من له شأن يف الـبالد     
اليت فيها هذا العمل من العلماء واألمراء إنكار ذلك وأن حيولوا بني املسرفني وبني هذا               

  . التالعب واهللا املستعان 
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رجل تاب إىل اهللا عز وجل وعنده فيديو وأشرطة وأفالم خليعة            :  األول سؤالال
فهل جيوز له بيعها ؟ وإذا كان ال جيوز بيعها فماذا يعمل ا ؟ وهل جيوز أن يسجل                  

  فيها اخلطب والربامج واملشاهد املفيدة ؟ 

يهـا    نعم له أن يسجل فيها ما ينفعه وميسح ما فيها من الباطل فيسجل ف             :جواب  
الطيب وميحو اخلبيث ، أما بيعها فال جيوز وهي على حالتها الرديئة؛ ألن ذلك يعترب من      

  . التعاون على اإلمث والعدوان 

رجل عنده استديو وكان فيه آالت التصوير ، وعلم أن التصوير حرام            : سؤال  
فكيف يتصرف فيها ، حبيث ميكنه السالمة من اخلسارة ؟ وإذا باعها على مـسلم               

س يكون ذلك مساعدة على نشر املعصية ؟ وما حكم ما يأتيه من كسب ذلـك                ألي
  من املال هل جيوز صرفه عليه وعلى أهله ؟ 

فإن االستوديو يصور اجلائز واملمنوع ، فإذا صور فيـه  :   هذا فيه تفصيل   :جواب  
ع ما هو جائز من السيارات والطائرات واجلبال وغريها مما ليس فيه روح فال بأس أن يبي   

ذلك ويصور هذه األشياء اليت قد حيتاج إليها الناس وليس فيها روح ، أمـا تـصوير                 
ذوات األرواح من بين اإلنسان أو الدواب والطيور فال جيوز إال للضرورة كما لو صور          
شيئا مما يضطر إليه الناس كالتابعية اليت حيتاجها الناس وتسمى حفيظة النفوس فال بأس              

لشهادة العلمية اليت ال حتصل إال بالصورة ، وهكـذا تـصوير   ، وهكذا جواز السفر وا   
  ارمني ليعرفوا ويتحرز من شرهم وهكذا أشباه ذلك مما تدعو إليه 
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وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم ِإال ما        ﴿: الضرورة لقول اهللا عز وجل يف كتابه الكرمي         
ال يستعمل فيه إال الشيء اجلائز وإذا باعه على الناس           واملقصود أنه    )١(﴾اضطُِررتم ِإلَيهِ 

فال بأس ببيعه؛ ألنه يستخدم يف الطيب واخلبيث ، مثل بيع اإلنسان السيف والـسكني              
وأشباههما مما يستعمل يف اخلري والشر ، واإلمث على من استعملها يف الشر لكن من علم             

  . الشر حرم بيعها عليه أن املشتري للسكني أو السيف أو حنومها يستعملها يف 

رجل تشارك مع آخر يف دكان آلالت التصوير وقد تاب فكيف ينـهي      : سؤال  
  شراكته فيه حبيث ال خيسر ؟ وما حكم ما يأتيه من كسب هذا الدكان ؟ 

  ينهي الشراكة بالتقومي ويصطلح هو وإياه على القيمـة الـيت يرضـاها            :جواب  
و مباح له إال إذا كان شيء من ذلك قيمة          الشخصان مجيعا وما دخل عليه من ذلك فه       

لتصوير ذوات األرواح أو شيء من احملرمات األخرى فال جيوز له أكل ذلك بل عليـه                
  . أن يتصدق به أو يصرفه يف مشروع خريي 

   

                                                
 .١١٩سورة األنعام اآلية ) ١(
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 رسول اهللا صلى اهللا     مسعت: عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال          : سؤال  
:   وعن جابر رضي اهللا عنه قال      )إن الرقى والتمائم والتولة شرك    (: عليه وسلم يقول    

كان يل خال يرقي من العقرب فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الرقـى ،                 
: يا رسول اهللا إنك يت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب فقـال              : قال فأتاه فقال    

، ما هو اجلمع بني أحاديث املنع واجلواز        ) كم أن ينفع أخاه فليفعل    من استطاع من  (
س .يف موضوع الرقى ؟ وما حكم تعليق الرقى من القرآن على صدر املبتلـى ؟ ع                

  ف من الرياض .

الرقى اليت فيها شرك ، أو توسل بغـري اهللا ، أو            :  الرقى املنهي عنها هي      :جواب  
الرقى السليمة من ذلك فهي مشروعة ومن أعظـم  أما : ألفاظ جمهولة ال يعرف معناها      

 )ال بأس بالرقى ما مل تكن شـركا (: أسباب الشفاء ، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم         
 خرجهما مـسلم يف     )من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه     (: وقوله صلى اهللا عليه وسلم      

ومعناه ، ال رقية     )ال رقية إال من عني أو محة      (: صحيحه ، وقال صلى اهللا عليه وسلم        
  . أوىل وأشفى من الرقية من هذين األمرين وقد رقى النيب صلى اهللا عليه وسلم ورقي 

: أما تعليق الرقى على املرضى أو األطفال فذلك ال جيوز ، وتسمى الرقى املعلقـة                
وتسمى احلروز واجلوامع؛ والصواب فيها أا حمرمة ومن أنواع الشرك ، لقول     ) التمائم(

من تعلق متيمة فال أمت اهللا له ومن تعلق ودعة فال ودع اهللا             (: صلى اهللا عليه وسلم     النيب  
  من (:  وقوله صلى اهللا عليه وسلم )له

                                                
 ) .٢١، ٢٠(، اجلزء األول ، ص ] الفتاوى[نشرت يف كتاب الدعوة ) ١(
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   )إن الرقى والتمائم والتولة شرك(:  وقوله صلى اهللا عليه وسلم )تعلق متيمة فقد أشرك

املباحة هل هـي    واختلف العلماء يف التمائم إذا كانت من القرآن أو من الدعوات            
  : حمرمة أم ال ؟ والصواب حترميها لوجهني 

. عموم األحاديث املذكورة ، فإا تعم التمائم من القرآن وغري القـرآن             : أحدمها  
سد ذريعة الشرك فإا إذا أبيحت التمائم من القرآن اختلطت بالتمائم           : والوجه الثاين   

لتمائم كلها ومعلوم أن سد الـذرائع       األخرى واشتبه األمر وانفتح باب الشرك بتعليق ا       
  واهللا ويل التوفيق . املفضية إىل الشرك واملعاصي من أعظم القواعد الشرعية 
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  حكم إطالة الثوب -أ 
  سواء كان للخيالء أو حبكم العادة

إذا ما حكم إطالة الثوب إن كان للخيالء أو لغري اخليالء ؟ وما احلكم              : سؤال  
اضطر اإلنسان إىل ذلك سواء إجبارا من أهله إن كان صغريا أو جرت العادة على               

  ذلك؟ 

مـا  (:  حكمه التحرمي يف حق الرجال ، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم              :اجلواب  
 رواه البخاري يف صحيحه ، وروى مـسلم         )أسفل من الكعبني من اإلزار فهو يف النار       

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم          :  عنه قال    يف الصحيح عن أيب ذر رضي اهللا      
ثالثة ال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم املـسبل                (

 وهذان احلـديثان ومـا يف       ،)إزاره واملنان فيما أعطى واملنفق سلعته باحللف الكاذب       
سباب ، ألنه صـلى اهللا عليـه        معنامها يعمان من أسبل ثيابه تكربا أو لغري ذلك من األ          

وسلم عمم وأطلق ومل يقيد ، وإذا كان اإلسبال من أجل اخلـيالء صـار اإلمث أكـرب           
ومن جر ثوبه خيالء مل ينظر اهللا إليه يـوم          (: والوعيد أشد لقوله صلى اهللا عليه وسلم        

ليـه   وال جيوز أن يظن أن املنع من اإلسبال مقيد بقصد اخليالء؛ ألن الرسول ع              )القيامة
الصالة والسالم مل يقيد ذلك يف احلديثني املذكورين آنفا ، كما أنه مل يقيد ذلـك يف                 

 ، فجعـل    )وإياك واإلسبال فإنه من املخيلة    ( :احلديث اآلخر وهو قوله لبعض أصحابه     
اإلسبال كله من املخيلة ، ألنه يف الغالب ال يكون إال كذلك ، ومن مل يسبل للخيالء                 

والوسائل هلا حكم الغايات ، وألن ذلك إسراف وتعريض ، وهلذا فعمله وسيلة لذلك ،     
  ثبت عن عمر رضي اهللا عنه أنه ملا رأى شابا ميس ثوبه 
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  . ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك : األرض قال له 

يا رسول اهللا إن إزاري يسترخي      : أما قوله أليب بكر الصديق رضي اهللا عنه ملا قال           
 فمـراده   )إنك لست ممن يفعله خيالء    (: قال له صلى اهللا عليه وسلم       إال أن أتعاهده ف   

صلى اهللا عليه وسلم أن من يتعاهد مالبسه إذا استرخت حىت يرفعها ال يعد ممن جيـر                 
ثيابه خيالء لكونه مل يسبلها ، وإمنا قد تسترخي عليه فريفعها ويتعاهدها وال شـك أن                

نت بشتا أو سراويل أو إزارا أو قميـصا         هذا معذور ، أما من يتعمد إرخاءها سواء كا        
فهو داخل يف الوعيد وليس معذورا يف إسباله مالبسه ، ألن األحاديث الصحيحة املانعة              

 مبنطوقها ومبعناها ومقاصدها فالواجب على كل مـسلم أن حيـذر            تعمهمن اإلسبال   
يث اإلسبال وأن يتقي اهللا يف ذلك ، وأال ترتل مالبسه عن كعبه عمـال ـذا احلـد                 

  . واهللا ويل التوفيق . الصحيح ، وحذرا من غضب اهللا وعقابه 
 

بعض الناس يقومون بتقصري ثيام إىل ما فوق الكعب ولكن السراويل           : سؤال  
  تبقى طويلة فما حكم ذلك ؟ 

اويل   اإلسبال حرام ومنكر سواء كان ذلك يف القميص أو اإلزار أو السر             :جواب  
مـا أسـفل مـن    ( :أو البشت وهو ما جتاوز الكعبني لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم           

ثالثة ال  (: وقال صلى اهللا عليه وسلم      .  رواه البخاري    )الكعبني من اإلزار فهو يف النار     
يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم يوم  القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب ألـيم املـسبل إزاره                 

 خرجه مسلم يف صحيحه ، وقـال        )ى واملنفق سلعته باحللف الكاذب    واملنان فيما أعط  
  ،)إياك واإلسبال فإنه من املخيلة(: صلى اهللا عليه وسلم لبعض أصحابه 
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وهذه األحاديث تدل على أن اإلسبال من كبائر الذنوب ولو زعم فاعله أنـه مل يـرد              
لقـول  . أكرب وذنبه أعظم    اخليالء لعمومها وإطالقها ، أما من أراد اخليالء بذلك فإمثه           

 وألنـه   )ومن جر ثوبه خيالء مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة         (: النيب صلى اهللا عليه وسلم      
وأما قول النيب صلى اهللا عليه      .بذلك مجع بني اإلسبال والكرب نسأل اهللا العافية من ذلك           

ه فقال له النيب    رخي إال أن أتعاهد   ستوسلم أليب بكر ملا قال له يا رسول اهللا إن إزاري ي           
إنك لست ممن يفعله خيالء فهذا احلـديث ال يـدل علـى أن     : صلى اهللا عليه وسلم     

اإلسبال جائز ملن مل يرد به اخليالء وإمنا يدل على أن من ارختى عليه إزاره أو سـراويله          
وأما ما يفعله بعض الناس     . من غري قصد اخليالء فتعهد ذلك وأصلحه فإنه ال إمث عليه            

ء السراويل حتت الكعب فهذا ال جيوز ، والسنة أن يكون القميص وحنوه مـا               من إرخا 
  .واهللا ويل التوفيق. بني نصف الساق إىل الكعب عمال باألحاديث كلها 

  دفع الرشوة للموظفني -ج 

سؤال من بلجرشي يف اململكة العربية السعودية يقول السائل هل جيوز           : سؤال  
املسئولني الذين حيكمون يف القضايا مثل القضاة أو        أن أدفع رشوة ألحد املوظفني أو       

رؤساء اللجان اليت تقوم بالكشف على أراضي أم ذلك حرام يف حالة إذا مل يثبـت                
حق الشخص إال بتلك الرشوة وإذا مل يدفعها فإنه يضيع حقه وإذا دفعها فإنه حيصل               

مـن  على حقه من غري ظلم لشخص آخر ، فهل جيوز هذا األمر ؟ وأين نـذهب                 
لعن اهللا الراشي واملرتـشي     (: حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم الذي قال فيه          

