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ونعوذ بالل من شرور  ،  ونستغفره ،  ونستعينه ،  نحمده ،  إن الحمد لل 
ومن يضلل فال  ، من يهده الل فال مضل له ، أعمالنا ومن سيئات ، أنفسنا 

وأشهد أن محمدًا  ،  هادي له وأشهد أن ال إله إال الل وحده ال شريك له 
 .عبده ورسوله 

   { ٍّ  ٌّ  ٰى  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه} 
 .[ 102  :عمران   ]آل

  من   خن   حن   جن   يم   ىم   مم   خم   حم   جم   يل   ىل   مل   خل } 
[ 1]النساء:    { ٌّ   ٰى   ٰر   ٰذ   يي   ميىي  خي   حي   جي   يه   ىه   جهمه   ين   ىن 

  جت   هب  مب  خب  حب   جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي} 
 . [ 71، 70]األحزاب:   { مخ  جخ مح جح  مج  حج  مث هت ختمت حت

 وخير الهدي هدي محمد  ،  فإن أحسن الحديث كتاب الل : ) أما بعد 
وكل ،  وكل بدعة ضاللة ،  وكل محدثة بدعة ،  وشر األموِر ُمحدثاتِها ،  ‘ 

 (.ضاللة في النار 

ها في صحيفة الوطن  تهذه مجموعة من المقاالت العلمية التي كتب 
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الكويتية فقد كنت كاتبًا في الصفحة اإلسالمية األسبوعية التي تخرج في 

  ي كان محررها األستاذ عبد الحفيظ عبد السالم  ت كل يوم جمعة وال 
موجه لغة عربية متقاعد ومستشار إعالمي في وزارة األوقاف والشؤون  

بالد    اإلسالمية  للعالمين وجميع  الل عزها وخيرها  أدام  الكويت  بدولة 
وكذلك كانت لي ،  المسلمين فجزاه الل خيرًا ورحمه وأسكنه فسيح جنانه 

للتعليم   العامة  الهيئة  كمجالت  الشهرية  المجالت  بعض  في  مقاالت 
التطبيقي والتدريب ومجلة البشرى اإلسالمية التي تصدر عن لجنة التعريف  

  وكذلك في المواقع اإلخبارية في ،  باإلسالم وكالهما في دولة الكويت 
وكانت أكثرها على مواضيع الساعة  ،  كالحدث اإلخبارية (  برنامج تويتر ) 

السؤال عنها  التي يكثر  الشرعية  المسائل  طرحها من وقت   ويتكرر ،  في 
مقالة ،  آلخر  عدا  نشرت  الحمد  ولل  المقاالت  هذه  المراجعات  )   وكل 
فقد كنت أضيف فيها من وقت آلخر  (  حسب األشهر الهجرية   العلمية 

والمقالة األخيرة في هذا الكتاب  ،  النور إال في هذا الكتاب   ولذلك لم تر 
فهذا أول ظهور لها ألني كتبتها حديثًا ومن  (  الدعوة إلى الل  )   وهي 

باب تعليم الداعي إلى الل سبحانه تعالى وتعليم القارئ لكتابي عندما يريد  
ثم يدعو على   أن يدعو بشيء  مما ذكر أن يتعلم كيفية الدعوة إلى الل  

 .علم وفهم ودراية 

عمومًا   المقاالت  وهذه  الكتاب  هذا  في  ومنهجي  أسلوبي  وكان 
وهكذا هي طبيعة المقاالت التي تنشر في الجرائد ،  االختصار واإليجاز 
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والمجالت  بعض  ،  والصحف  في  األسلوب  هذا  المقاالت  وخالفت 

للبيان واإليضاح  ، اليسيرة التي أطلُت النفس فيها قلياًل للحاجة وزيادة 
وزدت  وحذفت  وأضفت  المقاالت  كل  راجعت  فقد  الحال  ولطبيعة 

نقصت ما يحتاج لطول عهد هذه المقاالت فكان أول مقالة نشرت كانت ا و 
ثم توقفت عن نشر المقاالت من ،  م 2012م وحتى عام  2002في عام  
فالل سبحانه اسأل أن ينفع القارئ بهذه  ،  م 2020عام إلى عامنا هذا  هذا ال 

يوم ال ينفع مال   وأن تكون حجة لي ال علي يوم أن نلقاه  ،  المقاالت 
 .وال بنون إال من أتى الل بقلب سليم 

وأنبه على أن العزو للمصادر والتخريج لألحاديث يختلف من مقالة  
، ت في غالب من يعاني كتابتها إلى أخرى وهكذا يكون أسلوب المقاال 

فتارة تجُد العزو والتخريج في لب المقالة وأحيانًا في الهامش وأحيانًا في 
للمراجع  فقط  خاص  األخير  وهذا  الكتاب  آخر  في  المراجع  فهرس 
والمصادر التي نقلُت واستفدُت منها في كتابة هذه المقاالت العزيزة على  

وأما ،  ث كما يقال ذات شجون قلبي فقد كان لي معها ذكريات وأحادي 
مقالة تنوعت فيها المواضيع من    37عدد المقاالت في الكتاب فقد بلغت  

عقيدة وحديث وفقه وسيرة وأخالق وردود علمية وغيرها من المواضيع 
 .المفيدة النافعة إن شاء الل 

     لف  المؤ 
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روع   وس ل ال مش  وعال ت   وال ممت 
$ 

 هن  خنمن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل} :  سبحان من قال
: قال العالمة ابن باز يرحمه الل.  [ 106:  يونس ]   { حي  جي  ٰه  مه  جه

  ٰى   ين} :  كما قال سبحانه،  والظلم إذا أطلق يراد به الشرك األكبر 
 .[2٥٤البقرة: ] {ري

وإذا استعنت ،  إذا سألت فاسأل الل : ) القائل   ‘ وصدق رسول الل  
 .رواه الترمذي وصححه األلباني(.  بالل فاستعن  

   
ا
 .هي املنزلة والدرجة والقربة :  ما هي الوسيلة لغة :  أول

هي التقرب إلى الل :  قال العالمة محمد خضر يرحمه الل:  وشرعاً 
   والعمل بما يرضيه،  بطاعته. 

   
ا
 : أنواع التوسل قال أهل العلم هي خمسة أنواع :  ثانيا

، ورسله ،  وكتبه ،  ومالئكته ،  تعالى باإليمان به التوسل إلى الل   ــ 1
كأن يقول اإلنسان اللهم أني أتوسل إليك بإيماني بك وبمالئكتك أن تغفر 

مثل ،  من الطاعات   ‘ وبما شرعه في كتابه على لسان نبيه  .  لي وهكذا 
سقطت عليهم صخرة    ذين ما فعل أصحاب الغار في الحديث المشهور ال 
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بأعم فتوسلوا  الغار  باب  الصالحةفسدت  عليه ،  الهم  وتحريم .  متفق 

كأن يقول اللهم إني أتوسل إليك ببغضي للكافرين أن تتجاوز  ،  المعاصي 
 .فهذا فرض ال يتم اإليمان إال به . عني يوم القيامة وهكذا 

وشفاعته وهذا ال يكون إال في حياته   ‘التوسل بدعاء النبي   ــ 2
وهذا اآلن أمر معدوم ،  أو دعائه لنا بدون طلب منا ،  بطلبنا الدعاء منه   ‘ 

تعالى .  ‘ لوفاته   لقوله  مصداقًا    هب   مب  خب  حب  جب}   وهذا 
  {مح   جح  مج  حج  مث  هت  مت   خت   حت  جت

وأما التوسل .  فهذا في حال حياته فقط كما قال المفسرون .  [6٤النساء:  ]
الل لنا بكذا    دعُ اُ كأن يقال يا فالن  ،  بدعاء اإلنسان الصالح الحي فجائز 

عندما نزل القحط بالمسلمين سأل   كما فعل عمر بن الخطاب ،  وكذا 
 .ألنه ميت   ‘ ولم يسأل النبي  .  رواه البخاري.  الل لهم  العباس بأن يدعو 

أو بجاهه أو بركته أو بحق ،  أو الولي   ‘ التوسل بحق النبي   ــ 3
فهذا مذموم ومنهي عنه ومحرم بال نزاع وبدعة من البدع  ،  قبره أو قبته 

 .المنكرة 
لي أن   ــ  ٤ الل  ادع  الصالحين  أو  األنبياء  من  للميت  وهو ،  يُقال 

التي ال  ،  فهذا بال شك من البدع المحرمة ،  واقف عند قبره أو بعيد منه 
لها كتاب الل وال سنة رسول الل   وهي تجرُّ صاحبها شيئًا  ،  ‘ يشهد 
 .والعياذ بالل،  فيكفر،  فشيئًا إلى نداء ودعاء صاحب القبر نفسه 

، أغثني ،  اثة بغير الل كأن يقول يا سيدي فالناً النداء واالستغ  ــ ٥
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وهذا الذي يدعوه  ،  أو على من ظلمني ،  أنصرني على عدوي ،  أدركني 

فهذا شرك أكبر وكفر بالل تعالى والعياذ  ،  ميت ال يقدر أن يجيبه وال ينصره 
يقدر عليه .  بالل فيما  بالمخلوق الحي  فجائزة ال بأس ،  وأما االستغاثة 
 ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ}  : كما قال تعالى في قصة موسى  ،  بها 
وختامًا اللهم إني أعوذ بك أن أُشرك بك . [1٥القصص:  ]  {مئ  زئ  رئ

  . وأستغفرك لما ال أعلم ،  وأنا أعلم 
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ان    ر  ي  م ي  ل ف   اس ال طوئ   ر ال لب   ة  ع ي   ال ش 
$ 

 ...وبعد   ‘ الحمد لل والصالة والسالم على رسول الل 

من المعاصي   فمما ابُتلي به كثير من المسلمين في هذا الزمان أمور 
حتى أصبحت هذه المعاصي من العادات ،  ارتكبوها غير مبالين بعاقبتها 

، راجعون ومن لم يفعلها يكون في نظرهم شاذ أو غريب فإنا لل وإنا إليه 
وتطويل الثياب عن الحد  ،  وحلق اللحى ،  الغيبة :  فمنها على سبيل المثال 

ولذلك عزمت أن  ،  فلله وحده المشتكى ،  والتدخين وغيرها ،  المشروع 
عده طائفة من أهل العلم  ،  أكتب في ذنب عظيم غفل عنه كثير من الناس 

(  الكبائر تذكرة أولي البصائر في معرفة  )   من الكبائر كابن الجوزي في كتابه 
الزواجر عن  )   وأبو العباس الهيتمي في كتابه (  الكبائر )  والذهبي في كتابه 
تنبيه الغافلين عن أعمال  )   وابن النحاس الدمشقي في كتابه (  اقتراف الكبائر 

الهالكين أفعال  من  السالكين  وتحذير  إسبال .  وغيرهم(  الجاهلين  وهو 
للرجال  المصطفى  ،  الثياب  باب حديث  النصيحة )   ‘ فمن    ( 1)( الدين 

 : أقول وبالل التوفيق

وهو أن  ،  هو إرخاء الثوب حتى يغطي القدمين :  ما هو إسبال الثياب
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم وغيره.  ( 1) 
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وهو ما يلبسه الرجال  )   أو بشت (  دشداشة )  يكون الثوب أيًا كان ثوب عربي 

المناسبات  غير(  في  أو  أو سروال  بنطال  أو  إزار  أو    ه أو  الكعبين  على 
 .العظمتان الناتئتان أسفل الساق من الجانب :  والكعبين هما،  تحته 

الجوزي ابن  األعراب :  قال  من  الجاهلين  غالب  في  واقع  هذا 
إلى تحت كعابهم ،  حين وغيرهم والفاَل  ثيابهم  فمن خاف من  ،  يرخون 

فنسأل الل ،  وال حول وال قوة إال بالل ،  فليحذر من ذلك ،  عذاب ربِّه 
 .إنه جواد كريم اهـ،  لعفو والعافية ا 

الل  فقط  !  سبحان  ليس  هذا  زماننا  رأى  لو  الجوزي  بابن  فكيف 
إال من سلمه  )   األعراب والفالحين يلبسون الثياب الطويلة بل جميع الناس 

 . فإنا لل وإنا إليه راجعون ،  كبيرهم وصغيرهم غنيهم وفقيرهم (  الل سبحانه 
الموازين وانعكست الفطر فأصبح الرجل وفي هذه األزمان انقلبت  

 .يسبل ثوبه ويسحبه والمرأة ترفع ثيابها وتقصرها
 :  وصدق القائل

 أمر التـقدم في ـهذا الزـمان عجـيب
 

ـمـحـجوب  ـتى  ـف واـل تـــاة  ـف  ـعريـــت 
 

ــاق حده ــف ســ  فالدرع منها نصــ
 

 والثوب في عرف الفتى مسـحوب 
 

   
ا
 :  في الجار ثوبه بال خيالء   ‘أقوال النبي :  أول

الطبراني    رواه (  كل شيء جاوز الكعبين من اإلزار في النار : ) ‘ قال  
 .وصححه األلباني 
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كل شيء مس األرض من الثياب ففي !  يا ابن عمر: ) وقال نبينا  

 .رواه اإلمام أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر والشيخ األلباني (  النار 

 .رواه البخاري (  اإلزار ففي النار ما أسفل الكعبين من  : ) ‘وقال  

رواه اإلمام أحمد  (  ما تحت الكعبين من اإلزار ففي النار : ) وقال أيضاً 
 .حديث صحيح (:  الرسالة   ط/)   وقال محققو المسند

، وارفع إزارك إلى نصف الساق : ).... لجابر بن سليم   ‘ وقال 
وإياك وإسبال اإلزار فإنها من المخيلة وإن الل ،  فإن أبيت فإلى الكعبين 

   رواه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم  .  الحديث (...  ال يُِحُب الَمِخيلة
 .والنووي والسيوطي واأللباني والوادعي 

ال ُتسبل فإن :  يا سفيان بن سهل: ) ألحد الصحابة    ‘وقال  
 . وحسنه األلباني رواه ابن ماجه  (.  الل ال يُِحبُّ المسبلين 

: فقال،  بعضلة ساقي   ‘ أخذ رسول الل  :  قال  وعن حذيفة  
اإلزار )  فأسفل ،  هذا موضع  أبيت  في ،  فإن  لإلزار  فال حق  أبيت  فإن 

وصححه  ،  وابن حجر ،  وحسنه ابن مفلح ،  رواه الترمذي وقال حسن صحيح (  الكعبين 
 .األلباني 

إزاره   ‘ وأبصر رسول الل   إليه ،  رجاًل يجر  ، أو هرول ،  فأسرع 
 .رواه أحمد وصححه األلباني .  الحديث (...  ارفع إزارك واتق الل : ) فقال 

قال بن خالد  أجره :  وعن عبيد  بُرٌد  أمشي وعلَي  لي ،  كنت  فقال 
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: فقلت،  ‘ فنظرت فإذا هو النبي  (،  ارفع ثوبك فإنه أبقى وأنقى : ) رجل

أما لك فَي  : ) فيها خطوط سود وبيض ــ فقال :  أي   ــ إنما هي بردة ملحاء  
وجود  (  الشمائل )   رواه أحمد والترمذي في .  فنظرت فإذا ساقيه :  قال ؟(،  أسوة

 . وقال األلباني صحيح لغيره ،  الحافظ ابن حجر إسناده 

   
ا
 :  في الجار ثوبه خيالء  ‘ أقوال النبي :  ثانيا

ثالثة ال يكلمهم الل يوم  : ) ‘قال رسول الل  :  عن أبي ذر قال 
قال فقرأها رسول  (  ولهم عذاب أليم ،  وال يزكيهم ،  إليهم وال ينظر  ،  القيامة 
؟ من هم يا رسول الل، خابوا وخسروا: قال أبو ذر.  ثالث مرار    ‘ الل  
 . رواه مسلم (  والمنِفق ِسلعته بالحلف الكاذب ،  والمنان ،  المسبل إزاره : ) قال 

) ‘ وقال   فهو :  به  ُخِسف  الخيالء  من  إزاره  يجر  رجل  بينما 
 . رواه البخاري   (األرض إلى يوم القيامة في    ( 1)يتجلجل 

ال ينظر   ، ( 2)إن الذي يجر ثوبه من الخيالء : ) وقال المصطفى  
 .متفق عليه (  الل إليه يوم القيامة 

من جر منها ،  اإلسبال في اإلزار والقميص والعمامة : ) وقال  
 .األلباني رواه أبو داود وصححه  (  لم ينظر الل إليه يوم القيامة ،  شيئًا خيالء 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومعنى الجلجلة: الحركة من الصوت، ومعناها هنا أي: يغوص في األرض وينزل فيها   ( 1) 
 إلى يوم القيامة. 

 ومعنى الخيالء: الكبر، والُعجب، واالفتخار.   ( 2) 
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من أسبل إزاره في صالته خيالء فليس من الل في ِحلٍّ : ) وقال  
 .رواه أبو داود وصححه األلباني   (وال حرام 

 .أنه أشبه حاله حال من ال يؤمن بحالل الل وحرامه   : ( 1)والمعنى 
 .رواه مسلم (  إن الل ال ينظر إلى من يجر إزاره بطراً : ) وقال  
أو ــ ال   ــ وال حرج  ،  المسلم إلى أنصاف الساق أُزرة  : ) ‘وقال  

، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ، جناح فيما بينه وبين الكعبين 
 .رواه أبو داود وصححه األلباني (  ومن جر إزاره بطرًا لم ينظر الل إليه 

رواه أحمد والنسائي وصححه  (  إن الل ال ينظر إلى مسبل : ) وقال  
 .والوادعي األلباني  

 : آثار السلف   

رأيت عمر بن الخطاب ومر به فتى قد : ) قال ،  فعن َخَرشة بن الُحر  
يجره  وهو  إزاره  له ،  أسبل  فقال  أنت :  فدعاه  أمير  :  قال ؟!  أحائض  يا 

فما بالك قد أسبلت إزارك على :  قال؟!  وهل يحيض الرجل :  المؤمنين 
وقال ،  أسفل الكعبين ثم دعا بشفرة ثم جمع طرف إزاره فقطع ما  ،  قدميك 
رواه ابن أبي شيبة وقال الشيخ    (. كأني أنظر إلى الخيوط على عقبيه :  خرشة 

 .صحيح اإلسناد على شرط مسلم :  الوليد بن نصر الل حفظه الل 

فجعل الشاب يثني    ( 2)دخل شاب على عمر : ) وعن ابن مسعود قال 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قاله الشيخ الوليد بن سيف النصر في كتابه )اإلسبال لغير خيالء(.   ( 1) 
 .  قلت: حين طعن وقبل وفاته بفترة يسيرة  ( 2) 
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ارفع إزارك فإنه يا ابن أخي  :  فقال له،  فرآه عمر يجر إزاره :  قال ،  عليه 

لربك  وأتقى  لثوبك  البخاري(  أبقى  الل  .  رواه  عبد  ابن    ــ فكان  يعني 
أن رأى حق الل عليه فلم يمنعه ما هو فيه !  يا عجبا لعمر:  ــ يقول  مسعود 

 (.أن تكلم فيه 
ها ،  ورأى ابن مسعود رجاًل عليه عباءتان  ،  قد اتزر بإحداهما وهو يجر 

فليس ،  الخيالء   ال يجره إال من ،  إزاره من جر  : ) فقال ،  وارتدى باألخرى 
رواه هناد في الزهد وقال الشيخ عبد الرحمن الفريوائي  (.  من الل في حل وال حرام

 .والشيخ الوليد بن نصر الل حفظهما الل إسناده صحيح 

فقال له  ،  يا فتى هلم : ) فقال له،  رجل مسبل   ورأى ابن عمر  
تحبُّ أن ينظر الل !  ويحك :  قال ؟  الرحمن ما حاجتك يا أبا عبد  :  الفتى 

؟  وما يمنعني أن ال أحب ذلك،  سبحان الل :  قال الفتى ؟  إليك يوم القيامة
ال ينظر الل إلى عبد يوم القيامة يجر : ) يقول   ‘ سمعت رسول الل  :  قال 

الفتى إال مشمرًا حتى :  قال (.  إزاره خيالء  يَُر  فلم  ــ  الحديث  ــ راوي 
 . وصححه األلباني .  أحمد في مسنده والترمذي وقال حسن صحيح رواه اإلمام  (.  مات 

إزاره  يجر  واقدًا  ابنه  ابن عمر  ) فقال،  ورأى  إزارك :  فإني ،  ارفع 
( من جر ثوبه من الخيالء لم ينظر الل إليه : ) يقول   ‘ سمعت رسول الل  

 . ( 1) متفق عليه ورواه اإلمام أحمد
محمد بن ُعلبة القرشي يجر إزاره فنظر   ورأى ُهبيب بن مغفل  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قلت: وهذا لفظ اإلمام أحمد في مسنده.   ( 1) 
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فقال  هبيب  الل  :  إليه  رسول  ) يقول   ‘ سمعت  إزاره  :  على  وطئ  من 

،  وابن حجر ،  رواه اإلمام أحمد وصححه المنذري (.  وطئه في نار جهنم ،  خيالء 
 .والوادعي ،  واأللباني 

ـ لمؤدبه ـ عندما كبرـ  كيف كانت طاعتي : ) وقال عمر بن عبد العزيزـ 
خذ من شاربك حتى  ،  قال فأطعني كما أطعتك .  أحسن طاعة:  قال ؟  إليك 

 (.ومن ثيابك حتى تبدو قدماك ،  تبدو شفتاك 
وأصحابه أبصروا رجاًل قد أسبل ،  أن صلة بن أشيم ،  وعن ثابت 

، دعوني أكفيكموه :  فقال صلة ،  إزاره فأراد أصحابه أن يأخذوه بألسنتهم 
ترفع : قال؟ فما ذاك يا عم : قال ، يا ابن أخي إن لي إليك حاجة : ) فقال 
هذا كان ِمْثُل لو أخذتموه  :  فقال ألصحابه،  ونعمة عين  ،  نعم :  قال،  إزارك 
(،  التواضع والخمول )   رواه ابن أبي الدنيا في (.  وفعل ،  ال أفعل :  قال؟،  بشدة 

:  وقال الشيخ الوليد بن نصر الل حفظه الل (.  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) و 
 . صحيح 

محمد بن واسع من سادات العباد دخل على بالل بن أبي وهذا  
ما  : فقال له بالل ، وكان ثوبه إلى نصف ساقيه ، بردة أمير البصرة إذ ذاك
هكذا كان لباس من  ،  أنتم شهرتمونا :  فقال له ؟!.  هذه الشهرة يا ابن واسع 

 .وإنما أنتم طولتم ذيولكم فصارت السنة بينكم بدعًة وشهرةً ؟!،  مضى
؟ ُسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الل عن اإلسبال :  تنبيه هنا  *  
ـ ما معناه ــ ...  فأجاب ينبغي على الرجل الالبس للثوب الشرعي :  ثم قالـ 
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فإن كان مجتمعه الغالب عليه ،  مراعاة أحوال المجتمع الذي يعيش فيه 

اإلسبال فألولى في حقه أن يكون ثوبه فوق الكعب بقليل حتى ال يكون  
ألنظ  وكالمهم عرضة  الناس  عليه ،  ار  الغالب  ليس  مجتمعه  كان  وإن 

، اإلسبال فألولى في حقه أن يكون ثوبه إلى نصف الساق أو تحته بقليل 
 .ألنه ليس بغريب على لباس مجتمعه وأحوالهم انتهى 

 : كالم العلماء   

 {مت  خت} :  قوله تعالى(:  شرح السنة )  ذكر اإلمام البغوي في 
ر:  معناهقيل  :  ثم قال،  [٤المدثر:  ] ،  فإنه أبقى،  فإن تقصيرها ُطهُرها،  قصِّ

 .وأنقى
جاء عن (: إغاثة اللهفان )  وقال ابن قيم الجوزية في نفس اآلية في 

تفسيرها السلف  ) بعض  فقصر :  من  (،  بثيابك  أبعد  الثوب  تقصير  ألن 
وهو  ،  فإنه إذا انجر على األرض لم يؤمن أن يصيبه ما ينجسه ،  النجاسة 

 .وطاوس قول أبي إسحاق  
،  اإلسبال والجر منهي عنه باالتفاق :  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 .وهو محرم على الصحيح ،  واألحاديث فيه أكثر 
حال استحباب وهو :  والحاصل أن للرجل حالين :  وقال ابن حجر

 .وحال جواز وهو إلى الكعبين،  أن يقتصر باإلزار على نصف الساق 
اإلسبال (:  القبس شرح الموطأ )   وقال أبو بكر بن العربي المالكي في 
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 .وعلى كل أحد  ما يُجرُّ إلى الخيالء ،  هو حرام في األصل 

في بطة  ابن  اإلمام  واإلبانة )   وقال  يسبل (:  الشرح  أن  البدع  ومن 
 .هو والسراويل على عقبيه،  الرجل إزاره 

يجوز  (:  الفتح الرباني )   ويقول الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا في 
ثم إلى أسفل منه بحيث ال  ،  إلى عضلة الساق تحت الركبة جعل اإلزار  
 .فما جاوز الكعبين فهو في النار،  يجاوز الكعبين 

أما ما يفعله بعض الناس من إرخاء السراويل  :  وقال الشيخ ابن باز 
إلى نصف الساق (  الدشداشة أو الثوب العربي )   تحت الكعبين والقميص 

نحوه ما بين نصف الساق إلى والسنة أن يكون القميص و ،  فهذا ال يجوز 
 .الكعبين عماًل باألحاديث كلها والل ولي التوفيق 

األلباني  الشيخ  إطالته :  وقال  اليوم  المسلم  الشباب  مصائب  فمن 
 .إلى ما تحت الكعبين(  البنطلون )   سرواله 

عثيمين  ابن  العالمة  كبائر :  وقال  من  الكعبين  عن  الثياب  إسبال 
بًا تنزل عن الكعبين فقد شاركهم في هذه ومن فَصل للرجال ثيا ، الذنوب 
 .الكبيرة

احذروا اإلسبال في الثياب والبشوت :  وقال الشيخ صالح الفوزان 
النار  في  فهو  نازاًل  الكعبين  أسفل  منها  كان  ما  فإن  والسراويل  واألُزر 

 .وعليكم بالتواضع فإن الل ال يحب المستكبرين 
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 : شبهة والرد عليها   

أن    : الشبهة *   الخيالء قيل  بقصد  إال  محرم  يكون  ال  اإلسبال 
حين قال للنبي    وعمدتهم في ذلك حديث أبي بكر الصديق  .  والتكبر 
فقال  .  إال أني أتعاهد ذلك منه :  أن إزاري يسترخي أحيانًا وفي رواية  ‘ 

النبي   منهم : ) ‘له  ) وفي رواية (،  لست  (  لست ممن يصنعه خيالء : 
 .البخاري وغيره  رواه 

(:  عارضة األحوذي )   اإلمام أبو بكر بن العربي المالكي في قال    : الرد *  
فإنها دعوى    ال يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ثم يقول ال أجره خيالء

 . فكذبه معلوم في ذلك قطعاً ،  بل إطالة ذيله دالة على تكبره،  غير مسلَمة
وإذا قيل ألحدهم :  ما ملخصه (  سير إعالم النبالء )   وقال الذهبي في 

إنما : يقول(، ما أسفل من الكعبين من اإلزار ففي النار : ) ‘قال النبي 
ُئ ،  وأنا ال أفعل ُخيالء ،  قال هذا فيمن جر إزاره ُخيالء  فتراه يكابر ويَُبرِّ

وقد يُعذر الواحد ،  وكل هذا من خيالء كامن في النفوس ،  نفسه الحمقاء 
 .كه اإلنكار على الجهلة والعالم ال عذر له في تر،  منهم بالجهل 

،  إن اإلسبال يستلزم جر الثوب (:  الفتح )   وقال الحافظ ابن حجر في 
ويؤيد .  وجر الثوب يستلزم الخيالء ولو كان ال يقصد الالبس الخيالء 

وإياك   : )... قال له   ‘ أن النبي    كالم ابن حجر ما رواه جابر بن سليم  
،  وابن حبان وغيرهما ،  رواه أبو داود (  الَمِخيلَة فإن جر اإلزار من  ،  وجر اإلزار 

 .وصححه األلباني 
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وفي هذه األحاديث أن إسبال اإلزار للخيالء كبيرة :  قال ابن حجر

 .وإما اإلسبال لغير الخيالء فظاهر األحاديث تحريمه أيضاً ،  من الكبائر 
  أن ابن عمر  :  وقال الصنعاني معلقًا على حديث ابن عمر وهو 

يا عبد الل : ) فقال ،  وفي إزاري استرخاء   ‘ مررت على رسول الل  :  قال 
فقال بعض ،  فما زلت أتحراها بعدُ (.  زد : ) فقال ،  فرفعته (،  رفع إزارك ا 

 . رواه مسلم (  أنصاف الساقين : فقال ؟،  إلى أين :  القوم 

هل كان إسباله للخيالء :  من ابن عمر   ‘ ولم يستفصل النبي  )...  
أن ترك  : وقد عرفت القاعدة األصولية وهي ، أو لغيرها في حديث واحد 

 .االستفصال في موضع االحتمال يُنِزل منِزلة العموم في المقال 
وهذا ليس ،  ال يحرم جر اإلزار حال الفزع والغضب والنسيان :  وقال 

وهنا نسب االسترخاء  ،  بإسبال فإنه ال بد أن يكون من ِفْعِل المسبل نفسه
 . ــ  قصد أبا بكر  ي   ــ (،  إلى اإلزار من غير إرادته
وال يجوز أن يظن أن المنع من اإلسبال مقيد : ) وقال الشيخ ابن باز

 .انتهى ....(  ألن الرسول لم يقيِّد ذلك ، بقصد الخيالء 
على المسلم أن ال يطيل إزاره : )...  وقال الشيخ األلباني ما مجمله

الكعبين  دون  ما  يقصد  ،  إلى  ال  كان  ولو  فوقهما  ما  إلى  يرفعه  بل 
بذلك البن   ‘ فهال تركوه إتباعًا ألمر رسول الل  :  ثم قال ....،  الخيالء
 .انتهى؟!  أم هم أصفى قلبًا من ابن عمر ،  عمر 
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وألن العمليِن مختلفان والعقوبتان  : )...  وقال الشيخ ابن عثيمين

يقصد ــ  ــ ومتى  :  مختلفتان  والذي يجره خيالء  ثيابه بال خيالء  الجار 
ام  الحكم والسبب  يلزم على  أختلف  المقيد لما  المطلق على  تنع حمل 

وألن قاعدة حمل المطلق  :  ــ وقال في موضع آخر،  ذلك من التناقض 
وأما من احتج بحديث ،  على المقيد من شرطها اتفاق النصين في الحكم ــ 

 : من وجهين ،  ليس لك حجة فيه :  أبي بكر فنقول له 
لم يرخي ثوبه اختيااًل منه بل كان يسترخي   أن أبا بكر    : األول*  

والذين يسبلون ويزعمون أنهم لم يقصدوا الخيالء ،  ومع ذلك فهو يتعاهده 
إن قصدتم إنزال ثيابكم إلى أسفل :  يرخون ثيابهم عن قصد فنقول لهم 

وإن جررتم .  الكعبين بدون قصد الخيالء عذبتم على ما نزل فقط بالنار
، ال يكلمكم الل يوم القيامة ،  هو أعظم من ذلك ثيابكم خيالء عذبتم بما 

 .وال ينظر إليكم وال يزكيكم ولكم عذاب أليم 
اه النبي    إن أبا بكر  )   : الوجه الثاني *   وشهد له انه ليس    ‘ زك 

والشهادة  التزكية  هؤالء  أحد  نال  فهل  ذلك خيالء  يصنع  ولكن ؟  ممن 
والسنة  الكتاب  من نصوص  المتشابه  إتباع  الناس  لبعض  يفتح  الشيطان 

 ...(.ليبرر لهم ما كانوا يعملون 
(: النصيحة في حكم اإلسبال )   وقال األخ أسامة البداح في رسالته 

وإنما ،  سبال لخيالء ولغير خيالء في التحريم فهذا يبين أنه ال فرق بين اإل
 .الفرق في العقوبة
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 : الحكمة من تحريم اإلسبال   

 .أنه من الخيالء أو مظنة الخيالء  ــ  1
 .فيه تشبه بالنساء  ــ 2
 .اإلسراف ــ 3
 .تعلق النجاسة بالثوب  ــ 4
 .التشبه بالمتكبرين والمختالين  ــ 5
 .التكلف والترف ــ 6
 .األذى في المشي والحركة  ــ  7
 .وغيرها،  بالكفار والمشركين التشبه   ــ  8

في  بطة  ابن  واإلبانة )  قال  ِفطنُُهم(:  الشرح  دقت  أقوام  َدرُّ  ، فلله 
وتناهت بهم المحبة  ،  وتعالت بهم الهمم في إتباع نبيهم ،  وصفت أذهانهم 

اإلتباع هذا  اتبعوه  فاهتدوا ،  حتى  إخواني  العقالء  هؤالء  هدي  ، فبمثل 
 .انتهى . وُتْنصُروا وُتْجَبُروا ،  وآلثارهم فاقتفوا ترشدوا

اإلسبال لغير )   ومن أراد االستزادة في هذا الموضوع فعليه بكتاب 
 .للشيخ وليد بن سيف النصر (  خيالء 

:  القائل  وختامًا أذكر نفسي وأحذرها وأخواني المسلمين بقوله سبحانه 
 { ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف} 
 . [63النور: ]
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w 
 

ن   اء وال مرس لي  ب  ب  ئ   ة  الا  ة  ص ف   ال لحي 
$ 

 ...وبعد   ‘ الحمد لل والصالة والسالم على رسول الل 
 .سم للشعر النابت على الخدين والذقن ا : اللحية في اللغة *  

وبها ميز الل  ،  الخلق ومن تمام  ،  زينة للرجال   واللحية جعلها الل  
وبها ،  ومن سنن الفطرة ،  وهي من عالمات الكمال ،  الرجال من النساء 

، نتميز عن المجوس والمشركين ألنهم يطيلون شواربهم ويحلقون لحاهم 
بقوم فهو منهم : ) ‘ وقد قال   أبو داود وقال األلباني (  من تشبه  رواه 

 . حلق لحيته أو أخذ منها ولو مرة  ‘ ولم يثبت أن النبي  .  حسن صحيح 
نقاًل عن القاري في شرحه (  عون المعبود )  وذكر شرف الحق في 

ومعناه  :  قلت .  انتهى كالمه ،  أي في اإلثم والخير (:  فهو منهم : ) لمعنى 
ومن تشبه بأهل الصالح  ،  أنه من تشبه بأهل الفساد كان له من اإلثم مثلهم 

 .كان له من الخير مثلهم 
الزينة :  وأما شعر اللحية ففيه منافع منها :  يرحمه اللقال ابن القيم  

ولهذا ال يُرى على الصبيان والنساء من الهيبة والوقار ما ،  والوقار والهيبة 
 .يُرى على ذوي اللحى

وقد حث الدين الحنيف وأمر بتربية اللحية ونهى عن حلقها في  * 
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: ففي القرآن الكريم وبوجه عام قال تعالى،  مواضع كثيرة من القرآن والسنة 

 .[7الحشر: ] {جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى} 

  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف} :  وقوله سبحانه 
 . [63النور: ] {ام يل  ىل

 يك  ىك  مك  لك اك  يق ىق  يف  ىف  يث: } وقوله  
 . [ 20األنفال: ] {مل

فقوله  *   خاص  وجه  على  بالسنة  جاء  ما  خالفوا  )   : ‘وأما 
 .رواه البخاري (  وأحفوا الشوارب ،  ووفروا اللحى ،  المشركين 

ومسلم  للبخاري  رواية  الل   قال   وفي  )...،  ‘   رسول  أعفوا : 
بتشديد (  وفروا اللحى (: ) الفتح )  قال ابن حجر يرحمه الل في (.  اللحى 

أي  (  وأعفوا اللحى . ) اتركوها وافرة :  أي ،  وهو اإلبقاء :  التوفير الفاء من  
 .أتركوها على حالها

مسلم  لصحيح  شرحه  في  النووي  البخاري:  قال  رواية  في   جاء 
اللحى )  روايات (،  وفروا  خمس  ) فحصل  ، وأرخوا ،  وأوفوا ،  أعفوا : 

ترك اللحية على ...،  تركها على حالها :  ومعناها كلها(،  ووفروا ،  وأرجوا 
 .حالها وأال يتعرض لها بتقصير شيء أصالً 

النبي   عن  في صحيحه  مسلم  قال   ‘ وروى  ) أنه  بإحفاء :  أمرنا 
 (. وإعفاء اللحية،  الشوارب 
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أنه  ، جزوا الشوارب : )قال   ‘   وكذلك روى مسلم في صحيحه 

قصوا : أي ( جزوا الشوارب )  ومعنى (. خالفوا المجوس ، وأرخوا اللحى 
 .أطيلوا اللحى :  أي(  أرخوا اللحى ) و .  الشوارب

، ودخال عليه،  ‘ ولما أرسل ِكسرى ملك فارس رجلين إلى النبي  
،  النظر إليهما   ‘ كره رسول الل  ،  وأعفيا شواربهما،  وقد حلقا لحاهما 

(، يعنيان ِكسرى )   أمرنا بهذا ربنا :  قاال؟(  من أمركما بهذا،  ويلكما : ) وقال 
 . ( 1) ( لحيتي وقص شاربي ولكن ربي امرني بإعفاء  : ) ‘ فقال رسول الل  

 : حكم حلق اللحية   

يحرم حلق اللحية لألحاديث : ) قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يرحمه الل 
 (.ولم يبحه أحد ،  الصحيحة 

 (.وال قصها ،  وال نتفها ،  ال يجوز حلقها : ) وقال القرطبي 
حزم  ابن  اللحية  :  وحكى  وإعفاء  الشارب  قص  أن  على  اإلجماع 

ية كاملة  ، ( 2) وإن حلق اللحية ُمْثلَة،  فرض ها الفقهاء أن فيها الدِّ  .( 3) حتى عدَّ
نتف : ) وقال اإلمام الماوردي وهو من كبار أئمة الشافعية المتقدمين

 (.اللحية من السفه الذي ترد به الشهادة 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره، وحسنه العالمة األلباني.   ( 1) 
 ومعنى مثلة: أي أن فاعل ذلك كأنه مثل بنفسه، كالذي يقطع عضوًا من أعضاء جسمه.   ( 2) 
يعني: من تعدى على شخص فحلق لحيته فعليه أن يدفع للمتضرر الدية كاملة مائة من  ( 3) 

 األبل. 
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  ( 1)نتفها في أول النبات تشبهًا بالُمرد وأما : ) وقال أبو حامد الغزالي 

، وهو من تمام الخلق ...،  فإن اللحية زينة الرجال ،  فمن المنكرات الكبار 
 (.وبها يتميز الرجال عن النساء 

وإزالة الرجل لشعر  : ) وقال اإلمام اإلسنوي فقيه الشافعية في زمانه
 (.لحيته قريب من إزالة المرأة لشعر حواجبها 

وقد اتفقت المذاهب األربعة على : ) اإلمام السبكي يرحمه اللوقال  
 (.وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها 

الل  يرحمه  الحنبلي  قاسم  بن  الرحمن  الشيخ عبد  ) قال  لهم :  وما 
فخالفوه وعصوه   ‘ قاتلهم الل أنى يؤفكون أمرهم الل بالتأسي برسوله  

، أعفوا اللحى:  قد قال و ،  وتأسوا بالمجوس والكفرة وأمرهم بطاعة رسوله 
اللحى  اللحى ،  أوفوا  اللحى ،  أرخوا  اللحى،  أرجوا  فعصوه .  وفروا 

فعكسوا ،  وأمرهم بحلق الشوارب فأطالوها ،  وعمدوا إلى لحاهم فحلقوها 
وعصوا الل جهارًا لتشويه ما جمل الل به أشرف شيء من ابن  ،  القضية 

 .آدم وأجمله 
للبحوث   الدائمة  اللجنة  أفتت  ) العلمية واإلفتاء وقد  اللحية  :  إن حلق 

الذنوب ،  حرام  كبائر  من  اللحية  حلق  على  اإلصرار  رقم (.  وإن   فتوى 
 (2258.) 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األمرد: هو الشاب الذي لم تنبت له لحية. قاله الشيخ عبد الل موسى في كتابه )اإلجماع   ( 1) 
 على تحريم حلق اللحية(.  
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 : ختامًا يقول الشاعر

حـى ـل اـل ر  أـم جـــاهـاًل   يـــا 
 

لــجــمـــالــهـــا   مــتــجـــاهــاًل 
 

ي ـب ـن اـل ر  أـم نـــاســـــيـــًا  ـت  ـم
 

هـــا  ــأـن شـــــ ن  ـم ظـمـــًا  ـع  ـم
 

واجــب  الشـــــوارب   قص 
 

ـلوقـــارهـــا  اـلـلـحى   واـعـفوا 
 

ُترىأفــإن   ــا  ي ــألتــك   ســــ
 

حـلـقـهـــا  ـب فـعـلـــت   مـــاذا 
 

ــيت أمر المصـــطفى  وعصـ
 

ــا  ــاءه به ــك  عن ــت   وخلع
 

قـــاً  ـل ـع ـت ـمـجوس  بـــاـل  هـــل 
 

تشـــــبهــاً   بــالنســـــــاء   أم 
 

 أم أمر زوجـك صــــــارمـاً 
 

ــك وجهها  ــكشـ  كي ال تشـ
 

ــنة من هداك ــيت سـ  فعصـ
 

بــعــطــفــهـــا  تــفــوز   لــكــي 
 

ي؟؟ تـــدـع ظـــافـــة  ـن ـل ـل  أم 
 

ــاً   تســـــفه ــاك  كف  أقصـــــر 
 

 الل أنظف من رسول   أأنت؟! 
 

