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احلمد هلل وصىل اهلل وس�لم عىل رس�ول اهلل سيدنا ونبينا  حممد 
وعىل آله وأصحابه أمجعني وبعد:

فلقد اعتاد كثري من املؤلفني أن يتقدموا إلخواهنم ممن يرونه أهال 
لقب�ول التزكية والثقة العامة هبم بطل�ب تقديمهم مؤلفاهتم للقراء 
لغ�رض تزكيته�ا والثن�اء عليها وتروي�ج قبوهلا. وق�د اخرتت أن 
م مُلؤلِِفه من حيث عنوانُه وحمتواه وأس�لوب  يكون امُلَؤلَُّف هو امُلَقدِّ
كتابت�ه. وذلك ألن بع�ض املؤلفات املراِد التقدي�ُم هلا ال ترتقى إىل 
مس�توى التقدي�م هل�ا - وق�د يك�ون هذا املؤل�ف من أجناس�ها - 
ويكون التقديم هلا تغريًرا بالقراء وإحراجا للمزكى. لذلك مل يكن 
مني التقدم ألحد من إخواين بطلب التقديم هلذا املؤلف. فالكتاب 
ز  لقراءته. ومواضيُع بحثه تساعد عىل التحفيز. وُمَؤّلِفُه  عنوانه حُمَفِّ
مع�روف لدى إخوانه طلبة العلم ب�ا ال يزيده التقديم وال ينقصه. 
 وبع�د فه�ذا كتايب بح�وث وفت�اوى يف العقي�دة والدع�وة إىل اهلل. 
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أقدم�ه إىل إخ�واين طلبة العل�م وهو جمهود ُمِقلٍّ م�ن العلم يصدق 
عليه قول تعاىل: چ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یچ )اإلرساء: 85(.  

ويشتمل هذا الكتاب عىل ثمانية مباحث هي : 

املبح�ث األول: يف البدع�ة وأثره�ا يف االنح�راف والض�الل يف 

االعتقاد.
املبح�ث الثان�ي: حك�م متثي�ل األنبي�اء والصحاب�ة يف األعال 

التمثيلية.
املبحث الثالث: مكانة املرأة يف اإلسالم ماهلا وما عليها.

املبحث الرابع: أين نصارى املودة واخلشية يف العصور املتأخرة.

املبحث الخامس: الرقية الرشعية ومتيزها عن اخلرافة والشعوذة.

املبحث السادس: تأمالت يف سورة يوسف ش.

املبحث السابع: إنكار وجود ما يسمى بالوهابية.

املبحث الثامن: الفرق بني اإليان واإلسالم.

جمموعة فتاوى تتعلق بأصول اإلسالم واالعتقاد والوالء والرباء 
والدع�وة إىل اهلل وااللت�زام بالعه�ود والعق�ود واملواثي�ق وحس�ن 

التعامل مع اخلالق واخللق والناس أمجعني. 
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وهذه الفتاوى إجابات ألس�ئلة تلقيتها عرب الوس�ائل اإلعالمية 
الس�معية والبرصية والصحافة قديا وحديثا أحببت نرشها يف هذا 
الكت�اب لتعميم الفائدة هبا ومنها. ولتخليدها يف كتاب تتجدد منه 

الفوائد وحيصل االنتفاع.

أرجو اهلل تعاىل أن يكون هذا مني علا نافعا يصلني با ينقطع به 
عميل بعد املات وأن ينفع به إخواين املسلمني. 

والل�ه م�ن وراء القص�د وهو حس�بي وعون�ي ونعم 

املستعان. 

                   المؤلف 
                                     عبداهلل بن سليمان المنيع









 البدعة وأثرها يف االنحراف 
يف االعتقاد والضالل يف املسلك
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحم�د لل�ه حمدا كث�را كما ه�و أهله وكم�ا ينبغي 

لكمال وجهه، والصالة والسالم عىل رسوله الهادي  إىل 

الرصاط املس�تقيم بالحكمة والبصرة  صىل الله وسلم 

عليه  وعىل آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واستن بسنته 

وسلك سبيله إىل يوم الدين وبعد:

لق�د أكرمنا اهلل س�بحانه وتع�اىل – معرش بن�ي آدم – بجالئل 
النعم. وفضلنا عىل كثري من خلقه، فقد أكرمنا أول إكرام بخلقه 

أبانا آدم بيديه الرشيفتني قال تعاىل: چ ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ  ۉ  ېچ )ص: ٧5( وكانت س�ائر خملوقاته تعاىل بكلمته 
كن فيك�ون. وكان تنفيذ إرادِة اهلل خل�َق آدم بمبارشته الكريمة. 
 وأكرمن�ا س�بحانه بنفخ�ه ال�روح يف أبين�ا م�ن روح�ه الرشيفة، 
ق�ال تع�اىل: چەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئچ 
)احلجر: ٢٩( وبأمره س�بحانه وتعاىل املالئكة بالسجود له تقديرا 

ملقامه ورفعا لذكره وإظهاًرا لكرامته عند ربه، قال تعاىل چ ے  
ۆچ  ۆ   ۇ   ۇ     ڭ       ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ  
)ص: ٧٣ – ٧٤( وبجعل�ه تع�اىل آدم خليف�ة ل�ه يف أرض�ه، ق�ال 
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تعاىل يف ح�ق آدم وذريته چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ٻ  پ  پ  
پ  پڀ   چ )البق�رة: ٣٠( وبخلق�ه تعاىل ما يف األرض مجيعا 
آلدم وبني�ه قال تعاىل چەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئچ 
)البقرة: ٢٩( وبتعليمه أبانا آدم األسامء كلها، ثم أمِره تعاىل آدم أن 
خيرب املالئكة بأس�امئهم، ليظهر فضله وعلو مقامه ودقة حكم اهلل 

تع�اىل فيام يقدره ويقضيه  قال تعاىل چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
 ڄ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  
ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  
ک  ک  کچ )البق�رة: ٣1 – ٣٣( ث�م إن من أكرب فضل 
اهلل عىل آدم وبنيه أن خلقهم يف أحسن تقويم، وصورهم فأحسن 
صوره�م، قال تع�اىل چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      چ )التني: ٤( 

ڦ   ڦ    ڤ   ڤ      ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   چ  تع�اىل:  وق�ال 
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ )االنفطار:8-6(.

ومي�زه اهلل تع�اىل وذريته عىل كثري ممن خلق بعق�ل يميز به بني 
الصالح والطالح وبني الُهَدى والضالل. عقل يس�تطيع اإلنسان 
به أن يدرك وجود اهلل وتفرده باخللق والتكوين، وبالتايل وجوب 

إفراده تعاىل بالعبادة والتعظيم واإلجالل.
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لق�د أك�رب العقالء نعم�ة العقل حت�ى جتاوز بعضه�م احلدود 
فاعت�ربوا العق�ل وحده حج�ة اهلل عىل عب�اده يف وج�وب إفراده 
بالعباده، وأن رسالة الرسل تعني التذكري من اهلل تعاىل عن طريق 
رس�له بام يدعو إليه العقل من حقوق اهلل عىل عباده. وهلذا يعترب 
العقل أول أساس للتكليف، ولفقد العقل أو نقصه صار التكليف 
مرفوًع�ا عن ثالثة، أحدهم: املجنون – فاقد العقل – حتى يفيق 
والثاين: النائم حتى يس�تيقظ، والثال�ث: الصغري حتى يبلغ، وال 
ش�ك أن االثن�ني –  النائم والصغري – لي�س لدى واحدمها عقل 
مؤه�ل للتكلي�ف فرف�ع عنهام التكلي�ف حتى يكتم�ل عقل كل 
واحد منهام، وأما املجنون فمرفوع عنه قلم التكليف لفْقد عقله.

إننا لو أردنا أن نس�لك مس�لك إحصاء نعم اهلل تعاىل عىل آدم 
وبني�ه لركبنا ش�ططا، فنعم�ه عظيمة ال حت�ى، وآالؤه جليلة ال 
، واألم�ر يف ذل�ك ما قاله س�بحانه وتعاىل يف كتاب�ه الكريم:   ُتَع�دُّ

 چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀچ

)إبراهيم: ٣٤(.

لق�د جترب إبليس ع�ىل ربه فع�ى، وغمر احلقد واحلس�د قلبه 
فحس�د آدم وحقد عليه. فامتنع عن االمتثال ألمر اهلل تعاىل حينام 
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أم�ر املالئكة بالس�جود آلدم فقال: چ ڌ  ڎ  ڎ ڈ  
ڈ  ژ  ژ    ڑ       ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  
گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں ں  
ڻ     ڻ  چ )اإلرساء: 61 – 6٢( لق�د اس�تكثر إبليس عىل ربه ما 
تفض�ل به س�بحانه عىل آدم من وج�وه اإلكرام واالح�رام، وما 
خصه به من آيات التقدير واالعتبار، فامتنع عن االستجابة ألمر 
رب العامل�ني. فامتنع عن الس�جود حقًدا وحس�ًدا آلدم ملا خصه 

اهلل تع�اىل به من التقدي�ر واالحرام، قال تع�اىل:  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   
ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ٹ  ٹ  
ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  
کک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ   ڍ  
ک  گ  گ   گ  گ  چ )األعراف: 1٢ – 1٧( وقال تعاىل عن 

الش�يطان ورغبته اجلادة يف إضالل عباد اهلل چ  ھ    ھ  ھ  
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ے   ے   ھ  
ٴۇ   ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ  
ېچ  ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ      ۋ 
)النس�اء: 118 – 11٩( وبع�د أن خل�ق اهلل تع�اىل آدم وزوج�ه يف 
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أحس�ن تقويم  وأنعم عليهام بصن�وف النعم ورضوب التكريم، 
أنع�م عليه�ام بإس�كاهنام اجلن�ة، ق�ال تع�اىل: چ ۀ  ۀ  ہ  
 ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ 
)األع�راف: 1٩( ولكن الش�يطان ق�د آىل عىل نفس�ه أن يضل من 
 يس�تطيع إضالل�ه م�ن بن�ي آدم فب�دأ ب�آدم وبزوجه ق�ال تعاىل: 

ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   چڭ   
وئ  وئ  ەئ    ەئ    ائ   ائ   ى   ى   ې      ې   ې   ې   ۉ   ۉ  
ىئ   ىئ   ىئ   ېئېئ   ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئ      ۇئ  
خب   حب   يئجب   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی    ی   ی   ی  
چ  ىث   مث  جث   يت   ىت  مت  خت   حت   جت   يب   ىب     مب  
)األعراف: ٢٠ – ٢٢( فعى آدم ربه فأغواه الشيطان فغوى. فكان 
ذل�ك أول غواي�ة آلدم. وكانت هذه الغواي�ة أول رشارة أطلقها 
الش�يطان يف تنفي�ذ خمطط�ه الع�دواين آلدم وبني�ه، وكانت نتيجة 
ذل�ك حكم اهلل تعاىل ع�ىل آدم وزوجه بحرماهنام من االس�تمرار 
يف س�كن اجلنة، بإهباطه�ام وإبلي�س إىل األرض ليتأصل العداء 

ب�ني الفريقني ليقيض اهلل أم�ًرا كان مفعوال: چ ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ )األع�راف: ٢٤( 
وحيث إن آدم ُعنْرٌص َفَطَرُه اهلل عىل فطرة احلق فطرة اهلل التي فطر 
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الن�اس عليها. فقد ندم آدم ندًما عظياًم واستش�عر مع زوجه ثقل 
املعصية فقاال: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  

ڀ   ڀچ )األعراف: ٢٤(. 
ىبچ  مب   خب   حب   يئجب   ىئ   مئ  حئ   جئ   ی   ی    چ 

)البقرة: ٣٧( فعصم اهلل آدم وزوجه من االنقياد لوساوس الشيطان 
فيئس إبليس من معاودة الكرة عليهام للغواية واإلضالل فاجته إىل 
ذرية آدم يبدئ ويعيد،غواية وإضالال، حتى استطاع أن يوجد بني 
ول�دي آدم هابيل وقابيل م�ا باعد بينهام، حيث وصلت عداوهتام 
إىل أن قتل أحدمها اآلخر عمًدا عدواًنا وبغًيا وانقياًدا لوس�اوس 

الش�يطان ومكاي�ده، قال تع�اىل: چ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
ڳڳ  گ   گ      گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ  
ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ     ڳ  
ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ    ھ   ھ     ہھ   ہ    ہ   ہ  
 ڭ  ڭ   ڭ    ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
ىچ  ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ 
)املائ�دة: ٢٧ – ٣٠( ثم إنه س�بحانه وتعاىل تابع عىل بني آدم نعمه 
بإرسال رسله إليهم مبرشين ومنذرين وحمذرين من عداوة الشيطان 
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هلم، فكان أول رس�ول من اهلل لعباده نوًحا ش، فكان من قومه 
 معه العناد واالستكبار حتى يئس من هدايتهم فدعا عليهم فقال:

 چ ەئ  وئ     وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئچ )نوح: ٢6(.

فأغرقه�م اهلل، إال م�ن هداه�م اهلل فاتبع�وا رس�وله نوًح�ا 
فأنجاه�م اهلل من اهلالك، ثم إنه كان م�ن َخَلِف هؤالء رجال 
امت�ازوا عىل غريهم بالصالح واالس�تقامة وق�وة اإليامن، فلام 
هلك�وا أوحى الش�يطان إىل أخالفهم بأن يص�وروا صورهم 
وينصبوه�ا يف جمالس�هم ليك�ون يف ذل�ك ذكرى ملا ه�م عليه 
م�ن التقى والص�الح. فتزيد ذكراهم يف تنافس�هم عىل العمل 
روا  الصال�ح، ففعل�وا. حت�ى إذا هل�ك أولئ�ك الذي�ن َص�وَّ
تل�ك الص�ور، ج�اء الش�يطان إىل أخالفهم ووس�وس إليهم 
أن الغ�رض من تصوير ه�ذه الصور التق�رب إليهم بصنوف 
اإلج�الل والتكريم ملا هم فيه من مقام رفيع عند رهبم فيكون 
منهم الشفاعة هلم عند اهلل، فانقادوا لوساوسه فعبدوهم، ويف 
ه�ذا املعنى جاء يف صحيح البخ�اري عن ابن عباس ء 
قال: ص�ارت األوثان التي كانت يف قوم نوح يف العرب َبْعُد.
أم�ا ود: فكانت لكلب بدوم�ة اجلندل، وأما ُس�واع: فكانت 



)٢٢(

هلذي�ل، وأما يغ�وث: فكانت ملراد، ثم لبن�ي غطيف باجلوف 
عن�د س�بأ، وأما يع�وق: فكانت هلم�دان، وأما ن�ر: فكانت 
حلم�ريآلل ذي الكالع، أس�امء رجال صاحلني م�ن قوم نوح، 
فلام هلكوا أوحى الشيطان إىل قومهم أن انصبوا إىل جمالسهم 
التي كانوا جيلس�ون أنصابا وس�موها بأس�امئهم، وفعلوا فلم 

تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. أه�.
وبذلك حصل الرشك ب�اهلل وعبادة األوثان، ثم تتابعت القرون 
تل�و الق�رون، وتتابع إرس�ال الرس�ل، فج�اءت رس�ل اهلل باحلق 
وبالس�لطان املب�ني مبرشي�ن ومنذري�ن ومبلغ�ني رس�االت رب 
العامل�ني، ف�كان منهم ه�ود إىل عاد، وصالح إىل ثم�ود، ولوط إىل 
قوم�ه، وإبراهيم وبن�وه وأحفاده وأس�باطه، وكان احلق يف رصاع 
مع الباطل، والشيطان يف حرب مستمر مع عباد اهلل، يضل ويغوي 
ويصد عن ذكر اهلل وعن الصالة، حتى وصلت الرسالة إىل موسى 
ش، فتبع�ه م�ن بني إرسائيل م�ن تبعه عىل الرغم مم�ا صار منهم 
من التعنت والتجرب واالستطالة والكفر بنعم اهلل انقياًدا لوساوس 
الشيطان وإحياءاته، ثم ما برح الشيطان هبم يضلهم ُوَيمنِّيهم حتى 
كان منهم من آذى رسل اهلل بعد موسى بالقتل والتنكيل واالستهزاء 



)٢٣(

والس�خرية، وق�د كان للش�يطان يف س�بيل الغواي�ة واإلض�الل 
واجلح�ود والتنكر حلق�وق اهلل تعاىل مزي�د يف إغوائهم ليصلوا إىل 
الكف�ِر ب�اهلل وبفضل�ه وبنعم�ِه بل بوج�وده فهذا ضحيت�ه فرعون 
يق�ول: ما علمت لكم من إله غ�ريي. وهذا ضحيته اآلخر قارون 
حين�ام خرج يف زينته واغر بام حتت يده م�ن كنوز تنوء بمفاتيحها 
العصبة يقول يف كف�ر وتبجح بالكفر: إنام أوتيته عىل علم عندي. 
وهلاتني الضحيتني أمثال وأش�كال. ولئن كان هدف الشيطان ممن 
يريد إضالله باالنحراف عن دين اهلل َمْن أنار اهلل بصائرهم باهلدى 
واتباع س�بل احلق، فإن طريقه نحو إضالهل�م الدخول عليهم من 
ب�اب الغل�و يف الدين واالبت�داع يف أصوله وقواع�ده ومقتضياته، 
ف�كان من أحبار اليه�ود ورهباهنم َمْن حرفوا كت�اب اهلل، وغريوا 
فيه، وأخفوا ما ال يتفق مع أهوائهم ونزعاهتم، وجعلوا هلل رشكاء 
يف ملك�ه وربوبيت�ه وألوهيته فقال�وا: عزير اب�ن اهلل. حتى جاءت 
الديانة اليهودية ممس�وخة مش�وهة مبنية عىل التعايل عىل عباد اهلل، 
واس�تباحة حرماهت�م من أم�وا ل ونفوس وأع�راض، انطالًقا من 
مبدئهم األثيم الظامل ليس علينا يف األميني سبيل. لقد دأب إبليُس 
وما زال يف حرصه ودأبه عىل القيام بام التزم به من احتناك ذرية آدم 
وإضالهلم، ثم أراد اهلل لعباده اخلري وإنقاذهم من املسالك اليهودية 



)٢٤(

يف اس�تباحة حرم�ات اهلل وحرمات عباده عىل س�بيل ادعاء العلو 
البرشي، حيث كانت املجتمعات اإلنس�انية تئن حتت وطأة مظامل 
اليه�ود، وتعاليهم ع�ىل غريهم وحماولة الس�يطرة عىل املجتمعات 

ۆ        ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   چ  الطاغي�ة:  اآلثم�ة  بدعواه�م  اإلنس�انية 
 )٧5 عم�ران:  )آل  ۅچ  ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ  
وبدعواه�م الكاذب�ة: نحن أبناء اهلل وأحباؤه. فأرس�ل اهلل عيس�ى 
ًدا باملعجزات الباهرة، واآليات الدالة  ش رسوال من عند اهلل ُمَؤيَّ
عىل صدقه رسوال من رب العاملني، يدعو الناس إىل إفراد اهلل تعاىل 
بالعب�ادة والتعامل مع عباد اهلل بام حيفظ هل�م كرامتهم وحقوقهم، 
وأن اهلل تعاىل َولِيُّهم وحس�يبهم، فاستجاب لدعوته عدد كبري من 
عباد اهلل. إال أن الش�يطان غاظته هذه االس�تجابة فخطط للفس�اد 
واإلفساد والضالل واإلضالل. وعامل كل فريق بام يصلح له من 
أس�باب الغواية والكفر واالنحراف. فاجته بثقله إىل أتباع عيس�ى 
ش، يوحي إليهم أن عيسى ليس من طينة البرش فقد جاء من غري 
أب، وهذا يعني أن اهلل أبوه – تعاىل اهلل وتقدس – فهو حيي املوتى 
وي�ربئ األكمه واألب�رص وخيرب الناس بام يأكلون�ه وما يدخرونه 
يف بيوهت�م، وخيلق من الطني طرًيا فينف�خ فيه فيكون طرًيا فام يقوم 
به عيس�ى  ليس من جنس املعجزات الدالة عىل النبوة والرس�الة، 



)٢5(

وإن�ام بالق�درات اإلهلية، فهو رب من األرب�اب ينبغي أن يعبد كام 
يعبد رب األرباب، فغال فيه قومه وأتباعه حتى جعلوه معبودا مع 

اهلل - تعاىل اهلل عام يقول الظاملون علًوا كبرًيا.
ث�م اجت�ه إبلي�س إىل اليه�ود املعارصين لرس�الة عيس�ى ش 
ليت�امدى هب�م يف الكف�ر والض�الل والتج�رب والعن�اد. فأضله�م 
وأعامه�م. فكف�روا برس�الة عيس�ى ش ورم�وا أم�ه الع�ذراء 
باإلف�ك واإلث�م والفج�ور، وقالوا عن عيس�ى ش إن�ه ابن زنا 
وِس�فاح، وناصبوه وأمه وأتباعه العداء، ومهوا بقتله، فقتلوا من 
ًحا وعناًدا  ُش�بَِّه هلم أنه عيسى ظنا منهم أنه عيس�ى. ثم قالوا َتبجُّ
وطغياًن�ا: إنا قتلنا املس�يح عيس�ى اب�ن مريم رس�ول اهلل. ولكن 

األم�ر كام ق�ال تع�اىل چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   
گ   گ   گ   کک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  
 )158 – )النس�اء: 15٧  چ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں 
ث�م اس�تمر الش�يطان يف تنفي�ذ خمطط�ه العدائ�ي األثي�م، فبع�د 
أن اس�تقامت الديان�ة املس�يحية وقًت�ا م�ا، أوح�ى الش�يطان إىل 
أحبارها ورهباهنا بالوس�اوس وخواطر السوء، فقاموا بتحريف 
كت�اب اهلل اإلنجي�ل بالتبدي�ل والتغيري في�ه، وإخفاء م�ا فيه من 



)٢6(

إق�راِر ح�ق أو إجي�اب عقوب�ة، ففعل�وا بكت�اب اهلل اإلنجيل كام 
فع�ل اليه�ود بكت�اب اهلل الت�وراة. فانحرف�ت الديانة املس�يحية 
ع�ن االجت�اه الس�ليم، وانطمس�ت معامله�ا األصيل�ة وأصبحت 
ديان�ة ال ُتع�رف أحكامه�ا إال من األحب�ار والرهب�ان، حيلون ما 
ش�اؤوا، وحيرمون ما ش�اؤوا، باسم اإلله، وباس�م الكتاب. وقد 
انت�رشت الديانة املس�يحية يف بعض اجلهات م�ن اجلزيرة العربية 
كاليم�ن ونجران وغريمه�ا، وأما احلجاز وقل�ب اجلزيرة العربية 
فق�د كان فيها ِقلَّة يدينون باملس�يحية إال أن عبد الش�يطان ووليه 
عم�رو ب�ن حُل�ي اس�تجاب لداع�ي الش�يطان وخواط�ره، فنقل 
ا،  جمموع�ة م�ن األصن�ام، وًدا وُس�واعا ويغ�وث ويع�وق وَنْرً
وغريه�ا إىل مك�ة املكرم�ة وغريه�ا، وتكاثرت األصن�ام يف مكة 
وح�ول الكعب�ة حتى بلغ عددها ثالثامئة وس�تني صن�اًم، فعكف 
 الن�اس عليها عب�ادة وتعظياًم أماًل يف ش�فاعتها عىل حد زعمهم: 
چ    ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ  چ )الزمر: ٣(. ولكن اهلل بفضله 
ورمحت�ه وش�مول رعايت�ه َخْلَق�ه. قىض بإنق�اذ عباده م�ن مكايد 
الش�يطان وخمططات�ه، َفأرس�ل رس�وله حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص  ع�ىل فرة من 
الرسل بعد أن حتولت الديانات الساموية بفعل األحبار والرهبان 
ها العقل، وتأباها الفطر السليمة. سواء  إىل ديانات ممسوخة. َيُمجُّ



)٢٧(

م�ا كان منها متعلًق�ا بعالقة العبد بربه. أم م�ا كان متعلًقا بعالقة 
العباد مع بعضهم، فجاء ملسو هيلع هللا ىلص  رمحة للعاملني بش�ريا ونذيرا وداعيا 
ا للثقلني اجلّن واإلنس.  إىل اهلل بإذنه ورساًجا منرًيا ورس�واًل عامًّ
�ًدا بكتاب كريم من رب رحيم، ال يأتيه الباطل من بني يديه  ُمَؤيَّ
وال م�ن خلفه. فيه العظة والعربة، وفي�ه احلكمة واملوعظة، وفيه 
الوع�د والوعي�د، والرغي�ب والرهيب وفيه الترشي�ع الضامن 
ألحسن عالقة بني العبد وبني ربه، وألحسن عالقة بني العباد فيام 
بينهم. ضمن هلم املحافظة عىل كامل احلقوق األساسية – الدين 
والنف�س والعقل وامل�ال والعرض- وعىل كامل ما تفرع عنها مما 
يعود عليها بالكامل ورفع احلرج. وبام يعود عليها باحلسن والكامل 

جاء ملسو هيلع هللا ىلص  برس�الة ربه رمح�ة للعاملني كام وصفه رب�ه بقوله تعاىل: 
ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھ   چ 
 ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆچ )التوبة: 1٢8( 

َفَبلَّغ ملسو هيلع هللا ىلص رس�الة رب�ه وأدَّى أمانة َمْن أرس�له، ونصح ملسو هيلع هللا ىلص  لألمة 
النص�ح الكام�ل. م�ا من خ�ري إال دل األمة عليه وم�ا من رش إال 
حذره�ا منه فانقاد لدعوت�ه ملسو هيلع هللا ىلص  صفوة خمتارة من عباد اهلل، آمنوا 
ب�اهلل، وأخلص�وا دينه�م هلل وجاهدوا مع رس�ول اهلل حق اجلهاد 
مضحني يف س�بيل اهلل بأمواهل�م وديارهم وأهليه�م، حتى دخل 



)٢8(

الن�اس يف دي�ن اهلل أفواًج�ا، وحطَّ�م ملسو هيلع هللا ىلص  األصن�ام  الت�ي ح�ول 
الكعب�ة وه�و يق�ول: چ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ 
ڻ  چ )اإلرساء: 81( وكان ملسو هيلع هللا ىلص م�درًكا أن الش�يطان حري�ص 
عىل نقض ما أبرمه ملسو هيلع هللا ىلص  من وحدة إس�المية ترجع يف حياهتا ويف 
تكيي�ف عالقتها إىل كتاب اهلل وس�نة رس�ول اهلل م�دركا ملسو هيلع هللا ىلص أن 
مداخ�ل الش�يطان عىل عباد اهلل خمتلفة ومتنوع�ة، فمن كان إيامنه 
ضعيًفا انقض عليه بَِخْيله وَرِجلِه يف التش�كيك وطرح الشبهات 
يف أصول اإليامن وفروعه حتى يرتدَّ عن دين اهلل بالكفر واإلحلاد 
ا ال مدخل عليه يف التشكيك يف دينه  والزندقة. وإن كان إيامنه قويًّ
دخل عليه من باب االبتداع ومن باب الغلو يف الدين كام هي حال 
أهل الكتاب من األحب�ار والرهبان من اليهود والنصارى حيث 
رفوا ُكتب  انقادوا لوس�اوس الش�يطان ومكايده وضالالته، فحَّ
وا مقتضي�ات رشع�ه، حتى صارت ديانات ممس�وخة  اهلل، وغ�ريَّ

ليس هلا عند اهلل قبول، قال تعاىل: چ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ )آل عم�ران: 85( لقد كان 

ز ملسو هيلع هللا ىلص   رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  مدرًكا طرق غواية الشيطان وإضالله فركَّ
حلامية هذا الدين عىل أمرين:



)٢٩(

أحدمه�ا: التحذير من الغلو واإلف�راط يف الدين وجماوزة احلد 
يف امل�دح والثن�اء إذا كان لغري اهلل، ففي الصحيحني عن ابن عمر 

ؤ قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  

)ال تط�روين كام أطرت النص�ارى ابن مريم إنام أنا عبد فقولوا 
عبد اهلل ورس�وله(، وعن ابن عباس ء قال: إن رس�ول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص  ق�ال: )إياكم والغلو فإنام أهلك من كان قبلكم الغلو( رواه 

اإلمام أمحد والرمذي وابن ماجه.
وملسلم عن ابن مسعود ؤ قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )هلك 
املتنطع�ون( قاهلا ثالًثا. ويف الصحيحني عن عائش�ة b أن أم 
س�لمة ذكرت لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  كنيس�ة رأهتا يف أرض احلبشة وما 
فيها من الصور فقال ملسو هيلع هللا ىلص:)أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح 
ُروا فيه تلك الصور،  أو العبد الصالح َبنَْوا عىل قربه مسجًدا، وَصوَّ
 أولئك رشار اخللق عند اهلل. وهلام عنها قالت: ملا ُنِزَل برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  
َطِفَق يطرح مخيصة عىل وجهه، فإذا اغتمَّ هبا كش�فها فقال: وهو 
كذل�ك لعن�ة اهلل ع�ىل اليه�ود والنصارى اخت�ذوا قب�ور أنبيائهم 
ر ما صنعوا – ولوال ذلك ألُبرز قربه غري أنه ُخيش  مساجد – حُيذِّ
أن يُتخذ مس�جًدا. وملس�لم عن جندب بن عب�د اهلل ؤ قال: 



)٣٠(

س�معت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  يق�ول )أال وإن من كان قبلك�م  كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم مس�اجد، أال فال تتخذوا القبور مس�اجد 

فإين أهناكم عن ذلك(.
وعن ابن عباس ء قال: إن رجاًل قال للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: ما شاء 
ا قل: ما شاء اهلل وحده(. رواه  اهلل وش�ئت، قال: )أجعلتني هلل ندًّ

النسائي وابن ماجه.

وأليب داود عن ُجبري بن مطعم ؤ قال: جاء أعرايب إىل النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص  فقال: يا رس�ول اهلل هلك�ت األنفس وجاع العيال وهلكت 
األموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع باهلل عليك وبك عىل اهلل. 
فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: سبحان اهلل سبحان اهلل فام زال يسبح حتى عرف 
ذلك يف وجوه أصحابه ثم قال: وحيك أتدرى ما اهلل؟ إن شأن اهلل 

أعظم من ذلك، إنه ال يستشفع باهلل عىل أحد(.
وأليب داود بسند جيد عن عبد اهلل بن الشخري ؤ قال: انطلقت 
مع وفد بنى عامر إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيُد 
اهلل تب�ارك وتع�اىل. فقلنا: وأفضلن�ا فضاًل وأعظمنا َط�ْوال. فقال: 
قول�وا بقولكم أو بعض قولكم وال يس�تجرينكم الش�يطان. فهذه 
األحادي�ث وغريها كلها تؤكد حرص الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص  عىل س�المة 



)٣1(

أمته من وس�اوس الش�يطان وخواطره وإحياءات�ه ومهزاته، وحتذر 
هذه األمة أن يدخل الشيطان عليها من مداخله التي دخل منها عىل 
من سبقها من األمم من هيودية ونرصانية وغريهم، فإن أوسع باب 
للش�يطان للضاللة واإلضالل هو باب الغلو واالبتداع. فلقد هنى 
ملسو هيلع هللا ىلص أصحاب�ه أن يتجاوزوا احلد يف إطرائه ومدحه وتعظيمه، ومحى 
جناب التوحيد من أن تدنس مقتضياته أو تطمس معامله، وأوضح 
يف أكثر من مقام أن ضالل َمْن قبلنا من اليهود والنصارى وغريهم 
كان بس�بب غلوه�م يف أنبيائهم وصاحليهم حي�ث كانوا يتخذون 
املس�اجد ع�ىل قبوره�م، فيعظموهنا ع�ىل س�بيل العب�ادة، وكانوا 

بذلك أولياء الش�يطان وحزبه، قال تع�اىل: چېئ  ىئ  ىئ     
مبچ  خب   حب   جب   يئ  ىئ   حئمئ   جئ   ی   یی   ی   ىئ  
)املجادلة: 1٩( ومع هذا احلرص الشديد من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  وتناقل 
عل�امء الس�نة اآلثار ال�واردة يف ذل�ك عنه ملسو هيلع هللا ىلص  وإش�اعتها بني عباد 
اهلل. إال أن الش�يطان كان دائب احلركة يف س�بيل الغواية والضالل 
واإلض�الل، وقد وجد ل�ه من الصوفية واملتصوف�ة والرافضة. من 
اختذه�م له أولياء واخت�ذوه هلم وليًّا فغلوا يف دي�ن اهلل ورشعوا من 
الدين ما مل يأذن به اهلل، فاعتقدوا النفع والرضر عند غري اهلل، واملنع 
والعطاء لدى غري اهلل، لدى مشائخ الطرق وأئمة التصوف والتشيع 
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والدجل والش�عوذة. أحياًء كانوا أم أمواًتا. ورصفوا للمخلوق ما 
ه�و حمض ح�ق اخلالق. رصفوا للمخلوق حقوقا ال تصح نس�بتها 

إال هلل فهذا البوصريي يقول عن الرسول:

يا أكرم الخلق مايل من ألوذ به

سواك عند حلول الحادث العمم

فإن من جودك الدنيا ورضتها

ومن علومك علم اللوح والقلم

وهذا الربعي يقول:

يا سيدي يا رسول الله يا أميل

ي�ا مأميل يا م�الذي يوم نلقاك

فأنت أقرب من تُرجى عواطفه 

عندي وإن بعدت داري وأوطاني

وهذا البكري يقول عن رسول اهلل:

أنش�بْت          أزم�ٌة  إْن  ون�اده 

املعضل أظفاره�ا واس�تحكم 
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عج�ل بإذهاب الذي أش�تكي      

ف�إن توقف�ت فم�ن ذا أس�أل

وهذا رابع يقول:
يا سيدي يا صفي الدين يا سندي

يا عمدتي بل و يا ذخري ومفتخري

فإنني عبدك الراجي بودك ما 

لتُ�ه يا صفي الس�ادة الغرر أَمَّ

وبالرغم من حركات الش�يطان يف الغواية واإلضالل، وقدرته 
ع�ىل إغواء جمموعة من عب�اد اهلل ليكونوا له أعوانا يف الضالل إال 
أن اهلل يأب�ى إال أن ُيت�مَّ نوره ولو كره الكاف�رون، فلقد مىض عىل 
نزول كتاب اهلل أكثر من أربعة عرش قرًنا وهو حمفوظ بكل وسائل 
احلفظ رساجا منريا وحمجة بيضاء، كام أن اهلل قيض لُس�نَِّة رس�ول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  رجااًل أتقياء أذكياء صاحلني نقلوها إىل األمة اإلس�المية 
نقي�ة صافي�ة. وبذلك حتق�ق ق�ول رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: تركتكم عىل 
املحج�ة البيضاء ليله�ا كنهارها ال يزيغ عنه�ا إال هالك، وقوله: 
تركت فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا، كتاب اهلل وسنة رسوله.
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األمر الثاين من األمرين اللذين ركز عليهام ملسو هيلع هللا ىلص  يف محاية الدين: 
التحذير من االبتداع يف الدين.

ف العلامء البدعة بأهنا طريقة حمدث�ة يف الدين ُيَضاَهى  لق�د عرَّ
هبا أحد مقتضياته. إال إن هذه املضاهاة تنطلق من معقول برشي 
حم�دود ليس له القدرُة عىل اس�تطالع حكم�ة اهلل يف ترشيعه، وال 
ع�ىل علم اهلل بام تصلح به أمور عب�اده. يأيت العقل البرشي فريى 
حس�نًا م�ا ليس باحلس�ن. ويظ�ن نقصا في�ام فيه الك�امل، فيقول 
اجتهاًدا خاطًئا أو انس�ياًقا وراء هوًى أو إغواِء ش�يطان يقول ما 

ليس من الدين يف يشء مما هو حمض اإلحداث واالبتداع.

لق�د كان ملسو هيلع هللا ىلص حريًص�ا عىل جتنيب أمت�ه رشَّ االبتداع فأكثر من 
ذمِّ االبتداع وحض األمة عىل التمس�ك بسنته ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: عليكم 
ُكوا هبا  بس�نتي وس�نة اخللفاء الراش�دين املهديني من بعدي مَتَسَّ
وا عليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة  وعضُّ
بدع�ة. وكل بدع�ة ضاللة وكل ضالل�ة يف النار وق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: من 
عم�ل عمال ليس عليه أمرنا فه�و رد. ويف رواية: )من أحدث يف 
أمرن�ا هذا ما لي�س منه فه�و رد( وقال ملسو هيلع هللا ىلص: إن أحس�ن احلديث 
كت�اب اهلل وخ�ري اهل�دي ه�دي رس�ول اهلل، وكل حمدث�ة بدعة، 
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وكل بدعة ضاللة. فاكتمل دين اهلل وانتفت عنه أس�باب الغواية 
والض�الل وكان من�ه ملسو هيلع هللا ىلص - بعد أن تيق�ن أن الترشيع مكتمل فام 
رها منه، وقد حكى  من خري إال دلَّ األمة عليه وما من رّش إال حذَّ

اهلل س�بحانه وتعاىل كامل الدين فق�ال: چ  چ  چ  چ  ڇ  
ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ )املائ�دة: ٣( - كان 
من�ه ملسو هيلع هللا ىلص  موقف�ه ي�وم عرفة يف حجة ال�وداع ومعه مج�ع كبري من 
َرهم ووعظهم. وبني  أصحابه حيث جتاوز عددهم مائة ألف َفَذكَّ
هلم ما عىل العبد من حقوق هلل وحقوق لعباده، وكان ملسو هيلع هللا ىلص يف كل 
ح�ال يقول هلم: أال هل بلغت؟ اللهم فاش�هد، ثم انتقل ملسو هيلع هللا ىلص إىل 
الرفيق األعىل بعد أن بلغ الرسالة، وأدى األمانة أتم أداء ونصح 
َ حبائل الشيطان ووساوسه  لألمة النصح البالغ أكمل بالغ، وَبنيَّ
وخواط�ره ومكائده ومداخله عىل العباد وبالغ ملسو هيلع هللا ىلص يف حتذير أمته 

من الشيطان وحزبه.

وال ش�ك أن االبتداَع الطريُق القصري إىل تش�ويه الدين وطمس 
مع�امل اإلرشاق في�ه، م�ع م�ا فيه م�ن س�وء األدب م�ع اهلل تعاىل يف 
االشراك معه يف الترشيع بام مل يأذن به اهلل سبحانه، وفضاًل عن هذا 
األثر اليسء لالبتداع فإن االبتداع يستلزم أموًرا مهينة منها ما ييل:
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أول: القول بلسان املقال أو بلسان احلال أن الدين ناقص وأن 

هناك جوان�ب تكميلية ينبغي األخذ هبا تكمل�ة للدين، ويف هذا 
اع�راض عىل قوله تعاىل: چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ )املائ�دة: ٣( ك�ام أن في�ه تكذيًب�ا 
لقول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: )تركتكم عىل املحجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ 
عنه�ا إال هال�ك( فإن َم�ْن يبتدع يع�رف أن ال س�ند لبدعته من 
ِعي أهنا عمل  كتاب اهلل تعاىل وال من س�نة رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص ولكنه َيدَّ
صالح. فام صالح عمل مل يأمر به اهلل تعاىل. ومل يفعله رس�ول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص؟ وم�ا صالح عمل ي�راد بفعله إكامل نقص يف رشع اهلل؟ إهنا 

وساوس الشيطان ومهزاته وحبائل إضالله وإفساده.

ثانيً�ا: أن االبت�داع يس�تلزم الق�دح يف إبالغ رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

رس�الة ربه، فلقد أرس�ل اهلل رس�وله باهلدى ودي�ن احلق، وأمره 
بإبالغ الرس�الة قال تعاىل: چ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  
ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  

گ  گچ )املائدة: 6٧( فبلَّغها ملسو هيلع هللا ىلص  أتمَّ إبالغ وأكمله.
فإذا كان املبتدع يرى يف بدعته اخلري والعمل الصالح، ويعرف 
أنه ال س�ند لبدعته من كتاب وال س�نة ولكنها حس�نة يف نفس�ها 
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- حس�ب زعم�ه - فإن هذا يعنى أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  - حاش�اه 
وكالَّ - ب�ني أمرين: أما أن يكون جاهاًل بام ينفع األمة وأن هناك 
مجل�ة من جوان�ب اخل�ري ال يعلُمها فج�اء أهُل الق�رون املتأخرة 
فأخرجوه�ا لألم�ة وأضافوها إىل الدي�ن، أو أن يكون ملسو هيلع هللا ىلص  يعلم 
ُحسن هذه األعامل املبتدعة، إال أنه كتمها عن األمة. وهذا يعني 
ختوين�ه والقدح يف أدائه رس�الة ربِّ�ه، وكاِل األمرين رشٌّ وقدح يف 

ٌأ عنهام معا. شهادة أن حممًدا رسول اهلل، ورسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ُمربَّ

ثالث�ا: إن يف االبت�داع خمالفًة رصحي�ًة ألوامر رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  

�د ملسو هيلع هللا ىلص  رضورة التمس�ك بس�نته واالبتعاد ع�ن االبتداع  فق�د أكَّ
د أن اإلح�داث يف الدي�ن مردود  واإلح�داث يف الدي�ن، ك�ام أكَّ
ع�ىل صاحب�ه مطلًق�ا وال ش�كَّ أن خمالفته ملسو هيلع هللا ىلص  مظن�ة الفتنة. قال 

تع�اىل: چ ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      
ڳ  ڳچ )الن�ور: 6٣( ولق�د فه�م أصح�اب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  
ل أنَّ رجاًل جاء  وتابعوهم هذا الفهم، ففي اجلامع أليب بكر اخلالَّ
إىل مال�ك ب�ن أنس - رمحه اهلل - فقال: م�ن أين أُحرم ؟قال: من 
َت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  وأحرم منه. فقال الرجل: فإن  امليقات الذي َوقَّ
أحرمت من أبعد منه ؟ فقال مالك: ال أرى ذلك. قال الرجل: ما 
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تكره يف ذلك ؟ قال: أكره عليك الفتنة. قال: وأي فتنة من ازدياد 
اخل�ري؟ فقال مالك: فإن اهلل تع�اىل يقول: چ ڑ  ک    ک  

ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  چ )النور: 6٣(.
وأّي فتنة أكرب من أنك خصصت بفضل مل خيص به رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص ويف رواية: وأي فتنة أعظم من أن ترى أن اختيارك لنفس�ك 

خري من اختيار اهلل واختيار رسوله!.

لق�د حرص أصح�اب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ع�ىل تبليغ األمة س�نة 
رس�ول اهلل م�ن ق�ول أو فعل أو تقري�ر، وبالغ�وا يف التحذير عام 
خيالفه�ا من ق�ول أو فعل َمْه�اَم كان ذلك وع�ىل أي وجه يكون، 
ومل يفرق�وا يف اإلن�كار بني ما ظاهره احلس�ن وما ظاهره الس�وء، 
فلم يقولوا بتقس�يم البدعة إىل حسنة وس�يئة، بل اعتربوا البدعة 
أم�ًرا ُمنَكًرا وزوًرا م�ن القول والعمل، وقواًل ع�ىل اهلل بال علم، 
وترشيًع�ا م�ن الدين ب�ام مل يأذن ب�ه اهلل. حجتهم يف ذل�ك اإليامن 
ب�أن اهلل أكم�ل دينه ورضيه للعباد إس�الًما. وأن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  
َ لعب�اد اهلل خصائص دينهم  بلَّ�غ رس�الة ربِّ�ه. وأدَّى أمانته وَب�نيَّ
ومقتضي�ات أعامهل�م. وأن األخ�ذ بالبدعة يعن�ي اإلقرار بنقص 
ر ملسو هيلع هللا ىلص  عن االبتداع  الدين وأن البدعة من تكميل النقص، فقد حذَّ
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فق�ال ملسو هيلع هللا ىلص بلف�ظ العموم: )م�ن عمل عماًل ليس علي�ه أمرنا فهو 
( وبلف�ظ االختصاص واحلرص: )إياكم وحمدثات األمور فإن  َردٌّ
كلَّ بدعة ضاللة(. ولسلفنا الصالح مقام حممود يف وقوفهم أمام 
البدع واالبتداع. والتحذير من االبتداع وإنه منهج أهل الكتاب 
ُلوا انقياًدا لداعي الش�يطان حيث دخل  وا وبدَّ فوا وغريَّ الذين حرَّ
عىل األمم الس�ابقة ُيضلهم  وُيمنيهم وُيغوهيم  وُيزين هلم أبواب 
لوها فأحلُّوا ما حرم  فوها وبدَّ وا ُكُتَب اهلل وحرَّ االبتداع حتى َغريَّ
م�وا م�ا أح�لَّ اهلل. أدرك أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ذلك  اهلل وحرَّ
وكان�وا حرًبا عىل البدع واالبتداع واإلح�داث واملحدثات وفيام 
ي�يل جمموعة من اآلث�ار الواردة عن أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  يف 

حماربة البدعة.

اح القرطب�ي يف كتابه الب�دع والنهي  فق�د روى حممد ب�ن وضَّ
 عنه�ا بإس�ناده فق�ال: بلغ ابن مس�عود ؤ أن عم�رو بن عتبة 
– يف أصح�اب ل�ه – َبنَْوا مس�جًدا بظهر الكوف�ة، فأمر عبد اهلل 
بذلك املس�جد فهدم. ثم بلغه أهنم جيتمعون يف ناحية من مسجد 
الكوف�ة ُيَس�بِّحون تس�بيًحا معلوًم�ا، وهيلل�ون ويك�ربون، قال 
فلبس برنًس�ا ثم انطلق فجلس إليهم فل�ام عرف ما يفعلون رفع 
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الربنس عن رأسه ثم قال: أنا أبو عبد الرمحن، ثم قال لقد فضلتم 
أصحاب حممد ملسو هيلع هللا ىلص  علاًم؟! أو لقد جئتم ببدعة ظلاًم؟! قال عمرو 
ابن عتبة: واهلل ما فضلنا أصحاب حممد ملسو هيلع هللا ىلص  علاًم وال جئنا ببدعة 
ظلاًم، ولكننا قوم نذكر ربنا، فقال: بىل والذي نفس ابن مس�عود 
بيده لئن أخذتم آثار القوم لتسبقن سبًقا بعيًدا، ولئن حرتم يمينًا 

أو شاماًل لتضلن ضالاًل بعيًدا.

وذكر بإسناده عن بعض أصحاب عبد اهلل بن مسعود قال: مر 
عبد اهلل برجل يقصُّ يف املسجد عىل أصحابه وهو يقول: سبِّحوا 
ع�رًشا، وهللوا عرًشا، فقال عبد اهلل: إنكم ألهدى من أصحاب 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  أو أضل، بل هذه. يعني أضل.

وروى بإسناده عن أبان بن عيَّاش قال: لقيت طلق بن عبداهلل 
اب�ن ك�رز اخلزاعي فقل�ت له: قوم م�ن إخوانك من أهل الس�نة 
واجلامعة ال يطعنون عىل أحد من املسلمني، جيتمعون يف بيت هذا 
يوًما، وجيتمعون يوم النريوز واملهرجان ويصوموهنام، فقال طلق: 
بدعة من أش�د البدع واهلل هلم أشدُّ تعظياًم للنريوز واملهرجان من 
غريهم ثم اس�تيقظ أنس بن مالك فوثبت إليه فس�ألته كام سألت 

طلًقا فردَّ عيلَّ كام ردَّ طلق كأنام كانوا عىل ميعاد.
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ب امل�ؤذن يف املدين�ة يف زمان مالك،  وروى بإس�ناده ق�ال: ثوَّ
فأرس�ل إليه مال�ك فجاءه فقال له مالك: ما ه�ذا الذي تفعل ؟ 
ق�ال: أردت أن يع�رف الناس طل�وع الفجر فيقوم�وا. فقال له 
مال�ك: ال تفع�ل، ال حُت�دث يف بلدنا ش�يًئا مل يكن في�ه. قد كان 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  هبذا البلد عرَش س�نني، وأبو بكر وعمر وعثامن 
فل�م يفعل�وا هذا، فال حتدث يف بلدنا ما مل يكن فيه، فكفَّ املؤذن 
عن ذلك. وأقام زماًنا. ثم إنه تنحنح يف املنارة عند طلوع الفجر 
فأرس�ل إليه مال�ك فقال: ما ه�ذا الذي تفعل ؟ق�ال: أردت أن 
يع�رف الناس طلوع الفجر. فقال: أمل أهنك ال حتدث عندنا ما مل 
يكن ؟! فقال: إنام هنيتني عن التثويب، فقال له مالك: ال تفعل. 
فكفَّ أيًضا زماًنا ثم جعل يرضب األبواب، فأرس�ل إليه مالك 
فق�ال له: ما ه�ذا الذي تفع�ل ؟ فق�ال: أردت أن يعرف الناس 
طل�وع الفج�ر، فقال له مالك: ال تفعل، ال حت�دث يف بلدنا ما مل 

يكن فيه.

وقد ذكر الشاطبي - رمحه اهلل - يف تفسريه التثويب الذي هنى 
عن�ه مالك - رمح�ه اهلل - بأن املؤذن كان إذا أذن فأبطأ الناس قال 

بني األذان واإلقامة: قد قامت الصالة حي عىل الفالح.
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وذك�ر الش�اطبي يف كتاب االعتص�ام قال: وق�ال ابن حبيب 
أخ�ربين اب�ن املاجش�ون أنه س�مع مال�ًكا يقول: م�ن أحدث يف 
ه�ذه األمة ش�يئا مل يك�ن عليها س�لفها فقد زعم أن رس�ول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص  خ�ان الدين ألن اهلل تعاىل يق�ول: چ   چ  چ  چ  ڇ  
ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  
ژ  ڑ ڑک  ک  ک  ک  گچ )املائ�دة:٣(. روى أب�و 
داود و الرمذي عن أيب نجيح العرباض بن س�ارية ؤ قال: 
وعظن�ا رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  موعظ�ة وجلت منها القل�وب وذرفت 
منها الدموع، فقلت: يا رس�ول اهلل كأهنا موعظة ُمَودَّع فأوصنا، 
َر  قال: )أوصيكم بتقوى اهلل عز وجل، والس�مع الطاعة وإن َتَأمَّ
عليكم عبد. فإنه من يعش منكم فسريى اختالًفا كثرًيا. فعليكم 
وا عليها بالنواجذ،  بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني َعضُّ
وإياك�م وحمدثات األمور فإن كلَّ بدع�ة ضاللة( قال الرمذي: 

حديث حسن صحيح.

وق�د أث�ار أئم�ة الض�الل واالبتداع ش�بهات ح�ول تصحيح 
مسلكهم فذكروا جمموعة ُشَبٍه هي غثاٌء كغثاء السيل نورد أمهها 

ونردُّ عليها والعون من اهلل تعاىل عىل تعريتها وإبطاهلا:
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قالوا بأن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  قال: من َس�نَّ سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة. ونحن نعترب من البدع ما كان 
حسنًا فاستنان الس�نن احلسنة أمر مرشوع بنصِّ كالم رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص. واجلواب عن هذه الشبهة من وجهني. أحدمها ما مر بنا من  
جمموع�ة م�ن أقوال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  كلها متق�ت االبتداع وحتذر 
من�ه وال تف�رق بني بدع�ة وأخرى. وال بني بدعة حس�نة. وبدعة 
س�يئة. بل قال ملسو هيلع هللا ىلص  »إياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة 
وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار«. قال هذا بلفظ الشمول 

والعموم واإلطالق فكيف يقال باالستثناء والتقسيم؟

الث�اين: إن علامء احلدي�ث ممن أنار اهلل بصائره�م وهداهم إىل 
رصاط�ه املس�تقيم وحفظ�وا لرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  التوجي�ه والب�الغ 
وأداء األمانة. قالوا: إن املقصود بقوله: من َس�نَّ س�نة حسنة أي 
أحيا س�نة تركها الناس وهجروه�ا فاندثرت فدعا إليها ونرشها 
وعم�ل هبا ودعا الناس إيل العمل هبا. ومجيع ما جاء عن رس�ول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص س�نة حسنة س�واء أكانت قولية أم فعلية أم تقريرية. هذا 
هو معنى من َسنَّ سنة حسنة ثم إن سبب قوله ملسو هيلع هللا ىلص  من سن سنة 
حسنة. هو أنَّ وفًدا من وفود العرب أتوا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  مسلمني 
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ف�رأى ما ه�م فيه من حال وع�وز وفقر وحاج�ة فدعى أصحابه 
 إىل اإلحس�ان إىل ه�ؤالء فاس�تجاب أصح�اب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  
ة  لدعوت�ه ورغبت�ه وتس�ابقوا يف ذلك ثم ج�اء رجل منه�م برُِصَّ
نق�ود فف�رح ملسو هيلع هللا ىلص  بذل�ك وقال: من س�ن س�نة حس�نة إىل آخره. 
فلي�س يف ه�ذا الق�ول وال يف س�بب قول�ه ترغي�ب يف االبتداع. 
وهب�ذا تتالش�ى ه�ذه الش�بهة وم�ن تكميل ال�رد عليها ما س�بق 
ذك�ره م�ن أن البدع�ة تقت�يض االع�راض ع�ىل ق�ول اهلل تع�اىل 
 بإك�امل دينن�ا وباالع�راض ع�ىل قولن�ا: ب�أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
بل�غ الرس�الة وأدى األمان�ة. وقالوا لتربيرهم دع�وى مرشوعية 
البدع�ة احلس�نة إن عمر ب�ن اخلطاب ؤ وهو أح�د من أمرنا 
باتباع سنته قال حينام رأى املسلمني يف صالة الراويح وراء إمام 
واحد استجابة ألمره قال: نعمت البدعة هذه. فقالوا إن هذا من 
عم�ر اعراف بصحة االبتداع احلس�ن، وَردُّ هذه الش�بهة هو إن 
أه�ل العلم م�ن أهل التحقيق وس�المة االعتقاد أمجع�وا عىل أن 
مقصود عمر هو املعنى اللغوي ال االصطالح املش�هور يف معنى 
البدع�ة. فعم�ر ؤ مل يبت�دع الراويح وال صالهت�ا مجاعة وال 
صالهتا يف املسجد وراء إمام واحد. وإنام أمر الناس بام كان عليه 
ها ملسو هيلع هللا ىلص   األمر يف عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من صالة الراويح حيث صالَّ
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بأصحاب�ه يف مس�جده مجاعة ث�الث ليال أو أربًع�ا ثم توقف عن 
ذلك خشية أن تفرض عليه وعىل أمته. فحينام رآهم عمر متفرقني 
ُيَص�ىلِّ أحدهم بالرج�ل والرجلني وكانوا أوزاًع�ا متفرقني وقد 
زال املحظور الذي كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص   خيشاه فبادر عمر ؤ 
بجمعهم وراء إمام واحد. وهبذا تنتفي هذه الشبهة وتعود رساًبا 
وغث�اًء كغثاء الس�يل. وقالوا ب�أن املحاريب اإلس�المية واملنائر 
ومك�ربات الص�وت كلها أم�ور مبتدع�ة. وقد أمجع املس�لمون 
أو كادوا ع�ىل اعتباره�ا. وع�دم االعراض عليه�ا فهذا نوع من 
االبتداع احلس�ن. وإذا جاز االبتداع فيام ذكرفال جيوز االعراض 

عىل األجزاء األخرى املبتدعة إذا كانت بدًعا حسنة.

واجلواب عىل هذا بأن املحاريب اإلس�المية واملنائر ومكربات 
الص�وت وس�ائل لغاي�ات مرشوع�ة ومطلوب�ة م�ن املكلف�ني. 
فاملحاريب اإلسالمية وسيلة ملعرفة القبلة. وال خيفى أن استقبال 
القبل�ة رشط من رشوط الصالة ال تص�ح الصالة بدونه. واملنائر 
وسيلة ملضاعفة إبالغ النداء للصالة. وال خيفى أن األذان واجب 
عىل الرجال. فكل وس�يلة تس�اعد عىل عىل مضاعف�ة أدائه فهي 
وس�يلة مرشوع�ة ومعت�ربة. وكذل�ك األم�ر بالنس�بة ملك�ربات 
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الصوت فهي وس�يلة إلبالغ تكبريات اإلمام وقراءته للمأمومني 
ف�كل وس�يلة لغاية مرشوعة ال تعت�رب بدعة وإنام ه�ي أداة للقيام 

بالغاية املرشوعة. 
وقالوا ان العلامء حتدثوا عن البدعة وقسموها قسمني بدعة حسنة 
وبدع�ة س�يئة فقالوا باعتبار البدعة احلس�نة وجوازه�ا وعللوا ذلك 

بأهنا خري واإلسالم كله خري. وكان هذا من علامء أئمة يف الدين
واجل�واب عىل ه�ذا إن ُكالًّ ُيْؤَخذ من قوله وُيرك إال رس�ول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  فهل لتقس�يم البدعة إىل حس�نة وسيئة أصل ومستند من 

كتاب اهلل أو من سنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص أو من عمل أصحابه
ه�ل هذا التقس�يم يتفق مع م�ا جاءت به النص�وص الرصحية 
الثابت�ة ع�ن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  بالنهي ع�ن االبت�داع والتحذير منه 
أو م�ن األخذ ب�ه - إياكم وحمدثات األمور ف�إن كل حمدثة بدعة 
وكل بدعة ضاللة. من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد- من 
أح�دث يف أمرن�ا ه�ذا ما ليس من�ه فهو رد. هل ه�ذه النصوص 
الرصحية يف العم�وم واإلطالق تتفق مع القول بإجازة البدعة إذا 
كانت حس�نة؟ وقد ج�اء الَحضُّ عىل ترك حمدث�ات األمور وأن 
كل حمدث�ة بدع�ة وكل بدعة ضاللة. ومل يك�ن يف هذه النصوص 
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الرصحية الثابتة ختصيص أو اس�تثناء فكل بدعة مهام ظهر هلا من 
احلسن فهي ضاللة مردودة عىل أصحاهبا.

