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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 . هـ  1481ـ  1ـ  4                                                 

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 

بهداه ، اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا 

 .ا آمين ولوالدينا ولمن له حق علين

 : أما بعد 

 .فبين يدي الدرس نجيب عن بعض األسئلة 

 : السؤال 

يوجد في البقاالت واألسواق أعداد كبيرة جداً من الدجاج المستورد والمذبوح 

ببى علبى ال ريقبة ا سبالمية فهبل  ذا  خارج المملكة ، ويكتبب علبى وروفبه ذ 

أو أن المسببلم كتببت هببذه العبببارة يحببل أن نجكببل بموجبهببا دون تحببر وتقبب    

دع ما يريبب  : " مجمور باالبتعاد عن المتشابهات لقوله عليه الصالة والسالم 

فمن اتقى الشبهات فقبد اسبتبرأ لدينبه وعر به : " ، وقوله "  لى ما ال يريب  

 .، أفيدونا " 

 : الجواب 

وطعامم الانين  : أن األصل في هذه المسجلة راجع  لى قول هللا جبل وجاللبه 

وال عام يشمل المذبوح يعني اللحم  تمب حلٌ لكم وطعممكم حلٌ لهم أوتوا الك

الببذي يببذكى ويببذبى ، ويشببمل غيببر ذلبب  مببن األ عمببة ، فاألصببل أن  عببام 

 .الكتابيين مباح أكله ، وهذا الدليل عليه واهر من الكتاب والسنة 

 و ذا تبين هذا فهل الموجود اآلن فبي البدول التبي دينهبا النصبرانية ، أو أهلهبا

نصارى بالنسبة ، هل هم يلحقون بهذا األصل أم ال   اختلف العلماء في ذل  

 :من المعاصرين على قولين 

مبن اسببتدام األصبل الموجببود فبي القبرآن والسببنة مبن أن  عببام : القبول األول 

النببي  ن أهل الكتاب البذين فبي زمبن : الكتابي وذبيحة الكتابي جائزة ، وقال 

أنهم كانوا كفاراً وكانوا مشبركين وكبانوا يعببدون  ال ش  صلى هللا عليه وسلم
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هللا الصليب ويعبدون المسيى ويعبدون أمبه ويعببدون عزيبراً ، ويعببدون غيبر 

، ومببع ذلبب  أببباح ذبيحببتهم مببع أنهببم ليسببوا علببى الببدين الصببحيى ، جببل وعببال 

وهؤالء في هذا الزمن  ما أن يكونوا على أصل ذل  البذين ، و مبا أن يكونبوا 

رى المتمسكين ، وعبل كبلف فهبم منسببون للنصبرانية فتبباح ذبيحبتهم من النصا

 .سواٌء كانت الذبيحة معلومة الذبى أو غير معلومة الذبى 

قول  ائفبة مبن أهبل العلبم ومبنهم فبي زمننبا المعاصبر سبماحة : القول الثاني 

الشببيع عبببد هللا ابببن حميببد ، رحمببه هللا وجماعببة أي بباً معببه ، فببي أن الببذبائى 

هبببا الحرمبببة ، وأن األصبببل فبببي األشبببياء ا باحبببة  ال فبببي مسبببجلتين األصبببل في

الفروج يعني في النكاح والذبائى ، فجعل األصل في هذين الحرمة حتى يقوم 

الدليل على ا باحة ، واستدل على هذا بعدة أدلة منهبا حبديع عبدي اببن حباتم 

ل ، أنه سبجل عمبا يصبيده بسبهمه قبا النبي صلى هللا عليه وسلمالمعروف وأن 

فإن وجدت كلب  ، يعني  ذا أرسلت كلب  المعلبم ، وحبديع السبهم : وقال فيه 

 ذا وجبدت : " ، المقصبود قبال "  ذا أصاب بحده ، و ذا أصباب بعر به : " 

، فدل هذا عندهم على " كلب  أكل فال تجكل فإن  ال تدري صاده ل  أم لنفسه 

وهبو أنبه أرسبل كلببه  أن األصل عدم ا باحة ، ألنه لم يرجع فيه  لى األصبل

المعلم ، و نما جعل األصل أن  ال تدري هل هو صاده لنفسبه أم صباده لب    

 . فجعل ذل  دليالً على عدم ا باحة 

واسببتدلوا أي بباً بببجن الواقببع الموجببود اآلن فببي كثيببر مببن البببالد أنهببم يببذبحون 

واٌء الدجاج بالذات بالصعق ، ألنه أسهل  ثم بعد ذل  يذبى أو تفصل الرقبة سب

فيموت من الصعق ، وهذا ألف فيبه , بذبى أو بفصل ، والمقصود أنه يصعق 

 الشيع عبد هللا ابن حميد رسالة معروفة في حكم الذبائى المستوردة 

و ذا تبببين هببذان القببوالن ، فببإن األرجببى منهمببا هببو األول ، وهببو أن األصببل 

ة يرجبع فيهبا الشرعي هو أن ذبائى  أهل الكتاب جائزة ، وأنه لبو كبان المسبجل

أولبى ، فبي  النبي صبلى هللا عليبه وسبلم لى التحري ، لكان التحري في زمن 
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أننببا ال نببدري هببل ذبحوهببا لكنائسببهم   أو ذبحوهببا لمعبببوداتهم   أم ذبحوهببا 

  النبي صلى هللا عليه وسلملل عام   وما دام أن االحتمال موجود في زمن 

طعامم الانين أوتاوا الكتامب  : ل باالجتناب ، ببل قبا هللا جل وعال ولم يجمرنا 

فهبذا يبدل علبى أن ذبيحبة الكتبابي  نهبا جبائزة ، سبواٌء علمنبا كيبف  حلٌ لكم 

يذبى أم لبم نعلبم كيبف يبذبى ، ويؤيبد هبذا األصبل أن مبا يبجتي للمملكبة بالبذات  

المملكببة العربيببة السببعودية مببن الببذبائى تشببرف عليهببا لجببان متخصصببة تتبببع 

ج وتع ي شهادة بجن  نتاج هذا المصنع يكون على سفارات المملكة في الخار

 لى آخره وأي اً .. ال ريقة الشرعية أو ا سالمية ، أنه ما يصعق وأنه يذبى 

هنا  لجان تتبع المراكبز ا سبالمية فبي الخبارج تتعباون معهبا السبفارات فبي 

زيارة هذه األماكن والتجكد من أن  ريقتها في البذبى  ريقبة شبرعية ، ولهبذا 

 .  ن ما تجده في السوق من هذه الذبائى فهي ذبائى أهل الكتاب :  نقول

وأما  ذا كانت أتت من دول شيوعية أو دول ليست ، يعني ال تتحرى أو ليس 

يوجد فيها جمعيات أو سبفارات تتحبرى ، فبإن هبذا تجتنبب بعبض البدول لكبن 

 ن : ل األصببل فببي الببذبائى التببي تببجتي مببن الببدول الكتابيببة أنهببا جببائزة ، ال يقببا

البدول اآلن ليسبت نصببرانية ببل علمانيبة ، لكببن هبي ولبو كانببت علمانيبة فهببي 

نصببرانية فببي الواقببع ، يعنببي نصببرانية فببي والئهببا ونصببرانية فببي تقديسببها 

 .للكنيسة وللباباوات ولكبارهم ولهذا يدخلون فيما كانوا عليه سابقاً 

 : السؤال 

:  قوله صلى هللا عليه وسلم  بما يوجه الخلود األبدي في النار لقاتل نفسه في

من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداً مخلداً " 

 الحديع فيما أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب قاتل  النفس  " أبداً 

 : الجواب 

هذا من أحاديع الوعيد ، وأحاديع الوعيد يقصد منها تقرير األصل ويقصد 

يف والتحذير من هذه األفعال ، فتفهم مع األدلة األخرى منها أي اً التخو
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واألدلة األخرى دلت على أن الذي يوجب الخلود في النار هو الكفر ، أما 

 من مات على التوحيد فإنه يخرج من النار ، والقاتل الذي يقتل نفسه أو 

يقتل غيره أو يجكل الربا أو ما أشبه ذل  ، فخلوده ، خلود بمعنى مكع  ويل 

يعذب أشد من عذاب غيره ، لكنه  ذا كان من أهل التوحيد فإن البد أن يكبون 

حبرم علبى النبار أن يخلبد فيهبا  هللا جبل وعبال له يوم يخرج فيه من النار ألن 

 . من كان في قلبه مثقال ذرة من  يمان 

وقبد أجمبع أهبل السبنة والجماعبة علببى أن أهبل التوحيبد الببد أن يخرجبوا مببن 

عهم كبائر ، فالمقصود أن الحديع هبذا وأمثبال ذلب  ممبا يبرد النار و ن كان م

المقصببود منببه الوعيببد والتخويببف فببي هببذا والخلببود فيببه المقصببود بببه الخلببود 

ال ويل األبدي يعني بما أبدية بما يناسب أبدية أهل التوحيد ، يعني بمعنى أن 

ر يمكبع أهل التوحيد  ذا كان الذي يعذب فيه مثالً يعني ، الذي يعذب في النبا

أبده أعلى أبدله مثالً مائة سنة فإن هذا يمكع أعلى مبا كتبب علبى تعبذيب مبن 

مات على التوحيد ، ودونه من كان أقل من ذل  من المعاصي  لكن ليس هبو 

 .كهيئة الكفار والمشركين الذين ماتوا على الكفر 

 : السؤال 

به هذا سؤال عن  مام جامع يسجل عن بعض ، هذا أحسن يتصل بي ونجاو

 .حتى ما يكون الجواب عاماً 

 :  السؤال 

رجل اشترى سلعة من السوق فلما خرج من السوق جاءه شخ  يعرفه فقال 

أ لب من   لباً أن تبيعني هذه السلعة بسعرها ، فوافق البائع وذهب هذا : 

المشتري ليح ر النقود له من غد ، فلما جاء من غد رفض أن يع يه 

 ع ، فهل هذا جائز  السلعة بحجة أنه تر  البي

 : الجواب 

البيع له أركان ، ا يجاب والقبول ، فإذا كانت السلعة موجودة وحصل 

ا يجاب والقبول فهذا تم البيع ، و ذا كان أنهم تفرقا على الشراء ولكن على 
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أن يح ر المال ، ثم أح ره من غد ، فليس للبائع أن يرجع ألن البيع تم 

