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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

 هـ . 1421/  11/  2السبت في / 

 

السالم عليكم ورحمة هللا , بسم هللا الررحم  الررحيم , الحمر  ب رل المرالمي  

 والصالة والسالم على نبينا محم  , وعلى آله وصحبه أجممي  .

 .. أما بم   ..

لصررالو والملررم أ  يجملنررا وايرراكم ممرر  اسررمممل للممررل ا هللا جررل وعررال فأسررأل 

النافع , وأ  يصرف عنا المكروه والشر واألذى في  يننا و نيانرا , انره جروا  

 كريم .

 نجيل ع  بمض األسئلة .

 األسئلة 
 السؤال : 

هررل لررول الممكلمرري  و ا  أول واجررل علررى المكلررف هررو الن ررر فرري ا يررا  

ا مر ل الكونية ( باطٌل بإطالق , وذلك أننا نرى بمرض آ ِّ  الرررآ  فري  اهرهر

  .  فأراه اآلية الكبرى فكذب وعصى  عليه , كما في لوله ممالى : 

وما رأيكم بالرول بأ  هذا يخملف براخمالف األشرخاح حسرل سرالمة فطررهم 

فمر  ملوتر  فطرمره أو كرا  ممانر ا  كرا  الواجرل عليره هرو الن رر فري ا يرا  

يررا  الكونيررة , ومرر  كررا  علررى فطرمرره فررأول واجررل فرري حررره الن ررر فرري ا 

 الشرعية , بينوا لنا هذه المسألة , وذلك أ  عن   فيها نوع افمراض .

 الجوال : 

هررذا سررؤال جيرر  , ولرر  ولررع ا شرركال حولرره عنرر  كتيررري  مرر  طلبررة الملررم فرري 

الماضرري وفررري الحاضرررر , وذلرررك أ  أصرررل هررذه المسرررألة هرررو : مرررا هرررو أول 

ا المبر  فري  ير  واجبا  ا يما  ؟ ما هو أول واجبا  ا سالم المري ير خل بهر
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؟ ويجررل عليرره أ  يبرر أ اذا بلرر  فيهررا , ويممتررل فيهررا الحرر  الررذ  هللا جرل وعررال 

 عليه ب جل وعال .

م  مأمل ذلك وج  أ  أصل مرا بمتر  بره الرسرل علريهم صرلوا  هللا وسرالمه 

وحرر ه  و  مررا سررواه , وأ  ممرررك عبررا ة ا لهررة  هللا جررل وعررال هررو أ  يمبرر  

بغي والباطل , وال لم والم وا  , وليس لمبا مها وجه المخملفة المي عب   بال

ح  , وهذا هو الذ  أك مه الرسل وهو الذ  بي  جرل وعرال أنره بمرر الرسرل 

وما  ررسال   مان كبلا   م  أجله , وانزل الكمل م  أجله , لال جرل وعرال : 

ولرال جرل .   إال رج الً  وحي إليهم ف سألوا رها  الاذكر إن ك االم ال الولماون 

ولقا  بون ا  فاي كا  رماة رساوالً رن اعبا وا هللا واجال باوا ال ا  وت   : وعال

ولرال جرل وعرال         فم هم من ه ى هللا وم هم من حقت عليه الضاللة 

في لصح األنبيرا  نروح وهرو  وصرالو وشرميل , فري سرورة األعرراف , أ  

 . اعب وا هللا م  لكم من إله  يره  كل نبي جا  بروله لرومه : 

وهذا ي ل علرى أ   , ان  هذه الكلمة هي أول كلمة واجه بها الرسول لومهوك

فري هللا جرل وعرال الواجل على المكلف فري أول مرا يخاطرل بره , هرو موحير  

, هللا جل وعال عبا مه , موحي  هللا بأفمال المب  , أ  يمجه المب  في أفماله الى 

م يكونرروا منكررري  الررذي  أرسررل  الرريهم الرسررل لرر وذلررك مبنرري علررى أ  أولئررك

بررل كررانوا يملمررو  أ  هللا هررو الخررال  , وأنرره هررو الررذ   هللا جررل وعررال لوجررو  

، ونحرو  أوج  , ولكنهم يري و  أ  يصلوا اليه ع  طري  األوتا  واألصرنام 

ذلرك مرر  الروحانيررا  المخملفررة ، فجملرروا الشررك فرري المبررا ة وسرريلة اليرره جررل 

أولئك خوطبوا بملك المخاطبة ألنهم وعال ، خاب  م  وسيلة ، وهذا يمني أ  

 موجو  ، وأنه هو الخال  ، الى أخره . هللا جل وعال مررو  بأ  

اذا كا  كذلك فإ  نبينا محم  صلى هللا عليه وسلم ، حينما أمى المرل أول ما 

أمى برسالمه لال لهم : " لولوا ال اله اال هللا مفلحوا ، لولوا كلمة م ي  لكم بهرا 

" ، لالوا : نرول عشر كلما  ، لرال : " لولروا ال الره اال هللا "  المرل والمجم

، فكررا  أول خطررال لرره عليرره الصررالة والسررالم خاطررل برره مرر  ألررر بررأ  هللا 
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موجو  وأنه هو الخال  لك  يمب  ممه آله أخرى ، هو أنه سبحانه وممالى هو 

هللا ، ال  المسررمح  بالمبررا ة ، وأ  عبررا ة ا لهررة باطررل ، أل  ممنررى ال الرره اال

ومر سر  أسرمائه ، وأ  كرل ممبرو  سرواه عبر   هللا جرل وعرال ممبو  بحر  اال 

بغير الح  ، عب  بالباطل ، عب  بالبغي م  المبا  ، عبر  برال لم ، عبر  بالشربه 

 ، عب  بالهوى ، الى آخر ذلك م  الوسائل .