   ؟ )والرائش

    ال جيوز دفع الرشوة ألحد من املسئولني سواء كانوا قضاة أو :جواب 
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أمراء أو جلانا تفصل بني الناس ، وال شك أن ذلك حرام وأنه من كبائر الـذنوب                 
  .  إىل ظلم وإضاعة حق من مل يدفع الرشوة وألن ذلك وسيلة. للحديث املذكور 

  الرجل األخضر -د 
أنا أو من باهللا وحده ال شريك له ، ولكنين مسعت بعض الناس يقولون              : سؤال  

يوجد رجل شديد البياض والثياب ، وال يرى عليه أثر السفر ، هذا الرجل يـدعى              
ذا نزل يف متجر    الرجل األخضر وإذا أعطاك هذا الرجل شيئا تزيد بركة مالك ، وإ           

  زاد رحبه أفيدونا هل هذه األمور معقولة أم هي من البدع ؟ 
  هذا القول قول باطل ال أساس له وهذا الرجل ال وجود له ، ويـدعي                 :جواب  

بعض الناس أن اخلضر هو املقصود ذا الرجل وهذا شيء ال صحة له ، فاخلضر قـد                  
.  الصحيح من أقوال أهـل العلـم         مات قبل بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم مبدة على         

وهذه اخلرافة اليت ذكرا كلها من وضع الشيطان ال أساس هلا؛ فينبغي أن تعلم ذلـك                
  . وال تغتر بأقوال هؤالء املشعوذين 

  من يذبح ألبيه وجده كل سنة - هـ 
يوجد يل ابن عم يذبح ألبيه وجده بعد مضي كل حول ونصحته أكثر             : سؤال  

 سألت وقالوا ليس يف ذلك إمث أفيدونا هل هذا الكالم صحيح            من مرة ويقول يل إين    
  أم ال ؟ 

  إذا ذبح وقصد أضحية يف يوم العيد وأيام النحر عن أبيـه أو جـده أو                  :جواب  
غريمها فال بأس ، أو ذبح وقصد الصدقة عنهما على الفقراء يف أي وقت فال بأس؛ ألن                 

ن النقود والطعام وغري ذلك ، كـل        الصدقة تنفع امليت واحلي باللحوم وغري اللحوم م       
ذلك ينفع امليت واحلي ، فقد ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه سئل عـن                  

  ،)نعم(الرجل يتصدق ألمه بعد وفاا أفلها أجر فقال 
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إذا مات ابن   (:  ويف صحيح مسلم رمحه اهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال              
   .)ث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو لهآدم انقطع عمله إال من ثال

واخلالصة أن الصدقة للميت نافعة له بإمجاع املسلمني ، وهكذا الدعاء له فإذا أراد              
ذه الذبيحة الصدقة ا عن أبيه أو جده أو غريمها ، أو ذحبها أضحية عنه يف أيام النحر              

 أن خيص يوما معينا أو شهرا معينا بالـذبح   لكن ليس له-تقربا إىل اهللا سبحانه وتعاىل    
 فال بـأس    -غري أيام النحر إال إذا حترى األوقات الفاضلة كرمضان وتسع ذي احلجة             

وله أجر وللميت أجر على حسب إخالصه هللا وكسبه الطيب ، أما إذا أراد التقرب إليه      
هذا شـرك   كما يتقرب الذين يذحبون ألصحاب القبور أو الشمس أو القمر أو اجلن ف            

أكرب؛ ألنه ال جيوز ألحد أن يتقرب إىل أحد بذبح أو نذر أو غريمها من العبادات سوى             
قُلْ ِإنَّ صالِتي ونسِكي ومحياي وممـاِتي       ﴿: اهللا سبحانه وتعاىل لقول اهللا عز وجل        

 ولقوله سبحانه   )١(﴾ الْمسِلِمني ِللَِّه رب الْعالَِمني ال شِريك لَه وِبذَِلك أُِمرت وأَنا أَولُ         
:  ولقوله عليه الصالة والسالم      )٢(﴾ِإنا أَعطَيناك الْكَوثَر فَصلِّ ِلربك وانحر     ﴿: وتعاىل  

 رواه مسلم يف الصحيح ، فالذبح للجن أو ألصحاب القبور           )لعن اهللا من ذبح لغري اهللا     (
كب وحنوها يرجو الذابح شفاعتهم ، أو أم        أو غريمها من املخلوقات كاألصنام والكوا     

 أو يدفعون عنه مرضا أو غريه منكر وشرك ، وهكذا من ذبح جلـده أو ألبيـه       نهينفعو
  يعتقد فيه أنه ينفعه أو يشفي مريضه أو يقربه إىل اهللا ذا الذبح فهو مثل من

                                                
 .١٦٣ – ١٦٢ سورة األنعام اآليتان  )١(
  .٢ – ١ سورة الكوثر اآليتان  )٢(
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  . يذبح للشمس أو للقمر والنجوم كل ذلك شرك نسأل اهللا السالمة 
  ة الوالد على الولددعو -و 

رجل له ثالثة أوالد ال يقصرون يف طاعته وبره وهو يدعو عليهم ، هل              : سؤال  
  يضرهم دعاءه ؟ 

  ال ينبغي للمرء أن يدعو على أوالده بل ينبغي له أن حيذر ذلك؛ ألنه قد                 :جواب  
 يف  يوافق ساعة اإلجابة فينبغي له أال يدعو عليهم ، وإذا كانوا صاحلني كان األمر أشد              

حترمي الدعاء عليهم ، أما إذا كانوا مقصرين فينبغي أيضا أال يدعو عليهم ، بل يدعو هلم              
باهلداية والصالح والتوفيق ، هكذا ينبغي أن يكون املؤمن ، وجاءت النصوص عن النيب              
صلى اهللا عليه وسلم حتذر املسلم من الدعاء على ولده أو على أهله أو على ماله لـئال                  

إلجابة فيضر نفسه أو يضر أهله أو يضر ولده فينبغي لك أيها الـسائل              يصادف ساعة ا  
أن حتفظ لسانك ، وأن تؤكد على من تعلمه يتعاطى هذا األمر بأن حيفظ لسانه ، وأن                 
يتقي اهللا يف ذلك حىت ال يدعو على ولده وال على غريه من املسلمني ، بل يدعو هلـم                   

  . باخلري والسداد واالستقامة 

  سب الدين أو الربحكم من  -ز 

 هل مـن    - أستغفر اهللا رب العاملني      -ما حكم سب الدين أو الرب ؟        : سؤال  
سب الدين يعترب كافرا أو مرتدا وما هي العقوبة املقررة عليه يف الدين اإلسـالمي               
احلنيف ؟ حىت نكون على بينة من أمر شرائع الدين وهذه الظاهرة منتشرة بني بعض            

  . ا أفادكم اهللا الناس يف بالدنا أفيدون

    سب الدين من أعظم الكبائر ومن أعظم املنكرات وهكذا :جواب 
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سب الرب عز وجل ، وهذان األمران من أعظم نواقض اإلسالم ، ومن أسـباب               
الردة عن اإلسالم ، فإذا كان من سب الرب سبحانه أو سب الدين ينتسب لإلسـالم                

 يستتاب فإن تاب وإال قتل من جهة        فإنه يكون مرتدا بذلك عن اإلسالم ويكون كافرا       
ويل أمر البلد بواسطة احملكمة الشرعية ، وقال بعض أهل العلم إنه ال يستتاب بل يقتل؛                
ألن جرميته عظيمة ، ولكن األرجح أنه يستتاب لعل اهللا مين عليه باهلداية فيلزم احلـق ،    

 العظيمة ، وهكـذا     ولكن ينبغي أن يعزر باجللد والسجن حىت ال يعود ملثل هذه اجلرمية           
لو سب القرآن أو سب الرسول صلى اهللا عليه وسلم أو غريه من األنبياء فإنه يستتاب                

صلى اهللا عليه وسـلم أو سـب    فإن تاب وإال قتل ، فإن سب الدين أو سب الرسول         
الرب عز وجل من نواقض اإلسالم ، وهكذا االستهزاء باهللا أو برسـوله أو باجلنـة أو      

 اهللا كالصالة والزكاة ، فاالستهزاء بشيء من هذه األمور من نـواقض             بالنار أو بأوامر  
قُلْ أَِباللَِّه وآياِتِه ورسوِلِه كُنتم تستهِزئُونَ ال تعتِذروا قَد         ﴿اإلسالم ، قال اهللا سبحانه      

اِنكُمِإمي دعب متنسأل اهللا العافية )١(﴾كَفَر  .  

  )وت البل(  حكم لعب الورق –ح 

والفائز ) البلوت(كثريا ما نلعب مع بعض ذوي األموال الكثرية الورق          : سؤال  
  أ - ع -م    ريال فهل هذا حرام ومن القمار ؟ ٢٠٠منا يعطيه هؤالء 

  هذه اللعبة على الوجه املذكور حرام ، ومن القمار ، والقمار هو امليسر               :جواب  
ِذين آمنوا ِإنما الْخمر والْميـِسر والْأَنـصاب        يا أَيها الَّ  ﴿: املذكور يف قوله سبحانه     

 ِريدا يمونَ ِإنفِْلحت لَّكُملَع وهِنبتطَاِن فَاجيِل الشمع ِمن سِرج المالْأَزو  

                                                
 .٦٦ – ٦٥سورة التوبة اآليتان ) ١(
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ِر ويصدكُم عن ِذكْـِر     الشيطَانُ أَنْ يوِقع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاَء ِفي الْخمِر والْميسِ        
 فالواجب على كل مسلم أن يتقي اهللا وحيذر         )١(﴾اللَِّه وعِن الصالِة فَهلْ أَنتم منتهونَ     
ليفوز بالفالح وحسن العاقبة ، والـسالمة ممـا         . هذه اللعبة وغريها من أنواع القمار       

  . آليتني يترتب على هذه اللعبة من الشرور الكثرية املذكورة يف ا

  حكم االستماع إىل الراديو وحنوه -ط 

ما حكم السماع إىل الراديو وحنوه إذا كان ما تسمعه أو تشاهده ليس             : سؤال  
   القصيم -أ -ع -ع      فيه أمر حمرم ؟ 

 ال حرج يف مساع ما يذاع من الراديو من القرآن الكرمي ، أو األحاديـث  :اجلواب  
 وهكذا ال حرج فيما يسجل مـن القـرآن الكـرمي ، أو         املفيدة ، أو األخبار املهمة ،     

وأنصح بالعناية بسماع إذاعة القرآن وبرنامج      . األحاديث املفيدة والنصائح وحنو ذلك      
  . نور على الدرب ملا يف ذلك من الفوائد العظيمة 

  حكم استماع بعض الربامج املفيدة اليت تتخللها املوسيقى -ي 

ربامج املفيدة كأقوال الصحف وحنوهـا الـيت   ما حكم استماع بعض ال: سؤال  
    الرياض-م -ع -ل   ؟ تتخللها املوسيقى 

ال حرج يف استماعها واالستفادة منها مع قفل املذياع عند بدء املوسيقى            : اجلواب  
  حىت تنتهي ، ألن املوسيقى من مجلة آالت اللهو يسر اهللا تركها والعافية من شرها 

                                                
 .٩١ – ٩٠سورة املائدة اآليتان ) ١(
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  ونمشاهدة برامج التلفزي -ك 

هل مساع ومشاهدة األغاين بالراديو أو التلفزيون حرام يف اإلسـالم يف            : سؤال  
  بعض األوقات من ليل أو ار أفيدونا أفادكم اهللا ؟ 

:   نعم مساع األغاين واملالهي حرام يف اإلسالم كما قال اهللا عز وجـل                :جواب  
 اآليـة ،    )١(﴾ عن سِبيِل اللَِّه ِبغيِر ِعلْمٍ     وِمن الناِس من يشتِري لَهو الْحِديِث ِليِضلَّ      ﴿
إنه الغناء ، ويضاف إليه أيضا أصوات املالهـي         :  قال أكثر العلماء     ﴾وهلو احلديث ﴿

كالطنبور والعود والكمان وشبه ذلك ، فهذه كلها تصد عن سبيل اهللا وتقسي القلوب              
أن ذلك مـن أسـباب      وتنفرها من مساع القرآن الكرمي ، وقد أخربنا الرب عز وجل            

الضالل واإلضالل ومن أسباب االستكبار والبعد عن مساع كتاب اهللا ، فالقلـب إذا              
اعتاد مساع األغاين ومشاهدة املغنني فإنه يقسو بذلك وتصده عن احلق إال من رحـم               
اهللا، كما أا تشغله عن طاعة اهللا ورسوله وعن مساع القرآن واملواعظ حىت قال عبـد                

إن الغناء ينبت النفاق يف القلب كما ينبت املاء الـزرع  : د رضي اهللا عنه    اهللا ابن مسعو  
ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر واحلرير واخلمر      (: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم       