ويق�ول أه�ل التصوف بأنه جيب أن يكون لكل مس�لم ش�يخ 
يرجع إليه. ومن ال ش�يخ له فش�يخه ش�يطانه. هذا القول مل يكن 
مس�تنًدا عىل نّص من كتاب اهلل وال عىل نّص من س�نة رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص  ال�ذي أرس�له اهلل باهل�دى ودين احلق. وع�ىل األخذ باعتبار 
االتباع فإن شيخ كلِّ مسلم ومسلمة هو رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  فلقد بلغ 
ا عليه وما  رسالة ربه وأدى أمانته ونصح ألمته ما من خري إال دهلَّ
من رش إال حذرها منه. وقال ملسو هيلع هللا ىلص:  تركتكم عىل املحجة البيضاء 
ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك. فهل ندع مش�يخة رس�ول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  وهو الرمحة املهداة والرؤوف الرحيم واهلادي إىل س�واء 
الس�بيل لنتخذ ش�يخ ض�الل وابت�داع وتصوف ق�دوة لالتباع؟ 

سبحانك هذا جور عظيم وضالل مبني، واهلل املستعان.

وخالصة القول إن البدعة رش عظيم وباب واس�ع للش�يطان. 
يلج منه إىل أهل اإليامن. ومعه أولياؤه من اجلن واإلنس إلضالل 
عباد اهلل، وصدهم عن سبيل اهلل، وعن أسباب رمحته ومرضاته، 
ليتحقق له ما آىل به عىل نفسه أمام ربه حيث قال مريًدا عباد اهلل: 
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ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    چۓ  
ۅ   ۋ  ۋ   ٴۇ   ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ   ۇ  
لق�د   )11٩ )النس�اء:  ېچ  ې   ې   ۅ  ۉ  ۉ  
اخت�ذ الش�يطان التوجي�ه إىل البدعة س�بيال للض�الل واإلضالل 
وال�رشك باهلل وكان هذا ديدنه منذ عهد ن�وح ش إىل وقتنا هذا 
وق�د كان من نبينا ورس�ول ربن�ا حبيبنا حمم�د ملسو هيلع هللا ىلص  العناية التامة 
بحامية جناب التوحيد وس�ياج اإلي�امن ورشوط العمل الصالح 
فركن�ا ملسو هيلع هللا ىلص  ع�ىل حمجة بيض�اء وحنيفية س�محاء حيوطها كتاب 
اهلل وس�نة رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص او عمل أصحابه وتابعيه�م. فمن اهتدى 

فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظالم للعبيد واهلل املستعان.



 حكم جتسيد األنبياء والصحابة 
يف األعامل التمثيلية
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحم�د لله القائل:  چٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       

ڀ  ڀچ )الفت�ح:29(. وصىل الله وس�لم عىل رس�وله 
ونبي�ه األمني القائل: »لَ تَُس�بُّوا أصحاب�ي، فوالله لو أَنَّ 

أََحَدُكْم أَنَْفَق ِمثَْل أُُحٍد ذََهبًا َما بََلَغ ُمدَّ أََحِدِهْم َولَ نَِصيَفُه« 

وعىل آله وصحبه أجمعني وسلم تسليما كثرًا وبعد:

لقد منَّ اهلل عىل رسوله ملسو هيلع هللا ىلص باختياره للرسالة وتأييده بمجموعة 
من وسائل النرص والتمكني. ومن ذلك ما هيأ اهلل له من أصحاب 
صدق�وا ما عاه�دوا اهلل عليه. وبذلوا يف س�بيل نرصته والوقوف 
مع�ه أمواهل�م ومهجهم حتى متك�ن ملسو هيلع هللا ىلص م�ن أداء األمانة وإبالغ 

الرسالة ودخول الناس يف دين اهلل أفواجا.

فأصحاب رس�ول اهلل هم الصديقون والصادقون والش�هداء 
وأمواهل�م.  بأنفس�هم  اهلل  س�بيل  يف  واملجاه�دون  والصاحل�ون 
وصفه�م رس�ولنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص بأهنم الق�دوة املثىل للفرق�ة الناجية. 
وأن مس�لكهم الذي س�لكوه هو طريق اهلداية والسالمة واألمن 
واإليامن. ذكر ملسو هيلع هللا ىلص أن قرهنم خري القرون. وذكر اهلل أن املهاجرين 

منهم هم الصادقون وأن األنصار هم املفلحون.
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خص اهلل رسوله بصحبتهم وبمواالهتم وباالستهانة بأمواهلم 
وأهاليهم يف س�بيل حمبته وإيثاره عىل أمواهلم وأنفسهم وأهاليهم 
وتقديِمه�ا منه�م ف�داًء لرس�الته ملسو هيلع هللا ىلص. فه�م رض�وان اهلل عليهم 
أمجعني صفوٌة خمتارة اختارهم اهلل تعاىل لنبيه وس�يلة من وس�ائل 
النرص والتأييد والقوة عىل إبالغ الرسالة أتم بالغ وأكمله. ومهام 
حتدثت األلسن وكتبت األقالم يف مدح أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
والثن�اِء عليه�م وتزكيته�م فلن تبل�غ بذلك مكانَته�م عند رهبم 
وعند رسول رهبم وعند العارفني بمكانتهم يف اإلسالم وآثارهم 

اجلليلة يف نرش اإلسالم والصدق يف الذب عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

الش�ك أن من أهم تصوير األحوال رضَب األمثال. وقد كثر 
ذلك يف كتاب اهلل تعاىل ويف س�نة رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص وكان هلذه األمثال 
آثاُره�ا من حيث االقتناع بالدعوة واالنقياُد هلا واعتقاُد ما هتدف 
إليه من توجيه وتبصري ووضوح كل ذلك كان بالتمثيل القويل.

وإذ جاء التمثيل القويل يف القرآن الكريم ويف السنة املطهرة فهل 
تناول هذا التمثيل أش�خاًصا معينني بأس�امئهم وبسريهم الذاتيِة 
أم أن�ه كان ع�ىل هنج الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص حينام يتحدث عن أش�خاص 
حول مس�الكهم القوليِة أو الفعلية يق�ول: ما بال أقوام إىل آخره 
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ونحن حينام نس�تعرض األمثال يف كتاب اهلل ويف سنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص 
ال نجد أن التمثيل الفعيل اس�تخدم كوس�يلة من وسائل الدعوة 
والرغي�ب والرهيب. وال ش�ك أن للدع�وة إىل اهلل جمموعًة من 
الوسائل واملسالك إال أن التمثيَل الفعيل ليس له وجود يف املناهج 
الدعوية فيام مىض حسبام أعلم. وقد كانت الدعوة إىل دين اهلل يف 
األحقاب الزمنية املاضية قائمًة عن طريق أتباع الرس�ل واألنبياء 
والكت�ب املنزل�ة منتهجني طري�ق أنبياء اهلل ورس�له. ويمكن أن 
نخ�ص باملث�ال أتباَع رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  يف عه�ده ويف عهد اخللفاء 
الراش�دين ويف عه�ود أمراء املس�لمني ووالة أمورهم يف اخلالفة 
األموية والعباس�ية والركية فقد كان�ت الدعوة إىل اهلل عىل أعىل 
مستوى احتسايب وكان لتلك الدعوة آثاٌر إجيابية ُوِجَدت بسببها 
أك�رُب دولة إس�المية يف التاريخ البرشي. حتى ق�ال أمري املؤمنني 
هارون الرش�يد حينام رأى سحابة قد جتاوزت بمرورها عاصمة 
ملك�ه ق�ال خماطًبا الس�حابة: أمطري حيث ش�ئِت فإن خراجك 
. ومع ذلك فال نعلم أحًدا من الدعاة إىل اهلل يف العصور  راجع إيلَّ
اإلس�المية الذهبية اخت�ذ التمثيل الفعيل طريًق�ا من طرق الدعوة 
ولئن قلنا بجوازه النتف�اء الدليل من مصادر الترشيع عىل منعه، 
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وألنه قد يكون يف عرصنا ذا أثر بالغ يف التأثري والتصوير والقناعة 
واإلقن�اع. فيجب أن يكون يف حدود تتفق مع املقاصد الرشعية. 
وحيث إنه وس�يلة لغاية مرشوعة هي نرش اإلسالم والدعوة إليه 
والتأثري عىل البرشية بأن اإلسالم هو الدليل اجليل عىل معرفة حق 
اهلل وح�ق عباده. إذا قلنا بجواز التمثي�ل الفعيل فيجب أن يكون 
للقول بجوازه قيود وضوابط يتحقق هبا املقصُد الرشعيُّ وتنتفي 

هبا وعنها اآلثاُر السلبية ومن ذلك ما ييل:

املحافظة عىل احرام ومقامات أنبياء اهلل ورسله وتنزهيهم  أول- 

ع�ام يؤث�ر يف متثيلهم عىل مكانتهم عند عب�اد اهلل. حيث إهنم 
يف قم�ة اإلك�رام واالح�رام وه�م أع�ىل مس�توى لالقتداء 
واالهت�داء واالقتفاء. وهذا يعن�ي أن من يمثلهم يف التمثيل 
مه�ام كان عليه من الصالح واالس�تقامة فل�ن يصل بتمثيله 
يف تصوي�ر أحوال ه�ذه الصفوة املصطفاة ِم�ن رب العاملني 
إىل أدنى نس�بة م�ن واقعهم. وبالت�ايل فإن نتيج�َة متثيلهم يف 
نفوس املش�اهدين انخفاُض مستوى مقاماهتم عند أتباعهم 
باعهم. وهذا يعني النهي عن متثيلهم ألن من  واملدعوي�ن التِّ
يقوم بتمثيلهم يعطي صورة متدنية عن الصور املثىل هلم عند 
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رهبم وعند أخالفهم من حي�ث التقوى والصالح والصدع 
باحلق والصرب عىل األذى يف سبيل الدعوة إىل اهلل واحتساب 
األج�ر عند اهلل.وف�اًء بأداء األمانة وتبليغ الرس�الة والنصح 
لألم�ة والش�اعر يق�ول يف ش�ان اخُلُل�ِق والتََّخل�ِق والطب�ِع 

والتطبع:
حسن الحضارة مجلوب بتطلية

ويف البداوة حسن غر مجلوب

ثانيً�ا – مهام ح�اول الُمَمثِّل أن يأيت بتصوير ح�اِل من يمثله من 

األنبي�اء واملرس�لني يف أي حال من أح�وال الدعوة والتبليغ 
فل�ن يصل إىل ما يريده مهام ُأويت م�ن قوة تأثريية وتصويرية 
يف التمثيل القويل أو الفعيل. وال ش�ك أن األصل يف التمثيل 
إيص�ال الفكرة إىل املش�اهد وج�ذب فك�ره إىل القناعة هبا. 
والتس�ليم بسالمة الفكرة إىل املش�اهد والقناعِة هبا والدعوِة 
إليها. فهل يستطيع امُلمثُل وامُلتمثُل يف شخص نبي أو رسول 
ِدين من رب  أو صحايب أن يقوم مقام أنبياِء اهلل ورس�لِه املؤيَّ

العاملني باملعجزات املادية واملعنوية؟
ثالثًا- ال شك أن أرقى ممثل هو يف قصوٍر بالغ عن تصوير حقيقة 
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النبي أو الرسول يف البالغ واألداء وحتقيق القناعة والتسليم 
ل الصرب واألذى يف  بمواضي�ع الدعوة وتصوير أحج�ام حتمُّ
س�بيل التبليغ.وإذا كان متثيل أنبياِء اهلل ورسله حملَّ قناعة يف 
منعه وأن نتيجته الس�لبية ُتنِْقُص أنبياء اهلل ورس�له مقاماهتم 
العالية عند أتباعهم. وأن هذه النتيجَة كافيٌة للحكم هبا عىل 
حرمة متثيلهم. فال شك أن هذه النتيجة ستمتد إىل أصحاب 
رسل اهلل وأنبيائه ونخص من ذلك أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  
ونخ�ص من الصحابة اخللفاَء الراش�دين وأه�َل بدر وبيعَة 
الرض�وان وغرَيهم ممن أبلوا بالًء حس�نًا وممن قال اهلل تعاىل 
عنهم چ ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀچ  

)الفت�ح: ٢٩( وق�ال تع�اىل كذل�ك عنه�م چ ٱ  ٻ  ٻ  
ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ  
ٿ  ٿ  ٿچ )األح�زاب: ٢٣( وأهل العلم قالوا يف فضل 
أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بأن من رأى رسول اهلل  من أصحاب 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  مؤمن�ا به فهو صحايب. وم�ن رأى  صحابيًّا 
من أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فهو تابعي. ومن رأى تابعيًّا فهو 
من األتباع. وفضل الصحاب�ة والتابعني ومن تبعهم مأخوذ 
م�ن قوله ملسو هيلع هللا ىلص: خري القرون قرين ث�م الذين يلوهنم  ثم الذين 
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يلوهن�م. وال ش�ك أن أصح�اب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  من املكانة 
واالعتب�ار واالقتداء يف ح�ال جيب عىل املس�لمني املحافظة 
عليه�ا واس�تمراريُتها. وإبع�اُد كل ما يؤثر عىل ه�ذه املكانة 
بنق�ص أو س�خرية أو اس�تهزاء. وقد بحث موض�وَع متثيل 
أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  جملُس هيئة كبار العلامء فصدر من 
املجلس قرار برقم )1٣( بمنع ذلك وحتريمه ملا يرتب عليه 
من انتقاص ملكانة أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  وملا يف ذلك من 

التأثري عىل االجتاه نحو االقتداء والتأيس هبم. 

وهذا نص القرار:

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني، 
وعىل آله وصحبه أمجعني والتابعني ومن تبعهم بإحس�ان إىل يوم 

الدين أما بعد:

ف�إن هيئ�ة كب�ار العل�امء يف دورهت�ا الثالث�ة املنعق�دة في�ام بني 
1٣٩٣/٤/1٠ه�� - و 1٣٢٩/٤/1٧ه�� ق�د اطلع�ت ع�ىل 
خطاب املقام السامي رقم )٩٣/٤٤( وتاريخ 1 /1 /1٣٩٣ه� 
املوج�ه إىل رئي�س إدارة البح�وث العلمي�ة واإلفت�اء والدع�وة 
واإلرش�اد، ال�ذي جاء فيه م�ا نصه: نبعث إليكم هذه  الرس�الة 
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ال�واردة إلينا من طالل ابن الش�يخ حمم�ود البني املكي مدير عام 
رشك�ة لونا فيلم م�ن بريوت بش�أن اعتزام عمل فيلم س�ينامئي 
يص�ور حياة )بالل( مؤذن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ونرغ�ب إليكم بعد 
االط�الع عليه�ا عرض املوضوع ع�ىل هيئة كب�ار العلامء إلبداء 

رأهيم وإخبارنا بالنتيجة.

وبع�د اط�الع الهيئة عىل خط�اب املقام الس�امي وما 

أعدته اللجنة الدائمة للبح�وث العلمية واإلفتاء عىل ذلك 

وتداول الرأي قررت ما ييل:

إن اهلل س�بحانه وتعاىل قد أثنى ع�ىل الصحابة وبنّي منزلتهم   -1
العالية ومكانته�م الرفيعة، ويف إخراج حياة أي واحد منهم 
عىل ش�كل مرحية أو فيلم س�ينامئي منافاة هلذا الثناء الذي 
أثنى اهلل عليهم به وتنزيل هلم عن املكانة العالية التي جعلها 

اهلل هلم وأكرمهم هبا.

للس�خرية  موضًع�ا  س�يكون  منه�م  واح�د  أي  متثي�ل  أن   -٢
واالس�تهزاء به ويتواله أناس غالب�ا ليس للصالح والتقوى 
مكان يف حياهتم العامة واألخالق اإلس�المية مع ما يقصده 
أرب�اب املس�ارح من جعل ذلك وس�يلة إىل الكس�ب املادي 
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وأنه مهام حصل من التحفظ فسيش�مل عىل الكذب والغيبة 
ك�ام يضع متثيل الصحابة رضوان اهلل عليهم يف أنفس الناس 
وضًع�ا مزرًيا فتتزعزع الثقة بأصحاب الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص  وختف 
اهليب�ة التي يف نفوس املس�لمني من املش�اهدين وينفتح باب 
التش�كيك ع�ىل ا ملس�لمني يف دينه�م واجل�دل واملناقش�ة يف 
أصحاب حممد ملسو هيلع هللا ىلص  ويتضمن رضورة أن يقف أحد املمثلني 
موقف أيب جهل وأمثاله وجيري عىل لسانه سبُّ بالل وسب 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  وما جاء به إىل اإلسالم وال شك أن هذا منكر، 
ك�ام ُيتخذ ه�ذا هدًفا لبلب�ة أفكار املس�لمني نح�و عقيدهتم 

وكتاب رهبم و سنة نبيهم حممد ملسو هيلع هللا ىلص.

م�ا يقال م�ن وجود مصلح�ة وهي إظهار م�كارم األخالق   -٣
وحماس�ن اآلداب مع التحري للحقيقة وضبط السرية وعدم 
اإلخ�الل بيشء من ذل�ك بوجه من الوج�وه رغبة يف العربة 
واالتع�اظ فه�ذا جمرد ف�رض وتقدي�ر، فإن من ع�رف حال 
املمثل�ني وم�ا هيدفون إليه ع�رف أن هذا النوع م�ن التمثيل 

يأباه واقع املمثلني ورواد التمثيل وما هو شأهنم.
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من القواعد املقررة يف الرشيعة أن ما كان مفس�دة حمضة   -٤
أو راجحة فإنه حمرم، ومتثيل الصحابة عىل تقدير وجود 
ا  مصلحة فيه مفس�دته راجحة، فرعاية للمصلحة وسدًّ
للذريع�ة وحفاًظا ع�ىل كرامة أصحاب حممد ملسو هيلع هللا ىلص  جيب 
منع ذلك وقد لفت نظر اهليئة ما قاله طالل من أن حممًدا 
ملسو هيلع هللا ىلص  وخلفاءه الراش�دين أرفع من أن يظهروا يف صورة 
أو ص�وت يف هذا الفيلم. لفت نظرهم إىل جرأة أرباب 
املس�ارح عىل أن تصوير بالل وأمثاله م�ن الصحابة إنام 
كان لضع�ف مكانته�م ون�زول درجته�م يف األفضلية 
عن اخللف�اء األربعة فليس هلم م�ن احلصانة والوجاهة 
ما يمنع من متثيلهم وتعريضهم للس�خرية واالس�تهزاء 
يف نظره�م فهذا غ�ري صحيح ألن ل�كل صحايب فضاًل 
خيصه. وهم مش�ركون مجيًعا يف الفضل والصحبة وإن 
كان�وا متفاوت�ني يف منا زهل�م عند اهلل ج�لَّ وعال. وهذا 
القدر املشرك بينهم وهو فضل الصحبة يمنع االستهزاء 
 هبم وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وس�لم.أه�. 

انتهى قرار املجلس. 
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رابًع�ا – من املعلوم ل�دي مجيع أهل العلم أن ألصحاب رس�ول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  فض�اًل عظي�اًم يف نق�ل س�نة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  وس�ريته 
اجلهادي�ة والبالغي�ة والدعوي�ة إىل أم�ة اإلس�الم حت�ى قياِم 
الس�اعة. فلوال فضُل اهلل عىل عباده ثم ش�عوُر كل واحد من 
أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  بمس�ئوليته عن إبالغ ما يعرفه من 
أقوال وأفعال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. وقياُمهم بتطبيق هذا الش�عور 
لوال ذلك ملاتت ملُة اإلس�الم بموهت�م ولصارت كغريها من 
املل�ِل الس�ابقة ليس هلا ذكر تفصييل يف التاريخ. وال ش�ك أن 
ا لعل�َم املنقول ل�ن تكون له الثقة والقناعة بس�المته إال حينام 
ًق�ا بتحرير وِم�ْن ثقة. وال ش�ك أن الثقَة يف  يك�ون النق�ل موثَّ
الناقل تكون من حيث الطمأنينُة إىل س�المة مس�لكه وعدالة 
منهج�ه والقناعة بصفاء رسيرته. وأصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  
قمة يف هذه املس�الك. والقناعة هبم من إخواهنم اخلالفني هلم 
بعده�م كاملة، والقناعة هبم متوفرة. حتى إن أئمة املس�لمني 
م�ن بعده�م يقولون: إذا ج�اء القول عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  أو 
ع�ن أحد من أصحابه ف�ال جمال للتوقف يف القبول. وإذا جاء 
عم�ن بعدهم فهم رجال ونحن رجال. واهلل س�بحانه وتعاىل 
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يق�ول عمن جاء بعد أصحاب رس�ول اهلل: چ ٱ  ٻ  
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٹچ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

)احلرش:1٠(.

فأصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف نفوس إخواهنم املسلمني قادٌة وقدوٌة 
وس�لٌف صال�ٌح. هلم املكانة العليا يف نفوس�هم وقلوهب�م وما نقلوه 
عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من سنته القولية والفعلية والتقريرية حمل اعتبار 
واحرام وقبول واحتجاج وانتهاج لدى من يُعتد هبم من املسلمني.

ُن  وال ش�ك أن متثيله�م ممن ال يبل�غ قالمات أظافرهم َس�ُيهوِّ
من مكانتهم لدى املس�لمني. وأذكر أن أحد إخواننا من املغرب 
العريب قال يل كنت أشاهد فيلاًم إسالميًّا حيكي معركة من املعارك 
اإلس�المية ويف قيادهت�ا خالد بن الولي�د ؤ، وكان يف خميلتي 
خلال�د بن الوليد ش�خصيٌة عس�كرية أس�طوريٌة. فلام ش�اهدت 
متثي�ل بطول�ة خالد يف هذه املعركة نزلت مكان�ة خالد بن الوليد 
يف نفيس ع�ام كانت عليه. حيث إن القائم بتمثيل أدوار خالد يف 
املعرك�ة كان معروًفا لدينا بالفس�وق واالنح�راف فضال عن أن 
ا فاش�اًل ليس للتفاعل مع شخصية خالد  متثيله كان متثياًل تقليديًّ
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العس�كريِة ما يتفق م�ع مكانت�ه التارخيية يف الش�جاعة واإلدارة 
العس�كرية. ال ش�ك أن هذه املش�اهدة من أخين�ا تتكرر مع كل 
متثي�ل ألي ش�خصية ي�راد إبرازه�ا وإظه�ار دوره�ا يف احلي�اة. 
فالتمثيل ألي ش�خصية تارخيي�ة يظهرها بمظهر باهت ُمزٍر ظامل 
هلا. فكيف إذا كان التمثيل ألصحاب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ذوي اإليامن 
الراس�خ وذوي الصدق والوفاء، كانت أمواهلم ونفوسهم فداًء 
لتحقيق االتصاف بذلك. ال شك أن من نتائج التمثيل انخفاَض 
مس�تواهم القيادي واإلمامي يف نفوس املسلمني وبالتايل زعزعة 

ما نقلوه من أحكام.

وهبذا وبغريه نس�تطيع أن نقول  بحرمة متثيل أصحاب رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  مجيعه�م. ال نخ�صُّ أحًدا منهم بل هم يف العموم س�واء 

لعمومهم يف قوله تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       
ڀ  ڀچ )الفتح: ٢٩( وعمومهم يف قول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الَ 
َتُس�بُّوا َأْصَحابِى، َفَلْو َأنَّ َأَحَدُكْم َأْنَفَق ِمْث�َل ُأُحٍد َذَهًبا َما َبَلَغ ُمدَّ 

َأَحِدِهْم َوالَ َنِصيَفُه«. 
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ومم�ا تقدم يتع�ني الق�ول باح�رام أنبي�اء اهلل ورس�له وأتباعهم 
وباألخ�ص العناي�ة الكاملة بمق�ام الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص وبمقامات مجيع 
أصحابه وأن متثيلهم يف أي مسلسل مهام كانت أهدافه ومقاصده ال 
جيوز ملا يرتب عليه من آثار سلبية هتز العقيدة واإليامن واالفتداء.

ولعلنا بعد تقديم ما س�بق ذكره نتحدث عن املس�ائل 

التالية وعن أحكامها: 

حكم جتس�يد – متثيل – األنبياء وأصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،   -1
تق�دم مم�ا تق�دم أن التمثي�ل ال يعط�ى حقيقة املمثلني س�واء 
أكان�وا أش�خاًصا أم أعياًن�ا. وق�د تك�ون ص�ورة الُمَمثَّل يف 
النفس يف مستوى رفيع فيكون للتمثيل أثر كبري يف انخفاض 
مس�توى ه�ذا الُممثَّل. لي�س ألن التمثيَل أظه�َر حقيقَة هذه 
الصورة. وإنام التمثيل َظَلم هذا الُممثَّل ليس يف مس�تواه من 
حي�ث قص�ور التمثيل ع�ن أن يكون يف حال ق�ادر فيها عىل 
إبراز حقيقة امُلمثََّل إما يف ش�خصه أو يف موضوع متثيله. وإما 
ألن الُمَمثِّل يف مس�توى شخيص متدنٍّ مشهور لدى املجتمع 
بانخف�اض مس�تواه. وبناء عىل هذا التص�ور يف التمثيل فإننا 
نؤكد القول أن متثيل أنبياء اهلل ورس�له وأصحاهبم وال س�يام 
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أصح�اَب رس�ولنا ونبين�ا حمم�د ملسو هيلع هللا ىلص ال جي�وز وأن س�لبيات 
متثيلهم تطغى ع�ىل إجيابيات التمثيل إن كانت. فيكون ذلك 

من مسوغات القول بعدم اجلواز.

الق�ول بأن التمثيل قد يك�ون طريقا من طرق الدعوة إىل اهلل   -٢
ونح�ن معرش املس�لمني مكلف�ون بنرش الدعوة ب�أي طريق 
نصل به إليها. هذا القول يكمن اجلواب عنه بأن الدعوة إىل 
اهلل من النج�وى وقد جاءت آية كريمة من كتاب اهلل حترص 

النج�وى اهلادفة النافعة يف ثالثة أمور، ق�ال تعاىل: چٻ    ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ  

ڤ  ڤچ )النساء: 11٤(.

هذه األمور الثالثة غالُب اخلري فيها ووجُه ذلك فيام ييل أحدها: 
األم�ر بالصدقة وبيان فضلها وآثار إخراجها واجلزاء املعد ألهل 
الصدق�ات يف احلياة الدنيا من قول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: »ما نقص مال عبد من 

صدقة« ويف اآلخرة من قوله تعاىل: چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  

ک     ک  گگ  گ  گ  ڳچ )البقرة: ٢61(.
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الثاني: األم�ر باملعروف، واملعروف كل يشء يعود عىل أهله 

باخل�ري والص�الح واالس�تقامة وم�كارم األخ�الق وتتحقق فيه 
الغبط�ة واملصلحة يف حتصيل اخلري وإش�اعة روح األخوة واملودة 
ورعايُة احلقوق األساس�ية لإلنسان يف عقيدته وعقله ودمه وماله 

وعرضه وقبل ذلك يف العناية بحقوق اهلل تعاىل عىل عباده. 

الثالث: األمر باإلصالح بني ا لن�اس فيام يعود عليهم باملحبة 

والتآخ�ي والتعاوِن فيام بينهم عىل الرب والتقوي لتحقيق التعايِش 
بينهم بأمن وهدوء واستقرار واحرام وتعايش عام.

ف�إذا انتف�ى التناج�ي بني الن�اس عن ه�ذه األم�ور الثالثة فال 
خ�ري يف تناج ال يتحقق منه يشء من هذه األمور. وفيه من الغث 
َخ�ِن وأنواع أمراض القلوب مما تبث�ه القنوات الفضائية من  والدَّ
مسلس�الت ومتثيليات وغري ذلك من املس�ميات ما اهلل به عليم. 
فال شك أن هذه املسلسالت غالبها هلو وباطل. ولكن بدرجات 
متفاوت�ة، وإذا كان فيه�ا َلَفَت�ات بنَّ�اءٌة فهي ممزوج�ة بالكثري من 
اللفت�ات املث�رية واهلدام�ة تكاد ه�ذه اللفتات الكريم�ة ختتفي يف 

ِخَضمِّ هذه اآلثام واملفاسد.



)6٧(

وال خيفى أن مرشوعية التحليل والتحريم مس�تمدة من حقيقة 
ما يف حمل األحكام من مصالح ومفاسد، فإذا غلبت املفاسد عىل 
املصال�ح اجته القول بالتحريم، وإذا غلبت املصالح عىل املفاس�د 

اجته القول بالتحليل.

وه�ذا املبدأ الرشعي يف قاعدة التحليل والتحريم مس�تمد من 
قول�ه تعاىل: چۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ائ         ائ  
ەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ  ۇئچ )البق�رة: ٢1٩( فب�ني اهلل 

تع�اىل أن مفاس�د اخلم�ر واملير أكث�ر من مصاحله�ام ثم جاءت 
اآلي�ة األخرى بمرشوعية حتريمهام فقال تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ  ٻ  

ٺچ )املائدة: ٩٠(.

التمثي�ل رضب م�ن رضوب الدع�وة إىل اهلل  فالق�ول ب�أن 
وذلك بتجس�يد أهداف الدع�وة ونتائجها قوٌل صحيح. إال أنه 
جي�ب علينا أن نقارن ب�ني اإلجيابيات والس�لبيات فمتى طغت 
الس�لبيات ع�ىل اإلجيابي�ات وجب علين�ا طرح ه�ذا النوع من 
رضوب الدع�وة. حي�ث إن الرضر ال يعالج ب�رضر، والرش ال 
يكاف�ح بمثل�ه. والقواع�ُد الرشعية تؤك�د ذلك وتبن�ي أحكام 
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احلظر والوجوب والكراهة واالستحباب عليها. فرتكب أدنى 
املفس�دتني لتفويت أعالمها. وت�رك أدنى املصلحتني لتحصيل 
أعالمها، ويقدم درء املفاسد عىل جلب املصالح. وهذا يعني أن 
أي طريق من طرق الدعوة هو مس�لك قوي�م إال أنه قد يرتب 

عليه ما يطغى عىل نتيجة الدعوة فيجب طرحه.

ويف ح�ال متثيل من له قدُم صدق يف اإلس�الم والدفاع عنه ممن 
ليس�وا م�ن أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  فيجب أن يك�ون امُلَمثِّل ذا 
خلق قويم وذا اس�تقامة وصالح وسالمة عقيدة وقوة إيامن حتى 
يكون لتمثيله َمْن يمثله تفاعاًل وش�عوًرا بمس�ؤوليته. فال يصح 
أن ُيَمثِّ�ل رجاًل صاحًلا ذا قدم صدق رجُل س�وء وانحراف. وال 
يمكن أن يعالج رجُل السوء مبدًأ كرياًم يتحىل به من يمثله فإنك 
ال جتني من الش�وك العنب. وفاقد اليشء ال يعطيه. فإذا أردنا أن 
نستخدم التمثيَل للدعوة إىل اهلل فيجب أن يكون مبنيا عىل منهج 

سليم يتحقق فيه أهدافها.

وق�د يتن�اول التمثي�ل بع�َض األلف�اظ الرشعي�ة مث�ل النكاح 
والط�الق وكلم�ة الكفر ومتثي�ل الكفر من مس�لم واإلي�امِن من 
كافر. وم�ا يتطلبه التمثي�ُل من ألفاظ الرشك والفس�ق والعقوق 
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ونحو ذلك مما يصدر من ممثل مس�لم. وهذه املس�ائل وإن كانت 
ال تتن�اول موضوع متثي�ل األنبياء والرس�ل واألصحاب إال أهنا 
هوامش للموضوع جيب عىل اجلهات اإلعالمية املسلمة مراعاهُتا 

ويمكننا احلديُث عنها بام ييل:

1- النكاح والطالق:

هذان األمران قد يس�تلزم التمثيل التعرَض هلام عىل س�بيل أن 
ُيعط�ي املمثِّ�ُل إجياب�ا ملن يتج�اذب مع�ه التمثيَل بتزوجي�ه بنته أو 
ُهنَّ  بتطليقه زوجته وال خيفى حديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » َثاَلٌث ِجدُّ
نَّ ِجدٌّ النَِّكاُح َوالطَّاَلُق َوالعتاُق«. فإذا صدر من ممثل  ِج�دٌّ َوَهْزهُلُ
مس�لم طالُق�ه زوجَته أو تزوجُيه بِنَْتُه عىل س�بيل اهل�زل والتمثيل 
فه�ل ينفعه عند املطالبة بالتنفيذ أن يقول: بأن ما صدر مني متثيل 

وليس حقيقة؟
عىل أي حال فهي قد تكون دعاوى حقيقية عىل املمثل. وعليه 
ُمُل معاناة هذه الدعاوي عند إقامتها. كام أن عليه حتمُل حتميل  حَتَ
ذمته ما يتعلق باألعراض حتليال وحتريام وأن اهلل من وراء حماسبته 

يف اآلخرة فيام ينفلت منه من احلقوق عليه يف الدنيا.
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ب- كلم�ة الكف�ر ومتثي�ل الكف�ر من مس�لم: قد  يتكل�م املمثل 
املس�لم بكلمة الكف�ر ويف الق�رآن الكريم حكم م�ن يتكلم 
بالكف�ر. وأنه بذلك يكفر. وال يعذر بدعواه اهلزل والتمثيل 
ق�ال تعاىل يف ش�ان من تكلموا بام ُيعترب كف�ًرا وقالوا إنام كنا 

چگ  گ  گ  گ            ڳ   نخ�وض ونلع�ب. ق�ال تع�اىل 
ڳچ )التوبة: 6( وقال تعاىل:  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ    
گچ  گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ       ڑ  
)النح�ل: 1٠6( ف�ال ش�ك أن ه�ذا م�ن األم�ور املؤث�رة عىل 

االعتقاد وسالمة اإليامن.

ج�: تمثيل اإليمان من الكافر:

املث�ل العريب يقول: إنك ال جتني من الش�وك العنب. ويقول: 
كل إن�اء ب�ام فيه ينضح. فال ش�ك أن الكاف�ر يف متثيله لن يعطي 
ه. فهو يقوم بتمثيل ما ال يعتقده. فلن يكون لتمثيله  اإلي�امن حقَّ
تفاع�ٌل م�ع واقع وحقيق�ة موض�وع التمثيل فه�و يف متثيله بني 
ا ليس لروح الديانة يف نفس�ه  �ا ماديًّ حال�ني: إم�ا أن يكون دهريًّ
يشء فه�ذا ل�ن يكون أكثر من قرش ال ُلبَّ فيه. ودابٍة تس�اق إىل 
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حيث ال تدري. وإما أن يكون ذا اعتقاد باطل وهو متفاعل مع 
مَّ يف العسل. فالكافر ال جيوز  عقيدته الباطلة فهذا ممن يدس السُّ
أن يعه�د إليه يف التمثيل ب�ام يتعلق باإليامن. فليس عونا لك من 

ليس عىل دينك.

العنرص النس�ائي يف التمثيل يقت�يض اختالَط املمثالت مع  د- 
الرجال املمثلني يف حال التمثيل ويف اإلعداد له قبل األداء 
وم�ا يتبع ذلك من تع�دد الربوفات يف أماك�ن خمتلفة، وما 
يس�تلزمه التمثي�ُل من مواقف النس�اء مع الرج�ال ضعًفا 
وخنوًعا وتغنًجا ودالاًل وظهوًرا بمظاهَر متعددة. من حيث 
املالبس واحلركات واللهجات. كل ذلك يفتح  للش�يطان 
جمموع�ة م�ن أب�واب الفتن والغواي�ة وس�هولة الوقوع يف 
الرذائ�ل والفواحش. وه�ذا يكفي للق�ول بخطورة ذلك 

عىل األخالق والعصمة والعفاف قال تعاىل: چ ڤ  ڤ  
ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    چ )األحزاب: ٣٢( وسبق أن 
عقدت ندوات إعالمية من ندوات الربكة وكتبت هلا بحثا 

شاركُت به يف إحدى الندوات ومما جاء فيه ما ييل:
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األلفاظ الرشعية املستخدمة يف التمثيل:

الط�الق بصف�ة عام�ة وق�د تك�ون املمثل�ة زوج�ة للممثل   – 1
املحاور هلا: وس�بق لنا القول بأن اش�راك العنرص النسوي 
يف التمثي�ل يرتب عليه م�ن املحاذير الرشعي�ة ما يدعو إىل 

القول يف النهي عنه.

ويف حالة وجوده بالرغم من عدم جوازه فقد تشتمل بعض 
فقرات التمثيل عىل الطالق واملشهور لدى أهل العلم الرشعي 
ا أم كان هزاًل  أن الطالق يقع عىل الزوجة سواءأ كان ذلك ِجدًّ
نَّ  ُهنَّ ِجدٌّ َوَهْزهُلُ فقد صح عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قوله » َثاَلٌث ِجدُّ
ِجدٌّ النَِّكاُح َوالطَّاَلُق َوالعتاُق «. وال شك أن الطالق يف التمثيل 
يعت�رب م�ن اهلزل. فإذا كان يف التمثيل ممثل�ة وهي زوجة املمثل 
وقد اش�ركا يف التمثي�ل وكان من فقراته وج�ود نزاع زوجي 
بينه�ام فطلبت منه تطليقه�ا. فطلقها أو بادره�ا بالطالق دون 
طل�ب منه�ا. فالطالق واق�ع وال يمنع وقوع�ه أن ذلك متثيل، 
فالتمثي�ل ه�زل والطالق يق�ع يف اجلد واهلزل حلديث رس�ول 
�نَّ ِجدٌّ النِّ�َكاُح َوالطَّاَلُق  ُه�نَّ ِجدٌّ َوَهْزهُلُ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َث�اَلٌث ِجدُّ

َوالعتاُق«.
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ب- الزواج:

هذا العن�رص من عنارص البحث يتناوله العنرص األول املتعلق 
بالطالق فالزواج هو النكاح الوارد يف حديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص »َثاَلٌث 
نَّ ِجدٌّ النَِّكاُح َوالطَّاَلُق َوالعتاُق«. فلو افرض  ُهنَّ ِجدٌّ َوَهْزهُلُ ِجدُّ
أن يف الدراما مقطعا من التمثيل يقوم بالتمثيل فيه أب مع ابنته يف 
مواجهة ممثل يش�رك معه يف التمثيل فص�در منه القول بتزوجيها 
منه وهي حارضة غري معرضة فهذا الترصف يش�كل عقد زواج 
صحي�ح. قال بصحة انعق�اده جمموعة من أه�ل العلم للحديث 

نَّ ِجدٌّ النَِّكاُح َوالطَّاَلُق َوالعتاُق«. ُهنَّ ِجدٌّ َوَهْزهُلُ »َثاَلٌث ِجدُّ

ج�: الكفر من ممثل مسلم:

لع�ل املقصود بذلك أن يتكلم املمثل بكلمة الكفر كأن يس�ب 
اهلل أو رسوله أو كتابه أو يدعو الالت أو العزى أو نحو ذلك عىل 
سبيل التمثيل. فإذا كان هذا هو املقصود فال شك أن كلمة الكفر 
كف�ر، وال يعذر م�ن يتكلم بكلمة الكفر بقول�ه: إنني أمثل. فقد 
تكل�م بكلمة الكفر منافق�ون يف عهد رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  واعتذروا 

بقوهلم: إنام كنا نخوض ونلعب. فقال تعاىل چ گ  گ  گ  گ            
ڳ  ڳڳچ )التوبة: 66(.
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وقال تعاىل يف حق من يتكلم بكلمة الكفر چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈچ )النحل1٠6(: 

د- اإليمان لغر املسلمني:

لعل املقصود بذلك أن يقوم الكافر بدور متثيل أحد املسلمني. 
فإذا كان هذا هو املقصود فاإلشكال يف ذلك أن يقوم الكافر بدور 
املس�لم ويكون ذلك منه عىل س�بيل التمثيل املمزوج باالستهتار 
واخل�روج عن اجلانب الس�لوكي فيكون ذلك تعريًضا لإلس�الم 

واملسلمني بالنقيصة واالمتهان.

وينتفي من ذلك هدف الدعوة إىل اهلل وهدف إظهار املسلمني 
بمظهر االس�تقامة والص�الح واجلهاد يف س�بيل اهلل والصرب عىل 

األذي يف سبيله.

وم�ن هذا يتض�ح وجه القول بالنه�ي عن قي�ام الكافر بأدوار 
مس�لمني هلم يف اإلس�الم قدُم ص�دق وصرب وتضحي�ة وتفان يف 

سبيل الدعوة إىل اهلل. 
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ه – األلفاظ املستنكرة من كلمات رشك وفسوق ونحو 

ذلك:

اإلنس�ان مؤاخ�ذ بمس�ؤوليته جت�اه عقل�ه وما يصدر من�ه بناء 
عىل ترصفه واختياره ورضاه. فإذا تكلم املس�لم بكلمة الكفر أو 
الرشك أو السب من لعن أو شتم أو جتريح فال شك يف تأثيمه وال 
يع�ذر فيام صدر منه بقوله إنه يقوم بدور التمثيل فقط من غري أن 
يكون لذلك أثر يف اعتبار قوله فال ش�ك أنه مؤاخذ بام يقوله من 

قول كفر أو رشك أو فحش أو فسوق.

هذا ما تيرَّ ذكره يف املوضوع واهلل املستعان.





 مكانة املرأة يف اإلسالم
 ما هلا وما عليها
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحم�د لله وصىلَّ الله وس�لَّم عىل رس�ول الله س�يدنا 

ونبينا محمد وعىل آله وصحبه ومن واله.........وبعد:

فقد خلق اهلل هذا الكون البرشي من ذكر وأنثي، وجعله شعوبا 
وقبائل للتعارف، وأكد سبحانه وتعاىل أن كرامة الفرد من البرش 
عن�د اهلل التقوى والصالح، وقوُة التعلق باهلل إيامًنا وتس�لياًم. وال 
ش�ك أن حي�اة الرجل ب�دون املرأة حياة نكد وش�قاء ووحش�ة، 
وحياة املرأة بال رجل حياة نكد وشقاء ووحشة وضياع، ورسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  يؤكد ذلك ويقول )مسكني مسكني  مسكني رجل ليس 
له امرأة وإن كان كثري املال، مس�كينة مسكينة مسكينة امرُاة ليس 

هلا زوج وإن كانت كثرية املال( رواه الطرباين.

فس�عادة كل واحد منه�ام بوجود اآلخر إىل جانب�ه، قال تعاىل: 
گ   گ   ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   چڈ  

گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱچ )ال�روم:٢1( 
ومن حكمة اهلل وسعة علمه، وشمول رمحته أن جعل يف كل واحد 
من اجلنس�ني الذك�ِر واألنث�ى خصائص خيتص هب�ا دون اآلخر، 
ليحص�ل هب�ا الوئام مع اآلخر، ويش�عر كل واح�د منهام بحاجته 
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لآلخر يف االنتفاع بخصائصه اخلاصة به، فتكتمل الس�عادة، وتتم 
اإللفة، وتظه�ر بذلك مدى حاجة أحدمها إىل اآلخر بصفة دائمة 
تتضمن بقاء اإللفة، وإنتفاَء امللل من طول العرشة. جعل للرجل 
من اخلصائص: القوامَة عىل املرأة بالعمل خارج املنزل لكسب ما 
ينفقه يف س�بيل تأمني أمن البيت من حيث محايته، وتأمني الغذاء، 
والكس�اء، ومس�تلزمات احلياة الس�عيدة فيه، ومن حي�ث القيام 
بواجب الرعاية العام�ة ألفراد األرسة من زوجة وأوالد وغريهم 

ممن تلزمه نفقتهم من األقارب املحتاجني إليها.

كام هيأ اهلل الرجل من حيث تكوينُه العقيل، وبنيته اجلس�دية ألن 
يكون لبنة صاحلة لبناء املجتمع البرشي، وجعله كياًنا متامس�ًكا من 
حيث استقامته وصالحه، وقوته، وثوابت وجوده، وركائز اعتباره. 
ليكون الرجل بتأهيله العقيل واجلسدي كفؤا للقيادة العامة يف سبيل 
توجي�ه املجتمع إىل ما فيه حتقي�ق حكمة وجوده يف هذه احلياة عبادًة 

هلل تعاىل، وعامرًة لألرض، وخالفًة صاحلة هلل يف أرضه. 

فق�د خص اهلل الرج�ال بالرس�االت، والنب�وات، والواليات 
العام�ة، وميزه�م عىل النس�اء بخصائص جعلته�م أهال لذلك. 
 ق�ال تع�اىل: )ۅ  ۉ  ۉ( )آل عم�ران: ٣6(. وق�ال تع�اىل: 
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چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  

ں  ڻ   تع�اىل: چ  )النس�اء: ٣٤( وق�ال  چ  ڀ  ڀ  ٺٺ  
ھھ   ھ   ھ   ہ       ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ  
ۈ   ۆ   ۆ      ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓڭ    ۓ   ے   ے  
ې      ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ  
وئ   وئ   ەئەئ   ائ    ائ   ى   ى   ېې  
وجع�ل للنس�اء  چ )النس�اء: ٣٢(  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  
خصائ�ص تتفق مع وظائ�ف تكوينهن. فهيأ اهلل لألنثى أن تكون 
أهال لل�والدة، واحلمل، واحلضانة،وجعل مقره�ا البيت، آمرة، 
وناهي�ة، فهي ربة البيت، وأمريته، يس�عى الرج�ل لتأمني ميزانية 
ال�رصف، وتقوم امل�رأة بإنفاق هذه امليزانية ع�ىل متطلبات البيت 

وفق ما تقتضيه بنودها باملعروف.

عم�ل متكام�ل بني الرجل وامل�رأة. هذا العم�ل يضمن للبيت 
س�عادته واستقامته، ورخاءه، واس�تقراره، ال يستطيع الرجل أن 
يقوم بأعامل املرأة واختصاصها اإل بتقصري بالغ، وال تستطيع املرأة 
ّل، فلو جتاوز  أن تق�وم بأعامل الرجل واختصاصاته إال بتقصري خُمِ
كل واح�د منه�ام اختصاصه، وعطل وظائف تكوينه النتكس�ت 
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املقايي�س، واضطرب�ت املعاي�ري، فاس�تنوق اجلمل. واس�تثورت 
البق�رة، فضاعت البيوت، وانفرط س�لك تراب�ط األرسة، وضاع 
االختصاص، وآل األمر إىل حال غري املسلمني مع زوجاهتم حيث 
إن أحوال حياة غالبهم ىف نكد كل منهام يف عمله ال يرى زوجته إال 
نادًرا، والزوجة ال ترى زوجها إال نادًرا، حرية الترصف بالكرامة 
والعف�اف لكل منه�ام مبذولة، وعني الرقابة ع�ن كل واحد منهام 
مرفوع�ة، كل يعم�ل عىل ش�اكلته، وكل حيتج بحريت�ه وحقه يف 

كامل الترصف، خيادن من يشاء، وختادن من تشاء.

ع�ش  يف  وضياعه�ا  ش�باهبا،  يف  امل�رأة  ضي�اع  ذل�ك  نتيج�ة 
زوجّيتها،وضياعه�ا يف ش�يخوختها. ضياعه�ا بنًت�ا، وضياعه�ا 
�ا، واعتباره�ا وس�يلة من وس�ائل ترويج  زوج�ة، وضياعه�ا أمًّ
السلع، وتسويقها، والدعاية هبا وإن كان ذلك عىل سبيل عفافها، 

وكرامتها، وامتهان شخصيتها اإلنسانية. 

ونظ�ًرا إىل أن م�ن طبيعة اإلنس�ان الظلم واجله�ل، فقد عانت 
امل�رأة يف العص�ور الوس�طى، ويف عص�ور اجلاهلية م�ن الرجل: 
اهل�وان، والظل�م، واالحتق�ار، حت�ى إن بع�ض جمتمع�ات هذه 
العص�ور أخرجت املرأة م�ن جنس البرشي�ة إىل جنس العنارص 
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الرشي�رة، واحتقرهتا احتقاًرا وصل هب�ا إىل احلضيض، فاعتربهتا 
م�ن أمتعة البيوت، ومن س�قط املت�اع، تورث وحتتك�ر، وحيجر 
عليه�ا يف الترصف، ومتنع م�ن حقها يف التمل�ك، واإلرث، قال 

چ   ڃ  ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    چڦ   تع�اىل:  
چ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  

ڑ  ڑ  ک  ک    چ )النحل: 58 - 5٩(.

فج�اء اإلس�الم وأعطى امل�رأة قيمته�ا البرشية،وش�خصيتها 
اإلنسانية، وكلفها بعبادة اهلل كام كلف الرجل بالعبادة، واعتربها 
ش�قيقة الرجل، وقرر هلل م�ن احلقوق ما يتفق م�ع أنوثتها. قال 
تع�اىل:  چ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ   چ )البق�رة: ٢٢8(. فقد أكد 
اإلس�الم حق املرأة بنًتا من حيث: تربيته�ا ورعايتها، واملحافظة 
عليه�ا ومحايته�ا، والع�دل يف عطي�ة الوال�د ألوالده م�ن ذك�ور 

وإناث، واملحافظة عىل حّقها يف ذلك ويف الرضا بمن تتزوجه.

وأكد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  األجر العظيم مع كافل البنات يف اجلنة، 
فق�ال ملسو هيلع هللا ىلص  )من عال جاريتني حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو 

كهاتني( أخرجه مسلم. 

وأكد اإلس�الم ح�ق املرأة زوجة من حي�ث: وجوُب حقوقها 
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الزوجي�ة، واح�رام كرامتها، وحريتها يف الت�رصف بام متلكه فيام 
ال يتع�ارض م�ع أحكام الرشيع�ة وأصوهلا. ق�ال تعاىل: چ ڻ   
چ  ۓ  ۓ   ے     ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہہ   ۀ    ۀ  

)النس�اء: ٤( وق�ال تع�اىل: چ پ   پ  پ  ڀ  ڀ  
ہ      ھ  ھ   چ  تع�اىل:  وق�ال  )النس�اء: ٢٠(  ڀ  ڀچ 
وق�ال   )٣٢ )النس�اء:  چ  ۓڭ    ۓ   ے   ے   ھھ  

تع�اىل:  چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ چ  
چچ )النساء: ٣٤(.

وأكد حقها يف الدفاع عن نفس�ها يف حال ِشَقاقها مع زوجها، 
وعرض اخلالف عىل حمكمة خمتصة.

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ق�ال تع�اىل: چ 
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  کک  ک    ک  گ گ  
گ چ )النس�اء: ٣5( والق�رآن الكريم م�يلء بالنصوص املقررة 
ه�ا يف ش�ؤون حياهت�ا م�ن عب�ادات ومعام�الت، وجنايات،  حقَّ
وواجباهت�ا،  بحقوقه�ا،  يتعل�ق  مم�ا  ذل�ك  وغ�ري  وش�هادات، 

واختصاصاهتا يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة.

خط�ب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  يف حج�ة ال�وداع يف عرف�ة، وذك�ر 
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حق�وق وواجبات املس�لمني فيام بينهم وق�ال يف حق املرأة:)أال 
واستوصوا بالنس�اء خرًيا فإنام هن عوان عندكم، ليس متلكون 
منهن ش�يًئا من غري ذلك إال أن يأتني بفاحش�ة مبينة، فإن فعلن 
فاهجروه�ن يف املضاج�ع، وارضبوه�ن رضًبا غري م�رُبح، فإن 
ا،  أطعنكم فال تبغوا عليهن س�بياًل. أال إن لكم عىل نسائكم حقًّ
ا، فأم�ا حقكم عىل نس�ائكم أال يوطئن  ولنس�ائكم عليك�م حقًّ
ُفُرَش�كم من تكره�ون، وال َيْأَذنَّ يف بيوتك�م من تكرهون،، أال 
وحقه�ن عليك�م أن حتس�نوا إليه�ن يف كس�وهتن، وطعامهن( 

أخرجه الرمذي.

وق�ال ملسو هيلع هللا ىلص  )أكم�ل املؤمنني إيامًنا أحس�نهم ُخُلًق�ا، وخياركم 
خياركم لنسائهم خلقا( أخرجه الرمذي وأبو داود.

ا وجع�ل حقها ثالث�ة أمثال حق  وأك�د اإلس�الم حق امل�رأة أمًّ
األب، وقرن اهلل تعاىل عبادته باإلحسان إىل الوالدين. قال تعاىل: 

ڻ   ڻ   ڻ       ںں   ڱ   ڱ     ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   چ  
ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ  
ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   
 ۈ  ۈ          ٴۇ   ۋ    چ )اإلرساء: ٢٣ – ٢٤( وعن هَبِز بن حكيم 
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ع�ن أبيه عن جده قال: يا رس�ول اهلل: )من أب�ر؟ قال أمك. قال 
قلت: ثم من؟ قال أمك.قال قلت: ثم من؟ قال أمك. قال قلت: 

ثم من ؟ قال أباك(.
وعن معاوية بن جهامة أنه جاء إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فقال: )يا رسول 
اهلل أردت أن أغ�زو وقد جئت أستش�ريك ؟ فق�ال: هل لك أم ؟ 
قال: نعم. قال فالزمها فإن اجلنة حتت رجليها( أخرجه النسائي.
وأعط�ى اإلس�الم املرأة احل�ق يف التملك، وحقه�ا يف الترصف 
في�ام متلكه دون والية، وال وصاي�ة، وأعطاها حقها عىل أهلها من 
حيث الربية، واملحافظة عليها، والعدل يف العطية بالنس�بة لعطايا 
والدهي�ا مع إخواهن�ا، وحقها يف املرياث، وحقه�ا عىل زوجها من 
حيث النفقة باملعروف، واملعاملة احلسنة، والتعاون معها يف شؤون 
البيت، والعدل يف القسم والنفقة يف حال التعدد، واألخذ بالتدرج 

يف تأديبه�ا طبق�ا لقوله تع�اىل: چ ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ      ڤ   ڤ  

ڃڃ   ڃ    ڃ  چ            چ  چچ )النساء: ٣٤(.
واخلالصة أن اإلس�الم أخرج املرأة م�ن حميط اهلوان، وامتهان 
الكرام�ة إىل اعتباره�ا ش�قيقة الرج�ل يف الكرام�ة واالعتب�ار، 

والتقدير، هلا من احلقوق مثلام عليها من الواجبات.
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وأحاطه�ا اإلس�الم بس�ياج حيميه�ا م�ن الت�دين يف الس�لوك، 
واالرمتاء يف أحضان الرذيلة، وبسياج يكفل هلا الكرامة يف النفس 
وال�روح واجلس�د واالنتامء. وأكد اإلس�الم حقها يف اإلنس�انية، 
ويف االن�دراج حت�ت احلكمة الرباني�ة يف خل�ق اهلل اإلنس واجلن 
للعب�ادة، فه�ي مكلفة بعب�ادة رهبا كام كلف بذل�ك الرجل وهي 
بذلك مش�مولة بالوعد والوعي�د، والرغيب والرهيب، خماطبة 
باألمر والنه�ي، والندب، والكراهة، واإلباح�ة، معنية بوعد اهلل 
أن�ه ال يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى وهو مؤمن.قال تعاىل: 

ڀٺ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

ٺ  ٺ  ٺچ )آل عمران: 1٩5(.

واملرأة كالرج�ل خماطبة بأصول الرشيعة وفروعها، مش�مولة 
بأح�كام العقوب�ات يف ح�ال اإلج�رام، واقراف املع�ايص. قال 

تعاىل: چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  چ )النور: ٢(.

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   چ  وق�ال تع�اىل: 
ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ چ )املائدة: ٣8(.

وكرام�ة املرأة عن�د اهلل ككرامة الرجل، تتحق�ق بالتقوى، قال 
ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   ڄ   چ  تع�اىل: 
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 ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژچ )احلجرات: 1٣(
ڇڇچ  چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃ   چ  تع�اىل:  وق�ال 

ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   چڈ   تع�اىل:  وق�ال   )٢٢1 )البق�رة: 
ڳ   ڳ   ڳ    گگ  گ   گ   ک   ک   ک  
بالرمح�ة  موع�ودة  وامل�راة   )٩٧ )النح�ل:  ڱچ  ڱ   ڳ  
كالرج�ل، واملغف�رة، واألج�ر العظي�م، حين�ام تتص�ف بصفات 

التق�وى واإلي�امن والصرب والصدق واخلش�وع. ق�ال تعاىل: چ ڻ  
ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ   ڻ  
ے  ھ  ھ  ھ    ھ  ہ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۈ   ۆ   ۆ  ۇ   ۇ   ڭ   ڭ 
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅچ )األحزاب: ٣5(  هذه احلقوق للمرأة 
والواجبات عليها ال تعني مساواهتا بالرجل يف كل يشء فللرجل 
حق�وق، وعليه واجب�ات تتعلق به، وتتفق م�ع رجولته، ولألنثى 

حقوق، وعليها واجبات تتعلق هبا، وتتفق مع أنوثتها.
فليس للنساء حق يف الواليات العامة،كأن تكون ملكة، أو أمرية، 
أو قاضي�ة، أو وزي�رة أو إمامة يف الص�الة، أو نحو ذلك، حيث إن 
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تكوينها الفس�يولوجي يظهرها بمظهر العج�ز، والنقص، فعاطفة 
املرأة يف الغالب أقوى من عقلها، وهلذا مل يكن يف النس�اء رسل وال 
أنبي�اء ومل يكن للمرأة ح�ق تطليق زوجها، وال حق مبارشة تزويج 
نفسها، وإنام جعل ذلك للرجل، ومنعت من اتباع اجلنائز، وزيارة 

املقابر، ومل يكن يف تاريخ البرشية نبية، أو رسولة. قال تعاىل: چگ  
گ  ڳ  ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱچ )يوس�ف: 1٠٩(، وثبت عن 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  قوله: )لن يفلح قوم َولَّْوا أمرهم  امرأة( 
وواقع التاريخ اإلسالمي يؤكد: أن وظيفة املرأة تكمن يف بيتها 
آم�رة، وناهية، ومدبرة، وراعية. ومع ذلك فللمرأة احلق أن تغار 
ع�ىل زوجه�ا، وأن تتاب�ع حركاته املريب�ة، وأن تراقب�ه فيام يتعلق 
بس�لوكه األخالقي. وأن تعاتبه وتت�رصف معه يف حال وجودها 
خل�اًل أخالقيًّ�ا يف اجتاهه. ك�ام أن للرجل ذلك احل�ق مع زوجته 
خاصة ومع مجيع من له الوالية عليهم ال سيام من كان حمرما هلا.
قال ملسو هيلع هللا ىلص: )واملرأة يف بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها( 
وأمهات املؤمنني َوُهنَّ القدوة يف السلوك، أمرهن اهلل تعاىل بلزوم 

بيوهت�ن ق�ال تع�اىل: چ ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
چڇ  چ )األحزاب: ٣٣( وقال عمر ؤ يف معرض هنيه النساء 

من اإلكثار من السفر للحج:)واحدة واْلَزْمَن احُلرُص(.
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وال يعن�ى ه�ذا أن اإلس�الم هض�م املرأة ش�يًئا م�ن حقوقها، 
فق�د حررها من ربقة العبودي�ة، واملهانة، واالضطهاد، وأعطاها 
حقوقها املتفقة مع أنوثتها وتكوينها البرشي، ووظيفتها يف احلياة، 
فلقد أسقط  عنها اإلسالُم واجباٍت اختصَّ هبا الرجل، فال جهاد 
عليها، والص�الة مجعة، وال مجاعًة عليها، وتس�قط عنها الصالة 
يف حال حيضها ونفاس�ها، وصالهت�ا يف بيتها خري هلا من صالهتا 
يف املس�جد. ورعايًة من اإلس�الم لعفافه�ا، وكرامتها، ورشفها، 
فيجب عليها س�ُر كامل جسدها عن األجانب منها، وحتى بعد 

موهتا، فأثواب كفنها َأْكَثر من أثواب كفن الرجل. 
وإحرامه�ا بنس�ك احلج أو العم�رة هلا حرية لبس م�ا تراه من 
أثواهبا بخالف الرجل، فهو حمظور عليه يف حال تلبس�ه بالنسك 

تغطية رأسه، ولبس املخيط، واخلف.
وأذكر خرب وافدة النس�اء إىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أس�امء بنت يزيد 
b حي�ث قال�ت: )أتي�ت النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص  فقلت: يا رس�ول اهلل 
إين واف�دة النس�اء إليك. إن اهلل - عز وج�ل - بعثك إىل الرجال 
والنس�اء كافة فآمنا ب�ك وبإهلك، وإنا معرش النس�اء حمصورات 
بيوتك�م ومق�ىض ش�هواتكم وحام�الت  قواع�د  مقص�ورات 
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لتم علينا باجُلَمع واجلامعات  أوالدكم، وإنكم معرش الرجال ُفضِّ
وعي�ادة املرىض وش�هود اجلنائ�ز واحلج بعد احل�ج، وأفضل من 
ذل�ك اجلهاد يف س�بيل اهلل عز وج�ل. وإن الرجل منكم إذا خرج 
�ا أو جماهًدا حفظنا لك�م أموالكم وغزلن�ا أثوابكم، وربينا  حاجًّ
لكم أوالدكم، أال نشارككم يف هذا اخلري واألجر يا رسول اهلل؟ 
فالتف�ت ملسو هيلع هللا ىلص  بوجه�ه الكريم إىل أصحابه ثم قال: )هل س�معتم 
بمقال�ة امرأة أحس�ن من س�ائلة يف أمر دينها؟ فقالوا: يا رس�ول 
اهلل م�ا ظنن�ا امرأة هتتدي إىل مثل هذا فالتف�ت النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إليها ثم 
قال: انرصيف أيتها املرأة، وأعلمي من خلفك من النساء أن طاعة 
ال�زوج اعرتافا بحقه يعدل ذلك، وقليل منكن تفعله( فانرصفت 
وهي هتلل حتى دخلت عىل نساء قومها وعرضت عليهن ما قاله 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ففرحن وآَمنَّ مجيًعا.