 وهذا يبي  لك أ  النصوح م  الكمال والسنة ليس فيها  عروة الرى أ  يمجره 

النبري المب  الى الن ر في ا يرا  الكونيرة باعمبارهرا أول واجرل ، ولمرا بمرر 

مماذ الى اليم  : " انك مأمي لوما  أهل كمرال فلريك  أول  صلى هللا عليه وسلم

ما م عوهم اليه شها ة أ  ال الره اال هللا ، وأ  محمر  رسرول هللا " وهرذا يمنري 

 ا ما  ، وهذا أول واجل .أ  أول ما ي عى اليه هو الموحي  ، هو الشه

الممكلمو  لما ن روا في الشرع ، ون رروا فري مرمضريا  الفالسرفة ، وجر وا 

األمر فيه نوع ممارض ، وذلك أ  نشأة أهل الكالم كان  مزيجا  وخليطرا  مر  

الشرع المحم   وم  الفالسفة اليونانية ، وهذه الفالسفة اليونانية مرع الشررع 

ة فررلمي  كبيررمي  ، فري أبروال المرائر  أنشرئ  المحم   أنمج  فري هرذه األمر

أهل الكالم ، وفي أبوال السلوك أنشئ  الصوفية الغالية ، أهرل الفيوضرا  ، 

أل  األوائل ، أعنى في المرائ  ، مرأتروا فري هرذا األصرل برأفالطو  وأرسرطو  

مرر  المرالنيرري  ، وفرري السررلوكيا  مررأتروا بالفيوضررا  وا شرررالا  المرري  عررا 

 طي  ا سكن راني ، ممأترا  بنزعة فالسفية سلوكية  صالح النفس .اليها أفال

فلمررا مرجمرر  الكمررل صررار هنررا خلرريط مرر  حيررر الملميررا  برري  الشرررع وبرري  

وهرم  هللا جرل وعرال الفالسفة ، فأنمج  لنا هذي  المنمجي  الغريبي  ع  شرع 

علررى  طائفرة أهرل الكرالم ، وطائفررة الصروفية الغاليرة ، ن ررروا فري أ  الواجرل

المبرر  فرري الشرررع هررو موحيرر  هللا جررل وعررال ، ون ررروا فرري أ  الفالسررفة هرري 

 ا راك حرائ  األشيا  على ما هي عليه أو طلل الحكمة في األشيا  

 يمني طلل ممرفة الغايا  م  وجو  األشيا  .



 شرح مسائل الجاهلية                                                       

 

400 

وهذا يمني أ  الحكمة أ  من ر في األشيا  ال على وجه المسليم ، يمنري علرى 

 عوة ينرا   بهرا النراس الرى يومنرا هرذا ، فري أنره يجرل أ  وجه الشك ، وهذه 

مشك فرال مصر ق بشري  حمرى مشرك فيره ترم بمر  ذلرك يكرو  لرك البرهرا  علرى 

 ص له أو على صوابه أو على صحمه فمأخذ به .

هذه م  أصل كانر  عنر  اليونرا  ، وهري نروع مر  طريررة البحرر والوصرول 

 الى الحريرة ، طبروها في هذا األمر .

ا الب  منه ألنه ا  لو يصل الى ذلك كا  ايمانه بأ  هللا هرو الواحر  فري لال هذ

المبا ة ، هذا يكو  مبنيا  على ايمانه بوجو  هللا ، ووجرو  هللا بنراه علرى المرلير  

ال على الن ر ، فلم يصرو ، ومرا بنري علرى صيرر صرحيو فهرو صيرر صرحيو ، 

أول واجررل ولررال هررذا كررالم الممكلمرري  فررألزموا حينئررذ أ  يكررو  الن ررر هررو 

بمضررهم أول واجررل الرصرر  الررى الن ررر ، يمنرري ينررو  أنرره ين ررر فرري ا يررا  

 الكونية ، ولال آخرو  هو الشك ولهم في ذلك مأوال  وألوال ممم  ة .

وهذا كما مرى ليس بصحيو ، وليس بجي  ، بل هو باطل ، أل  المب  يملم أ  

له طري  المبا ة فإذا أمرر ، وانما يري  المب  أ  يصو هللا جل وعال خالره هو 

هرو  هللا جل وعال بمبا ة هللا وح ه ال شريك له ، فإنه ممنى ذلك أنه آما  بأ  

الواحرر  فرري ربوبيمرره ، وذلررك أ  موحيرر  األلهيررة ، موحيرر  المبررا ة ، ممضررم  

لموحي  الربوبيرة ، فمر  ألرر بموحير  المبرا ة ، موحير  األلهيرة ، فرر  ألرر ضرمنا  

ح ه ، وكذلك م  ألر على الحريرة بأ  هللا هو الرل وح ه بأ  هللا هو الرل و

، هو الخال  والرازق والم بر فإنره البر  أ  يصرل اذا صرو ذهنره وصرو للبره 

ريشاركون  الى ما يلزم م  ذلك ، وهو موحي  ا لهية ، كما لال جل وعرال : 

لمبا ة ف لنا على أ  ما ال يخل  ال يسمح  ا،  م  ال يخلق شيئ ً وهم يُخلَقون 

 ، فإذا  بطل الشرك .

اذا مبرري  لررك ذلررك فررإ  هررذا المررزي  الررذ  أخرجرره وأفرررزه أهررل الكررالم فرري أ  

الواجررل هررو الن ررر أو مررا أشرربه ذلررك كررا  مرصررو هم فرري الب ايررة هررو اتبررا  

ا يمررا  عرر  طريرر  المرررل ، وأنرره وصررل لقيمررا  عرر  طريرر  فملرره هررو ال 
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ذلك يتب  له ذلك ، فرإذا تبر  لره ا يجال عليه ، وهو أنه ين ر ويسم ل وبم  

 موحي  الربوبية فإنه بم  ذلك يلزم منه أنه يؤم  بموحي  ا لوهية .

لك  هذا أ اهم الى شي  فاس  ، وهو أنهم بم  حي  فسرروا كلمرة الموحير  ، ال 

اله اال هللا ، بأنها في موحي  الربوبية ، وجملوا الن ر والرصر  للن رر وجملروا 

وأنه هرو الخرال  ، جملروه هرو المرصرو  مر  بمترة  وعال  هللا جلاتبا  وجو  

محم  صلى هللا عليره وسرلم ، لرذلك فسرروا كلمرة الموحير  بأنره جرل وعرال هرو 

 الرا ر على االخمراع .

م  هو ا له ؟ لالوا : هو الرا ر على االخمراع ، ما ممنى ا له ؟ لالوا : هرو 

ه ، ما ممنى ال اله اال  هللا ؟ المسمغني ع  ما سواه ، والمفمرر اليه كل ما ع ا

ممناها ال لا ر على االخمراع وا ب اع وا يجا  والخل  اال هللا ، أو كمرا لرال 

آخرو  ال اله اال هللا ، ال مسمغني ع  م  سواه وال مفمرر  كل ما ع اه اال هللا 

، فأ ى األمر الى انحراف كبير في هذه األمة ، وهو أ  مكرو  كلمرة الموحير  

 .هللا جل وعال ا ا لرار بربوبية ممناه

، يمنري بمر  لررو  أنره هللا جل وعرال ولهذا آل بهم المآل الى أ  م  عب  صير 

ليس بمشرك ، بل هو عب  هللا بطريررة أخطرأ فيهرا لمر م موافرمهرا للشررع لكر  

لرريس هررو بخررارل عرر  الملررة ألنرره مررول  بموحيرر  الربوبيررة ، وهررذا ال شررك أنرره 

 مخالف ألصل ا سالم .

