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 أمهية التوحيد - 1
احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً 

 عبده ورسوله... أما بعد:
 

ه، يف هذه احللقات العلمية، يف شرح كتاب فنبدأ إبذن هللا تبارك وتعاىل وحبوله وقوت
التوحيد ، املوسوم بـفتح اجمليد ، والتوحيد ال خيفى على أحد من املسلمني أمهيته؛ ولكن رمبا 

 غفل اإلنسان عن أمهية بعض ما يعلم أنه أهم األمور، مع عامل الزمن والغفلة والتكرار.
 

ىل هو توحيده عز وجل ومعرفته، فأعظم قضية وواجب، وأعظم ما شرعه هللا تبارك وتعا
وهو إمام اهلدى، وإمام املوحدين، وهو الذي بعثه هللا تبارك -والرسول َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 

إمنا جاء ليحقق كلمة التوحيد،  -وتعاىل رمحة للعاملني، فدعا إىل هللا، وجاهد فيه حق جهاده
 ويدعو إليها.

 
وحذره منه؛ هو الشرك، الذي هو ضد التوحيد، فأمره هللا وأعظم ما هنى هللا عنه رسوله، 

َنا 19تبارك وتعاىل بقوله: فَاْعَلْم أَنَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ َواْستَـْغِفْر ِلَذْنِبَك ]حممد: [ وقال: ُُثَّ أَْوَحيـْ
ُث قال: َوَلَقْد أُوِحَي إِلَْيَك [ وهذا هو التوحيد، 123ِإلَْيَك َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإبـْرَاِهيَم َحِنيفًا ]النحل:

 [.65َوِإىَل الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن اْْلَاِسرِيَن ]الزمر:
 

فاهلل تبارك وتعاىل خياطب هبذه اآلية داعية التوحيد العظيم، وإمام املوحدين، وهو رسول 
[ فكل الرسل 65َلْيِه َوَسلََّم: َوَلَقْد أُوِحَي ِإلَْيَك َوِإىَل الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلَك ]الزمر:هللا َصلَّى هللُا عَ 

أوحى هللا إليهم؛ هبذا األمر العظيم: َوَلَقْد أُوِحَي إِلَْيَك َوِإىَل الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت 
[ فإذا كان هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل حيذر رسوله 65اِسرِيَن ]الزمر:لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن اْلَْ 

ومصطفاه وخريته من خلقة حممدًا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم؛ من الشرك، فيجب علينا حنن 
الضعفاء، والذي احتمال وقوعنا يف الشرك وارد أن حنذر منه، أما هو َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 

 حتمال فيه غري وارد، ولكن التحذير له من ابب التذكري.فاال
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فالواجب علينا أشد يف أن نتحرى معرفة التوحيد، ومعرفة ضده وهو الشرك، فنوحد هللا 
تبارك وتعاىل، ونعبده وحده ال شريك له، ونتجنب الشرك الذي هو هبذه املنزلة، واملثابة، 

 واْلطورة.
 

دروس بعض األبواب من كتاب فتح اجمليد وعندما أقول: وسوف خنتار إبذن هللا يف هذه ال
قال الشارح، فإمنا أعين به شارح كتاب التوحيد : الشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ رمحه 

 هللا، وعندما أنتقل إىل الكالم على الشرح املذكور؛ فأصدر كالمي بلفظ: أقول.
 
 فضل التوحيد  - 2

 : ه هللاقال الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمح
'ابب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول هللا تعاىل: الَِّذيَن آَمُنوا َوَلَْ يـَْلِبُسوا ِإميَاهَنُْم 

 [.82ِبظُْلٍم أُولَِئَك هَلُُم اأْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن  ]األنعام:
 

َوَسلََّم: }من  وعن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيهِ 
شهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأن حممداً عبده ورسوله وأن عيسى عبد هللا ورسوله، 
وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه، واجلنة حق، والنار حق، أدخله هللا اجلنة على ما كان من 

 العمل أخرجاه    { '.
 

ا يكفر من الذنوب، ابب خرب مبتدأ قال الشارح: ' قول املصنف: ابب فضل التوحيد وم
 حمذوف تقديره: هذا.

 
قلت: وجيوز أن يكون مبتدًأ خربه حمذوف، تقديره: هذا، و)ما( جيوز أن تكون موصولة 
والعائد حمذوف، أي: وبيان الذي يكفره من الذنوب، وجيوز أن تكون مصدرية، أي: وتكفريه 

 الذنوب، وهذا الثاين أظهر. '.
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 من واالهتداء   تفسري آية األ - 3

'قول املصنف: وقول هللا تعاىل: الَِّذيَن آَمُنوا َوَلَْ يـَْلِبُسوا ِإميَاهَنُْم ِبظُْلٍم أُولَِئَك هَلُُم اأْلَْمُن َوُهْم 
عن الربيع بن أنس  -وساق بسنده-[ قال ابن جرير : حدثين املثىن 82ُمْهَتُدوَن  ]األنعام:

 قال: اإلميان: اإلخالص هلل وحده.
 

وقال ابن كثري يف اآلية: أي: هؤالء الذين اخلصوا العبادة هلل وحده، وَل يشركوا به شيئاً هم 
 اآلمنون يوم القيامة، املهتدون يف الدنيا واآلخرة.

 
 وقال ابن زيد ، وابن إسحاق : هذا من هللا على فصل القضاء بني إبراهيم وقومه.

 
: فأيُّنا َل يظلم نفسه؟ فقال رسول هللا وعن ابن مسعود : } ملا نزلت هذه اآلية، قالوا

ْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم   َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ليس بذلكم، أَل تسمعوا إىل قول لقمان : ِإنَّ الشِ 
 [    {.13]لقمان:
 

وساقه البخاري بسنده فقال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أيب حدثنا األعمش 
مة عن عبد هللا رضي هللا عنه قال: } ملا نزلت: الَِّذيَن آَمُنوا َوَلَْ يـَْلِبُسوا حدثنا إبراهيم عن علق
[ قلنا: اي رسول هللا! أينا ال يظلم نفسه؟! قال: ليس كما تقولون، َل 82ِإميَاهَنُْم ِبظُْلٍم ]األنعام:

ْرَك يلبسوا إمياهنم بظلم: بشرك، أوَل تسمعوا إىل قول لقمان البنه:  اَي ُبيَنَّ ال  ُتْشرِْك اِبَّللَِّ ِإنَّ الشِ 
 [    {.13َلظُْلٌم َعِظيٌم  ]لقمان:

 
محد بنحوه، عن عبد هللا قال: } ملا نزلت  الَِّذيَن آَمُنوا َوَلَْ يـَْلِبُسوا ِإميَاهَنُْم ِبظُْلٍم  وأل

رسول هللا!  [ شق ذلك على أصحاب رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، فقالوا: اي82]األنعام:
فأيُّنا ال يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، أَل تسمعوا ما قال العبد الصاحل:  اَي ُبيَنَّ ال 

ْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم  ]لقمان:  [؟ إمنا هو الشرك    {.13ُتْشرِْك اِبَّللَِّ ِإنَّ الشِ 
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حلسن والكليب : وعن عمر أنه فسره ابلذنب، فيكون املعىن: األمن من كل عذاب، وقال ا

 أولئك هلم األمن يف اآلخرة، وهم مهتدون يف الدنيا '.
 

أقول: املقصود من قوله: ابب فضل التوحيد، أي: جيب علينا وينبغي أن نعرف فضل 
 التوحيد، وأن نعرف ما الذي يكفره التوحيد من الذنوب.

 
ل التوحيد وما فاإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحة هللا عليه، جعل العنوان: ' ابب فض

يكفر به من الذنوب ' ُث ذكر قول هللا تبارك وتعاىل: الَِّذيَن آَمُنوا َوَلَْ يـَْلِبُسوا ِإميَاهَنُْم ِبظُْلٍم أُولَِئَك 
[ فذكر هذه اآلية يف هذا الباب، والباب عنوانه: فضل 82هَلُُم اأْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن  ]األنعام:

، فكيف أييت هبذه اآلية وهي: الَِّذيَن آَمُنوا َوَلَْ يـَْلِبُسوا ِإميَاهَنُْم ِبظُْلٍم التوحيد وما يكفر من الذنوب
 [.82أُولَِئَك هَلُُم اأْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن  ]األنعام:

 
فنقول: أنه جاء هبا ملناسبة عظيمة واضحة، وهي ما ذكره يف الشرح، من تفسري رسول هللا 

َم، ومن تفسري ابن كثري رمحه هللا، ُث ذكر الشارح قول ابن زيد ، وابن َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ 
 إسحاق : هذه من هللا، فما معىن هذه من هللا؟ ُث قال: على فصل القضاء بني إبراهيم وقومه.

 

ِإميَاهَنُْم  معىن قوله: هذه من هللا، يقصد هبا قول هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل: الَِّذيَن آَمُنوا َوَلَْ يـَْلِبُسوا
[ فاهلل تبارك وتعاىل فصل هبذه اآلية بني 82ِبظُْلٍم أُولَِئَك هَلُُم اأْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن ]األنعام:

 إبراهيم وقومه.
 

 قصة اجملادلة بني إبراهيم وقومه 
 

 
إذن حنتاج أن نعرف ما هي املشكلة اليت كانت بني إبراهيم وقومه؟ وما هي عالقة 

رك والتوحيد؟ وملاذا فصل هللا ُسْبَحاَنُه َوتـََعاىَل بينهم هبذه اآلية؟ ُث ما معىن هذا املوضوع ابلش
 الفصل؟ 
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فأما ما وقع بني إبراهيم عليه السالم وبني قومه، فقد ذكره هللا تبارك وتعاىل قبل هذه اآلية 

ُذ َأْصَنامًا آهِلًَة ِإين ِ أَرَاَك َوقـَْوَمَك يِف يف قصة يف سورة األنعام: َوِإْذ قَاَل ِإبـْرَاِهيُم أِلَبِيِه آَزَر أَتـَتَّخِ 
َضالٍل ُمِبنٍي وََكَذِلَك نُرِي ِإبـْرَاِهيَم َمَلُكوَت السََّماَواِت َواأْلَْرِض َولَِيُكوَن ِمَن اْلُموِقِننَي 

[ فكان قوم إبراهيم عليه السالم يعبدون الكواكب، ويبنون اهلياكل لعبادهتا، 75]األنعام:
 التماثيل ويعبدوهنا من دون هللا، كما بني هللا تبارك وتعاىل يف كتابه.وينحتون 

 
فاهلل تبارك وتعاىل أراد أن جيعل إبراهيم عليه السالم من املوقنني: َولَِيُكوَن ِمَن اْلُموِقِننَي * 

سأل قومه الذين [ فهو ي76-75فـََلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل َرأى َكوَْكبًا قَاَل َهَذا َريبِ  ]األنعام:
يعبدون الكواكب: هل هذا ربه؟ وهذا من املناظرة واجملادلة واحملاجة: فـََلمَّا أََفَل قَاَل ال ُأِحبُّ 

[ ومعىن أفل، أي: غاب وغرب وذهب، فإله يعبد ويرجى وخيشى ويدعى 76اآْلِفِلنَي  ]األنعام:
الضطرار إليه، واحلاجة إليه، ويستجار به ويستغاث به، وعند اهلموم واملصائب والنوازل يكون ا

 واالفتقار إليه، وإذا هبذا اإلله يغيب ويذهب وأيفل عن عبيده، هذا ليس إهلاً.
 

 [.76فقال: قَاَل ال ُأِحبُّ اآْلِفِلنَي ]األنعام:
 

 فاهلل ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل أعطاه العقل الراجح،والبيان واحلجة على قومه.
 

[ والقمر أكرب وأوضح وأجلى 77َر اَبزِغًا قَاَل َهَذا َريبِ  ]األنعام:ُث قال: فـََلمَّا َرأى اْلَقمَ 
للناظرين من ذلك الكوكب: فـََلمَّا أََفَل  حدث نفس الشيء للقمر أيضاً، فهو يغيب وأيفل 

إذا [ وانتظر، ف77ويذهب: قَاَل لَِئْن َلَْ يـَْهِدين َريبِ  أَلَُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّالِ نَي ]األنعام:
[ فالشمس أكرب من 78ابلشمس: فـََلمَّا َرأى الشَّْمَس اَبزَِغًة قَاَل َهَذا َريبِ  َهَذا َأْكرَبُ  ]األنعام:

 القمر.
 

أي: إن كانت األلوهية ابلنور أو كانت ابحلجم، فإذا الشمس أوىل ابلعبادة من القمر ومن 
مس، وقد ذكر هللا سبحانه ذلك الكوكب، وهذا على سبيل احملاجة، ألن قومه ال يعبدون الش

تعاىل أن أمة من األمم كانت تعبد الشمس من دون هللا، وهم قوم سبأ: َوَجْدهُتَا َوقـَْوَمَها 
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[ لكن قوم إبراهيم عليه السالم َل يكونوا مثل قوم 24َيْسُجُدوَن لِلشَّْمِس ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ]النمل:
 ولكن أراد أن جيادهلم. -ن موجودينعلماً أن عباد الشمس إىل اآل-سبأ يعبدون الشمس 

 
[ فاآلن ليس 78قال هذا أكرب: فـََلمَّا أَفـََلْت قَاَل اَي قـَْوِم ِإين ِ بَرِيٌء ِمَّا ُتْشرُِكوَن ]األنعام:

هناك جمال للمجادلة، فهذا الكبري وهذا الذي قد ُيعظَّم، وقد ينظر إليه على أنه هو املستحق 
غاب، فأان بريء منه، وبريء منكم ومن شرككم: ِإين ِ  للعبادة من دون الكواكب األخرى

 [.79َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفَطَر السََّماَواِت َواأْلَْرَض َحِنيفاً َوَما َأاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنَي ]األنعام:
 

إذًا وجَّه إبراهيم اْلليل وجهه هلل الذي فطر السماوات واألرض، والذي خلق الشمس 
واكب، وخلق العباد هؤالء، وخلق املعبودات املنحواتت: أَتـَْعُبُدوَن َما تـَْنِحُتوَن * والقمر، والك

[ كيف تنحته بيدك وتعبده، وهللا خلقك، 96-95َواَّللَُّ َخَلَقُكْم َوَما تـَْعَمُلوَن  ]الصافات:
 وخلق هذا الصنم املنحوت املعبود؟!

 
ََ أعلن إبراهيم عليه السالم عبوديته هلل، فقال :  ِإين ِ َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفَطَر إذًا

[ فوجه وجهه، وتوجه بوجهه هو تعبري عن االجتاه الكلي، 79السََّماَواِت َواأْلَْرَض ]األنعام:
فهو ال يلتفت إىل غري هللا، فالشرك التفات إىل غري هللا، وإمنا يوجه وجهه إىل هللا ابلتوحيد 

 اْلالص.
 

وحيد هللا، هذا هو ما فطن إليه إبراهيم عليه السالم، وألزم به قومه: إذن فاالجتاه إىل هللا وت
ُه قـَْوُمُه ]األنعام: [ فلم يسلم له قومه، بل جادلوه فيما قاله، وال بد من احملاجة 80َوَحاجَّ

[ أي: 80ام:واجملادلة: قَاَل َأُُتَاجُّوين ِ يف اَّللَِّ َوَقْد َهَداِن َوال َأَخاُف َما ُتْشرُِكوَن ِبِه ]األنع
أُتاجوين يف هللا، وهذه اجملادلة واحملاجة يف هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل وقد هداين، وعرفت التوحيد! 
وعرفت أنه الواحد األحد ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل، وأنه املستحق للعبادة: َوال َأَخاُف َما ُتْشرُِكوَن ِبِه ِإالَّ 

يبِ  ُكلَّ َشْيٍء ِعْلمًا أََفال تَـَتذَكَُّروَن * وََكْيَف َأَخاُف َما َأْشرَْكُتْم َوال َأْن َيَشاَء َريبِ  َشْيئًا َوِسَع رَ 
ُتْم ََتَافُوَن أَنَُّكْم َأْشرَْكُتْم اِبَّللَِّ َما َلَْ يـُنَـز ِْل ِبِه َعَلْيُكْم ُسْلطَااًن فََأيُّ اْلَفرِيَقنْيِ َأَحقُّ اِبأْلَ  ْمِن ِإْن ُكنـْ
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[ فوصل اجلدال والنقاش بني إبراهيم وقومه إىل هذه النقطة، حيث 81-80:تـَْعَلُموَن ]األنعام
 خوفوه ابآلهلة أهنا سوف تنتقم منه، إذ كيف يكفر مبعبوداهتم.

 
ال يذهب إليه  -ِما يعبد من دون هللا-واآلن كثري من الناس إذا قلت: هذا القرب أو غريه 
بسوء، وال تتكلم فيه، ألنك لو ذكرته يف ليستشفى به، وهو ال يشفي، فإهنم يقولون: ال تذكره 

 غري اْلري فسينتقم منك، فهم حياولون أن خييفوا املؤمن املوحد، وهم على الشرك والعياذ ابهلل.
 

فإبراهيم عليه السالم يقول: أان أخاف، وأنتم ال َتافون أنكم أشركتم ابهلل ما َل ينزل 
ُتْم تـَْعَلُموَن ]األنعام:عليكم به سلطاانً؟  فََأيُّ اْلَفرِيَقنْيِ َأحَ   [؟81قُّ اِبأْلَْمِن ِإْن ُكنـْ

 

فهنا فريقان، كل منهما يدعي أنه على احلق، وأن اآلخر جيب أن خياف من معبوده: 
إبراهيم عليه السالم يقول: أان على احلق وريب هللا، وجيب أن َتافوا من هللا تبارك وتعاىل، ألنكم 

ق، وأن آهلتهم هي اآلهلة املعبودة، وخيوفون إبراهيم عليه مشركون، وقومه يزعمون أهنم على احل
 السالم هبذه اآلهلة، فأي الفريقني أحق ابألمن؟

 

 * قال هللا تبارك وتعاىل: الَِّذيَن آَمُنوا َوَلَْ يـَْلِبُسوا ِإميَاهَنُْم ِبظُْلٍم أُولَِئَك هَلُُم اأْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدونَ 
تُـَنا آتـَيْـ  َناَها ِإبـْرَاِهيَم َعَلى قـَْوِمِه نـَْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء ِإنَّ َربََّك َحِكيٌم َعِليٌم َوتِْلَك ُحجَّ

 [ فهذه فصٌل من هللا تعاىل بني الفريقني.83-82]األنعام:
 

 فمن هو اآلمن إذن؟
 

أن هلم  اإلجابة صرحية من هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل: أن الذين آمنوا وَل يلبسوا إمياهنم بظلم،
 األمن وهم مهتدون.

 
أن رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ملا نزلت هذه اآلية وقرأها  -كما يف الشرح-ولقد مسعنا 

على الصحابة رضي هللا عنهم شق عليهم ذلك، ألهنم يتدبرون كتاب هللا، وإال فنحن نقرأ هذه 
لكن هم ملا مسعوا اآلية: } قالوا: اي  -املستعانوهللا -اآلية، ولكن رمبا ال نلقي هلا اباًل أبدًا 

رسول هللا! أيُّنا َل يظلم نفسه؟!    { وكيف ننال األمن، وكيف ننال اهلداية، وحنن ظاملون 
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 ألنفسنا؟ فخافوا وشق ذلك عليهم.
 معىن الظلم يف قوله تعاىل : ) َوَلَْ يـَْلِبُسوا ِإميَاهَنُْم ِبظُْلٍم ( 

 
ى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم كما يف حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه فقال رسول هللا َصلَّ 

 الذي يف الصحيح: }ليس بذاك   { أي: ليس املقصود ابلظلم يف اآلية الذنب.
 

وكلنا مذنبون وكل بين آدم خطاء، ولو َل نذنب فنستغفر هللا جلاء هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل بقوم 
 ن، وهذا من فضل هللا.غريان فيذنبون ويستغفرو 

 
ْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم  ُث قال: }أَل تسمعوا إىل قول العبد الصاحل: اَي ُبيَنَّ ال ُتْشرِْك اِبَّللَِّ ِإنَّ الشِ 

 [   { وهذا العبد الصاحل هو لقمان الذي ذكره هللا تعاىل يف سورة لقمان .13]لقمان:
 

هم خافوا وظنوا أنه ال أمن وال هداية إال ملن فتبني إذاً هبذا أن الصحابة الكرام رضي هللا عن
 جيتنب الذنوب.

 

وقالوا: ال ميكن إلنسان أال تقع منه ذنوب، فطمأهنم النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم أبن قال: 
 إن هذا الظلم هو الشرك.

 

 وإخالصهم بظلم. -وتوحيدهم-وَل يلبسوا معناها: َل خيلطوا، وَل يشوبوا إمياهنم 
 

ذاً املؤمنون املوحدون الذين َل خيلطوا هذا التوحيد واإلميان، واإلخالص هلل ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل إ
 [ فلهم األمن وهلم االهتداء.82بشرك:  أُولَِئَك هَلُُم اأْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن ]األنعام:

 
 فاطمأنت نفوس الصحابة رضي هللا عنهم هبذا.

 
فال بد أن يطرح سؤال وهو: الذي يرتكب الذنوب لكن يضل هناك إشكال قائم، 

 واملعاصي هل هو آمن ما َل يشرك؟
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 حكم اإلنسان املوحد من أهل املعاصي 
 

اإلنسان املوحد الذي ليس عنده شائبة من شوائب الشرك لكن لديه معاصي وذنوب، 
 فهل هذا آمن؟

 
 يفصل لنا شيئاً من هذا:األمر فيه تفصيل، ولذلك َشْيخ اإِلْسالِم ابن تيمية رمحه هللا 

 
قال الشارح: ' ' قال َشْيخ اإِلْسالِم رمحه هللا تعاىل: والذي شق عليهم: أهنم ظنوا أن الظلم 
املشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، وأنه ال أمن وال اهتداء إال ملن َل يظلم نفسه، فبني هلم 

ك ظلٌم يف كتاب هللا، فال حيصل األمن النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ما دهلم على أن الشر 
واالهتداء إال ملن َل يلبس إميانه هبذا الظلم، فإن من َل يلبس إميانه هبذا الظلم كان من أهل 
َنا ِمْن  األمن واالهتداء، كما كان من أهل االصطفاء يف قوله: ُُثَّ أَْوَرثـَْنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفيـْ

ُهْم ظَ  ُهْم َساِبٌق اِبْلَْرْيَاِت إبِِْذِن اَّللَِّ َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل ِعَباِداَن َفِمنـْ ُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنـْ اَلٌ لِنَـْفِسِه َوِمنـْ
 [.32اْلَكِبرُي ]فاطر:

 
وهذا ال ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه، بذنب إذا َل يتب، كما قال تعاىل: َفَمْن 

 [.8-7* َوَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َشر اً يـَرَُه ]الزلزلة: يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخرْياً يـَرَهُ 
 

وقد سأل أبو بكر الصديق رضي هللا عنه النيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فقال: }اي رسول هللا! 
واء؟  أي نا َل يعمل سوءاً؟ فقال: اي أاب بكر ! ألست تنصب؟ ألست ُتزن؟ أليس يصيبك األَّ

ون به   { فبني أن املؤمن الذي إذا مات دخل اجلنة قد جيزى بسيئاته يف الدنيا فذلك ما جتز 
 ابملصائب.

 
فمن سلم من أجناس الظلم الثالثة: الشرك، وظلم العباد، وظلمه لنفسه مبا دون الشرك،  
كان له األمن التام واالهتداء التام، ومن َل يسلم من ظلمه لنفسه كان له األمن واالهتداء 

 مطلقًا.
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مبعىن: أنه ال بد أن يدخل اجلنة كما وعد بذلك يف اآلية األخرى، وقد هداه هللا إىل 
الصراط املستقيم الذي تكون عاقبته فيه إىل اجلنة، وحيصل له من نقص األمن واالهتداء، 

 حبسب ما نقص من إميانه بظلمه لنفسه.
 

ا هو الشرك   { أن من َل يشرك الشرك وليس مراد النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم بقوله: }إمن
األكرب يكون له األمن التام واالهتداء التام، فإن أحاديثه الكثرية مع نصوص القرآن: تبني أن 
أهل الكبائر معرضون للخوف، َل حيصل هلم األمن التام واالهتداء التام الذي يكونون هبما 

عليهم، من غري عذاب حيصل هلم، بل مهتدين إىل الصراط املستقيم، صراط الذين أنعم هللا 
معهم أصل االهتداء إىل هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة هللا عليهم، وال بد هلم من دخول 

 اجلنة.
 

وقوله: } إمنا هو الشرك    { إن أراد األكرب فمقصوده: أن من َل يكن من أهله فهو آمن 
راده جنس الشرك، يقال: ظلم العبد ِما ُوعد به املشركون، من عذاب الدنيا واآلخرة، وإن كان م

ببعض الواجب، هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه هللا تعاىل،  -حلب املال  -نفسه، كبخله 
حىت يقدم هواه على حمبة هللا شرك أصغر، وحنو ذلك، فهذا فاته من األمن واالهتداء حبسبه، 

 ى ملخصاً '.وهلذا كان السلف يدخلون الذنوب يف هذا الشرك هبذا االعتبار، انته
 

أقول: كالم َشْيخ اإِلْسالِم عظيم جداً، وقد ال نستوعب فهمه كله، ولكن نلخص القضااي 
 األساسية.

 
أواًل: نفهم أن اإلنسان الذي حيقق التوحيد، والذي وعده هللا تبارك وتعاىل ابألمن 

هتداء التام واالهتداء، هو الذي َل يلبس وَل خيلط إميانه بظلم، وال يعين ذلك أن حيصل اال
 واألمن التام له إذا كان لديه معاصي وذنوب وكبائر.

 
 ألن األمن التام واالهتداء التام ال يكون إال ملن سلم من الشرك، ومن الذنوب واملعاصي.
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واآلن أنخذ الشرك على أنه الشرك األكرب حىت -وأما من حقق التوحيد وسلم من الشرك 

 نوب واملعاصي، فهل هذا آمن أم خائف؟ولكنه ارتكب الذ -ال َتتلط األفهام
 

نقول: هذا له أمن انقص، واهتداء انقص، والذي أنقص أمنه وأنقص اهتداءه هو الذنوب 
واملعاصي، فهي تؤثر وإن كان حمققًا ومستكماًل للتوحيد، ألن هلا أثرًا وعالقة، كما سنوضح 

 ذلك إن شاء هللا تبارك وتعاىل.
 

 داء ابإلطالق؟ومن الذي ليس له أمن وال اهت
 

هو املشرك الذي أشرك ابهلل ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل: ِإنَُّه َمْن ُيْشرِْك اِبَّللَِّ فـََقْد َحرََّم اَّللَُّ َعَلْيِه اجْلَنََّة 
[ فهذا ليس له أمن، وال اهتداء ال يف الدنيا 72َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّالِِمنَي ِمْن أَْنَصاٍر ]املائدة:

  اآلخرة.وال يف
 

إذًا من حقق التوحيد، وقام حبقوق التوحيد، أبداء الفرائض وترك ما حرم هللا ُسْبَحاَنُه 
 َوتـََعاىَل؛ له األمن واالهتداء التامني إبذن هللا.

 درجات الناس يف األمن واالهتداء    - 4
 

ميان والناس يف ذلك درجات؛ ألن املؤمنني يتفاوتون ويتفاضلون، وليسوا سواء يف اإل
والتوحيد، فعندما خاف الصحابة الكرام، خافوا ألهنم يعلمون أن اإلنسان ال ُيصطفى وجُيتىب 
َنا ِمْن  وليس له أمٌن وال اهتداء، وهللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل يقول: ُُثَّ أَْوَرثـَْنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفيـْ

ُهْم ظَاَلٌ لِنَـْفِسِه َوِمنـْهُ  ُهْم َساِبٌق اِبْلَْرْيَاِت إبِِْذِن اَّللَِّ َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل ِعَباِداَن َفِمنـْ ْم ُمْقَتِصٌد َوِمنـْ
[ وهم الصحابة رضي هللا عنهم واملؤمنون، وأمة حممد َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 32اْلَكِبرُي ]فاطر:

 عامة، فهذه هي األمة املصطفاة.
 

أي: الدين والقرآن والنبوة، أورثها هللا تعاىل بعد بين  [32ُُثَّ أَْوَرثـَْنا اْلِكَتاَب ]فاطر:
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إسرائيل، وبعد من ضل وكذَّب وجحد من األمم، هذه األمة املصطفاة، اليت اختارها هللا 
 واصطفاها، ولكن هذه األمة املصطفاة على مراتب، فما هي هذه املراتب؟

 
ُهمْ  ُهْم ظَاَلٌ لِنَـْفِسِه َوِمنـْ ُهْم َساِبٌق اِبْلَْرْيَاِت إبِِْذِن اَّللَِّ َذِلَك وهذه املراتب هي: َفِمنـْ  ُمْقَتِصٌد َوِمنـْ

[ وهنا أييت إشكال، وهو: كيف تكون هذه األمة املصطفاة ثالثة 32ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبرُي ]فاطر:
ة مراتب؟ وهل ذكر هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل أن الناس يكونون أصنافًا ثالثة أو ما يشبه ذلك يف آي

 أخرى؟
 

ُتْم أَْزَواجًا َثالثًَة ]الواقعة: [ فحصل إشكال بني الصحابة، وليس 7نعم. يف قوله تعاىل: وَُكنـْ
بني الذين من بعدهم، يف الثالثة األقسام اليت يف سورة فاطر، هل هي اليت ذكرها هللا تعاىل يف 

ُتْم أَْزَواجًا َثالثًَة ]الواقعة: الثالثة اليت يف سورة الواقعة هم [ واألزواج 7سورة الواقعة: وَُكنـْ
ُهْم ظَاَلٌ لِنَـْفِسِه  السابقون، وأصحاب اليمني، وأصحاب الشمال، وهنا يف هذه اآلية هم: َفِمنـْ

ُهْم َساِبٌق اِبْلَْرْيَاِت ]فاطر: ُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنـْ [ ولن ندخل يف تفاصيل اْلالف، لكن املهم 32َوِمنـْ
ثة هنا هي الثالثة هناك، فإذن أمة حممد َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أن من الصحابة من قال: إن الثال

اليت اصطفاها هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل منهم الظاَل لنفسه، وهذا هو الذي يقع يف الشرك على هذا 
القول، والواقع يف الشرك هم من أصحاب الشمال، ومنهم املقتصد وهم أصحاب اليمني، 

ريات وهؤالء السابقون يف الواقعة، إذن الثالثة هنا هي الثالثة هناك، ولكن ومنهم سابق ابْل
 هذا قول مرجوح.

 
فعائشة رضي هللا عنها ملا ُسئلت قالت: ]]الظاَل لنفسه مثلي ومثلك وهذا من تواضعها 
رضي هللا عنها   [[ ومعناه: أن الظاَل لنفسه هو املذنب املقصر، وحاشاها رضي هللا عنها أن 

ابهلل أو أحد من الصحابة، أو أن تقرَّ ابلشرك، لكن كالم عائشة رضي هللا عنها هو  تشرك
الراجح، وإن كان ابن مسعود رضي هللا عنه قال ابلقول األول، وذلك بداللة اآلايت اليت بعد 

َنا ِمْن ِعَباِداَن هذه اآلية يف سورة فاطر، ملا قال هللا تبارك وتعاىل: ُُثَّ أَْوَرثـَْنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اصْ  َطَفيـْ
ُهْم َساِبٌق اِبْلَْرْيَاِت إبِِْذِن اَّللَِّ َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل  ُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنـْ ُهْم ظَاَلٌ لِنَـْفِسِه َوِمنـْ اْلَكِبرُي * َفِمنـْ

َباُسُهْم ِفيَها َحرِيٌر َوقَالُوا احْلَْمُد َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلوهَنَا حُيَلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َولُْؤلُؤًا َولِ 
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 ال مَيَسُّنَا َّللَِّ الَِّذي أَْذَهَب َعنَّا احْلََزَن ِإنَّ َربَـَّنا َلَغُفوٌر َشُكوٌر الَِّذي َأَحلََّنا َداَر اْلُمَقاَمِة ِمْن َفْضِلهِ 
َنا ِفيَها لُُغوٌب * َوالَِّذيَن َكَفُروا هلَُ  ْم اَنُر َجَهنََّم ال يـُْقَضى َعَلْيِهْم فـََيُموتُوا َوال ِفيَها َنَصٌب َوال مَيَسُّ

ُهْم ِمْن َعَذاهِبَا َكَذِلَك ََنْزِي ُكلَّ َكُفوٍر ]فاطر:  [.36-32خُيَفَُّف َعنـْ
 

إذًا لو قرأان اآلايت فإننا َند وال سيما بعد أن ذكر الطائفة الرابعة:َ الَِّذيَن َكَفُروا 
ليس من الثالثة الطوائف، وليس من األمة املصطفاة، ألنه قال: [ أن الصنف الرابع 36]فاطر:

 [.36الَِّذيَن َكَفُروا ]فاطر:
 

إذًا املؤمنون ثالثة أصناف، والكفار صنف واحد، وهؤالء هلم النار نسأل هللا العفو 
 والعافية.
 

ء األربعة فإذاً األقسام اليت يف سورة الواقعة ثالثة، لكنها يف سورة فاطر تكون أربعة، وهؤال
 أنخذهم حبسب الفضل:

 
 الدرجة األوىل: السابقون 

 
وهم الذين َل يلبسوا إمياهنم  -وإن كانت اآلية قدمت أصحاب اليمني-أواًل: السابقون 

بظلم، أي: َل خيلطوا إمياهنم بشرك وال ابلذنوب واملعاصي، فالسابق هو الذي يتقرب إىل هللا 
الفرائض، وهذا التفسري هو أحد املعاين للسابق وهو أجالها، فهو   ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل ابلنوافل بعد

كما قال هللا تبارك وتعاىل يف احلديث القدسي: }من عادى يل وليًا فقد آذنته ابحلرب، وما 
تقرب إيلَّ عبدي بشيء أحب إيلَّ ِما افرتضته عليه   { فأعظم شيء نتقرب به إىل هللا هو 

زال عبدي يتقرب إيلَّ ابلنوافل حىت أحبه   { فالذين أيتون فرائض هللا، وبعد ذلك: }وال ي
ابلنوافل: كذكر هللا، والصدقات، والصلوات، واجلهاد النافلة، واإلنفاق يف فعل اْلريات، واألمر 
ابملعروف والنهي عن املنكر النافلة، وقد أتى مبا عليه من الواجبات، ولكنه يتطوع هبذا، فمن 

لشبهات، ويتورع عن احلرام، فهو قد أتى بدرجة أعلى من درجة االلتزام أييت ابلنوافل، وجيتنب ا
 ابحلالل واحلرام والواجب واملنهي عنه.
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 إذاً هؤالء هم السابقون.

 توقف فهم املعاين املعرب عنها ابللفظ على معرفة عينها 
 

إن وجود االقرتان أو االشرتاك اللفظي هو سبب ضالل الفرق يف معرفة هللا سبحانه 
وتعاىل، فاهلل سبحانه وتعاىل خاطبنا ووصف نفسه بكالمنا ولغتنا، فهذه اللغة أومهت بعضهم 
حىت قال: حنن ال نتصور االستواء إال ابلشكل احلسي املعروف، وال نتصور النـزول إال ابلشكل 
احلسي املعروف، وهو انتقال جسم من مكان إىل مكان، وال نستطيع أن نتخيل اليد إال 

  نتخيل السمع إال أبذن وصماخ ... اخل .جارحة، وال
 

هذا هو منشأ اْلطأ يف حق هللا تبارك وتعاىل، مع أن هللا تعاىل أخربان عن اجلنة أن فيها 
حورًا عيناً، وأن فيها أهنارًا من مخٍر وأهنارًا من لنب وأهنارًا من عسل، وأن فيها فضًة وحريراً 

اً، وغري ذلك من أنواع النعيم الذي يف اجلنة، ومع ذلك وذهباً، وأن فيها ولدااًن وأشجارًا ومثار 
نعتقد أن ما عندان من نعيم اجلنة إمنا هو األمساء، فنؤمن به مع اعتقادان أنه يكون ألهل اجلنة، 

أن نذوق هذا النعيم، ونؤمن أنه نعيم ال يشبهه يف الدنيا، وال  -سبحانه وتعاىل-ونرجوا هللا 
 يف الدنيا، وال ميكن أن تتخيل عقولنا وأذهاننا شيئاً يشبهه .يشبهه شيء ِما تراه أعيننا 

 
إال ما نعلمه من صفات  -سبحانه وتعاىل-فكيف نقول: إننا ال نفهم من صفات هللا 

املخلوقني، وأنه جيب أن نؤوهلا وننفيها، فخفاء صفات هللا سبحانه وتعاىل عنا أعظم وأكثر من 
 قيامة، وغري ذلك من العواَل الغيبية اليت نعلمها. خفاء نعيم اجلنة، وكذلك أحوال يوم ال

 
فإن الشبهة الكربى اليت وقع فيها من أو َل يف ابب الصفات هي قوهلم: إن هللا أنزل هذا  

القرآن بلغة العرب، وخاطب العرب مبا يفهمون، وحنن ال نفهم من لغة العرب إال أن اليد 
كان إىل مكان، وأن العني هي هذه الباصرة، وأن جارحة، وأن النزول واجمليء هو االنتقال من م

الغضب ثوران القلب، والرمحة استعطاف وانكسار يف القلب، وهذه شبهه كبرية، ولكنها ليست 
 بشيء عند أصحاب العقول السليمة والفطر القومية . 
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فصفات هللا سبحانه وتعاىل جاءت بلغة العرب، فلو خوطبنا بشيء ال ندركه متامًا ملا  

منا أي شيء متامًا، فال بد أن يكون هناك قدراً معيناً بني األلفاظ املوضوعة وبني املعاين اليت فه
وضعت هلا األلفاظ، وهذا القدر املعني ال يستلزم حبال من األحوال أن يكون كل من أطلق 

 عليه اللفظ مساوايً لآلخر يف احلقيقة . 
 

يعًا َبِصرياً قال هللا سبحانه وتعاىل: ِإانَّ َخَلْقَنا اأْلِ  َتِليِه َفَجَعْلَناُه مسَِ ْنَساَن ِمْن نُْطَفٍة أَْمَشاٍج نـَبـْ
-[ فاهلل 11[ وقال سبحانه: لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصرُي ]الشورى:2]اإلنسان:

 ت.له مسع يسمع به وبصر يبصر به فيحيط به املسموعات واملرئيات واملبصرا -سبحانه وتعاىل
 

فنستطيع فهم الصفات واللوازم، وأما العني واحلقيقة والذات فهذه ال نستطيع أن نفهم  
كيفيتها أبداً، فنؤمن أن هللا مسيع وبصري، وأنه على العرش، وأنه ينزل، وأنه يغضب، وأنه يرحم، 
 مع االعتقاد أبننا ال نستطيع معرفة كيفية الغضب والرمحة واالستواء وسائر الصفات؛ وهلذا

عندما نفى علماء السلف الكيف وقالوا: نؤمن بال كيف، ومعناه: إثبات شيء ومبعناه مع 
 جهل كيفيته؛ ألان إذا كنا ننفي نفس املعىن، فال حنتاج أن نقول ليس له يد بال كيف . 

 
 

 :-رمحه هللا تعاىل-قال املصنف 
 

عرف عينها أو ما يناسب ]واعلم أن املخاطب ال يفهم املعاين املعرب عنها ابللفظ إال أن ي 
عينها، ويكون بينهما قدر مشرتك ومشاهبة يف أصل املعىن، وإال فال ميكن تفهيم املخاطبني 
بدون هذا قط، حىت يف أول تعليم معاين الكالم بتعليم معاين األلفاظ املفردة، مثل تربية الصيب 

عناه إن كان مشهوداً الذي يعلم البيان واللغة، ينطق له ابللفظ املفرد، ويشار له إىل م
 ابإلحساس الظاهر أو الباطن.

 

فيقال له: لنب، خبز، أم، أب، مساء، أرض، مشس، قمر، ماء، ويشار له مع العبارة إىل  
كل مسمى من هذه املسميات، وإال َل يفهم معىن اللفظ ومراد الناطق به، وليس أحد من بين 
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أول ما علمه هللا تعاىل أصول األدلة  آدم يستغين عن التعليم السمعي، كيف وآدم أبو البشر
 السمعية وهي األمساء كلها، وكلمه وعلمه خبطاب الوحي ما َل يعلمه مبجرد العقل.

 

فداللة اللفظ على املعىن هي بواسطة داللته على ما عناه املتكلم وأراده، وإرادته وعنايته يف 
حىت يعلم أواًل أن هذا املعىن املراد  قلبه فال يعرف ابللفظ ابتداء. ولكن يعرف املعىن بغري اللفظ

هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعىن به، فإذا عرف ذلك، ُث مسع اللفظ مرة اثنية، عرف املعىن 
 املراد بال إشارة إليه[ إهـ 

 
 الشرح:

 

إن األلفاظ وضعت لتدل على معان معينة، وهذه املعاين ال بد أن يكون بينها وبني  
هنا كانت اللغة حمتاجة إىل التعليم السماعي، ولذلك لو عاش طفل  اللفظ قدرًا مشرتكًا ومن

وصار يرضع منها، ويعيش معها، فإنه ال  -كما يف علم االجتماع -بني بعض احليواانت 
 يتكون لديه لغة، ألن اللغة مساعية، وهلا مراحل .

 

ل، هذا الدرجة األوىل: وهي أبسط مراحل تعلم اللغة كأن تشري للطفل وتقول: هذا جب 
قمر، هذا أب، هذه أم. والطفل يرتبط يف ذهنه املعىن ابإلشارة فيحفظ، ولذلك لو حفظ 

 الطفل خطأ، وخاطب الناس فسيشري إىل اجلبل ويقول: هذا ماء؛ ألنه أخذها تعلماً مسعياً .
 

: أنه ال ميكن ألحد أن يستغين عن السماع، ألن أابان -رمحه هللا-وهلذا يذكر املصنف 
السالم علمه هللا سبحانه وتعاىل أمساء كل شيء، وعلمه كيف يطلق األمساء على  آدم عليه

 مسمياهتا، املوضوعه هلا .
 

والدرجة األوىل أقل درجات اْلطاب ومعرفة املخاطب، فاملتكلم إذا كان له معىن يف نفسه 
ء ال يريد أن يعرب عنه ويشرحه لغريه، فأوضح شيء يف الشرح أن يقول: لو سألك أحد عن شي

تعرفه متامًا فقل: مثل هذا، فاللفظ هنا يدل على املعىن الذي فهم عن طريق اإلشارة، فهذه 
الدرجة أدىن درجات اإلفهام، ولو ذهب أحدان إىل أي بلد من البلدان وأراد أن يتعلم لغة ما، 

سم، لتعلمها هبذه الطريقة، بل حىت يف الكتب التعليمية تكتب الكلمة، ويرسم شكلها جوار اال
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 فيعرف أن املقصود ابلكلمة املكتوبة هي هذه الصورة . 
 

 : -رمحه هللا تعاىل-قال املصنف 
 

] وإن كانت اإلشارة إىل ما حيس ابلباطن مثل اجلوع والشبع والري والعطش واحلزن  
والفرح، فإنه ال يعرف اسم ذلك حىت جيده من نفسه، فإذا وجده، أشري له إليه، وعرف أن امسه  

إلشارة اترة تكون إىل جوع نفسه أو عطش نفسه، مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول له: كذا. وا
جعت، أنت جائع، فيسمع اللفظ ويعلم ما عيَّنه ابإلشارة أو ما جيري جمراها من القرائن اليت 
تعني املراد، مثل نظر أمه إليه يف حال جوعه وإدراكه بنظرها أو حنوه أهنا تعين جوعه. أو 

 ون بذلك عن جوع غريه[ إهـ.يسمعهم يعرب 
 

 الشرح:
 

 الدرجة الثانية: هي الشيء غري احملسوس كاجلوع والظمأ .  
 

عندما يكون الشيء معقواًل، وليس أمرًا مشاهداً؛ فإنه يفهمه إذا أحس من نفسه هذا 
الشيء أو من غريه، واحتفت قرائن تدل على أن هذا هو الشيء املراد، فمثاًل. الطفل يفهم 

كلمة اجلوع أو العطش، إذا أحس يف نفسه هذا الشيء ووجد أن أمه تقول: أنت جائع، معىن  
فتقدم له الطعام أو احلليب، ويف كل مرة يتكرر هذا العمل، أو تقول: أنت عطشان، وأتيت 
ابملاء، فيقرتن يف ذهنه أن املاء للعطش، وأن الطعام للجوع، فيفهم أن هذا الشيء الذي ينشأ 

حلاجة إىل لطعام يسمى جوعاً، واحلاجة إىل الشراب تسمى عطشاً، فيفهم يف داخله وهو ا
الطفل هذا الشيء ويتلقاه، مع أنه غري مشار إليه، فهذا النوع عقلي ابطين يدرك ابلعقل، 
فعندما يرى الطفل إنسااًن عليه مالمح التجهم واالنقباض ويقول أبوه: هذا غضبان، وأييت 

واالبتسام فيقول األب: هذا فرح، يفهم الطفل أو غريه معىن  إنسان عليه عالمات االنشراح 
 كلمة غضبان، ومعىن كلمة فرح . 

 
 رمحه هللا تعاىل: -قال املصنف 
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] إذا عرف ذلك، فاملخاطب املتكلم إذا أراد بيان معان، فال خيلوا إما أن يكون ِما أدركها 

 يكون كذلك، فإن كانت من املخاطب املستمع إبحساسه وشهوده، أو مبعقوله , وإما أن ال
القسمني األولني، َل حيتج إال إىل معرفة اللغة، أبن يكون قد عرف معاين األلفاظ املفردة ومعىن 

َننْيِ * َوِلَساانً َوَشَفَتنْيِ ]البلد: [ أو قيل له: 9،8الرتكيب، فإذا قيل له بعد ذلك: أَلَْ ََنَْعْل َلُه َعيـْ
طُوِن أُمََّهاِتُكْم ال تـَْعَلُموَن َشْيئًا َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواأْلَْبصاَر َواأْلَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َواَّللَُّ َأْخَرَجُكْم ِمْن بُ 
[ وحنو ذلك، فهم املخاطب مبا أدركه حبسه. وإن كانت املعاين اليت يراد 78َتْشُكُروَن ]النحل:

قول كلي يتناوهلا حىت يفهم به تعريفه هبا ليست ِما أحسه وشهده بعينه، وال حبيث صار له مع
املراد بتلك األلفاظ، بل هي ِما َل يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة، فال بد يف تعريفه 
من طريق القياس والتمثيل واالعتبار مبا بينه وبني معقوالت األمور اليت شاهدها من التشابه 

 الفهم أكمل .والتناسب، وكلما كان التمثيل أقوى، كان البيان أحسن، و 
 

ملا بني لنا أمورًا َل تكن معروفة قبل ذلك، وليس يف  -صلوات هللا وسالمه عليه-فالرسول 
لغتهم لفظ يدل عليها بعينها، أتى أبلفاظ تناسب معانيها تلك املعاين، وجعلها أمساًء هلا، 

ا أخربان أبمور فيكون بينها قدر مشرتك، كالصالة، والزكاة، والصوم، واإلميان، والكفر. وكذلك مل
تتعلق ابإلميان ابهلل وابليوم اآلخر، وهم َل يكونوا يعرفوهنا قبل ذلك حىت يكون هلم ألفاظ تدل 
عليها بعينها، أخذ من اللغة األلفاظ املناسبة لتلك مبا تدل عليه من القدر املشرتك بني تلك 

لك من اإلشارة وحنوها ما يعلم به املعاين الغيبية، واملعاين الشهودية اليت كانوا يعرفوهنا، وقرن بذ
حقيقة املراد، كتعليم الصيب،كما قالربيعة بن أيب عبد الرمحن : الناس يف حجور علمائهم  

 كالصبيان يف حجور آابئهم[ ا. هـ 
 

 الشرح:
 

إذا أردت أن تبني معىن من املعاين، فعليك ابللفظ الذي يعرفه الناس إما معرفة حسية أو 
َننْيِ * َوِلَساانً معرفة عقلية، كاألمث لة اليت ضرهبا املصنف ومنها قوله تعاىل: أَلَْ ََنَْعْل َلُه َعيـْ

[ فاللغة كفت لبيان األمور احملسوسة واملشاهدة، كما تكفي ملعرفة األشياء 9،8َوَشَفَتنْيِ ]البلد:
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ري املعقولة لدى اإلنسان، كالعلم والرضا واجلهل والكرم والغضب وأمثال ذلك من األمور غ
 املشاهدة، وهي معلومة بعقول بين آدم. 