ولق�د ُأثريت حول حش�مة امل�رأة ومس�تلزمات عفافها أمور 
تعترب ُشُبًها أرى من كامل البحث التعرض هلا باملناقشة والرد.

من هذه الشبه واالحتجاجات ما يأتي:

إل�زاُم امل�رأة بالتفرغ لبيتها ش�ُل لنص�ف املجتمع فهي أخت   -1
الرج�ل وش�قيقته من حي�ث وفرة العق�ل وتواف�ر إمكانات 
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اإلب�داع والعط�اء فاملجتمع بغياهب�ا عن مي�دان العمل فاقد 
عطاءها وأداءها.

أقول:قائل هذا القول وما أكثرهم يصدق عليه قول الشاعر:  
حفظت شيئا وغابت عنك أشياء

فامل�رأة حينام تتف�رغ لبيتها تقوم بمس�ؤوليتها نحوه من ترتيب 
وتنظيم وتربية أوالد من حيث التوجيه والرعاية واملتابعة.

أوالُدها يف يدها يف يد أمينة ذات ثقة وكفاءة ونصح وإخالص 
وأمان�ة وحمبة. وبيُته�ا يف حفظ كامل من حي�ث كرامتها وعفتها 
وماليت�ه واحرام�ه. وزوُجه�ا يف راحة نفس�ية من حي�ث رحابة 
صدره وطمأنينة نفس�ه وانرشاح خاطره وتوفري جو ودي تسوده 

املحبة والسكون النفيس والراحة البدنية.

املعاكس�ات واملضايق�ات  من�أى ع�ن  وه�ي يف واقعه�ا يف 
والنظ�رات اآلثم�ة م�ن زمالء هل�ا يف العمل غالبه�م يف قلوهبم 
مرض اهلوى والتعاون مع خطوات الشيطان. تتمتع املرأة بحرية 
أنوثته�ا يف بيتها وبكامل كرامته�ا ورفعة مقامها وحمافظتها عىل 
حش�متها وعفتها وصالحه�ا وتقواها وكامل س�لطتها يف عزة 
ورفع�ة وس�عادة وهدوء ب�ال. فهي يف بيتها مدرس�ة ألوالدها. 
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ومصن�ع رج�ال لبالدها وناصح أمني ورشي�ك مبارش لزوجها 
يف مجيع شؤون حياته، أمرية يف بيتها مديرة يف منزهلا، هلا كلمتها 
الناف�ذة ع�ىل زوجها في�ام يتعلق بش�ؤون بيته�ا وبمصاحلهم يف 

احلال واملآل.

ي�أيت زوجه�ا من عمله وهو يف حال م�ن العناء واإلجهاد وقد 
تكون نفس�ه قلقة من مشاكل عمله. فتس�تقبله وهي يف حال من 
الزين�ة وطيب النفس تس�تقبله بكلمة طيبة وابتس�امة رضية جيد 
عندها احلنان وطيب امل�كان ونكهة الطعام ووثارة املنام فيذهب 
إىل عمل�ه وهو يف قوة نش�اطه نفًس�ا وجس�ًدا واس�تعداًدا لألداء 

ومضاعفة العطاء.
ال ش�ك أن هذه املكاسب ستخرها املرأة وهي عاملة. وخيرها 
الرجل وهو ش�قي بغياهبا عن بيتها فبيُتها - وهي عاملة - يف ارتباك 
وضياع، وأوالدها يف رعاية خدم يف مستوى متدنٍّ من حيث األخالق 
واالعتقاد والثقافة والشك يف األمانة. وزوُجها بعد عودته من عمله 
يف ح�ال م�ن البؤس والضي�ق والش�عور بحياة الف�وىض واالرتباك 
وس�وء الع�رشة، وهي بعد عودهتا م�ن عملها ال تقل بؤًس�ا وضيًقا 
واضطراًبا عن زوجها بل قد يكون حتمله أقوى من حتملها والنتيجة 



)٩٤(

اخلل�ود إىل الن�وم م�ن الطرفني، وت�رك البيت يف ارتباك�ه، وترصِف 
اخل�دم فيه وفيام حيويه من ولد ومال. فه�ل أهل هذا البيت مؤهلون 

للعمل أم أن البيت يعترب مشلوال؟
ال ش�ك أنه مش�لول وأن انش�الله ومثله البيوت املامثلة ش�لل 

للمجتمع وإضعاف لعطائه.
فه�ل يصح القول بأن َنِصَف جمتمعًا يفقد عمل املرأة - خارج 
منزهلا - بأنه يعترب مشلواًل نصفه؟ أليس الشلل يف ضياع البيوت؟ 
ألي�س الش�لل يف ضي�اع األوالد ؟ أليس الش�لل يف إس�ناد إدارة 
البيوت والترصف فيها للخدم ؟ أليس الش�لل يف تعرض النساء 
ملعاكسات ومضايقات بعض الرجال الزمالء وبالتايل إفسادهن 

عىل أزواجهن وبيوهتن چوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
�ا چ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ېئ ىئ ىئىئچ )األع�راف ٤٣( فحقًّ

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئچ )احلج: ٤6(.

قالوا عن املرأة بأهنا إنس�ان مكل�ف مثلها مثل الرجل فام وجه   -٢
نقصه�ا يف املرياث ع�ن الرج�ل إذ العدالة تقتيض املس�اواة يف 

اإلرث بينهام.

ه�ذا الق�ول يتهاوى عن�د العق�الء وأهل النصف وس�المة   
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النظر حينام يكون يف اإلدراك أن املس�ؤولية املالية يف الكسب 
واإلنف�اق عىل الرجال دون النس�اء، وأن املرأة نفقتها ومجيع 
مس�تلزماهتا املالية عىل أبيها ثم ع�ىل زوجها ثم عىل أوالدها 
فحاجته�ا للامل ليس�ت كحاج�ة الرجل. والش�ارع احلكيم 
يعترب املال وسيلة وليس غاية، إذ الغاية هي أن يتوافر لإلنسان 
من ذك�ر أو أنثى حياة طيبة متكنه من عبادة ربه، ومن صيانة 
ماء وجه�ه، ومن توفري مس�تلزمات حياته من أكل ورشب 
ومس�كن وملبس ومركب وعالج وتعليم ومال يستطيع به 

الصدقة والصلة واإلنفاق.

وفض�اًل عن ذلك كله فإن انتفاء املس�اواة بني الرجل واملرأة 
يف اإلرث خاصٌّ باس�توائهام يف القرب والدرجة فإذا اختلفا يف 
ذل�ك فقد يكون نصيب املرأة أكثر من نصيب الرجل واألمثلة 
عىل ذلك كثرية ومنها: لو تويف رجل عن بنته وأمه وأبيه فللبنت 
نص�ف الركة ولألم سدس�ها والباق�ي لألب فرًض�ا وتعصيًبا 
وهوثل�ث الرك�ة، فهذه بنت املتوىف تأخذ م�ن مورثها أكثر مما 

يأخذه أبوه.

ول�و ُت�ويف رجل عن بنت�ه وأربعة إخوة أش�قاء فنصف الركة 
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للبن�ت ولكل واحد من األخوة األربعة الثمن. فاهلل تعاىل خالقنا 
وه�و الع�امل بأحوالن�ا، وَقْدِر حقوقنا فمن أحس�ن م�ن اهلل حكام 

وعدال وترشيًعا لقوم يعلمون؟

وقال�وا عن امل�رأة بأهنا إنس�ان مكلف عاقل ف�ام وجه نقص   -٣
شهادهتا عن الرجل واحلال أهنا تتفق معه يف العقل والتكليف 

واإلنسانية؟
واجل�واب ع�ن هذا اإلي�راد ه�و أن األص�ل أن الرجال هم 
أهل التجارة والعمل خارج املنازل يف األسواق ويف الرحالت 
التجاري�ة. والنس�اء يف بيوهت�ن ُيلهيهن عن ذلك انش�غاهلن يف 
أعامل هذه البيوت. وقد يكون لواحدهتن حضور الشهادة إال 
أهنا مظنة نس�يان هذه الشهادة لالنش�غال عنها. فجاء التوجيه 

الرباين بقوله تع�اىل: چ ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  
ڱ  ڱ   ڱ  ڱںچ  ڳ   ڳ   ڳ   گ  ڳ  

)البقرة: ٢8٢(. 

وقد قبل الش�ارع احلكيم ش�هادة املرأة فيام هو من اختصاصها 
كخربها عن اس�تهالل اجلنني عند والدته، وعن أمراض النس�اء 

وخرب الرضاع واعترب الشارع شهادهتاشهادة كافية لإلثبات.
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يتض�ح م�ن ه�ذا أن نقص ش�هادة امل�رأة لي�س جلنس�ها وإنام 
النش�غاهلا وصدودها عن أس�باب حفظ الش�هادة النش�غاهلا يف 
شؤون بيتها. فهي مظنة الغفلة والنسيان. وقد جاء النص الكريم 

يف اآلية بذكر س�بب ش�هادة املرأتني عن شهادة رجل چڳ ڳ  
ڱ  ڱ ڱ ڱچ )البقرة:٢8٢(.

وقال�وا ع�ن املرأة بأهنا ش�قيقة الرجل يف اجلن�س والتكليف   -٤
فكي�ف يق�ال بنق�ص دينه�ا وهي إنس�ان خل�ق لعب�ادة ربه 
ومتيزت كالرجل بعقل يتضح به اخلري من الرش واهلداية من 

الغواية وبه يقوم وجوب التكليف؟

واجلواب عن هذا االعراض أن املرأة يعرهيا احليض والنفاس 
وترك فيهام الصالة وال تلزم بقضائها، وكذلك ال يصح منها الصوم 
يف حال حيضها ونفاس�ها إال أنه جيب عليها  قضاؤه. والغالب أن 
جمموع أوقات حيضها ونفاس�ها تقارب ثالثة أشهر يف العام وهي 
ال تص�يل أليس هذا نقًص�ا يف دينها؟ وهذا النقص يف دينها ال يؤثر 
عليها يف صالحها وتقواها وديانتها. بل هلا من األجر واملثوبة أجر 
م�ا كانت تعمله من عب�ادة يف طهارهتا. حيث إن احليض والنفاس 
من األم�راض التي تثاب عليها املس�لمة يف حال صربها ورضاها 
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بقدر اهلل وقضائه وقد ثبت عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن املريض واملسافر 
يكتب هلام أجر ما كانا يعمالنه يف صحتهام وإقامتهام. وخرب نقص 
عقله�ا ودينه�ا مل يكن اجته�اًدا من علامء اإلس�الم وإنام جاء ذلك 
بن�ص رصيح ممن ال ينطق عن اهل�وى إن هو إال وحي ُيوحى عىل 

رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، واهلل س�بحانه وتع�اىل يق�ول: چڻ  ڻ  ڻ  
ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہچ )احلرش: ٧(.

وقال�وا بأن امل�رأة وهي ش�قيقة الرجل وأخته يف اإلنس�انية   -5
والتكلي�ف ومع ذل�ك فهي غري مؤهلة للوالية عىل نفس�ها 
يف ال�زواج بل جيب أن يتوىل تزوجيها األوىل بواليتها. وهذا 
َحْجٌر عىل ش�خصيتها املتس�مة باالس�تقالل يف الترصف ال 

سيام ما يتعلق بارتباطها بالزواج؟.

واجل�واب عىل هذا يتضح م�ن إدراك أن عاطفة املرأة أقوى من 
عقلها. والعاطفة دافع نفيس يسيطر عىل العقل املوصوف بالتبرص 
والت�أين والدقة يف حتري األصح واألصوب. فقد تدفعها عاطفتها 
إىل اختيار من ليس كفًؤا هلا يف حسبها ونسبها ودينها وصالحها ثم 
يكون منها الندم واحلرة. فإذا انضم إليها من يس�ندها يف التبرص 
والتدب�ر وتق�يص األح�وال كان ذل�ك خرًيا هل�ا يف دينه�ا ودنياها 
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وحاهل�ا ومآهلا. مع األخذ يف االعتبار أنه ال حق لوليها يف إجبارها 
ع�ىل ال�زواج بمن ال ت�رىض به زوًج�ا. فاألمر يف رضاه�ا وعدمه 
راجع هلا وحدها دون سواها. وتسقط والية وليها يف حال عضله 
وتعس�فه أو يف حال اتصافه بام يس�قط واليته من كفر أو فس�ق أو 
س�قوط أهلية وتنتقل إىل من يليه يف استحقاق الوالية وفضال عن 
ذل�ك فالرجال أعرف بالرجال وما هم علي�ه من صفات مدح أو 
ذم. ومس�ئوولية الويل مسئوولة تتعلق بالتعاون مع املرأة يف اختيار 
م�ن ترضاه رشيًكا هل�ا يف حياهتا. وهي مس�ئوليُة أمان�ِة ونصٍح ال 

مسئووليَة تسلٍط واحتكار.

وقالوا عن املرأة بأهنا ش�قيقة الرجل وه�ي مكلفة كتكليف   -6
الرجل وتتميز بعقل يدرك ما فيه صاحلها يف حياهتا وآخرهتا 
فام وجه حرماهنا من حق يتمتع به الرجل وهو الطالق حيث 

حرص االختصاص بالطالق يف الرجل دون املرأة؟

واجل�واب عن هذا اإلش�كال يتض�ح من اجلواب ع�ن اإليراد 
اخلام�س وهو أن عاطفة املرأة أق�وى من عقلها. فلو كان الطالق 
بيده�ا لس�ارعت إلي�ه دون أدنى تأم�ل أو تب�رص. أو دون األخذ 
بأي س�بب من أسباب معاجلتها سوء التفاهم بينها وبني زوجها. 
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لس�يطرة عاطفته�ا ع�ىل عقله�ا، وبصفتي أم�ارس مهن�ة اإلفتاء 
والقض�اء فق�د جتم�ع َل�َديَّ جمموعة من مس�ائل الط�الق كانت 
أسباهبا إكراه كثري من الزوجات أزواجهن عىل الطالق باختالف 
جمموعة من أسباب اإلكراه. ثم بعد الوقوع يف الطالق من الزوج 
تت�واىل مش�اكل الن�دم والتعبري عن ذل�ك باالضط�راب والبكاء 

واختالل املسلك وذلك من الزوجات املتسببات يف الطالق.

وقال�وا ب�أن املرأة أخ�ت الرجل وش�قيقته هلا م�ن العقل ما   -٧
يدعوها إىل التبرص والتدبر والقدرة عىل اختاذ القرار كاحلال 
بالنسبة للرجل فام وجه منعها من مشاركة الرجل يف الوالية 

العامة والقضاء واإلدارة ؟
واجل�واب عىل ه�ذا التس�اؤل أن امل�رأة باتفاق العق�الء وعلامء 
النفس واالجتامع ذات عاطفة تسيطر عىل عقلها. والعاطفة ليست 
س�بيل التدبر والتبرص وتص�ور العواقب. وإنام ذل�ك إىل العقول. 
وقد ثبت عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قوله:)مل يفلح قوم َولَّوا أمرهم امرأة( 
ومكان�ة املرأة يف بيتها أم�رية ومدبرة تدفع للمجتم�ع برجال ذوي 
أهلي�ة يف القي�ادة والري�ادة وحتم�ل املس�ئولية فهي مصن�ع الرجال 
ومنب�ع الكف�اءات وقديام قيل: وراء كل رجل عظي�م امرأة ولعلنا 
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نرجع بالتاريخ إىل س�يدتنا خدجية أم املؤمنني وموقفها مع رس�ول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مطمئنة ومثبتة وراعية رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف حال ضعفه وابتداء 
الوحي معه مواسية له يف ثقل مسئولية الرسالة عليه وكذلك األمر 
يف أمه�ات األئمة األربعة أيب حنيفة ومالك والش�افعي وأمحد فقد 
كانوا أيتاما فربتهم أمهاهتم. أما مبارشة اإلدارة أو القيادة والقضاء 
فهذا مما اختص به الرجال. وحياة املجتمع منذ بدء تارخيه حتى اآلن 
ش�اهد عىل ان الواليات اإلدارية والقضائي�ة للرجال، فإذا ختلفت 
بع�ض جزئيات هذا األصل فإنام هو جرًيا وراء ش�ذوذ كل قاعدة 
مع بقاء األصل. ومن أراد التأكد فليستعرض أطوار التاريخ حتى 
عرصن�ا احل�ارض ليجد أن نس�بة اخلروج عن ه�ذا األصل ال تصل 

إىل 1% وص�دق اهلل حي�ث يق�ول: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پ    پ  ڀ  چ )النساء: ٣٤( وبقوله:

 چ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ   ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ چ 
)البق�رة: ٢٢8( ولو كان للنس�اء ح�ق يف الوالي�ة والقضاء لكان 
أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أحق من الرجال بذلك. ففي بيوهتن تتىل آيات 
اهلل واحلكم�ة. وعائش�ة b وه�ي م�ن الفقه�اء املربزي�ن من 
الصحابة اختذت هلا إماًما يصيل هبا وبمن يصلني معها لعلمها أن 

املرأة غري مؤهلة لإلمامة.
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وقالوا بأن املرأة ذات شخصية مستقلة وهي أخت الرجل يف   -8
اإلنسانية والعقل والقدرة عىل التبرص والنظر فام وجه منعها 

من السفر بدون حمرم؟
واجلواب عىل هذا التساؤل فإن املرأة وإن كانت ذات شخصية 
مستقلة إال أن األصل أن شخصيتها ضعيفة. وهي مطمع لضعاف 
النفوس ومرىض القلوب. ومن يف قلبه مرض ال يفرق بني عفيفة 
ورديئة فهي حمل أذية ومعاكسة وتعرض فإذا كانت بدون حمرمها 
كان ذلك أدعى إىل أذيتها ومراودهتا بأي س�بيل من س�بل الغواية 
والفحش�اء. وإذا كان معه�ا حمرمه�ا كان�ت حم�ل هيب�ة واحرام 

وتقدير وبعٍد عن مضايقتها  وصدق الشاعر حيث يقول:

تعدوا الذئاب عىل من ل كالب له 

وتتقي صولة املستأسد الضاري

وقالوا عن املرأة بأهنا مكلفة بالعبادة واالتعاظ واالعتبار مثلها   -٩
مث�ل الرجل فام وجه منعها من زيارة القبور لتأخذ منها العظة 
وتدعو ألهلها باملغفرة والرمحة كام هي احلال بالنسبة للرجل؟
واجل�واب ع�ن ه�ذا التس�اؤل أن امل�رأة ذات عاطف�ة مرهف�ة 
وش�عور جياش وعجز عن الصرب فحاهلا مهي�أ للندب والنياحة 
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وشق اجليوب و التسخط من قضاء اهلل وقدره.

وس�د الذرائع أصل من أصول الدين اإلس�المي فكل وسيلة 
توصل أو قد توصل إىل ما ال حيبه اهلل و يرضاه فهي وسيلة حمرمة 
وم�ا ال يتم الواجب إال ب�ه فهو واجب وما ال يتم املحظور إال به 
فهو حمظور. فالش�ارع احلكيم هو خالق امل�رأة وهو العامل بحاهلا 
وما تصلح به حاهلا وقد حرم عىل املرأة زيارة القبور رعاية حلاهلا 

وصالحه�ا واس�تقامتها قال تع�اىل: چ ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  
پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  چ )األح�زاب: ٣6( 

وقد ثبت عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لعن زوارات القبور.

1٠- وقال�وا عنها بأهنا أخت الرجل وحتتاج من خارج منزهلا ما 
حتتاج�ه مما يقتيض اخلروج خارج منزهلا للدراس�ة أو العالج 
أو التس�وق أو زي�ارة من جتب عليها زيارت�ه وهي يف حاجة 
كأخيها الرجل إىل وس�يلة انتقال وصدرت الفتاوى بمنعها 
م�ن قي�ادة الس�يارة أليس ه�ذا حرماًنا هلا من ح�ق يتمتع به 

أخوها الرجل؟

واجل�واب عن هذا االستش�كال أن منعها من قيادة الس�يارة   
اس�تقصاٌء للمحافظة عليها وعىل كرامتها وعفافها فالغالب 
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يف بناتنا أهنن يف سن املراهقة - واملراهقة قد متتد إىل سن ثالثني 
عاًما من س�ن الفتاة - وس�ن املراهقة سن تطغى فيه العاطفة 
ويضعف في�ه عامل التدبر والتبرص وال س�يام بوجود جنس 
شباب مراهٍق مسيطرٍة عليه عنارص الغواية - النفس األمارة 
بالسوء، اهلوى البرشى، الشيطان - فالفتاة يف خطر عظيم من 
إعطائها وسيلة احلرية املطلقة. وقد يقول املعرض: والشاب 
نفس�ه حيمل هذه الوسيلة ومع ذلك مل متنعه الفتاوى. ونقول 
هلذا املعرض أنت يف جمتمع يتغاىض عن هفوات الشباب إذا 
تاب�وا وال يتغاىض عن الش�ابات إذا وقعن وإن تبن. فالوقاية 

خري من العالج املشكوك يف نفعه واهلل املستعان.

وفضال عن أن املرأة شقيقة الرجل و أخته يف التكليف وجنسه   
يف البرشي�ة إال أهن�ا بحك�م متيزها ع�ن الرج�ل بخصائص 

األنوثة ختتص بمجموعة أمور منها:

ال تلزمه�ا اجلمعة وال اجلامعة حي�ث إن األصل يف أدائهام أن   -1
يكونا يف املس�اجد. وإلزامها باخلروج إىل املس�اجد قد يكون 
في�ه تعريض إلهانتها يف حش�متها وعفته�ا وكرامتها إذ هي 
حم�ل ذلك من قبل مرىض القل�وب وضعاف النفوس فصان 
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الشارع بذلك كرامتها. وإذا كانت عىل جانب قوي من قوهتا 
عىل محاية نفسها ورغبت يف الصالة يف املسجد فال جيوز منعها 

وبيتها خري هلا كام جاء النص بذلك عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

الص�الة والصي�ام ركن�ان م�ن أركان اإلس�الم وتركهام من   -٢
نواق�ض اإلس�الم وم�ع ذل�ك ف�إن امل�رأة يف ح�ال حيضها 
ونفاس�ها ال تص�ح منه�ا العبادة ال ص�الًة وال صياًم�ا. وإذا 
طه�رت تق�يض الصي�ام دون الص�الة وتعترب امل�رأة يف حال 
حيضه�ا ونفاس�ها مريض�ة يكت�ب هلا م�ن العم�ل الصالح 
املمنوعة منه يف حال حيضها أو نفاسها ما كانت تعمله وهي 
طاهرة وهذه خصيصة للمرأة دون الرجل فليس لرجل حق 
مطلًق�ا يف ترك�ه الص�الة إال أن يفقد عقله. وامل�رأة احلائض 
أو النفس�اء ترك الصالة يف حيضها أو نفاس�ها وهي يف أتم 

عقلها وال تؤمر بالقضاء وتثاب عليها كأهنا قامت بأدائها 

احل�ج أحد أركان اإلس�الم ال جيوز ملس�لم أو مس�لمة تركه   -٣
وهو مس�تطيع. وختتص املرأة يف االستطاعة بوجود حمرم هلا 
معه�ا يف احل�ج. فإذا مل جت�د حمرًما فهي غري مس�تطيعة احلج، 
وإن كان�ت مس�تطيعة بامهلا وجس�دها فيس�قط فرض احلج 



)1٠6(

عنها حتى جتد هلا حمرًما حيج معها وليس هذا للرجل فاحلج 
مفروض عليه يف حال استطاعته بجسده وماله.

اإلسالم أعطى املرأة مزيدا من العناية والرعاية واحلفظ حتى   -٤
ن يف مخسة أثواب والرجل يكفن يف ثالثة  بعد موهتا فهي ُتَكفَّ

أثواب فقط.

األص�ل يف التحيل بالذه�ب احلرمة وقد جاء االس�تثناء من   -5
هذا األصل بإباحة التحيل بالذهب والفضة للمرأة استكاماًل 
لزينتها ورعاية لتميزها األنثوي وحلاجتها إىل ما جيعلها أثرية 

عند زوجها.
األصل يف اإلحرام باحلج والعمرة التجرد من املخيط وعدم   -6
تغطي�ة ال�رأس. ورعاي�ًة حل�ال امل�رأة ووج�وب توفري كل 
سبب من أس�باب حمافظتها عىل عفتها وحشمتها فقد سقط 
وج�وب ذلك عىل امل�رأة حيث يباح هلا أن تلبس يف إحرامها 
ما تش�اء من مالبس إذا مل يكن ثوب زينة وأن تغطي رأس�ها 

ورجليها.

امل�رأة مكفولة يف مجيع أحوال حياهتا م�ن حيث النفقة والعناية   -٧
والرعاي�ة. فهي يف كفالة أبيها من�ذ والدهتا حتى زواجها ثم يف 
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كفالة زوجها مدى ارتباطها به ثم يف كفالة أوالدها حتى وفاهتا 
وذلك كله حق ثابت هلا من غري أن يكون له تأثري عىل كرامتها 

وال عىل صيانة ماء وجهها أو اعتبار ذلك صدقة عليها.

املرأة ش�قيقة الرجل يف إنسانيتها وهلا ش�خصيتها املستقلة   -8
م�ن حيث حقها يف الكس�ب واإلنف�اق واإلرث والتملك 
وحرية الترصف يف ماهل�ا يف حدود الضوابط الرشعية فإذا 
ا فإذا  ملكت املال كان عليها حق الزكاة إذا كان مااًل زكويًّ
كان زوجه�ا م�ن أهل ال�زكاة جاز هلا أن تدف�ع زكاة ماهلا 
إلي�ه. بينام ال جيوز للزوج أن يدف�ع زكاة ماله لزوجته ألنه 
ملزم بنفقتها يف مجيع ما يتعلق بشؤون حياهتا. فدفع زكاته 
هل�ا يقي بذل�ك ماله من النق�ص بال�زكاة ألن نفقة زوجته 
واجب�ة عليه، فإذا دفع إليها زكاة ماله اس�تغنت بذلك عن 

مطالبته بنفقتها.

جي�ب ع�ىل الذك�ور املكلفني م�ن املس�لمني ص�الة اجلامعة   -٩
واجلمعة والعيدين واجلنازة واجلهاد يف سبيل اهلل وغري ذلك 
م�ن أعامل التكليف الواجب�ة عىل الرجال وليس ذلك واجًبا 
عىل النس�اء مع أن ل�كل واحدة منهن أجر ه�ذه األعامل إذا 
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 أحسنت التبعل مع زوجها كام روي ذلك عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
يف قصة وافدة النساء املتقدم ذكرها.

باس�تعراضنا ما تم ذكره يف هذا البحث يتضح لنا أن اإلس�الم 
وضع املرأة يف مكاهنا الطبيعي وأعطاها من اخلصائص واحلقوق 
ما يتناسب مع أنوثتها واحتياجها. وضمن هلا االحرام والتقدير 
واالعتب�ار بام يتفق مع ُأُخوهتا للرج�ل. وأوجب عليها جتاه رهبا 
وأهلها وزوجها وأفراد أرسهتا ورشائح جمتمعها ما يتناس�ب مع 
عقله�ا وعاطفتها، وأحاطها بس�ياج منيع حيميه�ا من الوقوع يف 
الرذيلة واخلنا وسوء املستوى. وجعلها جوهرة مكنونة هلا قدرها 
ا. فاحلمد هلل عىل فضله وكرمه وعدالة  ومكانته�ا بنًتا وزوجة وُأمًّ

حكمة وقضائه واهلل املستعان.



 أين نصارى املودة واخلشية 
يف العصور املتأخرة
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحم�د لل�ه الذي هدان�ا لإليمان وأرس�ل رس�وله محمدا 

باله�دى ودين الحق ليظهره عىل الدي�ن كله وليكون رحمة 

للعاملني وأش�هد أن ل إله إل الله وحده ل رشك له وأش�هد أن 

محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وسيد أنبيائه ورسله 

صىل الله وسلم عليه وعىل آله وأصحابه أجمعني وبعد:

فنح�ن مع�رش املس�لمني حينام نرى نص�ارى الق�رن العرشين 
تتابع منهم األذيُة والس�خريُة واالنتقاُص لإلسالم ولرسول رب 
العامل�ني نبي الرمحة واهلداية س�يدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص  حينام نرى هذا من 
نصارى اليوم نتس�اءل أين نصارى املحبة واخلش�ية والس�امحة؟ 

أين نصارى الصفح واملساحمة؟

فلق�د ذك�ر اهلل س�بحانه وتع�اىل ع�ن النص�ارى قول�ه احل�ق: 
چۆ  ۆ  ۈ  ۈ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  
ائچ ى   ى   ې   ې   ې     ې    ۉ  
)املائدة: 8٢( وقال س�بحانه عن النصارى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ  

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     
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ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    چ )املائدة: 8٣ – 8٤(.

وقال تعاىل: چ ٿ  ٿ      ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   ٹ       ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ          ڦ  
ڦ  ڦ     چ )القص�ص: 5٣( فهذه اآليات املحكامت الكريامت 
من كتاب اهلل تقرر بوضوح وجالء أن النصارى عىل وجه العموم 
أقرب الناس مودة وحمبة للمس�لمني، وأهن�م أهل عدل ونصف 
وتتبع للحق وأهله، وأهنم أهل خش�ية وتقوى وإيامن باهلل وبحق 
اهلل ع�ىل عباده. يؤكد هذه الوقائَع التارخيية الكثرية جمموعُة أمور 

منها ما ييل:

ملا بلغ رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  اثنتي عرشة س�نة من عمره خرج مع   -1
عم�ه أيب طالب إىل الش�ام حتى بلغ ُب�رصى - وهي بلد من 
بلدان الشام - فرآه ُبحريى الراهب واسمه جرجيس فعرفه 
بصفته فقال وهو آخذ بيده: هذا سيد العاملني. هذا يبعثه اهلل 
رمح�ة للعاملني. فق�ال أبو طالب: وما علم�ك بذلك ؟ فقال 
إنكم حني أرشفتم من العقبة أقبل – يعنى الرسول – وعليه 
غاممة تظله – إىل أن قال – وإين أعرفه بخاتم النبوة يف أسفل 
غرضوف كتفه مثل التفاحة. وإنا نجده يف كتبنا. وس�أل أبا 

طالب أن يرده خوًفا عليه من اليهود.
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فه�ذا راهب م�ن رهبان النصارى يعرف لرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  بام 
يف كتبه�م. وهذا ح�رب من أحباره�م يدعى نس�طور وقصته مع 
الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص  حينام سافر إىل الش�ام يف جتارة خلدجية بنت خويلد 
ر ومعه غالمها ميرة فلام بلغ برصى نزل حتت ظل شجرة. 

فرآه نسطور الراهب فقال: ما نزل حتت هذه الشجرة إال نبي.

وهذا ورقة بن نوفل عم خدجية بنت خويلد b وكان نرصانيًّا 
 فلام ُبعث رس�وُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وكان ب�دء وحيه أن جاءه جربيل ش 
يف صورته ففزع منها رس�ول اهلل فق�ال: له جربيل: اقرأ. قال: ما 
أنا بق�ارئ. فق�ال: چچ  چ  چ  ڇ  ڇ....چ إىل آخر اآليات. 
ففزع ملسو هيلع هللا ىلص  إىل زوجته خدجية فآنسته وواسته وذكرت ذلك لعمها 
ورقة. فقال عن جربيل: هذا هو الناموس الذي كان يأيت موسى. 
واس�تبرش ورقة بن نوفل بذلك ومتنى أن يكون يف ش�بابه ليكون 

من أنصاره وقال مرجتزا:
أَُخبُّ فيها وأضع يا ليتني فيها جذع   

فه�ذا بحريى الراهب جرجيس وهذا نس�طور وهذا ورقة بن 
نوف�ل كله�م نصارى وهم أحب�ار ورهبان يعرفون لرس�ول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص  برسالته ونبوته وبام سيكون له من شأن عظيم ومقام رفيع.
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حين�ام أرس�ل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  الدع�وة إىل املقوق�س عظي�م   -٢
األقب�اط يف م�رص تلق�ى الدع�وَة ورس�َل الدع�وة بالتقدير 
واالح�رام وأرس�ل لرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  هدي�ة ه�ي جاريت�ه 
مارية القبطية وبغلته املش�هورة، وهذا تأكيد ملودة النصارى 

للمسلمني املمثلني يف رسوهلم حممد ملسو هيلع هللا ىلص.

موق�ف النجايش من مهاج�ري املس�لمني ومنارصته إياهم   – ٣
حي�ث فتح مملكته هلم حينام ضيق عليهم كفار قريش. وكذا 
موقفه الكريم مع املسلمني ضد وفد قريش الذين جاؤوا إليه 
اللتامس تغيري موقفه مع املسلمني بمؤازرهتم وحمبتهم. فطرد 
النجايش وفد قريش. وزاد يف إكرام املس�لمني ومتكينهم من 
دينهم. وانتهى به األمر إىل اإلسالم. فريض اهلل عنه وأرضاه.

قصت�ه ملسو هيلع هللا ىلص  م�ع وف�د نص�ارى نج�ران فق�د قدم�وا املدين�ة   -٤
واس�تقبلهم الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص  باإلكرام والرحيب وأجروا معه 
ملسو هيلع هللا ىلص  احلوار واملناقش�ة واجلدال واملناظرة يف مسجده. وحينام 
ح�ان وقت صالهتم َأِذَن هلم النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص  يف تأديتهم صالهتم 
يف مس�جده وِوفق رشيعتهم، وأرسل معهم املغرية بن شعبة 
لإلجاب�ة عن تس�اؤالهتم. وليقوم بإبالغ الدع�وة هناك. ومل 
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يكن منهم أذية لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  وال لرسوله إليهم يف نجران 
املغرية بن شعبة ؤ.

ومن ص�ور مودهتم وخش�يتهم وَنَصِفهم وعدهل�م ما ذكره 
ابن إسحاق وغريه من أهل التاريخ والسري. قال ابن إسحاق: 
ق�دم عىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  وف�د نص�ارى نجران س�تون راكبا 
منهم ثالثة نفر إليهم يؤول أمرهم. ومن الثالثة أبو حارثة ابن 
علقم�ة أس�قفهم وحربهم وإمامهم. وكان ال�روم يعرفون له 
بالعل�م والتمكن واإلمام�ة وأعطوه من متع الدني�ا ما مكنهم 
في�ه. وكان أبو حارثة ابن علقمة من مقدمي الوفد إىل رس�ول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  وكان ع�ىل بغلت�ه فعث�رت به. فقال أخ�وه كرز: تعس 
األبعد. يريد رس�ول اهلل. فقال علقمة: بل أنت تعس�ت فقال: 
َومِلَ ي�ا أخ�ي؟! فق�ال: واهلل إنه النبي ال�ذي كنا ننتظ�ره. فقال 
ل�ه أخوه: ما يمنع�ك منه وأنت تعلم هذا؟! ق�ال: ما صنع بنا 
لونا وأكرمونا. وقد أبوا إال خالفه.  هؤالء الق�وم رشفونا وَموَّ

فلو فعلت لنزعوا منا ماترى.

فهذا زعيم الوفد يعرف لرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  بالرسالة والنبوة ومل 
يمنعه من الدخول يف اإلسالم إال االغرار باحلياة الدنيا ومتعها.
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حينام أرس�ل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  رسائله إىل ملوك وعظامء العامل   – 5
وكان منه�م عظيم الروم هرقل. فلام جاءته رس�الة رس�ول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  اهت�م هبا وأعطاها ما تس�تحقه م�ن الرعاية والعناية 
واالعتب�ار وكان وفد من قريش ق�د اجته إىل هرقل للرد عىل 
رس�الة رس�ول اهلل والتأث�ري عليه بمعارض�ة الدعوة فكانت 
املناظ�رة واملناقش�ة بينه وبني وفد قري�ش. وكان وفد قريش 
رصحًيا يف إعطاء هرقل حقيقة مس�لك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  فكان 
يرد عليه بام يؤيد رسالة رسول اهلل وسالمة اجتاهه ومسلكه. 

وكاد يسلم لوال أنه آثر احلياة الدنيا عىل اآلخرة.

فه�ذه املس�الك املبنية عىل املودة واملحبة واخلش�ية واالعراف 
باحلق واإليامن بام يف الكتب. هذه املس�الك من بحريى ونسطور 
وورق�ة بن نوف�ل وأبو احل�ارث ب�ن علقمة واملقوق�س وهرقل 

والنج�ايش تؤكد ق�ول اهلل تع�اىل: چ  ۆ  ۆ  ۈ  
)املائ�دة: 8٢( وقول�ه  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅچ 

تع�اىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ )املائدة:8٣( وتؤكد إيامهنم ببشارة عيسى بن 

مري�م عليه الصالة والس�الم برس�ول اهلل حمم�د ملسو هيلع هللا ىلص  قال تعاىل: 
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ٺ   ٺ   ڀ   ڀ     ڀ        ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  چ )الص�ف: 6( هذه صور 
قليل�ة من ص�ور كث�رية تؤكد أن نص�ارى األمس نص�ارى حمبة 
ومودة وخشية واعراف باحلق ورعاية ألهله. وأن نصارى اليوم 
نصارى حقد وحس�د وبغض�اء وغمٍط للحق وع�داوٍة تتفق مع 

اليهود واملرشكني يف عداوهتم لإلسالم واملسلمني.

ولع�ل هذا التح�ول الظامل واملس�لك اآلثم من نص�ارى اليوم 
ناتج من تأثري اليهود عىل النصارى وإخراجهم من ميادين العدل 
والرمحة والتس�امح واملودة والبحث عن احل�ق إىل ميادين الظلم 
والكف�ر واحلق�د والبغضاء والتس�لط وغمط الن�اس حقوقهم. 
يتضح ذلك يف املواقف األثيمة يف وسائل إعالم الغرب املسيحي 
م�ن صحاف�ة وتلفزة ويف صوالني السياس�ة وبرملان�ات احلكم يف 

الدول املسيحية الغربية.

سمعنا سخرية صحافة الدانامرك برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  وترصحيات 
رئيس وزراء إيطاليا بمثل ذلك وترصحيات بعض ساسة أمريكا 

بأن اإلسالم بلشفي.
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وس�معنا ترصحيات باب�ا الفاتيكان الس�ابق املبني�ة عىل اهلوى 
اآلثم واجلهل الفاضح واالنصهار يف بوتقة العنرصية اليهودية.

وال ش�ك بأهن�ا مواق�ف آثم�ة ظامل�ة جائ�رة مبنية ع�ىل الزور 
والبهت�ان وغم�ط احلق واملح�ادة اآلثمة هلل ولرس�وله ملسو هيلع هللا ىلص  وهي 
مواق�ف تعني ردة النصارى عام كان عليه أس�الفهم من املواقف 
الكريم�ة مع اإلس�الم ونبي اإلس�الم ملسو هيلع هللا ىلص وعموم املس�لمني وال 
ش�ك أن مبعث ذلك تأث�ري اليهود عليهم حيث اس�تطاع اليهود 
تغيري مش�اعر النصارى نحو اإلسالم ونبي اإلسالم من مودة إىل 
كراهية ومن احرام  وتقدير إىل س�خرية واس�تهزاء ومن خش�ية 

ورهبة إىل وحشية وعداء وكفر بام أنزل اهلل عليهم.

ومل يك�ن ه�ذا االنس�ياق م�ن نص�ارى اليوم م�ع تي�ار العداء 
اليهودي لإلسالم واملسلمني واألخذ بعوامل التقارب بني اليهود 
والنصارى والتحبب إليهم والتضحية باالعتقاد يف سبيل تلمس 
رضاه�م. مل يك�ن ه�ذا جديدا فقد س�بق أن صدر ق�رار املجمع 
 املس�كوين قب�ل س�بعني عاًما بتربئ�ة اليهود من دم املس�يح ش. 
والنص يف قوانني الدول املس�يحية أن التش�كيك يف خرافة حمرقة 

اليهود جريمة يعاقب عليها القانون بأقى عقوبة.
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فمن�ذ عرشات األع�وام نرشت وس�ائل اإلع�الم الغربية عن 
العالق�ات العام�ة للفاتي�كان أن املجم�ع املس�كونى للكنيس�ة 
الكاثوليكية قد اجتمع  فأصدر قراًرا بتربئة اليهود من دم املسيح 

عيسى ش ومن صلبه.

لق�د أك�د ه�ذا القرار م�ا نصت علي�ه أكثر من آي�ة من كتاب 
اهلل الكري�م أن أحبار أهل الكت�اب ورهباهنم حيرفون الكلم عن 
مواضع�ه ويقولون هذا من عند اهلل وما هو من عند اهلل ويقولون 
عىل اهلل الكذب وهم يعلمون. وأكد هذا القرارجرأهتم وتسلطهم 
ع�ىل ش�عائر اهلل وآيات�ه وذل�ك بالتغي�ري والتبديل أخ�ًذا بام متليه 

عليهم الظروف واألح�وال واملقتضيات قال تعاىل: چ ٱ  ٻ   
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ      ڤ  ڤ چ )آل عم�رن ٧8(. ونح�ن مع�رش املس�لمني 
نؤم�ن ونصدق ونعتقد م�ا أخرب اهلل تعاىل به م�ن تكذيب اليهود 
حينام قالوا: ﴿ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ﴾ )النساء 15٧( 
فقال سبحانه: ﴿ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ﴾ )النساء 15٧( 

إىل قوله تعاىل: چڳ  ڳ  ڳ  ڳچ.
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لق�د أعطى هذا القراُر الدليَل ع�ىل أن طبيعة أهل الكتاب من 
ل عىل اهلل زوًرا  هيود ونصارى التحريُف والتغيرُي والتبديل والتََّقوُّ

وهبتاًنا بأن هذا من عند اهلل وما هو من عند اهلل.

كام أن هذا القرار قد انتهى من غري قصد إىل احلقيقة الربانية  أن 
عيسى ش مل يقتله اليهود ومل يصلبوه. وإنام كانوا حريصني عىل 
قتله فصلبوا وقتلوا من ُشبِّه هلم أنه عيسى بن مريم فقالوا تبجحا 
واستعالًء إنا قتلنا املسيح عيسى بن مريم. وهذا يعنى أن عداوهتم 
 لعيس�ى ش وألتباعه عداوة متأصلة وأهن�م يؤكدون مقالتهم:
ه�ذا   .)11٣ )البق�رة:  پچ  ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ   

القرار امتداد ملا كان عليه أحبار اليهود والنصارى من التحريف 
والتبدي�ل والتغيري ملا عليه نصوص كتبهم الس�اموية فلقد س�بق 
هذا القراَر قراراُت تغيريية وتبديلية يف أصول عقائدهم ومنها ما 
ذكره أهل العلم بأن شهر رمضان كان مفروًضا عليهم قال تعاىل: 

چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ   ڦ  ڦچ )البق�رة: 18٣(. إىل قول�ه تع�اىل: چ ڳ   
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    چ )البق�رة: 185( فص�ار الصوم 
عليهم يف الصيف فش�ق عليهم فاجتمعوا وقالوا لو جعلنا وقت 
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الصوم يف فصل معتدل من حيث الربودة واحلرارة ونزيد يف وقته 
ع�رشة أيام ففعلوا فكان الصوم عنده�م أربعني يوًما. ثم مرض 
كبريهم فاجتمعوا وقالوا إن شفى اهلل كبرينا زدنا يف الصوم عرشة 
أيام فصار صومهم مخسني يوما. وهذا نوع من التغيري والتبديل، 
ويف احلدي�ث الصحي�ح أن عدي بن حات�م الطائي ؤ وكان 

نرصانيًّا فأس�لم وقرأ عند رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: چۇ  ۆ   
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋچ )التوبة: ٣1(. فقال يا رس�ول 
اهلل: إنا لس�نا نعبدهم قال ملسو هيلع هللا ىلص: ألس�تم حتلون ما أحلوا وحترمون 

ما حرموا؟ فتلك عبادهتم.

ال ش�ك أن مواق�ف مراك�ز احلك�م والدي�ن واإلع�الم يف الديار 
املس�يحية م�ن اإلس�الم ونبي اإلس�الم وم�ن املس�لمني يف العصور 
املعارصة تش�هد عليه�م بالردة عام كان عليه أس�الفهم من مش�اعر 
املحبة و املودة للمس�لمني ومشاعر التقوى واخلشية هلل وأهنم حمبون 
للح�ق إال أهن�م ضالون عنه. فمت�ى يعود نصارى الي�وم إىل ما كان 
علي�ه نصارى أمس ليكونوا أق�رب الناس مودة للذين آمنوا ولتمتد 
جس�ور املودة والتعاون بني املس�لمني والنص�ارى لتحقيق التعايش 
السلمي بني البرش وليجد الباحثون عن احلق واحلقيقة املسالك إليها 
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ولتتضافر اجلهود يف صد طوفان اإلثم والعدوان والفس�اد واإلفساد 
واملك�ر والطغيان من أع�داء اهلل وأعداء البرشية اليهود الذين لعنهم 
اهلل وأضل أعامهلم بنقضهم املواثيق وقتلهم األنبياء وكفرهم وقوهلم 
عىل مريم هبتانا عظيام وقوهلم إنا قتلنا املسيح عيسى ابن مريم رسول 
اهلل واستباحتهم حقوق البرشية بقوهلم ليس علينا يف األميني سبيل.

ومت�ى تدرك املرجعية املس�يحية أن التعاون م�ع اليهود تعاون 
عىل اإلثم والعدوان والظلم والطغيان والفساد واإلفساد.

ومت�ى ترج�ع املرجعية املس�يحية يف الفاتيكان إىل م�ا كان عليه 
أس�الفها م�ن قوهلم ليس�ت اليهود ع�ىل يشء. وت�درك أن معايري 
تعام�ل نص�ارى األمس مع الرشائ�ح البرشية مبنية عىل التس�امح 
والع�دل والنصف والبعد ع�ن التعدي وغمط الن�اس حقوقهم. 
بينام املعايري اليهودية مبنية عىل قوهلم ليس علينا يف األميني س�بيل. 
فالظلم وغمط احلقوق وأكل أموال الناس بالباطل ونقض املواثيق 
والعه�ود والعم�ل عىل إفس�اد اإلنس�انية وهدم أخالقه�ا ومتزيق 
رواب�ط تعاوهن�ا كل ذلك من أصول املس�الك واملناه�ج اليهودية 
فالتعاون معهم تعاون عىل حتقيق تدمري اإلنسانية والسيطرة عليها 
حتقيًقا للمبدأ اليهودي الظامل األثيم )ليس علينا يف األميني سبيل(.
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�ُر م�ن كان له قلب أو ألقى الس�مع وهو ش�هيد  وبع�د َفُأَذكِّ
م�ن أحبار النص�ارى ورهباهن�م وكرادلتهم وقساوس�تهم بأن 
اهلل موجود. وأنه ش�ديد العق�اب. وأن أمره كلمح البرص وأنه 
يمهل الظامل حتى إذا أخذه مل يفلته. وأن التعرض لدين اإلسالم 
ونبي اإلسالم تعرض إلرادة اهلل وقضائه. وتعرض لنتيجة قول 

اهلل سبحانه: چ ٿ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  
 ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦچ )احلج�ر: ٩5 – ٩6(. وقول�ه تع�اىل: 

ٿ  ٿ   ٿ   ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   چڀ  

ٿ  ٹ   ٹچ )األنع�ام: 1٠( ف�ال ش�ك أن اهلل غي�ور 
ع�ىل رس�وله وغيور عىل دينه اإلس�الم قال تع�اىل چڦ  ڦ  
چچ  چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ      ڦ  

)آل عمران: 85( وس�نرى معرش املس�لمني - إن ش�اء اهلل - ما 
س�ينال هؤالء املس�تهزئني املارق�ني عن رشيعته�م ودينهم من 

مقت اهلل وعذابه.

أسال اهلل تعاىل أن يسعد اإلنسانية عامة بام هيدهيا إىل رصاط اهلل 
املس�تقيم وأن هييئ للمس�يحية مرجعية عادلة ترجع بأمتها إىل ما 
حيبه اهلل ويرضاه أو إىل ما كان عليه أس�الفها من املودة واخلش�ية 
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والتس�امح واالع�راف باحل�ق والبح�ث ق�ال تع�اىل:   ﴿ے    
ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ      ڭ   ڭ      ۓ   ۓ  ے  
ې   ۉ   ۅۉ   ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ  ۈ   ۆ  
ٱ  ٻ   ائ    ى  ائ   ى   ې   ې   ې    
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴾ 

واهلل املستعان.



 الرقية الرشعية 
ومتيزها عن اخلرافة والشعوذة
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لل�ه أحمده وأس�تعينه وأس�تغفره وأتوب إليه 

وأع�وذ بالله من س�يئات عميل، وأش�هد أن ل إله إل الله 

وح�ده ل رشيك له، وأش�هد أن س�يدنا محم�ًدا عبد الله 

ورسوله إمام املتقني وسيد املرسلني وقائد الغر املحجلني 

صىل اهلل عليه وعىل آله وأصحابه أجمعني وس�لم تس�ليًما 
كثرًا إىل يوم الدين وبعد:

فقد خلق اهلل اإلنس�ان بيده الكريمة، ونفخ في�ه من روحه الزكية، 
وجعل�ه روًح�ا وجس�ًدا، وجعل ال�روح جوه�ر احلي�اة، وضمن هلا 
البق�اء وجع�ل اجلس�د وعاًء حافًظ�ا لل�روح إىل أجل معل�وم، مقيًدا 
قدرهت�ا ع�ىل االنط�الق والتحليق يف آف�اق الكون إال يف ح�ال خلود 
اجلس�د إىل الن�وم فله�ا انط�الق أوس�ع إال أن�ه حم�دود بزم�ن النوم، 

چٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ   تع�اىل  ق�ال 
ڇ   چ     چچ   چ   ڃ     ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  
اهللُ  اخت�ص  وق�د   )٤٢ )الزم�ر:  ڍچ  ڇ   ڇ    ڇ  
تع�اىل بالك�امل املطل�ق. وكتب ع�ىل خلقه النَق�َص يف امل�ال والنفس 
 والثمر حِلَكٍم أراده�ا وأرسار اقتضتها  حكمُته وخربُته وكامُل علمه، 
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قال تعاىل: چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
ٹڤ  ڤ   ڤ چ )البقرة: 155( واإلنس�ان فرد من أفراد خلق 
اهلل مكون من روح وجسد يعري ُكالًّ منهام النقص يف اخَللق واخُللق 
والشعور واإلحساس، فالروح كائن حي معرض للنقص والقصور. 
تعرهي�ا األمراض النفس�ية م�ن قلق واكتئ�اب واضط�راب وهبوط 
وتذب�ذب يف الش�عور واإلدراك ووسوس�ة تف�رز ال�ردَد والش�كوَك 
واالهنياَر النفيس واإلحباط عن االجتاه السوي، كام أن الروح معرضة 

لألمراض النفسية من سحر وآثار حسد ونحو ذلك.

واجلس�د كائ�ن ح�ي ما دام�ت ال�روح كامن�ة في�ه يعريه من 
األم�راض احلس�ية املختلفة يف س�معه وبرصه وق�واه املتعددة يف 

الظاهر والباطن ما يعريه.

َله عىل كثري من  ونظًرا إيل أن اهلل قد ميز اإلنسان يف خلقه. وَفضَّ
خلق�ه بعقل يدرك اخلري من الرش، واهل�دى من الضالل، وبقلب 
يع�ي ويبرص. وبمدارك هت�دي إىل ما تقتضيه فط�رة اهلل التي فطر 
الناس عليها. ومن ذلك القدرة عىل التدرج يف آفاق العلم واخراق 
بعض من حج�ب الكون ملعرفة خصائص�ه وعجائبه وغرائبه ثم 
اإلف�ادة من ه�ذه اخلصائص بام هيأ لإلنس�ان من حي�اة حضارية 
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خدمت�ه يف كثري من ش�ؤون حياته من حيث محايت�ه واحلفاظ عىل 
حقوقه واألخذ بأس�باب سالمته من األمراض ومتكينه من عامرة 
األرض والقي�ام بخالفته فيها، كام ضمن�ت هذه احلياة احلضارية 
لإلنس�ان كرامَت�ه وفضَل�ه ومتيَزه ع�ىل كثري من م�ن خملوقات اهلل 
فضال عن عناية اهلل باإلنس�ان يف تيس�ري أمر اس�تقامته وصالحه. 
وكذلك هداه بإرسال اهلل رسله وأنبياءه وبإنزاله تعاىل كتبه خللقه 

تبياًنا لكل يشء وهدى وموعظة وبرشى ألويل األلباب.

فاجتم�ع لإلنس�ان من أس�باب الس�عادة والطمأنين�ة والتميز 
والتحصي�ل العلم�ي م�ن وحي الس�امء ونت�اج العقل م�ا جعله 
يقود س�فينة الك�ون البرشي يف احلي�اة الدنيا إىل م�ا وصلت إليه 
اآلن من علوم خمتلفة يف ش�ئون الروح واجلس�د واحلياة. علوم يف 
حكم�ة الوجود وحق الواجد، وعلوم يف فلس�فة الكون، وعلوم 
يف خصائص املجتمعات ورشائحها ومكامن وجودها ووس�ائل 
هنوضه�ا وتدنيه�ا وعل�وم يف طب اإلنس�ان واحلي�وان والنبات، 
وعلوم يف خصائص الكون واحلياة والس�عادة، وعلوم يف أحوال 
النفس وال�روح من ضيق وانرشاح. وهيمنا من اس�تعراض هذه 
العلوم علوم طب اإلنس�ان املكون من الروح واجلس�د، فللروح 
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طب خاص هبا اصطلح عىل تس�ميته بالطب النفيس، وللجس�د 
ط�ب ه�و الطب الع�ام ولكل م�ن الطب�ني رجال�ه املختصون به 

وأدويته املختصة به.

ونظ�ًرا إىل أن الروح كائن حي أمره�ا إىل اهلل تعاىل فإن الروح 
يعرهي�ا من األمراض ما جيعلها تتعثر يف توفري الس�عادة لوعائها 
وهو اجلسد. وحتقيقا لإلرادة اإلهلية: ما من داء إال وله دواء علمه 
م�ن علمه وجهله من جهل�ه. وإدراًكا للكثري من أمراض الروح 
وأن فيه�ا ما يعال�ج بالعقاقري الطبية، ومنها م�ا يعالج عن طريق 
اخراق حجب املواقع النفسية، ومنها ما يعالج عن طريق الرقي 
واألدعي�ة الرشعية، فقد تع�ددت العيادات النفس�ية وظهر لكل 

عيادة أهلها واملختصون هبا.