اذا مبي  لك ذلك فرإ  أول واجرل علرى المبر  وأخرر واجرل هرو مرا  لر  عليره 

 النصوح م  األمر بمبا ة هللا وح ه ال شريك له .

 فالرسل أول ما طلب  الموحي  ، والنبي صلى هللا عليه وسلم أول ما طلل 

، وعبا مرره ،  هللا جررل وعررالالموحيرر  وبمررر الرر عاة ليطلبرروا مرر  النرراس موحيرر  

 ه صلى هللا عليه وسلم .وطاعة رسول

بم  هذا نرول اذا كا  كما ذكر السائل ، اذا كا  في زما  أو في مكا  مر  ال 

أصال  ، وال يؤم  بأ  هللا هو الخال  ، بل يرولروا  هللا جل وعال يؤم  بوجو  

: أ  األمور هذه أم  على الطبيمة ، وأ  هرذه المخلولرا  والسرما  واألرض 
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والكواكررل ، واألرض واألشررجار واألفررالك ، الررى والشررمس والرمررر والنجرروم 

، وا نسررا  ، أ  هررذه وجرر   هكررذا بمملرريال  هللا جررل وعررال آخررر مررا خلرر  

 يمللونها .

فإنرره البرر  أ  يررأمر  هللا جررل وعررال اذا كررا  كررذلك فررإ  هررذا الررذ  ينكررر وجررو  

ل و الئ  هللا جل وعال ويبي  له ، أ  يأمر بالمفكر , وأ  يبي  له  الئل وجو  

 ربوبيمه .

رم خلقاااوا مااان  يااار شااايل رم هااام الخااا لقون رم خلقاااوا  لرررال جرررل وعرررال : 

 . السم وات واألرض ب  ال يوك ون 

هذا محليل لمسألة الخل  ، ليس ترم احممراال  اال هرذه االحممراال  ، أم خلرروا 

مرر  صيررر شرري  ، يمنرري وجرر وا مرر  صيررر شرري  هررذا احممررال ، الترراني أم هررم 

 أوج وا أنفسهم . الخالرو  ، هم الذي 

نرول لنفرض أنهم خلروا م  صير شي  أو هم لنفرض أنهم هم الخرالرو  أل  

سبل أو ال يري و  أ  يلمفموا لوضمهم أموا م  أ  طري  أم خلروا السماوا  

 واألرض بل ال يولنو  .

اذا  المسررألة انمرررال مرر  األ نررى الررى األكبررر وهررو خلرر  السررماوا  واألرض  

ال ا     لخلق السموات واألرض ركبر من خلق ى ومر س مبارك ربنا وممال

  هذا ال شك فيه  فل ركسم بمواكع ال جوم وإ ه لقسم ٌ لاو الولماون عمايم 

وذلرك أ   هللا جل وعرال ف ل هذا على أ  أول واجل على المكلف هو موحي  

وأنره هرو الرذ   هللا جل وعرال عامة الناس في الر يم والح ير يؤمنو  بوجو  

  لكرر  الطريرر  الررى عبا مرره ال يمرفونرره لررذلك وجررل أ  يؤمنرروا بطريرر  خلرر

الواح  وهو أ  يُمب  هللا وح ه  ونما سواه وأ  يطاع رسروله محمر  صرلى هللا 

 عليه وسلم .

أما ما ذكره هنا مر  لولره : ا يرا  الكونيرة وا يرا  الشررعية فلريس الواجرل 

ا يرا  الشررعية ، الواجرل على المكلف الن ر ال في ا يا  الكونية وال فري 
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ترم بمر  ذلرك يسرم ل علرى هللا جل وعرال على المكلف أول واجل هو أ  يوح  

 الموحي  با يا  الشرعية .

الكونيرة ليرز ا  يرينره برأ   هللا جل وعرال فإذا  انضاف الى ذلك مفكره في آيا  

 الخال  وح ه هو المسمح  أل  يُمب  وح ه وأ  يموكل عليره وأنره ال حرول وال

لوة اال به وأنره مرا شرا  كرا  ومرا لرم يشرأ لرم يكر   ، فرإ  هرذا نرور علرى نرور 

 وخير على خير .

فهرذا نروع آخرر  فاأراه اآلياة الكبارى  أما لوله جل وعال فيما ذكره السرائل 

هللا جرل خالف ما جرى عليه السؤال أل  هذه ا يرة ليسر  آيرة  تبرا  وجرو  

رسالة موسى عليه السالم  فالرسرل ، هي آية كبرى للم ليل على صحة وعال 

لق  ررسل   رسال    مبمر بالبراهي  وا يا  ، والبينا  ال الة على ص لهم : 

وم  ررسل   من كبل  إال رج الً  وحي إليهم ف سئلوا ره  الذكر    ،ب لبي  ت 

يمنرري أرسررلناهم بالبينررا  وأرسررلناهم  إن ك ااالم ال الولمااون ب لبي اا ت وال باار 

هي الكمل المنزلة على األنبيا  فهذا نوع آخر صير ما نح  بص  ه بالزبر ، و

. 

فرإذا  هنررا نرررول ا  المرليرر  مرليرر  ال ينفررع فرري هررذا البررال بررل البرر  أ  يمرررف أنرره 

اممتررل للموحيرر  لمرراذا ؟ ، أهررل السررنة وأهررل الموحيرر  يرولررو  يممتررل للموحيرر  

 نا هو ال ليل الشررعي لل الئل الشرعية ، يمني ما ال ليل الذ  يرفع المرلي  عن

ولول رسوله صلى هللا عليره وسرلم ألننرا أمرنرا بطاعرة هللا  هللا جل وعال لول 

وطاعة رسوله صرلى هللا عليره وسرلم وعنر  المرالنيري  والمممزلرة والممكلمري  

 ال ليل هو ال ليل المرلي ، ال ليل في ا يا  الكونية . 

 أهل السنة وطريرة  ففرق ما بي  هذا المذهل وهذا المذهل ، طريرة

المرالنيي  والمممزلة ومر  شرابههم والممكلمري  , أل  الر ليل عنر نا هرو الر ليل 

الشررعي وعنرر هم الر ليل هررو الرر ليل المرلري بررالن ر فرري ا يرا  الكونيررة وهررذا 

 فرق كبير بي  هذا وهذا .