ــ   ــطـ ــنـ تـ ال  ــا   ق ال  ــهـ  بـ
 

ــبـــاب األل ــي  أول ــن  م  أم 
 

 من أصــحاب وأولي النهى 
 

 من علموا النـاس النظـافـة
 

الـمـنــتــهــى  وجـــاوزا   بـــل 
 

متـــأســـــيـــاً  أخي  يـــا   كن 
 

هـــا  ـق حــل ن  ـم م  ـه ـن ـم  هـــل 
 

الـكـفـــار قـلـــد  مـن   هـــل 
 

ــا  ــهــ ــتــ وقــ ــك  ــلــ ــثــ  مــ
 

قـلـــدوا  ــاوس  قســـــ اـل  إن 
 

 فيـها المســـــيح لُحســـــنـها 
 

وا ادـع مـــا  ـم ـخرـجوا  ـي م   ـل
 

بـــهـــا فـــي    إال   ديـــنـــهـــم 
 

ــى أتـ ــد  قـ ــك  ربـ ــرآن   قـ
 

لـــذكـرهـــا  واه  احــت مـــا  ـي  ـف
 

هـــاً  ـــب ـمتشـــ أـخي  يـــا   ـكن 
 

فـــخـــلـــهـــا   بـــاألنـــبـــيـــاء 
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w 
غـــداً  ـــحـبـتـهم  بصـــ  تـحـظى 

 

بـــهـــا  زيـــنـــنـــا   فـــالل 
 

جـــد ـت )طـــه(  ى  إـل ع   ارـج
 

بـــذكــرهـــا  جـــاء   هـــارون 
 

هارون   لسان  على  تعالى  } قال    رن  مم  ام  يل  ىل  مل: 
 . [ 9٤:  طه ]  اآلية   { ... زن
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w 
 

ة   ي  ب  ت  خ   الا  لوة  ب   لاط وال خ  ت  وى الاخ   ت    !   ف  
$ 

 ...وبعد   ‘ الحمد لل والصالة والسالم على رسول الل 
قال أهل العلم هو اجتماع الرجال بالنساء غير   : تعريف االختالط *  

بالنظر أو اإلشارة  ،  يمكنهم االتصال فيما بينهم ،  المحارم في مكان واحد
 .أو بالكالم

االختالط وما أدراك ما االختالط أمره عظيم يعلم خطره كل ذي 
وهو من خصال الجاهلية فقد ُسئل عنه الشيخ  ، عقل رشيد وفطرة سليمة
 . ( 1) ( الجاهلية   االختالط منكر وهو من عمل أهل ) :  ابن باز يرحمه الل فقال 

، المنطلق ورد على من أفتى بغير علم بجواز االختالط فمن هذا  
أقول وبالل التوفيق أواًل عليه أن يتعلم قبل أن يتكلم عن مسألة من مسائل 

ويجب عليه أن يجمع جميع النصوص من كتاب وسنة وإجماع ،  الدين 
ويعرف الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وفتاوى أهل ،  أهل العلم وغيره 
فإنه يجب ،  فإن لم يستطع ذلك ،  يحكم على المسألة   العلم الثقات ثم 

يأتي بغرائب   عليه أن يسأل أهل العلم قبل أن يتكلم أو يعمل حتى ال 
وحتى ال يصدق عليه قول ،  ويخالف ما يعلم من الدين بالضرورة ،  األمور 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كتاب )فتاوى علماء البلد الحرام( للجريسي.   ( 1) 
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) القائل  بالعجائب :  أتى  فنه  بغير  تكلم  الل  (،  من  هداهم  وأمثاله  وهذا 

 .اهم إلى مجانبة الصواب والوقوع في الخطأ يحملهم جهلهم أو هو 
أقول وبالل أستعين يجب على المسلم الغيور الرد ،  وعلى كل حال 
فتواه إجازة االختالط والخلوة  )   وتبيين الحق في ،  على مثل هذا األمر 

 !.على حسب زعمه(  باألجنبية إن كان من غير ريبة 
 : فالجواب *  

 مض  خض  جضحض  مص  خص  حص  مس  خس  حس: } قال الل  
هذه اآلية نص واضح :  قال المفسرون.  [ ٥3:  األحزاب ] {  مظ   حط

 .في وجوب تحجب النساء عن الرجال وتسترهن منهم 
أن رسول :  وقد جاء عند أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه

يا :  فقال رجل من األنصار (،  إياكم والدخول على النساء : ) قال   ‘ الل  
هو :  قيل :  ومعنى الحمو (.  الموت :  الحمو : )قال ؟  أفرأيت الحمو:  رسول 

 .هم أقارب الزوج:  وقيل،  أخو الزوج 
، واضربوهم عليها لعشر ، مروا أوالدكم بالصالة لسبع : ) ‘وقال 

 .حسن صحيح :  رواه احمد وأبو داود وقال األلباني   (وفرقوا بينهم بالمضاجع 

أن هذا (:  حراسة الفضيلة )   وقد ذكر الشيخ بكر أبو زيد في كتابه 
 .النهي عن بداية االختالط داخل البيوتالحديث نص في  

فإن كان هذا في النهي عن االختالط بين األخوان وهم في    : قلت
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فمن باب أولى النهي عن اختالط الكبار األجانب بعضهم ،  هذا السن 

 .ببعض مع وجود دواعي الفتنة وزيادة الغريزة الجنسية عندهم 
ى خطورة االختالط  وقد نبه اإلمام ابن القيم الجوزية يرحمه الل عل 

فقد ،  وبين أن من آثاره انتشار األمراض الجنسية ،  بين الرجال والنساء 
عن ابن (  حراسة الفضيلة )   نقل الشيخ بكر أبو زيد يرحمه الل في كتابه 

النساء من   وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  : ) القيم أنه قال 
 ...الطريق واالختالط بهم في  ،  المشي في طريق الرجال
أنه : ) أخبرني محمد بن يحي الكحال(:  جامعه )   وقال الخالل في 

 (...ِصح به : قال ؟  أرى الرجل السوء مع المرأة  : ( 1)قال ألبي عبد الل 

أصل كل بلية  ،  وال ريب أن تمكين النساء من اختالطهن بالرجال 
كما أنه من أسباب ،  وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة ،  وشر 

والخاصة  العامة  أمور  لكثرة ،  فساد  سبب  بالنساء  الرجال  واختالط 
 ...والطواعين المتصلة ،  وهو من أسباب الموت العام ،  الفواحش والزنى 

، وفشت فيهم الفاحشة،  ـ   ولما اختلط البغايا بعسكر موسى ـ 
الطاعون  عليهم  الل  ألفاً ،  أرسل  واحد سبعون  يوم  في  والقصة ،  فمات 

 ...تفسيرمشهورة في كتب ال 
بسبب تمكين النساء ،  فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنى 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  يقصد: اإلمام أحمد   ( 1) 
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ولو علم  ،  والمشي بينهن متبرجات متجمالت ،  من اختالطهن بالرجال 

أولياء األمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد 
 ( 1)انتهى كالمه .  شيء منعًا لذلك

 : هذه الفتوى الغريبة والجواب عنها األحاديث التي أستدل بها على    

أن رجاًل  )   الحديث األول رواه البخاري ومسلم في صحيحهما وفيه 
النبي   فاستضافه رجل من األنصار وذكر أن    ‘ أتى  فطلب من يضيفه 

: الجواب(  األنصاري وزوجته جلسا مع الرجل وأظهرا له أنهما يأكالن 
 قال الشيخ ابن عثيمين يرحمه الل كما نقل ذلك محمد األحمد في كتابه

وهذا الحديث ليس فيه اختالط وإنما  : ) قائالً (  موسوعة األحكام الشرعية ) 
بيته والضيف في مكان الضيافةالرجل مع زوجته   على أن ،  في جانب 

فالحجاب إنما ،  مسألة الحجاب لم تكن من المسائل المتقدمة للتشريع 
وما ورد من ،  بنحو خمس سنين أو ست سنين   ‘ شرع بعد هجرة النبي  

األحاديث مما ظاهره عدم الحجاب فإنه يُحمل على أن ذلك كان قبل 
 ...نزول آيات الحجاب

، جاءته امرأة   ‘ وجاء في صحيح البخاري أنه :  الشيخ أيضاً وقال  
ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يومًا  ،  يا رسول الل :  فقالت 

اجتمعن في يوم كذا وكذا في  : ) فقال،  نأتيك فيه تعلمنا مما علَمك الل 
وكذا  كذا  الل (،  مكان  علمه  مما  فعلمهَن  الل  فأتاهن رسول  . فاجتمعن 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( البن قيم الجوزية.  الطرق الحكمية كتاب )  ( 1) 
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w 
وهو ظاهر في إفراد النساء للتعليم في مكان خاص إذ لم يقل .  الحديث

 .انتهى(.  أال تحضرن مع الرجال :  لهن 
الغريبة  الفتوى  صاحب  به  أستدل  الذي  اآلخران  الحديثان  وأما 

قالت  الُجهنية  ُصبية  أم  داود عن  أبو  رواه  ) فاألول  ويد  :  يدي  اختلفت 
 (.في الوضوء من إناء واحد   ‘ رسول الل  

  والحديث الثاني رواه البخاري في صحيحه عن عبد الل بن عمر  
 (. جميعاً   ‘ كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الل  : ) أنه قال 

أجوبة عدة ألهل العلم ثم بين (  الفتح )   نقل ابن حجر في :  الجواب 
نظر  من  فيها  قال ،  ما  يقال :  ثم  أن  الجواب  في  من :  واألولى  مانع  ال 

.  وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم،  االجتماع قبل نزول الحجاب 
 .انتهى 

الشارح لسنن أبي داود شرف (  عون المعبود )   وقد وافق صاحب 
 .الحق العظيم آبادي ابن حجر في ذلك

في  البخاري  رواه  الفتوى  به صاحب  استدل  رابع  حديث  وهناك 
ي دعا النبي  لما عرس أبو أسيد الساعد: صحيحه عن سهل بن سعد قال 

، فما صنع لهم طعامًا وال قربه إليهم إال امرأته أم أسيد ،  وأصحابه   ‘ 
من الطعام   ‘ فلما فرغ النبي  ،  بلت تمرات في تور من حجارة من الليل 

 . اماثته له فسقته تتحفه بذلك 
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w 
وأجابت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز يرحمه الل فتوى   : قلت

في حديث سهل يُحمل على أن أم أسيد كانت  أن ما جاء    (: ٥082)   رقم 
إنما كان منها ،  ولم تحصل خلوة وال اختالط ،  وأن الفتنة مأمونة ،  متسترة 

،  وتقديمه لضيوف زوجها دون جلوسها معهم ،  مجرد إعداد وتهيئة شراب 
 .انتهى .  إذ ليس في الحديث ما يدل على جلوسها معهم

كانت قبل نزول آية الحجاب وأيضًا قد يجاب بأن هذه الحادثة    : قلت
 .والل أعلم،  والتستر عن الرجال 

لسببين  عليها  الرد  تركت  األحاديث  بعض  سبق (  األول )   وهناك 
فما أحببت أن  ،  المشايخ وطلبة العلم في الرد على هذه الفتوى قبلي بأيام 

كفاية  ذكروه  فيما  فإن  قالوه  ما  بعض  (  الثاني )   والسبب ،  أكرر  فإن 
ل بها على جواز االختالط والخلوة ال وجه لها ال  األحاديث الذي استد 

وهذا من أعجب ،  من قريب وال من بعيد على إجازة االختالط والخلوة 
 !!.العجب 

وأما ما يتعلق بالخلوة مع المرأة األجنبية الذي أجازها أيضًا في هذه  
وكل خلوة تنتفي فيها التهمة ال يتحقق فيها النهي : ) الفتوى الغريبة بقوله

 (! وإنما المحرم منها ما تحققت فيه التهمة فقط ،  على الصحيح 
في :  فالجواب  ومسلم  البخاري  رواه  به  أستدل  الذي  فالحديث 

:  ‘  فقال ،  فخال بها   ‘ صحيحهما أن امرأت من األنصار جاءت إلى النبي  
:  وعند مسلم.  األنصار  :  يعني بذلك (  والل أنكن ألحب الناس إلي ) 
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 (.حتى فرغت من حاجتها ،  الطرق فخال بها في بعض  ) 

ومعها )   زاد في رواية بهز بن أسد (:  الفتح )   الجواب قال الحافظ في 
ومن المعلوم أن أهل العلم نصوا :  قلت(  ‘ صبي لها فكلمها رسول الل  

فبذلك ال ،  على أن الصبي المميز الذي يعلم ما يدور حوله يمنع الخلوة 
 . دليل له في هذا الحديث
فقد أختلف أهل العلم في ،  رأة ليس معها صبي وإن فرضنا أن الم

بالنساء هل هي عامة لكل الناس إن كانوا يختلون بحيث   ‘ خلوة النبي  
أم هي خاصة من ،  يراهم الناس وال يسمعون كالمهم وليس هناك ريبة 

والراجح من جمع األدلة أنه من ، من دون المؤمنين  ‘ خصائص النبي 
لم ومنهم اإلمام أبي حفص  كما رجح ذلك بعض أهل الع   ‘ خصائصه  

الرسول  )   الشهير بابن الملقن في كتابه  ول في خصائص  ( ‘ غاية السُّ
 (.الفتح )   وكذا ابن حجر العسقالني في 
والخلوة باألجنبية   :( 120/ 6) (  نيل األوطار )   قال اإلمام الشوكاني في 

وعلة التحريم (،  الفتح )   كما حكى ذلك الحافظ في ،  مجمع على تحريمها 
 .وحضوره يوقعهما في المعصية،  الحديث من كون الشيطان ثالثهماما في  

وأما إذا خال األجنبي   : ( 109/ 9)   ( المجموع )  وقال اإلمام النووي في 
 .باألجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء 

 وقد أفتت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز يرحمه الل فتوى رقم
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w 
ليس المراد بالخلوة المحرمة شرعًا انفراد الرجل بامرأة بأنه  )   (: 7٥8٤) 

بل تشمل انفراده بها في  ،  أجنبية منه في بيت بعيدًا عن أعين الناس فقط 
ولو على مرأى من الناس ،  وتدور بينهما األحاديث ،  مكان تناجيه ويناجيها 
سواء كان ذلك في فضاء أم سيارة أو سطح بيت أو  ،  دون سماع حديثهما 

 .انتهى ...(  ذلك نحو  

قيل )وأقول كما  األعداء :  به  ما شهدت  قال طبيب (،  الحق  فقد 
النسائية األمراض  جراحة  في  متخصص  ) فرنسي  األمراض :  أغلب  إن 

منها  نعاني  التي  الرجل ،  الجنسية  بين  المشروع  غير  االختالط  سببها 
 .( 1) ( والمرأة 

 .( وما بطن اللهم جنبنا مضالت الفتن ما ظهر منها  )   وختامًا أقول 

 
 

 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كتاب )العدوان على المرأة في المؤتمرات الدولية(.   ( 1) 
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م ر  ط اعة  ول ي  الا 
$ 

 ...وبعد   ‘ الحمد لل والصالة والسالم على رسول الل 
 مل  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك: } قال الل  

 .[٥9النساء: ]  {هل 
أولي األمر هم األمراء والعلماء :  اآليةقال أهل العلم في تفسير هذه  

 . ( 1)من المسلمين 
تعالى   خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل} :  وقال 
 . [٤6األنفال: ] {ىن  من  خن حن يمجن ممىم

 رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ: }وقال سبحانه 
 يت  ىت نت مت  زت رت يب  ىب نب مب زب

 ىك   مك  لك  اك  يق  ىق  ىفيف  يث  ىث   نث  مث  زث  رث
 .[ 103آل عمران:  ] {يك

  مبهب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي } :  وقال  
 .[10٥آل عمران: ] {مت خت حت جت

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للجزائري.  (  كتاب )أيسر التفاسير  ( 1) 
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 . [ ١األنفال:  ]   { من  خن  حن  جن  يم}   : وقال ربنا جل في عاله 

وتعلموا أن من القواعد   : ( 1)يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية يرحمه الل 
تأليف القلوب واجتماع الكلمة وإصالح :  العظيمة التي هي جماع الدين

 .انتهى.  ذات البين
 .نقيُض الكْرهِ وهو  ،  من الَطْوعِ :  فالطاعة في اللغة *  
والرضا باطنًا لحكم الل ،  هي االمتثال ظاهراً   : ( 2) والطاعة شرعا  *  
 .وما يقوله من دعا إلى ذلك ،  ‘ ورسوله  

 : األحاديث واآلثار اآلمرة بطاعة ولي األمر   

فإنه ليس أحد ،  من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر )   ‘   : وقال 
 .متفق عليه (  جاهلية يفارق الجماعة شبرًا إال مات ميتة  

من خلع يدًا من  : ) يقول   ‘ سمعت رسول الل  :  وقال ابن عمر  
ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ،  طاعة لقي الل يوم القيامة ال حجة له 

 . ( 3)( ميتة جاهلية 
(  له   وال حجة : ) قوله (:  المفهم في شرحه على مسلم )   قال القرطبي في 

  ‘  ألن الرسول ،  السؤال فيستحق العذاب ال يجد حجة يحتج بها عند  :  أي 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  البن قاسم (  103/ 33:  )مجموع الفتاوى  ( 1) 
 كتاب )دليل الفالحين( البن عالن.  ( 2) 
 (.  ٤899رواه مسلم برقم: )  ( 3) 
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w 
قد أبلغه ما أمره الل بإبالغه من وجوب السمع والطاعة ألولي األمر في  

 .الكتاب والسنة 
فميتته ،  من خرج من الطاعة شبرًا فمات :  قال ،  وعن ابن عباس  

 . ( 1)جاهلية 
الل يرحمه  أحمد  اإلمام  أئمة  :  وقال  من  إمام  على  خرج  ومن 

كان الناس اجتمعوا عليه واقروا له بالخالفة بأي وجه كان  المسلمين وقد  
وخالف اآلثار عن ،  بالرضا أو الغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين 

:  وقال أيضاً . ( 2)فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية ،  ‘ رسول الل  
فمن فعل   ، ( 3)وال يحلُّ قتال السلطان وال الخروج عليه ألحد من الناس 

 . ( ٤)فهو مبتدع على غير السنة والطريق ذلك  

في  ابن حجر  بكسر (:  الفتح )  قال  الجاهلية وهي  بالميتة  والمراد 
،  الميم حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضالل وليس له إمام مطاع

يعرفون ذلك  يموت كافرًا بل يموت  ،  ألنهم كانوا ال  أنه  المراد  وليس 
ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره ومعناه أنه يموت مثل موت  ،  عاصياً 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)المنهج   ( 1)  كتابه  في  التويجري  أحمد  الشيح  وقال  مصنفه،  في  الرزاق  عبد  أخرجه 
 اإلسالمي في معاملة الحكام(: سنده صحيح.  

 )البداية والنهاية( البن كثير.   ( 2) 
قول( معلقًا: إال أن يظهر منه كفرًا بواحًا، قال الشيخ عيسى مال الل في كتابه )أطايب ال  ( 3) 

فيجب على أهل الحل والعقد عزله، وتنصيب األصلح، لكن بشرط االستطاعة وعدم  
 إحداث مفسدة أعظم أو فتن أكثر.  

 .  3٤)أصول السنة( لإلمام أحمد، رقم:   ( ٤) 
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 .انتهى .....(  الجاهلي وإن لم يكن هو جاهلياً 
( التمهيد )   وابن عبد البر في(  أصول السنة )   وذكر ابن أبي زمنين في 
ليزيد بن معاوية ُذكر ذلك البن  :  عن محمد بن المنكدر قال  لما بويع 

 . ( 1)وإن كان شرًا صبرنا ،  رضينا إن كان خيرًا  :  فقال،  عمر 

لما خلع أهل المدينة يزيد بن  :  قال   وعن نافع مولى ابن عمر  
: يقول  ‘ إني سمعت النبي  :  معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال

 .( 2) الحديث (....  يُنصب لكل غادر لواءٌ يوم القيامة ) 
اإلمام وفي هذا الحديث وجوب طاعة  (:  الفتح )   قال ابن حجر في 
،  والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه ،  الذي انعقدت له البيعة 
 .وأنه ال ينخلع بالفسق

حرمة الخروج على اإلمام (:  حاشيته )   في   قال العالمة الشرقاوي  
 . ( 3)الجائر مأخوذ من إجماع الطبقة المتأخرة من التابعين 

العلماء أن والذي عليه األكثر من  : ) في تفسيره   وقال القرطبي  
ألن في منازعته ،  الصبر على طاعة اإلمام الجائر أولى من الخروج عليه 

وانطالق أيدي ،  وإراقة الدماء ،  والخروج عليه استبدال األمن بالخوف 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال الشيخ منتصر بن محمد في كتابه )اعتقاد أئمة السلف في الصبر على جور األئمة(:  ( 1) 
 صحيح.  

 (.  3186أخرجه البخاري برقم: )  ( 2) 
 ذكره الشيخ منتصر بن محمد في كتابه )اعتقاد أئمة السلف في الصبر على جور األئمة(.   ( 3) 
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 .انتهى ( والفساد في األرض ،  وشن الغارات على المسلمين ،  السفهاء 

 ،ومن يعصني فقد عصى الل،  من أطاعني فقد أطاع الل : ) ‘وقال  
 .متفق عليه(  ومن يعص األمير فقد عصاني ،  ومن يطع األمير فقد أطاعني 

الدكتور فالح مندكار حفظه  الشيخ  اسمعوا )   في رسالته  الل   يقول 
من أخل به ولم ،  فاألمير له حق عظيم :  معلقًا على هذا الحديث(  وأطيعوا 

فمن أدى ،  واإلسالم دين حقوق وواجبات ،  يؤده داخل في الوعيد العام 
ومن أخل بما عليه من ،  الحق الذي عليه استحق الوعد من الل تعالى 

 .انتهى .  الحقوق استحق الوعيد
 : وهذه من أصول أهل السنة والجماعة المستمدة من الكتاب والسنة 

 (.وجوب طاعة والة أمور المسلمين ما لم يأمروا بمعصية ) 
صار  : لك قال شيخنا العالمة صالح الفوزان يحفظه اهلل معلقا  على ذ 

فيجهلون مسألة السمع  ،  هذا األصل ال يعرف عند كثير ممن يدعي العلم
فكيف بالعوام وهم أشد ،  والطاعة وما لها من فضل وما لها من أهمية 

 .( 1) ؟! جهاًل في هذا 
على المرء المسلم  : ) ‘ قال رسول الل  :  قال ،  وعن ابن عمر  

يؤمر   أن  إال  وكره  أحب  فيما  والطاعة  وال  السمُع  سمع  فال  بمعصية 
 . ( 2) ( طاعة 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للفوزان. (  كتاب )االعتقاد والهداية  ( 1) 
 .  1839(  1٤96. ومسلم برقم: ) 2796(  106أخرجه البخاري برقم: )  ( 2) 
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w 
ولكن ليس معنى   :قال شيخنا العالمة صالح الفوزان حفظه اهلل ورعاه 

، ويجوز الخروج عليه ، ذلك أن ولي األمر إذا أمر بمعصية تنخلع واليته 
أو ،  والعلماء إذا أمروا الناس بمعصية الل .....،  ولكن يُطاع فيما عداها 

 .انتهى . فال تجوز طاعتهم في ذلك ،  حالالً أو حرموا ،  أحلوا حراماً 

كالمًا (  طاعة ولي األمر وأثرها في تحقيق األمن )   ونقل في كتاب 
السياسة )   للقلعي في  وترتيب  الرياسة  الحديث (  ترتيب  معلقًا على هذا 

وليس معنى هذا الحديث أن ولي األمر إذا كان عاصيًا في نفسه :  قائالً 
إذا أمر بالمعصية فال سمع وال :  وإنما المقصود ،  فال سمع وال طاعة له 

فال يُسمع ،  إذا أمر بالمعصية :  ثم أيضاً !  وفرق واضح بين األمرين ،  طاعة 
أو أن يقتل ، أن يُرابي  ــ مثاًل  ــ فإذا أمره ، له في فعل تلك المعصية فقط 

، فال يمتثل،  وجب أن يعصي أمره في ذلك ،  ونحو ذلك ،  مسلمًا بغير حق 
، يُفهم من ذلك أنه إذا أمر بمعصية فال يُسمع له مطلقًا في كل أوامره وال  

 .انتهى .  فال سمع وال طاعة ،  إال في المعصية ،  بل يُسمع له ويُطاع مطلقاً 

واألحاديث التالية الذكر تدُل على المعنى الذي ذكره شيخنا    : قلت
خيار  : ) ‘ قال رسول الل  :  قال ،  فعن عوف بن مالك  ؛  أيده الل 

  ، ( 1)وتصلون عليهم ويصلون عليكم ،  أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم 
ويبغضونكم  تبغضونهم  الذين  أئمتكم  ويلعنونكم ،  وشرار  ، وتلعنونهم 

ما أقاموا ،  ال :  قال ؟  يا رسول الل أفال ننابذهم بالسيف عند ذلك :  فقلنا
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: تدعون لهم ويدعون لكم.   ( 1) 
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w 
يكره  فل ،  أال من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الل ،  فيكم الصالة 

وإذا رأيتم : ) وفي رواية (.  وال ينزع يدًا من طاعة ،  ما يأتي من معصية الل 
 . ( 1)( وال تنزعوا يدًا من طاعة ،  فاكرهوا عمله ،  من والتكم شيئًا تكرهونه 

يكون بعدي : ) ‘ قال رسول الل  :  قال ،  وعن حذيفة بن اليمان  
قلوبهم ،  رجال وسيقوم فيكم  ،  أئمة ال يهتدون بهديي وال يستنون بسنتي 

، كيف أصنع إن أدركت ذلك :  قلت،  قلوب الشياطين في جثمان أنس 
 . ( 2)( تسمع وتطيع األمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك :  قال 

مسعود   ابن  الل  :  قال ،  وعن  رسول  ) ‘ قال  أَثََرة :  ستكون 
تؤدون الحق الذي :  قال ،  فما تأمرنا !  يا رسول الل:  قالوا،  وأمور ُتنكرونها 

 . ( 3)( وتسألون الل الذي لكم ،  عليكم 
النووي   الحديث  قال  لهذا  السمع :  شارحًا  على  الحث  فيه 

وال  ،  فُيعطى حقه من الطاعة ،  وإن كان المتولي ظالمًا عسوفاً ،  والطاعة 
ودفع  ،  بل يُتضرع إلى الل تعالى في كشف أذاه ،  وال يُخلع ،  يُخرج عليه 

 .انتهى.  وإصالحه،  شره 
بمجموعها صريحة في أنه إذا عصى األمراء ولم  فهذه األحاديث  

وإنما تؤدي إليهم  ،  يقوموا بحقوق الرعية فليس للرعية أن تكافئهم بالمثل 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  1٤81أخرجه مسلم برقم: )  ( 1) 
 (.  1٤76أخرجه مسلم برقم: )  ( 2) 
 (.  1٤72(، ومسلم برقم: ) ٥أخرجه البخاري برقم: )  ( 3) 
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w 
والل يُجازي كل واحد من الفريقين ؛  حقهم من السمع والطاعة والنصيحة 

 .بما عمل 
تعالى  الل  حفظه  الفوزان  صالح  الشيخ  شيخنا  أيضًا  هل :  وسئل 

،  أم يدخل في ذلك الطعن فيهم ؟  ة يكون بالسيف فقط الخروج على األئم 
 ؟ وتحريض الناس على منابذتهم والتظاهر ضدهم 

الخروج على :  قلنا،  ذكرنا هذا لكم :  فأجاب حفظه الل تعالى بقوله 
بالسيف  يكون  الخروج ،  األئمة  أشد  بالكالم ،  وهذا  ، بسبهم :  ويكون 

ذا يهيج الناس  ه ،  وعلى المنابر ،  والكالم فيهم في المجالس ،  وشتمهم 
األمر  ولي  على  الخروج  على  عندهم،  ويحثهم  الوالة  قدر  ،  وينقص 

 .( 1)فالكالم خروج انتهى 

رسالته  في  الل  مندكار حفظه  فالح  الدكتور  الشيخ  اسمعوا  )   وذكر 
وقد استقرأ  :  كالمًا لشيخ اإلسالم ابن تيمية يرحمه الل فقال الشيخ (  وأطيعوا 

زمن   التاريخ ونظر إلى كل ما حصل منذ   ـ   ـ شيخ اإلسالم ابن تيمية  
فذكر أنه لم  ،  وتتبع النتائج المترتبة على كل خروج ،  الصحابة إلى زمانه 

يَر خروجًا واحدًا على الحكام إال ونتيجته من الشر أضعاف ما كان يُنتظر  
حتى ،  أرادوها من الخروج ولم تتحقق الفائدة والثمرة التي  ،  من الخير 

ألن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل : ) قال يرحمه الل
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وج على الحاكم ومظاهره(  ذكره شيخنا الدكتور محمد الحمود النجدي في رسالته )الخر  ( 1) 
 (.  28صفحة: ) 
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w 
ولعله ،  فيُدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ،  بظلمهم بدون قتال وال فتنة 

ال يكاد يُعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إال وكان في خروجها من  
 . ( 1) انتهى (  زالته الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أ 

كان صاحٌب لي يحدثني عن شأن  :  وجاء عن عقبة بن وساج قال 
فحججت فلقيت عبد الل بن عمرو فقلت  ،  الخوارج وطعنهم على أمرائهم 

، وقد جعل الل عندك علماً ،  ‘ أنت من بقية أصحاب رسول الل  :  له
أمرائهم  على  يطعنون  العراق  بهذا  عليهم  ،  وأناٌس  ! بالضاللةويشهدون 

تَِي رسول  أُ ،  أولئك عليهم لعنة الل والمالئكة والناس أجمعين :  فقال لي 
فقام رجل ،  فجعل يُقسمها بين أصحابه ،  بقليد من ذهب وفضة   ‘ الل  

فقال  البادية  تعدل :  من  أن  الل  أمرك  لئن  والل  محمد  أن  ،  يا  أراك  فما 
: ‘ قال  ،  فلما ولى ؟!(  ويحك من يعدل عليه بعدي : ) ‘فقال  ؟!  تعدل 
يقرؤون القرآن ال  ،  إن في أمتي أخًا لهذا : ) ‘ فقال النبي  (  رد وه رويداً ) 

 .( 2) ثالثاً (  كلما خرجوا فاقتلوهم ، يجاوز تراقيَهم 

تحت   كنت مع أبي بكرة  :  وعن زياد بن كسيب العدوي قال
انظروا :  فقال أبو بالل ،  وهو يخطب وعليه ثياب رقاق ،  منبر ابن عامر 

اق ،  إلى أميرنا  سمعت ،  اسكت :  فقال أبو بكرة  ؟!  يلبس ثياب الُفس 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )منهاج السنة النبوية( لشيخ اإلسالم ابن تيمية.  ( 1) 
(، وقال األلباني: إسناده صحيح على شرط  93٤رواه أبن أبي عاصم في السنة برقم: )  ( 2) 

 البخاري.  
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w 
 .( 1) ( أهانه الل ،  من أهان ُسلطان الل في األرض : ) يقول   ‘ رسول الل  

من أكرم : )يقول   ‘سمعت رسول الل  :  قال  وعن أبي بكرة  
في    ومن أهان سلطان الل  ،  سلطان الل في الدنيا أكرمه الل يوم القيامة 

 . ( 2) ( الدنيا أهانه الل يوم القيامة 

 . ( 3) ( من أَجَل سلطان أَجلَه الل يوم القيامة : ) وفي رواية
، فمن أكرمه أكرمه الل ،  السلطان ظلُّ الل في األرض : ) وفي رواية

 . ( ٤)( ومن أهانه أهانه الل 
، عن والة األمر الذين ال يؤدون ما عليهم   ‘ولما سئل رسول الل  

وسلوا ،  أدوا الحق الذي عليكم : ) من حديث ابن مسعود    ‘ قال  
 . ( ٥)( الل الذي لكم 

لما خرج أبو ذر إلى الربذة :  قال  وعن معاوية بن أبي سفيان  
،  قد بلغنا الذي ُصنع بك !  يا أبا ذر :  لقيه ركب من أهل العراق فقالوا

فإني  ،  مهاًل يا أهل اإلسالم ،  مهالً :  قال .  يأتيك رجاٌل ما شئت فاعقد لواًء  
وهُ : ) يقول   ‘ سمعت رسول الل   من ألتمس ،  سيكون بعدي سلطان فأِعزُّ

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، وحسنه، وصححه األلباني.  2339رواه الترمذي برقم: )  ( 1) 
 ( وحسنه وكذا األلباني. 222٥رواه الترمذي برقم: )  ( 2) 
 (، وحسنه األلباني.  102٥رواه أبن أبي عاصم في السنة برقم: )  ( 3) 
 (، وحسنه األلباني.  102٤رواه أبن أبي عاصم في السنة برقم: )  ( ٤) 
 (.  18٤3(، ومسلم برقم: ) 3603رواه البخاري برقم: )  ( ٥) 



 طاعة ولي األمر
 

 

49 

w 
 .( 1) ( لم يُْقبل منه توبة حتى يُعيدها كما كانت ،  ُذلَُه ثغر ثغرًة في اإلسالم

التشهير بعيوب ليس منهج السلف  :  قال العالمة ابن باز يرحمه الل
المنابر وِذكر ذلك على  الفوضى،  الوالة  إلى  يُفضي  وإلى  ،  ألن ذلك 

ويُفضي إلى الخروج الذي يضر وال ،  عدم السمع والطاعة في المعروف
السلف،  ينفع  عند  الُمتَبعة  الطريقة  وبين :  ولكن  بينهم  فيما  النصيحة 

إليه ،  السلطان يَتص،  والكتابة  الذين  بالعلماء  االتصال  حتى أو  به  لون 
  وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل فيُنكر الزنا ،  يوجه إلى الخير
ويكفي إنكار المعاصي  ،  من دون ذكر من فعله ،  الربا   ويُنكر،  ويُنكر الخمر

. والتحذير منها من غير أن يذكر أن فالنًا يفعلها ال حاكمًا وال غير حاكم
 . ( 2)انتهى 

مختصر صحيح )   يرحمه الل في تعليقه علىوقال العالمة األلباني  
، يعني المجاهرة باإلنكار على األُمراء في المأل ...،    (: 33٥مسلم ــ  

كما اَتفق في اإلنكار على عثمان ،  ألن في اإلنكار جهارًا ما يُخشى عاقبُتهُ 
 .انتهى .  إذ نشأ عنه قتله ،  جهاراً 

المسلمين الذين لم يَظهر أي حاكم اليوم من حكام  :  وقال أيضًا  
ــ إلى  ...  ولو لم يكن بويع ،  منهم الكفر الصريح فال يجوز الخروج عليه 

وخروج ،  وهو األخطر ،  خروج فكري :  فإذن هناك خروجان...،  أن قال ــ 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( وصحح إسناده األلباني. 1079رواه اإلمام أحمد، وابن أبي عاصم في السنة برقم: )  ( 1) 
 (.  28ــ    27المعلوم من واجب العالقة بين الحاكم والمحكوم )ص:   ( 2) 
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w 
 . ( 1) فال يجوز مثل هذا الخروج ،  عملي وهذا ثمرة لألول 

(:  393  ــ مقاصد اإلسالم  )   وقال العالمة ابن عثيمين يرحمه الل في 
وإنكار ذلك ،  فإن مخالفة السلطان فيما ليس من ضروريات الدين علناً 

ليس ،  عليه في المحافل والمساجد والصحف ومواضع الوعظ وغير ذلك 
ن  ،  فال تغتر بمن يفعل ذلك ،  من باب النصيحة في شيء  وإن كان عن ُحس 

 .انتهى .  المقتدى بهم فإنه خالف ما عليه السلف الصالح ،  نَية 

فالل الل في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع :  وقال أيضاً 
وأن ال يُتخذ من أخطاء السلطان سبياًل إلثارة الناس وإلى تنفير ،  السلطان 

وأحد األسس التي تحصل  ،  فهذا عين المفسدة ،  القلوب عن والة األمر 
والة األمر يحدث الشر    كما أن ملء القلوب على،  بها الفتنة بين الناس 
وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن ،  والفتنة والفوضى 

فإذا حاول أحد أن ،  وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها ،  العلماء 
ألن الناس  ،  يقلل من هيبة العلماء وهيبة والة األمر ضاع الشرع واألمن 

العلماء  تكل م  بكالمهم ،  إن  يثقوا  على ،  لم  تمردوا  األمراء  تكلم  وإن 
فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ،  وحصل الشر والفساد ،  كالمهم 

وليعلم أن  ،  ذوي السلطان وأن يضبط اإلنسان نفسه وأن يعرف العواقب 
، فليست العبرة بالثورة وال باالنفعال ،  من يثور إنما يخدم أعداء اإلسالم 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكره الشيخ عيسى مال الل حفظه الل في كتابه )أطايب القول في حسن التعامل مع والة  ( 1) 
 (.  90األمر، ص: 
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w 
بالحكمة  العبرة  ب ،  بل  أُريد  الخطأ ولسُت  عن  السكوت  بل ،  الحكمة 

فالناصح هو الذي  ،  ال لنغير األوضاع ،  لنصلح األوضاع،  معالجة الخطأ 
 . ( 1)( يتكلم ليصلح األوضاع ال ليغيرها 

يدعو   من : )...،  وقال العالمة المفتي عبد العزيز آل الشيخ حفظه الل 
فأسيئوا ،  أي إنسان إلى الخروج عن طاعة اإلمام وعدم السمع والطاعة 

أمانة له  له وال دين وال  منافق وبأنه فاجر وال عهد  بأنه  ألن ،  الظن به 
تدعو إلى الفوضى وإلى سفك الدماء ونهب  ،  والعياذ بالل هذه الدعوات 

مجتمع   الحمد  ولل  فمجتمعنا  األعراض  وانتهاك  يخضع األموال  مسلم 
 . انتهى...(  لقيادة مسلمة 

ولكن هنا : )....،  ويقول الشيخ العالمة ابن عثيمين يرحمه الل
الل    مسألة  دين  على  لغيرته  الناس  بعض  أن  هذه  ،  وهي  رأى  وإذا 

المنكرات وأن هذه المنكرات المتفشية في الناس مما يوجد في الصحف 
ويُغار  ،  طريق الدشوش مثالً أو يسمع في بعض اإلذاعات أو يُشاهد عن  

الشيء  هذا  في  مقصرة  الحكومة  أن  ويرى  هذا  يُشيع ،  على  يذهب  ثم 
ويلزم من عمله هذا ،  مساوئ الحكومة بين الناس ويوغر الصدور عليها 

والحقيقة أن هذه جادة خاطئة جدًا ومخالفة ،  أن يكره الناس والة أمورهم 
نه سعى في إصالح ولو أ ،  للشرع وخطيرة على المجتمع وسبٌب للفتن 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقاًل من كتاب )أطايب القول في ُحسن التعامل مع والة األمر( للشيخ عيسى مال الل   ( 1) 
 (.  77)ص:  فرج حفظه الل  



 طاعة ولي األمر
 

 

52 

w 
نفسه  له ،  المجتمع  يُبث في اإلعالم ،  لكان خيرًا  ما  مقروء  ،  فمثاًل  من 

ومنظور  يقول،  ومسموع  منه  الناس  هذه :  يُحذر  من  مثاًل  أحذروا 
، أحذروا من مشاهدة األشياء الضارة في الدين وفي الدنيا ،  المجالت 

،  ذا صلح والمجتمع إ ،  أحذروا من الربا مثالً ،  أحذروا من كذا ومن كذا
إما اختيارًا وإما اضطرارًا ،  فإن والة األمر جزء من المجتمع البَد أن يصلح 

وأما أن يصب جام غيرته على والة األمر من أجل أن  ،  البَد أن يصلح 
فيحصل بذلك الشر والفساد فهذا الشك أنه ،  يُوغر صدور الناس عليهم 

 .انتهى ...(  وحيدة عن الجادة السليمة،  خالف الصواب 

وروى مسلم في باب من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع عن عرفجة 
   فمن ،  إنه ستكون هنات وهنات : ) يقول  ‘ سمعت رسول الل  :  قال

أمر هذه األمة وهي جميع  يفرق  أن  بالسيف ،  أراد  كائنًا من ،  فاضربوه 
يريد أن  ،  من أتاكم وأمركم جميع على َرُجل  واحد : ) وفي رواية (.  كان 

 . ( 1)( فاقتلوه ،  أو يُفرق جماعتكم ،  يشق عصاكم 
ستكون هنات : ) ‘ قوله  (:  شرحه لمسلم )   قال اإلمام النووي في 

والمراد بها هنا الفتن ،  وتطلق على كل شيء ،  الهنات جمع هنة (:  وهنات 
ق أمر هذه األمة وهي : ) ‘ وقوله  ،  واألمور الحادثة  يُفرِّ فمن أراد أن 

فيه األمر بقتال من خرج على (:  فاضربوه بالسيف كائنًا من كان ،  جميع 
فإن ،  ويُنهى عن ذلك ،  أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك،  اإلمام 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  18٥2رواه مسلم حديث رقم: )  ( 1) 
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w 
:  ‘فقوله  ،  وإن لم يندفع شره إال بقتله فقتل كان هدراً ،  لم ينته قوتل 

إذا لم يندفع :  معناه(  فاقتلوه : ) وفي الرواية األخرى(  فاضربوه بالسيف ) 
يُفرق جماعتكم :  معناه(  يشَق عصاكم يريد أن  : ) ‘وقوله  .  إال بذلك 

المشقوقة  العصاة  تفرق  الكلمة ،  كما  اختالف  عن  عبارة  وتنافر ،  وهو 
 .انتهى.  النفوس

فإن الل تعالى يأمر باأللفة وينهى   : ( 1)وقال اإلمام القرطبي يرحمه الل 
ورحم الل ابن المبارك ،  والجماعة نجاة ،  فإن الفرقة هلكة ،  عن الفرقة 
 : حيث قال 

 إن الجماعةةةة حبةةةل الل فاعتصةةةموا 
 

 منـــه بعروتـــه الـــوثقى لمـــن َدانـــا  
 

نهانا ُكبراؤنا من أصحاب رسول الل : قال  وعن أنس بن مالك 
واتقوا الل ،  وال تبغضوهم ،  وال تغشوهم ،  ال تسب وا أمراءكم :  قالوا  ‘ 

 .وال تعصوهم :  وفي رواية . ( 2) فإن األمر قريب ،  واصبروا 
البر   عبد  ابن  السلطان :  وقال  نصح  يتمكن  لم  فالصبر ،  إن 

 . ( 3)فإنهم كانوا ينهون عن سب األمراء ،  والدعاء 
ال  :  سمعت عبد الل بن عكيم يقول:  وعن هالل بن أبي حميد قال 
أو أعنَت على ،  يا أبا معبد :  فقيل له،  أعين على دم خليفة أبدًا بعد عثمان 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 223/ ٤تفسير القرطبي: )  ( 1) 
   (، وقال األلباني: إسناده جيد ورجاله ثقات. 101٥رواه أبن أبي عاصم في السنة برقم: )  ( 2) 
 )التمهيد( البن عبد البر.  ( 3) 
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w 
 .عونًا على دمه ، مساويه إني أعدُّ ذكر  :  فيقول؟!  دمه

الدرداء   أبي  قال   وعن  المرء :  أنه  نفاق  أول  على :  إن  طعنُه 
 . ( 1)إمامه 

الوالة :  وقال أيضًا   فإن لعنهم الحالقة وبغضهم ؛  إياكم ولعن 
؟ فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما ال نحب ،  يا أبا الدرداء :  قيل.  العاقرة

 .( 2) حبسهم عنكم بالموت فإن الل إذا رأى ذلك منكم  ؛  قال اصبروا 
: أن أبا الحارث قال :  وقصة اإلمام أحمد معلومة مشهورة في ذلك 

سألت أبا عبد الل في أمر كان حدث في بغداد وهم قوم هموا بالخروج  
فأنكر ذلك ؟  يا أبا عبد الل ما تقول في الخروج مع هؤالء القوم:  فقلت 

،  ال أرى ذلك وال آمر به!  الدماء سبحان الل الدماء  :  عليهم وجعل يقول 
ويُستباح فيها ،  الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يُسفك فيها الدماء 

يعني أيام )   أما علمت ما كان الناس فيه ،  ويُنتهك فيها المحارم ،  األموال 
وإن :  قال؟!  والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الل:  قلت(،  الفتنة 

، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت الُسبل ،  اصةكان فإنما هي فتنة خ 
الخروج على  ،  الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك  يُنكر  ورأيته 

 .( 132ــ    1السنة للخالل  )...(.  األئمة

اجتمع فقهاء بغداد في والية الواثق إلى أبي عبد الل :  وقال حنبل 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وابن عبد البر في )التمهيد(.  ( رواه البيهقي في )الشعب  ( 1) 
 (.  1016رواه أبن أبي عاصم في )السنة( برقم: )  ( 2) 
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w 
يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير  ،  إن األمر قد تفاقم وفشا :  وقالوا له
عليكم :  فناظرهم في ذلك وقال ،  وال نرضى بإمرته وال سلطانه ،  ذلك 

،  باإلنكار بقلوبكم وال تخلُعوا يدًا من طاعة وال تُشُقوا عصا المسلمين 
، وانظروا في عاقبة أمركم،  كوا دماءكم ودماء المسلمين معكم وال تسف 

، ليس هذا صواب :  وقال ،  واصبروا حتى يستريح بَرٌّ أو يُستراح من فاجر 
 .( 176ــ    1اآلداب الشرعية البن مفلح  )   .هذا خالف اآلثار

قال  بن جبل  معاذ  الل  :  وعن  أمر  في ،  األمير من  فمن طعن 
 . (1 )فإنما يطعن في أمر الل  ،  األمير 

، حالقة الشعر :  ال أقولُ ،  سبُّ اإلمام الحالقة :  وعن أبي مجلز قال 
 . ( 2)! ولكن حالقة الدين

ومن ،  من استخف بالعلماء ذهبت أخرته :  قال   وعن ابن المبارك  
 . ( 3) ومن استخف باإلخوان ذهبت مروءته   ، استخف باألمراء ذهبت دنياه 

فجعلت ،  كنت عند أبي وائل شقيق بن سلمة :  وعن الزبرقان قال 
يقول ،  ال تسبه :  قال .  وأذكر مساويه،  أسب الحجاج  لعله  : وما يدريك 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1 )  ( برقم:  زنجويه  البن  )األموال(  الحمود 33كتاب  محمد  الدكتور  شيخنا  وقال   ،)
 النجدي في تعليقه عليه في رسالته )الخروج على الحاكم ومظاهره(: إسناده حسن.  