وموض�وع بحثن�ا العي�ادة النفس�ية املختصة بأم�راض الروح 
ووخ�زات الش�يطان. وه�ي أمراض حقيقي�ة ذات ش�َبٍه بالروح 
من حي�ث الوج�ود وانتفاء الظهور للس�مع والب�رص واللمس. 
وق�د وجد من غالة ُعبَّاد العقل واحل�س من ينكر أدويتها بحجة 
س�المة اجلس�د من املرض. وإن�كار أمراض ال يكون يف اجلس�د 
م�كان حيس هل�ا، وإرج�اع ذل�ك إىل الوه�م واخلي�ال. وهذا يف 
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الواق�ع راجع إىل قص�ور اإلدراك. وحتكيم العقل وجوًدا وعدًما 
واالقتص�ار عىل م�ا يتحقق باملش�اهدة فق�ط. والصحي�ح الذي 
تؤي�ده الوقائ�ع واألح�وال أن الوج�ود ليس حمص�وًرا يف احلس 
امللموس املش�اهد، فالكهرباء وهي كائن حي كامٌن يف أس�الكه 
قوة ُتس�تخدم ألغ�راض خمتلفة وه�ي قوة مدمرة، ه�ذه القوة ال 
ُم له س�لكان أحدمها مش�حون بالقوة الكهربائية  يميزه�ا َمْن ُيَقدَّ
واآلخ�ر خال منها فه�ي ال تتميز إال بجهاز يعط�ي أثرها ويميز 
بني األس�الك املشحونة بالطاقة الكهربائية وبني األسالك اخلالية 
منها. وكذلك األمر بالرياح واألعاصري فهي قوة تدمر كل يشء 
بأمر رهبا ويرسلها اهلل تعاىل لواقح وبرشى بني يدي رمحته. ومع 
ذلك ال ُيبرصها البرص وال يلمسها الالمس وأرواح بني اإلنسان 
واجل�ان واملالئك�ة واحليوان�ات والنبات أرواح موج�ودة حقيقة 
ال ي�امري يف وجودها عاقل، وال جمال ملش�اهدهتا وال ملس�ها.هذا 
الق�ول يعطين�ا القناع�ة والتس�ليم بإم�كان وجود آثار ألس�باب 

يتعذر اإلحساس هبا من حيث السمع والبرص واللمس.
ونظ�ًرا إىل أن هذه احلقيقة الكونية حمل إيامن وتس�ليم من قبل 
أه�ل الديانات الس�اموية وباألخص أمة اإلس�الم ومع ذلك فقد 
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وج�د من أدعي�اء العلم واملعرف�ة َمْن حرش نفس�ه يف زمرة علامء 
أم�راض ال�روح والنف�س ال س�يام في�ام يتعل�ق بالرق�ي والتامئم 
والدج�ل  الش�عوذة  جم�االت  يف  بالدخ�ول  وذل�ك  واألدعي�ة. 
واس�تخدام مردة الش�ياطني واجلن واألخذ بالطالس�م والرموز 
فأعطوا الطب الرشعي الس�يام فيام يتعلق بالروح تعتياًم وتلبيًس�ا 
وتضلياًل وخلًطا بني احلق والباطل واحلقيقة واخليال. فيتعني عىل 
أهل الفضل والعلم وذوي االعتقاد الس�ليم واإليامن الصادق أن 
ينريوا للمس�لمني طريق الرش�اد وأن يتابعوا التحذير من حمريف 
الدجل واخلرافة والش�عوذة عبدة اجلان والش�ياطني فيحذروهنم 
من أعامهلم الرشكية والتضليلية، ومن أعامهلم االنتهازية لس�لب 
األموال والتسلط عىل األعراض وإفساد النفوس والقلوب. وأن 
يقوم�وا بإيضاح الف�روق بني الرقي واألدعي�ة الرشعية، وبني ما 
يقدم�ه أولئك املش�عوذون الدجاجلة من خبث وس�وء وضالل 
وإض�الل. فالرق�ى الرشعي�ة واألدعي�ة املرشوعة ط�ب نفيس ال 
يصل الش�ك إىل الردد يف قبوله واعتباره ال سيام املسلمني الذين 
يشهدون بربوبية اهلل وألوهيته وأنه الشايف املعايف ال حول وال قوة 
إال به ما ش�اء كان وما مل يش�أ مل يكن. فلقد تضافرت النصوص 
الرشعي�ة م�ن كتاب اهلل تع�اىل ومن س�نة رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص  يف اعتبار 
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الق�رآن هدى وش�فاء ق�ال تع�اىل: چ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
ېى  چ )فصل�ت: ٤٤( وقال تع�اىل:چ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓچ )اإلرساء: 8٢(. 
وق�ال تع�اىل: چ ہ  ھ  ھ  ھ    ھ        ے  ےۓ  ۓ    ڭ    
ڭ  ڭچ )فصل�ت: ٣6( وق�ال تع�اىل: چ ۇئ  ۇئ  ۆئ  
ۆئ  چ )الش�عراء: 8٠( ومن الس�نة ما يف صحيح مس�لم عن 
عائشة b قالت:)كان إذا اشتكى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  رقاه جربيل 
قال: )بس�م اهلل يربيك ومن كل داء يشفيك، ومن رش حاسد إذا 

حسد، ورش كل ذي عني(
وروى أبو س�عيد اخلدري ؤ مثل ذلك وأن جربيل رقى 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  مثل هذا. وروى مسلم يف صحيحه عن عائشة 
b قالت: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  إذا اشتكى منا إنسان مسحه 
بيمينه ثم قال: )أذهب البأس ربَّ الناس واش�ِف أنت الش�ايف 
ال ش�فاء إال ش�فاؤك ش�فاء ال يغادرس�قام( وقالت فلام مرض 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  وثقل أخذُت بيده ألصنَع به نحو ما كان يصنع 
فانتزع يده من يدي ثم قال: )اللهم اغفر يل واجعلني مع الرفيق 

األعىل( قالت: فذهبت فإذا هو قىض.



)1٣٤(

وعنه�ا قال�ت: كان رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  إذا مرض أح�د من أهله 
نف�ث عليه باملعوذات، فلام م�رض مرضه الذي مات فيه جعلت 
أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، ألهنا كانت أعظم بركة من يدي. 
وعنها أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  كان إذا اشتكى اإلنسان اليشء منه، أو 
كان�ت به قرحة أو جرح قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بإصبعه هكذا  - ووضع 
س�فيان س�بابته باألرض ثم رفعها - باس�م اهلل تربة أرضنا بريقة 
بعضنا ُيْشَفى به سقيمنا بإذن ربنا، وعنها أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  كان 

يأمرها أن تسرقي من العني.
ويف صحي�ح مس�لم عن أنس ب�ن مالك ؤ ق�ال: رخص 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  يف الرقية من العني واحلمة والنملة. قال النووي: 

النملة قروح خترج يف اجلنب واحلمة كل ذات سم.
ويف صحيح مس�لم عن عوف األش�جعي قال:قال رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص  )اعرضوا عيلَّ رقاكم ال بأس بالرقى ما مل تكن رشًكا(.
وفي�ه عن أيب س�عيد اخل�دري ؤ أن أناًس�ا من أصحاب 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  كان�وا يف س�فر فمروا بحي م�ن أحياء العرب 
فاس�تضافوهم فل�م يضيفوه�م. فقالوا هلم: أفيك�م راق؟ فإن 
س�يد احلي لديغ أو مصاب، فقال رج�ل منهم: نعم فأتاه فرقاه 
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بفاحتة الكتاب فربأ الرجل فُأعطي قطيًعا من غنم فأبى أن يقبلها 
وقال: حتى أذكر ذلك للنبي ملسو هيلع هللا ىلص  فأتى النبي وذكر ذلك فقال: 
ي�ا رس�ول اهلل واهلل ما رقي�ت إال بفاحتة الكتاب فتبس�م وقال: 
وم�ا أدراك أهن�ا رقية؟ ثم قال: خذوا منهم وارضبوا يل بس�هم 
معك�م ويف رواي�ة: فجعل يق�رأ أم القرآن وجيم�ع بزاقه ويتفل 

فربأ الرجل.
ه�ذه النصوص الرشعية من كتاب اهلل ومن س�نة رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص  
تب�ني لن�ا أن الرقية مرشوع�ة وال ش�ك أن رشع اهلل حق وصدق 
يف حقيقته ووجوب اإلي�امن به، فالرقية الرشعية عالج ألمراض 
الروح والنفس والبدن قال ملسو هيلع هللا ىلص: ال بأس بالرقى ما مل يكن رشك. 
ونظًرا لوجود أدعياء عىل الرقية شوهوا أمرها فقد اجته جمموعة 
من أهل العلم وحمققيهم إىل وضع رشوط العتبار الرقية رشعية 

ومنها ما ييل:
أن تكون من كتاب اهلل تعاىل، أو من س�نة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص أو من   -1
األدعي�ة املباحة املش�تملة ع�ىل التعلق ب�اهلل وحده ال رشيك 
ل�ه يف جلب اخلري ودفع الرش. وأن اهلل تعاىل هو الش�ايف وأن 

الرقية س�بب من أس�باب الش�فاء قال تعاىل: چ ۇئ  ۇئ  
ۆئ  ۆئچ )الشعراء: 8٠(.
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أال تشتمل عىل صيغ جمهولة من طالسم ورموز ونحو ذلك.  -٢
أن تك�ون باللغة العربية خش�ية أن يكون يف اللغات األخرى   -٣
من اخللل والزلل يف الدعاء والتعلق بام ال جيوز وجيهله أهلها.

٤- أال يعتقد فيها ومنها الشفاء املبارش بل هي سبب والشايف هو 
اهلل وحده.

ا وإهل�ا واعتقاًدا  أن يكون املس�رقي من أه�ل اإليامن باهلل ربًّ  -5
باختص�اص اهلل تعاىل باحلول والقوة فام ش�اء اهلل كان وما مل 

يش�أ مل يكن قال تعاىل:  چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  
ھھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓچ )اإلرساء: 8٢(. 

أال يكون الراقي من أهل الضالل واالنحراف والتعلق بغري   -6
اهلل والتق�رب إىل م�ن يتعلق به من الش�ياطني وم�ردة اجلان 
بوس�ائل العبادة واخلضوع أو أن يطلب ممن يس�رقيه ش�يئا 
م�ن أثواب�ه، أو أظافره، أو ش�عره، أو معلوم�ات عن أرسته 
أو نحو ذلك مما هو مس�لك الدجاجلة واملش�عوذين وعبدة 

الشياطني.

ف�إذا ختل�ف رشط م�ن هذه ال�رشوط فق�د تتح�ول الرِقية إىل 
رضب م�ن رضوب الدجل والوهم والش�عوذة وقد يصل األمر 
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 إىل الرشك باهلل وأن يتجه إليها االستثناء من اإلباحة يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص:
»ال بأس بالرقى ما مل يكن رشك«.

وخالصة البحث أن اإلنسان مكون من روح ومادة وأن سالمة 
اإلنس�ان وقدرته عىل ممارس�ة احلياة وتعامله مع عالقاته املختلفة 
يف احلي�اة يعتمد يف الغالب عىل س�المة روحه وجس�ده فاجلس�د 
ه�و وعاء الروح، ال تكون الروح يف ارتياح وانرشاح وصفاء إال 
بسالمة اجلسد من األمراض، وال يكون اجلسد يف سالمة وصحة 

وانطالق إال بسالمة الروح من أمراضها. 
وأم�راض ال�روح غ�ري أم�راض اجلس�د وأمراض اجلس�د 
غ�ري أم�راض الروح وه�ذا يفر م�ا يقوله األطب�اء ملرضاهم 
حين�ام يك�ون املرض نفس�يًّا فيقول�ون ليس فيك م�رض وإنام 
ه�و وه�م. ويقولون ه�ذا جلهلهم بأمراض الروح. وال ش�ك 
أن لألم�راض النفس�ية آث�اًرا ع�ىل حص�ول األم�راض املادية 
عىل اجلس�د. فحينام يك�ون املريض مريضا نفس�يًّا يف حالة من 
االكتئ�اب والضجر والت�ربم حيصل من ذلك ضع�ف الدورة 
الدموية وضعف املناعة يف اجلس�د ومن ثم يقوى الفريوس يف 
اجلس�د فتحصل األمراض اجلسدية. فاإلنسان ممزوج يف َخْلقه 
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بني الروح واجلس�د فال حياة له ب�دون الروح ولكل من هذين 
العنرصين - الروح واجلس�د - خصائص خيتص هبا اإلنس�ان 
يف الكي�ان واالجت�اه واألمراض. وقد أدرك ه�ذا خرباء الطب 
واالجتامع والفلس�فة فقام�وا بإجياد ما يس�مى بالطب النفيس 
ووجد له علامء خمتصون به وبخصائصه وأدوائه وأدويته حتى 
ص�ار الطب ا لنف�يس قريَن طب األجس�اد من حي�ث األمهية 
واالعتبار واالختصاص والتخصص. فُأْنِش�َئِت املستش�فيات 
اخلاص�ة باألم�راض النفس�ية وقام�ت الدراس�ات املتتابعة يف 
شكل مؤمترات وندوات وحلقات علمية بتتبع أحوال النفس 
وم�ا يعرهي�ا م�ن أوه�ام ووس�اوس وخلجات وانتكاس�ات 
يف التفك�ري والركي�ز والنظر، بل أوجدت كليات وأقس�ام يف 
اجلامع�ات العاملي�ة ومراكز علمي�ة متخصصة ختت�ص بالنظر 
يف علوم النفس وما يكون س�بًبا يف نش�اطها أو انتكاس�تها ويف 

أدوائها وأدويتها.
وه�ذا يعني التس�ليم بالروح وأنه كائن ح�ي يعريه ما يعري 
األجس�اد م�ن أم�راض وأس�قام وأع�راض. إال أن حقيق�ة هذا 
الكائن العجيب وتصوَر كنهه وحقيقته مما اختص اهلل بعلمه قال 

ىئ   ېئ   ېئ   ېئ    ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئۇئ   وئ   چوئ  تع�اىل 
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ىئ  ىئ  ی چ )اإلرساء: 85( وم�ن املس�لَّم به لدى العقالء من 
الب�رش وعلامئهم أن ال�روح جوهر احلي�اة وأن ألمراضها أحوااًل 
غالبها أمور معنوية ق�د ال يعرف املاديون بوجودها وال بآثارها 
يف الش�فاء ولك�ن الواقع يصدمهم وجيعله�م يف حرية بالغة وهم 
ي�رون الروح املريضة تش�فى ب�إذن اهلل ثم بأس�باب معنوية ليس 
لألدوي�ة املادية نصيب منها. ال ش�ك أن الع�الج الروحي له من 
التأث�ري م�ا للعالج امل�ادي – بإذن اهلل – كام أن له م�ن الوقاية عن 
أمراض النفس ما لألدوية املضادة. وال يرد عىل هذا القول إنكار 
م�ا مل يك�ن له وجود حيس مادي فالعني ح�قٌّ وقد أمرنا اهلل تعاىل 

باالس�تعاذة منها فقال تع�اىل: چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   
ڃ  ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ  
 )5  –  1 )الفل�ق:  چ  ڇ   چ   چ   چ      چ   ڃ   ڃ    ڃ   
وق�ال ملسو هيلع هللا ىلص  في�ام رواه مس�لم يف صحيحه ع�ن ابن عباس ء 
ق�ال: )الع�ني ح�ق ول�و كان يشء س�ابق الق�در س�بقته الع�ني 
وإذا استغس�لتم فاغس�لوا( والس�حر ح�ق وق�د أمرن�ا اهلل تعاىل 
 باالس�تعاذة م�ن الس�احرات والنفاث�ات يف العق�د لس�حرهن. 
واهلل س�بحانه وتعاىل ال يأمرنا إال باحلقيقة وما هو حمتمل الوقوع 

قال تع�اىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   
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ٿ   ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ڀ  ڀ   ڀ  
ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ    ٹ   ٹ   ٿ  ٿ   ٿ  
چ   ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  ڄڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  
چ  ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چڇ    چ    چ  
)البقرة: 1٠٢( ومع أنه ليس للمشاهدة احلسية نصيب لإلحساس 
بفعل العني أو السحر. فهام حقيقتان وآثارمها حمسوسة مشاهدة. 
فدواء هذين املرضني دواء غري حمس�وس باملشاهدة وإنام هو أمر 
معن�وي ل�ه أث�ره يف الوقاية والع�الج كحال هذي�ن املرضني من 
حيث انتفاء مشاهدهتام احلسية. فالعني إشعاع خبيث من العائن 
ليس للمش�اهدة نصي�ب يف إدراكه وكذلك عالجه�ا رقية مبنية 
عىل القراءة والنفث وآثارها آثار معنوية ليس للمشاهدة نصيب 

يف إدراكه وكذلك األمر بالنسبة للسحر داًء ودواًء.

وكذل�ك األم�ر بالنس�بة للروح وم�ا يعرهيا م�ن أمراض غري 
الس�حر والعني فإن ه�ذه األمراض وأدويتها الغال�ب فبها أن ال 

يكون للمشاهدة نصيب يف إدراكها. 

أرجو أن يكون فيام س�بق ذكره متييز للطب الرشعي عن طب 
اخلرافة والشعوذة والدجل وتوضيح ملا للروح من أحوال تعرهيا 
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فتؤثر فيها صحة وس�قاًم وأن عصمتها من األمراض النفس�ية يف 
اللجوء إىل اهلل تعاىل فقد جاءت التوجيهات اإلهلية والنبوية لعباد 

اهلل بالتوجه إىل اهلل تعاىل حيث قال تعاىل: چ ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  
ۈ     ٴۇ  ۋ  چ )النمل: 6٢(.

وق�ال تع�اىل: چ چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  
ڎ  ڎچ )األعراف: ٢٠٠(.

وقال تعاىل: چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻچ )املؤمنون: ٩٧(.

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   چ  تع�اىل:  وق�ال 
ڃچ  ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   
)الفل�ق: 1 – ٤( وكذل�ك االلت�زام بدع�اء رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أعوذ 
بكل�امت اهلل التام�ات م�ن رش ما خل�ق. هذا ما تي�ر ذكره واهلل 

املستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل.





تأمالت يف سورة يوسف ش
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وصىل الله وسلم عىل رسول الله محمد وعىل 

آله وصحبه.

وبعد: فلقد كنت يف قراءة تأملية لس�ورة يوس�ف ش 

وخرجت م�ن تأمالت�ي بمجموعة م�ن الفوائ�د أحببت 

إرشاك إخواني يف الس�تفادة منها أو التكرم من إخواني 

طلبة العلم بتصحيح مفهومي للتأمل. فالكمال لله تعاىل 

واإلنس�ان محل نق�ص يف الفهم وخط�أ يف اإلدراك وهذه 

هي املسائل التأملية:

املس�ألة األوىل: حين�ام أخرب يوس�ف ش أب�اه يعقوب ش 

برؤي�اه أن أحد عرش كوكًبا والش�مس والقمر يس�جدون له قال 
ل�ه أبوه: ال تقصص رؤياك ع�ىل إخوتك فيكيدوا لك كيًدا. هذا 
يدل عىل أن أبن�اء يعقوب كانوا يعرفون تأويل الرؤيا. ويعرفون 
أن هذه الرؤيا من يوس�ف وليوسف مكرمة كريمة من اهلل يتميز 
هب�ا ع�ن إخوته وق�د كان منه�م الغرية م�ن زيادة ح�ب يعقوب 
البنه يوس�ف وتأثريه عليهم هبذه الزي�ادة فبمعرفتهم هذه الرؤيا 
وتفسريها تزيد غريهتم وغبطتهم أو حسدهم ليوسف فنهاه أبوه 

عن إخبارهم هبا لئال يكيدوا ليوسف بام يرضه واهلل أعلم.
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املس�ألة الثاني�ة: أن يعق�وب أدرك مكي�دة أبنائ�ه ألخيهم 

يوسف وكذهبم عىل أبيهم بأن الذئب أكله أدرك ذلك بمجموعة 
أمور منها رؤيا ابنه يوس�ف حيث يغلب عىل ظنه أهنا س�تتحقق 
 قبل موت يوس�ف وهلذا قال هلم أبوهم يعقوب بعد كذهبم عليه 
 چ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک ک  ک  ک  چ 

)يوسف: 18(.

املس�ألة الثالث�ة: أن القرينة ع�ىل صحة الدع�وى قد تكون 

أق�وى م�ن البينة والبن القي�م - رمحه اهلل - ق�ول َنِفيس يف كتابه 
الط�رق احلكمية فيام يتعل�ق بقوة القرائن واألح�وال وصالحها  
ي جانب املدع�ي فتكون اليمني  ىف بي�ان احلق وظه�وره فهي ُتَقوِّ
مرشوعة يف حقه مع قرينته. حيث إن املقتىض الرشعي هو توجه 
اليم�ني يف الدعوى إىل من كان جانب�ه أقوى من جانب خصمه. 
وتك�ون القاعدة يف الدع�وى أن اليمني مرشوعة يف جانب أقوى 
املتداعي�ني. كح�ال املرأة التي راودت يوس�ف ث�م دعواها عليه 

بإرادته السوء هبا وذلك بحال قميص يوسف وأنه ُقدَّ من دبر.
املس�الة الرابع�ة: أن قضي�ة يوس�ف م�ع َم�ْن ه�و يف بيتها قد 

ش�اعت وانترشت. وأحب جمموعة من نس�اء املدينة رؤية يوس�ف 
وه�ل ه�و يف حال يغ�ري امرأة العزي�ز بمراودته عن نفس�ه. فرصن 
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 يتحدث�ن يف جمالس�هن هبذه احلادث�ة ال الس�تنكارها – واهلل أعلم – 
ولك�ن لوصول هذه األحاديث إليها لتربر وقوعها بفتنتها بيوس�ف 
وذلك بتهيئة جملس تدعوهن إليه وحترض يوسف أمامهن لريين قوة 

االفتتان به - ه�ذا واهلل أعلم - معنى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ 
 ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ )يوسف: ٣1 ( 

قالت: چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎچ )يوسف: ٣٢(.

املس�ألة الخامسة: يف رد االعتبار وهو حق إنساين لإلنسان 

احل�ق يف املطالب�ة به يف حال توجيه إهتام إليه ال يثبت. فحينام فر 
يوسف ش رؤيا امللك قال امللك إئتوين به. فقال يوسف لرسول 

املل�ك چ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ   ۋ  
چۈئ  ېئ   تع�اىل:  قول�ه  إىل  )يوس�ف: 5٠(-  چ  ۅ  ۅ  
حئچ  جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ     ېئ      ېئ  
)يوس�ف:51( فهذا اعراف واضح ورصيح برباءة يوس�ف ورد 
اعتب�اره وتربير احلك�م برباءته حيث يكون له ح�ق تقرير تزكيته 
نفس�ه وأنه أهل للمسؤولية والوالية وأن يقول للملك بعد ذلك 

چ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ چ )يوسف: 55(.
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املس�ألة السادس�ة: يف قول�ه تع�اىل چ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

ے  ۓ   ۓ   ڭ چ )يوس�ف ٣5(  واإلشكال كيف ُيسجن 
واحلك�م الص�ادر يف قضيت�ه مع ام�رأة العزيز رصي�ح يف براءته من 
الدع�وى عليه؟ ولع�ل اجلواب عن اإلش�كال - واهلل أعلم- أن يف 
س�جنه تغييًبا ألهم رمز م�ن رموز الدعوى حي�ث إن احلديث عن 
القضية وما فيها من تعريض لسمعة بيت العزيز قد استأثر بمجالس 
ِعْلية القوم وزاد الش�غف إىل رؤية يوس�ف وأن رؤياه تذكر بخطيئة 

امرأة العزيز ويتوسع أمر سوء سمعة بيت امللك. واهلل أعلم.
املسألة الس�ابعة: أن يوس�ف ش قد اغتن�م فرصة إمكان 

االستجابة لدعوته صاحبى السجن إىل عبادة اهلل وحده دون سواه 
فقال قبل تفس�ريه هلام رؤي�اه چڦ   ڦ  ڦ  ڦ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ )يوسف: ٣٩(. إىل آخر اآلية الكريمة. 
ثم بعد ذلك فر لكل واحد رؤياه. وهذا من يوس�ف ش عني 
احلكم�ة والبص�رية يف الدعوة إىل اهلل وانه اغتن�م فرصة حاجتهام 
إلي�ه ليبدأمها بام هو أهم وهذه قاعدة يف الترصفات واإلجراءات 

احلكيمة واهلل أعلم.
املسالة الثامنة: أن يوس�ف ش طلب ممن ظنه أنه ناٍج من 

صاحبي السجن أن يذكره عند ربه -سيده- عىل سبيل الشفاعة 
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إلخراج�ه م�ن الس�جن إال أن اهلل تع�اىل أراد أن ينيس الش�يطاُن 
الناجَي من الفتيني ذكر ربه. ليكون فضل خروجه من السجن هلل 
وحده دون ما س�واه وليكون وراء خروجه من الس�جن ما جيعله 
يف حيا ة كريمة ذات مستوى قيادي رفيع فكان ذلك واهلل أعلم.
املسألة التاس�عة: فعرفهم وهم له منكرون. يفهم من ذلك 

أنه كان متلثاًم لئال يعرفوه وذلك هلدف كان يريده من وراء تلثمه 
قد يدل عىل ذلك قوله تعاىل يف آخر السورة چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   
 ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ چ )يوس�ف: 8٩ ( فق�د قال ذلك 
 واهلل أعلم – بعد أن ألقى اللثام عن وجهه حيث قالوا بعد ذلك 

چ ڈ  ژ    ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   
چ  ڻ   ں  ں  ڻ  ڻ      ڱ   ڱ    ڳ  ڱ  ڱ   ڳڳ  
)يوس�ف: ٩٠( ولعل من مقص�ده يف التلثم أمامه�م اتقاء رشهم 

ومكرهم واستكامل حياته القيادية يف بالط امللك. واهلل أعلم.
 املسألة العارشة: قوله تعاىل چ ڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  چ

)يوسف: ٤٢( الذي قال له هو الذي أخربه أن تفسري رؤياه أن خيرج 
من السجن وأن يكون من ِعْلية خدم امللك. قوله ظن أنه ناج منهام 
التعب�ري بالظ�ن دليل ع�ىل أن تفس�ري الرؤيا ليس عىل س�بيل اجلزم 
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واالعتق�اد بوقوعه. وإنام هو عىل س�بيل الظ�ن فقد يقع ما تفر به 
الرؤيا وقد ال يقع. يدل عىل ذلك قوله تعاىل يف آخر السورة چ  گ  

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱچ )يوسف: 1٠٠( واهلل أعلم.

املسألة الحادية عرشة: بعد أن اقتنع يعقوب بوجاهة طلب 

أبنائ�ه أن يذهبوا معهم بأخي يوس�ف لتيس�ري أمر حصوهلم عىل 
مرية أهلهم وغلب عىل ظنه صدقهم. وبعد أن أخذ عليهم امليثاق 
أن يرجع�وه إلي�ه إال أن حياط هبم. بعد ذل�ك تصور مجعهم وهم 
يف أحسن حال من اللياقة البدنية وهم يشغلون باب الدخول إىل 
العزيز بكثرهتم خاف عليه�م العني فأمرهم بالتفرق يف الدخول 

عىل العزيز من أبواب عدة وليس من باب واحد.
ثم برزت عند يعقوب ظاهرة اإلخالص هلل يف التعلق واعتقاد 
أن اهلل تع�اىل ه�و الناف�ع وهو الض�ار و أن ما ش�اء اهلل كان وما مل 

يش�أ مل يكن  قال ألبنائه بعد نصحه إياه چ ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
ۈچ  ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭڭ   ڭ      ڭ    ۓ     ےۓ    ے  
)يوسف: 6٧( ويف هذا دليل عىل أن العني حق وأن األخذ بأسباب 

الوقاية منها من مطالب الوقاية قبل العالج.
املس�ألة الثانية عرشة: يوس�ف ش أخذ بقاع�دة ارتكاب 

أدن�ى الرضرين لتفويت أعالمه�ا وبقاعدة ت�رك أدنى املصلحتني 



)151(

لتحصيل أعالمها وبقاعدة ارتكاب مفسدة دنيا لتحصيل مصلحة 
عظم�ى. فق�د كان يعلم ما كان علي�ه إخوانه من كي�د له وألخيه 
وم�ا كان يناهلام من آثار س�يئة منهم ف�أراد أن ينقذ أخاه من أذيتهم 
فاس�تهان التعريض بس�معة أخيه إلنقاذه من أذيتهم. ولبقائه لديه 
ال سيام وسوء السمعة حمدود بنهاية ُخطَّته اجلامعة لشمله مع أبويه 

وإخوانه. قال تع�اىل چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ )يوسف: ٧٠(.

املس�ألة الثالثة عرشة: قال تعاىل يف ش�أن يوسف وترصفه 

م�ع أخيه چۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  
ۓ  ڭ  ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ )يوس�ف: ٧6( ما هو 
املقصود بدين امللك؟ لع�ل املقصود بذلك احلياة يف البيئة امللكية 
ال أن املعن�ى الدخ�ول يف عقيدة امللك الدينية ف�آل يعقوب ب 
أه�ل توحيد واجت�اه خالص نحو التعل�ق باهلل فهم ق�دوة للعباد 

وسالمة االجتاه إىل اهلل. واهلل أعلم.

املسألة الرابعة عرشة: الواقع أن أي نزاع وخالف ال يمكن 

الوصول إىل حله إال باالتفاق عىل مرجع يكون مس�تند القرار يف 
الفصل فيه ومما ال جيوز االعراض عىل اعتباره بعد االتفاق عليه.
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ويوس�ف ش طل�ب م�ن إخوان�ه اإلف�ادة ع�ن احلك�م عىل 
الس�ارق يف رشيعته�م فيأخذ به يف عقوبة من تثب�ت عليه دعوى 

الرقة وذلك قبل تتبع الس�ارق منهم  چ ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ             
گ   ک   کک   ک  ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   

گ  چ )يوسف: ٧٣ - ٧5(.

ومعن�ى فهو ج�زاؤه أن عقابه حتوله إىل رقي�ق للمروق منه. 
وبعد أن ثبتت الدعوى صدر احلكم برقه ومل يكن فيهم االعراض 
ع�ىل احلكم وإنام كان منهم التامس العفو بتقديم بديل عنه. فقال 

چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ     پ  پ  پ  ڀ  ڀ         ش  يوس�ف 
ڀ       ڀچ )يوس�ف: ٧٩( فمن  هذه الصورة املرشقة تؤخذ 
قاعدة االتفاق عىل مرجع يكون أساس احلكم يف اخلالف يف حال 

االجتامع عىل مناقشته واحلوار بني األطراف املختلفة يف شأنه.
املس�ألة الخامس�ة عرشة: ما ب�در م�ن أبناء يعق�وب من 

املكر والكيد ألخيهم يوس�ف ش ال ش�ك أن هذه البادرة نزغة 
ش�يطان وب�ذرة رش. لتنفيذها تأثري بالغ عىل أبيه�م حتى ابيضت 
عين�اه من احل�زن. ومن املعل�وم أن بني إرسائيل من قوم موس�ى 
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ه�م أحفاد بن�ي يعقوب ش وأس�باطه. ويمك�ن أن تكون هذه 
املكي�دة والنزع�ة الش�يطانية بذرة مل�ا نمى واتس�ع رشه وكيده يف 
بن�ي إرسائيل قوم موس�ى ش فقد متيز اليه�ود – بنو إرسائيل – 
باخلبث والبغي والتجرب والكفر باهلل بالرغم مما خصهم اهلل به من 

اآلي�ات العظيمة والنعم املميزة. ق�ال تعاىل چ  ڱ  ں  ں  ڻ  
 )٢٠ )املائ�دة:  ڻ ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ 
واملتتب�ع ألخ�الق األمم خي�رج من تأمالت�ه أن للوراثة أث�ًرا كبرًيا 
يف االتص�اف واالتب�اع وظهور ذلك يف اخلل�ف منهم. ومن أمثلة 
ذل�ك مريم عليها الس�الم حينام جاءت بولدها عيس�ى ش عىل 
كتفه�ا. قال هلا أهلها مس�تغربني ومس�تنكرين: كيف يكون منها 

هذا وهي من أصل طاهر ونزيه چڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڃ ڃ  
ڃ  ڃ چ چچ )مريم:٢8( فاستنكروا عليها من حيث الظاهر 
خروجه�ا عام كان عليه أهلها من الصف�ا والطهارة والعفة حيث 
إهن�ا جاءت يف ظنهم بام لي�س معروًفا ومألوًفا وموروًثا يف أرسهتا 
فيظه�ر - واهلل أعلم - أن م�ا صدر من بني يعقوب هو أول بذرة 
رش يف بن�ي إرسائيل ثم نام ذلك الرش يف أخالقهم حتى صار املكر 

والرش والكيد لإلنسانية ُخلًقا سيًئا من أخالق بني إرسائيل.
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املسألة السادسة عرشة: ذكر أهل العلم بأنه ال جيوز طلب 

الوالي�ة وأن من طلبها وكل إليها ومن كلف هبا أعني عليها وقد 
ذك�ر املحققون من أه�ل العلم أن قاعدة النهي عن طلب الوالية 
ليس�ت ع�ىل إطالقها فقد ذكر ش�يخ اإلس�الم اب�ن تيمية وغريه 
م�ن املحقق�ني من أه�ل العلم أن من كان يش�عر يف نفس�ه كفاءة 
ق�د ال تك�ون يف غريه فيجب علي�ه أن يطلب ه�ذه الوالية تغليًبا 
للمصلح�ة العامة ويس�تدلون ع�ىل ذلك بطلب يوس�ف الوالية 

ع�ىل خزائن األرض قال تعاىل حكاية عن يوس�ف: چ ڄ   ڄ  
ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چچ )يوسف: 55( واهلل أعلم.

املسألة السابعة عرشة: امتداًدا للفائدة السادسة عرشة بأن 

لوراث�ة الصف�ة أثًرا عىل وارثه�ا ومن ذلك ما قاله إخوة يوس�ف 
حين�ام اهتم�وا بالرق�ة وأخ�رج ص�واع املل�ك من وع�اء أخى 

چٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ېې  ې   يوس�ف: 
ۈئ   ۈئ   ۆئۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   ەئوئ   ەئ   ائ   ائ    ى   ى  
ېئ      ېئچ )يوس�ف: ٧٧( فق�د جعلوا لوراث�ة الصفة أثًرا يف 
آثارها فعللوا هذا الترصف من أخي يوس�ف بأن هذا خلق أخيه 
م�ن َقّب�ل. والذي يظهر أهنم صادقون أن لالش�راك يف الصفات 
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واملسالك أثًرا يف متاثل الترصف. وال شك أهنم كاذبون فيام نسبوه 
إىل يوسف وأخيه عليهام السالم فهام بريئان مما نسبوا إليهام.

املس�ألة الثامنة عرشة:  قال تعاىل عن يعقوب حينام اش�تد 

عليه الكرب بفقد ولديه يوسف وأخيه:  چ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ىچ )يوس�ف: 8٤( 

وقال تعاىل عىل لس�ان يوس�ف چ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
 ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې ىچ )يوسف: ٩٣( 
فه�ل م�ن أم�راض العي�ون احل�زُن والوج�ُد واحل�رُج وأن ذلك 
ل احلال  ق�د يص�ل إىل فقدها، وهل من ش�فائها م�ن ذلك َتَح�وُّ
إىل عك�س ذلك؟ ه�ذه ظاهرة طبي�ة حتتاج من عل�امء الطب من 
املس�لمني إعطاءها ما تس�تحقه من البح�ث والنظر فهي معجزة 

من معجزات القرآن وظاهرة طبية تلفت النظر .
املسألة التاسعة عرشة: قال تعاىل: چ ائ  ەئ        ەئ  وئ  

يف  اجلم�ع  بضم�ري  امل�راد  )يوس�ف:11(:  ۇئچ  ۇئ   وئ  
قصصه�م - واهلل أعلم -هو يعقوب وأبناؤه بام يف ذلك يوس�ف 
وأخوه. وال ش�ك أن يف قصة يوس�ف مع إخوته وأبيهم جمموعة 

عظات وعرب ومن ذلك.
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1-اإلنس�ان مه�ام كان علي�ه م�ن الص�الح والتق�وى فيجب أن 
يكون حموط�ا باحلذر واخلوف من التغري واالنحراف واتباع 
الغواي�ة. فهؤالء أبناء يعقوب رجال صاحلون منهم األنبياء 
والرس�ل والصديقون ومع ذلك انقادوا لغواية الش�يطان يف 
الكي�د ألخيه�م بالقتل أو اإلبع�اد عن وج�ه أبيهم. فيجب 
عىل اإلنس�ان أن حيرص عىل األخذ بأسباب االستمرار عىل 
الصالح واالستقامة وأال يغر بام هوعليه من حال مستقيمة 
ف�إن الرج�ل ليعم�ل بعمل أه�ل اجلنة حت�ى ما يك�ون بينه 
وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها. فينبغي للعاقل املس�تقيم أن يس�تمر يف التعلق باهلل 

والترضع إليه أن يثبته وخيتم بالصاحلات عمله.
٢-يعق�وب ش مل يص�دق أبناءه ع�ىل زعمه�م أن الذئب أكل 
يوس�ف مل�ا لديه من األمارات الدالة عىل أن ليوس�ف ش�أًنا 

مؤكًدا فقال هلم: چ چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
چ  ک  ک   ک   ک  ڑ   ژڑ    ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ  
)يوس�ف: 18( واس�تمر ظنه بابنه يوسف وبام سيكون له من 
ش�أن عرشات الس�نني ويف آخر مدة فقِده ابنَه يوسف يقول 

ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  ٻ   ٱ   چ 
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ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ   چ )يوس�ف: 8٧( 
فكان مؤمنا بمستقبل يوسف صابًرا عىل فقده معتقًدا وجوده 
يف الدنيا طيلة هذه املدة الطويلة لغيبته ففي الشعور بمثل ما 
كان عليه يعقوب من الصرب وانتظار الفرج. ما يقوي اإليامن 

بفرج رب العاملني 

٣- لط�ف اهلل بعبده ورعايته حاله مه�ام كان عامل اليأس فاعاًل 
ومس�يطرا علي�ه. فيوس�ف ش ق�د تع�رض للكث�ري م�ن 
املصائ�ب. منه�ا إلق�اؤه يف اجل�ب. وتعرض حريت�ه للرق. 
وفتنت�ه م�ع امرأة العزيز. وس�جنه أعواما عدي�دة ومع ذلك 
خرج من هذه املصائب س�امًلا ظاف�ًرا. وهكذا ذووا النفوس 
العالي�ة ال تزيده�م احلوادث إال ثباًتا وق�وة وفالًحا وإقداًما 

عىل حتقيق األهداف وصدق الشاعر حيث يقول:

إذا كان�ت النف�وس كباًرا

تعبت يف مرادها األجس�ام

املس�ألة الواحدة والع�رشون: تطبيق يوس�ف ش قاعدة 

ت�رك أدن�ى املصلحتني لتحصي�ل أعالمها. قال تعاىل عىل لس�ان 
يوس�ف: چ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     کک  گ  گ  گ  
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گ        ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱچ )يوس�ف: ٣٣( فق�د قارن عليه 
الص�الة والس�الم بني مصلحته يف حريته خارج الس�جن واحلال 
أن�ه مع�رض م�ن قب�ل النس�وة باالفتت�ان والغواية وب�ني دخوله 
الس�جن ونجاته فيه م�ن الغواية والفتنة فرأي أن الس�جن أحب 
إليه حلصوله يف السجن عىل الطهارة واحلصانة والبعد عن غواية 

النسوة واالفتتان هبن فاختار السجن وقال چ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   
ک  ک     کچ )يوسف:٣٣(.

املس�ألة الثاني�ة والع�رشون: تطبيق يوس�ف ش قاعدة 

ارتكاب أدنى الرضرين لتفويت أعالمها. فقد علم بام يعامل إخوته 
أخاه من سوء املعاملة. قال تعاىل عىل لسان يوسف چ ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎچ )يوس�ف: 8٩( فقد رأى 
أن تعريض س�معة أخيه بدعوى الرق�ة أهون رضًرا من وجود 
أخيه معهم يف معاملة س�يئة من حيث اس�تصغاره ومهانته وذلته 
بينهم فجعل السقاية يف رحل أخيه. وقد اتفق معهم قبل التفتيش 
عىل املرجع القضائي يف معاقبة الس�ارق وحتوله من حر إىل رقيق 
ق منه قال تعاىل: چ ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    کچ   ملن رُسِ

)يوسف: ٧5(. 
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املس�الة الثالثة والعرشون: الش�اهد من أهل امرأة العزيز مل 

�ه النظَر إىل حال يمكن أن ُيس�تظهر  يش�هد عىل مش�اهدة وإنام وجَّ
منها ما يدل عىل كذب الدعوى مما تقتضيه األحوال والظروف ولو 
قال الشاهد بأن امرأة العزيز هي التي أرادت السوء بيوسف لكان 
هن�اك جمال لتكذيبه – أعني الش�اهد – ولكنه ج�اء يلفت نظر من 
كان أهاًل للفصل والقضاء إىل النظر يف احلال وواقع األمر واستنتاج 

ما يدالن عليه بام ال عالقة له بشهادة الشاهد عىل املشاهدة.

املس�الة الرابعة والعرشون: ملا أمرت امرأة العزيز يوسف 

باخلروج عىل النس�وة وخرج ورأينه قلن چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ     ڦ    ڦچ )يوسف: ٣1(.

وم�ن املعل�وم أن البرش مل ي�روا املالئكة وما هم علي�ه من َخلٍق 
متميز من حيث اجلامل والكامل وحسن القوام. فلعل تعبري النسوة 
بقوهل�ن چ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦچ )يوس�ف: ٣1(. مراده�ن أن هذا 
الغ�الم ق�د بلغ من اجلامل والكامل ما ال يك�ون مثله للبرش. ومثل 
 ذل�ك – واهلل أعلم  قوله تعاىل: چ  ڇ    ڇ  چ )الرمحن: ٧6(. 
وقد ذكر أهل اللغة أن العبقري لفظ ال يتصور له معنى حمسوس. 

إال أنه لفظ يقصد منه املبالغة يف كامل املعنى واهلل أعلم.
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املس�ألة الخامس�ة والعرشون: يالحظ القارئ الفرق يف 

التعبري بني األسلوبني فإخبار أبناء يعقوب أباهم أن الذئب أكل 
يوس�ف. كان يف كالمهم معه ثغرات تدل عىل كذهبم وحماولتهم 
تغطي�ة هذا الك�ذب بالتأكي�دات الت�ي ُتْذَكُر يق�ول العامة: كاد 

املري�ب أن يقول خذوين. ومن ذل�ك قوهلم: چ ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  
ڃ  چ  چچ )يوس�ف: 1٧( فأدرك يعقوب عليه ا لس�الم 

كذهبم ومكره�م وق�ال: چ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژڑ   
ڑ  ک ک  ک  ک    چ )يوسف: 18(. 

وأما إخبارهم أباهم عن أخى يوس�ف وم�ا حصل له ومنه 
فقد كانت هلجتهم يف اإلخبار صادقة وبريئة وهم هبذا اإلخبار 
يتذكرون كذهبم عىل أبيهم يف خرب يوسف ودعواهم أن الذئب 
أكل�ه. فق�د بذلوا أق�ى جهدهم م�ن التأكيد يف إقن�اع أبيهم 

بص�دق خربهم عن أخى يوس�ف وقالوا بع�د ذلك چ ڱ  
ۀچ  ۀ   ڻڻ    ڻ   ڻ     ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ  
)يوسف: 8٢( وأرى أن هذا االختالف بني اخلربين والصيغتني 
املعربت�ني عنه�ام تعطي اجله�ات األمني�ة بالتحقيق ن�امذج من 

أسباب التصديق والتكذيب يف اإلخبار.
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املس�ألة السادس�ة والعرشون: يعقوب ش اس�تجاب 

ألبنائه يف رغبتهم أخذ أخيهم من أبيهم – أخي يوسف – للسفر 
ب�ه معه�م إىل مرص لالقتي�ات مع أنه يعرف حاهل�م ومكرهم مع 

يوسف. فكيف صارت االستجابة منه هلم بذلك ؟

الذي يظه�ر- واهلل أعلم - أن يعقوب ش واقع حتت ضغط 
احلاج�ة امللح�ة إىل الطعام. وما رأى م�ن أوالده من قوة اإلحلاح 
وأهن�م ال يس�تطيعون الذهاب بدون�ه لرغبة العزي�ز يف حضوره 
معهم وأهنم س�يحرمون من االمتي�ار إن مل حيرض معهم. يضاف 
إىل ذل�ك إيامنه بربه واعتامده علي�ه وأخذه العهد منهم ليحرضوه 
معه�م إال أن حي�اط هب�م. يض�اف إىل ذل�ك م�ا عليه أبن�اؤه من 
الصالح واالس�تقامة وأن ما كان منهم من كيدهم ليوس�ف هي 

هفوة شيطان ندموا عليها. واهلل أعلم 
املس�ألة الس�ابعة والعرشون: قال أبناء يعقوب غريًة من 

يوس�ف عىل مزيد حمبت�ه عنهم من أبيهم يعق�وب چ ڳ   ڳ  
چ  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ     ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  
)يوس�ف: ٩( يس�تفاد من ه�ذا أن أبناء يعقوب طلب�ة علم وأهنم 
يعرف�ون املوازنة بني املصالح واملضار فقاموا بتطبيق قاعدة أدنى 
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املفس�دتني لتجنيب أعالمها. فهم يرون أن القضاء عىل يوس�ف 
بقتل�ه أو تغييبه ع�ن أبيهم س�يعطيهم وجه أبيه�م ويكونون من 
بع�د ذل�ك رج�اال صاحلني باري�ن بأبيه�م وأنه س�يعطيهم وجه 
م�ودة وحمبة وتقدير. وال ش�ك أن هذا منه�م خطأ يف تطبيق هذه 
القاع�دة فقد ترت�ب عىل أبيهم م�ن الغم واحلزن واهل�م ما اهلل به 
علي�م حتى ابيضت عيناه م�ن احلزن وهو كظيم. وه�ذه الفائدة 
تعن�ي أن األخطاء يف تطبيق القواع�د ال تتصل بالقواعد والقدح 

يف صحتها وإنام يكون اخلطأ يف التقدير والتطبيق. 
املس�ألة الثامنة والعرشون: قول�ه تعاىل چ ں  ڻڻ   ڻ  

ڻ  ۀ  ۀچ )يوس�ف: 1٩( يفه�م م�ن ه�ذه اآلي�ة أهنم 
اغتبط�وا باحلصول عىل يوس�ف واعتربوه رقيقا هل�م وبضاعة قد 
يستفيدون منها ببيعها. ونظًرا جلهلهم بقيمة البضاعة فقد باعوها 
بثمن بخس. ولكرامة يوسف عىل ربه فقد أراد له اخلري والكرامة 
والعيش يف بيت رخاء ورفعة فاشراه امللك وأوىص امرأته بالعناية 
به عس�ى أن يك�ون ولًدا للملك ع�ن طريق التبن�ي. وهذا املعنى 
ه�و األوىل برجيحه عىل القول ب�أن الذين باعوه بثمن بخس هم 
إخوت�ه. فإخوانه بع�د أن ألقوه يف غياهب اجلب رجعوا إىل أبيهم 

وانتهت عالقتهم به وظنوا أنه قد هلك. واهلل أعلم.
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املسالة التاسعة والعرشون: قوله تعاىل: چ ھ  ھ     ے  

ے  ۓچ )يوس�ف: ٤1( قي�ل إن أح�د الفتي�ني ك�ذب عىل 
يوس�ف يف الرؤيا فلم ير ش�يئا وحينام فر يوسف رؤياه الكاذبة 
بام فيه رش وبالء أنكر الرؤيا وقرر كذبه فيها فقال تعاىل عىل لسان 

يوسف: چ ھ  ھ     ے  ے  ۓ  چ )يوسف: ٤1(.

وه�ذا يعن�ى أن م�ن يذك�ر رؤيا وه�و كاذب ال س�يام إذا كان 
ا عليه أن ه�ذا التأويل يق�ع وإن كان كاذًبا يف رؤياه.  تأويله�ا رشًّ

واهلل أعلم. 

املس�ألة الثالثون: قوله تعاىل عىل لس�ان يوس�ف ف�ذروه يف 

سنبله إال قليال مما تأكلون. يف هذه اآلية الكريمة إشارة إىل صوامع 
الغ�الل وه�ي أدوات حفظ احلب�وب مدة طويلة حلاميته�ا من دابة 
األرض – األرض�ة – وترُك احلبوب يف س�نابلها يعترب من أدوات 
صوام�ع الغالل. حي�ث إن احلبوب تبقى س�ليمة وحممية من دابة 
األرض مل�دة طويل�ة ما دامت يف س�نابلها. ولعل ه�ذا التوجيه يف 
تأويل الرؤيا مربٌر لقناعة امللك بام ذكره يوسف عن نفسه يف تربير 

طلبه تعيينه عىل خزائن األرض وأنه حفيظ عليم. واهلل أعلم.
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املسألة الواحدة والثالثون

يروى عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قوله: لو اطلع ابن آدم إىل علم الغيب 
الختار الواقع. وال شك أن اهلل أراد لعبده ورسوله يوسف محايته 
من كيد إخوته. بإبعاده عنهم. حيث هيأ له من السيارة من انتشله 
من غياهب اجلب وير له الطريق إىل احلياة يف بالط امللك. فرب 
ض�ارة نافعة. وكم من فالح يف احلياة ج�اء بعد معاناة ومكابدة. 

واهلل املستعان.

املسألة الثانية والثالثون

فاحش�ة الزنا معروف فحشها وخروجها بمزاوهلا إىل مستوى 
اجتامعي متدٍن. من يتلطخ يف مس�تنقعها موضوع مهز وملز وقيٍل 
وقال وذلك يف املجالس والنوادي االجتامعية. معروف فحش�ها 
م�ن قديم الزمن ومن ذلك صواحب ام�رأة العزيز قال اهلل تعاىل 

حكاية عنهن: وقال: چ ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی      جئ  حئ    
 )٣٠ )يوس�ف:  چ  خت   حت   جت   يب   ىب    خبمب   حب   جب   ىئيئ   مئ  

واهلل املستعان.
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املسألة الثالثة والثالثون

الدعاوى  للتحاكم وطريق احلكم يف  العنارص األساسية  تتجىل 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  زب  تعاىل:  قوله  من 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ېئرب  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ   ەئ 
)يوسف:٢5-٢٩(. فهذه اآليات الكريامت اشتملت عىل عنارص 

اإلجراءات القضائية من حيث الدعوى، إذ قالت: زبک ک ک 
گ گ گرب )يوسف:٢5(. ومن حيث اإلجابة عليها حيث 
قال: زب ڱ ں ں ڻرب )يوسف:٢6(. ومن حيث البينة عىل 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  زب  الدعوى: 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
يف  النظر  حيث  ومن   .)٢-٢٧6 )يوسف:  ۈ=رب  ۆ 
حيث  ومن  )يوسف:٢8(.  ۉرب  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  زبٴۇ  البينة: 

ائ  ائ  ى  ى  ېې  ې  ې  زب  قال:  الدعوى  يف   احلكم 
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ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئرب 
)يوسف:٢8-٢٩(. فهذه اآليات الكريامت اشتملت عىل الدعوة 
واإلجابة عنها، وطلب البينة، والنظر فيها. ثم احلكم بعد ذلك. 

واهلل أعلم.
هذا ما تير إيراده من التأمالت واهلل املستعان



 إنكار وجود ما يسمى بالوهابية
وأهنا من فرق الضالل
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وصىل الله وسلم عىل رسول الله محمد وعىل 

آله وأصحابه ومن واله وبعد:

كنا يف اجتامع ألحد اجتامعات هيئة رشعية إلحدى املؤسسات 
املالية وكان رئيس اهليئة أحد علامء األزهر وكان االجتامع يف القاهرة 
وانتهين�ا إىل إعداد حمرض هلذا االجتامع فبدأ س�كرتري اهليئة بإعداد 
املح�رض دون افتتاحه بحمد هلل والصالة عىل رس�ول اهلل فوجهُت 
الس�كرتري إىل رضورة افتتاح املحرض بحمد اهلل والصالة والسالم 
عىل رس�ول اهلل. فقال هذا الع�امل األزهري: ملاذا ال تقول والصالة 
ايب. فقلت أما سيادة  والس�الم عىل سيدنا رس�ول اهلل. أو ألنك وهَّ
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ألمته فهذا حمل إمجاع بني املس�لمني فهو س�يد ولد 
آدم ومن ولد آدم رسُل اهلل وأنبياؤه فضاًل عن غريهم ونحن نفخر 
ونعتز بس�يادته ملسو هيلع هللا ىلص. ولكن بصفتك حسب زعمك من كبار علامء 
األزهر فلعلك تتكرم عىل حمبيك بذكر أصول الوهابية يف عقيدهتا 
ومس�لكها واجتاهها الطائفي. فأنت تعرف أن لكل نِحلة أو طائفة 
أو مذه�ب أصول�ه وقواع�ده. وأنت تقول عني بأنن�ي وهايب وأنا 
واهلل ال أع�رف للوهابية عقيدة خمالف�ة ملا عليه ملسو هيلع هللا ىلص وعليه أصحابه 
والتابعون. فاذكر يل جزاك اهلل خرًيا هذه األصول أو بعضها. وإن 
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مل تفعل فأنت جاهل أو مفر عىل من تسميهم بالوهابية عىل سبيل 
اب. وإن كنت  الزراي�ة واالنتق�اد. وحس�بنا اهلل عىل كل مفر ك�ذَّ
عات الناس سمعت الناس يقولون  عة تقول مع إمَّ جاهاًل فأنت إمَّ
شيًئا فقلته. فاستشاط غضًبا حتى كاد يسقط من كرسيه أو سقط. 
فقل�ت: يا أخي: مل أجتاوز معك أص�ول احلوار فيام ذكرت، وُأْبِعد 
القوَل من أن تكون مفرًيا كذاًبا. ولكني أمتس�ك بمطالبتك ببيان 
عة تس�مع الناس  أص�ول الوهابية. ويف حال عجزك أؤكد أنك إمَّ
يقولون ش�يئا فتقوله ولو ادعيت أنك من علامء األزهر. وهذا هو 
مسلك الغوغائية والعوام من الناس ممن ينعق بام يسمع وال يبرص 
وه�ذا املنه�ج خيرجك من صفوف أه�ل العلم مه�ام ادعيت أنك 

منهم أو من كبارهم كام تزعم. فبهت الذي افرى.
والوهابية مثلبة أطلقتها عىل دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
اإلصالحية - رمحه اهلل - فئات سياس�ية للتنفري منها حينام كانت 
دعوة الش�يخ ش�وكة يف حلوقهم. فافَروا ع�ىل أهل هذه الدعوة 

املباركة بمجموعة من االفراءات اآلثمة ومنها:
أن أهل هذه الدعوة ال حيبون رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. وال ش�ك أن   -1
هذه فرية يعرف إفكها كل ذي َنَصٍف واتباع للحق والعدل 
ولست يف حاجة إىل الرد عليها إال إذا احتاج النهار إىل دليل.
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أن أه�ل ه�ذه الدع�وة يكف�رون باملع�ايص ويقول�ون بتخليد   -٢
أصحاهبا يف النار اتباًعا ملذهب اخلوارج. وهذا قول باطل ومن 
املفري�ات عىل أهل هذه الدعوة فعقيدهتم يف ذلك عقيدة أهل 
السنة واجلامعة يف أن التكفري والتخليد يف النار خاص باملرشكني 

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  چ  تع�اىل  لقول�ه  ب�اهلل 
 )٤8 )النس�اء:  چ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے   ھ 

وقول�ه تع�اىل چ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ چ )املائ�دة: ٧٢( وأم�ا املعايص 
فال خَيْرج أصحاهُبا من ملة اإلسالم وليسوا خملدين هبا يف النار 
وإنام هم حتت مش�يئة اهلل إن ش�اء اهلل غفر هلم وأدخلهم اجلنة 

وإن شاء عذهبم بذنوهبم ثم أدخلهم اجلنة بإيامهنم. 
يقولون عنهم بأهنم يف أس�امء اهلل وصفاته حش�وية ومش�بهة   -٣
وجمس�مة. وه�ذه كذلك من أعظم املفري�ات عىل أهل هذه 
الدع�وة. فعقيدهت�م يف أس�امء اهلل وصفات�ه عقي�دة وس�طية 
متثلها رس�الة شيخ اإلس�الم ابن تيمية - رمحه اهلل - العقيدة 
الواس�طية – فه�ي عقيدة تؤمن باهلل وبام وصف به نفس�ه يف 
كتابه وبام وصفه به رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  يف س�نته وذلك يف مجيع 
صفات�ه الالئق�ة بجالل�ه وكامل�ه اخَللقي�ة واخُللقي�ة من غري 
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حتري�ف وال تكيي�ف وال تش�بيه وال تعطي�ل. وذلك يف كل 
اس�م ويف كل صف�ة ِوفًق�ا ملا قاله اإلمام مال�ك - رمحه اهلل - 
يف إجابت�ه عن الس�ؤال: الرمحن عىل العرش اس�توى. كيف 
استوى؟ فقال: االستواء معلوم والكيف جمهول واإليامن به 

واجب. والسؤال عنه بدعة.

يقولون عنهم بأهنم متشددون يف األحكام الفرعية يف شؤون   -٤
العبادة واملعامالت وأحوال األرسة وأحوال اجلنايات وكل 
يشء عنده�م ح�رام أو قري�ب من ذلك. وم�ن املعلوم لدى 
أه�ل العل�م أن املذهب احلنبيل هو أوس�ع املذاه�ب الفقهية 
وأكثرها تيس�رًيا. وأهل هذه الدعوة حنابلة. فهم يستمدون 
أقواهلم يف فروع األحكام من مذهبهم احلنبيل املش�هور لدى 

الفقهاء بالتيسري واألخذ بالسعة ما مل يكن إثاًم. 
يقول�ون عنهم بأهن�م ال يعرفون لألولي�اء بكراماهتم أحياًء   -5
وأمواتا. والرد عىل ذلك أن هذا منهج الس�لف الصالح. أما 
االع�راف ألولياء اهلل بفضلهم ومتيزهم بالصالح والتقوى 
وقوة اإليامن والتعلق باهلل فهم أهل لذلك وأهل الحرامهم 
واالقتداء هبداهم ومس�الكهم وأهل ه�ذه الدعوة يعرفون 
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هل�م بذلك وأم�ا التعلق هبم أحي�اًء أو أمواًت�ا يف جلب خري 
أو دف�ع رضر فهذا مما يتناىف م�ع كامل اإليامن باهلل وإخالص 
العبادة له وح�ده دون غريه طبقا إلخالص توحيد اهلل تعاىل 
يف ربوبيت�ه وك�امل ذات�ه وصفات�ه. فمه�ام بلغ اإلنس�ان من 
تق�وى اهلل وخش�يته وواليته فه�و بعد موته عاج�ز عن نفع 
 نفس�ه  فض�ال عن نفع غ�ريه قال تع�اىل يف ش�أن امُلَتَعلَِّق هبم 
چې  ې     ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئچ 
)اإلرساء:5٧( وق�ال ملسو هيلع هللا ىلص  »إذا مات اب�ن آدم انقطع عمله إال 
م�ن ثالث...« احلديث فتعلق أهل ه�ذه الدعوة باهلل وحده 
دون غريه منقبة من مناقب أهلها ومسلك إيامين من مسالك 
س�لفنا الصال�ح أهل الق�رون الثالث�ة املفضلة. وأم�ا كرامة 
أولياء اهلل يف احلياة الدنيا فهم يؤمنون هبا ملن هم أهل للصالح 
والتقوى واالستقامة وسالمة العقيدة والعمل الصالح. ممن 

هم عىل ما كان عليه ملسو هيلع هللا ىلص وكان عليه أصحابه.
يقولون عنهم بأهنم ضد البدع مطلقا حس�نِها وسيئها وهذا   -6
فض�ل من اهلل ألهل هذه الدعوة فالنصوص الرصحية الثابتة 
من كتاب اهلل وس�نة رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص  دون ختصيص أو اس�تثناء 
كله�ا تؤك�د أن الب�دع كله�ا باطل�ة وأن الترشي�ع الواجَب 
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التمس�ُك ب�ه ه�و م�ا كان مبنيًّ�ا عىل كت�اب اهلل تعاىل وس�نة 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص القولية والفعلية والتقريرية قال ملسو هيلع هللا ىلص  »وإياكم 

وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة«.
فوصف أهل هذه الدعوة اإلصالحية بوصف يوحي بخروجها 
ع�ام علي�ه الس�لف الصالح يف عص�ور الق�رون الثالث�ة املفضلة 
وصفه�ا بذل�ك اف�راء وزور وهبتان وق�ول عليها بغري س�لطان 
وبرهان نسأل اهلل تعاىل أن يثبتها عىل هذا املسلك السليم وأن يعني 
حكامها عىل رعاية هذا املسلك. أقول قويل هذا وأؤكد أن البقاء 
لألصلح وأن هذه الدعوة اإلصالحية ستسري بحول اهلل ورعايته 
إىل م�ا فيه مرض�اة اهلل ونرصة دينه وس�يقوم بالعناية هبا وحفظها 
 علامؤه�ا وحكامه�ا خلفا عن س�لف حتقيقا لقول رس�ولنا ملسو هيلع هللا ىلص: 
وال ت�زال طائف�ة م�ن أمت�ي ع�ىل احل�ق منص�ورة ال يرضها من 
خالفه�ا إىل ي�وم القيام�ة. فهي إن ش�اء اهلل الطائفة املس�تثناة من 
الن�ار يف ق�ول رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: وس�تتفرق هذه األم�ة عىل ثالث 
وس�بعني فرق�ة كله�ا يف الن�ار إال واح�دة قلنا من هي يا رس�ول 
 اهلل؟ ق�ال: »ه�ي من كان عىل مثل ما أنا علي�ه اليوم وأصحايب«. 