 السؤال : 
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 ما الفرق بي  الحلولية وأهل االمحا  ؟

 الجوال : 

محا ية شي  آخر ، ول  يكو  م  الناس م  يرول بالحلول الحلولية شي  واال

واالمحا  جميما  ، وهم ممشابهو  والفرق بينهما أ  أهل االمحا  يرولو  ا  

هناك شيئي  منفصلي  امح ا فصارا شيئا  واح ا  ، واذا صار شيئا  واح ا  فإنه 

ى ، ال يربل االنفصال ، يمني امح  هذا بهذا فصار شي  واح  خالح انمه

أما الحلولية فهو أ  يحل شي  في شئ ، واذا حل فيه صار يمتله متاله 

االمحا  يرولو  : امح  الالهو  بالناسو  . الالهو  هو ألنوم ا له 

والناسو  هو المنصر ا نسي ، فإذا امح  هذا بهذا صار الناسو  الها  متل 

 ما لالوا ع  عيسى عليه السالم .

ل رف ، لشي  ، تم ينفصرل عنره فهرو حرال لكنره  الحلول أ  يحل فيه لزم  ،

لرر  ينفصررل عنرره لسرربل مرر  األسرربال ولهررذا الحلوليررة واالمحا يررة يمشررابها  

والحلول حلول عام ، وحلول خاح عن  أهله ، واالمحرا  أيضرا  عنر هم امحرا  

عررام وامحررا  خرراح ، والررذي  يرولررو  بررالحلول المررام هررؤال  أكتررر وهررو الررذ  

مهم اليه م  يرول ا  هللا حاٌل فري كرل مكرا  أو حلرول ينسل اليهم ويؤ   كال

خاح ، حلول خاح يمني في بمض المخلولا  ، أما االمحا  فإنه في بمض 

األزمنررة واألمكنرررة بحسررل الحرررال  و  امحررا  عرررام ولرر  يكرررو  عامررا  عنررر هم 

 المرصو  أ  هؤال  بينهم مشابه في ذلك لك  الحريرة منفصلة .

 . نكمفي بهذا الر ر . الرأ

 

 

 بسم هللا الرحم  الرحيم 

 وصلى هللا وسلم وبارك على النبي األمي  وعلى آله وصحبه والمابمي  .

لال ا مام المج   , شيخ ا سالم المج   محم  ب  عب  الوهال , رحمره هللا : 

المسألة التالتة والخمسو  : اعمال الحيل الخفية وال اهرة في  فرع مرا جرا   



 شرح مسائل الجاهلية                                                       

 

405 

وك لاات  , ولولرره :        ومكااروا ومكاار هللا  لى : برره الرسررل , كرولرره ممررا

  ئفة مان رها  الكالا ب لام اوا ب لاذل ر ا   علاى الاذين لام اوا وجاه ال ها ر 

 . واكفروا آخره لولهم يرجوون 

 ا لرار بالح  ليموصلوا به الى  فمه .الرابوة والخمسون : 

 حمه هللا ممالى : الحم  ب وبم  لال ا مام الشيخ محم  ب  عب  الوهال ، ر

مر  المسرائل المري خرالف فيهرا رسرول هللا صرلى المسألة الن لنة والخمسين : 

هللا عليه وسلم أهل الجاهلية اعمال الحيل ال اهرة الحيل الخفية وال اهرة في 

 ، ولولره :  ومكاروا ومكار هللا   فع مرا جرا   بره الرسرل كرولره ممرالى : 

ا ب لذل ر    على الذين آم وا وجه ال ه ر وك لت   ئفة من ره  الكال ب آم و

  واكفروا لاخره لولهم يرجوون 

هذه الخصلة والصفة يشمرك فيها كل م  يري   فع الح  ومحاربمه م  أع ا  

هذه الم اوة الرى يومنرا برل  هللا جل وعال الرسل وم  أع ا  أمباعهم منذ خل  

يرير  أ  يموصرل الرى الى أ  يرر هللا األرض ومر  عليهرا ، وذلرك أ  المر و 

مبمغرراه بأيرررة طريررر   بطريرر   ررراهرة أو بطريررر  خفيررة ، فرررأ  وسررريلة عنررر ه 

لوصوله الى مبمغاه فإنه يسلكها ، وهذا بينه جل وعال في الررآ  كتيررا  ، فري 

أ  الررذي  كفررروا مرر  أعرر ا  الرسررل يمكرررو  ، وبرري  أ  هررذه المرر اوة لائمررة 

ذل  جول اا  لكا   بااي عاا واً ماان وكاا ومسرممرة ال انفكرراك منهررا لرال سرربحانه : 

 .  المجرمين وكفى برب  ه ي ً و صيراً 

وبي  سبحانه أ  أول رسول أُرسل ، أنه مكر به لومه أع رم مكرر   وأعملروا 

ممه الحيل الخفية والحيل ال اهرة ، وهو نوحا  عليه السالم ، لرال جرل وعرال 

 كر ،  يمني أع م م  ومكروا مكراً كبرا  مخبرا  ع  لومه : 

 .... اآلية  وك لوا ال الذرن لالهالكم  عمل مكروه ، 

وهذا المكر الكبار الرذ  امصرفوا بره  فمهرم اليره عر اومهم للرسرول نروح عليره 

السالم ، وهذا هو شا  م  عا ى كل رسول ، م  عا ى ابراهيم عليه السالم 
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، مرر  عررا ى يوسررف عليرره السررالم ، مرر  عررا ى كررل األنبيررا  والرسررل فررإنهم 

 و  هذا السبيل .يسلك

وموسى عليه السالم مع لومه ، كيف فمل فرعو  مرا فمرل ؟ ، وعيسرى عليره 

السالم ، كيف فمل ممه اليهو  ما فملوا ؟ ، وذكر هنا رحمه هللا ممالى آيرة آل 

وهي في لصة عيسى عليه  ومكروا ومكر هللا وهللا خير الم كرين  عمرا  

يسرى عليره السرالم الرى ملرك زمرانهم ، السالم ، وذلك أل  اليهو  سموا لرمل ع

بأ  أصروه بره ونسربوا اليره أشريا  صا مره منره ، فرأرا وا أ  يسرمى فري لملره ، 

وما  كاللاوه وما   ، ورفرع مكانره ومكانمره عليره السرالم   هللا جل وعرال فأنرذه 

، وهذا الرذ  فملروه مر  المكرر ، السرمي بهرذا النروع  لهم  صلبوه ولكن شبه

 ومكااروا ومكاار هللا وهللا خياار الماا كرين  ل وعررال : مرر  المكررر ، لررال جرر

 سبحانه وممالى .