 رواه البخاري يف صحيحه معلقا جمزوما به ، فأخرب أنه يكون يف آخر الزمان             )واملعازف
  . واهللا املستعان. األغاين وآالت اللهو : رمة ، واملعازف قوم يستحلون املعازف وهي حم

  

                                                
 .٦سورة لقمان اآلية ) ١(
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  )١(الفرق بني مخر الدنيا واآلخرة  -ل 

كلنا نعلم حترمي اخلمر يف الدنيا وأنه يسكر ، وأنه خيامر العقل ، وهلـذا               : سؤال  
فهو رجس من عمل الشيطان ، وأنه أم اخلبائث كما قال الـنيب صـلى اهللا عليـه              

   مساحة الشيخ ملاذا اخلمر يف الدنيا حرام ويف اآلخرة حالل ؟ وسلم، والسؤال يا

  مخر اآلخرة طيب ليس فيه إسكار وال مضرة وال أذى ، أما مخر الـدنيا               :جواب  
ففيه املضرة واإلسكار واألذى ، أي أن مخر اآلخرة ليس فيه غول وال يرتف صـاحبه                

ر الدنيا فيضر العقول واألبـدان  وليس فيه ما يغتال العقول وال ما يضر األبدان ، أما مخ     
  . وباهللا التوفيق . مجيعا ، فكل األضرار اليت يف مخر الدنيا منتفية عن مخر اآلخرة 

  )٢(حكم النكت يف اإلسالم  -م 

ما حكم النكت يف ديننا اإلسالمي ، وهل هي من هلو احلديث علما بأا       : سؤال  
  ليست استهزاء بالدين أفتونا مأجورين ؟ 

  التفكه بالكالم والتنكيت إذا كان حبق وصدق فال بأس به وال سيما مع               :جواب  
عدم اإلكثار من ذلك ، وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ميزح وال يقول إال حقـا                  

: صلى اهللا عليه وسلم ، أما ما كان بالكذب فال جيوز لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم                  
 أخرجـه أبـو داود      )وم ويل له مث ويل له     ويل للذي حيدث فيكذب ليضحك به الق      (

  . واهللا ويل التوفيق . والترمذي والنسائي بإسناد جيد 

                                                
 ) .فاسألوا أهل الذكر( يف باب ) الة العربية (نشرت ب) ١(
 ) .فاسألوا أهل الذكر( يف باب ) الة العربية (نشرت ب) ٢(
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هل للجار من بين جنسي التفضيل على اجلار املسلم املالصق لداري ؟            : سؤال  
وهل لبين جنسي التفضيل وهم يسكنون بعيدين عنا على غريهم من املـسلمني يف              

  س احلي الذي نسكن فيه ؟ نف

  :   التفضيل بالقرابة واإلسالم واجلوار ثالثة أنواع :جواب 

جار له ثالثة حقوق وهو اجلار املسلم ذو الرحم ، فله حق اإلسالم وحق اجلـوار                
وجار له حقان وهو اجلار املسلم ، أو القريب وليس مسلما ، فله حـق          . وحق القرابة   

وجار له حق واحد    . اجلوار والقرابة إن كان غري مسلم       اإلسالم وحق اجلوار ، أو حق       
  .واهللا ويل التوفيق . وهو اجلار الكافر فله حق اجلوار فقط 

 

خوة ويأكل معنا   إيقول يسكن معي واحد مسيحي ويقول يل أخي وحنن          : سؤال  
  ويشرب هل جيوز هذا العمل أم ال ؟ 

ِإنمـا الْمؤِمنـونَ    ﴿: م واهللا سـبحانه يقـول       الكافر ليس أخا للمسل   :  جواب  
:  فلـيس الكـافر      )املسلم أخو املسلم  (:  ويقول النيب صلى اهللا عليه وسلم        )٢(﴾ِإخوةٌ

 أخا للمسلم ، وال جيـوز       -يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو جموسيا أو شيوعيا أو غريهم            
   من غري اختاذه صاحبا وصديقا ، لكن إذا أكل معه بعض األحيان

                                                
 ) . فاسألوا أهل الذكر (يف باب ) لة العربية ا(نشرت بـ) ١(
 .١٠سورة احلجرات اآلية ) ٢(
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أن يتخذه صاحبا أو صديقا إمنا قد يقع ذلك يف وليمة عامة أو وليمة عارضة فـال                 
حرج يف ذلك ، أما اختاذه صاحبا وجليسا وأكيال فال جيوز ، ألن اهللا قطع بني املسلمني       

قَد كَانت لَكُم أُسـوةٌ     ﴿: وبني الكفار املواالة واحملبة ، قال سبحانه يف كتابه العظيم           
وِن               حد ونَ ِمندبعا تِممو كُمآُء ِمنرا بِإن ِمِهمِإذْ قَالُوا ِلقَو هعم الَِّذينو اِهيمرةٌ ِفي ِإبنس

    هدحوا ِباللَِّه وِمنؤى تتا حداُء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدبو ا ِبكُمن١(﴾اللَِّه كَفَر( 
ال تِجد قَوما يؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر يوادونَ من حـاد اللَّـه             ﴿: وقال سبحانه   

مهتِشريع أَو مهانوِإخ أَو ماَءهنأَب أَو ماَءهوا آبكَان لَوو ولَهسراآلية)٢(﴾و .   

 وبغضهم يف اهللا ، ولكن ال يؤذيهم وال         فالواجب على املسلم الرباءة من أهل الشرك      
يضرهم وال يتعدى عليهم بغري حق إذا مل يكونوا حربا لنا ، لكن ال يتخذهم أصـحابا                
وال إخوانا ومىت صادف أنه أكل معهم يف وليمة عامة أو طعام عارض من غري صحبة                 

كونوا حربا  وال مواالة وال مودة فال بأس ، وجيب على املسلم أن يعامل الكفار إذا مل ي               
للمسلمني معاملة إسالمية بأداء األمانة ، وعدم الغش واخليانة والكذب ، وإذا جـرى              

: بينه وبينهم نزاع جادهلم باليت هي أحسن وأنصفهم يف اخلصومة عمال بقوله تعـاىل               
﴿           وا ِمنظَلَم ِإال الَِّذين نسأَح اِب ِإال ِبالَِّتي ِهيلَ الِْكتاِدلُوا أَهجال تومويشرع  )٣(﴾ه 

للمسلم دعوم إىل اخلري ونصيحتهم والصرب على ذلك مع حسن اجلوار وطيب الكالم             
   ادع ِإلَى سِبيِل ربك﴿: لقول اهللا عز وجل 

                                                
 .٤سورة املمتحنة اآلية  )١(
 .٢٢سورة اادلة اآلية  )٢(
 .٤٦سورة العنكبوت اآلية ) ٣(
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       نـسأَح ِبالَِّتي ِهي ماِدلْهجِة ونسِعظَِة الْحوالْمِة ووقولـه سـبحانه      )١(﴾ِبالِْحكْم  :
﴿ قُولُوا ِللنا ونسمن دل على خري فلـه      (:  وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم        )٢(﴾اِس ح

  .  واآليات واألحاديث يف هذا املعىن كثرية )مثل أجر فاعله
 

ظاهرة منتشرة عند بعض الناس يف املغرب العريب تتمثل يف أن األم تقوم             : سؤال  
 متجاورة وتضع على الدم النازف جبرح أعلى ركبة ابنتها مبوس احلالقة ثالثة خطوط     

قطعة سكر وتأمر ابنتها بأكلها وقول بعض الكلمات مدعية هذه األم أن هذه الفعلة              
) وهناك طرق أخرى هلذه الفعلـة (حتفظ البنتها بكارا ومتنع وصول أي معتد إليها         

  فما حكم الشريعة اإلسالمية يف هذا العمل ؟ 
 ال أصل هلا ، وال جيوز فعلها ، بل جيـب      هذا العمل منكر ، وهو خرافة       :جواب  

تركها واحلذر منها ، والقول بأا حتفظ على البنت بكارا أمر باطـل مـن وحـي                 
الشيطان ال أساس له يف الشرع املطهر ، فيجب التواصي بتركه واحلذر مـن فعلـه ،                 

عـن  وجيب على أهل العلم بيان ذلك والتحذير منه؛ ألم املبلغون عن اهللا سـبحانه و             
  .واهللا املستعان . رسوله صلى اهللا عليه وسلم 

 

تقع حتت يدي حبكم عملي أوراق ومعامالت فيها ذكر اهللا فما الواجب            : سؤال  
  عمله حنو تلك األوراق ؟ 

                                                
 .١٢٥سورة النحل اآلية ) ١(
 .٨٣سورة البقرة اآلية ) ٢(
 ) . فاسألوا أهل الذكر(ب ضمن اإلجابات يف با) الة العربية (نشرت بـ) ٣(
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  هذه األوراق اليت فيها ذكر اهللا جيب االحتفاظ ا وصيانتها عن االبتذال              :جواب  
متهان حىت يفرغ منهل ، فإذا فرغ منها ومل يبق هلا حاجة وجب دفنـها يف حمـل                  واال

طاهر أو إحراقها أو حفظها يف حمل يصوا عن االبتذال كالدواليب والرفـوف وحنـو    
  . واهللا املستعان . ذلك 

 

عندما ميوت شخص مسلم ولكنه فاسق يف حياته فهل جيـوز التـرحم             : سؤال  
  ليه؟ ع

  نعم جيوز الترحم عليه ، والدعاء له بالعفو واملغفرة ، كما يصلى عليـه                :جواب  
  . واهللا املستعان . صالة اجلنازة إذا كان فاسقا ال كافرا 

 

جاء يف حديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم رواه عمـر بـن           : سؤال  
أرجـو مـن   " أن من أشراط الساعة أن تلد األمة ربتها         : " ه  اخلطاب رضي اهللا عن   

  مساحتكم شرح وبيان معىن أن تلد األمة ربتها ؟ 

أن من أشراط الساعة أن تكثر السراري بني الناس حـىت تلـد             :   املعىن    :جواب  
اململوكة سيدا أي حتمل من سيدها وتلد سيدا؛ ألن بنت السيد سيدة وابن الـسيد               

  .  املستعانواهللا. سيد 

                                                
 ) .فاسألوا أهل الذكر ( ضمن اإلجابات يف باب ) الة العربية ( نشرت بـ) ١(



  

 - ٤٩٧ -

 

  ما حكم املساحيق اليت يضعها النساء على وجوههن للزينة ؟ : سؤال 

إن كان حيصل ا اجلمال وهي ال تضر الوجه ،          :   املساحيق فيها تفصيل      :جواب  
وال تسبب فيه شيئا فال بأس ا وال حرج ، أما إن كانت تسبب فيه شيئا كبقع سوداء                

  .  حتدث فيه أضرارا أخرى فإا متنع من أجل الضرر أو

  . نشرت بالة العربية ضمن اإلجابات يف باب فاسألوا أهل الذكر . واهللا املستعان 

 

املشتملة علـى   ) بالكولونيا(هل جيوز استعمال الروائح العطرية املسماة       : سؤال  
  ؟ مادة الكحول 

املشتملة على مادة الكحول    ) بالكولونيا( استعمال الروائح العطرية املسماة       :وابج
ال جيوز ، ألنه ثبت لدينا بقول أهل اخلربة من األطباء أا مسكرة ملا فيها مـن مـادة                   

  .  املعروفة ، وبذلك حيرم استعماهلا على الرجال والنساء )السبريتو(

 الصالة ففي صحتها نظر ، ألن اجلمهور يـرون          أما الوضوء فال ينتقض ا ، وأما      
جناسة املسكر ويرون أن من صلى متلبسا بالنجاسة ذاكرا عامدا مل تـصح صـالته ،                
وذهب بعض أهل العلم إىل عدم تنجيس املسكر ، وبذلك يعلم أن من صلى وهـي يف               

  ثيابه أو بعض بدنه ناسيا أو 

                                                
 ) .فاسألوا أهل الذكر ( ضمن اإلجابات يف باب ) الة العربية ( نشرت بـ) ١(
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األحوط غسل ما أصاب البـدن      جاهال حكمها أو معتقدا طهارا فصالته صحيحة و       
والثوب منها خروجا من خالف العلماء فإن وجد من الكولونيا نوع ال يسكر مل حيرم               

  . واهللا ويل التوفيق . استعماله؛ ألن احلكم يدور مع علته وجودا وعدما 

 

م من األقـارب ؟     هل جيوز االختالء بزوجة العم واخلال واألخ وغريه       : سؤال  
  وهل جيوز الذهاب ن إىل السوق وغريه ؟ 

ال جتوز اخللوة بزوجة األخ وال بزوجة اخلال وال العم وال غريهن من غري               : وابج
 )ال خيلون رجل بامرأة إال ومعها ذو حمرم       (: حمارمه لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم        