والله حسبنا ونعم الوكيل والله املستعان.



الفرق بني اإليامن واإلسالم
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحم�د لل�ه وصىل الله وس�لم عىل رس�ول الل�ه محمد 

وع�ىل آله وصحب�ه وبعد فهذا بحث مخت�رص يف الفرق 

بني اإلس�الم واإليمان إجابة لس�ؤال أحدهم عن الفرق 

بينهما.

اإلي�امن مص�در آمن، ومعن�اه: التصدي�ق، ق�ال يف القاموس: 
قه، واإلي�امن: الثقة وإظه�ار اخلضوع وقبول  آم�ن به إيامًن�ا: َصدَّ

الرشيعة. أه�.

واإلي�امن يف االصط�الح الرشع�ي ه�و: إق�رار بوحداني�ة اهلل 
تع�اىل باللس�ان، وتصدي�ق لذل�ك بالقل�ب، وعم�ل بمقت�ىض 
األمري�ن باجلوارح، يزيد بالطاعة وينق�ص باملعصية، قال تعاىل: 

چڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ 

)الذاريات: ٣5 - ٣6(.

وقد بوب البخاري يف صحيحه لزيادة اإليامن ونقصه باًبا ذكر 
في�ه جمموعة من اآلي�ات الدالة عىل زيادة اإليامن، ثم ذكر ما رواه 
 أن�س ؤ عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال: »خيرج من الن�ار من قال 



)1٧8(

ال إله إال اهلل، ويف قلبه وزن شعرية من خري، وخيرج من النار من 
ة من خري، وخيرج من النار من  ق�ال ال إله إال اهلل ويف قلبه وزن ُبرَّ

قال ال إله إال اهلل، ويف قلبه وزن ذرة من خري« متفق عليه.

وقد فر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإليامن بأصول خصائصه، فحينام سأله 
جربي�ل عن اإليامن »ق�ال: اإليامن أن تؤمن ب�اهلل ومالئكته وكتبه 
ورسله واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خريه ورشه« أخرجه مسلم.

ولق�د ورد اإلي�امن يف القرآن مراًدا به اإلس�الم وورد اإلس�الم 
مراًدا به اإليامن، ق�ال تعاىل: چڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  
ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ )الذاريات: ٣5 - ٣6(، وقال تعاىل يف 
حق ملكة سبأ: چ حس  خس  مس  حص  مص  جض  چ )النمل:٤٤(
)آل عم�ران: 1٩(  چڃ  ڃ  چ   چ  چچ  تع�اىل:  وق�ال 
 وقال تعاىل: چڍ  ڍ  ڌ  ڌچ )املائدة: ٣( وقال تعاىل: 

مئ   حئ   جئ   ی    ی    یی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئېئ   ۈئ   ۈئ   چۆئ  

ىئ  يئ  جب  حب   خب  چ )احلجرات: 1٧(
ووردا مًع�ا بالتفري�ق بينه�ام، ق�ال تع�اىل: چ ڑ  ک   کک  
ڱچ  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ  گ   گ  ک  

)احلجرات:1٤( 
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وه�ذا يعن�ي أن اإلي�امن أخص م�ن اإلس�الم وأن اإليامن غري 
اإلس�الم، وهل�ذا س�أل جربيل عليه الس�الم رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن 
اإلس�الم، ثم س�أله عن اإلي�امن، فكل مؤمن مس�لم، وليس كل 

مسلم مؤمنًا.

وق�د وجد م�ن أهل الكالم من ال يفرق بني اإليامن واإلس�الم، 
�ا بقوله تعاىل: چ ڤ  ڤ  ڤ             ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   حمتجًّ
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ )الذاري�ات: ٣5 - ٣6( ق�ال اب�ن كثري - رمحه 
اهلل - يف تفسريه: وهذا االستدالل ضعيف، ألن هؤالء كانوا قوًما 
مؤمنني، وعندنا أن كل مؤمن مسلم، وال ينعكس، فاتفق االسامن 

ها هنا خلصوصية حال، وال يلزم ذلك يف كل حال(. أه�.

والتحقيق: أن الفرق بينهام يكون يف حال اقراهنام يف الس�ياق، 
ف�إن اإليامن هو تصدي�ق القلب وإقراره ومعرفت�ه، وذلك يكون 
باالعتقاد، واإلس�الم هو استس�الم العبد هلل وخضوعه وانقياده 
ل�ه، وذلك يكون بالعمل، وهلذا ج�اء التفريق بينهام يف الدعاء يف 
الص�الة عىل امليت، فق�د كان ملسو هيلع هللا ىلص يقول يف دعائ�ه يف الصالة عىل 
امليت: )اللهم من أحييته منا فأحيه عىل اإلسالم، ومن توفيته منا 

فتوفه عىل اإليامن(. أخرجه اخلمسة إال النسائي.
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فاإلس�الم عم�ل وه�و مطل�وب يف احلي�اة، واإلي�امن تصديق 
وه�و مطل�وب ىف احلياة عند املوت، أم�ا إذا أفرد كل واحد منهام 
يف القول فال فرق بينهام. فإذا ذكر اإلس�الم فهو بمعنى اإلس�الم 

واإليامن، وإذا ذكر اإليامن فهو بمعنامها مًعا.

واإلي�امن: ه�و التصدي�ق بوحداني�ة اهلل تع�اىل، وما يس�تلزمه   
التصدي�ق م�ن قول وعم�ل، وهو يعني التس�ليم ب�كل اطمئنان 
واعتق�اد وانرشاح صدر بوحدانية اهلل تع�اىل بأفعاله، وبوحدانية 

اهلل تعاىل يف كامله وانتفاء مشاهبته. وأفعال عباده.

وه�ذه األمور الثالث�ة هي أقس�ام التوحيد: توحي�د الربوبية، 
وتوحي�د األلوهي�ة، وتوحي�د األس�امء والصف�ات. ولق�د كث�ر 
 ذك�ر اإلي�امن يف الق�رآن الكريم حمىل ب�أل، ومضاًفا، وجم�رًدا من 

أل واإلضافة.

وإلي�ك أخي القارئ إيراد ما جاء يف كتاب اهلل من ذكر اإليامن 
حمال بأل ومضافا. وجمرًدا من أل واإلضافة:
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)أ( جاء ذكر اإليامن حُمىل بأل يف سبع عرشة آية هي:
النصاآليةالسورةالتسلسل

چ ڎ  ڎ  ڈ   چ1٠8البقرة1

چ ڄ  ڄ  ڄ چ16٧آل عمران٢

چ ژ  ژ  ڑ  چ1٧٧آل عمران٣

چ ۈ  ٴۇ  ۋ  چ1٩٣آل عمران٤

چ ی  ی   ی  چ5املائدة5

چ ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄچ٢٣التوبة6

چ ڎ  ڎ  ڈ  چ1٠6النحل٧

چ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   چ56الروم8

چ چ  چ  ڇ       ڇ  چ1٠غافر٩

چ پ  پ          ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ5٢الشورى1٠

چ ڇ  ڇ      ڍ  چ٧احلجرات11

چ حب  خب   مب  ىب  يب چ11احلجرات1٢

چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ چ1٤احلجرات1٣

چ مئ  ىئ  يئ  چ1٧احلجرات1٤

چ ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  چ٢٢املجادلة15
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چ ې  ى  ى  چ٩احلرش16

چ ڀ  ڀ  ڀ  چ1٠احلرش1٧

)ب( وجاء ذكره جمرًدا من أل واإلضافة يف سبع آيات هي:

النصاآليةالسورةالتسلسل

چ جئ  حئ  چ1٧٣آل عمران1

چ ڄ  ڄ   چ٢األنفال٢

1٢٤التوبة٣
چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   

ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ   چ

چ ىت  يت  جث    مث      چ٢٢األحزاب٤

چ ڄ  ڄ   ڄ  ڃ چ٤الفتح5

چ ڎ  ڈ  ڈ  چ٢1الطور6

چ ڱ  ڱ  ں  ں چ٣1املدثر٧

)ج( وجاء ذكره مضاًفا يف تسع عرشة آية هي:
النصاآليةالسورةالتسلسل

چ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ٩٣البقرة1
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چ گ  ڳ  ڳ  ڳ    چ1٠٩البقرة٢

چ ک  ک      گ  گ  گ چ1٤٣البقرة٣

چ ڇ  ڍ  ڍ  چ86آل عمران٤

چ ڇ  ڍ  ڍ  چ٩٠آل عمران5

چ جت  حت  خت      چ1٠٠آل عمران6

چ ۅ  ۉ  ۉ          چ1٠6آل عمران٧

چ کگ  گ  گ  گ چ٢5النساء8

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  چ8٢األنعام٩

چ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        چ158األنعام1٠

چ گ  گ            ڳ  ڳ چ66التوبة11

چ ڤ  ڦ  ڦ چ٩يونس1٢

چ ٻ  ٻ  پ    چ٩8يونس1٣

چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چ1٠6النحل1٤

چ ې  ې  ى  ى     ائ     چ٢٩السجدة15

چ ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ85غافر16

چ ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ85غافر1٧

چ ڄ  ڄ   ڄ  ڃ چ٤الفتح18

چ ۓ  ۓ  ڭ چ1٠املمتحنة1٩
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1-  وب�ام ذكر يتضح الفرق بني اإليامن واإلس�الم عند اجتامعهام 
يف النص من القرآن والسنة. وعند الرادف يف املعنى يف حال 

انفراد أحدمها عن اآلخر. واهلل املستعان.
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحم�د لل�ه وصىل الله وس�لم عىل رس�ول الل�ه وآله 

وأصحابه وبعد:

فه�ذه مجموعة من الفتاوى كان�ت إجابة ملجموعة من 

األسئلة وجهت إيلَّ عن طريق مجموعة من وسائل االتصال 

قديما وحديثًا:

س1: هل جيوز يل أن أخرج للدعوة إىل اهلل وأهيل غري موافقني 

عىل ذلك؟
الج�واب: الحمد لل�ه. الدعوة إىل اهلل تعاىل ليس�ت حمصورة 

يف خ�ارج بالدك فإذا كان أهل�ك أبوك أو أمك غري موافقني عىل 
خروج�ك للدعوة فيج�ب عليك طاعته�م وااللت�زام بطاعتهم 
نح�وك يف غري معصي�ة. وإن كن�ت مؤهالاً للدع�وة فيمكنك أن 
تقوم بالدعوة يف بلدك فهي أحق عليك من غريها. ونضمن لك 
بذلك أجر طاعة أهلك وأجر الدعوة إىل اهلل. والله املستعان.
س2: ماذا تقول لوسائل اإلعالم يف العامل العريب واإلسالمي؟

الجواب: الحمد لله. نقول للمسئولني عن اإلعالم يف العاملني 

العريب واإلسالمي اتقوا اهلل يف إخوانكم ويف أوالد إخوانكم ويف 
بالدك�م وفيمن آوته بالدكم من املس�لمني واعلم�وا أن للكلمة 
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اإلعالمي�ة أثره�ا يف االهت�داء والض�الل وأن اهلل س�ائلكم ي�وم 
القيامة وحماس�بكم عىل ما تقدمونه للمسلمني من قول حسن أو 

غري حسن قال تعاىل: چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  
ک  ک  ک  ک  گ  گ چ )الزلزل�ة: 7 - 8( واعلم�وا 
أن نتائ�ج م�ا تقدمونه يعود ع�ىل إخوانكم وأخواتك�م وأبنائكم 
ا س�اءت به البالد وفس�دت. وإن  وبناتك�م بنتائج�ه فإن كان رشًّ
ا طابت به البالد وصلحت والدال عىل اخلري وعىل ضده  كان خرياً

كفاعله يف األجر والعقوبة.والله املستعان.
س3: ماذا تقول بخصوص محاس بعض شبابنا يف الدعوة إىل 

اهلل حيث جتاوزوا هبا إىل التدخل يف الشؤون السياسية للدول.
الج�واب: الحمد لل�ه. جيب األخ�ذ بوصية رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

»الدي�ن النصيحة  الدي�ن النصيحة الدين. النصيح�ة قلنا: ملن يا 
رسول اهلل؟ قال: هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم« 
والنصيح�ة تكون جمدي�ة وذات أثر بالغ إذا أخذ بآداهبا من حيث 
الل�ني يف النص�ح والبعد عن جرح املش�اعر والبعد ع�ن املكابرة 
وع�ن إبراز املعايب والتنقص. كام جي�ب إبراز اجلوانب اإلجيابية 
فيم�ن يوج�ه إليه النصح واألخ�ذ بالفق�ه يف أداء النصيحة زمانا 
ومكانا وأسلوبا وهذا مما نقوله لشبابنا املسلم. والله املستعان.
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س4:  كيف نعد الدعاة إىل اهلل؟ 

الج�واب: الحمد لله. الش�ك أن الداعية جي�ب أن يكون قدوة 

مل�ا يدع�و إلي�ه يف قوله وعمله وفك�ره واجتاه�ه. وأن يكون يف ذلك 
ِوفق اإلطار العام لإلس�الم يف اس�تهدافه املقاصد الرشعية بقواعده 
وأصول�ه ومبادئ�ه. وأن يك�ون يف دعوت�ه مرتس�ام منه�ج أنبياء اهلل 
ورس�له وعب�اده الصاحلني من حي�ث البصرية واحلكم�ة واملوعظة 
والرف�ق واجل�دال بالتي ه�ي أحس�ن. وأن يتأهل الداعي�ة بالدعوة 
إىل اهلل قب�ل مبارشهتا بأن يك�ون متحصنا بالعلم الرشعي يف أصول 
االعتق�اد والعلم باألحكام الفرعي�ة يف العبادات واملعامالت. حتى 
يك�ون يف دعوت�ه وتوجيهه بإجابت�ه حمل الثقة واالح�رتام والقبول. 

والله املستعان.

س5: هل أدى املسلمون واجبهم نحو الدعوة إىل اهلل؟

الج�واب: الحمد لله. مل يؤد املس�لمون واجبه�م نحو الدعوة 

إىل اهلل لتف�رق كلمتهم وتعدد نحله�م واجتاه كل طائفة إىل الدعوة 
ع�ىل طريقتها دون أن تكون طريقتها معتمدة عىل كتاب اهلل وس�نة 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وعىل ما عليه أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حيث َتعترب 
ا ضالة. مما جعل املدعوين يف متاهات  كلُّ طائفة الِفَرَق األخرى فرقاً
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وتساؤالت!؟ َمْن هي الطائفة التي عىل حق؟ وما الطوائف األخرى 
املنحرفة عن الرصاط الس�وي؟ فضال عام يتصف به كثري من ذوي 
الغن�ى واليس�ار من املس�لمني من الش�ح والبخ�ل واإلحجام عن 
اإلنفاق يف س�بيل الدعوة إىل اهلل. وال يعني هذا احلكم تعميمه عىل 
ة آمنت  مجيع املس�لمني ففي كل املجتمعات اإلسالمية عنارص َخريرِّ
باهلل وبام أع�د اهلل لعباده الصاحلني من األجر اجلزيل والنعيم املقيم 
وما هذه الصحوة االس�المية التي نراها تنترش وتزدهر إال ثامر هذه 

اجله�ود املباركة قال تعاىل: چ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈچ )فصلت: ٣٣( والله املستعان.

س6: م�اذا تقولون عن ترسع بعض طلبة العلم بالفتوى بكل 

ما س�معه من ش�يخ أو عامل غ�ري مدرك درك الفت�وى ومصدرها 
وسند اإلفتاء هبا وحال املفتي وظروفه؟ 

الج�واب: الحمد لله. إن ما ذكر مع األس�ف واقع وحاصل من 

املبتدئني من طلبة العلم. فيكفيه يف نظره أن يعلم آية أو حديثاًا من غري 
أن يدرك ما يتصل هبذه اآلية أو احلديث من أحوال النسخ أو التقييد 
م�ن اإلطالق أو التخصيص م�ن العموم أو التفصيل من اإلمجال أو 
غ�ري ذلك من مواقع االس�تدالل وقيوده فالفت�وى تتغري بتغري احلال 
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والظروف والزمان واملكان، جاء إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رجل يسأله عن 
الُقبلة للصائم فأباحها له وجاء آخر يسأله عنها فمنعه منها فتبني أن 
األول من الس�ائلني رجل مسن ال تتحرك شهوته بمجرد القبلة فلم 
ا عىل إفساد صومه فأباحها له وأن الثاين شاب تتحرك  يرها ملسو هيلع هللا ىلص خطراً
شهوته بمجرد القبلة أو اللمس فمنعه منها خشية إفسادها صومه. 

فع�ىل طالب العل�م أال يترسع يف الفت�وى وأن يرجع األمر إىل 
ا وقد جاء يف األث�ر ما معناه  م�ن ه�و أكثر من�ه متكناًا وعلاماً ونظ�راً

أجرؤ الناس عىل النار أجرؤهم عىل الفتوى والله املستعان. 
س7: ه�ل جي�وز اس�تخدام الفيديو لتس�جيل أرشط�ة فيدوية 

ملحارضات علمي�ة وندوات وفتاوى وجلس�ات علمية وتعليمية 
وذل�ك لغ�رض ن�رش الدع�وة إىل اهلل تع�اىل واإلس�هام يف ترش�يد 
الصحوة اإلسالمية إىل ما يتعلق بشؤون العقيدة والعبادة واالجتامع 

واالقتصاد وغري ذلك وفقا ملقتضيات الرشيعة اإلسالمية؟ 
الجواب: الحمد لله: ال شك أن الدعوة إىل اهلل من أهم أصول 

اإلس�الم وقواعده. والس�بيل إىل ذلك م�رشوع بام ال يرتتب عىل 
األخذ ب�ه حمظور رشعي يتعارض مع أصول اإلس�الم وقواعده 

ومقاصده ونتائج الدعوة إليه.
وال شك أن عرصنا احلارض قد جاء فيه مستجدات عىل احلياة 
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العام�ة يف كاف�ة املس�الك واالجتاه�ات س�واء يف ذلك م�ا يتعلق 
بش�ؤون الدنيا أو بش�ؤون اآلخرة. ومن املستجدات عىل الدعوة 
إىل اهلل وتبليغه�ا ونرشه�ا الوس�ائل الس�معية املتمثلة بتس�جيل 
األرشطة لس�امع حمتواها من املسجالت أو من اإلذاعات اخلاصة 

أو العامة وكذلك الوسائل البرصية.
ا للقول بعدم  وقد كانت اهليبة واخلوف والرتدد فيام س�بق س�نداً
ج�واز اختاذ األرشطة وس�يلة للدعوة إىل اهلل لكوهنا تتخذ وس�يلة 
للرش والفساد بتسجيل األغاين عليها وسامعها بواسطة املسجالت. 
ب�ل كان الراديو نفس�ه مثار خت�وف وتردد يف القول بج�واز اقتنائه 
والس�امع منه. ثم بعد أن تبددت ه�ذه املخاوف وظهرت املصالح 
الكث�رية يف األرشط�ة وما يس�جل فيها من تس�جيالت لكتاب اهلل 
تعاىل وتفسريه ولسنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وما يسجل فيها من حمارضات 
وندوات وفت�اوى وأحاديث. بعد أن تبددت هذه املخاوف وحل 
حمله�ا االقتناع التام من أهل اخلري والتق�ى والصالح بأن للرشيط 
أثره املحس�وس يف س�بيل الدعوة إىل اهلل وتبليغه�ا بعد ذلك صار 
أهل احلس�بة والدعوِة ُيعنون هبذه التس�جيالت ورصنا نس�مع ما 
يس�مى باملكتبات الس�معية املتمثلة يف األرشط�ة احلاوية لصنوف 

العلم ووسائل الدعوة والتوعية والتبصري.
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وأقبل الكثري من ش�باب الصح�وة وأفرادها من رجال وإناث 
يس�تعيضون عن امل�واد اخلبيث�ة املس�جلة عىل أرشطة الكاس�يت 
اللتي بحوزهتم من هلو وفجور وجمون بتس�جيالت إس�المية من 
حم�ارضات علمية وفتاوى موثق�ة وغري ذلك من احلق املفيد حتى 
كاد الرشيط الس�معي يناف�س الكتاب يف اإليث�ار والتأثري. حيث 
إن االنتفاع من الرشيط ميرس للمبرص والكفيف واملش�غول حينام 
يركب سيارته يف طريق طويل فيقيض وقته وهو سائر يف االستامع 
ا من أهل العل�م والتقى  إىل امل�ادة العلمي�ة املس�جلة في�ه. واقتناعاً
والصالح بام للرشيط من أثر حمس�وس يف س�بيل الدعوة انترشت 
مراك�ز التس�جيالت اإلس�المية وصار العل�امء ورجال احلس�بة 

يدافعون عن هذه املراكز ويدعون إىل انتشارها والتعامل معها.
واليوم يعيد التاريخ نفس�ه فتربز لنا وس�يلة أخرى من وس�ائل 
الدعوة إىل اهلل تعاىل وهي األرشطة الفيديوية. وتطرح األسئلة عن 
حكم التعامل معها وهبا. فام كان يقال يف الس�ابق ويؤكد بالنس�بة 
ألرشطة الكاسيت وما نجم عن ذلك من ختوف من البعض وحتذير 
عنه�ا من البع�ض اآلخر ثم تبدد ذلك التخ�وف وتغريرَّ وحتول إىل 
حتس�ني وحتبي�ذ بعد أن اتضح خ�ريه الكث�ري ورشه القليل. ما كان 
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يقال بالنسبة لألرشطة السمعية قيل بالنسبة البرصية. فلئن كانت 
ه�ذه األرشطة البرصية وس�يلة من وس�ائل الص�الح واإلصالح 
والدعوة إىل اهلل تعاىل والبالغ والبيان والتوجيه والتوعية والتبصري 
واإلرش�اد وق�د تكون هل�ا مزيد تأثري ع�ىل النفوس يف قب�ول املادة 
ا من الرشيط الس�معي  العلمي�ة والدع�وة فق�د يكون أعظم تأث�رياً
وأذكر مثاالاً عىل هذا: فمن يرى خطيب اجلمعة وهو يلقي خطبته 
ليس كمن يسمعه. ومن يرى األستاذ وهو يلقي درسه ليس كمن 
يس�تمع إليه من رشيط سمعي. فليس االرتباط بمن ُيرى وُيسمع 

كاالرتباط بمن ُيسمع دون أن يُرى فام راٍء كمن سمع. 
وما يقال من التوقف يف جواز استخدام الرشيط البرصي بحجة 
أنه قد يدعو الناس إىل اإلكثار من أجهزة الفيديو واستخدامها يف 
تسجيل ما رضره أكثر من نفعه فهو قول حيتاج إىل مزيد من النظر 
والتأم�ل. ال س�يام إذا عرف من الواقع أن نس�بةاً كب�ريةاً من الناس 
ال ختل�و بيوهت�م م�ن أجه�زة الفيديو وه�ذه األجهزة إن مل تش�غل 
 بح�ق ش�غلت بباطل ك�ام هو األم�ر بالنس�بة ألرشطة الكاس�يت 
– األرشطة السمعية – وغني عن القول بأنه ال يوجد يف كل يشء 
م�ن أم�ور الدنيا حق حم�ض، بل البد أن يكون مع�ه غريه مما ليس 
بحق وللش�اطبي - رمح�ه اهلل - يف كتابه املوافقات بحث نفيس يف 
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اختالط املصالح بضدها واالعتبار يف التحليل والتحريم بام يغلب 
ع�ىل الوج�ود. فإن كان�ت املصالح أكث�ر وأغلب ص�ار األمر إىل 
التحلي�ل أو املرشوعية بإجياب أو ندب. وإن كانت املفاس�د أكثر 

وأغلب صار األمر إىل احلظر أو الكراهة.
قال تعاىل: چ  ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ائ         ائ  

ەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ  ۇئۆئ     چ)البقرة: 219(.

وبحكم هذه الصحوة املباركة من املسلمني وخاصة من شباهبم 
َجُع بكثري من أرشطة الفيديو املُس�جل عليها  ذكور وإناث َفَس�رُيْ
َم�وادُّ خبيثٌة إىل تغيريها بتس�جيل إس�المي مفي�د وذلك بطمس 
املواد اخلبيثة من هذه األرشطة وأن يسجل عليها ما ينفع ويفيد.

ويبق�ى م�ن املحاذير التي ت�ورد عىل القول باجل�واز ان رشيط 
الفيدي�و بعد التس�جيل عليه يش�تمل ع�ىل الص�ورة. والتصوير 
معروف خط�ره وحتريمه. واجل�واب عن هذا اإلي�راد باملصادقة 
ع�ىل أن التصوير حمرم والنص�وص النبوية يف ذلك رصحية وثابتة 
وال اجتهاد مع نص. ولكن هل التصوير الش�ميس أو الفوتغرايف 
ا؟  من التصوير املقصود حتريمه أو هو حبس ظل وليس تصويراً

إن التصوي�ر معناه وحقيقته مضاهاة خلق اهلل تعاىل من املصور 
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ا من  نفس�ه وه�ذا النوع أعن�ي التصوي�ر الش�ميس ليس تصوي�راً
املص�ور. وإن�ام ه�و عكٌس للظ�ل. وحب�س له فهو ص�ورة خللق 
اهلل. وه�ذا يعن�ي أن الصورة الشمس�ية وما يف معناه�ا وحقيقتها 
كالتصوي�ر التلفزي�وين هو صورة خل�ق اهلل تعاىل ليس حلابس�ها 
أث�ر وال عم�ٌل يف تكوي�ن الص�ورة. ول�و قي�ل بتحري�م الصورة 
الشمس�ية والتلفزيونية الس�تلزم ذلك القول حتري�َم الظهور أمام 
امل�رآة فهي تعكس ص�ورة من يقف أمامها. واجله�از التصويري 
يعك�س وحيبس هذه الصورة ليس له أكثر من ذلك س�واء. أكان 
آلة تصوير أم جهازا تلفزيونيًّا. أما من يصور بريش�ته وينقلها من 
م�كان إىل آخ�ر يف الورقة أو اللوحة وبتخطي�ط معني من املصور 
ينتهي إىل ما يريد تصويره من إنس�ان أو حيوان أو غري ذلك فهذا 
ه�و التصوي�ر الداخ�ل يف عموم النص�وص الدالة ع�ىل التحريم 
س�واء أكان للصورة ظل أم ال ظل هل�ا. وبناء عىل ذلك فال يظهر 
يل ما يمنع القول بجواز التسجيل التلفزيوين عىل أرشطة الفيديو. 
وحكمه حكُم التسجيل السمعي. واستخداُمه وسيلُةَ من وسائل 
الدع�وة إىل اهلل، والتبرِص والتبصرِي والتعل�ِم والتوجيِه. والتوعيُة 

أمٌر مستحب إن مل يكن وَاجبا.
وظه�ور جمموعة من العلامء يف التلفزي�ون فتوى عملية تقيض 
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بج�واز ذلك. وقد ظهر عىل شاش�ة التلفزيون جمموعة كبرية من 
طلب�ة العلم الرشع�ي وفيهم عدد من العل�امء والفقهاء والقضاة 
ورجال احلس�بة والدعوة وذلك إللقاء األحاديث واملحارضات 
واالشرتاك يف الندوات واإلفتاء وتسجيل الصلوات يف احلرمني، 
وم�ن ذلك ص�الة اجلمعة وص�الة وخطبة عرف�ة. ومل يوجد من 
اجلهة املختصة باإلفتاء وال من رجال الدعوة واحلس�بة اعرتاض 
عىل ذلك. بل وجد من اجلهة املختصة باإلفتاء والدعوة والتوعية 
توجي�ُهَ للدع�اة إىل املس�امهة يف التوعي�ة والدع�وة ع�رب شاش�ة 

التلفزيون يف موسم احلج وغريه. 
وكذلك األمر بالنس�بة للشاش�ات التلفزيونية املحصورة عىل 
التعلي�م اجلامع�ي للبنات. فقد وج�د يف هذه الوس�يلة التعليمية 
ٌعٌ صحيح بني إمكان استفادة اإلناث من تدريس الرجال وبني  مَجْ
املحافظة عليهن من االختالط املحظور. وألقى س�امحة ش�يخنا 
الش�يخ عبد العزيز بن باز – رمحه اهلل - جمموعة من املحارضات 
عرب هذه الشاش�ات التلفزيونية املغلقة. نس�أل اهلل تعاىل أن يرينا 
احلق حقا ويرزقنا اتباعه ويرنا الباطل باطالاً ويرزقنا اجتنابه وأن 

حيمينا من أن نقول عىل اهلل بغري علم. والله املستعان.
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س8: من�دوب جملة رابطة العامل اإلس�المي يق�ول بأن بعض 

الدعاة يف اخلارج جيدون اس�تجابة لدعوة غري املس�لمني إال أهنم 
يرتددون يف االس�تجابة للدخول يف اإلسالم ألهنم ال يستطيعون 
ترك ما اعتادوا عليه من األمور املحرمة مثل الزنا واخلمر والرتدد 
عىل دور اللهو والقامر والس�ؤال ه�ل يعفون من تعاطي املعايص 

يف مقابلة دخوهلم يف اإلسالم؟ 

الجواب: الحمد لله. ال خيفى أن اإلسالم دين متكامل. وكل 

ا  ال يتجزأ فمن دخل يف اإلسالم تعني عليه االلتزام بمقتضياته أمراً
ا وإباحة وال جي�وز أن يقال بإعف�اء بعض من يريد  وهنياً�ا وحظ�راً
الدخول يف اإلس�الم من بعض مقتضياته. فمن دخل يف اإلسالم 
ترتب�ت علي�ه أحكامه من حق�وق وواجبات وح�دود وعبادات 
وعلي�ه فال جيوز إعفاء حديث�ي العهد بالكفر م�ن بعض أحكام 
اإلس�الم فمن أس�لم تعني عليه القيام بجميع ما يتعلق باإلسالم 
من أحكام وجيب عليه ما جيب عىل املخالف والعايص حكمه يف 

ذلك حكم مجيع املسلمني واهلل أعلم. 
س9: يف ع�رص االنفج�ار املع�ريف والتدفق اإلعالم�ي اهلائل، 

ا،  ووهن األمة اإلس�المية، وتصاعد العداء لدين اهلل غرباًا ورشقاً
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ا –   تعددت االجتهادات يف حقل الدعوة إىل اهلل حتى بلغت – أحياناً
حد التضارب والتخاصم وتبادل االهتامات. 

ف�ام تعريف الداعية الناجح يف عرصن�ا... باملقاييس الرشعية، 
وم�ا أب�رز مقوماته؟ وما م�دى كل م�ن املوهبة واالكتس�اب يف 
نجاح�ه؟ وكيف يمك�ن إعداد الداعي�ة بالص�ورة املأمولة؟ وما 

املزالق التي ينبغي للداعية أن ينأى بنفسه عنها؟ 
الجواب: الحمد لله. ال ش�ك أن الدعوة إىل اهلل تعاىل واجبة 

عىل كل مس�لم قادر عليها بالعلم والعقل والتدبر وُبعِد النظر يف 
ا وسلباًا  إدراك آثار دعوته اجياباً

ھھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ    چہ   تع�اىل:  ق�ال 
ے  ے  ۓ  ۓچ  )النح�ل: 125(. فالداعي الناجح هو 
من حيسن التعامل مع رب العاملني بحيث يعطي اهلل تعاىل حقه يف 
اإلي�امن بتوحيده تع�اىل يف أفعاله، وأفعال عب�اده. وأن يعطي هذا 
اإليامن ما يس�تحقه من عبودية خالصة هلل رب العاملني. وأن يقوم 
بالدعوة إىل اهلل تعاىل إذا كان مؤهالاً للدعوة إىل اهلل بالعلم والعقل 
واالهتداء واالقتداء وأن تكون الدعوة باحلكمة واملوعظة واللني 
واملالطف�ة والص�رب عىل حتصي�ل احلق والص�رب عىل الدع�وة إليه 

وينبغي أن يسلك الداعي يف دعوته مسالك مقامات أربعة:
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أحدها: إذا كان يف دعوته خري حمض وأنه ال يرتتب عليها أي 

رضر فهذا املقام جيب عليه أال يرتدد يف األخذ به.
الثان�ي: أن يرتت�ب عىل دعوت�ه خري كثري منغم�س فيه رضر 

قلي�ل فه�ذا املقام جيب عليه كذل�ك القيام بالدع�وة وأال يلتفت 
إىل ال�رر القليل املغموس يف اخلري الكثري. فأمور احلل واحلظر 
واألمر والنهي تكون مرشوعيتها خاضعةاً ملا تنتجه إليه من سلب 

غالب أو إجياب أكثر.
الثال�ث: أن يرتتب عىل الدعوة خري مس�اٍو للرر فهذا جيب 

أن خيتص به َمْن هم أهٌل للنظر واالجتهاد حتى يكون منهم مزيد 
تبرص ونظر يف الدعوة أو عدمها.

الرابع: أن يكون الرر أكثر من اخلري فهذا جيب تركه.

ا وسلباًا قبل  واخلالصة: أن الداعية جيب أن ينظر يف آثار دعوته اجياباً
الدعوة فإن ترتب عليها خري كثري فيجب القيام هبا وال ُيعفي الداعي 
من دعوته وجود رضر قليل بجانب اخلري الكثري. والله املستعان.

س10: أريد أن أدعو إىل اهلل تعاىل، ولكن أخشى عدم النجاح 

والقبول وكذلك أخاف من أن أدعو إىل يشء حياس�بني اهلل عليه 
ي�وم القيامة وأنا دائام أختيل موقفي أمام اهلل تعاىل وحياس�بني ماذا 

قصدت هبذه الدعوة. وجهوين ماذا أعمل؟ 
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الجواب: الحمد لله. الدعوة إىل اهلل تعاىل متعيرَّنة عىل من كان 

أه�ال هلا ب�أن كان ذا بص�رية وحكمة وعلم بام يدع�و إليه وقدوٍة 
صاحل�ة للدعوة، قال تع�اىل: چڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  
 )108 )يوس�ف:  گچ   ک    ک   ک   ک   ڑ    ژڑ   ژ    ڈ  

ھھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ    چہ   تع�اىل:  وق�ال 
ے  ے  ۓ  ۓڭ     چ  )النحل: 125(. وقال ملسو هيلع هللا ىلص يف فضل 
ا خري لك  الدع�وة إىل اهلل: »فواهلل ألن هيدي اهلل ب�ك رجالاً واحداً
من مُحر النعم ». فإذا كان الس�ائل ع�ىل جانب معترب من التأهيل 
للدعوة إىل اهلل وكان سلوكه واجتاهه يعطي القناعة بدعوته فعليه 
أن يدع�و إىل اهلل مرتس�ام يف ذلك س�نة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف الدعوة 
والصرب عليها. وس�نة أصحابه الكرام وس�لفنا الصالح من أئمة 
اإلس�الم ودعاته والعربة يف معيار العمل بالنية وال جيوز للداعى 
أن يرت�ب دعوته عىل قبوهلا. فليس ع�ىل الداعى إال البالغ. وأما 
أم�ر القبول واالهت�داء بالدعوة فهذا هلل فهو س�بحانه اهلادى إىل 

سواء السبيل. والله املستعان.
س11: أنا رجل مسلم واحلمد هلل أحب أن أكون داعيا إىل اهلل 

تعاىل فهل للدعوة إىل اهلل رشوط خاصة جيب أن تتوفر يف الداعية 
إىل اهلل تعاىل؟
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الجواب: الحمد لله. الصفات التي جيب توافرها يف الداعية 

كثرية أمهها أن يكون قدوة ملا يدعو إليه. فال يدعو إىل معروف 
إال وق�د اتصف به أكمل اتصاف. وال ينهى عن منكر إال وقد 
ا القبول والسمع  ابتعد عنه. وأن يكون يف مظهره مؤثرااً ومؤكداً
والطاعة. وأن يدعو باحلكمة واملوعظة احلس�نة واجلدال بالتي 
ه�ي أحس�ن. وأال يأم�ر بمع�روف أو ينهى عن منك�ر تكون 
نتيجت�ه عكس�ية بحي�ث يرتت�ب علي�ه ما ه�و أنكر من�ه. وأن 
ا  ا بام يدعو إليه، حكي�اماً يف دعوته. رفيقاً يك�ون يف دعوت�ه بصرياً
بمن يدعوه، حمتس�باًا ما يناله يف س�بيل الدعوة من أذى ومشقة 
مقتديا يف ذلك بس�يد األنبياء واملرس�لني رس�ولنا ونبينا حممد 

ملسو هيلع هللا ىلص في�ام يدعو إليه، قال تعاىل: چ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  
گچ  ک    ک   ک   ک   ڑ    ژڑ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ  

)يوسف: 108(. واهلل أعلم. 

س12: ما حكم من ال تصلهم الدعوة اإلسالمية هل هم كفار؟

الجواب: الحمد لله. من مل تصلهم الدعوة إىل اإلس�الم فقد 

ذكر أهل العلم أن حكمهم حكم أهل الفرتة يبعثون يوم القيامة 
وجيري اهلل سبحانه وتعاىل اختبارهم يف السمع والطاعة والعبادة. 

واهلل أعلم.
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س13: يقول بعض الناس إننا مس�ؤولون عن تبليغ هذا الدين 

جلميع أنحاء العامل. أو حسب استطاعة اإلنسان. ما رأيكم وإن كان 
ا فكيف يب كإنسان عادي أستطيع أن أقوم برسالتي؟ هذا صحيحاً

الج�واب: الحم�د لله. ال ش�ك أن م�ن قواعد ه�ذا الدين 

وأصوله العامة الدعوة إليه باحلكمة واملوعظة احلسنة واجلدال 
بالتي هي أحسن وأن يكون الداعي ذا علم وعقل وعىل بصرية 

من دعوته، قال تعاىل: چڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  
ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ چ )يوسف: 108(. 
كام ينبغي أن يكون الداعي قدوة يف دعوته من حيث االستقامة 
قة  والص�الح والكف�اءة يف االقت�داء. وأن تك�ون أعامل�ه ُمَصدرِّ
لقول�ه ودعوته فإذا دعا إىل خلق كري�م أو معروف كان أرسع 
الن�اس إىل األخذ به وإذا هنى عن ض�د ذلك كان أرسع الناس 
إىل االبتع�اد عن�ه. ف�إذا كان املس�لم مؤهالاً للدع�وة إىل اهلل من 
حيث العلم والعقل واحلكمة يف الدعوة إىل اهلل وأهلية االقتداء 
فيج�ب عليه الدعوة إىل اهلل تعاىل بقدر اس�تطاعته. أما املس�لم 
اجلاه�ل آلداب الدع�وة ومتطلباهتا فال جيوز ل�ه أن يدخل فيام 
ال يعرفه. ألنه قد يس�ئ بجهله إىل الدعوة وهو يظن اإلحسان. 

والله املستعان. 
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س14: م�ا هي الطريقة التي جي�ب أن أتبعها يف الدعوة إىل اهلل 

وتوجيه الشباب وهدايته إىل الطريق املستقيم؟ 
الجواب: الحمد لله. الش�ك أن الدعوة إىل اهلل رسالة كريمة 

واستجابة لرب العاملني، قال تعاىل:  چہ  ہ   ہ  ہ  ھ   
ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓچ  )النحل: 125(. إال 
أن الدعوة إىل اهلل ينبغي أن ُيلتزم بمقوماهتا وأسباب قبوهلا. ومن 
ذلك العل�م والبصرية واحلكمة يف الدع�وة. واملوازنة بني آثارها 
اإلجيابية وآثارها السلبية وأن يكون الداعي قدوة حسنة ملا يدعو 
ِّ َوَتنَسْوَن َأنُفَسُكْم  إليه وملن يدعوه. قال تعاىل: چ َأَتْأُمُروَن النَّاَس برِاْلبرِ
نَْد  ُل�وَن چ  وقال تعالى: چ َكُبَ َمْقًتا عرِ َوَأنُت�ْم َتْتُل�وَن اْلكرَِتاَب َأَفاَل َتْعقرِ
اللَّرِ َأْن َتُقوُل�وا َم�ا الَ َتْفَعُل�وَن چ كام جيب ع�ىل الداعي أن يكون يف 
ا ليناً�ا اخذا باحلكمة واملجادلة احلس�نة، ق�ال تعاىل:  دعوت�ه هادئاً

چ)آل عم�ران: 159(.  چ ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   
والله املستعان. 

س15: أتان�ا رج�ل نرصاين يريد أن يدخل يف اإلس�الم كيف 

نعده اإلعداد الرشعي لذلك؟ 

الج�واب: الحم�د لل�ه. ينبغي قب�ل دخول�ه يف اإلس�الم أن 
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يت�وىل من يدع�وه لإلس�الم تعريفه باإلس�الم وبأركان�ه ومعنى 
ا عبد اهلل ورس�وله.  الش�هادتني ش�هادة أن ال إله إال اهلل وأن حممداً
وأن خروجه من اإلسالم بعد دخوله فيه يعني الردة عن اإلسالم 
وأن عقوب�ة ال�ردة عن اإلس�الم القتل. وبعد دخوله يف اإلس�الم 
ينبغي تعاهده بالتعلي�م والتوجيه والتبصري وتذكريه بام أعده اهلل 
ا باآلي�ة الكريمة:   تع�اىل مل�ن آمن باهلل ثم اس�تقام عىل إيامن�ه أخذاً

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   چ 
ٿ   ٿ   ٿ  ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ       ٹ   ٹ   ٿ  
چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ    

)فصلت: ٣0 – ٣2(. والله املستعان.

س16: هل من اإلس�الم أن ينقطع اإلنس�ان يف كهف او جبل 

عن الناس لكي يتعبد ربه؟ 

الج�واب: الحم�د لله. ينبغي للمس�لم أن يستش�عر حق اهلل 

تعاىل عليه. ثم حق جمتمعه من حيث االختالط باملجتمع بدعوته 
إىل اخل�ري وأم�ره باملعروف وهنيه عن املنكر ومس�اعدة من هو يف 
حاجة إىل مساعدته من إخوانه املسلمني والتواصل معهم باحلق 
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والت�وايص معهم بالصرب وأن يك�ون يف اختالطه معهم نافعا هلم 
ا فيام يزاوله من عمل من أعامهلم ولتكن حاله دعوةاً  ا خملصاً ناصحاً
عملي�ة هل�ذا الدين فاهلل يف ع�ون العبد ما دام العب�د يف عون أخيه 
�س اهلل عنه كربة  َس عن مس�لم ُكربة من كرب الدنيا نفرَّ وم�نَ نفرَّ

من كرب يوم القيامة.

أما اعتزاله عن الناس وانقطاعه عنهم يف جبل أو كهف أو واد 
أو غ�ري ذلك فهذا يك�ون يف حال اليأس من االس�تجابة للدعوة 
وعدم استجابة املجتمع للخري وانغامسه يف الرش وصنوفه بحيث 
ي�رى أن�ه يف اختالطه بأفراد هذا املجتمع عىل خطر وخيش�ى عىل 
نفس�ه الفتنة ف�إذا وصل األمر إىل هذه احلال فالس�المة من الفتنة 

االنقطاع عن هذا املجتمع بنحو ما ذكر. واهلل أعلم.

س17: ما معنى قول�ه تعاىل: چ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ ) املائ�دة: 105 ( ه�ل يؤخ�ذ منه�ا 
سقوط وجوب األمر باملعروف والدعوة إىل اهلل؟ 

الجواب: الحمد لله لقد أثري هذا الس�ؤال أمام خليفة رس�ول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أيب بك�ر الصدي�ق ؤ فذك�ر أن الن�اس يغلطون يف فهم 
امل�راد من هذه اآلي�ة الكريمة بظنه�م أن األمر باملع�روف والنهي 
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ع�ن املنك�ر ال يلزم إذا كان املس�لم عىل جانب م�ن اهلداية. فاآلية 
الكريم�ة ال ت�دل عىل ت�رك األمر باملع�روف والدع�وة إىل اهلل فقد 

أم�ر اهلل س�بحانه وتعاىل بذلك فق�ال: چ ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  
ۀچ  ڻ   ڻ   ڻڻ   ں   ں   ڱ  ڱ    ڱ   
ا خطابه وأمره إىل رسوله ملسو هيلع هللا ىلص  )آل عمران: 104(. وقال تعاىل موجهاً

ث�م إىل األمة بع�ده: چہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  
ے  ے  ۓ  ۓچ  )النح�ل: 125(. وق�ال تع�اىل: چ چ  
چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  
)فصلت: ٣٣(. وقال ملسو هيلع هللا ىلص: » َغريرِّ املنكر بيدك فإن مل تستطع فبلسانك 
فإن مل تس�تطع فبقلبك وذلك أضعف اإليامن » وقال ملسو هيلع هللا ىلص يف ش�أن 
فضل الدعوة واالس�تجابة إليها: »ف�واهلل ألن هيدي اهلل بك رجال 
ا خري لك من مُح�ر النعم«. وأما معنى اآلية فيمكن أن تفرس  واح�داً

بقوله تع�اىل: چ ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  
ڱ  ڱچ )القص�ص: 56(. فعىل املس�لم أن يقوم بواجب 
الدع�وة واألم�ر باملع�روف والنه�ي ع�ن املنكر عىل س�بيل البالغ 
وعىل اهلل احلس�اب. فم�ن اهتدى فللداع�ي إىل اهلداية أجر عظيم 
وللمدعو فضل اهلداية والرش�اد ومن جترب وتكرب وأرص عىل كفره 
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وعن�اده أو عىل معصيته وخطيئته فال رضر عىل اآلمر باملعروف ما 
�ا وله أجر األمر باملعروف والنهي عن املنكر واحلس�اب  دام مهتدياً

مح   جح   يث  حجمج   ىث   جثمث   ىت  يت    مت   چ  تع�اىل:  اهلل  عن�د 
جخ  حخچ )فصلت: 46 ( والله املستعان.

س18: ماه�ي مرات�ب األمر باملع�روف والنهي ع�ن املنكر؟ 

وملاذا يقدم جانب األمر باملعروف دائاماً عىل النهي عن املنكر؟

الج�واب: الحم�د لله. لألم�ر باملع�روف والنهي ع�ن املنكر 

مقام�ات أربعة. املقام األول: أن تكون نتيجة ذلك اخلري املحض، 
فه�ذا املقام ال خالف بني أهل العلم مطلق�ا يف وجوب القيام به. 
والتقاعس عن ذلك موج�ب لإلثم. املقام الثاين: أن تكون نتيجة 
ذل�ك خري كث�ري ورش قليل أو نف�ع كثري ورضر قلي�ل فهذا املقام 
جي�ب األخ�ذ به والقي�ام بمقتضاه واألم�ر فيه متع�نيرَّ ألن الرر 
الناتج عنه منغمس يف اخلري والنفع الكثري الناتج عنه. فأمور احلظر 
والوج�وب والندب والكراه�ة كلها مبنية ع�ىل الغالب األغلب 
ا والرش قليالاً كان األم�ر بمرشوعيته وإجيابه  ف�إن كان اخلري كث�رياً
ا واخل�ري قليالاً كان األم�ر بحظره أو  أو ندب�ه وإن كان ال�رش كثرياً

كراهته. قال تع�اىل: چ  ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ائ         
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 .)219 )البق�رة:  چ  ۇئۆئ      ۇئ   وئ    وئ    ائ  ەئ  ەئ  

وهلذا جاء الرشع بتحريمهام.

املق�ام الثالث: أن يس�توي األمران اخلري وال�رش وهذا املقام مما 
خيت�ص باألخ�ذ به أهل التمي�ز ىف العلم والعق�ل والنظر ممن هم 
أه�ل لالجته�اد وتدبر العواق�ب يف القيام بذل�ك أو تركه. املقام 
الراب�ع أن يكون ال�رش والرر من ذلك أكثر م�ن النفع واخلري، 

فهذا املقام جيب عدم األخذ به واهلل أعلم. 

وأم�ا س�بب تقدي�م األم�ر باملع�روف ع�ىل النهي ع�ن املنكر 
فاألص�ل أن العباد يلتمس�ون اخلري ويس�لكون طرقه ثم يبحثون 
ع�ام يؤثر عىل حتصيل ه�ذا اخلري وعن العقبات يف طريقه. فالنظر 
يف حتصي�ل اخل�ري وهو املع�روف هو األصل ثم ي�أيت ما يقلل من 
ذل�ك أو يقيض عليه وه�و الرش والرر وهو املنك�ر وهلذا صار 

ا. واهلل أعلم.    األمر باملعروف أوالاً ثم النهي عن املنكر تابعاً

س19: أهيام جيب أن يبدأ به الداعي املس�لم. دعوة املس�لم أم 

دعوة غري املسلم؟ 
الج�واب: الحم�د لل�ه. ال ش�ك أن ح�ق املس�لم عىل املس�لم 

املس�لم يف  ف�إذا كان  املس�لم  الكاف�ر ع�ىل  آك�د وأوىل م�ن ح�ق 
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حاج�ة إىل دع�وة وتوجي�ه وتوعي�ة وتبص�ري فيج�ب ع�ىل املس�لم 
الع�امل بح�ال أخي�ه املس�لم املحت�اج إىل دعوت�ه ونصح�ه وتبصريه 
 أن يب�دأه بذل�ك وأن يقدم�ه يف الدع�وة ع�ىل  الكاف�ر. ق�ال تعاىل: 

ٺ   ڀ   ٺ   ڀ  ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ 
ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ )عب�س: 1 – 10(.  فه�ذه 
اآليات فيها عتب من رب العاملني عىل رس�وله النبي األمني ملسو هيلع هللا ىلص يف 
تقديمه دعوة الكافر عىل توجيه املسلم وتبصريه أمر دينه وهي دليل 
عىل وجوب إيثار املسلم بالدعوة والتبصري عىل الكافر واهلل أعلم.

س20: بامذا جيب أن يكون عليه املفتي؟ 

الجواب: الحمد لله. ال شك أن مقام اإلفتاء مقام رفيع وأمر 

خطري. جيب عىل من  يرى يف نفس�ه القدرة عىل التصدي للفتوى 
أن يك�ون عىل جانب كب�ري من العلم بقواع�د الرشيعة وأصوهلا 
ومصادره�ا الرشعية. ومن ذلك كتاب اهلل تعاىل وس�نة رس�وله 
ملسو هيلع هللا ىلص واإلمج�اع والقي�اس وأن يكون عىل جان�ب تأهييل يف أصول 
التفسري واحلديث وقواعد اللغة العربية حيث إهنا لغة هذا الدين 
وق�د ن�زل الترشيع بلس�اهنا وأن يك�ون عىل جانب م�ن رجاحة 
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العق�ل وُبْعِد النظ�ر وإدراك ما عليه الناس م�ن عادات وأعراف 
حت�ى يك�ون عىل بصرية من أح�وال االس�تفتاءات. كام جيب أن 
يك�ون املفت�ي عىل جان�ب كبري م�ن التقوى والصالح وس�المة 
االقتداء وس�عة االطالع عىل أقوال أه�ل العلم والعلم باملقاصد 
الرشعي�ة فه�ي من أه�م أصول الترشي�ع. فم�ن كان غري مؤهل 
ب�ام ذك�ر فالغالب أن خطأه أكث�ر من صواب�ه. وأن فتاواه عرضة 
للخلل والنقص واخلطأ وبالتايل فهو عرضة لغضب اهلل وعقابه. 

فأجرؤ الناس عىل الفتوى أجرؤهم عىل النار واهلل أعلم.
س21: فت�اة تس�أل وتقول بأهنا تس�كن مع بع�ض الطالبات 

وت�رى منهن يف الس�كن م�ا يعترب م�ن أمور املع�ايص والنكرات 
 وقد نصحتهن فلم يمتثلن النصح وس�خر بعضهن منها وتسأل: 

ماذا أفعل؟
الجواب: الحمد لله. ال ش�ك أن كل مسلم ومسلمة خماطب 

بأمر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف تغيري املنكر باليد فإن مل يستطع فباللسان فإن 
مل يس�تطع فبالقلب وذلك أضعف اإليامن. فإذا مل تتم االس�تجابة 
لذلك فيلزم هجر العايص ورفع أمر عصيانه إىل جهات احلس�بة 
ا بالتعاون عىل الرب والتقوى واملس�امهة  أو إىل اجلهة املختصة أخذاً

يف إصالح املجتمع والله املستعان. 
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س22: ماهي أسباب حتريم اإلسالم للسحر والشعوذة؟ 

الجواب عىل هذا الس�ؤال: يتطلب معرفة السحر وتصور 

حقيقته حتى يتضح بذلك أس�باب حتريمه الس�حر يف اللغة: ما 
خف�ي ولطف س�ببه. ويف االصطالح الرشعي ه�و: ُعَقٌد وُرقياً 
ومتائم يتوصل هبا الس�احر إىل إحلاق رضر باملس�حور بواسطة 
الش�ياطني وم�ن كان يف خدمته�م. وق�د يكون الس�حر بأدوية 
وم�واد ذات اختصاص يف التأث�ري يف البدن أو العقل أو التصور 
 إال أن ذل�ك ال يك�ون إال ب�إذن اهلل تب�ارك وتع�اىل، ق�ال تعاىل: 
چ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ )البقرة: 102(. 
وه�و ثاب�ت بكت�اب اهلل وس�نة رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص، فم�ن الدلي�ل من 

كت�اب اهلل قوله تع�اىل: چپ ڀ ڀ ڀ ڀ 
تع�اىل:  وقول�ه  )البق�رة:102(  ٺچ  ٺ  ٺ   ٺ 

چې ې ىچ )األعراف:116(. وقوله تعاىل: چڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃچ )الفل�ق: 4(. وعن�د النس�ائي م�ن 
حديث أيب هريرة ؤ: )من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر 

ومن سحر فقد أرشك(.
وق�د أختلف العل�امء - رمحهم اهلل - يف حكم الس�احر وعقوبته 
ولعل اختالفهم راجع إىل أن السحر بعضه يأيت عن طريق استخدام 
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الش�ياطني ومردة اجلان فهذا النوع ال نع�رف خالفا بني أهل العلم 
يف احلك�م ع�ىل الس�احر بكفره وقتل�ه. ألن الس�احر ال يتوصل إىل 
س�حره إال بتقديم القرابني وأنواع العبادة للشياطني من التعلق هبم 
بدعائه�م والذبح هل�م واعتقاد النف�ع والرر منه�م. واخللوة هبم 
واس�تخدامهم يف متك�ني الس�احر مما يري�ده منهم من رضر وفس�اد 
وظل�م وعدوان ملن يريد إي�ذاءه ومرته. وقد ج�اءت النصوص 
بحكم�ه وحكم عقوبته فع�ن جندب بن عب�د اهلل البجيل يرفعه إىل 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: حدُّ الس�احر رضبٌة بالس�يف. رواه الرتمذي وقال 
�ا إال أنه هو يف معنى  الصحي�ح أنه موقوف. أق�ول وإن كان موقوفاً
الرف�ع ألن األح�كام ال تق�ال بال�رأي. وع�ن بجالة بن عب�دة قال: 
كت�ب عمر بن اخلطاب ؤ: أن اقتلوا كل س�احر وس�احرة. قال 
فقتلن�ا ث�الث س�واحر. وصح عن حفص�ة بنت عمر ب�ن اخلطاب 
ء: أهنا أمرت بقتل جارية هلا س�حرهتا فقتلت. وكذلك صح 
عن جن�دب قال أمحد صح عن ثالثة من أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص. فهذه 

النصوص رصحية يف أن الساحر كافر وأنه مستحق لعقوبة القتل. 
ذات  والعقاق�ري  األدوي�ة  طري�ق  ع�ن  الس�حر  كان  إذا  وأم�ا 
االختص�اص فال ش�ك أن إيقاع األذى به ع�ن طريقها بغي وظلم 
وعدوان. ولكن هل يصل األمر بصاحبه إىل القول بكفره؟. ولعل 
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من تردد يف احلكم عىل الساحر بالكفر يقصد هذا النوع من السحر. 
ألن م�ن يتعاط�ى الس�حر باألدوي�ة والعقاقري ليس منه اس�تخدام 
للشياطني وال تعلق هبم وال صلة له هبم. ولكنه متعدٍّ وآثم وعاٍص 
هلل ولرس�وله يف إيذائه من تصل األذية إليه من املس�لمني بواسطته. 