 ه ، يعني من البيع ألن هذا من الخلق الحسن لكن يستحب للمشتري أن يقيل

أبيعب  ، بعينبي : لكن البيع تم  ذا كانت السلعة موجبودة وتبم عقبد البيبع ، قبال 

اشتريت ونحو ذل  ، انتهى ، انتهبى المقصبود مبن : بعت  ، وهذا قال : وقال 

أركان البيع ، والثمن ليس من األركان ، الثمن مبن مقت بى البيبع لبيس ركنباً 

: ر اً يعني يصى البيع بدون ثمن ، يعنبي ببدون ذكبر ثمبن ، بعنبي قبال وال ش

بعتبب  ، خببال  تببم البيببع  ذا كانببت السببلعة معروفببة غيببر مجهولببة  ولببيس ثببم 

بعنبي ، : مانع آخر في العقد من الغرر أو الجهالة أو الربا أو نحو ذلب   قبال 

ذا تنازعبا فبي بعتب  ، ولبو لبم يبذكر البثمن فبإن البيبع تبم ، ثبم بعبد ذلب   : قال 

م  ذا كببان لببه قيمببة  الببثمن فإنببه يرجببع  لببى ثمببن المثببل  ذا كببان مثليبباً أو تقببو 

 .معروفة 

 : السؤال 

 .أرجئت السؤال : يقول 

 : الجواب 

ألنه يحتاج  لى تفصيل ونرجع السائل  لبى محا برة لبي , ونرجئه بعد زيادة 

,  البب العلبم ألن الجواب كيف ي لب , " المنهجية في  لب العلم " بعنوان 

 .اقرأ .   .. وكيف يرتب نفسه فيه   تحتاج  لى تفصيل 

 

: الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسبالم علبى أشبرف األنبيباء والمرسبلين

 :قال شيع ا سالم محمد بن عبد الوهاب 

نسببة النقبائ   ليبه سببحانه ، كالولبد والحاجبة :  المسألة الحمدياة وارربعاون

ربببانهم عببن بعببض ذلبب  ، هببذا الكتبباب أو هببذه الرسببالة  والتعببب مببع تنزيببه

رسبول هللا صبلى هللا عليبه العويمة ، رسالة مسائل الجاهلية التي خبالف فيهبا 

أهببل الجاهليببة مببن الرسببائل المفيببدة للغايببة مببن تببجليف ا مببام المصببلى  وسببلم 

المجببدد شببيع ا سببالم محمببد بببن عبببد الوهبباب رحمببه هللا تعببالى وأجببزل لببه 
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وقصد ا مام رحمه هللا شيع ا سبالم مبن تجليفهبا مبا ذكرنباه لب  فبي  الثواب ،

 أول الشرح من أن أهل الجاهلية كانوا على دين ، كانوا يتدينون بجنواع من 

الدين ولهم اعتقادات ولهم سلو  ولهم أحوال اجتماعية ولهم اعتقادات عمليبة 

آخبره والنببي  لى .. واعتقادات  لهية ولهم صالت وتعبدات ودعاء وصلوات 

أن يتمسبب  بببدين  بببراهيم  هللا جببل وعببالصببلى هللا عليببه وسببلم لمببا بعببع أمببره 

الخليببل عليببه السببالم ، وأن يحببذر مببن اتببباع أهببواء الكفببرة ، وأهببل الجاهليببة 

أفحكام الامليياة : مذمومون ، ألنهم منسبون  لى الجهل كما قال جبل وعبال 

وال  :وقببال جببل وعببال  يبغااون وماان أحساان ماان هللا حكماامن ل ااوم يو  ااون 

 . تبران تبرج الامليية ارولى 

الجاهليببة منهببا أولببى ومنهببا متببجخرة والنبببي صببلى هللا عليببه وسببلم كببان هديببه 

مخالفببة أهببل الجاهليببة ، والجاهليببة كمببا مببر معكببم سببابقاً منسببوبة  لببى الجهببل  

، ومببا يجببب لببه جببل وعببال مببن هللا جببل وعببال وأعوببم الجهببل ، الجهببل بحببق 

في ربوبيته على الكمال وفي ا لهيبه  وفبي األسبماء والصبفات ، وأن توحيده 

ينسببب لببه جببل وعببال كببل كمببال ، وأن ي بباف  ليببه جببل وعببال مببن األسببماء 

والصفات ما وصف به نفسه جل وعال ، وما يليق بجاللبه جبل وعبال وكمالبه 

أهل الجاهلية مختلفون منهم المشركون العرب على اختالف أصنافهم ومللهم 

اداتهم ومنهم اتباع النصارى اتباع عيسى عليه السالم من النصارى في واعتق

شببريعة الببدين النصببراني المحببرف ، وهببؤالء لببديهم أنببواع مببن االعتقببادات 

واألقوال المختلفة ، منهم اليهود ومنهم أي اً أصحاب الملل والنحبل األخبرى 

ع اليونبان أو كالمجوس وكالدهرية والذين ورثوا علوماً فلسفية كاليونبان واتببا

ورثوا أحواالً سلوكية كجهلة المتعبدة على غيبر بصبيرة  وهبؤالء جميعباً لهبم 

اعتقادات مختلفة من  من تل  المعتقدات التي لبديهم أنهبم ينسببون وي نسببون 

, النقائ  هلل جل وعال ، والنقائ  نسبة النقائ  هلل جل وعال هذا كفر بباهلل 

كبل كمبال فبي ذاتبه جبل جاللبه ، وفبي  أن ي اف  ليه هللا جل وعال ألن حق 

ربوبيته وملكه وسيادته وفي  الهيته سببحانه  واسبتحقاقه العبوديبة علبى خلقبه 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 شرح مسائل الجاهلية                                                       

 

824 

 

أجمعين وفي األسماء والصفات وفي قدره جبل وعبال وحكمتبه ومبا ينفبذه فبي 

خليقته وفي أمره الشرعي ، وأنه لم يتر  الناس بال كتاب يعملون على وفقبه 

هللا جبل جاء معه الكتاب ، فالواجب أن ي باف  لبى  ، ويتبعون الرسول الذي

 .كل كمال   هللا جل وعال ، وأن يعتقد في وعال 

ولهببذا ذكببر ا مببام فببي هببذه المسببجلة أن المشببركين أو أن أهببل الجاهليببة علببى 

اخببتالف أنببواعهم نسبببة النقببائ   ليببه سبببحانه ، ومثببل ببببعض األمثلببة كنسبببة 

احبة  ليببه جببل وعببال ، أو أنببه سبببحانه الولببد  ليببه جببل وعببال ، أو نسبببة الصبب

ونحو ذل  مما  إن هللا ف ير و حن أغ يمء  : وتعالى محتاج كقول من قال 

ليس بذي كمبال  هللا جل وعال سيجتي بيانه وتفصيله ، وهذه المعتقدات في أن 

تارة تكون عن اعتقاد منهم أنه على هذه الحال ، وأن هللا له ولد على الحقيقبة 

على الحقيقبة ، ولبه شبري  علبى الحقيقبة وأنبه يحتباج  لبى بعبض وله صاحبة 

خلقه في تصريف األمور وفي  نفاذ ما يريد في خليقته أو أنه ليس بذي الغنى 

 . التام ونحو ذل  من أنواع النقائ  التي تنسب ويعتقدونها على واهرها 

ا وهذا كثير فيمبا ذكبرت ،  ال فبي مسبجلة وهبي اعتقباد الصباحبة وهبذه اختلفبو

فيها ، هل هنا   ائفة تعتقد أن هللا جل وعال له صباحبة مبن المالئكبة أو مبن 

الجببن أو مببن البشببر   أو أنببه لببم يكببن أحببد يقببول بهببذا القببول   علببى قببولين 

معروفين ، األكثر واألشهر أن هذه المقالة لبم يقلهبا أحبد ال مبن الجباهلين مبن 

ون أن لببه صبباحبة أهببل الكتبباب وال مببن النصببارى أو غيببرهم ، ألنهببم يعتقببد

اتخذها على هذا النحو ، ومنهم من يقول له هنا  من يعتقبد هبذا االعتقباد مبن 

كفار العرب ، حيع اعتقد بع هم أنه اتخذ من المالئكة صاحبة أو اتخبذ مبن 

.  الجببن صبباحبة ، وهببذا قببول  ائفببة مرذولببة عنببد مببن نسببب  ليهببا هببذا القببول 

 لى هللا في مقالة مشهورة عند  واألوهر من هذين أنه ال تصى نسبة الصاحبة

العرب ، وأما عند النصارى فمنهم من يعتقد ذل  و أن الصبحبة كانبت فبي أم 

 .عيسى مريم البتول 
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فببإذاً مببا ذكببره هنببا هببو علببى جهببة التمثيببل واألدلببة علببى كمببال هللا جببل جاللببه 

أكثر من أن تحصبر , سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وفيما يستحق 

بخاصة وفي السنة أي اً ، فمما جباء فبي القبرآن مبن  هللا جل وعال اب في كت

 ال  : جالله في سورة ا خال  بسم هللا البرحمن البرحيم هللا جل ذل  قول 

وكبذل  فبي ،  لو هللا أحد هللا الصمد لم ييد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحاد 

لجاللبه ، وكبذل  لكمالبه جبل وعبال و لل تعيم لاه ساميمن  : قوله جل وعال 

مم اتخن هللا من ولد  : جالله وله المثل ارعيى في السمموات   : في قوله 

ومم كمن معه من إله إنان لنلب كل إلاه بمام خيال ولعياى بععاهم عياى بعا  

واعيااوا    : ، وكببذل  قولببه جببل وعببال  ساابحم ه وتعااملى عماام يصاافون 

ونحبو ذلب  مبن  عيام  شركمء الاان وخي هام وخر اوا لاه ب اين وب امت بغيار

: اآليات التي فيها أنه اد عي له ولد أو صاحبة ، وفي المالئكة قال جبل وعبال 

  واعيااوا بي ااه وبااين الا ااة  ساابمن ول ااد عيماات الا ااة إ هاام لمحعاارون 

فسرت الجنة هنا بجنهم المالئكة ، وفسرت أي اً بجنها ، بجنهم الجن فاعتقد في 

 اتخببذ ولببداً مببنهم وهببذا نببوع مببن نسبببة هببؤالء وفببي هببؤالء أن هللا جببل وعببال