 
مثاله: ملا قال النيب صلى هللا عليه وسلم للرجل: ) ال تغضب {    فعرف الرجل معىن: ال 
تغضب؛ ألن الغضب معروف لديه ولدى غريه من املخاطبني، وكذلك العلم والرمحة معروفة 

 عند بين آدم .
 

ليه وسلم بعثه هللا سبحانه وتعاىل مبعان ومن أمثلة ذلك أيضاً: أن النيب صلى هللا ع
جديدة، كالصالة؛ فإهنا يف لغة العرب مبعىن: الدعاء، والزكاة يف لغة العرب مبعىن: التطهري، 

 والصيام عند العرب مبعىن: اإلمساك، وكذا احلج مبعىن: القصد إىل الشيء . 
 

هم: َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن وخاطب الناس بلغت -سبحانه وتعاىل-فلما جاء الشرع من عند هللا 
[ عرب عن املعاين اجلديدة اليت َل يعرفوها قط عن طريق 4َرُسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن قـَْوِمِه ]إبراهيم:

 التمثيل والتقريب، وكلما كان املخاِطب أبلغ كان بيانه أجلى، ومتثيله أعظم.
 

أمامهم فبدأ بتكبرية  فأتى ابلقدر املشرتك، كالصالة فطبقها النيب صلى هللا عليه وسلم
اإلحرام، وانتهى ابلتسليم، مبا يف ذلك من قراءة وركوع وسجود، وكذلك احلج: قصد البيت 

 احلرام وأداء النسك .
 

فقربت هذه املعاين من جنس كالم العرب حىت يفهموها، وأصبح اإلنسان بعد ذلك ال 
ة، مع أن الصالة املعروفة اآلن يفهم من الصالة أهنا الدعاء، وإمنا يفهم منها الصالة املعروف

أبركاهنا ال تشبه يف مدلوهلا جمرد الدعاء، الذي يعرفه العرب يف اجلاهلية، فخوطب اإلنسان مبا 
يؤديه، ومن املمكن أن يفهمه، فكيف مبا يتعلق ابإلميان ابهلل سبحانه وتعاىل واآلخرة؟ وما 

 وال ميكن أن يفهمها .  يتعلق ابألمور الغيبية املطلقة اليت ال يعلمها اإلنسان
 
فال بد أن هناك قدرًا مشرتكًا بني ما خوطب به اإلنسان، وبني حقائقها الغيبية، فمثالً:  
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إذا قرأها اإلنسان يف القرآن، فإنه يعلم أهنا ال تشبه انر الدنيا،  -والعياذ ابهلل-النار أو جهنم 
يف القرآن مبعىن: الروضة لكن هناك قدر مشرتك جيعل هذه تشبه هذه، وكذا اجلنة وردت 

 -مثل أصحاب اجلنة يف سورة القلم وصاحب اجلنتني يف سورة الكهف-اجلميلة، والبستان 
وليست هي مثل جنة اْللد، والعالقة بني الطرفني أن فيهما نعيم ورخاء، وكلتامها تستلذ 

أن فيها  وتستطاب، ومن أجل هذا القدر املشرتك قرب لنا اللفظ، ومسيت اجلنة لنفهم ونعرف
 نعيم . 
 

والذين أنكروا الصفات قالوا: إن اجلنة يف كالم العرب ال تعقل، إال أنه هذا النخل والعنب 
والشجر واملاء، فجنة اآلخرة مثلها، وهذه اجلنة تفىن؛ ألهنا أجسام معينة ونبااتت، والنبااتت 

م: إن اللغة وضعت من خواصها ولوازمها الفناء، فدخلوا يف قضااي عقلية قياسية بسبب قوهل
 هذه اللفظة هكذا .

 
ونرد عليهم: أن الرسول صلى هللا عليه وسلم يقول عن نعيم اجلنة:فيها ماال عني رأت وال 
أذن مسعت وال خطر على قلب بشر    (، وكما قال ابن عباس :) ما عندكم يف الدنيا ِما يف 

وهذه جنة، وهذا هنر وهذا هنر، اجلنة إال األمساء   ( أي: االشرتاك اللفظي فقط، فهذه جنة 
وهذا مخر وهذا مخر، ال يعين أن جنة الدنيا كجنة اآلخرة، وال أن أهنارها كأهنارها، وال أن مخرها  
كخمرها؛ لكن ملا أراد هللا سبحانه وتعاىل أن يفهمنا ويـُْعلَمنا هبذه اجلنة، وكانت ِما ال ندركه 

 ريق التمثيل للتقريب . حبواسنا وال بعقولنا، خاطبنا أبمر نعقله عن ط
 
عليم،  -سبحانه وتعاىل-وصفات هللا سبحانه وتعاىل أعظم من ذلك وأجل، فإن هللا  

مسيع، بصري، رحيم، كما أخرب عن نفسه، فهناك قدر مشرتك لفظي فقط، بينها وبني صفات 
سموعات اإلنسان، وهو أن اإلنسان يدرك املسموعات اليت تليق به، وهللا تبارك وتعاىل يدرك امل

اليت تليق به، وهو سبحانه قد أحاط بكل شيء علماً، وال يفوته شيء، وال يعجزه شيء، 
 خبالف اإلنسان فإن مسعه حمدود.

 
 شيء، وأما اإلنسان فبصره حمدود. -تبارك وتعاىل-وكذلك البصر فإنه ال خيفى على هللا 
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منيز بني هذا املعىن فخوطبنا هبذه الكلمة من كالم العرب لكي نعرف حقيقة املعىن، و 

مسيعًا غري كونه بصرياً، وكذلك اإلنسان له مسع  -سبحانه وتعاىل-واملعىن اآلخر، فكون هللا 
وبصر، وكونه مسيعًا يفرق عن كونه بصرياً، فإذا قلت لك: هذا إنسان بصري، فإنك تفهم أن له 

 عيناً يبصر هبا.
 

، ولذلك جاءت األلفاظ يف وإذا قلت لك: هذا إنسان مسيع، فإنك فهمت شيئًا آخر
القرآن والسنة لتبني هذه املعاين، ونعرف القدر املشرتك البسيط من إدراك املسموعات أو إدراك 
املبصرات، ولكن ليس اإلدراك مثل اإلدراك، أما حقيقة الذات املعين هبا اللفظ فال ميكن 

أن تتخيل ما هو أهون من  إدراكها، وال ميكن للعقول أن تتخيلها أو تتومهها، ألنك ال تستطيع
 ذلك، وهو نعيم اجلنة الذي هو أقل من ذلك بكثري .

 
فالدرجة الثالثة: إذاً هي درجة األشياء اليت ال تدخل ُتت معرفة البشر احلسية أو العقلية، 
ولكن اْلطاب يكون مبا مياثلها ليقرهبا، وكلما كان البيان أكمل كلما كان تقريب املعىن لديه 

 أعظم . 
 
ذا يستعمل حىت يف األشياء البشرية املستجدة؛ فلو أن هناك جهازًا اُخرتع، وتريد أن وه

تعرفه إلنسان وتشرحه له، وهو َل ير هذه اآللة من قبل، وَل يفكر فيها، فتضرب له مثاًل 
ليعرف أو يتصور شيئًا معينًا مييز به هذا الشيء، فإذا  -مثالً -وتقول: هذه اآللة مثل الطائره 

اآللة، وقلت له: هذه اآللة اليت كنت أشرحها لك، فإنه سيجد شيئًا غريبًا َل خيطر على أريته 
 ابله، والذي خطر على ابله أوالً إمنا هو شيء مييز به هذه عن غريها.

 
وهذا هو فائدة االسم يف اللغة العربية، أن مييز به الشيء عن اآلخر، فاألمساء توضع 

أمحُد، وهذا علٌي وهكذا، ولكن قد يكون هناك شخصان  للتمييز بني األشياء فقط، فهذا 
كالمها امسه علي، وَتتلف حقيقة كل منهما، فاأللفاظ أتيت للتقريب والداللة، وأمساء هللا تعاىل 

 وصفاته وضعت هلا ألفاظ ليميز بعضها عن بعض.
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 به نفسه، وما وصف -سبحانه وتعاىل-وكذلك القدر املشرتك اللفظي بني ما وصف هللا 

به خلقه من بىن اإلنسان، أمر معقول يف كل ذهن، ال يف احلقيقة والواقع والذوات؛ فليس هناك 
 أي تشابه على اإلطالق . 

 
 قال املصنف رمحه هللا تعاىل:

 
] وأما ما خيرب به الرسول من األمور الغائبة، فقد يكون ِما أدركوا نظريه حبسهم وعقلهم،  

فإن عاداً من جنسهم والريح من جنس رحيهم، وإن كانت  كإخبارهم أبن الريح أهلكت عاداً،
أشد، وكذلك غرق فرعون يف البحر، وكذا بقية األخبار عن األمم املاضية. وهلذا كان اإلخبار 

[ 111بذلك فيه عربة لنا، كما قال تعاىل: َلَقْد َكاَن يف َقصِصِهْم ِعرْبٌَة أِلُويل اأْلَْلَباِب ]يوسف:
به الرسول ِما َل يدركوا مثله املوافق له يف احلقيقة من كل وجه، لكن يف  وقد يكون الذي خيرب

مفرداته ما يشبه مفرداهتم من بعض الوجوه، كما إذا أخربهم عن األمور الغيبية املتعلقة ابهلل 
واليوم اآلخر، فال بد أن يعلموا معىن مشرتكًا وشبهًا بني مفردات تلك األلفاظ وبني مفردات 

 وه يف الدنيا حبسهم وعقلهم. ألفاظ ما علم
 

فإذا كان ذلك املعىن الذي يف الدنيا َل يشهدوه بعد، ويريد أن جيعلهم يشهدونه مشاهدة  
كاملة ليفهموا به القدر املشرتك بينه وبني املعىن الغائب، أشهدهم إايه، وأشار هلم إليه، وفعل 

ابحلقائق املشهودة هي الطريق اليت  فعالً يكون حكاية له وشبهاً به، يعلم املستمعون أن معرفتهم
 يعرفون هبا األمور الغائبة، فينبغي أن تعرف هذه الدرجات: 

 
 أوهلا: إدراك اإلنسان املعاين احلسية املشاهدة. 

 
 واثنيها: عقله ملعانيها الكلية. 

 
 واثلثها: تعريف األلفاظ الدالة على تلك املعاين احلسية والعقلية. 
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 ال بد منها يف كل خطاب. فهذه املراتب الثالث

 
فإذا أخربان عن األمور الغائبة، فال بد من تعريفنا املعاين املشرتكة بينها وبني احلقائق 
املشهودة واالشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا األمور املشهودة، ُث إن كانت مثلها، َل حيتج 

بني ذلك بذكر الفارق، أبن إىل ذكر الفارق، كما تقدم يف قصص األمم، وإن َل يكن مثلها، 
يقال: ليس ذلك مثل هذا، وحنو ذلك، وإذا تقدر انتفاء املماثلة كانت اإلضافة وحدها كافية 
يف بيان الفارق، وانتفاء التساوي ال مينع منه وجود القدر املشرتك الذي هو مدلول اللفظ 

 مكن ذلك قط [ إهـ املشرتك، وبه صران نفهم األمور الغائبة، ولوال املعىن املشرتك ما أ
 

 -الشرح:
 

لكي نفهم هذه املراتب الثالث: املعرفة احلسية، واملعرفة العقلية، وماال يدخل ُتت احلس 
أو العقل، ينبغي أن نعرف الرد على الذين ينفون صفات هللا سبحانه وتعاىل ويقولون: األلفاظ 

ال اجلارحة، وال نفهم من املوضوعة ال يفهم منها إال هذا الشيء، فنحن ال نفهم من اليد إ
النزول إال االنتقال،وال نفهم من اجمليء إال االنتقال وهكذا، فنقول: ما أتفه هذه العقول وما 

[ فنحن ال نستخدم 11أضلها، يقول تعاىل:لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصرُي ]الشورى:
لتشبيه يف قلوبنا إن استخدامنا غري األلفاظ أي لفظ َل أيت به الشرع، بل هذا دليل على أن ا

الشرعية، أما علماء الكالم ونفاة الصفات ففي قلوهبم وأنفسهم تشبيه فهم حيرفون كالم هللا، 
 ويضيفون إليه ما َل يضفه . 

 
 جميء النفي يف صفات هللا إمنا هو لكمال ضدها 

 
 قال الطحاوي رمحه هللا:

 
 ] والشيء يعجزه[.
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 ه هللا تعاىل: قال املصنف رمح

 
[: وََكاَن اَّللَُّ َعَلى ُكلِ  20] لكمال قدرته، قال تعاىل:ِإنَّ اَّللََّ َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر ]البقرة:

[َوَما َكاَن اَّللَُّ لِيُـْعِجزَُه ِمْن َشْيٍء يف السََّماَواِت َوال يف اأْلَْرِض ِإنَّهُ 45َشْيٍء ُمْقَتِدرًا ]الكهف:
[َوِسَع ُكْرِسيُُّه السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوال يـَُؤوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ 44 َقِديرًا ]فاطر:َكاَن َعِليماً 

 [ .255اْلَعِظيُم ]البقرة:
 

ال يؤده أي: ال يكرثه وال يثقله وال يعجزه. فهذا النفي لثبوت كمال ضده، وكذلك كل 
سنة إمنا هو لثبوت كمال ضده، كقوله تعاىل: َوال نفي أييت يف صفات هللا تعاىل يف الكتاب وال

[، لكمال عدله،ال يـَْعُزُب َعْنُه ِمثْـَقاُل َذرٍَّة يف السََّماَواِت َوال يف 49َيْظِلُم َربَُّك َأَحدًا ]الكهف:
َنا ِمْن لُُغوٍب ]ق:3اأْلَْرِض ]سبأ: [ لكمال قدرته. ال 38[ لكمال علمه. وقوله تعاىل: َوَما َمسَّ

[ 103[ لكمال حياته وقيوميته.ال ُتْدرُِكُه اأْلَْبصاُر ]األنعام:255ُخُذُه ِسَنٌة َوال نـَْوٌم ]البقرة:أتَْ 
 لكمال جالله وعظمته وكربايئه، وإال فالنفي الصرف ال مدح فيه، أال يرى أن قول الشاعر:

 
 قـُبَـيِ لة ال يغــدرون بذمـٍة     وال يظلمون الناس حبة خردل  

 
نفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده، وتصغريهم بقوله: "قُبيلة" ملا اقرتن ب

 ُعلم أن املراد عجزهم وضعفهم، ال كمال قدرهتم، وقول اآلخر: 
 

 لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد     ليسوا من الشر يف شيء وإن هاان  
 

 عجزهم وضعفهم أيضاً.ملا اقرتن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم، ُعلم أن املراد 
 

وهلذا أييت اإلثبات للصفات يف كتاب هللا مفصاًل، والنفي جمماًل، عكس طريقة أهل 
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 الكالم املذموم، فإهنم أيتون ابلنفي املفصل واإلثبات اجململ.
 

يقولون: ليس جبسم وال شبح وال جثة وال صورة وال حلم وال دم وال شخص وال جوهر وال 
طعم، وال رائحة، وال جمسة، وال بذي حرارة وال برودة وال رطوبة وال  َعَرض وال بذي لون وال

يبوسة وال طول وال عرض وال عمق وال اجتماع وال افرتاق وال يتحرك وال يسكن، وال يتبعض، 
وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء، وليس بذي جهات، وال بذي ميني وال مشال وأمام 

مكان وال جيرى عليه زمان، وال جيوز عليه املماسة وال العزلة، وخلف وفوق وُتت، وال حييط به 
وال احللول يف األماكن، وال يوصف بشيء من صفات اْللق الدالة على حدوثهم، وال يوصف 
أبنه متناٍه، وال يُوصف مبساحة وال ذهاب يف اجلهات، وليس مبحدوٍد، وال والد وال مولود، وال 

ستار... إىل آخر ما نقله أبو احلسن األشعري رمحه هللا عن ُُتيط به األقدار وال ُتجبه األ
 املعتزلة .
 

ويف هذه اجلملة حق وابطل، ويظهر ذلك ملن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي اجملرد مع  
كونه ال مدح فيه، فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان: أنت لست بزابل وال كساح وال 

الوصف وإن كنت صادقاً، وإمنا تكون مادحًا إذا أمجلت حجام وال حائك، ألدبك على هذا 
النفي، فقلت: أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلم منهم وأشرف وأجل، فإذا أمجلت 

 يف النفي، أمجلت يف األدب[ا.هـ. 
 

 -الشرح:
 
 يقول اإلمام أبو جعفر الطحاوي رمحه هللا تعاىل: 
 ] وال شيء يعجزه[. 

 
 تعاىل: ]لكمال قدرته... إخل ....[ فقال املصنف رمحه هللا

 
إذا  -سبحانه وتعاىل-وهذا من دقيق فهم ابن أيب العز "الشارح" رمحه هللا، وهو أن هللا 
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وصف بنفي شيء، فإمنا يكون لكمال ضده، فكل آية فيها نفي أييت بعدها ما يدل على 
َنا ِمْن لُُغوب ]ق: ه سبحانه وتعاىل يف خلق [ وذلك لكمال قدرت38الكمال،كما قال:َوَما َمسَّ

[ لكمال حياته وقيوميته اليت 255السماوات واألرض، وقال: ال أَتُْخُذُه ِسَنٌة َوال نـَْوم ]البقرة:
[ أي: لكمال جالله وعظمته أن 103وردت يف أول اآلية، وقال: ال ُتْدرُِكُه اأْلَْبصاُر ]األنعام:

 حييط هبا أي شيء . 
 
ي املدح، أي: ال مدح فيه يف لغة العرب، قال أحد فالنفي الصرف املطلق ال يقتض 

 الشعراء يهجو قبيلة:
 

 قبيلــة ال يغــدرون بذمــة     وال يظلمون الناس حبة خردل  
 

فهذا ليس مدحًا هلم، وإمنا أراد أن يقول: إهنم ضعفاء عاجزون ال يؤذون أحدًا لضعفهم، 
 خردل لضعفهم وجبنهم، كما قال املتنيب : وال يغدرون إذا عاهدوا، وال يظلمون الناس ولو حبة 

 
 والظلم من شيم النفوس فإن جتد     ذا عفــة فلعـلة ال يظلـم  

 
أي: أن هناك علة، كعدم قدرة أو خوف، وذلك ألن الظلم من شيم النفوس، وهذا هو 

 املعىن اجلاهلي، وكما قال آخر: 
 

 ء وإن هاان  لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد     ليسوا من الشر يف شي
 

 كأن ربك َل خيلق ْلشيتـــه     سواهم من مجيع الناس إنساان  
 

أي: كأن هللا َل خيلق أحداً خيافه إال قومه، ينفي عنهم الشر، وهذا ليس مدحًا لقومه، بل 
 يهجوهم ويتهمهم ابلضعف واْلور واجلنب والعجز . 
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لثناء الالئق جبالله، ال يوصف فاهلل سبحانه وتعاىل وهو أعظم من يُوصف ويُثىن عليه ا
 مبجرد السلوب . 

 
فال نقول: ال يظلم فقط؛ وإمنا: ال يظلم لكمال عدله، والذين يصفون هللا ابلنفي اجملرد 
فقط فقد وقعوا يف ضالل يف صفات هللا سبحانه وتعاىل، ووقعوا يف إساءة األدب مع هللا 

 سبحانه وتعاىل .
 

زه امللك، فقال: أيها امللك أنت لست بزابل، وال  فلو دخل أحد على ملك وأراد أن ين
كناس وال طباخ، وال حجام، فإن امللك سيؤدبه، والناس سيسخرون منه ويقولون: امللك يف 

 درجة عالية وأنت َتاطبه هكذا، فتنفي عنه أشياء حقرية .
 

ه فكيف يوصف مالك امللوك بصفة سلبية أو إضافية، فيقولون: ليس جباهل، أو يقولون: ل
 علم، أو عنده علم، فيضيفون له العلم، وال يقولون: إنه عليم .

 
ألنه خييل إليهم أهنم إذا قالوا: "عليم"، أهنم قد أثبتوا شيئًا فيه تشبيه، أما إذا قالوا: "ليس 

 جباهل" فهذا جمرد نفي وال يقتضي إثبات شيء . 
 
يها حق وابطل، فقوهلم: ليس وقد ذكر املصنف رمحه هللا ألفاظًا كثرية جدًا فقال عنها: ف 

جبسم وال شبح وال جثة وال صورة وال حلم وال دم، هذه نفيها حق، وقد يكون فيها ابطل، كما 
نفوا عن هللا صفة اثبتة له بقوهلم: وليس فوق، وأما قوهلم: وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح 

جيعلوا الصفات من ابب وأعضاء، فهذه توهم الباطل؛ فإهنم يريدون بقوهلم هذا أن يومهوا و 
 األعضاء واجلوارح.

 
وكقوهلم: احلمد هلل الذي تنزه عن الزمان واملكان، وأصرح منه: وال يسأل عنه ابألين، فهذا  
كله ابطل؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم وهو أعرف اْللق ابهلل سأل اجلارية) أين هللا؟ {   ، 

يف كتابه سبحانه وتعاىل، فبعض كالمهم يف  وقوهلم: وال والد وال مولود، هذا حق كما جاء
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 النفي حق، وبعضه ابطل، وبعضه يوهم الباطل أو قد يؤدي إليه . 
 
وأما يف الثناء واملدح واإلثبات فإننا نفصل، كما فصل هللا ورسوله، فاآلايت واألحاديث  

واخر سورة يف اإلثبات مفصلة، فيخرب هللا سبحانه وتعاىل عن نفسه أبخبار مفصلة، كما يف أ
احلشر، وآية الكرسي، والفاُتة، واإلخالص وحنو ذلك، وأما النفي فإنه جممل، كما قال تعاىل: 

ي ًا ]مرمي: [ وهو استفهام مبعىن النفي، وهو نفي جممل، وقال تعاىل:َلَْ يَِلْد َوَلَْ 65َهْل تـَْعَلُم َلُه مسَِ
 [ . 4-3يُوَلْد * َوَلَْ َيُكْن َلُه ُكُفواً َأَحٌد ]اإلخالص:

 
 وأما لفظ: اجلوهر والعرض والرطوبة واحلرارة والعمق واالرتفاع وحنوها. 

 
فهذا من إساءة األدب مع هللا سبحانه وتعاىل، وهذا يدل على أن املعطلة هم يف أصلهم 
مشبهة، وأن تعطيلهم انبع من التشبيه، فشبهوا هللا بفهمهم ُث نفوا ما فهموه، فعندما قالوا: 

ة وال رطوبة، كان هذا ما تومهوه، وأن إثبات أمساء هللا وصفاته يستلزم حرارة ليس بذي حرار 
ورطوبة وطواًل وارتفاعاً، ُث قاموا بنفي ما فهموه، فالقاعدة املهمة يف ابب الصفات عند أهل 

 السنة واجلماعة أن نثبت هلل سبحانه وتعاىل الصفات إثبااتً مفصاًل، وننفيها نفياً جممالً . 
 

 ل السنة هو التعبري عن احلق ابأللفاظ الشرعية سبيل أه
 

ُصنِ ُف َرمِحَُه هللاُ تـََعاىَل:
 قَاَل امل

 
]والتعبري عن احلق ابأللفاظ الشرعية النبوية اإلهلية، هو سبيل أْهل السُّن ِة َواجْلََماَعِة . 

علون ما واملعطلة يعرضون عما قاله الشارع من األمساء والصفات، وال يتدبرون معانيها، وجي
 ابتدعوه من املعاين واأللفاظ هو احملكم الذي جيب اعتقاده واعتماده.

 
وأما أهل احلق والسنة واإلميان فيجعلون ما قاله هللا ورسوله هو احلق الذي جيب اعتقاده 
واعتماده، والذي قاله َهُؤالِء إما أن يعرضوا عنه إعراضًا مجلياً، أو يبينوا حاله تفصياًل، وحيكم 
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ابلكتاب والسنة، ال حيكم به َعَلى الكتاب والسنة. واملقصود: أن غالب عقائدهم  عليه
 الُسلوب، ليس بكذا، ليس بكذا.

 
وأما اإلثبات، فهو قليل، وهي أنه عاَل قادٌر حٌي، وأكثر النفي املذكور ليس متلقى عن 

ن هللا تَـَعاىَل قَاَل: الكتاب والسنة والعن الطرق العقلية اليت سلكها غريهم من مثبتة الصفات، فإ
[ ففي هذا اإلثبات ما يقرر معىن النفي، 11لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصرُي ]الشورى:

ففهم أن املراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل موصوف مبا وصف به 
وال يف أمسائه وال يف أفعاله، ِما أخربان به  نفسه، ووصفه به رسله، ليس كمثله شيء يف صفاته

من صفاته، وله صفات َل يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلَّى هللُا َعَلْيِه 
َوَسلََّم يف دعاء الكرب: )اللهم إين أسألك بكل اسم هو لك مسيت به نفسك، أو أنزلته يف  

ت به يف علم الغيب عندك، أن جتعل الُقْرآن كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو اسـتأثر 
 العظيم ربيع قليب، ونور صدري، وجالء حزين، وذهاب مهي وغمي{   .

 

 وسيأيت التنبيه َعَلى فساد طريقتهم يف الصفات إن شاء هللا تعاىل.
 

 وليس قول الشيخ َرمِحَُه هللُا تـََعاىَل: ]وال شيء يعجزه[ من النفي املذموم، فإن هللا تـََعاىَل 
قَاَل: َوَما َكاَن اَّللَُّ لِيُـْعِجزَُه ِمْن َشْيٍء يف السََّماَواِت َوال يف اأْلَْرِض ِإنَُّه َكاَن َعِليمًا َقِديراً 

 [. 44]فاطر:
 

فنبه ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل يف آخر اآلية َعَلى دليل انتفاء العجز، وهو كمال العلم والقدرة، فإن 
ضعف عن القيام مبا يريده الفاعل، وإما من عدم علمه به، وهللا تـََعاىَل العجز إمنا ينشأ إما من ال

ال يعزب عنه مثقال ذرة، وهو َعَلى كل شيء قدير، وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته 
وعلمه، فانتفى العجز، ملا بينه وبني القدرة من التضاد؛ وألن العاجز ال يصلح أن يكون إهلاً، 

 عن ذلك علواً كبرياً[اهـ. تـََعاىَل هللا 
 

 الشرح:
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قاعدة أْهل السُّن ِة َواجْلََماَعِة يف األمساء والصفات أهنم يثبتون ما أثبته هللا لنفسه أو أثبته له  

رسوله صلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم إثبااًت مفصاًل، وينفون نفيًا جمماًل، وأما طريقة أهل البدع فإهنم 
ويثبتون إثبااًت جمماًل، واجلهمية والباطنية الغالة واملتفلسفة ينفون مجيع ينفون نفيًا مفصاًل، 

الصفات ويوافقون يف إثبات صفة واحدة وهي الوجود، وكالمهم خارج عن الكتاب والسنة؛ 
ألنه َل يرد فيهما االقتصار َعَلى النفي فضاًل عن النفي ابلسلب فقط، وكذلك هو خارج عن 

أي: الطرق العقلية اليت سلكها األشاعرة يف -ها بعض مثبتة الصفات الطرق العقلية اليت يتخذ
بل بعضهم يقول: ال نقول موجود، بل نقول: ليس مبعدوم فقط، فهم  -إثبات الصفات السبع

 ال ينفون إال ابلسلب. 
 

 وبعضهم يقول: موجود، ويسميه واجب الوجود.
 

ي صفة ثبوتية، فكذلك أثبتوا له استواًء فيُـَقاُل هلم: إذا أثبتم وجوداً ال يشبه وجود غريه وه
 ال يشبه استواء غريه، ويداً ال تشبه يد غريه، وهكذا يف مجيع الصفات. 

 
ويف هذا احلديث دعاء عظيم فمن دعا هبذا الدعاء فكأمنا دعا هللا ابمسه األعظم؛ ألنه  

ك، أو علمته يقول: )اللهم إين أسألك بكل اسم هو لك، مسيت به نفسك، أو أنزلته يف كتاب
أحد من خلقك، أو استأثرت به يف علم الغيب عندك... إخل( ويف اجلملة األخرية يدخل االسم 
األعظم وإن َكاَن ورد أنه يف آية الكرسي أو حنو ذلك، لكن حقيقة االسم األعظم، أو حقيقة 

، ولذلك فإن هللا أن هلل ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل صفات وأمساء ال نعلمها، هذه اثبتة بنص هذا احلديث
ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل يثبت له ما أثبت لنفسه ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل وبعض صفاته اليت َل خيربان هبا، 
ُصنِ ُف معقباً 

فاعتمادان َعَلى ما ثبت به الدليل وليس للعقل أو غريه جمال يف ذلك ،  ُُثَّ عاد امل
حاوي  الذي هو جزء من اآل  َ ية "ال يعجزه شيء" وهل يدخل يف النفي َعَلى قول اإلمام الط 

احملض أم ال؟ وحنن نقول: ال يدخل يف ذلك ألن هذا جزء من اآلية، اليت يف آخر سورة 
فاطرَوَما َكاَن اَّللَُّ لِيُـْعِجَزُه ِمْن َشْيٍء يف السََّماَواِت َوال يف اأْلَْرِض ِإنَُّه َكاَن َعِليمًا َقِديراً 

ن اإِلنَسان بسبب اجلهل وقد يكون عاملًا ابلشيء؛ لكنه ال يقدر [ ويكون العجز م44]فاطر:
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عليه، أما هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل، فإنه نفى عن نفسه العجز، وأثبت العلم والقدرة، فمن َكاَن لديه  
فإنه ال يعجزه شيء يف السماوات وال يف  -وهو هللا ُسْبَحانَُه َوتَـَعاىَل -كمال العلم وكمال القدرة 

 رض ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل.األ
 

 الدرجة الثانية: املقتصد 
 

 اثنياً: املقتصد: وهو وسط، ليس من الظاملني ألنفسهم، وال من السابقني ابْلريات.
 

واملقتصد هو: الذي أييت ابلواجبات، وجيتنب احملرمات، لكن ال يزيد على ذلك ابلنوافل، 
و مأجور، وإن فعلها فهو غري آُث، فهذا درجة وال جيتنب املكروهات اليت إن تركها العبد فه

أقل، فهو إنسان مقتصد يعمل الطاعات، ويؤدي فرائض هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل، ويقوم مبا أمر 
 هللا، لكن ال يسابق وال يسارع ابْلريات.

 
ففرق بني إنسان يؤذن املؤذن فيكف عن عمله الذي بيده وأييت إىل بيت هللا ُسْبَحانَُه 

َعاىَل، فهو إنسان إذا مسع ذكر هللا جاء إليه من أي مكان، وسابق إليه، وزاحم ابلركب، َوتَـ 
ليستمع ذكر هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل، وليسارع ابْلريات، وهذا هو السابق، وبني من يؤدي ما 

 افرتضه هللا عليه ويكتفي به، وما عدا ذلك يرتكه للسابقني، فهذا هو املقتصد.
 

 ثالثة: الظامل لنفسه الدرجة ال
 

ويرتكب بعض  -وال نقول كلها-اثلثاً: الظاَل لنفسه: وهو الذي يرتك بعض الواجبات 
 املنهيات وبعض احملرمات.

 
فهذه هي األقسام الثالثة،وهي يف املؤمنني ويف أهل التوحيد، فكيف يكون أمنهم 

 واهتداؤهم؟
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لباب: الَِّذيَن آَمُنوا َوَلَْ يـَْلِبُسوا ِإميَاهَنُْم حىت نربط هذه اآلايت آبية األنعام اليت هي موضوع ا

 [.82ِبظُْلٍم أُولَِئَك هَلُُم اأْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن ]األنعام:
 

نقول: أكملهم أمنًا واهتداًء هم: السابقون، ُث املقتصد، وأما الظاَل لنفسه فهو على 
، أما ما عدا ذلك فهو ُتت خطر، وإن كان له أمن، وَنزم حنن أنه سيحصل له إبذن هللا

مشيئة هللا، فاألمن املؤكد له مبا أنه موحد، والكالم هذا عن املوحد الذي اجتنب الشرك، أنه 
جمزوم ومقطوع له أبنه ال خيلد يف النار إن دخلها، ولكن هل أيمن أول األمر؟ وهل أيمن يوم 

 ر اجلسر؟الفزع األكرب؟ وهل أيمن عندما تنشر الصحف؟ وهل أيمن عند عبو 
 

كله هذا هللا أعلم به، فهو ُتت مشيئة هللا، لكن الشيء الذي َنزم به؛ أنه ال خيلد يف 
 إن دخلها. -إبذن هللا-النار، وال ميكن أن أحداً من أهل التوحيد خيلد يف النار 

 
فهذا هو فضل التوحيد، فالباب: ابب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وهذا فضل 

ألن املؤمنني  -وما قبله قد أييت إن شاء هللا أيضاً -الفضل الذي هو مقطوع به عظيم، وهو أقل 
املوحدين ال خيلدون أبدًا يف النار، بل من دخلها خيرج بشفاعة النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، 

فع، وبشفاعة الشافعني من املالئكة، وعباد هللا الصاحلني، والشهداء، وكل من أذن هللا له أن يش
حيث أيمر هللا تبارك وتعاىل املالئكة أن خيرجوا من النار من كان يف قلبه أدىن مثقال ذرة من 
إميان، ُث مرة اثنية أيمرهم أن خيرجوا من كان يف قلبه أدىن أدىن مثقال ذرة من إميان، ويف املرة 

 الثالثة خُيرج من النار من كان يف قلبه أدىن أدىن أدىن مثقال ذرة من إميان.
 

هم أهل أمن يف النهاية، ولكن بعد سكرات املوت،  -نسأل هللا العفو والعافية-وهؤالء 
وبعد احلساب الشديد يف القرب، وبعد املوقف يوم القيامة واألهوال، وبعد عبور اجلسر والوقوع 

بعد آماد هللا يعلمها، وهذا خطر عظيم وال  -نسأل هللا العفو والعافية-والسقوط منه يف النار 
 شك؛ حىت ال نستهني ابلذنوب.
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 لكن نقول: التوحيد يظل له فضله وأمهيته حيث أهنم يف النهاية خيرجون.
 

وهنا سؤال وهو: كيف يعرفهم الشفعاء، إذا أذن هللا سبحانه للشافعني أن يشفعوا، 
ز فيخرجون أهل النار املوحدين منها، والنار فيها الكفار وفيها العصاة من املوحدين، فكيف ميي

 املؤمن من الكافر؟
 

بني  النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم هذا فقال: }يعرفوهنم أبثر السجود   { فأثر السجود 
واضح يف جباههم، وهذا يعين أن الذي ال يصلي ال ينجو، فعلى هذا احلديث وأدلة أخرى  

 يصلي وال يكون اترك الصالة الذي ال -لكن أنخذ العربة اآلن من هذا احلديث-كثرية 
يسجد هلل، من أين له أثر للسجود؟ ال أثر فيه للسجود، إذًا فال يعرف، وال يشفع له 
الشافعون، وقد قال هللا حاكيًا مقاهلم يف النار: قَالُوا َلَْ َنُك ِمَن اْلُمَصلِ نَي * َوَلَْ َنُك نُْطِعُم 

يِن * َحىتَّ َأاَتاَن اْلَيِقنُي * َفَما اْلِمْسِكنَي * وَُكنَّا خَنُوُض َمَع اْْلَاِئِضنَي * وَُكنَّ  ُب بِيَـْوِم الدِ  ا ُنَكذِ 
َفُعُهْم َشَفاَعُة الشَّاِفِعنَي ]املدثر:  [ نسأل هللا العفو والعافية.48-43تـَنـْ

 
فتارك الصالة ليس مبسلم، وليس مبؤمن، وال تنفعه شفاعة، فتارك الصالة إذاً داخل فيمن 

عىن الظلم األكرب، وهو الكفر ابهلل ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل، فهذا لبس وغطى وشاب إميانه بظلم، مب
ليس له أمن وال اهتداء مطلقًا، ال يف الدنيا وال يف اآلخرة، فهو مثل فرعون وهامان ، ومثل 
عباد األصنام، وعباد الطواغيت، مثله مثلهم، سواء بسواء، ال عالمة للسجود لديه وال أثر، 

 عة الشافعني.ولذلك فإنه حُيرم من شفا
 

أما أهل الشفاعة فهم أصحاب الذنوب اليت دون ذلك، وإن كانوا متوعدين ابلنار، لكن 
هللا ُسْبَحاَنُه َوتـََعاىَل يشفِ ع فيهم، ما داموا من أهل التوحيد، وَل يصل هبم الذنب إىل ترك الصالة 

يف القرآن مثاًل أو يف -ر أو إىل الكفر، وذلك كالذين توعدهم هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل ابلنا
من أصحاب الذنوب واملعاصي،كقوله تعاىل: ِإنَّ الَِّذيَن أَيُْكُلوَن أَْمَواَل اْليَـَتاَمى  -األحاديث

َا أَيُْكُلوَن يف ُبُطوهِنِْم اَنراً  ]النساء:  [.10ظُْلماً ِإمنَّ
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وَن َمَع اَّللَِّ ِإهَلًا آَخَر َوال يـَْقتُـُلوَن وكذلك ذكر هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل أيضاً: َوالَِّذيَن ال َيْدعُ 
َعَذاُب يـَْوَم النـَّْفَس الَّيِت َحرََّم اَّللَُّ ِإالَّ اِبحلَْقِ  َوال يـَْزنُوَن َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك يـَْلَق َأاَثمًا * ُيَضاَعْف َلُه الْ 

من الذنوب املتوعد عليها ابلنار وقتل [ إذًا الزان 69-68اْلِقَياَمِة َوخَيُْلْد ِفيِه ُمَهااًن  ]الفرقان:
النفس وشرب اْلمر إال من اتب، فنقول: من اتب من شرك أكرب، أو شرك أصغر، أو بدعة، 
أو معصية، ولو كانت ذنوبه تبلغ عنان السماء، أو مثل اجلبال، إذا اتب، اتب هللا ُسْبَحانَُه 

كالمنا فيمن يلقى هللا وهو هبذه احلالة َوتـََعاىَل عليه وغفر له، ولقي هللا كمن ال ذنب له، لكن  
بدون توبة، فهؤالء هم الذين يكونون من أصحاب الوعيد، مبعىن أنه متوعد هبا، وقد يدخل 

 وقد ال يدخل.
 

-فمثاًل: إنسان أكل مال يتيم، أو زىن، أو سرق، أو شرب اْلمر، أو فعل أمرًا موبقًا 
د ابلنار، وهو من أهل الوعيد، لكن ال فنقول: فاعل هذا الذنب متوع -كبرية من الكبائر

نقطع أو َنزم أبنه سيدخل النار، وال نقول عن رجل معني: إن هللا ال يغفر له، وإنه ال بد أن 
 يدخل النار. 

 
ألن األعمال يوم القيامة توزن عند هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل، وحنن ال ندري لعل هذا اإلنسان 

حن نعلم أنه فاعل هلذا الذنب، ولذلك نعظه وخنوفه بعذاب هللا له أعمال صاحلة ال نعلمها، فن
من هذا الذنب، وإذا ُعلم أنه مات وهو مصر على هذا الذنب خناف عليه منه، ونقول: إنه 
داخل يف هذا الوعيد، لكن ال نعلم احلقيقة، ألنه قد يكون له صدقة ال نعلمها، وقد يكون له 

 لمه، وقد يكون له حمافظة على الصالة... وهكذا.أمر مبعروف وهني عن منكر حنن ال نع
 

 ألن اإلنسان جتتمع فيه الطاعة واملعصية، وهذه من عجائب اإلنسان.
 

-فرب إنسان مقيم حلدود هللا، وفرائض هللا، ومشتغل بطاعة هللا، ويفعل فاحشة وموبقة 
 وهذا واقع. -نسأل هللا العفو والعافية

 
، واشتهر هبا، وعرف عند الناس هبا، وله طاعة هلل ورب إنسان وقعت منه هذه الفاحشة
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ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل ال يعلمها الناس، يتقرب هبا ويعملها، فرمبا يف امليزان ترجح هذه الطاعة بتلك 
املعصية، مثل البغي الزانية من بين إسرائيل اليت ذكر النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم قصتها، واليت 

ا ألهنا سقت الكلب، ففي كل ذات كبد رطبة أجر، فأي خملوق وأي حيوان له كبد؛ غفر هللا هل
حىت وإن كان الكلب فيه أجر الصدقة، والصدقة تطفئ اْلطيئة كما يطفئ املاء النار، فهذه 
بغي زانية، لكنها ملا رأت الكلب يلهث، أخذت خفها ومألته ابملاء وسقته فشكر هللا هلا وغفر 

 !هلا، سبحان هللا
 

[ لكن 22فالزان ال َتفى شناعته وبشاعته: ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَمْقتًا َوَساَء َسِبياًل ]النساء:
مع اإلخالص هلل ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل بصدقة أو ابستغفار أو بذكر أو بعمل من أعمال اْلري، قد 

هللا هبا درجات، وتكفر عنه  ال يلقي له اإلنسان اباًل، أو كلمة حق قد ال يلقي هلا اباًل، يرفعه
من اْلطااي والذنوب ما ال خيطر له على ابل، كما إن اإلنسان قد يقول الكلمة من سخط هللا، 
ومن غضب هللا، ال يلقي هلا اباًل كاستهزاء ابلدين، أو استهزاء أبهل الدين هتوي به يف النار 

 .-نسأل هللا العفو والعافية-سبعني خريفاً 
 

ل السنة واجلماعة أهنم يرجون للمحسن الثواب، وخيافون على املذنب فنقول: مذهب أه
واملسيء العقاب، لكن ال يقطعون هلذا ابجلنة وال يقطعون هلذا ابلنار، إال من جاء الدليل 
صرحيًا فيه أنه من أهل النار، فنقطع له بذلك، أما الباقون فنرجو للمحسنني منهم الثواب، 

 عقاب.وخناف على املسيئني منهم ال
 

فإذًا عرفنا أن هؤالء الثالثة: الَِّذيَن آَمُنوا َوَلَْ يـَْلِبُسوا ِإميَاهَنُْم ِبظُْلٍم أُولَِئَك هَلُُم اأْلَْمُن َوُهْم 
[ فهؤالء هلم نصيب من األمن إن شاء هللا، والفضل كله هلل ُسْبَحاَنُه 82ُمْهَتُدوَن ]األنعام:

ألمن إما كليًا أو جزئيًا سببه التوحيد، وأهنم ليسوا من َوتـََعاىَل أبن وفقهم للتوحيد، وحصول ا
 أهل الشرك.

 
أما من كان من أهل الشرك، وأشرك ابهلل الشرك األكرب، فهذا ابتفاق أهل السنة أنه ال 

 أمن له وال اهتداء.
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 الكالم على تسمية بعض السلف الذنوب شركاً 
 

وهي أن بعض السلف َل حيصروا اسم وبقيت القضية األخرية اليت ذكرها َشْيخ اإِلْسالِم 
وهذا ليس مشركًا وال يسمى مشركًا مبجرد أنه -الشرك يف الشرك األكرب، فالذي يشرب اْلمر 

يسميه بعض السلف مشركاً، ابعتبار أنه اَتذ إهله  -يشرب اْلمر أو يزين أو يرتكب أي حمرم
 هواه، ويعدون ذلك نوعاً من الشرك.

 
دح يف كمال توحيده، ألن املوحد التوحيد الكامل ال أييت منه وهذا بال ريب أنه جيرح ويق

هذه الفعال، فالذي يفعل ذلك فإنه يقدح يف كمال توحيده وإميانه، فلذلك بعض السلف 
يسمي اتباع اهلوى شركاً، ويقول: إنه من الشرك، فعلى هذا املعىن يكون شركًا أصغر، ويقابل 

الشرك يف حملها، وإن كان النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  عندان حنن الظاَل لنفسه، فيبقى أن كلمة
قال: }ليس بذاك   { أي: ليس الشرك، ولكن فهم السلف الصاحل ، أنه الشرك، وليس 
الشرك األكرب الذي حذر منه لقمان عليه السالم ابنه، وال ريب أنه أعظم شيء، وهو احملبط 

ن حيذر منها؛ لكنها شرك أصغر، فعلى هذا يكون للعمل، أما ما دونه من املعاصي وإن كا
[ ميكن أن يفسر أبنه 82الظلم يف هذه اآلية: الَِّذيَن آَمُنوا َوَلَْ يـَْلِبُسوا ِإميَاهَنُْم ِبظُْلٍم ]األنعام:

 ثالثة أنواع، كما تقدم يف كالمه رمحه هللا.
 أنواع الظلم    - 5
 

 ، وهو الذي ال أمن معه وال هداية.النوع األول: الظلم األكرب، وهو: الشرك ابهلل
 

النوع الثاين: ظلم العبد للناس وللعباد، وهذا ظلم عظيم، وهو الذي يقول هللا تبارك وتعاىل 
عنه، يف احلديث القدسي: }اي عبادي! إين حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم حمرماً فال 

َسلََّم: }الظلم ظلمات يوم القيامة   { فظلم تظاملوا   { ويقول عنه النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه وَ 
 اإلنسان لإلنسان مرتبته تقع بعد الظلم األكرب.

 
 النوع الثالث: أن يظلم العبد نفسه ابلذنوب واملعاصي.
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[ فلم يشركوا ابهلل، وَل يظلموا عباد 82فإذاً:  الَِّذيَن آَمُنوا َوَلَْ يـَْلِبُسوا ِإميَاهَنُْم ِبظُْلٍم ]األنعام:

 ، وَل يظلموا أنفسهم ابملعاصي، هؤالء هلم األمن واالهتداء الكامل يوم القيامة.هللا
 

وأما من شاب توحيده وإخالصه وإميانه ابلشرك األكرب، فليس له أمن وال اهتداء، وأما 
من خلط إميانه بظلم للعباد، أو بظلم لنفسه ابلذنوب واملعاصي، فهذا حاله كما قد بينا يف 

 الظاَل لنفسه.
 

قال املصنف: ' وقال ابن القيم رمحه هللا قوله: الَِّذيَن آَمُنوا َوَلَْ يـَْلِبُسوا ِإميَاهَنُْم ِبظُْلٍم أُولَِئَك 
[ وقال الصحابة: }وأينا اي رسول هللا! َل يلبس إميانه 82هَلُُم اأْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن  ]األنعام:

ْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم ]لقمان: بظلم؟ قال: ذلك الشرك، أَل تسمعوا قول العبد [   13الصاحل:  ِإنَّ الشِ 
.} 

 
أيَّ -فلما أشكل عليهم املراد ابلظلم، وظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه 

 َل يكن آمناً وال مهتدايً. -ظلم كان
 

 فأجاهبم صلوات هللا وسالمه عليه: أبن الظلم الرافع لألمن واهلداية على اإلطالق هو
 الشرك.
 

هو اجلواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم املطلق التام هو  -وهللا-وهذا 
الشرك، الذي هو وضع العبادة يف غري موضعها، واألمن واهلدى املطلق: مها األمن يف الدنيا 

التام، واآلخرة، واهلدى إىل الصراط املستقيم. فالظلم املطلق التام، رافع لألمن وللهدى املطلق 
وال مينع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعًا من مطلق األمن ومطلق اهلدى فتأمله، فاملطلق 

 للمطلق، واحلصَّة للحصة. انتهى ملخصاً ' 
 

وأقول: هذا مثل ما تقدم، فقوله: املطلق للمطلق، أي الذي سلم مطلقًا من الشرك 
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ما يكون الظلم يكون النقص يف األمن والذنوب، له األمن املطلق، واحلصَّة ابحلصَّة، أي بقدر 
 واالهتداء.
 شرح حديث عبادة يف فضل التوحيد    - 6
 

قول املصنف رمحه هللا: ' وعن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا َصلَّى 
أن هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: }من شهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك وأن حممدًا عبده ورسوله و 

عيسى عبد هللا ورسوله، وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه، واجلنة حق والنار حق، أدخله هللا 
 اجلنة على ما كان من العمل   { أخرجاه'.

 
عبادة بن الصامت بن قيس األنصاري اْلزرجي أبو الوليد أحد النقباء، بدري مشهور، 

ة، وقيل: عاش إىل خالفة معاوية رضي مات ابلرملة سنة أربع وثالثني، وله اثنتان وسبعون سن
 هللا عنه.
 