 (2 )  ( برقم:  زنجويه  البن  )األموال(  الحمود  3٤كتاب  محمد  الدكتور  شيخنا  وقال   ،)
 ج على الحاكم ومظاهره(: سنده حسن.  النجدي في تعليقه عليه في رسالته )الخرو 

 ذكره ابن عساكر في )تاريخ دمشق(.   ( 3) 
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w 
 . ( 1)فغفر له ،  اللهم اغفر لي 

إال  ،  ما سب  قوٌم أميرهم :  أنه قال   وعن أبي إسحاق السبيعي  
 .( 2) ُحرموا خيره 

في  البربهاري  السنة )   قال  ) شرح  يدعو  (:  الرجل  رأيت  على  وإذا 
هوى  صاحب  أنه  فاعلم  للسلطان  ،  السلطان  يدعو  الرجل  رأيت  وإذا 

،  بالصالح   فأمرنا أن ندعو لهم ،  بالصالح فأعلم أنه صاحب سنة إن شاء الل 
ألن جورهم وظلمهم على ،  وإن جاروا وظلموا،  ولم نؤمر أن ندعو عليهم

 (.وصالحهم ألنفسهم وللمسلمين ،  أنفسهم 

( األزهار)   برجس عن صاحب كتاب ونقل الشيخ عبد السالم بن  
،  ومن عاداهُ ،  أي ولي األمر ــ أو يُنفى   ــ ويؤَدُب من يَُثَبُط عنه  :  أنه قال 

 . ( 3)انتهى .  وبيده محارب،  وبلسانه فاسقٌ ،  فِبقلِبهِ مخطئٌ 

( الرياض الناضرة )  قال الشيخ السعدي يرحمه الل تعالى في كتابه 
والدعاء لهم بالصالح ......،  : ( ٤)...( الدين النصيحة)  شارحا لحديث 

واجتناب سبهم والقدح فيهم ،  فإن صالحهم صالح لرعيتهم ،  والتوفيق 
فمن نصيحتهم  ،  فإن في ذلك شرًا وضررًا وفسادًا كبيراً ،  وإشاعة مثالبهم 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  290أخرجه هناد في كتابه )الزهد( برقم: )  ( 1) 
 ذكره ابن عبد البر في التمهيد، وأبو عمر الداني في كتابه )الفتن(.   ( 2) 
 من كتاب )معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة( للبرجس.   ( 3) 
 (.  ٥٥لم برقم: ) أخرجه مس  ( ٤) 
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w 
وعلى من رأى منهم ما ال يحل أن ينبههم سرًا ،  الحذر والتحذير من ذلك

فإن تنبيههم  ،  والة األمور وباألخص  ،  ال علنًا بلطف في حق كل أحد 
واحذر  ،  وذلك عالمة الصدق واإلخالص ،  على هذا الوجه فيه خير كثير 

بالتمدح  أيها الناصح لهم على هذا الوجه المحمود أن تفسد نصيحتك 
، فإن هذا عنوان الرياء ،  إني نصحتهم وقلت وقلت:  عند الناس فتقول لهم

 .نتهى ا . وفيه أضرار أخر معروفة ،  وعالمة ضعف اإلخالص 
 : قال عبد الل بن المبارك يرحمه الل

 قد يدفع الل بالـسلطان معـضلةً 
 

 عن ديننا رحمة منه ورضــوانا 
 

ــبلٌ   لوال األئمُة لم تأمن لنا س
 

وانـــا  ألـق بـــًا  ـه ـن نـــا  ـف  أضــــــع
 

لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إال : ) وقال الفضيل بن عياض
، إذا جعلتها في نفسي لم َتعُدني :  قال ؟  قيل له فسر لنا هذا .  في السلطان 

وفي  . ( 1)( فصلح بصالحه العباد والبالد ،  وإذا جعلتها في السلطان صلح 
: وقال،  فقبل ابن المبارك جبهته ...،  : ( 2) ( الحلية )   رواية عند أبي نعيم في 

 ! من يُحسن هذا غيرك،  يا معلم الخير 
لو أني أعلم  :  أنه كان يقول   ويروى أيضًا ذلك عن اإلمام أحمد  

 .( 3) لصرفتها للسلطان ،  أن لي دعوة مستجابة 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للبربهاري.  (  كتاب )شرح السنة  ( 1) 
 (.  91/ 8الحلية )  ( 2) 
 ذكره ابن مفلح في كتابه )اآلداب الشرعية(.  ( 3) 
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w 
( أي والة األمر )   وندعو لهم:  قال أبو جعفر الطحاوي يرحمه الل

 . ( 1)بالصالح والمعافاة 
وأما لزوم (:  العقيدة الطحاوية )   قال ابن أبي العز في شرحه على 

المفاسد  ،  جاروا طاعتهم وإن   ألنه يترتب على الخروج من طاعتهم من 
،  بل في الصبر على جورهم تكفيُر السيئاتِ ،  أضعاف ما يحصل من جورهم 

األجور  لفساد ،  ومضاعفة  إال  علينا  سلطهم  ما  تعالى  الل  ، أعمالنا   فإن 
فعلينا االجتهاد في االستغفار والتوبة وإصالح ،  والجزاء من جنس العمل

ت ،  العمل   خن   حن  جن  مم  خم   حم  جم   هل  مل: }عالىقال 
تعالى .  [ 30الشورى:  ]  {من } وقال   خم   حم  جم   هل  مل: 

: وقال تعالى .  [ 16٥آل عمران:  ]  {جي  ٰه  مه  جه  هن  خنمن  حن  جن  مم
.  [129األنعام:  ]  {مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب} 

الظالم  األمير  ظلم  من  يتخلصوا  أن  الرعية  أراد  الظلم،  فإذا  . فليتركوا 
 .انتهى 

ال يزال الناس بخير : ) التستري يرحمه الل ويقول سهل بن عبد الل  
والعلماء  السلطان  عظموا  دنياهم  ،  ما  الل  أصلح  هذين  عظموا  فإذا 

 . ( 2) ( أفسدوا دنياهم وأخراهم ،  وإذا استخفوا بهذين ،  وأخراهم 

الل يرحمه  البصري  الحسن  ) ويقول  أمورنا خمساً :  يلون من  : هم 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  379الطحاوية )ص:   ( 1) 
 (.  261ــ    260/ ٥تفسير القرطبي )  ( 2) 
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w 
والل ال يستقيم الدين إال بهم ،  والحدود الجمعة والجماعة والعيد والثغور  

مع أن ،  والل لََما يصلح الل بهم أكثر مما يفسدون ،  وإن جاروا وظلموا 
 (.وإن فرقتهم لكفر ،  طاعتهم والل لغبطة 

، سمعت الحسن أيام يزيد بن المهلب : ) قال ، وعن عمرو بن يزيد 
ثم ،  أبوابهم ويغلقوا عليهم  ،  فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ،  وأتاه رهط ،  يقول 
والل لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع :  قال 
ووالل ،  وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيُوكلون إليه ،  ذلك عنهم   الل  

 مج  حج  مث  هت}:  ثم تال قوله تعالى،  ما جاؤوا بيوم خير  قط 
 جض  مص  خص  حص  خسمس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح
  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  مظجع  حط  مض  خض  حض
 .( 1)[137األعراف: ] {مق

، يا عجبًا لمن يَخاف ملكًا أو يتقي ظالمًا مع إيمانه بهذه اآلية :  وقال 
، أما والل لو أن الناس إذا ابتلوا صبروا ألمر ربهم لفَرج اللُ عنهم كربَهم 

 . ونعوذ بالل من شر البالء،  ولكنهم جزعوا من السيف فُوكلوا إلى الخوف 
ال تفعل رحمك :  فقال،  على الحجاج وسمع الحسن رجاًل يدعو  

أُتِيُتم ،  الل  إنما نخاف إن ُعِزَل الحَجاُج أو مات أن ،  أنكم من أنفسكم 
ولقد بلغني أن رجاًل كتب إلى بعض الصالحين ، تليكم القردة والخنازير 
وصلني كتابك تذكر ما !  يا أخي: ) فكتب إليه،  يشكو إليه جْور الُعَمال 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 38أخرجه اآلجري في كتابه )الشريعة ــ   ( 1) 
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w 
وإنه ليس ينبغي لمن َعِمَل بالمعصية أن يُنِكَر ،  الأنتم فيه من جْور العمَ 

 .( 1) ( والسالم ،  وما أظنُّ الذي أنتم فيه إال من شؤم الذنوب ،  العقوبة 

نقاًل عن (  طاعة ولي األمر وأثرها في تحقيق األمن )   وُذكر في كتاب 
: عند قوله تعالى(  روح المعاني )   الشيخ اآللوسي يرحمه الل في تفسيره 

 جخ   مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت   حت  جت  هب} 
وأنه  ،  وفي هذا تنبيٌه على فضيلة الملك :  قال .  [2٥1البقرة:  ]  {جس  مخ

ففي ارتفاع ،  الدين والُملك توأمان :  ولهذا قيل ،  لواله ما استتَب أمر العالم
 .انتهى . وألن الدين أسٌّ والُملك حارسٌ ،  أحدهما ارتفاع اآلخر 

أيضاً  أن  :  وُذكر  قَررا  العلم  أهل  أفضل أن  من  أعظم  الواليات 
: بل بَين شيخ اإلسالم ابن تيمية  ، ( 2)وذلك لتعَدي نفعها ، الطاعات 

 .انتهى   . ( 3)أنها أفضل من أعظم الواجبات 

إن الدنيا واألمَن على :  عن الغزالي يرحمه الل أنه قال :  وُذكر أيضاً 
مشاهدة أوقات فتشهد له  ،  األنفس واألموال ال ينتظم إال بسلطان مطاع 

واألئمة  السالطين  بموت  بنصب ،  الفتن  يُتدارك  ولم  دام  لو  ذلك  وأن 
الهرج :  سلطان آخر مطاع السيف ،  دام  القحط ،  وعَم  وهلكت  ،  وشمل 

ولم يتفرغ أحٌد  ،  وكان كلُّ من غلب سلب ،  وُعطِّلت الصناعات ،  المواشي 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  120ــ    119كتاب )آداب الحسن البصري( البن الجوزي )  ( 1) 
 كتاب )قواعد األحكام في مصالح األنام( للعز بن عبد السالم.   ( 2) 
 (.  360/ 28مجوع الفتاوى )  ( 3) 
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w 
إن بقي حياً  يهلكون تحت ظالل  ،  للعبادة والعلم  ،  السيوف واألكثرون 

توأمان  والسلطان  الدين  قيل  قيل،  ولهذا  أُسٌّ :  ولهذا  والسلطان  ،  الديُن 
فمهدومٌ ،  حارسٌ  له  أَُس  فضائعٌ ،  وماال  له  حارس  أن  ،...  وماال  فبان 

الدنيا  نظام  في  ضرورٌي  نظام ،  السلطان  في  ضروري  الدنيا  ونظام 
ى فكان وجوب اإلمام من ضروريات الشرع الذي ال سبيل إل ...، الدين

 .تركه انتهى
أيضاً  الكبرى :  وُذكر  السنن  البيهقي في  رواه  وفي (،  18٤/ 8)   ما 
برٍّ  ،  البد للناس من أمير :  قال   عن علي  (،  187/ 13)   شعب اإليمان 

  . ( 1) ويبلغ الل فيها األجل ،  ويستمتع فيه الكافر ،  يعمل فيه المؤمن ،  أو فاجر  
، كانت أو فاجرة   إمارة  بََرة  البد للناس من  (:  شعب اإليمان )   وفي رواية في 

يُقام :  قال؟  فما بال الفاجرة،  يا أمير المؤمنين هذه البَرة قد عرفناها :  قالوا 
ويَُحجُّ  ،  ويُقسم بها الفيء ،  ويُجاهد بها العدو ،  وتأمن السبل ،  بها الحدود 
 .ويَعُبُد اللَ فيه المسلُم آمنًا حتى يأتيه أجله انتهى ،  بها البيت 

طاعة : ) كالم العالمة صدر الدين السلمي في رسالته:  أيضاً وُذكر  
الحكمة من تأكيد الشارع على وجوب السمع والطاعة لألئمة (  السلطان 

من قواعد الشريعة المطهرة والملة الحنيفة  : ) ـ   ـ في غير معصية فقال  
الرعية :  المحررة األئمة فرض على كل  السلطان  ،  أن طاعة  طاعة  وأن 

وأن طاعة السلطان تؤلف شمل الدين وتنظم أمر  ، لرحمن مقرونة بطاعة ا 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقال محقق الكتاب: إسناده حسن.   ( 1) 
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w 
الملة ،  المسلمين  أركان  يهدم  السلطان  عصيان  قال...،  وأن  وأن  :  ثم 

وأن طاعة السلطان  ،  الخارج من طاعة السلطان منقطع العصمة من الذمة 
وأن الخروج منها خروج من  ،  وجنته الواقية ،  حبل الل المتين ودينه القويم 

ومن  ،  ومن أََسَر ِغَش السلطان ذَل وزلَ ، الطاعة إلى وحشة المعصية أنس  
 .( 1)انتهى (  والنصح حلَّ من الدين والدنيا في أرفع محل أخلص له المحبة  

ال ...،   (:شرح السنة )   وقال اإلمام البربهاري يرحمه الل في كتابه 
 .انتهى.  بَرًا أو فاجراً ،  يحل ألحد أن يبيت ليلة وال يرى أن ليس عليه إمام 

فإن أمروه  (:...،  الشريعة)   وقال اإلمام اآلجري يرحمه الل في كتابه 
وإن أمروه بمعصية لم ،  وإن لم يمكنه اعتذر إليهم،  بطاعة فأمكنه أطاعهم 

ولم يهو ما  ،  وكف لسانه ويده ،  وإن دارت الفتن بينهم لزم بيته ،  يطعهم 
فيه  فتنة ،  هم  على  يعن  الصراط فمن  ،  ولم  على  كان  وصفه  هذا  كان 

 .انتهى .  المستقيم إن شاء الل
، والعسر واليسر ،  فطاعة والة األمر واجبة في حالتي الرضا والسخط

مما ليس بمعصية دون أي اعتبار  ،  وفيما يشق على النفوس ،  والخير والشر 
عبداً  األمير  هذا  كان  ولو  الل : ) ‘لقوله  ،  آخر حتى  بتقوى  أوصيكم 

فإنه من يعش منكم فسوف يرى اختالفًا  !  وإن تأمر عبد ،  اعة والسمع والط
 . ( 2)( كبيرًا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كل هذه النقوالت السابقة من كتاب: طاعة ولي األمر وأثرها في تحقيق األمن.  ( 1) 
 (2 )  ( برقم:  داود  أبو  برقم: ) ٤607رواه  الترمذي: حسن  2676(، والترمذي  (، وقال 

 العالمة األلباني.    ه صحيح، وصحح 
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w 
لسويد بن غفلة ما   وفي وصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  

يا أبا أمية :  قال لي عمر  :  فعن سويد بن غفلة قال:  يؤكد ذلك المعنى
فإن أُمِّر عليك عبٌد حبشي ،  لعلي ال ألقاك بعد عامي هذا إني ال أدري  

ع فاسمع له وأطع  وإن  ،  وإن حرمك فاصبر ،  وإن ضربك فاصبر ،  مجد 
وال تفارق ،  دمي دون ديني ،  سمعًا وطاعة :  أراد أمرًا يُنِقص دينك فقل

 . ( 1)الجماعة 

أن (:  جامع العلوم والحكم )   وذكر ابن رجب يرحمه الل في كتابه 
بالمعروف   ابن عباس   السلطان  أمر  المنكر،  ُسئل عن  ؟  ونهيه عن 

 . ( 2) ( ففيما بينك وبينه،  إن كنت فاعاًل وال بُدَ : ) فقال 

ويُختار الكالم (:  تنبيه الغافلين )   قال ابن النحاس يرحمه الل في كتابه 
بل يودُّ لو ،  مع السلطان في الخلوة على الكالم معه على رؤوس األشهاد 

 .انتهى .  من غير ثالث لهما،  ونصحه ُخفية،  كلَمه سراً 

  وال ينكر أحد على سلطان إال وعظًا وتخويفاً :  وقال ابن مفلح يرحمه الل 
 .ذلك   أو تحذيرًا من العاقبة في الدنيا واآلخرة فإنه يجب ويحرم بغير 

، وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا:  وقال اإلمام ابن أبي العز الحنفي
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والخالل في كتابه )السنة(، وابُن ٥٤٤/ 12أخرجه ابن أبي شيبة في )المصنف( )  ( 1) 
 أبي زمنين في )أصول السنة(، وغيرهم، بإسناد صحيح.  

جس يرحمه الل في كتابه )معاملة الحكام في ضوء الكتاب الشيخ عبد السالم بن بر   نقله  ( 2) 
   والسنة(. 
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w 
على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من   فألنه يترتب 

. بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة األجور ،  جورهم 
 .انتهى 

الشوكاني يرحمه الل في كتابه  الجرار )   وقال  ينبغي لمن (:  السيل 
وال يُظهر الشناعة عليه  ،  ظهر له غلط اإلمام في بعض المسائل أن يُناصحه

ويخلوا ،  أن يأخذ بيده : ) بل كما ورد في الحديث،  األشهاد على رؤوس  
 .انتهى  . ( 1) ( وال يذل سلطان الل ،  ويبذل له النصيحة ،  به 

وهذا (:  حقوق والة األمر )   وقال الشيخ سعد الحضيري في رسالته 
،  وحكى عليه اإلجماع اإلمام أحمد بن حنبل ، من منهج السلف الصالح 
التي رواها عنه محمد بن حميد (  المؤمن صفة  )   فقد قال في رسالته في 

في  كما  الحنابلة )   األندراني  ) قال (  طبقات  المسلمين  :  ألئمة  والدعاء 
...(،  وألزم بيتك ،  وال تقاتل في فتنة ،  وال تخرج عليهم بسيفك ،  بالصالح 

 .انتهى(  اآلفاق   هذا ما اجتمع عليه العلماء في جميع : ) ثم قال في خاتمتها 
وأما .،  . (: ).شرحه على مسلم )   النووي يرحمه الل في وقال اإلمام  

،  الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين 
وأجمع أهل السنة أنه ال ينعزل  ،  وقد تظاهرت األحاديث بمعنى ما ذكرته 

 .انتهى . السلطان بالفسق 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رواه اإلمام أحمد في )المسند( بمعناه وابن أبي عاصم في )السنة( بمعناه وصححه   ( 1) 
 العالمة األلباني وحسنه لغيره العالمة شعيب األرنؤوط. 
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w 
في   السالم بن برجس يرحمه الل  الشيخ عبد  معاملة )  كتابه وذكر 

أنها لم ترتب ،  أن من محاسن الشريعة (:  الحكام في ضوء الكتاب والسنة 
لكانت الدنيا  ،  ولو كان األمر كذلك ،  السمع والطاعة على عدل األئمة 

 .فالحمد لل على لطفه بعباده ،  كلها هرجًا ومرجاً 
كتابه  في  الل  يرحمه  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  السياسية )   ويقول 

ويقال ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة  (: )....،  الشرعية 
 (.والتجربة تبين ذلك ،  بال سلطان 

وطاعة ،  فطاعة الل ورسوله واجبة على كل أحد : ) وقال أيضًا  
فمن أطاع الل ورسوله بطاعة والة  ،  والة األمور واجبة ألمر الل بطاعتهم 

طيعهم إال لما يأخذه من الوالية فإن ومن كان ال يُ ،  األمور فأجره على الل 
: أي   ــ فماله في اآلخرة من خالق  ،  أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم 

عن النبي ،  وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة    ــ نصيب وحظ  
، وال يزكيهم ،  وال ينظر إليهم ،  ثالثة ال يكلمهم الل يوم القيامة : ) قال  ‘ 

ورجل بايع إمامًا ال يبايعه :  ومنهم.....  الحديث وذكر  :  ولهم عذاب أليم 
 .( 1) ( وإذا لم يُعطه منها لم يف ،  فإن أعطاه منها وفى ،  إال لدنيا 

لهم   ندعي  وال  قداسة  األمور  والة  على  نُضفي  لسنا  أننا  ولُيعلم 
لكننا ال نرضى أن ُتَتخَذ أخطاؤهم ذريعة إلثارة الناس وتحريضهم ،  عصمة 
فكال الرأيين ...،  يُفضي إلى الفوضى وإشعال نار الفتنة ألن ذلك  ،  عليهم 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  17ــ    16/ 3٥فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )  ( 1) 
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w 
 .( 1) قد نك ب الحق وجانب الصواب 

من املفاسد الدينية والدنيوية التي تترتب على عدم طاعة ولي   
 : األمر والسواد األعظم ومفارقة الجماعة 

بالخوف  ــ 1 األمن  والفقر ،  استبدال  بالجوع  والغنى  ، والشبع 
والنصر والظفر والعلو بالهزيمة ،  والعزة بالذل والهوان والتمكين والقوة  

 .والخذالن 
،  وقطع السبل ،  ونهب األموال ،  وهتك األعراض ،  إراقة الدماء  ــ 2

 .وكثرة الفتن
 .وتعاليهم على الناس،  وتوليهم لألمور ،  تسلط السفهاء  ــ 3
العلم  ــ  ٤ أهله ،  نقص  أهله ،  وانشغال  عن  الناس  ثم  ،  وانصراف 

 .هله ضعف الدين واإلسالم وغربة أ 
، ونهب خيراتها ،  وتكالبهم على األمة اإلسالمية ،  طمع األعداء  ــ ٥

 . ( 2)وإعالء كلمتهم ،  وتحكيم قوانينهم ،  وغزو بالدها 
 .‘ ولرسوله   وعصيان ولي األمر عصيان لل   ــ  6
 .يجرئ الرعية على التمرد والمخالفة ألوهى األسباب  ــ 7
 .يفرق شمل األمة ويباعد بينها  ــ 8

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عة ولي األمر وأثرها في تحقيق األمن(.  من كتاب )طا  ( 1) 
 كتاب )اسمعوا وأطيعوا( للشيخ الدكتور فالح مندكار )بتصرف يسير(.   ( 2) 
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w 
 . ( 1)لهزيمتها وذهاب ريحها عنوان لضعف األمة وسبب   ــ  9

 : ( 2)من املصالح الدينية والدنيوية التي تترتب على طاعة ولي األمر   

تعالى  ــ 1 الل  أمر  طاعته ،  امتثال  األمير ،  وابتدار  أطاع  من  فإن 
والشك أن هذا االمتثال ألوامر الل من  ،  بالمعروف فقد أطاع الل تعالى 

وخضوعه له وإيمانه به ربًا وإلهًا ،  أعظم األدلة على عبودية اإلنسان لل 
 .وشارعاً 
وتربية لها على الطاعة واالنقياد  ،  إن في ذلك ترويضًا للرعية  ــ 2

 .لمن شرع الل طاعته من والة األمور والوالدين واألزواج ونحوهم
وتتماسك  ــ 3 تتالحم األمة  وتقوى صلة  ،  وبالطاعة ألولي األمر 

،  بين الرعية بعضهم ببعض أم  ،  سواء بين الراعي ورعيته ،  بينهم جميعاً 
 .وبهذا تتحقق وحدة األمة بل قوتها 

وأحوالها  ــ  ٤ الدولة  أمور  كالعقيدة  ،  انتظام  الدين  أمور  في  سواء 
 .ونحوها   ، أم في أمور الدولة كالمعامالت والعالقات ،  والعبادة واألخالق 

اإلسالم ــ ٥ ديار  ربوع  في  واالستقرار  األمن  أمر ،  إشاعة  وهذا 
مر تعني سيطرة الشرع والعقل والقلب على كل  فالطاعة ألولي األ ، ظاهر 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من كالم الشيخ أحمد التويجري في كتابه )المنهج اإلسالمي في معاملة الحكام(.   ( 1) 
من كتاب )الدعاء لوالة األمور( من إعداد ونشر وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف   ( 2) 

 والدعوة واإلرشاد. 
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w 
الجريمة ،  التصرفات  إلى  يجران  اللذين  والنفس  الهوى  على  والتغلب 

وهذا كفيل في تحقيق األمن واالستقرار والطمأنينة ،  والتمرد والعصيان 
 .في النفس والمجتمع والبالد 

 . ظهور األمة المسلمة بمظهر الهيبة والقوة والرهبة أمام األعداء  ــ  6

العدو  ــ 7 على  للنصر  سبب  األمور  والة  تجتمع ،  طاعة  بها  إذ 
، وهذه من أهم مقومات النصر ،  الكلمة وتلتحم الصفوف وتتحد القوى 

ولذلك كان من أهم أسباب انتصارات المسلمين في المعارك الكثيرة هذه 
 .الطاعة 

  : ( 1)فهي   أهم حقوق ولة أمر املسلمين   
 .معصية الل تعالى السمع والطاعة لهم في غير  ــ 1
 .بذل النصيحة والدعاء لهم بالصالح  ــ 2
 .وتحريض الناس عليهم ،  عدم الخروج عليهم  ــ 3
 .والصبر على ظلمهم،  الذب عنهم وكف اللسان عن معايبهم  ــ  ٤
 .ألجل اجتماع الكلمة ونبذ الفرقة ،  التعاون معهم في مهامهم ــ ٥
 .أداء العبادات معهم  ــ  6

 *  *  * 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من كتاب )طاعة ولي األمر وأثرها في تحقيق األمن(.   ( 1) 
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w 
 : وجزاء من ُيطيع ولي األمر األحاديث التي تبين فضل    

الل  من عبد : ) كان يقول   ‘ أن رسول الل    عن عبادة بن الصامت  
فإن الل يُدخله  ،  وسمع وأطاع ،  ال يشرك به شيئًا وأقام الصالة وآتى الزكاة 

 .( 1) ( الحديث ... فإن لها ثمانية أبواب ،  من أي أبواب الجنة 

أطيعوا أمراءكم مهما : ) قال   ‘ أن رسول الل    وعن المقدام  
وتؤجرون ،  فإن أمروكم بشيء مما جئتكم به فإنهم يُؤجرون عليه   ، ( 2)كان 
(، ال ظلم : ) فيقول (!  ربنا ال ظلم : ) ذلكم بأنكم إذا لقيتم ربكم قلتم،  عليه 

) فيقولون  فأطعناهم :  رساًل  إلينا  أرسلت  خلفاء  ،  ربنا  علينا  واستخلفت 
فأطعنا  أُمراء  علينا  وأمَرت  ) فيقول(،  هم فأطعناهم  ، صدقتم هو عليهم : 

 . ( 3) ( وأنتم منه براء 

الل   رسول  ) ‘ وقال  ربكم :  أطيعوا  الناس  أيها  وصلوا  ،  يا 
 .( ٤) ( تدخلوا جنة ربكم ؛  وأطيعوا أمراءكم ،  وأدوا زكاة أموالكم ،  خمسكم 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وغيره، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجال  22768رواه اإلمام أحمد برقم: )  ( 1) 
(. وحسن العالمة األلباني  1027في السنة برقم: ) أحمد ثقات. ورواه ابن أبي عاصم  

 إسناده.  
قال الشيخ عيسى مال الل في تعليقه على هذا الحديث في كتابه )أطايب القول في   ( 2) 

التعامل مع والة األمر(: أي: مهما كان منهم من ظلم وجور، وليس مقصود   حسن 
 مهما كان من األمر بمعصية. 

(. وصححه  10٤8(، وابن أبي عاصم في السنة برقم: ) 6٥8رواه الطبراني برقم: )  ( 3) 
 ( العالمة األلباني. حسنه أو ) 

 (. وقال: حسن صحيح. وصححه العالمة األلباني. 616رواه الترمذي برقم: )  ( ٤) 
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w 
فقد  ،  من أطاعني : ) ‘قال رسول الل  :  قال  وعن أبي هريرة  

، فقد أطاعني ،  ومن أطاع أميري ،  الل فقد عصى  ،  ومن عصاني ،  أطاع الل 
ومن يطع : )....  وفي رواية مسلم (.  فقد عصاني ،  ومن عصى أميري 

 .( 1) ( فقد عصاني ،  ومن يعص األمير ،  فقد أطاعني ،  األمير 

ثالٌث ال يُِغلُّ : ) ‘قال رسول الل : قال  وعن جبير بن مطعم 
: وفي رواية،  األمر وطاعُة ولي  ،  إخالص العمل لل ،  عليهن قلُب المؤمن 

األمر )  ولي  الجماعة(،  مناصحة  ِمن ،  ولزوم  تحيُط  دعوتهم  فإن 
 . ( 2)ورائِِهم 

: قال الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر حفظه الل شارحًا لهذا الحديث 
يُِغلُّ )  الخصال  (:  ال  هذه  تجاه  شيءٌّ  فيه  يوجُد  ال  المسلم  قلُب  يعني 

بًا   محقٌِّق لها طاعًة لل  ،  مرتاٌح لها ،  بل هو مطمئن لها ،  الثالثة  وتقرُّ
 .  (3 )وطلبًا لنيل مرضاته  ،  إليه 

وختامًا أقول اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنه أتباعه وأرنا الباطل باطاًل  ) 
 ( وارزقنا اجتنابه 

 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  1٤66(، ومسلم برقم: ) 29٥7رواه البخاري برقم: )  ( 1) 
له وابن ماجه والحاكم والبيهقي في )شعب اإليمان(. وصححه   ( 2)  رواه أحمد واللفظ 

 العالمة األلباني. 
 من كتاب )طاعة ولي األمر وأثرها في تحقيق األمن(.   ( 3) 
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w 
 

ب  رز    ة  ا  ي   و ت  ادة  م ن  ال هج رة  ال ب  ق   ال دزوس ال مست 
$ 

  ‘ ها هو  ،  الصبر فإن الصبر نهايته النصر   : أول هذه الدروس   
وأصحابه الكرام صبروا في الدعوة إلى الل في مكة وأصابهم ما أصابهم  

 . فأتاهم الخير في وطن جديد وإخوان جدد في عز  ومنعة ،  ثالث عشرة سنة 

خرج  ،  شيئا لل عوضه الل خيرًا منه من ترك    : ثاني هذه الدروس   
لل  وأزواجهم  وأبنائهم  ومساكنهم  أموالهم  تركوا  مكة  من  ، المسلمون 

األنصار قاسموهم أموالهم وأسكنوهم ،  فوجدوا العوض من الل مستقبلهم 
 .ديارهم وأطعموهم طعامهم مع ما فيهم من خصاصة 

المدينة نعم من مكة إلى ، الهجرة العظيمة   : ثالث هذه الدروس  
فإن كانت الهجرة ،  ولكن برزت لنا أنواع أخرى من الهجرات ،  انتهت 

فإن الهجرة إلى الل سبحانه باقية إلى  ،  في المدينة انقضت   ‘ إلى النبي  
الساعة  باقية ،  قيام  الطاعات  إلى  والمعاصي  الذنوب  وهجرة ،  فهجرة 

،  ده باقية وهجرة عبادة الِعباد إلى عبادة الل وح،  الضالل إلى الهدى باقية
وهجرة الوطن الفاسد إلى الوطن ،  وهجرة الدنيا الفانية إلى اآلخرة باقية 

كل هذه  ،  وهجرة الرفقة السوء إلى الرفقة الصالحة باقية ،  الصالح باقية 
 .األرض ومن عليها   الهجرات باقية إلى أن يرث الل  
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w 
استصحاب االبتالء في هذه الدنيا وخاصة    : رابع هذه الدروس   

ليمحصهم الل فيميز الخبيث ،  للصالحين ألنهم أشد الناس بالء وامتحان 
فيمشون على األرض وليس ،  ولكي يُطهرهم من األدناس ،  من الطيب 

واحد  ذنب  وابتالئك ،  عليهم  حالك  في  الل ،  انظر  عند  أعز  أنت  هل 
أو هل ابتالئك أشد من ابتالئهم  ؟!  أو صحابته الكرام  ‘ سبحانه من نبيه  

 .الجواب بال أدنى شك ال ؟! مثله أو حتى  
نصر الل ألوليائه والملتجئين إليه قريب   : خامس هذه الدروس   

وهذه بشرى لكل ،  فمن لجئ إلى الل تعالى كفاه ،  وإن بُعد وطال أمده 
فال ،  مستقيم ولكل من سلك الصراط المستقيم بأنه بخير وعاقبته إلى خير 

بينهم وتكالبهم عليك واستهزائهم  يحزنك اختالف الناس حولك وغربتك  
ال تزال طائفة من أمتي منصورين )   وتذكر ،  بك فإن العاقبة لك وللمتقين 

 . ( 1)( ال يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة 
الدروس    هذه  الل    : سادس  إلى  الدعوة  في  : األولويات 

والقيام بأركان    ‘ ورسوله    الدعوة إلى التوحيد وإلى اإليمان بالل  
 .اإلسالم قبل الفروع األخرى

الصبر في جهاد األعداء حيث صبر النبي   :سابع هذه الدروس   
لهم بالجهاد بعد   وأصحابه أكثر من ثالثة عشر سنة حتى أذن الل    ‘ 

 .الهجرة 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( وغيره وصححه األلباني. 2192رواه الترمذي )  ( 1) 
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w 
في    : الدروس  هذه   ثامن    اإلسالم  مكة  نشر  غير  أخرى  بقاع 

 . والطائف 

الرسول    :تاسع هذه الدروس    طاعة  حيث   لربه    ‘ شدة 
حيث قال الشيخ ابن عثيمين . خرج من مكة في أواخر من خرج مهاجراً 

  :  حيث أنه لم يهاجر حتى يؤذن له    ‘ فيه بيان كمال عبودية النبي
 .مع أنه أذن ألصحابه بالهجرة قبله 

  ‘حيث أختاره    بيان فضيلة أبو بكر    :عاشر هذه الدروس   
 .في الهجرة والصحبة بالسفر من دون باقي الصحابة  

األخذ باألسباب الحسية في التوكل على   : الدرس الحادي عشر   
 .كالزاد والرحالة ومن يدلهم طريق المدينة وغيرها   الل  

ما   : الدرس الثاني عشر   مثل  للحاجة  بالكفار  االستعانة  جواز 
 .بالدليلة عبد الل بن أريقط  ‘ استعان  

إلى الل    : الدرس الثالث عشر    في أحنك وأضيق    الدعوة 
 .في طريقه للهجرة بعض من رآه من الناس   ‘ الظروف كما دعا 

عشر    الرابع  لم   : الدرس  فإنه  وفرضها  األحكام  في  التدرج 
الزكاة وال الصيام وال الحج وال الجهاد وغيرها من األحكام إال بعد تفرض  
 .الهجرة 
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w 
 ‘شرفت وطابت المدينة بقدوم النبي    : الدرس الخامس عشر   
 .لها   والصحابة  

كانت الهجرة ومقر اإلسالم وقيادته في   : الدرس السادس عشر   
أن قريشًا أرادت ملك العرب فعمدوا إلى :  المدينة حتى ال يقول قائل 

 . تفقوا معه ليدعي النبوة لنيل مرادهم ا شخص منهم و
وحفظه لعباده في طريق   تيسير الل    : الدرس السابع عشر   

 .الهجرة وغيره 
فيه جواز األخذ بقول الطبيب غير المسلم    : الدرس الثامن عشر  

 . وكل ذي اختصاص إذا ُعلم حذقه وأمانته كما في حادثة عبد الل بن أريقط 
عشر    التاسع  كسرى :  الدرس  وهزيمة  العراق  بفتح  الُبشرى 

 .على فرضية صحة القصة  وإسالم سراقة بن مالك  
للكفار كما في حادثة :  الدرس العشرون    العهد واألمان  بذل 

 .‘سراقة مع النبي  
أهمية المسجد في اإلسالم حيث   : الدرس الحادي والعشرون   
 .في قدومه مسجدان مسجد قباء والمسجد النبوي  ‘ بنى النبي  
كتمان الحديث والخبر حتى تقضى    : الدرس الثاني والعشرون   

 . أمر الهجرة عن أبي بكر الصديق ثم فاجأه بها   ‘ الحوائج كما كتم النبي  
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w 
وحفظه ألوليائه تتجلى    معية الل    : الدرس الثالث والعشرون   

 .في الغار والطريق إلى المدينة 
مشروعية كتمان السر والعمل على   : الدرس الرابع والعشرون   

 .‘ تحقيق ذلك كما في حادثة سراقة والنبي 
صحة عقد الكافر وإعطائه األجرة   : الدرس الخامس والعشرون   

 .على ذلك كما في حادثة عبد الل بن أريقط
كما   : السادس والعشرون الدرس     الحاجة  عند  التورية  جواز 

: فيقول   ‘ حينما كان يُسأل في طريق الهجرة عن النبي    فعل أبو بكر  
 .هذا الرجل يهديني السبيل 

جواز األرداف على الدابة كما فعل   : الدرس السابع والعشرون   
 .في طريق الهجرة مع أبي بكر    ‘ النبي 

الجواري  : والعشرون الدرس الثامن     من  الدف   جواز ضرب 
إن    ‘ وسماعه من الرجال كما في قصة استقبال النبي  (  البنات الصغار ) 

 .صحت القصة بذلك
حرمة بناء المساجد على القبور حين    : الدرس التاسع العشرون   
 . بنبش قبور المشركين ومن ثم بناء المسجد النبوي مكانهم   ‘ أمر النبي  
جواز إنشاد الشعر في المسجد وغيره حيث    : الدرس الثالثون   

 .حصل ذلك عند بناء المسجد النبوي
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w 
جواز التجسس للمصلحة كما كان    : الدرس الحادي والثالثون   

 .وأبيه  ‘ ويأتي باألخبار للنبي    عبد الل بن أبي بكر    يفعل 
لغيره من األنبياء   ‘ مشابهة النبي    : الدرس الثاني والثالثون   

 .في الهجرة كإبراهيم ولوط وداود وموسى  
للضرورة كنوم علي :  الدرس الثالث والثالثون    الخداع  جواز 
    بداره بمكة  ‘في فراش النبي. 

اختيار الشخصيات الهامة والكبيرة :  الدرس الرابع والثالثون   
 .في الهجرة   ألبي بكر  ‘ للمهمات الخاصة كاختيار النبي  

الداعية يعف نفسه عن أموال الناس  :  الدرس الخامس والثالثون   
فلم يقبال منه    وألبي بكر    ‘ حيث عرض سراقة طعام وشراب للنبي  

 . شيء 
عثيمين    : الدرس السادس والثالثون    ابن  منقبة :  قال  فيه 

واختاره  ،  ونام بفراشه   ‘ حيث فادى بنفسه رسول الل    عظيمة لعلي  
 .لذلك  ‘ النبي 

فيه أن المسافر ينبغي أن يستغل وقته   : الدرس السابع والثالثون   
بقراءة القرآن أو سماع ما هو مفيد أو يُكثر من التسبيح والتهليل والتكبير 

 .في طريقه إلى المدينة   ‘ كما فعل النبي  
فيه بيان فضل أبو أيوب األنصاري   : الدرس الثامن والثالثون   
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 .عندهم حين نزل المدينة  ‘ وزوجته أم أيوب حيث سكن النبي 

حيث عاون   ‘ بيان تواضع النبي    : الدرس التاسع والثالثون   
 .في بناء المسجد  بنفسه الصحابة  

بيان فضل الصحابي الجليل عامر بن فهيرة   : الدرس األربعون   
وصاحبه   ‘ حيث كان يرعى أغنامه على أرض ومسير خطوات النبي  

 .لكي ال يستدل أحٌد على مكانهما  أبي بكر  
بيان فضل الصحابي الجليل عبد الل    : الدرس الحادي واألربعون   

وصاحبه وهما في    ‘ حيث كان يأتي باألخبار للنبي    بن أبي بكر  
 .الغار

بيان فضل الصحابية الجليلة أسماء :  الدرس الثاني واألربعون   
بكر   أبي  للنبي    بنت  بالطعام  تأتي  النطاقين حيث كانت   ‘ذات 
 .وألبيها في الغار

فيه  (:  فتح الباري )   قال ابن حجر في   : الدرس الثالث واألربعون   
بيان استحباب خدمة المفضول للفاضل في السفر كما كان يفعل أبو بكر 

    بالنبي‘. 
وأدبه   فيه بيان شدة حب أبو بكر    :الدرس الرابع واألربعون   
 .‘ للنبي 
وخلفه وعن يمينه وعن يساره    ‘ وهذا تبين في المشي أمام النبي  ) 
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وكذا في الغار دخل قبله لكي ال يخرج شيء يؤذي  ،  خوفًا عليه من العدو 

وجعل رجله على فتحات في الغار حتى ال يخرج منها شيء    ‘ النبي  
 (. يؤذيه 

واألربعون    الخامس  األكل  :  الدرس  آداب  بعض  بيان  فيه 
 . واستحباب التنظيف لما يؤكل ويُشرب  ، والشرب 

واألربعون    السادس  السفر :  الدرس  آلة  كاإلداوة ،  استصحاب 
 (. فتح الباري )   انتهى كالم ابن حجر  ،  والسفرة وال يقدح ذلك في التوكل 

 فيه بيان ذكاء ُسراقة بن مالك  :  الدرس السابع واألربعون   
 . وملكه  ‘ قبل أن يُسلم حيث أخذ األمان لنفسه حيث توقع ظهور أمر النبي  

فيه بيان أن من الكفار ما هو أمين  :  الدرس الثامن واألربعون   
 .‘قبل إسالمه مع النبي    يحفظ العهد والسر كما فعل ُسراقة  

فيه بيان السنة المستحبة في السفر :  الدرس التاسع واألربعون   
وأما أقل من ذلك فيستحوذ عليهم ، وهي أن تكون بثالثة أشخاص فأكثر 

 .الشيطان كما جاء في الحديث الصحيح 

فيه استحباب إكرام الضيوف كما فعلت أم  :  الدرس الخمسون  
 . وصاحبه    ‘ معبد بالنبي 

والخمسون    الحادي  الضيافة :  الدرس  سؤال  جواز  بيان  فيه 
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 .بالناس الذين مروا بهم  وصاحبه    ‘ كما فعل النبي   ومشروعيته 

في ركوبه   ‘ فيه بيان تواضع النبي  :  الدرس الثاني والخمسون   
 .الدواب بال عربات فخمة وال مواكب ضخمة 

فيه بيان حب الصحابة كلهم بال  :  الدرس الثالث والخمسون   
 .وتفانيهم في خدمته وبذل الغالي والنفيس له  ‘ استثناء للنبي 

والخمسون    الرابع  باألنبياء :  الدرس  التبرك  جواز  بيان  فيه 
تبرك   ( 1)والرسل  أيوب األنصاري حيث  أبو  فقط دون غيرهم كما فعل 

 .حين نزل عنده   ‘ بسؤر طعام النبي  
فيه بيان جواز تحدث المرأة مع :  الدرس الخامس والخمسون   

الرجل عند الحاجة ودون الخضوع بالقول كما حصل ذلك ألم معبد مع  
 .وصاحبه    ‘ النبي 

والخمسون    السادس  المرأة  :  الدرس  خدمة  جواز  بيان  فيه 
لألضياف في بيتها أو محلها عند الحاجة مع أمن الفتنة ومع كامل حجابها 

ويرجع هذا ،  وصاحبه    ‘ كما فعلت أم معبد مع النبي  ،  الشرعي 
 .أيضًا إلى أعراف القوم والبلدان 

العدو :  الدرس السابع والخمسون    إغفال  والعقل  الذكاء  من 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال يجوز وهو  مالحظة: التبرك بقبور األنبياء والرسل بالتمسح بها وتقبيلها ونحوه فهذا   ( 1) 
والعياذ    بالكفر األكبر   فيقع العابد لهم من البدع المنكرة التي قد تجر إلى عبادتهم مع الل  

 .  بالل 
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طريق الجنوب بدل    ‘ واتخاذ األسباب المؤدية لذلك حيث أخذ النبي 

 .طريق الشمال المعتاد في السفر إلى المدينة من أهل مكة 
تم اتخاذ التاريخ الهجري والعمل  : الدرس الثامن والخمسون   

الخطاب   بن  عمر  زمن  في  النبي    به  هجرة  من  إلى    ‘ وابتداءه 
 .المدينة 

فيه بيان صبر الصحابة وتحملهم :  الدرس التاسع والخمسون   
والمشاق في سبيل الل والدعوة إلى اإلسالم ونصرته رضي الل  األذى  

 .عنهم أجمعين 

معبد  :  الدرس الستون    أم  فضل  بيان  أضافت   فيه  حيث 
 .ومن معه وهم في طريقهم إلى المدينة  ‘ وأكرمت النبي  

الحادي     الضرور   : الستون و الدرس  عند  الكذب  جواز   ةفيه 
ال أعلم أين أبي :  القصوى حين سأل أبو جهل أسماء عن أبيها فقالت

 .ذهب 
 حين ساخت  ‘ فيه بيان نبوة النبي  :  الستون و الدرس الثاني    

أقدام فرس سراقة بالتراب وأسقطته أكثر من مرة وهو يلحق  (  غطست ) 
 .بهما 

 (وصلى الل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ) 
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وا ال سخازة   ق   !   اي  
$ 