النقائ   ليبه زنسببة الحاجبة  ليبه سببحانه وتعبالى أي باً جباءت فبي عبدد مبن 

ل ااد ساامق هللا  ااول الاانين  ااملوا إن هللا ف ياار  : الموا ببع كقولببه جببل وعببال 

، وفي نحو اعتقاد  و حن أغ يمء س كتب مم  ملوا و تيهم ار بيمء بغير حل 

 . لى شفيع جل وعال ، يشفع  ليه بحاجات خلقه بع هم أنه يحتاج  

عنبد هللا جبل وعبال و ذا تبين هذا األصل العام ، يعني في نسببة النقبائ   لبى 

هللا العرب وعند  وائف من النصارى فالفرق أو ال وائف التبي اعتقبدت فبي 

 : النق  أو الحاجة أنواع  جل وعال 

 هللا جبل وعببال البنق  فببي منهبا مشببركة العبرب وهببم يعتقبدون : النبوع األول 

 :  من جهات 

أنه سبحانه وتعالى اتخذ من المالئكة البنات ، قبال جبل وعبال : الجهة األولى 

 :  أم اتخن ممام يخيال ب امتأ وأصافمكم باملب ين وإنا بشار أحادلم بمام عارب
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االعتقبادات ،  وهبذا النبوع مبن ليرحمن مثالن ظل واهه مسودان ولاو كظايم 

ب تشبر  بالمالئكبة ، ي لببون مبن المالئكبة ، ويبدعون ولهذا كان بعض العر

هللا جببل المالئكببة ، ويسببجلون المالئكببة ، و ذا حشببر يببوم القيامببة النبباس سببجل 

المالئكبة هبل هبؤالء كبانوا يعببدونكم   وكبانوا يعببدون المالئكبة ألجبل  وعال 

اتخذ منهم البنبات وقبربهم  ليبه جبل وعبال ، هللا جل وعال التوس  ، لونهم أن 

ويوم  حشارلم اميعامن ثام   اول ليمال كاة  : ال سبحانه في آخر سورة سبج ق

ألااءالء إياامكم كاام وا يعباادون  ااملوا ساابحم م أ اات ولي اام ماان دو هاام باال كاام وا 

 . يعبدون الان أكثرلم بهم مءم ون 

اتخبذ البنبات  هللا جبل وعبال وهذا قول  ائفبة مبنهم ببجن المالئكبة بنبات ، وأن 

تببه  لببيهم ، ألن هللا محتبباج للمالئكببة ، يصببرفون األمببر واتخببذ المالئكببة لحاج

ويرفعببون  ليببه بحاجببات خلقببه وأنببه ال يكببون وحيببداً واتخبباذه وخلقببه للمالئكببة 

لحاجته   لبيهم ، ولهبذا كبانوا يعببدونهم ويتقرببون  لبيهم وهبم فبي الحقيقبة  نمبا 

 .يعبدون الجن 

عنبي أنبه ثبم نسبب ، يهللا جبل وعبال مبن كبان ينسبب الجبن  لبى : النوع الثاني 

وصلة ما بين كرام الجن وبين هللا جل جاللبه ، وهبذا كمبا جباء فبي قولبه جبل 

واعياااوا بي اااه وباااين الا اااة  سااابمن ول اااد عيمااات الا اااة إ هااام  :  وعبببال  

اختلف العلماء هنا  واعيوا بي ه وبين الا ة  سبمن  : وقوله  لمحعرون 

 :في تفسير الجنة 

الجنبة هنبا هبم المالئكبة ، ألن نسببة البنبات مبن  :فقالبت  ائفبة : القول األول 

المالئكة  لى هللا هي المعروفبة  ، وأمبا نسببة   بافة الجبن ، والنسبب مبا ببين 

الجن ومبا ببين هللا لبيس هبذا بمعبروف فبي النصبو  وال فبي الواقبع ، ولهبذا 

 ويدل عليه آخر السياق في اآليات : يفسر بجن الجنة هنا هم المالئكة ، قالوا 

 ن الجنببة هنبا هبم الجببن و نمبا سبميت المالئكببة جنبة الختفببائهم : ل الثباني القبو

وعدم وهورهم ، والجبن هبم المقصبودون بالجنبة ، ولهبذا قبال فبي آيبة سبورة 

ويؤيبد : الجنة هنا المقصود بها الجن ، قبالوا  من الا ة وال مس  : الناس 
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القيامببة يعنببي يببوم  ول ااد عيماات الا ااة إ هاام لمحعاارون  : قولببه , ذلبب  

للحساب ، ألنهم مكلفون ، ومبن العبرب مبن اعتقبدت أن مبن الجبن مبن قبرب 

وبينه وبينهم نسب التخاذه منهم من قربه ومبن جعلبه علبى  هللا جل وعال  لى 

هيئة الولد أو على هيئة البنات له جل وعال ، وأنه جعل لهبم بعبض تصبريف 

 .األمور 

ع الثالع مبن نسببة النقبائ   ليبه ممن نسبوا النقائ  ، أو النو: النوع الثالع 

استحقاقية العببادة وحبده دون مبا هللا جل وعال جل وعال ، أنهم لم يعتقدوا في 

سواه ، بل جعلوا العببادة لبه ولغيبره ، والعببادة لغيبره هبذه تفاصبيلها معروفبة 

 .عند العرب ، وقد مرت معنا في مسائل وسبقت 

كمببال فببي األسببماء والصببفات  مببن لببم يجعلببوا لببه جببل وعببال ال: النببوع الرابببع 

فنفبوا بعببض الصببفات وقببالوا ، نفببوا بعببض األسببماء وبعببض الصببفات هلل جببل 

 ن هللا جل وعال عن قولهم  نه لبيس بمتصبف بكبل كمبال ببل : وعال ، وقالوا 

يمكن أن يكون له سمي وأن يكون له شري  في أسبمائه وفبي صبفاته ، ولهبذا 

ت من ا له ، واشتقوا مناة من المنان اشتقوا العزى من العزيز ، واشتقوا الال

ونحببو ذلبب  ممببا ألحببدوا فيببه فببي األسببماء والصببفات ، فعببدم اعتقبباد الكمببال 

ووحدانيبببة البببرب جبببل وعبببال فبببي األسبببماء والصبببفات جعلهبببم يلحبببدون فيهبببا 

ألنهبم ال يعتقبدون وحدانيبة هللا فبي  هللا جل وعبال ويشتقون آللهتهم من أسماء 

النفبي عامباً  هللا جبل وعبال البنق  ولهبذا جعبل ذل  ، وهذا وال ش  نوع مبن 

في أنه ال مثيل لبه وال سبمي لبه وأنبه لبم يكبن لبه كفبواً أحبد ، سببحانه وتعبالى 

و  ارسممء الحس ى فمدعوه بهام ونروا الانين ييحادون  : وقال جل وعال 

 . في أسمم ه سيازون مم كم وا يعميون 

، فنسبببوا هلل جببل  جببل وعببال هللاعببدم اعتقببادهم كمببال عببدل : النببوع الخببامس 

وعال النق  في قدره سبحانه وتعالى ، وأن األمور تجري بدون تقدير سابق 

، وأنه سبحانه ليس بالحكيم بل المنايا مثالً خب  عشواء ، هذا تصيبه وهذا ال 

أن هبذه .        لبى آخبره ... تصيبه ، وأن المرض والصبحة والغنبى والفقبر 
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ونه  ذا كان مر ياً هلل جل وعال ، فإذا كان قد وقبع ليست بمقدرة وأن ما يفعل

بإذنه تعالى فإنه مر ي ، و ذا كان وقبع بغيبر أذنبه جبل وعبال فإنبه ال عالقبة 

له بما يفعله ا نسان وهذا سيجتينا فبي مسبجلة القبدر وهبي تبجتي الحقبة  ن شباء 

 .هللا 

الكتباب أي اً منهم مبا هبو موجبود عنبد أهبل الكتباب ، وأهبل : النوع السادس 

فببي نسبببتهم للنقببائ  هلل جببل وعببال نسبببة متنوعببة ، فمنهببا نسبببة فببي الربوبيببة 

ومنها نسبة في األلوهيبة ، ومنهبا نسببة فبي األسبماء والصبفات ، ومنهبا نسببة 

 .في القدر ، وأي اً في الكتاب المنزل 

هببو مببا هببو موجببود مببن نسبببة النقببائ  هلل جببل وعببال فببي : النببوع السببابع 

ونحو ذل  من الفئات الخارجة عن فئات , ة وعباد الكواكب الفالسفة والصابئ

المشركين ، مشركي العرب ، وأهل الكتاب وهم الموجودون في اليونبان مبن 

ونحبو ذلب  مبن البذين اعتقبدوا , الفالسفة ، وعبدة الكواكب في شمال العبراق 

محتاج  لبى ولبد  محتباج  لبى : أن هللا جل وعال محتاج  لى شيء أولئ  قالوا 

محتبباج  لببى عقببل عنببه تفببيض األشببياء ومببنهم مببن : احبة ، وهببؤالء قببالوا صبب

هببو  هللا جببل وعببال العقببل الم لببق ، ومببنهم مببن يجعببل  هللا جببل وعببال يجعببل 

 ن األشببياء تصببدر عببن عقببل  وهببذا العقببل تن بببع : العقببل الفعببال ، وقببالوا 

ور ، األشبياء فبي أثبره ، تببارة يكبون هبذا األثبر فببي الكواكبب فتنبتوم بهبا األمبب

وتببارة يكببون هببذا العقببل تن بببع األشببياء فببي الملكببوت فيحصببل بهببا األشببياء ، 

يعني أن الفعل فعل العقل األصبلي أو فعبل العقبل الم لبق أنبه لبيس هبو البذي 

يحدع األشياء ، و نما يحتاج  لى وسي  حتى تكون األشبياء علبى أثبر فعلبه ، 

ارت الكواكبب تبؤثر  ن الفيض جاء لهذه الكواكب فص: وعبدة الكواكب قالوا 

بما فيها من روحانية تؤثر في الملكوت ، فتسجل وي لب منها فهي التي تفعبل 

، هي التي تؤثر في األم بار ، هبي التبي تبؤثر فبي الخلبق فبي ا يجباد ، هبي 

 .التي تؤثر في حركة األشياء في الرخاء في الخسف في القح  ونحو ذل  
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هللا ال يست يع أن يفعل بنفسبه ببل هبو  ن : لهذا يجمع هؤالء جميعاً أنهم قالوا 