 فال جيوز اخللوة    ) الشيطان ثالثهما  إن(: متفق على صحته وى عن اخللوة باملرأة وقال         
باألجنبية مطلقا وزوجة األخ واخلال والعم تعترب أجنبية ، والذهاب إىل السوق إذا كان              

واهللا . يتضمن اخللوة ال جيوز أما إذا كان معها غريها على وجه ال ريب فيه فال بـأس           
  . ويل التوفيق 

 

  ارات الدراسية إذا كان املدرس على علم بذلك ؟ الغش يف االختب: سؤال 

  الغش حمرم يف االختبارات ، كما أنه حمرم يف املعامالت ، فليس ألحد أن         :جواب  
  يغش يف االختبارات يف أي مادة ، وإذا رضي األستاذ بذلك 

                                                
 ) . فاسألوا أهل الذكر ( ضمن اإلجابات يف باب ) الة العربية ( نشرت بـ )١(
 ) .فاسألوا أهل الذكر ( ضمن اإلجابات يف باب ) الة العربية( ت بـ نشر )٢(
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  . واهللا املستعان . فهو شريكه يف اإلمث واخليانة 
 

  ما حكم لبس خامت الذهب للرجال وهو ما يسمى خبامت الزواج ؟ : ل سؤا
ال جيوز لبس الرجل للخامت من الذهب ال قبل الـزواج وال بعـده؛ ألن            :  جواب  

الرسول صلى اهللا عليه وسلم ى عن التختم بالذهب يف األحاديث الصحيحة ، وملـا               
أحدكم إىل مجرة من النار يعمد (: رأى خامتا من ذهب يف يد رجل نزعه وطرحه وقال         

 رواه مسلم يف الصحيح ، فهذا يدل على حترمي التختم بالذهب للرجال             )فيضعها يف يده  
  . وأنه ال جيوز مطلقا ولو كان للزواج 

 
  ما حكم اإلسالم يف لبس احلذاء ذي الكعب العايل ؟ : سؤال 

 تلبيسا حيث تبدو املرأة طويلة وهـي          أقل أحواله الكراهة؛ ألن فيه أوال       :جواب  
ليست كذلك ، وثانيا فيه خطر على املرأة من السقوط ، وثالثا ضار صحيا كما قـرر              

  . ذلك األطباء 
 

ما حكم لقطة احلرم ؟ وهل جيوز أن يعطيها للفقراء ؟ أو ينفقها يف بناء               : سؤال  
  مسجد مثال ؟ 

  قطة يف احلرم أن ال يتربع ا ملسجد ،   الواجب على من وجد ل:جواب 

                                                
 ) .فاسألوا أهل الذكر ( ضمن اإلجابات يف باب ) الة العربية ( نشرت بـ) ١(
  ) . فاسألوا أهل الذكر ( ضمن اإلجابات يف باب ) الة العربية ( نشرت بـ) ٢(
 ) .فاسألوا أهل الذكر ( ت يف باب ضمن اإلجابا) الة العربية ( نشرت بـ) ٣(
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من : وال يعطيها الفقراء وال غريهم ، بل يعرفها دائما يف احلرم يف جمامع الناس قائال      
ال حتـل  (: له الدراهم من له الذهب ، من له كذا ، لقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم         

يها ، وكـذلك حـرم    وهو الذي ينادي عل)إال ملنشد( ويف رواية  )ساقطتها إال ملعرف  
املدينة ، وإن تركها يف مكاا فال بأس وإن سلمها للجنة الرمسية اليت قد وكلـت هلـا          

  . الدولة حفظ اللقطة برئت ذمته 
 

هل ترى ليلة القدر عيانا أي أا ترى بالعني البشرية اردة ؟ حيث أن              : سؤال  
طاع رؤية ليلة القدر يرى نورا يف الـسماء         بعض الناس يقولون إن اإلنسان إذا است      

وحنو هذا ، وكيف رآها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والـصحابة رضـوان اهللا                
عليهم أمجعني ؟ وكيف يعرف املرء أنه قد رأى ليلة القدر ؟ وهل ينال اإلنسان ثواا         

يح ذلك  وأجرها وإن كانت يف تلك الليلة اليت مل يستطع أن يراها فيها ؟ نرجو توض              
   . مع ذكر الدليل

  قد ترى ليلة القدر بالعني ملن وفقه اهللا سبحانه وذلك برؤية أماراـا ،                :جواب  
وكان الصحابة رضي اهللا عنهم يستدلون عليها بعالمات ولكن عدم رؤيتـها ال مينـع         
 حصول فضلها ملن قامها إميانا واحتسابا ، فاملسلم ينبغي له أن جيتهد يف حتريها يف العشر   
األواخر من رمضان كما أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم طلبا لألجـر والثـواب فـإذا              
صادف قيامه إميانا واحتسابا هذه الليلة نال أجرها وإن مل يعلمها قال صلى اهللا عليـه                

 ويف رواية أخـرى  )من قام ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه    (: وسلم  
  )١() وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرمن قامها ابتغاءها مث(

                                                
 ) . ٧٦٠(، ومسلم برقم ) ٢٢١ / ٤( البخاري ) ١(
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وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما يدل على أن من عالماا طلوع الشمس               
صبيحتها ال شعاع هلا ، وكان أيب بن كعب يقسم على أا ليلة سبع وعشرين ويستدل            

ارها أحرى ، وليلة سبع     ذه العالمة ، والراجح أا متنقلة يف ليايل العشر كلها ، وأوت           
وعشرين آكد األوتار يف ذلك ، ومن اجتهد يف العشر كلها يف الصالة والقرآن والدعاء           
وغري ذلك من وجوه اخلري أدرك ليلة القدر بال شك وفاز مبا وعد اهللا به من قامهـا إذا       

  . فعل ذلك إميانا واحتسابا 

  . آله وصحبه واهللا ويل التوفيق وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد و

 

، ) عقد الدرر يف أخبار املنتظر    : (أثناء اطالعي على موضوعات كتاب      : سؤال  
عن علي : يف بعض الروايات املنقولة عن علي بن أيب طالب أجدها على النحو التايل         

خيـرج  :  صلى اهللا عليه وسـلم       قال رسول اهللا  : قال  ) عليه السالم (بن أيب طالب    
، ) عليه السالم (رجل من أهل بييت يف تسع رايات ما حكم النطق ذا اللفظ أعين              

  أو ما يشاه لغري الرسول صلى اهللا عليه وسلم ؟ 

  ال ينبغي ختصيص علي رضي اهللا عنه ذا اللفظ بل املشروع أن يقال يف                :جواب  
أو رمحهم اهللا لعدم الدليل على ختصيصه       )  عنه رضي اهللا (حقه وحق غريه من الصحابة      

بذلك ، وهكذا قول بعضهم كرم اهللا وجهه فإن ذلك ال دليل عليه وال وجه لتخصيصه           
بذلك ، واألفضل أن يعامل كغريه من اخللفاء الراشدين وال خيص بشيء دوـم مـن               

  . األلفاظ اليت ال دليل عليها 
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  خلف العاصي الصالة –أ 

  ما حكم الصالة خلف العاصي كحالق اللحية وشارب الدخان ؟ : سؤال 

  اختلف العلماء يف هذه املسألة فذهب بعضهم إىل عدم صـحة الـصالة      :جواب  
خلف العاصي لضعف إميانه وأمانته ، وذهب مجع كبري من أهل العلم إىل صـحتها ،                

مة للناس مع وجود غريهم وهـذا هـو       ولكن ال ينبغي لوالة األمر أن جيعلوا العصاة أئ        
الصواب؛ ألنه مسلم يعلم أن الصالة واجبة عليه ويؤديها على هذا األساس فـصحت              
صالة من خلفه ، واحلجة يف ذلك ما ثبت يف احلديث الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه                 

يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم وهلم      (: وسلم أنه قال يف الصالة خلف األمراء الفسقة         
 وجاء عنه عليه الصالة والسالم أحاديث أخرى ترشـد إىل           )إن أساءوا فلكم وعليهم   و

هذا املعىن ، وصلى بعض الصحابة خلف احلجاج وهو من أفسق الناس ، وألن اجلماعة               
مطلوبة يف الصالة فينبغي للمؤمن أن حيرص عليها وأن حيافظ عليها ولو كان اإلمـام               

  . مام عدل فهو أوىل وأفضل وأحوط للدين فاسقا لكن إذا أمكنه أن يصلي خلف إ

 

  ما حكم بيع رياالت الفضة برياالت الورق متفاضال ؟ : سؤال 

  يف هذه املسألة إشكال وقد جزم بعض علماء العصر جبواز ذلـك ؛ ألن                :جواب  
  الورق غري الفضة ، وقال آخرون بتحرمي ذلك ، ألن الورق عملة 
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دارجة بني الناس وقد أقيمت مقام الفضة فأحلقت ا يف احلكم ، أما أنا فـإىل حـني                  
التاريخ مل يطمئن قليب إىل واحد من القولني وأرى أن األحوط ترك ذلك لقول الـنيب                

:  وقوله عليه الصالة والـسالم  )دع ما يريبك إىل ما ال يريبك      (: صلى اهللا عليه وسلم     
الـرب حـسن    (:  وقال عليه الصالة والسالم      )دينه وعرضه من اتقى الشبهات استربأ ل    (

وعليه فاألحوط يف مثل    . )اخللق واإلمث ما حاك يف نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس          
هذا أن يبيع الفضة جبنس آخر كالذهب أو غريه مث يشتري بذلك الورق ، وإن كـان                 

بـذلك الفـضة    الذي بيده الورق يريد الفضة باع الورق بذهب أو غريه مث اشـترى              
  . املطلوبة 

   أخذ بدل الترحيل للعائلة بالتزييف–ج 
إذا كان من حقوق املوظف عند تعيينه بدل ترحيل عائلته من بلدته إىل             : سؤال  

مقر عمله ومل يرحل عائلته حقيقة بل زيف سندات واستلم املبلغ فهل ذلك جائز أم               
  ال ؟ 

نه اكتساب للمال مـن طريـق     هذا العمل ال جيوز يف الشرع املطهر؛ أل         :جواب  
الكذب والتدليس ، وما كان ذه املثابة فهو حمرم جيب إنكاره والتحذير منه رزق اهللا               

  . اجلميع العافية من ذلك 
   املال اتمع الذي ينفق منه كيف يزكى ؟–د 

إذا كان إنسان له مورد من املال حيصل له شيئا بعد شيء كاملوظف والتاجر            : ؤالس
  ينفق من ذلك وال يعرف الذي حال عليه احلول فكيف يصنع بالزكاة؟ وحنومها و

  على مثل هذا أن حيفظ أوقات دخول املال ، وأن يقيدها حىت يعـرف                :جواب  
  حول الزكاة ، وجيعل للنفقة ماال خمصوصا كلما نفد جعل مكانه 



  

 - ٥٠٤ -

ملال اتمع  غريه حىت ال يشتبه عليه أمر الزكاة إال أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن ا              
عنده كل سنة اعتبارا بأول املال الذي وصل إليه فال بأس عليه وال حاجة إىل أن حيفظ                 
أوقات الوارد؛ ألنه إذا زكى اجلميع برأت ذمته براءة كاملة وما زاد على الزكاة فهـو                

  . صدقة تطوع وأجر الصدقة معروف وعظيم ، جعلنا اهللا وإياكم من املتصدقني 

  .ادة للدخول يف املسابقة الوظيفية  تزييف الشه- هـ 

إذا كان إنسان يرغب العمل بوظيفة وهو يـستطيع القيـام بعملـها             : سؤال  
والنجاح يف املسابقة ، ولكن ليس لديه شهادة ختوله الدخول فيها فهل جيـوز لـه                

  تزييف شهادة الدخول يف املسابقة ؟ وإذا جنح فهل جيوز له الراتب أم ال ؟ 

ر يل من الشرع املطهر وأهدافه السامية عدم جواز مثل هـذا              الذي يظه   :جواب  
العمل؛ ألنه توصل إىل الوظائف من طريق الكذب والتلبيس وذلك من احملرمات املنكرة             
ومما يفتح أبوابا من الشر وطرقا من التلبيس ، وال شك أن الواجب على من يسند إليهم       

  . مكان أمر التوظيف أن يتحروا األكفاء واألمناء حسب اإل

   ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر–و 

  ما حكم من ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر وهو يستطيع ذلك ؟  : ؤالس

حكمه أنه عاص هللا ولرسوله ضعيف اإلميان وعليه خطر عظـيم مـن             :  جواب  
ين كَفَروا  لُِعن الَّذِ ﴿: أمراض القلوب وعقوبتها العاجلة واآلجلة كما قال اهللا سبحانه          