 حكم النطق بكلمة التوحيد جمردة 
 

'قوله: من شهد أن ال إله إال هللا، أي: من تكلم هبا عارفًا ملعناها، عاماًل مبقتضاها ابطناً 
ْم كما قال هللا تعاىل: فَاْعلَ   -فال بد يف الشهادتني من العلم واليقني والعمل مبدلوهلما-وظاهرًا 

ُ  ]حممد:  [.86[ وقوله: ِإالَّ َمْن َشِهَد اِبحلَْقِ  َوُهْم يـَْعَلُموَن ]الزخرف:19أَنَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
 

أما النطق هبا من غري معرفة ملعناها وال يقني وال عمل مبا تقتضيه: من الرباءة من الشرك، 
 فغري انفع ابإلمجاع. -جلوارحقول القلب واللسان، وعمل القلب وا-وإخالص القول والعمل 

 
قال القرطيب يف املفهم على صحيح مسلم : ابب ال يكفي جمرد التلفظ ابلشهادتني، بل ال 

 بد من استيقان القلب.
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وهذه الرتمجة تنبيه على فساد مذهب غالة املرجئة ، القائلني أبن التلفظ ابلشهادتني كاف 
 يف اإلميان.

 
ده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة ملن وأحاديث هذا الباب تدل على فسا

وقف عليها، وألنه يلزم منه تسويغ النفاق، واحلكم للمنافق ابإلميان الصحيح، وهو ابطل قطعًا 
.' 

 
أقول: كالم العلماء رمحهم هللا كثري يف هذا املوضوع، كما مسعتم يف كالم القرطيب وغريه 

 أيضاً.
 

مت الصحايب البدري، أحد النقباء، الذين كانوا نقباء واملقصود: أن حديث عبادة بن الصا
األنصار رضي هللا عنهم، ويكفي أنه شهد بدرًا فضالً، وأن هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل قد اطلع على 
أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فليس وراء هذا الفضل من فضل إال من كان 

 دين رضي هللا عنهم وهم من ضمنهم، ولكنهم أفضل.أفضل من أهل بدر ، كاْللفاء الراش
 

ويف هذا احلديث حيدث عبادة بن الصامت رضي هللا عنه عن رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه 
َوَسلََّم: } من شهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك وأن حممداً عبده ورسوله    { ومعىن ذلك 

 جلنة على ما كان من العمل.أن اجلزاء يف النهاية إدخال هللا له ا
 

والباب: ابب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فكلمة التوحيد هي اليت هبا يكفر هللا 
تعاىل الذنوب، ويدخل اإلنسان اجلنة، على ما كان من عمل، فهذه الكلمة أو الشهادة أبنه 

مد َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم أنه ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل هو وحده اإلله املعبود ال شريك له، والشهادة حمل
 عبد هللا ورسوله، هذه هي كلمة التوحيد، والذي حيقق التوحيد هو الذي حيقق هذه الكلمة.

 
 معىن وحقيقة كلمة التوحيد 
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كل إنسان يقول كلمة التوحيد أو يدَّعيها من املسلمني، فهل املقصود بقوله: )من شهد 

قاهلا ونطق ابللسان قائاًل: ال إله إال هللا حممد رسول هللا أنه يدخله  أن ال إله إال هللا( أي: من
 هللا اجلنة على ما كان من عمل، أي: على أي عمل كان؟

 
غري معقول عند املؤمن الذي يعقل عن هللا تعاىل ورسوله َصلَّى هللُا َعَلْيِه  -طبعاً -هذا 

َلْيِه َوَسلََّم: }من شهد أن ال إله إال هللا وحده ال َوَسلََّم، وقد قال املؤلف: يف قوله َصلَّى هللُا عَ 
شريك له وأن حممدًا عبده ورسوله   { ليس املراد هبا جمرد النطق، ولكن ال بد فيها من العلم 

ُ َواْستَـْغِفْر ِلَذْنِبَك ]حممد: [، 19واليقني، واستدل بقول هللا تبارك وتعاىل: فَاْعَلْم أَنَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
فال يكفي النطق، وال يكفي أن يقول اإلنسان أان أشهد أن ال إله إال هللا،بل جيب عليه العلم 

[ أي: وهم 86أنه ال إله إال هللا، كما يف اآلية: ِإالَّ َمْن َشِهَد اِبحلَْقِ  َوُهْم يـَْعَلُموَن ]الزخرف:
 يعلمون شهادة احلق.

 
 معىن كلمة: أشهد 

 
مة الشهادة أو أشهد ليس معناها أان أقول، أو أقرر، أو أظن، والشهادة أمرها عظيم، فكل

أو رمبا!! ولننظر إىل الشهادة يف أمور الدنيا، فأنت إذا ذهبت إىل احملكمة، وقلت للقاضي: 
 ميكن وأتوقع أنه كذا فهل سيقبل شهادتك؟ ال. بل ال يسميها شهادة أصاًل.

 
 فما معىن الشهادة؟ 

 
ضعف قال: }على مثلها فاشهد   { أي: على مثل  ورد يف احلديث وإن كان فيه

 الشمس.
 

فالشهادة ُتتاج أن تكون جازمًا ومستيقنًا وعاملًا هبا، فعندما يقول العبد املؤمن: أشهد أن 
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ال إله إال هللا، هذه الكلمة العظيمة، اليت تعدل وترجح ابلسماوات واألرض ومن فيهن غري هللا، 
 يس جمرد النطق أو التلفظ ابللسان.جيب أن يقوهلا عن علم ويقني ول

 
أكثر الناس، حيث ظنوا أن معىن أننا أمة التوحيد،  -مع األسف-وهذا الذي وقع فيه 

 وأننا أمة حممد َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، أننا نشهد أن ال إله إال هللا، وأننا نقوهلا ابللسان فقط.
 

نهى عن الشرك، فإنه يقول: هذه أعمال فإذا مسع الواحد منهم من حيذر من الشرك، وي
املشركني والكفار واليهود، وهذا يقول ال إله إال هللا! فنقول: هل كل من قال ال إله إال هللا 

 يسلم من الشرك؟ 
 

 وهل كل من قال ال إله إال هللا يصبح له األمن التام واالهتداء التام؟
 

 قول ال إله إال هللا له حاالت:
 ة التوحيد أحوال الناطق بكلم

 
احلالة األوىل: إن كان يف املعركة: كما يف حديث أسامة رضي هللا عنه، إن كنا يف املعركة، 
َناهد الكفار، ونقاتلهم وحنارهبم، فقال الرجل من الكفار: ال إله إال هللا فهل نقبل منه ونكف 

 عنه؟ 
 

أن قال: ال إله إال  فـأسامة بن زيد رضي هللا عنه قتل رجاًل من املشركني يف احلرب، بعد
هللا، فقال النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم وقد استعظم ذلك، واستفضعه: }أقتلته بعد أن قال ال إله 
إال هللا؟! فقال: اي رسول هللا، إمنا قاهلا يتعوذ هبا من السيف   { أي: ملا رأى السيف يهوي 

قصده اإلسالم، قال: }أشققت عن قلبه    عليه أراد أن يتعوذ هبا عن السيف فقاهلا، فلم يكن
{ فانظروا كيف كان رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم نيب الرمحة ونيب اهلدى يعلمنا أن لنا الظاهر 

 يف هذه احلالة، فإذا قال: أشهد أن ال إله إال هللا فعلينا أن نكف، ونرفع عنه السيف.
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من نطقها فإننا نرتكه يعمل، لكن هل نرتكه يعمل ما  احلالة الثانية: يف حالة االستقرار:
 يشاء، ونقول: قد قال ذلك اليوم ال إله إال هللا؟

 
هذا الذي يظنه كثري من الناس اليوم، فيقول أحدهم: أان ولدت من أب مسلم وأم 

ي مسلمة، واحلمد هلل، واجملتمع مسلم، وكلنا نقول: ال إله إال هللا، إذًا ال إله إال هللا تكف
 وحدها!
 

فنقول هلؤالء: الدخول يف اإلسالم وإثباته وأحكام اإلسالم شيء، وُتقيقه شيء آخر، 
يقول الرسول َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: }أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن 

مين دماءهم وأمواهلم  حممدًا رسول هللا، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا
إال حبق اإلسالم، وحساهبم على هللا تعاىل   { وقد يكونون منافقني غري صادقني، لكن حنن لنا 

 الظاهر.
 

ويف احلديث اآلخر: }من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو املسلم، له ما لنا وعليه ما 
 علينا   { أي: يف األحكام.

 
ة، فبالنسبة لألحكام َنري أحكام اإلسالم على كل فيجب أن نفطن وأن نفقه هذه احلقيق

من أظهر اإلسالم وأظهر الشهادتني، أبن شهد أن ال إله إال هللا وأن حممدًا رسول هللا، وأدى 
 الصالة وآتى الزكاة فهذا َنري عليه أحكام اإلسالم.

 
 وابملناسبة قد يقول بعض الناس: يف حديث: }بين اإلسالم على مخس   { ذكر مخسة،

 وهنا ذكر ثالثة: الشهادتني والصالة والزكاة، فأين الركنان اآلخران؟
 

فيقال: ميكن أن يكون يف هنار رمضان مفطراً لعذر، وقد يكون مفطراً وال يدرى عنه، وأما 
احلج فألنه مرة واحدة يف العمر، فيمكن أال حيج هذه السنة، ويريد احلج يف اليت تليها، ولذلك 

ة على األمور الواضحة الظاهرة، مثل الصالة، فهي شعرية واضحة وظاهرة بنيت األحكام الظاهر 
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ال بد أن تؤدى، والزكاة ألهنا كل عام تؤخذ وأيخذها اإلمام أو انئبه، فهذه تؤدى، فمن 
 يعاقب ابلعقوابت الشرعية املعروفة. -وهي حق اإلسالم-جحدها وَل أيِت هبا 

 
بعد الشهادتني، فهذا مسلم، نقر له ابإلسالم،  فاملقصود أن من أقام الصالة، وآتى الزكاة

 أي: له علينا احلقوق الشرعية.
 

مثاًل: إذا مات علينا أن نغسله ونكفِ نه، ونصلي عليه وندفنه يف مقابر املسلمني، فهذا حق 
فنعطيه منه،  -الذي جعله هللا سبحانه للمسلمني عامة-له نعامله به، وإذا جاء إىل بيت املال 

 حقوقه. وهذا حق من
 

إذًا له ما لنا وعليه ما علينا، ال نغشه وال نظلمه فإذا قال أحد: هذا منافق وكذاب، وقد 
يكون عرفه يف حلن القول، لكن ما َل يظهر ما يناقض هذا األمر أبمر شرعي يستحق عليه 

ع العقوبة فنظل حنن نعامله ظاهراً على أنه مسلم، فإذا تزوج وعقد كان زواجه صحيحاً، وإذا اب
 فبيعه صحيح، وال مينع من دخول احلرمني، وأحكام املسلمني كلها جتري عليه.

 
لكن املشكلة، أانَّ خنلط بني إجراء األحكام وبني حقيقة اإلميان، فنجري له أحكام 

 اإلسالم نعم، لكن هل هو حمقق لإلميان، كلنا ينظر إىل نفسه أوالً ُث إىل غريه.
 

 حقيقة اإلميان 
 

ميان يكون أبربعة أشياء: بقول القلب، وقول اللسان، وعمل القلب، وعمل فإن ُتقيق اإل
اجلوارح، وال تكون شهادة أن ال إله إال هللا إال بذلك، أبن يشهد أن ال إله إال هللا، ويقوهلا 
بلسانه ويقوهلا بقلبه، كما قال َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: }من قال ال إله إال هللا يصدق قلبه 

 نه، ولسانه قلبه   {.لسا
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فهذه هي حقيقة اإلميان الذي ينجو صاحبه عند هللا فعاًل، أما الذي ينجو من سيف 
وَنري عليه أحكام املسلمني يف الدنيا، لكنه ال ينجو عند هللا فهو  -فقط-املؤمنني يف الدنيا 

  ظاهراً وابطنًا.الذي يتلبس ابلشرك، وهذا ليس فيه فائدة، وإمنا حنن نتكلم يف النجاة عند هللا
 

وجيب أن نعلم أن من ال يشهد أن ال إله إال هللا بلسانه فليس مبسلم، فمن َل يقر بلسانه 
بشهادة أن ال إله إال اله وأن حممداً رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ليس مبسلم، ال يف الدنيا وال 

لوجود من شكك فيه وذكر فرقًا بينهما من يف اآلخرة، وهو كافر وهذا معلوم، ولكن ننبه عليه 
 الفرق.
 

إذا جاءوا -وكذلك جيب أن نعلم أنه ال بد من اعتقاد القلب: فقد كان املنافقون يقولون 
نشهد إنك لرسول هللا، وهم أمام رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  -إىل رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

للسان موجود، ولكن يف الواقع شهد هللا تبارك وتعاىل عليهم أهنم كاذبون يف َوَسلََّم، فالنطق اب
شهادهتم، فهؤالء ال تنفعهم الشهادة ابللسان ألهنم َل يشهدوا بقلوهبم، فال بد من شهادة 

 القلب، أبن ال إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم وتصديق القلب بذلك.
 
ًا اإلميان عندان يرتكب من أربعة أشياء: القول وعرفنا أنه قول ابللسان، وقول ابلقلب، إذ

ومعناه: اإلقرار واإلذعان واالعتقاد يف القلب أبن هللا تعاىل واحد، وأنه املعبود املستحق للعبادة 
عبد هللا ورسوله، وحده ال شريك له، واالعتقاد ابلقلب أبن حممدًا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم هو 

 وهذا هو االعتقاد.
 

 ُث العمل: عمل القلب وعمل اجلوارح، فما هو عمل القلب؟
 

قول القلب هو: اإلقرار واالعتقاد، أما عمل القلب فهو اليقني، واإلخالص، والتوكل، 
والرغبة، والرهبة، والرجاء، واْلوف، واإلانبة، والصرب، واإلخبات، واالنقياد، واإلسالم، 

عان، والتسليم، والرضا حبكم هللا وبقدر هللا، إذن هذه هي أعمال القلب، وأعمال، القلب واإلذ
 أعظم األعمال وكل العبادات تتفرع منها.
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 فال بد من اإلميان القليب الذي هو قول القلب وعمل القلب.

 
وأن  ُث إن شهادة أن ال إله إال هللا، هذه الكلمة العظيمة, اليت نشرتط أن تقال ابللسان،

تقال ابلقلب, مبعىن اإلقرار واالعتقاد والتصديق، ابإلضافة إىل عمل القلب واجلوارح مبقتضاها، 
وهبذا يستكمل اإلميان، عندما نقول ذلك فإننا نريد أن نبني كيف نستكمل اإلميان، وأن نبني 

 للناس معىن اإلميان يف منهج أهل السنة واجلماعة . 
 
 هل السنة واجلماعة   أركان اإلميان يف منهج أ - 7
 

ونستعرض هنا بعض األدلة, اليت تبني لنا أن من َل يكن كذلك فإنه ليس مسلمًا وال 
 مؤمناً.

 الركن األول: قول القلب 
 

أواًل: الذين يقولون ال إله إال هللا أبلسنتهم، ولكن ال يقولون ذلك بقلوهبم, وَل يقروا 
فهؤالء ليسوا مسلمني, وال يوجد أحد  -لوهبم أي: يقولون أبفواههم ما ليس يف ق -بقلوهبم 

يقول: هؤالء مسلمون، ألنه يقول بلسانه ما ليس يف قلبه، وإن شهد أن ال إله إال هللا أن حممداً 
لكن هو عند هللا تبارك وتعاىل  -كما تقدم-رسول هللا، وإن أعطيناه أحكام اإلسالم الظاهرة 

َل يشهد بقلبه أبنه ال إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا ليس مسلماً ألن قلبه َل يذعن, وَل يقر, و 
 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم.

 
والفرقة والطائفة اليت ذكرها هللا تعاىل يف القرآن كثرياً, واليت تقول بلساهنا ال إله إال هللا وأن 

 نافقون.حممداً رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم وال تقر بقلبها هم: امل
 

واملنافقون ليسوا مسلمني, وال يعدون من املؤمنني, ولذلك يدعوهم هللا سبحانه إىل اإلميان 
وإىل اإلخالص، كما يف سورة التوبة وسورة املنافقني وسورة النساء وغريها؛ ألهنم إن قالوا ال إله 
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فليسوا صادقني يف قوهلا،  إال هللا أبلسنتهم ال يقولوهنا بقلوهبم، وال يعتقدوهنا وَل خيلصوا فيها،
َ وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقنَي ]التوبة:  [.119وهلذا يقول هللا تعاىل: اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللَّ

 
وهذه اآلية قد قاهلا بعد التعقيب على أحداث غزوة تبوك , حيث نزلت سورة التوبة, 

ذه اآلية العظيمة: اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ وَُكونُوا وفضح هللا تعاىل املنافقني فيها، وختمها هب
[ فال بد من الصدق يف قوهلا، وأما الكذب فمهما قالوا كلمة 119َمَع الصَّاِدِقنَي ]التوبة:

 التوحيد وشهدوا هبا, فاهلل يعلم إهنم لكاذبون, وهؤالء شهادهتم ابطلة, وال تنفعهم عند هللا.
 الثاين: قول اللسان  الركن

 
إذا جاءان أانسُ مقرُّون بقلوهبم, أي: يف قلوهبم يصدقون ويقرون أبن ال إله إال هللا وأن 
حممدًا رسول هللا؛ لكن َل يقولوها أبلسنتهم, وَل يظهروها, وَل يذعنوا هبا أبلسنتهم, فهؤالء  

 كفار، وميكن بعض الناس يقول: هذا عرف بقلبه وأقر بقلبه.
 

له: ال بد من القول ابللسان, واإلقرار بذلك, وال يكفي جمرد معرفة احلق أو فنقول 
التصديق به ابلقلب، دون أن يقول اإلنسان ذلك، ومن عرف وصدق وأيقن حقًا أبن ال إله 
إال هللا فال بد أن يقوهلا، وهذا مناذجه كثرية، فهو ليس جمرد كالم أو متثيل الستكمال القسمة 

جدًا يف القدمي واحلديث, فيوجد من يعلم ويشهد أن حممدًا رسول هللا َصلَّى  الرابعية، بل كثري
هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم, ويشهد أن القرآن حق بقلبه، لكنه ال يذعن لذلك وال يظهره، فهؤالء ليسوا 

 مسلمني؛ بل هم من الكافرين, وال ينجون من النار، وال يعتربون مسلمني أبداً.
 

رقون، أو الُكتَّاب األوروبيون من اليهود والنصارى وغريهم الذين يثنون مثال ذلك: املستش
على النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم أبنه حق، وأن ما جاء به حق، وأن القرآن  -اآلن-يف كتاابهتم 

عظيم، ويقولون: هذا مصلح وجمدد عظيم إىل آخره، فهذا ال أيخذ أي حكم من أحكام 
 ر  بوجود هللا، ألن وجود هللا قضية غري خمتلف فيها يف األمم املاضية.اإلسالم، وإن أق

 
فوجـود هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل أمر مفروغ منه، دلت عليه الفطرة والعقل والشواهد يف األنفس 
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 ويف اآلفاق، قال الشاعر:
 

 ويف كل شيء له آية     تدل على أنه الواحد  
 

[ حىت 25تَـُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض لَيَـُقوُلنَّ اَّللَُّ ]لقمان:وقال تعاىل: َولَِئْن َسأَلْ 
املنافقون واملشركون وكفار قريش الذين أنكروا رسالة حممد َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم؛كانوا يقرون أبن 

رك وتعاىل يف  خالق السماوات واألرض ومدبر األمر والرازق هو هللا إىل آخر ما ذكر هللا تبا
 كتابه، لكن َل ينفعهم ذلك أبداً.

 
فكون هؤالء الناس يقولون إن اإلسالم حق, دون أن يقروا وينطقوا ابلشهادتني؛ ال 

 يدخلهم يف اإلسالم.
 

وأيضًا من عرف احلق بقلبه، وأنكر بلسانه, وهؤالء ذكر هللا تبارك وتعاىل هلم مثاًل يف 
القرآن، فكتاب هللا هو كتاب اهلداية, وكتاب التوحيد اْلالص, القرآن, وبني لنا أنواعاً منهم يف 

َها أَنـُْفُسُهْم ظُْلماً  َقنَـتـْ وقد ذكر هللا منهم فرعون وقومه، فقال هللا تعاىل فيهم: َوَجَحُدوا هِبَا َواْستَـيـْ
 [ فأنكروا آايت هللا, لكن يف قرارة أنفسهم يعلمون أهنا احلق، وهلذا قال14َوُعُلو ًا ]النمل:

موسى عليه السالم لفرعون: َلَقْد َعِلْمَت َما أَنـَْزَل َهُؤالِء ِإالَّ َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َبَصائَِر  
[ ففرعون يف قرارة نفسه يعلم احلق, وهلذا ملا اشتد اجلدل بينه وبني موسى عليه 102]اإلسراء:

 َهاَماُن اْبِن يل َصْرحاً َلَعلِ ي أَبـُْلُغ اأْلَْسَباَب * السالم، وأراد أن يعمي القضية قال: َوقَاَل ِفْرَعْوُن ايَ 
[ وهذا من ابب 37-36َأْسَباَب السََّماَواِت فََأطَِّلَع ِإىَل ِإَلِه ُموَسى َوِإين ِ أَلَظُنُُّه َكاِذاًب ]غافر:

 تضييع القضية, وإشغال الناس وإهلائهم عنها.
 

, وبصدق رسالة موسى عليه السالم, وإن قال:  َأاَن وإال فاحلقيقة أن هناك إقراراً بوجود هللا
[ فمهما جحد فهو مستيقن يف نفسه أبن هذا حق، ولكنه 24َربُُّكُم اأْلَْعَلى  ]النازعات:

 العناد, والكرب والطغيان نسأل هللا العفو والعافية.
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َل تنفعه ُث كابر وعاند رسول رب العاملني,  -أن الدين حق-فمن عرف هذه املعرفة القلبية 
 تلك املعرفة, ألنه جحد هبا.

 
ككفار قريش، حيث كانوا يعلمون يف أنفسهم أن حممدًا َصلَّى هللُا َعَلْيِه   -أيضاً -وذلك 

َوَسلََّم هو احلق، حىت أبو جهل عدو هللا َل يكن عنده ذرة من الشك، يف أن حممدًا َصلَّى هللاُ 
يعين نتسابق سباق عنصرية -بنو هاشم كفرسي رهان َعَلْيِه َوَسلََّم على احلق، لكن يقول: كنا و 

سقوا وسقينا, ورفدوا ورفدان, وأطعموا وأطعمنا، ويف املعارك ويف كل شيء  -جاهلية قبلية
 نسابقهم، وننافسهم فلما قالوا منا نيب، فمن أين لنا بنيب؟

 
 كرب بصاحبه.إذاً أحسن شيء نكفر به، والعياذ ابهلل. فلنعترب ولننظر كيف يودي العناد وال

 
ومثل هذا العناد العنصري اجلاهلي عناد اليهود لرسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم أيضاً, 
فاليهود ذكر هللا عنهم أهنم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم يعرفون صفة النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه 

 ة وخيرب .َوَسلََّم من التوراة، وهذا هو سبب جميئهم إىل املدين
 

حيث قرأ اليهود يف التوراة ويف أخبار رسلهم، أنه سيخرج يف آخر الزمان نيب, وسيكون 
أرضًا ذات خنل بني حرتني، فبعضهم عندما وصل إىل خيرب ,  -أي موضع هجرته-مهاجره 

ورأى النخل, ورأى األرض كأهنا حرة، بقي فيها، وبعضهم ملا تقدم إىل املدينة ورأى األرض 
 بني حرتني بقوا فيها، وأخذوا ينتظرون مبعثه َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم.والنخل 
 

وقصصهم يف هذا عجيبة وكثرية، وكما يف حديث زيد بن سعنة عندما ُسئل حرب يهودي 
عن موعد خروج نيب آخر الزمان، فنظر فإذا أحد الصحابة من األنصار غالم صغري، قال: 

 [[ حىت أهنم كانوا يعرفون أنه سوف أييت يف وقت قريب.]]إن يعش هذا الغالم يدركه   
 

وملا قدم الرسول َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يف اهلجرة, خرج أحدهم يف املدينة ، ويقول: 'اي بين 
 قيلة! هذا صاحبكم' عرفه وَل تره العيون بعد.
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هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، وهكذا يظهر جليًا أهنم كانوا يقرون ويعلمون صدق نبوة حممد َصلَّى 

ولكن هذا اإلقرار َل ينفعهم، وقد جاء منهم اثنان إىل النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم, وشهدا 
ابلرسالة وهم عنده, ومع ذلك َل يُعد ذلك منهم إمياانً, أو إسالماً, كما يف احلديث الذي رواه 

, قال أحدمها لآلخر: تعال نذهب أمحد وهو حديث صحيح: }أن حربين من أحبار اليهود
إىل هذا النيب ونسأله   { وهذا الكالم َل يسمعه منهم أحد، وإمنا بني هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل فيما 
بعد ما دار بينهما، فرواه الصحايب رضي هللا عنه: } فقال له صاحبه: ال تقل إنه نيب   { وهو 

لَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ورسالته، وإن كانوا يعلمون يقصد تذكريه أبهنم متفقون على جحد نبوته صَ 
أنه نيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ُث قال: } فإنه إن بلغه ذلك يكن له أربعة أعني   { أي: أيخذه 
الكرب, ويفرح بشهادتنا له ابلنبوة، فنحن ال نشهد له، وهذا حسٌد من عند أنفسهم,كما بني 

َوتـََعاىَل: } فذهبا إليه وقاال: اي حممد، أخربان عن التسع آايت اليت أعطاها هللا  هللا ُسْبَحانَهُ 
ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل موسى وهارون, فقرأ عليهم رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ُقْل تـََعاَلْوا أَْتُل َما 

[   { إىل آخر آايت 151َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَسااًن ]األنعام: َحرََّم َربُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئاً 
الوصااي العشر يف آخر سورة األنعام، واليت أنزهلا هللا تبارك وتعاىل على كل نيب، فالرسول َصلَّى 

اليت هي: -عدل عن اجلواب، وَل خيربهم ابآلايت  -وهذا من حكمة الدعوة-هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 
بل عدل عن ذلك إىل ما هو أهم وأحوج, وإىل ما جيب أن  -لقمل, والدم, والضفادعاجلراد, وا
 يعلموه.
 

وقد أنزل هللا على موسى وكل رسول هذه الوصااي العشر, اليت افتتحت بتوحيد هللا: قُْل 
[ أن يوحد هللا, ويُعبد وحده 151تـََعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم َربُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئاً  ]األنعام:

 ال شريك له، واختتمت ابلتحذير من البدعة ومن االبتداع واإلحداث يف الدين.
 

وما أكثر ما ابتدع اليهود والنصارى, وهو واقع يف هذه األمة،وقد قال تعاىل: َوَأنَّ َهَذا 
ُبَل فـَتَـفَ  [ } فلما قرأ 153رََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه ]األنعام:ِصرَاِطي ُمْسَتِقيمًا فَاتَِّبُعوُه َوال تـَتَِّبُعوا السُّ

ذلك، قاال: نشهد أنك نيب، وأرادا أن ينصرفا   { وهذا هو الشاهد، فهل نفعتهم هذه 
 الشهادة؟
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فهم عندهم يقني, وصدق وإقرار أنه رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، لكن ال يلزم من 

 ذلك اإلميان واالتباع.
 
؟ -أن تتبعا ما جئت به من احلق-ال َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: } ما مينعكما أن تتبعاين فق

قاال: إن هللا قد أخذ علينا العهد أن ال يزال من ذرية داود نيب   { أي: أنت من ذرية 
اعيل إمساعيل، وهللا تعاىل قد أخربان وأعطاان أنه ال يزال من ذرية داود نيب، فكونك من بين إمس

 جيعلنا نكفر برسالتك، وإال فأنت نيب، ولو كنت من آل داود آلمنا بك، سبحان هللا!
 

فالقضية عندهم قضية نسب وعنصرية، وكما زعموا أهنم أبناء هللا وأحباؤه, وأهنم شعب هللا 
 املختار، أي: إن كان جاءان الداعية من بين فالن قبلناه, وإن كـان من بين فـالن َل نقبله، نعوذ

ابهلل! إن كانت الفتوى جاءت من املكان الفالين قبلنا، وإن كانت من فالن فال، فهذه عنصرية 
وجاهلية. فاحلق يقبل واحلكمة ضالة املؤمن أىن  وجدها فهو أحق هبا، لكنه احلسد الذي أخذ 
ابلقلوب, وقد كفروا مبا أنزل هللا تبارك وتعاىل على داود وعيسى وموسى, وعلى من جاء من 

 ية داود, والسبب هو الكرب والعناد واحلسد.ذر 
 

إذاً َل ينفع اليهود وأهل الكتاب أهنم يعرفون رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، وقول بعضهم 
لبعض انه نيب, ألن الواجب عليهم أن يتبعوه ويذعنوا له. وينقادوا ألمره ولدينه َصلَّى هللُا َعَلْيِه 

 حقيقة كون اإلنسان مسلماً أو مؤمنًا.َوَسلََّم، وهذه هي 
 

وهناك مثال أوضح من هذا كله، وهو من يعلم أن اإلسالم حق، ويقف ينصر الدين, 
ويدعو الناس إىل كف األذى عن هذا الدين, وحيامي وينافح ويكافح دونه؛ ولكنه هو َل يشهد 

 وَل يقل كلمة احلق ويذعن، فلم ينفعه ذلك, وال يعد من املسلمني.
 
ذا ما فعله عم النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم أبو طالب ، فإنه أكرب من محى دعوة النيب وه

َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ونصره وآزره حىت ملا ُحصر املؤمنون يف الشعب ُحصر معهم، فكان يف كل 
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ْيِه َوَسلََّم، وهو يعلم أنه أمر من األمور يكون ظاهره مع املسلمني ومع رسول هللا َصلَّى هللُا َعلَ 
على احلق، ألنه ال يوجد أحد يؤازر أحداً, ويتحمل الشدائد والتعب والبلوى واألذى ويظن أنه  

 كاذب، وقد صرح بذلك: 
 

 ولقد علمت أبن دين حممد     من خري أداين الربية ديناً  
 

 لوال املالمة أو حذار مسبة     لوجدتين مسحاً بذاك مبينا  
 

, ويقال: إنه ترك ملة عبد املطلب .فكان   خياف أن يعري 
 

هي مشكلة الناس يف كل زمان ومكان: ِإانَّ َوَجْداَن  -اتباع اآلابء واألجداد-وهذه العادات 
[ فمهما قيل ومهما جاء ابآلايت, 23آاَبَءاَن َعَلى أُمٍَّة َوِإانَّ َعَلى آاَثرِِهْم ُمْقَتُدوَن ]الزخرف:

ُتُكْم أِبَْهَدى ِمَّا َوَجْدُُتْ َعَلْيِه آاَبءَُكْم  ]الزخرف:وحىت لو قال هلم ال [ قالوا: 24رسول: أََوَلْو ِجئـْ
ال. وكذبوا وأعرضوا, فاحلق عندهم هو ما عليه اآلابء واألجداد, وما كانوا عليه هم من العادات 

 والتقاليد.
 

للدعوة, أيتيه النيب وهذه مشكلة كثري من الكفار ومنهم أبو طالب ، فمع نصرته وأتييده 
َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم, وهو على وشك املوت ويقول: }اي عم! كلمة أحاج لك هبا عند هللا   { 

أن يشهد أن ال إله إال هللا, وأن يقوهلا مع علمه  -فقط-فالنيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يريد منه 
شيطان أبو هلب يقول: } أترغب عن ملة عبد أهنا احلق، ولكنه تردد، وكان عدو هللا ال

 املطلب؟!   {.
 

فكان هناك داعيان يتنافسان عنده: داعي اْلري واهلدى حممد َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، 
يطلب منه كلمة ينجو هبا من النار، وهذا بفضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، واآلخر يقول 

ما قال: }هو على ملة عبد املطلب   { نسأل هللا العفو ترتك ملة عبد املطلب ، فكان آخر 
 والعافية.
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فحزن وأسف وأتَل لذلك النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، فأنزل هللا تبارك وتعاىل عليه: ِإنََّك ال 

فع أاب [ سبحان هللا! فلم ين56هَتِْدي َمْن َأْحبَـْبَت َوَلِكنَّ اَّللََّ يـَْهِدي َمْن َيَشاُء  ]القصص:
طالب أنه كان عاملًا ابحلق وعارفًا به ومدافعًا عنه, َل ينفعه ذلك؛ ألنه َل يقر به بلسانه ويذعن 

 له ويصبح من أهله.
 

أمهية تصديق القلب للسان, فاملنافقون َل تصدق قلوهبم ما قالوا  -اآلن-إذًا عرفنا 
للسان جيب أن يصدق القلب, أبلسنتهم؛ فكانوا كافرين غري مسلمني، وعرفنا أيضًا أمهية أن ا

 فمن عرف احلق بقلبه ولكن َل يصدق ذلك ابإلقرار ابللسان فهذا أيضاً ال يعد من املسلمني.
 

 الركن الثالث: عمل اجلوارح 
 

أي: إنسان ترك عمل اجلوارح كله, فال صالة وال -أما عمل اجلوارح فهذا من تركه ابلكلية 
أعمال اجلوارح، َل يعمل بشيء منها, ويقول أشهد صيام وال زكاة وال حج، وال أي عمل من 

فهذا ال من املسلمني وال يعد من املؤمنني؛ ألان قد بينا أن اترك الصالة كافر،  -أن ال إله هللا
 .-نسأل هللا العفو والعافية-فكيف من ترك كل أعمال اإلميان ابجلوارح 

 
كان امسه يف اهلوية مسلماً,   فهذا أيضًا وإن ادعى وإن قال وزعم بلسانه أنه مسلم, وإن

وأمه فالنة مسلمة, وأبوه فالن من أمساء املسلمني؛ فال ينفعه ذلك, وال يعد مسلمًا إال أبن 
يؤدي الصالة ويؤدي أعمال اجلوارح األخرى, ولكن لو نقصت بعض أعمال اجلوارح، أو بعض 

 فإنه ال خيرج صاحبها من اإلميان. -اليت ال يكفر اتركها-الواجبات 
 

فشهادة أن ال إله إال هللا، إقرارها ابللسان ال يتفاوت الناس فيه، فيجب أن يقوهلا بلسانه، 
وأيضًا التصديق هبا ابلقلب ال بد من حصوله، لكن األعمال يتفاوت الناس فيها, وهلذا قال 

ا شهادة أن ويف رواية بضع وسبعون شعبة فأعاله-َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: }اإلميان بضع وستون 
ال إله إال هللا وأدانها إماطة األذى عن الطريق، واحلياء شعبة من اإلميان   { فهذه الشعب 
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يتفاوت الناس فيها, فواحٌد يعمل ثالثني شعبة, وآخر أربعني, وبعضهم يستكمل الشعب.. 
 وهكذا.

 

 فهذه األعمال تتفاوت؛ لكن من ترك الشعب كلها؛ فليس مبسلم.
 

 وخيتلفون يف الشعب, فبعضهم أكثر من بعض. فالناس يتفاوتون
 

وكذلك يف أعمال القلب الباطنة وشعب اإلميان الباطنة، مثل ما ذكر النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه 
َوَسلََّم يف هذا احلديث احلياء، ومثل اليقني, فاليقني يتفاوت الناس فيه، واإلخالص، والصدق، 

 والرغبة، والرهبة، والتوكل، والصرب. واإلخبات، واإلانبة, والرجاء، واْلوف،
 

 الركن الرابع عمل القلب 
 

كل ما سبق من أعمال القلب اليت ال ميكن أن يكون اإلنسان حقًا شاهداً أن ال إله إال 
ويشك يف شهادة أن ال إله  -مثالً -فاإلنسان الذي ليس عنده يقني  -بقدر منها-هللا إال هبا 

هذا ال يعد مسلماً, ألنه يشك يف ذلك: َأيف اَّللَِّ َشكٌّ فَاِطِر إال هللا, وإن قاهلا بلسانه, ف
[ فال بد فيها من اليقني, وهلذا شرط النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه 10السََّماَواِت َواأْلَْرِض  ]إبراهيم:

َوَسلََّم: }من قال: ال إله إال هللا غري شاك فيها دخل اجلنة   { فهذا َل أيت بشرط من شروط 
 إله إال هللا, وهو شرط اليقني، وهو ال بد منه.ال 

 

[ وكذلك 19والعلم ال بد منه: فَاْعَلْم أَنَُّه ال إَِلَه ِإالَّ اَّللَُّ َواْستَـْغِفْر ِلَذْنِبَك ]حممد:
يَن اإلخالص؛ ألن هللا ُسْبَحانَُه َوتَـَعاىَل يقول: َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَـْعُبُدوا اَّللََّ خُمِْلِصنَي َلُه ا لدِ 

 [.5]البينة:
 

إذاً من َل خيلص دينه هلل, ومن أشرك مع هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل، يف حمبته أو عبادته أو خوفه 
 أو رجائه أو يف أي نوع من أنواع العبادة فإنه ال يكون مسلمًا.

 
عاىل، وال بد أيضًا من اإلخالص هلل يف قوهلا، وال بد من التوكل واالستعانة ابهلل تبارك وت
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َك َنْسَتِعنُي  ]الفاُتة: َك نـَْعُبُد َوِإايَّ [ فاهلل سبحانه هو املطلوب املعبود 5ألننا نقول يف صالتنا: ِإايَّ
املرجو وحده, الذي يرجى وخياف ويتوجه إليه ابلعبادة، ومع ذلك هو أيضًا املستعان، فهو إن 

عبدانه على ضاللة فلم ينفعنا  َل يعنا ويوفقنا للحق يف هذه العبادة, وللهدى وللسنة، فرمبا
ذلك، وإن وفقنا إىل هذه العبـادة والطـاعة واْلري, فالفضل له ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل؛ ألنه هو الذي 
  هداان, وهلذا يقول أهل اجلنة: احْلَْمُد َّللَِّ الَِّذي َهَدااَن هِلََذا َوَما ُكنَّا لِنَـْهَتِدَي َلْوال َأْن َهَدااَن اَّللَُّ 

 [ وقال املهاجرون واألنصار:43عراف:]األ
 

 وهللا لوال هللا ما اهتدينا     وال تصدقنا وال صلينا  
 

فمهما أطعناه واجتهدان يف طاعته, فالفضل له أواًل وآخرًا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل، فال بد من 
[ فمع اإلميان االستعانة والتوكل، 29لك:التوكل عليه: ُقْل ُهَو الرَّمْحَُن آَمنَّا ِبِه َوَعَلْيِه تـَوَكَّْلَنا ]امل

ومع ذلك الصرب, وهذا من أعظم أعمال القلوب, اليت حيقق اإلنسان هبا إميانه, وشهادة أن ال 
 إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا.

 
 أمهية الصرب يف اإلميان وذكر أنواع الصرب    - 8
 

لصرب, وقد ذكر هللا ُسْبَحانَُه حيث أنه ال ميكن لإلنسان أن يكون مؤمنًا حقًا إال اب
 َوتـََعاىَل.
 

الصرب يف كتابه يف تسعني موضعًا أو أكثر, كما قال اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل، والصرب 
 ثالثة أنواع: 

 
 الصرب على الطاعة.-1
 الصرب عن املعصية. -2
 الصرب على األقدار. -3
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 الصرب على الطاعة 

 
تيقاظ اإلنسان مبكراً, وهو رمبا يكون سهرااًن أو متعبًا, كاس  -مثالً -فالصرب على الطاعة 

أو اجلو ابرد, أو أي عذر من األعذار؛ لكن إذا حان وقت صالة الفجر فإنه يقوم ويصرب على 
الطاعة, وميشي إىل بيت هللا سبحانه, ويستجيب إىل املنادي إذا اندى: حي على الصالة, حي 

 على الفالح, فهذا صرب على الطاعة.
 
يصرب على الصيـام وإن كان هناك تعب أو حرارة أو عطش أو مشقة؛ ِما َل يرخص هللا و 

 ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل فيه.
 

ويف الزكاة والصدقات والنفقات الواجبة, يصرب على أن يؤديها, وإن كان اإلنسان حلب 
 .. وهكذا.اْلري لشديد؛ ولكن ال بد أن يصرب على ذلك ألنه يف ذات هللا، ويصرب على احلج.

 
 فهذا هو الصرب على الطاعة.

 الصرب عن املعصية 
 

 -نعوذ ابهلل-والنوع اآلخر: الصرب عن املعصية، فالنفس تتطلع إىل النظر احملرم والفاحشة 
وأكل الراب، وإىل أكل أموال اليتامى، واألخذ من حقوق الناس، وتشتهي أن تتحدث وتتكلم 

كالم عن أعراض الناس، فإهنا ينبسط وتراتح, وتوجد يف أعراض الناس, فإذا بدأ احلديث وال
الرغبات والشهوات؛ ولكن حفت اجلنة ابملكاره، وحفت النار ابلشهوات، فاإلنسان جيب أن 

 يصرب عن املعاصي، ويكف نفسه عنها.
 الصرب على األقدار 

 
مثاًل البن آدم والثالث: الصرب على األقدار، وضرب النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم بذلك 

فقال: } هذا األمل   { واألمل انفذ وبعيد, واإلنسان الذي عمره مخسني أو ستني سنة, يؤمل 
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إىل ما بعد املائة أو املائتني أو أكثر، وصدق رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: }يشيب ابن آدم 
داد احلرص وطول األمل ويشب معه اثنان احلرص وطول األمل   { فكلما ازداد عمره، از 

عنده، فسبحان هللا! دائماً الكبار أحرص من الصغار على الدنيا وعلى عدم إضاعة أي شيء, 
وعلى عدم التفريط يف أي شيء, وهذا كالم حق من كالم رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، 

 فيؤمل اإلنسان األمل البعيد، واألجل يقطعه.
 

شهورة، تقول: إن أحد التجار تعاقد مع شركة على مصنع, وهو كبري وهناك قصة واقعية م
وقال هلم: كم ميكن أن يستمر املصنع يف اإلنتاج وال يتعطل  -عمره فوق الستني سنة-يف السن 
 ابلكلية؟
 

 قالوا: ميكن أن يستمر مائيت سنة.
 

 والشركة أصحاهبا كفار، فقدروا أن املصنع سيستمر مائيت سنة وال يتعطل.
 

 قال التاجر: وبعدها أأقفله؟!
 

فهذا التاجر عمره قرب الستني, ولكن اإلنسان ينسى، ويظن أنه ابقي, وأن عمره ِمدود 
 لكن األجل يقطعه، كما أخرب النيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم.

 
ُث السهام قبل األجل, فهناك العوارض: مصيبة أو مشكلة أو مرض أو خسارة ال خيلو 

 إنسان.. فهذه هي حقيقة احلياة, وهلذا ال بد يف هذه احلياة من الصرب.منها أي 
 

ُهْم أَئِمًَّة  وهذا الصرب واليقني أثىن هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل على من جاء هبما ورفعه: َوَجَعْلَنا ِمنـْ
فالذين جيمع هللا هلم مبنه, [ 24يـَْهُدوَن أِبَْمراَِن َلمَّا َصرَبُوا وََكانُوا آِبايتَِنا يُوِقُنوَن  ]السجدة:

وفضله, وتوفيقه بني الصرب واليقني؛ يكونون أئمة هداة يهدون أبمر هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل, 
 ويقتدى هبم، وهذه ال جتتمع إال ملن وفقه هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل، وهكذا بقية أعمال القلوب.
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أي إقراره -لسان, وقول القلب قد أتينا على قول ال -إن شاء هللا-ونكون هبذا 

وعمل اجلوارح وأعمال القلب, على إجياز يف ذلك, وننتقل إىل معىن شهادة أن  -وتصديقه
 حممداً رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم.

 
 معىن شهادة أن حممداً صلى هللا عليه وسلم عبده ورسوله    - 9
 

ورسوله   { أي: وشهد بذلك, وهو معطوف  قال الشارح: ' وقوله: } وأن حممدًا عبده
 على ما قبله على نية تكرار العامل.

 
ومعىن العبد هنا: اململوك العابد، أي: أنه ِملوك هلل تبارك وتعاىل، والعبودية اْلاصة وصفه  

[ فأعلى مراتب العبد, العبودية اْلاصة 36كما قال تعاىل: أَلَْيَس اَّللَُّ ِبَكاٍف َعْبَدُه ]الزمر:
 لرسالة.وا

 
فالنيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم أكمل اْللق يف هاتني الصفتني الشريفتني، وأما الربوبية 

 واإلهلية: فهما حق هللا تعاىل، ال يشاركه يف شيء منهما ملك مقرب, وال نيب مرسل '.
 أهم وصفني للرسول صلى هللا عليه وسلم 

 
{ يف هذا احلديث مجع النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه  أقول: قوله: } وأن حممدًا عبده ورسوله  

 َوَسلََّم, بني وصفني مها أشرف وأعظم األوصاف، ومها العبودية والرسالة.
 

 فما املقصود ابلعبودية وعباد هللا كثري؟
 

، كلنا عباد هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل، فأان عبد هللا, وهذا عبد هللا ونوح عبد هللا وإبراهيم عبد هللا
فلماذا نقول ونشهد: أن حممداً عبده ورسوله؟ ألسنا كلنا عباد هللا، بل مجيع الناس حىت الكفار 
عباد هللا، لكنهم عباده ابلقهر وإن َل يعبدوه ابلرضا واالختيار، فليس هو املتفرد وحده ابلعبودية 
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 هلل؟!
 

 .واجلواب: أنه َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قد استكمل العبودية
 

أي: العبد الكامل يف العبودية, الذي َل يبلغ أحد من الناس درجته ومنزلته يف كمال 
العبودية، وهلذا يف أعظم تكرمي وأعظم موقف من مواقف التكرمي, اليت َل يعطها بشٌر على 

هللا اإلطالق, وَل تقع ألحد, وهي اإلسراء واملعراج لرسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، يصفه 
تبارك وتعاىل بقوله: ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْياًل ِمَن اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم ِإىَل اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى 

[ فاختياره سبحانه هلذه الكلمة يف هذا املقام العظيم, يدل على 1الَِّذي اَبرَْكَنا َحْوَلُه  ]اإلسراء:
 ملة.أن هلا معىن, وهو العبودية الكا

 
أي: العبد الذي استخلصه واصطفاه واختاره، وخريته من خلقه أمجعني، حممد َصلَّى هللُا 

 َعَلْيِه َوَسلََّم، الذي ستكمل مراتب العبودية.
 

وكذلك يف يوم القيامة: عبد واحد فقط من عباد هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل حينما حيشر هللا 
خرين, وجيمعهم على صعيد واحد, وتكون الشمس منهم على قدر ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل األولني واآل

ميل, ويشتد الكرب, ويعظم البالء واهلول, ويريد الناس من يشفع إىل هللا تبارك وتعاىل ليفض 
هذا املوقف, وليفصل بني الناس يف هذا املوقف، حني يغضب اجلبار تبارك وتعاىل غضبًا َل 

ه، فيكون هذا العبد هو صاحب الوسيلة, والدرجة يغضب قبله مثله, وال يغضب بعده مثل
الرفيعة، وهذا العبد هو الذي يسجد هلل ُسْبَحاَنُه َوتـََعاىَل فيقال له: }ارفع رأسك, وسل تعط, 
واشفع تشفع   { وهذا هو حممد َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، عبده الذي حقق العبودية الكاملة هلل 

يل هللا, ودعوة إىل هللا, وصرباً على األذى الذي لقيه من أجل الدعوة تبارك وتعاىل جهاداً يف سب
إىل هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل, وعبادة لربه, فقام الليل حىت تفطرت قدماه، أعرف الناس ابهلل تبارك 

 وتعاىل, وأخشاهم هلل, وأطوعهم هلل حممد َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فهذا عبد هللا.
 

رسوله، فالرسل كثري، أليس نوح وإبراهيم وموسى رسل هللا عليهم السالم؟ بلى. أما: و 
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ولكن رسوله الذي هو أعظم وأفضل رسل هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل: تِْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا بـَْعَضُهْم َعَلى 
رسل بفضائل كثرية, ومن [ وهللا فض ل النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم على ال253بـَْعٍض  ]البقرة:

أوضحها وأجالها: أنه خاُت النبيني واملرسلني صلوات هلل وسالمه عليه, وأن رسالته عامة 
[ َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة لِلنَّاِس َبِشرياً 107للثقلني: َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرمْحًَة لِْلَعاَلِمنَي ]األنبياء:

 ما من قبله فكان النيب منهم يبعث إىل قومه خاصة.[ أ28َوَنِذيراً  ]سبأ:
 

فعندما نقول حممد عبد هللا ورسوله, نكون قد مدحناه, وأثنينا عليه صلوات هللا وسالمه 
 عليه, أبفضل وأعظم وصفني له.

 
فهو العبد الكامل العبودية الذي بلغ الكمال والغاية فيها، وهو كذلك أكمل الرسل يف 

 سبحانه للناس كافة، وجعل شريعته انسخة ملا قبله ومهيمنة عليه، ولو  الرسالة حيث بعثه هللا
 كان موسى حياً ما وسعه إال اتباع حممد َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم.