فهو جمرم بعد وانه إال أن ذلك ال خيرجه من اإلسالم.
وخالص�ة القول بام ندين اهلل ب�ه ونعتقده ونفتي به أن من كان 
س�حره ع�ن طريق اس�تخدام الش�ياطني والتقرب إليه�م بأنواع 
القراب�ني من ذبح وبخور ودع�اء وتذلل فهذا كافر باهلل وبام جاء 
ا إال  ب�ه رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن اهلل. وال ش�ك أن عقوبته القت�ل كفراً
ا فرتفع عن�ه العقوبة بع�د التوبة وقبل أن  أن يت�وب توب�ةاً نصوحاً
ُيق�در عليه. ومن كان س�حره بواس�طة األدوي�ة والعقاقري ذات 
االختص�اص املؤثر ب�إذن اهلل فال يكفر بذلك إال أنه يعترب عاصياًا 
ا العقوب�ة التعزيزي�ة التي يراه�ا ويل األم�ر أو نائبه  آث�اماً مس�تحقًّ
ا ال  الرشعي حتى لو آل أمر العقوبة إىل القتل. إال أنه يقتل تعزيزاً

ا وال ردة وُيَصىلرَّ عليه ويدفن يف مقابر املسلمني. حدًّ
والشك أن السحر رٌش حمض وظلم وبغي وعدوان وأنه اعتداء 
عىل حقوق املس�لم سواء أكان ذلك يف بدنه أو عقله أو ماله أو يف 
عقيدته أو يف تصوره وختيالته. وأن الساحر بَِغضرِّ النظر عن طريق 
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س�حره مس�تحق العقوبة الزاجرة الرادعة حتى لو كانت عقوبته 
القتل. وال شك أن ويل األمر مسئوول عن حقوق رعيته ومحايتها 
من كل من تسول له نفسه النيل من هذه احلقوق واالعتداء عليها. 
وأن قيام ويل األمر بمس�ئووليته وبمتطلبات هذه املس�ئوولية نوع 
م�ن الرعاي�ة والعناية وتنفيذ ألداء واجب الرعاية املش�ار إليها يف 

قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »كلكم راٍع وكلكم مسئول عن رعيته«.
وأما أسباب حتريم اإلسالم السحر والشعوذة فيمكن تلخيص 

أمهها فيام ييل: 
اعتامد السحر يف الغالب عىل الرشك باهلل يف ربوبيته ويف ألوهيته   -1
حيث إن الساحر يتقدم ملن يستخدمه من الشياطني ومردة اجلان 
بأن�واع العب�ادة والتعظيم وه�و يف حال من التذل�ل واخلضوع 

والسمع والطاعة هلم وملا يريدون منه وهذا كفر باهلل. 
ما يقصده الساحر من املسحور من مرته وايذائه واالعتداء   -2
عليه يف نفس�ه أو يف بدنه أو عقله وه�ذا اعتداء عىل حرمات 

عباد اهلل وظلم وبغي وعدوان عليهم.
ما ألعامل السحر من بلبلة األفكار وعبث بالعقول وزعزعة   -٣

لالعتقاد وامتصاص ألموال عباد اهلل وانتهاك حلرماهتم. 
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ما يف السحر من تسليط الشياطني عىل عباد اهلل وتقوية وازعهم   -4
واهت�امم الن�اس هب�م والتعل�ق هبم يف جل�ب اخل�ري ودفع الرش 
وااللتجاء إليهم يف كل صغرية وكبرية بام تنتقض به ُعرى اإليامن 

ا مقاليد الساموات واألرض. ا ومالكاً ا ومدبراً ا وإلهاً باهلل رباً

هذه األسباب وغريها جتعل السحر من أكرب املوبقات وجتعل 
السحرة يف عداد رشار اخللق عند اهلل وهلذا مل يرتدد املحققون من 
أه�ل العلم من القول يف احلكم عىل الس�احر بالقتل س�واء أكان 
ا أم ردة. وال ش�ك أن اهلل يزع بالس�لطان ما ال  ا أم حدًّ ذلك تعزيزاً

يزع بالقرآن. والله املستعان.
س23: م�ا ه�ي الغيبة؟ وهل يعترب التحدث يف حق ش�خص 

غائب وذلك عن أخطائه ونواياه الرشيرة نميمة؟
الج�واب: الحم�د لله.  ج�اء التحذير والرتهيب م�ن تناول 

اإلنس�ان أخاه املس�لم بام يكره س�واء أكان ذلك غيب�ة أم نميمة. 
ف�إذا حتدث اإلنس�ان عن أخيه املس�لم بام هو فيه فق�د اغتابه وإن 
، ق�ال تعاىل:   حت�دث عن�ه بام هو برئ من�ه فقد هبت�ه. ويف ُكلٍّ رشٌّ

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  
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ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  چ )احلجرات: 12(. وقد وردت أحاديث 
كثرية عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بالتحذير من ذلك والنهي عنه. فالغيبة 
هي التحدث يف غيبة املغتاب بام يكره سواء كان ذلك فيه أم كان 
ث عنه يف غيبته التحذير  بريئاًا منه. أما إذا كان الغرض من التحدَُّ
ا أو  �ا أو صديقاً من�ه لس�وء خلقه وس�وء خمالطته من اخت�اذه رفيقاً
التحذير مما هو ُمترَّصف به من انحراف يف ُخلقه أو عقيدته ألخذ 
احلذر منه وعدم الثقة واالطمئنان إىل قوله ومسلكه فهذا ال بأس 
ب�ه. ومن ذلك ما يذكره أهل احلديث يف نقد الرواة من اتصافهم 
بالكذب أو الفس�ق أو س�وء احلفظ ونحو ذلك من أنواع اجلرح 

والتجريح. واهلل أعلم.
س24: هل للنجوم عدد معني؟ 

الجواب: الحمد لله. لو سأل السائل عن سؤال ينفعه يف دينه 

ا من اإلجابة عن هذا الس�ؤال.  ودنياه لكان أكثر فائدة وأكثر نفعاً
 وع�ىل أي ح�ال فالنج�وم َخْلُق من خل�ق اهلل تعاىل، ق�ال تعاىل: 
ا ال  چ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ )الرع�د: 8(. وعدده�ا كثري جدًّ
يس�تطيع اإلنسان إحصاءها مهام أويت من العلم والتمكني ولكن 
عددها عند اهلل تعاىل حمفوظ ومعلوم فهو سبحانه ال يغادر صغرية 

وال كبرية إال أحصاها. والله املستعان.
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س25: ماهي البدعة وما أثرها يف الضالل واإلضالل.

الجواب: الحمد لله. البدعة طريقة حمدثة يف الدين ُيضاَهى هبا 

أحد أصول الرشيعة أو فروعها وهي أعظم س�بب لتش�ويه الدين 
وتفريق املس�لمني وتش�تيت كلمتهم وقطع أوارص وحدهتم. وقد 
أخ�رب ملسو هيلع هللا ىلص أن اليه�ود افرتقوا عىل إحدى وس�بعني فرق�ة وافرتقت 
النصارى عىل ثنتني وس�بعني فرقة وس�تفرتق هذه األمة عىل ثالث 
وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة وذكر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن الفرقة 
املستثناه من النار هي من كان عىل مثل ما عليه ملسو هيلع هللا ىلص وعليه أصحابه. 
ولعل معنى هذا أن كل الفرق املنتسبة لإلسالم فرق ضالل. ومآهلا 
إىل الن�ار. ألخذه�ا بب�دع وأم�ور ليس عليه�ا أمر اإلس�الم. فكل 
طائفة من الطوائف املنتسبة لإلسالم ضالة مضلة هالكة خارسة إال 
الطائفة املنصورة اآلخذة بمنهج رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومنهج أصحابه يف 
القول واالعتقاد والعمل. وه�ذه الطائفة ال خيتص وجودها بزمن 
وال مكان وإنام اختصاص وجودها بصفات تتحقق بوجودها هذه 

الطائفة يف أي زمن ويف أي مكان إىل يوم القيامة.
ا أن سبب ضالل األمم أخُذها بالبدع فحذر  لقد كان ملسو هيلع هللا ىلص ُمْدركاً
 . ملسو هيلع هللا ىلص أمته من االبتداع فقال: من عمل عمالاً ليس عليه أمرنا فهو َردٌّ
وقال ملسو هيلع هللا ىلص: عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي 
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وا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن  متس�كوا هبا وَعضُّ
 كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار. وقال ملسو هيلع هللا ىلص: 
إن أحس�ن احلدي�ث كتاب اهلل وخري اهلدي ه�دي حممد ملسو هيلع هللا ىلص ورش 
األم�ور حمدثاهت�ا وكل حمدث�ة بدع�ة وكل بدعة ضالل�ة وعليكم 
باجلامع�ة فإن يد اهلل عىل اجلامعة. وج�اءت التحذيرات البالغة من 
أصحاب رسول اهلل وتابعيهم عن االبتداع وأنه أرش عىل هذا الدين 
وأهل�ه من الفواح�ش واملوبقات. ألن صاحب الفاحش�ة يعملها 
وه�و مدرك أهنا معصية. وصاحب البدعة يعملها وهو يعتقد أهنا 
جزء من الدين يبتغي بفعلها األجر عليه. واملبتدع ببدعته واقع يف 
أمور عظيمة خطرها جس�يم ورشها س�ٌئ وحاهُل�ا ومآهلا وعقباها 

خسارة وضالل وشقاء ومن أهم هذه األمور ما ييل:
ه قوَل اهلل تع�اىل:چ  چ  چ  چ  ڇچ )املائدة: ٣(.  َردُّ  -1
حيث إن املبتدع يقول بلسان حاله إن من كامل الدين األخذ 
ا. ومل تأت هبا ُس�نرٌَّة  هب�ذه البدعة مع أن اهلل مل ينزل هبا س�لطاناً
من رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من قول أو عم�ل أو تقرير. فهذا يقتىض 

تكذيب اهلل تعاىل يف كامل الدين.
خمالفته ألمر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف التمسك بالسنة وهنيه ملسو هيلع هللا ىلص عن   -2

األخذ بالبدعة.
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مش�اركته ربرَّ العامل�ني يف الترشيع حينام يبت�دع يف الدين ما   -٣
مل ي�أذن به اهلل قال تع�اىل: چھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  

ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆچ )الشورى:21(.
جتهيله أو ختوينه رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فاملبتدع بلس�ان حاله إما أن   -4
يقول بأن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مل يعلم خري هذه البدعة وحس�نها. 
فلم يأمر هبا جلهله فضلها وأجرها. وإما أن يقول بأن رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يعلم أمرها وفضلها ولكنه مل يبينها لألمة وذلك عىل 
س�بيل التقصري يف أداء الرسالة. وهذه أكرب من أختها. وهي 
أكرب فرية عىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فلقد أكمل اهلل الدين برس�الة 
حمم�د ملسو هيلع هللا ىلص وق�ام ملسو هيلع هللا ىلص ببالغ�ه التام حيث مل ي�رتك ملسو هيلع هللا ىلص صغرية 
ها وَأْش�َهَد جمموعة من أمته عىل أنفسهم يف  وال كبرية إال بلغرَّ
حج�ة الوداع عىل إبالغها. ثم َأْش�َهَد اهلل تعاىل عىل إقرارهم 
ببالغه التام. وصاحب البدعة بابتداعه إياها. وحض الناس 
ا حس�نها وأهنا من الدين تس�تلزم حاله  عىل العمل هبا معتقداً
ختوي�ن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف كت�امن أمور م�ن الدي�ن مل ُيَبلرِّْغها. 
�ا به َكُمَل  وتكذيب�ه رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه بل�غ األمة دينها بالغاً
الدي�ن وارتضاه رب العاملني. أو أن�ه ملسو هيلع هللا ىلص كان جاهالاً بأمور 
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م�ن الدين فجاء املبتدع وإخوان�ه يف االبتداع فبينوها. وهذا 
ا رس�ول اهلل ويف إبالغ  والعي�اذ باهلل قدح يف ش�هادة أن حممداً

رسول اهلل الرسالة.
وقد ج�اءت األحاديث واآلثار عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه 
بالتحذي�ر عن الب�دع ومصاحبة أهلها واألم�ر بمخالفتهم وعدم 
اح القرطبي  االطمئنان إليهم واجللوس معهم. فقد روى ابن وضرَّ
بإس�ناده إىل ن�ارش احلنف�ي يرفعه إىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: من أتى 
صاح�ب بدع�ة ليوقره فقد أع�ان عىل هدم اإلس�الم. وعن أنس 
ب�ن مالك ؤ أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال: إن اهلل حجز التوبة عن 
صاحب البدعة. وعن عبد اهلل بن مسعود ؤ قوله: ال يقبل اهلل 
ا وال عمرة حتى يدعها. ا وال صالة وال حجًّ لصاحب بدعة صوماً

واخلالصة أن البدعة رأس الرش وعموده. وأهنا مصدر اختالف 
املس�لمني وتفرقهم إىل نحل وطوائف وأح�زاب جعلتهم كلهم 
يف النار إال من كان عىل س�نة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه وتابعيهم 

والله املستعان. 

س26: هل صحيح أن اختالف العلامء رمحة؟ 

الجواب: الحمد لله. ال شك أن االختالف رش وسبب فرقة 
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واضطراب. وأن االجتامع ووحدة الكلمة وتيس�ري التفاهم من 
أك�رب األس�باب لتحقيق العزة والقوة واجت�امع الكلمة. وليس 
�ا أن اختالف العل�امء رمحة. فلئ�ن ُروي هذا األثر عن  صحيحاً
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فهو ضعيف أو موضوع فام من خالف أو اختالف 
إال ونتيجت�ه الرش. وم�ا من إمجاع أو اجت�امع إال ونتيجته اخلري 
املح�ض. وهذا ال يعن�ي أن اختالف العل�امء يف فروع الرشيعة 
رش وضالل. بل ه�و نتيجة االجتهاد املطلق. والفقه الواس�ع. 
والدقة يف االستنباط. واستخراج األدلة عىل األحكام. ولشيخ 
اإلس�الم اب�ن تيمية كت�اب قيّم اس�مه ) رفع املالم ع�ن األئمة 
األعالم ( حتدث - رمحه اهلل - عن أسباب اختالف العلامء من 
حيث النظر يف اإلمجال والتفصيل واإلطالق والتقييد والعموم 
واخلصوص ودرجات إس�ناد احلديث وطرق اس�تنباط األدلة 
لألحكام من النصوص واجتهاد كل واحد أمام األخذ بام يراه. 
وهم يف ذلك - رمحهم اهلل - مثابون عىل اجتهادهم. وخطؤهم 
. وال جيوز أن يكون  مغف�ور. مثابون كذلك عىل إصابتهم احلقرَّ
اختالفه�م فيام بينهم س�بَب ُخْل�ٍف وتباعد وتناح�ر فيام بينهم 
أو ب�ني أتباعه�م فكله�م أئمة هل�م اعتبارهم ورفع�ة مقاماهتم 
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وس�المة االقت�داء هب�م وصواهبم مأج�ور وخطؤه�م مغفور. 
والله املستعان. 

س27: هل اجلن هيربون من سامع القرآن؟

الج�واب: الحمد لله. القول بذلك ليس عىل إطالقه بل جاء 

يف كت�اب اهلل ما ي�دل عىل أن منه�م من ينرشح ص�دره بالقرآن. 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تع�اىل:  ق�ال 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ڱچ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک   ڑ 

)األحقاف: 29 - ٣2(.

فه�ذه اآلي�ات تدل عىل أن منهم من يس�تمع الق�رآن وينرشح 
صدره لسامعه وينتفع به. 

وأم�ا الكاف�رون منهم فه�م كإخواهنم الكافرين م�ن اإلنس ال 
حيبون س�امع القرآن وال ينتفعون به، قال تعاىل عن اجلن: چ ې  ې  
ې   ې  ى  ىچ )اجلن:11(   وقال تعاىل چ ٱ  ٻ  ٻ  
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ٻ  ٻپچ )اجلن:14( وأما القول بتكذيب ما يقوله املجنون 
ع�ىل لس�ان اجلان مم�ن َتَلبرَّس به بأنه ف�الن وأنه م�ن أرض كذا إىل 
آخره فهذا يشء ال نستطيع تكذيبه وال تصديقه النتفاء النصوص 

ا. واهلل أعلم. الرشعية – فيام أعلم – عىل ذلك نفياًا أو إثباتاً

س28: إننا أعطينا السحرة أكرب من حجمهم، فهل هذا صحيح؟

الجواب: الحمد لله. ال ش�ك أن الس�حر له حقيقة. وبعضه 

مبني عىل الوهم والتخييل. فس�حرة فرعون ِس�ْحُرهم مبنيٌّ عىل  
اخل�داع والتخيي�ل. وليس ل�ه حقيقة. قال تع�اىل: چ  ٿ  ٿ  ٹ  
ٹ  ٹ  ٹ     چ )طه: 66(. وما حصل عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن 
ا اهلل رسوله  عىل سبيل التخييل واخلداع إنام هو سحر حقيقي نجرَّ
هه إىل اإلكثار من ذكره ومتابعة التعوذ باهلل من رّش  ملسو هيلع هللا ىلص منه. ووجرَّ
النفاثات يف العقد ومن رّش حاس�د إذا حسد ومن رش الوسواس 

اخلناس من اجِلنرَّة والناس.

وهل�ذا التقس�يم اختل�ف العل�امء يف حكم الس�احر ه�ل يكفر 
بسحره. وإذا ُقتل فهل قتله حدًّ أو ِرّدة؟ ولعل هذا اخلالف يرجع 
إىل أن من كان سحره عىل سبيل التخييل واخلداع والتوهم فيعترب 

ا ال ردة. واهلل أعلم.  ا وال يكفر. وقتله يعترب حدًّ فاسقاً
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س29: يق�ال بأن ال�ذي حُيَررِّ اجلنرَّ هم الس�حرة والكهان ال 

الراق�ي فهل يفهم من هذا القول أن م�ن يقرأ القرآن عىل مرضاه 
االاً وال كاهناًا.  ال يعترب دجرَّ

الج�واب: الحمد لل�ه. إن م�ن املش�عوذين والدجاجلة من 

يق�وم بإهي�ام املرىض بأن قراءت�ه عىل مرضاه من الق�رآن. واحلال 
ا. كم�ن يطلب من  أن�ه يزاول أع�امالاً ال عالقة هلا بالق�رآن مطلقاً
املري�ض ثوبا أو اس�مه أو اس�م أمه أو اس�م أبي�ه أو أن يكون يف 
م�كان مظل�م ولي�س لديه أحد إال ه�ذا الدجال. وغ�ري ذلك مما 
حدثنا عن�ه الكثريون من املرىض عن طلبات هؤالء املش�عوذين 
والدجاجل�ة. فه�ذه الطلبات والترصفات ال عالق�ة هلا بام يقرؤه 
�ا عىل الناس إلهيام املريض  من القرآن فهو يقرأ من القرآن تدليساً
ب�أن عمله م�رشوع ومباح. وال يؤثر عىل الش�ياطني ومردة اجلان 
اهُلم م�ن القرآن طاملا أنه يري�د بذلك التلبيس  س�امع م�ا يتلوه دجرَّ
والتغري�ر والوص�ول إىل غايت�ه األثيم�ة من عبادهت�م وخدمتهم 

بمكافأهتم إياه بحّل ما يف مرضاه من السحر. واهلل أعلم. 
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س30: ه�ل التوج�ه إىل مثل ه�ؤالء املش�عوذين والدجاجلة 

والكه�ان والس�حرة ملن هو مضطر إىل ذلك ه�ل هذا جائز ومن 
باب االضطرار حيث إن الرورة تبيح املحرمات؟ 

الجواب: الحمد لله. قال تعاىل يف ذم اليهود وأس�باب غضبه 

ڀ    پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  عليه�م: 
ڀ  چ )البق�رة: 102( وذك�ر تع�اىل أن الس�حر مم�ا ُيَعلرِّم�ه 

ڀ   ڀ   ڀ    پ   چ  تع�اىل:  ق�ال  الن�اَس،  الش�ياطنُي 
ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺچ )البق�رة: 102( وذك�ر 
تعاىل أن علم الس�حر وتعلمه وتعليمه من الكفر باهلل. وقال ملسو هيلع هللا ىلص: 
من أتى كاهنا فس�أله فقد كفر بام أن�زل عىل حممد. وقال ملسو هيلع هللا ىلص: من 
ا. فالرجوع  ا فسأله مل تقبل له صالة أربعني يوماً أتى كاهناًا أو عرافاً
إىل الس�حرة والكهان والدجاجلة واملش�عوذين كف�ر بام أنزل اهلل 
عىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وتعريض إليامن العبد للخلل والبعد عن اهلل 
تعاىل ورسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقد هنانا عن الركون والرجوع إىل الكهان. 
واهلل س�بحانه وتعاىل ال ينهانا عن يشء إال ويفتح لنا أبواب اخلري 
والص�الح بام ه�و خري وأفضل مم�ا أمرن�ا باجتنابه فق�د هنانا عن 
الرجوع إىل الكهنة والس�حرة وأعطانا أسباب الوقاية منهم ومن 
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رشورهم بالتعوذ به س�بحانه من وساوس�هم ومهزاهتم وأسباب 
إرضاره�م ويف الرج�وع إليهم إش�عار هل�م بمكانته�م وقدرهتم 
ا  �ا ونافعاً ا وإهلاً وم�دى تس�لطهم. وعالج ذل�ك يف اإليامن ب�اهلل رباً
ومعطياًا وش�افياًا ال خري إال خريه وال فضل إال فضله. وما أصاب 
م�ن مصيبة إال بإذن اهلل وبقضائه وتدبريه ولو اجتمع الثقالن عىل 
ا مل ينفعوه إال بيشء قد كتبه اهلل له ولو اجتمعوا  أن ينفعوا ش�خصاً
ا مل يروه إال بيشء قد كتبه اهلل عليه. ويف  عىل أن يروا ش�خصاً
تق�وى اهلل تعاىل وحق التوكل عليه وإىل من بيده اخلري خرٌي كثري، 

قال تعاىل: چ   ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀہ  
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے    ے   ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

ۆ  چ )الطالق: 2 - ٣(  والله املستعان.
س31: سائل يسأل عن معنى الثبات يف احلياة اآلخرة يف قوله 

ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   چ  تع�اىل: 
ڃ  ڃ چ )إبراهيم: 27 (. 

الج�واب: الحمد لله. معن�ى يثبت اهلل الذين آمن�وا يف احلياة 

الدني�ا أن خيتم اهلل حياهتم بالثبات عىل دينه والش�هادة بوحدانيته 
ورس�الة رس�وله ومعنى تثبيت اهلل الذين آمن�وا يف احلياة اآلخرة 
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الثبات عىل الس�ؤال يف القرب باإلجابة احلقة املنجية من النار ومن 
غض�ب العزيز اجلبار وكذلك الثب�ات عىل الرصاط والثبات يوم 

اجلزاء واحلساب. واهلل أعلم.  
س32: ما حكم التداوي بالرقية؟

الج�واب: الحمد لله. ال ش�ك أن الرقية جائ�زة فقد ثبت أن 

جربيل ش رقى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وثبت كذلك أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ا من أصحابه ملسو هيلع هللا ىلص كانوا يف  رق�ى بعض أصحابه كام ثبت أن بعضاً
سفر واستضافوا بعض األعراب فلم ُيَضيرِّفوهم فأصيب َسيرُِّدهم 
بلسعة عقرب فجاؤا إليهم يسألوهنم هل فيهم قارئ فأجابوا نعم 
ولك�ن بأجر فق�رأ عليه أحدهم بفاحتة الكت�اب – احلمد هلل رب 
ا من الغنم  العاملني – فربأ من اللس�عة. وأعطوهم أجرهت�م قطيعاً
فقال أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ال نترصف يف هذا إال بعد س�ؤال 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: فسألوه فأقرهم عىل هذا ويف بعض الروايات قال 

وارضبوا يل معكم بسهم. واألخذ بالرقية ال ينايف التوكل.

ولكن ينبغي للرقية الرشعية: أن تكون من كتاب اهلل أو من سنة 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أو من األدعية اخلالية من الريب والشك وبعضهم 
زاد أن تكون باللغة العربية. وأال تش�تمل عىل طالسم ودعوات 
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ا س�بب وأن اهلل س�بحانه  مش�بوهة. وأن يك�ون االعتقاد فيها أهنرَّ
وتعاىل هو الش�ايف. ومن أس�باب حصول نتائجه�ا أن تكون ممن 
ُع�رف بالتقوى والص�الح، وطيب املأكل واملرشب واملكس�ب، 
وس�المة االعتق�اد وااللت�زام بأوام�ر اهلل ونواهيه والتق�رب إليه 

تعاىل بام حيبه ويرضاه. واهلل أعلم.

س33: يق�ال ب�أن 98% م�ن امل�رىض مرضهم ومه�ي وليس 

حقيقة فهل هذا صحيح؟
الج�واب: الحم�د لل�ه.  ال ش�ك أن جمموعة م�ن األمراض 

النفس�ية ه�ي أم�راض ومهي�ة وإحيائي�ة. اس�تجاب هل�ا املريض 
فاس�تحكم أمرها عليه وصار خياهُلا يالحقه يف كل حال. ولكن 
الق�ول بتحديد نس�بة معينة منها قول ال يس�تند ع�ىل حقيقة ولو 
قال القائل بأن بعض األمراض النفس�ية أو غالبها أمراض ومهية 

ا فيام يقول. واهلل أعلم. لكان حمقًّ

س34: هل للجن قوة يف التلبس يف اإلنسان؟

الج�واب: الحم�د لله. اجل�ن أح�د الثقل�ني الذي�ن خلقهام 

اهلل لعبادت�ه ق�ال تع�اىل: چ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 
)الذاري�ات: 56(.   وه�م كالثق�ل اآلخ�ر اإلنس. فيه�م الصالح 
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وفيه�م دون ذلك، قال تعاىل حكايةاً عن اجلن: چ ې  ې  ې   
 ې  ى  ىائ  ائ          ەئ  ەئ  چ )اجل�ن: 11( وق�ال عنه�م كذل�ك: 
چ  ىئ  ی  ی  ی     ی  جئحئ  چ )اجل�ن: 11 - 1٣( وق�ال كذلك 

عنه�م: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ   ڀ  
 .)15 )اجل�ن: 14 -  چ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ      ٺ  
 وال ش�ك أهنم يتلبس�ون باإلنس، قال تعاىل يف تش�بيه آكل الربا: 

ڀ   پ     پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    ٱ   چ 
ڀ  ڀ  ڀٺ  چ )البق�رة: 275(.  وق�د أعط�ى اهلل تع�اىل اب�ن 
آدم وس�ائل حتص�ني من فس�اق اجلن وكافرهيم وذل�ك بذكر اهلل 
تعاىل يف كل أمر من أمور العبد. وبمتابعة العبد األوراد واألدعية 
والتع�وذات من مهزات الش�ياطني ووساِس�هم وأوهامهم، قال 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ۀ   تع�اىل: چ 
ۀ  ہچ )املؤمن�ون: 97 - 98(، وق�ال تع�اىل: چ ہ  ھ  
ھ  ھ    ھ        ے  ےۓ  ۓ    ڭ    ڭ  ڭچ )فصلت: ٣6( 
وقد أمر ملسو هيلع هللا ىلص أمته بمتابعة قراءة آية الكريس يف الصباح واملساء ملا 
يف ذلك من حفظ اهلل عبده من الشيطان ومن نزغاته وكذلك األمر 
بالنس�بة للمحافظ�ة عىل قراءة املعوذتني وس�ورة اإلخالص كل 
صباح ومساء. فمن اس�تجاب لتوجيه اهلل تعاىل وتوصية رسوله 
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حمم�د ملسو هيلع هللا ىلص فقد أخذ بأس�باب محاية اهلل عبده م�ن الرشور األربعة 
املذكورة يف س�ورة الفلق ومن وس�اوس الوسواس اخلناس من 

اجِلنرَّة والناس. واهلل أعلم.   

س35: ما هو العالج الرشعي لوسوسة الشيطان؟ 

الج�واب: الحم�د لل�ه. الع�الج م�ن وس�اوس الش�يطان 

اإلكث�ار من االس�تعاذة باهلل منه ومن وساوس�ه ومهزات�ه ونفثاته 
ہ  ھ  ھ  ھ    ھ        ے   چ  تع�اىل:  ق�ال  وإحياءات�ه، 
ےۓ  ۓ    ڭ    ڭ  ڭچ )فصل�ت: ٣6(، وق�ال تعاىل: چ ڱ  
ہچ  ۀ   ۀ   ڻ     ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ  
)املؤمنون: 97 - 98( ولقد أكرم اهلل اإلنسان بعقل وبإرادة فيجب 
عليه أن يس�تغل هذه الكرامة م�ن اهلل فيكون له من عقله وإرادته 
ما يرد هبا وس�اوس الشيطان فهو العدو اللدود ال يأمر بمعروف 
وال ينهى عن منكر وإنام يأمر باملنكر وينهى عن املعروف واهلل يف 

عون العبد ما دام العبد يف تقوى ربه والله املستعان.
س36: ه�ل لإلنس�ان أن يس�أل املنجم�ني ويصدقه�م في�ام 

يقولون؟ 
الج�واب: الحمد لله. ثبت عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قول�ه: من أتى 
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ا. ويف رواية: فقد  ا أو كاهناًا فصدقه مل تقبل له صالة أربعني يوماً افاً عررَّ
كفر بام أنزل عىل حممد. فسؤال املنجمني وتصديقهم حرام موجب 

لغضب اهلل وعقابه ووسيلة إىل الكفر به والعياذ باهلل واهلل أعلم.

س37: ماهو حكم من يتوسل بفالن من األشخاص ويعتقد 

أنه ويل هلل وأقرب إىل اهلل؟
الج�واب: الحمد لل�ه. التوس�ل باملخلوقات م�ن اآلدميني 

وغريهم م�ن األمور البدعية املنكرة واملنافي�ة لكامل التوحيد فال 
جيوز أن يتوسل املسلم إال بأسامء اهلل وصفاته وبالعمل الصالح، 
قال تعاىل: چ  ڭ  ڭ   ۇ  چ )املائدة: ٣5( والوس�يلة إىل 
اهلل تع�اىل هي العمل الصالح واألخُذ بكل ما يّقرب إىل اهلل تعاىل 
فهذه هي الوسيلة املعتربة وأما التوسل بفالٍن الرسول أو النبي أو 
امللك أو الويل أو الش�يخ أو العابد أو غريهم فهذا باطل ومنكر. 
واعتق�اد أن�ه ويل اهلل وأنه أقرب إىل اهلل أو أنه أهل للتوس�ل. هذا 
�ى عىل اهلل أحد ف�اهلل تعاىل هو  االعتق�اد باط�ل وال جي�وز أن يزكرَّ
عامل الغيب والشهادة وهو العليم بذات الصدور. فقد يكون من 
ُتعتقد فيه الوالي�ة أماَم الناس يف لباس تقوى وصالح ويكون يف 
اخلف�اء يف حال من البعد ع�ن اهلل فيجب أن يكون اعتقادنا يف اهلل 
ا وجيب أن ندرك أنه ليس بيننا وبني ربنا واسطة ال  ا وإهلاً وحده ربًّ
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نصل إىل اهلل إال بسلوك إحدى هذه الوسائط فهو سبحانه وتعاىل 
اق�رب إلينا من حبل الوريد ولنا يف س�لفنا الصالح من الصحابة 

َباع. والله املستعان. والتابعني خري قدوة واترِّ
س38: عندن�ا رجل متدين يصيل ويزكي ويصوم وهو طبيب 

ا ويقول أن ال�داء والدواء  يف الط�ب الروحاين وال ُيعط�ي حجاباً
م�ن عند اهلل إنام جعلني اهلل س�بباًا يف ش�فائكم وه�و يدعو زواره 
بالتمس�ك بالدي�ن والقيام بأركانه وأنا متزوج منذ عدة س�نوات 

ومل أنجب فهل آثم إذا ذهبت إليه وطلبت العالج؟

ا نفسية  الجواب: الحمد لله. ال شك أن من األمراض أمراضاً

يك�ون من عالجه�ا الرقيُة والتأثرياُت النفس�ية. وق�د يوجد من 
الناس من يوفقه اهلل ويفتح عليه يف عالج هذه األمراض وشفائها 
بإذن اهلل تعاىل، والقرآُن أنزله اهلل سبحانه وتعاىل عىل عباده شفاءاً 

ألمراض قلوهبم وهدى ورمحة، قال تعاىل: چ ۀ  ۀ  ہ  ہ  
 ہ  ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  چ )اإلرساء: 82( 
وقد ثبت عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه رقى بعض أصحابه ورقاه جربيل 
ا ( فإذا كان هذا  ش وق�ال ملسو هيلع هللا ىلص ) البأس بالرقى ما مل تك�ن رشكاً
الطبي�ب ال�ذي ذك�ره الس�ائل يعال�ج مرض�اه بالرقي�ة الرشعية 
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والتأثريات النفسية اخلالية من استخدام الشياطني ومرده اجلان أو 
بالعالجات الطبيعية من نباتات أو تدليكات أو مترينات رياضية 
وأنه كام ذكره الس�ائل من حيث صالحه واس�تقامته وتعلقه باهلل 
تع�اىل يف جل�ب اخلري ودف�ع الرش ومل يظهر يف عالج�ه النفيس أو 
الروحي ما يدعو إىل الريبة والش�ك فال يظهر يل مانع من زيارته 

لطلب العالج. والله املستعان.

س39: هل صحيح أن األعور الدجال خيرج عىل محار يس�بق 

ا؟ الريح ومسافة أذن عن أذن أربعون ذراعاً
الجواب: الحمد لله. املس�يح الدجال خروجه من العالمات 

ا وجاء يف  ا بالغاً ر ملسو هيلع هللا ىلص منه حتذي�راً الك�ربى لقيام الس�اعة وقد ح�ذرَّ
ش�أنه عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث يف وصفه وفيام يدعو إليه من 
الرش و الضالل واالنحراف ويف االعتقاد والعمل. وعىل السائل 
أن يرج�ع إىل ما يف صحيح البخاري وصحيح مس�لم من أخبار 
وافي�ة وصحيح�ة ثابت�ة عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فيام يتعل�ق بالدجال 

وخروجه ووصف حاله وما يدعو إليه. والله املستعان. 

ا الس�مي واسم  س40: وس�مت وش�اماً عىل يدي اليرسى رمزاً

زوجتي وأخربين بعض األصدقاء أن هذا حرام. هل هذا صحيح؟ 
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الجواب: الحمد لله. ثبت عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قوله: لعن اهلل 

الواشمة واملستوشمة والواصلة واملستوصلة املغريات خللق اهلل. 

والواش�مة هي التي تقوم بعمل الوش�م يف نفسها أو يف غريها 
واملستوش�مة هي التي تقوم بوشم نفس�ها أوتطلب من الواشمة 

وشمها.
وتوجي�ه اللع�ن إىل النس�اء ألن ذلك هو الغال�ب عليهن دون 
الرج�ال فإذا فعل ذلك الرجال فإن احلكم يف ذلك واحد واللعنة 
موجه�ة إىل م�ن فعل ذلك من رج�ل أو امرأة حي�ث إن التعليل 

بتغيري خلق اهلل يعمُّ الذكَر واألنثى. واهلل أعلم. 

س41: كيف تكون الرقية الرشعية؟ وهل صحيح أن العسل 

من املفرجات؟ 
الجواب: الحمد لل�ه. الرقية الرشعية هي م�ا كانت من كتاب 

اهلل تعاىل مث�ل الفاحتة واملعوذات وآية الكريس وغري ذلك مما خيتاره 
الراقي من كتاب اهلل أو من األدعية النبوية الثابتة عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
أو عن أحد من أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. وجيب أن ال يعتقد الراقي 
واملرقي عليه يف الرقية الش�فاء وإنام الش�ايف هو اهلل وحده ال رشيك 
له وإنام هي سبب من أسباب الشفاء. والعسل مادة غذائية ودوائية. 
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ق�ال تعاىل يف ش�أنه: چ  ۀ  ہ  ہہ  چ )النح�ل: 69( وجاء رجل 
إىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يش�تكي من أن أخاه يتأمل من بطنه فأرش�ده ملسو هيلع هللا ىلص 
إىل العس�ل ففعل الرجل ثم جاء إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يذكر أنه أعطى 
ا. فق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: صدق اهلل وكذب بطن  أخاه العس�ل فلم ير لذلك أثراً

أخيك أسقه عسالاً ثم سقاه العسل فربئ. واهلل أعلم.

س42: أن�ا س�يدة متزوجة ويل أوالد. مش�كلتي أنن�ي تأتيني 

ا أن يكلمني من  حال�ه أح�ب أن أخلو فيها بنفيس وال أقب�ل أحداً
ا أمي وأصفهم بالكفار  حمارمي سواء زوجي أم أوالدي. وأحياناً
ذهبت إىل عدة أطباء نفس�انيني ولكن دون جدوى وحينام تأتيني 
ا أخرج يف الليل إىل املسجد  هذه احلالة أمكث ثالثة أشهر وأحياناً
ولك�ن كل هذا حي�دث دون ش�عور مني وبعد ف�رتة عندما أفيق 
أن�دم عىل ذلك وأندم عىل ما بدر مني. الرجاء تدلوين عىل الطب 

الرشعي هلذه احلالة؟ 
الج�واب: الحمد لله. الذي يظهر - واهلل أعلم - أن الس�ائلة 

مصابة بمرض نفيس وعالجه اإلكثار من ذكر اهلل تعاىل والتعلق به 
وحده يف االلتجاء إليه ودعائه واإليامن بأنه تعاىل هو املانع املعطي، 
النافع الضار، الشايف املعايف، ال خري إال خريه، وال فضل إال فضله، 
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وال نعم�ة إال منه، وال منّة إال له، وكذلك اإلكثار من تالوة فاحتة 
الكتاب واملعوذتني وس�ورة اإلخالص وآي�ة الكريس وغري ذلك 
مما يتيرس من القرآن الكريم وذلك يف الصباح واملساء وبعد الفراغ 
من كل صالة واإلكثار من التعوذ من الش�يطان الرجيم من مهزه 
ونفثه ونفخه، وهذا كله ال يتعارض مع زيارة األطباء النفسانيني 

وأخذ توصياهتم وعالجاهتم. والله املستعان. 

س43: ه�ل وضع الكتب واحلجب ع�ىل واجهات املحالت 

ا؟  التجارية والبيوت والسيارات ملنع العني واحلسد جائز رشعاً

َقى  الجواب: الحمد لله. روي عن رسول ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: إِنرَّ الرُّ

ٌك. وأنه قال ملسو هيلع هللا ىلص: من تعلق متيمة فال أتمرَّ اهلل  َوالترَّاَمئِ�َم َوالترَِّوَل�َة رِشْ
ل�ه ومن تعلرَّق َودَعةاً فال ودع اهلل ل�ه. هذه النصوص وغريها عن 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص تعط�ي الدلي�ل الواضح ع�ىل أن تعليق األحجبة 
عىل الس�يارات واملنازل والدكاكني واألطفال لغرض منع العني 
واحلسد يعترب من الرشك باهلل ملا يرتتب عىل التعلق هبذه األحجبة 
م�ن اعتقاد نفعها ودفعها الرر ُمن�اٍف للتوحيد أوكامله. حيث 
إن م�ن توحيد اهلل اإلي�امن بأن اهلل وحده هو املان�ع املعطي النافع 

الضار ال إله غريه وال رب سواه. والله املستعان.
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س44: ه�ل صحيح أن العب�د عندما يلتزم بطاع�ة اهلل يكون 

ا ربانياً�ا يقول لل�يشء كن فيك�ون - ب�إذن اهلل - وذلك من  عب�داً
ا ربانيًّا تقول لليشء  احلدي�ث القديس: )عبدي أطعني تكن عب�داً

كن فيكون(؟ 
الج�واب: الحمد لله. لق�د أجرى اهلل تعاىل يف س�ننه الكونية 

خللق�ه معج�زات وكرامات. أم�ا املعجزات فهي خاصة لرس�له 
ا هلم يف إرساهلم رسالاً منه تعاىل ألقوامهم. كمعجزات عيسى  تأييداً
وموس�ى وإبراهيم وصالح وغريهم من الرسل. وأما الكرامات 
فيش�رتك مع أنبياء اهلل ورس�له غريهم من عباد اهلل الصاحلني. إال 
أن ه�ذه الكرامات ال تص�ل إىل حد الربوبي�ة واإللوهية فإن من 
يق�ول لليشء كن فيكون هو اهلل وح�ده ال رشيك له، قال تعاىل: 

چ ائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئچ )يس: 82(.

ه ) عبدي أطعني  وأما م�ا ُذكر من احلديث القديس ال�ذي نصُّ
ا ربانيًّا تقول لليشء كن فيكون ( فهو حديث باطل فلم  تكن عبداً
يك�ن ألح�د من خلق اهلل تعاىل أن يقول ل�يشء كن فيكون. وإنام 
ذلك خاصٌّ هلل وحده دون َمْن س�واه واملعجزة للرس�ل وحدهم 
والكرام�ة هلم ولغريهم من عب�اد اهلل الصاحلني ممن هم عىل حال 

من االستقامة والتقى وسالمة االعتقاد والله املستعان.
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س45: أرجو تفس�ري قول�ه تعاىل يف حديث ق�ديس: )أنا عند 

حسن ظن عبدي يب( وقوله ملسو هيلع هللا ىلص فيام معناه ال تأمنوا مكر اهلل.

الج�واب: الحم�د لل�ه. جيب ع�ىل العب�د أن يتق�ي اهلل يف رسه 

ا  ا وهنياًا ووعداً وعالنيته وأن يتمسك بمقتضيات رشع اهلل تعاىل أمراً
ا وس�طاًا  ا وترغيباًا وترهيباًا. كام جيب عليه أن يس�لك مس�لكاً ووعيداً
ب�ني اخلوف والرجاء. فال ييأس من روح اهلل. وال يقنط من رمحته. 
بل جيب عليه أن حُيسن ظنه بربه فإنه ال ييأس من روح اهلل إال القوم 
الكافرون. وأال يغفل عن اخلوف من اهلل تعاىل. فإن الغفلة عن ذلك 
تورث قس�وة القلب واس�تهانة الوقوع فيام يغضب اهلل تعاىل. فمن 
كان هذا خلقه فهو يف عداد العاجزين الذين ُيتبعون نفوسهم هواها 
ويتمنَْوَن عىل اهلل األماين من غري عقد ألس�باب حتصيل مرضاة اهلل 

واخلوف من غضبه، قال تعاىل يف حق الغافلني:  چ ڃ  ڃ   
چچ  چ  چ    ڇ    ڇ  ڇ    ڇ  ڍچ )األعراف: 99( كام جيب 
غب�ة والرهبة وأن  أن يك�ون العبد وس�طا بني اخلوف والرجاء والررَّ

يأخذ بأسباب ذلك. والله املستعان.
س46: هل صحيح أن اإليامن َينُْقص ويزيد؟ 

الج�واب: الحمد لل�ه. نع�م، اإليامُن يزي�د بالطاع�ة وينقص 
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باملعصي�ة، ق�ال تع�اىل: چ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ  چ )التوبة: 124( 
وق�ال تع�اىل: چ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   چ )األنفال: 2(. 
وقال تعاىل يف ش�أن َمْن يف قلوهبم مرض إذا نزلت سورة يف كتاب 
اهلل: چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇچ 
)التوب�ة: 125( وقال ملسو هيلع هللا ىلص: ال ي�زين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال 
يرسق الس�ارق حني ي�رسق وهو مؤمن. وال ي�رشب اخلمر حني 
يرشهبا وهو مؤمن. فنفى ملسو هيلع هللا ىلص كامل اإليامن عن هؤالء من أصحاب 
املعايص. بمعنى أهنم  بارتكاهبم هذه اآلثام واملعايص ناقصو إيامن 
بمعاصيه�م إال أن تكون املعصية الرشك باهلل فينتفي برشكهم باهلل 

إيامهنم املطلق. وهذا دليل نقص اإليامن باملعصية. واهلل أعلم.
س47: من كثرة ما قرأت عن حتريم وحتليل التصوير ال أعرف 

ا مطوالاً عن التصوير هل  أين احلقيقة فأرجو من فضيلتكم رشحاً
هو حرام أم حالل؟ 

الج�واب: الحمد لل�ه. وردت أحاديث عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

بتحريم التصوير وَلْعِن املصورين؛ ألن التصوير هو أول وس�يلة 
للرشك باهلل كام ورد ذلك عن ابن عباس ؤ يف ذكر أول رشك 

باهلل وقع يف األرض يف قوم نوح ش. 
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والتصوير إما أن يكون مادة بارزة كالتامثيل ونحوها. فهذا النوع 
ال ش�ك يف حتريمه ويظهر - واهلل أعلم - إمجاُع علامء املسلمني عىل 
حتريم�ه وما حرم من يشء حرم اقتناؤه وبيعه ورشاؤه واس�تخدامه 
، وإم�ا أن يكون ب�امدة غري ب�ارزة كالتصوير  إال م�ا اس�تثناه الن�صُّ
باألل�وان فهذا حُمرَّرم وداخل يف معنى التصوي�ر الواردة فيه أحاديث 
النه�ي والوعي�د إذا كان ذل�ك تصوي�َر ذوي أرواح. وإما أن يكون 
ا شمسيًّا فتسمية هذا بالتصوير تسمية جمازية. حيث إن آخذ  تصويراً
ا. ألن التصوير احلقيقي يف مثل هذا  الص�ورة باآللة ال يعترب ُمَص�وراً
ما كان عن طريق املامرسة بالفرشاة واأللوان أو نحو ذلك كتصوير 
األوث�ان واألصن�ام بنحته�ا وهذا الن�وع من التصوير الش�ميس قد 
اختل�ف يف جوازه العل�امء فذهب بعضهم إىل ج�وازه باعتباره غري 
تصوير. وإنام هو َحْبُس ظل أش�به الظه�ور يف املرآة. وألن الصورة 
ا من إنسان وإنام هي صورة حقيقية  التي خترجها اآللة ليست تصويراً
خللق اهلل تعاىل. وغاية ما فيها القول بأهنا من األمور املش�تبهة. ومن 

اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه. واهلل أعلم.

س48: ه�ل جيوز للم�رأة أن تلبس السلس�لة الذهبية املتدلية 

منها اآليات القرآنية؟ 
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الجواب: الحمد لله. ال يظهر يل بأس أن تلبس املرأة السالسل 

الذهبية املشتملة عىل بعض اآليات القرآنية ولكن جيب أن ختلعها 
ا ملا تش�تمل  عن�د دخول احل�امم أو اتصافها بح�دث أكرب احرتاماً
علي�ه من الق�رآن. فإن حمل كتاب اهلل وما يش�تمل عليه االحرتاُم 

والتقديُر والبعُد عن تعريضه ملا ينايف ذلك. واهلل أعلم. 

س49: هل هناك دعاء مأثور عند الضيق واالكتئاب؟ 

الج�واب: الحمد لله. نعم هن�اك أدعية كثرية يف ذلك، منها ما 

ورد عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومنها ما يفتح اهلل به عىل بعض عباده. ومن 
ذلك أن يدعو العبد ربه بقوله: اللهم إين أسألك بكل اسم هو لك 
ا من خلقك  س�ميت به نفس�ك أو أنزلته يف كتابك أو علمت�ه أحداً
أو اس�تأثرت به يف علم الغيب عندك أن جتعل القرآن العظيم ربيع 

قلبي ونور صدري وجالء أحزاين وذهاب مهومي وغمومي.

ا: الله�م إين أعوذبك من اهل�م والغم واحلزن  وم�ن ذلك أيضاً
ومن غلبة الدين وقهر الرجال. والله املستعان. 

س50: أنا عامل معامري مسلم هل جيوز يل أن أعمل يف إنشاء 

كنيسة للنصارى؟ 
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الج�واب: الحمد لله. يقول اهلل تبارك وتعاىل: چ  ەئ  وئ  

وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  چ )املائ�دة: 2( وحي�ث إن 
الكنيسة معبد يزاول فيه الرشك باهلل. والرشك باهلل أكرب املوبقات 
ا. حيث إن النص�ارى يعبدون فيها مع اهلل  وأعظمه�ا إثاماً وإجراماً
 املسيح عيسى بن مريم بدعوى أنه ابن اهلل - تعاىل اهلل وتقدس - 

وه�ذا م�ن أعظ�م الكف�ر ب�اهلل تعاىل ق�ال تع�اىل: چٹ  ٹ  
وق�ال   )72 )املائ�دة:  ڦچ  ڦ  ڤ   ڤ    ڤ   ڤ     ٹ   ٹ  
 تعاىل چژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ چ )املائدة: 7٣( 
وهاتان املقالتان هي قول النصارى ومعتقدهم وعملهم. واليهود 
ا ابن اهلل تعاىل اهلل وتقدس ع�ام يقول الظاملون  يقول�ون بأن عزي�راً
ا. وبناء عىل ه�ذا فإن معابد اليهود والنصارى ومعابد  ا كبرياً علوًّ
غريه�م من غري املس�لمني كاهلنادك والبوذيني معاب�د إثم وظلم 
وكف�ر بوحداني�ة اهلل وإرشاك ب�ه م�ع غ�ريه. فاملس�امهة يف بنائها 
تعاون عىل اإلثم والعدوان فال يظهر ىل جواز اش�رتاك املس�لم يف 

بناء كنيسة للنصارى ملا ذكرنا. واهلل أعلم.
س51: هل الرشوة لتسهيل إجراء بعض األعامل حالل أم حرام؟

�ا لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: لعن  الج�واب: الحمد لله. الرش�وة حرام مطلقاً
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اهلل الرايش واملرتيش والرائش بينهام. ملا هلا من أسباب التأثري عىل 
النفوس يف غمط احلقوق واحلكم بغري ما أنزل اهلل. واهلل أعلم.

س52: هل صحيح أن البيت الذي يوجد فيه كلب ال تدخله 

املالئكة؟ 
الجواب: الحمد لله. نعم، صحيح فقد ثبت عن رس�ول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص أن املالئكة ال تدخل بيتاًا فيه صورة وال كلب. واهلل أعلم.
س53:  ما هي رشوط التوبة؟ 

الج�واب: الحمد لله. من فضل اهلل تعاىل ع�ىل عباده أن فتح 

هلم أبواب التوبة من الذنوب واخلطايا قال تعاىل: چ ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ)التحريم: 8( وقال تعاىل يف استثناء 

عق�اب من يقرتف معصية ثم يتوب: چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ڇ    ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ   چ     ڃ   ڃ    ڃ  
ڍچ )الفرق�ان: 70( وال تص�ح التوبة من املعايص عند املوت 
وال بع�د طل�وع الش�مس من مغرهب�ا. ولكنها تص�ح ممن يعمل 
الس�يئات ثم يتوب من قريب. وهلذا اش�رتط العلامء للتوبة ثالثة 
رشوط حل�ق اهلل تع�اىل. أحدها اإلقالع عن الذن�ب. الثاين العزم 
ع�ىل عدم العودة إليه. الثالث الندم عىل فعله. وإذا كان موضوع 
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التوبة يتعلق بحق آدمي فيش�رتط مع الرشوط الثالثة رشط رابع 
ه�و التحلل من مظلمة اآلدمي بإرج�اع احلق إليه أو صفحه عن 
ذلك. ألن حق اآلدمي قائم ال يس�قطه إال تنازله عن ذلك بطيب 

نفس منه. واهلل أعلم.

س54: م�ا حك�م تعليق لوحات مكتوب عليه�ا آيات قرآنية 

أوأحاديث نبوية عىل اجلدران يف املنازل للزينة؟

الج�واب: الحمد لله. ال يظهر يل بأس يف ذل�ك ألن تعليقها 

يف اجل�دران حم�ل اح�رتام هل�ا. وإقام�ة فرصة مل�ن ينظ�ر إليها أن 
يتأملها من حيث منطوقها و مدلوهلا واالعتبار بام توجه إليه هذه 
النصوص من وعد أو وعيد أو ترغيب أو ترهيب أو أمر أو هني. 
وال ش�ك أن وجودها وجود حق يف مكان قد يعلق فيه باطل من 

صور ونحوها. واهلل أعلم.
س55: هل ترد التحية عىل املرشكني الذين يبدؤون هبا أم ال؟ 

الجواب: الحمد لله. قال تعاىل: چ ھ ے ے ۓ ۓ 

إذا  قول�ه:  ملسو هيلع هللا ىلص  عن�ه  وروى   )94 )النس�اء:  چ  ڭ  ڭ  ڭ 
س�لم عليك�م أهل الكتاب فقول�وا وعليكم. فمن آداب اإلس�الم 
وأخالقياته رد التحية بمثلها أو بأحس�ن منه�ا عىل َمْن كان البادئ 
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هبا سواء أكان مسلام أم كان غري مسلم، ولعموم قوله تعاىل: چی 
جئ حئ مئ ىئ يئ جب حبخب چ )النساء: 86(. واهلل أعلم.

س56: هل جيوز مصادقة أهل الكتاب من اليهود والنصارى؟ 

الجواب: الحمد لله. ال ش�ك أن اليه�ود والنصارى هم ممن 

حادرَّ اهلل ورس�وله. قال تع�اىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   
ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  چ )املجادل�ة: 22( ف�ال جي�وز للمس�لم أن 
�ا أو نرصانيًّا أو غريهم من الكف�ار ولكن جيوز له  يص�ادق هيوديًّ
التعام�ل مع�ه ومواصلته بام يمك�ن أن يكون س�بباًا يف انقياده إىل 

اإلس�الم ق�ال تع�اىل: چ ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ    ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ 
)املمتحنة: 8( والخيفى أن مربهتم ليس�ت مرتبطة باملحبة. فاملحبة 
وامل�ودة أمر معن�وي حمله القلب ال ارتباط به م�ع األمور العملية 
كالرب واإلحس�ان ولكن جيب أن تكون مربة الكتايب واإلحس�ان 
ا عىل املس�لمني ف�إن كان ممن  يكيد  ل�ه مرشوطة ب�أال يكون حرباً
لإلس�الم واملس�لمني بلس�انه أو فعله فتج�ب مظاهرت�ه بالعداء 

والبعد عن توليه والتعامل معه. والله املستعان.  
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س57: يعتق�د بعض الناس أن كل م�ن قال ال اله إال اهلل وأن 

ا رس�ول اهلل ولو مرة واحدة حلت له شفاعة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  حممداً
ا س�يئاًا. فه�ل هذا صحيح وما هي ش�فاعة  حتى لو كان ش�خصاً

الرسول عليه الصالة والسالم؟ 

الج�واب الحمد لله: جاء عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قوُله ُأمرت 

أن أقات�ل الن�اس حت�ى يش�هدوا أن ال إله إال اهلل وأين رس�ول 
اهلل ف�إذا فعلوا ذل�ك عصموا مني دماءه�م وأمواهلم إال بحق 
اإلس�الم وحس�اهبم ع�ىل اهلل أو كام ق�ال ملسو هيلع هللا ىلص وق�د احتج هبذا 
احلدي�ث عمر بن اخلطاب ؤ يف مع�رض معارضته أبا بكر 
الصدي�ق ؤ يف عزمه عىل قتال مانع�ي الزكاة حيث قال له: 
ا رسول  كيف نقاتلهم وهم يشهدون أن ال إله إال اهلل وأن حممداً
ق بني الصالة والزكاة إىل  اهلل. فقال ؤ: واهلل ألقاتلن من فررَّ
ا رس�ول اهلل  آخر ما قال. فمن ش�هد أن ال إله إال اهلل وأن حممداً
بلسانه فقط دون أن يعتقد معناها بقلبه أو أن يعمل بمقتضاها 
بجوارح�ه فهذا ليس م�ن أهل اإليامن. وأما إن كان مؤمناًا باهلل 
وبرس�الة رس�ول اهلل بلس�انه وقلبه وعمله إال أن�ه يقرتف من 
ا بذلك فهو حتت مش�يئة اهلل تعاىل إن  الس�يئات ما جيعله فاس�قاً
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ش�اء عذبه بس�يئاته ثم أدخله اجلنة وإن شاء غفر له قال تعاىل: 
کچ  ک     ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ     ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   چڌ  

)النس�اء: 116( ويُرجى أن ينال شفاعة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ألن من 
أقس�ام ش�فاعته ملسو هيلع هللا ىلص أن يش�فع يف قوم اس�تحقوا النار بذنوهبم 
فيشفع هلم أال يدخلوها. وأن يشفع يف قوم دخلوا النار فيشفع 

هلم أن خيرجوا منها ويدخلوا اجلنة.
وقد س�أل أب�و هريرة ؤ رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: من أس�عد 
ا  الناس بشفاعتك يا رسول اهلل؟ قال: من قال ال إله إال اهلل خالصاً
م�ن قلب�ه. ويالحظ أن الش�فاعة ال تت�م من أي من عب�اد اهلل إال 
برشطني أحدمها رضا اهلل عن املشفوع له والثاين إذن اهلل للشافع. 
قال تعاىل: »وال يشفعون إال ملن ارتىض« قال تعاىل: »من ذا الذي 

يشفع عنده إال بإذنه« واهلل أعلم. 
س58: ما حكم االحتفال بعيد األم وأعياد امليالد؟ 

الج�واب: الحمد لل�ه. االحتفال بأعياد مل يكن هلا مس�تند يف 

اإلس�الم غري جائز وهو مس�امهة يف إش�اعة الب�دع والضالالت 
واملحدث�ات وق�د ب�نيرَّ ملسو هيلع هللا ىلص أن األعياد اإلس�المية ثالث�ة هي يوم 
اجلمع�ة وعيد الفطر وعيد األضحى وما عداها فهي أعياد باطلة 
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 . مبتدع�ة وقد ق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: من عمل عمالاً ليس علي�ه أمرنا فهو َردٌّ
ويف رواي�ة: م�ن أح�دث يف أمرنا هذا ما ليس من�ه فهو رد. وقال 
ملسو هيلع هللا ىلص: عليكم بس�نتي وسنة اخللفاء الراش�دين املهديني من بعدي 
وا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن  متسكوا هبا وَعضُّ
كل حمدث�ة بدع�ة وكل بدع�ة ضاللة. ويف رواي�ة وكلرَّ ضاللة يف 

النار.واهلل أعلم. 
س59: هناك إمام يقوم مع املأمومني بالدعاء عقب كل صالة 

فهل هذه بدعة. ما حكم ذلك؟ 
الجواب: الحمد لله. يتعني عىل املس�لم أن يأخذ بسنة رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص القولي�ة والفعلي�ة والتقريرية. ثم ب�ام كان عليه أصحاب 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من ه�دي وانتهاج. وبالنظر يف س�نة رس�ول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص وتتبعه�ا مل نجد يف س�نته ملسو هيلع هللا ىلص إنه كان بع�د فراغه من الصالة 
يدع�و ويدع�و معه املأموم�ون من أصحاب�ه دع�اءاً مجاعيًّا فليس 
يدع�و ويدع�و بع�ده أو معه املصل�ون وليس يدع�و ويؤمن عىل 
دعائه املصلون وال ش�ك أن اخلري كل اخلري يف اتباع س�نة رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص والتمس�ك هب�ا وترك م�ا خيالفها من ق�ول أو عمل لقوله 
ملسو هيلع هللا ىلص: م�ن أح�دث يف أمرنا هذا م�ا ليس منه فه�و رد. ويف رواية: 
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م�ن عمل عمال  ليس عليه أمرنا فهو رد. وحيث إن هذا الصنيع 
الذي ذكره السائل عن هذا اإلمام ومن معه من املأمومني مل يكن 
ِوفق سنة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فهو من األمور املبتدعة. وأمور العبادة 
متوق�ف أمر مرشوعيتها عىل األمر هبا من اهلل أو ممن ال ينطق عن 

اهلوى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. والله أعلم.
س60: ه�ل جتوز ق�راءة األوراد بعد الص�الة بصوت مرتفع 

ومجاعي؟ 
الج�واب: الحمد لله. ق�راءة الورد بعد الصالة ال س�يام بعد 

صالة الفجر وبعد صالة املغرب من األمور التي ينبغي للعبد أن 
يفتتح صباحه ومس�اءه هبا فيقرأ الفاحتة واملعوذات وآية الكريس 
وما يتي�رس من القرآن من غريها وما ورد من األدعية وصيغ محد 
اهلل وش�كره والثناء عليه وااللتج�اء إليه يف طلب الرزق والعناية 
والرعاي�ة واحلف�ظ والتأييد والتوفي�ق ملا حيبه ويرض�اه ينبغي أن 
يك�ون ذلك بصوت هادئ غري مرتف�ع. وال جيوز أن يكون ذلك 
مجاعيًّ�ا لع�دم ورود ذل�ك عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وال ع�ن أصحابه 
والتابعني هلم. وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو 
. فذلك  . ويف رواي�ة م�ن أح�دث يف أمرنا ما ليس منه فه�و َردٌّ َردٌّ

بدعة وكل بدعة ضاللة. واهلل أعلم. 
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س61: عندم�ا نم�ر عىل مقاب�ر أو نذكر أح�د األموات يقول 

بعض الناس الفاحتة للمتوىف فهل هذا جيوز؟ 

الجواب: الحمد لله. يف الصحيح عن عائشة b أن رسول 

. ويف  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال: م�ن أح�دث يف أمرنا هذا ما ليس من�ه فهو َردٌّ
. وقد حذر ملسو هيلع هللا ىلص   رواي�ة: م�ن عمل عمال  ليس عليه أمرنا فه�و َردٌّ
م�ن االبت�داع يف الدي�ن وأكد عىل رضورة التمس�ك بس�نته ملسو هيلع هللا ىلص 
فقال: عليكم بس�نتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي 
وا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن  متسكوا هبا وَعضُّ
كل حمدث�ة بدع�ة وكل بدعة ضالل�ة  ويف رواي�ة وكل ضاللة يف 
النار.  ومل يرد عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان يقرأ س�ورة الفاحتة عىل 
أرواح املوتى سواء أكان ذلك ىف تشييع جنائزهم أم كان يف زيارته 
هل�م يف مقابره�م أم حني يذكرهم بعد موهت�م. ومل يكن أحد من 
أصحابه أو من التابعني يفعل ش�يئاًا من ذلك. وإنام املرشوع عند 
تذك�ر املوتى أو زيارهتم يف مقابره�م الدعاء هلم باملغفرة والرمحة 
كأن يقول عند زيارته املوتى يف قبورهم: الس�الم عليكم دار قوم 
مؤمن�ني وإنا إن ش�اء اهلل بكم الحقون. الله�م ال حترمنا أجرهم 
وال َتْفتنرَّا بعدهم واغفر لنا وهلم. أما قراءة الفاحتة ألرواحهم فهو 
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بدع�ة حمدثة مردودة عىل أهله�ا. يعود عليهم بال�وزر ال باألجر 
ألن كل حمدثة يف النار حمدثها والعامل هبا. واهلل أعلم. 