محتاج  لى غيره تعالى هللا عما يقولون علواً كبيراً ، المقصبود أن هبذه أقبوال 

 مختلفة في نسبة النقائ   ليه سبحانه وتعالى فيما يتصل بالربوبية أو 

األلوهيببة ، وأنببه علببى حببد قببولهم محتبباج ، جبباء النبببي عليببه الصببالة والسببالم 

م بكل كمال هلل جل وعال فخالف هبؤالء جميعباً ، ولبذل  مبن وجاء دين ا سال

أ ل في هذه األمة ممن ورع شيئاً من تل  األقوال ، وكانت في اعتقاده فبي 

 .  ائفة أو في فرد 

و ذا تجملت لم يخلوا قول من هذه األقوال من وجوده في أمة ا سالم بعد ذل  

دين ا سالم و لبى توحيبد هللا  لى  النبي صلى هللا عليه وسلم، لذل  فإن دعوة 

جل وعال ، النباس محتباجون  ليهبا أعوبم حاجبة ألن نسببة النقبائ  موجبودة 

اليوم في جميع الفئات حتى فبي المسبلمين المنتسببين لمسبالم يوجبد مبنهم مبن 

يعتقد بجن هنا  من يصرف الكون أربعة أق اب أو أوتاد أو  ببدال وفبيهم مبن 

درجبًة ترتفبع عبن كبل درجبة حتبى يفبوض هللا يعتقد ببجن بعبض األوليباء يبلب  

 ليهم أمر العالم في تصريفه وفيهم من يعتقد أنه ال يمكبن ألحبد أن يصبل  لبى 

 هللا جبل وعبال  ال ب ريق أحد من خلقه ، وفبيهم مبن يعتقبد ببجن  هللا جل وعال 

 لى آخره ، ومن األقبوال المختلفبة التبي تعلمبون . . يحل في بعض مخلوقاته 

 .سبة فيها  لى مذاهب الناس والعياذ باهلل تفاصيل الن

ولهذا ما من قول عند أهل الجاهلية وهذا هو الذي أراد به المؤلف رحمبه هللا 

تعببالى ، مببا مببن قببول عنببد أهببل الجاهليببة سببواٌء مببن األمميببين أو مببن األميببين 

العرب أو مبن أهبل الكتباب أو مبن الفالسبفة والبوثنيين ، مبا مبن قبول  ال وقبد 

األمببة ، كببل األقببوال موجببودة لكببن علببى اخببتالف فببي التصببريف   ورثتببه هببذه

 :  النبي صلى هللا عليه وسلمويقول صاحب البردة مثالً في حق 

 دع ما ادعته النصارى في نبيهم          واحكم بما شئت مدحاً فيه واحتكم

يعني أنه ال تقل عن محمدف عليه الصالة والسالم أنه ابن هللا ، ثم بعبد ذلب  قبل 

أنه يمل  شيئاً  النبي صلى هللا عليه وسلما شئت من المدح ، فلذل  اعتقد في م
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مببن تصببريف األمببور ، وأن بيببده الببدنيا وبيببده اآلخببرة كمببا قببال فببي قصببيدته 

 :نفسها 

 فإن من جود  الدنيا و رتها                ومن علوم  علم اللوح والقلم 

، وهبذا وال   عليبه وسبلمالنببي صبلى هللاو رتها يعني اآلخرة هبي مبن جبود 

ش  من مما ورثبوه عبن النصبارى ألنهبم  يعتقبدون فبي عيسبى وفبي أنبيباءهم 

أنهم كانوا م لقين في التصرف في هذا الملكوت ، أما الفبرق فبي هبذه األمبة 

علبى أنببواع نبذكرها باختصببار ،ألن  هللا جببل وعبال فإنبه نسببت النقببائ   لبى 

 :ة تفاصيل الكالم مر معكم في شروح العقيد

فبي األسبماء والصبفات ، بجنبه سبلب عبن  هللا جبل وعبال ـ نسب النق   لى 1

بعض ما سمي به نفسه أو وصبف ببه نفسبه جبل وعبال ، وهبذا  هللا جل وعال 

السلب تبارة يكبون بإنكبار الصبفة كمبا فعلتبه الجهميبة ومبن نحبى نحبوهم ، أو 

ان وهبو كان بتجويل الصفة  لى معنبى آخبر وحقيقتبه نفبي الصبفة األولبى أو كب

األخير بجعل الصفات ال معاني لها ، وأنها مترادفة أو األسماء مترادفة ليس 

 .هلل جل وعال صفات معلومة 

ـبب فببي القببدر نسببب الببنق  هلل جببل وعببال فببي فئببات فببيمن اعتقببد أن األمببر 8

مستجنف ليس بقدر سابق ممن أنكروا العلم والكتاب ، أو فبيمن أنكبروا عمبوم 

مببوم خلقببه كالمعتزلببة والقدريببة أو فببيمن غببال أي بباً وع هللا جببل وعببال مشببيئة 

 ن ا نسان مجبور على فعله ، فنسبوا الولم  لى هللا جل وعبال  ولهبذا : وقال 

فرت المعتزلة والقدرية من الولم فجعلوا الفعل فعل العبد ، وهؤالء فروا من 

ا نفبوا  نه مجببر علبى أفعالبه  ولهبذ: اعتقاد أن ا نسان يفعل ما يشاء ، فقالوا 

وهذا  نوع من النق  الذي نسببوه  لبى البرب  هللا جل وعال الحكمة في خلق 

 . جل وعال 

ال حكمة فيه بل هو  هللا جل وعال  ن األشياء ال حكمة فيها وأن خلق : فقالوا 

هللا موجود بمحبض ا رادة وال لحكبم وأسبباب وعلبل غائيبة منو بة بمبا خلبق 

يكبون فيببه مبا هببو شبر محببض وقببد  ، ببل هكببذا بمحبض ا رادة قببدجبل وعببال 
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يكون فيه ما هو خير محض ، وهذا فيه نسبة البنق  هلل جبل وعبال مبن جهبة 

عدم تقديره لألشياء على وفق حكمة يعلمها ، ومعلوم أن الحكمة صادرة عبن 

كمال العلم وكمال القدرة ، فإذا كمل العلم وكملت القدرة كان األمر على وفق 

، يعنببي نسبببة النقببائ  فببي أقببوال أهببل الفببرق الحكمببة الغائيببة مببن األشببياء 

 . متنوعة 

لكن نكتفي بهذا كمثال لما سبق  و ذا تقرر هذا فا مام رحمه هللا ، فيما يقبرر 

في هذا الكتاب وهو يريد أن يكون مستنه اً للهمم ، همم العلماء في أن هبذه 

علبى  األقوال هي التي حاربها الرسول صلى هللا عليه وسبلم ، وأعلبن الجهباد

من قالها أو على من اعتقدها ، و ذا كان األمر كذل  فما أشبه الليلة بالبارحبة 

، فواجب على أهل العلم وأهل ا يمان والذين يتحرون الحق وي لبون الجهاد 

النببي صبلى هللا واألمر بالمعروف والنهي عبن المنكبر ووراثبة مبا كبان عليبه 

والسبالم فبي جهباد هبؤالء ،  أن يكبون عملهبم كعملبه عليبه الصبالة عليه وسلم

و ذا كانت هذه األقوال موروثة فبي هبذه األمبة ، فبإذاً واجبٌب العلبم ، وواجبب 

الجهاد  وواجبب األمبر ببالمعروف والنهبي عبن المنكبر ، ألن هبذا مبن أعوبم 

 .شرائع الدين 

الشبببر  فبببي الملببب  ، كقبببول المجبببوس ، هبببذه :  المساااألة الثم ياااة وارربعاااون

 سبالم رحمببه هللا ، أن  ائفببة مبن أهببل الجاهليببة وهببم المسبجلة يقررهببا شببيع ا

فيببه  شببترا  ، والمجببوس  هللا جببل وعببال المجببوس ، اعتقببدوا أن الملبب  ملبب  

 وائببف مختلفببة مببنهم مببن اعتقببد وجببود ا لهببين ،  لببه الخيببر ، و لببه الشببر   

ومنهم من اعتقد وجود  لهين هم الولمة والنور ، ومنهم من اعتقد حلول ا له 

شيء وبالتالي  باحة كل شيء له ، فجباحوا األمبوال علبى شبكل عبام ، في كل 

وأباحوا الفروج ، وأباحوا العالقبات ولبم يحرمبوا شبيئاً ولبم يحلبوا شبيئاً يعنبي 

بانتقاء و نما الكل حالل ، وهبؤالء يجمعهبم أنهبم لبم يجعلبوا البرب جبل وعبال 

يصببرفه  لببه هببو الواحببد فببي ملكببه ، بببل جعلببوا الملبب  يصببرفه اثنببان ، الخيببر 

هللا جبل الخير ، والشبر يعنبي مبا يحبدع مبن شبرور يصبرفه  لبه الشبر ، وأن 
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فاض عنه أو خلق كل ما هو مسعد ويؤول با نسان  لى التنعم والتلبذذ  وعال 

من أنواع ال يبات وأنواع المسعدات وأنواع النعبيم ، وأن مبا سبوى ذلب  مبن 

وهذا االعتقاد من حيبع  المؤذيات أو المهلكات أن هذه فا ت عن  له الشر ،

 هو آل ببعض تل  الفئات ، يعني  وائف المجوس كالخرامية ، آل بهم 

 لى القول باالتحاد ، وأنه يتحد  له الخير ببعض المخلوقات ، ويتحد  له الشر 

ببعض المخلوقات ، فصار عندهم  بليس رمزاً  له الشر وصار عندهم نبيهم 

 . وله فيه ، أو كما نسب  ليهم من مقاالت  زرادشت أنه رمز  له الخير ، لحل

هذا يعمه ما ذكره الشيع رحمه هللا في أنهم اعتقدوا ا شترا  في المل   وأن 

هذا الملكوت يدبره ربان ، يدبره  لهان ،  ذا تبين ذل  فهذا القول فبي الحقيقبة 

 :ورع في هذه األمة في  وائف 

و نقول  ذا صى ا سماعيلية بشكل هم البا نية ، وهم أتباع أ: ال ائفة األولى 

عام ، والبا نيبة ، ويبدخل فبيهم القرام بة ، ويبدخل فبيهم البدروز والنصبيرية 

والفبرق التبي نشبجت مبن الدولبة التبي تسبمى الفا ميبة ، وهبي الدولبة العبيديببة 

المعروفة ، هؤالء أكثر من تمثبل فبيهم قبول الخراميبة ، حتبى  ن كثيبراً ممبن 

 ن أقببوال المجببوس فببي كثيببر منهببا نفببذ  لببى هببؤالء : كتببب فببي الفببرق قببالوا 