 
وعيسى عليه السالم وهو رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم, ومن أويل العزم, إذا نزل يف آخر 

  بشريعة حممد َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم.الزمان فإنه ال حيكم إال
 

إذًا هذه هي ميزة رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم على العبيد كافة, وعلى الرسل كافة أنه 
بلغ الغاية يف هاتني الصفتني، فهو خري عباد هللا، وخري رسل هللا, وهو املستحق ألن يقال: عبد 

 دح ويثىن عليه صلوات هللا وسالمه عليه أن يقال: عبد هللا ورسوله.هللا ورسوله، وخري ما مي
 

وهذا الذي جهله كثري من الناس, فجهلوا حقيقة هذا الكمال, وكما سيذكر الشيخ 
الشارح، يف بيان أن هذين الوصفني هلما هدف, وغاية, وحكمة أن يكون الوصف ابلعبودية 

 وابلرسالة.
 م بني اإلفراط والتفريط اتباع الرسول صلى هللا عليه وسل

 
قال الشارح: ' } وقوله: عبده ورسوله    { أتى هباتني الصفتني, ومجعهما دفعًا لإلفراط 
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 والتفريط.
 

فإن كثريًا ِمن يدعي أنه من أمته: أفرط ابلغلو قواًل وفعاًل، وفر ط برتك متابعته، وأعتمد 
ه وأحكامه, بصرفها عن مدلوهلا، على اآلراء املخالفة ملا جاء به, وتعسف يف أتويل أخبار 

والصدوف عن االنقياد هلا مع اطِ راحها، فإن شهادة أن حممدًا رسول هللا: تقتضي اإلميان به, 
وتصديقه فيما أخرب, وطاعته فيما أمر, واالنتهاء عم ا عنه هنى وزجر، وأن يعظم أمره وهنيه، وال 

وقبله ِمن ينتسب إىل العلم من القضاة واملفتني  يُقدَّم عليه قول أحد كائناً من كان، والواقع اليوم
 خالف ذلك! فاهلل املستعان '.

 
أقول: الشيخ رمحه هللا يقول: إن قوله َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: } عبد هللا ورسوله    { فيها 

إما  -إال من رحم هللا وثبته على الصراط املستقيم-دفع جلانيب اإلفراط والتفريط, وعادة الناس 
أن يفرط وإما أن يفر ط، وليس هذا خاصًا بنظرة الناس إىل رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، أو 
حكمهم عليه, بل حىت يف أحكام الناس اليومية تقريباً، فالواحد منا ميدح فالانً، أو ميدح 

 الشيء حىت يغلو فيه ابملرة، وإما يقول: ليس فيه خري، وال يساوي شيئاً.
 

فالعدل قليل, وأقل شيء يف الناس هو القصد والتوسط والعدل، لكن هذه هي حقيقة 
 الدين ابلنسبة ملا يتعلق برسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم.

 

فاأللوهية هلل وحده ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل، والربوبية هلل وحده، وهلا أوصافها وهلا خصائصها، وأما 
 َلْيِه َوَسلََّم فهو عبد هللا ورسوله.هو َصلَّى هللاُ عَ 

 

 الغلو يف صفاته صلى هللا عليه وسلم 
 

فقوله: } عبده { يدفع بذلك جانب الذين يغلون يف رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، 
 وجيعلونه إهلاً من دون هللا.

 
سول َصلَّى هللُا َعَلْيِه سبحان هللا!! رسول التوحيد وداعية التوحيد وعدو الشرك األكرب الر 
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َوَسلََّم، الذي جاهد املشركني بلسانه وبيده وبسيفه، والذي كل دعوته يف توحيد هللا, وكل ما 
جاء به من شرع مرتبط بتوحيد هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل، أييت بعض من يدعي أنه من أمته, فيغلو 

 لة األلوهية!فيه, وجيعله َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف منز 
 

وهذا كثري كما ذكر الشيخ، فلم جيعله عبداً هلل, بل جعله نداً وإهلًا مع هللا، تعاىل هللا عما 
يصفون. ُث يقولون: حنن حنب الرسول َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، ولكن حبهم هذا يكون جبعله 

 شريكاً هلل عز وجل.
 

ْيِه َوَسلََّم يعـلم الغيب كله, أي: مطلع على الغيب فمنهم من يقـول: إن النيب َصلَّى هللُا َعلَ 
وهذا ابطل بنص كتاب هللا: َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب ال يـَْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو   -تعاىل هللا عما يشركون-

[ سبحان هللا! عنده مفاتح الغيب وال يعلمها إال هو، ويقول عن نبيه: َوال َأْعَلُم 59]األنعام:
[ َوَلْو ُكْنُت َأْعَلُم اْلَغْيَب اَلْسَتْكثـَْرُت ِمَن اْلَْرْيِ 50َب َوال أَقُوُل َلُكْم ِإين ِ َمَلٌك ]األنعام:اْلَغيْ 

 [.188]األعراف:
 

فرسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ال يعلم الغيب, وقد ضلت انقته, فقال املنافقون 
نه أيتيه اْلرب من السماء ضاعت انقته وما وجدها، املستهزئون الساخرون: هذا حممد، يزعم أ

فلما أوحى هللا إليه من السماء، قال: }إن أانسًا قالوا كذا وكذا، وقد أخربين هللا تعاىل 
مبوضعها، وإين ال أعلم الغيب إال أن يطلعين هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل عليه    { ِإالَّ َمِن اْرَتَضى ِمْن 

 [.27َيْسُلُك ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه  ]اجلن:َرُسوٍل فَِإنَُّه 
 

فالرسول َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ال يقال فيه: إنه يعلم الغيب, فهو ال يعلمه َصلَّى هللُا َعَلْيِه 
َوَسلََّم, وال يعلم الغيب أحد إال هللا, ولكن هللا تعاىل يظهر ويطلع بعض خلقـه على شيء من 

 الغيب, حلكمـة له ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل وآايت لرسله صلوات هللا وسالمه عليهم.أمور 
 

ومن الناس من جيعلون النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم شريكًا وندًا هلل يف الدعاء والعبادة، 
ِه َوَسلََّم، وهللا فيقولون: اي حممد! اي رسول هللا! اي نيب هللا! فيكون قد دعا النيب َصلَّى هللُا َعَليْ 



 - 62 - 

َا أَْدُعو َريبِ  18تعاىل يقول: َوَأنَّ اْلَمَساِجَد َّللَِّ َفال َتْدُعو َمَع اَّللَِّ َأَحدًا ]اجلن: [ ويقول: ُقْل ِإمنَّ
[ ويقول َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: }الدعاء هو العبادة   { ويقول 20َوال ُأْشرُِك ِبِه َأَحدًا ]اجلن:

اَل َربُُّكُم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكربُوَن َعْن ِعَباَديت َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم تعاىل: َوقَ 
 [.60َداِخرِيَن  ]غافر:

 
فالذي يدعو غري هللا يكون قد عبد غري هللا, وأشرك به، وإن قال اي حممد! أو اي جربيل! 

فهذا شرك, وهذا دعاء لغري هللا,  -روافض قبحهم هللاكما يقول ال-أو اي علي ! أو اي حسني 
 .-نسأل هللا العفو والعافية-وهو من الشرك األكرب 

 
وإمنا ندعو هللا ُسْبَحاَنُه َوتـََعاىَل، فمن دعا النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم, أو استغاث به, أو 

راع أنه عبد هللا، بل جعله نده استجار به, أو أعطاه شيئًا من خصائص األلوهية, فهذا َل ي
 وشريكه، وما أكثر من قالوا بذلك.

 
قد انتشر يف أماكن كثرية, وظهر على أيدي كثري من الدعاة أنه  -واحلمد هلل-ولكن 

َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ال يعطى شيئاً من خصائص األلوهية أو الربوبية, وإمنا هو عبد هلل على ما 
 ذكران.
 

 يف أخباره وشرعه صلى هللا عليه وسلم التفريط 
 

ُث فص ل الشيخ يف مسألة "ورسوله" أي: من الناس من أييت جبانب التفريط, فيعلم أنه 
 عبد, وال جيعله إهلاً وال نداً هلل, وال شريكاً له, لكنه ال يؤمن ابلشق الثاين, وهو قوله: ورسوله.

 
ناس, واجلماعة، وعادات القبيلة، على  كما قال الشيخ: أنه يقدم كالم الناس، وأهواء ال

 كالمه َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، سبحان هللا! إذاً أين الشهادة له ابلرسالة؟!
 

 أركان اإلميان مبحمد صلى هللا عليه وسلم 
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 إن معىن شهادة أن حممداً رسول هللا: تصديقه فيما أخرب.

 
ِه َوَسلََّم نصدقه، فإن َل نصدق الرسول َصلَّى هللاُ فأي شيء خيربان به الرسول َصلَّى هللُا َعَليْ 

َعَلْيِه َوَسلََّم، معىن ذلك أننا ما شهدان أنه رسول هللا حقاً، وقد خيربان أبشياء تستغرهبا عقولنا، 
وأيُّ شيء عقولنا حنن؟ وماذا كانت؟ وماذا أغنت عنا هذه العقول قبل أن أيتينا هذا النور 

  َعَلْيِه َوَسلََّم؟وهذا النيب َصلَّى هللاُ 
 

أَل يكن عند العرب حكماء؟ كان عندهم شعراء، فكان زهري ينظم القصيدة من احلول إىل 
احلول، وتسمى احلوليات، كلها حكم وعرب، فلم تنفعهم هذه العقول واآلراء واحلكم، وَل تغن 

 عنهم وَل َترجهم من الظلمات إىل النور.
 

رب عن رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم, فيقول: هذا ال أيتيه اْل -والعياذ ابهلل-فالبعض 
 يصح يف العقل, والعقل ال يصدقه!

 
فهذه العقول ال تغين شيئًا ملن َل ينقد ويسلم ويستسلم ويصدق بكل ما أخرب به الرسول 

ذا أخربان عن ربنا ُسْبَحاَنُه َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، فإذا أخربان عن هللا آمنا ابهلل تبارك وتعاىل، وإ
َوتـََعاىَل أنه ينزل يف الثلث األخري من الليل, ويقول هل من داع, هل من سائل, هل من 

 مستغفر، آمنا وصدقنا.
 

 آمنا وصدقنا. -كما يف القرآن-وإذا أخربان أن هللا تعاىل فوق العرش استوى 
 

 فيها كذا وكذا، آمنا وصدقنا.وإذا أخربان أن النار حال أهلها كذا وكذا، وأن اجلنة 
 

وإذا أخربان أبن القرب إما نعيم, وإما عذاب, وبنيِ  وفصِ ل لنا ذلك، وكل شيء وصل إلينا 
 عن رسولنا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم نقول: آمنا وصدقنا.
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خربان وإذا أخربان مبا رأى ليلة اإلسراء واملعراج, فال حيصل لدينا أي اعرتاض, حىت الذابب أ

أن يف أحد جناحيه داء ويف اآلخر دواء، فال نقول: هذا انقل للجراثيم، وكل اجلراثيم من 
الذابب، وال يصح أن أحد جناحيه دواء، إن من قال ذلك فليعلم أنه َل يؤمن ويصدق، فال بد 

 أن يقول: آمنا وصدقنا.
 

 واملهم أن يصح عنه أنه قاله َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم.
 
ما إذا كان احلديث ضعيفًا أو موضوعًا أو مكذوابً، فهذا ال نؤمن به؛ ألنه ليس من  أ

كالمه َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم, ولكن إذا ثبت أنه من كالمه َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فنؤمن ونصدق 
 ا أخرب.به، وبكل ما خيربان به َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم. وهذا تصديقه فيم

 
 وأما طاعته فيما أمر: فال أيمران أبمر فنقول: ال نستطيع.

 
ومثلما ذكر الشيخ أن بعض القضاة واملفتني وهذا كان يف تلك األزمنة حيث كان القاضي 
منهم حيكم مبا أنزل هللا؛ ولكن خيالف بعض األحكام, ويقول: املذهب عندان كذا، فتقول له: 

هب يقول كذا، سبحان هللا العظيم! هذا كالم رسول هللا احلديث صحيح, فيقول: لكن املذ
َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم الذي وإمام املذهب لوال اتباعه له ما كان إماماً, وال صاحب مذهب، ُث 

 أييت أتباعهم فيتمسكون ابملذهب ويرتكون احلديث!
 

 لكن هذه أخف على ما فيه ِمن جاء بعدهم.
 

نشهد أن حممداً رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  -وهللا املستعان-تأخرة حيث جئنا يف العصور امل
َوَسلََّم، لكن أصبح التحاكم ليس من الشرع ابلكلية, فاملذاهب وإن كان فيها خمالفات أو 

 أخطاء، لكنها مستمدة من الشرع.
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 أما اآلن فأصبح التحاكم إىل القوانني الوضعية، كقانون انبليون .
 

هذا ليس رسواًل جديداً، وَل يدع أنه رسول أو مصلح أو مفكر أو حمقق، لكنه  وانبليون
وانبليون هذا نصراين, لكن الثورة  -ومن أحكام انبليون بعد الثورة الفرنسية-رجٌل أصدر قانوانً 

يقولون: ابريس عاصمة النور، ويقولون: الثورة الفرنسية  -مع األسف-الفرنسية كما نقرأ هلا 
نية وهي اليت أعطت اإلنسان حق اإلنسانية, وحرية اإلنسان, وهذا من آداهبا, ومن فجر اإلنسا

 أخالقها.
 

فمن أحكام انبليون أن الزان من حق الزوج، أما يف النصرانية فالزان حرام, والعقوبة عليه 
 الرجم يف التوراة، والتوراة هي شريعة النصارى مع اليهود، فشريعتهم واحدة.

 
ل: الزان من حق الزوج، بشرط أن يكون الزان على فراش الزوجية، أي: يف أما انبليون فقا

 بيت الزوج، فإذا زنت الزوجة خارج البيت فليس للرجل حق.
 

 اثنياً: إذا مسح هلا ابلزان فهذا من حقه, وإذا َل يسمح هلا تغرم أو تسجن ملدة معينة.
 

وتدعي أهنا تشهد أبن حممداً  ومع األسف أن أكثر الدول اليت تدعي أهنا ُتكم ابإلسالم,
رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، األحكام والقوانني الوضعية فيها على هذا األساس، وهو أن 

 الزان حق للزوج، وال يوجد فيها رجم أو ال جلد.
 

إن َل تكن -نسمع عن الرجم واجللد، لكن يف دول أخرى كثرية  -مثالً -فنحن هنا 
رف رمجًا أو جلدًا أو أمرًا من أوامر النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم فيما يتعلق يف هذا ال تع -مجيعاً 

 األمر.
 

فاملسألة مسألة حرية شخصية، فإذا استغاثت املرأة ابلشرطة فهذه تغاث, وتكون الدعوى 
 دعوى اغتصاب فقط، وهذا يعاقب، وعندهم عقوابت معينة. أما إذا كان ابلرتاضي فاألمر
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 مباح.
 

 فهذه هي شريعة انبليون .
 

فإذا طبقها شخص, وقال: أشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدًا رسول هللا, فإنه ال يكون 
الشهادة, ألن شهادة أن حممدًا رسول هللا َصلَّى  -والعياذ ابهلل تبارك وتعاىل-شاهداً وَل يشهد 

تها؛ أهنا تصديقه فيما أخرب, وطاعته فيما هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم تقتضي وتستوجب وتتضمن وحقيق
أمر، وذلك إبقامة دينه صلوات هللا وسالمه عليه, والتحاكم إليه وحده َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم, 

 وإىل شرعه وسنته: 
 

ُدوا يف أَ  نَـُهْم ُُثَّ ال جيَِ نـُْفِسِهْم َحَرجًا ِمَّا َفال َوَربِ َك ال يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ حُيَكِ ُموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ
 [.65َقَضْيَت َوُيَسلِ ُموا َتْسِليماً ]النساء:

 
م الرسول َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم؛ لكن يف نفسه حرج.  وهناك من حيكِ 

 
فمثاًل: رجل ملتزم ابلدين ويقول: البد أن تبقى املرأة يف البيت, وُتتجب عن األجانب, 

بعض االستنكار, ويود لو كان احلكم غري هذا, فهذا هو  وهذا هو الدين، لكن يف النفس
 احلرج، وكثري من الناس فيهم هذا.

 
مثاًل: إذا علم أنه ال جيوز أن تبعث املرأة للدراسة وحدها يف اْلارج, فيلتزم هبذا األمر, 
ويقول: آمنا ابهلل تبارك وتعاىل وسلمنا حلكمه, ولكن النفس فيها شيء، فهو يقول: إنه يف 

 احلضارة وعصر التقدم, فهل من املعقول أن نقول املرأة واملرأة..؟ عصر
 

وكذلك الراب يقول بعض الناس: آمنا أن الراب حرام، فلن نضع أموالنا يف البنوك الربوية, ُث 
 جتده يقول: لكن االقتصاد واحلياة املتشابكة واألوضاع العاملية.
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شهادة؛ أبن حممداً رسول هللا َصلَّى هللُا فهذا الذي يطيع ويف قلبه حرج هو َل يشهد حق ال
َعَلْيِه َوَسلََّم، فكيف ابلذي َل يذعن وَل يطع: َفال َوَربِ َك ال يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ حُيَكِ ُموَك ِفيَما َشَجَر 

نَـُهْم ]النساء: [ وال يكفي أنك ُتكمه، بل ال بد أن ينتفي احلرج من نفسك، فقال يف 65بـَيـْ
 [ أي: انقياد اتم ال مدافعة أو منازعة أو معارضة فيه.65ُموا َتْسِليماً ]النساء:آخر اآلية: َوُيَسل ِ 

 
فإذا قال رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم شيئًا، فنقول: انتهينا, وال يوجد أي نقاش. وتعذر 

هذا كله  ابلواقع، وال يقول: علم النفس, أو علم االجتماع, أو خرباء االقتصاد، فال ننظر إىل
 أبداً ما دام قد قال رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم, وليقل غريه ما يشاء.

 
حىت يف تربية أبنائنا, قالوا: ال تضربوا الولد, فاملدرس يف كثري من املدارس إذا أتى بعصا 

ديثة، فالرتبية القدمية الرتبية نوعان: الرتبية القدمية والرتبية احل-يعاقب, ألن الرتبية احلديثة عندهم 
 تشتمل على دميقراطية وانفتاح وحرية. -تشتمل على العصا واإلرهاب يف مجلة وسائلها اجلديدة

 
وإذا قلت هلم: الرسول َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قال: }مروا أبناءكم ابلصالة لسبع، واضربوهم 

 عليها لعشر   {.
 

رب غري صحيح يف الرتبية مطلقاً، فيكون هذا الشخص قالوا: الرتبية احلديثة تقول: إن الض
مقتنعًا أبن احلديث صحيح، ُث جتده يقول: عندي مشكلة املسائل احلديثة, والدراسات 
احلديثة, وعلماء النفس احلديثني, وعلم االجتماع احلديث، سبحان هللا! هل هذا كله يساوي 

لََّم! وهللا ال يساوي شيئاً، ال يف األخالق كما مثلنا ذرة أمام كالم رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوسَ 
 مبا يتعلق ابملرأة, وال يف األحكام كما مثلنا ابلزان.

 
أن يكون هناك هدي  -حىت يف اهلدي الظاهر-وكذلك يف اآلداب العامة, فال ميكن 

 َعَلْيِه َوَسلََّم أبداً، أهدى من هديه َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، وال جيوز أن نعارض هديه َصلَّى هللاُ 
فال  -مثالً -فعندما أيمران رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم إبعفاء اللحية, وإحفاء الشوارب 

نقول: ال أبس هي من الدين، ُث نبدأ نعلل ونتعذر عن التطبيق, فهذا هو الذي يف نفسه 
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يقر ويذعن, وال يبقى يف نفسه حرج, حرج, وَل يسلم ويذعن، ولو أقر أبنه صادق، فيجب أن 
يف اللحية, أو السواك، أو تقصري الثوب، وأي -ويسلم تسليمًا أبن سنته َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 

هي خري وبركة، وإن كان اإلميان الباطن هو األساس، وال شك يف ذلك, وال  -عمل آخر
 لب بذلك من املؤمنني أو من الدعاة.نطالب ابهلدي الظاهر دون اهلدي الباطن، وال أحد يطا

 
وبعض الناس يقول: لكن البعض أيخذ الشكليات والقشور، وهذا خطأ، فاإلسالم كله 
لب، وال يوجد فيه قشور، فكله لب وكله يؤخذ، وإمنا فيه ظاهر وابطن، واإلميان الباطن أفضل 

هاهنا   { ولكن اإلميان الظاهر وأعظم، وهذا معىن قوله َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: }التقوى 
واجب, وال بد منه, ما كان منه واجباً, وما كان منه مستحبًا حبسب األحكام، لكن تركه 

 ابلكلية عالمة على ضعف أو نقص أو فقدان اإلميان الباطن.
 

 إذًا هديه َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يف أكله, ونومه, وثيابه, ويف مسته, ومظهره، هو أفضل
وأكمل هدي، وهو الذي يقتدى به وال يقدم عليه قول أو رأي أحد, وال هدي أحد، وال 
اجتهاد أو اقرتاح أي إنسان كائنًا من كان، حىت وإن كان من خيار الناس, وابن عباس رضي 
هللا عنه يقول: ]]يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول هللا َصلَّى هللُا 

َسلََّم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر   [[ فأفضل الناس يف هذه األمة بعد رسول هللا َعَلْيِه وَ 
َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم مها أبو بكر وعمر ، ومع ذلك ال جيوز ألحد؛ إذا قيل: قال رسول هللا 

أن يقول: ال أبو بكر قال:   َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، أو حد ث أحد عنه َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم,
كذا, أو عمر قال: كذا، فكيف بغريهم مثل األئمة األربعة, أو أي إنسان كائنا من كان! اَي 

ُموا َبنْيَ َيَدِي اَّللَِّ َوَرُسولِِه  ]احلجرات: [ فالكالم كله كالم هللا ورسوله, 1أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَُقدِ 
 كالم ألحد مع هذين.  واهلدي هدي هللا ورسوله, وال

 
فمعىن شهادة أن حممدًا رسول هللا: تصديقه فيما أخرب، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما 

 عنه هنى وزجر، وأن ال يعبد هللا إال مبا شرع.
 

 األصالن العظيمان اللذان يقوم عليهما دين اإلسالم    - 10
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 ودين اإلسالم يقوم على أصلني: 

 
 ال هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل، وهذا معىن شهادة أن ال إله إال هللا.األصل األول: أال يعبد إ

 
األصل الثاين: أال يعبد هللا إال مبا شرع، وهذا معىن شهادة أن حممدًا رسول هللا َصلَّى هللاُ 

 َعَلْيِه َوَسلََّم.
 

َعَلْيِه َوَسلََّم،  فنعبده وحده وال نتوجه لغريه ابلعبادة، ونعبده كما عبده رسول هللا َصلَّى هللاُ 
فليس هناك طريق إىل هللا, واجلنة إال طريق حممد َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، ولو قال شخص: أان 
سوف أجتهد أكثر, وسوف أفعل أشياء ما فعلها النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، فيها مصلحة 

ْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم وخري كثري, فيقال له: قال تعاىل: اْليَـْوَم َأْكمَ 
[ فمهما أدى الرأي واالجتهاد إىل أن هذا حق أو خري أو فيه مصلحة 3اأْلِْسالَم ِدينًا ]املائدة:

 فال جيوز أن نعبد هللا إال مبا شرع هللا.
 

  َعَلْيِه َوَسلََّم.فال ندعو إىل هللا إال كما دعا رسول هللا َصلَّى هللاُ 
 

 وال نصلي إال كما صلى رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم.
 

وحنج كما حج، ونصوم كما صام, ونذكر هللا كما ذكر, وال سبيل غري سبيله َصلَّى هللُا 
 َعَلْيِه َوَسلََّم.

 
وعبدان هللا ُسْبَحاَنُه فإذا صدقناه فيما أخرب, وأطعناه فيما أمر, واجتنبنا ما عنه هنى وزجر, 

 -إن شاء هللا-َوتـََعاىَل مبا شرع، وَل نعبده ابآلراء واألهواء والبدع، فنكون بذلك قد حققنا 
 شهادة أن حممداً رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم.
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 معىن أن عيسى عبد هللا ورسوله    - 11
 

أي: خالفًا ملا يعتقده النصارى, أنه هللا قال الشارح: ' قوله: وأن عيسى عبد هللا ورسوله 
ُ ِمْن َوَلٍد َوَما  أو ابن هللا أو اثلث ثالثة؛ تعاىل هللا عما يقولون علواً كبرياً، قال تعاىل: َما اَتَََّذ اَّللَّ

 [.91َكاَن َمَعُه ِمْن ِإَلٍه ]املؤمنون:
 

وك هلل, خلقه من فال بد أن يشهد أن عيسى عبد هللا ورسوله, على علم ويقني أبنه ِمل
أنثى بال ذكر، كما قال تعاىل: ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد اَّللَِّ َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن تـُرَاٍب ُُثَّ قَاَل َلُه ُكْن 

[ فليس راًب وال إهلًا, سبحان هللا عما يشركون! قال تعاىل: فََأَشاَرْت 59فـََيُكوُن  ]آل عمران:
َكلِ ُم َمْن َكاَن يف اْلَمْهِد َصِبي ًا * قَاَل ِإين ِ َعْبُد اَّللَِّ آاَتينَ اْلِكَتاَب َوَجَعَليِن نَِبي ًا ِإلَْيِه قَالُوا َكْيَف نُ 

 [. 30-29]مرمي:
 

وقال تعاىل: َلْن َيْستَـْنِكَف اْلَمِسيُح َأْن َيُكوَن َعْبدًا َّللَِّ َوال اْلَمالِئَكُة اْلُمَقرَّبُوَن َوَمْن 
يعًا ]النساء:َيْستَـْنِكْف عَ  [ ويشهد املؤمن أيضاً 172ْن ِعَباَدتِِه َوَيْسَتْكربْ َفَسَيْحُشُرُهْم ِإلَْيِه مجَِ

 .-لعنهم هللا تعاىل-ببطالن قول أعدائه اليهود: أنه ولد بغي 
 

حىت يربأ من قول الطائفتني مجيعاً يف عيسى  -علم ما كانوا يقولونه-فال يصح إسالم أحد 
 قد ما قاله هللا تعاىل فيه: إنه عبد هللا ورسوله '.عليه السالم، ويعت

 
 أقوال األداين الثالثة يف عيسى عليه السالم    - 12

 
أكرب قضية خالفية  -اآلن ويف كل العصور-أقول: إن موضوع عيسى عليه السالم هو 

يوجد أداين ليس هلا كتب   -اآلن-بني أصحاب األداين ذات الكتب املنزلة، ففي العاَل 
هلندوسية يف اهلند , والبوذية وعباد النريان, واألحجار واألبقار يف اهلند والصني والياابن كـا

 وكوراي وغريها، فهؤالء ليس هلم كتاب, أو ال يدعون ذلك.
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أما أصحاب الكتب والرساالت الثالثة: اليهودية والنصرانية واإلسالمية، هذه األداين 

ألكرب دائر بينها يف قضية عيسى عليه السالم، وخاصة مع الكتابية، فاملعركة واْلالف والصراع ا
 النصارى, حبيث لو ُحلت هذه القضية, النتهت املشكلة تقريباً.

 
 فهي أكرب قضية موجودة، وهذه هي أقوال هذه األداين الثالثة يف عيسى عليه السالم.

 
 عيسى عليه السالم عند النصارى 

 
ه, ويدعون أهنم على دينه؛ إنه إله، أو ابن هللا, أو أواًل: يقول فيه النصارى الذين يتبعون

وزعموا أنه ابن هللا ألن مرمي عليها  -تعاىل هللا عما يقول الظاملون علوًا كبرياً -اثلث ثالثة 
-السالم جاءت به ُتمله من غري أب، فقالوا: كيف يكون ابن من غري أب, فجعلوه ابن هللا 

اَنُه َوتـََعاىَل كما ذكر يف سورة مرمي جعل اآلية والنطق مع أن هللا ُسْبحَ  -تعاىل هللا عن ذلك
والشهادة من فمه هو عليه السالم: فََأَشاَرْت ِإلَْيِه قَالُوا َكْيَف ُنَكلِ ُم َمْن َكاَن يف اْلَمْهِد َصِبي ًا 

 من الزان؛ ولكن أشارت إليه -والعياذ ابهلل-[ فمرمي َل تتكلم, ألهنم يشكون فيها أنه 29]مرمي:
[ فهو عبد هللا, 30أبنه هو الذي جييبكم إذا كان عندكم شك, فقال:  ِإين ِ َعْبُد اَّللَِّ ]مرمي:

 وهذا الذي نقوله: أن عيسى عبد هللا ورسوله.
 

[ ومسعوا ذلك ونقلوه؛ ولكن بعد 30فأول ما نطق عيسى, قال:  ِإين ِ َعْبُد اَّللَِّ ]مرمي:
فيسبون هللا تبارك  -تعاىل هللا عما يصفون-اثلث ثالثة  ذلك قالوا: هو ابن هللا, أو هو إله, أو

هذه املسبة العظيمة, أبن جيعلوا له صاحبة وولداً، وقد قال  -وما ينبغي هلم ذلك-وتعاىل 
سبحانه: ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحٌد * اَّللَُّ الصََّمُد * َلَْ يَِلْد َوَلَْ يُوَلْد * َوَلَْ َيُكْن َلُه ُكُفوًا َأَحٌد  

 [.4-1اإلخالص:]
 

حنن املسلمني, فنحن خنالفهم يف هذا خمالفة صرحية واضحة,  -واحلمد هلل-فهذا هو ديننا 
يعلم ذلك، فنحن نشهد أنه عبد هللا ورسوله، وأن هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل  -واحلمد هلل-وكل مسلم 
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 ُه َوتـََعاىَل.َل يلد وَل يولد, وأنه َل يتخذ صاحبة وال ولداً، كما أخرب ُسْبَحانَ 
 

 عيسى عليه السالم عند اليهود 
 

 -نعوذ ابهلل من ذلك وقبحهم هللا, ولعنوا مبا قالوا-اثنياً: أما اليهود فقالوا: إنه ابن زان 
فقالوا على مرمي هبتااًن عظيمًا, وافرتوا عليها هذا اإلفك العظيم, ورموها هذا الرمي هبذه 

 الفاحشة.
 

 لمني عيسى عليه السالم عند املس
 

عياذاً -اثلثاً: فكانت األداين الثالثة, هلا آراء ثالثة: القول أبنه إله, والقول أبنه ابن زان 
 وليس برسول، وهؤالء اليهود والنصارى. -ابهلل

 
وهدى هللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من احلق إبذنه, فتوسطوا, وقالوا: هو عبد هللا 

فنفرط كما قالت  -نعوذ ابهلل تبارك وتعاىل-اببن زان  ورسوله، ليس إبله فنغلو فيه، وليس
 اليهود، بل هو عبد هللا ورسوله.

 
معركة مستمرة, وهي معركتنا مع النصارى يف هذه األايم,  -هي اآلن-وهذه القضية 

فالنصارى يريدون بكل الوسائل أن يغريوا عقول املسلمني, وأن يفسدوا عليهم عقيدهتم ودينهم, 
تعاىل هللا عما -ائف منهم تتنصر وترتد عن اإلسالم, وتشهد أبن عيسى بن هللا وأن جيعلوا طو 

وأنه الذي فدى العاَل, وأنه املخلص الذي خلصهم، وأنه قد صلب, وهللا تعاىل  -يصفون
 [.157يقول: َوَما قـَتَـُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبِ َه هَلُْم ]النساء:

 
 -كما تسمعوهنا يف اإلذاعات-َنيل وساعة اإلصالح ولذلك إذاعات اإلَنيل وصوت اإل

تزاحم إذاعة القرآن, وتزاحم اإلذاعات األخرى, فأكثر دول العاَل تبث هذه اإلذاعـات، وكثري 
كما يف -من بالد العاَل اإلسالمي, مثل أندونيسيا وبنجالدش ، وبسبب اجلوع والفقر واحلاجة 
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 سلمني فيها.ُنصِ ر أبناء امل -بعض دول أفريقيا أيضاً 
 

وهم اآلن يشرتون أطفال املسلمني يف أفريقيا ، ويذهبون هبم إىل السويد , والنرويج , 
والدامنارك وكندا وغريها ويربوهم ليصبحوا نصارى، ويعلموهم دينهم، وهذا شيء واضح ومعلوم 

 لدى العاَل كله.
 

ل واإلنسانية واملساواة وهذه هي حقيقة العاَل اإلنساين املتحضر املتطور, الذي يد عي العد
اليت هي يف احلقيقة لغري املسلمني، ومع ذلك فهم جمتهـدون يف هذا الباطـل ويف هذا الكفر، 
ُ اَي ِعيَسى اْبَن  الذي يسأهلم هللا تعاىل يوم القيامة عنه ويكذهبم عيسى عليه السالم: َوِإْذ قَاَل اَّللَّ

ُذوين  [ فيكذهبم عيسى يوم 116 َوأُمِ َي ِإهَلنَْيِ ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ]املائدة:َمْرمَيَ أَأَْنَت قـُْلَت لِلنَّاِس اَتَِّ
 القيامة, ويكذهبم هللا عز وجل يف ذلك.

 
ومع ذلك فهذه العقيدة الباطلة أصبح يراد هلا أن تنتشر يف بالد املسلمني, وهذه اجملالت 

ويضع  -بطفل أو شا-حيث يرسل الشخص صورته  -صفحتني-اليت تضع ركن التعارف 
اهلواية: املراسلة, أو كذا, فيأيت هؤالء اجملرمون النصارى، فيجدون مكتوابً اهلواية املراسلة والعنوان 
موجود، فريسلون إليه على عنوانه أو صندوق الربيد أو املؤسسة, اإلَنيل وبعض النشرات, 

يء من هذه والكتب، وتقع يف يد جاهل أو امرأة, وأكثر الناس على جهل, فيقع يف قلبه ش
وهذا دليل أو جزء من أدلة كثرية على خطر هذه اجملالت  -والعياذ ابهلل-العقائد الباطلة 

 وفسادها، ما عدا اجملالت اإلسالمية الطيبة.
 

فهم اآلن يريدون أن يدخلوا إىل بالد املسلمني أبي طريقة من الطرق, ويظهرون أمامنا 
مبا يشاء، وأن من حقوق اإلنسان أن يعتقد ما  أهنم حيرتمون األداين, وأن اإلنسان حر يدين

يشاء, فإذا جئنا عند التطبيق وجدانهم يقصدون هبذا أن املسلم جيوز أن يرتد ويصبح من 
وكثري من الناس خيفى عليهم هذا, وقد يظنون أن هذا شيء بعيد أو  -والعياذ ابهلل-النصارى 
 مستبعد.
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 شواهد عليه كثرية, ال يتسع املقام هلا.واحلقيقة أن هذا األمر واقع، واألمثلة وال
 

وعلى أهل األداين, أنه  -ونعوذ ابهلل-ولكن من ضعف إمياننا وَتاذلنا وهواننا على هللا 
حىت النصارى طمعوا فينا، وأصبحوا يطمعون أن خيرجوا املسلم من شهادة أن ال إله إال هللا وأن 

تعاىل -, إىل أن يشهد أبن عيسى ابن هللا أو أنه هو اإلله حممداً رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 .-هللا عما يصفون

 
 ابب الدعاء إىل شهادة أن ال إله إال هللا    - 13

 
ونضطر للوقوف عن إكمال ابب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ولنشرع يف ابب 

ته يف حياتنا، ويف واقعنا، وكل آخر مهم، وهو ابب: الدعاء إىل شهادة أن ال إله إال هللا؛ ألمهي
 األبواب مهمة بال ريب.

 
قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا تعاىل: ' ابب الدعاء إىل شهادة أن ال إله إال 

َّللَِّ َوَما هللا، وقول هللا تعاىل: ُقْل َهِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإىَل اَّللَِّ َعَلى َبِصريٍَة َأاَن َوَمِن اتَـّبَـَعيِن َوُسْبَحاَن ا
 [.108َأاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنَي  ]يوسف:

 
عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ملا بعث معاذاً إىل اليمن 
قال له: }إنك أتيت قومًا من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن ال إله إال 

فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن هللا افرتض  -إىل أن يوحدوا هللا   {ويف رواية: }-هللا    
عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك؛فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك؛ فإايك وكرائم أمواهلم، واتق 

 بينها وبني هللا حجاب   { أخرجاه ".دعوة املظلوم، فإنه ليس 
 

أقول: جعل الشيخ اإلمام اجملدد حممد بن عبد الوهاب رمحة هللا عليه هلذا الباب عنواانً 
وهو: "الدعاء إىل شهادة أن ال إله إال هللا" ضمن كتاب التوحيد ، وال شك أن املناسبة 
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عن التوحيد، وهذا الباب هو  والعالقة بني الباب وبني كتاب التوحيد واضحة، إذ أن الكتاب
الدعاء إىل شهادة أن ال إله إال هللا، وهو الدعاء إىل توحيد هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل، وهلذا جتدون 
أن الشيخ ملا ذكر حديث معاذ ، أتى ابلرواية اليت فيها: } إىل شهادة أن ال إله إال هللا   { 

هللا    { فشهادة أن ال إله إال هللا هي التوحيد،  والرواية األخرى اليت فيها: } إىل أن يوحدوا
والكتاب كتاب التوحيد ،فهو يريد رمحه هللا أن يبني لنا أمهية وضرورة الدعاء إىل شهادة أن ال 

 إله إال هللا.
 

وقد ذكر يف صدر هذا الباب قول هللا تبارك وتعاىل من آخر سورة يوسف: ُقْل َهِذِه 
 َعَلى َبِصريٍَة َأاَن َوَمِن اتَـّبَـَعيِن َوُسْبَحاَن اَّللَِّ َوَما َأاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنَي َسِبيِلي أَْدُعو ِإىَل اَّللَِّ 

 [ وهذه اآلية تستحق وقفة طويلة جداً.108]يوسف:
 

 منهج الدعوة إىل هللا    - 14
 

ة وهذه الوقفة سببها أن منهج الدعوة كله ُمتضَمن فيها، لكن ال نستطيع اآلن أن نويف اآلي
 حقها، ولكن سنشري إليها فقط إشارة ملناسبة ورودها يف هذا الباب.

 
أواًل: يف اجلملة األوىل: يقول هللا تبارك وتعاىل لعبده ورسوله وخريته من خلقه؛ حممد َصلَّى 

[ فيأمره ربه تبارك 108هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم إمام الدعاة، وسيد اهلداة:  ُقْل َهِذِه َسِبيِلي ]يوسف:
[ أي: هذه 108تعاىل أن يقول للناس ولكل من يصلح له اْلطاب:  َهِذِه َسِبيِلي ]يوسف:و 

 طريقيت وقضييت وشأين ووظيفيت ومنهجي.
 

فالنيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم هذا هو منهجه وسبيله وعمله ودعوته، وكل إنسان له منهج 
ه هدف يريد أن حيققه، وله منهج يسري يف هذه احلياة،وكل خملوق، وكل بشر يف هذه الدنيا ل

 عليه.
 

والرسول َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم أوجز له ربه تبارك وتعاىل منهجه وسبيله يف هذه اآلية، كما 
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بني له يف اآلية األخرى من أواخر سورة النحل: ادُْع ِإىَل َسِبيِل َربِ َك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة 
 [ فبني له هنالك كيفية الدعوة وأسلوهبا.125اِدهْلُْم اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن ]النحل:َوجَ 

 
وهااتن اآليتان إذا فقهنامها حق الفقه واملعرفة، نستطيع أن نعرف الدعوة غايًة وأسلوابً، 

 دون أن حنتاج إىل منهج آخر من اجتهاد الناس أخطئوا أو أصابوا.
 

ى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم وسبيله، فهو ليس زعيمًا وال ملكًا سياسياً فالدعوة هي طريق النيب َصلَّ 
يريد أن يفرض سلطاانً، وال صاحب أو طالب مال أو جاه أو شهرة، أو شهوة، كما يفعل 

 أكثر الناس عادة، فالدعوة إىل هللا تعاىل هي عمله َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم.
 

 [.108قال:  َوَمِن اتَـّبَـَعيِن ]يوسف:وهي تبعاً لذلك عمل من بعده، 
 

 الدعوة إىل هللا وحده 
 

[ فكثري من الناس يدعون، بل يف احلقيقة 108و نقف وقفة عند قوله: ِإىَل اَّللَِّ ]يوسف:
لو أتملنا فإان ال َند أحدًا يف هذه الدنيا إال وهو داعية يدعو إىل شيء ما، فأنت لو جلست 

سيطرت على فكره واهتمامه، فهو يدعو إليها، وحيب أن مع أي إنسان ستجد عنده فكرة 
الناس مجيعًا يكونون عليها، وكل إنسان له رأي، وله هدف، سواء كانت نظرته عامة، حبيث 
خيطط للعاَل أمجع، أو نظرة حملية خيطط ملدرسته أو لقريته، أو لبيته وأسرته، املهم أن لديه 

 منهجاً معينًا.
 

سان يدعو إىل شيء ما، ولكن ميزة رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه فكل إنسان داعية، وكل إن
َوَسلََّم ومن اتبعه أهنم يدعون إىل هللا وحده ال شريك له، وكفى ابهلل تبارك وتعاىل وكياًل، وكفى 

 به حسيباً.
 

غري الذين يدعون إىل -والدعوة إىل هللا عنوان يدعيه وينتسب إليه كثري من الناس 
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ِمن يدعون إىل اإلسالم، وكلهم يرفعون راية الدعوة إىل هللا، ولكن هنا  -وإحلاد ضالالت وشرك
جيب أن نقف وجيب أن نتأمل، كما ذكر اإلمام رمحه هللا تعاىل يف تعقيباته ورسائله: أن بعض 

 الناس قد يدعو إىل نفسه.
 

سأل هللا العفو ن-فكثرٌي من الناس عنوانه الدعوة إىل هللا، ولكن عمله دعوة إىل غري هللا 
وإن كان يدعي الدعوة إىل هللا، فقد يدعو الناس إىل شيء غري هللا عز وجل كأن  -والعافية

يدعوهم إىل رأي ارآته، ويرى أنه دين هللا، وليس هو دين هللا، أو إىل إمام وإن كان من أئمة 
الدعوة إليها،  الدين، أو إىل رأي معني، أو طائفة أو فرقة من الفرق، يدعو إليها وجيتهد يف

ويقول: إنه يدعو إىل هللا، وهو يف احلقيقة يدعو إىل ما دعا إليه، كما قال َصلَّى هللُا َعَلْيِه 
َوَسلََّم: }فمن كانت هجرته إىل هللا ورسوله، فهجرته إىل هللا ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا 

كان يدعو إىل هللا، فدعوته   يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه   { فكذلك من
إىل هللا، ومن كان يدعو إىل غري هللا فهو يدعو إىل ما دعا إليه، وإن لبَّس على الناس أبنه يدعو 

 إىل هللا.
 

 عالمة الداعية إىل هللا 
 
 

إن عالمة اإلنسان الذي يدعو إىل هللا، هو أن يكون مؤمنًا بطريقة النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه 
متبعًا لسنته وسبيله َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يف الدعوة إىل هللا، فيهمه أكرب اهلم ويسعى  َوَسلََّم،

غاية اجلهد؛ ألن يعرف الناس رهبم ويوحدونه، ويعبدونه، ولو َل يذكر هو أو َل يعرف، وال 
 َصلَّى يدعوهم إىل شيء غري هللا، كائنًا ما كان ذلك الشيء، بل إىل كتاب هللا وسنة رسول هللا

 هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم.
 

إن تكلم فحثاً على كتاب هللا وسنة رسوله َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، وإن أمر فبما أمر به هللا، 
وإن هنى فعما هنى عنه هللا ورسوله َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، فهدفه وغايته هو ذات هللا تبارك 

، ويبغض يف هللا، وليس له هدف غري ذلك: ُقْل َهِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإىَل وتعاىل، فهو حيب يف هللا



 - 78 - 

 [.108اَّللَِّ َعَلى َبِصريٍَة  ]يوسف:
 

 الدعوة إىل هللا على بصرية 
 

[ فالبصرية من 108وهنا أيضًا وقفة قصرية، عند قوله تعاىل: َعَلى َبِصريٍَة ]يوسف:
علم فليست على بصرية قطعاً، والذي ال علم لديه مقتضياهتا العلم، والدعوة إن َل تكن على 

 فليس لديه بصرية.
 

ومع العلم أيضًا فقه الدعوة، وال بد منه، فنعرف كيفية دعوة الناس، وخماطبتهم وكيفية 
 التعامل معهم، وهذا أيضاً من ضمن البصرية.

 
األمثال يف منهج وأسلوب  والنيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم والصحابة الكرام، ضربوا لنا أروع

الدعوة إىل هللا على بصرية، ويشهد حلسن دعوته َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم وبصريته أن آمنت به 
 تلك األمم، فآمن به كفار قريش بعد اجلدال واملعاندة.

 
نيب فيأتيه الرجل الذي ال يعرف شيئًا من دين هللا، وال يفقه شيئًا من أمر هللا، فيرتفق به ال

َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ويبني له، كما فعل مع األعرايب الذي ابل يف املسجد، وكما فعل مع 
 معاوية بن احلكم السلمي ملا تكلم يف الصالة، وغريها وقائع كثرية.

 
فكل من رأى هذا الرسول َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم أو رأى الصحابة من بعده حيبهم، ويؤمن 

يدعون إليه، ويستجيب هلم إال من كتب هللا عليه الضاللة، فهم دعوا إىل هللا على نور مبا 
 وبرهان وابألسلوب احلسن احلكيم.

 
[ ويف هذا تنبيه وتوجيه لنا حنن أتباع حممد َصلَّى 108ُث قال:  َأاَن َوَمِن اتَـّبَـَعيِن ]يوسف:

، وأن تكون طريقنا وسبيلنا ومهنا الدعوة إىل هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، أنه جيب أن نكون كذلك أيضاً 
 هللا، وهذا ال يعين أن نعطل أعمالنا، بل يدعو كل إنسان منا يف واقع عمله.
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فالتاجر يدعو إىل هللا يف جتارته، والفالح يف فالحته، والطالب يف طلبه للعلم، واملوظف يف 

 وظيفته، وكل إنسان يكون داعية إىل هللا، ويكون سالكاً ملنهج رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم.
 

 غاية الدعوة إىل هللا 
 

[ يف هذا تنزيه هلل تبارك 108اْلُمْشرِِكنَي ]يوسف:ُث قال: َوُسْبَحاَن اَّللَِّ َوَما َأاَن ِمَن 
وتعاىل، وهذا أمر عظيم وهو أن تنزه وتقدس هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل: َوَما َأاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنَي 

[ وهو اْلامتة، الرباءة والتربؤ من الشرك ومن املشركني، فدعوتنا أوهلا الدعوة إىل 108]يوسف:
 الرباءة من الشرك واملشركني، وهذه هي غاية الدعوة. -ي معها دائماً وه-هللا، وخامتتها 

 
فغاية ما نسعى إليه دائمًا هو ُتقيق توحيد هللا وشهادة أن ال إله إال هللا وأن حممداً رسول 

 هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم والرباءة من الشرك واملشركني.
 
 

 إرسال معاذ إىل اليمن    - 15
 

عقب رمحه هللا على ذلك حبديث معاذ رضي هللا عنه ملا أرسله النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه  وهلذا
 َوَسلََّم إىل اليمن ، ولنا أيضاً وقفات مع هذا احلديث.

 
 سبب اختيار معاذ دون غريه 

 
ه ألن أواًل: اختيار النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم لـمعاذ رضي هللا عنه، ألن له صفات تؤهل

يكون داعية، فلو جاء أعرايب إىل النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، من أعراب بين متيم، وأسلم يف 
ذلك اليوم، فإن النيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم لن يقول له: اذهب إىل اليمن وادع الناس، ألن هذا 

 املدعو حيتاج أوالً إىل أن يتعلم ويتفقه.
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خالد بن الوليد أو عمرو بن العاص ، أو  -مثالً -خيرت النيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم وأيضاً: َل 

غريهم من قواد اجليوش، الذين دكوا حصون الضالل والكفر واإلحلاد، إلرساله للدعوة إىل هللا 
ة يف اليمن ؛ ألن املسألة ليست مسألة جهاد أو سيف إمنا هي مسألة علم وفقه ابلدين, ومعرف

احلالل واحلرام، فال شك أن خيتار النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم معاذًا رضي هللا عنه، وهو أعلم 
الناس ابحلالل واحلرام، فهو من فقهاء الصحابة رضي هللا عنهم، وقد نفع هللا بعلمه خلقًا كثرياً 

 ه.يف اليمن ،كما نفع به يف الشام بعد عودته، وفيها تويف رضي هللا عن
 

وقد قال له الرسول َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: }اي معاذ ! إين أحبك   { وهذه الدنيا وأي 
إنسان كائناً من كان، ال يساوي شيئاً ابلنسبة إىل قول خليل الرمحن وحبيبه ومصطفاه َصلَّى هللُا 

عظم شرف، حيث يكفي َعَلْيِه َوَسلََّم: }اي معاذ ! إين أحبك   { فهذه الكلمة أكرب وسام، وأ
أن حيبه رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، واملرء مع من أحب، وهذه تزكية من النيب َصلَّى هللُا 

 َعَلْيِه َوَسلََّم، وإرساله إىل اليمن تزكية أخرى، ُث أوصاه َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم.
 