وفملهررم ممرره كتيررر ، عيسررى بخصوصرره كتيررر ، فرري أنهررم يفملررو  مررا برره ر  

رسالمه عليه السالم ، وع م ا يما  به ، وا يذا  لره ، ولمر  ممره فري عر اوة 

  اهرة وع اوة خفية . 

لكالا ب لام اوا ب لاذل رُ ا   علاى وك لات   ئفاة مان رها  ا ولال جل وعال : 

، وهررذا مرر    الااذين لام ااوا وجااه ال هاا ر واكفااروا لاخااره لولهاام يرجوااون 

المكر الرذ  مكرر أهرل الكمرال بنبينرا صرلى هللا عليره وسرلم ، ومكرروا بأمباعره 

وبهذا ال ي  ، في أنهم أعلنوا شيئا  وأخفوا شريئا  أخرر ليصر وا النراس عر   ير  

وإذ  مرر  مشررركي لررريث ، حيررر لررال جررل وعررال : هللا وهكررذا عمررل الكفررار 

يمكر ب  الذين كفروا لينبالاو  رو يقاللاو  رو يخرجاو  ويمكارون ويمكار هللا 

 . وهللا خير الم كرين 

 وهكذا فمل أهل النفاق ، المنافرو  فملوا الفملة نفسها ، واليهو  فملوا الفملة 

وسريلة واجمممروا علرى  نفسها ، أ هروا شيئا  وأبطنوا شيئا  أخر ، وسموا بكل

 الص  ع   ي  هللا والرمو  بكل صراط لذلك .
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وهذا  اهر البيا  في ماريخ الرسل علريهم السرالم وفري سريرة محمر  بر  عبر  

هللا  اهر في أ  م  عا ى هذه الرسالة فإنه أعمل كل وسريلة عنر ه مر  مكرر 

 ي  وحيلة وخ يمة واصرا  وع اوة  اهرة وخفية ليصل الى الص  ع  هذا ال

والنبري صررلى هللا عليرره وسررلم برري  لصرحابمه هررذا المكررر وتبررمهم وكررانوا تررابمي  

على الح  واله ى في مكة لما كانوا ضرمفا  أللرة ، لمرا كرانوا ضرمفا  لليلري  

النبري صرلى هللا عليره منرار ا سرالم فضرو  هللا جل وعال يُْسمَذلو  ولما أعلى 

هللا  راهر وجمرل سررائرهم الرى المنافري  وبي  ما هرم عليره وعراملهم بال وسلم

، وبي  سبحانه في ع   م  السرور مكائر  المشرركي  وأهرل الكمرال جل وعال 

 هللا جرل وعرال والمنافري  وجميع األع ا  حول هذه الرسالة وال ي   الرذ  أذ  

 به . 

ومكروا ومكار هللا  لوله رحمه هللا ممالى ، اعمال الحيل واالسم الل با ية : 

 سم الل الحس  الجميل وذلك أ  حريرة المكر هو اعمرال األشريا  هذا م  اال

الخفية لقيراع بالممكور به ، وهللا جل وعال يمكر بح  ، والمكرر فري أساسره 

صفة ليس  صفة كمال ، ولكنه يكو  صفة كمال اذا كا  لر فع عر و ، أو فري 

فا  مرابلة اعم ا  أو كا  ا هار المزة والروة وصفا  الكمال والمكر فري صر

هللا مر ممكم أنه مر  الصرفا  الفمليرة المري ال مطلر  اال مرير ة ، ال مطلر  برال 

مريي  ال يرال م  صفا  هللا المكر وم  صفا  هللا االسمهزا  وم  صفا  هللا 

 المخا عة أو أنه يخ ع . 

ال هذا ال يرال ، بل يُرال م  صفامه سبحانه وممالى أنه يمكر بمر  مكرر ب ينره 

أو بأوليائه ، وأنه يخ ع جل وعال م  خا عه أو خا ع نبيه أو  ، أو برسوله ،

يسمهزئ بم  اسمهزأ ونحو ذلك ، وذلك أل  هذه المرابلة م ل على كمرال أل  

الغالل أ  م  مكر وخا ع أو اسمهزأ في الخفا  فإنه ال يُ رى عنه ألنه يمجره 

هذا بمرا هرو للوصول الى مرصو ة في الخفا  ، وهللا جل وعال اذا لابل فملهم 

أكمل منه وهو م  جنسه فإنه ي ل على كمرال الررل جرل وعرال فري أسرمائه ، 

وصفامه في جبرومه ، ول رمه ، ولهره ، وعزمه ، وواليمه ، ونصرمه لمبرا ه 
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المررؤمني  الجررامع فرري ذلررك هررو مررا ذكررره ا مررام برولرره اعمررال الحيررل الخفيررة 

 وال اهرة في  فع ما جا   به الرسل . 

ال يملكرو  أ  يرفمروا مرا جرا   بره الرسرل ، وانمرا ي نرو  أنره  ومملروم أنهرم

يمكنهم ال فع لك  هذا ال يمك  ، أعني يمكنهم ال فع لكر  الرروع ال يكرو  أل  

مؤي  رسله ، لهذا اخمار الشيخ رحمه هللا كلمة ال فع ألنها هري  هللا جل وعال 

 رسروله صرلى المي مكو  في  نهم ، أمرا الرروع فإنره ال يمكر  أل  هللا ناصررٌ 

 هللا عليه وسلم .

النبي صرلى هللا عليره اذا مبي  هذا فأهل الجاهلية م  األميي  والكمابيي  عا وا 

بأسرراليل كتيرررة ومكررروا ، وأعملرروا الحيررل الخفيررة وال رراهرة فرري أصررل  وسرلم

ال ي  ، وأيضا  في بمرض فروعره ، وفري بمرض مرا جرا  بره مترل مرا جرا  فري 

ومر  مترل أشريا  كتيررة   لاالهم الالاي كا  وا عليها  م  والهم عان كب الربلة : 

 لالوها للمشكيك في هذا ال ي  .

أما في هذه األمة فإ  خصال أهل الجاهلية موجو ة فيهم أل  هذه مر  نروازع 

ا نسررا  اذا عررا ى واسررمحكم  المرر اوة والبغضررا  فرري للبرره ، أو أرا  نصرررة 

يرر  فإنرره يُممررل الحيررل نفسرره ولررو لررم يكرر  تررم بغضررا  أرا  نصرررة نفسرره فيمررا ير

الخفية وال اهرة في نررض مرا عنر  ا خرري  ، وهرذا موجرو  ممفرلرا  فري هرذه 

األمة في أنره مر  لرم يرمنرع بمرا عنر  ا خرري  فإنره يسرمى الريهم ، يسرمى فريهم 

 بأنواع لقيراع بهم ، أو ل فع ما عن هم . 