 ن ا له حبل : البا نية ، وأما في نسبة التدبير والشركة في المل  فإنهم قالوا 

في بعض معوميهم ، فيرون أن ا له حل في أوليائهم أو في بعض أئمة أهبل 

البيببت عنبببدهم أو عنبببد الببدروز مبببثالً فبببي الحبباكم العبيبببدي  الحببباكم ببببجمر هللا 

يدي أو في النصيرية أنه حل في على ر ي هللا عنه أو فبي بعبض أبنائبه العب

أو فبي بعبض معومببيهم ، ولهبذا صببار مبا يفبيض مببن أعمبال الخيببر هبي عببن 

 .  ريق هؤالء 

وهببذا االشببترا  فببي الربوبيببة هببم يقببرون بببه ، وقببد ال يقببرون ، لكببن حقيقببة 

 أو بالالزم  لى  المذهب وحقيقة تل  األقوال أنه يؤول  لى القول بإما حقيقة

 .القول بجنه اعتقاد للشركة في الربوبية 
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ببجن األرض لهبا أربعبة أق باب : غالة الصوفية ، الذين قالوا : ال ائفة الثانية 

تدبر أمرها ، وفوض هللا أمر األرض  لى هؤالء األربعة من األولياء ، علبى 

شبياء أنبا حد زعمهم مثل عبد القبادر ، ونفيسبة ، وأوبن المتبجخرين ي بيفون أ

بجن هؤالء األربعة هبم البذين يتصبرفون : ما أحفو األربعة ، المقصود يقولن 

بالكون و لى اليوم ثم بعض ال رق الصوفية تربى علبى هبذا االعتقباد ، حتبى 

 . بعض الكبار المشهود لهم اليوم يعتقدون مثل هذا االعتقاد البغيض الكفري 

الشبيع رحمبه هللا عبن المجبوس وهذا في الحقيقة هو اعتقاد مبن مثبل مبا ذكبر 

أنهم اعتقدوا الشركة في ، واالشبترا  فبي التبدبير البذي هبو الملب  ،  ذا كبان 

ض له بعض األرض يدبرها مثالً أهبل مصبر عنبد فبالن ، وأهبل المغبرب  فو 

 لبى آخبره ، فبإن هبذا معنباه أن ... عند فالن ، وأهل العراق عنبد عببد القبادر 

 .في ملكوته في تدبيره هللا ليس هو الواحد في تصرفه 

هللا ممن اعتقدوا الشركة فبي الملب  البذين غلبوا فعببدوا غيبر : الصنف الثالع 

، فعبدوا بعض األنبياء أو بعض األولياء ، وهذه العبادة في الحقيقة جل وعال 

تببؤول  لببى أو يلببزم منهببا أنببه أو مت ببمنة العتقببادهم أن هببذا لببه تصببرف فببي 

نبه فبي با نبه يعتقبد أن هبذا ، قبد يصبل ببه بعض الملكوت ، ولبو لبم يبذكره أل

غالة المشبركين ، يصبل ببه األمبر  لبى أن يعتقبد أن هبذا يع بي بنفسبه ويمنبع 

بنفسببه ويشببفي المببرض بنفسببه ، ألنهببم هببم علببى عببدة اعتقببادات ، ومببنهم مببن 

 ن هببذا الميببت أو الببولي أو النبببي يع ببي بنفسببه ويمنببع بنفسببه ويشببفي : يقببول 

 . المرض بنفسه 

ويكون واس ة ، والذين يقولبون  هللا جل وعال ن يعتقد أنه يشفع عند ومنهم م

 نببه يعتقببد بنفسببه ، هببؤالء يعتقببدون الشببركة فببي الملبب  ، وذكببرت لكببم مببرة : 

قصة أني كنت في بعض المساجد في األزهر في مصر أوبن أصبلى العصبر 

أو الوهر ، وكان أحد الناس على يساري وبعد مبا فبرم مبن الصبالة وسببحنا 

 لبى .. ر بي هللا عنبه ، يعنبي يبدعوه والحسبين والحسبن , يسبجل علبي  صبار

 لبى .. آخره ، والنببي صبلى هللا عليبه وسبلم ، أوالً وعلبي والحسبين والحسبن 
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و ي اح على شكل تعليم ال على شبكل  نكبار , وبينت له , آخره ، التفت  ليه 

وعبال لهببم   لبى آخبره ، ومعنببى التوحيبد ، وهبؤالء عبيببد هلل جبل, ...، وتعلبيم 

لكبنهم ال يسبجلون وال يبدعون  تقببل ولكنبه ,  هللا جل وعبال المنزلة العليا عند 

يعنبي هبؤالء : لكنبه قبال , يعني سمع ، تقبل يعني سمع الكالم ولم يقبل : قال 

، بعبارتببه ،  يببب مبب  د ول ، هببذه عبارتببه هببم اللببي مببالكين العببالم   هببذه 

 . عبارته 

لشركي في األوليباء  لبى أنبه يعتقبد أنبه هبو اللبي فقد يصل األمر في االعتقاد ا

المل  ، وهذا في جراء شدة الجهل ,  جل وعال, له  هللايمل  ، يمل  بتفويض 

وعدم تنبيه من ينبه ، وأن هؤالء لم يعلموا ، أو لم يفرقوا ما بين الشبر  ومبا 

بين الدين ، يصلى ومسلم ويقول لكنه  ما يعرف أن هذه الكلمة هي كلمبة فبي 

لواقع وثنية ، ألنه ال أحد يسجل  ال هللا جبل وعبال وال أحبد ي لبب منبه  ال هللا ا

جببل وعببال فكيببف عبباد أعوببم مببن ذلبب  يعتقببد فيببه أنببه رب ومتصببرف ومالبب  

 .شيء من األرض 

واألخيرة ، ممن اعتقدوا الشركة في المل  الذين ألحدوا فآمنوا : الفئة الرابعة 

تصريفاً لهذه األرض ، وهبم المباديون وغبالة باهلل وجوداً لكنهم أمنوا بجنفسهم 

العلمببانيون ، وغببالة العلمببانيين الببذين قببد يؤمنببون بوجببود هللا كوجببود ولكببنهم 

يعتقدون أنهم قادرون ومالكون لهبذه األرض ، يتصبرفون فيهبا وفبق أهبوائهم 

وقد يؤول هذا االعتقاد بالفاعل أو بمن يراه  لى أنه يعتقبد أن أهبل المبادة وأن 

الكببببرى وأن الكفبببار وأن أهبببل القبببوى العومبببى فبببي العبببالم أنهبببم هبببم البببدول 

القادرون على التصريف ، وأنهم يفعلون ما يشاءون ويتركون ما ال يشباءون 

النباس فبي آخبر  هللا جبل وعبال وأنهم هم الذين يدبرون هذا األمر كما وصف 

هام حتى إنا أخنت ارر  زخرفهم واّزي ت وظن أليهم أ  :  الزمان بقوله  

 اامدرون عييهاام أتملاام أمر اام لاايالن أو  هاامران فاعي ملاام حصاايدان كااأن لاام تغاان 

 بامرمس كانلم  فصاال ا يامت ل اوم يتفكاارون وهللا يادعوا إلاى دار  السااالم 

ويصل األمر بجنه يعتقد أنه هو المدبر هبو البذي يتصبرف وأنبه قبد يجتيبه ببالء 
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األرض وعلببى  مببن ال بيعببة ، لكنببه ي بباد وأنببه يملبب  القببدرة علببى تصببريف

 هللا جبل وعبال التدبير فيها علبى صبنع األشبياء فيهبا ، ودون اعتقباد كامبل فبي 

فيصل بهم األمر أنهم شركاء فبي القبرار فبي األرض ، شبركاء فبي ا رادة ، 

 . شركاء في التقدير ، شركاء في التدبير 

دة  وهبذا والعيباذ بباهلل موجبود ولكنبه اي بباً كمبا أنبه فبي المباديين وفالسبفة المببا

لكنه قد يوجد في بعض المسلمين اعتقاداً في تلب  القبوى العومبى أو فبي تلب  

القدرات الكبيرة الموجبودة ، فقبد يصبل األمبر بجنبه مبا يريدونبه يحصبل وهبذا 

يخ ئ فيه من يصف كل شيء يحصل بجنه من تدبير القوى العومبى ، وهبذه 

ز شرعاً أن يقبال فبي المسجلة ينبغي أن ننبه عليها وأن ينتبه لها في أنه ال يجو

كل ما يحصل أنه مبن تبدبير القبوى العومبى ، مبن تبدبير أمريكبا ، وهبذا مبن 

تببدبير اليهببود فببي كببل شببئ  يحصببل يقببال هببذا مببن تببدبير أوالء ، وهببؤالء ال 

 .يدبرون كل شيء 

و نمببا يببدبرون أشببياء وهللا جببل وعببال لببه الحكمببة البالغببة فببي أشببياء تحصببل 

دبرون كل شيء هذا ال يجوز اعتقاده ألن الذي ويستفدون منها ، لكن كونهم ي

جالله ، ولهذا هبذه المقالبة قبد تبؤول بصباحبها  لبى هللا جل يدبر كل شيء هو 

هبو البذي يعبز مبن دينبه ، ويعبز  هللا جبل وعبال اليجس ، وهي عدم اعتقباد أن 

مبن يشباء وأنبه لبه الحكمبة البالغببة فيمبا يفعبل سببحانه وتعبالى   لهبذا للمبباديين 

ادات غببالة العلمببانيين الببذين يعتقببدون أنهببم قببادرون مببدبرون فببي هببذه واالعتقبب