 

  األمر وصيتني: ومن جمموع القصة واألحاديث األخرى نعلم أن يف
 

 األوىل: وصية لـمعاذ رضي هللا عنه يف نفسه من رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم.
 

 والثانية: وصية له يف منهجه يف الدعوة.
 

 وصية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملعاذ يف نفسه 
 

، وأتبع السيئة احلسنة أما وصيته اليت أوصاه هبا يف نفسه فقال له: }اتق هللا حيثما كنت
متحها، وخالق الناس خبلق حسن   { وهذه وصية يف املعاملة ويف اجلانب اإلداري، ويف اجلانب 
الشخصي: } اتق هللا حيثما كنت    { أمرياً أو مأموراً، حيث ما كان موقعك أو وظيفتك أو 

{ وضح هبا النيب    عملك، وهذه وصية جامعة مانعة، واجلملة األوىل: } اتق هللا حيثما كنت 
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 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم لـمعاذ ولنا مجيعاً كيف نتعامل مع هللا ابلتقوى.
 

وكيف نتعامل مع أنفسنا، قال: } وأتبع السيئة احلسنة متحها    { فالنفس هذه لوامة 
ارتكبت مذنبة خاطئة، ودائمًا لو أطعتها ألوردتك املوارد واملهالك، فكلما عصت هللا، وكلما 

السيئة فأتبعها حسنة متحها، واجعل من نفسك رقيبًا عليها، وحاسب نفسك قبل أن ُتاسب، 
 وزن أعمالك قبل أن توزن، وتزود للعرض األكرب بني يدي هللا تبارك وتعاىل.

 

يِ َئاِت َذِلَك ذِْكَرى لِلذَّاكِ  رِيَن فإذا أخطأت خطيئة فأتبعها حسنة: ِإنَّ احلََْسَناِت ُيْذِهنْبَ السَّ
 [.114]هود:
 

ُث قال له: } وخالق الناس خبلق حسن    { وهي يف كيفية التعامل مع الناس ابألخالق 
احلسنة، فبني النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يف هذا احلديث اجلامع املانع،ويف هذه الوصية لـمعاذ 

ف يتعامل مع نفسه وهواه، رضي هللا عنه عند ذهابه إىل اليمن ، كيف يتعامل مع هللا، وكي
وكيف يتعامل مع الناس، ُث أوصاه ابلوصية اليت هي موضوع درسنا، وهي ابلنسبة لذهابه إىل 

 اليمن .
 

واليمن أرض مباركة طيبة، وهللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل فض ل أهل اليمن بقبول البشرى من رسول 
 النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم مع الوفود، وجاء وفد بين هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، فلما قدموا إىل

متيم، قال رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: }اقبلوا البشرى اي بين متيم! قال بنو متيم: قد بشرتنا 
فأعطنا   { فهم جاءوا يريدون العطاء، ومعىن كالمهم: حنن نعرف الذي عندك، تريد أن 

وا هللا، واجلنة والنار... هذا معروف، لكن حنن نريد دراهم! وهذا كحال كثري من تقول: اتق
الناس اليوم، الذين يقدمون وحيبون العاجلة، ويؤثرون احلياة الدنيا على البشرى واْلري والفائدة، 

 وعلى الكنز الذي ال يفىن عند هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل، وهو النعيم الدائم.
 

شرتنا فأعطنا، قال: اقبلوا البشرى اي أهل اليمن ! قالوا: قبلنا اي رسول هللا   قالوا: }قد ب
{ فقبلوا وجلسوا إىل النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، ويف حديث آخر وهو حديث عمران بن 
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 حصني رضي هللا عنه الذي له جمال غري هذا اجملال.
 

وا من غري جهاد، فدخلوا يف اإلسالم طواعية، فاملقصود أن هؤالء القوم قدموا وأذعنوا وآمن
وآمنوا هبذا الدين، وأراد النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم أن يرسل إليهم من يعلمهم، ومن يفقههم، 

 فأرسل معاذاً رضي هللا عنه.
 

 وصية النيب صلى هللا عليه وسلم ملعاذ يف منهج الدعوة 
 

قومًا من أهل الكتاب    { وهذه هي احلكمة  ُث افتتح الوصية بقوله: } إنك أتيت
والبصرية يف الدعوة، حيث يبني له النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم من هم املدعوون، ألن اْلطاب 
خيتلف عندما تذهب إىل أانس اتركني للصالة عما إذا لو كنت تذهب إىل أانس يصلون؛ لكن 

 .مرضهم الغيبة والنميمة والفساد يف األرض
 

وخيتلف إذا كنت تذهب إىل أانس من أهل اْلمر والزان والفجور، أو من أهل الشرك وأهل 
البدع، والبدع أنواع، فال تذهب َتاطبهم عن بدعة ليست عندهم وعندهم بدع وعادات 

 وتقاليد أخرى، فتتكلم يف واد وهم يف واٍد، هذا ليس من أسلوب الدعوة.
 

َسلََّم ليستعد ويتهيأ، ألهنم من أهل الكتاب، وذلك ألن أهل فبني له َصلَّى هللُا َعَلْيِه وَ 
الكتاب عندهم حجج وجدل، وقد عاىن منها النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يف املدينة ، ومعاذ 
رضي هللا عنه يعرفهم، ويعرف اليهود وما عندهم، فقوله: } أتيت قومًا من أهل الكتاب    { 

 عاً بضرورة معرفة املدعوين إذا أردان أن ندعوهم.فيها بيان لنا حنن مجي
 

قال َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: } فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن ال إله إال هللا    { 
فهذه هي الكلمة العظيمة اليت حوهلا يدندن كل الدعاة، الكلمة اليت قامت هبا السماوات 

األخالق الطيبة، وحيتاجون أن يدعو إىل ذكر هللا،  واألرض، فإذا قيل: هم حيتاجون إىل
وحيتاجون أن يدعو إىل اآلداب واملعامالت احلسنة، وأمور كثرية جدًا حيتاج أهل اليمن وأهل 
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 الكتاب وغريهم إليها، والناس يف كل زمان ومكان حيتاجون إليها.
 

ها لنا والجتهادان، وَل يرتكها آلرائنا فنقول: لكن النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم حدد، وَل يرتك
أو آراء شيوخنا، بل حدد بقوله: } فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن ال إله إال هللا    { 

 فهي أول األمر وآخره.
 

فإذا أردان أن ندعو الناس فلنبدأ بشهادة أن ال إله إال هللا، وهنا يقول بعض الناس: 
جودة، فلننتقل إىل ما بعدها، واحلديث بني لنا ما بعدها، الشهادة موجودة، وإذا كانت مو 

 فنقول: هل فعالً هي موجودة ونتأكد؟
 

لو كانت شهادة أن ال إله إال هللا موجودة حقيقة يف هذه األمة، وما ينقصها إال األخالق 
أو اآلداب أو املعامالت أو أي شيء، فهل سيكون حاهلا من الضعف والذل واهلوان 

الفرقة كما هو حالنا اآلن؟! مستحيل أبداً، ألن هللا كتب العزة، والنصر والتوفيق واالحنطاط و 
والتأييد ألمة التوحيد، وكما تقدم يف يف آية األنعام، أن األمن واهلداية ملن جاء ابلتوحيد 

 وحققه.
 

أما الذنوب فال خيلو جمتمع منها، ولكن ألن األمر واقع، وهو أن التوحيد وحقيقة الشهادة 
 عيفة أو قليلة بل مفقودة يف بعض اجملتمعات، وال حول وال قوة إال ابهلل تبارك وتعاىل.ض

 
فأول ما نبدأ به إذا ذهبنا إىل أي بيئة أو إىل أي إنسان؛ أن خناطبه هبذا الشيء، كما قال 

{ فكل واحد َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: } فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن ال إله إال هللا   
منا ينظر إىل نفسه، وإىل هذا الدين، وإىل حال املدعوين أمجعني، فدخولنا يف هذا الدين 
بشهادة أن ال إله إال هللا، وهذا هو رمزان وشعاران وعنواننا، وإذا أراد أحد أن ُيسلم على يديك، 

دخل به اإلنسان يف فال بد أن تبني له شهادة أن ال إله إال هللا وأن تدعوه هلا، فهذا أول ما ي
 اإلسالم.
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وإذا جئت عند إنسان يف االحتضار يف هناية احلياة، وهو أن يسلم الروح، فإنك تعلمه 
 وتلقنه شهادة أن ال إله إال هللا.

 
فشهادة أن ال إله إال هللا هي أول األمر وآخره، فأول ما نبدأ بشهادة أن ال إله إال هللا، 

إله إال هللا، وما بينهما كله دعوة إىل شهادة أن ال إله إال هللا، وآخر ما ندعو إليه شهادة أن ال 
وإن دعوت إىل صالة أو زكاة أو أي شيء فألهنا من حقوق وواجبات ومكمالت شهادة أن 

 ال إله إال هللا.
 

فإذا قلنا: إن أول شيء ندعو إليه هو شهادة أن ال إله إال هللا، فكلمة أول هنا ُتتمل 
 معنيني كالمها حق:

 
 املعىن األول: مبعىن نبدأ هبا قبل غريها، كما نقول: أول شيء، مبعىن الذي ال يسبقه غريه.

 
 واملعىن اآلخر: أول ما ندعو إليه، أي: أهم شيء ندعو إليه.

 
فهي يف احلقيقة األوىل وهبا يبدأ، وهي األوىل أيضاً من جهة أهنا أهم شيء، فشهادة أن ال 

 آخره.إله إال هللا هي أول األمر و 
 

وقال رمحه هللا: ويف رواية: } إىل أن يوحدوا هللا   { ويف احلقيقة هي ثالث رواايت يف 
 هذا احلديث كلها صحيحة، وبعضها يشرح معىن بعض.

 
ففي رواية: }إىل شهادة أن ال إله إال هللا   { ويف رواية }إىل أن يوحدوا هللا   { ويف 

طيع أن نقول: إن هذا تصر ف من الراوي ابملعىن، رواية }إىل أن يعبدوا هللا   { وهنا نست
واملعاين كلها حق، وكلها تدل على شيء واحد، فشهادة أن ال إله إال هللا، هي توحيد هللا وهي 

 عبادة هللا.
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فإن دعوان إىل عبادة هللا فمعناه أننا ندعو إىل التوحيد، وإن دعوان إىل التوحيد فمعناه أننا 
له إال هللا، فكل هذه املعاين حق وكلها صحيحة، وأاًي كان األمر فال ندعو إىل شهادة أن ال إ

 اختالف على اإلطالق بني هذه الرواايت فاملعىن واحد، وهو البدء ابلتوحيد وابلشهادتني.
 

ُث أخربه وأمره بعد ذلك: } فإن هم أطاعوك لذلك   { إذًا ال ينتقل إىل شيء بعدها، 
ه إىل شهادة أن ال إله إال هللا وَل يطع، فاألمر فيه ثالث واملعركة تظل فيها هي، فمن دعوان

خيارات دائماً، عرضها النيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم وأمر قادة جيوشه هبا، وكذلك الصحابة رضي 
 هللا عنهم: إما اإلسالم، وإما السيف،وإما اجلزية، وال يوجد غري هذه الثالث.

 

الكفار فيها ابملؤمنني، ويقولون: كلنا أسرة إنسانية، ففي  فال يوجد أخوة إنسانية خيتلط
شريعة حممد َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ال يوجد بيننا وبينهم إال السيف، وهللا تعاىل ينصر من يشاء، 

نـَْيا وقد وعد وأتذن أبن ينصر عباده املؤمنني املتقني: ِإانَّ لَنَـْنُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا يف  احْلََياِة الدُّ
[ وقال تعاىل: َولَيَـْنُصَرنَّ اَّللَُّ َمْن يـَْنُصرُُه ِإنَّ اَّللََّ َلَقِويٌّ َعزِيٌز  51َويـَْوَم يـَُقوُم اأْلَْشَهاُد  ]غافر:

 [ 40]احلج:
 

فاإلسالم إذا قبلوه فهذا هو املطلب األساس، وال حاجة حينئٍذ إىل جهادهم وال إىل 
 نا وعليهم ما علينا.اجلزية، بل هلم ما ل

 
 فأواًل: اإلسالم فإن قبلوه فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، فإن أبو اإلسالم فالسيف أو اجلزية.

 
[ بصغار وذل 29واجلزية يدفعوهنا: َحىتَّ يـُْعطُوا اجْلِْزيََة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن ]التوبة:

غري هذه األحكام الثالثة،وحالة الصلح وخضوع والتزام ألحكام اإلسالم، وال يوجد مع الكفار 
 معهم أو العهد بيننا وبينهم حالة مؤقتة.

 
لكن هذه هي األحكام األصلية الثابتة من حيث املبدأ، وميكن أن نتصاحل مع بعض 

 الكفار فرتة من الزمن، وهؤالء يسموهنم املصاحلني أو املعاهدين.
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وا، أو يكابروا ويعاندوا وينقضوا العهد لكن األصل إن هذا الصلح ينتهي: إما إىل أن يسلم
 فالقتال، أو يدفعوا اجلزية.

 
 وهذه املعاملة رابنية إهلية،وهي اليت جيب أن تكون بني املسلمني وبني الكافرين.

 
وبعد أن نبني هلم التوحيد ويستجيبوا لكلمة التوحيد وللشهادتني، يكون البيان للركن 

 الثاين.
 

ىَل ليس عبثاً أن جعل أركان اإلسالم مخسة، وأن يكون أوهلا الشهادتني، وهللا ُسْبَحانَُه َوتـََعا
 ُث اثنيها الصالة، ُث اثلثها الزكاة، فهذه حلكمة أرادها هللا تبارك وتعاىل.

 
وقد ذكر هللا يف القرآن؛ والنيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يف األحاديث هذه األحكام مرتبة، 

يِن ]التوبة:يقول هللا تبارك وتعاىل [ 11: فَِإْن اَتبُوا َوأَقَاُموا الصَّالَة َوآتـَُوا الزََّكاَة فَِإْخَواُنُكْم يف الدِ 
ِحيٌم  ويف اآلية األخرى يقول فَِإْن اَتبُوا َوأَقَاُموا الصَّالَة َوآتـَُوا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم ِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر رَ 

عمر رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:  [ ويف حديث ابن5]التوبة:
}أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن حممدًا رسول هللا ويقيموا الصالة 
ويؤتوا الزكاة   { وهذا احلديث يقول فيه: }فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال 

أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم مخس صلوات يف اليوم والليلة، فإن هللا، فإن هم 
هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم صدقة   { فيوجد فرق يف أن يكون 
اإلنسان منا طالب علم، ووفقه هللا أن يتفطن هلذا الشيء، وهذه الثالثة ابلذات، فيدعو إليها 

 وبني أن يكون غري ذلك.
 

وكما هو واضح أن هذا هو منهج الدعوة إىل هللا، وبعض العلماء ذكر بعض احِلَكم يف 
إيراد هذه الثالث دون الصوم واحلج،وليس هذا تقلياًل من شأن الصيام واحلج، ألن الصوم  
كانت الدعوة إليه واألحكام املرتتبة عليه أقل من الزكاة والصالة؛ ألنه عبادة خفية وخاصة 

ل إنسان يستطيع أن يقول لك: أان صائم، واحلج ألنه مرة واحدة يف العمر، فكان ابإلنسان، وك
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 إجراء أغلب أحكام اإلسالم ال يكون إال هبذه الثالثة: الشهادتني والصالة والزكاة.
 

فهذه هي أهم األركان، ولذلك دعا إليها النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم،وأمر معاذًا رضي هللا 
 دعو إليها.عنه أن ي
 

 التدرج يف دعـوة الناس 
 

مجيعًا يف  -إن شاء هللا-كلنا نريد احلق وهدفنا احلق يف دعوتنا، ونرجو أن نكون خملصني 
دعوتنا إىل هللا، لذلك نبدأ مبا بدأ هللا به، وندعو إىل ما دعا هللا تبارك وتعاىل إليه، يف أسرتنا 

و منهج الدعوة، ندعو أواًل إىل هللا ُسْبَحانَهُ ويف جمتمعنا، ويف أي مكان نذهب إليه، فهذا ه
وعلى بصرية، وندعو إىل أن يوحد هللا، وأال يعبد إال هللا: َوَما أَْرَسْلَنا  -مع اإلخالص-َوتـََعاىَل 

ه هي دعوة [ فهذ25ِمْن قـَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ نُوِحي ِإلَْيِه أَنَُّه ال إَِلَه ِإالَّ َأاَن فَاْعُبُدوِن ]األنبياء:
مجيع الرسل الذين أرسلهم هللا، وذكر هللا تبارك وتعاىل لنا يف القرآن نوح، وهود إىل عاد، وصاحل 

[ 59إىل مثود وغريهم،كٌل منهم يقول لقومه: اَي قـَْوِم اْعُبُدوا اَّللََّ َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغرْيُُه ]األعراف:
 إذاً هذا أول شيء، وهو أعظم ما ندعو إليه.

 
إىل أداء الصالة، ألنه: ال حظ يف اإلسالم  -يف األمهية والوقت- ندعو الناس بعد ذلك ُث

ملن ترك الصالة، ُث بعد ذلك ندعوهم إىل الزكاة واألخالق واآلداب واملعامالت، وال نقلل من 
 أمهيتها، ولكنها بعد ذلك.

 
 حق املعرفة، وصلى الصالة  فاإلنسان إذا وحد هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل حق التوحيد، وعرف هللا

 -إبذن هللا تعاىل-كما أمر هللا تبارك وتعاىل، وزكى ماله وتصدق، هذا يف احلقيقة لن يرتكب 
حمرمات، وإن وقع فيها فهو على سبيل اْلطأ العاثر، ولكن إذا ُتقق لديه هذا األصل فقد 

 عمال حمورها ومرجعها إليها.ُتققت القاعدة القوية اليت يبىن عليها إميانه واليت يكون كل األ
 

يرسل السرية من اجليش  -كما يف الصحيح-ولذلك كان رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 
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للجهاد يف سبيل هللا، فيأمرهم أن يذهبوا يف الليل وينتظروا، فإن مسعوا األذان وإال أغاروا، وهذا 
رى حاالت ال يؤذن فيها، أو أفرادًا ال من أحكام التعامل، أما إذا كان أييت على بعض الق

جييبون داعي هللا سبحانه فهذا شيء آخر، ولكن الكالم هنا يف اجملتمعات، فاجملتمع الذي ال 
يؤذن فيه، يستحق أن جياهد، وأن يغار عليه،وال يكفي اسم اإلسالم وأن اإلنسان مسلم، بل 

 إله إال هللا ويرفع هبا صوته،وينادي ال بد أن َيْصدق اإلنسان إذا قال أان مسلم، فيشهد أن ال
 هبا،وجيتمعون يف بيت هللا لتحقيقها وأداء الصالة.

 
وإن كان األمر غري ذلك فيجب أن جياهدوا، ولو أن قومًا أقاموا الصالة؛ ولكن تركوا 
األذان وجب جهادهم على املسلمني على ترك هذه الشعرية العظيمة، فيجب علينا أن ال 

حلال عند بعض الناس ابلشعائر، وجيب أن نقدرها حق قدرها، فرفع كلمة نستهني كما هو ا
هللا، ورفع األذان،والصدع بشهادة أن ال إله إال هللا يف اآلفاق، هذا مطلب وشعرية عظيمة، 

 واالجتماع يف بيوت هللا ألداء الصالة شعرية عظيمة أيضاً.
 

جد، وبعض األوقات يف البيت، فال يقل اإلنسان: احلمد هلل أصلي بعض األوقات يف املس
فإن هذه مسألة أهم ِما قد يتصور كثري من الناس، وال نستطيع أن نوردها ابلتفصيل فيما يتعلق 
بصفة أو أبحكام صالة اجلماعة، وصفة األمة املؤمنة اليت تقيم شعائر هللا حقًا، كما أمر هللا 

 ورسوله َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم.
 

  التوحيد وشهادة أن ال إله إال هللا   ابب تفسري - 16
 

تقدم الكالم عن ابب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وعلى ابب الدعاء إىل شهادة 
 أن ال إله إال هللا، وعرفنا واحلمد هلل أمهية هذه الشهادة وحقيقتها ومضموهنا. 

 
د اباًب خاصًا بعنوان: ُث إن الشيخ اإلمام املؤلف حممد بن عبد الوهاب رمحة هللا عليه عق

ابب تفسري التوحيد وشهادة أن ال إله إال هللا، وأراد رمحه هللا تعاىل من هذا الباب أن يبني لنا 
أن دعوة التوحيد اليت دعا إليها متبعًا يف ذلك رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم واألنبياء مجيعاً 



 - 89 - 

آن الكرمي من بيان التوحيد، وحقيقته، وبيان ما من قبل؛ إمنا هي دعوة إىل ما تضمنه القر 
 يضاده وهو الشرك. 

 
أنخذه من كتاب هللا  -وهلل احلمد-فمعىن أن ال إله إال هللا، ومعىن التوحيد الذي هو ديننا 

ومن سنة رسوله َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، وهو بذلك يريد أن يرد على الذين غريوا مفهوم ال إله 
ومعىن التوحيد وحقيقة الشرك، فجعلوا الناس يقعون ويتلبسون ابلشرك األكرب وهم إال هللا 

 يقولون هلم مع ذلك: إنكم موحدون، وَل تنقضوا توحيدكم، وإن الشرك حالة وصفة أخرى.
 

واإلمام رمحه هللا ذكر أربع آايت من كتاب هللا تعاىل، وهي تبني لنا معىن ال إله إال هللا 
 وحقيقة التوحيد.

 
قال املصنف رمحه هللا: ' ابب تفسري التوحيد وشهادة أن ال إله إال هللا، وقول هللا تعاىل: 

تَـُغوَن ِإىَل َرهبِ ُِم اْلَوِسيَلَة أَيُـُّهْم أَقْـَرُب َويـَْرُجوَن َرمْحََتُه َوخَيَافُونَ  َعَذابَُه ِإنَّ  أُولَِئَك الَِّذيَن َيْدُعوَن يـَبـْ
[ وقوله: َوِإْذ قَاَل ِإبـْرَاِهيُم أِلَبِيِه َوقـَْوِمِه ِإنَّيِن بـَرَاٌء ِمَّا 57ورًا  ]اإلسراء:َعَذاَب َربِ َك َكاَن حَمْذُ 

وَن  تـَْعُبُدوَن * ِإالَّ الَِّذي َفَطَرين فَِإنَُّه َسيَـْهِدين * َوَجَعَلَها َكِلَمًة اَبِقَيًة يف َعِقِبِه َلَعلَُّهْم يـَْرِجعُ 
[ وقوله: 31ُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباهَنُْم أَْراَباًب ِمْن ُدوِن اَّللَِّ  ]التوبة:[ وقوله: اَتََّ 28-26]الزخرف:

 َّللَِّ  َوِمَن النَّاِس َمْن يـَتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اَّللَِّ أَْنَدادًا حيُِبُّوهَنُْم َكُحبِ  اَّللَِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحب اً 
 [ '165]البقرة:
 

تَـُغوَن ِإىَل َرهبِ ُِم اْلَوِسيَلَة( تفسري قوله تعاىل: )  أُولَِئَك الَِّذيَن َيْدُعوَن يـَبـْ
 

أقول: هذه هي اآلايت، ونشرع اآلن يف تفسري وبيان اآلية األوىل، وبيان داللتها على 
 معىن ال إله إال هللا. 

 
ال مَيِْلُكوَن َكْشَف الضُّرِ  يقول هللا تبارك وتعاىل قبلها: ُقِل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدونِِه فَ 

تَـُغوَن ِإىَل َرهبِ ُِم اْلَوِسيَلَة أَيُـُّهْم أَقـَْرُب َويـَْرجُ  وَن َرمْحََتهُ َعْنُكْم َوال َُتِْوياًل * أُولَِئَك الَِّذيَن َيْدُعوَن يـَبـْ
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 [.57-56َوخَيَافُوَن َعَذابَُه ِإنَّ َعَذاَب َربِ َك َكاَن حَمُْذوراً  ]اإلسراء:
 

ح هللا يف هذه اآلية معىًن عظيمًا جداً، ويرد ردًا جامعًا مانعًا على الذين عبدوا من فيوض
دون هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل أي معبود كان، وكما تعلمون أن أعظم من عبد من دون هللا هم 

سمون الصاحلون: إما املالئكة أو األنبياء أو من دوهنم من الصاحلني من عباد هللا األتقياء ِمن ي
 أولياء، وهذا أكثر شرك وأول شرك وقع يف بين آدم.

 
رِيَن  ُ النَِّبيِ نَي ُمَبشِ  فإن هللا خلق بين آدم مجيعاً على التوحيد: َكاَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة فـَبَـَعَث اَّللَّ

[ وقد فسرها علماء التفسري ومنهم ابن عباس رضي هللا عنه وبعض 213َوُمْنِذرِيَن  ]البقرة:
تالميذه، قال: ]]كان الناس أمة واحدة على التوحيد فأشركوا فبعث هللا النبيني مبشرين 

 ومنذرين   [[.
 

وقال ابن عباس رضي هللا عنه: ]]كان بني آدم وبني نوح عشرة قرون كلها على التوحيد   
[[ ويف احلديث الصحيح حديث عياض بن محار رضي هللا عنه: }وإين خلقت عبادي حنفاء، 

 تالتهم الشياطني   {.فاج
 

فاألصل يف اإلنسانية مجيعًا هو التوحيد، وقد خلق هللا تعاىل آدم على التوحيد، فهو نيب 
مؤمن موحد، وبقيت ذريته عشرة قرون على التوحيد، واألصل أيضًا يف كل إنسان أنه يولد 

ني أو اهلند على التوحيد: }كل مولود يولد على الفطرة   { حىت وإن ولد يف أمريكا أو الص
بني البوذيني، أو اليهود أو النصارى، يقول َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: }كل مولود يولد على الفطرة   

{ ويف بعض الرواايت، قال: }على هذه امللة   { أي: على اإلسالم: }فأبواه يهودانه أو 
لمانه أبداً، ألنه مولود على ينصرانه أو ميجسانه   { وَل يقل يف أي رواية من الرواايت: أو ميس

 الفطرة.
 

والفطرة هي اإلسالم، وإمنا يكون التغيري والتبديل بصرفه عن الفطرة، قال: }كما تنتج 
البهيمة البهيمة مجعاء هل ترون فيها من جدعاء   { فعندما تلد البهيمة هبيمة، تلدها كاملة 
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المة معينة هم الناس، فال تُولد سوية اْللقة، ولكن الذي جيذعها ويقطع أذهنا أو يشقها بع
 هبيمة جمذوعة مشقوقه بعالمة معينة كما كان يفعل اجلاهليون.

 
وكذلك الناس ال يولد أحد مشرك أبداً، وإمنا يولد على هذه امللة، ويولد على الفطرة 

 والتوحيد.
 

 فيأيت الذين كتب هللا عليهم الشقاوة والشرك، واألبوان هم أهم شيء يف ذلك، لكن قد
يكون غري األبوين، مثل اجملتمع أو دعاة الضالل، فالرتبية هي اليت ُترف الطفل وتصرفه وجترفه 
عن التوحيد إىل الشرك، ولذلك كان ما بني آدم وبني نوح على التوحيد، حىت وقع الشرك يف 

 قوم نوح.
 

 أول شرك وقع يف األرض 
 

باد: َوقَالُوا ال َتَذُرنَّ آهِلََتُكْم َوال وقد وقع الشرك يف قوم نوح بعبادة وتعظيم الصاحلني والع
[ فهذه أمساء رجال صاحلني، كانوا 23َتَذُرنَّ َود ًا َوال ُسَواعًا َوال يـَُغوَث َويـَُعوَق َوَنْسرًا  ]نوح:

عبادًا يعبدون هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل، وكان الناس حيبوهنم ويقدروهنم ويعظموهنم ملا يرون فيهم من 
تهاد يف العبادة، فلما ماتوا جاءهم الشيطان، وقال: لو صورمتوهم حىت تذكروهم، فإذا شدة االج

 تذكرُت هؤالء الصاحلني األخيار عبدُت هللا كعبادهتم.
 

وانظروا كيف املدخل اْلبيث لعدو هللا، فصوروهم وحنتوا األصنام على صورهم، وبقوا على 
زين له الشيطان ما َل يزين لألول، فجاء الشيطان هذا زمناً حىت نسخ العلم، ودائماً أييت جيل في

لألجيال املتأخرة، فقال: اعبدوهم وادعوهم، فهؤالء واسطة ووسيلة وشفعاء عند هللا، وهؤالء 
قوم مقربون عند هللا، وإذا عبدمتوهم قربوكم إىل هللا، وأنتم مذنبون مساكني وضعفاء وعندكم 

، وبلغوا مراتب العبودية العليا، وهلم عند هللا شأن ذنوب وخطااي، أما هؤالء فإهنم عبدوا هللا
 وجاه، فإذا دعوُت هللا بواسطتهم، أو دعومتوهم هم فإهنم يكونوا شفعاء لكم عند هللا.

 
 فعبدوهم من دون هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل، وأصبحوا آهلة معبودة من دون هللا.
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 فهذا هو أصل الشرك يف العاَل.

 
ن عبد األنبياء، وقلَّ أن يُعلم مكان فيه قرب نيب إال وأييت إليه الناس ُث جاء من بعدهم م

قد محاها هللا بدعوة الشيخ اإلمام  -حبمد هلل-فيعبدونه من دون هللا، وحنن يف هذه البالد 
اجملدد من هذا الشرك، ولو أن فيها من يريد أن حييي الوثنية، ولكنهم خمذولون إبذن هللا، ولن 

وال شأن وال كلمة، لكن يف غري هذه البلد جتد العجب العجاب من عبادة القبور تقوم هلم راية 
واألولياء، ال يكاد يوجد بلد إال وفيه قرب النيب فالن، أو الويل فالن، أو السيد فالن، أو السيدة 

الء فالنة، وهذا يف أكثر أحناء العاَل اإلسالمي إال القلة القليلة اليت فيها من يدعو إىل هللا، وهؤ 
ينبزون أبشد األلقاب، ويقال: إهنم خارجون على املذاهب، وإهنم خوارج ووهابية ، ويسبوهنم 

 أبشنع السب ألهنم يوحدون هللا. 
 

أما الكثرة الكافرة فهم يعبدون األولياء، ويعبدون قبور الصاحلني، وقد ال يكونون من 
ها ُأحدث على أنه قرب، وهو الصاحلني، بل قد ال يكون هناك قبور أصاًل أو مقبورون، فبعض

 ليس بقرب يف احلقيقة، ألنه إذا َل يكن فيه ميت فليس بقرب.
 

فاملقصود أن هذا الشرك العظيم هوشرك اجلاهلية األوىل، وهو كذلك الشرك الذي ما يزال 
 إىل هذا اليوم، وهو أعظم وأظهر أنواع الشرك.

 
 األدلة على فساد شرك الدعاء 

 
ري هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل من الشرك األكرب، واإلمام رمحه هللا يف هذه فشرك العبادة ودعاء غ

اآلية، أراد أن يبني لنا كيف نتجنب هذا الشرك، وكيف رد هللا على هؤالء املشركني، فقال 
َُتِْويالً   تعاىل: ُقِل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدونِِه َفال مَيِْلُكوَن َكْشَف الضُّرِ  َعْنُكْم َوال

[ ومعىن اآلية: ادعوا كل من تزعمون أنه إله من دون هللا أن يكشف عنكم الضر 56]اإلسراء:
 وأن حيوله إىل غريكم فلن يستطيع كائناً من كان!
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كانوا يدعون هللا، ويتضرعون إىل هللا،   -وأفضل من يف األموات األنبياء-فهؤالء األموات 

حمتاجني إىل هللا، وكانوا ال ميلكون نفعًا وال ضراً ألنفسهم وال ألحد وكانوا فقراء إىل هللا، وكانوا 
 من اْللق إال ما شاء هللا، فكيف يعبدون؟!

 
 وكيف يدعون من دون هللا وهم ال ميلكون شيئاً من ذلك؟!

 
تَـُغوَن ِإىَل رَ  ُِم ُث جاءت احلجة الدامغة، والربهان القاطع، فقال: أُولَِئَك الَِّذيَن َيْدُعوَن يـَبـْ هبِ 

[ أولئك الذين يدعون، ويف 57اْلَوِسيَلَة أَيُـُّهْم أَقْـَرُب َويـَْرُجوَن َرمْحََتُه َوخَيَافُوَن َعَذابَُه ]اإلسراء:
قراءة: أولئك الذين تدعون، واملعىن واحد ال خيتلف، وهو: أن املدعوين املعبودين من دون هللا 

صاحل عبد من دون هللا، أومن اجلن ألذين أسلموا  سواًء كانوا من املالئكة أو األنبياء أو أي عبد
كما فسرها بعض السلف : ]]أهنم كانوا يعبدون اجلن، فأسلم اجلن وبقي العباد يعبدوهنم   -

[[ يقول هللا تعالىفيهم: أهنم أنفسهم يتقربون إىل هللا، ويبتغون إليه الوسيلة، فهم أنفسهم يعبدون 
، وهم أنفسهم يريدون أن يكون بينهم وبني هللا حمبة وصلة هللا، ويدعون هللا وحده ال شريك له

وقربة، وأن ينالوا عنده ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل الدرجات العليا، ويفوزوا برضاه، وهم أنفسهم خيافون من 
 هللا، ومن عذابه وعقابه، وهم أنفسهم يطمعون يف رمحة هللا، ويرجون ما عنده.

 

 ين، فكيف يُعبدون من دون هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل؟!إذاً إذا كان هذا هو حال املعبود
 

يف العاَل ويف القدمي واحلديث، يقال: أنه توسل، وينكرون أنه  -اآلن-فكل الشرك املوجود 
شرك، والتوسل فيه خالف عندهم، بعضهم يقول: ال أبس به، وبعضهم يقول: إنه واجب، 

عليهم، كما يرد عليهم قوله تبارك وتعاىل: اَي  فيجعلون الشرك كله من التوسل، وهذه اآلية ترد
َ َوابـْتَـُغوا ِإلَْيِه اْلَوِسيَلَة  ]املائدة:  [.35أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللَّ

 

 إذاً حنتاج أن نعرف ما هي الوسيلة؟
 

 التوسل    - 17
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نتوصل به إىل هللا، وما التوسل إىل الشيء معناه: التوصل إليه، والوسيلة إىل هللا معناها: ما 
 نتقرب به إليه، وما نتزلف به إليه ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل ليقربنا منه، ويوصلنا إىل مرضاته.

 
 فهذه هي الوسيلة.

 
فإذًا حنتاج أن نعرف ما هي الوسيلة؟ وما هو التوسل؟ وما هي أنواع التوسل؟ وما هي 

 أحكامه؟
 

 أعظم الوسائل إىل هللا 
 

 فأما الوسيلة: 
 

فأعظم وسيلة هي اإلسالم والتوحيد، وبذلك فسرها الصحابة والتابعون رضي هللا عنهم، 
 وال يكون العبد مسلماً إال إذا وحد هللا، وهذا ضد ما يفعلونه متامًا.

 
فأعظم شيء نتوسل به إىل هللا هو توحيده ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل، ولذلك إذا أردان أن نسأل هللا 

له به؛ أن نسأله ونتضرع إليه أبان نشهد أن ال إله إال هو، فنتوسل إليه فإن من خري ما نسأ
بتوحيده، ودعاؤان لربنا وتوسلنا له يف الدعاء ابلتوحيد دليل على أن أعظم األعمال اليت نتوسل 

 هبا هو التوحيد، ألن الدعاء منه دعاء عبادة، ومنه دعاء مسألة.
 

 صالة دعاء، وشهادة أن ال إله إال هللا دعاء.فدعاء العبادة مثل الصالة والشهادة: فال
 

ودعاء املسألة هوالتضرع والسؤال، وهو أن تسأل ربك شيئاً، فإذا كان خري ما تسأل ربك 
به هو توحيد هللا، فإذًا خري ما نتوسل به إىل هللا أيضًا من األعمال والعبادات والطاعات هو 

 توحيد هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل. 
 



 - 95 - 

أحداً أراد أن يتقرب إىل هللا ابلشرك وبعبادة غري هللا فهذا ال يكون متوسالً إىل هللا، فلو أن 
َة بل يكون مطرودًا من رمحة هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل: ِإنَُّه َمْن ُيْشرِْك اِبَّللَِّ فـََقْد َحرََّم اَّللَُّ َعَلْيِه اجْلَنَّ 

[ وال يكون هذا متوساًل إىل هللا وهو 72ْن أَْنَصاٍر ( ]املائدة:َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّالِِمنَي مِ 
متباغض إىل هللا، بفعل أكرب وأعظم ذنب عصي هللا تبارك وتعاىل به: ِإنَّ اَّللََّ ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك 

ذنوب هو ما [ فال ميكن أبداً أن يكون أعظم ال48ِبِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك لَِمْن َيَشاُء  ]النساء:
 نتوسل به إىل احملبوب واملعبود ُسْبَحانَُه َوتَـَعاىَل.

 
إذاً أعظم ما نتوسل به إىل هللا هو توحيد هللا تبارك وتعاىل، واالنقياد واإلذعان والطاعة له، 
وهؤالء العباد الصاحلون من األنبياء واملالئكة إمنا عظمت منزلتهم وقيمتهم وكانوا أولياء؛ 

 بتوحيدهم هلل.
 

فلذلك حنن نتوسل إىل هللا أبعظم الوسائل وهو التوحيد، والوسيلة اليت أمر هللا أن نتخذها 
إليه أعظم شيء فيها هو توحيده، ُث طاعته، جبميع أنواع الطاعات، وأوهلا الصالة، فكل ما 

{ فكل فرضه هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل: }وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيلَّ ِما افرتضته عليه   
 العبادات والفرائض نتقرب هبا إىل هللا، فهذا هو معىن التوسل. 

 
فأتوسل إىل هللا معناها: أتقرب إليه وأسعى لنيل رضاه هبذه العبادة: بدعائه، وذكره، 
واجلهاد يف سبيله، واألمر ابملعروف، والنهي عن املنكر، وإقامة دينه، وبكل شيء يرضيه، فأان 

ضاه سبحانه وأطمع يف رمحته، وأن أانل الفوز جبنته وأن يعافيين من هبذا التوسل أسعى إىل ر 
 انره.

 

 وهكذا كل عبد من عباد هللا الصاحلني، وهذا هو التوسل املشروع، وهو دين اإلسالم كله.
 

أما جانب الدعاء منه، فندعو هللا تبارك وتعاىل دعاء املسألة، وندعو هللا دعاًء مشروعاً، 
 مشروعاً أبحد أمرين:ونتوسل إليه توسالً 

 
 أنواع التوسل املشروع 
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ْسىَن فَاْدُعوُه  األمر األول: أبمساء هللا تبارك وتعاىل وصفاته، يقول هللا تعاىل: َوَّللَِّ اأْلَمْسَاُء احلُْ
[ فندعو هللا أبمسائه فنقول: اي غفار اغفر يل، اي رحيم اي رمحن ارمحين، اي  180هِبَا  ]األعراف:

 أو تفضل علي.كرمي ارزقين، 
 

فأيُّ اسم من أمساء هللا تدعو هللا تعاىل به، وتتوسل إليه، وتسأل هللا به، فهو خري وأفضل 
 أنواع الدعاء.

 
فندعو هللا أبمسائه احلسىن، وصفاته العلى، وندعوه ونتضرع ونتوسل إليه، بتحقيقنا التوحيد 

 واإلميان.
 

حلة، فندعو هللا أبعمالنا اليت عملناها خالصة األمر الثاين: أن نتوسل إىل هللا أبعمالنا الصا
لوجه هللا، واليت تقربنا هبا إليه، وأعظم وأفضل هذه األعمال هو اإلميان ابهلل ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل؛ 

 فلما سئل النيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: } أي العمل أفضل؟ قال: إميان ابهلل ورسوله   {.
 

ميَاِن أَْن  -التوحيدالذي هو -واإلميان  ْعَنا ُمَناِداًي يـَُناِدي ِلإْلِ نتوسل به إىل هللا: َربَـَّنا ِإنَـَّنا مسَِ
ْر َعنَّا َسيِ َئاتَِنا َوتـََوفَـَّنا َمَع اأْلَبـْرَا [ 193ِر  ]آل عمران:آِمُنوا ِبَربِ ُكْم فَآَمنَّا َربَـَّنا فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا وََكفِ 

-ن أثىن هللا تعاىل عليهم وذكر أهنم يذكرون هللا قيامًا وقعودًا وعلى جنوهبم فأولو األلباب الذي
يتوسلون إىل هللا ابإلميان، وَل يتوسلوا إليه بذات الرسول  -وهذا هو غاية الذكر وغاية العبادة

 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، بل سألوه ابإلميان به.
 

اً، } قصة الثالثة الذين آواهم املطر إىل  ومن أعظم األدلة على ذلك، وأوضحها أيض
 كهف فأطبقت عليهم الصخرة   { فتوسلوا إىل هللا تبارك وتعاىل أبعماهلم الصاحلة اْلالصة.

 
 أفلم يكن عندهم أنبياء حىت يتوسلوا هبم؟

 
إن هؤالء مؤمنون ال شك يف ذلك، وجاءهم اإلميان عن طريق الرسل واألنبياء الذين 
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ن، ألهنم أانس عاديون، ليسوا برسل أو أنبياء، وال مشهود هلم ابلصالح دلوهم على اإلميا
 والتقوى، فهم أانس من عامة الناس.

 
لكن هللا أراد أن يبتليهم هبذه الصخرة، فلم يتوسلوا ابلذوات وابملخلوقني، ولكنهم توسلوا 

 . إىل هللا، وقبل هللا توسلهم أبعماهلم الصاحلة اليت عملوها خالصة لوجه هللا
 

فتوسل األول إىل هللا برب الوالدين، وبر الوالدين نعم العمل الصاحل: َوَقَضى َربَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا 
ُه َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَسااًن  ]اإلسراء: [ فجعل هللا تبارك وتعاىل أعظم حق بعد حقه تعاىل 23ِإالَّ ِإايَّ

الشرك ابهلل هو عقوق الوالدين،  هو حق الوالدين, فكذلك أعظم ذنب بعد -وهو توحيده-
وعندما سئل رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: }أيُّ الذنب أعظم؟ قال: الشرك ابهلل، قال: ُث 
ماذا؟ قال: عقوق الوالدين   { فهذا أعظم حق يراعى، وإن أهدر فهو أعظم حق أهدر بعد 

 حق هللا.
 

هللا: } اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك  فتوسل إىل هللا برب الوالدين، وتضرع إىل
 وخالصاً لوجهك الكرمي فافرج عنا ما حنن فيه، ففرجت قليالً   {

 
وتوسل الثاين وتضرع إىل هللا ابلعفة عن الزان، ألنه كان له ابنة عم ذات منصب ومجال، 

اها وكان يريدها على الفاحشة، ولكنها امتنعت منه، حىت جاءت واحتاجت إليه، فأعط
 الداننري، وقعد منها مقعد الرجل من أهله فذكرته ابهلل، فاتقى هللا، وتركها لوجه هللا.

 
وهذا العمل ال يضيع عند هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل، فذرة من العمل ال تضيع، إن كان خرياً 

 وجده.
 

ك وتعاىل وإن كان شرًا وجده، فهذه العفة عما حرم هللا، وهذا العزوف عما هنى هللا تبار 
عنه، وحجز النفس عن الشهوات احملرمة، نفعه يف وقت هو أحوج ما يكون إىل املنفعة، فسأل 
هللا: } اي رب! إن كنت فعلت ذلك خالصًا لوجهك الكرمي؛ فافرج عنا ما حنن فيه، ففرجت 
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 قليالً   { أكثر من األول، غري أهنم ال يستطيعون اْلروج.
 

درس بل دروس ابلنسبة ملا فيه من اآلايت والعرب: ابلنسبة وهذا احلديث عظيم، وحيتاج إىل 
حلق  الوالدين، ُث ابلنسبة لرتك ما حرم هللا تبارك وتعاىل، وأثر ذلك يف اْلري والنعمة والربكة. ُث 

 أييت النوع الثالث.
 

 فالرجل الثالث توسل إىل هللا أبداء حقوق الناس.
 

إىل خلق هللا ُسْبَحاَنُه َوتـََعاىَل من األعمال فإيفاء الناس حقهم، ورمحة اْللق واإلحسان 
 الصاحلة العظيمة.

 
وقد كان عند هذا الرجل أجري، فذهب وَل أيخذ أجرته، فنمى ماله حىت أصبح شعاابً من 
اإلبل والبقر والغنم، فلما جاء صاحب املال، يريد أن أيخذ ماله، قال له: هذا مالك، فقال: 

رف أنه اشتغل عنده مدة من الزمن، وأن ماله عنده بضع داننري، فهو يع-أهتزأ يب اي عبد هللا 
فقال له: ال. ولكن هذا مالك،  -وهذه شعاب من هبيمة األنعام، وهي أفضل األموال وأزكاها

 وحقك. فهو فعل ذلك لوجه هللا. 
 

فيا من أتكلون حقوق العمال األجراء والعباد! انظروا كيف نفعه هذا يف وقت هو أحوج 
إليه، وذلك ملا وفاه أجره وأعطاه حقه, وابإلحسان إليه زايدة عن حقه لوجه هللا، وما   ما يكون

كان ذلك الرجل يريده وال يطلبه أو يتوقعه، قال تعاىل:  َهْل َجزَاُء اأْلِْحَساِن ِإالَّ اأْلِْحَساُن  
يه يف الدنيا [ فمن أحسن إىل خلق هللا ابتغاء وجه هللا أحسن هللا تبارك وتعاىل إل60]الرمحن:
 واآلخرة.
 

 ففرجت عنهم الصخرة وخرجوا، وهذا من فضل هللا ونعمته تبارك وتعاىل عليهم.
 

 فالشاهد أهنم دعوا هللا وتضرعوا وتوسلوا إليه أبعمال صاحلة فعلوها.
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فإذا أردان أن نبتغي إىل هللا الوسيلة، فالواجب علينا أن نعمل أعمااًل صاحلة خالصًة لوجه 

 انَُه َوتـََعاىَل.هللا ُسْبحَ 
 

فإذا جاء وقت الشدة والضيق والكرب يف الدنيا أو يف اآلخرة، نضرع إىل هللا هبذه 
 األعمال الصاحلة، فإن قبلها هللا نفعنا ذلك عنده. 

 
فإذا أردان أن يكون عندان ذخائر وعدة وسالح نواجه به األزمات واملخاطر واهلموم 

لنعد عماًل خالصًا لوجه هللا، ولو أن تذكر هللا تعاىل ف -وهذه ال خيلو منها أحد-واملشاكل 
 وحدك وال يعلم بك إال هللا.

 
 ادع ألخيك بظهر الغيب وهو ال يعلم وال يعرفك أو يلقك أو يرك. 

 
 أصلح بني الناس لوجه هللا تبارك وتعاىل.

 
أو اعمل أي معروف، ففي كل ذات كبد رطبة أجر، حىت ولو كان إىل البهائم، أحسن 

 يها وهي ال تشكر، وال متنه عليها.إل
 

وسوف جتد أن ذلك ينفعك إبذن هللا، فرتفع يديك وتسأل هللا يف وقت أزمة أو شدة،  
كما سألوه هؤالء الثالثة، فيفرج هللا تبارك وتعاىل عنك الغم، ويكشف عنك الكرب إبذنه 

[ 56ضُّرِ  َعْنُكْم َوال َُتِْوياًل ]اإلسراء:ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل، أما دعاء غريه:  َفال مَيِْلُكوَن َكْشَف ال
 وهم عباد أمثالنا.