 ...بسم الل والحمد لل وصالة وسالمًا على رسول الل وبعد 

السحارة  هي  من  المليحة  :  أتدرون  المرأة  كصورة  قيل  كما  هي 
ما   سرعان  ثم  بجمالها  الناس  طالبها تستميل  عن  شحيحة ،  تفر  فهي 

وال تزال تتزين لطالبها حتى ،  وإذا أقبلت لم يؤمن شرها ووبالها ،  بإقبالها 
مناظم  عليهم  وشوشت  أنيابها  عن  لهم  كشرت  أحبابها  من  صاروا  إذا 

ُتمني أصحابها سرورًا وتعدهم غرورًا حتى يأملون كثيرًا ويبنون ،  أسبابها 
وجمعه ،  قصوراً  قبورًا  قصورهم  منثورًا  فتصبح  هباًء  وسعيهم  بورًا  م 

 .هذه صفتها وكان أمر الل قدرًا مقدوراً ،  ودعاؤهم ثبوراً 
الل   وصفها  قال   ٌّ  ٰى  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي} :  في 
 . [20الحديد: ] {رئ  ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ

 .[18٥آل عمران:  ] {حج  مث هت مت  خت حت} :  وقال تعالى

 خص  حص   مس   خس  حس   جس   مخ   جخ  مح} :  وقال سبحانه 
 . [39غافر: ] {مص

أخذ   : الذي قال فيه  منها في حديث ابن عمر    ‘   ونبه رسول الل 
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(  كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل : ) بمنكبي فقال   ‘ رسول الل  

إذا أمسيت فال تنتظر الصباح وإذا أصبحت فال تنتظر :  وكان ابن عمر يقول 
 .رواه البخاري .  المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك

داخاًل ،  مر بالسوق   ‘أن رسول الل    وعن جابر بن عبد الل  
فتناوله فأخذ  ،  ميت   ( 1) فمر بجدي أسك ،  والناس كنفيه ،  من بعض العالية 

ما نحب أنه لنا  :  فقالوا ؟(  أيكم يحب أن هذا له بدرهم : ) ثم قال .  بأذنِهِ 
، حياً لو كان  !  والل :  قالوا ؟(  أتحبون أنه لكم : ) قال ؟  وما نصنع به .  بشيء 

للدنيا أهون !  فوالل : ) فقال ؟  فكيف وهو ميت .  ألنه أسك،  كان عيبًا فيه 
 .رواه مسلم (  من هذا عليكم،  على الل 

بمال من البحرين سمعت األنصار بقدوم أبي   ة ولما قَِدَم أبو عبيد 
 ‘ فلما صلى رسول الل    ‘ فوافوا صالة الفجر مع رسول الل  .  عبيدة 

أظنكم : ) ثم قال .  حين رآهم   ‘ فتبسم رسول الل  .  فتعرضوا له .  انصرف
يا رسول .  أجل:  فقالوا؟(  سمعتم أن أبا عبيدة قَِدم بشيء  من البحرين

) قال!  الل يسركم :  ما  وأملوا  عليكم !  فوالل .  فأبشروا  أخشى  الفقر  . ما 
كما بسطت على من كان ،  ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم 

 . رواه مسلم (  وتهلككم كما أهلكتهم ،  افسوها فتنافسوها كما تن .  قبلكم 
ما أنا في الدنيا إال كراكب استظل تحت ،  مالي وللدنيا: ) وقال  

 . رواه الترمذي وصححه األلباني  ( شجرة ثم راح وتركها 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قال النووي: كلمة أسك معناها: صغير األذنين.   ( 1) 
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أمره : )‘وقال المصطفى   الدنيا همه فرق الل عليه  ، من كانت 
ومن كانت ،  كتب له ولم يأته من الدنيا إال ما  ،  وجعل فقره بين عينيه 

أمره  له  الل  نيته جمع  قلبه ،  اآلخرة  في  غناه  الدنيا وهي ،  وجعل  وأتته 
 .رواه ابن ماجه وصححه األلباني   (راغمة 

ما مثل الدنيا في اآلخرة إال مثل ما يجعل أحدكم إصبعه : ) ‘ وقال  
 .رواه ابن ماجه وصححه األلباني (  في اليم فلينظر بما يرجع 

لو كانت الدنيا تعدل عند الل جناح بعوضة ما : )‘ وقال النبي  
 .رواه الترمذي وصححه األلباني (  سقى كافرًا منها شربة ماء 

 .رواه مسلم (  الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر : ) ‘وقال  

جزء ،  إن الل تعالى جعل الدنيا ثالثة أجزاء :  قال ابن عباس  
، والمنافق يتزين ،  فالمؤمن يتزود ،  للكافر وجزء  ،  وجزء للمنافق ،  للمؤمن 

 .والكافر يتمتع 
 :  ولل در الشاعر حين قال

راحــلٌ  ــك  ــإن ف ــا  ــدني ال من   تزود 
 

 وبادر فإن الموت ال شـــــك نازلٌ  
 

ومن نافسك في ،  من نافسك في دينك فنافسه:  قال الحسن البصري
 .دنياك فألقها في نحره 

المؤمن في الدنيا كالغريب ال يجزع من ذلها  :  وقال أيضًا يرحمه الل
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 .وال ينافس في عزها له شأن وللناس شأن

لو أن الدنيا بحذافيرها ُعرضت علي حالاًل :  وقال الفضيل بن عياض 
ال أحاسب عليها في اآلخرة لكنت أتقذرها كما يتقذر أحدكم الجيفة إذا 

 .مر بها أن تصيب ثوبه 

لو تعلمون ما أعلم لخرجتم إلى الصعدات :  وقال أبو الدرداء  
تجأرون وتبكون على أنفسكم ولتركتم أموالكم ال حارس لها وال راجع  

ولكن يغيب عن قلوبكم ذكر اآلخرة وحضرها ،  إليها إال ما ال بد لكم منه
 .األمل فصارت الدنيا أملك بأعمالكم

عجوزًا كبيرة عليها من   رأيت في النوم :  وعن العالء بن زياد قال
من أنت :  فقلت ،  ينظرون إليها ،  والناس عكوف عليها متعجبون ،  كل زينة 
أعوذ :  فقلت .  أنا الدنيا:  قالت،  ال :  قلت ؟  أما تعرفني :  قالت؟!  ويلك 

 .إن أحببت أن تعاذ من شري فأبغض الدرهم :  قالت.  بالل من شرك 
، داد شرباً كلما از ،  مثل شارب ماء البحر ،  مثل طالب الدنيا :  قيل

 .ازداد عطشًا حتى يقتله 
هذا والل تعالى أعلم وصلى الل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ) 
 .( وسلم 
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ن   ي  م ب  ي  ال مو  ج  ن  ل ك  ن    وك د 
$ 

 ...الحمد لل والصالة والسالم على رسول الل وبعد
  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل: } قال الل تعالى 

 حي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن
 . [6٤ــ    62:  يونس ] {  خي

 مع  جع   مظ  حط  مض  خض   حض  جض  مص : } وقال سبحانه 
 حل   جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  حق   مف  خف  حف  جف  مغ  جغ

 . [٥6ــ   ٥٥: المائدة ] {  خل
 . [173الصافات: ] {جخ مح  جح مج: } وقال ربنا
 .[38الحج:  ] {جن مم خم حم جم هل: } وقال  

 .[3٤األنفال: ] {مه جه ين  ىن: } قائل وقال عز من  
تعالى    ىم   مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل} :  وقال 

 جي   يه   ىه  مه  جه  ين   ىن  من  خن  حن  جن  يم
 .[ 31ــ   30:  فصلت ] {  ٰذ يي ىي  مي  خي حي 

  حف  جف  مغ  معجغ  جع  مظ  حط  مض  خض} :  وقال ربنا  
 .[٤0األنفال: ] {خف
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 .[٥1غافر:  ] {ىي مي  خي  حي  جي} : وقال سبحانه 

من عادى لي وليًا : ) في الحديث القدسي عن ربه  :  ‘وقال  
آذنته في الحرب  ولئن ،  ولئن سألني ألعطين ه   ــ إلى أن قال    ــ ...  فقد 

 .رواه البخاري (  استعاذني ألعيذن ه 

وقد أجرى الل العادة بأن عدو العدو صديق وصديق :  قال الطوفي 
حاربه ومن حاربه  فعدو ولي الل عدو الل فمن عاداه كان كمن  ،  العدو عدو 

 .فكأنما حارب الل
وفي هذا الحديث الزجر العظيم  :  وقال اإلمام علي بن العطار الشافعي 

تعرض لذلك   وإن من ،  عن معادات أولياء الل تعالى ومشاقاتهم ومخالفتهم 
 .أعاذنا الل من ذلك،  فقد عَرض نفسه للهلكة ولمقت الل تعالى 

ابن عثيمين الشيخ  أولياء الل محارب لل  :  قال  يعادي    فالذي 
 .ومن حارب الل فهو مهزوٌم مخذول ال تقوم له قائمة ،  نسأل الل العافية 

، يُسلط عليه من جنوده الخفية والظاهرة:  وقال الشيخ صالح الفوزان 
يُسلط عليه حتى البعوض  ،  ومن الكفرة والشياطين ،  من األمراض واألسقام 
يؤذيه   ما  المؤمنين ،  ويُقلُِقهُ والذباب  الل  عباد  ُتؤِذ  وال  ،  فال  بالقول  ال 

لهم ،  احذر ،  بالعمل  ينتقم  الل  تعالى ،  ألن     { رب   يئ   ىئ   نئ } :  قال 

وال ُتؤِذِهم بالفعل ،  فال ُتؤِذِهم بقول بغيبة وال بنميمة وال بمسبة ،  [٤آل عمران:  ]
 . يُحبهم ألن الل، بل تجب عليك محبتهم ومناصرتهم، كأن تتطاول عليهم
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المرتعش الل:  وسئل  محبة  تنال  الل:  قال ؟  بَِم  أولياء  ، بمواالة 

 .ومعاداة أعدائه وأصله الموافقة

، وكراماتهم ال تعد وال تحصى   معشر القراء الكرام أن أولياء الل  
، وال يسعني في هذا المقام أن أكتب عنهم ورقة أو ورقتين أو مائة ورقة 

ومع هذا فإني لن أتكلم عن ،  القالدة ما أحاط بالعنق ولكن يكفيني من  
عن  وال  السابقة  األمم  في  األولياء  كرامات  عن  وال  األنبياء  معجزات 

ألجِل أنها  ؛  وعاش في زمن نزول الوحي   ‘ كرامات من صحب النبي  
آمنوا ،  ‘ ولكن سأتكلم عن أناس من أمة محمد  ،  مشهورة ومستفيضة 

ووحدوا الل ونزُهوُه عن الولد والشبيه   ، وما جاء به ولم يروه   ‘ بالنبي  
وأفعالهم ،  والشريك  أقوالهم  في  والعلن  السر  في  الل  بتقوى  وعملوا 

ه المتقين الذين ينصرهم  ئليا و فاستحقوا أن يكون من أ ،  واستقاموا على دينه 
وقبل أن أتكلم عنهم ينبغي أن نعرف من هو الولي ،  ويدافع عنهم سبحانه 

 .الحق

فتواله ،  من تولى الل بالطاعة والتقوى   : عرفه العلماء هو فالولي كما  
كل من اتقى الل وواظب على الطاعات :  وقيل .  بالحفظ والنصرة  الل  

العالم بالل :  وقيل .  واجتنب المنهيات وأعرض عن المشتبهات فهو ولي 
هو الذي يتبع ما شرعه :  وقيل .  المواظب على طاعته المخلص في عبادته 

. ‘باده من الفرائض والحالل والحرام على لسان رسوله  الل تعالى لع 
واجتناب المنهيات ،  ضابط الولي أنه المواظب على فعل الطاعات :  وقيل
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من :  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية .  المعرض عن االنهماك في اللذات 

فهذا فاصل في :  وقال الشيخ صالح الفوزان.  كان مؤمنًا تقيًا كان لل ولياً 
وال يرضى أن يُعبد من دون ،  أنه هو الذي يؤمن بالل ويتقيه :  اللبيان ولي  

وأما الذي يأمر الناس ،  وإلى عبادة الل،  وإنما يدعو إلى توحيد الل ،  الل 
 .فهذا ولي الشيطان ،  بعبادته وتعظيمه والترفع 

واآلن حان وقت الشروع في ذكر المراد من بعض ما حصل ألولياء 
فقد ذكر الشيخ ،  حسيبهم وال نزكي على الل أحد الل نحسبهم كذلك والل  
 (: كرامات األولياء )   أبو الفداء اإلبي في كتابه

عن الشعبي (  مجابي الدعوة )   أن ابن أبي الدنيا روى بسنده في كتابه 
فنفق ،  أن قومًا من المهاجرين خرجوا متطوعين في سبيل الل : ) أنه قال

فانطلق أصحابه ،  ينطلق معهم فأبى فأرادوه على أن  ،  حمار رجل منهم 
اللهم إني خرجت  :  مترحلين وتركوه فقام فتوضأ وصلى ثم رفع يديه فقال 

وأشهد أنك تحيي ،  مجاهدًا في سبيلك وابتغاء مرضاتك   ( 1)من الدفينة 
القبور  في  من  وتبعث  حماري ،  الموتى  لي  فأحيي  إلى ،  اللهم  قام  ثم 

فأجراه ،  سرجه وألجمه ثم ركبه الحمار فضربه فقام الحمار ينفض أذنيه فأ 
.  إن الل بعث لي حماري: قال ؟ ما شأنك :  فقالوا له ! حتى لحق أصحابه 

قال (.  أنا رأيت الحمار بِيع أو يُباُع بالكناسة :  قال الشعبي :  قال إسماعيل 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هي: اسم مكان لبني ُسليم على خمس مراحل من مكة إلى البصرة. )معجم البلدان(  ( 1) 
 لياقوت الحموي.  
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 .إسناده صحيح :  الشيخ أبو الفداء 

 : وقد قال بعض قومه في ذلك افتخاراً 
ــه   اإلل ــا  أحي ــذي  ال ا  ــَ  حمــارهوِمن

 

 وقد مات منه كل عضــو ومفصــل 
 

 أن الحافظ أبو نعيم روى بسنده في كتابه:  وذكر الشيخ أبو الفداء 
كان عمرو بن قيس المالئي  : ) عن أبي الخالد األحمر أنه قال(  الحلية ) 

يؤاجر نفسه من التجار فمات في قرية من قرى الشام فرئيُت الصحراء 
فكتب صاحب ،  فلما ُصلَي عليه فُِقُدوا مملوَءًة من رجال عليهم ثياب بيض  

فقال البن شبرمة وابن أبي !  البريد إلى عيسى بن موسى يذكر له ذلك
ال  :  كان يقول لنا:  قاال ؟  كيف لم تكونوا تذكرون لي هذا الرجل:  ليلى

 .األثر حسن :  قال الشيخ أبو الفداء (.  تذكروني عنده 
روى بسنده أيضًا في أن الحافظ أبو نعيم  :  وذكر الشيخ أبو الفداء 

كان إبراهيم ابن أدهم في  : ) عن خلف بن تميم أنه قال (  الحلية )   كتابه 
فجعل أهل ،  واشتَدْت وإبراهيم ملفوف في كسائه ،  البحر فعصفت الريح 
يا هذا ما ترى ما نحن فيه من  :  فقال له رجل منهم!  السفينة ينظرون إليه

راهيم رأسه فأخرجه فكشف إب :  قال ؟  وأنت نائم في كسائك،  هذا الهول 
اللهم قد أريتنا قدرتك فأرنا  :  من الكساء ثم رفع رأسه إلى السماء فقال 

:  قال الشيخ أبو الفداء(.  فسكن البحر حتى صار كالدهن :  قال .  عفوك 
 .إسناده حسن

 أن الخطيب البغدادي روى بسنده في كتابه:  وذكر الشيخ أبو الفداء
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خرجت من مصر ومعي : )المروزي أنه قال عن محمد بن نصر  (  التاريخ ) 

، فغرقت فذهب مني ألفا جزء  :  قال،  فركبت البحر أريد مكة ،  جارية لي 
وجاريتي :  قال  أنا  جزيرة  على  أحداً :  قال،  وصرت  رأينا  :  قال ،  فما 

الماء  أقدر على  فلم  العطش  وأُجِهدُت فوضعت رأسي :  قال ،  وأخذني 
،  فإذا رجل قد جاءني ومعه كوز :  قال،  على فخذ جاريتي مستسلمًا للموت 

ثم مضى فما :  قال،  فأخذت فشربت وسقيت الجارية :  قال .  هاه :  فقال لي
األثر :  قال الشيخ أبو الفداء !(.  وال من أين ذهب،  أدري من أين جاء 

 .صحيح 

الل أكبر يا إخواني من خاف الل واتقاه :  قال الشيخ أبو الفداء اإلبي 
كفاه الل كل شيء وأطاعه من بالكون ممن شاء انقيادًا ألمره وإذعانًا لنهيه  

والحيوانات  الدواب  وسائر  والهوام  السباع  حتى  وإنس  جن  من  الل 
ومن رطب ويابس حتى البحار بمياهها والجبال بأحجارها ،  والجمادات 

حربًا لمن حاربه فرأس األمر ،  مسخرة في خدمته ورعايته ِسْلمًا لمن سالمه 
وخلع من ،  ظاهرًا وباطناً   ـ  ‘  ـ وتابع رسوله  ،  فمن لزم شرعه ،  طاعة الل 

ومن عصى الل ،  كساه حلية المهابة في جميع الكائنات ،  قلبه كل ما سواه 
فالكل ال ،  وتمرد عليه خاف من كل شيء حتى من ظله وخياله ونفسه 

محاربته في  جهدًا  عليه ،  يألون  العالم ساخطة  عن ،  جحافل  تسأل  فال 
  مل يك ىك مك لك اك}  وأهانته خطيئته ، معصيته طاردته ، وقلقه ، ضنكه 
 .[18الحج: ] {ىل
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تعالى    : تنبيه    ثبوت والية الل  في  ابن عثيمين هل  الشيخ  قال 

لشخص أن يكون واسطة بينك وبين الل في الدعاء لك وقضاء حوائجك 
 ؟ وما أشبه ذلك 
واسطة ،  ال :  فالجواب عباده  وبين  بينه  ليس  تعالى  وأما ،  فالل 

هؤالء أولياء الل وهم واسطة بيننا وبين :  الجاهلون المغرورون فيقولون 
 .فيتوسلون بهم إلى الل أواًل ثم يدعونهم من دون الل ثانياً ،  الل 

ولي الل الصحيح ال يعبد وال يدعى  :  وقال الشيخ صالح الفوزان 
ونحن ال نشهد ألحد أنه ولي  ،  ولو ثبت أنه ولي لل  ،  وال يستغاث به 

لكن نرجو للمحسن ونخاف ،  وال نشهد على أحد أنه من أهل النار ،  لل 
أو أنه ،  أو شهد له الرسول أنه ولي لل ،  إال من شهد له الل ،  على المسيء 

 .فهذا نحكم عليه بالدليل،  عدو لل 
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ة   عات  ال علمي  ة    ال مراج   ي   هر ال هج ر ش    خ سب  الا 
$ 

 : في شهر محرم يراجع طالب العلم  ــ  1
ولماذا سمي شهر صفر ،  ما جاء في النهي عن التشاؤم بشهر صفر 

. وما األحداث التاريخية المهمة التي حصلت في شهر صفر ،  بهذا االسم 
الذي   القادم  فبراير  شهر  في  الحب  عيد  يسمى  ما  من  الناس  وتحذير 

 .وكذلك التنبيه على بدعية األعياد الوطنية،  يصادف وقته وقت شهر صفر 

 :  في شهر صفر يراجع طالب العلم ــ 2

وما األحداث التاريخية  ،  لماذا سمي شهر ربيع األول بهذا االسم 
ويراجع السيرة النبوية وباألخص  .  المهمة التي حصلت في شهر ربيع األول 

،  موضع سؤال   وبعثته ودعوته ألن هذا األمر   ‘ ما حصل من والدة النبي  
وكذلك ،  وال ينسى أن يحذر الناس من االحتفال ببدعة المولد النبوي 
 .يحذر الناس في شهر مارس من االحتفال بما يسمى عيد األم 

 : في شهر ربيع األول يراجع طالب العلم ــ 3
وما األحداث التاريخية ،  سمي شهر ربيع الثاني بهذا االسم لماذا  

 ويحذر الناس من ما يسمى،  المهمة التي حصلت في شهر ربيع الثاني 
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ويبين للناس ،  التي تكون في شهر ابريل من السنة الميالدية (  كذبة أبريل ) 

مخاطر الكذب وأن ليس في ديننا كذبة بيضاء وكذبة سوداء بل الكذب 
من الكذب في الحرب واإلصالح بين :  ما استثناه الشرعكله حرام إال  

يودد   فيما  الرجل  امرأته والمرأة على  الرجل على  المتخاصمين وكذب 
 .بينهما 

 : في شهر ربيع الثاني يراجع طالب العلم ــ 4
وما األحداث التاريخية  ،  لماذا سمي شهر جمادى األولى بهذا االسم 

 . األولى المهمة التي حصلت في شهر جمادى  

 : في شهر جمادى األولى يراجع طالب العلم ــ 5

وما األحداث التاريخية ،  لماذا سمي شهر جمادى الثاني بهذا االسم 
 .المهمة التي حصلت في شهر جمادى الثاني

 : في شهر جمادى الثاني يراجع طالب العلم  ــ 6
وتنبيه الناس على ،  ما جاء في شهر رجب من األحاديث الضعيفة 

وتحذير الناس من تخصيص أيامه بصالة أو صيام أو عمرة أو أي ، ذلك 
،  وكذلك الحذر من بدعة االحتفال بليلة اإلسراء والمعراج ،  عبادة أخرى 

وما األحداث التاريخية المهمة التي  ،  ولماذا سمي شهر رجب بهذا االسم 
 .حصلت في شهر رجب
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 : في شهر رجب يراجع طالب العلم  ــ  7

ولماذا ،  واألحاديث المرغبة في صيامه   ما جاء في فضل شهر شعبان 
االسم  بهذا  شعبان  شهر  التي ،  سمي  المهمة  التاريخية  األحداث  وما 

والحذر من بدعة االحتفال بليلة النصف من  ،  حصلت في شهر شعبان
 .شعبان وال تخصص بعبادة من العبادات

 : في شهر شعبان يراجع طالب العلم ــ  8
وتعلم وقراءة كتاب في فقه الصيام ،  ما جاء في فرضية صيام رمضان 

وكذلك فتاوى ،  وكذلك تعلم وقراءة كتاب الزكاة ،  وكذلك فتاوى الصيام 
لما سيكون من إخراج زكاة المال أو الفطر في هذا الشهر العظيم ،  الزكاة 

وما األحداث ،  ولماذا سمي شهر رمضان بهذا االسم ،  من غالب الناس 
شهر   في  حصلت  التي  المهمة  لمراجعة ،  رمضان التاريخية  االستعداد 

وكذلك الحذر ،  القرآن الكريم وحفظه خاصة لمن يأم الناس في الصالة 
وهو  (  مراسم القرقيعان )  من بدعية االحتفال بما يسمى عند أهل الخليج 

احتفال يكون في منتصف رمضان يخرج فيه األطفال في الشوارع وتضرب 
 .والمكسرات منهم في أبواب الجيران ألخذ الحلوى  

 : في شهر رمضان يراجع طالب العلم  ــ  9
وما يفعل اإلنسان  ،  ما جاء في صالة العيد وأحكامها وسننها وآدابها 

، بالنوافل والطاعات   في يوم العيد من صلة األرحام والتقرب إلى الل  
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،  ولماذا سمي شهر شوال بهذا االسم،  والترغيب بصيام ستة من شوال 

والحرص ،  التاريخية المهمة التي حصلت في شهر شوال وما األحداث  
 .على ختم القرآن الكريم قراءة إن استطاع أكثر من مرة 

 : في شهر شوال يراجع طالب العلم  ــ 10
بهذا االسم  القعدة  التاريخية  ،  لماذا سمي شهر ذي  وما األحداث 

نوى   ويستعد لسفر إلى الحج إذا ،  المهمة التي حصلت في شهر ذي القعدة 
 .ذلك 

 : في شهر ذي القعدة يراجع طالب العلم ــ  11
وفتاوى  ،  وتعلم وقراءة كتاب في فقه الحج ،  ما جاء في فرضية الحج 

ولماذا سمي شهر .  ويقرأ طالب العلم عن صالة العيد وأحكامها ،  الحج 
وما األحداث التاريخية المهمة التي حصلت في ،  ذي الحجة بهذا االسم 

 .شهر ذي الحجة 

 : الحجة يراجع طالب العلمفي شهر ذي   ــ 12
ما جاء في الترغيب في صيام شهر الل المحرم وخاصة صيام عاشوراء  

صيامهم يومًا   ويوم قبله أو بعده لينال تكفير سنة ماضية ويخالف اليهود في 
ويحذر الناس من بدعة المآتم واألحزان وما يحصل فيها من .  واحدًا فقط 

يوم عاشوراء والمنكرات التي تحصل مراسيم الحزن والبكاء وخاصة في  
بالفرح ،  به  تخصيصه  من  الجهلة  بعض  يفعله  مما  أيضًا  الناس  ويحذر 
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ويراجع لماذا سمي شهر محرم .  والسرور ردًا منهم على أهل األحزان 

،  وما األحداث التاريخية المهمة التي حصلت في شهر محرم ،  بهذا االسم 
واء اتخذ يومها إجازة عن  والحذر من االحتفال برأس السنة الهجرية س

 .العمل أو وِسع فيه على األهل واألوالد بالطعام والشراب
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ف   اء وال معاز  ب   ال غ 
$ 

محمد وعلى آله  الحمد لل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا  
 ...أما بعد ،  وصحبه أجمعين 

الغناء    : ( 1)قال شيخنا الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الل :  الغناء 
حرام مطلقًا إن كان معه شيء من آالت اللهو باإلجماع كما نقله ابن القيم 

وإن لم يكن معه شيء من آالت اللهو فهو حرام عند ،  عن ابن الصالح 
 .انتهى . جمهور الفقهاء 

 : أدلة التحريم من الكتاب والسنة كما يلي   

  جت  هب  مب  خب} :  قوله تعالى يخاطب إبليس الرجيم
قيل هو الغناء قال مجاهد :  قال ابن كثير في تفسيره .  [ 6٤:  اإلسراء ] {  حت
 .استخفهم بذلك :  أي باللهو والغناء أي(  أحد أئمة التابعين )   وهو 

  يئ   ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ  ّٰ  ِّ  ُّ َّ} :  وقول الل  
قال الصحابي  .  [6لقمان:  ]  { مت  زت  رت  يب  نبىب  مب  زب  رب

هو الغناء والذي ال إله إال هو ــ يرددها ثالث   عبد الل بن مسعود  
 . وصححه األلباني (  ٤0/ 21)  رواه الطبري في تفسيره .  مرات 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من كتاب )تقييد الشوارد( للعالمة عبد العزيز الراجحي.   ( 1) 
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، مزمار عند نعمة:  صوتان ملعونان في الدنيا واآلخرة : )‘ وقوله  

 .في صحيح الجامع الصغير لأللباني حديث حسن رواه البزار وهو  (  ورنة عند مصيبة 

، ليكونن في هذه األمة خسٌف وقذٌف ومسخٌ : ) ‘وقال الرسول  
ومعنى (.  وضربوا بالمعازف ،  واتخذوا القينات ،  وذلك إذا شربوا الخمور

 . رواه اإلمام أحمد والترمذي وصححه األلباني .  أي المغنيات من اإلماء:  القينات 

الغناء بدون تلحين الملحني ن وبدون آالت مع العلم أن ثمة أمور من  
 : الطرب والمعازف أباحه الشرع في مواضع معينة وهي 

الفطر واألضحى  ــ  1 العيدين  أنها   بدليل حديث عائشة  :  في 
عندها يوم فطر أو أضحى وعندها    ‘ أن أبا بكر دخل عليها والنبي  :  قالت 

  مزمار الشيطان :  قينتان تغنيان بما تقاذفت األنصار يوم بعاث فقال أبو بكر
دعهما يا أبا بكر إن لكل قوم  عيدًا وإن عيدنا : ) ‘النبي  :  فقال(  مرتين ) 

 . رواه البخاري (  هذا اليوم 

العرس ــ 2 بن حاطب  :  في  محمد  قال :  قال   بدليل حديث 
الل   ) ‘رسول  والحرام :  الحالل  بين  ما  في  ،  فصل  والصوت  الدف 

 . رواه النسائي وابن ماجه وحسنه األلباني (  النكاح 

القتال  ــ 3 على  الجيش  لتشجيع  الجهاد  على ،  في  التنشيط  وفي 
ينقل    ‘ كان النبي  :  أنه قال   بدليل حديث البراء  :  األعمال الشاقة

والل لوال الل ما : ) التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه أو اغبر بطنه يقول 
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وثبت األقدام إن  ،  فأنزلن سكينة علينا ،  وال تصدقنا وال صلينا ،  اهتدينا 
إذا أرادوا فتنة أبينا ــ ورفع بها صوته ــ  ،  إن األُلى قد بغوا علينا ،  القينا 

 .رواه البخاري (  أبينا أبينا 
كان في سفر   ‘ أن النبي  :  بدليل حديث أنس  :  السفرفي   ــ 4

رويدك يا انجشة : ) ‘ وكان غالم يحدو بهن يقال له انجشة فقال النبي  
بالقوارير  القوارير (  سوقك  قالبة ،  ومعنى  أبو  النساء:  قال  رواه  .  يعني 

 .البخاري 

ختلف أهل العلم في العائد من السفر أو الغائب يعود إلى دياره ا و 
على  ؟  الختان هل يضرب فيه بالدف ويكون هناك لهو مباح أم ال وفي  
 .والل أعلم بالراجح منهما لتجاذب األدلة،  قولين 

أن هذه األمور المذكورة المبيحة لذلك في هذه المواضع لها :  تنبيه 
 : ضوابط البد منها وليست على إطالقها وهي 

 . على الفحش أن يكون الكالم المغنى به طيبًا مباحًا ال يحتوي   ــ 1
القينتان اللتان تغنيا عند عائشة كانتا جاريتين صغيرتين لم يبلغا  ــ 2

 .بعد ولم تكن مهنتهما الغناء ولم يتكسبا بذلك 

فإنه  (  الطار )   الذي يسمى بالعامية ،  أال يستعمل الرجال الدف  ــ 3
كما رجح ابن حجر  ،  للنساء خاصة على الصحيح من أقوال أهل العلم 

 (.فتح الباري )   ذلك في 
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كما في حادثة أنجشة ،  يكون الذي يحدو في حضرت النساء   أن  ــ  ٤
   صوته ال فتنة فيه. 

أال يكون الغناء بألحان المغنيين والمطربين وإنما يكون على  ــ ٥
 .السجية كإلقاء النشيد والحدو وما شابه 

 
 

 



 
ا
 الرد على مقالة: اإلمام مالك مطربا
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ال ة   ا  :   ال رد ع لي م ق  ب   م ام م ال ك  م طر  الا 
$ 

قرأت في الصفحة اإلسالمية للوطن عنوان شد انتباهي ليس لجماله 
بعنوان   ولكن لشدة افترائه على إمام دار الهجرة اإلمام مالك بن أنس  

 !! اإلمام مالك مطرباً 
وقرأت في جنباته كالم خطير ليس له دليل صريح وال صحيح على 

إن اإلمام مالك :  فقد قال كاتب المقال ،  تجويز الغناء من اإلمام مالك  
ولم يزل على عشقه :  ثم قال !،  وأراد أن يحترفه !  بدا حياته عاشقًا للغناء

 أنِت أختي وأنِت حرمة جاري ــ وحقيق)   للغناء حتى أنه مر بجارية تغني 
فأعجب مالك بالغناء معنى ولحنًا وقال لو غنى بها  (  علي حفظ الجوار 
وإن اإلمام مالك لم يستطيع كتم حبه للغناء والطرب !  حول الكبة لجاز

ولم يكتفي بذلك بل قال إن أبو العالء المعري ذكر ،  وسرد حادثة أخرى 
لك أن الخليفة عمر بن عبد العزيز واإلمام ما (  رسالة الغفران)   في كتابه 

والذين يقرأون فقه :  وقال أيضا!،  بن أنس يُذكران في طبقات المغنيين
لن يعثروا عن أي رأي لمالك يحرم (  الموطأ )   اإلمام مالك خصوصًا كتابه 

فيه الغناء مع أنه تحدث بحرمة كثير من األشياء ولو أنه أحس بحرج في  
!  نًا بطبعهلكن إمام دار الهجرة كان فنا ، الغناء لذكر في منعه بعض اآلثار 

عاشقًا للصوت الحسن والكلمة الطيبة واألداء الطيب ــ وال أدري ماذا 



 
ا
 الرد على مقالة: اإلمام مالك مطربا
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وإنا لل وإنا إليه ،  وال حول وال قوة إال بالل   ــ يعني بقوله كان فنانًا بطبعه  

 .راجعون 
ولو كان هناك أثر يمنع الغناء لذكره مالك وال امتنع هو :  ثم قال 

فلذلك كان  ،  وال حول وال قوة إال بالل .  انتهى كالمه !  نفسه عن الغناء
لديننا  الشرعي  الحكم  جانب  من  االفتراء  هذا  على  الرد  الواجب  من 

 . الحنيف ومن جانب آخر أخذ الحق لإلمام مالك 

 : ل يصح وحاشا اإلمام مالك أن يقول مثل هذا القول :  أول   

يأخذ  كل منا  : ) فهذا مردود ألن اإلمام مالك قال قولته المشهورة 
وكما  (،  ‘ وأشار إلى قبر النبي  ،  من قوله ويرد إال صاحب هذا القبر 

وإذا عارض ،  هو معلوم بان األئمة األعالم يقفون عند الدليل ويأخذون به 
 .فهذا من جهة ،  الدليل كالمهم ضربوا بكالمهم عرض الحائط 

   
ا
 : هذا قول اإلمام مالك الصريح الصحيح في الغناء : ثانيا

الطباع فعن   بن عيسى  قال سألت (  ثقة من رجال مسلم )   إسحاق 
:  عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال(  اإلمام )  مالك بن أنس 

الفساق )  عندنا  يفعله  في  ( إنما  الخالل  ص )   رواه  بالمعروف  وابن  (  32األمر 
 . وصححه األلباني (  2٤٤تبليس إبليس ص)   الجوزي في كتابه

إذا جيء بالحق : ) الغناء فقال مالك وسأل رجل اإلمام مالك عن  
قال ،  في الباطل :  قال السائل ،  والباطل يوم القيامة ففي أيهما يكون الغناء 



 
ا
 الرد على مقالة: اإلمام مالك مطربا
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النار :  قال ،  مالك والباطل في الجنة أو في النار  اذهب فقد :  قال،  في 

 . فأين كاتب المقالة من هذه األقوال (.  أفتيت نفسك 

   
ا
 : باختصار الحكم الشرعي في الغناء  :  ثالثا

  يئ   ىئ   نئ  مئ   زئ  رئ  ّٰ   ِّ  ُّ  َّ} :  قال الل تعالى
قال الصحابي  .  [6لقمان:  ]  { مت  زت  رت  يب  نبىب  مب  زب  رب

هو الغناء والذي ال إله إال هو ــ يرددها ثال ث : الجليل ابن مسعود 
.  وصححه الحاكم والذهبي وابن القيم واأللباني (  ٤0  ــ  21)  رواه الطبراني.  مرات 

 . الصحابة رواية في التفسير وابن مسعود من أكثر  

نزلت في الغناء :  وقال ترجمان القرآن ابن عباس رض الل عنهما
 .وصححه األلباني (  ٤0ــ    21)   رواه اإلمام الطبري في تفسيره .  وأشباهه 

وذلك إذا ،  ليُكوننًّ في هذه األمة خسُف وقذُف ومسخُ : ) ‘وقال  
الخمور  القينات ا و ،  شربوا  أي :  والقينات(  بالمعازف وضربوا  ،  تخذو 

اإل  من  والترمذي.  ماءالمغنيات  أحمد  اإلمام  في،  رواه  الدنيا  أبي  ذم  )  وابن 
 (.صحيح الجامع الصغير)  وصححه األلباني في (  المالهي

أن األئمة األربعة متفقون على تحريم :  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 . ( 1)كالعود ونحوه ،  و المعازف التي هي آالت الله

الغناء محرٌم عند جمهور  :  وقال الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الل 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )منهاج السنة النبوية( البن تيمية.   ( 1) 



 
ا
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أهل العلم وإذا كان معه آلة لهو كالموسيقى والعود والرباب ونحو ذلك 

 .( 39٤ص   ــ  ٤فتاوى إسالمية ج ) . ُحرم بإجماع المسلمين

وفي أخر المقال ال ننسى أخذ الحق للخليفة عمر بن عبد العزيز  
  فقد قال اإلمام األوزاعي  ،  المفترى عليه أيضا  : كتب عمر بن

وإظهارك المعازف والمزمار : )...  عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتابًا فيه
يُجزُّ ،  بدعة في اإلسالم  إليك من  أبعث  أن  ُجمَ ُجمَ   ولقد هممُت  ة  تك 

 .وصححه األلباني (  الحلية )  رواه النسائي وأبو نعيم في(.  ُسوء 

خرج :  وفي النهاية نختم بهذه الحادثة التي حصلت لإلمام أبي حنيفة
إذ هو بابن أبي ليلى ،  فلما رجع مع أصحابه ،  اإلمام أبو حنيفة إلى بستان 
فقال  ،  فسكتن ،  فمرا على نسوة يغنين ،  فتسايرا ،  القاضي راكبًا على بغلته

فلما جلس القاضي ابن أبي ليلى للقضاء ،  ثم مضيا ،  أحسنتن :  أبو حنيفة 
فسأله أبو  ،  أسقط شهادته ،  فلما شهد ،  ليشهد في قضية   ة جاء أبو حنيف 

ثبت عندي محبتك للغناء وتعاطيك :  قال ،  لَم ال تقبل شهادتي :  ة حنيف
  ،أحسنتن :  قلت للمغنيات:  قال؟  متي رأيت مني ذلك:  قال أبو حنيفة،  له 

، حين سكتن :  قال ؟  حين سكتن أم حين كن يغنين،  متى قلت ذلك :  فقال 
ال أحسنتن ،  أحسنتن بالسكوت عن الغناء ،  أردت بذلك :  فقال أبو حنيفة

 . ألحمد الشرباصي (  األئمة األربعة ) . فأمضى القاضي شهادته ،  بالغناء 
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عدة س لام وي   ل الا  ب  ة  ف    ال مرا 
$ 

الحمد لل رب العالمين والصالة والسالم النبي األُمي األمين وعلى 
 ...وبعد ،  آله وصحبه أجمعين 

وعدل  ،  المرأة واإلسالم أعز اإلسالم المرأة ورفع من شأنها وقدرها 
وحين ننظر .  عليها فرائض وأعطاها حقوق وفرض  ،  بين المرأة والرجل 

إلى هذه المقارنة بين المرأة في العصر الجاهلي وفي عصر اإلسالم لتبين 
 : لنا الفرق الكبير والبون الشاسع 

 

 المرأة بعد اإلسالم المرأة قبل اإلسالم
والمتاع  المال  مثل  مثلها  تورث 

 . والحيوان 
 . ترث من الميراث 

في   وتدفن  ألنها توأد  التراب 
 . مدعاة للعار والفقر

 . تحيى وتكرم وتعز ويفرح بوالدتها 

والزنا  للفاحشة  مدعاة  المرأة 
 . والخنا

النساء شقائق الرجال جعل الل لها 
 .  حقوق وعليها واجبات

لوفاة  تعتد  كاملة  سنة  تجلس 
ال   موحش  مكان  في  زوجها 

اإلسالم هو أول من أنصف المرأة  
 . وجعل لها الزواج المباح
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 المرأة بعد اإلسالم المرأة قبل اإلسالم

تخرج منه وال تغتسل وال تبدل  
وال  تمتشط  وال  يدخل   ثيابها 

 . عليها أحد إال للطعام والشراب 

 

باسم    سور  ثالث  الكريم  القرآن  في 
مريم  :  المرأة  وسورة  النساء  سورة 

 (. سورة الطالق : ) والنساء الصغرى 

وجعل شهادة ،  وأما من قال أن اإلسالم أنقص المرأة في الميراث 
واحد  رجل  بشهادة  واإلمارة ،  امرأتين  الرئاسة  وظائف  من  ومنعها 

 :  فهذا كله مردود عليه،  والقضاء 

   
ا
امليراث :  أول من  املرأة  األمر   : نصيب  هذا  أن  نعلم  يجب 

فنسلم لذلك ونأخذ ،  لحكمة من عنده   والنصيب من الميراث من الل  
: أهل العلم مثلوكذلك ألمور وحكم ذكرها  ،  به بل تردد وال اعتراض

فالرجل عليه المهر وتأثيث البيت ، مراعاة لتبعات كل من الرجل والمرأة 
، وعلى العصبة من الرجال دية القتل الخطأ ،  وعليه النفقة للزوجة واألوالد 

والمرأة ،  وكذلك ال ننسى أن ميراث الزوج تشاركه فيه الزوجة واألوالد 
 .ليس عليها ذلك

كذلك نقول كما قلنا في الميراث أن شهادة   : املرأة شهادة  :  ثانيا   
وهذه الحكمة ذكرت في القرآن وهي أن  ،  لحكمة   المرأة أمر من الل  
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فجعل الشرع الحكيم معها امرأت ،  المرأة أكثر نسيانًا لألمور من الرجل 

 . أخرى تذكرها إذا نسيت

   
ا
ال يخفى عليكم أن هذا األمر   : املرأة والوظائف العامة :  ثالثا
النبي  ،  كذلك من الل   العامة   ‘ فنهى  المناصب  المرأة  تولي  عن 
وذكر أهل العلم أن ما يصيب المرأة من حمل ووالدة ،  لحكمة أرادها الل 

المناصب  هذه  مثل  عن  المرأة  يعيق  الغالبة ،  ورضاع  عاطفتها  وكذلك 
 .والرحمة حتى بالجناة ستجنح بها غالبًا إلى جانب الرفق  
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ة   ي   روز ة  ض   ات  ح اج   ق    ال ت 
$ 

   
ا
هو حجب  :  قال الشيخ محمد العثيمين    : ما هو الحجاب :  أول

وأولى ذلك المرأة ما يحرم عليها إظهاره أي سترها ما يجب عليها ستره  
 .وأوله ستر الوجه ألنه محل الفتنة ومحل الرغبة

يستر   : والنقاب من الحجاب    العلم غطاء  أهل  كما عرفه  وهو 
من غير أن تظهر شيء من الحاجبين  ،  فيه فتحتان للعينين فقط ،  وجه المرأة 

 .أو الجبهة أو الخدين 
بالضرورة  بالدين  معلوم  هو  الل  ،  وكما  النساء   أن  أمر  قد 

تعالى،  بالحجاب    زي  ري   ٰى   ين   ىن   نن} :  بقوله 
  هب   خبمب  حب   جب   هئ   مئ   خئ   جئحئ  يي  ىي  ني   مي 

 .[٥9األحزاب: ] {خت حت  جت
هو الثوب الكبير :  والجلباب:  قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الل 

أمر الل أن يضفى على الوجه الذي هو أعظم  ،  التي تغطي به المرأة جسمها 
 .نظر الرجال إليها واالفتتان بهالتسلم من أذى  ، مفاتن المرأة 

الرجال إذا سألوا النساء حاجًة أي يسألوهن من وراء    وأمر الل  
تعالى،  حجاب   جضحض  مص  خص  حص  مس  خس   حس} :  بقوله 
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 .[ ٥3:  األحزاب ]  اآلية   { ...مظ حط مض خض 

إذا أمرت نساء النبي :  قلنا  ‘ المراد بهذا نساء النبي    : فإن قال قائل
 .فغيرهن من باب أولى،  بالحجاب مع طهرهن وورعهن   ‘ 

أو ،  أي من وراء ساتر من جدار :  والحجاب المذكور في اآلية هنا 
باب أو ثياب تغيب جميع جسم المرأة عن مرأى الرجال حفاظًا عليهم  

 .وعليها من الفتنة

، المؤمنين والمؤمنات بغض أبصارهم عن بعضهم البعض  وأمر  
  مثنث  زث  رث  ىتيت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب} :  فقال الل  
  مل  يك  ىك  مك  لك  اك يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث
 { ... زي  ري ٰى ين  ننىن  من زن  رن مم ام يل ىل
 .[ 31  ــ 30:  النور ]  اآلية 