 النبي صلى هللا عليه وسلماألرض لهم نصيب من الشبه من أولئ  ، فإذا كان 

خالف أهل الجاهلية في االعتقاد والعمبل وجاهبد تلب  الفئبات ومبنهم المجبوس 

فإن , تقاد ربين أو اعتقاد  لهين أو اع هللا جل وعال الذين اعتقدوا الشركة مع 

مجاهببدة مببن نحببى نحببوهم مببن أهببل هببذا الزمببان أن هببذا واجببب ألن هببذا مببن 

الوراثة الحقة لدين محمد صلى هللا عليه وسبلم ولمبا عملبه نبينبا عليبه الصبالة 

والسالم ، فكل من له شبه من أهل الجاهلية من أهل االعتقادات الكفريبة هبذه 

ان مبع القبدرة وتحقيبق المصببلحة التبي ذكرنبا فجنبه واجبب جهباده ، جهباد السبن
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وجهاد البيان واجب في كل زمان ومكان وعلبى كبل مبن عنبده علبم بمبا عليبه 

 .أهل البا ل 

 .نكتفي بهذا القدر ونسجل هللا للجميع التوفيق ، ونجيب عن ثالثة أسئلة 

 

 

 ارس ية 
 : السؤال 

 العلمانيين دخلوا تحت هذه المسجلة ، لكونهم تركوا الدين  

 :  الجواب

 أي مسجلة ، مسجلة المل    الشركة في المل    

ال ، ألنهم ما قلنا العلمانيين ، أنا قلت غالة العلمانيين ألن العلمبانيين درجبات 

مختلفببة ، مببنهم الكفببار ومببنهم مببن ليسببوا كببذل  ، مببنهم الفسبباق ومببنهم الكفببار 

لمبببادة ومبببنهم غبببالة العلمبببانيين ، يعنبببي المببباديين البببذين يعتقبببدون أنبببه قبببادر با

بالصناعات ، وبالقوة البشرية التي عنبدهم ، ببالقوة الماديبة أنبه قبادر علبى أن 

يببدبر األمببر ، وأن يكببون فببي وجببه مببا يسببمونه ال بيعببة ، فببي وجببه الكببوارع 

وفي وجه ما يحصل وعنبده القبدرة لتبدبير األرض وفبق مبا يشباء هبذا اعتقباد 

عم   العلمانيين على أنه رب أو أنه مدبر ، يعني هذا مص لى أهل الغرب ، ن

مصب لى العلمببانيين كيببف يعنببي   علبى مصبب لحهم   و  مصبب لحهم   فيببه 

مص لى آخر المص لى المسبتخدم اآلن عنبد هبم علبى درجبات كمبا ذكبرت ، 

 . يه هو غالة ، غالة العلمانيين الذين هم الماديون 

 : السؤال 

عمبر ر بي  ذا احتج المبتدع على قصده آلثار الصبالحين للتببر  بفعبل اببن 

، هبل يصبى احتجاجبه ببجن  النبي صلى هللا عليبه وسبلمهللا عنه في قصده آثار 

له أصالً من فعل الصحابة   وما الجواب عليه  ذا ألزمنا بجن نببدع اببن عمبر 

 كما بدعناه   
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 : الجواب 

 : الجواب عن هذا من وجوه 

أو في فعل أن الصحابة ر وان هللا عليهم  ذا اختلفوا في قول : الوجه األول 

فانن  :      يقبول للصبحابة  هللا جبل وعبال وجب الرد  لى النصو  ، ألن 

 ت مزعتم في شيء فردوه إلى هللا والرسول إن ك تم تءم ون بم 

والبرد  لبى هللا ، يعنبي  لبى كتاببه و لبى الرسبول ، يعنبي فبي  واليوم ا خار 

سالم  لبى سبنته   فبإذا حياته عليه الصالة والسالم وبعد وفاته عليه الصالة وال

اختلف الصحابة وجب الرد  لى الكتاب والسنة ، ثبم  نبه  ذا اختلبف الصبحابة 

بجنبه  ذا الخلفباء األربعبة وعامبة الصبحابة والعشبرة المبشبرين بالجنبة وفقهبباء 

الصببحابة علببى قببول ، ثببم واحببد مببن الصببحابة اختببار قببوالً آخببر ، ال شبب  أن 

الصببحابة وأن الصببحابي الببذي الصببواب مببع عامببة الصببحابة ومببع جمهببور 

اختار شيئاً من األقوال أنه ينسبب  ليبه ولكبن ال يتببع فيبه ، ألن االتبباع يكبون 

 .للسواد األعوم من الصحابة ر وان هللا عليهم 

أن فعبل اببن عمبر لبيس هبو قصبداً ل ثبار ، اببن عمبر لبم يكبن : الوجه الثاني 

يه ر بوان هللا كبان شبديداً يقصد اآلثار و نما كان يقصد  تباع السنة ، فهو عل

في األفعبال وفبي الح بر  النبي صلى هللا عليه وسلمعلى نفسه في أتباع سنة 

وفي السفر ،  فإذا سافر سفراً فإنه يقصد األماكن هذه ال لتعويمهبا أو للتببر  

صبلى فبي هبذا  النبي صبلى هللا عليبه وسبلمبها التمسى ونحو ذل  ، و نما ألن 

مبر علبى هبذا المكبان  ومعلبوم أن  ى هللا عليبه وسبلمالنببي صبلالمكان أو ألن 

النية تفبرق ببين األعمبال ، فبإذا كبان العببد يعمبل عمبالً صبورته متشبابهة مبع 

صببورة فعببل آخببر فالببذي يخببالف بببين الفعلببين النيببة اللببي يخببالف بببين الفعلببين 

القصببد فمببثالً هببذا ذبببى ، وهببذا ذبببى هببل كببل منهمببا موحببد   ال حتببى نعلببم مببا 

ا ذبى متقرباً هلل ، وذا  ذبى متقربباً  لبى  لبه آخبر كبذل  الصبالة ، القصد ، هذ

صلى فالن ، وصلى فالن ، هذا صالته قبلت وهذا صالته ردت ألنهبا كانبت 

رياًء وسمعة ، صورة العمبل الوباهر كانبت واحبدة لكبن حقيقبة العمبل القصبد 
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ي منه والباعع مختلفة ، فهذا  أجر وذا  ردت عليبه صبالته وكبان مشبركاً فب

صالته ، ألن مرائي ، هل يستوي في هذا فعل ابن عمبر ر بي هللا عنبه مبع 

فعبببل البببذين يتبركبببون باآلثبببار ويتمسبببحون بهبببا ويقصبببدونها ويرحلبببون  ليهبببا 

 لغرض التبر    

ال يستوي ، فابن عمر ر ي هللا عنه مع أن الصحابة لبم يوافقبوه علبى قصبد 

ألن  لى هللا عليبه وسبلمالنببي صبعلى أن هذا من السبنة أنبه يبذهب يتتببع فعبل 

مبا فعبل ، مبا مبر بهبذا المكبان وال صبلى فبي هبذا  النبي صلى هللا عليبه وسبلم

المكان عن قصد ، و نما كان يعني عن تعبد ،  نما كبان وافقبه هبذا الفعبل فمبا 

كان فعله عليه الصالة والسالم على سببيل الموافقبة ، فجنبه يكبون مبن األمبور 

، وهبذا ال يقتبدي فيهبا ، ليسبت مجبال اقتبداء ، ال بيعية التبي جبرت ال للتعببد 

لذل  فهم جميع الصحابة ما عدا ابن عمر أن ال تقصد هذه األماكن ألنها  نمبا 

لعلببى قصبد التعبببد  ولهببذا نقببول فببي الوجببه  النبببي صببلى هللا عليببه وسببلمفعلهبا 

الثاني أن صورة الفعل ولبو اتفقبت فبإن القصبد والباعبع عليبه يختلبف ، فهبذا 

وراً لقصببدف وهبذا يكبون مببجزوراً لقصبد ، فبابن عمببر قصبده االتببباع يكبون مبجج

 .لونه أن هذا الفعل هو اتباع 

فإذاً يؤجر ابن عمر ر بي هللا عنبه ، علبى انبه فهبم أن فعلبه هبذا هبو االتبباع 

 ن : وكمال االقتداء بالنبي صلى هللا عليبه وسبلم ، لكبن عامبة الصبحابة قبالوا 

، فلهذا يكون مع عامة الصحابة هو الصبواب  هذا ليس مما يكون فيه ا قتداء

واألخيبر أن قبول السبائل : في أن ا قتداء  ليس في هذا السبيل الوجبه الثالبع 

هنبا هبل نببدع اببن عمبر   الكبالم هبذا لبيس مبن جهبة البدعبة ، البدعبة معلببوم 

تعريفها وكالم العلماء في  واب ها ومن أحسبن تعاريفهبا أن البدعبة هبي مبا 

وقصبد ببه التقبرب  لبى ,  ر أصل شرعي على وجه االختصارأ حدع على غي

مثالً ، وفعل ابن عمر عنده وفيما قصده هو أن يفعل كمبا فعبل  هللا جل وعال 

وكونه يفعل كما فعل ليس بدعة  ولكنه تتبع اآلثبار  النبي صلى هللا عليه وسلم
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 للتبر  بها هبذا لبم يكبن قصبد اببن عمبر ولبذل  ال يكبون بدعبة منبه وحاشباه ،

 .ر ي هللا عنه وأر اه 

 : السؤال 

بالنسبة للحكم بغير ما أنزل هللا ، هل يوجد خالف بين أهل العلم فيه ، ألننا 

نرى أناساً ممن يجتمون بالحاكمية يركزون على فتوى ف يلة سماحة جدكم 

يعني الشيع محمد بن  براهيم فيشرحونها لدرجة أنهم يوصلون من يسمع 

قا بة ، وهنا  فتوى الشيع األلباني ومعه الشيع  الشرح  لى تكفير الحكام

ابن باز ، فجرجو من ف يلتكم التو يى ، هل هنا  فرق بين كذا وكذا  لى 

 آخره  

 : الجواب 

وفبي شبرح ( فبتى المجيبد ) أنا سبق أن أو حت لكم هبذه المسبجلة فبي شبرح 

فبي وفصلت الكالم فبي هبذا وقلبت لكبم مبراراً ببجن مبن تكلبم ( كتاب التوحيد )

المسجلة على هذا النحو البذي ذكبره السبائل فإنبه لبن يصبيب فيهبا الشبرع ولبن 

يصيب فيها ا نصاف ولن يفهم كالم أهل العلم أي اً ، ألن مسجلة الحكم بغير 

مببا أنببزل هللا علببى هببذا النحببو ، الحكببم بغيببر مببا أنببزل هللا ليسببت مببذكورة فببي 