 
ال  -من هؤالء املسمني ابلصاحلني أواألولياء أو السادة-فكل من ُعبد من دون هللا 

 ميلكون ألنفسهم ضراً وال نفعاً. 
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فالتوسل املشروع احملمود يكون ابلدعاء: أبن ندعوه أبمسائه احلسىن، أو أبعمال صاحلة 
 ملها، ورأسها وأفضلها هو توحيد هللا واإلميان به.نع

 
ما يتعلق حبقوق الوالدين وبر الوالدين، وما يتعلق  -مثالً -ُث كما قدمنا ويف هذا احلديث 

ابلكف عن حمارم هللا مع القدرة عليها، وما يتعلق إبعطاء الناس حقوقهم واإلحسان إليهم مع 
 إمكان عدم ذلك.

 
الصاحلة هي اليت يكون هبا التوسل املشروع، وهي الوسيلة  فهذه وغريها من األعمال

 الصحيحة احملمودة، فهذا هو النوع األول.
 

 التوسل الشركي 
 

 والنوع الثاين من أنواع الوسيلة: هي الوسيلة الشركية.
 

بزعمه -فالتوسل الشركي الذي يكون صاحبه مشركًا ابهلل هو أن يتوسل اإلنسان إىل هللا 
اء أحد من املخلوقني، ويعبده كما كان اجلاهليون يقولون، ففي اآلية: َما بدع -ويف نظره

[ أي ما نعبدهم إال ليكونوا شفعاء لنا عند هللا مبا 3نـَْعُبُدُهْم ِإالَّ لِيُـَقر ِبُواَن ِإىَل اَّللَِّ زُْلَفى  ]الزمر:
 هلم من اجلاه والقيمة واملنزلة عند هللا. 

 
زاعمني أنه يقرهبم إىل هللا، فكان املشركون إذا حجوا يقولون:  فدعوا غري هللا، وعبدوا غريه،

 لبيك ال شريك لك، إال شريكاً هو لك متلكه وما ملك.
 

فاملشركون َل يكونوا يعتقدون أن اآلهلة املعبودات اليت يعبدوهنا من دون هللا أهنا متلك 
[. 87 َخَلَقُهْم لَيَـُقوُلنَّ اَّللَُّ  ]الزخرف:األشياء، أو أهنا َتلق أو ترزق أبداً: َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم َمنْ 

[. وقال 25وقال تعاىل: َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض لَيَـُقوُلنَّ اَّللَُّ  ]لقمان:
ق واحمليي [ فكانوا يعتقدون أن اْلالق والراز 9تعاىل: لَيَـُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ اْلَعزِيُز اْلَعِليُم  ]الزخرف:
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واملميت والذي يدبر األمر وينزل الغيث هو هللا وحده، لكن هذه تقرب إىل هللا، وتشفع عنده، 
 وال متلك شيئاً إال شريكاً هو لك متلكه وما ملك.

 
 إذاً فمادام هللا ميلكه وما ملك، فلماذا ال تدعو هللا وحده؟!

 
األصنام والقبور، يقولون: أنت جاءهم الشيطان بشبهة، وهي اليت يقوهلا إىل اليوم عباد 

 ضعيف ومذنب ومسكني، فكيف تدعو هللا مباشرة؟!
 

ادع هللا عن طريق هؤالء الصاحلني؛ ألن هلم جاهًا ومنزلة وقيمة عظيمة، أما أنت فليس 
 لك قيمة عند هللا، فكيف تدعو هللا؟!

 
[ وقال 60َلُكْم  )غافر: ولكن هذا ليس ِما شرعه هللا:  َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوين َأْسَتِجبْ 

يُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه  ]النمل: [ فاهلل َل يقل أنه جييب املؤمن إذا دعاه، نعم 62تعاىل: أَمَّْن جيُِ
يُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه  أو ليس هللا  إن أعظم من يستجيب هلم هم املؤمنون، لكنه قال: أَمَّْن جيُِ

ركبوا البحر وجاءهم املوج من كل مكان، فإهنم يدعون هللا هو الذي يغيث الكافرين إذا 
 [.65خملصني له الدين، فينجيهم ولكن: فـََلمَّا ََنَّاُهْم ِإىَل اْلرَبِ  ِإَذا ُهْم ُيْشرُِكوَن  ]العنكبوت:

 
إذًا هللا تعاىل يغيث املضطر، ويستجيب له ولو كان كافراً، وبعض الناس قد َتفى عليه 

 ول: كيف استجاب له؟!هذه احلقيقة، فيق
 

فاالستجابة موجودة، وكثري من الكفار إىل هذا اليوم يذكر أنه وقع يف أزمة كحادث 
 طائرة، أو يف حادث سفينة، فيقول: تضرعت، ودعوت اْلالق فأَناين، وهذا يف كتاب هللا. 

 
ك ألحد فاهلل تبارك وتعاىل هو الذي يغيث؛ ألنه إذا َل يغثه هللا فمن يغيثه، فال أحد ميل

شيئاً، فإذا تضرع إىل هللا أغاثه هللا ولو كان كافراً، لكن مشكلته أنه إذا خرج وَنا نسي ما كان 
 يدعو من قبل، وعاد إىل دينه األول.
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فاملضطر واملظلوم وإن كان كافراً يستجاب له؛ ألنه ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل ال جييب املضطرين إال 

فني إال هو، فلو َل يغثهم فكيف تكون احلياة، ومن الذي يتوىل هو، وال يغيث املظلومني وامللهو 
 ذلك؟ 
 

 فإذا كان يغيث الكافر إذا دعاه، فما ظنك ابملوحد املذنب؟
 

فمن خري ما يفعله املذنبون واجملرمون والعصاة أن يطرقوا ابب الكرمي ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل: َوُهَو 
يِ َئاِت  ]الشورى:الَِّذي يـَْقَبُل التَّوبََة َعْن ِعَبادِ  ْنِب َوقَاِبِل 25ِه َويـَْعُفو َعِن السَّ [ وقال: َغاِفِر الذَّ

[ فهذا شأنه سبحانه، 3التـَّْوِب َشِديِد اْلِعَقاِب ِذي الطَّْوِل ال إِلََه ِإالَّ ُهَو إِلَْيِه اْلَمِصرُي  ]غافر:
[ }يبسط 8 تـَْوبًَة َنُصوحًا  ]التحرمي:فهو يريد العباد أن يتوبوا، ويدعوهم ليتوبوا: تُوبُوا ِإىَل اَّللَِّ 

يده ابلليل ليتبوب مسيء النهار، ويبسط يده ابلنهار ليتوب مسيء الليل   { فاهلل يدعو 
اْلاطئني واملذنبني واجملرمني ليدعوه فيتوب عليهم، وأن يستغفروه فيغفر هلم، وأن يقبلوا عليه 

 فيقبل عليهم سبحانه.
 

الضاللة ليحرموان من هذه املعاين، وجعلوها حمصورة يف الشرك فجاء هؤالء املشركون دعاة 
 الذي ال يقبله هللا، بل هو مردود على صاحبه.

 
والتوسل الذي جعله هللا تبارك وتعاىل اباًب عظيمًا من أبواب اْلري، وهو أنفع األبواب، 

ت األنبياء ضيقوه جدًا وما جعلوه إال بشيء واحد، وفيه بدعة إن َل يكن فيه شرك، وهو ذوا
وذوات الصاحلني، فلذلك نقول هذه شبهة داحضة، وما دام أولئك املدعوون املعبودون يدعون 
هللا فنحن أيضًا ندعو هللا، وإن كان فينا من الذنوب ما فينا، لكن هو املدعو وحده ُسْبَحاَنُه 

 ْبَحانَُه َوتـََعاىَل. َوتـََعاىَل، ندعوه ونتضرع إليه، ولن يرد من دعاه، ولن حيرم من سأله أبداً سُ 
 

والدعاء أمره عظيم وشأنه جليل، وحسبنا أن نقول: إن دعاء غري هللا هو الشرك األكرب، 
فإذا قال: اي بدوي ! أو اي حسني ! أو اي عباس ! كائنًا من كان؛ فهذا مشرك الشرك األكرب، 
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أنه إليه، بل أان أقصد  إذا كان دعا غري هللا معتقدًا أنه يستجيب له، ولو قال: ال أان ال أقصد
فقط التقرب إىل هللا بدعائه، فهذا ما قاله املشركون: َما نـَْعُبُدُهْم ِإالَّ لِيُـَقر ِبُواَن ِإىَل اَّللَِّ زُْلَفى 

 [ فهذه شبهة املشركني األولني. 3]الزمر:
 

؛ لكانوا  إذاً حنن ندعو هللا، ولو أن هؤالء الناس الذين يعبدون غري هللا أتملوا حال املدعوين
 كما قال هللا يف اآلية السابقة اليت دحض هبا كل شبهة.

 
 من أشكال التوسل الشركي يف العاَل 

 
وأكثر ما يقع الشرك اليوم يف األرض من الروافض الذين يعبدون احلسني بن علي رضي 

من تعلقهم  هللا عنهما، وعن أصحاب النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم أمجعني، فيتعلقون به أشد
ابهلل، فيجتمعون وينوحون ويبكون ويقرءون القصائد واملراثي الطويلة، والسبب يف بكائهم أن يف 
هذه القصائد واألشعار أنه مات ضعيفًا وحيدًا يف الصحراء، وأنه مات عطشاانً، وأن أعداءه 

 تكالبوا عليه وقتلوا ابنه.
 

شيئًا منها يزدادون يف البكاء، فإذا  وهم يزيدون من عندهم أشياء وتفاصيل، وكلما ذكروا
انتهوا من العويل والنياحة، قالوا: ندعو احلسني ، سبحان هللا! هو َل ميلك لنفسه شيئاً، وهو يف 
تلك احلالة ويف ذلك الكرب يف يوم كربالء ، ففي ذلك املوقف، َل ميلك لنفسه نفعًا وال ضراً، 

 شيئاً، فكيف تعبدونه من دون هللا؟!فقتله أولئك القوم وَل يستطع أن يفعل لنفسه 
 

وهم أيضاً يعبدون علياً رضي هللا عنه، وهو الذي كم أصابه من مشكالت ومواقف يف يوم 
صفني ويف غريها! ُث خرجت عليه اْلوارج ، وانقسمت عليه األمة، وفقد بعض األقاليم من 

حىت جاءه الشقي عبد الرمحن واليته، وتعب تعبًا شديداً، وَل يكن ميلك لنفسه ضرًا وال نفعاً، 
 بن ملجم ، فضربه ابلسيف على هامته، فمات رضي هللا عنه بعد أايم من ضربة هذا الشقي.

 
فأين نفعه لنفسه؟! وأين كشف الضر عن نفسه، حىت ميلك لكم كشف الضر وُتويله 
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 عنكم؟! ومع ذلك يدعونه من دون هللا!!
 

ك ترى شيئًا عجيبًا جداً، فإنك جتدهم فإن -مثاًل مصر -فإذا ذهبت إىل بعض البالد 
يقولون: رأس احلسني مدفون هاهنا، فيقولون رأس احلسني وال يقولون احلسني كله، وهذا بغض 
النظر عن أنه كيف يعبد يف كربالء ، ويعبد يف العراق يف النجف ، ويعبد يف دمشق ، ويقال: 

مع أن هذا الضريح َل ينب إال بعد أنه مدفون هناك، ويعبد يف مصر ويقال: هنا رأس احلسني ، 
 ثالمثائة سنة من وفاته.

 
ُث أنك جتد هناك شيئًا عجيبًا من الزحام والدعاء والتضرع حول ما يدعون أنه قرب رأس 

 احلسني .
 

وهذا غري حقيقة ولكن تنزاًل، إذا افرتض أن -فإذا كان هذا رأسه الذي فصل عن جسده 
يف العراق ودفن يف مصر ، فهل هذا مربر أو موجب وجيء به من كربالء  -هذا الرأس قطع

لعبادته ودعائه من دون هللا، أو هو دليل على فقره وعجزه وضعفه، حيث يقطع رأسه ومحل 
 إىل هذه البالد، وَل يستطع أن يدفع عن نفسه أي شيء؟!

 
 لكن ليس للمشركني عقول، وإمنا أمرهم أحد أمرين: 

 
ْداَن آاَبَءاَن َعَلى أُمٍَّة َوِإانَّ َعَلى آاَثرِِهْم ُمْقَتُدوَن  إما جهلة مقلدون: ِإانَّ َوجَ  -1

 [ فال يوجد أقل تفكري، بل تقليد أعمى.23]الزخرف:
 
وإما حمتالون ولصوص وجمرمون أيكلون السحت، فيأيت عند القرب ويقول: ماذا تريد  -2

أو خطيباً؟ والذي يريد من احلسني ؟ هل تريد الزوجة؟ إو إذا كانت فتاة، هل تريدين زوجًا 
 املال موجود... وهكذا.

 
فتدفع للسدنة عند الضريح مبلغًا من املال، وهم يسمحون لطالب احلاجة أن يدعو، 



 - 105 - 

وهذا النذر ال أيخذه  -للبدوي أو للحسني أو لـنفيسة ، أو غريهم-واملهم أن تدفع شيئاً للسيد 
زعوم أنه للحسني وهو ال يوجد أصاًل فيه صاحب القرب، وأحيااًن ال يوجد قرب أصاًل، كالقرب امل

 شيء.
 

فالذي أيخذ املال هم السدنة، فهم يضحكون على عقول الناس، وجيمعون هذه األموال 
 ويستفيدون منها. 

 
ولذلك من القصص العجيبة جداً: أنه يوجد ضريح ضخم يف أحد البالد، يسمونه ضريح 

أن أي رجل أورويب يسميه بعض الناس  وكما تعرفون-اْلواجة، وهذا القرب لرجل هولندي 
وكان قد جاء يف قناة السويس عاماًل يف الشركة اليت جاءت لتحفر القناة، فسقط يف  -خواجة

البحرية فغرق فيها، ُث طفت اجلثة على سطح املاء، فسحبوا اجلثة وحفروا هلا ودفنوها، ُث بنوا 
 عليها ضرحياً.

 
 يسمونه ضريح اْلواجة.فهذا نصراين كافر وإىل اآلن يدعونه، و 

 
: أن بعض اللصوص -ويقال أنه متواتر وأنه حصل أكثر من مرة-وأشد من هذا ما حيكى 

اجملرمني ذهبوا يقطعون الطريق، وحيتالون على الناس، فما وجدوا شيئًا حيتالون به على الناس، 
لى الطريق، ومن مر  وكانوا رجلني ومعهم محار، فذحبوا احلمار ودفنوه، وبنوا عليه قبة، وجلسوا ع

من عندهم قالوا له: هذا ضريح الشيخ فالن، ومع املدة كثر الناس الزائرون للضريح، وكثرت 
 األموال والنذور.

 
فبدل أن كانوا يريدون أن ينهبوا الناس؛ أصبح الناس هم الذين يعطوهنم طواعية للشيخ 

 وللويل.
 

: احلف ابهلل أنك ما غششتين، حىت جاء يوم من األايم فاختلفا، فقال أحدمها لآلخر
والعياذ ابهلل، فمن -فقال: وهللا العظيم َل أغشك، فقال له: ال. ال أقبل إال بواسطة الويل 
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شركهم ابهلل ال يقبلون احللف ابهلل، وهذا شيء معروف اآلن، فإذا حلفت ابهلل فقد يقبل وقد 
خ عبد القادر اجليالين كان يف ال يقبل، لكن إذا حلفت ابلشيخ فإنه مباشرة يصدق، مثاًل الشي

فلما حلف له  -اهلند أو يف أفريقيا ، أو يف أي بالد إذا حلف حبياة الشيخ فإنه يصدق مباشرة
على حياة الشيخ أنه َل يغشه قال: ُتلف وحنن دفناه سوايً! أي: حنن االثنني نعرف من هو 

 املدفون. 
 

ب إذا كثر وانتشر وجبل عليه فيظهر من ذلك أنه حىت الذين دفنوه صدقوا؛ ألن الكذ
الناس فإهنم يصدقونه، وهذه قضية نفسية، وقد قيل: إن أشعب الطماع مر  به أطفال، فقالوا: 
اي أشعب ! اي طماع! وآذوه وهو يف الطريق، فقال: اذهبوا إىل بيت آل فالن فإن فيه وليمة  

وذهبوا، ُث بعد قليل فك ر، كبرية، فاألطفال قالوا: هذا أشعب وأكيد أنه يعرف الوالئم فصدقوه 
ُث تبعهم، فقيل له: ملاذا تبعتهم؟ قال: ميكن يكون صحيح. وهذا يقع أحياانً، وهو الذي قال 

 هلم هذه الكذبة. 
 

فكذلك بعض الناس يكون هو أول من يبتدع الشرك، وأول من حيدثه، ُث يصدق ذلك، 
 وهذه تسمى احليل النفسية.

 
لناس: أان فعلت وأعطيت وعندي، وهو كاذب، ُث ينقل فكثري من الناس حيتال، فيقول ل

الناس هذا الكالم عنه، وبعد فرتة أيتيه الشيطان فيصدق أنه كذلك، وهو الذي يكون ابتدعها 
 من عنده.

 
 وهذا حىت تعلموا مكر هؤالء املكارين.

 
فهؤالء شياطني اإلنس واجلن، يضحكون على الناس حىت أصبح اإلنسان العاقل اللبيب، 

من يبحث عن اإلسالم لو جاء إىل بالد املسلمني، كما هو احلال يف كثري من األوروبيني  أو
إذا جاء إىل بالد  -كثري منهم حيارى ضائعني، واتئهني يبحثون عن دين-اآلن واألمريكيني 

املسلمني يريد اإلسالم، فيقال له: هذا هو اإلسالم، فيجد عبادة القبور، ودعاء املوتى، 
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 هبم، وهم عندهم عبادة القديسني واملسيح يف دينهم احملرف.واالستغاثة 
 

فيقول: هذا الذي هربت منه، واعتقدت أنه خرافة، ُث أجده عند املسلمني، فال يؤمن 
 أيضاً.

 
فهذا شرك، وفيه أيضًا صد عن سبيل هللا تبارك وتعاىل، فهذا هو التوسل الشركي، وهو 

 .ميأل األرض إال ما رحم هللا تبارك وتعاىل
 

وهم يريدون أن حييوه حىت يف هذه البالد الطاهرة، فيقولون: ملاذا ال تُبىن القبور وتعظم؟ 
 وهذا ليس من الشرك، وأنتم تكفرون الناس، وهذا يقول ال إله إال هللا فكيف تقول: أنه مشرك.

 
فنقول: إذا قال ال إله إال هللا ونقضها، مثلما إذا توضأ ونقض وضوءه، أو صلى وأبطل 

 الته، وكما ترون تبدأ البدع شيئاً فشيئاً. ص
 

ولذلك ما يفعل عند قرب رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم من استقبال الناس للقرب 
-واستدابرهم للقبلة ليدعون، فهذا وإن دعوا هللا تبارك وتعاىل فهو من وسائل الشرك، فيوماً ما 

يدعو ويقول: اي رسول هللا! ويظن أنه َل أيت من سوف أييت بعض الناس و  -بل هو واقع اآلن
 بالد بعيدة إال لزايرة قرب الرسول َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ولدعاء الرسول َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم.

 
وهو َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم الذي محى التوحيد،  -والعياذ ابهلل-وهذا هو الشرك األكرب 

 عنه، وجاهد يف هللا حق جهاده، حىت ال يعبد إال هللا، ومع ذلك يتخذ وسيلة.ودافع 
 

وأحياانً يعرض يف التلفاز أانس عند القبور يدعون، فيقول بعض الناس: لو كان شركًا هذا 
أو فيه شيء ما كان ليعرض يف التلفاز، وهذا من االقتداء مبن ليس بقدوة، وهذا من مصائب 

ايت الواضحة واألحاديث الصحيحة يف الشرك، ولكنهم يرتكوهنا ويقولون: الناس، أهنم يرون اآل
 هذا يعرض يف التلفاز ولو كان فيه شيء ملا عرض.
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إذاً فيستدبر اإلنسان القبلة، ويستقبل القرب ويدعو، فحىت لو دعا هللا فإن هذا بدعة، وإمنا 

زايرة املسجد ال القرب، فإذا زران الصحيح واملشروع أن اإلنسان إذا زار املدينة فينوي ابلزايرة 
املسجد وزران املدينة فإننا نسلم على رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم وصاحبيه، وأيضًا نزور 

 البقيع .
 

وهذه هي الزايرة الشرعية، وأيضًا إن كنت يف أي مكان وزرت املقابر زايرة شرعية آبداهبا 
 يها تذكري ابآلخرة، وحنن مأمورون هبا ألهنا تذكران ابآلخرة.الشرعية، فهذا فيها أجر عظيم، وف

 
فالذي يزور القرب، ويسلم على النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، وصاحبيه، ُث يدعو ويستغيث 
عند القرب، وعند البقيع ، أو عند شهداء أحد ، أو عند أي مقربة من املقابر، فهذا ال جيوز، بل 

 وال نشرك به أحداً.ندعو هللا وحده، 
 

 التوسل البدعي 
 

ُث النوع الثالث من أنواع التوسل: هو التوسل البدعي، وقد عرفنا التوسل الشرعي، وعرفنا 
 التوسل الشركي، والثالث هو: التوسل البدعي.

 
التوسل البدعي هو أن يكون املدعو هو هللا، لكن يدعى هللا تبارك وتعاىل بغري ما شرع، 

أبمسائه احلسىن أو ابألعمال الصاحلة، ولكن يدعو هللا فيقول: اللهم إين أسألك  فال يدعو هللا
برسولك حممد َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، أو أسألك بفالن، أو حبق فالن، أو جباه فالن، وكثري من 

هذا الناس يقولون: جباه حممد أو جباه نبيك، فإذا قيل هلم: هذا التوسل غري مشروع، قالوا: بل 
ولو َل  -نعوذ ابهلل-توسل صحيح ومشروع، ولكن أنتم تكرهون الرسول َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 

 تكونوا تكرهونه لكنتم تتوسلون به إىل هللا، ألنه هو أعظم وسيلة.
 

فنقول: أما كونه َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم أعظم واسطة بني هللا تعاىل وبني عباده فال شك 
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ان يف ذلك، ولكنه واسطة بالغ، أما كونه واسطة عبادة ال ترفع إىل هللا إال عن طريقه، فهذا عند
 هو دين النصارى واليهود واملشركني.

 
أما دعاؤه فهو شرك، وأما دعاء هللا جباهه أو بذاته، فبيننا وبينكم الدليل، وبيننا وبينكم 

 أصحاب رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم.
 

فلم يكن الصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم يتوسلون إىل هللا جباه أو ذات النيب َصلَّى هللُا 
َعَلْيِه َوَسلََّم، وال يقولون: نسألك مبحمد، أو اي رب نسألك جباه نبيك، وهذه األدلة بني أيدينا، 

 قاء. ونذكر دليالً واحداً صحيحاً ال شك عندان وعند أهل البدع يف صحته، وهو االستس
 

فقد استسقى الصحابة رضي هللا عنهم يف زمن عمر بن اْلطاب وخرجوا لالستسقاء وكان 
عمر رضي هللا عنه معهم فقال: ]]اللهم إان كنا نتوسل إليك مبحمد َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، 

 املسلمون. واآلن نتوسل إليك بعم نبيك، اي عباس ! قم فادع هللا   [[ فقام العباس فدعا وأمَّن 
 

فإذا قال املخالف: هذا دليل على أهنم كانوا يتوسلون ابلنيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، 
 ويقولون: اللهم إان نسألك بنبيك.

 

قلنا: هذا الدليل هو دليلنا حنن عليكم، وليس كما تفهمون، ألنه إن كان املقصود جاهه 
لنيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ال ميوت مبوته؛ ألن جاه النيب َصلَّى هللُا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فإن جاه ا

 َعَلْيِه َوَسلََّم عند هللا عظيم، ومنزلته عند هللا عظيمة، يف حياته وبعد ِماته.
 

وإمنا عدل الصحابة عن التوسل به إىل التوسل بعمه، وذلك ألن املقصود أنه يف حياته 
ِه َوَسلََّم هو الذي يدعو هلم وهم خيرجون معه، واآلن بعد موته َصلَّى هللُا َعَلْيِه َصلَّى هللُا َعَليْ 

 َوَسلََّم، عمه العباس يدعو هلم.
 

 وهذا واضح واحلمد هلل، وشبهتهم داحضة. 
 

فالصحابة رضي هللا عنهم علموا أنه مبوت رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم أصبح ال ميلك 
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نفعًا، وال يستطيع أن يدعو ألحد كما كان يف حياته، حيث كانوا أيتون إليه ويقولون:  ضراً وال
ليفرج عنا، كما جاءوا إليه وهو يف ظل الكعبة وقالوا: اي رسول هللا! إن  -اي رسول هللا-ادع هللا 

 قريشاً قد آذوان، فادع هللا لنا. 
 

فهم أيتون إىل من رأوا فيه الصالح، وهكذا  أما بعد موت النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم،
املسلمون يف أي وقت من األوقات لو كانوا يريدون االستسقاء أو غريه، فإهنم يذهبون إىل من 
فيه اْلري والصالح من عباد هللا، من أهل الفضل والدعوة، ويقولون: ادع هللا لنا أن يسقينا، 

 ابجلاه. وهذا هو املشروع، وليس فيه توسل ال ابلذات أو
 

فإذاً التوسل أو دعاء هللا ُسْبَحاَنُه َوتـََعاىَل حبق فالن، أو جباه فالن، هو توسل بدعي، أي: 
ليس مشروعاً، ألنه لو كان مشروعًا ملا كان بدعياً، وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار، 

فإنه يكون وليس هو شركاً؛ ألنه دعا هللا، لكن لو قال: اي حسني ! اي علي ! اي عباس ! 
 شركاً. 
 

فهذه هي أنواع التوسل الثالثة: الشرعي والبدعي والشركي، وعرفنا أن من يدعون ويعبدون 
من دون هللا، من األنبياء والصاحلني هم أنفسهم كانوا يعبدون هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل، وقد قال 

تَـُغوَن ِإىَل َرهبِ ُِم اْلَوِسيَلَة أَيُـّهُ  ْم أَقْـَرُب َويـَْرُجوَن َرمْحََتُه َوخَيَافُوَن َعَذابَهُ  تعاىل فيهم:  يـَبـْ
 [.57]اإلسراء:

 
 أركان العبادة    - 18

 

 والعبادة تكون بثالثة أركان:
 احلب. -1
 اْلوف. -2
 الرجاء. -3
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وهذه اآلية تضمنت أركان العبودية، فهم حيبونه ويبتغون إليه الوسيلة أيهم أقرب، وهذا هو 
 احلب.
 

 ته، وهذا هو الرجاء.ويرجون رمح
 

 وخيافون عذابه، وهذا هو اْلوف.
 

 فهذه هي أركان العبادة الثالثة: احلب واْلوف والرجاء. 
 

والسلف الصاحل هلم كلمة عظيمة يف من يعبد هللا بشيء ويرتك بقيتها، أي: الذي أيتى 
 بركن من هذه األركان الثالثة، ويرتك األركان األخرى.

 
 الركن األول: احلب 

 
فقالوا: ' من عبد هللا ابحلب وحده فهو زنديق ' كما قالت اليهود والنصارى: حَنُْن أَبـَْناُء 

[ فيقول الزنديق: أان أحبه، وإذا أحببته وأحبين، فإن احلبيب يعفو عن 18اَّللَِّ َوَأِحبَّاُؤُه  ]املائدة:
 حبيبه، ومهما أخطأ احلبيب على حبيبه فإنه ال يؤاخذه. 

 
فهم ال خيافون  -تعاىل هللا عما يقولون-ات ويقول: حنن نعصي هللا وحنبه فيستحل احملرم

عذابه وال يرجون رمحته، ويقولون: حنن ال نعبده من أجل اجلنة أو من أجل النار، ويقولون: أنتم 
فهؤالء زاندقة، ألن  -حمبة فقط-جتار، تعبدونه من أجل اجلنة والنار، أما حنن فنعبده لذاته 

 سل عبدوا هللا ابلثالثة.األنبياء والر 
 

 الركن الثاين: اْلوف 
 

' ومن عبد هللا ابْلوف وحده فهو حروري ' ومعىن حروري أي خارجي، ألن اْلوارج كانوا 
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يف مدينة إمسها حروراء قالت عائشة رضي هللا عنها، ملا سئلت} : َل تقضي احلائض الصيام 
مذهب اْلوارج بدع وابتداع، أي: وال تقضي الصالة: قالت أحرورية أنت؟   { فهذا هو 

تريدين أن تقيسي بعقلك وتقضني الصالة أيضاً؟! فهذا ديننا، والدين ال نسأل فيه وال َنادل، 
فالذين عبدوا هللا ابْلوف هم اْلوارج فكانوا يقومون الليل، ويصومون النهار، ويقرءون القرآن، 

َسلََّم للصحابه: }ُتقرون صالتكم إىل صالهتم، وكانت عبادهتم كما ذكر النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه وَ 
وقراءتكم إىل قراءهتم   { فعندهم خوف فقط، وال يوجد رجاء، أو حمبه، فلم ينفعهم ذلك، 
وقال رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: }ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية   { إذا 

 منها.رميت الرمية واخرتقها السهم وخرج 
 

 فهم خرجوا من الدين ومرقوا من الدين.
 

 الركن الثالث: الرجاء 
 

' ومن عبد هللا ابلرجاء وحده، فهو مرجئ ' وهذا حال أكثر الناس، وإن كان ال يعرف 
معىن اإلرجاء، لكن حاله يدل على ذلك، فتجده يقول: هللا غفور رحيم، وحنن من أمة حممد 

هللا شديد -، وكلما تنصحه يف شيء أيتيك ابلرجاء، أما واْلوف َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
فهذا ال يريدونه، والنار ال تذكرها، حىت أن بعضهم بلغت به الوقاحة والسوء، أن  -العقاب

يف املرحلة االبتدائية القرآن فيقرءون:  -وهذا كتب يف اجلرائد-يقول: إنه عندما نعلم األوالد 
[ ُث يقول املدرس: هذا 4[... َواْمرَأَتُُه مَحَّاَلَة احلََْطِب ]املسد:1َوَتبَّ ]املسد: تـَبَّْت َيَدا َأيب هَلَبٍ 

يف النار، يقولون: إن هذه َتيف األطفال، فهم ال يريدون ذكر النار، فتجدهم يقولون: حنن 
مسلمون ومتمسكون، واإلسالم عقيدتنا وشريعتنا... ومن هذا الكالم، وكأننا َل ننقص عما  

ليه الصحابة، إال أهنم رأوا النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم وحنن َل نره، فكل أعمالنا شرعية، كان ع
وأي عمل يعمله الواحد ليس فيه أي خطأ أو قصور، وبعض العلماء يقولون: الدين يسر ال 

 تتشدد فيه.
 

لو أحبوه فهؤالء يعبدون هللا ابلرجاء فقط، وينسون احلب، ولو أحبوه ْلافوا منه، و 
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الستحيوا منه، ألن ' احلياء حياء احملبني' كما يقول ابن القيم رمحه هللا، فإذا أحببت أحداً فإنك 
تستحي منه أن يراك على شيء ال يعجبه، فكذلك لو أحبوا هللا عز وجل الستحيوا منه، وملا 

 جاهروه ابملعاصي.
 

شبهة املشركني، وبيان لتفسري قد بينا ما يف هذه اآلية من دحض ل -إبذن هللا-إذاً نكون 
التوحيد وشهادة أن ال إله إال هللا، وأنواع التوسل الثالثة، وأركان العبادة الثالثة اليت اشتملت 
عليها اآلية، وهي آية عظيمة، وكل كتاب هللا عظيم، ولو أننا توسعنا يف أي آية من كتاب هللا، 

 . ضاق الوقتوأخذان ما فيها من العرب والفوائد، لطال املقام و 
 

الرجوع يف املواعظ إىل املواعظ  -دائمًا وأبداً -ولذلك نطلب من أنفسنا ومن إخواننا 
القرآنية، ال إىل األمثال واحلكم وإن كانت تنفع، لكن َنعلها تكمياًل وُتسيناً، والرجوع يف 

، والرجوع يف األحكام إىل  العقيدة إىل كتاب هللا تبارك وتعاىل، وسنة رسوله َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 كتاب هللا وسنة رسوله َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ففيهما البيان واهلدى والشفاء واملوعظة.

 
 األسئلة    - 19

 
 حكم استشعار األمن يف الدنيا 

 
السؤال: الذي يستشعر أنه آمن يف الدنيا، هل هذا هو األمن املقصود يف قوله تعاىل: 

[ وهل يكون 82َمُنوا َوَلَْ يـَْلِبُسوا ِإميَاهَنُْم ِبظُْلٍم أُولَِئَك هَلُُم اأْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن ]األنعام:الَِّذيَن آ
ًَ أو مصيباً هبذا الشعور؟  خمطئَا

 
اجلواب: األخ يتعرض ملوضوع األمن يف هذه الدنيا، فهو يقول: أُولَِئَك هَلُُم اأْلَْمُن َوُهْم 

[ هل هذا األمن يكون يف الدنيا، والذي يستشعر هذا األمن يف الدنيا 82ام:ُمْهَتُدوَن ]األنع
 هل يكون خمطئاً أم مصيباً؟
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 فنقول: هناك تفصيل ال بد أن يكون يف هذه املسألة:
 

[ هو 82أواًل: هذا األمن وهذا االهتداء:  أُولَِئَك هَلُُم اأْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن ]األنعام:
الدنيا واآلخرة وال ريب يف ذلك، وأعظم أمن أيمنه اإلنسان يف الدنيا، هو أن  للمؤمن املوحد يف

[ فيأمن بذلك ويسكن إليه، 28يطمئن قلبه بذكر هللا: َأال ِبذِْكِر اَّللَِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب ]الرعد:
ملستقيم واالهتداء أبن يكون مستقيماً، كما ندعو ربنا تبارك وتعاىل يف كل ركعة: اهدان الصراط ا

( ولكن هذا األمن واالهتداء ال يكون ملن أعرض عن ذكر هللا: َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكرِي فَِإنَّ َلُه 
[ فمن أعرض عن ذكر هللا ليس له أمن 124َمِعيَشًة َضْنكًا َوحَنُْشرُُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى ]طه:

قرار أبداً، ولو أويت من كنوز الدنيا  حىت يف هذه الدنيا، فال يطمئن أو أيمن وال يستقر له
 مجيعًا.
 

وهذه الدول اليت يسموهنا متطورة ومتقدمة، وكل الرفاهية الدنيوية موجودة، مع ذلك يوجد 
الشقاء فيها، حيث االنتحار والقلق واجلرائم والفساد والتفكك العائلي، شيء رهيب جداً، هذا 

 من انحية.
 

 ن أن اإلنسان أيمن أنه ليس منافقاً، وليس مشركاً؟ومن انحية أخرى هل يعين ذلك األم
 

ليس هذا هو املقصود، بل الواجب يف هذا أن خناف منه، يقول احلسن البصري رمحه هللا 
عن النفاق: ]]ما خافه إال مؤمن وما أمنه إال منافق   [[ فاملؤمن خياف من النفاق، ويقول ابن 

من أصحاب  -ويف بعض الرواايت قال: مثانني- أيب مليكة وهو من التابعني: ]]أدركت ثالثني
 حممد َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، كلهم خيشى على نفسه النفاق   [[.

 
ُْم ِإىَل َرهبِ ِْم رَاِجُعونَ    وهلذا ملا قال هللا تبارك وتعاىل: َوالَِّذيَن يـُْؤتُوَن َما آتـَْوا َوقـُُلوهُبُْم َوِجَلٌة َأهنَّ

ملا  -واحلديث له طرق يشد بعضها بعضاً -ها النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم [ فسر 60]املؤمنون:
سألت عائشة رضي هللا عنها: هل هم الذين يزنون ويسكرون ويتربجون يف األسواق، ويتعاطون 

 فهؤالء يفعلوهنا وخيافون من هللا، فهل هؤالء هم املقصودون يف اآلية؟ -والعياذ ابهلل-احملرمات 
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هؤالء ليسوا مقصودين يف اآلية، بل هم الذين يصلون ويصومون وحيجون ويزكون، ال، 

 ويفعلون الطاعات، ولكن خيافون أال تقبل منهم.
 

فإذًا املؤمن مهما اجتهد واستقام فإنه يضل خائفاً، حىت قال بعض الصحابة: ]]لو 
ة خوفهم رضي وضعت قدمي اليمىن يف اجلنة، ما أمنت حىت أضع األخرى   [[ وهذا من شد

من انحية أخرى أنه  -واحلمد هلل-هللا عنهم، فاملؤمن خياف من هذه الناحية، لكن هو مطمئن 
 عرف هللا، واطمأن بذكر هللا، فهو مراتح من هذا اجلانب.

 
ولذلك ما أصابه من مصيبة أو هم أو غم أو أذى؛ فإنه دائمًا يسكن ويشعر هبذا 

 ال من كان مؤمناً ابهلل ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل.االطمئنان الذي ال جيده أحد أبداً إ
 

 ففرق بني هذا وبني هذا.
 مرتكب الكبرية واملبتدع هل يكون مع أصحاب اليمني أو أصحاب الشمال 

 
السؤال: الزاين والقاتل وآكل مال اليتيم إذا َل يتوبوا هل أيخذون صحائفهم ابليمني أم 

خذ الصحيفة ابليمني أو ابلشمال؟ وما صحة ابلشمال؟ وصاحب البدعة إذا َل يتب هل أي
احلديث: }إن هللا حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حىت يدعها   { أو كما قال َصلَّى هللاُ 

 َعَلْيِه َوَسلََّم؟
 

 اجلواب: هذه قضية فيها إشكال، وهي أننا قلنا: أن أصحاب الكبائر هم من أهل الوعيد.
 

د بعض الناس، يقول: عندما ميوت اإلنسان أتتيه وداخلون يف الوعيد فيأيت اإلشكال عن
املالئكة، إما أن أتتيه مالئكة الرمحة، وهذا ليس فيه إشكال،إن جاءته ابعتبار أنه من املقربني 

 أو من أصحاب اليمني. وهذا واضح.
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 مصريهم معروف. -أصحاب الشمال-فالقسم الرابع يف سورة فاطر، الذين هم الكفار 
 

 لثالث الذي يف سورة فاطر أي: الظاَل لنفسه.لكن اإلشكال يف ا
 

فمثاًل: مرتكب الكبرية عند املوت هل ميوت ويُتوىف على أنه من أصحاب اليمني أم على 
أنه من أصحاب الشمال؟ فالزاين وشارب اْلمر واملهمل يف صالة اجلماعة ومن يعق والديه 

 قربني أو السابقني.ومن يتعامل ابلراب، هذا حنن متفقون قطعاً أنه ليس من امل
 

فإما أنه يف أصحاب اليمني، وهذا فيه إشكال، إذ كيف يوضع معهم، وهو متوعد أنه من 
 أهل النار.

 
 وإن قلنا: أنه مع الكفار، فهؤالء كفار وهو ليس بكافر.

 
 فنقول: حل هذا اإلشكال من جهتني:

 
يبني لنا أعظم األمور، وغاايهتا، أي: اجلهة األوىل: أن هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل يف القرآن يعرب و 

عندما يتكلم عن املؤمنني يعطينا غاية وكمال اإلميان, وعندما يتكلم عن الشرك والكفر فإنه 
يعطينا غاية وكمال الكفر وحقيقتة الكاملة، وال يبني هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل ما كان دون ذلك من 

 هلؤالء.درجات، مثل البيان الشايف الكامل الكايف 
 

فهذا القرآن فرقان يفرق بني الكفار املؤمنني، فهما خطان واضحان متمايزان، لكن كون 
أهل الوجوه أو الصحائف املبيضة بعضها أكثر بياضًا من بعض، وكون هذه القلوب بعضها 

 أكثر إمياانً من بعض، فهذا شيء آخر غري مسألة بيان هذا من ذاك.
 

يبني لنا املؤمنني أصحاب الدرجة العليا يف اإلميان، وعندما يتكلم عن  فاهلل ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل 
 الكافرين يبني لنا الصورة املطلقة من الكفر، وهم اجلاحدون املكذبون الذين ال يعرفون هللا أبداً.
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وأما ما دون ذلك فالتفصيل مرتوٌك فيه، وليس هو السائد واألغلب يف القرآن، ولكن 

 ه أكثر.جاءت السنة ففصلت في
 

اجلهة الثانية: أن هذه مراحل وعقبات طويلة، فال ننظر هلا من زاوية أخذ الصحائف، أو 
مبجموع العمل -مالئكة العذاب عندما أتتيه فقط، بل نقول: اإلنسان خامتته مبجموع أعماله 

ن فهذا املذنب لو فرضنا أنه آكل مال يتيم،أو زاٍن هذا إن كا -الصاحل أو جمموع العمل السيئ
[، وقال تعاىل: 18وهللا تعاىل عليم مبا يفعلون: ال ََتَْفى ِمْنُكْم َخاِفَيٌة  ]احلاقة:-جمموع عمله 

َنا هِبَا وََكَفى بَِنا َحاِسِبنَي  ]األنبياء: َ 47َوِإْن َكاَن ِمثْـَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل أَتـَيـْ [ وقال تعاىل: ِإنَّ اَّللَّ
[ وال 40[ وقال تعاىل: ِإنَّ اَّللََّ ال َيْظِلُم ِمثْـَقاَل َذرٍَّة  ]النساء:44]يونس:ال َيْظِلُم النَّاَس َشْيئًا  

 .-يضيع هللا تعاىل عماًل من عملك
 

فإن كان هذا اإلنسان جمموع أعماله تغطي على تلك الكبرية وال تؤثر فيها، فهذا يكون 
مع أصحاب اليمني،  حشره وموته؛ مع أصحاب اليمني وأيتونه مالئكة الرمحة ليحشر ويصنف

 وهذا مع وجود الكبرية، ألن حسناته كثرية غطت على سيئاته، فهذا احتمال.
 

واالحتمال اآلخر: أنه ينال يف الدنيا من العذاب، واالبتالء الذي يعاقب به هللا ُسْبَحانَُه 
َوتـََعاىَل أصحاب الذنوب، ُث يعذب يف سكرات املوت، وقد ال يكفي هذا لتكفري هذه 

ألن القرب  -نسأل هللا العفو والعافية-ئة، بل زايدة على ذلك أنه يعذب وميحص يف قربه اْلطي
 إما روضة من رايض اجلنة، أو حفرة من حفر النريان.

 
وبعض أهل الكبائر ال يكفي فيه عذاب الدنيا والنصب واهلم والغم، وما يبتلى به عند 

ب يف عرصات القيامة، فيكون املؤمنون يف املوت، وال ما يبتلى به يف قربه من العذاب، بل يعذ
ويف ذلك األمن: ال  -وهو ظل العرش-ظل العرش، يوم ال ظل إال ظل هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل 

ُتْم تُوَعُدوَن  ]االنبياء: [ 103حَيُْزهُنُُم اْلَفزَُع اأْلَْكرَبُ َوتـَتَـَلقَّاُهُم اْلَمالِئَكُة َهَذا يـَْوُمُكُم الَِّذي ُكنـْ
ني آمنني مطمئنني، وأما هو فهو خائف وجل يعاين من العذاب: من عذاب املوقف فرح
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 وأهواله، ومن كرابت يوم القيامة، وما أعظمها من أهوال.
 

ولكن إذا جاءت الصحف ونصبت املوازين وجتلى الرمحن ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل لفصل القضاء، 
وت، ويف الدنيا ويُعفى عنه. فهذا أيضاً قد ُيكتفى مبا عذب به يف املوقف والقرب، وعند امل

 درجة.
 

ودرجة أخرى، أنه قد ال يكتفى بذلك، بل يُزاد على ذلك أبن حياسبه هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل 
ويناقشه، فيعذب ويقرر بذنوبه، وتشهد على بعضهم جوارحهم، وأيديهم وأرجلهم مبا كانوا 

 جلواز الصراط أو اجلسر: َوِإْن ِمْنُكْم ِإالَّ َوارُِدَها يكسبون، ُث أييت أيخذ الصحيفة بشماله، وأييت
نسأل هللا -[ فهو يريد أن يتجاوز فتختطفه الكالليب 71َكاَن َعَلى َربِ َك َحْتمًا َمْقِضي ًا ]مرمي:

زايدة على ذلك لوجود الذنوب والكبائر، وألهنا تطغى على احلسنات فاستحق  -العفو والعافية
 .-أل هللا العفو والعافيةنس-أن يدخل النار 

 
وقد اتفقنا أن املوحد ال خيلد يف النار، وال يبقى فيها أبد -ُث الذين خُيرجون من النار 

اآلبدين كالكفار، وإمنا يبقى فيها أهلها الذين هم أهلها، وهم الكفار واملشركون ومنهم اتركو 
، وليسوا سواًء، وكذلك هؤالء أيضًا درجات، فالعذاب يف النار دركات -الصالة كما بينا

اْلروج ليس سواًء، فالذي يف قلبه أدىن مثقال ذرة أسرع خروجًا من الذي يف قلبه أدىن أدنـى 
مثقال ذرة، وهذا خيرج قبل من يف قلبه أدىن أدنـى أدىن مثقال ذرة كما مسعنا يف احلديث 

 الصحيح عن أنس رضي هللا عنه.
 

نسأل هللا -وعقبات، وكلها عقبات أمام العاصي إذًا املسألة تتفاوت وتتدرج يف مقامات 
 .-العفو والعافية

 
فيجب على كل إنسان يعصي هللا تعاىل هبذه الكبائر، أن يتصور هذه العقبات، وهذه 
األهوال أمامه، وأن يبادر وميحو هذا كله ابلتوبة النصوح كما تقدم، فالتوبة جتبُّ ما قبلها، 

من الذنب كمن ال ذنب له، فإذا لقي هللا تعاىل اتئباً، ولو َل  واإلسالم جيبُّ ما قبله , والتائب
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ولننظر إىل هللا، وسعة فضله، كيف خنطئ حنن على أنفسنا أبن ال -يتب إال قبل أن يغرغر 
فمن اتب قبل أن يغرغر وقبل أن تصل الروح إىل احللقوم، غفر هللا تعاىل له  -نتوب وال نستغفر

ليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده ابلنهار ليتوب مسيء وقبل توبته، وهو يبسط يده ابل
 الليل.

 
 فإذاً الواجب املبادرة إىل التوبة واالستغفار من هذه الكبائر.

 
وأما صاحب البدعة فهو كصاحب الكبرية كما ذكران، وهذا إذا كانت البدعة ال َترج من 

لصنف الثالث يف سورة الواقعة، امللة كما ذكران، وإذا كانت بدعة مكفرة فهو من الكفار ومن ا
 والرابع يف سورة فاطر.

 
وأما حديث: }إن هللا حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حىت يدعها   { فاحلديث 
صحيح، وِمن رواه بطرقه اإلمام ابن أيب عاصم رمحه هللا تعاىل يف كتابه: السنة ، وجاء يف بعض 

البدعة وأهنا أخطر من الذنوب الرواايت حجب، ويف بعضها حجز، وهذا دليل على خطر 
 األخرى.
 

 حكم التوبة من الذنب ُث العودة إليه 
 
 

السؤال: ما حكم من يفعل الذنب ُث يتوب، ُث يعود إىل الذنب ُث يتوب وهكذا يستمر 
 حاله؟

 
اجلواب: فرق بني من يذنب ويتوب ُث يعود، ُث يذنب ويتوب ويعود وهكذا ابستمرار، 

استهزاًء وال مباالة، ُث يقول: استغفر هللا وتبت إليه، ُث يرجع إىل وهو يفعل ذلك استمراًء و 
 الذنب.
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وبني إنسان اتب توبة نصوحة صادقة ُث غلبه شيطانه وهواه فوقع يف الذنب، فهذا كلما 
ُجدد له الذنب، جيب عليه أن جيدد التوبة، فهذا مسكني ألنه يف معركة، ال هو انتصر فيها 

. فهو يَغلب مرة، ويُغلب مرة، لكن الواجب يف هذه احلالة أن يتقوى؛ وقام، وال هو ُغلب فيها
جمتمعون عليه، فعليه أن يستعني ابهلل، ويقوي إميانه،  -الشيطان، والنفس، والشهوة-ألن العدو 

إذ ما يدريه أن يدركه األجل، وهو يف حالة اهلزمية أو الضعف وهو مغلوب مرتكب هلذه 
 .-نسأل هللا العافية-الفاحشة 

 
ولذلك سوء اْلامتة ِما ينبغي أن نتنبه له، وكان السلف الصاحل يتنبهون له، فقد قال رسول 
هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: }إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال 

ما قد يفهم، ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها   { وليس معىن ذلك ك
أنه كان يعمل بعمل أهل اجلنة يف الظاهر فقط وهو يف احلقيقة مشرك ومستهرت واترك ملا أمر 
هللا وال يبايل به، فإذا جاء املوت عمل بعمل أهل النار، أي: أظهر عمل أهل النار فيدخلها، 

 فليس هذا هو املعىن الصحيح للحديث.
 