المرأة :  والخمار  رأس  غطاء  وجهها ،  هو  على  تضفيه  أن  الل  أمر 
 .انتهى.  ونحرها بعد تغطية جميع رأسها

ال  ،  فمن ذلك يتبين لنا أن الحجاب ومنه النقاب أمر رباني إلهي 
للضرورة   بل  العادية  الحاجات  من  لحاجة  وال  األمور  من  ألمر  نغيره 

وكذلك ال نفرض .  وكما قال أهل العلم الضرورة تقدر بقدرها ،  القصوى 
القانون   من  والهاربين  المجرمين  تستر  بحجة  الجميع  على  النقاب  نزع 

ومن ثم ،  بل الذي نشتبه به نتابعه ونراقبه ونتبين منه ونتحرى عنه ،  وراءه 
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وكذلك من أدعى أن المنقبة ال ترى بعينيها كامل  ،  نأمره بكشف النقاب 

المنقبات ،  الطريق  بيته  أهل  أو  أخواته  سأل  من  فإن  غير صحيح  فهذا 
من  هذا  ،  بل نرى الطريق من جميع اتجاهاته وال يضرنا ذلك أبداً :  لقالوا
 .جانب

نسأل عن الغيرة فمن كان في قلبه مثقال حبة   : ومن جانب أخر *  
وهذه  ،  كيف يرضى أن تكشف المنقبة للرجال بحجة أو بأخرى ،  من غيرة 

أال يخاف الل  ،  المنقبة إما أمك أو أختك أو زوجتك أو إحدى أقربائك 
  ،القيم المحبة بل :  يقول ابن  القلب ترحلت  الغيرة من  إذا رحلت 

  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف} :  وقال تعالى.  ترحل الدين كله
 .[ 63النور: ] {ام  يل ىل مل يك

كتابه  في  الجوزي  ابن  ذكرها  حادثة  نذكر  عن (  المنتظم )   وختامًا 
مجلس موسى بن إسحاق القاضي :  محمد بن موسى القاضي قال حضرت
ومائتين  وثمانين  ست  سنت  على ،  بالري  وليها  فادعى  امرأة  فتقدمت 

مهراً زوجها   القاضي.  فأنكر،  خمسمائة دينار  قد  :  قال،  شهودك :  فقال 
إليها في  ،  أحضرتهم  فاستدعى بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة ليشير 
: قال ؟  تفعلون ماذا :  فقال الزوج !  وقال للمرأة قومي،  فقام الشاهد ،  شهادته 

فإني  :  فقال الزوج ،  ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة لتصح عندهم معرفتها 
،  أشهد القاضي أن لها علي هذا المهر الذي تدعيه وال يسفر عن وجهها 

فإني أشهد القاضي أني قد  :  فقالت ،  فأُخبرت المرأة بما كان عن زوجها 
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يُكتب :  فقال القاضي.  وأبرأته منه في الدنيا واآلخرة ،  وهبت له هذا المهر 

األخالق مكارم  في  والل .  هذا  مكارم األخالق ،  نعم  في  هذا  ، يكتب 
 .ورفيع القيم واألمثال ،  وجليل اآلداب 

 .وصلى الل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين 
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ة   رع ي  ق  ال خدود ال ش  ت  طب  ل ت   ض   ف  
$ 

 ...الحمد لل والصالة والسالم على رسول الل وبعد

وتكفه عن ،  البشر خلقهم الل متفاوتين فمنهم من تردعه الموعظة 
،  ومنهم صنف آخر ال يردع إال بالعذاب ،  العدوان على النفس والمال 

 .وال يزجره إال العقاب الدنيوي 
وترد األقوياء ،  فلذلك شرع الل عقوبات تروع ذوي النفوس الشريرة 

ويزاول نشاطه  ،  األمة يعيش آمناً فتجعل كل فرد في  ،  أن يبطشوا بالضعفاء 
 .حسب قدرته ليسير بجماعته في ركب السعادة والرفاه 

وليس المقصود بالعقوبات كما يرجف المبطلون هو تعذيب الناس 
وإنما الهدف األسمى هو حفظ األصول الخمسة التي أمر ،  أو تشويههم 

 .الدين والعقل والعرض والمال والنفس :  بحفظها وهي  الل  
، حده من باب حفظ الدين   رنا في حد المرتد لعلمنا أن الل  فلو نظ 

 .وعدم بلبلة األفكار وزعزعة ثقة الناس بالدين 
حد شارب الخمر من قبيل المحافظة على العقل   ولما حد الل  

وكذلك من ،  حتى ال ينقلب اإلنسان إلى حيوان ضار بنفسه وبجماعته 
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 .باب صيانة األنفس واألعراض واألموال 

ولما حد سبحانه حد الزاني المتزوج وحد الزاني األعزب فمن باب  
حفظ األعراض والغيرة عليها وحفظ األنساب وحماية المجتمعات من 

 .الدمار والهالك 

ولما حد الل تعالى حد لمن فعل عمل قوم لوط وهو أن يُقتل الفاعل 
ألنها من أبشع الجرائم وأرذلها ومما يندي له جبين اإلنسان ،  والمفعول به 
وألنها تهدد الجنس البشري باالنقراض بسبب اكتفاء الرجال  ،  خزيًا وعاراً 

 .بالرجال من دون النساء عياذًا بالل 
وهو ولما   بالزنى  إنسان  يرمي  الذي  وهو  القذف  حد سبحانه حد 

أوجب الل جلد القاذف ثمانين جلدة إن لم يأت بثالثة يشهدون ،  بريء 
وهذا من باب حفظ األعراض وصونًا لها وحفظًا ،  معه على صدق ما يقول 

 .لألسر من التشرد ولألنفس من الهالك 
إلسالم على ولما حد الل جلة قدرته حد السرقة من باب حرص ا 

 .األموال التي هي عصب الحياة 
وهو خروج  (  قطع الطريق على الناس )   ولما حد الل حد الحرابة أو 

،  جماعة تحدث الفوضى وتسفك الدماء وتسلب األموال وتهتك األعراض 
أيديهم  تقطع  أو  يصلبوا  أو  يقتلوا  أن  الحكيم  الشرع  من   فجزاهم  وأرجلهم 

 . واألنفس  فمن باب صيانة األموال واألعراض ،  خالف أو ينفوا من األرض 
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فالحكمة ظاهرة من هذا التشريع الرباني الحكيم فأنه خير رادع يصد 

مما  ، وينصرف كلٌّ ألداء دوره ، الناس عن العدوان فتعيش الجماعة آمنة 
اإللهي استجابة للفطرة فهذا التشريع  ،  يعود على األمة بالخير والسعادة 
 .السليمة وتهذيب للنوازع الشريرة 

وأخيرًا نتمنى أن يوفق الل والة أمور المسلمين لألخذ بهذه الحدود 
وتوفر  ،  لنعيش آمنين مطمئنين ،  وتطبيقها على النحو الذي رسمه الل  

الذين   المجرمين  لمالحقة  تبذل  التي  الجهود  تلك  نفسها  على  الدولة 
بالق اإلجرام استهانوا  فامتهنوا  الوضعي  نحو ،  انون  طاقتها  كل  وتصرف 

وهذا مشاهد ومعروف جميعًا أن الدول التي  ،  فتزدهر األمة وترقى ،  البناء 
الشرعية  الحدود  قال  ،  تطبق  وكما  الطمأنينة  وتعمها  األمان  فيها  ينتشر 

  . [179البقرة:  ] {مح  جح   مج حج  مث هت مت خت} :  تعالى
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ام   ؟ م ا ه و ال صب 
$ 

   
ا
 : ما هو تعريف الصيام لغة وشرعا

 .معناه اإلمساك:  لغة 
طلوع :  وشرعاً  من  المفطرات  عن  باإلمساك  تعالى  لل  التعبد  فهو 

 .الفجر الثاني إلى غروب الشمس 

 : على يجب :  على من يجب الصيام   

 .المسلم  ــ  1
 .البالغ  ــ 2
 .العاقل ــ 3
 .القادر على الصيام  ــ 4
 .المقيم في البلد غير المسافر ــ 5
وهذا خاص بالنساء فيشترط ،  الخاِل من الموانع الواجبة للصيام  ــ 6

 .في صيامها أال تكون حائضًا وال نفساء 
 .رؤية هالل رمضان ــ  7
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 : سنن الصيام   

 .تعجيل الفطر ــ  1
 .أكلت السحور  ــ 2
 .تأخير السحور  ــ 3
 . اإلفطار على رطب فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء  ــ  4
 .الدعاء وقت الصيام مستجاب ــ 5
ذهب الظمأ وابتلت العروق وذهب األجر إن : ) دعاء اإلفطار ــ 6
 .رواه أبو داود وحسنه األلباني(  شاء الل 

 : ما هي مفطرات الصيام   

 .وهو مباشرة الرجل زوجته ،  الجماع في نهار رمضان  ــ  1
 .والشرب عمداً األكل   ــ 2
وحقن ،  وهي اإلبر المغذية للجسم ،  وما بمعنى األكل والشرب  ــ 3

 . إبر الدم للمصاب بنزيف
وهو إخراج الطعام والشراب من المعدة بواسطة ،  القيء عمداً  ــ 4
 .الفم

 .فاس خروج دم الحيض والنِّ  ــ 5
 .إنزال المني بشهوة  ــ 6
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 .ومثله التبرع بالدم ،  الحجامة على الصحيح من قولي العلماء  ــ  7
 .ة عن اإلسالمالرد  ــ  8
 .النية بالفطر وإن لم يأكل أو يشرب  ــ  9

 : األعذار املبيحة للفطر   

 . كبر السن وعدم استطاعة الصيام:  المرض بقسميه ــ  1
 .السفر ــ 2
 .الحيض والنفاس ــ 3
 .الحمل والرضاع ــ 4
 .الخوف من الهالك لشدة الصوم عليه ــ 5
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عان   ت  ال ق رف   ال ب   ق  وز  الاخ ت  ج   ؟ ه ل ي  
$ 

 .[٤3النحل: ] {ين ىن من خن حن  جن يم} :  قال تعالى 
 . رواه أبو داود وحسنه األلباني (  السؤال   ( ١)إنما شفاء الِعيِّ : ) ‘ وقال النبي  

في  واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  إلى  سؤال  وجه  فقد 
 : العربية السعودية هذا نصه المملكة  

المملكة أن يكون هناك  الخليج وشرق  العادة في دول  أنه جرت 
وهذا يكون في منتصف شهر رمضان أو قبله وكان  (  القرقيعان )   مهرجان 

الناس من  أناشيد ومن  يرددون  البيوت  يتجولون على  به األطفال  يقوم 
بط لها إال يعطيهم حلوى أو مكسرات أو قليل من النقود وكانت ال ضا 

بعض  في  احتفال  لها  وصار  بها  العناية  بدأت  الحاضر  الوقت  في  أنه 
وصارت  ،  وصارت ليست لألطفال وحدهم ،  المواقع والمدراس وغيرها 

 ..؟ تجمع لها األموال 
االحتفال :  ستفتاء المذكور أجابت عنه بأن وبعد دراسة اللجنة لال

بمناسبة ما يسمى مهرجان  في ليلة الخامس عشر من رمضان أو في غيرها  
فيجب تركها (  وكل بدعة ضاللة )   القرقيعان بدعة ال أصل لها في اإلسالم 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: الجهل بالعلم.   ( 1) 
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والتحذير منها وال تجوز إقامتها في أي مكان ال في المدارس وال في 

والمشروع في ليالي رمضان بعد العناية بالفرائض ،  المؤسسات أو غيرها 
  1٥٥32فتوى رقم  ) .  لل الموفق االجتهاد بالقيام وتالوة القرآن والدعاء وا 

 .( 1) ( هـ1٤13/ 2٤/11بتاريخ  
وقد أفتى الشيخ العالمة عبد الرحمن البراك حفظه الل على موقعه 

العنكبوتية  الشبكة  يسمى(:  اإلنترنت )  في  الذي  االحتفال  هذا   بحرمة 
 .وببدعيته وعدم مشروعيته (  القرقيعان ) 

آل   سليمان  بن  الل  عبد  الدكتور  كتابه وذكر  في  )المهنا  األعياد  : 
وعود ذلك كل ،  إن االحتفال بهذه الليلة (:  المحدثة وموقف اإلسالم منها 

التوقيت  نفس  في  العيد ،  عام  كمظاهر  بمظاهر  يجعلها ،  وتخصيصها 
وذلك أن تخصيص ،  ويُلحقها باألعياد المبتدعة ،  تضاهي األعياد الشرعية 

 .انتهى ... هذه الليلة لم يرد في الشريعة ما يدل عليه 
البيان )   وذكر أخونا الشيخ خالد بن مبارك الهيم حفظه الل في كتابه

القرقيعان  بدعية  في  رمزان  (  والبرهان  بن  محمد  كالشيخ  المشايخ  عن  نقاًل 
الطويل  بن سعد  الجرمان وشيخنا سالم  بن سرور  فيحان    الهاجري وشيخنا 

البدع والمحدثات حفظهم الل جميعًا عدم مشروعية هذا االحتفال وأنه من  
 .في الدين

 .وصلى الل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عب  ( 1)  والشيخ  باز،  ابن  الشيخ  الفتوى:  على  ابن  الموقعون  والشيخ  آل شيخ،  العزيز  د 
 غديان، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ بكر أبو زيد. 
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وز هُدون  ال ر  ُ ن  لا ي  ش  ي    وال د 
 برأس السنة الميالدية(  ل )االحتفا 

$ 
المؤمنون بأجمل الصفات وأجلها   وصف الل   وما من ،  عباده 

وبنفس الوقت ،  أحد يسمع بها إال ويُحب أن تكون فيه مثل هذه الصفات 
عند قوله :  وهي مذكورة في سورة الفرقان،  يكره أنه ينافي هذه الصفات 

 ىق} :    إلى قوله    { مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت: } تعالى
 .[سورة الفرقان   72  ــ  63اآليات من  ] {  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق

قال جماعة من السلف منهم ابن سيرين ومجاهد والربيع بن أنس في  
بأن الزور هو أعياد  :  قالوا {.  لك  اك  يق  ىق} :  تفسير قوله تعالى 

 . الكفار 
،  ومما ال شك فيه أن من أعظم أعيادهم هو يوم رأس السنة الميالدية

عاقل أال يشاركهم فيجب على كل مسلم  ،  الذي ابُتلي فيه كثير من الناس 
به  يهنأهم  الخطاب  ،  فيه وال  بن  في :  قال عمر  الل  أعداء  اجتنبوا 

عيدهم وال تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة 
 .تنزل عليهم

كل يوم   فبالل كيف بعاقل يشارك أو يهنئ أناس يشتمون ربهم  
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: ث القدسي في الحدي  عن ربه    ‘ ودليل ذلك قوله  ،  بل كل ساعة 

وما ينبغي له أن  ،  وكذبني ،  وما ينبغي له أن يشتمني ،  شتمني ابن آدم ) 
إن لي ولد وأنا الل األحد الصمد لم  :  فقوله ،  وأما شتمه إياي ،  يكذبني 

أحد  يكن لي كفوا  ولم  أولد  ولم  إياي ،  ألد  تكذيبه  ليس  :  فقوله ،  وأما 
بدأني  كما  من  ،  يعيدني  علي   بأهون  الخلق  أول  ليس  رواه  (  إعادته أو 

 .البخاري 

وأما التهنئة (:  أحكام أهل الذمة )   قال ابن القيم يرحمه الل في كتابه 
ــ ثم قال ــ مثل أن يهنئهم ،  بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام باالتفاق 

، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه ، عيد مبارك عليك : بأعيادهم وصومهم فيقول
وهو بمنزلة أن يهنئه ،  المحرمات   فهو من ،  فهذا إن سلِم قائله من الكفر 

للصليب  التهنئة  ،  بسجوده  من  مقتًا  وأشد  الل  عند  إثمًا  أعظم  ذلك  بل 
وكثير ممن ال  ،  بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه 

بمعصية   فمن هنأ عبداً ،  قدر للدين عنده يقع في ذلك وال يدري قبح ما فعل 
 .انتهى كالمه  (  فقد تعرض لمقت الل وسخطه ،  أو بدعة أو كفر 

آثم سواء :  وقال الشيخ ابن عثيمين   ومن فعل شيئًا من ذلك 
ألنه من المداهنة  ،  فعله مجاملة أو توددًا أو حياء أو لغير ذلك من األسباب 

 .ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم بدينهم،  في دين الل 
 .الل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وصلى 
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سكم  ق  ي   لوا ا  ب  ق   ولا ي  
 )حرمة التدخين( 
$ 

 ...الحمد لل رب العالمين وصالة وسالمًا على رسول الل وبعد
التدخين وما أدراك ما التدخين داء العصر وهو الموت البطيء وهو  

 .عين اإلدمان وهو الُسُم الزعاف وحدث عنه وتحرج 
 : التدخين بال شك حرام ومنكر ألدلة كثيرة في الكتاب والسنة منها   

 .[ 19٥البقرة: ] {حئ جئ يي  ىي ني} : قول الل سبحانه 
  { زت  رت  يب  ىب نب زبمب  رب  يئ} :  قول الل  

 .[29النساء: ]
تعالى  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت} :  وقوله 
 .[1٥7األعراف: ] {ىث  نث  مث زث

 .[ 26: اإلسراء ] {  خك حك جك} : وقوله سبحانه 
  ىل   مل  يك  ىك  مك  لك  اك } :  وقال تعالى 

 .[ ٥8األحزاب:  ] {زن  رن مم ام  يل
 .رواه مسلم   (وكل ُمسكر حرام ،  كل ُمسكر خمر : ) وقوله  
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)...،  ‘ وقوله   يتأذى  :  مما  تتأذى  المالئكة  آدم فإن  بنو  ( منه 

 . البخاري ومسلم واللفظ له  رواه 

رواه اإلمام أحمد وصححه  (  ال ضرر وال ِضرار : )‘ وقول المصطفى  
 .األلباني 

من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى  : ) ‘ وقال  
هُ ،  فيه خالدًا مخلدًا فيها أبداً  في يده    ( 1) ومن تحسى ُسمًا فقتل نفسه فُسمُّ

في   أبداً يتحساه  فيها  مخلدًا  خالدًا  جهنم  بحديدة   ،  نار  نفسه  قتل  ومن 
بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبداً   ( فحديدته في يده يََجأُ 

 .عليه  متفق 

وبال شك أن التدخين سبب بقتل النفس وهو خبيث من الخبائث  
 .وضرر من األضرار

   : ( 2)اإلنسان بعض مخاطر التدخين الطبية على جسم *  
 (.وهو فقدان الشعر )   يسبب الصلع  ــ  1
 (.وهو الماء األزرق الذي يصيب بالعمى )   يسبب الساد  ــ 2
 .التجاعيد ــ 3
 .فقد السمع  ــ 4

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد أفتى بعض أهل العلم بانتحار المدخن إن كان سبب موته التدخين ألن التدخين  ( 1) 
 السالمة والعافية.   سم من السموم نسأل الل  

 )المرجع نشرة جمعية مكافحة التدخين والسرطان، ونشرة غراس التوعوية(  ( 2) 
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 .سرطان الجلد ــ 5
 .تآكل األسنان  ــ 6
 (.وهو تضخم وفتق يصيب أكياس الرئة )   االنتفاخ الرئوي  ــ  7
 .هشاشة العظام  ــ  8
 .أمراض القلب ــ  9
 .قرحة المعدة ــ 10
 (. فيجعلها صفراء ورمادية اللون )   تغيير لون األصابع  ــ  11
 .سرطان الرحم واإلجهاض  ــ 12
 . الحيوانات المنوية المشوهة  ــ 13
 .العقم لدى الرجال ــ 14
 (. الحساسية )   داء الصدفية  ــ  15
الوعائي  ــ 16 يؤدي )   االلتهاب  مما  األطراف  تآكل  يسبب  الذي 
 (.لقطعها 

وهو أنواع كثيرة مثل سرطان األنف واللسان والفم  )   السرطان  ــ 17
والحل اللعابية  والكلى والغدة  والمعدة  والرئة  والحنجرة  والمريء  ق 

عالقة  له  وأيضًا  والشرج  والقولون  والبنكرياس  والذكر  البولية  والمثانة 
 (.بسرطان الثدي 
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 .التهاب الشعب الهوائية  ــ 18
 (. الذي يؤدي إلى السكتة القلبية )   تصلب الشرايين  ــ 19
 (.التي تؤدي إلى الشلل أو الوفاة )  الجلطة  ــ  20
التي تسبب قصر التنفس وصعوبة )   الرئة انتفاخ حويصالت   ــ 21
 (.في الزفير 
 (.يسبب له الجلطة الدماغية )   المخ  ــ 22
 .الذبحة الصدرية  ــ 23
 .تلف أنسجة القلب ــ 24
 .قرحة المعدة ــ 25
 .عسر الهضم  ــ  26
 .يزيد مضاعفات مرض السكر  ــ 27

لفافات (  ٤)   صدق أو ال تصدق أن النيكوتين الموجود في :  معلومة 
وكذلك لو حقن إنسان بالوريد  .  بالوريد سجائر كافي لقتل أرنب عند حقنه  

 .لفافات سجائر لُقتل مباشرة(  ٥)   بمعدل نيكوتين 

أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء   : فتاوى أهل العلم*  
 . ( 1)في المملكة العربية السعودية بحرمة التدخين 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الموقعون على الفتاوى: الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ،=  ( 1) 
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وقبل ذلك قد أصدر مفتي المملكة األول الشيخ محمد بن إبراهيم 

الشيخ فتوى طويلة ضمنها كثير من األدلة وكالم أهل العلم السابقين  آل  
والمعاصرين واألطباء والمتخصصين في حرمة وخطورة التدخين وقد نقل  

(، الدرر السنية )   عن أئمة الدعوة النجدية حرمة التدخين كما في كتاب 
 .ونقل عن العلماء من أصحاب المذاهب األربعة تحريم التدخين 

عبد الل بن عبد الرحمن السند من مشايخ الكويت المتوفى  وألف الشيخ  
وقد ذكر  (  الدخان   نصيحة اإلنسان عن استعمال : ) م رسالة بعنوان ١977سنة  

، والشعراء في ذلك   فيها حرمة التدخين ومضاره ونقل عن العلماء واألطباء 
حيث يقول في أبيات    ومما نقل عنهم شعرًا الشيخ عبد الل بن إبراهيم  

 :  طويلة منها
 يــدعون مــا شـــــربوا دخــانــه تتنــاً 

 

ــا  ــان إتق ــت  أحكم ــًا  نتن ــل  تق  وإن 
 

 : ثم يقول 
ا ًا لشـــــرعـن ه يوـم  ال تنســـــبوا حـل

 

 أوســـــعتُم الشـــــرع تزويرًا وبهتانا 
 

 قد أـصبح الجهل بالتحقيق عندكمُ 
 

 العلم والعرفان ســيانامع أوضــح  
 

 : ثم قال 
ه ا بين من أفتى بحرمـت ان ـم  شــــــت

 

ا  اـن ل شــــــت التحلـي ال ـب  وبين من ـق
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

والشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ عبد الل الغديان،   = 
والشيخ عبد الل بن منيع، والشيخ عبد الل بن قعود، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ 

 (  21٤ــ    177/  22بكر أبو زيد. )مجوع الفتاوى مجلد:  
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ا ه لو رأى أـهل الجحيم بـه ا ويـل  ـي

 

أـلوانـــا  اـلنـــار  دخـــان  ـمن   ـعـلـيـهُم 
 

 فـتب إلى الل من شـــــرب ـله أـبداً 
 

ا  اب مـا كـاـن د ـت الل يغفر لمن ـق  ـف
 

 واقـبل نصـــــيـحة من أوالك ـفاـئدة
 

ا    اتقوى بـه اـن ًا وإيـم  في الورى أمـن
 

 وألف فضيلة الشيخ العالمة عبد الل بن عبد الرحمن الجبرين  
( التدخين مادته وحكمه في اإلسالم )   كتاب قل نظيره في التدخين سماه 

فقد توسع وشمل وأبلغ في حشد األدلة النقلية والعقلية والطبية والتجريبية  
والمشاكل والحلول في التدخين وما يتعلق به ويبني عليه فقد أفاد وأجاد 

  ، والظاهر أنه :  القول بالتحريمه حتى قال  ( 1)ونقل عن كثير من العلماء
المعتبرين  العلماء  يقل بحله أحد من  اهاًل بحقيقته إال أن يكون ج ،  لم 

عبد الرحمن   ونقل عن الشيخ حمد بن ،  انتهى .  أو مبتلى بشربه ،  وأضراره 
 : حمد الل شعرًا في آثار الدخان ورذائله ذكر فيها

 ســـأريك بعضـــًا من معائب شـــره
 

ــلمن من عاره   فاســـمع كالمي تسـ
 

ـبرـيحـــه اـلكـــاـتـبـين  اـلـكرام   ـيؤذي 
 

 وأمـام وجهـك شـــــعلـة من نـاره 
 

ريـح   ثـم  خـبـيـــث   مـنـتـن  طـعـم 
 

ديـنـــاره  مـن  أعـز  الـفـتـى   عـنـــد 
 

كـلـهـــا الـبـريـــة  بـلـيـتـــه   عـمـــت 
 

ــاره  إعســـــ مع  يـلين  الـفـقـير   حـتى 
 

تنتهي ــك  أظن ــا  وم ــت  انتهي ــإن   ف
 

 ورغبــت عنــه نجوت من أوعــاره 
 

  يم  ىم  مم  خم  جمحم  يل  ىل  مل}:  ونختم بقوله تعالى
 . [36األنعام: ] {حن جن

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  لسعدي  منهم الشيخ العالمة المفسر عبد الرحمن بن ناصر ا  ( 1) 
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عة   ري   ان  ال ش  ر  ي  م ي  اط  ف   ل ق  عال وا  ف    ا 
$ 

أحد النشرات اإلسالمية لسلسلة العالمتين ابن باز واأللباني    ي أعجبتن 
يعلمو )   بعنوان  ال  وهم  أبو (  ن يكفرون  مسجد  شباب  إعداد  سبرة    من 

المنافية للدين اإلسالمي   ظحيث تطرقوا إلى األفعال واأللفا ،  بالعارضية
،  ويُشكرون صراحة على ما يبذلون من جهد،  الحنيف منتشرة بين الناس 

بعض   عليها  وأضيف  ألخصها  أن  الرسالة  هذه  قرأت  أن  بعد  وعزمت 
 ومن كتاب،  من نفس الباب من فتاوى الشيخ ابن عثيمين    ظ األلفا 

التشبه )   ومن محاضرة ،  للشيخ بكر أبو زيد  (  معجم المناهي اللفظية ) 
وأقدمها للقارئ الكريم بصورة ،  للشيخ ناصر العقل حفظه الل (  المنهي عنه 
 : فهذا أوان الشروع في ذكر األفعال واأللفاظ الخاطئة ،  مختصرة 
باستثناء استالم الحجر األسود وتقبيله  ،  التبرك بالتمسح بالكعبة  ــ  1

 .واستالم الركن اليماني بال تقبيل 
بداًل ،  أو البلد   ة الحزب أو الجماعالوالء والتعصب للقبيلة أو   ــ 2

 .من الوالء لإلسالم وأهله وبحسب قرب العبد من الل تعالى
التشبه بالكفار بما هو من خصائصهم مثل العقائد والعبادات  ــ 3

 .واألحكام والسلوكيات واألعياد والعوائد واللباس والشكل الظاهر 
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 .وضع التماثيل وتعليق الصور ذوات األرواح  ــ 4
مثل ،  أوراق ونشرات وكتب تشمل على بدع ومحرمات توزيع   ــ 5

وحديث عقاب  ،  الوصية المكذوبة على مؤذن المسجد النبوي الشريف 
 .‘المتهاون بالصالة يعاقب بخمسة عشر عقوبة المكذوب على النبي  

 .عنه   ‘ أو محاربة ما أمر وزجر الل ورسوله    ة االستهزاء أو كراهي  ــ 6
اإلسالم   ض االعترا ــ  7 عن  والتام  وتعليمه  ،  الكلي  تعلمه  بعدم 

 .واالهتمام به 
 .ترك الصالة تكاسلن أو عدم اإلتيان بها بتاتاً  ــ  8
 .االستهزاء أو كراهية أو تكفير الصحابة رضي الل عنهم أجمعين ــ  9
الممثلين  ــ 10 من  وغيرهم  واليهود  النصارى  من  الكفار  حب 

 .األحياء منهم واألموات  ت والالعبا   ن والممثالت والالعبي 
 ة بالبرامج اإلذاعي   ة المشاركة سواء كان باالتصال أو المراسل  ــ  11

والتلفزيونية التي تدعي علم الغيب من أبراج الحظ أو قراءة الكف أو 
أبراج الحظ في المجالت والجرائد فمن يقرأها    ةوالفنجال أو قراء   ت البخ 

ولم يصدقها ولكن    ومن قرأها   ‘ ويصدقها فقد كفر بما انزل على محمد  
 .فقط من باب حب االستطالع فال تقبل له صالة أربعين يوماً 

أغنى األغنياء أو ملك الملوك : قول بعض الناس هذا الرجل ــ 12
فكل هذا ال يجوز ،  أو حاكم الحكام أو قاضي القضاة أو يفعل ما يشاء 
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 .شرعًا ألنه من خصائص الل سبحانه 

ي إن شئت أو إن شاء  اللهم اغفر ل:  قول بعض الناس بالدعاء ــ 13
 .اللهم اغفر لي بدون إن شاء الل :  والصحيح قول ،  الل 

فالن بعيد عن المغفرة أو الخير أو الهداية :  قول بعض الناس ــ 14
كل هذه األقوال ال تجوز شرعًا الن ،  أو الجنة أو هذا بعيد عن رحمة الل 

 .ال بيد الناس  الرحمة بيد الل  
ال تجوز ألن فيها سخرية ،  غلط فالن شكله  :  قول بعض الناس ــ  15

 .واعتراضًا على خلق الل 
ال ،  عباد الشمس :  قول بعض الناس عن تسمية أحد الزهور  ــ 16

: والقول الصحيح قول   تجوز الن المخلوقات جميعها ال تعبد إال الل  
 .تباع الشمس أو مراقب الشمس 

وهذا ال يجوز ،  يعلم الل أني فعلت كذا :  بعض الناس يقولون ــ 17
 .قالها واألمر بخالف ذلك اتهم الل بالجهل وقد تؤدي للكفر  ألنه إذا 

الناس  ــ 18 بعض  كذا :  قول  تفعل  عليك  الن  ،  حرام  يجوز  ال 
 .التحريم حكم شرعي يحتاج إلى دليل

وهذا ال  ،  ن بالرفاه والبنيي :  بعض الناس يقولون لتهنئة المتزوج  ــ 19
مرنا بمخالفتهم هذه من  أُ وقد  ،  يجوز ألنها تهنئة أهل الجاهلية فيما بينهم 

 .البنات   دون   ن ومن جهة أخرى فيه محظور شرعي حيث أنه دعاء بالبنيي ،  جهة 
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ومثل هذا ال ،  ي الل يظلمك مثل ما ظلمتن:  قول بعض الناس ــ  20

 . يجوز ألن فيه اتهامًا لل بالظلم والل ال يظلم أحداً 
، فالن ما يستاهل :  قول بعض الناس إذا أصيب إنسان بمصيبة  ــ 21

 .وهذا اعتراض لحكم الل واتهام لل بالظلم
فكأنه يسب الل ،  لعنة الل على المرض :  قول بعض المرضى ــ 22

 .ألن الل هو الذي قدر المرض وهو الذي بيده إزالته 
الكافرة  ــ 23 للممرضة  الناس  بعض  سستر :  قول  يا ،  يا  ومعناها 

س  يا ممرضة أو يا نير: أختي والكافر ليس بأخ للمؤمن واألولى أن يقال
 .ممرضة باللغة األجنبية :  أي 

، أو اعتمدنا على الل وعليك ،  توكلنا على الل وعليك :  قول  ــ 24
والصحيح استبدال الواو  ،  ألنه شرك   ز ال يجو ،  أو داخل على الل وعليك 

ومن أهل العلم من يقول ال تقل حتى .  توكلنا على الل ثم عليك :  بـ ثم أي 
وهذا خاص في أعمال  ،  ده ثم بل أجعلها خالصة لل توكلت على الل وح 

 .القلوب مثل التوكل
ال تجوز ألن  ،  أو شاءت قدرة الل ،  شاءت حكمة الل :  قول  ــ 25

والقدرة  ،  الحكمة أمر معنوي ال مشيئة لها والذي يشاء هو الل سبحانه 
 .كذلك معنى والمعنى ال إرادة له والل هو المريد 

 .وصلى الل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 
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w 
 

را   ي  ساء ج   ال ن  وص وا ب    اس ت 
$ 

فمن جملة ما أوصى  ،  بالنساء وبحسن معاملتهن   ‘   أوصانا النبي 
 : ما يلي  ‘ به  

، دل على أهمية األمر وعظمته ، وهذا وإن دل ، عند وفاته   ‘ قال 
الترمذي وحسنه    رواه (  أال واستوصوا بالنساء خيرًا فأنهن عواٌن عندكم : ) فقال 

 .أي فإنهن أسيرات عندكم:  عوان  قال ابن عباس   . األلباني 
  ‘ سمعت رسول الل  :  قال     وروى ابن ماجه عن عقبة بن عامر 

وأطعمهن وسقاهن وكساهنًّ  ،  فصبر عليهنًّ ،  من كان له ثالث بنات : ) يقول 
ِجَدتِه  القيامة   ، ( 1) من  يوم  النار  من  له حجابًا  ماجه (  كن  ابن  وصححه    رواه 
 .األلباني 

جاء يوم القيامة أنا وهو  ،  من عال جاريتين حتى تبلغا : ) ‘  وقال 
 .رواه مسلم . وضم أصابعه (  كهاتين 

أو ثالث  ،  ن أو أختي ،  أو ثالث بنات ،  من عال ابنتين : ) ‘   وقال 
وأشار بإصبعه (  وهو كهاتين أنا  ،  أو يموت عنهن   ، ( 2) حتى يَِبنَ ،  أخوات 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: من ماله وغناه.   ( 1) 
 قال محققوا المسند: أي ينفصلن عنه بتزويج أو موت.  ( 2) 
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 .رواه مسلم واإلمام أحمد واللفظ له .  السبابة 

من كان له ثالث : ) ‘ قال رسول الل  :  قال   وعن جابر بن عبد الل 
فقال  (.  فقد وجبت له الجنة البتة ،  ويرحمهن ،  ويكفيهن،  بنات يؤويهن 

البخاري  رواه  (.  وثنتين : ) قال ، الل  ل وثنتين يا رسو :  رجل من بعض القوم 
 .في األدب المفرد وحسنه األلباني 

ال يكون  : ) قال  ‘ أن رسول الل    وعن أبي سعيد الخدري  
رواه  (  فيحسن إليهن إال دخل الجنة ،  أو ثالث أخوات ،  ألحد ثالث بنات 

في كتاب األلباني  العالمة  لغيره  له وصححه  واللفظ  والترمذي  داود  الترغيب  )   وأبو 
 (.والترهيب 

له ثالث بنات أو ثالث أخوات فاتقى الل وأقام من كن  : ) ‘وقال  
رواه أبو يعلى  (  وأومأ بالسبابة والوسطى ،  عليهن كان معي في الجنة هكذا 

 .وصححه العالمة األلباني 

المطلب بن عبد الل المخزومي قال أم سلمة :  وعن  دخلُت على 
؟  ‘ أال أُحدثك بما سمعت من رسول الل  !  يا بني:  فقالت   ‘ زوج  
من أنفق على  : ) يقول   ‘ سمعُت رسول الل  :  قالت!  بلى يا أَمه :  قلت 

ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يُغنيهما الل 
رواه اإلمام أحمد وحسنه لغيره  (  كانتا له سترًا من النار ،  أو يكفيهما ،  من فضله 

 (.الترغيب والترهيب)   ني في العالمة األلبا 

 .وصلى الل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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ة   وء ال سي  ي  ص   دم ف    م عام لة  ال خ 
$ 

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالل من شرور أنفسنا   إن الحمد لل 
الل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له   ه ومن سيئات أعمالنا من يهد

 : أما بعد،  ‘ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 

 مك  لك  خك  حك  جك  مق   حق  مف  خف  حف  جف} :  قال الل تعالى
 .[21األحزاب: ] {خل حل جل

وعال  جل    خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف} :  وقال 
 .[93مريم: ] {لك

 .[٥٥الذاريات:  ] {ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى} : وقال سبحانه 
 . [60الرحمن: ] {جخ  مح  جح  مج حج} :  وقال تعالى

عليكم كيف هي معاملة الخدم اليوم وما   ىإخواني أخواتي ال يخف
يلقونه من أرباب وربات البيوت من سوء المعاملة والظلم والقهر والضرب 

أعظم  كان  أخفى  وما  والشتم  الضرب  ما  أدراك  تلك  ،  وما  مثل  من 
فأحببت أن ،  المشاحنات التي تكون من صاحب الخادم وصاحبة الخادمة 

البيوت   وربات  وأرباب  نفسي  وأنصح  الرحمة أذكر  وفهمنا  علمنا  بما 
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كيفية معاملة الخدم بالتي هي أحسن في ضوء    ‘ المهداة رسولنا محمد  

النبوية  السنة  وهي  الحنيف  اإلسالمي  ديننا  مصادر  أوان  ،  إحدى  وهذا 
 : الشروع في المقصود 

عن (  باب إذا ضرب مملوكه أعتقه )   فهذا ما جاء في صحيح مسلم 
فسمعت من  ،  قال كنت أضرب غالمًا لي ،  أبي مسعود األنصاري  

فإذا ،  فالتفت(  لل أقدر عليك منك عليه !  مسعود   أبااعلم  : ) خلفي صوتاً 
أما لو  : ) فقال.  الل هو حر لوجه الل   ل يا رسو :  فقلت ،  ‘ هو رسول الل  

 (.أو لمستك النار ،  للفحتك النار ،  لم تفعل 
أخرجه   ما  أيضًا  أعتقه )   مسلم وهذا  مملوكه  إذا ضرب  عن (  باب 

؟ أوجعتك:  فقال ،  فرأى بظهره أثراً ،  دعا بغالم له   أن ابن عمر  ،  زاذان 
ما لي  : فقال، ثم أخذ شيئًا من األرض : قال . أنت عتيق : قال . ال: فقال 

من ضرب : )يقول   ‘ إني سمعت رسول الل  ،  فيه من األجر ما يزن هذا
 (.فان كفارته أن يعتقه ،  ه لطمأو  ،  غالمًا له حدًا لم يأته 

عن أبى علي ،  وهذا أيضًا مما جاء في نفس الباب مما رواه مسلم 
سابع  (:  وفي رواية ، ) لقد رأيتني سابع سبعة :  قال   سويد ابن مقرن  

من بني مقرن ما لنا خادم إال واحدة لطمها أصغرنا فأمرنا رسول  ،  أخوة لي 
 .أن نعتقها   ‘ الل 

(  بالرفق بالرعية والعمال ونحوهم )   وروى مسلم في صحيحه باب 
اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق : )‘ قال المصطفى  
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 (.ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرق بهم فأرفق به ،  عليه 

باب اإلحسان إلي المملوكين  )   وروى البخاري ومسلم في صحيحهما 
: سويد قال   المعرور بن عن  ( ما ال يطيقون  ا في الطعام واللباس وال يكلفو 

! يا أبا ذر :  فقلنا ،  وعلى غالمه مثله ،  وعليه برد   ، ( 1)مررنا بأبي ذر بالربذة 
إنه كان بيني وبين رجل من إخواني  : فقال. لو جمعت بينهما كانت حلة 

فلقيت  ،  ‘ فشكاني إلى النبي  ،  وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه ،  كالم 
!  يا رسول الل :  قلت (.  امرؤ فيك جاهلية انك  !  ذر   ا يا أب : ) فقال ،  ‘ النبي  

، جاهلية   إنك امرؤ فيك !  يا أبا ذر )   قال .  من سب الرجال سبوا أباه وأمه 
وألبسوهم ، فأطعموهم مما تأكلون ، جعلهم الل تحت أيديكم ، هم إخوانكم 
 (. فأعينوهم ،فان كلفتموهم، موال تكلفوهم ما يغلبه، مما تلبسون

عن ،  الباب من رواية البخاري ومسلم وهذا أيضا ما جاء في نفس  
، إذا صنع ألحدكم خادمه طعامه : ) ‘قال رسول الل  :  قال   أبى هريرة  
فان كان الطعام ،  فليقعده معه فليأكل ،  وقد ولي حره ودخانه ،  ثم جاء به 

هو ابن  )   قال داود (.  فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين ،  مشفوها قليل 
ــ   ــ (  قيس   .يعني لقمة أو لقمتين:  أحد رواة الحديث 

باب  والترمذي  أبو داود  رواه  ما  الضعفاء  )   وهذا  الشفقة على  في 
بهم  والرفق  النبي  (  ورحمتهم  ) ‘قال  الرحمن :  يرحمهم  ،  الراحمون 

 .وصححه العالمة األلباني (  ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسم مكان بالقرب من المدينة النبوية.  ( 1) 
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عن ،  وأخرجه اإلمام أحمد في مسنده وهذا ما رواه البخاري ومسلم  

من ال يرحم الناس ال  : ) ‘قال رسول الل : قال  جرير ابن عبد الل 
 (.الل  ه يرحم 

العبد فليتجنب الوجه )   وروى البخاري باب  عن أبى (  إذا ضرب 
 (.إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه : ) قال  ‘ عن النبي ،  هريرة  

عن عائشة (  الرفق في األمر كله )  وهذا أيضًا ما رواه البخاري باب 
   (.أن الل يحب الرفق في األمر كله : ) ‘ قال النبي  :  قالت 

كم أعفو عن :  رجل  ‘ سأل النبي  : ) وفي سنن أبي داود والترمذي
عنه ؟  الخادم  قال ،  فصمت  رسو :  ثم  الخادم ،  الل   ل يا  عن  أعفو  ؟ كم 

اعف عنه :  قال،  الل كم أعفو عن الخادم   ل ثم قال يا رسو ،  فصمت عنه 
 .وصححه العالمة األلباني (  كل يوم سبعين مرة 

إخواني أخواتي اآليات واألحاديث كثيرة في هذا الباب ولكن خير 
الكالم ما قل ودل فعسى أن ينفع الل بكتابتي هذه المسلمون عامة وفي  

بعد أن قرأنا هذا الكالم أن يراجع المرء نفسه   ا ويا حبذ ،  وطننا هذا خاصة 
فيصححوا   الخدم  مع  معاملتهم  البيوت  وربات  أرباب  من  كثير  ويصلح 

 .والل ولي التوفيق ،  المسار ويبذلوا الجهد في التغيير 
 .وصلى الل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 



 القمار والرشوة ظاهرتان انتشرتا في املجتمع
 

 

138 

w 
 

ت مع   مح 
ل
ي  ا ا ف   رب   ش  ن  ان  ائ   اه رب   وة  ط   ماز وال رش    ال ق 

$ 

   
ا
 : ما معنى القمار والرشوة :  أول

اللعب :  الجواب  يأخذ من صاحبه شيئًا فشيئًا في  أن  ، القمار هو 
زماننا لعب  من :  وفي  شيئًا  المتغالبين  من  غالبًا  فيه  يشترط  لعب  كل 

 . ( 1)أو إلحقاق باطل ،  وأما الرشوة فهي ما يعطى إلبطال حق.  المغلوب 
 : صور من القمار والرشوة في مجتمعنا   

انتشار القمار بين الشباب سواء بقصد أو دون قصد في لعبة  ــ 1
عن طريق ،  في صاالت اإلنترنت والبلياردو   ( 3)أو السنوكر   ( 2) البلياردو 

الطاولة   يغلق حساب  يلعبان    ــ مسابقة والخاسر  أو  ــ  اللعب  بدفع ثمن 
وهذا ،  المشتركان والخاسر عليه العشاء أو يدفع سعر المشروبات وغيرها 

 .وهذه إحدى صوره المعاصرة ،  والل هو القمار المنهي عنه بعينه 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كتاب )التعريفات( للجرجاني.  ( 1) 
البلياردو: هي لعبة تتكون من طاولة مستطيلة فيها ستة فتحات من الجوانب تسقط فيها   ( 2) 

الكور الملعوب بها وعصا طويلة تغمز فيها كورة بيضاء لتضرب الكور األخرى وتسقطها  
 في هذه الفتحات.  