بغون ومن أحسن مان أفحكم الامليية ي : النصو   ال في قوله جل وعال 

الحكبم بغيبر مبا : كلمة الحكم واألصل فيه أن نقبول  هللا حكممن ل وم يو  ون 

أنزل هللا هنا الحكم هل هو موجود على الواقع   الحكم هذا أمر ، ق ية كلية 

 ذا أنزلتها على الواقع فجنه يكبون عنبد  حاكمباً بغيبر مبا أنبزل هللا ، يعنبي مبا 

شيء اسمه حكم بغير مبا أنبزل هللا الببد أن تجبد يوجد شيء في الواقع تشوف 

المعنى ا  افي ، الصورة ا  افية في الواقع فستجد حاكمباً بغيبر مبا أنبزل 

هللا ، وستجد متحاكماً  لى غير ما أنزل هللا ، وستجد مشبرعاً للقبوانين ، نفبس 

المشرع ، وستجد مستورداً للقوانين ، وستجد دولة تحكم هبذه خمسبة أنبواع ، 

نفس الحكم  ذا نزلته للواقع وجباء  هبذا التفصبيل  فلهبذا مبن جباء وتكلبم  لكن

في هذه المسجلة على الحكم بغير ما أنزل هللا البد أن يقع في خلل ويكون معه 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 شرح مسائل الجاهلية                                                       

 

212 

 

بعبض الصبواب ، ويكببون عنبده بعببض الخ بج ، لكنبه  ذا فصببل هبذا التفصببيل 

أهل العلم فيها  الوارد في النصو  فإنه تستبين له  المسجلة  ويستبين له كالم

 . من السلف ومن المتجخرين 

ولهذا كالم الجد رحمه هللا سبماحة الشبيع محمبد ببن  ببراهيم هبو الكبالم البذي 

عليه أئمة الدعوة رحمهم هللا ، الكالم الذي قرره  مام الدعوة الشيع محمد ببن 

عبد الوهاب ، وهو الكالم الذي عليه أئمة الدعوة في شبرحهم لكتباب التوحيبد 

على هذا النحو الذي ذكبره سبماحة الشبيع ، فتبوى الشبيع عببد العزيبز ببن هم 

ببباز أو الشببيع محمببد ناصببر الببدين األلببباني فببي صببورة وهببي صببورة الحبباكم  

ومن لام يحكام بغيار مام أ ازل  : هللا جل وعال الحاكم هو الذي جاء فيه قول 

 .  هللا 

على حاكم هذا الذي ومن لم يحكم هذا من ، هو الحاكم من ، يعني من الكالم 

فيه تفصيل ، هل هو كفر أكبر وال كفر أصغر   لكن هل ندخل هنا  هبذا فبي 

المتحاكم   لذل  لما تسجل واحد ممن ال يفصبل فبي المسبجلة  يبب المتحباكم   

وأن الحكم بغير ما أنزل هللا كفر قال المتحاكم ,  ذا أرجع المتحاكم  لى الحكم 

فبي مسبجلة , ت التبي غلبت فبي هبذه المسبجلة كما عند عدد من الجماعبا, يكفر 

ألنه أدخله في مسجلة الحكم , فجعلوا المتحاكم يكفر , الحكم بغير ما أنزل هللا 

 .وهذا غلو وتجاوز للنصو  , بغير ما أنزل هللا 

لمبا ذكبر مسبجلة , رحمبه هللا , وما أحسن قبول اببن القبيم , والواجب التفصيل 

 : ل قا, التعليل والقدر في النونية 

 فعلي  بالتفصيل والتبيين فا  الق 

 وا جمال دون بيان قد أفسدا هذا الوجود                                     

فالواجبب علببى  لبببة العلبم أن يبحثببوا المسبائل ال علببى وجببه , وهبذا صببحيى  

وهبذا هبو مبنهج أهبل الحبديع ومبنهج , نبحع بردها  لى النصبو  , التقلييد 

فبي ,  وجدت أن فيه آية وهي قوله تعالى , فإذا نورت للمتحاكم , أهل السنة 
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ألم تر إلى النين يزعمون أ هم ءام وا بمام أ ازل إليام ومام  : سورة النساء 

  أ زل من  بيم يريدون أن يتحمكموا إلى الطمغوت 

لبه رغببة , يريبد أن يتحباكم , جاءت مسجلة ا رادة وهبي الرغببة , فالمتحاكم 

 .فهذا حكم آخر , هو يختار هذا الشيء ويريده ف, وله محبة 

اتخانوا أحبامرلم ورلبام هم  : هللا جل وعبال المشرع جاء فيه قول , المبدل 

, وحديع عدي بن حاتم المعروف   أربمبمن من دون هللا والمسيح ابن مريم 

, " ألم يحلبوا لكبم الحبرام فبجحللتوه : " قال , ما عبدناهم , يا رسول هللا : قال 

" ألم يحرموا عليكم الحالل فحرمتموه " , ألم يحلوا لكم الحرام يعني شرعوا 

ولبذل  جباء , هذا تشبريع "    فتل  عبادتهم : قال , بلى يا رسول هللا : قال , 

ألنهم شرعوا والمشرع من هو   المشرع الرب الذي , أرباباً , ذكر الربوبية 

 .خلقه ما يشاء  هو الذي يشرع في, خلق والذي رزق والذي يع ي 

لكن هذه اآلية هل فيها الكبالم عبن المشبرع أصبالة , هذا هنا المشرع له حكم 

فهنببا الكببالم علببى , وال الكببالم فيهببا عببن متبببع المشببرع   الكببالم علببى متبببع 

ألنه شرع فج يع وأمبا أولئب  ففبيهم أي باً تفصبيل , بجنه رب , المشرع بجنهم 

يعنبي م يبع المشبرع , شبرح التيسبير فبي , رحمبه هللا , ذكره الشيع سبليمان 

 .   هل يكفر م لقاً أو فيه تفصيل   وذكر فيه التفصيل المناسب 

أو المستورد , يعني رئيس , الحاكم , هنا المسجلة الرابعة أو الصورة الرابعة 

هببل اسببتيراد , فيبه قببوانين موجببودة هبو اسببتوردها , مسببتورد القببوانين , لهبذا 

 وال فيه تفصيل  , م لقاً هل هو كفر , القانون هنا 

فبي , رحمه هللا , هذا الكالم هو الذي جاء في رسالة الشيع محمد بن  براهيم 

فمن جعلهبا معار بًة لكبالم , لذل  رسالة التحكيم القوانين , استيراد القوانين 

وهبي مدرسبة , كلهم من مدرسة واحبدة , هذا ما فهم أصل المسجلة , المشايع 

, الشبيع محمبد , لكبن الصبور مختلفبة , اتباع السلف ومدرسة , أهل الحديع 

كان يتكلم عن صورة تحكبيم القبانون باسبتيراد القبوانين الو بعية , رحمه هللا 

 ن من الكفر األكببر : رحمه هللا , قال , ولذل  في صدر الرسالة , للحكم بها 
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يد المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح األمين علبى قلبب سب

  لى آخر ما قال ,  لى آخره ..  منازعًة ومحادًة  , المرسلين 

هبذا مبا فبي أحبد يقبول  نبه  سبالم , الكالم على تنزيل القانون منزلبة الشبريعة 

و يمان وال  نه فسق هذا كفر تنزيل القانون منزلة الشريعة كفر أكببر باتفباق 

, الشبريعة ال نريبدها  هبذه: يقبول , تنزيل القانون منزلة الشريعة , أهل العلم 

ال يجعلون له , القانون هو الذي يحكم , ال نريد الشريعة , نريد القانون يحكم 

مثل ما ذكر الشيع في رسبالته , محاكم وق اة وأمر ونهي وملفات وسجالت 

, اتجهوا  لى هذه المحاكم لبتحكم بيبنكم وال حكبم للشبريعة : ويقولون للناس , 

عنببه الشببيع محمببد بببن  بببراهيم لكببن نببجتي للحبباكم  هببذا هببو التنزيببل اللببي يببتكلم

أو هنا ين ببق عليبه الر با , هل هو ين بق عليه أنه مستورد , رئيس الدولة 

 لبى ....  هبل هبو را بي أو غيبر را بي , من عدمه    هنبا يبتكلم المشبايع 

 .آخره 

هبل هبي تكفبر م لقباً أو  ذا , الدولة نفسها التي فيها الحكم بغيبر مبا أنبزل هللا 

 أو فيه تفصيل  , كان الحكم بغير ما أنزل هللا فاشياً غالباً 

وأنا كبان ببودي مبن زمبن جمبع رسبالة فبي ذلب  علبى , هذا أي اً فيه تفصيل 

 هللا جبل وعبال لكبن مبا يسبر , وجمع كالم أهل العلم , هذا النحو من التفصيل 

تفهم فإنب  سب, وأجمبع كبالم أهبل العلبم , وأنت تجمل المسبالة علبى هبذا النحبو 

وستنزل كل مسبجلة وكبل صبورة فبي أحكامهبا الشبرعية مبن , كالم أهل العلم 

وسبتجد أن المسبجلة متسبقة علبى وفبق , جهة الدليل ومن جهة تفصيل العلمباء 

ومببن جفبباء , فتخببرج فيهببا مببن غلببو الغببالين الببذين يكفببرون م لقبباً , الببدليل 

, لهبا كفبر أصبغر ك, المتساهلين الذين ال يعتبرون هبذه المسبجلة مسبجلة تكفيبر 

فسببتجد أن المسببجلة من ببب ة علببى  ريقببة أهببل العلببم , كلهببا متسبباهلين فيهببا 

 .آمين , جعلنا هللا و ياكم ممن يتبع سبيلهم , الراسخين في ذل  

 : السؤال 
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ثم أتينا مكبة و فنبا , خرجنا في حج هذا العام من منى متعجلين قبل الغروب 

فما , ار بنا من وس  منى على  ريقه ثم ركبنا أجرة  لى الم ار فس, للوداع 

 الحكم في ذل   

 : الجواب 

يبذهب يبوادع , يجمبع عتباده , اللي يخرج مبن منبى ينبوي مفارقتهبا , ال بجس 

فإنببه لببو مببر بمنببى وسبببق أن نببوى مفارقتهببا وأعببد نفسببه وخببرج بجغرا ببه 