زيد وينقص، واإلنسان جمتهد يعمل بعمل ولكن املعىن الصحيح للحديث: إن اإلميان ي
وهذا -أهل اجلنة، ولكن يضعف دائماً، والنفس البشرية تضعف، فمن ُكتبت له سوء اْلامتة 

هو من أيتيه األجل وهو يف حالة السقوط، ويف حالة  -الذي جيب أن خناف منه مجيعاً 
 الضعف.

 
لظهر وكأنه جمبور على دخول والواحد منا يصلي الفجر يف خشوع وإميان وطمأنينة، فيأيت ا

املسجد، وهذا مالحظ ونشعر به، فانتبه أن تلقى هللا وأنت يف حالة الضعف، وحاول دائماً أن 
جتتهد وأن تكون يف حالة قوة اإلميان وزايدة اإلميان والنشاط للطاعة، وكل النفوس تضعف؛ 

سابقة واملسارعة يف لكن املهم أن تظل نفسك دائمًا متحفزة ألن تكون من أهل السبق وامل
 اْلريات والطاعات.

 

فإذا جاء األجل وَل تكن على الطاعة الكاملة، فلتكن على سبيل اإلدراك هلا والسعي هلا 
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كاإلنسان الذي ختم له ومات،   -نسأل هللا العفو والعافية-حلصوهلا وال تكن يف حالة السقوط 
تكاساًل عنها؛ فمات وَل يصل، وَل يصل الفريضة، مع أنه يصلي، لكن تلك الفريضة تركها 

 .-نسأل هللا العفو والعافية-فهذا هو سوء اْلامتة 
 

ًَ يف الفاحشة وَل يكن يزين، فزىن مرة ُث مات  -مثالً -وأيضًا رجل  -َل يكن مستمرَا
 -فعالً -أو شرب اْلمر ُث مات وهو سكران وهو َل يكن فيما قبل  -نسأل هللا العفو والعافية

 .يشرب اْلمر أو يزين
 

فهذا ِما ينبغي أن ننبه إليه يف مسألة التوبة وسوء اْلامتة، فكلما أذنبنا َندد التوبة 
واالستغفار، ولنعلم أن هذا العدو لن يدعنا، ولنستعني عليه ابهلل، ولنقل إايك نعبد وإايك 

 نستعني، فال بد من االستعانة وهي أعظم أعمال القلوب.
 

 ة حكم بعض الكلمات اليت يطلقها العام
 

السؤال: هل من الشرك ابهلل أن يقول اإلنسان ألخيه: ادخل ابلرمحن، وأن يقول أحدهم: 
 هللا ابلوجود، وغريها من األلفاظ املنتشرة بكثرة هاهنا؟

 
اجلواب: إذا قال: ادخل ابلرمحن، أو قال: معك الرمحن، فبعض اإلخوة ينكر هذا، وهذا 

وفيقه وأتييده، ومن هذه املعاين: ِإنَّيِن َمَعُكَما ليس فيه شيء، فالرمحن معنا بنصره وحفظه وت
 [.46َأمْسَُع َوأََرى  ]طه:

 

ُتْم ]احلديد:  [ أي: بعلمه.4واملعية معيتان: معية عامة للناس مجيعاً: َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكنـْ
 

انوا، كما بني هللا فاهلل ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل بعلمه واطالعه هو مع الناس مجيعًا ودائمًا أين ما ك
[ وهو بذاته تبارك وتعاىل فوق 7تعاىل:  َما َيُكوُن ِمْن ََنَْوى َثالثٍَة ِإالَّ ُهَو رَاِبُعُهْم ]اجملادلة:

[ وقد ذكر هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل استواءه على العرش 5العرش: الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى ]طه:
 ر علوه يف آايت من القرآن وأحاديث ال ُتصى وال تعد.يف سبع آايت من القرآن، وذك
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فهو تعاىل بذاته فوق العرش، لكن بعلمه معنا ومع الناس مجيعاً، ولكن هو حبفظه ونصره 

[ ومعىن ذلك أنه معهم حبفظه وأتييده، 194وأتييده مع املتقني: َأنَّ اَّللََّ َمَع اْلُمتَِّقنَي ]البقرة:
هو دعاء لك أبن يكون هللا معك، أو معك الرمحن هبذا املعىن، فإذا قلت: كان هللا معك، ف

 .-إن شاء هللا تعاىل-فهذه حق وصحيح، وجيب أن حنمل األلفاظ احململ احلسن 
 

وهللا يف الوجود ليس فيها شيء أيضاً، أبن يقول: هللا يف الوجود، أو هللا ابلوجود، كما قال 
[ فالكالم 14[ ِإنَّ َربََّك لَِباْلِمْرَصاِد ]الفجر:165األنعام:تعاىل: ِإنَّ َربََّك َسرِيُع اْلِعَقاِب ]

الذي تقوله العامة مبعىن: أنه ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل ليس بغائب عنا، وليس أصم وال غائبًا، كما بنيَّ 
 الرسول َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ألصحابه، وإمنا هو معنا ومطلع علينا.

 
، فقالوا: هللا يف الوجود، أي: ميكن أن يرمحنا، وإذا أرادوا الشر، قالوا: هم إذًا أرادوا اْلري

صحيح، وال  -إن شاء هللا-هللا يف الوجود، أي ميكن أن يعذبنا، وينتقم من العاصي، فالكالم 
أرى أن ندقق على العامة خاصة يف بعض األلفاظ اليت حنن طلبة العلم نستخدم ما هو أفضل 

بغي أن نرفق هبم، وأن نعلمهم العبارة الصحيحة، إما صحيحة لغة وشرعاً، أو منها، إمنا الذي ين
 على األقل صحيحة شرعاً، وإن كانت بلغتهم أو بلهجتهم العامية.

 
 

 السبب يف غضب هللا يوم القيامة 
 

السؤال: ذكرُت أن هللا يغضب يوم القيامة غضبًا َل يغضب قبله وال بعده مثله، فما سبب 
 غضبه عز وجل؟

 
: فإن هللا قد غضب -يف حديث الشفاعة-اجلواب: هو كما جاء يف احلديث نفسه 

غضبًا َل يغضب قبله وَل يغضب بعده مثله   { وسبب ذلك أن هذا اليوم هو يوم الفصل, 
ويوم احلساب, وكل الظلمة والطواغيت واجملرمني، وكل من أمهلهم هللا سبحانه ومن أنظرهم هللا 
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وليس هناك  -نسأل هللا العفو والعافية-هي ساعة االنتقام من اجلميع  سبحانه جمتمعون، وهذه
 غضب أشد منه.

 
ويغضب عز وجل يف هذه الدنيا, كأن يغضب على أمم, كما غضب على قوم نوح 
فأغرقهم, وعلى عاد فأرسل عليهم الريح العقيم، وعلى مثود فأخذهتم الصيحة، ولكن الغضب 

وكذب وجحد وأنكر, فذلك املوقف هو أعظم املواقف،  يوم القيامة على كل من كفر وعصى
 ليس قبله وال بعده مثله.

 
 حكم االستغاثة ابلنيب صلى هللا عليه وسلم 

 
 السؤال: بعض الناس إذا أصابتهم مصيبة يقول: اي حممد! أو اي نيب هللا! فما حكم ذلك؟

 
, وأن يستغفر هللا اجلواب: هذا دعاء لغري هللا, فيجب عليه أن يشهد أن ال إله إال هللا

ويتوب، وأال يدعو إال هللا, وكما قال صلىاهلل عليه وسلم } الدعاء هو العبادة    { فهذا قد 
عبد غري هللا بدعائه, وعليه أن يقول: اي رب! اي هللا! اي رمحان! اي رحيم! اي غفور! اي عزيز! 

[ فهكذا 180ْسىَن فَاْدُعوُه هِبَا ]األعراف:فيدعو هللا سبحانه أبمسائه احلسىن:  َّللَِّ اأْلَمْسَاُء احلُْ 
 أمر هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل، أما دعاء غري هللا فشرك.

 حكم طلب الشفاعة من النيب صلى هللا عليه وسلم 
 

السؤال: بعض الناس يقول: الشفاعة اي حممد, أو اي علي ! وهذا يشيع يف العوام، فما 
 حكم ذلك؟

 
طلب إال من هللا تبارك وتعاىل: َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ إبِِْذنِِه  اجلواب: الشفاعة ال ت

[ فال بد 28[ وأما الشافعني فقال فيهم: َوال َيْشَفُعوَن ِإالَّ لَِمِن اْرَتَضى  ]األنبياء:255]البقرة:
 ها من املخلوق.من إذن هللا سبحانه للشافع ورضى هللا تبارك وتعاىل عن املشفوع له، وال نطلب
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وهلذا يف حديث الشفاعة أن الرسول َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، بنفسه يسجد ُتت العرش, 
وحيمد هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل ويثين عليه مبحامد يلهمه هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل إايها، حىت يقال له: 

 }ارفع رأسك, وسل تعط, واشفع تشفع   {.
 

يب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يطلب حىت يؤذن له، فكيف يدعى َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم, إذاً فالن
 وكيف يطلب منه هذا؟! فهذا من الشرك.

 
 حكم االستهزاء آبايت هللا ورسله 

 
 السؤال: يقول األخ من يستهزئ آبايت هللا ورسله، هل يعطى أحكام اإلسالم الظاهرة؟

 
وة تبوك استهزأ املنافقون ابلقراء من الصحابة، وقالوا: 'ما رأينا مثل هؤالء اجلواب: يف غز 

القوم أوسع بطوانً, وأجنب عند اللقاء' فسخروا واستهزءوا حبملة الدين وليس ابلدين، ومع ذلك 
ُتْم َتْستَـْهزِئُوَن ]ال [ إذاً االستهزاء 65توبة:فإن هللا تبارك وتعاىل يقول: ُقْل َأاِبَّللَِّ َوآاَيتِِه َوَرُسولِِه ُكنـْ
 مبن حيملون هذه الرسالة هو استهزاء هبا، ألن املقصود الطعن فيها هي.

 
أما إن كان اإلنسان يقصد جمرد شخص الداعية فقط، فهذه كبرية من الكبائر، لكن إن  
كان املقصود ما يدعو إليه من احلق واْلري واهلدى، فهذا استهزاء ابهلل تبارك وتعاىل وآايته 

سوله َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، وإن كان َل يذكر هللا وآايت هللا ورسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ور 
 وإمنا ذكر الداعية أو العاَل أو القارئ أو الشيخ.

 
لكن من يستهزأ ابلدين ويعلن بذلك ال -والنيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم أقرهم على ظاهرهم 

ألهنم جاءوا ليعتذرون ويقولون: وهللا ما   -قر على ظاهره وال يعطى أحكام اإلسالم الظاهرةي
[ 66كنا إال خنوض ونلعب, ولذلك يقول هللا: ال تـَْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُُتْ بـَْعَد ِإميَاِنُكْم ]التوبة:

 إىل هللا. فالذي يبدر منه شيء, وحيلف أنه ال يقصد االستهزاء ويعتذر, فهذا َنِكل قلبه
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ولكن من أظهر شيئًا وَل يرجع عنه ويقول: هذه هي احلرية, فهذا هو الذي حيكم بردته, 
وجيب قتله ردة، فلذلك يعطون األحكام الظاهرة إذا حلفوا وادعوا الرجعة وأهنم َل يقصدوا، فإذا 

 تـََعاىَل.جاءوا بعذر مقبول شرعاً, يرفع عنهم السيف, ويوكل أمرهم إىل هللا ُسْبَحانَُه وَ 
 

 حقيقة شعار الثورة الفرنسية 
 

السؤال: هل من املمكن ذكر شعار الثورة الفرنسية عندما قامت؛ حىت يعرف كذب 
 الصحافة وجهلها, حينما تصفها أبهنا أعطت اإلنسان احلرية؟

 
 اجلواب: الثورة الفرنسية قامت تدعو إىل ثالث شعارات: احلرية, واإلخاء, واملساواة.

 
 ن ال نظلم الثورة الفرنسية, فنحن املسلمني ال نظلم أحداً, ال أمة, وال طائفة!وحقيقة حن

 
فالثورة الفرنسية ابلنسبة لـأورواب أعطتها حرية, وإخاء, ومساواة؛ ألهنم ما كانوا يعيشون إال 
يف حكم اإلقطاع، فكان اإلقطاعي ميلك األرض ومن فيها, ويتحكم يف خلق هللا كما يشاء، 

الذين ذكرهم هللا يف القرآن: ِإنَّ َكِثريًا ِمَن اأْلَْحَباِر َوالرُّْهَباِن  -األحبار والرهبان- ورجال الدين
[ كانوا ميلكون األراضي ويتحكمون بعباد هللا، فكان 34لََيْأُكُلوَن أَْمَواَل النَّاِس اِبْلَباِطِل ]التوبة:

 هناك ظلم شديد جداً.
 

، فكانوا يدعون أن هللا تعاىل أعطاهم من عنده هذا أما امللوك الذين اثرت عليهم الثورة
 احلكم, وفوضهم ليتحكموا ابلعباد كما يشاءون، ويسمون هذا احلق اإلهلي للملوك.

 
فأمام هذا خرجت الثورة الفرنسية تقول: ال. املواطنون كلهم سواء يف احلقوق والواجبات، 

 ففرحت أورواب ، وهذا صحيح وشيء جيد.
 

نسان األورويب إىل احلرية, واإلخاء, واملساواة من األوروبيني هو الثورة فأول من دعا اإل
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الفرنسية، وقد أعطاهم إايها رسول اهلدى حممد صلى هللا عليهم ولكنهم ما قبلوها، فقد كتب 
إىل ملكهم هرقل عظيم الروم: } من حممد رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم إىل هرقل عظيم 

الم على من اتبع اهلدى, أما بعد: فأسلم تسلم، وإن َل تسلم فإمنا عليك إُث الروم, الس
 اآلريسيني   { قيل: هم الفالحون، وقيل هم فرقة آريوس .

 
فالشاهد أن النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم كتب إىل هذا امللك, الذي كان رجال الدين, 

كما يقال -ليه إُث هؤالء, ألهنم مقهورون واإلقطاعيون كلهم ُتت حكمه, فإذا َل يسلم فع
فهذه الطبقة ال متلك شيئاً, وال متلك حرية االعتقاد, وال تعرف احلق إال عن  -طبقة مضطهدة

 طريق ملوكها وأحبارها ورهباهنا.
 

وعرض عليهم هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل ذلك يف القرآن، فاإلسالم دخل إىل األندلس , وجنوب 
وب فرنسا ، ولكنهم رفضوا دين هللا, ورفضوا اإلخاء احلقيقي, واحلرية واملساواة إيطاليا , وجن

احلقيقية, وقد أوضحها هللا تعاىل يف كتابه, ورفع الظلم وهنى عنه, فرفضوا ذلك كله, وما عرفوه 
 إال عندما جاء عن طريق ثورهتم الفرنسية.

 
لم اإلقطاعيني, وجاءت بظلم واحلقيقة أهنا جاءت بظلم آخر, فالثورة الفرنسية رفعت ظ

الرأمساليني، فدفعت ظلم امللوك, وجاءت بظلم انبليون وأمثاله، وهكذا ال ميكن للناس أن 
 يتحقق هلم العدل إال بدين هللا وبشرعه.

 
 حكم احللف ابلنيب صلى هللا عليه وسلم 

 
 وحياتك؟ السؤال: ما حكم من حيلف ابلنيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، أو يقول:

 
اجلواب: هذا من الشرك، إن حلف به معتقدًا أن له ما هلل تعاىل من التعظيم, فهذا شرك 
أكرب، وإن كان ِما يغلب على اللسان ويسبق عليه، يقول: والنيب, أو وحياتك, أو وكذا، فهذا 
من شرك األلفاظ, وهو أكرب من الكبائر ألنه شرك، وإن كان ال خيرج من امللة، ولكن جيب 
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 على اإلنسان أن يتوب منه.
 

 كيف يكون اإلميان بعذاب القرب 
 

السؤال: كيف يتحقق عذاب القرب أو نعيمه ملن مات حرقًا مثلما يفعله كفار اهلند عندما 
حيرقون مواتهم حىت يصبحوا رماداً، ويقومون بنثره يف البحر، أو عندما ميوت أحد كأن أيكله 

 أفيدوان؟ -مثالً -حوت 
 

: هذا من أمر الغيب, وكل شيء أخرب به النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم نؤمن اجلواب: أوالً 
ونصدق به, شاهدانه أم َل نشاهده، وال نقول: كيف! ففي أمر الغيب ال نقول كيف، ولكن 

 نسلم.
 

اثنياً: إن القرب كلمة تطلق على الدار اليت بني الدنيا واآلخرة، وبعض الناس يفهم فقط أن 
َعثُوَن ]املؤمنون:القرب [ 100 هو هذه احلفرة، فالقرب معناه الربزخ: َوِمْن َورَائِِهْم بـَْرزٌَخ ِإىَل يـَْوِم يـُبـْ

فإن كان حرقاً, أو يف  -بني الدنيا واآلخرة-فمعناه الدار اليت بني الدارين, والربزخ بني الدارين 
بني الدارين، لكن ألن األغلب البحر, أو يف أي مكان, فيقال يف قربه، أي: يف داره اليت هي 

 أن الناس يدفنون يف احلاالت الطبيعية يف القبور، فيطلق القرب عليها على سبيل التغليب.
 

اثلثاً: أن هللا تبارك وتعاىل ضرب لنا أمثلة, وهي كثرية جداً, ولكن أنخذ مثاًل واحداً منها: 
ُ يـَتَـَوىفَّ اأْلَنـُْفَس ِحنَي َمْوهِتَا َوالَّيِت   [.42 َلَْ مَتُْت ]الزمر:اَّللَّ

 
فاملوت مواتن: موت كامل كلي, وهو الذي نسميه حنن املوت, واملوت اآلخر موت جزئي 

 انقص وهو: النوم، ويف اآلية دليل على هذا.
 

فقد جتد إنسااًن انئماً, فتقول: اتركوه يراتح, فإذا أيقظته, قال لك: اي ليتك أيقظتين قبل 
ول: كنت يف مصيبة, ويف كرب, فمثاًل رأى أنه غرق يف البحر, وأنت  قليل, فتقول له: ملاذا؟ يق
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كنت تراه أمامك جثة هادئة، وهو يعاين من هذه الرؤاي, ويقوم متعباً, جيد اإلرهاق واإلجهاد,  
 كأنه فعالً كان يصارع البحر، سبحان هللا العظيم! وتقول له: كان قصدي أن تراتح.

 
 ُه َوتـََعاىَل.فهذا مثل وعربة من هللا ُسْبَحانَ 

 
وكذلك يف القرب, متر على القبور, فتقول: السالم عليكم دار قوم مؤمنني، ولكن ما أدراك 
ماذا ينال هذا امليت من العذاب أو النعيم، نسأل هللا العفو والعافية ونسأل هللا لنا ولكم النعيم, 

 ونعوذ ابهلل من عذاب القرب وجحيمه.
 

نعترب منها ابلوفاة األخرى، فنحن  -وهي النوم-يعًا كل يوم فهذه الوفاة اليت ُتدث لنا مج
  -والعياذ ابهلل-نرى املقابر, أو نرى جنازة, لكن هذا يف غاية النعيم, وذاك يف غاية العذاب 

كما أن بعض الناس يرى يف منامه رؤاي حسنة، ويقول: ليتك تركتين، فقد كنت يف سعادة 
قد كنت يف شقاء وعذاب, وهكذا، مع أن احلال ونعيم, ويقول اآلخر: ليتك أيقظتين, ف

 أمامك واحد، واألمثلة كثرية جداً ولكن نكتفي هبذا.
 

ونكرر القول األول: أن املسألة إميان، وأول ما وصف هللا تعاىل املؤمنني، قال: الَِّذيَن 
صر عن إدراك [ فنؤمن ابلغيب, حىت ولو كانت أفهامنا وعقولنا تق3يـُْؤِمُنوَن اِبْلَغْيِب ]البقرة:

حقائقه، فالرجل الذي }قال ألوالده إذا مت فأحرقوين ُث اطحنوين ُث ذروا نصفي يف البحر, 
ونصفي يف الرب، فوهللا لو قدر هللا عليَّ ليعذبين عذااًب ال يعذبه أحدًا من العاملني، فجمعه هللا 

َا أَْمرُُه ِإَذا أَرَاَد َشْيئًا َأْن يـَُقوَل لَ  [، فقال هللا تبارك وتعاىل 82ُه ُكْن فـََيُكوُن ]يس:تعاىل بقوله: ِإمنَّ
 له: اي عبدي! ملا فعلت ذلك، قال: خوفك اي رب، فغفر هللا له   {.

 
الشاهد أنه مهما نقول: هذا يف البحر, وهذا يف الرب، هي مسألة كن وانتهى األمر, وهللا 

 تبارك وتعاىل قادر على كل شيء سبحانه.
 

 صارى على املسلمني سبب اجتماع اليهود والن
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السؤال: إن اليهود يتهمون عيسى أبنه ابن زان، ومع ذلك نرى توافقًا بني الكنائس 

 اليهودية والنصرانية . فكيف هذا؟
 

اجلواب: يقول هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل: اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا اْليَـُهوَد َوالنََّصاَرى أَْولَِياَء 
ُهْم ]املائدة:بَـ  ُْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمنـْ [ فاليهود والنصارى يف حقيقتهم 51ْعُضُهْم أَْولَِياُء بـَْعٍض َوَمْن يـَتَـَوهلَّ

أعداء ويتحاربون, ويكذب بعضهم بعضاً, ويكفر بعضهم بعضاً, ولكنهم متعاونون يدًا واحدة 
 ومتناصرون على املسلمني, فهذا حاهلم.

 
 بة، وأمريكا تتخذ الفيتو هناك، وبينهم يف احلقيقة خالف شديد.فإسرائيل تفعل املصي

 
فالرئيس األمريكي كارتر أكرب داعية للتنصري يف العاَل, وقد جاء إىل أفغانستان وابكستان 
والسودان واحلبشة وكثري من الدول ينشر فيها النصرانية ، ومع ذلك هو مع اليهود، واليهود 

يصدقون بعيسى, ويكذبون ابإلَنيل، ولكن مع هذه العداوة يكفرونه ويكذبون بكتابه, وال 
فاليهود والنصارى يد واحدة علينا، وهذا من هواننا على هللا؛ ألنه إذا عصاه من يعرفه، سلط 
عليه من ال يعرفه، فتكالبت علينا األمم كما أخرب النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم, وتداعت كما 

تها، فعندما تركنا اإلميان الصحيح والعقيدة الصحيحة, والعمل بكتاب تتداعى األكلة إىل قصع
 هللا وسنة رسوله َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم؛ اجتمعوا علينا.

 
يعًا َوقـُُلوهُبُْم َشىتَّ ]احلشر: [ واليهود أنفسهم خمتلفون, 14فهم كما ذكر هللا: َُتَْسبُـُهْم مجَِ

م طوائف، لكن يتوحدون بل توحدت معهم الياابن وهم طوائف، والنصارى خمتلفون, وه
والصني واهلند كلهم ضدان, ففي أي يوم تفتح اإلذاعات العاملية تسمع: املسلمون يف سريالنكا 

أنه ال مير يوم إال  -أظنه ال حينث-أو اهلند أو الصني أو إقريقيا يذحبون، ولو أن أحدًا حلف 
مكان، على يد اهلنود أو الصينيني أو يف أمريكا أو وللمسلمني مذحبة أو مصيبة أو فتنة يف أي 

 أورواب أو يف أي مكان.
 



 - 130 - 

 لقد هانوا علـى هللا, ملا تركوا كتـاب هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل فسلط هللا عليهم أعداءهم.
 

نسأل هللا عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا, وأن يعيد هذه األمة إىل رشدها وصواهبا، وأن 
 االعتقاد والقول والعمل إنه مسيع جميب. يلهمها اْلري يف

 

 واحلمد هلل رب العاملني.
 

 كيفية دعوة الشباب املسلم إىل االلتزام 
 

السؤال: كيف ندعو الشباب املسلم غري امللتزم إىل االلتزام، وما هو أول شيء ندعوهم 
 إليه؟

 
هو والغناء، اجلواب: جيب عليك أن تتعرف عليه قبل أن تدعوه، أي: هل هو من أهل الل

فإذًا ندعوه إىل معرفة هللا، وتعظيمه، وتعظيم أمره، وخنوفه ابهلل واليوم اآلخر، ُث ندخل يف 
النصيحة إىل أن يرتك هذه املعصية، وليس من الضرورة أن نبدأ هبا أول مرة، ولكن املهم أن 

 يكون يف أذهاننا أن يرتك ما هو عليه.
 

يف نفس الوقت فإذا جئته وذكرته ابلصالة، وإن كان آكل راب، وحمافظ على الصالة 
ووجوب الصالة، وأمهيتها وضرورهتا، وما أعد هللا للمحافظني عليها، قال: احلمد هلل هذه كلها 
نفعلها، وإن شاء هللا ال نقصر فيها، واملصيبة الكربى عنده يف الراب، فنحتاج أواًل أن نعرف 

 واقعه ُث ندعوه.
 

فال ينفعه صالة أو  -البدع مكفرة وخمرجة من امللة وبعض-ولو كان من أهل البدع 
نسأل هللا العفو -جهاد، وال أمر ابملعروف أو هني عن املنكر إن كانت البدعة ِما خيرج من امللة 

 .-والعافية
 

 فإذاً حنن نتعرف على الشاب ُث ندعوه إن شاء هللا.
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 توضيح للثالثة املقصودين يف قول النصارى: اثلث ثالثة 

 
 ال: نرجو توضيح من هم الثالثة املقصودون يف قول النصارى: اثلث ثالثة؟السؤ 

 
اجلواب: النصارى من شركهم يستفتحون صالهتم ومواعظهم يف كنائسهم بقوهلم: ابسم 
األب واالبن وروح القدس، وهذه هي الثالثة: األب، واالبن، وروح القدس، لكن كما قال ابن 

من النصارى عشرة نفر لتفرقوا يف عقيدهتم على أحد عشر قواًل  القيم رمحه هللا قال: ' لو اجتمع
ليسمع  -وال نعين أي أحد لكن من يعرف هذه األداين وضالهلا وابطلها-' فإذا فتح أحدكم 

ساعة اإلفساد اليت يسموهنا ساعة اإلصالح يف مونتكارلو وغريها، فيجد أن املذيع ال يستطيع 
دد الختلفوا فيه، فهو يقول: إنه املسيح واملخلص واملنقذ أن حيدد ابلضبط العقيدة، حيث لو ح

وكذا، والثالثة واحد والواحد ثالثة، لكن العالقة بني هذه الثالثة يقولون: هذا سر، علينا أن 
 نؤمن وال نفكر، كيف تؤمن هبذا الضالل وال تفكر فيه؟!

 
من عباقرة العلم  فاحلمد هلل الذي ميزان ابلتوحيد، ففي أورواب وأمريكا جتد اإلنسان

الدنيوي، يف علم الفلك أو علم الفضاء أو علم الذرة، ويف العلوم الطبيعية والتجريبية، فإذا 
وبعضهم يقول: اترك جانب الدين، ال أريد  -وهللا أكثرهم يستحي-سألته عن دينه يستحي 

صاًل، ألن ليس أن أتكلم فيه،وإذا رأى أن املسألة فيها إلزام يقول عن نفسه: أنه غري متدين أ
 عنده شيء يدافع عنه.

 
تقول له:   -وكل واحد يعرف مبادئ الرايضيات-وإذا تكلمت مع أستاذ رايضيات مثاًل 

كيف هذا واحد وهذا واحد وهذا واحد، وأنتم تقولون: األب، واالبن، وروح القدس، إله 
 واحد، فكيف الثالثة واحد؟! فيقول لك: ال أعرف.

 
ن يريح نفسه، ويقول لك: هذا موضوع الدين ال أفتحه وال يهمين، وأكثر الغربيني املفكري

فإنه  -وهؤالء خطرهم عظيم-لكن إذا كان شخص منهم متعصب، ِمن يريدون أن ينص روا 
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يقول: ال. هذه عقيدة عظيمة، وهذا سر، وإذا مسعت كالمه وفلسفته، وذهبت إىل غريه فإنك 
 كذا.تالحظ كالماً آخر، وغريه كالم اثلثاً... وه

 
وكل كنيسة هلا مذهب، فـالربوتستانت هلم رأي، والكاثوليك هلم رأي، وكل واحد له رأي، 

 وكل شخص يفسر ويرتجم على حسب هواه، والقصص الواقعية يف هذا الشأن كثرية.
 

وقد قال يل أخ قابلته وكان نصرانياً ُث هداه هللا لإلسالم، وهو رجل آاته هللا ذكاًء وفهمًا، 
ل: أان أْلص لك املوضوع يف كلمة واحدة، اإلسالم دين بال رجال، والنصرانية فسألته فقا

 رجال بال دين.
 

 فاإلسالم دين حق وقوة لكن من يدعو إليه وينشره ويطبقه، ومن يقيمه حىت يراه الناس؟
 

حنن إن دعوان الناس إىل اإلسالم أبقوالنا، فأعمالنا تقول هلم ال تفعلوا، وهذه حقيقة، وإن 
 عرتف ابحلق فال خري فينا أصاًل، فيجب أن نعرتف بقاعدة العيب واْلطأ.َل ن

 
وهذا الغرب على ما فيه من ضالل وكفر وظلمات، هم مثل انس يف الظالم، لكن وضعوا 
عالمات وأعمدة، فيمكن للواحد أن ميسك هبذه أو هبذه، فهم َل يروا شيئاً، وهم يف ظالم،وَل 

لكن بناًء على هذه العالمات ومتسكهم هبا،قاموا يف يدخلوا اجلنة،وَل يروا النور؛ 
الدنيا،واستعمروا العاَل، وفرضوا فكرهم وثقافتهم ورأيهم وهم أصغر قارة يف العاَل، وكانوا أمنع 
الناس من ظلم امللوك،وأرأفهم ابلضعيف واملسكني،كما قال عمرو بن العاص رضي هللا عنه 

، فاإلنسان هنالك له دينه، ويستطيع أن يتكلم عنهم، وهذا موجود يف أورواب ، وأمريكا 
 ويطالب، والنظام هو املهيمن على حياهتم، وال يوجد وساطات.

 
لكن حنن يف النور، واحلمد هلل مثل الشمس يف رابعة النهار، لكن منشي وبعضنا يصدم 
بعضاً، وبعضنا يضرب يف بعض، فال نستطيع أن منشي يف خط مستقيم، مع أننا يف النور، 

هذا الفارق بيننا وبينهم، فمع أهنم يف الظالم إال أهنم متسكوا ابلنظام والعدل وأبشياء غطت و 
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-ما عندهم، فتكلمهم يف أي موضوع إال الدين فهم يستحون وخيجلون منه، أما املسلمون 
 فدين ولكن بال رجال. -وهللا املستعان

 شرك حكم بعض اجلماعات اليت تدعو إىل هللا وأصلها حيتوي على ال
 
 

السؤال: يقول: بعض اجلماعات تدعو إىل هللا، ولكن أصلها حيتوي على الشرك، سواًء  
كان يف املؤسسني،أو يف بعض األفراد وهي خارج هذه البالد، وبعض اجلماعات أول ما تدعو 

 إىل أن يكون اإلنسان بنفسه داعية؟
 

 َل يدع إىل هللا.اجلواب: من يدعو إىل هللا وهو متلبس ابلشرك، هذا يف احلقيقة 
 

وإذا كان أول ما ندعو إليه هو التوحيد وترك الشرك، وهو متلبس يف الشرك،فال فائدة وال 
 خري يف ذلك كما أشران.

 
وكون اإلنسان أول ما يلتزم جُيعل داعية،هذا من الغلط الذي ال تقره العقول السليمة فضالً 

 دعو ويتكلم؟!عن أحكام الشرع، كيف أتيت إبنسان جاهل، ُث جتعله ي
 

وهذه مشكلة، فإذا األعمى قاد األعمى سقطا معًا يف احلفرة، لكن جيب أن تكون األمة 
نِيِ نَي ]آل  املدعوة يقودها الدعاة والعلماء الرابنيون، كما قال هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل: َوَلِكْن ُكونُوا َرابَّ

 [.79عمران:
 منزلة الوالء والرباء من التوحيد 

 
 

ؤال: هل صحيح أن التوحيد له هذه األقسام الثالثة فقط: الربوبية واأللوهية واألمساء الس
من التوحيد، فهو يدخل يف  -مثالً -والصفات، أم أن هناك أقسامًا أخرى، وهل الوالء والرباء 

 األنواع الثالثة؟
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اىل رسوله اجلواب: مواالة املؤمنني ومعاداة الكافرين، هذا أعظم شيء أمر هللا تبارك وتع

َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم به، وحث عليه اإلسالم؛ بعد الشهادتني، فهو من مجلة االعتقادات، ومن 
 األحكام العملية املتعلقة ابالعتقادات، وهي جزء من الشهادتني.

 
والركن الثاين هو الصالة، لكن من حيث أن حقوق ال إله إال هللا االعتقادية القلبية كثرية، 

 ن أعظمها والزمها املعاداة للكفار.فم
 

 وعندما يقول إنسان: ال إله إال هللا، فإن هلا ركنني: النفي واإلثبات.
 

فالنفي: ال إله، وهي نفي األلوهية عما سوى هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل، ويدخل يف ذلك النفي، 
ن الشرك؛ لكن جتده حيب الرباءة من الشرك واملشركني، فال يعقل أن شخصًا يقول: أان أتربأ م

[  اَي 22املشركني: ال جتَُِد قـَْوماً يـُْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ َواْليَـْوِم اآْلِخِر يـَُوادُّوَن َمْن َحادَّ اَّللََّ َوَرُسوَلُه ]اجملادلة:
َها الَِّذيَن آَمُنوا ال [  اَي أَيُـّ 1أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا َعُدوِ ي َوَعُدوَُّكْم أَْولَِياَء  ]املمتحنة:

[ اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن ُتِطيُعوا َفرِيقًا ِمَن الَِّذيَن 51تـَتَِّخُذوا اْليَـُهوَد َوالنََّصاَرى أَْولَِياَء ]املائدة:
َن آَمُنوا ِإْن ُتِطيُعوا [ اَي أَيُـَّها الَِّذي100أُوتُوا اْلِكَتاَب يـَرُدُّوُكْم بـَْعَد ِإميَاِنُكْم َكاِفرِيَن ]آل عمران:

َقِلُبوا َخاِسرِيَن ]آل عمران:  [ إىل آخر اآلايت.149الَِّذيَن َكَفُروا يـَُردُّوُكْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم فـَتَـنـْ
 

فهذه قضية مهمة جداً، وهي داخلة ضمن ُتقيق توحيد األلوهية، وإن َل َنعلها قسماً من 
 أقسام التوحيد.

 األمة سبب حالة الذل واهلوان يف 
 
 

السؤال: موضوع املواالة واملعاداة، وأن اإلسالم حكمه يف التعامل مع الكفار، ال بد من 
اإلسالم أو السيف أو اجلزية، وأن واقعنا اآلن هو غري ذلك، فهل هو عبارة عن صلح دائم إىل 

 قيام الساعة؟
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مسألة ذل، لقد اجلواب: ليس هذا صلحاً، والصلح ال يدوم إىل قيام الساعة، بل املسألة 

 .-والعياذ ابهلل-ضربت علينا الذلة واملسكنة 
 

واحلمد هلل الطائفة -ألننا حل بنا ما حل ببين إسرائيل، أعرضوا وأعرضنا، وأنكروا وأنكران
وعطلوا حدود هللا وعطلناها، وأكلوا الراب  -املنصورة موجودة، ولكن نتكلم اآلن عن عموم األمة

فال بد إذًا أن  -والعياذ ابهلل-يل واستحقوا به الذله واملسكنة فعلناه وأكلناه، ما فعله بنو إسرائ
 أنخذ نصيباً من ذلك.

 
حنن أمة حممد َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ومنا طائفة منصورة ، ألن بين  -وهلل احلمد-وإن كنا 

 وأحبار ينهوهنم.إسرائيل كلهم قد ضلوا واحنرفوا إال بقااي قليلة منهم، وَل يكن فيهم رابنيون 
 

فاملقصود أان ملا أخذان نصيبًا وافرًا من اتباع اليهود والنصارى، أصابنا حظ كبري ِما توعد 
هللا به اليهود والنصارى، وال يُعقل أو يُتخيل أن هللا يعذب اليهود ألهنم أكلة راب، وحنن أكلة راب 

وبني أحد من خلقه نسب أبداً، يبارك لنا ويعزان وينصران، فإنه ليس بني هللا سبحانه تعاىل 
فإبراهيم عليه السالم يقول هللا تعاىل عنه: َوِإِذ ابـْتَـَلى ِإبـْرَاِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت فََأمتَُّهنَّ قَاَل ِإين ِ 

: َوِمْن [ قال124َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَمامًا قَاَل َوِمْن ُذر ِيَّيِت قَاَل ال يـََناُل َعْهِدي الظَّالِِمنَي ]البقرة:
[ وحق إلنسان أن يريد اْلري له ولذريته، فقال له ربه: ال يـََناُل َعْهِدي 124ُذر ِيَّيِت ]البقرة:

[ فال جماملة، من ظلم من أبنائك يعامل معاملة الظاملني، معاملة 124الظَّالِِمنَي ]البقرة:
َم، نعمل أعمال اليهود وأخالق النمرود ، أو فرعون، فنحن اآلن أمة حممد َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ 

 اليهود، ونقول: أين النصر الذي وعد هللا به املسلمني؟
 

َل -فحالنا اليوم هو سبب هلذا الذل، وأكرب عالمة على هذا الذل، أن الدويلة اليهودية 
نكن نسميها يف السابق إال دويله وعصاابت، واآلن َل نعد نسميها عصاابت، ألهنا أصحبت 

ية تضرب مقرًا يف تونس على بعد مخسة أو ستة آالف كيلو مرت عنها، وتضرب الصهيون -أمة
يف العراق على مسافة ألف كيلو مرت، وهتدد بضرب املفاعل الذي يف ابكستان ، وتفرض رهبة 
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على املنطقة كلها، وهم عددهم يقال: ثالثة ماليني أو أربعة، وماذا يصنعوا لو وصلوا إىل عشرة 
 ون؟!مليون أمام ألف ملي

 
فالقضية ليست قضية عدد، حىت نعرف أنه ما كان هذا الذل واهلوان؛ إال ألان عصينا هللا 

 ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل.
 

فأصبح اجملرمون هؤالء يصولون وجيولون؛ ولو قمنا هلل قومة حق لنصران هللا على أعدائه 
-كأنه صلح دائم مع الكفار   ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل، وهلذا أصبحت القضية عندان كما ذكر السائل

 نسرتضيهم وغاية ما نفعل أننا نشجب العدوان. -وهللا املستعان
 حكم السحر وعالجه 

 
 

السؤال: انتشر السحر يف هذه األايم بشكل كبري، فما هو تعليق فضيلتكم على هذا؟ وما 
 هو عالج السحر؟

 
كل مذهل، ورمبا إن السحر انتشر يف هذه األايم بش -ومع األسف-اجلواب: أقول: 

انتشر يف بعض البيوت، وأقول هذا تنبيهًا لإلخوة الكرام الذين ال يدرون ابنتشاره عن طريق 
النساء والزابنية األخفياء، واملداخل اْلفية دائماً،ولو فتشتم البيوت لوجدُت شيئًا عجيبًا من 

بعض املناطق.  هذا، ألنه ِما يبلغنا وِما يكتب إلينا ونكلف به شيء عجيب، وابلذات يف
 فبعض النساء ال تريد أن يتزوج زوجها عليها، فما احلل؟

 
فكرت وسألت فقيل هلا: هاِت مائة رايل وأعطيك ورقة تضعينها يف املطبخ أو يف غرفة 
النوم, ُث ال يعود زوجك يفكر يف غريك أبداً، وال يسمع وال يبصر غريك، وقد تؤثر هذه الورقة، 

ُهَما َما يـَُفر ِقُوَن ِبِه َبنْيَ اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َوَما ُهْم وهللا ُسْبَحانَُه َوتـَعَ  اىَل ذكر التأثري، فقال: فـَيَـتَـَعلَُّموَن ِمنـْ
 [.102ِبَضار ِيَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإالَّ إبِِْذِن اَّللَِّ ]البقرة:
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اف فالسحر منتشر، وإن َل يكن هنا بكثرة فهو منتشر يف هتامة ، وهذا السحر كفر ابعرت 
اعرتفوا بذلك، وهذا ليس   -هاروت وماروت-معلمي السحر، فالذين علموا الناس السحر 

كالم أحد من الناس، بل كالم رب العاملني، يقول تبارك وتعاىل: َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ 
ْحَر َوَما أُْنزَِل َعَلى اْلَملَ  َياِطنَي َكَفُروا يـَُعلِ ُموَن النَّاَس السِ  َكنْيِ بَِباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما الشَّ

َنٌة َفال َتْكُفْر ]البقرة: َا حَنُْن ِفتـْ [ فهم يقولون: تعال نعلمك، 102يـَُعلِ َماِن ِمْن َأَحٍد َحىتَّ يـَُقوال ِإمنَّ
وإمنا حنن فتنة فال تكفر، فال يشك أحد بعد هذا أن السحر كفر، وكيف يكون هذا السحر 

 .-والعياذ ابهلل تبارك وتعاىل-إهانة القرآن إال ابلذبح للجن، و 
 

 وأعطيكم عالمة، والعالمات كثرية، والسحر كثري:
 

أي شخص يسمونه طبيبًا، إذا ذهب إليه شخص، أول خطوة يبدؤها يقول له: ما امسك؟ 
واسم أمك؟ فاعرف أن هذا مشعوذ ساحر كاهن دجال، فهذا أول شيء يبدأ به معك، ُث 

د أييت زوجان مع كل واحد منهما برج، وزوجان آخران معهما الربجان يريد يعرف َنمك، وق
نفسهما، فنجد أن الزوجني األوليني متفقان متاماً، وأن اآلخرين خمتلفان متاماً. وهذا واقع يف 

 حياة الناس، ولكنهم يضحكون هبذه األبراج على البسطاء.
 

هللا، وال نتعامل إال مع اجلن وهلذا لو كان هؤالء الذين يقولون: حنن نفك السحر لوجه 
املؤمنني الطيبني، وحنن نفعل اْلري، لو كانوا كذلك فليظهروا أنفسهم وأعماهلم، وليبينوها للناس، 
ويناقشهم يف ذلك من يناقشهم، ويقبل ذلك من يقبل، لكن هذا التسرت وهذا التخفي، لو كان 

 عنده حق ملاذا خياف؟
 

أو رجل أمن، فإنه يقول: ما دام رجل أمن أو  ولو رأى هذا الساحر سيارة حكومية،
؛ ألنه يعرف أنه مذنب  يكاد اجملرم أن يقول -سيارة حكومية، فقد جاءوا يقبضون عليَّ

 .-خذوين
 

وال أنقل هذا من فراغ، فبعض من اتب هللا عليه وهداه، أقر هبذا، يقول: جلسنا نضحك 
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 أن نتوب إىل هللا. عليهم عشرين سنة، والذي يقول: عشر سنني، واآلن نريد
 

وإن كان صعبًا والوقاية أفضل؛ ألن  -واحلمد هلل-وأما عالج السحر املشروع فيمكن 
الوقاية أفضل من العالج، والوقاية ابألذكار اليومية املعروفة، ومنها آية الكرسي واملعوذتني، 

عالجه هذه  فهذه هي الوقاية وغريها، لكن إن وقع فعالجه صعب، وال بد من الصرب فيه، ومن
اآلايت، وهذه األذكار، مع ما ذكره بعض العلماء أيضاً من األدوية املادية، مثل أن يؤخذ سبع 
ورقات من سدر وتدق وتستخدم، وهذه بعض العلماء يذكرها، وال أرى أن يلتزم هبا، ولكن 
أقول: أي عالج مادي ميكن أن ينفع فليسلكه اإلنسان، ولكن جُيتنب هؤالء الدجالون 

 شعوذون.امل
 حكم استثمار األموال بطريقة مشروعة يف البنوك الربوية 

 
 

 السؤال: هل استثمار األموال على أساس الربح واْلسارة يف البنوك حالل أو حرام؟
 

اجلواب: إذا كان اإلنسان يريد أن يعمل عماًل على أساس الربح واْلسارة مع أي 
 إنسان،فهذا هو األصل يف املعامالت.

 
 إذا أردان أن نعمل شركة أن تكون كذلك، لكن لو فرضنا أن هذه املعاملة أو فاألصل أانَّ 

غريها من املعامالت اجلائزة نريد أن نتعامل هبا مع البنك، فإان نكون قد أعنا هؤالء، فهو أييت 
ويقول لك: أنتم َتافون منا من أجل أننا نعطيكم فائدة مضمونة، فاآلن َل نعد نضمن لك 

ا الفلوس وإن خسران أنت شريكنا، وإن رحبنا أنت شريكنا، ُث أيتيك مرة ويقول: الفائدة، اعطن
%( وترد له العشرة، وهو َل يتغري شيء يف 10%( فيعطيك، ومرة يقول: خسران )10رحبت )

 عمله.
 

ال أحد يضحك علينا، وخاصة يف الدنيا، فعندما نقول هلم: غريوا،  -إبذن هللا-فنحن 
الذي توعد هللا عليه ابحلرب، وقد قال رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: نريد أن يغريوا الراب 
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}درهم راب أشد من ست وثالثني زنية   { فشخص عنده بيتني، أو بيت واحد فيه غرفتني: 
غرفة يعقد فيها ابحلالل، واألخرى للحرام، تريد احلالل هنا، والذي يريد احلرام يف الغرفة الثانية، 

 قول: هذا عنده حالل.فال ن
 

فهذا مثل البنوك، يقول: نتعامل ابلراب مع طوائف من الناس، لكن هؤالء املتدينني كيف 
أنيت أبمواهلم؟ فيفتح فرعاً يف نفس البنك للمعامالت اإلسالمية، والغرفة واملكتب واملدير واحد، 

 واإلدارة العامة واحدة، فهؤالء يضحكون علينا، وهذا هو حاهلم.
 ع اجلنائز من بد 

 
 

السؤال: هناك بدع تتعلق ابجلنائز، مثل أن جيتمع الناس يف مكان ويقرءون رايض 
 الصاحلني بشكل مجاعي، ويصفون صفوفاً، فما رأيكم يف هذا؟

 
اجلواب: بدع اجلنائز كثرية، ومن العجيب أنه ظهر عندان بدع َل نكن نظن أن األمر يصل 

 إليها.
 

ُث احلمد هلل ظهر العلم واْلري والنور ووزعت فتاوى مساحة فمثاًل: كنا نعرف بعض البدع 
الشيخ عبد العزيز بن ابز حفظه هللا، فكان هلا أثر طيب، ولكن بقي بعض الناس أدخلوا بعض 
التحسينات يف البدع، فمثاًل: ُوجد أن بعض الناس يقرأ من كتاب رايض الصاحلني أثناء العزاء 

 معني من الكالم.على امليت على شكل صفوف وعلى منط 
 

فإذا جاء شخص يقول: هذه بدعة، فإهنم يقولون: ماذا تقول؟! قراءة كتاب رايض 
 الصاحلني بدعة! والعلماء كلهم يقولون: إنه كتاب طيب.

 
فيقولون: ما رأيك يف الكتاب؟ فيقول: كتاب طيب، لكن البدعة ليست طيبة، فهذا 

عزاء وكذلك الوقوف بشكل معني ورص شيء ما شرعه هللا، فقراءة رايض الصاحلني يف ال
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الصفوف وقراءة كالم معني والتكلف يف العزاء هذه كلها خمالفات، وديننا كله قائم على اليسر 
والبساطة والفطرة، والصحابة رضي هللا عنهم كانوا يعزون أهل امليت يف الطريق أو يف املسجد 

ركم، هلل ما أخذ وهلل ما أعطى، رحم هللا أو عند املقربة بكلمة: أحسن هللا عزاءكم، وعظم هللا أج
 ميتكم، ومثل هذه األمور، فيكتب له أو يكلمه، وانتهى األمر بعد ذلك.