القواعد   ( 3)  البلياردو لكن تختلف معها في بعض  للعبة  لعبة مشابهة جدًا  السنوكر: هي 
 ائح. واللو 
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وأما الرشوة فأصبحت الدخل الثاني لبعض الناس هذه األيام  ــ 2

فقد انتشرت بين ،  لم تكن الدخل األول وال حول وال قوة إال بالل إن  
دق على موظفي ،  بعض الموظفين وخاصة موظفي القطاعات المهمة ويص 

الشعبي المثل  المرتشية  حراميها )   القطاعات  إليه (  حاميها  وإنا  لل  وإنا 
 .راجعون 

 : بعض ما جاء في تحريم ذلك في ديننا اإلسالمي   

الل   وهو قال  القمار  حق  في    مق   حق   مف}  الميسر :  تعالى 
  { مل  خل   حل   جل  مك   لك  خك   حك   جك 

 .أعاذنا الل وإياكم منه،  فقد كان أهل الجاهلية يتعاملون بالميسر .  [9٠المائدة:  ]
 ين  ىن  نن  من  زن }   وقال الل تعالى في حق الرشوة 

  {هئ   مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى
رواه  (  الراشي والمرتشي لعن  : ) أنه  ‘ وقال صح عن النبي  .  [ 188البقرة:  ]

 .أبو داود والترمذي وغيرهم وصححه األلباني 
فتاوى علماء البلد )   وقد قال الشيخ ابن باز يرحمه الل كما في كتاب 

وال شك أن الرشوة وسائر أنواع الظلم من البغي الذي حرمه  (:  الحرام 
يملي للظالم   إن الل  : ) أنه قال   ‘ وفي الصحيحين عن النبي  ،  الل 
  اك  يق  ىق  يف} :  قوله تعالى  ‘ ثم تال النبي  (  أخذه لم يفلته   فإذا 
 .[102هود: ] {مم  ام يل ىل يكمل  ىك  مك  لك

فُكلنا أمل من أصحاب الشأن واألمر في التحرك السريع والفوري 
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تجاه من تسول له نفسه الضعيفة بفعل مثل هذه األمور باألخذ على يديه 

تبصرت الناس وبث الوعي وعليهم  ،  وبمعاقبته المعاقبة العادلة الصارمة 
 .تجاه هذه األمور المنكرة دنيا ودين 

 .وصلى الل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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س لام  ال حمد هلل ع لي الا 
$ 

المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب   ئ المبدالحمد لل  
الشديد من هداه الل فهو السديد السعيد ومن أضله فهو الطريد البعيد ومن 
أرشده إلى سبيل النجاة ووفقه فهو الرشيد كل الرشيد يعلم ما ظهر وما 
بطن وما خفي وما علن وما هجس وما كمن وهو أقرب إلى كل مريد من 

الوريد  النذير اشرف من ،  حبل  البشير  وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
 : ثم أما بعد.  ‘أظلت السماء وأقلت البيداء  

 .[3٤إبراهيم: ] {حن  جن يم ىم مم خم} :  قال تعالى 

 .[3فاطر: ] {حك   جك مق حق  مف خف} : وقال سبحانه 
 .[ 11الضحى: ] {مح  جح  مج  حج} : وقال جل وعلى 
 .[111:  اإلسراء ] {  حئ جئ  يي} :  وقال الل تعالى 

، ومننه جسيمة ،  إن نعم الل تعالى علينا كثيرة:  إخواني المسلمون
وكم من بلية  !  وكم من معروف أسداه !  فكم من خير أرساه ،  وفضله كبير 

 .وكم وكم وكم!  وكم من نقمة ردها !  دفعها
 ‘  على أمة محمد   وإن أفضل هذه النعم نعمة اإلسالم فقد منا الل  
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فقد كان منهم الشاكر ومنهم الكافر فمن ،  بها وعلى األمم السابقة من قبل 
 .شكر فلنفسه ومن كفر فعليها

، فلو توقفنا برهة ونظرنا إلى بعض هذه النعم لرأينا الشيء الكثير 
كان العرب قبل اإلسالم وخاصة في الوضع  ،  فعلى سبيل المثال ال الحصر 

االجتماعية  االجتماعي السائد آنذاك والذي يندرج تحته الزواج والعالقات  
الرحيق )   فقد ذكر الشيخ المباركفوري في كتابه ،  لرأينا العجب العجاب 

وكان هناك في األوساط األخرى  :  بعض من هذه األمور فقال(  المختوم 
ال نستطيع أن نعبر عنه  ،  العربية أنواع من االختالط بين الرجل والمرأة 

 .إال بالدعارة والمجون والسفاح والفاحشة 
إن النكاح في الجاهلية : ) قالت  يره عن عائشة  روى البخاري وغ 
يخطب الرجل إلى ،  فنكاح منه نكاح الناس اليوم :  كان على أربعة أنحاء 
كان الرجل يقول :  ونكاح أخر ، فيصدقها ثم ينكحها  ه الرجل وليته أو ابنت

أرسلي إلى فالن فاستبضعي (:  حيضها : ) أي المرأته إذا طهرت من طمثها  
ويعتزلها زوجها وال يمسها  (،  جامعيه لتنالي الولد النجيب فقط : ) أي منه  

منه  تستبضع  الذي  الرجل  ذلك  من  حملها  يتبين  حتى  تبين ،  أبدًا  فإذا 
، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ،  حملها أصابه زوجها إذا أحب 

يجتمع الرهط  :  نكاح أخر و ، نكاح االستبضاع ( يسمى)  فكان هذا النكاح 
ووضعت ،  فإذا حملت ،  فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها ،  دون العشرة 

فلم يستطع رجل منهم ،  ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم(  ت )   ومر 
قد عرفتم الذي كان من  :  تقول لهم(  ف ، )أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها 
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( منهم)   أحبت تسمي من  (  ف ، ) فهو ابنك يا فالن ،  ت وقد ولد ،  أمركم 
: ونكاح رابع ،  ال يستطيع أن يمتنع منه الرجل ،  فيلحق به ولدها،  باسمه 

تمتن  المرأة ال  فيدخلون على  الكثير  الناس  وهن ،  ممن جاءها   ع يجتمع 
فمن  ،  وكن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماً   (، الّزواني : ) أي   البغايا 

، حملها جمعوا لها فإذا حملت إحداهن ووضعت  ،  أرادهن دخل عليهن 
القافة   لهم  ) أي ودعوا  من :  بالشبه  الولد  فيلحق  الناس  من  يشبه  من 

ألصقته به وثبت : ) أي فالتاطته به  ،  ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون   (، الرجال 
محمدًا (  الل )   فلما بعث ،  ال يمتنع من ذلك ،  ودعى ابنه   (، النسب بينهما 

رواه .  نكاح اإلسالم اليومالجاهلية كله إال  (  أهل )   بالحق هدم نكاح   ‘ 
 .وأبو داود وما بين المعقوفين من سنن أبى داود ،  البخاري 

محمو الدكتور  عنه  تكلم  ما  التربية   د وأما  بكلية  األستاذ  عرفه 
كتابه  في  اإلسالم  قبل  العرب  حضارة  عن  في  )   األساسية  دراسات 

العربية اإلسالمية  وأنواعه عند  (  الحضارة  الزواج  قبل فقال عن  العرب 
أنواع الزواج شيوعًا في    ر وهو أكث(  زواج البعولة )  ويعد :  اإلسالم ما يلي

وقد أقر اإلسالم ،  الجزيرة العربية هو نظام تعدد الزوجات بال عدد محدود 
وكذلك ،  هذا النوع من الزواج مع تحريم الجمع بين أكثر من أربع زوجات 

ج الرجل ابنته أو أخته وهو يقوم على المبادلة فيزو ( زواج الشغار )  ُعرف 
 .( 1) على أن يزوجه األخر ابنته أو أخته بدون مهر 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت: وهذا ال يجيزه اإلسالم ألنه تضيع لحق المرأة في المهر، ويجيز اإلسالم مثل  ( 1) 
 مع رضاهما.    تان هذا النوع من الزواج بشرطين إذا كان هناك مهر مدفوع لكلتا الزوج 
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المقت )   وكذلك  االبن (:  زواج  يتزوج  وفيه  بالميراث  الزواج  أو 

على اعتبار أنها جزء من الميراث للحفاظ على ،  األكبر زوجة أبيه المتوفى
الوريث إذا كره وكان  ،  ثروة األسرة والعشيرة ومن بينها الزوجة واألوالد

نصب نفسه وليا عليها فيمنعها (  لعدم رضاه بها أو لقبحها )   نكاح زوجة أبيه 
أن الرجل إذا مات كان : ) قال البخاري ،  من االرتباط بغيره حتى وفاتها 

وان شاءوا لم يزوجوها فهم ،  أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها 
ألنه ،  على عدم انتشاره (  ت بزواج المق)   وتدل تسميته (  أحق بها من أهلها 

يعرف  وكان  األغلبية  عند  ممقوتا  العضل )   كان  تحدث  (.  بنكاح  وقد 
الدكتور نايف السهيل األستاذ بكلية التربية األساسية شارحًا لهذا الفصل 

كان قبل اإلسالم في الجزيرة العربية ثالث عشرة نوع  :  من الكتاب قائالً 
 .ت من الزيجا 

ديث الذي هو غيض من فيض لم نتحدث  أفال بعد ما سمعنا هذا الح 
بل يجب ويلزم علينا ،  أفال نحمد الل ونشكره على نعمة اإلسالم،  عنه

،  وإضافة النعم إلى موليها ،  االعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع 
والجوارح ،  وعكوف القلب على محبته ،  ه والثناء على المنعم بذكر إنعام 

 .بذكرهوجريان اللسان  ،  على طاعته 
اللهم ما أصبح بي من ):  إذا أصبح أو أمسى يقول ‘   فقد كان النبي 

نعمة أو بأحد  من خلقك فمنك وحدك ال شريك لك فلك الحمد ولك 
أن من قالها   ‘ واخبر  (،  وفي المساء يقول اللهم ما أمسى (، ) الشكر 
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ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر  ،  حين يصبح فقد أدى شكر يومه 

 .أبو داود وحسنه النووي وابن حجر وابن القيم وابن باز رواه  .  ليلته 
من لم يعرف نعمة الل عليه إال في مطعمه :    ء وقال أبو الدردا 

 .فقد قل علمه وحضر عذابه،  ومشربه 

فجلس ليلة ،  من شكر النعمة التحدث بها :  كان يقال :  وقال الفضيل
 .هو وابن عيينة يتذاكران النعم إلى الصباح

اللهم إني : ) بقول عمر بن عبد العزيز يرحمه الل في دعائهونختم  
أو أنساها فال  ،  أو أكفرها بعد معرفتها ،  أعوذ بك أن أبدل نعمتك كفراً 

 (.أُثني بها 
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م ي  وان   ال ج  ع مال ب   ما الا  ن    وا 
$ 

وهذا سيكون باب حديثنا هذا   ، ( 1)حديث صحيح متفق عليه هذا  
واألسباب التي تنشأ عنها سوء ،  اليوم عن بشائر تدل على حسن الخاتمة 

للشيخ   الخاتمة  األولى  رسالتين  من  اختصرتها  مقالة  وهي  وعالماتها 
المطلق عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة   عبد الل   الدكتور 

الملكي سابقاً  الديوان  في  والمستشار  بن  ،  لإلفتاء  للشيخ خالد  والثانية 
 : الرحمن الشايع اختصرتهما للفائدة  عبد 

، وهي وفاة اإلنسان وهو ُمعرٌِض عن ربه  :  تعريف سوء الخاتمة 
 .الل عليه ُمضيٌِّع لِما أوجب  ،  مقيم على مساخطه 

 : مسببات   ستة سوء الخاتمة وهي  ا نبدأ باألسباب التي تنشأ عنه  

من أنجح حيل إبليس التي يحتال بها على :  التسويف بالتوبة ــ  1
أنذركم سوف فإنها :  قال بعض السلف الصالح ،  الناس التسويف في التوبة

 .أكبر جنود إبليس
الشيطان  سبب شقاء كثير من الناس حين يخدع  :  طول األمل ــ 2

بادروا : ) ‘قال  ،  أحدهم فيصور له أن أمامه عمرًا طوياًل وسنين متعاقبة 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهذا لفظ البخاري دون مسلم.   ( 1) 
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أو مرض ،  أو غنى ُمطغ ،  هل تنظرون إال إلى فقر ُمنس  ،  باألعمال سبعاً 

أو ،  أو الدجال فشر غائب ينتظر ،  أو موت مجهز ،  أو هرم مفند ،  مفسد 
وأمر  أدهى  فالساعة  الترمذي (  الساعة  وقال وقال حسن    ( 1)رواه  غريب 

إذا أمسيت فال تنتظر : ) وقال ابن عمر  .  إسناده حسن:  العالمة ابن باز
، وخذ من صحتك لمرضك ،  وإذا أصبحت فال تنتظر المساء ،  الصباح 

 .رواه البخاري والترمذي (  ومن حياتك لموتك 
 : أمور   تة وعالج طول األمل بس   

الموت  القبور ،  تذكر  الموتى ،  وزيارة  الجنائز ،  وتغسيل  ، وتشييع 
 .وزيارة الصالحين ،  وعيادة المرضى 

فإذا ألف اإلنسان معصية من :  حب المعصية وإلفها واعتيادها ــ 3
وتستولي على ،  المعاصي ولم يتب منها فإن الشيطان يستولي بها على قلبه 

من مات على  : ) ‘ قال  ،  تفكيره حتى في اللحظات األخيرة من حياته 
 .مسلم بنحوه واإلمام أحمد واللفظ لهرواه  (  شيء بعثه الل عليه 

 .فساد االعتقاد من كفرًا أو نفاق أو بدع اعتقادية أو عملية  ــ 4
 .اإلقبال على الدنيا والتعلق بها ــ 5
 .العدول عن االستقامة واإلعراض عن الخير والهدى ــ 6

 *  *  * 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وضعفه العالمة األلباني والعالمة شعيب األرنؤوط.  ( 1) 
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 : عالمات تدل على سوء الخاتمة   

الذي يخنق : ) ‘قال رسول الل    عن أبي هريرة  :  االنتحار ــ  1
رواه البخاري (  والذي يطعن نفسه يطعنها في النار ،  نفسه يخنقها في النار 

 .واللفظ له ومسلم بمعناه

 .عند الموت (  ال إله إال الل )   رفض نطق الشهادة  ــ 2
التحدث في سياق الموت بالسيئات والمحرمات وإظهار التعلق  ــ 3

 .بها 
 .بعد االنتهاء وقبل التوبة منها الموت على ارتكاب معصية أو   ــ 4

هي  الخاتمة  ُحسن  عما   أن :  تعريف  للكفِّ  موته  قبل  العبد  يُوفق 
سبحانه  الرب  والمعاصي ،  يُغضب  الذنوب  من  على  ،  والتوبة  واإلقبال 
 . ثم يكون موته بعد ذلك على هذه الحال الحسنة،  الطاعات وأعمال الخير 

 : بشائر تدل على حسن الخاتمة   

الموتالنطق   ــ  1 عند  التوحيد  آخر : )‘قال  :  بكلمة  كان  من 
 . رواه أبو داود وصححه العالمة األلباني(  دخل الجنة   كالمه ال إله إال الل 

  مل   يك } :  قال  :  أن يموت شهيدًا من أجل إعالء كلمة الل  ــ  2
 . [ 169آل عمران:  ]   { ري   ٰى   ين   ىن   نن   زنمن  رن   مم   ام   يل   ىل 

من : ) ‘ قال  :  أن يموت غازيًا في سبيل الل أو محرمًا بالحج  ــ 3
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رواه (  ومن مات في سبيل الل فهو شهيد ،  قُتل في سبيل الل فهو شهيد 

اغسلوه : )في المحرم الذي وقصته ناقته   ‘ وقال  .  مسلم واإلمام أحمد
فإنه يبعث يوم القيامة ،  وكَفنوه في ثوبيه وال تخَمروا رأسه،  بماء وسدر 

 .رواه مسلم (  ملبياً 

قال  :  قال   فقد روى حذيفة  :  أن يكون آخر عمله طاعة لل  ــ 4
من قال ال إله إال الل ابتغاء وجه الل ختم له بها دخل  : ) ‘رسول الل  

ومن تصدق ،  ومن صام يومًا ابتغاء وجه الل ختم له به دخل الجنة ،  الجنة 
رواه اإلمام أحمد وصححه  (  بصدقة ابتغاء وجه الل ختم له بها دخل الجنة 

 .العالمة األلباني 

عن :  سبيل الدفاع عن الخمس التي حفظتها الشريعةالموت في   ــ 5
زيد   بن  الل  :  قال   سعيد  فهو : )‘قال رسول  ماله  دون  قتل  من 

،  ومن قتل دون دينه فهو شهيد ،  ومن قتل دون أهله فهو شهيد ،  شهيد 
رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه (  ومن قتل دون دمه فهو شهيد 

 .العالمة األلباني
وموت ،  صابرًا محتسبًا بسبب أحد األمراض الوبائية أن يموت   ــ 6

 ‘قال  :  قال  روى راشد بن حبيش  :  المرأة في نفاسها بسبب ولدها 
شهادة )  المسلم  شهادة ،  قتل  جمعاء  ،  والطاعون  ولدها  يقتلها  والمرأة 

 .رواه اإلمام أحمد وحسنه العالمة األلباني(  والسل شهادة ،  شهادة 
قال :  عن جابر بن عتيك قال :  التالية أن يموت بأحد األسباب  ــ  7
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الل   ) ‘رسول  الل:  سبيل  في  القتل  سوى  سبعة  المطعون :  الشهداء 

، والمبطون شهيد ،  شهيد   ( 1) وصاحب ذات الجنب ،  والغرق شهيد ،  شهيد 
والمرأة تموت بجمع ،  والذي يموت تحت الهدم شهيد،  والحرق شهيد 

 .وغيرهما وصححه العالمة األلباني رواه اإلمام أحمد وأبو داود  (  شهيدة 

عن    بن عمرو    روى عبد الل :  الموت ليلة الجمعة أو نهارها  ــ  8
الجمعة إال وقاه الل   ة ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليل : ) ‘النبي  

 .رواه اإلمام أحمد والترمذي وحسنه العالمة األلباني (  فتنة القبر 

 فقد روى بريدة عن الحصيب  :  عرق الجبين عند الموت ــ  9
رواه الترمذي والنسائي  (  المؤمن يموت بعرق الجبين : )قال   ‘ أن رسول الل  

 .وصححه العالمة األلباني 

: كما قال سبحانه:  ما يُبشر به عند موته من رضا الل تعالى ــ    10
  حن   جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل} 

وهذه البشارة . [ 30: فصلت ]  { ىه  مه جه  ين  ىن من خن
 . وعند بعثهم من قبورهم،  وفي قبورهم ،  تكون للمؤمنين عند احتضارهم 

رباط يوم وليلة : ) ‘ قال  :  الموت رباطًا في سبيل الل    ــ   11
، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله ،  خير من صيام شهر وقيامه 

رزقه  عليه  الفَتان ،  وأُجري  مسلم (.  وأمن  بهذا .  رواه  الناس  أسعد  ومن 
اختالف  على  وبحرًا  وجوًا  برًا  الحدود  وحرس  األمن  رجال  الحديث 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهو ورٌم حار يعرض في الغشاء المستبطن لألضالع.   ( 1) 



اتيم  وإنما األعمال بالخو
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 .مواقعهم إذا احتسبوا األجر ووافتهم المنية على ذلك 

وخير أيامنا يوم ،  وختامًا نقول اللهم أجعل خير أعمالنا خواتيمها) 
 .( نلقاك 
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لق   سن  ال خ  ل ي خ ُ ة  ال وص ول ا  ي  ق   ك ت 
$ 

أعجبني كتيب صغير الحجم كبير الفائدة يتكلم عن حسن الخلق 
فنويت أن أجعلها ،  إصدار دار القاسم ،  القاسم   كلكاتبه الشيخ عبد المل 

  ‘ مقالة أفيد معي القارئ العزيز بهذه الشمائل الكريمة من صفات النبي  
نفس   عن  تتكلم  النبوية  السنة  من  األحاديث  بعض  عليها  وأضفت 

فمن أراد األخالق الفاضلة فال عليه إال أن يتبع طريق حسن ، الموضوع
 : ومنها  ‘ خلق النبي  

صفات األنبياء والصديقين  إن مكارم األخالق صفة من  :  أوال  *  
يوجب  الخلق  وحسن  المقامات  وُترفع  الدرجات  تنال  بها  والصالحين 

 .التحابب والتآلف بين الناس 
تعريف حسن الخلق هو طالقة الوجه وبذل المعروف وكف :  ثانيا  *  

 .األذى عن الناس والكالم الحسن ومدارة الغضب واحتمال األذى 

قليل ،  يكون اإلنسان كثير الحياء عالمات حسن الخلق أن  :  ثالثا  *  
صدوق ،  قليل الزلل ،  كثير العمل،  قليل الكالم ،  كثير الصالح ،  األذى 
برًا صبورًا شكورًا راضيًا رفيقًا حليمًا عفيفًا شفيقًا ،  قليل الفضول ،  اللسان 

وقورًا وصواًل ال لعانًا وال سبابًا وال نمامًا وال مغتابًا وال عجواًل وال بخياًل 
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حسوداً  وال  حقودًا  الل ،  وال  في  ويرضى  الل  في  يحب  هشاشًا  بشاشًا 

 .ويغضب في الل
 .علو الهمة أصل األخالق المحمودة كلها الخشوع و :  رابعا  *  

 : أما األحاديث في ذلك فهي   

 .متفق عليه (  والكلمة الطيبة صدقة : )...  قال   *

رواه الترمذي  (  وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة : ) وقال   *
 .وصححه األلباني 

)...  وقال   * أحسنكم :  القيامة  يوم  مجلسًا  مني  أقربكم  إن 
 . وصححه العالمة األلباني رواه اإلمام أحمد والترمذي وابن حبان  ....(  أخالقاً 

 .متفق عليه (  إن من خياركم أحاسنكم أخالقا : ) وقال   *

 .رواه البخاري (  إن من أحبكم إلي أحاسنكم أخالقا : ) وقال   *

) وقال   * أحسنه :  إيمانا  المؤمنين  وخياركم ،  خلقا   م أكمل 
 .رواه الترمذي وقال العالمة األلباني حسن صحيح (  خياركم لنسائهم خلقا 

رواه  (  وإن خلق اإلسالم الحياء ،  إن لكل دين خلقا : ) وقال   *
 .ابن ماجه وحسنه العالمة األلباني 

 .رواه مسلم (  البر حسن الخلق : ) وقال   *
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( إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم : ) وقال   *

 .رواه أبو داود وصححه العالمة األلباني 

أخالقا وألطفهم إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم  : ) وقال   *
 .رواه اإلمام أحمد والترمذي وقال الشيخ شعيب األرنؤوط صحيح لغيره (  بأهله 

ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من : ) وقال   *
أبو داود والترمذي واللفظ    رواه (  وإن الل يبغض الفاحش البذيء ،  خلق حسن 

 .له وصححه العالمة األلباني 

، واتبع السيئة الحسنة تمحها،  حيث ما كنت اتق الل  : )وقال   *
 . رواه الترمذي وحسنه العالمة األلباني (  وخالق الناس بخلق حسن 

أو بمن تحرم عليه ،  أال أخبركم بمن يحرم على النار : ) وقال   *
رواه اإلمام أحمد والترمذي واللفظ له وصححه  (  على كل قريب  هين  سهل  ،  النار 

 .العالمة األلباني 

قال الصحابة فمن أحب عباد الل إلى  ....،  حديث طويلوفي   *
 .رواه الحاكم وصححه األلباني (  أحسنهم خلقا : ) ‘ قال ؟  الل

) وقال   * خلقا :  أحسنهم  إيمانا  المؤمنين  الموطئون ،  أكمل 
( وال خير في من ال يألف وال يؤلف ،  الذين يألفون ويؤلفون   ، ( 1)أكنافا 

 . األلبانيرواه الطبراني وحسنه  
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي الهين اللين السهل.   ( 1) 
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المؤمن إذا كان يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير : )وقال   *

رواه الترمذي وغيره  (  من المؤمن الذي ال يخالط الناس وال يصبر على أذاهم 
 .وصححه العالمة األلباني 

) وقال   * الدنيا :  فاتك من  ما  فيك فال عليك  أن كن  ، أربع 
رواه اإلمام  ( المطعم وعفة ،  وحسن الخلق ، وحفظ األمانة ، صدق حديث 

 (.السلسلة الصحيحة )   أحمد وغيره وصححه األلباني في

  ( 2)الجنة لمن ترك المراء   ( 1)أنا زعيم بيت في ربض : ) وقال   *
،  وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً ،  وإن كان محقاً 

 .األلباني رواه أبو داود وحسنه العالمة  (  وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه 

، عن أكثر ما يدخل الناس الجنة   ‘ ُسئل رسول الل  :  وختاماً  *
حسن  :  رواه الترمذي وغيره والعالمة األلباني(  وحسن الخلق ،  تقوى الل : ) فقال 

 . اإلسناد 

 
 

 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ربض الجنة: أي أسفل الجنة.   ( 1) 
 المراء: أي الجدال.   ( 2) 
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ول ي    ط ال ب  ال علم   ة  م سو 
$ 

ينصح بها طالب    كلمات نيرة للعالمة الشيخ عبد العزيز بن باز  
 : يقول الشيخ على طالب العلم (  باختصاِر وتهذيبِ )   العلم الشرعي 

الدين:  أوال  *   في  والتفقه  نفسه  بحاجة :  إعداد  العلم  طالب  فإن 
والمعرفة بكالم شديدة إلى أن يكون لديه رصيد عظيم من األدلة الشرعية  

وخالفهم  العلم  من ،  أهل  بالدليل  الخالف  مسائل  في  الراجح  ومعرفة 
وعليه أن يعنى  ،  بدون تقليد لزيد وعمرو ،  ‘ كتاب الل وسنة رسوله  

،  ‘ بالدليل وأن يجتهد في براهين المسائل من كتاب الل وسنة رسوله  
بكالم أهل العلم تعينه  وأن يكون على صلة وثيقة بكالم العلماء فإن معرفته  

 . على فهم األدلة واستخراج األحكام وعلى التمييز بين الراجح والمرجوح 

النية :  ثانيا  *   ومراقبته وأن    اإلخالص لل  :  اإلخالص وحسن 
إرضاءه   هدفه  فال ،  يكون  الناس  ونفع  الذمة  وبراءة  الواجب  وأداء 

المنافقين وأشباههم من أهل فذلك شأن  ،  يهدف إلى مال وعرض عاجل 
وأن يكون على بينة فيما يقول وفيما  ،  الدنيا وال يهدف للرياء والسمعة 

به يعمل  وفيما  به  مَتبع ،  يفتي  العلم  طالب  التساهل الن  له  يجوز  وال 
 .بتصرفاته وأعماله 
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ولم يبق   فالرسل ُختموا بمحمد  :  البالغ وتعليم الناس : ثالثا  *  

والدعوة إليها وبيانها ونشرها بين    ‘ إال البيان والتبليغ لشريعة محمد  
وليس لذلك أهل إال أهل العلم فواجبهم عظيم والخطر عليهم ،  الناس 

بالطرق  البالغ والبيان  إلى  جسيم واألمة في ذمتهم ألنها بأشد الحاجة 
المقروءة والمسموعة منها وسائل اإلعالم  ،  الممكنة والطرق اليوم كثيرة 

وهكذا  هدايتهم  وفي  الناس  إضالل  في  العظيمة  آثارها  فلها  والمرئية 
واالحتفاالت ألي  والندوات  والمناسبات  واألعياد  الجمع  في  الخطب 

 ،...(.سبب والنشرات المستقلة والمؤلفات والرسائل لها أثرها العظيم 
،  غفلتهوإنما المصيبة ضعف الطالب وقلة نشاطه وإعراضه و )...،  

 رث   يت ىت نت مت  زت رت  يب ىب نب  مب } : يقول  فالل 
فليس في الوجود من هو أحسن قواًل من هؤالء .  [ 33فصلت:  ]  {مث  زث

وعلى رأسهم الرسل الكرام واألنبياء عليهم الصالة والسالم ثم يليهم أهل 
  ـ  ‘  ـ فالداعي إلى الل الصادق في الدعوة هو المتًّبع للرسول  ،  العلم 

تعالى ،  على بصيرة وعلى علم وليس بالكذب والقول على الل بغير علم 
وعلى طالب العلم البراءة من الشرك وأهله فالداعي  ،  الل عما ال يليق به 

تنزيه الل عن مشابهة  إلى الل يجب أن يوحًّد ويستقيم على شريعته مع 
 .‘ المخلوقين ووصفه سبحانه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله  

ثم طالب العلم بعد ذلك حريص جدًا : عدم كتمان العلم : رابعا  * 
أن ال يكتم شيئًا مما يعلم حريص على بيان الحق والرد على الخصوم 
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فهو بارز في الميدان دائمًا حسب ،  ال يتساهل وال ينزوي ،  لدين اإلسالم 

طاقته فإن ظهر خصوم اإلسالم يشب ِهون ويطعنون برز للرد عليهم كتابة 
أنا لها :  يقول هذه لها غيري بل يقول  ال يتساهل وال ،  ومشافهة وغير ذلك 

فهو بارز  ،  ولو كان هناك أئمة آخرون خشية أن تفوت المسألة ،  أنا لها 
دائمًا ال ينزوي بل يبرز في الوقت المناسب لنصر الحق والرد على خصوم 

من طريق اإلذاعة أو الصحافة أو التلفاز أو من ،  اإلسالم بالكتابة وغيرها
تب ويخطب ويتكلم ويرد على أهل البدع وعلى فهو يك،  أي طريق يمكنه 

غيرهم من خصوم اإلسالم بما أعطاه الل من قوة حسب علمه وما يََسر  
 .الل له من أنواع االستطاعة 

على طالب العلم أن يتقي الل في نفسه :  العمل بما يعلم :  خامسا  *  
الل على فهو يحاسب نفسه أبدًا ويجتهد في تطبيق أحكام ، فيعلم ويعمل 

العلم في أخالقه  الواجب واجب والمستحب مستحب حتى يؤثر  نفسه 
وطلبته  وزمالؤه  إخوانه  عنه  يأخذ  أن  على  ويحرص  وسيرته  وأعماله 

وعلى طلبة العلم أن يأمروا  ،  ليعطيهم ما لديه من العلم من قول وعمل 
بالمعروف وينهوا عن المنكر حسب الطاقة وأن يبذلوا المستطاع والنصائح 

والتنبيهل  واإلرشاد  بالتوجيه  األمور  ولسائر ،  والة  ولجيرانهم  وألهليهم 
وال يجوز التساهل في ،  مجتمهم وللناس جميعًا بكل وسيلة حسب الطاقة

هذه األمور وال سيما في عصرنا هذا لقلة العلماء وانتشار الشرور وكثرة 
 .الرذائل والمنكرات في أرجاء الدنيا في الدول اإلسالمية وغيرها
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فال يليق بطالب  :  النصح للمسلمين واالجتهاد في ذلك:  سادسا  *  

فأن عليه واجبات حسب ..  ال..  العلم أن ينزوي ويقول حسبي نفسي
وعليه وواجبات من جهة البالغ والبيان ،  نفسه من جهة عمله أن يعمل 

سبحانه،  والدعوة  يقول    هئ   مئ  خئ  حئ  جئ  يي} :  فربنا 
عبد الل أن تبتعد عليك يا  .  [12٥النحل:  ]  {جت  هب   مب  خب  جبحب

عن الخمول واالنزواء وأن تبلغ أمر الل إلى عباد الل والتناصح والتوجيه  
والتذكير  والعظة  الحسنة  باألساليب  والتقوى  البر  والتعاون على  بالخير 

 هكذا يكون طالب العلم كما قال النبي ،  بالكالم الطيب بالرفق ال بالعنف 
لل ولكتابه ورسوله :  قال ،  لل الدين النصيحة قيل لمن يا رسول ا: ) ‘ 

والناس بخير ما تعاونوا على البر  .  رواه مسلم (  وألئمة المسلمين وعامتهم 
والتقوى مع ملوكهم وأمرائهم ومع قضاتهم ومع الدعاة إلى الل ومع جميع 

من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهًّل الل : ) ولنذكر قوله  ،  المسلمين 
 . ( 1) ( له به طريقًا إلى الجنة 

 واهلل أعلم وصلى اهلل على نبينا محمد

 
 

 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه أبو داود وغيره وصححه العالمة األلباني.  ( 1) 
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ا ب  ن   اوى ع لما ت   م ن  ف  
$ 

 ما حكم:  سئل الشيخ العالمة ابن باز يرحمه الل سؤال هذا نصه
ديننا اإلسالمي (  النكت )  لهو  ،  في  من  بأنها ،  الحديث وهل هي  علمًا 

 ؟ أفتونا مأجورين ...  ليست استهزاء بالدين 
قائالً  يرحمه الل  الشيخ  إذا كان :  أجاب  والتنكيت  بالكالم  التفكه 

وقد كان ، وال سيما مع عدم اإلكثار من ذلك ، بحق وصدق فال بأس به
أما ما كان بالكذب فال يجوز ،  ‘ يمزح وال يقول إال حقًا  ،  ‘ النبي  

ويُل لِلِذي يُحَدُث فيكِذُب لُِيضِحك بهِ القوم ؤيُل لُه )   ‘   : لقول النبي 
 . ( 1)أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما وحسنه العالمة األلباني   ( ويُل لهُ 

ابن عثيمين يرحمه الل سؤال هذا نصه  العالمة  الشيخ  ما :  وسئل 
 ؟ ‘ حكم االستهزاء بالملتزمين بأوامر الل ورسوله 

قائالً  الل  يرحمه  الشيخ  الل :  فأجاب  بأوامر  بالملتزمين  االستهزاء 
ألنه يخشى ،  ورسوله لكونهم إلتزموا بذلك محرم وخطير جدًا على المرء 

أن تكون كراهته لهم لكراهة ما هم عليه من االستقامة على دين الل وحينئذ 
يكون استهزاؤه بهم استهزاء بطريقهم الذي هم عليه فيشبهون من قال الل 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  للدكتور خالد الجريسي فتاوى علماء البلد الحرام(  : ) من كتاب  ( 1) 



 من فتاوى علمائنا 
 

 

161 

w 
 يف  ىف  يث  نثىث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت} :  عنهم
.  [66ــ    6٥التوبة:  ]  {يل  ىل  مل  اكلكمكىكيك  يق  ىق

ائنا هؤالء يعنون :  فإنها نزلت في قوم من المنافقين قالوا ما رأينا مثل قر 
ألسنًا وال أجبن عند    ‘رسول الل   وأصحابه أرغب بطونًا وال اكذب 

اآلية  هذه  فيهم  الل  فأنزل  الحق ،  اللقاء  أهل  من  يسخر  الذي  فليحذر 
 جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك} :  يقول  لكونهم من أهل الدين فإن الل  

  خي  حي  جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن  جن  مم  خم  حم
 مل  خل  هس  مس  هث  مث  هت  مت  هب  مب  هئ  مئ  هي  مي
  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل
 . ( 1) [ 36 ــ   29:  المطففين ] {  جه

قد راج :  وسئل أيضًا الشيخ ابن عثيمين يرحمه الل سؤال هذا نصه 
على بعض الناس ما بثه أعداء اإلسالم من أمور مدبرة وغزو مخطط له 

المرأة في المجتمع فأقعدها في  :  مثل قولهم إن اإلسالم قد هضم حق 
فما تعليقكم على هذا األمر وردكم  ،  البيت وترك نصف المجتمع معطالً 

 ؟ على هذه الشبهة 
تعليقي على هذا األمر أن هذا القول  :  أجاب الشيخ يرحمه الل قائالً 

، وجاهل بحق المرأة ،  وجاهل باإلسالم،  ال يصدر إال من جاهل بالشرع 
. يدة على الصوابومعجب بما عليه أعداء الل من األخالق والمناهج البع 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1 ) ( رسالة:  العثيمين(  من  صالح  محمد  للشيخ  مهمة  التعاوني أسئلة  المكتب  طباعة 
 . للدعوة بجدة
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واإلسالم ولل الحمد لم يهضم المرأة حقها لكن اإلسالم دين الحكمة  

فالمرأة عملها في بيتها وبقاؤها في بيتها في حفظ ،  ينزل كل أحد منزلته 
البيت  بشؤون  وقيامها  أوالدها  وتربية  لها ،  زوجها  المناسب  ،  والعمل 

له عمل خاص الرزق ،  والرجل  طلب  به  يكون  الذي  وانتفاع  ،  الظاهر 
ومصلحة  ،  وهي إذا بقيت في بيتها في مصلحته ومصلحة أوالدها ،  األمة 

لها  المناسب  العمل  هو  هذا  كان  وحفظها ،  زوجها  صيانتها  من  وفيه 
وإبعادها عن الفحشاء ما ال يكون فيما لو كانت تخرج وتشارك الرجل في  

أيضاً ،  عمله  الرجل عمله لكان في ذلك  لو شاركت  أنها  المعلوم   ومن 
ألن الرجل له طمع غريزي نفسي في المرأة ،  ضرر حتى على عمل الرجل 

ال سيما إذا كانت ،  فإذا كان معها في عمل فسوف ينشغل بهذه المرأة 
ومن تدبر ،  وإن عمله لم يتقنه ،  وسوف ينسى عمله ،  المرأة شابة وجميلة 

، حال المسلمين في صدر هذه األمة عرف كيف صانوا نساءهم وحفظوهن 
 . ( 1)وا بأعمالهم على أتم وجه وكيف قام 

 
 

 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  للدكتور خالد الجريسي )من كتاب فتاوى علماء البلد الحرام(   ( 1) 
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ي   ب  ات  ال ب   ‘م ن  م عج ر 
$ 

الظاهرات  بالمعجزات  ونصرهم  األنبياء  أرسل  الذي  لل  ، الحمد 
وأرسل موسى بالعصا واليٌد آياٌت  ،  فأرسل سليمان وأيده بالريح الشديدات 

، المُعِضالت   وأرسل عيسى يبِرُئ األكمه واألبرص من األمراض ،  باهرات 
 ...وبعد .  بالقرآن يُتال آياٌت بينات  ‘ وأرسل نبينا محمد 

، داع إلى الخير والسعادة ،  أمر خارق للعادة   : ما هي المعجزة هي 
 . ( 1)أدعى أنه رسول الل قُصد به إظهار صدق من ،  مقرون بدعوى النبوة 

نذكر لكم بعض    وهي كثيرة   ‘ فمن المعجزات التي حصلت للنبي  
من عند    ‘ بعد أن جاء النبي  :  أولها،  منها للفائدة وأخذ الدروس والعبر 

ما رواه البخاري ،  في رحلة اإلسراء والمعراج حين كذبوه قومه   ربه  
لما  : ) يقول  ‘أنه سمع رسول الل    ومسلم عن جابر بن عبد الل  

فطففت  المقدس  بيت  لي  الل  فَجلَى  الحِجر  في  قُمت  قريش  كذبتني 
 (.أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه 

 فعن أبي هريرة  ،  وكذلك من المعجزات حفظ الل تعالى لنبيه 
.  نعم :  فقيل:  قال،  يَُعَفُر محمد وجهه بين أظهركم قال أبو جهل هل  :  قال 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للجرجاني. (  التعريفات كتاب )  ( 1) 
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والالت والعزى لئن رأيته يفعل ذلك ألطأن على رقبته أو ألعفرن :  فقال 

، وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته  ‘ فأتى رسول الل  :  قال،  وجهه التراب 
فقيل  :  قال ،  فما فجئهم منه إال وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه :  قال 
وأجنحة:  فقال ،  مالك :  له وَهواًل  نار   من  لخندقًا  وبينه  بيني  فقال  .  إن 

 .رواه مسلم (  لو دنا ألختطفته المالئكة عضوًا عضواً : ) ‘رسول  

: أيضا ما رواه البخاري ومسلم   ‘ لنبيه    ومن معجزات حفظ الل  
يوم أحد  ومعه   ‘ رأيت رسول الل  :  قال   عن سعد بن أبي وقاص  

رجالن يقاتالن عنه عليهما ثياب بيض كأشدًّ القتال ما رأيتهما قبل وال 
 .يعني جبريل وميكائيل :  وفي رواية لمسلم،  بعد 

إخباره   أيضًا  المعجزات  حين   ‘ ومن  عنه  بعيدًا  وقعت  بأمور 
نعى زيدًا وجعفرًا وابن رواحة للناس   ‘أن النبي    حصولها فعن أنس  

ثم أخذ جعفر    ( 1) أخذ الراية زيد فأصيب : ) قبل أن يأتيهم خبرهم فقال 
فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب ــ وعيناه تذرفان ــ حتى أخذها سيٌف  

 . وهذا كان في غزوة مؤته .  رواه البخاري (  من سيوف الل حتى فتح الل عليه 
ومن المعجزات كذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن 

فكان ،  كان رجٌل نصرانيًا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران :  قال   أنس  
ما يدري محمد إال ما كتبت  :  فعاد نصرانيا فكان يقول   ‘ يكتب للنبي  

هذا فعل محمد  :  فأصبح وقد لفظته األرض فقالوا،  فأماته الل فدفنوه ،  له 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  فأصيب أي: قتل  ( 1) 
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،  فحفروا له فأعمقوا .  لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه ،  وأصحابه 

نبشوا عن  ،  هذا فعل محمد  وأصحابه :  فأصبح وقد لفظته األرض فقالوا 
القبر  فألقوه خارج  منهم  لما هرب  في  ،  صاحبنا  له  وأعمقوا  له  فحفروا 

فأصبح قد لفظته األرض فعلموا أنه ليس من الناس  ،  األرض ما استطاعوا 
 .لقوه فأ 

الل أكبر من معجزات أعجز الل بها البشر فمنهم من أسلم واهتدى 
للحق ومنهم من كفر تكذيبًا أو تكبرًا أو إعراضًا أو نفاقًا أو شكًا أعاذنا 

وصلى الل على نبيُنا محمد  ،  من الكفر بأنواعه والكبر ورد الحق   الل  
 .وعلى آله وصحبه أجمعين 
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صر ف   ر ا  ي  ال ش  اغ   ا ب   ل وب   ب  ف   ر ا  ي  ي  ال خ  اغ   ا ب    ب  
$ 

إذا كان أول ليلة من : ) قال  ‘ أن رسول الل ، عن أبي هريرة 
الجن  ومردة  الشياطين  فلم  ،  شهر رمضان ُصفدت  النار  أبواب  وغلقت 

يا  :  ويناد مناد،  وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ،  يفتح منها باب 
الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر  النار وذلك كل  ،  باغي  ولل عتقاء من 

 . رواه الترمذي وابن ماجه وصححه العالمة األلباني(  ليلة 

ومن ألم فراقه  ،  قلوب المتقين إلى هذا الشهر تحن :  قال ابن رجب
 .تئن

اللهم  ،  من دعاء الصالحين قبل رمضان :  كثيروقال يحي بن أبي  
 .وتسلمه مني متقبالً ،  وسلم لي رمضان ،  سلمني إلى رمضان 

 : نصائح من القلب في رمضان وغيره   

 .والتقرب من الرفقة الصالحة،  االبتعاد عن أصحاب السوء  ــ  1

والسيما ،  المحافظة على الصلوات وأدائها جميعها في المسجد  ــ 2
 .فيها من األجر العظيمصالة التراويح لما  

 المقطع   واستبداله بسماع ،  االبتعاد عن سماع األغاني والمحرمات  ــ 3
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 .اإلسالمي من قرآن وحديث ومحاضرات 

وأال يكون ليلك يقظًا إال ،  واحرص على أال يكون نهارك نوماً  ــ 4
 . قرآن   ة من قيام ليل أو قراء 

والنوافل على المرأة المسلمة االهتمام بوقتها ألداء العبادات   ــ 5
 .وعدم تضييعه في المطبخ وإعداد الطعام من الضحى إلى المغرب 

واحرص على عدم السهر على لعب الورق واأللعاب الترفيهية  ــ 6
والشبكة العنكبوتية والتلفاز وخاصة البرامج والمسلسالت واألفالم التي 

 .تجرح وتنقص من أجر الصائم
 (:  الشاعر قال  )  فهذا رمضان على األبواب فماذا أعددت له 