بية لما هم والواجل هنا أ  يمري المبا  ربهم جل وعال ، وأ  ال مأخذهم المص

عليه ، والمبمية لمذهل أو حزل أو طائفة أو جماعة ، الى اعمرا  أ  ما عليه 

 ا خرو  صلط ويجل أ  يسمى ض ه . 

وهذا هو البال  الذ  ولع منذ ل يم الزما  ، يمني منذ أوائل الرررو  مر  هرذه 

البمتة المحم ية , فرإذا ن رر  وجر   أ  الفرم  المري حصرل  مرا حصرل  اال 

 ا ا عمال .بمتل هذ
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خذ متال  فمنة خلر  الرررآ  وكيرف سرمى بمرض أعر ا  االعمررا  الحر  ، وهرو  

أحمرر  برر  أبرري  وآ  ومرر  ممرره كيررف سررموا بالحيررل الخفيررة وال رراهرة لقيررراع 

مر  نجرا وولرع مر  ولرع ، هللا جرل وعرال بالناس ، واح ار الفمنة فيهم  ونجى 

 . هللا جل وعال والبال  ال يرفمه اال 

ا في الفمة المي ولع فيها الباطنيو  منذ ب أ  الحركة المري يسرمونها واذا ن رن

المه يرة ترم الفاطميرة ترم الررامطرة ، لمجر  أ  هرذا السرمي بلر  أشر ه ضر  أهررل 

 ا سالم بمامة ، وض  خاصة أهل ا سالم .

وم  ن ر أيضا  الى ما فمله الفالسفة الممينو  لهوالكو ، لم  ممره مر  الممرر 

األمة وبمبا ها وبالص  ع  المزام مرا فملروا ، لكر  يبررى أمرر  كيف فملوا بهذه

 , وب المزة ولرسوله وللمؤمني  .هللا جل وعال 

وهكذا يح ر أيضا  في أشيا  خفية ألرل مر  ذلرك ممرا لر  ال مكرو  سرجاال  بري  

الكفر وا سالم ، وانما يكو  بي  أهل ا سالم م  المرذاهل المخملفرة وا را  

أ  ما هي عليه ح  فيسمو  ض  ا خري  ، فسمى منذ زما   ، فكل فئة مرى

سمى أهل الرأ  ض  صيرهم ، وسمى الممكلمو  ض  صيرهم وفملوا ما فملوا 

 ، وهذا نسأل هللا المافية ، كتير ج ا  . 

ولهرررذا مررررى أ  طائفرررة مررر  المبرررا  والصرررالحي  اعمزلررروا مخالطرررة الملررروك ، 

زمر  كتيرر ، ألجرل أنهرا ال مسرلم مر  مخالطة األمرا  ، مخالطة الروالة ، فري 

أهوا  وفم  ومكر واعمال لمتل هذه الحيل ، وما يري و  ، فخشوا أ  ي نسوا 

 ينهم بمتل هذه األفمال وهذا بال  ولع فكا  مر  لررأ المراريخ ، والبر  لطالرل 

الملم أ  يررأ الماريخ  يج  أنه ال يسمريم في زم  ، منذ يمني مرريبا  سنة مائرة 

للهجرة ، لم يسمرم حال ، بل هناك فم  كتيرة وألروال وابرمال ا  الرى وتماني  

زماننا الحاضر وأما في هذا الزم  وما لبله فإنره وجر  فيره مر  اعمرال الحيرل 

الخفية وال اهرة في  فع ما جا   به الرسل ، بل في  فرع مرا جرا  بره محمر  

 صلى هللا عليه وسلم ، ما لم يسب  له متال . 
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ي اعمال الحيل وفي الر  والم اوة ، كا  على نوع مرا   كرا  بل كا  األمر ف

لويا  بالنسبة لوسائل زمنه ، لكنه كا  ضميفا  بالنسبة الرى الوسرائل فري الرزم  

الحاضررر ، وهررذا نررراه اليرروم أ  الجرراهليي  مرر  المشررركي  والكمررابيي  ومرر  

بلسراننا يماونهم م  المنمسبي  الى ا سالم مم  هم مر  بنري جلر منا ويمكلمرو  

ويسرركنو  فرري  يررار ا سررالم بمامررة  ، مجرر  أ  هررؤال  سررموا فرري اعمررال الحيررل 

الخفية وال اهرة في  فع هذه الرسالة المحم ية ، واضماف شأ   ي  ا سالم 

. 

وهذا ال يخفى عليكم الوسرائل الكتيررة الممنوعرة فري ذلرك ، فمنهرا وهرو أشر ها 

أ  منررذ برر أ االسررمممار مرر  األعمررال ال رراهرة الحرررول المسررممرة المرري برر 

وأسررموه اسررمممارا  ونفررس االسررم فيرره اعمررال حيلررة خفيررة بإحرر ار مصررطلحا  

لمرلل الحررائ  عنر  النراس ، هرم أمروا مممر ي  ، أمروا صاصربي  ، أمروا  رالمي  

ألصرراض كتيررة منهرا أصرراض المجرارة ، ومنهرا المبشرير ، ومنهرا ا ضررماف 

لمو  م   اخلهرم ، وهرذا األمرر اضماف المسلمي  ومنها ممرفة ما عليه المس

الذ  هم عليه ، سموا ما فملوا ، سموه اسمممارا  ، يمني طلبا  لممارة األرض 

. 

   واسالومركم فيه   يمني جملكم لكي مممروها ، هرم اذا  أمروا الرى بلر   لرالوا

نح  مسمممري  ، يمني نري  عمرارة هرذه األرض والمخطريط لهرا ، و.. والرى 

 .آخره ، والحضارة 

وحريرررة األمررر المرر اوة ال رراهرة البينررة ، وهررذا مرر  أوائررل المصررطلحا  المرري 

شنها المسمممرو  علرى أهرل ا سرالم ، فغيرر  كتيررا  مر  الحررائ  ، انطلر  

علررى الكتيررر ، وجهرر  مررا هررم عليرره حمررى ا  بمضررهم ، أعنرري مرر  المسررلمي  

يانرا ، وأمرا انخ عوا بذلك ولالوا هرم خيرر لنرا ألنهرم يرير و  لنرا الرفمرة فري  ن

  يننا فهو لنا .