ِمن بِني ِإسراِئيلَ علَى ِلساِن داود وِعيسى ابِن مريم ذَِلك ِبما عصوا وكَانوا يعتدونَ              
  كَانوا ال يتناهونَ
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 وصح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنـه       )١(﴾عن منكٍَر فَعلُوه لَِبئْس ما كَانوا يفْعلُونَ      
من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبـه               (: قال  

إن الناس إذا رأوا املنكـر فلـم        (:  وقال عليه الصالة والسالم      )وذلك أضعف اإلميان  
 رواه اإلمام أمحد بإسناد صحيح عـن أيب بكـر           )يغريوه أوشك أن يعمهم اهللا بعقابه     

 هذا املعىن كثرية نسأل اهللا أن يوفق املـسلمني          الصديق رضي اهللا عنه ، واألحاديث يف      
  . مجيعا للقيام ذا الواجب العظيم على الوجه الذي يرضيه 

   جلوس أحد الصديقني مكان اآلخر يف مسابقة الوظائف–ز 

إذا دخل مسابقة الوظائف صديقان قد توفرت فيهما شروط القبـول            : ؤالس
ان يستطيع القيام بالعمل ؟ وهل يباح      واخترب أحدمها عن اآلخر فهل حيل ذلك إذا ك        

  له الراتب ؟ 

ال جيوز مثل هذا العمل ملا فيه من الكذب والتدليس ، وفتح أبواب جترؤ              :  جواب  
  . غري األكفاء على األعمال بوسائل الكذب واالحتيال على ما ال يباح له 

  إزالة الشعر النابت يف وجه املرأة -ح 

  ي ينبت يف وجه املرأة ؟ ما حكم إزالة الشعر الذ: سؤال 

لعـن  (: إن كان شعرا عاديا فال جيوز أخذه حلـديث  : هذا فيه تفصيل   :  جواب  
 احلديث والنمص هو أخذ الشعر      ).. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم النامصة واملتنمصة       

  من الوجه واحلاجبني ، أما إن كان شيئا زائدا يعترب مثله تشويها 
                                                

 .٧٩ ، ٧٨سورة املائدة اآليتان) ١(
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  . فال بأس بأخذه وال حرج ، ألنه يشوه خلقتها ويضرها للخلقة كالشارب واللحية 
  ضرب الطالبات لغرض التعليم -ط 

ما حكم ضرب الطالبات لغرض التعليم واحلث على أداء الواجبـات           : سؤال  
  املطلوبة منهن لتعويدهن على عدم التهاون فيها ؟ 

الحـظ    ال بأس يف ذلك فاملعلم واملعلمة والوالد كل منـهم عليـه أن ي           :جواب  
األوالد ، وأن يؤدب من يستحق التأديب إذا قصر يف واجبه حـىت يعتـاد األخـالق                 
الفاضلة وحىت يستقيم على ما ينبغي من العمل الصاحل ، وهلذا ثبت عن النيب صـلى اهللا       

مروا أوالدكم بالصالة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم    (: عليه وسلم أنه قال     
رب واألنثى كذلك إذا بلغ كل منهم العشر وقصر يف الصالة            فالذكر يض  )يف املضاجع 

ويؤدب حىت يستقيم على الصالة ، وهكذا الواجبات األخرى يف التعليم وشئون البيت             
وغري ذلك ، فالواجب على أولياء الصغار من الذكور واإلناث أن يعتنـوا بتـوجيههم      

  . املقصود وتأديبهم لكن يكون الضرب خفيفا ال خطر فيه ولكن حيصل به 
  اخلوف من الرياء يف النصح -ي 

إين أخاف من الرياء وأحـذره لدرجـة أنـين ال           : امرأة تسأل فتقول    : سؤال  
أستطيع أن أنصح بعض الناس أو أاهم عن أمور معينة مثل الغيبة والنميمة وحنـو               
ذلك ، فأخشى أن يكون ذلك رياء مين وأخشى أن يظن الناس يف ذلك ويعـدوه                 

م أناس متعلمون وليـسوا يف      إنصحهم بشيء ، كما أين أقول يف نفسي         رياء فال أ  
  حاجة إىل نصح فما هو توجيهكم ؟ 

    هذا من مكايد الشيطان ، خيذل ا الناس عن الدعوة إىل :جواب 
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اهللا وعن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، ومن ذلك أن يومههم أن هـذا مـن                 
ه الناس رياء فال ينبغي لك أيتـها األخـت يف اهللا أن            الرياء ، أو أن هذا خيشى أن يعد       

تلتفيت إىل هذا ، بل الواجب عليك أن تنصحي ألخواتك يف اهللا وإخوانك إذا رأيـت                
منهم التقصري يف الواجب أو ارتكاب احملرم كالغيبة والنميمة وعدم التستر عند الرجال             

اخلري ، واتركـي خـداع   وال ختايف الرياء ، ولكن أخلصي هللا واصدقي معه وأبشري ب          
الشيطان ووساوسه واهللا يعلم ما يف قلبك من القصد واإلخالص هللا تعـاىل والنـصح               
لعباده ، وال شك أن الرياء شرك وال جيوز فعله ، لكن ال جيوز للمؤمن وال للمؤمنة أن                  
يدع ما أوجب اهللا عليه من الدعوة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر خوفا من الرياء،               

ليه احلذر من ذلك ، وعليه القيام بالواجب يف أوساط الرجال والنـساء ، والرجـل             فع
: واملرأة يف ذلك سواء وقد بني اهللا ذلك يف كتابه العزيـز حيـث يقـول سـبحانه                   

منكَِر والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعٍض يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْ         ﴿
        ِإنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَِئك ولَهسرو ونَ اللَّهِطيعيكَاةَ وونَ الزتؤيالةَ وونَ الصِقيميو

ِكيمح ِزيز١(﴾ع(   

  مسألة الشلوخ يف الوجه متييزا لكل قبيلة -ك 

ملوس علـى   أرجو أن تفيدونا عن مسألة الشلوخ وهي عالمة تعمل بـا          : سؤال  
  الوجه متييزا لكل قبيلة عن األخرى فهل هذا حالل أم حرام ؟ 

وقد ى عنه النيب صـلى اهللا عليـه         ) الوشم(  هذا يسمى يف لغة العرب        :جواب  
 ، )لعن آكل الربا وموكله( :وسلم ولعن من فعله وقد صح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه      

  ولعن (
                                                

 .٧١سورة التوبة اآلية ) ١(
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رق بني الوشم يف الوجه أو يف اليد أو يف غريمهـا،             ، وال ف   )ولعن املستومشة ( ،   )الوامشة
أما ما مضى عن جهل فالتوبة تكفي يف ذلك واحلمد هللا ، وإذا أمكن إزالتـه بـدون                  
مضرة وجب ذلك ، أما املستقبل بعدما يعلم املسلم حكم اهللا فالواجب عليه احلذر مما               

  . حرم اهللا ، وهذا يعم الرجال والنساء 
  رى يف أعيادهممشاركة النصا حكم -ل 

  بعض املسلمني يشاركون النصارى يف أعيادهم فما توجيهكم ؟ : سؤال 
  ال جيوز للمسلم وال املسلمة مشاركة النصارى أو اليهود أو غريهم مـن     :جواب  

الكفرة يف أعيادهم بل جيب ترك ذلك؛ ألن من تشبه بقوم فهو منهم ، والرسول عليـه        
فعلى املؤمن وعلـى املؤمنـة   . والتخلق بأخالقهمالصالة والسالم حذرنا من مشاتهم     

احلذر من ذلك ، وال جتوز هلما املساعدة يف ذلك بأي شيء ، ألـا أعيـا د خمالفـة       
فال جيوز االشتراك فيها وال التعاون مع أهلها وال مساعدم بـأي شـيء ال               . للشرع

: انه يقـول    بالشاي وال بالقهوة وال بغري ذلك كاألواين وغريهـا ، وألن اهللا سـبح             
﴿              ِإنَّ اللَّـه قُوا اللَّهاتاِن وودالْعلَى الِْإثِْم ووا عناوعال تى وقْوالتو لَى الِْبروا عناوعتو

 فاملشاركة مع الكفرة يف أعيادهم نوع مـن التعـاون علـى اإلمث              )١(﴾شِديد الِْعقَابِ 
  . والعدوان 

  )٢( مشروعةكتابة البسملة على البطاقات -م 

هل جيوز كتابة البسملة على بطاقات الزواج نظرا ألا ترمى بعد ذلك            : سؤال  
  يف الشوارع أو يف سالل املهمالت ؟ 

                                                
 .٢سورة املائدة اآلية ) ١(
 ).٩٩٣(نشرت يف جملة الدعوة يف العدد ) ٢(
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  يشرع كتابة البسملة يف البطاقات وغريها من الرسائل ملا روي عن النيب              :جواب  
 وألنـه  ) فهو أبتركل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم اهللا      (: صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       

  . صلى اهللا عليه وسلم كان يبدأ رسائله بالتسمية 

وال جيوز ملن يتسلم البطاقة اليت فيها ذكر اهللا أو آية من القرآن أن يلقيها يف املزابل                 
أو القمامات أو جيعلها يف حمل يرغب عنه ، وهكذا اجلرائد وأشباهها ال جيوز امتـهاا            

 ملا يكون فيها    -جعلها سفرة للطعام وال ملفا للحاجات       وال إلقاؤها يف القمامات وال      
  . من ذكر اهللا عز وجل ، واإلمث على من فعل ذلك أما الكاتب فليس عليه إمث 
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كثري من الرجال يف بعض األسر يسمح لزوجتـه أو ابنتـه أو أختـه               : سؤال  
قائه وزمالئـه واجللـوس معهـم       بالظهور أمام الرجال غري احملارم كجماعته وأصد      

والتحدث إليهم كما لو كانوا حمرما هلا ، وإذا نصحناهم قالوا إن هـذه عـادام                
وعادات آبائهم ، كما أم يزعمون أن قلوم نظيفة ، ومنهم املكابر واملعاند وهـو           

  يفهم احلكم ، ومنهم من جيهله فما نصيحتكم هلم ؟ 

يعتمد على العادات بل جيب عرضها على         الواجب على كل مسلم أن ال         :جواب  
الشرع املطهر فما أقره منها جاز فعله وما ال فال ، وليس اعتياد الناس للشيء دليال على     
حله فجميع العادات اليت اعتادها الناس يف بالدهم أو يف قبائلهم جيب عرضـها علـى                

هو مباح ، وما ى كتاب اهللا وسنة رسوله عليه الصالة والسالم فما أباح اهللا ورسوله ف           
اهللا عنه وجب تركه وإن كان عادة للناس ، فإذا اعتاد الناس التساهل باخللوة باألجنبية               
أو بكشف وجهها لغري حمارمها فهذه عادات باطلة جيب أن تترك كما لو اعتاد النـاس     
الزنا أو اللواط أو شرب املسكر فإن الواجب عليهم تركها وليست العادة حجة هلم يف               

، بل الشرع فوق اجلميع فعلى من هداه اهللا لإلسالم أن يبتعد عما حرم اهللا عليـه       ذلك  
من مخر وزنا وسرقة وعقوق وقطيعة الرحم وسائر ما حرم اهللا عز وجل ، وأن يلتزم مبا                 

  . أوجب اهللا عليه

وهكذا األسرة جيب عليها أن حتترم أمر اهللا ورسوله وأن تبتعـد عمـا حـرم اهللا                 
 من عادام كشف نسائهم لغري احملارم أو اخللوة بغري احملارم وجـب             ورسوله فإذا كان  
  . عليهم ترك ذلك
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فليس للمرأة أن تكشف وجهها أو غريه البن عمها وال لزوج أختها وال إلخـوان               
زوجها وال ألعمامه وال ألخواله ، بل جيب عليها االحتجاب وستر وجهها ورأسـها              

لكالم فال بأس به كرد السالم والبـداءة بـه مـع    ومجيع بدا عن غري حمارمها ، أما ا   
وِإذَا سأَلْتموهن متاعا فَاسأَلُوهن ِمن     ﴿: احلجاب والبعد عن اخللوة لقول اهللا سبحانه        
     قُلُوِبِهنو ِلقُلُوِبكُم رأَطْه اٍب ذَِلكُماِء ِحجروقوله عز وجل     )١(﴾و  :﴿    ِبـياَء النا ِنسي

نتلَس              ضـرالَِّذي ِفي قَلِْبِه م عطْمِل فَيِبالْقَو نعضخفَال ت نتقَياِء ِإِن اتسالن ٍد ِمنكَأَح 
 فنهى اهللا سبحانه وتعاىل نساء النيب صلى اهللا عليـه وسـلم أن       )٢(﴾وقُلْن قَولًا معروفًا  

ـ        ه مـرض أي مـرض   خيضعن بالقول وهو تليينه وتكسريه حىت يطمع من كان يف قلب
الشهوة ويظن أا مواتية وال مانع عندها ، بل تقول قوال وسطا ليس فيـه عنـف وال          