 
بدأت تنتشر عندان من صف الناس صفوفاً ُث اجللوس ُث  -لألسف-فالعادات السيئة اليت 

ْيِه َوَسلََّم: }من قراءة رايض الصاحلني أو غري ه،هذه كلها من البدع، كما قال َصلَّى هللُا َعلَ 
عمل عماًل ليس عليه أمران فهو رد   { حىت لو كان قراءة قرآن أو حديث لكنه على وجه 
بدعي فهو مردود على صاحبه، وجيب على اإلنسان أال يذهب أو جيلس مع هؤالء، فإذا كنت 

رفه وإمنا أنت تعرف امليت وتريد أن تعزي أهله فعزه ابلوجه الذي ذكران سابقاً، وإن كنت ال تع
جماملة للناس فهذا ذنب، وال يصبح هذا عزاء يف احلقيقة، ولكن جماملة للجماعة، ولكن 

 اإلنسان يدعو للمسلمني ابملغفرة والرمحة وهللا أعلم.
 حكم الذابئح والوالئم يف العزاء 

 
 

السؤال: ما حكم الذابئح والوالئم يف بيت امليت، حيث أن أهل امليت هم الذين يقدمون 
 ؟هذا

 
اجلواب: هذه تصبح بدعة مركبة، حيث تكثر الوالئم والذابئح، وكأن األمر انقلب إىل عيد 
ومهرجان، فإن كانت الوالئم من نفقة الورثة، أي: من مال امليت، فهذه مصيبة على مصيبة، 
وهذا سحت وحرام، فال جيوز أن يؤخذ مال أحد إال بطيب نفس منه، وخاصة إن كانوا عجائز 

أو أطفال صغار، من قال لنا: أن أنيت على مال هؤالء األطفال، ونذبح منه ما  -الً مث-وأرامل 
نشاء ونتغدى، فهل هذه أجرة الدفن؟ هذا ال جيوز، وإن كان من مال متربع فاملتربع يقتفي أثر 
 النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم وصحابته: }اصنعوا آلل جعفر طعامًا   { فيصنع طعامًا ويقدمه

ألهل امليت. لكن من أين جاءت البدعة؟ من التزام الذبح واالجتماع، وكما كان الصحابة 
رضي هللا عنهم يعدون االجتماع على العزاء من النياحة, والنياحة قد غل ظ فيها رسول هللا َصلَّى 
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 هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم.
 حكم استقدام الكفار للعمل يف جزيرة العرب 

 
 

دينا عمال هندوس يعبدون األبقار من دون هللا، وقد عرضنا على بعضهم السؤال: يقول: ل
 اإلسالم فرفضوا حبجة أن أهلهم سيقتلوهنم إذا أسلموا، فماذا جيب علينا جتاههم؟

 
 اجلواب: 

 
أواًل: جيب أن نعلم مجيعًا أنه ال جيوز أن جيتمع يف جزيرة العرب دينان، وجزيرة العرب 

شام مشااًل، إىل البحر العريب وخليج عدن جنوابً، واْلليج شرقاً تشمل من أطراف العراق وال
والبحر األمحر غرابً، حىت يدخل فيها مجيع دول اْلليج ، وقال بعض العلماء: يدخل فيها 
البصرة أيضاً، أي: جنوب العراق وابدية الشام ، فكل هذا جزيرة العرب ، وال جيتمع يف جزيرة 

 العرب دينان.
 

َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم وهو يف موته إبخراج اليهود والنصارى من جزيرة  فقد أوصى النيب
العرب ، وأخرجهم عمر بن اْلطاب رضي هللا عنه مع أهنم كانوا يف خيرب ، وكانوا كالرقيق 
يعملون يف األرض، ويزرعوهنا للمسلمني، فهم كالعبيد، ومع ذلك أخرجهم عمر رضي هللا عنه 

 د الشام .وأجالهم إىل بال
 

فال جيوز استقدام العمال من غري املسلمني إىل جزيرة العرب أبكملها، مبا فيها دول اْلليج 
واليمن ، فضاًل عن هذه البالد اليت فيها احلرمان الشريفان، وقد أفىت العلماء بذلك، ومنها 

جمموع  فتوى طويلة لسماحة شيخنا ووالدان الشيخ عبد العزيز بن ابز حفظة هللا يف كتابه
 الفتاوى املطبوع، بنيَّ فيها هذه األدلة وأكثر منها.

 
فال جيوز ألي إنسان منا أن يستقدم عمااًل كفاراً، ُث أال تدرون أن الكفار يتقوون مبا 
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نعطيهم على املسلمني، وأن هذا فيه مواالة وحمبة هلم، وفيه تعظيم وتقدير هلم، وهذا كله حنن 
 منهيون عنه.

 
قدم العمال الكفار، وال يقل شخص: َل أعلم، فالذي يقول: َل أعلم فال جيوز أن نست

العجب منه أكثر من الذي يقول: َل أجد؛ ألن الذي ال يعلم معىن ذلك أن اإلنسان َل جيعل 
موضوع الدين وارداً على ذهنه أصاًل، فذهب إىل هناك وأخذ، مثل الذي يروح إىل سوق الغنم، 

يسأل، فهذا يذهب إىل بالد فيها مسلمون وكفار، وفيها ويشرتي كم رأس غنم وينصرف وال 
أبرار وفجار، ُث ال يسأل، وتقول: َل أعرف، وعندما رجعت إىل هنا علمت أهنم هندوس، فهذا 

 الكالم ال جيوز وال ينبغي.
 

ويف دول معروف أن األغلبية فيها كفار، مثل كوراي والفلبني والصني واتيوان ، ففي هذه 
 أو كلهم كفار إال النادر، وهذا كما يف كوراي .البلدان أكثرهم 

 
أما الذين معهم عمال هنا يف البالد فيجب عليه أن يسفره، وخيرجه من جزيرة العرب ، 
وليس ألحد عذر يف هذا، ألن البديل موجود، وإال يكون األمر كما كتب عمر إىل أيب موسى 

خدم كاتبًا نصرانياً، فكتب إليه عمر األشعري رضي هللا عنه، وكان واليًا على الكوفة ، فاست
 رضي هللا عنه: ]]بلغين أن لديك كاتباً نصرانياً فأبعده   [[.

 
وهذا َل يكن يف جزيرة العرب ، لكن ألنه كاتب متر عليه بعض معامالت وأمور من أمور 

ن املسلمني فال جيوز، فقال: ]]إنه حيسن احلساب   [[ وذكر أن عنده خربة يف األمور، وحنن م
أجل خربته أتينا به، فكتب إليه رضي هللا عنه: ]]إذا جاءك كتايب هذا فهب أن النصراين مات، 

 والسالم   [[ إذا مات النصراين ماذا تفعل؟ فـعمر رضي هللا عنه جعلك أمام أمر واقع.
 

 ال يضمرون لنا إال الغش يف الدنيا واآلخرة. -وهللا-ُث إن هؤالء 
 

عنهم، فهم الذين َل يقاتلوان يف الدين، وَل خيرجوان من دايران،  أما الذين ال ينهاان هللا
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 فهؤالء ال ينهاان أن نربهم وحنسن إليهم، كما بني هللا تعاىل يف سورة املمتحنة.
 

فهذه حالة املسلمني ملا كانوا يف املدينة وهلم أقرابء كانوا يف مكة ، فكان الصحابة رضي 
أن أنزل هللا أول السورة: اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا  هللا عنهم يتحرجون من معاملتهم بعد

وَن الرَُّسوَل َعُدوِ ي َوَعُدوَُّكْم أَْولَِياَء تـُْلُقوَن ِإلَْيِهْم اِبْلَمَودَِّة َوَقْد َكَفُروا مبَا َجاءَُكْم ِمَن احلَْقِ  خُيْرِجُ 
ُكْم ]املمتحنة: ه من كان من األقارب، أو يف حالة كون اإلسالم [ فبني هللا تعاىل أن1َوِإايَّ

والدعوة يف أول أمرها، أو إذا ابتعثت إىل أمريكا مثاًل، واضطررت إىل ذلك، وأنت بني قوم  
كفار، فال ينهاان ديننا عن الصلة ألهل الصلة والرب كالوالدين وإن كاان كافرين، قال تعاىل: َفال 

ُهَما يف الدُّ  [ أو اإلحسان والعدل، فنحن ال نظلمهم 15نـَْيا َمْعُروفًا ]لقمان:ُتِطْعُهَما َوَصاِحبـْ
 التعامل وإن كانوا كفاراً.

 
 فانتشار الكفار يف هذه البلد الطاهرة شيء عجيب.

 
ُث عذره يف عدم اإلسالم هو ليس بعذر، يقول: أخاف أن يقتلوين، فنقول: جيب على 

يا واآلخرة، وخروج من جور األداين إىل اإلنسان أن يعلم أن هذا الدين َناة من عذاب الدن
عدل اإلسالم، ومن ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة، ومن كل عبادة العباد أو األبقار أو 

 األحجار أو األشخاص أو البشر أو الزعماء؛ إىل عبادة هللا وحده.
 

ميان من فهذه قضية يهون أمامها أي شيء، ُث حنن الدعاة علينا أن ندعوه حىت يتمكن اإل
 وسوف يهون بعد ذلك كل شيء عليه، ويضحي بكل شيء. -إبذن هللا تعاىل-قلبه 

 
وِما نقوله له: أنه يوجد يف اهلند مسلمون ويف غريها فلم يقتلوا، وإن قتلوا فال بد من 

وهذا موجود يف اهلند  -واحلمد هلل-الصرب، ويوجد من أسلم وكان هداية قريته على يده 
ألحد يف أن يضل على شركه وكفره ولكن: ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقـَْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ وغريها، فال عذر 

ميَاِن ]النحل: [ إذا آمن ورأى أهنم يكرهونه على الكفر،فهذا قد أعذره هللا تبارك 106اِبأْلِ
 وتعاىل.
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 حكم اختالط املرأة وتربجها يف األسواق 
 
 

 ألسواق؟السؤال: ما حكم اختالط املرأة وتربجها يف ا
 

اجلواب: مسألة الكشف واالختالط والتربج يف األسواق، ابتلينا هبا كما ابتليت املناطق 
األخرى ابملمرضات، وابملدرسات األجنبيات كما يقال، ُث العادات القدمية اليت عندان من 

كبة السابق، وهي الكشف على ابن العم وابن اْلال والقريب واجلماعة أحياانً، وإذا هبا حزمة مر 
 من األخطاء نرتكبها يومياً.

 
وأمر مهم جدًا وهو أمر الفصل بني الذكور واإلانث واحلجاب واحملافظة على العرض 
والغرية، وهذه من األمور اليت ذكرها هللا تعاىل يف كتابه، وهذه من األمور اليت يفرق هبا بني 

العاَل ووجدت النساء  اجملتمع املسلم احلقيقي وبني االدعاء، فإذا ذهبت إىل أي بلد يف
يتحجنب، قلت: هذا بلد طيب، وتثين عليه، وإذا وجدهتن متربجات تعرف أن هذا بلد سوء 
وفجور وفساد، وهذا من األمور اليت فطر عليها الناس، حىت الذي ال يصلي حيكم على الناس 

 ًا.من خالل نظرته يف حرصهم على األعراض، وحيكم على اجملتمعات من خالل أعراضها أيض
 

والنيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يقول: }احلمو املوت   { وهذا ملا سئل عن احلمو، واحلمو 
هو قريب الزوج، واملوت: هذه العبارة حنن نعرف معناها، فإذا قيل لك ما رأيك يف فالن، قال: 

ة أنه أكرب من املوت، فهذه العبارة ال ُتتاج إىل شرح، مبعىن أن الضرر احلاصل منه يف احلقيق
 جهة أن دخوله وخروجه غري مستنكر.

 
فاإلنسان الغريب يف القرية، من املستغرب أن يدخل يف بيت فالن والرجل يف العمل أو 
غريه، لكن أخوه أو قريبه يدخل بغطاء الشيطان: }ما خال رجل ابمرأة إال كان الشيطان 

ذا إذا حدث دون انتباه من الناس؛ فهو اثلثهما   { فالتقاء الشرارة مع البارود أو البرتول، ه
 أخطر من حدوثه مبكان والدفاع املدين موجود، لكن هذه املشكلة اآلن تقع يف البيوت.
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أنواع، ودرجات يف التحرمي، ومن  -والعياذ ابهلل-مثاًل: هذا بييت وهذا بيته قريب، والزان 

: }أن -لََّم يف حديث عبد هللا بن مسعود أعظم أنواع الزان كما بني النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوسَ 
وكله كبرية وشر  -والعياذ ابهلل-تزاين حليلة جارك   { فالزان بزوجة اجلار أكرب من غريه 

 وفاحشة.
 

وهذا ألن هذا اجلار قرب الدار، وليس غريباً أن هذا يذهب عند هذا، أو أن هذه تذهب 
أكثر،كلما كانت احلدود الشرعية أقوى، مثل عند اجلريان، وهكذا كلما كان االقرتاب من الشر 

سد املياه، كلما كان عند التيار كان السد منيعًا وأقوى، وهكذا حكمة هللا، وهي أعظم 
 حكمة، وهو أحكم احلاكمني.

 
ولذلك جعل احلمو املوت، حيث إن املرأة تكشف على أهل الزوج أو أقاربه ِمن ليسوا 

والعياذ -عهم، وُتصل زايرات وعالقات، ُث تكون من حمارمها أو َتتلط هبم، أو تضحك م
 الفاحشة. -ابهلل

 
وعندما نقول تكون الفاحشة، ال يُفهم أن الدين أو الشرع ما حرمها إال من أجل أن الزان 

أهلي ما يفعلون، وهذا الظن جبميع املسلمني، لكن الزان درجات:  -إن شاء هللا-سيقع،ويقول 
يد تزين، والفم يزين، والقلب يزين، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه   }العني تزين وزانها النظر، وال

{ فالنظر من أنواع الزان، ومساه النيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم زان، وهلذا حىت لو كانت ليست جارة 
أو قريبة وال أي شيء، لو نظر إليها اإلنسان يف جملة من هذه اجملالت السخيفة، اليت كل 

سم كبري مثل جملة النهضة ، وجملة اليقظة ، وجملة التضامن ، وفيها صور، فهذا زان، واحدة هلا ا
والنظر إىل صورة املرأة زان، والذي مساه زان هو الرسول َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، وال بد أن يؤدي 

نسأل هللا العفو -إىل شيء، وأقل ما يؤدي إليه هو اشغال القلب، وُتريكه ابلشهوات 
 وإن َل يفعلها فقد شغل قلبه هبا. -والعافية
 

حمدود، وكل شخص جيب أن يعلم أن العمر  -وهللا-وهذه قضية مهمة جداً، فالعمر 
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حمدود، والساعات حمدودة، وليس عند اإلنسان طاقة أعظم من طاقة هذا القلب والفكر، فإذا 
لتفكر يف ملكوت السماوات أشغلت هذه الطاقة الفكرية يف ذكر هللا، والتفكر يف اآلخرة، وا

واألرض، وفيما ينفعك يف دنياك، فقد أشغلتها ابْلري، وإال فستصبح الشهوات واحملرمات تدور 
يف ذهنك، وتفكر فيها، وهتوى هذه، وتتمىن هذه، وتعشق هذه، وتريد أن تتعرف على هذه، 

، وأفضل وضاع العمر يف معصية، فشغل القلب بغري ذكر هللا سبحانه، صرف ألعظم طاقة
 جمهود، وأهم قضية يف حياتك وعمرك، فيما يريده أعداء هللا من اإلنس واجلن.

 
حيث أهنم يريدون أن يشغلوا أوقات الشباب ويضيعوها هبذا الشيء، فتدور حول 
الشهوات، واملتاع الفارغ، واللذات احملرمة فتخسر جهدك العقلي والقليب، وهي أعظم خسارة، 

ت مائة رايل يتأسف ويندم، لكن إذا ضيع يومًا، فال أيسف عليه وكثري من الناس إذا ضاع
وهذا خطأ، فإذا ضيعت يومًا أو ساعة َل تذكر هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل فيها، كانت حسرة يوم 
القيامة، فما ابلك إذا كان الذهن مشغواًل هبذه الصور، والنظر إليها، وإذا كان الفكر يدور 

 إضاعة للعمر، ومدخل للشيطان أن يدعو اإلنسان إىل أي فاحشة. حوهلا،واهلم فيها، فهذا
 

وهذا يورث ظلمة يف القلب، وانقطاعًا عن هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل، ويورث أن اإلنسان إذا 
جاء إىل املسجد أييت وهذه الشهوة مسيطرة عليه، تشوش عليه ابله، وإن َل أيت إىل الصالة 

فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، ففتنة النساء هي أعظم  -العفو والعافيةنسأل هللا -فهذا أدهى وأمر 
 فتنة كما ذكر ذلك النيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم.

 حكم إضاعة الوقت فيما حرم هللا 
 
 

السؤال: أكثر شباب املنطقة يسهرون ليلهم إىل ما قبل صالة الصبح، وينام إىل صالة 
 ال يصلون، فما رأيكم؟ العصر، ونعرف منهم أانساً 

 
اجلواب: هؤالء هم الرفقة السيئة، وكما قال َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: }حيشر املرء مع من 
أحب   { حيث حيشر هؤالء يوم القيامة يف زمرة أصحاب الدخان والشيشة واألفالم 
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 واملخدرات واللغو والباطل، واحللف بغري هللا.
 

وقت، فإضاعة الوقت يف شيء ال فائدة فيه خسارة كبرية، فما ولو َل يكن إال إضاعة ال
 ابلك إذا أضاعه فيما هو حمرم، وأعظم من ذلك إذا أدى إىل ضياع صالة الفجر والظهر.

 
فهذا الرجل السهران إىل الفجر، الذي ينام مع األذان إذا جاءته سكتة قلبية يف نومه، كما 

نسأل هللا العفو -، أميوت على ملة اإلسالم حيصل لبعض الناس فمات، فعلى أي ملة ميوت
 ؟! -والعافية
 

 فأي خزي أعظم من هذا اْلزي؟!
 

 وأي مصيبة ميكن أن ُتيق أبي إنسان أو ُتيط به أعظم من هذه؟!
 

هذا لو فقد أهله أو ماله، أو جاء عدو واجتاح بيته، وأخذ أهله وقتلهم، لكان ذلك أهون 
ا مثال ضربه النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ألهل الدنيا،ملن ضيع أو مساواًي ملن فاتته الصالة، وهذ

أوقات الصالة، أو فريضة من الفرائض، فكيف من خيتار ذلك، ويسهر عمداً،ُث ينام عن هذه 
 ويعلم أنه لن يصليها؟! -نسأل هللا العافية -الفريضة 

 بعض وسائل إدخال السحر إىل البيوت 
 
 

تنا ورقة مكتوب فيها بسم هللا الرمحن الرحيم، واسم الوالدة بلون السؤال: وجدت يف بي
أصفر، والورقة ملفوفة خبيط ُتت فراش أيب، فأخذهتا الوالدة وأان معها فأحرقناها، هل هذه ورقة 

 سحر؟
 

وال بد أنه وضعها  -نعوذ ابهلل من ذلك-اجلواب: الظاهر والغالب أن هذه ورقة سحر 
 شخص ِمن يدخلون البيت.
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سحروا عن طريق اْلادمات، وال  -وهذه وقائع مشهودة-ويف هذه املناسبة كثري من الناس 

تقل هذه خادمة مغفلة ال تفهم شيئاً، بل إن هذا أمر عادي جداً عندها، فرمبا تصنعه بنفسها، 
 أو تكتب ملن يصنعه وتضعه، وقد حدثت عدة حاالت.

 
منها معصية استقدام النساء بال ودائمًا الذنب واملعصية تستتبع مصائب ومعاصي، و 

وما ينتج عن ذلك من  -نسأل هللا العافية-حمارم، وإسكاهنن يف البيوت مع الرجال واألوالد 
 مصائب.

 الوقاية من السحر 
 
 

 السؤال: هل املداومة على أذكار الصباح تقينا من السحر؟
 

السحر، وإذا ابتلى هللا  متنع وقوع -إن شاء هللا-اجلواب: نعم. املداومة على هذه األذكار 
عبداً وأراد أن يبتليه فإنه يبتليه وإن أخذ ابألسباب، لكن جيب علينا أن أنخذ ابألسباب، وهللا 

 أعلم.
 حكم األلعاب البهلوانية 

 
 

حفل ختامي للتنشيط السياحي الذي أقيم  26/12السؤال: حدث يوم األربعاء املوافق 
أ احلفل ابلقرآن، وبعض الكلمات وأغاين، ومن ضمن يف ملعب الفرح على الطريق العام، وبد

الفقرات خرج رجل يسمى البهلوان إىل وسط املتفرجني، وأحضر معه سيخًا حديدايً، ووضع 
طرفه يف األرض والطرف اآلخر يف عينه، ورأى املتفرجون أبنه ثىن السيخ بعينه، وُأحضر له لوح 

وجاءوا بصخرة حيملها أربعة أشخاص،  خشيب ِمتلئ ابملسامري احلادة، ووضعه على ظهره،
ووضعوها على صدره، وجاءوا مبطرقة ضخمة وفجروا تلك الصخرة على ظهره، وقام وليس به 

 شيء ونزع قميصه، وأراه اجلمهور وهو خمرق من جهة ظهره، وقد أصبح حديث األلسن.
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  خرياً؟أنمل توضيح ذلك هل هذا من السحر أم أن من قدرته أن يفعل ذلك، وجزاكم هللا

 
اجلواب: نقول ما فائدة عرض هذه العروض؟ إن كانت تعرض على سبيل أن هذا من 

 األولياء أو الصاحلني، أو العباد الذين هلم كرامات؛ فهذا له جواب.
 

يدعون األمريكيني واألوروبيني إىل دينهم، وليس عندهم دين يدعون  -اآلن-وعباد اهلنود 
ليها، فيذهبون إىل املدن الكربى هناك، يف نيويورك ، إليه، وليس عندهم حقائق يدعون إ

وكاليفورنيا ، وواشنطن ، ولندن ، ويلعبون مثل هذه األلعاب، فيأيت رجل ويدق السيخ يف 
رأسه، ويفعل ابحلديد مثلما فعل هؤالء، وأيخذ حديدة حمماة على النار حىت تكون محراء، 

نسأل هللا -السحر ومن استخدام الشياطني  ويضعها على الثاين إىل غري ذلك. وهذا قطعًا من
 . -العفو والعافية

 
والبطائحية -وهلذا َشْيخ اإِلْسالِم ابن تيمية ، ملا انظر البطائحية من الصوفية املشركني ابهلل 

قالوا: عالمة أنه على احلق أو أنك  -الرفاعية هم مجاعة وأتباع ما يسمونه الشيخ أمحد الرفاعي 
 نوقد انراً وندخلها حنن أو أنت.أنت على احلق: أن 

 
وَشْيخ اإِلْسالِم رمحه هللا كان فطنًا وَل يكن مثلنا ُيضحك عليه، قال للحاكم: نعم. بشرط 
أن نغسل جلودان ابلنشادر، ُث ندخل أيدينا، فقالوا: هاتوا احلطب، قال: ال حنتاج حطباً كثرياً، 

نا ابلنشادر، فلما رأوا اجلد نكلوا يكفي الواحد أن يدخل يديه، لكن املهم أن ندهن أيدي
 ونكثوا.
 

 إذاً فيها حيل شيطانية. 
 

وهذه القصة ذكرها َشْيخ اإِلْسالِم رمحه هللا بنفسه، وذكرها ابن كثري وغريهم من املؤرخني 
 يف حياته رمحهم هللا.
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فهؤالء سحرة جيب أن يقتلوا، وبعض الناس ال يقول: أنه ويل، وال يريد بذلك أن يعظمه 

أو  -مثالً -لناس تعظيم عبادة، ولكن يعظمونه تعظيم بطولة، فهو َنم وبطل، كالعيب السريك ا
غري ذلك، وهذا أيضًا فيه نوع من االستعانة ابجلن والشياطني، أو نوع من التحايل، كأن يضع 
حديدًا خمفيًا ولكن ال يراه الناس، ويضربون احلديد، ويظن الناس أهنم يضربونه، ألن كل فن 

 ه أعرف به، حىت احليل، وكل شيء أهله أعرف بطريقته وأساليبه.أهل
 

فإما أن تكون حياًل وهذه ليس فيها إشكال إال من جهة أهنا توهم الناس فيظنون أن هذا 
 خارق لألسباب. 

 
فالصحابة رضي هللا عنهم عندما كانوا ُيضربون ابلسيوف فإهنم ميوتون، مثلما حصل حلمزة 

 فهل هذا الذي َل يتأثر ابلضرب أفضل من محزة أو أنه أقوى منه؟!رضي هللا تعاىل عنه، 
 

حُيدث ارتباكاً للناس؛ ألن من حكمة هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل أنه ربط  -ال شك-فهذا العمل 
األسباب ابملسببات، فجعل لكل شيء سببًا، فلو ُتركت كأس من مكاهنا بدون أي سبب فإن  

لناس مجيعًا على هذا، حىت الصغار والكبار، حىت اجلهلة ال بد كل الناس تندهش! فاهلل فطر ا
 عندهم من األسباب.

 
فمن األسباب املعروفة أن شخصًا نضع على بطنه صخرة، أنه ميوت، فكيف أييت واحد 

 وتوضع الصخرة على بطنه ومع ذلك ال يضره؟! 
 

ملسببات، فهذا فنكون هبذا هدمنا قاعدة متعارف عليها قطعًا، وهي قاعدة األسباب وا
يؤدي إىل إرابك يف العقل، وهذا االرتباك منه يدخل الفساد والشر والشرك واإلحلاد؛ ألن هللا 
تعاىل َل يفضلنا إال هبذه العقول، وَل أيمران أن نسري يف األرض ونضرب يف مناكبها إال بناًء على 

ُه َوتـََعاىَل، فإذا ضاعت هذه أن هناك أسبااًب معينة، إذا أخذان هبا نلنا ما يريد هللا ُسْبَحانَ 
فإننا نتيه بعد ذلك، ويصري الواحد منا يصد ق  -وهي األسباب واملسببات-االرتباطات العادية 
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 ما ال ُيصدَّق، وينكر ما ال جيوز إنكاره.
 

فهي على أي حال من املنكر الذي جيب أن حيارب، وفيما أعلم أن هذا ِمنوع، فقبل 
وحنن ما زلنا طالاًب يف املدرسة، جاءت فرقة هندية، وأرادت ان حوايل عشرين سنة من اآلن، 

تعمل سريكًا يف الباحة ، فُمنعوا وجاء أمر مبنعهم من إقامته، بسبب أنه كان يشتمل على هذه 
 األلعاب البهلوانية كما يسموهنا.

 حكم التعامل مع البنوك 
 
 

ي سيارات ُث تبيعها السؤال: أنه ُسئل بعض العلماء عن شركة الراجحي أهنا تشرت 
 للمواطنني ابلتقسيط، فقالوا: ال أبس بذلك، فما رأي فضيلتكم؟ 

 
اجلواب: ليس هذا كل ما يف األمر، لكن بعض الناس قالوا: إذا كانت الشركة تتعامل 
ابلراب، وكانت هذه املضاربة إسالمية فال أبس بذلك؛ ألن املعامالت الربوية يف البنوك ال متنع أو 

 امالت اإلسالمية فيها. ُترم املع
 

والصحيح أن هناك فرقًا بني العقد املنفصل وبني ما كان من ضمن العملية الربوية، أي: 
أن األصل يف البنوك والتمويل هو: االئتمان واإلقراظ واإليداع، هذا هو عمل البنوك، لكن كون 

 وعمل فيها مضاربة، فإن يبيع األمسنت، أو مواد بناء، أو أخشاابً  -مثالً -الواحد مرابيًا لكنه 
 هذا العمل يعترب صحيحاً وخارجاً عن الراب. 

 
فهذا العمل غري العمل الذي هو عمل البنك األساسي، الذي يكون فيه البنك مكاانً 
للتسجيل والقيد، حيث أن اإلنسان يودع املال يف البنك، ويقول له البنك: ماذا تريد، هل 

 ؟ قال: ال. أانال أريد رابً. -بطريقة الراب أي-مضاربة إسالمية أو على عادتنا 
 

فهذا األمر يعترب استهزاء بدين هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل، واستهزاء أبهل الدين الذين يذهبون 
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 إليهم ويقولون هلم هذا الكالم. 
 

واملقصود أن املرايب لوعمل أي عمل آخر خارج الراب فإن هذا العمل يعترب حالاًل، وال 
كل معامالت املرايب حرام، لكن إذا كانت ِما يدخل من ضمن عملية الراب من   نقول: إن

 فهذا هو احلرام. -كما تتعامل به البنوك-التمويل واإلئتمان واإليداع...إىل آخره 
 

أو  -مثالً -فهذا املال الذي تتعامل به البنوك حرام، وهذا يقع كل يوم، وليس يف كل شهر 
وم على مبلغ معني، وتتم املقاص ة يف مؤسسة النقد بني البنوك، سنة، حيث يقف ل الرصيد كل ي

ماذا أخذ، وماذا أعطى؟ فهم ال يقولون: هذا احسبوه مع حق اإلسالم وهذا احسبوه مع الراب، 
 بل كله خمتلط ليس فيه فرق، وال نضحك على أنفسنا.

 حكم طلب الدعاء من أهل اْلري والصالح 
 
 

ن يظن به اْلري والصالح كالعلماء؟ وهل طلبه منهم من السؤال: ما حكم طلب الدعاء ِم
 التواصي املشروع أم ال؟

 
اجلواب: َشْيخ اإِلْسالِم ابن تيمية رمحه هللا يقول: ليس به أبس، ويستدل بقول النيب َصلَّى 

 هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم لـعمر : } ال تنسنا اي أخي من دعائك   {. 
 

وجائز، ولكن هناك فرق بني اجلائز  -إن شاء هللا-أبس به  فطلب الدعاء من الصاحلني ال
 وبني املندوب إليه أو املطلوب واملستحب واملشروع.

 
فالواجب أو املطلوب أو املشروع يف الدعاء هو أن يُدعى هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل مباشرة، 

طلب من غريه أن ودعاء العبد لربه بنفسه قد يكون واجبًا، وقد يكون مستحبًا، لكن أن ي
فهذا جائز، وأيهما أفضل اجلائز أم املشروع  -أي: أخ يف هللا صاحل أو من العلماء-يدعَو له 
 واملندوب؟
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املشروع أفضل، فال جيعل ذلك على سبيل االتكال فال يدعو هللا، وإمنا يظل يذهب ويزور 

ن تدعو هللا، وهذا هو الصاحلني وأهل اْلري ويقول: ادع يل، وال يدعو هللا هو، بل الصحيح أ
 القاعدة واألصل، وال أبس أن تقول ألحد إخوانك: ادع يل.
 حكم قول القائل: لو ال هللا وفالن، ولوال العاَل الفالين 

 
 

 السؤال: قول الناس: لوال هللا وفالن، ولوال العاَل الفالين، هل هذا من التوسل احملرم؟
 

رك األلفاظ، كقول: ما شاء هللا وشئت، اجلواب: هذا من األلفاظ الشركية، وهو من ش
اً؟! قل ما شاء هللا وحده    فعندما قاهلا الرجل، قال النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: }أجعلتين هلل ند 

{ واحللف بغري هللا بغري ني ة تعظيم احمللوف به كتعظيم هللا، أو أن يقول لوال هللا وفالن، هذا من 
 أصغر، ولكنه ذريعة ووسيلة إىل الشرك األكرب. شرك األلفاظ، وهو شرك

 
وإذا اقرتن به اعتقاد صاحبه أن هذا احمللوف به أو هذا الذي قيل فيه لوال فالن أنه هو 
فعاًل الذي يؤثر أتثريًا مستقاًل بذلك، وهو صاحب األمر والتدبري والشأن، فإن ذلك يكون 

 شركاً أكرب. 
 

يعتقدون أن هللا تعاىل فو ض األمور إىل  -اذ ابهللوالعي-وكثري من الروافض والصوفية 
األولياء، فأعطى عبد القادر اجليالين مفاتيح األقاليم السبعة، أو أعطى كل واحد من األولياء 

 وهذا شرك أكرب.  -والعياُذ ابهلل-مفتاح إقليم من األقاليم، وأنه يدب ر ويرزق وحييي ومييت 
 

يالين َل حيصل شيء، بنية التفويض يف التصرف، فهذا إذًا إذا قال: لوال عبد القادر اجل
شرك أكرب، أما إن قال: لوال فالن ما جاء كذا، فهذا من األلفاظ الشركية اليت يتحرز منها، 

 ألهنا قد توهم وقد تؤدي للشرك الكرب، فيقول اإلنسان: لوال هللا ُث فالن.
 حكم دفن أطفال الكفار يف مقابر املسلمني 
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ول األخ: إذا مات طفل من أبوين نصرانيني يف بلد اإلسالم، فهل يدفن يف السؤال: يق
 مقابر املسلمني نظراً لفطرته، أو ماذا يعمل به وهذه واقعة يف إحدى املستشفيات.

 
اجلواب: هذا ِما يبني لنا خطر وخمالفة وإجرام وذنب من يستقدم الكفار إىل جزيرة العرب 

 ذه من الشواهد ومن األدلة على صحة وأتكيد هذا اْلطر.، ألنه ال جيتمع فيها دينان، وه
 

فإن املعصية إذا ارتكبت فإهنا تستتبع وتستلزم معاصي، فلم ا أدخلناهم بالدان، وعصينا هللا 
 ورسوله، وأتينا هبم إىل بالد اإلسالم الطاهرة، جاءت مشاكل إذا ماتوا، أو مات أطفاهلم.

 
ل هلم مقربة خاصة، وهذا ميكن أن يكون وقد قال بعض الناس: أحسن شيء أن نفع

اجتهادًا أو غفلة أوجهاًل، وقالوا: ملاذا ال َنعل يف كل مدينة مقربة للكفار؟ فهم يريدون أن 
جيعلوا هلم وقفًا يف بالد املسلمني، فيزوروهنم وأييت إليهم أهلوهم، ويومًا من األايم يطالبون 

 ابألرض.
 

 
 نه ال جيوز دخوهلم فكيف َنعل هلم مقربة؟! فهذا من غاية الغفلة والغباوة، فإ

 
وابلنسبة للطفل فإن الطفل تبٌع ألبويه يف األحكام، فلذلك الطفل النصراين يعترب من 
النصارى، والطفل اليهودي يعترب من اليهود ما دام أبواه موجودين، وخيرج من هذا احلكم يف 

يف حي من أحياء اليهود والنصارى،  حالة ما إذا وجدته يف بلد فيها مسلمون وفيها كفار، أو
فأخذته أنت، فهذا يكون حكمه اإلسالم؛ ألن  -فهو لقيط-وهو مولود، ال يعلم له أب 

 األبوين ليس هلما عليه والية، أو سلطة.
 

 فالطفل يعترب تبعاً ألبويه، وهلذا ال جيوز أن يقرب يف مقابر املسلمني.
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 نازة حكم االلتزام ببعض األدعية عند العزاء واجل
 
 

 السؤال: ما حكم االلتزام ببعض األدعية عند العزاء واملشي ابجلنازة؟ 
 

اجلواب: كثري من الناس يردد عبارات غري مشروعة يف العزاء واجلنازة، مثاًل: ارحم ارحم، أو 
يقرءون الفاُتة وهم حيملون اجلنازة، أو أي شيء غري مشروع، وهذا كله بدعة، وإمنا السن ة يف 

هو الدعاء، فكل إنسان يدعو للميت ابلرمحة واالستغفار، ويتذكر اآلخرة، وميشي يف  مثل هذا
 .-إن شاء هللا تعاىل-اجلنازة، وله يف ذلك من األجر قرياط 

 
وأم ا الدعاء بعد الدفن فهو الدعاء ابلتثبيت، ألنه يف تلك اللحظة ُيسأل، وال أبس أن 

نواع من التضرعات والتوسالت اليت ذكرانها يف يدعو اإلنسان أبي أدعية، ويتضرع إىل هللا أب
أمساء هللا وصفاته، أبن يثبته، وهذا ال أبس به ما دام َل يلتزم دعاًء معيناً، ويظن أن هذا الدعاء 

 هو املشروع، مع أن النيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َل يشرعه.
 كيفية الرد على من يؤول آايت املعية 

 
 

بارك وتعاىل يقول: أَلَْ تـََر َأنَّ اَّللََّ يـَْعَلُم َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض َما السؤال: هللا ت
ثـََر ِإالَّ َيُكوُن ِمْن ََنَْوى َثالثٍَة ِإالَّ ُهَو رَاِبُعُهْم َوال مَخَْسٍة ِإالَّ ُهَو َساِدُسُهْم َوال أَْدىَن ِمْن َذِلَك َوال َأكْ 

[ 7 َما َكانُوا ُُثَّ يـُنَـبِ ئُـُهْم مبَا َعِمُلوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ اَّللََّ ِبُكلِ  َشْيٍء َعِليٌم  ]اجملادلة:ُهَو َمَعُهْم أَْينَ 
[ والنيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه 5فإذا سألنا أحد أين هللا؟ نقول له: الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى  ]طه:

ن هللا؟ قالت: يف السماء    { فيقول: بل معنا يف كل مكان، وهذه َوَسلََّم: } سأل اجلارية: أي
 اآلية دليل على ذلك، فكيف نوفق بني هذا وذاك؟

 
اجلواب: هللا تعاىل معنا يف كل مكان بعلمه وهذه اآلية: أَلَْ تـََر َأنَّ اَّللََّ يـَْعَلُم َما يف 

[ 7ها قال: ِإنَّ اَّللََّ ِبُكلِ  َشْيٍء َعِليٌم ]اجملادلة:[ ويف آخر 7السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض ]اجملادلة:
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 فإذاً هو معنا بعلمه، لكن بذاته عز  وجل على العرش استوى.
 

 إذاً ال يوجد إشكال واحلمد هلل. 
 

[ قال بعض 84ويف اآلية األخرى: َوُهَو الَِّذي يف السََّماِء ِإَلٌه َويف اأْلَْرِض إِلٌَه  ]الزخرف:
: إذًا هو يف األرض موجود ويف السماء موجود بذاته، فنقول هلم: هذا املعىن ال أهل البدع

يصح، بل الصحيح أنه يف األرض إله معبود، ويف السماء إله معبود، وهو املستحق وحده 
 للعبادة.
 

 حكم قول القائل: اللهم إين أتوسل إليك حبيب للصاحلني 
 

توسل إليك حبيب  للصاحلني من العلماء السؤال: هل جيوز أن يقول أحد: اللهم إين  أ
 والدعاة؟

 

اجلواب: قوله: اللهم إين أتوسل إليك أبين أحب  فالانً، وما أحببته إال  فيك، ولوجهك 
فهذا صحيح وجائز، ألن احلب يف هللا أوثق عرى اإلميان، فإذا دعوت هللا  -مثالً -الكرمي 

 .-إن شاء هللا-فال أبس بذلك  ابحلب يف هللا، فقد دعوته أبمٍر وعمل صاحٍل مشروع
 

 حكم الواسطة يف طلب غرض دنيوي 
 

 السؤال: ما رأيك يف الواسطة اليت يتوسط هبا الناس للحصول على عمل، هل فيها شرك؟
 

اجلواب: إذا كان شخص يريد واسطة لوظيفة أو عمل فهذا ال يعترب شركاً، بل هذه 
 أسباب دنيوية.

 
َها َوَمْن َيْشَفْع َشَفاَعًة َسيِ َئًة َيُكْن َلُه ِكْفٌل لكن: َمْن َيْشَفْع َشَفاَعًة  َحَسَنًة َيُكْن َلُه َنِصيٌب ِمنـْ

َها  ]النساء: [ فهذا حسب النوع، إن رأيت شااًب حمتاجًا وتوسطت يف إدارة من 85ِمنـْ
 اإلدارات، ليعمل شاب جيد، ويف وظيفة طيبة، فهذا ال أبس به.
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العمل شر أو فساد، كاْلمر أو الزان، أو فيه رشوة، أو  -والعياذ ابهلل-وإم ا إن كان 

الواسطة هذه حجبت حقاً ألحد، أو حرمت إنساانً من حقه، أو أعطت ظاملاً وكبتت مظلومًا، 
 فهذه تكون شفاعة حمرمة.

 
 الدليل على وجود صحوة إسالمية يف خارج اململكة 

 

ن ذلك صحيحاً، فما دليلكم السؤال: هل هناك صحوة إسالمية خارج اململكة ، وإذا كا
 على ذلك؟ 

 

يف كل مكان، واألدل ة على ذلك أهنم  -واحلمد هلل-اجلواب: نعم هناك صحوة موجودة 
يطالبوننا كل يوم، وكل حني إبرسال الكتب والدعاة، وهم يصربون على ما يصرب عليه الشباب 

، فنحن هنا َند معنا على هنا، وهم يف مصر واجلزائر وغريها من البالد يتحملون ما ال نتحمل
وعندان بعض األحكام املقامة، لكن  -واحلمد هلل-احلق أنصارًا وأعواانً، وجمتمعنا يقبل اْلري 

 هناك جتد القوانني الوضعية واجملتمعات تنكر عليهم، ومع ذلك يقاومون ويطبقون السنة.
 

ذلك يف مظهرهم، يف إمياهنم، وك -إن شاء هللا-فالفتيات حمجبات، والشباب على السنة 
ويدعون إىل هللا، ويؤذون يف سبيل هللا، وكثري من الدول وخاص ة التقدمية ، وكذلك البعثية ، 
السجون فيها ِمتلئة إىل اآلن وإىل هذه اللحظة من الشباب املؤمن، حىت يف أمريكا بلد الفساد 

األطهار األبرار يعيشون هناك عيشة  -من اململكة وخارجها-واإلحلاد جتدهم من مجيع الدول 
 يف جمتمع الكفار الفج ار، فهذا موجود واحلمد هلل.

 
 

 هل قرب احلسني يف القاهرة؟ 
 

السؤال: أخ يقول: مسعت من أحد املشايخ أن الذي يف مكان قرب احلسني يف القاهرة هو 
 مكان لرجل نصراين، فما صحة هذا؟ 
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يس موجودًا هناك ال كله وال اجلواب: أان ال أعرف هذا وال أجزم بذلك، لكن احلسني ل

 رأسه، وهذا مؤكد قطعاً.
 

 نصيحة حول كيفية الدعوة 
 

السؤال: أان مصري أعمل هنا، وإذا ذهبت إىل القاهرة أريد أن أوضح للناس فساد ما 
يعتقدونه يف قرب احلسني وال أستطيع، فما هي الطريقة اليت تنصح هبا إلنكار هذا املنكر 

 العظيم؟ 
 

: نسأل هللا أن يوفق هذا األخ الكرمي، وقد أحسن من انتهى إىل ما مسع، اجلواب: أوالً 
وجعلنا هللا وإايكم مجيعًا ِم ن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهذا من فضل هللا عز وجل  أن 

، يكون فينا دائمًا ِم ن إذا مسع شيئًا من كتاب هللا أو سنة رسوله َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم استجاب
فهذا األخ نو ر هللا قلبه، وعرف أن هناك واجبًا عليه ما دام عرف التوحيد أنه إذا ذهب إىل 

 بالده أن يدعوهم إليه، وأن حيذ رهم من الشرك.
 

أم ا الطريقة، فعليك ابلوسيلة اليت ذكرها هللا تعاىل: ادُْع ِإىَل َسِبيِل َربِ َك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة 
[ فخذ الناس ابإلقناع رويدًا رويداً، إبدأ أبقاربك، مثاًل: زوجتك أو 125]النحل:احلََْسَنِة  

أقاربك أو أعمامك أو زمالؤك مبن يثق بكالمك، ومن حيبه واطرح املوضوع كقضية عقلية 
هادئة، وبني  له ابألدلة الشرعية املبسطة، وبني له الذي ينفع والذي يضر، فإذا جئتهم 

 يُلني هللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل لك قلوهبم. -ء هللاإن شا-ابألسلوب الطيب 
 

 كيفية إزالة مواطن الشرك 
 

السؤال: يف منطقتنا مكاٌن يسمى جبل لقمان ويد عون: أن قرب لقمان فيه، ويقوم بعض 
 الناس بدعائه فما العمل؟
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ل اجلواب: هذه أول مرة أمسعها، وقد كانت عندان شركيات، وكان الناس يذهبون للجبا

والقبور، فإن كان بقي أحد يذهب إليه ولو اندراً، أو قد يعاد الذهاب إليه فيجب إزالته 
ابلكلية، ومن فعل ذلك فليحتسب األجر العظيم عند هللا، ألن النيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، 

سمها   { أرسل عليًا رضي هللا عنه على أن: }ال يدع قربًا مشرفًا إال سواه، وال صورة إال ط
 وكما أرسل خالداً رضي هللا عنه فقطع رأس العزى.

 
فهذا حيتسب األجر العظيم عند هللا، ففي بعض املناطق يف جهة ينبع وما حوهلا ُكتب 
عنها، فجاء الدفاع املدين وفج ر صخورها أبمر من رجال مساحة الشيخ عبدالعزيز رمحه هللا، 

 ونسأل هللا أن تنسى هنائيًا. -فاحلمد هلل-فهذه تفج ر وتزال وإن كانت نسيت ابملر ة 
 

 حكم قول القائل اشفع يل اي حممد! 
 

 السؤال: ما حكم من يقول: اشفع يل اي حممد؟
 

اجلواب: هذا دعاء لغري هللا وهو من الشرك األكرب، ولكن نسأل هللا ونقول: اللهم شف ع 
 يعاً لنا يوم القيامة.يفَّ رسولك، فنسأل الشفاعة من هللا، وندعو هللا أن جيعله شف

 
 )  معىن قوله تعاىل: )َوِغيَض اْلَماُء َوُقِضَي اأْلَْمُر َواْستَـَوْت َعَلى اجْلُوِديِ 

 
السؤال: ما معىن قول هللا تعاىل: َوِغيَض اْلَماُء َوُقِضَي اأْلَْمُر َواْستَـَوْت َعَلى اجْلُوِديِ   

 [؟44]هود:
 

سماء أن تقلع عن املطر، وأمر األرض أن تتشربه فغاب اجلواب: املعىن: أن هللا تعاىل أمر ال
يف األرض، ومعىن غاب أي: هبط ونزل يف األرض، واستوت على اجلودي أي: استقرت 
السفينة على جبٍل يسمى اجلودي، ولو سأل سائل: أين يقع، وكم طوله، تقول: هذا ال يهمنا 
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 وَل يتعبدان هللا بذلك.
 

 شهر رمضان، وحكم الصيام عنه حكم من تويف وبقي عليه يوم من 
 

السؤال: األخ يقول: إن جدته توفيت وبقي عليها يوم من شهر رمضان، فإذا صامت 
 ابنتها عنها، فما احلكم؟

 
اجلواب: إذا صامت ابنتها عنها فهم مأجورون على ذلك، وإن َل يفعلوا فالصيام على أي ة 

 حال قد سقط عنها لعجزها.
 

  السكن الداخلي للجامعات حكم إرسال البنات للسكن يف
 

السؤال: مسألة أن بعض اآلابء من منطقة يرسل بناته إىل منطقة أخرى، ويقول: َل يقبلوها 
يف املدارس اليت يف الباحة ، فنرسلها جلدة ، وقال: تسكن يف السكن الداخلي، فما حكم 

 ذلك؟
 

اً، وهللا لو تعلمون ما الذي جيري وماذا جرى يف السكن الداخلي يف  اجلواب: عجيب جد 
جامعة جدة وغريها! لكان اإلنسان حيبس ابنته ابلسالسل، ولو تعيش صم اء بكماء عمياء، 
وليس فقط أال تتعلم وأال أتخذ اجلامعة، فهناك ُتدثت مصائب وفنت، فهم عندهم إذن 
ابلرحالت اجلماعية إىل البحر، ورحالت تسويقية، وحضور حفالت، وخروج مع الزميالت، 

عم ا حيدث داخل السكن من أمور وهي اثبتة، واهليئات تتابعها، والدعاة يالحقوهنا،  فضالً 
 وبعض املخلصني يف اجلامعة يتابعها.

 
ًا أنك جتد الرجل فيه الدين واألصالة والعادات الطيبة، ُث  فحقيقة أنه شيء عجيب جد 

اذا؟ قال: من أجل أن يرسل ابنته هناك، يقولون له: أين ابنتك؟ قال: يف السكن اجلامعي، مل
أتخذ شهادة، سبحان هللا! يكتب يف اجلرائد تقريبًا كل يوم أن أخذ البنت للشهادة العليا 
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أصبح سببًا يف حرماهنا من الزواج، فماذا أفادت هذه الشهادة؟! حيث تصبح املتخرجة من 
رى أهنا اجلامعة ترضى أن تكون زوجة لرجل طاعن يف السن، واألمر ليس فيه شيء، لكن هي ت

ُحرمت، وترى أهنا تصبح زوجة اثنية، وأيضًا أمر الزوجة الثانية ليس فيه شيء، لكن هي ترى 
أن أختها اليت يف املتوسطة أو يف الثانوي، أخذت شااًب واراتحت، وهي أخذت كبريًا أو زوج 

هللا  نسأل-الثانية، وال يوجد أمامها إال ذلك، وإال لن تتزوج، فأصبح تعليمها نكبًة عليها 
 .-العفو والعافية