وهررذا مرر  األعمررال الخفيررة الر يمررة لهررم ، وأذكررر هررذا فرري المصررطلحا  المرري 

حصررل  بمرر  ذلررك فكررل مصررطلو يصرررف عرر  الحرر  هررو مرر  الحيررل الخفيررة 
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والمصررطلحا  كتيرررة جرر ا  ال حصررر لهررا ، مجرر  أ  برري  حرري  وأخررر ي هررر 

فرر  وانمرا مكرو  مصطلو ، ومملوم أ  المصطلحا  ال مرأمي هكرذا مر  رأ  

مرر   راسررة ،  راسررة هررذا المصررطلو فرري لف رره ومررا يررؤتر برره ، وكيررف ينشررر  

كيف ي اول ، وكيف يرسخ في المجممما  وعن  المسلمي  ، حمى يحصرل مرا 

ذكرنا  النبي صلى هللا عليه وسلمأرا وا م  مغير م ي  الناس و فع ما جا  به 

هرة فيمرررا يسرررمونه لكرررم أ  لررر مهم وحرررربهم هرررذه مررر  أع رررم األعمرررال ال رررا

باالسمممار ، فر  كان  حربرا  مملنرة بينرة ولرام فيهرا بالجهرا  مر  لرام مر  أهرل 

مرر  نصررر ولرربض مرر  لرربض ، وب عالبررة  هللا جررل وعررال ا سررالم ، فنصررر 

 األمور.

مرر  األمتلررة أيضررا  علررى هررذا المكررر واعمررال الحيررل والمرر اوة بوسررائل خفيررة 

  االسرمممار بر أ مبكررا  فري الررر  و اهرة ما حصل مر  وسرائل المملريم ، أل

السا س عشر للميال  ، ولما رأى المسمممرو  واألع ا  ، لما رأوا أنهم الب  

أ  يأمي يوم ويمركوا فيه هذه البال  أعني بال  ا سالم ، لجأوا الى أ  يملمروا 

طائفة م  أهل ا سالم الممليم الغربي الخالح ، فأخرذوا مرنهم فئرة كبيررة مر  

صر وم  شمال أفريريا وم  صيرهم ليمملموا هنراك حمرى اذا رجمروا الشام وم

، رجموا ونفوسهم مع الغرل ومع األع ا  وليس  نفوسهم مرع رسرالة محمر  

صلى هللا عليه وسلم ، ل  ال يكفرو  بحسل مرا يرأمو  بره لكر  النفروس مكرو  

ة مائلة الى أولئك فر  ينفذو  بهم ، ويمملرو  عر  طرريرهم مر  األعمرال الخفير

والحيل ما ال يممل مرع صيررهم ، وكرل ا رسراليا  للمملريم منرذ الررر  الماسرع 

 عشر ، والرر  المشري  كلها على هذا المنوال .

وأتر  كما مرو  مأتيرا  كبيرا  ج ا  في نرل بال  ا سالم م  المري ة ا سالمية 

مية الى المشكيك والى أفكار مخملفة وآرا  ممنوعة أضمف  لروة الربال  ا سرال

 الى محكيم  هللا جل وعال ، وم  ذلك أيضا  نزع محكيم شرع 

 صيره م  الرواني  الفرنسية أو البريطانية أو صيرها .
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وهذا ال شك أنه م  الحيل ال اهرة البينرة ومر  ذلرك أيضرا  وهرو أع مره فيمرا 

يشرراه ه ا   الكتيررررو  مررر  النررراس اعمررال وسرررائل ا عرررالم بجميرررع أنواعهرررا 

موع والمرئي في المشكيك فري هرذا الر ي  أو اضرماف االلمرزام المررو  والمس

 بإتارة الشبها  واتارة الشهوا  . 

وهذا مما كا  عليه أهل الجاهلية ، أل  أهرل الجاهليرة مر  الكمرابيي  واألميري  

سموا بطريرمي  اما طري  الم اوة وال اهرة أو الشبها  أو الشهوا  ، وهرذا 

  طريرر  وسررائل ا عررالم بأنواعهررا بررل هررو الررذ  يحصررل فرري هررذا الزمررا  عرر

زا   المسألة الى شي  ع يم ج ا  فصار  البيو  يميث أهلها فيهرا وكرأنهم 

ليسوا في البل  المي يميشو  فيها ومملوم أنه ، أ  السلف برل أ  الملمرا  نهروا 

ع  السفر الى بال  المشركي  ، اال لشي  بري  مرع ا هرار الر ي  ، وذلرك أل  

البال  فالب  ولو جلس م ة يسيرة اذا كا  ليس لويا  في  ينه م  ذهل الى ملك 

، ومررا عليرره هللا جررل وعررال ، ولرريس لويررا  فرري علمرره ، وفرري ممرفمرره بمررا أنررزل 

 المشركو  واألع ا  فأنه الب  وأ  يمأتر . 

فكيف اذا جا   بال  المشركي  والكفار وجا   الحضرارا  صيرر ا سرالمية 

ها وشبهامها وكفرها والحا ها وع اومها جرا   كما يزعمو  والم نيا  بفسا 

الى البيو  وصار الرجل والمرأة م  أهل ا سالم ربمرا خرالطوا هرؤال  عر  

طريرر  مررا يرررو  أو مررا يسررممو  أو مررا يرررر و  أكتررر مرر  مخررالطمهم ألهررل 

 ا سالم .

وهذا له أتره البال  في المسمربل هذا مر  أشر  الوسرائل اليروم ، ألنره ال يحجرز 

عليه ، لك  م  أع م الوسائل اليوم في  فع ما  هللا جل وعال ن  م  م ِّ اال ع

جا   به رسالة محم  صلى هللا عليه وسلم ، والمشكيك فيها واتارة الشربها  

والشهوا  هري هرذه الوسرائل ا عالميرة فهري مر  أع رم الحيرل والمكرر الرذ  

لك المكر ووسائل موجه الى هذه األمة ، اذا كا  كذلك فهذه وأمتالها وسائل لذ

 لملك األعمال والحيل الخفية وال اهرة . 
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والواجل حينئذ على أهرل ا سرالم نصررة  ير  محمر  صرلى هللا عليره وسرلم ، 

اذا كا  هذا م  أولئك م  المكر والحيل وال فع ال راهر البري  فرإ  علرى أهرل 

هرة ا سالم أ  ينصروا  ينهم وأال يسمسلموا لملك الم اوة ولملك الحرل ال را

, لال سربحانه هللا جل وعال والباطنة ألنهم ا  اسمسلموا لها انمهوا اال ما شا  

 :  ولن الرضى ع   اليهو  وال ال صا رى حالاى الالباع ملاالهم  والملرة مشرمل

 ما هم عليه م  المري ة والشريمة والسلوك .