يا أَيها النِبي   ﴿: خضوع ، وأخرب سبحانه أن احلجاب أطهر لقلوب اجلميع وقال تعاىل            
       ِمن ِهنلَيع ِننيدي ِمِننيؤاِء الْمِنسو اِتكنبو اِجكوـى أَنْ       قُلْ ِلأَزنأَد ذَِلـك الِبيِبِهنج 

 واجللباب ثوب يطرح علـى الـرأس        )٣(﴾يعرفْن فَال يؤذَين وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما      
وقُـلْ  ﴿: والبدن تطرحه املرأة على رأسها وتغطي به بدا فوق ثياا ، وقال عز وجل  

     اِرِهنصأَب ِمن نضضغاِت يِمنؤِللْم         ـرا ظَهِإال م نهتِزين ِدينبال يو نهوجفُر فَظْنحيو
         أَو ـاِئِهنآب أَو ولَِتِهنعِإال ِلب نهتِزين ِدينبال يو وِبِهنيلَى جع ِرِهنمِبخ نِربضلْيا وهِمن

اِء بنأَب أَو اِئِهننأَب أَو ولَِتِهنعاِء بآبولَِتِهناآلية فهؤالء )٤(﴾ع   

                                                
 .٥٣سورة األحزاب اآلية ) ١(
 .٣٢سورة األحزاب اآلية ) ٢(
 .٥٩سورة األحزاب اآلية ) ٣(
 .٣١سورة النور اآلية ) ٤(
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والواجب على مجيـع النـساء      . املذكورون يف اآلية ال حرج يف إبداء املرأة زينتها هلم           
املسلمات تقوى اهللا سبحانه وتعاىل ، واحلذر مما حرم اهللا عليهن من إبداء الزينة لغـري                

  . من أباح اهللا إبداءها له 

 

اب درة الناصحني يف الوعظ واإلرشاد لعامل مـن علمـاء           قرأت يف كت  : سؤال  
عن : عثمان بن حسن بن أمحد اخلوبري قرأت ما نصه          : القرن التاسع اهلجري امسه     

إن اهللا تعاىل نظر إىل جـوهرة فـصارت   : جعفر بن حممد عن أبيه عن جده أنه قال      
 إليها ثالثة فصارت    محراء ، مل نظر إليها ثانية فذابت وارتعدت من هيبة را ، مث نظر             

ماء ، مث نظر إليها رابعة فجمد نصفها فخلق من النصف العرش ومن النصف املاء ،                
وعن علي رضي اهللا عنه أن الذين       . مث تركه على حاله ومن مث يرتعد إىل يوم القيامة           

حيملون العرش أربعة مالئكة لكل ملك أربعة وجوه أقدامهم يف الصخرة اليت حتـت        
  أرجو اإلفادة ؟ .  مسرية مخسمائة عام األرض السابعة

  هذا الكتاب ال يعتمد عليه ، وهو يشتمل علـى أحاديـث موضـوعة                :جواب  
وأحاديث ضعيفة ال يعتمد عليها ومنها هذان احلديثان فإما ال أصل هلما ، بـل مهـا       
حديثان موضوعان مكذوبان على النيب صلى اهللا عليه وسلم فال ينبغي أن يعتمد علـى               

الكتاب وما أشبهه من الكتب اليت جتمع الغث والسمني واملوضوع والـضعيف ،             هذا  
فإن أحاديث الرسول عليه الصالة والسالم قد خدمها العلماء من أئمة الـسنة وبينـوا               
صحيحها من سقيمها ، فينبغي للمؤمن أن يقتين الكتب اجليدة املفيدة مثل الصحيحني،             

  البن تيمية ، ورياض الصاحلني وكتب السنن األربع ، ومنتقى األخبار 
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للنووي ، وبلوغ املرام للحافظ ابن حجر ، وعمدة احلديث للحافظ عبد الغين بن عبد               
  . الواحد املقدسي ، وأمثاهلا من الكتب املفيدة املعتمدة عند أهل العلم

 

هناك بعض الناس يذكر أن اخلطوط اليت يف كف اإلنسان أـا علـى              : سؤال  
 ويقول أـا    ٩٩ يف اليد اليسرى واموع      ٨١ يف اليد اليمىن و      ١٨ني  شكل رقم 

  بعدد أمساء اهللا فهل هذا صحيح ؟ 

  هذا الذي قاله بعض الناس ال أصل له ومل يبلغنا عن أحد من أهل العلـم  :جواب  
  . أنه قاله فال ينبغي التعويل عليه 

 

ة وهم حيجـون بـدون وسـيلة        يقال إن هناك رجاال من رجال احلظو      : سؤال  
مواصالت ويقال إم حيضرون اجلنازة يف مكة وهم أصال موجودون يف منطقة بعيدة       

  . جدا فهل سخرت هلم الريح مثال يف تنقالم ؟ نرجو التوجيه 

  هذه األمور ال أصل هلا يف الشرع املطهر وهي من خرافات بعض الناس               :جواب  
 الذين يزعمون أن هلم كرامات يستطيعون ـا أن          الباطلة ، وقد يدعيها بعض الصوفية     

يصلوا إىل مكة من دون سيارات وال طائرات وال غري ذلك وهـذا مـن خرافـام                 
وكذم، وقد يكون لبعضهم اتصال باجلن وعبادة اجلن فتحمله اجلن إىل مكة وغريها ،              

   العلم، كما ذكر ذلك شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية رمحه اهللا وغريه من أهل
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فاخلالصة أن هذه األخبار إما أن تكون من قبيل اخلرافات اليت يقوهلا بعض الصوفية              
وأشباههم من الذين يزعمون أم أولياء وهلم كرامات وهم كاذبون يف ذلك ، وإما أن               
يكون من أولياء الشيطان فتحمله الشياطني وتنقله من مكان إىل مكان ، ألنه عبـدها               

  . ها وعبدها خدمته يف النقل من مكان إىل مكان وأطاعها فلما خدم
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بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني والعاقبة للمتقني والصالة والـسالم             
على عبده ورسوله قائد الغر احملجلني وإمام الدعاة إىل رب العاملني نبينا وإمامنا حممد بن         

  . على آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى داه إىل يوم الدين عبد اهللا و

أما بعد ، فإين أشكر اهللا عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة يف اهللا وأبناء                   
كرام يف هذا املكان املبارك يف مكة املكرمة ويف رحاب البيت العتيق للتناصح والتواصي              

      ا ، أسأل اهللا جل وعال أن جيعله      بالدعوة إىل اهللا عز وجل وبيان مثراا وفوائدها وأسلو
لقاء مباركا ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا مجيعا ، وأن ينصر دينه ويعلي كلمتـه ، وأن                 
مينحنا مجيعا الفقه يف دينه والثبات عليه ، وأن يصلح أحوال املسلمني يف كل مكـان ،                 

مجيعا الفقه يف الدين واالستقامة     وأن يويل عليهم خيارهم ويصلح قادم ، وأن يرزقهم          
عليه إنه جل وعال جواد كرمي ، مث أشكر القائمني على جامعة أم القرى وعلى رأسهم                

راشد بن راجح مدير هذه اجلامعة على دعوتـه يل هلـذا     : األخ الكرمي معايل الدكتور     
ويكللـها  اللقاء ، وأسأل اهللا أن يوفق اجلميع ملا يرضيه ، وأن يبارك يف جهود اجلميع                

 .بالصالح والنجاح ، وأن يعيذنا مجيعا من مضالت الفنت وطوارق احملن إنه مسيع قريب             
 .الدعوة إىل اهللا سبحانه وأسلوا املـشروع      : أيها اإلخوة يف اهللا عنوان هذه احملاضرة        

الدعوة إىل اهللا شأا عظيم ، وهي من أهم الفروض والواجبات على املسلمني عمومـا               
   بصفة خاصة ، وهي منهج وعلى العلماء
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الرسل عليهم الصالة والسالم ، وهم األئمة فيها عليهم الصالة والسالم ، فالدعوة             
إىل اهللا طريق الرسل وطريق أتباعهم إىل يوم القيامة ، واحلاجة إليهـا بـل الـضرورة                 
 معلومة، فاألمة كلها من أوهلا إىل آخرها حباجة شديدة ، بل يف ضرورة إىل الدعوة إىل               
اهللا ، والتبصري يف دين اهللا ، والترغيب يف التفقه فيه واالستقامة عليه ، والتحـذير ممـا             

  . يضاده أو يضاد كماله الواجب أو ينقص ثواب أهله ويضعف إميام 

فالواجب على أهل العلم بشريعة اهللا أينما كانوا أن يقوموا مبهمـة الـدعوة؛ ألن               
رق األرض ومغارا ، وحنن يف غربـة مـن          الناس يف أشد الضرورة إىل ذلك يف مشا       

اإلسالم وقلة من علماء احلق ، وكثرة من أهل اجلهل والباطـل والـشر والفـساد ،                 
فالواجب على أهل العلم باهللا وبدينه أن يشمروا عن ساعد اجلد ، وأن يستقيموا علـى      

 عن ذلك   الدعوة وأن يصربوا عليها يرجون ما عند اهللا من املثوبة وخيشون مغبة التأخر            
والتكاسل عنه ، واهللا سبحانه وتعاىل أوجب على العلماء أن يبينوا ، وأوجـب علـى                
العامة أن يقبلوا احلق وأن يستفيدوا من العلماء وأن يقبلوا النصيحة ، يقـول اهللا عـز                 

ِمـن  ومن أَحسن قَولًا ِممن دعا ِإلَى اللَِّه وعِملَ صـاِلحا وقَـالَ ِإنِنـي               ﴿: وجل  
ِلِمنيسفأحسن الناس قوال من دعا إىل اهللا وأرشد إليه وعلم العبـاد دينـهم               )١(﴾الْم 

وفقههم فيه وصرب على ذلك وعمل بدعوته ومل خيالف قوله فعله وال فعله قوله ، هؤالء              
هم أحسن الناس قوال وهم أصلح الناس وأنفع الناس للناس وهم الرسل الكرام واألنبياء              

  . لماء احلقوأتباعهم من ع

  فالواجب على كل عامل وطالب علم أن يقوم ذا العمل حسب طاقته 

                                                
 .٣٣سورة فصلت اآلية ) ١(
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وعلمه وقد يتعني عليه إذا مل يكن يف البلد أو يف القبيلة أو يف املكان الذي وقع فيـه   
املنكر غريه فإنه جيب عليه عينا أن يقول احلق وأن يدعو إليه ، وعند وجود غريه يكون                 

لبعض كفى وإن سكتوا عنه أمثوا مجيعا فالواجب على أهل العلم  فرض كفاية إذا قام به ا     
باهللا وبدينه أن ينصحوا هللا ولعباده وأن يقوموا بواجب الدعوة يف بيوم ومع أهلـيهم               
ويف مساجدهم ويف طرقام ويف بقية أحناء قريتهم وبالدهم ويف مراكبهم من طائرة أو              

  . سيارة أو قطار أو غري ذلك

 يف كل مكان أينما كنت واحلاجة ماسة إليها أينما كنت ، فالناس             فالدعوة مطلوبة 
يف الطائرة حمتاجون ، ويف السيارة حمتاجون ، ويف القطار حمتـاجون ، ويف الـسفينة                
حمتاجون إىل غري ذلك ، وأهلك كذلك يلزمك أن تعىن م أوال كما قال اهللا سبحانه                

ا أَنفُـسكُم وأَهِلـيكُم نـارا وقُودهـا النـاس           يا أَيها الَِّذين آمنوا قُو    ﴿: وتعاىل  
وأْمر أَهلَك  ﴿:  وقال عز وجل لنبيه وخليله حممد عليه الصالة والسالم           )١(﴾والِْحجارةُ

واذْكُر ِفي الِْكتاِب ِإسماِعيلَ ِإنه كَانَ      ﴿:  وقال سبحانه    )٢(﴾ِبالصالِة واصطَِبر علَيها  
ق الْوعِد وكَانَ رسولًا نِبيا وكَانَ يأْمر أَهلَه ِبالصالِة والزكَاِة وكَانَ ِعنـد ربـِه               صاِد

 فالواجب على طالب العلم أن يعىن بأهله ووالديه وأوالده وإخوانه إىل غري             )٣(﴾مرِضيا
م عن املنكر كمـا     ذلك يعلمهم ويرشدهم ويدعوهم إىل اهللا ويأمرهم باملعروف وينهاه        

  ولْتكُن ِمنكُم أُمةٌ يدعونَ ِإلَى الْخيِر ويأْمرونَ ﴿: قال عز وجل 

                                                
 .٦سورة التحرمي اآلية ) ١(
 .١٣٢سورة طه اآلية ) ٢(
 .٥٥ -٥٤سورة مرمي اآليتان ) ٣(
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 يعين  ﴾وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ  ﴿:  مث قال سبحانه     )١(﴾ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَرِ   
، وقد أمـر اهللا بالـدعوة يف   من كان ذه الصفة فهو املفلح على احلقيقة على الكمال     