س62: ه�ل قول )صدق اهلل العظي�م( يف آخر التالوة للقرآن 

بدعة؟ 
الج�واب: الحمد لله. ال ش�ك أن إي�امن كل واحد منا معرش 

ا وباإلس�الم دينا وبمحمد  املس�لمني يقتيض منا التصديق باهلل ربًّ
ملسو هيلع هللا ىلص نبيًّا رسوال. وأن من اإليامن باهلل وبرسالة رسول اهلل التصديق 
بكت�اب اهلل تع�اىل القرآن الكري�م وأنه كالم اهلل حقيق�ة، منه بدأ 
وإلي�ه يعود. قال تعاىل: چڈ  ژ  ژچ )آل عمران: 95( فصدق 
اهلل تع�اىل يف قول�ه ويف إخباره وأخباره وفيام جاء يف كتابه الكريم 
من وعد ووعيد وترغيب وترهيب وإخبار بالغيب وبام جاء عن 

األمم السابقة وما فعل اهلل هبم بام فيه العربة والعظة.

ا إىل أن املس�لمني مس�ئوولون عن االتباع ومنهيون  ولكن نظراً
ع�ن االبتداع قال ملسو هيلع هللا ىلص: من أحدث يف أمرن�ا هذا ما ليس منه فهو 
. وحيث  . ويف رواي�ة: من عم�ل عمالاً ليس عليه أمرنا فهو َردٌّ َردٌّ
مل يثب�ت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وال عن أحد من أصحابه وال عن التابعني 
ومن تبعهم من س�لف ه�ذه األمة أهنم خيتم�ون قراءاهتم القرآن 
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بق�ول ص�دق اهلل العظيم وإنام جاء ذلك م�ن متأخري هذه األمة 
عىل سبيل االبتداع فيجب علينا التخيل عن أي بدعة مهام كانت 
بِعوا وال  ومهام قيل بحس�نها. يقول عبد اهلل بن مس�عود ؤ:: اترَّ

تبتدعوا فقد ُكفيتم. واهلل أعلم.

س63: عندنا عادات يف األعياد يأخذ الناس اخلبز واحللويات 

والفاكه�ة ويذهبون هبا إىل املقابر ويأت�ون بقارئ يقرأ هلم بعض 
الس�ور م�ن الق�رآن الكري�م ويعطونه ه�ذه احلاج�ات. هل هذا 

جائز؟ وهل يعترب من الصدقة عن امليت؟  
الج�واب: الحمد لله. ما ذكره الس�ائل من الع�ادات يف األعياد 

ا وحلوى وفاكهة ويذهبون بذلك إىل  عندهم بحي�ث يأخذون خبزاً
املقابر ومعهم قارئ ُمْسَتأجر للقراءة عىل األموات ويعطونه احللوى 
واخلبز إىل آخر الس�ؤال: الش�ك أن هذا من الب�دع املحدثة املنكرة 
ومن وس�اوس الشيطان واحياءاته ومهزاته وملزاته ومن نفخه ونفثه. 
وامل�رشوع عند زيارة القبور الدع�اء لألموات بالرمحة واملغفرة كأن 
يقول: السالم عليكم دار قوم مؤمنني وإنا إن شاء اهلل بكم الحقون 

اللهم ال حترمنا أجرهم وال تفتنا بعدهم واغفر لنا وهلم.

وم�ن حكمة مرشوعية زيارة القبور للرجال أهنا تذكر اآلخرة 
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لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: كنت هنيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها فإهنا تذكر 
اآلخرة. واهلل أعلم.

س64: ه�ل ه�ذا احلديث صحيح: عن أن�س ؤ قال: قال 

رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: من صىلرَّ ليلة األربعاء أربع ركعات يقرأ يف كل 
ركعة فاحتة الكتاب مرة وسورة اإلخالص مائة مرة فإذا فرغ من 

صالته ينام ووجهه إىل القبلة فإنه يراين؟ 

الج�واب: الحمد لل�ه. ال أعلم هلذا احلدي�ث أصال وهو من 

افرتاءات أهل التصوف. واهلل أعلم 

س65: هل لليلة النصف من شعبان خاصية متيزها عن غريها 

ها بدعاء معني؟  من الليايل وهل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص خصرَّ

الج�واب: الحمد لل�ه. ورد يف فضل هذه الليل�ة آثار ضعيفة 

وق�د كان بعض الس�لف الصالح حييي ليلة النصف من ش�عبان 
ويضاع�ف عمل�ه الصالح من هتج�د وزيادة يف ت�الوة كتاب اهلل 
وإكث�ار يف احلمد والش�كر والتكبري واالس�تغفار. ولك�ن مل ُيْرَو 
عن أحد منهم أهن�م كانوا جيتمعون عىل إحيائها. فاالجتامع عىل 

إحيائها بدعة. واهلل أعلم. 
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س66: هل القول بأن أقس�ام التوحي�د أربعة وأن الرابع منها 

هو احلاكمية. هل هذا صحيح؟  
الج�واب: الحمد لله. الذي عليه املحققون من أهل العلم يف 

القدي�م واحلديث أن التوحيد ثالثة أقس�ام هي:  توحيد الربوبية 
وتوحي�د األلوهية، وتوحيد األس�امء والصفات. ومل نس�مع من 
مش�ائخنا وعلامئن�ا ومل نقرأ مما قرأناه يف كتب أس�الفنا الصاحلني 
ا هو  العلامء املهديني أهل الس�نة واجلامعة أن للتوحيد قس�اماً رابعاً
احلاكمية ومن أحدث يف أمرنا ما ليس منه فهو َردٌّ وقد أمجع أهل 
العلم من فقهاء وأصوليني عىل رفض َوَردرِّ أي قول جديد خيالف 

ما أمجعت عليه أمة اإلسالم. 
وإذا كان املقص�ود باحلاكمي�ة توحيد اهلل باحلك�م وأنه ال حكم 
إال هلل، فه�ذا صحيح وهو داخل يف مفه�وم توحيد الربوبية حيث 
إن توحي�د الربوبية هو اإلقرار واإلي�امن بأن اهلل هو اخلالق الرازق 
املحي�ي املميت املدبر جلمي�ع األمور ال مانع مل�ا أعطى وال معطي 
مل�ا منع بيده ملك�وت كل يشء وبيده مقاليد الس�اموات واألرض 
خال�ق كل يشء ومليكه. س�لطانه ش�امل، وقدرت�ه ال حدود هلا، 
وأمره إذا أراد اليشء قال له كن فيكون. ما ش�اء كان وما مل يش�أ مل 

يكن. وقد جاء يف ثالث آيات من سورة املائدة:
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أن م�ن مل حيكم بام أنزل اهلل فأولئك هم الفاس�قون والكافرون 
والظاملون. 

ومعنى احلكم بام أنزل اهلل احلكم بكتاب اهلل وس�نة رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص 
وب�ام تقتضيه قواعد اإلس�الم وأصول�ه ومبادئه ومقاص�ده. وإذا 
كان يف النصوص إمجال أو احتامل يف االستدالل أو مل جيد احلاكم 
ا يف كتاب اهلل أو يف سنة رسول اهلل رجع األمر به إىل االجتهاد  نصًّ
وقد أقر ملسو هيلع هللا ىلص معاذ بن جبل ؤ حينام بعثه قاضياًا يف اليمن. قال: 
أرج�ُع إىل كت�اب اهلل فإن مل أجد فإىل س�نة رس�ول اهلل فإِن مل أجد 
أجتهد َجْهدي. فقال ملسو هيلع هللا ىلص: احلمد هلل الذي وفق رسول رسوِل اهلل 
ملا ُيريض اهللَ ورسوَله. أو كام قال ملسو هيلع هللا ىلص. وقد اعترب أهل العلم أن ما 
تقتضيه املصالح املرسلة واالستحسان مما تتحقق به مصالح البالد 
والعباد من حكم اهلل. فقد جاء اإلس�الم بتحصيل املصالح ونفي 
املفاس�د. فكل أمر يقتيض العدل واملصلحة فهو من رشع اهلل وإن 
مل ي�أِت نصٌّ خاصٌّ به. وهذا يعني أن تنظيامت الدولة فيام يتحقق 
به أم�ن البالد ومحاية حقوق أهلها من أم�وال ونفوس وأعراض 
واعتق�اد وبام ال خمالفة فيه لنص�وص رشعية هذه التنظيامت تعترب 
م�ن اإلس�الم. ومن أح�كام رب العب�اد وال خيف�ى أن والة أمور 
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املس�لمني هم خلفاء اهلل يف أرضه. ق�ال تعاىل:  چ ۈئ ېئ ېئ 
ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی چ )النساء: 59(.

وذك�ر ابن عقيل - رمحه اهلل - وهو من فقهاء احلنابلة - قال 
يف كتابه  الفنون: لو أن هناك طريقان فمنع ويل األمر استطراق 
أحدمه�ا ملصلح�ة عامة تعنيرَّ األخ�ذ بطاعته واعترب اس�تطراق 
ا لنهي السلطان استطراقه وإن كان يف األصل  هذا الطريق حمرماً

مباح االستطراق.
واخلالصة: أن احلك�م هلل تعاىل وأن هذا من خصائص توحيد 
الربوبي�ة وأن والة أم�ور املس�لمني خلف�اء اهلل يف أرضه وأن من 
جت�اوز أم�ر اهلل تع�اىل فحكم بغري م�ا أنزل اهلل فهو كافر وفاس�ق 
وظ�امل. وأن احلك�م بمقت�ىض قواعد اإلس�الم وأصول�ه ومبادئه 
حك�م بام أنزل اهلل. وأن احلكم بمقتىض نصوص كتاب اهلل تعاىل 
وس�نة رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص مقدم عىل األخذ باالجته�اد وأن االجتهاد ال 

جيوز مع وجود نصوص رشعية. والله املستعان.  

س67: ش�اب ذه�ب إىل مش�عوذ ك�ي يعمل ل�ه عمال جيعل 

ا، فأعطاه املش�عوذ ثالث  أب�اه ينفذ مجيع طلباته وحيبه حبًّا ش�ديداً
ورق�ات الورقة األوىل فيها آي�ة قرآنية وأمره بدفنها، والثانية فيها 
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آي�ة قرآنية وأم�ره برميها يف البح�ر، والثالثة فيها طالس�م وأمره 
أن يكتبه�ا يف ك�وب ماء ويس�قيه ألبيه، وفعل الش�اب كل هذه 
الطلبات ومل حيصل ما كان ينش�ده الش�اب، واآلن الش�اب تاب 
ر عن ذنبه هذا ويعالج نفسه ويعالج أبوه إن  إىل اهلل ويريد أن ُيَكفرَّ

كان قد ترر فامذا يفعل؟ 

الج�واب: الحم�د لله. ال ش�ك أن إتي�ان الكهان والس�حرة 

واملش�عوذين وس�ؤاهلم الغيب أو نحو ما سأله هذا السائل يعترب 
م�ن األم�ور املحرمة واملنافية لك�امل التوحيد  ق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: من أتى 
كاهن�ا فصدق�ه فقد كف�ر بام أنزل ع�ىل حممد. ويف رواي�ة أنه ملسو هيلع هللا ىلص 
ا. وليس لذلك كفارة غري التوبة  قال: مل تقبل له صالة أربعني يوماً
النص�وح واإلكثار من الن�دم عىل ذلك الفعل وكثرة االس�تغفار 

والدعاء ويتوب اهلل عىل من تاب. والله املستعان. 
س68: ما هي البدعة احلس�نة يف اإلس�الم؟ وهل يف اإلس�الم 

بدعة حسنة وأخرى سيئة؟ 
الج�واب: الحمد لله. ليس يف اإلس�الم بدعة حس�نة وبدعة 

سيئة بل األمر ما قاله ملسو هيلع هللا ىلص: كل بدعة ضاللة. فالبدعة كلها ضالل 
وإح�داث ومنك�ر وقد ق�ال ملسو هيلع هللا ىلص بصيغة التعمي�م: من أحدث يف 
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. ويف رواي�ة: من عمل عمال ليس  أمرن�ا ه�ذا ما ليس منه فهو َردٌّ
. عليه أمرنا فهو َردٌّ

ا بال قيد وال اس�تثناء فقال: عليكم  وحذر ملسو هيلع هللا ىلص من البدع مطلقاً
ُكوا هبا  بس�نتي وس�نة اخللفاء الراش�دين املهديني من بعدي مَتَسرَّ
�وا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة  وَعضُّ

بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار.
واملقام يقتيض بسط القول ولكن جمال الفتوى ال يسمح بذلك 
وُأحيل السائل إىل بحٍث يل يف البدعةجرى نرشه يف هذا الكتاب. 

واهلل أعلم. 

س69: هل املذاهب سبب يف تفرق املسلمني وتشتتهم أم هي 

رمحة كام يقولون؟ 
الجواب: الحم�د لله. املذاهب الفقهي�ة األربعة وغريها من 

مذاهب املسلمني الفقهية هي أقوال بعض أئمة اإلسالم وفقهائه 
وكل مذه�ب منها مبني ع�ىل أصول وقواعد عامة مس�تمدة من 
أصول اإلس�الم وقواعده من كتاب اهلل تعاىل ومن س�نة رس�وله 
حمم�د ملسو هيلع هللا ىلص وم�ن اإلمجاع املعت�رب وم�ن القياس الصحي�ح. وكل 
مذهب من املذاهب األربعة احلنفي واملالكي والشافعي واحلنبيل 
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مذهب إسالمي كل أحكامه ومسائله ورواياته وأقواله ووجوهه 
هلا س�ندها من العقل والنقل واالعتبار. وال جيوز ألي مس�لم أن 
يطع�ن فيها بطعن ُيْش�ِعر بتنق�ص أهلها وأصحاهب�ا. ولقد بذل 
فقه�اء هذه املذاهب قدماؤه�م ومتأخروهم اجلهَد واالجتهاد يف 
سبيل الوصول إىل احلق الذي هو حكم اهلل ورسوله. وإن خالف 
بعَضه�م التوفيُق يف القول بالصواب فله أجر االجتهاد، وخطؤه 
مغفور. وأرجو من الس�ائل أن يرجع يف حتصيل اإلجابة الشافية 
الوافية إىل كتاب لش�يخ اإلس�الم ابن تيمية رمح�ه اهلل )رفع املالم 

عن األئمة األعالم(. والله املستعان.

س70: م�ا معنى كلمة عل�امين  كأن نقول: إن الكاتب الفالين 

علامين والدولة كذا علامنية؟
– م�ن  – عل�امين  ه�ذا الوص�ف  الج�واب: الحم�د لل�ه. 

املصطلحات املس�تحدثة واملش�هور عن معن�اه أن من يوصف به 
فه�و ممن ال ينتس�ب إىل دي�ن معني أو ليس له مزيد متس�ك بدينه 
والتقي�د بمقتضيات�ه. ب�ل هدف�ه يف هذه احلي�اة أن يعي�ش ليأكل 
وي�رشب ويتمتع بمباهج احلياة الدني�ا وزينتها من غري أن يكون 

له عقيدة يف حياة أخرى أو أن يكون لديه شك يف ذلك.



)261(

وهذا الوصف يف رأيي قريب من الوصف بالدهري. والدولة 
املوصوفة بالعلامنية هي التي ال تنتسب إىل دين معني فكل األديان 
عنده�ا متقاربة فتعطي كل جمتمع حرية أهل�ه يف الدين والدعوة 
إلي�ه ب�رشط أال يم�س ذل�ك كياهنا الس�يايس أو االقتص�ادي أو 
االجتامع�ي هذا ما نفهمه عن العلامنيني والدولِة العلامنية. أعاذنا 
اهلل من الكفر باهلل ومن البعد عن دين اإلس�الم الذي ارتضاه اهلل 

لنا دينا. واهلل أعلم 
س71: النائح�ة الت�ي تبك�ي عىل امليت وتش�ق اجلي�وب وتلطم 

اخلدود. هل هذا خيرجها من اإلسالم وماذا عليها لو تابت ورجعت؟ 

الجواب: الحمد لله. النياحة عىل امليت من عوائد اجلاهلية ومن 

اجلزع والتس�خط عىل أقدار اهلل وهي معصي�ة كبرية وإثمها عظيم. 
إال أهن�ا ال خُترج صاحبها عن ملة اإلس�الم وإذا ت�اب توبة نصوحا 
ف�اهلل ت�واب رحيم يقب�ل التوبة م�ن عب�اده ويغفر الس�يئات. وهو 

احلكيم الغفور.واهلل املوفق.

س72: عندنا عادة يف قريتنا أن اإلنسان إذا سكن يف بيت جديد 

مل يس�كن فيه من قبل فإن�ه يذبح ذبيحة ويدع�و أهله وأصدقاءه 
ليأكلوا منها. فهل هذا من السنة أم من البدع؟ 
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الجواب: الحمد لل�ه. إن كانت هذه الذبيح�ة التي يذبحها من 

ا ُتذبح عىل سبيل شكر اهلل تعاىل عىل توفيقه وتيسريه  يسكن بيتاًا جديداً
أمر هذا السكن فال بأس بذلك. وال بدعوته عليها أصدقاءه وأقرباءه 
وجريان�ه، وإن كان الغرض من ذلك ما يعتقده بعض اجلّهال من أن 
هذه الذبيحة لس�كان هذه الدار من اجل�ان ليكتفي هبا من رشورهم 
فه�ذا والعياذ باهلل نوع من الرشك ب�اهلل والذبيحة حرام واألكل منها 

حرام فقد لعن اهلل من ذبح لغري اهلل. والله أعلم.
س73: متى حيكم عىل اإلنسان املسلم بردته ومن الذي حيكم 

عليه وهل له من توبة وما هو احلد الرشعي الذي يقام عليه؟
الج�واب: الحمد لله. الردة عن اإلس�الم والعي�اذ باهلل باهبا 

واس�ع وال يمكن إعطاء تعريف خمت�رص للردة فمن كفر باهلل أو 
بيشء من كتبه أو رس�له أو أوامره أو نواهيه كمن يس�تحلُّ الربا 
أو الزن�ا أو قتل النفس املعصومة أو إن�كار مرشوعية الصالة أو 
الزكاة أو الصوم أو احلج من كان منه ذلك كفر باهلل. وكذلك من 
أرشك باهلل معه غريه رشكا أكرب خرج من ملة اإلسالم. وما ُذكر 
ا وإنام هو متثيل. وردته حتصل بمجرد أخذه بس�ببها.  ليس حرصاً
وإثباهُتا يكون عن طريق احلاكم الرشعي. وعقوبُة املرتد القتل، 

ا فاهلل تواب رحيم. والله املستعان. وإذا تاب توبة نصوحاً
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س74: قاتل والده يف حالة ثورة أعصابه وبعده عن اهلل هل له 

من توبة عند اهلل؟ 
الج�واب: الحمد لله. إن هذا الفع�ل ُيعترب من أكرب الذنوب 

واخلطاي�ا وه�و معصية عظيمة إال أهنا ال خت�رج صاحبها من ملة 
اإلس�الم. واألمر يف املعايص ما ذكره اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه 

الكريم: چڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    کک  
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    چ )النس�اء: 116( فب�اب التوبة 
مفت�وح حت�ى تطلع الش�مس من مغرهب�ا. فعىل هذا الس�ائل أن 
يلتج�ئ إىل اهلل بالتوبة النصوح وطلب املغفرة من اهلل واهلل غفور 

رحيم. والله املستعان.  

س75: س�ائل يذكر أنه س�افر إىل إحدى مدن الغرب وأغواه 

الشيطان فاقرتف فاحشة الزنى وقد ندم عىل هذه املعصية فهل له 
من توبة؟

الج�واب: الحمد لله. يقول اهلل تع�اىل: چ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  

ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  
ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  
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ڌ     ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ   چ    
 )71  –  68 )الفرق�ان:  ڑچ  ژ    ژ       ڈ   ڈ   ڎ    ڎ  
�ا مش�تملة ع�ىل رشوط  ف�إذا ت�اب  الس�ائل توب�ة صادق�ة نصوحاً
اعتباره�ا من الن�دم عىل الفعل واإلقالع ع�ن املعصية والعزم عىل 
عدم العودة إليها فاهلل سبحانه وتعاىل يقبل التوبة من عباده ويعفو 
عن الس�يئات. فعىل الس�ائل االلتزام برشوط التوب�ة واإلكثار من 
االس�تغفار والتوب�ة إليه. وال خيف�ى أن عقوبة ال�زاين قتله إن كان 
حمصناً�ا ف�إن مل يتم ل�ه اإلحصان فحده جل�ده مائة جل�دة وتغريبه 
ا. وإن س�رت عىل نفس�ه والتم�س عفو ربه وت�اب توبه صادقة  عاماً

فاهلل غفور رحيم. والله املستعان.

س76: م�ا حكم احللف بغري اهلل كاحللف بالنبي أو الكعبة أو 

حياتك أو نحو ذلك؟ 

الجواب: الحمد لله. احللف باهلل عبادة هلل ألنه يعني التعظيم 

واعتق�اد ك�امل املقام للمعب�ود به. واحللف بغ�ري اهلل رصف هذه 
العبادة عن مس�تحقها وه�و اهلل الذي ال يس�تحق العبادة بكامل 
أنواعها وأجناسها إال هو سبحانه وتعاىل. وهلذا ذكر ملسو هيلع هللا ىلص: أن من 
حلف بغري اهلل فقد كفر أو أرشك. فاحللف بغري اهلل رشك وهو رشك 
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أصغر ال خيرج من ملة اإلسالم إال أنه من أعظم اخلطايا والكبائر 
يدل عىل هذا ما ثبت عن ابن مسعود ؤ وهو من أفقه أصحاب 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأعلمهم ومن أكثرهم رواية ودراية عن رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص فقد وازن يف اخلطورة بني معصيتني عظيمتني إحدامها اليمني 
الغم�وس واألخرى احللف بغري اهلل فقال ؤ: ألن أحلف باهلل 
ا. وجيب عىل الس�ائل  كاذباً�ا أحب إيلرَّ من أن أحلف بغريه صادقاً
أال يس�تصغر معصي�ة احلل�ف بغري اهلل لكث�رة من حيلف�ون بغري 
 اهلل. فكثرة املس�اس توجب قلة اإلحس�اس واحلق أحق أن يتبع. 

واهلل أعلم. 

س77: إح�دى األخ�وات تس�أل ب�أن والدهتا تف�رس حركات 

بعض أعضائها كحركة العني وحاسة راحة اليد أو الدقن أو نحو 
ذلك بحوادث أو أخبار يف الطريق إليها وبالرغم من اعتقاد بطالن 
ذلك إال أن هذه التفسريات من أمها فقد تقع فهل لذلك أصل؟ 

الج�واب: الحم�د لله. ال يعل�م الغي�ب إال اهلل تع�اىل وهذه 

احل�ركات من األعضاء آثار طبيعية للحياة اجلس�دية ال دخل هلا 
يف علم الغيب. وليس�ت نتيجة تأثريات خارجية تدل عىل أخبار 
غيبي�ة. فأنواع الوحي واإلهلام ال تكون عن طريق هذه احلركات 
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العضوي�ة وإذا كان حي�دث يشء م�ن تفس�ريات ه�ذه احلركات 
فذلك عن طريق الصدفة البحتة ومهام حصل من ذلك فال جيوز 
أن ي�رد حصول�ه إىل ه�ذه احل�ركات ألن هذا من ب�اب االعتقاد 
املنايف لكامل التوحيد وحتقيقه فاهلل سبحانه وتعاىل هو عامل الغيب 

ا إال من ارتىض من رسول.  والشهادة ال يظهر عىل غيبه أحداً

وقد حيصل لإلنسان علم غيب عن طريق الرؤيا الصاحلة ال عن 
طري�ق مثل هذه احلركات ورس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أكد عىل أمته التعلق 
ب�اهلل وحده وقال: من تعلق بيشء ُوكِل إليه. فمن تعلق باهلل فقد 
 أخل�ص دين�ه هلل وم�ن تعلق بغ�ري اهلل وكل�ه اهلل إىل م�ا تعلق به. 

واهلل أعلم. 
س78: إحدى األخوات تسأل عن دعاء يقوله بعض الناس: 

اللهم ال أس�ألك رد القضاء ولكن أس�ألك اللطف فيه. هل هذا 
الدعاء صحيح؟

الجواب: الحمد لله. هذا الدعاء ال جيوز ألنه يتضمن الشك 

يف ق�درة اهلل تعاىل عىل ردرِّ القضاء. واهلل س�بحانه وتعاىل عىل كل 
يشء قدي�ر. فكام أنه س�بحانه ق�ادر عىل اللط�ف يف القضاء فهو 
قادر عىل رد القضاء. والصحيح أن يقول مثال: اللهم إين أسألك 
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رد القضاء فيام يصيبني من رش وأسألك اللطف بى يف وقوعه إذا 
أردت وقوعه. واهلل أعلم. 

س79: ما حكم احللف عىل املصحف؟ وهل له كفارة؟ 

الج�واب الحمد لله: ال خيف�ى أن احللف بغ�ري اهلل يعترب من 

الرشك األصغر لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: من حلف بغري اهلل فقد كفر أو أرشك. 
ا  ولكن من حلف باهلل تعاىل أو بأي صفة من صفاته فال يعترب حالفاً
بغ�ري اهلل بل هو حال�ف بصفة من صفات اهلل تع�اىل. وعليه فإذا 
حلف باهلل أو بأي اسم أو صفة من صفاته تعاىل فحلفه صحيح. 
وأم�ا إذا كان مقص�ود احلل�ف ب�اهلل ويد احلالف ع�ىل املصحف 
تعظي�اماً للحلف وتغليظاًا ل�ه فيمينه صحيحة ف�إن وىفرَّ بيمينه فال 

يشء عليه. وإن حنث يف يمينه فعليه كفارة يمني. واهلل أعلم.  
س80: ه�ل صحيح ما يقال عن ابن الزن�ا أنه ال يدخل اجلنة 

حتى ولو مات عىل التوحيد؟ 
الجواب: الحمد لله. القول بأن ولد الزنا ال يدخل اجلنة ولو 

مات عىل التوحيد قول باطل ال أس�اس له فهو أحد عباد اهلل إذا 
مات مس�لاماً فإن ش�اء اهلل أدخله اجلنة وإن كان عليه ذنوب دون 
الرشك باهلل فإنه حتت مشيئة اهلل إن شاء عذبه ثم أدخله اجلنة وإن 
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ش�اء غفر له وأدخله اجلنة فهو كغريه من املسلمني وال يره أنه 
ابن زنى فال تزر وازرة وزر أخرى. واهلل أعلم. 

س81: م�ا معن�ى النامص�ة واملتنمص�ة والفاجل�ة يف احلدي�ث 

الرشيف؟
الج�واب: الحمد لله. النامصة هي التي تنتف ش�عر حواجبها 

واملتنمص�ة ه�ي التي تطلب َم�ْن ينتف هلا حواجبه�ا والفاجلة هي 
عاة.  التي تفلج أسناهنا أي تباعد  بني بعضها وبعض ابتغاء زينة ُمدرَّ

وتعليل اللعن كام جاء يف احلديث تغيري خلق اهلل. واهلل أعلم. 

س82: هل يصح أن أصادق غري املسلمني وأتزاور معهم؟ 

الج�واب: الحمد لله. قال تع�اىل: چ چ  چ  چ  چ   ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     چ )املمتحن�ة: 1٣( وق�ال تع�اىل: چ ٱ  ٻ  
چ  ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ     پ   ٻ   ٻ   ٻ  
)املجادلة: 22( فهذه اآليات رصحية يف أن املس�لم ينبغي أن يكون 

والؤه وبراؤه هلل ومن أجل اهلل. 
ولكن إذا ظن املس�لم أن يف زيارته أو اجتامعه بغري املسلم خري 
من حيث دعوته إىل اإلس�الم وبيان جوانب اإلرشاق يف اإلسالم 
ف�ال بأس بتل�ك الزيارة واالجت�امع أما إذا مل يظن يف غري املس�لم 
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ا أو خيش عىل نفس�ه من شبهه ووساوس�ه وإحياءاته الباطلة  خرياً
فال جيوز للمسلم أن جيتمع أو يزاور غري املسلم. ألن األمر يعترب 
من قبيل التويل واملودة وقد هنانا اهلل عن ذلك فضالاً عام قد يرتتب 

عىل الزيارة من نتيجة سيئة يف املخالطة. والله املستعان.
س83: متى ال يقبل اهلل سبحانه وتعاىل التوبة من العبد املسلم 

العايص؟ 
الجواب: الحمد لله. باب التوبة مفتوح جلميع عباد اهلل حتى 

تطلع الش�مس من مغرهب�ا والتائب من الذن�ب كمن ال ذنب له 
إال أن�ه يش�رتط للتوبة ثالثة رشوط أحدها اإلق�الع عن الذنب. 
الث�اين العزم عىل عدم الع�ودة إليه. الثالث الن�دم عىل فعله. وإذا 
كان�ت املعصية تتعلق بأخذ حق من حق�وق العباد فالتتم التوبة  
مع الرشوط الثالثة إال برشط رابع هو التحلل من مظلمة اآلدمي 
بإرج�اع احلق املغتصب إىل صاحب�ه وإن كانت غيبة أو نميمة أو 
ا يف عرض فالبد من استسامح صاحبه حتى لو آل األمر إىل  وقوعاً

رشاء مساحمته. واهلل أعلم.
س84: املوجود هل هو اسم من أسامء اهلل تعاىل؟

الجواب: الحمد لله. الشك أن الوجود صفة من صفات اهلل 

تعاىل فهو سبحانه حي قيوم موجود يف السامء. مستٍو عىل عرشه. 
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ا حقيقيًّا الئقا بجالله وعظمته واس�تواءاً  بائ�ن من خلقه. وج�وداً
الئق�ا بجالل�ه وعظمته جي�ب اإليامن بذلك من غ�ري حتريف وال 

تكييف وال تشبيه وال تعطيل.
ا  وأم�ا اعتب�ار الوجود اس�اماً من أس�امء اهلل تعاىل ف�ال أعلم نصًّ
ي�دل عىل ذل�ك. وتعني األس�امء والصف�ات هلل تع�اىل مبني عىل 
النق�ل عن اهلل تعاىل أو عن الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص وهذا ه�و معنى توحيد 
األسامء والصفات اإليامن بام أخرب اهلل تعاىل عن نفسه أو بام أخرب 
ا يليق بجالله  به رسوله حممد ملسو هيلع هللا ىلص عن ربرِّه من أسامئه وصفاته إيامناً

وعظمته. والله املستعان.
س85: دعوة غري املس�لم باخلري للمس�لم هل يس�تجاب هلا؟  

كأن يقول غري املسلم للمسلم: وفقك اهلل. 
الج�واب: الحمد لله. ِعْلُم اس�تجابة الدعاء عن�د اهلل تبارك 

وتعاىل س�واء ص�در الدعاء من مس�لم أم من غري مس�لم إال أن 
الدعاء من مسلم قمني أن يستجاب. واهلل أعلم.

ا ضللت طريقي يف سن  س86: أنا فتاة أبلغ من العمر 21 عاماً

املراهقة فلم أجد من يس�تمع يل ويرش�دين إىل الصواب، ولكني 
اآلن رجع�ت إىل اهلل واس�تغفرت لذنويب وترك�ت املعايص ولن 
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ا - بإذن اهلل - ولكن مشكلتي هي أصدقاء السوء القدماء  أعود أبداً
ال يرتكوين وشأين وقد استنفذت كلرَّ الطرق التي تنجيني منهم، 
ولكنن�ي أج�د الفتن تتكاثر عيلرَّ من كل جان�ب حتى أين ال أجد 
س�بيالاً للخالص من أن أق�ع يف الذنب مرة أخ�رى إال االنتحار 

ا؟  أرشدين ماذا أفعل جزاكم اهلل خرياً
الج�واب: الحم�د لله. عىل هذه الس�ائلة العاصي�ة فيام مىض 

والتائب�ة إىل اهلل اآلن أن تس�تمر يف توبته�ا وأن تويف رشوط التوبة 
ه�ا يف األداء وذل�ك بالعزم الكامل ع�ىل اإلقالع عن املعايص  حقرَّ
والندم عىل فعلها والعزم عىل عدم العودة إليها، فمتى تم هذا من 

السائلة فباب التوبة مفتوح ويتوب اهلل عىل من تاب.

وأم�ا ما ذكرته الس�ائلة م�ن أذية قرناء الس�وء الذين يعرفوهنا 
يف الس�ابق ومعاكس�اهتم التي قد تدفعها إىل الس�وء مرة أخرى، 
فه�ذه املش�كلة َحلُّه�ا أن ختتف�ي عنه�م بلزومها بيتها ق�ال تعاىل 

لنس�اء رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص ونس�اء املؤمنني بعده�ن: چ ڃ   ڃ  ڃ  
ڃ  چ  چ  چ  چڇ  چ )األح�زاب: ٣٣( أو أن تنتق�ل 
بس�كنها أو إقامته�ا إىل م�كان آخ�ر ختت�صُّ به عنه�م فيجهلون 
مكاهنا وتس�لم من متابعتهم إياها وأما تفكريها يف االنتحار فهو 
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خطيئ�ة أخ�رى إن نفذت هذا التفكري فعليها من اهلل ما تس�تحقه 
من العقوبة واجلزاء. واهلل أعلم. 

املجتمع�ات  ووص�م  واخل�وارج  التكف�ري  ظاه�رة  س87: 

اإلسالمية باجلهل ليست بجديدة. ما تعليقكم عىل هذه الظاهرة؟ 
وم�ا هو احل�ل األمث�ل؟ وهل من كلم�ة إرش�ادية توجهوهنا إىل 

شباب االمة؟ 

الجواب: الحمد لله. اإلسالم دين علم وعقل وعمل. ودين 

ع�دل وي�رس وَنَصف ودين س�امحة ونب�ل وأخالق ق�ال أعرايب 
أس�لم وذكر س�بب إس�المه فقال: ما رأيت اإلسالم يأمر بيشء 
إال رأي�ت عقيل يؤكد أم�ره. وما رأيته ينهى ع�ن يشء إال رأيته 
ا رسول  يؤيده ويؤكد ما هنى عنه. من قال ال إله إال اهلل وأن حممداً
ا ما تدالن عليه من  اهلل وعم�ل بمقتىض هاتني الش�هادتني معتقداً
معن�ى عامالاً بام تقضيانه. فقد عصم بذلك دمه وماله. وحس�ابه 
عىل اهلل. فإن وقع يف اخلطيئة من رسقة أو زنى أو رشب مسكر أو 
قط�ع طريق أو قتل نفس أو أكل ربا وهو عىل عقيدته يف مقتىض 
الش�هادتني واألخ�ذ بمعنا مه�ا قوال وعقيدة وعمال فهو فاس�ق 
بخطيئته مؤمن بإيامنه حتت مشيئة اهلل فإن مات عىل ذنبه فإن شاء 
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اهلل غف�ر له وإن ش�اء عذبه ثم أدخله اجلن�ة. ومن أخذ بغري هذا 
ُرون املس�لمني باملعايص.  األص�ل فهو م�ن اخلوارج الذي�ن ُيَكفرِّ
حيث إن معتقد أهل الس�نة واجلامعة أهنم حيملون املسلمني عىل 
إس�المهم. وحيرتم�ون حقوقه�م يف دينهم ونفوس�هم وعقوهلم 
وأمواهلم وأعراضهم. وال يعتربون املعصية من واحدهم موجبةاً 
ا باهلل أو  للخ�روج م�ن ملة اإلس�الم إال أن تك�ون املعصية كف�راً
رشكا به فمن كفر باهلل أو أرشك فقد خرج عن ملة اإلسالم قال 
 تعاىل: چ   چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  چ 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ   چ  تع�اىل:  وق�ال  )املائ�دة: 72( 
ڑ  ڑ   ک  ک    کک  چ )النس�اء:116(  وق�ال تع�اىل: چ  ۇ      
ۇ  ۆ  ۆچ )الزم�ر: 65( وال ش�ك أن ظاه�رة التكفري 
واألخ�ذ بمب�ادئ اخلوارج يف ذل�ك ظاهرة خط�رية فقد أعطت 
أعداء اإلس�الم أس�لحة ضد املس�لمني وضد ديانته�م فأظهروا 
اإلس�الم بمظهر الوحش�ية والعنف وانتهاك املح�ارم واحلقوق 
واعتباره دين إرهاب وس�فك للدماء. واإلس�الم من ذلك برئ  
براءة تامة. فهو دين التسامح واحرتام احلقوق والسعادة الكاملة 

يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة.
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والع�الج ملقابلة هذه الظاهرة الس�يئة – ظاهرة التكفري وتعدد 
الفرق – هو الرجوع إىل كتاب اهلل تعاىل وس�نة رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص فقد 
قال تعاىل: چ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  چ )األنعام: ٣8( وقال ملسو هيلع هللا ىلص: 
تركت فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا كتاب اهلل وسنة رسوله. 
وق�ال اإلمام مالك - رمحه اهلل -: ال يصلح آخر هذه األمة إال بام 

صلح به أوهلا. والله املستعان. 

س88: البعض ممن ينتسبون إىل اإلسالم يرى أن هناك عداوة 

قائم�ة مع غ�ري املس�لمني... فهل تعني ه�ذه العداوة اس�تخدام 
ا مع غري املسلم؟ وكيف  العنف؟ وهل املسلم جيب أن يكون عنيفاً
تقام عالقة بني املس�لم وغري املس�لم؟ وما هي الضوابط الرشعية 

التي حتدد هذه العالقة؟ 

الج�واب: الحمد لله.ال خيفى أن اإلس�الم دي�ن رمحة قال 

تعاىل: چ ک  ک  گ گ  گ     چ )األنبياء: 107( ودين 
عدالة وَنَصٍف قال تعاىل:چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  
ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  چ )املائدة: 8( ودين حمبة وأخوة 
يعادي من يعاديه ويس�امل من يسامله. ودعوته بالبصرية والعقل 

واحلكمة واملناقش�ة اهلادئة. قال تعاىل: چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  



)275(

ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  چ )آل عمران: 64(. وقال 

ڌ   ڍ        ڍ     ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ       ڃ   چ  تع�اىل:  
 ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   چ )املمتحن�ة: 8(. 
فم�ن عادى اإلس�الم وناصبه ووق�ف يف طريق�ه فذلك عدوه 
وع�ىل املس�لمني َكْبت�ه والقضاء عليه بأي وس�يلة من وس�ائل 
إبع�اده عن طريق اإلس�الم. ومن س�امله ومل يقف يف طريقه وال 
يف طريق أهله بس�وء فال جيوز التعرض له يف مناهل حياته وال 
التع�رض حلقوق�ه. ومتى قام لإلس�الم َعَل�ُم جه�اٍد ينتمي إىل 
والية إس�المية رشعي�ة فأهل اجله�اد ملزمون بأح�كام اجلهاد 
يف حالت�ي الف�وز والفش�ل ك�ام كان األم�ر يف دول العص�ور 
األوىل لإلس�الم ف�إذا كانت دولة اإلس�الم مرتبط�ة بدول غري 
إس�المية بمعاه�دات واتفاقات. فعىل املس�لمني اح�رتام هذه 
العق�ود واملعاهدات بام يقتضيه الوفاء بالعه�ود واملواثيق، قال 
تع�اىل: چ ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  چ )املائ�دة: 1( وقال 
 تعاىل يف ش�أن من اس�تثنى م�ن الكفار واملرشكني ع�ن القتال: 

ڳ   ڳ   ڳ     ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   چک  
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ۀ   ۀ   ڻ   ڻڻ   ڻ      ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  
ہچ )التوب�ة: 4(.  وأم�ا أن يس�تقل الف�رد أو العصابة من 
املسلمني بانتهاك حقوق غري املسلمني من مال وعرض ونفس 
مم�ن لي�س بينهم وبني املس�لمني ح�رب قائم�ة وإن�ام تربطهم 
هب�م روابط املصالح املش�رتكة فيجب اح�رتام حقوقهم وعدم 
التع�رض هلم بام خيف�ر الذمم  فإن دخلوا يف بالدن�ا فهم يف ذمة 
أهلها حيث دخلوا بميثاق. وإن دخلنا ديارهم فنحن يف ذمتهم 
وجيب علينا احرتام حقوقهم وعدم التعرض هلا بام يعترب س�بباًا 
يف إخف�ار الذم�ة وإحلاق األذى بن�ا وبحقوقنا. ولن�ا يف تارخينا 
اإلس�المي أمجل الصور يف تعامل املسلمني مع غريهم ورعاية 
حقوقهم وع�دم التعرض هلا. ونرش الدي�ن باحلكمة واملوعظة 
وحس�ن القدوة يف القول والعمل وحس�ن التعامل. مما كان له 
أقوى األس�باب يف انتشار اإلس�الم. فمن أراد غري ذلك وسار 
يف دعوت�ه بالعنف واإلرهاب وانته�اك احلقوق من نفس ومال 
وع�رض م�ع من مل يبادر املس�لمني بع�داوة وح�رب. من أراد 
غري ذلك فقد أس�اء لنفس�ه ولدينه وإلخوانه املسلمني. وصار 
ا – بالوحش�ية والبغي  ا وهبتاناً س�بباًا يف وصف اإلس�الم – زوراً
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والع�دوان والغوغائي�ة واهلمجي�ة. وُجِعَل من فعل�ه دليل عىل 
ذلك، ق�ال تعاىل: چ ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆچ )األنعام: 108(. واهلل أعلم. 
س89: أحده�م يس�أل ب�أن عنده ألح�د الن�اس دينا وحلف 

بالط�الق أن ي�رد ل�ه الدين يف ي�وم حدده ث�م مل يرد ل�ه الدين  يف 
ذل�ك اليوم علام بأن لدى الس�ائل زوجتني فهل يقع الطالق عىل 

الزوجتني أو عىل واحدة منهام مع أنه مل حيدد واحدة بعينها؟ 
الجواب: الحمد لله. األيامن املعلقة بالطالق حمل خالف بني 

أه�ل العلم هل يقع هبا الطالق أو أن احلنث فيها موجب لكفارة 
اليمني وبناء عىل ذلك فعىل السائل أن يتصل بدار اإلفتاء ليتلقى 

اإلجابة عن سؤاله من اجلهة املختصة. والله املستعان. 

س90: س�ائلة تس�ال ع�ن حكم ذبح ج�زار مس�لم لذبائحه 

وبيعه حلومها يف الس�وق واحلال أنه ال يصيل ويسب اهلل ورسوله 
والدين فهل حتل ذبيحة مثل هذا اجلزار؟ 

الج�واب: الحمد لله. هذا اجل�زار الذي وصفته الس�ائلة بأنه 

ا  ال يصيل. ويس�ب اهلل ورس�وله ودين اإلس�الم يعترب بذلك مرتدًّ
ا عن ملة اإلسالم والعياذ باهلل وذبيحته حرام ال جيوز أكل  وخارجاً
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ا م�ن اليه�ود والنصارى ولو  حلمه�ا. وه�و بفعله ه�ذا أعظم كفراً
ادرَّعى اإلس�الم حيث إن ذبائح أهل الكت�اب إذا اتبعوا يف ذبحهم 

م�ا ثبت يف دينهم فذبائحهم حالل، ق�ال تعاىل: چ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ  ۉ   ې  چ )املائدة: 5( وذبائح الكفار واملرشكني من دهريني 

وهنادكة وبوذيني وغريهم حرام أكلها عىل املسلمني واهلل أعلم.

س91: سائلة تقول إذا ُعرف عن امرأة أهنا تلد أطفاالاً أصحاء 

فهل يمكن أن يصاب جنينها يف بطن أمه بالعني أو السحر؟ 

الج�واب: الحمد لل�ه. خلقن�ا اهلل س�بحانه وتع�اىل وهيأ لنا 

أس�باب احلامي�ة واحلف�ظ مم�ا يؤذين�ا يف ش�ؤون دنيانا. ف�رشع لنا 
األوراد من كتاب اهلل وس�نة رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص وال س�يام املحافظة عىل 
ق�راءة آي�ة الك�ريس يف الصب�اح ويف املس�اء وس�وريت املعوذت�ني 
وس�ورة اإلخالص ثم التعلق باهلل تعاىل والتوكل عليه. واالبتعاد 
عن األوهام والتخيالت والوساوس والتهجسات. فمتى اعتصم 
ى رابط�ة اتصاله ب�ه. وجعل اخل�وف والرجاء  املؤم�ن بربه وق�ورَّ
ى إيامنه باهلل يف جلب اخلري ودفع الرش متى  خالصني هلل تعاىل وقورَّ
ت�مرَّ للمؤمن ذلك، وأكثر من ذكر اهلل تعاىل فهو يف حصن حصني 
ع�ن الس�حر والعني وكيد األع�داء ويف مأمن مك�ني، قال تعاىل: 
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چىت  يت     جث  مث  ىث  چ )الرعد: 28( والله املستعان. 

س92: س�ائلة تس�أل عن حكم ما يسمى بتقويم األسنان هل 

ذلك حالل أم حرام؟
الجواب: الحمد لله. ال يظهر يل مانع رشعي لتقويم األسنان 

ع�ن االعوجاج أو النتوء وال يعت�رب ذلك من تغيري خلق اهلل؛ ألن 
تغيري خلق اهلل مما تكون خلقته حسنة كاحلواجب وشعور رؤوس 
النساء واألسنان ونحو ذلك مما يعترب من اخللق احلسن واهلل أعلم. 

س93: ما الفرق يف احلكم بني حتديد النسل وتنظيمه؟ 

الجواب: الحمد لله. ال خيفى أن اهلل تعاىل خلق اخللق لعبادته 

وجعل خري خلق اهلل أمة حممد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فجعلهم أمة وسطاًا 
ا وقد  ليكونوا ش�هداء عىل الناس ويكون الرس�ول عليهم شهيداً
أمرنا ملسو هيلع هللا ىلص بتكثري النس�ل فق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: تزوجوا ال�ودود الولود فإين 
مكاثر بكم األمم يوم القيامة. وال خيفى أن حتديد النس�ل مصادم 
ل�إلرادة الرباني�ة والرغب�ة النبوية. وم�ن خالف أوام�ر اهلل تعاىل 
وتوجيهات رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص فهو مستحق لغضب اهلل تعاىل وعقوبته 
بام يقدره س�بحانه وتعاىل ومن ذلك تس�ليط اآلفات والنقص يف 
املال والولد والثامر. وقد أمجع كل من ُيْعَتّد بقوله وعلمه وفتاواه 
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ع�ىل حرمة حتديد النس�ل وأنه مصادم حِلَك�م اهلل وإرادته مع أهنا 
مصادمة فاش�لة فاهلل سبحانه وتعاىل يف حكمه وإرادته وتقديراته 

ال راد ملا قىض وال مانع ملا أعطى.
وق�د ف�رق العل�امء - رمحه�م اهلل - ب�ني حتديد النس�ل وتنظيم 
النس�ل، فحرموا حتديد النس�ل إال أن يكون ذلك مبنيًّا عىل أعذار 
ا يوشك  رشعية مثل: ضعف الزوجة وتررها من احلمل ترراً

أن يأيَت عىل حياهتا. 
وليس من األعذار الرشعية ما يتذرع به بعض ضعاف اإليامن 
من خوف الَعْيَلِة والعجز عن متطلبات حياة األوالد فاهلل سبحانه 
نا وربُّ أوالِدن�ا. ِرْزُقهم وِرْزُقنا عىل فاطر الس�اموات  وتع�اىل ربُّ
واألرض. ك�م م�ن فقري أغناه اهلل بام رزقه م�ن أوالد. قال تعاىل: 

اُكم﴾. ﴿نَّْحُن َنْرُزُقُهْم َوإرِيَّ
وأما تنظيم النسل بحيث مُتاَرُس األسباب ملنع احلمل مدة مؤقتة 
تس�تطيع فيها األم اس�تعادة نش�اطها وقدرهتا عىل اإلنجاب. فقد 
أج�ازه كثري من أهل العلم ولكن يش�رتط األخذ بالتوقيت بقدر 
احلاج�ة م�ن غري بغي وال عدوان. وقد أفت�ى بجوازه جمموعة من 
أهل العلم ومنهم هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية الس�عودية. 
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فق�د ص�در قراُرها بتحري�م حتديد النس�ل وإباحة تنظيم النس�ل 
بالرشط املشار إليه فيام سبق. واهلل أعلم. 

س94: سألني إمام أحد املساجد يف الرياض وذكر أنه إمام يف 

مسجد قام بعامرته أحد املحسنني، وقد احتاج املسجد إىل بعض 
اإلصالح�ات وقام هذا اإلمام هبذه اإلصالح�ات من جيبه بغري 
ني�ة الرج�وع إىل أحد بل يبتغي بذلك وج�ه اهلل، وحينام علم من 
قام بعامرة املسجد طلب من اإلمام أن يتسلم منه مبلغ ما أنفقه يف 
إصالح املسجد ليكون له ثواب ذلك ويسأل هل جيوز له التنازل 

عن الثواب مقابل أن يبذل له ما أنفقه؟ 

الج�واب: الحمد لل�ه. هذه املس�ألة يمك�ن أن يتف�رع عنها 

جمموعة مسائل منها:

إذا أنفق بنية الرجوع بام أنفقه عىل من يبذل له ما أنفقه ويكون   -1
للباذل أجر ذلك.

إذا أنف�ق بغ�ري نية الرجوع بام أنفقه عىل أح�د بل يريد ثواب   -2
ذل�ك لنفس�ه ثم جاء َم�ْن يبذل له ما أنفقه ب�رشط تنازله عن 

الثواب ملن يبذل له مبلغ ما أنفقه.
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إذا تعلق بذمته مبلغ اإلصالح فجاء من يسدد عنه هذا املبلغ   -٣
ليكون له أجر اإلنفاق ومل يكن منه نية الرجوع عىل أحد.

إذا تعلق بذمته مبلغ اإلصالح والتمس من يقوم بس�داد هذا   -4
املبلغ ليكون له أجره فوجده وسدده.

والج�واب ع�ن املس�ألة األوىل: أن لإلمام ح�ق الرجوع بام 

ا للمسجد عىل َمْن يتقدم ببذل ذلك املبلغ حيث إن  أنفقه إصالحاً
اإلمام أنفق ما أنفقه عىل نية الرجوع بذلك عىل َمْن يس�تعد ببذله 
ا وإنام بذل ذلك  ا وال احتس�اباً فل�م ُينْفق ما أنفقه صدقة وال تربعاً
عىل س�بيل إقراض املسجد واالستيفاء ممن يرغب أن يتوىل ذلك 

بنفسه ومن ماله.

والج�واب عن املس�ألة الثانية: أنه ال يظه�ر يل أن لإلمام 

ا للمس�جد حي�ث إنه بذل ذلك  ح�ق الرجوع بام أنفقه إصالحاً
من ماله بنية الصدقة والتربع واالحتساب فصار له أجر وثواب 
م�ا بذله وال تظهر يل صحة بي�ع الثواب أو التنازل عنه بعوض.
وه�ذا املبلغ املب�ذول من اإلمام كان بغري ني�ة الرجوع عىل أحد 
ا بالوقف من  بل هبدف ابتغاء الثواب عند اهلل وقد يكون ش�بيهاً
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حي�ث خروج ملكيته عن مالكه بعد وقف�ه ومنعه من الترصف 
فيه بام ينقل ملكيته.

والج�واب عن الس�ؤال الثال�ث: أن لإلمام ح�ق الرجوع بام 

�ا هذا املبلغ وقد حتمله يف ذمته. ففعله  تعل�ق بذمته ألنه يعترب غارماً
ل مَحَالةاً ورجع هبا عىل صدقة املحس�نني. ويف معنى  ش�بيه بمن حتمرَّ
هذا ما ذكره أهل العلم يف الصنف الس�ادس من أهل الزكاة وهو 
الغارمون حيث أجازوا له املسألة من الزكاة قال يف املنتهى ورشحه: 
ول�و كان غنيًّا......ومل يدفع م�ن ماله ما حتمله ألنه إذا دفعه منه مل 
يرص مديناًا. اه� ج� ا ص 428 وقال يف حاشية الروض املربع البن 
قاسم: هذا إن مل يدفع من ماله فإن دفع فال ألنه سقط الغرم فخرج 
عن كونه مديناًا بس�بب احلامل�ه. اه� ج� ٣ ص ٣18 وقال النووي 
يف املجموع: ق�ال أصحابنا: إنام ُيعطى الغارم إلصالح ذات البني 
م�ا دام الدي�ن باقياًا عليه – إىل أن ق�ال – فلو كان قضاه من ماله أو 
اه ابت�داءاً م�ن ماله مل ُيْعَط بال خالف ألن�ه ليس بغارم إذ ال يشء  أدرَّ

عليه. اه� ج� 6 ص 219.
واإلجابة عن املس�ألة الرابعة: أن لإلمام الرجوع بام أنفقه 

يف ذمته عىل َمْن استعدرَّ ببذل ذلك إذا كان حتمله بنية الرجوع عىل 
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من يبذل له ما أنفقه وهذه املسألة أوىل باجلواز من املسالة الثالثة. 
واهلل أعلم. 

س95: س�ائل يس�أل حول ما نرش يف بعض الصحف العربية 

من إنكار حّد املرتّد وقتله الرتداده بعد إسالمه. والقول بأن احلّد 
مل يثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأن األحاديث الواردة يف ذلك موضوعة؟ 
الج�واب: الحمد لله. نحن يف عرص اختلط فيه احلق بالباطل 

وتكلمت فيه الرويبضة. وادرَّعى العلَم واملعرفَة من هم أبعد الناس 
عن العلم واملعرفة. وصار الناس يف الغالب يرجعون إىل عقوهلم 
الق�ارصة، ومداركهم املح�دودة، وأهوائهم املش�بوهة املنحرفة. 
فج�اؤوا بالغث الذميم والق�ول األثيم. والقول ع�ىل اهلل باجلهِل 

والتأثيم. فإنا هلل وإنا إليه راجعون وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

ه�ذا الق�ول املتضمن إن�كار حد قت�ل املرتد وأن�ه ليس من 
الدي�ن يف يشء وأن األحاديث ال�واردة يف ذلك موضوعة هذا 
ق�ول باط�ل. صدر عن جه�ل وضالل وانح�راف وخلط بني 
احل�ق والباطل والغث والس�مني. ومثل ه�ذا القول مثل غريه 
مم�ن يبيح الربا وُيكيرِّ�ف إباحته عىل أنه رضب من االس�تثامر. 
وم�ن ينك�ر عىل شاش�ة قناة تلفزيوني�ة آجال العب�اد وأن اهلل مل 
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يقدره�ا وإن�ام تقدرها األح�داث. ومن يزعم أن لرس�ول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص حياةاً مس�تقرةاً يستطيع فيها أن يستغفر ألفراد أمته كام قال 

تعاىل: چ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  
ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ )النس�اء: 64( 
ا  اآلي�ة. كام كان األم�ر منه ملسو هيلع هللا ىلص يف حياته. وهك�ذا نعيش عرصاً
�نور ويتق�دم إىل النار  يس�تنرس في�ه الُبَغاث ويستأس�د فيه السرَّ

أجرؤهم بالفتوى عن جهل وضالل. 