 ب ة ا ذا الذي ما كفاه الذنُب في رج ة ي 
 

 حتى عصــى ربُه في شــهر شــعبان 
 

ــومِ بعدهما ــهُر الصـ  لقد أظلك شـ
 

 فال تصــيره أيضــًا شــهر عصــيانِ  
 

 واـتُل الُقرآن وســـــبح فـيه مجتـهداً 
 

رآن  وقـُ ح   ـي ـــب تســـ ـــهر  شـــ  فـــإنـــه 
 

. آمين .  آمين: ) صعد المنبر فقال   ‘ أن النبي    وعن أبى هريرة  
، آمين .  آمين.  آمين :  فقلت ،  الل إنك صعدت المنبر   ل يا رسو :  قيل (.  آمين 
، من أدرك شهر رمضان فلم يغفر لهُ :  أتاني فقال  إن جبريل  : ) فقال 

قل  فأبعدُه اللُ  النار  رواه ابن  (.  الحديث ...  آمين :  فقلت.  آمين :  فَدخل 
 . األلباني حسن صحيح وابن حبان في صحيحه واللفظ له وقال العالمة  ،  خزيمة 
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ي  ال عمرة  وال حج   ب  ي  ص ق  صر ف   ت   ال مح 
$ 

 : صفة العمرة :  أول   

بالطائرة  حاذاه  أو  الميقات  إلى  المعتمر  وصل  ثياب ،  إذا  لبس 
إزار ورداء  قبل ذلك فال حرج ،  اإلحرام  لبسه  ما  ،  وإذا  تلبس  والمرأة 

، لبيك اللهم عمرة :  ثم يقول المعتمر،  شاءت من الثياب غير متبرجة بزينة 
إن الحمد ،  لبيك ال شريك لك لبيك ،  لبيك اللهم لبيك: ) ثم يلبي ويقول 

حتى يرى الكعبة المشرفة فيقف    ، ( 1)( ال شريك لك ،  والنعمة لك والملك 
 .عن التلبية 

فإذا وصل إلى باب المسجد الحرام يقدم رجله اليمنى ويقول دعاء 
ثم يطوف بالكعبة سبعة أشواط مبتدئ من الحجر األسود  ،  دخول المسجد 
،  مع بداية كل شوط (  بسم الل والل أكبر )   يرفع يده ويقول ،  ومنتهيًا إليه 

ويستر كتفه األيسر وهذا خاص  ،  ويجعل طرف إزاره األيمن تحت إبطه 
فقط بالطوا القدوم )   ف  أو  العمرة  الثالث (،  طواف  في  المشي  ويسرع 

، األشواط األولى فقط وهذا خاص بالرجال في طواف العمرة أو القدوم 
أو يقرأ القرآن وهو  ،  أو يذكر الل فيسبحه ويحمده وهكذا ،  ويدعو بما شاء 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم وغيره.  ( 1) 
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ربنا )   وإذا كان بين الركن اليماني والحجر األسود ُسن له أن يقول ،  يطوف 

 (.آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار 
ثم بعد الطواف يذهب ليصلي خلف مقام إبراهيم قريبًا منه أن تيسر 

بعيداً  كتفه،  أو  تعالى،  ويُغطي  قوله   جض   مص  خص  حص} :  ويقرأ 
الفاتحة سورة الكافرون  )   ثم يصلي فيقرأ في الركعة األولى بعد   ، ( 1) { حض

ثم يذهب فيشرب من ماء زمزم ويدعو الل  (،  اإلخالص وفي الثانية سورة  
ثم يعود إلى الحجر األسود فيمسحه ،  بما شاء من خيري الدنيا واآلخرة 

وبعد ذلك ،  بيده إن أستطاع وال يقبل يده وال يشير إليه إذا تعذر استالمه 
يذهب إلى الصفا المروة ويسعى بينهما سبع أشواط يبتدئ بالصفا ذاهبًا 

بالم راجعاً ويختتم  المروة شوط  ،  روة  وإيابًا من  الصفة شوط  ذهابًا من 
إثناء السعي أو يدعوه سبحانه أو يقرأ   حتى ينتهي وله أن يذكر الل  

الضوء  )   وإذا رأى المعتمر أو الحاج وهو يسعى العلمين األخضرين ،  قرآن 
يسرع الخطوات بينهما وهذا خاص بالرجال وورد عن بعض  (  األخضر 
ربِّ اغفر وارحم إنك أنت )   ذكر يقال بين العلمين وهو   الصحابة  

وعندما يصعد المعتمر أو الحاج على الصفا في الشوط   ، ( 2)( األعز األكرم 
  ىف  ىثيث نث مث زث  رث  يت} : األول في ابتداءه يقرأ قول الل تعالى

أبدأ بما بدأ الل : ) ويقول  { ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم وغيره.  ( 1) 
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وقال األلباني في كتابه )مناسك الحج والعمرة( صح   ( 2) 

 .  بن عمر  موقوفًا على ابن مسعود وا 
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فيحمد الل  (  به  الكعبة  نحو  يتجه  هيئة ثم  يديه على  رافعًا  ثالثًا  ويكبره 

له الملك وله الحمد ،  ال إله إال الل وحده ال شريك له : ) ويقول،  الداعي 
، ونصر عبده ،  أنجز وعده ،  ال إله إال الل وحده ،  وهو على كل شيء قدير
ويفعل ذلك   ، ( 1) ويدعو بينها بما شاء ،  يقولها ثالثاً (  وهزم األحزاب وحده 

ثم بعد انتهاء السعي يحلق المعتمر رأسه ،  أنه ال يقرأ اآلية فوق المروة إال  
إال إذا كان حاج فيقصر ويترك الحلق للتحلل ،  أو يقصره والحلق أفضل

وبذلك  ،  والمرأة تأخذ من رأسها قدر أنملة من أنامل األصابع ،  من الحج 
 .تتم العمرة فتنزع لباس اإلحرام وتلبس ثيابك المعتادة

   
ا
 : الحج صفة :  ثانيا

أن  :  والتمتع هو،  وأكمل صفة في ذلك التمتُّع لمن لم يُسق الهدي
،  شوال )   في أشهر الحج وهي (  كما سبق ذكرها )   يأتي الحاج بالعمرة كاملة

فإذا  ،  ثم يُحِرم بالحج في عاِمهِ ،  ويِحل منها (  وذي الحجة ،  وذي القعدة
بالحج من  كان ُضحى يوم الثامن من ذي الحجة لبس إحرامه ثم أحرم  

لبيك اللهم :  ثم يلبي ويقول ،  لبيك اللهم حجاً : ) مكانه الذي فيه ويقول
ال ،  إن الحمد والنعمة لك والملك ،  لبيك ال شريك لك لبيك ،  لبيك 

 (.شريك لك 
وبعد أن يحرم  (،  جمرة العقبة )   ويرددها الحاج حتى يرمي يوم العيد 

ويصلي بها الظهر  (  يوم التروية )   يذهب إلى ِمنى ،  الحاج في اليوم الثامن 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه مسلم وغيره.  ( 1) 
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فإذا طلعت شمس ،  والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرًا بال جمع 

يوم التاسع ذهب إلى عرفة ثم صلي بها الظهر والعصر جمع تقديم ركعتين 
الخطبة  بعد  وإقامتين  واحد   بأذانًا  غروب ،  ركعتين  إلى  فيها  ويجلس 

، ودعائه ،  بذكر الل ويسن له في آخر يوم عرفة أن يشغل وقته    ، ( 1)الشمس 
الصحيح   ‘ لقوله  ،  واستغفاره  الحديث  ) في  يوم :  دعاء  الدعاء  خير 

ال إله إال الل وحده ال شريك :  وخيُر ما قلُت أنا والنبيُّون من قبلي،  عرفة 
 . ( 2) ( له الُملُك وله الحمُد وهو على كل شيء قدير،  له 

ويصلي بها ثم إذا غربت شمس يوم عرفة يتوجه الحاج إلى مزدلفة 
فله  ،  المغرب والعشاء جمعًا وقصراً  يرتاح وينام  أن  الحاج  أراد  إذا  ثم 

ثم يجلس  ،  ويجلس فيها الحاج إلى صالة الفجر فيصلي الفجر ،  ذلك 
وإن كان الحاج مرتبط بحملة  ، ) يدعو الل ويذكره إلى قرب طلوع الشمس 

ال   السن  في  كبير  إنسان  أو  امرأة  أو  مريضًا  أو  كان ضعيفًا  يستطيع  أو 
آخر  منى  إلى  يسير  أن  بأس  العقبة فال  الناس عند رمي جمرة  مزاحمة 

الناس   ، ( 3)الليل  ازدحام  قبل  العقبة  جمرة  طلوع (،  ليرمي  قرب  فإذا 
الجمرة )   الشمس فعلى الحاج الذهاب من مزدلفة إلى منى لرمِ جمرة العقبة 

بعد األخرى ويكبر (  الكبرى  أكبر )   بسبع حصيات واحدة   مع كل(  الل 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كما فعل النبي ‘ في حجة الوداع.  ( 1) 
 رواه الترمذي وحسنه األلباني.  ( 2) 
الليل ومنهم من قال بعد ذلك عند   ( 3)  فمن من أهل العلم من قال يخرج بعد منتصف 

 مغيب القمر. 
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الفقراء ،  حصاة  الهدي ويأُكل منه ويوزع على  ينتهي يذبح  ، ثم بعد أن 

ثم بعد ذلك يحلق رأسه أو ،  والهدي واجب على المتمتع والقارن فقط 
أفضل  والحلق  الرمي ،  يقصره  الحلق على  قدمت  الذبح على ،  وأن  أو 

ومن ثم تتحلل التحلل  ،  أو الطواف والسعي على الرمي فال حرج،  الحلق 
فيجوز لك أن تلبس ثيابك ويحل لك جميع محظورات اإلحرام ،  األول 

ألنك فعلت اثنتين من ثالث وهما الرمي والحلق فتحللت  ، ) إال النساء 
فإذا فعلتهما تحللت ،  التحلل األول ويبقى عليك طواف اإلفاضة والسعي 

 ((.التحلل الكامل )   التحلل الثاني 
ويطو اإلفاضة  طواف  إلى  الحاج  يذهب  الحلق  بعد  سبعة  ثم  ف 

 ثم يسعى سعي الحج سبعة أشواط وبذلك يتحلل التحلل الثاني، أشواط 
فإنه ال  )  فقط  والقارن  للمفرد  القدوم  قدمه مع طواف  يكن  لم  إذ  وهذا 

ومن ثم يذهب الحاج إلى منى فيبيت فيها ثالث ليالي هذا (،  يسعى ثانية 
أحد   وأما المتعجل فيبيت ليلتين فقط ليلتي ، لغير المتعجل وهو األفضل 

ويرمي الحاج كل يوم من أيام التشريق  ،  عشر واثني عشر وال شيء عليه 
الجمرات الثالثة كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة يبدأ بالجمرة  

العقبة  جمرة  ثم  الوسطى  ثم  الجمرة  (،  الكبرى )   الصغرى  بعد  ويقف 
ووقت رمي الجمرات بعد ، ) الصغرى والوسطى يدعو الل مستقبل القبلة 

ثم يذهب الحاج إلى طواف الوداع ويطوف (،  عند أذان الظهر :  ال أي الزو 
ويسقط الطواف (،  وليكن الطواف آخر عهده بالبيت الحرام )   سبع أشواط 

وبذلك الطواف يكون الحاج قد ،  عن الحائض والنفساء وال شيء عليهما 
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 .أتم نسكه كاماًل ولل الحمد والمنة 

 : الوقوع في محظورات اإلحرام وهي ينبه املعتمر والحاج على عدم    

وال يتطيَب بعد إحرامه  ،  عدم األخذ من الشعر وكذلك األظافر   * 
،  وال يقتل الصيد وال يعين عليه ،  في بدنه أو ثوبه أو مأكوله أو مشروبه

وال ،  وأشد من ذلك الجماع ،  وال يباشر المرأة لشهوة بلمس أو تقبيل 
وهذا عام ، وال يلبس القفازين ، غيره يعقد النكاح وال يخطب لنفسه وال 

فعليه أال يغطي رأسه بمالصق  ،  وأما ما يخص الرجل ،  للرجل والمرأة 
وغيرها  بالبطانية  النوم  وعند  والطاقية  والعمامة  الغترة  يلبس ،  مثل  وال 
إال إذا لم  ،  القميص وال الفنيلة وال السراويل وال الخف وال الجوارب 

السراويل  فيلبس  إزارًا  فيلبس الخف   أو ،  يجد  نعلين  وأما ما ،  لم يجد 
نَة أن تكشف  ، فال يجوز أن تلبس النقاب وال البرقع ، يخص المرأة  والسُّ

وجهها إال جاءت عند رجال غير محارم لها فيجب عليها تغطية الوجه 
 .بغطاء ساتر عدا النقاب والبرقع 

 : الفدية فيمن أرتكب محظور من محظورات اإلحرام   

  أو قص أظافره أو غطى رأسه أو لبس المخيط فمن حلق شعره   ــ  1
أو باشر المرأة للشهوة  ،  أو استعمل الطيب (،  الثياب المفصلة على الجسم ) 

  أو نظر إلى المرأة بشهوة ،  دون الفرج فأمنى أو أمذى أو كان له شهوة فقط 
فدية أذى وهي    فعليه ، غير ناسياً ، عامداً ، عالمًا بالحكم ، فأمنى أو أمذى 
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أو إطعام ستة مساكين لكل  ،  صيام ثالثة أيام :  الث أمورالتخيير بين ث 

 .أو ذبح شاة ،  مسكين نصف صاع 
 ومن قتل صيد البر فعليه اإلتيان بمثل ما قتل من جنس النعم ــ 2

والغنم )  والبقر  الحرم (  اإلبل  فقراء  على  به  والتصدق  قُِوم  ،  وذبحه  أو 
على فقراء الحرم الحيوان المقتول ماليًا ثم يشترى بهذا المال طعام يوزع  

 .أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً ،  نصف صاع لكل مسكين
 ومن جامع امرأته قبل التحلل األول فسد حجه وعليه ذبح بدنة ــ 3

، وإن جامع بعد التحلل األول فلم يفسد الحج وعليه ذبح شاة (،  جمل ) 
له على   ومطاوعة  بالنسك  محرمة  كانت  إن  عليه  ما  مثل  الزوجة  وعلى 

 .ما إن أكرهها فال شيء عليها وأ ،  الجماع 

 .وصلى الل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين 

 
 

 



 الفتن )املقالة األولى : في زمن الفتن( مقالت العصمة من 
 

 

175 

w 
 

ن   ت  الات  ال عصمة  م ن  ال ق   م ق 
 

ولى  الة  الأ   المق 
ن   ت  م ن  ال ق  ي  ز   ف  
$ 

 ...وبعد   ‘ الحمد لل والصالة والسالم على رسول الل 
أخي في الل أختي في الل هذا الزمان الذي نحن نعايشه زمن فتن 
تعصف بنا يمينا  وشماال  فما موقفنا الشرعي في مثل هذه العواصف التي 

ال شك وال ريب يجب أن يكون موقفنا مستمد ،  تحيط بنا من كل جانب 
وصحابته    ‘ م سلف األمة وعلى رأسهم الرسول  من الكتاب والسنة بفه 

وأساسه أن نتخذ القرآن الكريم والسنة النبوية منهجًا لحياتنا ،  وتابعيهم 
ونفهم هاذين ،  نطبقه على أنفسنا ونسير عليه قبل أن نطبقه على اآلخرين 

األصلين كما فهمه الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ومن  
من سار على نهج التحزب والخروج أو التكفير فهذا ال ك ،  اقتفى أثرهم 

وفي مثل هذه النكبات البد من الصبر والحلم ،  كله مخالف لهدي اإلسالم 
فإن كان ،  والسكوت ولزوم البيت وعدم الخروج في الفتنة أو التكلم فيها 

ثم البد من ، ال شر وهدم وتحريض ، والبد فيكون كالمًا بخير وإصالح 
الشرعي الحق خاصة في مثل هذا الزمان الذي قل فيه العلم  تعلم العلم  

فإن للعلم الشرعي وقاية وحفظ من الفتن ال يعلمه إال  ،  وكثر فيه الجهل 
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إذا أقبلت الفتنة عرفها  : ) وكما قيل قديماً ،  كل ذي لب سليم من الناس 

وكذا البد من تبصرت (.  فإذا ولت عرفها كل أحد ،  العلماء وجهلها العامة 
وخاصة العامة منهم ألنهم تغلبهم العاطفة وتسيرهم كيف شاءت الناس  

وكذلك يجب الدعوة  .  فيخوضوا مع الذين خاضوا وما أكثرهم ولألسف 
وكذا يجب ،  وتبين الحق باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر   إلى الل  

علينا أن نضع في عين االعتبار كيد األعداء المتربصين بنا من الداخل 
الم  أكثرها والخارج  وما  أطماعهم  لتحقيق  لها  والمنتهزين  للفتن  ثيرين 

وعليك يا عبد الل ويا أمة الل ،  وأكثرهم فالحذر الحذر يا أمة اإلسالم 
اإلكثار من العمل الصالح والعبادة فإن العبادة في زمن الفتن له تأثير ووقع 

، بإذهاب هذه الفتن وزوالها   وال ننسى دعاء الل  ،  عظيم على النفس 
يا  علينا  قبل    وكذا  إشاعتها  نقل األخبار وعدم  في  التثبت  من  الل  عباد 

وإياك أن تكون بوقًا  ،  التأكد منها وهل فيها من مصلحة إذا بثثناها أو ال 
ببغاًء يتحدث بكل ما يسمع في وقت الفتن وغيرها  وأخيرًا وليس ،  أو 

ودعاء   ، آخرًا وجوب األلتفات حول العلماء الربانيين والهداة الناصحين 
الثبات واإلخالص في القول والعمل والنجاة من كل شر وبلية    الل  

 .نزلت على ديار المسلمين 
أنصحكم   هذه بعض اإلرشادات والتوجيهات انصح نفسي بها قبل أن 

آمين آمين إنه نعم المولى  ،  بها فعسى أن تنفع الكاتب والقارئ والمستمع 
 .ونعم النصير 
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ة   ث  ان   الث 
الة   المق 

لم  ل ال مط  طع ال لب  ن  ك ق  ت   ( 1)ف  
$ 

الحمد لل رب العالمين وصلى الل على نبينا محمد في العالمين ثم 
 ...أما بعد 

 ‘من الفتن في كتابه العزيز وحذرنا رسول الهدى    حذرنا الل  
وصحبه وسلم من الفتن وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها  

 : في سنته الشريفة  ومن جملة ما بينا لنا رسول الل  ،  إال هالك 
إن الفتنة إذا وقعت قد تعم الجميع الصالح والطالح األخضر   ــ  1

 .مغبتها واليابس فنبهنا وحذرنا  
وإنه سيكون في آخر الزمان فتن كثيرة ليست بالهينة وأن لها  ــ 2

 .عواقب وخيمة
أن القاعد في الفتنة خير من القائم والقائم خير من    ‘ وبين لنا   ــ  3

 . فخيرهم القاعد المعتزل التارك لها ،  الماشي والماشي خير من الساعي 
وهذا الحث بالدعاء ،  بالتعوذ من الفتن والوقوع فيها   وحثنا   ــ 4

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جزء من حديث رواه الترمذي وغيره، وقال العالمة األلباني حسن صحيح.   ( 1) 
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جعله في أهم الواجبات بعد التوحيد وهي الصالة وخاصة في دبر الصالة  

 .وهو موطن من مواطن إجابة الدعاء 
وتزول  ــ 5 تذهب  الفتن  نزول  عند  أن  المصدوق  الصادق  ونبهنا 

ثار كالم وإن كان في هذه األ ،  العقول ويصبح العاقل حيران والنبيه غفالن 
 . إال أن الواقع يشهد بذلك 

وأخبر  ،  وحذرنا في الفتن من قتال إخواننا أو المشاركة عليهم  ــ 6
كفر  المسلم  قتال  كفر ،  بأن  دون  كفر  السالح ،  وهو  بيع  عن  وحذرنا 

 .والدواب في الفتنة خوفًا من استخدامها فيها وإن لم يقصد صاحبها ذلك
البيوت واتخاذ الصمت وحثنا على اإلمساك في الفتنة ولزوم   ــ  7

والفرار بالدين والنفس ولو في أرض خالية صحراء جرداء  ،  وذم الكالم 
 .خوفًا من الوقوع في الفتنة 

 .وحثنا على العبادة وبين فضلها في هذا الوقت  ــ  8
وسنته الغراء حتى تنكشف   وحثنا على التمسك بكتاب الل   ــ  9

 .هذه الفتنة وتنجلي 
واأل  ــ 10 األئمة  على  الخروج  عن  وسبهم ونهانا  وخلعهم  مراء 

والطعن فيهم حتى ال تقع فتنة ولكي ال تتجرأ العامة عليهم فتسقط هيبتهم 
 . ويقع ما هو أكبر من ذلك

الذي  ،  وبين لنا جواز الخروج عليهم في حالة الكفر الظاهر  ــ  11
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دليل واضح  إزالته ،  عليه  في  وقوة  استطاعة  تترتب على ،  وعندنا  وأال 

ويتوفر عندنا البديل المناسب في خالفة هذا ،  إزالته وقوع منكر أكبر منه 
 .اإلمام المعزول 

وأخبرنا وحذرنا كيف سيكون األمر إذا لم تكن هناك جماعة  ــ 12
للمسلمين  وضياع ،  واحدة  األحوال  فساد  من  عليه  يجتمعون  إمام  أو 

 .األموال وخراب البلدان 
تغير األحوال  ــ 13 ما سوف يحصل من  الزمان  آخر  في  أن  وأخبرنا 

 . ألرض حتى نكون على بينة من األمر واستعداٍد لوقوع مثل ذلكوفساد أهل ا
وبين لنا أنه ستظهر حثالة من الناس ورويبضات ُتتبع ويُسمع  ــ 14

ويترك خيار الناس من العلماء ال يُلتفت إليهم مع شدة ،  لها فتضل وتضل 
 .حاجة الناس إليهم 

فأول  وأخبرنا بأن العلماء الربانيين سيحل عليهم الفناء أواًل   ــ  15
الناس  شرار  الجهل ،  ويبقى  ويفشو  سيرفع  العلم  البدع ،  وأن  وتكثر 

تنتشر  وتندثر ،  واألهواء  السنن  وتكثر  ،  وتموت  بالمعاصي  ويعمل 
 .وينزل البالء وتحل العقوبة بهذه األمة ،  الذنوب 
وأخيرًا وليس آخرًا يعود اإلسالم غريبًا كما بدأ غريبًا وترجع  ــ 16

، وتهدم الكعبة ،  رض من يقول الل الل وال يبقى في األ ،  عبادة األصنام 
وينجو الغرباء الذين يصلحون إذا فسد ،  وتقوم القيامة على شرار الخلق 

 .فطوبى للغرباء فطوبى للغرباء فطوبى للغرباء،  الناس 
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ة   الث  الة  الث   المق 
ن   ت  ن ب  ال ق  د ل من  خ   ن  ال سغب   ( 1)ا 

$ 
الحمد لل وكفى وصالة وسالمًا على رسوله المجتبى وعلى أصحابه 

 ...ومن أقتفى وبعد 

عنوان حديثنا اليوم حديث صحيح من مشكاة النبوة يبين لنا حقيقة  
الفتن والنجاة منها طويل والحديث عن ، مدى سعادة من نجى من الفتن 

،  وذو شجون ولعال الكالم في هذا الوقت عن الفتن يناسب المقام والحال 
وقد مر معنا في المقالتين السابقتين شيء من ذكر الوسائل المعينة في  

 : النجاة من الفتن ونذكر اليوم تكملة لما سبق فأقول وبالل التوفيق 

في الحسبان في زمن الفتن   من القواعد التي البد أن توضع   : أوال  *  
وتعني أننا لو رأينا  (،  درء المفاسد مقدم على جلب المصالح : ) هي قاعدة

الخروج على الحاكم الكافر بشتى صور الخروج من مظاهرات أو خطب 
لكن قد  ،  أنه فيه فائدة مرجوة وإزالة منكر ،  ومحاضرات أو رفع سالح 

لموجودة كقتل األنفس يترتب على هذا الخروج مفسدة أكبر من المفسدة ا
فإن القاعدة الشرعية المذكورة ،  أو هتك األعراض أو فقد األمان أو غيرها 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جزء من حديث رواه أبو داود وصححه العالمة األلباني.  ( 1) 
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والمصلحة المرجوة  ،  ال للخروج لما سيجره من مفسدة عظيمة :  أنفا تقول 

الوقوع  المتوقعة  المفسدة  آكد من  ،  تترك ألجل هذه  وحرمة دم اآلدمي 
للخارجين على الحاكم الكافر غيرها فإذا توقعنا سفك دماء معصوم سيقع  

يحرم  الخروج  الل  ،  فأن  عند  أعظم  المسلم  دم  بيته    ألن  هدم  من 
 ؟!.فما بالك أن يكون ذلك مقابل زوال حاكم كافر ،  الحرام 

إنه ال عصمة من الخطأ ألحد بعد :  من ضوابط فقه الفتن  : ثانيا  *  
حالة من فلو جئتني بقول لعالم يرى بجواز الخروج في  :  ‘رسول الل  

فمما ال شك فيه وال  ،  الحاالت وجئتك بعكس ذلك من قول عالم آخر
ريب أن أحدهما مصيب واآلخر مخطئ ألن الحق واحد وال يتعدد فإذا 
عرفنا ذلك وأنه مهما بلغ العالم في العلم والعمل فإنه غير معصوم وأنه 

فال نتعصب ألحد ولنجعل الفيصل بيننا كتاب الل ،  قد يجانب الصواب 
    بفهم صحابته وإجماع األمة ليحكم بيننا ويفصل في   ‘ وسنة رسوله

 .الخالف 
الفتن   : ثالثا  *   في  الواجبة  األصول  المسلمين  :  من  جماعة  لزوم 
فإن لم يكن هناك إمام وتوجد فرق ،  والسمع والطاعة إلمامهم ،  الحقة 

هنا  الواجب  فما  الحق معي  تقول  كلها  الواجب كما :  وطوائف مختلفة 
تعتزل الفرق كلها وتلزم خاصة   ‘ أخبرنا النبي المعصوم المؤيد بالوحي  

 .والوقوع في الفساد والظلم محتمل،  نفسك ألن الحق غير معروف 
فإن سلفنا الصالح ،  تذكر أحوال السلف وأخذ العبرة منها   : رابعا  *  
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وتمحيص فعتزلها وقع لهم شيئًا من الفتن اختبار من الل سبحانه وابتالء  

، أغلبهم ووقع فيها قلة منهم إما اجتهادًا أو تأوياًل أو خطًأ غير مقصود 
الندم   ومن نظر في حالهم بعد انقضاء الفتنة أو أثناءها عرف منهم  

والحسرة والتحسف على الوقوع فيها بل وتمنى بعضهم أنه مات قبل ذلك 
وندمهم وهم خير   هذه حالهم ،  بسنين وأنه ما وقع في مثل ما وقع فيه 

والسالم  الصالة  عليهم  األنبياء  بعد  االجتهاد  ،  البشر  درجة  بلغوا  وهم 
فكيف بحالنا ونحن من  ،  فخطئهم يؤجرون عليه مغفور في بحر حسناتهم 

 .ال شيء:  الجواب؟! أصاًل إذا ما قُرنا بهم
أن في زمن الفتن يتمنى   ‘ وأخبرنا الصادق المصدوق    : خامسا  *  

فيمر الرجل بقبر ،  اإلنسان الموت من شدة ما يجد من الفتن في الدين 
ويقول ) صاحبه  مكانك :  كنت  ليتني  الفرار   . ( 1)( يا  أجل  من  ذلك  كل 

  ه ونحن اليوم نركض وراءها ركض الوحوش فوا أسفا،  والخوف من الفتنة 
العميق وإدراك ما فات قبل فهل من استيقاظ بعد هذا السبات  ،  فوا أسفاه 

 .الموت يوم ال ينفع الندم وال البكاء والتحسر على ما مضى والسالم

 
 

 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه.   ( 1) 



 للحرب أطفأها هللا( 
ا
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عة   الة  الراب   المق 

دوا   وف   ه ا اهللك لما ا  ا  ط ق  ازا  ل لجرت  ا   ب  
$ 

 ...بسم الل والصالة والسالم على رسول الل وبعد 
والمؤمنين اليهود وأنهم أصحاب فتن  ‘ نبيه محمد   أخبر الل 

ويترصدون بالمؤمنين كل مرصد ويريدون ضياع أمن اإلسالم   ت واضطرابا 
 والمؤمنين بأنه    لهم بالمرصاد فطمئن نبيه    لكن الل  ،  وقوته 

  { مي   خي  حي  جي  ٰه  مه} :  معهم وناصرهم عليهم فقال سبحانه 
أي كلما عقدوا أسبابًا يكيدونك :  قال ابن كثير في تفسيره.  [6٤المائدة:  ]
يُبطلها الل ويرد كيدهم عليهم ،  بها  أبرموا أمورًا يحاربونك بها  ،  وكلما 

 .انتهى .  ويحيق مكرهم السيئ بهم 
  فيا عباد الل إياكم والتشبه بحال اليهود وأفعالهم وقد ذمهم الل  

وحذرنا منهم في غير ما موضع في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه الكريم 
   فالحذر كل الحذر من التشبه بهم. 

  وما أنفع ما كتبه الشيخ عبد العزيز السدحان حفظه الل في كتابه القيم
حيث ذكر فيه عدة معالم على المرء أن يضعها (  أوقات الفتن معالم في  ) 

، في حسبانه وأمام ناظريه فهي معالم تنور له طريقه في زمن الفتن المظلمة 



 للحرب أطفأها هللا( 
ا
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 : فاذكر لكم منها على سبيل االختصار 

مكتوب عليك يا   إن كل أمرًا وقع وسيقع فهو بقدر الل    : أوال*  
 فإذا عرفت هذا فسلم ألمر الل وأرض به،  ابن آدم من قبل أن تولد

إن مقادير الل سبحانه إذا وقعت مهما كانت ال تكون إال   :ثانيا  *  
قد تتبين للبعض وتخفى على الكثير ولكنها في   لحكمة يريدها الل  

ظاهره  في  كان  وإن  ومآلها  باطنها  في  ومصلحة  خير  هي  الشر النهاية  ا 
 .والمهانة 
إن العواطف تنقلب عواصف إذا كانت بغير علم ال من    : ثالثا  *  

فاحذر منها يا عبد الل واضبطها  ،  كتاب وال سنة وما يحركها إال الجهل 
خاصة إذا كانت هذه العواطف خرجت  ،  بضوابط الشرع تنجو من خطرها 
 .عن حمية عصبية أو نصرة حزبية 
أنه ليس كل من تحمس لقول من األقوال  :  ثم ذكر الشيخ حفظه الل

من غير الكتاب والسنة أو منهما لكن فهمه فهمًا غير صحيح أن يكون 
ال بل قد يكون هو عين الباطل فالبد من عرضه على ،  قوله موافق للحق 

الكتاب والسنة وسؤال أهل العلم المعتبرين عن صحة فهمه حتى يتبن له 
 .صوابه من خطئه 

الكتبة    : رابعا  *   من  والحذر  الناس  بين  اإلرجاف  من  الحذر 
 المتصدرين المتعجلين في إصدار األحكام   ك المغرضين والحذر من أولئ 
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واآلراء الذين ليس لهم هم إال القيل والقال بال علم وال دين وال نصيحة  

 .انتهى باختصار وزيادة.  وال تثبت 
الدين وفضله وحرصه  ومن هذا وغيره يا عبد الل يتبين لنا عظم هذا  

،  على أهله حيث ما من خير إال ودلهم عليه وما من شر إال وحذرهم منه 
حيث    رسوله    فما أعظمه من دين ختم الل به الشرائع وصدق الل  
  ىب  نب مب  زب} : قال لنبيه في يوم الحج األكبر وأمام األمة جمعاء 

 .[3المائدة: ] {يت ىت  نت مت زت  رت يب
 .محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الل على نبينا 
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امسة   الة  الخ   المق 
ك اب  ر ك لام   ن    الا  ت  ي  ال ق   ف  

$ 
 ...نبيه وعبده ثم أما بعد الحمد لل حق حمده والصالة والسالم على  

في المقاالت السابقة عرفنا أهمية الرجوع إلى كالم العلماء الكبار 
، الربانيين الراسخين في العلم عند وقوع الفتن خاصة وفي غيرها عامة
، واليوم كالم يكتب بماء الذهب ويأخذ منه قطرات تكحل بها العينان 

 :  إليكم هذا العذب الفرات 

إياكم والغلو في : ) ‘ قال  :  خطورة اإلفراط أو التفريط   : أوال  *  
.  رواه أحمد وغيره وصححه العالمة األلباني ( فإنه أهلك من كان قبلكم ، الدين 

وال شك أن اإلفراط في الدين يحمل اإلنسان على العصبية والغلو في  
وأما التفريط فإنه يحمل صاحبه على تضييع شعائر اإلسالم  ،  تطبيق الشرع 

 .وذهاب معالمه 
قال شيخ اإلسالم ابن ،  عدم معرفة حقيقة الدين اإلسالمي   : ثانيا    * 
ولهذا كان من أصول أهل (:  الحسبة في اإلسالم )  في رسالته   تيمية  

الجماعة  لزوم  والجماعة  األئمة ،  السنة  قتال  في ،  وترك  القتال  وترك 
األئمة من أصول دينهم وأما أهل األهواء كالمعتزلة فيرون قتال  ..،  .الفتنة 
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ــ واألصل الخامس عندهم  ...،    : وتجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة

ــ  (...،  الذي هو قتال األئمة )   األمر بالمعروف والنهي عن المنكر :  هو 
ولهذا استقر أمر أهل السنة والجماعة على ترك القتال في الفتنة لألحاديث 

النبي   عن  الثابتة  يذكرون ،  ‘ الصحيحة  عقائدهم   وصاروا  في  ، هذا 
 .انتهى ....  ويأمرون بالصبر على جور األئمة وترك قتالهم 

 في كتابه قال ابن القيم ، خطورة التعجل وعدم الصبر  : ثالثا  * 
صغارها ،  ومن تأمل ما جرى على اإلسالم في الفتن (:  إعالم الموقعين ) 

وهو إذا خشي من تغيير المنكر )   ــ وكبارها رآها من إضاعة هذا األصل  
فطلب إزالته ،  وعدم الصبر على المنكر   ــ (  وقوع منكر أكبر منه فال يغير 

 .انتهى .  فتولد منه ما هو أكبر منه

منهاج )   قال شيخ اإلسالم في كتابه :  االعتبار بمن سبق  : رابعا  *  
،  المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة وكان أفاضل  (:  السنة 

كما كان عبد الل بن عمر رضه عنهما وابن المسيب وعلي بن الحسين  
يزيد  على  الخروج  عن  الحرة  عام  ينهون  الحسن ،  وغيرهم  كان  وكما 

في فتنة    ــ على الحجاج    ــ البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج  
األشعث أرا .....،  ابن  لما  الحسين  ولهذا  أهل    د  إلى  يخرج  أن 

كابن عمر ، أشار أفاضل أهل العلم والدين ، العراق لما كاتبوه كتبًا كثيرة 
، وابن عباس وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ال يخرج 

 . غلب على ظنهم أنه يقتل
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من   ‘ وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي  ...،    : ثم قال  

الصبر على جور األئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح األمور 
وأن من خالف ذلك متعمدًا أو مخطئًا لم  ،  للعباد في المعاش والمعاد 

فساد  بل  بفعله صالح  الرسول  ،  يحصل  أثنى  الحسن    ‘ ولهذا  على 
) بقوله  الل :  وسيصلح  سيد  هذا  ابني  من إن  عظيمتين  فئتين  بين  به   

ولم يثِن على أحد ال بقتال في فتنة وال بخروج .  رواه البخاري (  المسلمين 
 .وال نزع يد من طاعة وال بمفارقة جماعة ،  على األئمة 
وهذا يبين أن اإلصالح بين الطائفتين كان محبوبًا ...،    : ثم قال 

ـ وإن ما فعله الحسن من ذلك كان من  ‘  ممدوحًا يحبه الل ورسوله ـ 
ولو كان القتال واجبًا ،  ‘ أعظم فضائله ومناقبه التي أثنى بها عليه النبي  

 .على أحد بترك واجب أو مستحب   ‘ لم يثن النبي  ،  أو مستحباً 
  ــوكثير ممن خرج على والة األمور ــ أو أكثرهم  ...،    :ثم قال 

ــ   م إنما خرج لينازعهم مع استئثاره  أي حوز األمراء للمال وغيره )   عليه 
ثم إنه يكون لولي األمر ذنوب ،  ولم يصبروا على االستئثار   ــ (  ومنع العامة 

ويبقى المقاتل له ظانًا ،  أخرى فيبقى بغضه الستئثاره يعظم تلك السيئات
اتله لئال تكون فتنة ويكون الدين كله لل ومن أعظم ما حركه عليه أنه يق

 نت  مت  زت  رت} :  كما قال تعالى،  إما والية وإما مال ،  طلب غرضه 
 ‘ وفي الصحيح عن النبي  .  [٥8التوبة:  ]  {ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت

، ثالثة ال يكلمهم الل وال ينظر إليهم يوم القيامة وال يزكيهم : ) أنه قال 
ورجل بايع إماما  ال يبايعه إال   ــ وذكر منهم    ــ ...    :ولهم عذاب عظيم 
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 .رواه البخاري ومسلم (  وإن منعه سخط ،  لدنيا إن أعطاه منها رضي 

وقل من خرج على إمام ذي سلطان إال كان : وقال في موضعًا آخر
وغاية هؤالء ...،  ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير 

...،  يَغلبوا ثم يزول ملكهم فال يكون لهم عاقبة وإما أن  ،  إما أن يُغلبوا 
والل تعالى ال يأمر بأمر ال يحصل به صالح ،  فال أقاموا دينًا وال أبقوا دنيا 

وإن كان فاعل ذلك من أولياء الل المتقين ومن ، الدين وال صالح الدنيا 
 .انتهى ...  أهل الجنة 

هاء فتنة حيث قيل له بعد انت  وأختم لكم بكالم اإلمام الشعبي  
: فقيل له،  ابن األشعث وقد كان مما خرج مع ابن األشعث على الحجاج 

وال فجرة ،  أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء :  قال ؟!  أين كنت يا عامر 
، لم نكن بررة أتقياء فنصبر على ظلم السلطان ونلزم بيوتنا :  أي.  أقوياء 

قاتلناه قلياًل ثم جبنا ولم نكن لما خرجنا فجرة أقوياء في قتال الحجاج بل  
فرحم الل أئمة أهل السنة والجماعة ما إن يروا الحق  . انتهى ، وهربنا منه 

فرحمهم الل رحمة واسعة ورحمنا   له  ملتزمين  إليه مذعنين  يرجعوا  إال 
 .معهم وأسكنا وإياهم فسيح جناته

الحمود  محمد  شيخنا  رسالة  إلى  فليرجع  االستزادة  أرادة  ومن 
ورسالة شيخنا عبد الل العبيالن (،  المخرج من الفتن )   النجدي حفظه الل 

 .مبتغاه  ا فسيجد فيهما وفي غيرهم(،  موقف المؤمن من الفتن )   حفظه الل
 .وصلى الل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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ل ي اهلل   ال دع وة  ا 
ا ا وناجح  ا ومؤثر   كيف تكون داعية مخلص 

$ 
كل ما يعرفه الشرع ويأمر به ويمدحه ويُثني :  معنى المعروف شرعاً 

 .على أهله 
 .كل ما يُنكره الشرع وينهى عنه ويذمه ويذم أهله:  معنى المنكر شرعاً 

ما اشتمل عليه :  الدعوة شرعاً معنى   بإيصال  المؤهل  الداعية  قيام 
أصناف  مع  يتناسب  بما  القويم  المنهج  وفق  كافة  الناس  إلى  اإلسالم 

 . وأحوال المدعوين ليفوزوا بسعادة الدنيا واآلخرة
هي الدعوة إلى اإليمان بالل : ) وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  

  ، فيما بتصديقهم  رسله  به  جاءت  به   وبما  فيما ،  أخبروا  وطاعتهم 
 ....( أمروا

هي إخراج الناس من الظلمات إلى النور :  وقال الشيخ ابن باز  
وإرشادهم إلى الحق حتى يأخذوا به وينجوا من النار وينجوا من غضب  

وإخراج الجاهل ،  وإخراج الكافر من ظلمة الكفر إلى النور والهدى ،  الل 
صين من ظلمة المعصية إلى نور والعا،  من ظلمة الجهل إلى نور العلم 

 .الطاعة 



ا( الدعوة إلى هللا  ا وناجحا ا ومؤثرا  )كيف تكون داعية مخلصا
 

 

191 

w 
 :  حكم الدعوة إلى هللا    

 .فرض كفاية على الصحيح من أقوال أهل العلم 
شرعاً  الداعية  والتكليف :  معنى  التأهيل  عوامل  فيه  تتوفر  من  هو 

والقائم على إيصال دين اإلسالم إلى الناس كافة وفق منهج  ،  الشرعي 
 .الدعوة القويم 

 : الداعي إلى هللا صفات   

لل   ــ  1 دعوته  في  من  :  ومنه   اإلخالص  المالي  األجر  عدم طلب 
 . الناس 

 .في طريقة دعوته  ‘ متابعة النبي   ــ 2
 .التعلم والتفقه قبل األمر والنهي ــ 3
الرفق واللين والعفو في موضعه والشدة والغلظة والحزم في  ــ 4

 .موضعه عند الدعوة إلى الل 
 .األمر والنهي الحلم والصبر على األذى بعد   ــ 5
 :  معرفة أحوال المدعوين  ــ 6
 .دعوة الجاهل .أ 

 .دعوة العالم بالمنكر .ب 
 .دعوة الوالدين  .ت 
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 . دعوة الشيخ واألستاذ المعلم  .ث 
 .دعوة الزوجة لزوجها  .ج 
 .دعوة السلطان واألمير .ح 
 .الحرص على هداية الناس للحق والبعد عن الباطل  ــ  7
والعربي   واألنثى دعوة جميع الناس للحق الكبير والصغير والذكر   ــ  8

 .واألعجمي 
التخلق بالخلق األحسن والصفات الكريمة فإنها من أعظم سبل  ــ  9

 .التأثير باآلخرين وقبول الدعوة منهم
الصدق في دعوته وعدم الكذب ولو لمصلحة الدعوة فإنه من  ــ 10
 .الباطل

 . التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح   سؤال الل   ــ  11
 . االجتهاد في طلب العلم ــ 12
 .اجتناب جميع المعاصي والذنوب  ــ 13
 .عدم التكبر والحياء في العلم  ــ 14
 .معرفة الدعوة وشروطها وأساليبها  ــ  15
 .أن يكون مستقيم الظاهر والباطن ــ 16
 .أن يفرح ويسعد بما يدعو إليه  ــ 17
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 .أال يكون سريع الغضب  ــ 18
 .أن يكون رحيمًا بالناس وخاصة الجاهل والضعيف منهم ــ 19
 .أن يترفع عن السباب والشتم  ــ  20
 .ينتصر للنفس وإنما ينتصر للحق أال   ــ 21
 .منه  ص أال يستهين بالمسيء ويستنق  ــ 22
 .أال يكون عجواًل مندفعاً  ــ 23
 .أال يكون طماعاً  ــ 24
 .أال يتعصب وال يتحزب وال ينتمي إال للكتاب والسنة  ــ 25
ولتعلم ،  عدم الحرص على اإلفتاء والفتوى فإنها مزلة أقدام  ــ  26

 .أن هناك من يكفيك من أهل العلم والصالح
 .جاعاً أن يكون ش  ــ 27
 .أن يكون صبورًا يتحمل المشاق والجهد ــ 28
أن يكون كريمًا بنفسه وراحته وعلمه وماله وجاهه وبدنه في  ــ  29

 . خدمة الناس والمدعوين
 .معرفة الداعي حقيقة نفسه وضعفها وتقصيرها ــ 30
 .التأسي والتشبه بأهل الصبر والعزائم  ــ 31
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 .عدم االهتمام والتأثر بمدح الناس أو ذمهم له  ــ 32
على صالح   ــ 33 ألن  الحرص  واألوالد  الزوجة  وخاصة  األهل 