ومن أَحسن قَولًا ِممن دعا ِإلَى      ﴿: آيات ورغب فيها سبحانه كما يف قوله عز وجل          
ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحسنِة       ﴿:  اآلية ، وقوله سبحانه      )٢(﴾اللَِّه

   نسأَح ِبالَِّتي ِهي ماِدلْهجوأخرب سبحانه أن الدعوة إىل اهللا على بصرية هي سبيل          )٣(﴾و 
: النيب صلى اهللا عليه وسلم وهي سبيل أتباعه من أهل العلم كما قال اهللا عـز وجـل                 

  . )٤(﴾قُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني﴿

املهمة أينما كنا ، والواجب على أهل العلم كما         فالواجب علينا مجيعا أن نعىن ذه       
تقدم أن يعنوا ا غاية العناية وال سيما عند شدة الضرورة إليها يف هذا العـصر فـإن                  
عصرنا يعترب عصر غربة لإلسالم لقلة العلم والعلماء بالسنة والكتاب ولغلبة اجلهـل ،              

 فالواجب حينئذ يتأكد على     وكثرة الشرور واملعاصي وأنواع الكفر والضالل واإلحلاد ،       
العلماء يف الدعوة إىل اهللا وإرشاد الناس إىل ما خلقوا له من توحيد اهللا وطاعتـه وأداء                 

  . واجبه وترك معصيته

:  ويقول سـبحانه     )٥(﴾وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإال ِليعبدونِ     ﴿: يقول سبحانه   
  م الَِّذي خلَقَكُم والَِّذين ِمن قَبِلكُم يا أَيها الناس اعبدوا ربكُ﴿

                                                
 .١٠٤سورة آل عمران اآلية ) ١(
 .٣٣سورة فصلت اآلية ) ٢(
 .١٢٥سورة النحل اآلية ) ٣(
 .١٠٨سورة يوسف اآلية ) ٤(
 .٥٦سورة الذاريات اآلية ) ٥(
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ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسولًا أَِن اُعبدوا اللَّه         ﴿:  ويقول عز وجل     )١(﴾لَعلَّكُم تتقُونَ 
 وا الطَّاغُوتِنبتاجوهذه العبادة حتتاج إىل بيان ، وهذه العبادة هي اليت خلقنا هلا            )٢(﴾و  

وأمرنا ا وبعثت الرسل عليهم الصالة والسالم لبياا وللدعوة إليها فال بد من بياـا               
للناس من أهل العلم ، وهي اإلسالم واهلدى وهي اإلميان والرب والتقوى ، هـذه هـي             
العبادة اليت خلقنا هلا أن نطيع اهللا ونطيع رسوله صلى اهللا عليـه وسـلم يف األوامـر                  

 بالعبادة دون كل ما سواه ، وهذه الطاعة تسمى عبادة ، ألنـك  والنواهي ، وأن خنصه   
تؤديها بذل وخضوع هللا ، والعبادة ذل وخضوع هللا عز وجل وانكسار بني يديه بطاعة               
أوامره وترك نواهيه ، وأصلها وأساسها توحيده واإلخالص له وختصيصه بالعبادة وحده       

لسالم وعلـى رأسـهم خـامتهم      دون كل ما سواه ، واإلميان برسله عليهم الصالة وا         
وإمامهم نبينا حممد عليه الصالة والسالم ، مث ِفعلُ ما أوجب اهللا من بقية األوامر وترك                
ما ى اهللا عنه ، هذه هي العبادة ، وهذه هي التقوى ، وهذه هي اإلسالم الذي قـال                   

أيضا الذي قال اهللا فيه جـل        وهي اإلميان    )٣(﴾ِإنَّ الدين ِعند اللَِّه الِْإسالم    ﴿: اهللا فيه   
 وقال فيه النيب صلى اهللا عليـه        )٤(﴾يا أَيها الَِّذين آمنوا آِمنوا ِباللَِّه ورسوِلهِ      ﴿: وعال  
 احلديث ، أفضلها قول ال إله إال اهللا وأدناهـا  .)..اإلميان بضع وسبعون شعبة(: وسلم  

  . . إماطة األذى عن الطريق 

هلدى وهو اإلسالم وهو العبادة اليت خلقنا هلا وهو الرب ، فهي    وهذا هو اإلميان وهو ا    
  ألفاظ متقاربة 

                                                
 .٢١سورة البقرة اآلية ) ١(
 .٣٦سورة النحل اآلية ) ٢(
 .١٩سورة آل عمران اآلية ) ٣(
 .١٣٦سورة النساء اآلية ) ٤(
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املعىن ، معناها طاعة اهللا ورسوله واالستقامة على دين اهللا ، فمن استقام على ديـن اهللا            
فقد اتقى ، ومن استقام على دين اهللا فقد آمن به ، ومن استقام على دين اهللا فقد أخذ                   

 ومن  )١(﴾ولَقَد جاَءهم ِمن ربِهم الْهدى    ﴿: هلدى كما قال تعاىل     باإلسالم ، وأخذ با   
ولَِكن الِْبر من آمن ِباللَِّه     ﴿: استقام على دين اهللا فهو على الرب الذي قال فيه سبحانه            

:  سـبحانه   وقـال )٣(﴾ولَِكن الِْبر مِن اتقَى﴿:  اآلية ، وقال تعاىل      )٢(﴾والْيوِم الْآِخرِ 
 فالدعوة إليه سبحانه هي دعوة إىل الـرب وإىل التقـى وإىل             )٤(﴾ِإنَّ الْأَبرار لَِفي نِعيمٍ   ﴿

فعليك أيها العامل باهللا وبدينه أن تنبه إىل هذا األمر وأن           .اإلميان وإىل اإلسالم وإىل اهلدى    
؟ ما هو الرب؟    تشرحه للناس وتوضح هلم حقيقة دينهم ، ما هو اإلسالم ؟ ما هو اإلميان               

ما هو التقوى ؟ هو طاعة اهللا ورسوله هو العبادة اليت خلقنا هلا ، مساهـا اهللا إسـالما                   
 ومساها بـرا  )٥(﴾ولَقَد جاَءهم ِمن ربِهم الْهدى ﴿: ومساها إميانا ومساها هدى يف قوله       

ِإنَّ ﴿ )٦(﴾آمن ِباللَِّه والْيـوِم الْـآِخرِ   ولَِكن الِْبر مِن اتقَى ولَِكن الِْبر من        ﴿: يف قوله   
ِإنَّ الدين  ﴿: ومساها اهللا إسالما يف قوله تعاىل       . .  إىل غري ذلك     )٧(﴾الْأَبرار لَِفي نِعيمٍ  
  الماللَِّه الِْإس دوقال سبحانه )٨(﴾ِعن  :﴿هلَ ِمنقْبي ا فَلَنالِم ِدينالِْإس رِغ غَيتبي نمو وهو 

اِسِرينالْخ ِة ِمن٩(﴾ِفي الْآِخر(   

                                                
 .٢٣سورة النجم اآلية ) ١(
 .١٧٧سورة البقرة اآلية ) ٢(
 .١٨٩سورة البقرة اآلية ) ٣(
 .١٣سورة االنفطار اآلية ) ٤(
 .٢٣نجم اآلية سورة ال) ٥(
 .١٨٩سورة البقرة اآلية ) ٦(
 .١٧٧سورة البقرة اآلية ) ٧(
 .١٩سورة آل عمران اآلية ) ٨(
 .٨٥سورة آل عمران اآلية ) ٩(
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فالدعوة إىل اهللا جل وعال دعوة إىل هذا األمر ، دعوة إىل عبادة اهللا اليت خلقنا هلا ،                  
دعوة إىل االستقامة على ذلك ، دعوة إىل طاعة اهللا ورسوله ، دعـوة إىل اإلسـالم ،                  

عو الناس إىل توحيد اهللا ، وإخـالص  دعوة إىل الرب ، دعوة إىل اإلميان ، واملعىن أنك تد          
العبادة له ، وطاعة أوامره وترك نواهيه ، وهذا الذي تدعو إليه يسمى إسالما ويسمى                
عبادة ، ويسمى تقوى ، ويسمى طاعة اهللا ورسوله ، ويسمى بـرا ويـسمى هـدى               

  . ويسمى صالحا وإصالحا كلها أمساء متقاربة املعىن 

اء أن يبسطوا للناس هذا األمـر وأن يـشرحوه وأن        فعلى الدعاة إىل اهللا وهم العلم     
يوضحوه أينما كانوا مشافهة؛ يف خطب اجلمعة ويف الدروس ، ويف املواعظ العامـة ،               
ويف املناسبات اليت حتصل بينهم ، يبينون للناس هذه األمـور ويوضـحوا للنـاس ،                

لشديدة تدعو  وينتهزون الفرص يف كل مناسبة؛ ألن الضرورة تدعو إىل ذلك واحلاجة ا           
إىل ذلك لقلة العلم والعلماء وكثرة احلاجة والضرورة إىل البيان ، وهكذا يكون التعليم              
والتوجيه من طريق املكاتبات ، ومن طريق املؤلفات ، ومن طريق اإلذاعـة ووسـائل               
اإلعالم ، ومن طريق املكاملات اهلاتفية ، ال يتأخر العامل عن أي طريق يبلغ فيه العلـم                 

لكتب ، وتارة باخلطب يف اجلمع ويف األعياد وغريها ، وتارة بتأليف الرسـائل              تارة با 
  . اليت تنفع الناس

فالواجب أن يكون وقت العامل معمورا بالدعوة واخلري وأن ال يشغله شاغل عـن              
دعوة الناس وتعريفهم بدين اهللا ، أن تكون أوقاته معمورة بطاعـة اهللا ، والـدعوة إىل      

: لك كما صرب الرسل عليهم الصالة والسالم ، قـال اهللا تعـاىل              سبيله والصرب على ذ   
   فمن )١(﴾قُلْ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني﴿

                                                
 .١٠٨سورة يوسف اآلية ) ١(
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أراد من أهل العلم أن يكون من أتباعه على احلقيقة فعليه بالدعوة إىل اهللا على بـصرية                 
احلقيقة ينفع الناس وينفع نفسه مث له بذلك مثل أجورهم ولو    حىت يكون من أتباعه على      

كانوا ماليني ، هذه نعمة عظيمة وفائدة كبرية ، لك يا عبد اهللا الداعي إىل اهللا لك مثل                  
لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح الذي          . أجور من هداه على يديك      

 وهذا أمر عظيم من دعا إىل خـري         )علهمن دل على خري فله مثل أجر فا       (: رواه مسلم   
فله مثل أجر فاعله ، دعوت كافرا فأسلم يكون لك مثل أجره ، دعوت مبتدعا فتـرك        
البدعة يكون لك مثل أجره ، دعوت إنسانا يتعامل بالربا فأطاعك يكون لـك مثـل                
أجره، دعوت إنسانا يتعاطى املسكر فأجابك يكون لك مثل أجره ، دعوت إنسانا عاقا    

لديه فأطاعك وبر والديه يكون لك مثل أجره ، دعوت إنسانا يغتاب الناس فتـرك               لوا
من دل على خري فله مثل أجر   (هذا خري عظيم    . . الغيبة يكون لك مثل أجره ، وهكذا        

   )فاعله

من دعا إىل هدى كان له من األجر        (: واحلديث اآلخر يقول صلى اهللا عليه وسلم        
من أجورهم شيئا ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من          مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك        

 وهذا احلـديث مـن أصـح        )اإلمث مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا          
  . األحاديث ، وقد رواه مسلم من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه 

فأنت يا عبد اهللا إن دعوت إىل خري فلك مثل أجور املهتدين علـى يـديك ، وإن           
فعليك مثل أوزارهم وآثامهم ، نسأل اهللا العافية ، ويف الصحيحني عن            دعوت إىل شر    

: سهل بن سعد رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال لعلي ملا بعثه خليرب                   
 وهذه الفائدة العظيمة ،     )فواهللا ألن يهدي اهللا بك رجال واحدا خري لك من محر النعم           (

يده خري له من محر النعم ، وأنت كذلك ذهبـت إىل            واحد من اليهود يهديه اهللا على       
  قرية من القرى أو مدينة من 
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املدن أو قبيلة من القبائل فدعوم إىل اهللا ، وهدى اهللا على يديك واحدا خري لـك     
من محر النعم ، واملقصود خري من الدنيا وما عليها ، وهكذا لو كنت يف بـالد فيهـا                   

يك لك مثل أجورهم ولك بكل واحد خري من محر          كفار فدعوم وهداهم اهللا على يد     
النعم ، وهنا كفار يوجدون من العمال فإذا تيسر للعامل الذهاب إليهم ودعوم فهداهم              