 .ومتاعه فإن رجوعه  لى منى ال يؤثر 

 : السؤال 

 أعلى اليدين أم على الركبتين  , لسجود كيف تكون السنة في النزول ل

 : الجواب 

وذكبرت لكببم , وحبرب  احنبة فيهبا , هبذه المسبجلة المؤلفبات فيهبا والرسبائل  

وأن , فيمببا م ببى أن الببذي اختبباره أن ينببزل علببى الببركبتين ال علببى اليببدين 

ألن , يكبببون باالعتمببباد علبببى اليبببدين , يعنبببي القيبببام مبببن السبببجود , الصبببعود 

فوجبب , خبتالف فبي مسبجلة نبزل علبى البركبتين أم علبى اليبدين الحديع فيه ا

, وهببو النهببي عببن بببرو ف كبببرو  البعيببر , الرجببوع  لببى القببدر لمحكببم منببه 

والبعير  ذا ببر  فإنبه يقبدم رأسبه وصبدره  لبى األرض أوالً ويرفبع مؤخرتبه 

هبي التبي , هيئبة البعيبر فبي الخبرور , فالهيئبة هبذه , بعد ذل  هي التبي تبجتي 

نزلبببت علبببى , فبببإذا اجتنبهبببا يكبببون غالبببباً بببالنزول علبببى البببركبتين , هببا يجتنب

و ذا نزلبت , الركبتين وجزع  مستقيم فقد خالفت البعيبر فبي ببرو ف كبروكبه 

 .على يدي  وأي اً جزع  مستقيم فجي اً خالفت البعير في بروكه 

فمسببجلة هببل ينببزل بيديببه أم ركبتيببه   هببذه نتيجببة لمخالفببة البعيببر فببي بببرو ف 

" , ألن األدلة في السنة نهت عن مشابهة الحيوان فبي كبل الصبالة , بروكه ك

ال تقعببي  قعبباء " , " ال تبسبب  يببدي  بسبب  الكلببب " , " ال تنقببر نقببر الغببراب 

فهيئة الحيوان هيئة منكرة مكروهة  فلذل  , " ال تبر  برو  البعير " الكلب 
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ذا خالفت الحيوان في فإ, ال يكون المصلي في صالته الشريفة يماثل الحيوان 

 .الهيئة العامة حصل ذل  وحققت السنة 

 : السؤال 

 أحاديع النهي  , ما حكم القيام للسالم   وما توجيه األحاديع 

 : الجواب  

ومنه مجذوٌن فيبه , الش  دلت النصو  على أن القيام منه منهي عنه , القيام 

 :ة أنحاء ويمكن أن يفصل في ذل  على أن النصو  جاءت على ثالث, 

وقبد جباء فيبه أن , وهذا محرم وفيه تشبه بالفرس , األول القيام على الجالس 

عليبه الصبالة , أو لما جحشت ساقه , لما اعتزل ,  النبي صلى هللا عليه وسلم

ببة لببه جبباءه عببدد مببن الصببحابة فصببلوا معببه  عليببه , والسببالم  ليه وكببان فببي عة

صببلى بهببم جالسبباً عليببه , لس يعنببي هببو جببا, فقبباموا عليببه , الصببالة والسببالم 

وهم كانوا وراءه قياماً فقال لما , ألنه كان ال يست يع القيام , الصالة والسالم 

كبدتم أن تفعلبوا آنفباً فعبل فبارس والبروم  يقومبون علبى : " فرم مبن الصبالة 

 " .فإذا صلى ا مام جالساً فصلوا جلوساً أجمعون : "  لى أن قال " ملوكهم 

وصبفته أن يكبون الغبرض هبو , لقيبام علبى الجبالس محبرم فدل هذا على أن ا

يعنببي وهببو جببالس يقببوم عليببه فببي جميببع , تعوببيم الجببالس بالقيببام عليببه دائمبباً 

ويسبتثنى مبن , هبذا محبرم , يعني دائماً يتخذ جماعبة يقومبون عليبه , األنحاء 

عنبد ورود رسبل العبدو مبثالً أو , ذل  الحباالت التبي فيهبا مصبلحة فبي القيبام 

كمبا فعبل , لكفار أو  وهار مهابة نافعة في كبت األعداء أو نحو ذلب  رسل ا

لمبا كبان صبلى الحديبيبة وأتباه بعبض المشبركين ,  النبي صلى هللا عليبه وسبلم

أنبه يجبوز : قال ابن القبيم فبي فوائبد الغبزوة , كان قائماً عليه بعض الصحابة 

 .القيام عليه عند قدوم رسل الكفار أو نحو هذه الصورة 

النببي صبلى وهذه هي التي جاء فيهبا قبول , أن يكون القيام له : حالة الثانية ال

" من سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار : "  هللا عليه وسلم

أنبه كبان دخبل علبى الصبحابة لبم يكونبوا , وصى عنه عليه الصالة والسالم , 
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قيبام حتبى يجلبس ثبم , قيبام لبه  هذا, يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذل  

هبو عليبه , يقومبون لبه فبإذا جلبس جلسبوا , هذه بس فتبرة المبرور , يجلسون 

 .الصالة والسالم كان يكره ذل  

عليببه الصببالة والسبببالم  , لهببذا كببان لببم يكونبببوا يقومببون لببه مببع محببببتهم لببه 

ه عليب, لما يعلمبون مبن كراهيتبه لبذل  , عليه الصالة والسالم , وتعويمهم له 

 .هذا القيام له , الصالة والسالم 

 :أشهرها قوالن , القيام له اختلف فيه العلماء على عدة أقوال 

وهو صبفته مبا ذكرتبه لب  مبن أنبه قيبام , أنه يحرم القيام للقادم : القول األول 

وليس الغرض أخذ شئ منه أو , ليس الغرض التسليم عليه , بس , حتى يمر 

 نمبا  ذا دخبل يقومبون , له شئ أو يكرمبه أو يجلسبه يناو,  مكانية مناولة أمر 

 ن هذا منهي عنبه  ومكبروه , وهم األكثرون , فقال  ائفة من أهل العلم , له 

عبن , عليبه الصبالة والسبالم , ونهيبه , لداللة الحبديع عليبه , كراهة التحريم 

 .ذل  

ميببه وتفصببيله مببا ذكببره النببووي وابببن تي, أن هببذا فيببه تفصببيل : القببول الثبباني 

من أن القيام للقادم احترامباً لبه أنبه قبد يكبون محرمباً , وجماعة من أهل العلم 

ويكون مباحباً  ذا كبان القبادم مبن أهبل , وقد يكون مباحاً , وقد يكون مكروهاً 

بببجن يقببام لببه احترامبباً ال تعويمبباً لببه تعوببيم المهابببة , المزيببة والف ببل الببديني 

 . و نما احتراماً له , والخوف 

أن يكون الناس اعتادوا القيبام , يعني من الجواز من ا باحة , لة الثانية والحا

فإذا تر  القيام أف ى  لى مفسدة وشئ فبي النفبوس وفسباد فبي ذات , للداخل 

والشريعة جاءت بتحصيل ا صالح لذات البين ودفبع مبا يبجتي : قالوا , البين 

 .للنفوس من شرور الشي ان وتسويله 

إذا اعتاد الناس القيام بع هم لبعض  ذا دخبل البداخل  فبإن ف, و ذا كان كذل  

 ألن النهي عنه , هذا يجوز على اعتبار أنه عادة ال من جهة التعويم 
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وهذا ألف فيه النووي الرسالة المعروفة التي سبماها , كان على جهة التعويم 

, (   باحة القيام لبذوي المزيبة والف بل والعلبم وا كبرام: ) أو يعني معناها , 

يميبل , وكان شيع ا سالم  رحمبه هللا , أو شئ من هذا وهي رسالة م بوعة 

 . لى التفصيل في ذل  

ويقول أوهر من هذين القولين أنه المنع وهبو فبي , والقول الثاني في المسجلة 

أن النباس لبم يقومبوا لبه أشبد  ألنبه يجبب , حق القادم الذي يجد فبي نفسبه أنبه 

مببن سببره أن " ألن الحببديع فببي حببق القببادم أشببد , عليببه أن يببتخل  مببن هببذا 

فإذا كان هبو  ذا أتبى يحبب أن " يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار 

فإن هذا قد يدخل في الكبيرة ألنه توعبد , يقوم له الناس تعويماً له و جالالً له 

, قبه وأما في حق القائم فنقول أنه منهي عنه  وهو محبرم فبي ح, عليه بالنار 

 ال  ذا كبببان ثبببم , ... أحاديبببع النهبببي , وذلببب  ألن األحاديبببع , أو ال يجبببوز 

فبدرء المفاسبد مقبدم علبى جلبب ,  رورة وكان عدم قيامه يف ي  لى مفسدة 

 .وال رورات تبيى بعض المحوورات , المصالى 

القيام  ليبه وهبذا مبباح  ببل , في النصو  القيام  لى الشخ  : الحالة الثالثة 

أمببر األنصببار أن يقومببوا  لببى ,  النبببي صببلى هللا عليببه وسببلمألن  ,مسببتحب 

 : قال لهم عليه الصالة والسالم , سعد , فلما أتى ونزل من فرسه , سيدهم 

: وكعب بن مال  لما نزلت توبته ، ودخل المسبجد قبال " قوموا  لى سيدكم " 

رامببه أو أحببد الصببحابة فقمببت  ليببه ، فالقيببام  لببى القببادم للسببالم عليببه أو  ك

للحديع معه ، فإن هذا مشروع ، فإذا كان بيجتي بيسلم علي  ، مبا تسبلم عليبه 

وأنت جالس  ذا بيصافح  ، أما  ذا كان السالم سبالم ببدون مصبافحة فهبذا ال 

يقام ألنه يكون الصبورة صبورة قيبام لبه أمبا  ذا كبان سيصبافح  فإنبه  هنبا ال 

ام لبه قيبام  ليبه لتلقيبه للسبالم عليبه بجس أن تقوم  ليه ، ألن هنبا قيبام  ليبه ال قيب

 .للترحيب به ، وما أشبه ذل  

نسجل هللا جل وعال أن يوفقنا و ياكم لما فيه ر اه ، وصلى هللا وسبلم وببار  

 .على نبينا محمد 
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