 .الناس كما ينظرون إلى الداعي كذلك ينظرون إلى أسرته وتأثيره عليهم 
 .يستشعر مسؤولية الكلمة ويفكر قبل أن يجيب ــ  34
 .مبارك أينما كان وحل ونزل  ــ 35
 . يداري وال يداهن وال يجامل على حساب الدين ــ  36
 .ال تفارق االبتسامة والبشاشة وجهه ــ 37
 .وهيبة وسمت حسن ذو وقار   ــ 38
 .يُكثر من االستشارة واالستخارة ــ  39
 .االتصال بالعلماء والقرب منهم  ــ 40
 .الشفقة والحرص على المدعوين  ــ 41
 .حمل هم اإلسالم والدعوة إليه  ــ 42
 .إحسان الظن بالمسلمين ــ  43

  : مقومات الداعي إلى هللا    

 .الكتاب والسنة بفهم سلف األمة  ــ  1
 .اإلجماع  ــ 2
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 .القياس الصحيح  ــ 3
 .( 1)االجتهاد  ــ 4

 : أنواع وأساليب الدعوة إلى هللا   

 .القدوة الحسنة  ــ  1
 .الهجر للمذنب  ــ 2
 .الترغيب والتشويق والترهيب والتخويف  ــ 3
 .التذكير  ــ 4
 .التهديد واإلنذار  ــ 5
 .الحكمة ــ 6
 .الموعظة الحسنة ــ  7
 .الحوار والمناقشة ــ  8
 .المجادلة بالتي هي أحسن  ــ  9
وهي خاصة للمتخصصين بعلم الردود والشبه :  المناظرة ــ 10

 .والرد عليها 
 .الجهاد في سبيل الل إلعالء كلمة الل  ــ  11

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إال العلماء الكبار بعد تحقق شروط وأهلية االجتهاد. مرتبة كبرى ال يصل إليها   ( 1) 
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 : طرق اإلقناع في الدعوة إلى هللا   

 .االستدالل باألدلة الشرعية  ــ  1
 .االستدالل بأدلة الفطرة  ــ 2
 . االستدالل باألدلة العقلية ــ 3
 .االستدالل باألدلة الحسية المشاهدة  ــ 4

 : مواضيع الدعوة إلى هللا   

 .الصحيحة بيان توحيد الل وإبراز العقيدة  ــ  1
 .الدعوة إلى السنة والتحذير من البدعة ــ 2
 .بيان أحكام الشريعة من حالل وحرام  ــ 3
 .الدعوة إلى مكارم األخالق  ــ 4

 : أحوال ل تجب فيها الدعوة   

 .عند رفض قبولها واالنتفاع بها ــ  1
 .عند ترتب مفسدة أكبر من تغييرها ــ 2
 .عند عدم القدرة عليها أو الخوف من ضررها على الداعية  ــ 3

 : وسائل الدعوة   

 .اللقاءات العامة كالمحاضرات والندوات  ــ  1
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 . اللقاءات الخاصة كالدروس الخاصة بطالب العلم  ــ  2
والهدية الرمزية من شخص  ،  الدعوة الفردية بالنصيحة الفردية  ــ  3
 . لآلخر 

تدعو   الدعوة الجماعية غير المنظمة كالمجموعات األخوية التي  ــ 4
 .من وقت آلخر 

المنظمة تحت عمل تنظيمي وإداري ال حزبي الدعوة الجماعية   ــ 5
وال والء وال براء وإنما تحت راية اإلسالم والدولة وأمير البلد أو رئيس 

 .الدولة التي ينتمي لها 
 .الكتابة بإرسال رسالة أو مقال  ــ 6
 .التأليف بكتابة كتاب أو كتيب أو مطوية ــ  7
 .الصحف والمجالت  ــ  8
والمسابقات المسجد ودروسه وخطبه ومواعظه وحلقات القرآن   ــ  9
 .العلمية

 .اإلنترنت ومواقعه وبرامجه  ــ 10
والسناب    في تويتر والفيس بوك واالنستغرام واليوتيوب والتلغرام  ــ  11

المتطورة  الحديثة  البرامج  وجميع  كلود  والساوند  أب  والواتس  شات 
 .والمستجدة 
الشرعية   المقاطع التصويرية والصوتية والصور الدعوية والبرامج  ــ 12
 .الحاسوبية 



ا( الدعوة إلى هللا  ا وناجحا ا ومؤثرا  )كيف تكون داعية مخلصا
 

 

198 

w 
 .مراكز الدعوة واللجان العلمية والخيرية  ــ 13
 . األندية الصيفية والربيعية ــ 14
 .الدواوين في البيوت والمنازل  ــ  15
 .المكتبات العلمية ودور النشر  ــ 16
 .األندية الرياضية وخاصة مصلياتها  ــ 17
 .الجمعيات ولجان الدعوة فيها والمبرات الخيرية  ــ 18
 .المستشفيات وخاصة زيارة المرضى ودعوتهم ــ 19
 .اليات والتعريف باإلسالممراكز توعية الج ــ  20
 .المخيمات الشتوية والربيعية الدعوية ــ 21
العلمية  ــ 22 الطالبية  واللجان  والمعاهد  والجامعات  المدارس 

 .والثقافية واستغالل المساجد وأنشطتها في هذه األماكن الحيوية
 : عوائق في طريق الدعوة   

 .إعراض الناس عن قبول دعوتك ــ  1
 .وفعالً األذى من الناس قواًل   ــ 2
 .تأخر النصر والفرج  ــ 3
 .قلة المعين والنصير على هذا الطريق ــ 4
 .ضعف الهمة والعزيمة  ــ 5
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 .وقوع حب الدنيا وملذاتها في القلب ــ 6
 .ورود الشبهات وكثرتها وعدم معرفة الرد عليها ــ  7
 .الرياء وحب الظهور والشهرة ــ  8
 .فتنة المنصب والسيادة  ــ  9
 .طلب الحمد والثناء والمدح من الناس ــ 10
 .والُعجب ورؤية النفس ،  على الناس والتكبر عليهم الترفع  ــ  11
 .مضايقة األهل واألقارب والصد عن الخير  ــ 12
االنشغال بتصنيف الناس والتحذير منهم بالظن ودون تثبت   ــ 13

والتحذير في األصل يرجع فيه إلى كبار أهل العلم  ،  وترك طلب العلم 
 .الراسخين فيه

م ويحب التعلق باألشخاص والغلو فيهم فيعادي من يعاديه  ــ 14
 .من يحبهم ولو كان الحق بعيدًا عنهم

سقوط بعض القدوات أو المستقيمون من عينه أو وقوعهم في   ــ  15
وليعلم أنه ليس أحد معصوم ،  فيضعف لذلك ،  خطأ أو تركهم لالستقامة

 .إال األنبياء والرسل  
الحذر من االنتكاسة الخفية وهي بقاء الظاهر مستقيمًا وأما  ــ 16

وهو بالضعف  أصيب  في    الباطن  والوقوع  العبادات  من  كثيرا  ترك 



ا( الدعوة إلى هللا  ا وناجحا ا ومؤثرا  )كيف تكون داعية مخلصا
 

 

200 

w 
 .والسيئات   المعاصي 
فالبد من ،  ضعف التكسب وقلة طلب المعيشة وذات اليد  ــ 17

حتى ال يحتاج لسؤال الناس  ،  التوازي وتعفيف النفس بالكسب الحالل 
أو يعلم الناس بحاله فُيتصدق عليه فيقبل منهم فينكسر أمامهم وتضعف 

 .دعوته لهم 
المادي خاصة إذا كانت الدعوة جماعية أو تعاونية  قلة الدعم   ــ 18

 .كبيرة 
 : من طرق نجاح الدعوة   

 .تحري األوقات المناسبة للمدعوين  ــ  1
معرفة عرف الناس ومذهبهم في الفقه وعدم معارضته إذا كان  ــ 2

 .عندهم دليل صحيح 
بالمال أو بالجاه  ــ 3 تأليف القلوب واجتماعها بالكلمة الطيبة أو 
 .للمدعووالخدمة  
التأليف بالعفو الصفح في موضع المقدرة من االنتقام واألخذ   ــ 4
 .بالحق 
 .الكناية وعدم ذكر األشخاص بأسمائهم إال إذا احتيج إلى ذلك  ــ 5
إجابة السائل على سؤاله والزيادة عليها بأشياء تنفعه وتفتح له  ــ 6
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 .أبواب أخرى في الخير

األفها ــ  7 إلى  تصل  حتى  وموعظته  كالمه  في  األمثال  م ضرب 
 .بوضوح 
المناسب  ــ  8 الناجح  النافع  الدواء  ومعرفة  بدقة  الداء  تشخيص 
 .للمدعو
معرفة منازل الناس ومكانتهم وأحوال كل شخص بعينه وإنزالهم  ــ  9
 .منازلهم 

 .البدء باألهم فالمهم في الدعوة إلى الل   ــ 10
 .يعتني بالقواعد الشرعية في دعوته ــ  11
 .والمفاسديراعي فقه الموازنة بين المصالح   ــ 12
 .يعتني ببيان محاسن اإلسالم وفضائله  ــ 13
 .يتقن المحاورة وآدابها  ــ 14
 .يتعاهد المسلمين بالزيارة والتواصل ــ  15
 .تعاهد المستقيم الجديد والحرص عليه ــ 16
 . عدم مواجهة المذنب بالزجر والنصح أمام الناس ــ 17
تنمية مواهب وقدرات الدعاة من حين آلخر كاالنضمام إلى  ــ 18

 .عملية تفيدهم في مجال تخصصهم ودعوتهم دورات تدريبية وورش  
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االعتناء واالهتمام باختيار الصحبة الصالحة المصلحة المعينة  ــ 19

 .على الدعوة إلى الل 
العلم بأنظمة االحتساب والدعوة في البلد المقيم به حتى ال   ــ  20

 .يتعرض للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية

باباً  ــ 21 له  ففتح  بابًا  المدعو  على  أغلقت  إن  إذا  شرعي  آخرًا   
 . استطعت إلى ذلك سبيالً 

 . التنويع في الطرح والتجديد في األساليب مهم في قبول الدعوة  ــ  22
 .استفتاح قلوب المدعوين بكثرة الدعاء لهم ــ 23
الضوابط   ــ 24 ووفق  المستطاع  قدر  أماكنهم  في  المدعوين  إتيان 

 .الشرعية مطلب من مطالب نجاح الدعوة وانتشارها ونفع ثمرتها 
 . اجتناب ما يشين من كثرة المزاح وفضول الكالم ــ 25
مجاالت  ــ  26 وينوع  ويبقي  يساعد  الذي  المادي  الدعم  وجود 

 .وأنشطة الدعوة خاصة الدعوة الجماعية والتعاونية 

 : قواعد لبد أن ينتبه لها الداعية ويجعلها أمام ناظريه   

 .الهدى العبرة في الدعوة بموافقة الحق ال كثرة األتباع على غير   ــ  1
 .من أصول الدعوة البراءة من المشركين ومن أهل البدع  ــ 2
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بإقامة  ــ 3 تعالى  الل  إلى  االعتذار  دعوته  في  الداعية  مقاصد  من 

 . الحجة وهداية المدعوين
 .تحديث الناس على قدر أفهامهم حزام أمان من الفهم المغلوط ــ 4
 .وليس كل ما يُعلم يقال ،  لكل مقام مقال  ــ 5
وهو  ــ 6 الوعظ  في  ) األصل  والترهيب :  والتخويف  ( التذكير 

 .واإليجاز(  من وقت آلخر : ) التخول أي
 .كما أنه ال أمان من ضالل أحد ، ال يأس من هداية أحد  ــ  7
وخاصة  ــ  8 المخالفات  في  الوقوع  تسوغ  ال  المقاصد  سالمة 

 .الوسائل المحرمة في الدعوة 
المؤمن الذي يُخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي   ــ  9

 .وال يصبر على أذاهم ال يُخالط الناس  
لكن  ــ 10 بشر  للداعية ألنه  النفس مطلوب  والترفيه عن  الترويح 

 .البد وأن يكون مبنيًا على الوسطية واالعتدال 
تبعه  ــ  11 من  أجور  مثل  األجر  من  له  كان  هدى  إلى  دعا  ، من 

 .والعكس بالعكس
 .ال إنكار في مسائل االجتهاد ــ 12
ذا كان ستر عورة المسلم وحرمة إشاعتها والتحدث بها إال إ  ــ 13
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 .معلنًا مجاهرًا بالمعصية مستخفًا بها 

العفو عن ذوي الهيئات والمقامات الرفيعة إذا وقعوا في زلل   ــ 14
 .أو غلط  أمرًا مطلوب إال في الحدود الشرعية

المصلحة  ــ  15 مع  يدور  باإلنكار  واإلسرار  حسب ،  اإلعالن 
 .الشخص والحال واألثر المترتب على ذلك 
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مة   ان    ال خ 

$ 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا   وفي الختام أسال الل  

بما قرأنا وسمعنا وأن يزيدنا علمًا وعماًل وتقوى وأن يوفقنا إلى كل ما 
، وباإلجابة جدير ،  يحبه ويرضاه من األقوال واألعمال أنه على ذلك قدير 

 .وهو نعم المولى ونعم النصير 
األعزاء  القراء  إخواني  من  وهم  ،  وأرجو  أو  خطأ  وجدوا  في إذا 

الخطأ  أو  الوهم  ذلك  يصلحوا  أن  أمكن  ،  الكتاب  إذا  عليه  وينبهوني 
أو على  (  faleh0083@qmail. com)   بمراسلتي على البريد اإللكتروني 

 .( ٥0٤87799: )رقم الواتس آب 
 : قال الشاعر 

فســـــــد   عيبــًا  تجــد   الخلــلإن 
 

يـــُب    ـع يـــه  ـف ال  ـمن   وـعالجـــل 
 

 :  آخروقال  
ــط  ــلـ خـ إذا  ــاك  أخـ ــح  ــامـ  ســـــ

 

بـــالـــغـــلـــط   ــابـــة  اإلصـــــ  مـــنـــه 
 

قـط  ــاء  ســـــ مـــا  الـــذي  ذا   مـن 
 

فــقــط  الــحســـــــنــى  لـــه   ومــن 
 

 :  وقال آخر
 أخا العلم ال تعجل لعيِب مصـــنفاً 

 

عــلــمِ   تــُ مــنـــه  زلـــةِ  تــتــيــقــن   ولــم 
 

mailto:faleh0083@qmail.com
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هِ  ًا بنقلـِ ــد الراوي كالـم  فكم أفســـ

 

 وكم حرف المنقوَل قومًا وصحُفوا 
 

 أضـحى للمعنى مغيراً وكم ناـسخًا  
 

 وجاء بشــــيء  لم يُرده الُمصــــِنُف  
 

بستان )   كتابه   ختام قال ابن الجوزي في  في الختام ما أجمل ما  و 
 (:  الواعظين 

مـحـمـــد عـلـى  ــل  صـــــ  الـلـهـم 
 

ــر  ــظ ــن ب ــن  ــي ع اتصــــــلـــت   مـــا 
 

ــر ــطـ ــمـ بـ أرض  ــت  ــرفـ ــزخـ  وتـ
 

ــر  ــمــ ــتــ واعــ ــاج  حــ ــج   وحــ
 

ــر وقصــــ وحــلــق  ونــحــر   ولــبــى 
 

الحجر  وقبـــل  بـــالبيـــت   وطـــاف 
 

 بحمد الل االنتهاء من هذه الورقات في يوم من شهرتم  
 

 هـ1٤٤1/ذو القعدة/ 7
 م2020/ 6/ 28

 
 

 



 

 

  
 

 م لجق  
الات    ص وز ال مق 
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ع وال مضادز  ال مراج  
$ 

للزبيدي  .1 البخاري  صحيح  ألحاديث  )   مختصر  الصريح  التجريد  المسمى 
 (.الجامع الصحيح

 . مختصر صحيح مسلم للمنذري   . 2
 . رياض الصالحين للنووي  . 3
 (.أعداد القسم العلمي بدار الوطن)  وسيلة لكسب الحسنات  13٥رسالة    . ٤
 . ألبن قيم الجوزية   ‘فتاوى الرسول    . ٥
طبعة جمعية  ،  للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي ،  المخرج من الفتن   . 6

  ــ هـ 1٤17ط/ األولى ،  الناصر للزكاة والصدقات إحياء التراث اإلسالمي لجنة صباح  
1997. 

راجعه العالمة  ،  للشيخ عبد الل بن صالح العبيالن ،  موقف المؤمن من الفتن   . 7
طبعة جمعية إحياء التراث اإلسالمي لجنة الدعوة واإلرشاد فرع  ،  عبد العزيز بن باز 

 .م 2003  ــ هـ  1٤2٤ط/ األولى  ،  العمرية 

،  لإلمام الحافظ أبي عبد الل الحاكم النيسابوري ،  الصحيحين المستدرك على    . 8
  ــهـ 1٤28ط/ األولى ،  ودار ابن حزم ،  الدار العثمانية للنشر ، اعتنى به صالح اللحام 

 .م 2007
تحقيق شعيب األرنؤوط واللجنة  ،  المسند لإلمام أحمد بن حنبل الشيباني  . 9

 .م 2008هـ ــ  1٤29الثانية  مؤسسة الرسالة ط/  ،  العلمية بالمؤسسة 
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حققه وخرج أحاديثه حمدي  ،  للحافظ سليمان الطبراني،  المعجم الكبير   .10
 .م 2010هـ ــ  1٤31ومكتبة األصالة والتراث ط/ األولى  ،  مؤسسة الريان ،  السلفي

هـ ــ  1٤27مكتبة الرشد  ،  لإلمام الحافظ مسلم بن الحجاج ،  صحيح مسلم   . 11
 .م 2006

للعالمة محمد ناصر  (،  الفتح الكبير )   الجامع الصغير الصغير وزيادتهصحيح    . 12
األلباني  اإلسالمي،  الدين  التراث  إحياء  الثالثة  ،  جمعية  ط/  اإلسالمي  والمكتب 

 . م 2000هـ ــ  1٤21

البخاري  .13 البخاري،  صحيح  إسماعيل  بن  محمد  الحافظ  ترقيم  ،  لإلمام 
 .م 200٤هـ ــ  1٤2٥فة الدينية ط/ األولى  مكتبة الثقا ،  وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي 

بلبان  . 1٤ ابن  بترتيب  حبان  ابن  التميمي ،  صحيح  حبان  بن  ،  لإلمام محمد 
بلبان  بن  علي  الدين  لألمير عالء  الثالثة  ،  والترتيب  ط/  الرسالة  ــ  1٤18مؤسسة  هـ 

 .م 1997

مسلم  . 1٥ صحيح  على  النووي  النووي ،  شرح  يحي  الدين  راجعه  ،  لمحي 
 . م 200٤هـ ــ  1٤2٥مكتبة الرشد ط/ األولى  ،  واعتنى به عبد السالم علوش

تحقيق إسالم  ،  لإلمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ،  السنن الكبرى   .16
 . م2008هـ ــ  1٤29دار الحديث القاهرة ط/  ،  عبد الحميد 

أحاديثه  حققه وخرج  ،  لإلمام الحافظ أحمد بن علي التميمي ،  مسند أبي يعلى   . 17
 . م 2009هـ ــ  1٤30ودار مأمون للتراث ط/ األولى  ،  مكتبة الرشد ،  حسين أسد 

حكم على أحاديثه  ،  لإلمام الحافظ محمد بن عيسى الترمذي ،  سنن الترمذي   .18
مكتبة المعارف  ،  اعتناء الشيخ مشهور آل سلمان ،  وآثاره وعلق عليه العالمة األلباني

 .ط/ األولى ،  للنشر والتوزيع 
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حكم على أحاديثه  ،  لإلمام الحافظ سليمان السجستاني،  سنن أبي داود   . 19

مكتبة المعارف  ،  اعتناء الشيخ مشهور آل سلمان ،  وآثاره وعلق عليه العالمة األلباني
 .ط/ األولى ،  للنشر والتوزيع 

حكم على  ،  لإلمام الحافظ أبي عبد الل محمد القزويني ،  سنن ابن ماجه   .20
وآثاره   األلبانيأحاديثه  العالمة  عليه  آل سلمان ،  وعلق  الشيخ مشهور  مكتبة  ،  اعتناء 

 . ط/ األولى ،  المعارف للنشر والتوزيع 

مؤسسة الرسالة  ،  للحافظ شمس الدين محمد الذهبي ،  سير أعالم النبالء  . 21
 .م 2001هـ ــ  1٤22الطبعة/ الحادية عشرة  

المختوم   . 22 المباركفوري،  الرحيق  الرحمن  وزا ،  لصفي  األوقاف  طبعة  رة 
 .م 2007هـ ــ  1٤28والشئون اإلسالمية بدولة قطر ط/  

،  ألبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ،  بستان الواعظين ورياض السامعين   .23
دار الكتاب والسنة للنشر الدولي  ،  حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه منصور آل عبد الل 

 .هـ 1٤31ط/ األولى  

مكتبة  ،  للشيخ عبد العزيز الراجحي،  القواعد والفوائد تقييد الشوارد من    . 2٤
 .م 2006هـ ــ  1٤27الرشد ط/ الثانية  

باإلمام    ــالكبائر    .2٥ الشهير  الذهبي  أحمد  بن  الل محمد  عبد  أبي  للحافظ 
 .تحقيق الشيخ مشهور بن حسن ،  1٤29/2008ط/ الثالثة  ،  مكتبة الفرقان ،  الذهبي 

جمع    ــ (  المجوعة الثانية )   العلمية واإلفتاء   فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث   . 26
ويش  ط/  ،  طبعة الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء،  وترتيب أحمد عبد الرزاق الد 

 .1٤26/200٥األولى  

ـ لإلمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة    .27 المكتب    ــصحيح ابن خزيمةـ 
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 .2003/ 1٤2٤ط/ الثالثة  ،  اإلسالمي 

لإلمام الحافظ عماد    ــ (  المشهور بالتفسير ابن كثير )   تفسير القرآن العظيم   . 28
ط/  ،  دار اآلثار للنشر والتوزيع ،  الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي 

 .1٤30/2009األولى  

،  لإلمام الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري  ــ الترغيب والترهيب    . 29
 . اعتناء أبو صهيب الكرمي ،  بيت األفكار الدولية 

لخالد  )  الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام  .30
 (.م 2007هـ/1٤28ط/ الخامسة  ( )الجريسي

والولي   .31 بالنبي  التوسل  حكم  في  الجلي  محمد  ،  القول  العالمة  تأليف 
طبعة رئاسة إدارة  ،  صححه وأضاف إليه الشيخ إسماعيل األنصاري،  السالم خضر  عبد 

 . م2002هـ ــ  1٤23ط/ الثانية  ،  البحوث العلمية واإلفتاء 

الفضالء في  اإلسبال لغير خيالء وبعض أحكامه من أقوال السلف واألئمة    . 32
تأليف الوليد  ،  تقديم العالمة أحمد بن حجر آل بوطامي ،  ضوء الكتاب والسنة الغراء 

 .مكتبة ابن تيمية الشارقة ،  بن سيف النصر

عبد الرحمن    تأليف العالم الكبير ،  تذكرة أولي البصائر في معرفة الكبائر  . 33
وتحقيق طالب  ،  األرناؤوط تقديم المحدث عبد القادر  ،  بن علي المعروف بابن الجوزي 

 .م 2008هـ ــ  1٤29بيروت ط/ الثانية    ــدار ابن كثير دمشق  ،  عواد 

تعليق  ،  تأليف أحمد بن حجر المكي الهيتمي،  الزواجر عن اقتراف الكبائر   . 3٤
هـ ــ  1٤19ط/ األولى  ،  دار المعرفة بيروت ،  تخريج خليل مأمون شيحا،  محمد حلبي

 .م 1998

حققه وخرج أحاديثه الشيخ عبد الرحمن  ،  السري الكوفي هناد بن ،  الزهد   . 3٥
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 .م 198٥هـ ــ  1٤06ط/ األولى  ،  دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي ،  الفريوائي

المحمدية   . 36 الشمائل  بالترمذي،  مختصر  الشهير  بن سورة  ،  لإلمام محمد 
مكتبة المعارف للنشر  ،  واختصره وحققه العالمة المحدث محمد ناصر الدين األلباني

 .م 2002هـ ــ  1٤22ط/ الثالثة  ،  والتوزيع 

،  تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين   .37
مكتبة  ،  لإلمام محي الدين أبي زكريا أحمد بن إبراهيم الشهير بابن النحاس الدمشقي 

 . م 2002هـ ــ  1٤23ط/ األولى  ،  عباد الرحمن ومؤسسة الريان

حكم على أحاديثه  ،  لإلمام أحمد بن شعيب الشهير بالنسائي،  النسائي سنن    . 38
مكتبة المعارف  ،  اعتناء الشيخ مشهور آل سلمان ،  وآثاره وعلق عليه العالمة األلباني

 .ط/ األولى ،  للنشر والتوزيع 

دار القاسم ط/  ،  الشيخ العالمة بكر بن عبد الل أبو زيد ، حراسة الفضيلة  . 39
 .م 2001  هـ ــ1٤22التاسعة  

الدولية  .٤0 المؤتمرات  في  المرأة  على  فؤاد  ،  العدوان  الدكتور  تأليف 
 .م 200٥هـ ــ  1٤26إصدار مجلة البيان ط/ األولى  ،  الكريم العبد 

دار  ،  للعالمة شرف الحق العظيم آبادي،  عون المعبود شرح سنن أبي داود   . ٤1
 .م 2007هـ ــ  1٤28الكتب العلمية ط/ األولى  

تأليف محمد بن رياض  (،  مجموعة من العلماء)   موسوعة األحكام الشرعية   .٤2
 . م 200٥هـ ــ  1٤2٥المكتبة العصرية ط/ األولى  ،  األحمد 

السنة    . ٤3 أهل  السلف  مذهب  على  الرشاد  سبيل  إلى  والهداية  االعتقاد 
تخريج وتعليق فريح  ،  لإلمام أبي بكر أحمد بن الحسين الشهير بالبيهقي ،  والجماعة 
 .م 2003هـ ــ  1٤2٤ط/ الثانية  ،  طبع رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء ،  الُبهالل 
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(  وبهامشه نهر الخير على أيسر التفاسير)   أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير   . ٤٤

 .هـ 1٤2٤مكتبة العلوم والحكم ط/ األولى  ،  تأليف أبي بكر جابر الجزائري 
بالبربهاري لإلمام الحسن بن علي  ،  شرح السنة   . ٤٥ تحقيق وتعليق  ،  الشهير 

 .هـ 1٤28مكتبة دار المنهاج ط/ الثانية  ،  عبد الرحمن الجميزي 
مؤسسة الرسالة  ،  تأليف أبي الفداء عبد الرقيب اإلبي ،  كرامات األولياء   . ٤6

 .م 2012هـ ــ  1٤33ط/ الثالثة  ،  ناشرون ودار العاصمة ومكتبة ابن تيمية 
لإلمام يحي بن شرف الشهير  ،  األربعين النووية المنحة الربانية في شرح    . ٤7
دار العاصمة ط/  ،  اعتناء عادل مرسي ،  والشرح للعالمة الشيخ صالح الفوزان ،  بالنووي 
 . م 2008هـ ــ  1٤29األولى  

والشرح  ،  لإلمام يحي بن شرف الشهير بالنووي،  شرح األربعين النووية   . ٤8
سة الشيخ ابن عثيمين ط/ الثالثة  دار الثريا بإشراف مؤس،  للعالمة محمد بن عثيمين 

 .م 200٤هـ ــ  1٤2٥
والشرح  ،  لإلمام يحي بن شرف الشهير بالنووي ،  شرح األربعين النووية   . ٤9

دار البشائر  ،  تحقيق وتعليق محمد ناصر العجمي ،  لإلمام علي بن داود العطار الشافعي 
 .م 2008هـ ــ  1٤29اإلسالمية ط/ األولى  

األ   .٥0 في شرح  التعيين  بن،  ربعين كتاب  سليمان  الدين  القوي    لنجم  عبد 
الحنبلي  عثمان ،  الطوفي  أحمد  األولى  ،  تحقيق  ط/  المكية  والمكتبة  الريان  مؤسسة 

 .م 1998هـ ــ  1٤29
عبد الل أبو    للعالمة بكر بن ،  معجم المناهي اللفظية ويليه فوائد في األلفاظ   . ٥1

 . م 1996  ــ  1٤17دار العاصمة ط/ الثالثة  ،  زيد 
ابن عثيمين   . ٥2 اللفظية للعالمة  دار ،  تأليف أشرف بن يوسف ،  المناهي 

 .الجوزي القاهرة   ابن 
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من  (  والدينية   واالجتماعية التاريخية والعسكرية  )   المعجم المختصر للوقائع   . ٥3

والتوزيع ودار النمير ط/ األولى  األوائل للنشر  ،  ميالدية   19٥0بدء الهجرة حتى عام  
 .م 1998

ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي الشهير  ،  المنتظم في تاريخ الملوك واألمم   . ٥٤
راجعه وصححه  ،  دراسة وتحقيق محمد عبد القادر ومصطفى عبد القادر،  بابن الجوزي 
 . م 199٥هـ  1٤1٥دار الكتب العلمية ط/ الثانية  ،  نعيم زرزور 
للعالمة أبي الفرج زين  ،  المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لطائف    . ٥٥

دار  ،  اعتنى به عصام موسى هادي ،  الدين عبد الرحمن الشهير بابن رجب الحنبلي 
 .م 200٥هـ  1٤26الصديق وجمعية إحياء التراث اإلسالمي ط/ األولى  

الفالح ط/  مكتبة  ،  تأليف مجموعة أساتذة ،  دراسات في الثقافة اإلسالمية   . ٥6
 . م 1998هـ ــ  1٤18السابعة  

دار الوطن للنشر ط/  ،  للعالمة عبد العزيز بن باز،  مسئولية طالب العلم   .٥7
 . م 1997هـ ــ  1٤18

الفتن   .٥8 من  العدوي ،  مخارج  مصطفى  األولى  ،  للشيخ  ط/  السنة  دار 
 .هـ 1٤12

اإلسالمي  إصدار المنتدى  ،  تأليف باسل الرشود ،  واجب المسلم عند الفتن   . ٥9
 . م 2003هـ ــ  1٤2٤ط/ األولى  
والنوازل   .60 الفتن  أوقات  في  السدحان ،  معالم  العزيز  عبد  تقديم  ،  للشيخ 

  طبعة جمعية إحياء التراث اإلسالمي لجان الدعوة واإلرشاد ،  العالمة صالح الفوزان 
 .هـ 1٤2٥ط/ الثانية  (  محافظة الفروانية ) 

الحديث    مكتبة أهل ،  الدكتور محمد بازمول للشيخ  ،  موقف المسلم من الفتن   . 61
 .م 2006هـ ــ  1٤27ودار االستقامة ط/ األولى  
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الهيم ،  البيان والبرهان في بدعية القرقيعان   . 62 ط/  ،  تأليف خالد بن مبارك 
 .م 2011هـ ــ  1٤32األولى  

تأليف الدكتور  ،  منهاج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الفتن العامة   . 63
 .م 2013هـ ــ  1٤3٤دار الهدى النبوي ودار الفضيلة ط/ األولى  ،  الل الدميجي عبد  

،  تأليف الدكتور إبراهيم سلقيني (  بحث مقارن)   قتال الفتنة بين المسلمين   . 6٤
 .م 2012هـ ــ  1٤33دار النوادر ط/ األولى  

دراسة في ضوء نصوص الوحي والمعطيات التأريخية لسلف  )  فقه الفتن  . 6٥
 .هـ 1٤31ف الدكتور عبد الواحد اإلدريسي مكتبة دار المنهاج ط/ الثانية  تألي ،  األمة 

دار  ،  تحقيق محمد أحمد عيسى ،  لإلمام ُنعيم بن حماد المروزي ،  الفتن   . 66
 .م 2006هـ ــ  1٤27الغد الجديد ط/ األولى  

بالجرجاني ،  التعريفات  .67 الشهير  محمد  بن  علي  إبراهيم  ،  لإلمام  تحقيق 
 .م 2002هـ ــ  1٤23الكتاب العربي ط/  دار  ،  االبياري 

العربية اإلسالمية   .68 مكتبة ابن  ،  لمجموعة أساتذة ،  دارسات في الحضارة 
 .م 1997هـ ــ  1٤17كثير الكويت ط/ األولى  

دار  ،  للشيخ وحيد عبد السالم بالي ،  الكلمات النافعة في األخطاء الشائعة   . 69
 .م 2003هـ ــ  1٤2٤ابن رجب ط/ الثانية  

الشرعية   .70 األزهري ،  المخالفات  أشرف  للتراث ط/  ،  تأليف  طاهر  مكتبة 
 .م 2002هـ ــ  1٤23

األصلية   .71 مصادرها  ضوء  في  الشرعية  النواهي  محمد  ،  موسوعة  تأليف 
هـ  1٤3٥الدار العالمية ط/ الثانية  ،  مراجعة وتقديم الشيخ الدكتور أحمد فريد ،  الكوت 

 .م 201٤ــ  
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w 
حافظ عبد الل بن محمد العبسي الشهير بابن  لل ،  المصنف البن أبي شيبة   .72
 .م 2008هـ ــ  1٤29الفاروق الحديثة ط/ األولى  ،  تحقيق أسامة محمد ،  أبي شيبة 

اللحية   . 73 الدار  ،  تأليف الشيخ عبد الل موسى ،  اإلجماع على تحريم حلق 
 .م 2012هـ ــ  1٤33النورانية للتراث والبحوث العلمية ط/ األولى  

البخاري فتح    . 7٤ العسقالني  ،  الباري شرح صحيح  بن علي  أحمد  للحافظ 
العسقالني  حجر  بابن  بن  ،  الشهير  علي  والشيخ  باز  بن  العزيز  عبد  العالمة  تعليق 

 .م 2000هـ ــ  1٤21دار السالم ط/ األولى  ،  العزيز الشبل  عبد 

ومظاهره   .7٥ الحاكم  على  الخروج  اإلصالح ،  رسالة  في  االنحراف  ،  ويليه 
جمعية إحياء التراث اإلسالمي لجنة الدعوة  ،  كتور محمد الحمود النجدي للشيخ الد
 .فرع العارضية   ــ واإلرشاد  

رسالة بيان حقوق والة األمور على األمة باألدلة من الكتاب والسنة وبيان    . 76
الرئاسة  ،  للعالمة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الل ،  ما يترتب على اإلخالل بذلك 

 .م 2007هـ ــ  1٤28للبحوث العلمية واإلفتاء ط/الثالثة  العامة  

إعداد فهد  ،  للعالمة صالح الفوزان،  رسالة واجبنا تجاه والة األمر والعلماء   .77
ط/  ،  توزيع مركز الوسطية لالستشارات التربوية والتعليمية ،  دار كنوز إشبيليا ،  الفعيم
 .م 2009هـ ــ  1٤30األولى  

مدار الوطن للنشر ط/  ،  تأليف سعد الحضيري العنزي ،  حقوق والة األمر   . 78
 .2013هـ ــ  1٤3٤األولى  

تأليف  ،  حكم الخروج للجهاد بدون إذن ولي األمر في الفقه اإلسالمي   .79
الهاجري  حمد  الدكتور  األولى  ،  األستاذ  ط/  السلفية  الكتب  طباعة  مشروع  سلسلة 

 .م 2013هـ ــ  1٤3٥
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ا ،  رسالة اسمعوا وأطيعوا  .80 مندكار تأليف  الدكتور فالح إسماعيل  ،  لشيخ 

 .مشروع درر الوحيين 

الحكام   .81 معاملة  في  اإلسالمي  التويجري ،  المنهج  أحمد  الشيخ  ،  تأليف 
 .م 2011هـ ــ  1٤32غراس للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع ط/ الثالثة  

تأليف الشيخ عيسى مال  ،  أطايب القول في حسن التعامل مع والة األمر   .82
غراس لدعاية  ،  تقديم الشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي والشيخ فهد الشويب ،  الل 

 .م 2011هـ ــ  1٤32واإلعالن والنشر والتوزيع ط/ الثانية  

إعداد مكتب الشئون الفنية  ،  كتاب طاعة ولي األمر وأثرها في تحقيق األمن   . 83
 . م 2011هـ ــ  1٤32ى  ط/ األول ،  بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت 

والسنة  . 8٤ الكتاب  في ضوء  الحكام  معاملة  بن  ،  كتاب  السالم  عبد  للشيخ 
هـ ــ  1٤32طبعة جمعية إحياء التراث اإلسالمي ط/ الثانية  ،  برجس آل عبد الكريم

 .م 2011

تأليف  ،  ووالة األمور   ‘ قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الل ورسوله    . 8٥
طبعة جمعية إحياء التراث  ،  تحقيق الدكتور عبد الرزاق البدر،  شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 . هـ1٤3٤اإلسالمي ط/ الثانية  

تأليف الشيخ منتصر بن  ،  اعتقاد أئمة السلف في الصبر على جور األئمة   . 86
مشروع طباعة الكتب السلفية ط/ الثانية  ،  تقديم الدكتور محمد هشام طاهري،  محمد 
 .م 201٤هـ ــ  1٤3٥

ال   .87 الشافعي ،  حلبية السيرة  الحلبي  علي  أحمد  ،  للعالمة  الدكتور  تحقيق 
 .م 2012هـ ــ  1٤33دار المعرفة ط/ األولى  .  حلبي 

تأليف عبد العزيز المدني  (  سيرة سيد المرسلين الهداة)  الرحمة المهداة  .88
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السلفي  السلفي،  وشفيع  لقمان  محمد  الدكتور  وراجعه  للنشر  ،  صححه  الداعي  دار 

ومركز العالمة عبد العزيز بن باز للدراسات اإلسالمية بالهند ط/ األولى  ،  والتوزيع 
 .2002هـ ــ  1٤23

المرسلين    . 89 السلفي،  ‘ سيد  لقمان  محمد  الدكتور  الشيخ  دار  ،  تأليف 
ومركز العالمة عبد العزيز بن باز للدراسات اإلسالمية بالهند  ،  الداعي للنشر والتوزيع 

 .هـ 1٤29ط/ األولى  

دار اقرأ  ،  للدكتور معاذ بن محمد أبو الفتح البيانوني ،  الدعوة إلى الل فن  .90
 .م 201٤هـ ــ  1٤3٥بالكويت ط/ األولى  

الدعاة   .91 من صفات  الباللي ،  المصفى  الحميد  عبد  المنار  ،  الشيخ  مكتبة 
 .م 2000هـ/  1٤21اإلسالمية بالكويت ط/ األولى  

األستاذ الدكتور طلعت  (،  تطبيقالنظرية وال )   أخالق الدعاة إلى الل تعالى   .92
ط/  ،  سالم  الكويت  دولة  المساجد حولي  قطاع  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة 
 .م 2013هـ ــ  1٤3٤

،  دار كنوز إشبيليا ،  الدكتور عبد العزيز البداح ،  قواعد في فقه االحتساب   . 93
 .م 2010هـ ــ  1٤31ط/ األولى  

قواعد    . 9٤ من  بجمل  الصحوة  أسود  راشد  ،  الدعوة تذكير  بن  وليد  تأليف 
 .م 2012هـ ــ  1٤33دار كنوز إشبيليا ط/ األولى  ،  تحقيق سلمان اليحي ،  السعيدان 

دار الحضارة  ،  الدكتور عبد الل المطوع ،  االحتساب وصفات المحتسبين   . 9٥
 . م 2009هـ ــ  1٤30ط/ الثانية  

،  شايع العليان (  اجتماعياً   ــتربويًا    ــعلميًا    ــروحيًا  )   تأهيل الشباب المستقيم  .96
 .م 201٥هـ ــ  1٤36دار الصميعي ط/ األولى  
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دار  ،  األستاذ الدكتور حمود الرحيلي ،  أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم   . 97

 .م 2012هـ ــ  1٤33النصيحة ط/ الرابعة  

 . هـ 1٤33دار الطرفين ط/ الثانية  ،  للدكتور عبد الل العالف،  كلنا دعاة   . 98

(،  مفهوم ونظر وتطبيق)   مقومات الداعية الناجح في ضوء الكتاب والسنة  . 99
 .م 2008هـ ــ  1٤29ط/ الثانية  ،  الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني 

والدكتور  ،  األستاذ الدكتور بسام الشطي ،  المنهج الوثيق للدعوة والتطبيق   .100
هـ ــ  1٤٤0ط/ األولى  ،  التراث الذهبي ومكتبية اإلمام الذهبي ،  عبد الحميد المنشد 

 .م 2019

عن    . 101 والنهي  بالمعروف  واألمر  الل  إلى  الدعوة  في  األظهر  البين  القول 
مركز الراجحي للدراسات  ،  الشيخ العالمة عبد العزيز بن عبد الل الراجحي،  المنكر 

 .م 2016هـ ــ  1٤37واإلستشارات ط/ الثانية  

،  لإلمام الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري  ــ الترغيب والترهيب    .102
الدين األلباني  العالمة المحدث محمد ناصر  الشيخ مشهور  ،  تحقيق وتخريج  اعتناء 

 .هـ 1٤2٤مكتبة المعارف ط/ األولى  ،  سلمان  آل 

دار  ، أحمد الشافعي ومصطفى آدم ،  موسوعة البدع والمخالفات الشرعية   . 103
 .م 2011هـ ــ  1٤32ابن حزم القاهرة ط/ األولى  

ووعه ظالل الجنة في تخريج السنة للعالمة  ،  كتاب السنة ألبن أبي عاصم   .10٤
األلباني  الدين  ناصر  محمد  الخامسة  ،  المحدث  اإلسالمي ط/  ــ  1٤26المكتب  هـ 

 .م 200٥

الدخان   . 10٥ استعمال  عن  اإلنسان  السند ،  نصيحة  الل  عبد  وزارة  ،  للشيخ 
 .م 2008هـ ــ  1٤29اإلسالمية قطاع المساجد ط/ األولى  األوقاف والشؤون  
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األخيرة   .106 اجعلها  القاسم ،  رسالة  المحسن  عبد  األوقاف  ،  الشيخ  وزارة 

 .م 2010هـ ــ  1٤31والشؤون اإلسالمية قطاع المساجد حولي ط/ األولى  

اإلسالم   .107 في  وحكمه  مادته  عبد  ،  التدخين  بن  الل  عبد  الشيخ  للعالمة 
 . م 2018هـ ــ  1٤39مؤسسة ابن جبرين الخيرية ط/ الثالثة  ،  الرحمن الجبرين 

،  جمع أحمد الدويش،  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء   . 108
 .هـ 1٤2٤مؤسسة األميرة العنود ط/ األولى  

عبد الل آل   الدكتور ، األعياد المحدثة في اإلسالم وموقف اإلسالم منها . 109
 .م 2010هـ ــ  1٤31التوحيد ط/ األولى    دار،  مهنا

 .م 2010دار صادر ط/ الثامنة  ،  لياقوت الحموي ،  معجم البلدان   .110

دار ابن  ،  إعداد نخبة من العلماء ،  الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة  .111
 .م 2010هـ  1٤31حزم القاهرة ط/ األولى  

هـ ــ  1٤28كثير ط/ األولى  دار ابن  ،  للحافظ ابن كثير،  البداية والنهاية  .112
 .م 2007

اعتناء  ،  للعالمة محمد ناصر الدين األلباني،  سلسلة األحاديث الصحيحة   . 113
 .م 200٤هـ ــ  1٤2٥مكتبة المعارف ط/ األولى  ،  الشيخ مشهور آل سلمان 

المفرد   . 11٤ البخاري،  األدب  الدين  ،  لإلمام  ناصر  محمد  العالمة  تخريج 
 .م 2006هـ  1٤27ة ابن تيمية ط/ الثانية  دار الصديق ومكتب ،  األلباني

دار الفضيلة ودار ابن حزم ط/ األولى  ،  عبد الل التويجري ،  البدع الحولية   .11٥
 . م 2000هـ ــ  1٤21

مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف وسرد ما ألحق    . 116
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مكتبة المعارف ط/ األولى  ، للعالمة محمد ناصر الدين األلباني ،  الناس بها من البدع 

 .م 1999هـ ــ  1٤20

الدكتور عطية الزهراني ،  للحافظ أبي بكر الخالل ،  السنة   . 117 دار  ،  تحقيق 
 .م 200٥هـ ــ  1٤26الراية ط/ الثالثة  

المرعية   .118 والمنح  الشرعية  الحنبلي ،  اآلداب  مفلح  ابن  جمعية  ،  للحافظ 
 .م 2003هـ ــ  1٤2٤إحياء التراث اإلسالمي ط/ الثالثة  

دار بلنسية  ،  لخالد بن عبد الرحمن الشايع ،  رسالة حسن الخاتمة وسوءها   .119
 .م 2001هـ ــ  1٤22الرياض ط/ األولى  
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