اذا  هذه هي الملة مشمل المري ة والشرريمة والسرلوك فمرا هرم عليره لر  يرضروا 

 اذا امبممه هذه األمة بل اذا امبمه النبي محم  صلى هللا عليره وسرلم فرإذا لرم اال

هللا جررل يمبمرره فررإ  المرر اوة سررم ل ، وا  الحرررل سررم ل ، وهررذا هررو مررا أمررر 

يا  ريها  ال باي ج ها  الكفا ر  به أ  نكو  حريصي  في جها  األعر ا   وعال 

 .  والم  فقين ور لم عليهم 

  والمكا  ، ولهذا واجل علرى أهرل ا سرالم وجوبرا  وهذا يمنوع بحسل الزما

عينيا  وكفائيا  كال  حسل حاله أ  ال يمساهلوا في هذه الحيرل الخفيرة وال راهرة 

لمشكيك الناس فري  يرنهم بإترارة الشرهوا  واترارة الشربها  ألنهرا ومر  جررل 

 هللاعرف ألنها الب  أ  مرل  الرلل ومرل  النفس ومشكك ا نسا  اال م  رحرم 

 .جل وعال 

والررنفس مجبولررة علررى حررل الرر نيا وعلررى ا ينرراس بهررا فررإذا أممهررا الشرربها  

والشهوا  فربما لم يسلم  ي  األكترري  كمرا هرو الوالرع مر  جهرة أخررى هري 

ألررل مرر  ذلررك فرري اعمررال الحيررل لكرر  ليسرر  ضرر  أصررل ا سررالم وضرر  أمررة 

يرة وجر   ا سالم لك  بي  المسلمي  فإ  هذه الخصلة م  خصال أهل الجاهل

فرري كتيررر مرر  المسررلمي  اذا اخملفرروا فرري شرري  وخاصررة فرري هررذا الررزم  فإنرره 

يسمى بمضهم ض  بمض ، وهذا يفهم أ  كل فئة صير الفئة األخرى وهللا جل 

 وعرال أبطرل هرذا وجمرل المرؤمني  والمؤمنرا  أوليرا  لربمض لرال سرربحانه : 

ية أنها ضر  وممنى هذه الوال  والمؤم ون والمؤم  ت بوضهم رولي ل بوض 

الم اوة فإذا كا  هناك سرمى ، فممنرى ذلرك أ  هنراك عر اوة أو أ  هنراك عر م 
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 خررول فرري مرمضررى الشررريمة اذا كررا  هنرراك نصرريحة فالنصرريحة لهررا سرربلها 

 الشرعية ولها مرمضيامها .

وواجل على أهل ا سالم وخاصة مم  عن هم مجمما  أو جماعا  أو فئا  

صررروا للررنفس ، وواجررٌل علرريهم أ  يرجمرروا أو مررذاهل أو نحررو ذلررك أ  ال ينم

والى كمابره والرى سرنة رسروله صرلى هللا عليره وسرلم والرى  هللا جل وعال الى 

ه ى الملما  الربانيي  في الامة الح  وابطال الباطل والنصريحة نصريحة مر  

، والممرراو  علررى البررر هللا جررل وعررال أخطررأ وبررذل الوسررع لرره فرري أ  يصررلحه 

 والمروى . 

بالنمائم والوشايا  ونحو ذلك فهرذا لريس مر  سربيل أهرل ا يمرا  ،  أما السمي

أهل ا يما  الناصحو   اهرو  يبينو  في أنه م  يخطرأ فإنره ينصرو ويبري  

له بالطريرة المناسبة الشرعية ، وأما هرذه المر اوا  والمخربرا  واعمرال كرل 

 فع وفي فئة ض  األخرى هذا ال شك أنه مما يمك  في الجملة م  المأتير في 

وم  ن ر ومحرك , حرك للبره ومأمرل فري  هللا جل وعال ع م االلمزام بشرع 

 الوالع وج  أ  بمض الناس ُصُ وا ع  الح  .

ألجررل هررذه االخمالفررا  فكتيررر مرر  النرراس لرريس األكتررر يمنرري عرر   لرريس برليررل 

أولممهم هذه االخمالفا  بي  الفئا  ا سالمية في شي  يمو  الى المشكيك في 

فري وسرائلهم وال فيمرا  هللا جرل وعرال مة وسبل ذلك أ  هؤال  لرم يمرروا الشري

يأمو  ويذرو  ولم يصبروا على خطأ المخطأ وعلى صلرط الغرالط ، مر  كرا  

يممل ل  يخطئ ، ل  يخطئ عليرك لر  يمنراول أنر  بشري  فرإذا كرا  االنمصرار 

 بالباطل هنرا ولرع شري  كبيرر مر  مشركيك النراس أو مر  الشرحنا  فري النفروس

 المي جا   الشريمة بمركها بي  المؤمني  .

مملوم أ  مر  أخطرأ وصرار ضررره مممر يا  الرى صيرره فإنره يرؤمر برالممروف 

وينهى ع  المنكر ويُسمى فيه برالطرق الشررعية ولر  مصرل هرذه الطررق الرى 

ابالغ ولي األمر فيما يرمضي ذلك ، ولك  فري الجملرة السرمي برالر  ، السرمي 

 ائم والوشايا  ونحو ذلك هذا مما يضمف جملة الح  .بي  هذه الفئا  بالنم
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مما يرال في هذا أيضا  ربما يأمينا مفصيله ا  شا  هللا فري مسرألة سرمأمي وهري 

الممصل للمذهل فيمرا يمملر  بممصرل جماعرا  بمرض الجماعرا  ا سرالمية 

لمررا هرري عليرره ، وأ  هررذا صرر  عرر  كتيررر مرر  الحرر  أو شرركك أو ر  بمررض 

 م والطاعة , نمركه لذلك الموضع ا  شا  هللا ممالى .الشبال ع  االلمزا

المرصو  م  ذلك أ  المسلم ل  يرع في أنه يتبط ع  الحر  أو يرر  بطريررة ال 

يملم هو مآلها ولر  يحررك فري ذلرك وهرو ال يملرم مرآل ذلرك ، فرإذا اشرمبه عليره 

األمررر وجررل عليرره أ  يررر ه الررى أهررل الملررم وأ  يمبررع طررريرمهم أل  الصرروال 

رعايمرره ومنميمرره والممرراو  فيرره علررى البررر والمررروى والباطررل أو الغلررط  واجررل

الذ  ولع فيه م  يرع هذا يُر  بالطرق الشرعية السليمة حمى ال يرع في األمة 

المشرركيك فرري أصررل  ينهررا أو فرري االلمررزام بررالمنه  السررو  ، وممنررى هررذا كلرره 

 ي خله مح  لاع ة األمر بالممروف والنهي ع  المنكر .

 بهذا الر ر . نكمفي

 