  . اهللا على يديه أو هدى بعضهم يكون له مثل أجورهم

فالدعوة إىل اهللا يف كل مكان هلا مثراا العظيمة مع الكفار ومع العصاة ومع غريهم،       
 غري عاص لكن عنده كسل وعدم نشاط فإذا مسع دعوتك زاد نشاطه يف اخلري         قد يكون 

  . ومسابقته إىل الطاعات فيكون لك مثل أجره 

أما أسلوب الدعوة فبينه الرب جل وعال وهو الدعوة باحلكمة أي بالعلم والبصرية،             
ـ               م ،  بالرفق واللني ال بالشدة والغلظة هذا هو األسلوب الشرعي يف الدعوة إال من ظل

فمن ظلم يعامل مبا يستحق لكن من يتقبل الدعوة ويصغي إليها أو ترجو أن يتقبلها ألنه          
  . مل يعارضك ومل يظلمك فارفق به

﴿ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمـِة والْموِعظَـِة   : يقول جل وعال يف كتابه العظيم    
    نسأَح ِبالَِّتي ِهي ماِدلْهجِة ونسفاحلكمة هي العلم ، قال اهللا قال رسـوله ،           )١(﴾الْح 

واملوعظة احلسنة الترغيب والترهيب تبني ما يف طاعة اهللا من اخلـري العظـيم ومـا يف               
الدخول يف اإلسالم من اخلري العظيم وما عليه إذا استكرب ومل يقبل احلق إىل غري ذلك ،                 

 عند وجود الشبهة إلزالتها     أما اجلدال باليت هي أحسن فمعناه بيان األدلة من غري عنف          
  وكشفها ، فعند اادلة جتادل باليت هي أحسن وتصرب وتتحمل كما يف اآلية األخرى 

                                                
 .١٢٥سورة النحل اآلية  )١(
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وال تجاِدلُوا أَهلَ الِْكتاِب ِإال ِبالَِّتي ِهي أَحسن ِإال الَِّذين ظَلَموا           ﴿: يقول سبحانه   
مهستطيع اجلدال باليت هي أحـسن       فالظاملون هلم شأن آخر ، لكن ما دمت ت         )١(﴾ِمن

وهو يتقبل أو ينصت أو يتكلم بأمر ال يعد فيه ظاملا وال معتديا فاصرب وحتمل باملوعظة                
 )٢(﴾وقُولُوا ِللنـاِس حـسنا    ﴿: واألدلة الشرعية واجلدال احلسن ، يقول اهللا سبحانه         

لى النيب صـلى اهللا    وقد أثىن اهللا ع    )الرب حسن اخللق  (: وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم       
﴿فَِبما رحمٍة ِمن اللَِّه ِلنت لَهم ولَو كُنت        : عليه وسلم يف أمر الدعوة فقال جل وعال         
     ﴾ِلكوح وا ِمنفَضا غَِليظَ الْقَلِْب النونبينا أكمل الناس يف دعوته وأكمل الناس        )٣(فَظ 

 حوله وتركوه فكيف أنت ، فعليك يف إميانه لو كان فظا غليظ القلب النفض الناس من      
أن تصرب وعليك أن تتحمل وال تعجل بسب أو كالم سيئ أو غلظة ، وعليك بـاللني                 

  . والرمحة والرفق

فَقُوال لَـه   ﴿: وملا بعث اهللا موسى وهارون لفرعون ماذا قال هلما ، قال سبحانه             
ذلك لعل صاحبك يتذكر أو خيـشى ويف    فأنت ك  )٤(﴾قَولًا لَينا لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى     

اللهم من  (: الصحيح عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال               
ويل من أمر أميت شيئا فرفق م فارفق به اللهم من ويل من أمر أميت شيئا فشق علـيهم                 

الـصالة   وهذا وعد عظيم يف الرفق ووعيد عظيم يف املشقة ويقول عليـه       )فاشقق عليه 
علـيكم  (:  ويقول صلى اهللا عليه وسـلم        )من حيرم الرفق حيرم اخلري كله     (: والسالم  

   بالرفق فإنه ال يكون يف شيء إال زانه

                                                
 .٤٦سورة العنكبوت اآلية ) ١(
 .٨٣سورة البقرة اآلية ) ٢(
 .١٥٩سورة آل عمران اآلية ) ٣(
 .٤٤سورة طه اآلية ) ٤(
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   .)وال يرتع من شيء إال شانه

فالواجب على الداعي إىل اهللا أن يتحمل وأن يستعمل األسلوب احلسن الرفيق اللني             
 ال بد من الرفق مع املسلم ومع الكافر ومع األمري           يف دعوته للمسلمني والكفار مجيعا ،     

وغريه وال سيما األمراء والرؤساء واألعيان فإم حيتـاجون إىل املزيـد مـن الرفـق                
واألسلوب احلسن لعلهم يقبلون احلق ويؤثرونه على ما سواه ، وهكذا من تأصلت يف               

حىت تقتلـع البدعـة     نفسه البدعة أو املعصية ومضى عليه فيها السنون حيتاج إىل صرب            
وحىت تزال باألدلة ، وحىت يتبني له شر املعصية وعواقبها الوخيمة فيقبل منـك احلـق                

  . ويدع املعصية 

فاألسلوب احلسن من أعظم الوسائل لقبول احلق ، واألسلوب السيئ العنيف مـن             
. أخطر الوسائل يف رد احلق وعدم قبوله وإثارة القالقل والظلم والعدوان واملـضاربات     

ويلحق ذا الباب ما قد يفعله بعض الناس من املظاهرات اليت قد تسبب شرا عظيمـا                
على الدعاة فاملسريات يف الشوارع واهلتافات واملظاهرات ليست هي الطريق لإلصالح           
والدعوة ، فالطريق الصحيح بالزيارة واملكاتبة اليت هي أحسن ، فتنصح الرئيس واألمري             

ق ال بالعنف واملظاهرة ، فالنيب صلى اهللا عليه وسلم مكـث يف             وشيخ القبيلة ذا الطري   
مكة ثالث عشرة سنة مل يستعمل املظاهرات وال املسريات ومل يهدد الناس بتخريـب              
أمواهلم واغتياهلم ، وال شك أن هذا األسلوب يضر الدعوة والدعاة ومينـع انتـشارها               

كن فهم يريدون اخلـري ـذا       وحيمل الرؤساء والكبار على معاداا ومضادا بكل مم       
األسلوب لكن حيصل به ضده ، فكون الداعي إىل اهللا يسلك مسلك الرسل وأتبـاعهم           
ولو طالت املدة أوىل به من عمل يضر الدعوة ويضايقها أو يقضي عليها وال حول وال                

  قوة إال باهللا ، 
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 ويف مكاتباتـه    فالنصيحة مين لكل داع إىل اهللا أن يستعمل الرفق يف كالمه ويف خطبته            
ويف مجيع تصرفاته حول الدعوة ، حيرص على الرفق مع كل أحد إال من ظلم، ولـيس                
هناك طريق أصلح للدعوة من طريق الرسل فهم القدوة وهم األئمة وقد صربوا ، صـرب    
نوح على قومه ألف سنة إال مخسني عاما ، وصرب هود ، وصرب صاحل ، وصرب شعيب ،              

 ، وهكذا غريهم من الرسل مث أهلك اهللا أقوامهم بـذنوم            وصرب إبراهيم ، وصرب لوط    
  . وأجنى اهللا األنبياء وأتباعهم

فلك أيها الداعية أسوة يف هؤالء األنبياء واألخيار ، ولك أسوة بالنيب حممد صـلى               
اهللا عليه وسلم الذي صرب يف مكة وصرب يف املدينة على وجود اليهود عنده واملنـافقني                

ألوس واخلزرج حىت هداهم اهللا وحىت يسر اهللا إخراج اليهود وحـىت  ومن مل يسلم من ا   
مات املنافقون بغيظهم ، فأنت لك أسوة ؤالء األخيار فاصرب وصابر واستعمل الرفق             

واذكـر  . ودع عنك العنف ودع كل سبب يضيق على الدعوة ويضرها ويضر أهلها             
اصِبر كَما صبر أُولُو الْعزِم ِمن      فَ﴿: قوله تعاىل خياطب نبيه حممدا صلى اهللا عليه وسلم          

مِجلْ لَهعتسال تِل وساآلية )١(﴾الر  .  

سأل اهللا بأمسائه احلسىن وصفاته العال أن يوفقنا وإياكم وسائر املـسلمني للعلـم    أو
النافع والعمل الصاحل وحسن الدعوة إليه ، وأن يوفق علماءنا مجيعا يف كل مكان ودعاة      

كل مكان للعلم النافع والبصرية ، والسري على املنهج الذي سار عليه رسـول              احلق يف   
اهللا عليه الصالة والسالم يف الدعوة إليه وإبالغ الناس دينه ، إنه جل وعال جواد كرمي ،              
وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وأصحابه ومن تـبعهم      

  . بإحسان إىل يوم الدين 

                                                
 .٣٥سورة األحقاف اآلية ) ١(
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من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل من تبلغه هذه الرسالة من املسلمني حكومات                
وفقهم اهللا ملا فيه رضاه ونصر م احلق آمني سالم عليكم ورمحة اهللا             . . . . . وشعوبا  
  وبركاته 

بوسنة واهلرسك يعـذبون مـن     فإن إخوانكم من املسلمني يف مجهورية ال      : أما بعد   
فالواجب عليكم مجيعا مساعدم    . أعداء اهللا ويقتلون ويعاملون بأنواع العذاب والظلم        

﴿ِإنما الْمؤِمنـونَ   عمال بقول اهللا عز وجل      . بأنواع املساعدات باملال واجلاه والدعاء      
 وقول النيب صـلى اهللا      )٢(﴾قْوىوتعاونوا علَى الِْبر والت   ﴿:  وقوله سبحانه    )١(ِإخوةٌ﴾

 وشبك بني أصابعه ، وقولـه       )املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا     (: عليه وسلم   
مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثـل اجلـسد إذا   (: صلى اهللا عليه وسلم     

وملـا  .  متفق على صحتهما     )اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى        
: بت عنه صلى اهللا عليه وسلم من األمر بنصر املظلوم يف قوله صلى اهللا عليه وسـلم                  ث
  .  متفق على صحته )املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه(

وملا أوجب اهللا من نصر املسلمني ضد أعداء اهللا فإن إخوانكم مـن املـسلمني يف                
صرب وأنصارهم ، فالواجب    مجهورية البوسنة واهلرسك يف صراع مع أعداء اهللا من ال         

  على مجيع املسلمني أن يساعدوهم 

                                                
 .١٠سورة احلجرات اآلية ) ١(
 .٢سورة املائدة اآلية ) ٢(
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فَاتقُوا اللَّه ما   ﴿: باملستطاع لألدلة املذكورة من اآليات واألحاديث ، ولقوله عز وجل           
متطَعتيتكم عنه فاجتنبوه وما أمـرتكم بـه   (:  وقوله صلى اهللا عليه وسلم  )١(﴾اس ما

حق الناس باملساعدة من الزكاة وغريها دعما لنضاهلم         وهم من أ   )فأتوا منه ما استطعتم   
  . وسدا حلاجتهم وإعانة هلم على الصمود أمام أعداء اهللا سبحانه وتعاىل 

ونوصي مجيع جلان اإلغاثة يف اململكة العربية السعودية وغريها بالعناية بشأم ومجع            
  . التربعات هلم من الزكاة وغريها 

لمني حكومات وشعوبا لكل خري ، وأن ينصر م دينه          ول أن يوفق املس   ؤواهللا املس 
وخيذل م أعداءه ، وأن يعينهم على نصر إخوام املظلومني يف كل مكان ، وأن يوفق                
إخواننا املسلمني يف مجهورية البوسنة واهلرسك وغريمها لكل ما فيه رضاه ، وأن مينحهم   

م خيارهم ويصلح قادم ، وأن      الفقه يف الدين ، وأن جيمعهم على احلق وأن يويل عليه          
  . يكتب هلم النصر على أعدائه سبحانه إنه ويل ذلك والقادر عليه 

  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

رئيس الس التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة 
والرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 

  العربية السعوديةيف اململكة 

   

                                                
 .١٦سورة التغابن اآلية ) ١(
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  عقيدة وماتعلقة بالمليالحظ القارئ أن األجزاء ا

  يلحق ا من جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة
  الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز يرمحه اهللا يدخل
  .فيها أسئلة وأجوبة عن موضوعات ليست يف العقيدة 
  ومن باب التنويه ، فإن هذه األسئلة كانت جزءا من
  لحةحماضرات تداوهلا الناس على األشرطة ، ومن املص

  وبتوجيه من الشيخ فإن كل سؤال. أن ترد كاملة 
  وجوابه سوف يوضع يف مكانه من أبواب الفقه عندما
 .يصل إليها الكتاب وينبه على مكانه السابق من الكتاب