ذك�ر أه�ل العلم أن املرتدرَّ ه�و الذي يكفر بعد إس�المه. فمن 
أرشك ب�اهلل أو جحد ربوبيته أو وحدانيت�ه أو صفة من صفاته أو 
ا من كتب اهلل  ا أو جحد نبيًّ�ا أو كتاباً أن اهلل اخت�ذ صاحب�ةاً أو ول�داً
تع�اىل أو س�برَّ اهلل تعاىل أو رس�وله َكَفر فمن ارتدرَّ عن اإلس�الم 
من الرجال أو النساء وهو بالغ عاقل ُدِعَي إىل اإلسالم ثالثة أيام 
وُضيرِّ�ق عليه فإن مل يتب ُقتَِل. واحُلج�ة يف ذلك ما رواه البخاري 
ل دينه فاقتلوه.  وأبو داود بإس�ناده إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصقال:  من بدرَّ
وما رواه الش�يخان البخاري ومسلم بإسناده إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
ال حيلُّ دُم اِمرئ مسلم إال بإحدى ثالث – ومنها - التارك لدينه 
املفارق للجامعة. وما رواه الدارقطني بإسناده إىل رسول ملسو هيلع هللا ىلص: أن 
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امرأة يقال هلا أم مروان ارتدت عن اإلسالم فبلغ أمرها النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
فأمر أن تستتاب فإن تابت وإال قتلت.

ويكاد إمجاع أهل العلم يف مجيع مذاهب املسلمني عىل قتل من 
ارتد عن اإلسالم وذلك بعد استتابته ثم إرصاره عىل ارتداده عن 
اإلس�الم. والقول يف حكم املرتد وقتله حيتاج إىل بحث مستقل. 

والله املستعان. 

س96: يوجد يف األسواق املحلية ال سيام الكربى منها مظاهر 

االس�تعداد لالحتف�ال بعيد املي�الد حيث يوجد فيه�ا متثال كبري 
يس�مى بابا نويل وش�جرة املي�الد ونرى بعض املس�لمني يقفون 
عند هذا التمثال وهذه الشجرة ألخذ صور تذكارية هلذه املناسبة 

فهل هذا جائز؟ 
الجواب: الحمد لله. ال ش�ك أن ه�ذا الترصف من بعض 

إخواننا املس�لمني ترصٌف سيٌئ من ش�أنه اإلسهام يف إضعاف 
الكيان اإلس�المي وتش�جيع الكفر والرشك باهلل واالفرتاء عىل 
ا وصاحبة - تعاىل  اهلل.  حي�ث إن النصارى يزعمون أن هلل ولداً
ا - فاالهت�امم م�ن املس�لمني هبذه  ا كب�رياً اهلل ع�ام يقول�ون عل�وًّ
ا بأهل  االحتفاالت يف املش�اركة أو االهتامم بمظاهر يعترب تشبهاً
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الكت�اب يف أعياده�م املبنية عىل الضالل والفس�اد واالنحراف 
والق�ول ع�ىل اهلل بام هو من�ه براء ومن تش�به بقوم فه�و منهم. 
فض�الاً ع�امرَّ يف واقع احلال من اعرتاف للنص�ارى بصحة ما هم 
علي�ه من الكفر والضالل. وتعاوٍن معهم عىل اإلثم والعدوان. 
وخالصة القول إن املس�امهة مع النصارى واالشرتاك معهم يف 
مظاهر أعيادهم أمر ال يصحُّ من مسلم يعتز بإسالمه ويتمسك 
ق وسائل  ُج وُيَسورِّ بمقتضيات دينه سواء أكان ذلك من مسلم ُيَرورِّ
 ذل�ك االحتف�ال أم كان من مس�لم يش�اركهم يف احتفاالهتم. 

والله املستعان.

س 97: بمناس�بة عي�د املي�الد تقي�م بع�ض الفن�ادق املحلية يف 

بعض دول اخلليج مس�ابقات وألعاب لألطفال ويعلن عن ذلك يف 
الصحف فهل جيوز يل أن أسمح ألوالدي بحضور هذه املسابقات؟

الج�واب: الحم�د لله. يظهر مما س�بق اإلجابُة عىل الس�ؤال فلئن 

ا يف  كان حض�ور األطفال لأللعاب ومش�اركتهم يف املس�ابقات جائزاً
ا من مظاهر  األصل. فإن توقيت ذلك بمناسبة عيد امليالد يعترب مظهراً
ا. وهبذا  االحتف�ال هبذا العي�د املزعوم واالهتامم بش�أنه واعتب�اره عيداً
يظهر أن املش�اركة مع النصارى يف االحتفال بأعيادهم بأي وسيلة أو 
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صفة من صفات املش�اركة ووس�ائلها داخل يف حتريم احتفال املسلم 
بأعياد أهل الكتاب وتشبهه هبم ومن تشبه بقوم فهو منهم. واهلل أعلم.

ُد النصارى يف رشاء لعب لألطفال  س 98: بعض املسلمني ُيَقلرِّ

وهدايا ومالبس فيها صور ش�جرة امليالد وبابا نويل ويقولون ال 
يشء يف ذلك فهذه لعب أطفال وبعضهم وال س�يام التجار منهم 
يقولون إن هذه من مواسم التجارة فال جيوز إضاعة فرص البيع 
وال�رشاء فيها ويف س�لعها وبعضه�م يضع عىل متج�ره عبارات 
التهنئ�ة هب�ذا العيد املي�الدي وبعضهم يتاجر يف بطاق�ات التهاين 

هبذه املناسبة فهل هذه الترصفات جائزة؟

الجواب: الحمد لله. ال ش�كرَّ أن مجيع مث�ل هذه الترصفات 

إس�هام واضح يف االحتفال مع النص�ارى يف أعيادهم وإضعاف 
للهوية اإلسالمية وانتكاس باملقاييس اإلسالمية يف تكييف  العزة 
والرفعة لإلسالم واملسلمني وتشجيع بالغ للنصارى عىل إفكهم 
وكفره�م وقوهلم عىل اهلل قوالاً أثياماً تكاد الس�موات يتفطرن منه 
وتنش�ق األرض وخت�رُّ اجلبال. وال ش�ك أن القائم�ني بذلك من 
املس�لمني آثمون وم�أزورون ومتعاونون مع أه�ل البغي والكفر 

عىل اإلثم والعدوان فاهلل حسبهم. والله املستعان.
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س99: ق�رأت ع�ن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص حديثاً�ا ينهانا عن ب�دء اليهود 

والنص�ارى بالس�الم ون�رى يف عرصنا احلارض بعض املس�لمني 
يبدؤون أهل الكتاب بالسالم فام حكم ذلك؟

الجواب: الحمد لله. ال ش�ك أن التحية اإلسالمية - السالم 

عليك�م - دعاء والدعاء ال جيوز إال للمس�لم إال الدعاء باهلداية 
والص�الح فال ب�أس بالدعاء لغري املس�لم باهلداي�ة لقوله ملسو هيلع هللا ىلص يف 
ش�أن كف�ار قريش: ) اللهم اه�د قومي فإهن�م ال يعلمون ( وأما 
الدع�اء هل�م باألمن واخلري والربكة فال جي�وز. وبناءاً عىل هذا فال 
ا فإن س�لرَّموا علينا رددنا  جيوز البداءة بالس�الم عىل الكفار مطلقاً
عليه�م بالقول: )وعليكم( ويمكن أن نبدأهم بقول كيف احلال 
ونح�و ذلك مم�ا ال دعاء فيه وفيه نوع م�ن املجاملة التي يقتضيها 

التعامل معهم يف شؤون احلياة. واهلل أعلم.

س 100: هل نبي اهلل عيسى ش حي أم ميت؟

الجواب: الحمد لله. الذي عليه عقيدة أهل الس�نة واجلامعة 

من املسلمني أن عيسى عليه الصالة والسالم َحيٌّ وهو يف السامء 
وأن�ه س�ينزل يف آخ�ر الزم�ان ويقت�ل الدج�ال وحيك�م األرض 
ة ثم يتوفاه اهلل. ق�ال تع�اىل: چ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ  چ    ُم�درَّ
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)النس�اء: 157 - 158( وق�د ج�اءت أحادي�ث صحيح�ة ثابت�ة 
ع�ن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بثبوت حيات�ه ونزوله يف آخر الزم�ان وقتله 
 املس�يح الدجال وأن ذلك من رشوط قيام الساعة وقرب قيامها. 

واهلل أعلم.
س101: هل صحيح أن اإلنسان ُيدعى يوم القيامة باسم أمه؟

الج�واب: الحم�د لل�ه. ال أعل�م لذل�ك أص�الاً ثابتاً�ا واهلل 

س�بحانه وتع�اىل يق�ول: چ ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ 
)األح�زاب:5( ف�اهلل س�بحانه وتع�اىل وجهن�ا يف دعوة م�ن نتبناه 
إىل ان�ه اب�ن أخين�ا. وذكر أن ذلك أقس�ط عن�د اهلل فكيف يكون 
ذل�ك يف اآلخ�رة وقد روي يف الدع�اء للميت عند الس�الم عليه 
أو االش�رتاك يف دفن�ه حديث ال يص�ح وهو أنه ين�ادى بأمه فهو 
حديث ال ينهض لالستدالل به لضعف إسناده وألن ذلك يفتح 
ا إىل  ا للتشكيك يف نسبته إىل أبيه وقد يكون هذا طريقاً للشيطان باباً

الطعن يف األنساب. واهلل أعلم.

س 102: أحدهم يس�أل أنه س�مع من جمموعة من املتحدثني 

واملحارضي�ن يف مواضي�ع رشعي�ة يق�ول أحده�م يف مع�رض 
االس�تدالل ع�ىل قوله: يق�ول اهلل تع�اىل أعوذ باهلل من الش�يطان 
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الرجيم بس�م اهلل الرمح�ن الرحيم ثم يذكر اآلية التي يس�تدل هبا 
فهل عىل هذا القول مالحظة؟

الج�واب: الحم�د لله. نعم عىل ه�ذا الق�ول مالحظة تتعلق 

باس�تعاذة اهلل م�ن الش�يطان الرجي�م فاهلل س�بحانه وتع�اىل أجل 
ا من أن يستعيذ بالشيطان. والشيطان  ا وسموًّ وأعظم وأرفع مقاماً
أحقر وأذل وأضعف وأدنى من أن يس�تعيذ اهلل منه. فاالس�تعاذة 
طل�ب االلتج�اء واالعتصام ممن هو يف مقام ق�وة وبطش وغلبة. 
�ا وال عقالاً وال  والش�يطان أحق�ر وأذل م�ن ذلك  فال جيوز رشعاً
ا أن تنس�ب هلل تعاىل االستعاذة من الش�يطان الرجيم وإنام  تصوراً
ه�ذه الكلمة تصدر من عباد اهلل يس�تعيذون برهبم من الش�يطان 
الرجي�م. وعليه فال جي�وز ألي قارئ أو مستش�هد ببعض آيات 
الق�رآن أن يبدأ قراءته بقوله: يقول اهلل تب�ارك وتعاىل: أعوذ باهلل 
من الشيطان الرجيم كام يفعله بعض إخواننا يف حمارضاهتم. وأما 
ق�ول اهلل تعاىل بس�م اهلل الرمحن الرحيم فه�ذا صحيح فجميع ما 
ج�اء يف كت�اب اهلل تعاىل من أول�ه إىل آخ�ره كالم اهلل تعاىل ومن 
ذلك بس�م اهلل الرمحن الرحيم فهي جزء من آية يف س�ورة النمل. 

والله املستعان.
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س103: والدي يعمل يف مقهى يقدم فيه اخلمور واملرشوبات 

األخرى وهو العائل الوحيد لنا. فهل دخله هذا حرام أم حالل؟
الج�واب: الحمد لله. روي ع�ن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قوله: ُربرَّ 

رج�ل أش�عث أغ�رب يرف�ع يديه إل الس�امء يق�ول ي�ا رب يارب 
َي من حرام فأّنى يستجاب له.  ومطعمه حرام ومرشبه حرام وُغذرِّ

ه�ذا احلديث يدل عىل أنه ينبغي عىل املس�لم أن يعتني بكس�به 
وأن جيتن�ب املكاس�ب املحرمة التي س�ينفقها يف مطعمه ومرشبه 
وغذائ�ه ومجي�ع ش�ؤون حيات�ه. ووال�د الس�ائل وه�و يعمل يف 
ا مع أهل هذا املطعم عىل اإلثم  مقهى يقدم اخلمور ُيعت�رب متعاوناً
والعدوان فينبغي هلذا الس�ائل أن يكثر من نصح أبيه للتخيل عن 
ا منه فمن يّتِق اهلل جيعل  هذا العمل وال شك أن اهلل سيعوضه خرياً
ا ويرزقه من حيث ال حيتسب. وأن يشعره بُخْبث مكسبه  له خمرجاً

وأثره اليسء عىل حياته وحياة أرسته. والله املستعان.

س104: ما األدلة الرشعية التي يتضح منها حرمة املشاركة يف 

االحتفال بأعياد الكفار كالنصارى واليهود حيث ورد عن بعض 
الن�اس يقول: مش�اركتهم يف أعيادهم نوع م�ن املعاملة واملعاملة 

احلسنة والذين هم وقد أحل اهلل نكاح نسائهم وأكل طعامهم؟
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الج�واب: الحمد لله. إن مش�اركتهم يف أفراحهم وأعيادهم 

نوع من مواالهتم وإشعارهم بصحة اجتاههم وسالمة مسالكهم 
وال ش�ك أن هذا يعني الركون إليهم وحمبتهم والش�عور باعتبار 
رفع�ة مقامه�م وهذا خمالف لألمر بإنكار م�ا هم عليه من ضالل 

وكفر وهبتان.

 قاىل تعاىل: چ چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     چ
 )املمتحن�ة: 1٣(.  وق�ال تع�اىل: چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ     
ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  چ )املائ�دة: 51 - 52( وق�ال تع�اىل:  چ ڳ  
ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    ڱ  ڱ    چ )هود: 11٣( ويف احلديث 
أن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص رأى بيد عمر بن اخلطاب ؤ قطعة من التوراة 
فغضب ملسو هيلع هللا ىلص وقال: أيف شك يا ابن اخلطاب.  فألقاها وقال  ملسو هيلع هللا ىلص: 
من تش�برَّه بقوم فهو منهم. وال شك أن االشرتاك  واملسامهة مع 
الكفار يف أعياده�م وتقاليدهم وأخالقهم وأفراحهم تأييد هلم 
وتش�به هبم ورك�ون إليهم. هذا م�ن جانب النق�ل. أما الدليل 
العقيل اإلس�المي فبام تفيض به مصادره األساس�ية فكتاب اهلل 
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تعاىل وس�نة رس�وله  ملسو هيلع هللا ىلص يعطيان الكامل والت�امم والرضا ألهل 
اإلس�الم بدينهم ق�ال تع�اىل: چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ )املائ�دة: ٣( وقال تعاىل: 

چ ڃ         ڃ  ڃ  چچ  چ )يونس:65( وقال تعاىل: چ گ  گ    

ڳ  ڳ    چ )املنافقون: 8( ومواالة الكفار من هيود 
ونصارى ومرشكني، مناقض هلذا االعتقاد حيث إن املواالة ال 
تكون إال ممن يش�عر بالنقص واهلوان ويش�عر ملن يواليه بالعزة 
والرفعة والقوة وسالمة االجتاه. فحرمة مواالة الكفار مستمدة 
م�ن العق�ل والنقل فاالش�رتاك معه�م يف أفراحه�م وأعيادهم 
م�واالُة هلم وركون إليهم واحرتام لدينهم واعرتاف هلم بالعزة 
والكامل. ومن هذا املنطلق جيب علينا معرش املسلمني أن نحدد 
التعام�ل معهم بام ال يتعارض م�ع املقتضيات الرشعية. وجيب 
أن نفرق بني حكم التعامل معهم يف ش�ؤون احلياة وبني إظهار 
حمبته�م ومواالهت�م يف أفراحه�م وأعياده�م. فالتعام�ل معهم 
في�ام تقتضيه مصالح املس�لمني جائز. فقد كان رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
وكان أصحاب�ه معه يتعاملون م�ع اليهود واملرشكني وقد مات 
ملسو هيلع هللا ىلص ودرعه مرهونة لدى هيودي. ويف غزوة حنني اس�تعان ملسو هيلع هللا ىلص 
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ا. وأما املحبة واملواالة واملش�اركة  بصف�وان بن أمية وكان كافراً
معه�م يف أعيادهم وأفراحهم فه�و نوع من التويل: چ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ  ٿٿ  چ )املائدة: 51(. والله املستعان. 
س 105: هن�اك من يقول إن كفر الكافر ينتهي بموته فكيف 

يعذب بعد انتهاء كفره بموته؟
الجواب: الحمد لله. خلق اهلل الثقلني اجلن واإلنس لعبادته قال 

 تع�اىل: چ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ )الذاري�ات: 56( 
 وجع�ل اهلل س�بحانه وتع�اىل لنا الدني�ا لنعمل هبا ما نس�عد به يف 
ا  اآلخ�رة. فالدني�ا مزرع�ة اآلخرة. م�ن عمل فيها عم�ال صالحاً
لق�ي ثامر عمل�ه الس�عادة والفوز باجلن�ة يف احلياة اآلخ�رة. ومن 
أضاع نفس�ه فكفر باهلل أو أرشك معه غ�ريه ومات عىل غري ذلك 
 فه�و معاقب ع�ىل كف�ره ورشكه بالن�ار، ق�ال س�بحانه وتعاىل: 
ڌچ  ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   چ 

ا  )املائ�دة: 72( والق�ول بأن كفره ق�د انتهى بموت�ه ليس صحيحاً
فه�و مع�ذب بس�بب كف�ره، فق�د روي ع�ن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن 
املت�ويف يذه�ب مع�ه إىل ق�ربه ثالثة: أهل�ه وماله وعمل�ه فريجع 
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ا فرش،  ا فخري وإن رشًّ اثن�ان أهله وماله ويبقى معه عمل�ه إن خرياً
ق�ال اهلل تع�اىل: چ ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  
ا ب�اهلل فنتيجة كفره باهلل  حب  خبچ )املائ�دة: 5( فم�ن مات كافراً
خلوده يف جهنم ال يموت فيها وال حييى أعاذنا اهلل من الكفر باهلل 

ومن مصري الكافرين واهلل اهلادي إىل سواء السبيل.
س106: جاء يف احلديث أن اإلنسان قد َيِزلُّ بكلمة هيوي هبا 

يف نار جهنم رغم أن له أعامالاً صاحلة كثرية فكيف يكون ذلك؟

ا  الج�واب: الحم�د لله. إن كان�ت الكلم�ة مما ُتوج�ب عقاباً

ولكنه�ا  ال خت�رج صاحبه�ا من ملة اإلس�الم فعقيدة أهل لس�نة 
واجلامع�ة أن اهلل خيرج�ه من الن�ار بعد أن يأخذ عقوب�ة ما قاله أو 
فعل�ه ث�م يدخله اجلن�ة بإيامنه وعمل�ه الصالح. وق�د يغفر اهلل له 

ويدخل�ه اجلن�ة دون دخوله النار، قال تع�اىل: چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  
ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    کک  چ )النساء: 116(. وأما إن 
كانت كلمة كفر ومات عليها وعىل عقيدة ما تدل عليه فإن عمله 

الصال�ح حيبط، قال تعاىل: چ ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ٴۇچ )الزمر: 65(. واهلل أعلم.

س 107: ال ش�ك أن هلل تع�اىل يف قضائ�ه وقدرت�ه يف خلق�ه 
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ِحَكاماً ف�ام احلكمة الربانية يف إصابة بعض خملوقات اهلل من البرش 
بعاه�ات ومصائ�ب تعيقهم عن التحرك يف ه�ذه احلياة كغريهم 

من األصحاء؟

ا يف تدابريه  الجواب: الحمد لله. ال ش�ك أن هلل ِحَكاماً وأرساراً

يف خلقه سواء أكانت هذه األرسار ظاهرة أم كانت خفية. فله يف 
خلقه شؤون. وهو سبحانه وتعاىل العامل بأحوال عباده وما هو يف 
صاحلهم. فمن عباد اهلل من ال يصلحه إال الغنى ولو أفقره لكفر 
ب�ه. وإن من عباد اهلل م�ن ال يصلحه إال الفقر ول�و أغناه ألطغاه 
ومنه�م م�ن ال يصلح�ه إال امل�رض. ومنه�م م�ن ال يصلحه إال 
الصحة والعافية. ويظهر - واهلل أعلم - أن من احِلَكم الربانية يف 
إجي�اد معوقني من البرش أن تظهر لألصحاِء منهم نعُم اهلل عليهم 
يف أبصارهم وأسامعهم وعقوهلم وقدراهتم عىل التحرك والتنقل 
بأرجله�م وأيدهيم وغري ذلك من النع�م التي ال حيصيها إال اهلل. 
فيحصل بذلك الشعوُر بفضل اهلل وإنعامه وتكرمه عليهم فيقوى 
بذلك ش�كُر اهلل من الشاكرين وقوة التعلق باهلل من املتقني، وأما 
املصاب�ون فلهم أجره�م عند رهبم يف حال احتس�اهبم وصربهم 
وتقبلهم قض�اء اهلل بنفوس مطمئنة راضي�ة. ويف األثر الصحيح 
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عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إن اهلل قد خيتار لعبده منزلة رفيعة يف اآلخرة ال 
يبلغها بعمله فيبتليه اهلل بمصائب تكفر سيئاته وتزيد من حسناته 
حت�ى يبل�غ بذلك املقام الرفي�ع الذي اختاره اهلل ل�ه وهلل يف خلقه 

شؤون. واهلل أعلم.

س108: ما هي احلكم الربانية يف حدوث مصائب احليوانات 

والطيور وغريها من خملوقات اهلل األخرى واحلال أهنا غري مكلفة 
وال أجر هلا يف الصرب عىل هذه املصائب؟

ا يف مقاديره عىل  الج�واب: الحمد لل�ه. ال ش�ك أن هلل أرساراً

خملوقات�ه، هذه األرسار تعجز العقول البرشية عن إدراكها. وإن 
ُأدرك ش�يئ منها فذلك قليل. وهلل يف خلقه شؤون. فيجب علينا 
�ا أن نوقف عقولنا عن حماولة  معرش املس�لمني واملؤمنني باهلل إلهاً
استكش�اف الغيب بام ال جم�ال للعقول يف إدراكه. فهي حماوالت 
عابثة ويائسة ويف التامدي يف التفكري فيها خطورة عىل إيامننا باهلل. 
والش�ك أن هذه املحاوالت هي من وس�اوس الشيطان ومهزاته 
وملزاته، فلله مع عباده أحوال خمتلفة. وقد خلق اهلل لنا معرش عباده 
ا. ف�كل نقص يعرتي هذه األرض فهو تقدير  م�ا يف األرض مجيعاً
اهلل. ولتقدي�ره أح�واَل عب�اده ِحَكٌم قد تكون ظاه�رةاً وقد تكون 
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خفي�ة ولك�ن األمر يف ذل�ك يرجع إىل قول�ه تعاىل: چٺ  
ڤ    ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ  
ڤ    ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ ڃ     ڃ  
ڍچ  ڇ   ڇ    ڇڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ  

)البقرة: 155 – 157(. واهلل أعلم.

 س 109: نحن نعمل يف مكان يوجد به نصارى يف خمتلف مناطق 

اخلليج وبمناسبة عيد امليالد يقيمون احتفاالت ويدعوننا للمشاركة 
معهم يف احتفاالهتم وطعامهم فهل جيوز لنا إجابة دعوهتم؟

الجواب: الحمد لل�ه. لقد أمرنا اهلل تع�اىل بالتعاون عىل الرب 

والتق�وى وهنانا ع�ن التعاون عىل اإلثم والعدوان. وال ش�ك أن 
النصارى بحك�م رشكهم وافرتائهم ع�ىل اهلل بزعمهم الصاحبة 
والول�د هلل - تع�اىل اهلل عىل م�ا يقولون ويعتقدون عل�وااً كبريااً - 
آثم�ون معت�دون مفرتون ع�ىل اهلل الك�ذب والبهت�ان. فالتعاون 
معه�م يف إظه�ار مظاه�ر الكف�ر وال�رشك والبغ�ي والع�دوان 
واالف�رتاء عىل اهلل. التعاوُن معهم يف حضور حفالهتم وأعيادهم 
تع�اوٌن ع�ىل اإلثم والعدوان. فضالاً عام تس�تلزمه مش�اركتهم يف 
أعيادهم م�ن إقرارهم ع�ىل كفرهم ورشكه�م وبغيهم وكذلك 
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التش�به هب�م يف هذه األفع�ال، ورس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: من تش�به 
بق�وم فه�و منهم. ومل�ا يف إظهار ع�زة الكفار من رف�ع مكانتهم، 
وعلي�ه ف�أرى حرمة مش�اركتهم يف أعيادهم وال ي�رد عىل القول 
بتحري�م ذل�ك أنن�ا حمتاج�ون إليه�م يف ش�ؤون حياتن�ا فإهنم مل 
�ا معن�ا وحمب�ة يف  يرتك�وا بلداهن�م وجمتمعاهت�م وأهليه�م تعاطفاً
خدمتن�ا وإن�ام رأوا مصاحله�م تقت�يض ذل�ك. وم�ا ج�اءوا إلينا 
ا. وأما معاملتهم بالقس�ط وحس�ن  ا وفقراً حينام كانت بلداننا قفراً
التعام�ل والنصح ومراعاة األمانة ومقتضياهتا واحرتام حقوقهم 
 وع�دم اس�تباحتها فه�ذا مم�ا يوجبه ديننا وإس�المنا، ق�ال تعاىل: 

چڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

دخل�وا  فق�د   .)8 )املمتحن�ة:  کچ  ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ  
بلداننا بأمان فيجب أن نحرتم ذلك األمان حتى نبلغهم مأمنهم. 

واهلل أعلم.
س110: يس�أل أحده�م بأنه كثري األي�امن وانه حينث يف أيامنه 

ويسأل: ماذا يرتتب عليه لقاء هذه األيامن وعدم الوفاء هبا؟
الج�واب: الحمد لله. ق�ال تع�اىل: چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  

ىئچ )البق�رة: 224 ( فيج�ب ع�ىل املس�لم أن يتق�ي اهلل 
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وأال جيع�ل ربرَّه ُعرضة أليامنه فهو س�بحانه وتع�اىل أهل التعظيم 
واإلجالل والتقديس.

وم�ن حلف عىل يم�ني ثم حنث يف ذلك وك�رر اليمني وذلك 
عىل أمر واحد فعليه كفارة واحدة هي كفارة اليمني إطعام عرشة 
مس�اكني أو كس�وهتم أو عتق رقبة فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام، 
واما إن كانت األيامن عىل أمور متعددة وجرى احلنث فيها فلكل 
يمني كفارة مس�تقلة - وإن كانت عىل أم�ر واحد إال أن احلالف 
�ر عن بعض أيامن�ه فيكفر كفارة واح�دة عام بقي من  احلان�ث َكفرَّ

أيامنه. واهلل أعلم.
س111: هل يقع الطالق باحللف أم ال يقع؟

الج�واب: الحمد لله. احللف بالطالق رشك أصغر كاحللف 

باألمان�ة والكعبة والنبي وغري ذل�ك دون اهلل تعاىل. وصفة ذلك 
أن يقول بالطالق ما أقول كذا أو ال أفعل كذا. وال يقع به طالق 

ا وال يقع به طالق. ألن احللف ال يعترب طالقاً
وإن�ام اخلالف بني أهل العلم يف تعلي�ق الطالق بحصول أمر 
مس�تقبيل قد يريد معل�ق الطالق احلصول عىل أم�ر أو املنع منه 
كأن يق�ول: ع�يلرَّ الطالق إن فعل�ُت كذا أو قلت ك�ذا أو يقول 
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لزوجت�ه مثالاً أنت طالق إن خرجِت إىل الس�وق فجمهور أهل 
العل�م يوق�ع الطالق بحصول م�ا ُعلِق علي�ه لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: ثالث 
جدهن ج�د وهزهلن جد الطالق والن�كاح والعتاق. وبعضهم 
يق�ول بعدم وقوع الطالق وبوج�وب الكفارة - كفارة يمني - 
إذا كان احلال�ف بالطالق يريد به الَح�ضرَّ أو املنع والذي يظهر 
يل أن الط�الق إذا ُعلرَِّق عىل أمر مس�تقبيل ووق�ع أن الطالق يقع 
س�واءاً أراد الطالق أو أراد الَح�ضرَّ أو املنع، واخلالف بني أهل 

العلم يف ذلك مشهور. واهلل أعلم.

س 112: ق�ارئ يس�أل: ق�ال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: لتنقصنرَّ ُعرى 

اإلس�الم عروة عروة، فكلام انتقضت  عروة تش�بث الناس بالتي 
تليها. فأوهلن نقص األمانة، وآخرهن الصالة. فام معنى احلديث؟ 

وما املقصود بنقص احلكم؟
ُبه  الج�واب: الحمد لله. معن�ى احلديث - واهلل أعل�ُم - ُيَقررِّ

قوُل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: خري القرون قرين ثم الذين يلوهنم ثم الذين 
يلوهن�م ثم ال ي�أيت قرن إال والذي بعده رشٌّ من�ه. وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: بدأ 

اإلسالم غريباًا وسيعود غريباًا كام بدأ فطوبى للغرباء.
فع�رص النبوة ث�م ع�رص التابعني وتاب�ع التابعني عص�ور قوة 
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وعزة لإلس�الم واملس�لمني ثم بعد ذلك حصل اخللل والضعف 
يف كيان اإلس�الم نتيجة اإلخ�الد إىل الرفاهية واالغ�رتار بالدنيا 
ومتعها الزائلة واالجتاه هلمزات الش�يطان ووساوسه وإغراءاته. 
فب�دأ حص�ول ما أخرب به ملسو هيلع هللا ىلص م�ن انتقاض عرى اإلس�الم عروة 
عروة بعد إنتهاء القرون الثالثة املفضلة. وعرى اإلسالم قواعده 
ومظاه�ر كيانه من صالة وصي�ام وزكاة والتزام باألوامر وانتهاء 
عن النواهي ولعل ما ُذكَِر َوْجٌه لتفسري هذا احلديث. واهلل أعلم.

س 113: ما حكم األخذ بعمليات التجميل مثل ش�د الوجه 

وتعديل األنوف والترصف يف احلواجب والش�فاه وغري ذلك مما 
يتتابع انتشاره واسترياده من إفرازات الغرب وتقاليعه؟

الجواب: الحمد لله. قبل اإلجابة عن ذلك أمهد هلا بام ييل: 

أوال: ثب�ت ع�ن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص النهي عن التش�به بالكفار من 

هي�ود ونصارى ومرشكني فقال ملسو هيلع هللا ىلص: من تش�به بق�وم فهو منهم. 
وأم�ر ملسو هيلع هللا ىلص  يف أكث�ر م�ن جم�ال بمخالف�ة الكفار حت�ى يف األعامل 
التعبدي�ة حيث ق�ال يف مرشوعية صي�ام يوم عاش�وراء: خالفوا 

ا بعده. ا قبله أو يوماً اليهود: صوموا يوماً
ثانيًا: اإلسالم غني بعزته وكامله ومرضاة اهلل تعاىل به وهبويته 
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ورضورة اس�تقالل تلك اهلوي�ة بام هلا من ِقَي�م وثوابت وتأصيل 
وأكد الش�ارع أن العزة والرفعة واملس�توى العايل جيب أن يكون 
هلل ولرسوله ولألمة اإلسالمية. فيجب عىل املسلمني أن حيتفظوا 

هبويتهم وأن يعتزوا هبا وأن حيرصوا عىل الظهور بتميزها.

وال ش�ك أن جوانب التجميل غالبها نتيجة تقاليد وتقليعات 
من ال خالق هلم يف حياهتم وال يف آخرهتم.

ثالثًا: ال شك أن تغيري خلق اهلل موجب للعقوبة واللعن من اهلل 

تعاىل وهو اس�تجابة لدعوة الشيطان وإضالله، قال اهلل تعاىل عن 
الش�يطان وس�بيله يف اإلغواء واإلضالل: چ ۓ  ۓ   
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  
ۆۈ     چ     )النس�اء: 119(. وقال ملسو هيلع هللا ىلص: لعن اهلل الواصلة واملستوصلة 

والنامصة واملتنمصة املغريات خلق اهلل.

فف�ي تغي�ري احلواجب من حي�ث احلجم يف الط�ول والعرض 
والش�عر تغي�ري خلل�ق اهلل. وكذلك فيام يس�مى التات�و وهو نوع 
م�ن الوش�م وقد جاء اخل�رب عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بلعن الواش�مة 
واملستوش�مة والنامصة واملتنمصة. وتغيري الش�فاه وش�د الوجه 
نوع من تغيري خلق اهلل فضالاً عام يف ذلك من سلبيات عىل الصحة 
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العام�ة والتأث�ري بذلك ع�ىل وس�ائل املناعة من حي�ث إضعافها 
وعجزها عن محاية اجلس�د ال س�يام إذا كان العبث يف أهم عنرص 

من عنارص التكوين وهو الوجه.

وخالص�ة الق�ول أن ه�ذا العب�ث بالوج�ه يف حواجب�ه وأنفه 
وخ�دوده وش�فاهه يعت�رب من تغيري خل�ق اهلل. موج�ب للعقوبة 
والط�رد من رمح�ة اهلل فضالاً عام يف ذلك من االس�تجابة لدواعي 
الش�يطان وإضالل�ه ومن التنك�ر للهوية اإلس�المية وهذا يعطي 

القوة يف القول بحرمة ذلك. واهلل أعلم.

س 114: هل جيوز قراءة القرآن بدون فهم؟

 الجواب: الحمد لله. ال خيفى أن اهلل أنزل كتابه القرآن للتدبر 

والتعلم والفهم فيجب عىل املسلم أن يبذل جهده يف سبيل تعلم 
كتاب اهلل. ففي األثر: خريكم من تعلم القرآن وعلمه. وقد كان 
أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حيرصون ع�ىل أن يتعلموا ما يتلونه من 
كت�اب اهلل، ق�ال ابن مس�عود ؤ: كنا ال نتج�اوز عرش آيات 
حتى نعلمهن ونعمل هبن. فإذا بذل املس�لم جهده يف س�بيل فهم 
الق�رآن ولكنه مل يوف�ق فال جيوز له أن يرتك ت�الوة القرآن ألنه ال 

يفهمه ففي قراءته أجر كبري وتالوته عبادة. واهلل أعلم.
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س115: أحدهم يس�أل ويقول: كنت يف تالوة لس�ورة اجلن 

فلفت نظري قول اهلل تعاىل عن اجلن: چ ڭ  ۇ  ۇ   ۆ      ۆ   ۈ    
ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ )اجلن: ١0( فنسبة الرش فعله مبني 
للمجهول ونس�بة اخلري فعله مبني للمعلوم ومنس�وب إىل الرب 

فهل وراء ذلك قصد؟

الج�واب: الحمد لله. نعم هذا التعب�ري يعترب تأدًبا من قائله 

من اجلن مع رب العاملني. فلم ينسبوا الرش إىل اهلل تعاىل إجالًل 
لرب العاملني ونس�بوا اخل�ري لرهبم اعرتاًفا بفضل�ه وكرمه عىل 
عب�اده. وه�ذا جيعلنا نلف�ت أنظ�ار أئمتنا يف املس�اجد يف دعاء 
القن�وت لس�يام يف الرتاوي�ح يف رمضان فبعضه�م هداهم اهلل 
ووفقه�م مل يلتزموا بام التزم ب�ه اجلن يف التأدب مع رب العاملني 
فنس�مع بعضه�م يدعو فيق�ول: اللهم ما أنزل�ت يف هذه الليلة 
م�ن رش وب�الء وفتنة فارصفه عن�ا. ولو بنوا الفع�ل للمجهول 
ك�ام قالت اجلن ليكون الدعاء: اللهم ما ُأنِزَل يف هذه الليلة من 
ب�الء ورش وفتنة فارصفه عنا. لكان هذا أليق وأكثر أدبًا مع اهلل 
سبحانه وتعاىل. ول يعني هذا اعتقاد أن الرش ينزل من غري اهلل 
فه�و س�بحانه مدبر كل يشء من خ�ري ورش ونفع ورضر وكل 



)٣07(

َك�ٍم أرادها وه�و احلكيم اخلبري. ولك�ن املجال جمال  تدب�ريه حِلِ
أدب واح�رتام وتعظي�م لرب العاملني وهو س�بحانه أهل ذلك 
ومس�تحقه. ومن دعاء رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف عرف�ة: واخلري بيديك 

والرش ليس إليك. والله املستعان.

س116: أحدهم يسأل هل هناك حكمة ربانية يف نسيان أحد 

الفتيني أن يذكر يوسف عند سيده - امللك العزيز؟

الج�واب: الحمد لله. ال�ذي يظه�ر يل - واهلل أعلم - أن اهلل 

أنس�ى أحد الفتيني أن يذكر يوس�َف عند ربه - س�يده - عقوبة 
ليوسف ش حيث إن وصيته للفتى بذكره عند ربه فيها نوع من 
ع�دم كامل التوكل عىل اهلل وعدم االعتامد عليه وحده. ولئن كان 
ما فعله يوس�ف ال ينايف التوكل، وأنه قد يكون س�بباًا من أسباب 
خروجه من الس�جن إال أن مثل هذا من مثل يوس�ف أحد أنبياء 
اهلل ورس�له ليس كمثله من سائر العباد. فجاءت عقوبته بنسيان 
الفتى وصيته ليكون الفضل الكامل عىل يوسف هلل سبحانه وتعاىل 
وق�د كان إلبراهي�م ش  موقف فيه كامل الت�وكل عىل اهلل تعاىل 
ا عليه مس�اعدته يف إبعاده  فحينام ألقي يف النار أتاه جربيل عارضاً
 عن النار فقال له: أما إليك فال ولكن حس�بي اهلل ونعم الوكيل. 
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ا وس�الما ع�ىل إبراهيم فضالاً عام يف ذلك من أن  فكانت النار برداً
رؤيا امللك وما عقبها من تأويل يوسف إياها سبب يف خروجه من 
الس�جن وظهور متيزه عىل غريه وإس�ناد الوالية الكربى إليه وقد 
يكون سبب نس�يان الفتى الشفاعة ليوسف عند امللك إلخراجه 

من السجن هو أن يكون ذلك. واهلل أعلم.

س117: چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ )احلج�رات: 6( م�ا معنى 
هذه اآلية؟

الج�واب: الحمد لله. معن�ى اآلية - واهلل أعل�م - أنه يتعني 

ع�ىل املؤمنني أن يتبينوا وأن يتثبتوا من صح�ة األنباء التي ينقلها 
م�ن لي�س أهالاً لألمان�ة يف نقلها. وأال يرتبوا ع�ىل األخذ هبا قبل 
ا إجرائية يترر منها من يناله  التحقق والتثبت من صحتها أموراً
أثر تلك اإلجراءات بغري حق. واحلال أن الرباءة من هذه األنباء 
واردة وممكنة. وهذا التوجيه الرباين من سامت هذا الدين احلنيف 
املبن�ي عىل الع�دل والنصف وبناء األمور عىل أس�س س�ليمة ال 

يأتيها الباطل وال الظلم والعدوان. واهلل أعلم.

س118: إح�دى األخوات تقول بأهنا حصلت عىل إجازة يف 
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قراءة القرآن بس�نده إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأهنا سمعت من البعض 
أن مثل هذه اإلجازات بدعة فام الصحيح يف ذلك؟

الجواب: الحمد لله. ال خيفى أن كبار العلامء يف خمتلف العلوم 

الرشعية - ال سيام يف العلم الذي طريق حتصيله الرواية - ُيعُطون 
طالهب�م بعد التأك�د من نضجهم العلمي وبلوغه�م العناية التي 
تؤهله�م للرواية عن مش�ائخهم يعطوهنم إج�ازة بالرواية عنهم 
إىل منتهاه�ا ومث�ل ذلك اإلجازة باتصال س�ند رواي�ة القرآن إىل 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهذه الطريقة من العلامء الس�لفيني شبيهة بمنح 
الش�هادات العلمية من اجلامع�ات وال يظهر يل فيها مانع رشعي 
وليس�ت من البدع بل هي مس�لك علمي ارتضاه وأخذ به علامء 

اإلسالم قدياماً وحديثااً. واهلل أعلم.
ا للمشقة البالغة عىل املسلمني األعاجم يف قراءة  س119: نظراً

الفاحت�ة يف الصالة باحلروف العربية حي�ث إن غالبيتهم ال حيفظ 
الفاحتة وال يس�تطيع قراءهتا باحلروف العربية وتس�أل املؤسس�ة 
ه�ل جيوز لنا أن نكتب الفاحتة باحلروف الالتينية ليس�هل عليهم 

قراءهتا وحفظها؟
الجواب: الحمد لله. ال يظهر يل مانع رشعي من ذلك حيث 
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إن كتابة الفاحتة باحلروف الالتينية أو غريها من احلروف األخرى 
ال يعت�رب ترمجة هلا وإنام هي الفاحتة بنصها ولو كانت كتابتها بغري 
احلروف العربية. ولكن جيب التاكد من سالمة احلروف يف اللغة 

األخرى مثل احلاء والعني والصاد وغري ذلك. واهلل أعلم.

س120: م�ا حكم اهلج�رة للبالد الغري مس�لمة واإلقامة فيها 

واحلص�ول ع�ىل اجلنس�ية علاماً ب�أن الوض�ع االجتامع�ي واملادي 
والدين�ي متده�ور للغاية يف بلدي املس�لم ورغبة مني يف حتس�ني 

دخيل واحلصول عىل فرص عمل وكذلك حلرية الدين؟

الج�واب: الحمد لله. اهلجرة الرشعية ه�ي االنتقال من بلد 

ال�رشك والكف�ر إىل بل�د اإلس�الم. واالنتق�ال من بلد اإلس�الم 
إىل بل�د الكفر ليس�ت هجرة وإنام خيش�ى أن تك�ون فتنة ثم ردة 
ومهام كان التجاوز والتساهل وعدم االلتزام يف بلد اإلسالم فال 
جي�وز أن نفضل بلد الكفر عليه�ا. ومن يتق اهلل يرزقه من حيث 
ال حيتس�ب ومن يت�وكل عىل اهلل فهو حس�به. والعجب من هذا 
السائل الذي ضاقت به بالده واتسعت لغريه من الوافدين إليها 
لطلب س�عة العيش. وأما االحتجاج بأن فرص العمل وحتسني 
الوض�ع يف بلد الكفر أيرس من بلد اإلس�الم فهو احتجاج باطل 
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ولعل التعلق به مبني عىل ترسع حتسني الوضع فاألمور تبدأ من 
الصف�ر ثم يبدأ العد التسلس�يل نحو األعىل بتوفي�ق اهلل وعونه. 

والله املستعان.

س121: ) اختالف أمتي رمحة ( ما صحة درجة هذا احلديث؟

الجواب: الحمد لله. هذا احلديث ال تظهر يل صحته وقواعد 

ر ملسو هيلع هللا ىلص من االختالف وهنى  اإلس�الم وأصوله تتناىف معه فقد ح�ذرَّ
عن�ه وذكر أن االختالف والتفرق من س�امت الضالل فقال ملسو هيلع هللا ىلص: 
افرتقت اليهود عىل إحدى وسبعني فرقة وافرتقت النصارى عىل 
ثنتني وسبعني فرقة وستفرتق هذه األمة عىل ثالث وسبعني فرقة 
كله�ا يف الن�ار إال واح�دة. قلنا: من هي يا رس�ول اهلل؟ قال: من 
كان ع�ىل مث�ل ما أن�ا عليه الي�وم وأصحايب. وأم�ا االختالف يف 
ف�روع الرشيع�ة فهذا جائ�ز ووَقع يف عهد رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إال أنه 
ملسو هيلع هللا ىلص َبنيرَّ القول الصواب. ووقع االختالف يف ذلك بعد وفاته بني 
أصحابه وبني العلامء بعدهم ومل يكن اختالفهم يف مس�ائل فروع 
الرشيع�ة س�بباًا للفرق�ة بينهم وال س�بباًا للوالء وال�رباء يف ذلك. 
فهم – رمحهم اهلل – جمتهدون فيام يصلون إليه من نظر وخطؤهم 

مغفور. واهلل أعلم.
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س122: كي�ف أع�رف األحادي�ث الصحيح�ة واألحاديث 

الضعيفة. وهل هناك طريقة استدل هبا عىل ضعف احلديث؟

الج�واب: الحم�د لل�ه. معرف�ة األحادي�ث الصحيح�ة من 

الضعيف�ة طريقها معرفة مصطلح احلديث والرجوع إىل أس�انيد 
ه�ذه األحاديث ومعرفة رجال هذه األس�انيد عن طريق الكتب 
املؤلف�ة يف رجال احلدي�ث وما فيها من تعدي�ل وجتريح فإن كان 
السائل ذا قدرة يف معرفة ذلك فعليه الرجوع إىل رشوح الصحاح 
والس�نن واملس�انيد فإن رشاحها – رمحهم اهلل – تكلموا عن كل 
حديث فيها من حيث إسناده وقوته وضعفه وحسنه واجلمع بينه 
وب�ني غريه م�ن األحاديث األخ�رى إذا كان ظاهره�ا التعارض 

معه. واهلل أعلم.
س123: ما هي مسئوليتنا نحو تربية أوالدنا؟

الج�واب: الحمد لله. ال ش�ك أن علم النف�س يعطي الطفل 

�ا متمي�زا لس�لوكه واجتاه�ه وتنمي�ة مداركه. والش�ك أن  اهَتامماً
االجت�اه به يف تنمي�ة اإلدراك يعطي النتائ�ج اإلجيابية يف توجهه إىل 
ا ف�رش، وهلذا جيب  ا فخ�ري وإن رشًّ الس�لوك املوج�ه إليه إن خ�رياً
ع�ىل عل�امء الرتبي�ة والنف�س ذوي اإليامن ب�اهلل واالجتاه الس�ليم 
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يف االعتق�اد أن ُيوُل�وا األطف�ال عناي�ة خاص�ة يف توجيهه�م إىل 
االس�تقامة والص�الح والت�درب ع�ىل األعامل الصاحل�ة من قول 
وفع�ل واعتقاد. مس�تمدين إهتاممه�م باألطفال م�ن التوجهات 
النبوي�ة الكريمة: ُمروا أبناءكم بالصالة لس�بع وارضبوهم عليها 
لع�رش وفرق�وا بينهم يف املضاجع. وقد كان أصحاب رس�ول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص يدّرب�ون أوالدهم عىل الصوم ومَلارَّ يبلغ�وا احللم ويوجهوهنم 
ا  ا وإلهاً إىل األدب يف القول والعمل وُينشئوهنم عىل اإليامن باهلل ربًّ
ووليًّا وعىل حمبة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واالقتداء به يف الس�لوك ومكارم 
ا من  األخ�الق وهذا كل�ه ال يمنعهم م�ن أن يعطوا الطف�ل  جزءاً
حريت�ه الطبيعية يف انفاق طاقت�ه يف األلعاب الربيئة فقد مر ملسو هيلع هللا ىلص يف 
طريق�ه بطفل اس�مه عم�ري وكان معه طري يلعب ب�ه فقال ملسو هيلع هللا ىلص: يا 
عمري ما فعل النغري؟ وكانت عائشة b  صغرية مل تبلغ احللم 
وكانت تلعب مع صوحيباهتا باللُّعب من الِعْهن والقطن فكان من 
ه�ذه اللعب صور بن�ات كخيول وغريها فأقرها ملسو هيلع هللا ىلص عىل هذا ومل 
ينكر عليها، وال خيفى أن التصوير والصور حمرمة ومع ذلك جاء 
اس�تثناء صور العرائس لتكون وسيلة تربية للبنات عىل تأهيلهن 

إلدارة بيوهتن بعد زواجهن.
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واخلالص�ة أن ش�غل األطف�ال باأللع�اب الربيئ�ة واأللع�اب 
اهلادف�ة والت�درب عىل أعامل العب�ادة وغرس املب�ادئ األخالقية 
الس�امية يف نفوس�هم بأي طريق من طرق التوجيه والرتبية سواء 
أكان ذلك بالوسائل السمعية والبرصية باألقوال أم باألعامل كل 

ذلك مرشوع يف حدود غاياته املباحة. والله املستعان.

س124: سافرت مع صديق يل يف الدراسة يف أملانيا وبعد عدة 

ش�هور اتض�ح يل أن هذا الصديق أصبح ي�رشب اخلمر واختذ له 
ا ولكنه مل يستمع فامذا أفعل مع  ا وتكراراً صديقة وقد نصحته مراراً

هذا الصديق؟
َؤال أن السائل قد نصح  الجواب: الحمد لله. يظهر يل من السُّ

صديقه وقد أبدى ما عليه جتاه صديقه إال أنه مل يستجب لنصحه. 
واستمر يف غيرِّه وانحرافه. وبناء عىل ذلك فيجب عىل هذا السائل 
ا بالوالء  ا لنفسه من جماراة هذا الصديق يف انحرافه وأخذاً احتياطاً
وال�رباء يف س�بيل اهلل، وابتغ�اء مرضات�ه. جيب عىل هذا الس�ائل 
أن هيج�ر ه�ذا الصديق وأن ُينِْهَي معه ه�ذه الصداقة فإن مل يفعل 
فس�يكون مص�ريه مص�ري بن�ي ارسائيل مم�ن غض�ب اهلل عليهم 
ولعنه�م حيث كان�وا ال يتناهون عن منكر فعل�وه وال يتورعون 
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م�ن خمالط�ة أه�ل الفس�وق والعصيان يف جمالس�هم ومش�ارهبم 
ومآكله�م. والش�ك أن املخالطة تؤثر وأن كثرة املس�اس تورث 

قلة اإلحساس. والله املستعان.

س125: هل إلقامة احلدود رشوط وضوابط؟

الجواب: الحمد لله. من نفل القول التأكيد عىل أمور معروفة 

م�ن الدين بال�رورة. فلقد خلق اهلل عب�اده لطاعته وخلالفته يف 
أرض�ه. ورشع من الدي�ن ما فيه صالح العب�اد والبالد من أوامر 
ونواٍه وجعل هلا من الوعد والوعيد والرتغيب والرتهيب ما جيعل 
العبد العاقل ينظر إىل هذه األوامر والنواهي نظر الس�امع املطيع 
وهو س�بحانه وتعاىل أعلم بعباده بام يصلحهم ويصلح أحواهلم 
ويق�يض ع�ىل أس�باب ش�قائهم وفس�اد أفراده�م وجمتمعاهت�م. 
فج�اءت مرشوعية النهي عن الفس�اد واإلفس�اد والظلم والبغي 
والعدوان بمرشوعية إقام�ة احلدود وأال تؤخذ يف أصحاهبا رأفة 

وال رمحة. قال تعاىل: چٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤچ )النور: 10(

ولك�ن جيب أن تق�ام احلدود يف أحوال مس�تقرة. وحتت والية 
هلا س�يطرة تامة عىل املجتمع. وبرشط أال يرتتب عىل إقامتها من 
ا من ترك إقامتها.  ا وخطراً ال�رشور واألرضار ما هو أعظ�م رضراً
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فال تقام احلدود يف ميادين القتال وال عىل من تقوم حوهلم الشبه. 
فإن احلدود تدرأ بالش�بهات ف�إذا كانت البالد يف حال اضطراب 
واخت�الل أمن وتف�كك كيان فلي�س ملن كان له َغَل�ٌب يف بعض 
أرجائها وهو َغَلٌب مهدد باالهنيار أن يقوم بتنفيذ احلدود واحلال 
أن البالد كلها يف اضطراب واختالل أمن كحال من جاء يف السؤال 
متثي�الاً هبا. ف�إن الغرض من إقامة احلد الزج�ر والردع واملحافظة 
ع�ىل األمن وهذا منتف يف بالد تس�ودها الف�وىض واالضطراب 
واخت�الل األمن. وإنام جت�ب إقامة احلدود بعد االس�تقرار وقيام 
الوالي�ة العام�ة ذات الغلب�ة والس�لطان. ألن يف إقامتها أس�باب 
حلول األمن والش�عور هبيبة الس�لطان وحصول الردع والزجر 
فال يتم ذلك إال بوجود والية قائمة مس�تقرة غالبة ولنا يف س�رية 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص القدوة واالهتداء فام كان ملسو هيلع هللا ىلص يقيم احلدود إال بعد 
أن اس�تقرت له الوالية والسلطان بعد هجرته ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينة ويف 
املدينة. ورفع عمر ابن اخلطاب ؤ َحدرَّ الرسقة عن غلامن أحد 
الصحاب�ة حينام رسقوا عام املجاع�ة فضاعف عليهم الغرم ودرأ 

. عنهم احلدرَّ

وأم�ا إقامة احل�دود الرشعية يف أقلياٍت إس�المية تعيش يف بلد 



)٣17(

الكفار حتت واليتهم وس�لطتهم. ف�إن كان هلذه األقليات حكم 
ذايت يعطيه�م احل�ق يف إص�دار أحكامه�م فيام بينه�م وهلم والية 
حملي�ة هلا قدرهتا يف تنفيذ هذه األح�كام عىل من تصدر بحقه من 
غ�ري أن تعود آثارها الس�لبية عليهم بال�رر وانتقاص املصالح 
وتف�كك االرتب�اط. إذا كان األم�ر كذل�ك ف�أرى رضورة إقامة 
احلدود فيام بينهم من قصاص وقطع وجلد وغري ذلك من احلدود 
والعقوب�ات التعزيزية. أما إذا كانت هذه األقليات مغموس�ة يف 
م فيهم قوانينها وأنظمتها  جمتمعات كافرة وحتت والية كافرة حُتكرَّ
وال تسمح هلم باالس�تقاللية يف مزاولة حقوقهم الرشعية السيام 
يف جماالت العقوبات واحلدود واجلزاءات ولو كان منها – أعني 
هذه األقليات اإلس�المية  جتاوز يف مزاولة هذه احلقوق الرشعية 
دون الرج�وع إىل ه�ذه الدول�ة الكاف�رة – فس�تكون نتيجة ذلك 
إحل�اق األذى هبذه األقليات والتقليل من املحافظة عىل حقوقهم 
وأمنه�م واس�تقرارهم. ف�إذا كان األم�ر كذلك ف�أرى أن إقامة 
احل�دود يف ه�ذه األقلي�ات واحلال ما ذك�ر غري َوِجيٍه وس�تكون 
آثارها الس�لبية أكثر من آثارها اإلجيابية وستعود آثارها عىل هذه 

األقليات اإلسالمية بالرشور واألرضار. واهلل أعلم.
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وأما أن تعمد هذه األقليات اإلسالمية يف بلد الكفار إىل تشكيل 
جملس إداري هلا تس�ند رئاس�ته إىل من يتم اختياره منهم ممن هو 
مؤه�ل إلدراك مصالح هذه األقلية. يقوم هذا املجلس بالنظر يف 
األحوال الش�خصية فيام بينهم من نكاح وطالق وإرث ونفقات 
ا لألحكام اإلس�المية. فأرى أن  وإفت�اء ع�ىل وجه التحكي�م طبقاً
هذا وجيه ومصاحله كثرية وآثاره الس�لبية قليلة أو منتفية فيجب 
ع�ىل هذه األقليات األخذ بذلك ف�ام ال يدرك كله ال يرتك جزؤه 

والله املستعان وهو سبحانه أعلم وأحكم.

س126: ه�ل جي�وز كتاب�ة الفاحتة بح�روف غ�ري عربية حيث 

إن ذل�ك يرتتب عليه قلب احلاء واهلاء خ�اءاً والعني مهزةاً والضاد 
والظاء والذال زايا والصاد سيناًا والطاء ثاءاً مع العلم أن من يرغبون 

الفتوى يف ذلك ال يستطيعون يف هذه احلروف غري ما ذكر؟
الجواب: الحمد لله. قراءة الفاحتة يف الصالة أحد أركاهنا يف 

حق اإلمام واملنفرد لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: الصالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب. 
متف�ق علي�ه. واخل�الف بني أه�ل العل�م يف وجوهبا ع�ىل املأموم 
وجيب عىل املس�لم تعلمها وال جيزئ أداؤها بغري اللس�ان العريب 
ا وإنام هو معنى القرآن،  ألن ترمجتها إىل لغة أخرى ال جيعلها قرآناً
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ق�ال تعاىل عن القرآن: چ ڻ  ۀ     ۀچ )الش�عراء:195( وقال 
تع�اىل: چ ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ىچ )الزم�ر: 28( وقال 
 تع�اىل: چ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  چ )الزخرف: ٣( 
فهذه اآليات الكريامت وغريها مما يف كتاب اهلل تدل عىل أن القرآن 
بحروفه ومعانيه هو كالم اهلل تعاىل بلسان عريب مبني وهذا هو ما 
علي�ه أكثر أهل العلم فإذا ترجم القرآن إىل غري العريبة فال تعترب 

الرتمجة قرآناًا.
وق�د ذكر بعض أهل العلم أن من مل يس�تطع أن يعرف الفاحتة 
ويق�رأ هب�ا فعليه بالذكر الوارد عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقد روى أبو 
داود ع�ن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أن رج�الاً قال له: إنني ال أس�تطيع أن 
آخذ ش�يئاًا من القرآن فعلمني ما جيزيني منه فقال: قل: س�بحان 
اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب وال حول وال قوة إال باهلل.

واخلالص�ة أنه ال جيوز عن�د أكثر أهل العلم قراءة الفاحتة بغري 
العربي�ة ومن مل حيس�ن قراءهتا فيجب عليه تعلمه�ا ألهنا إحدى 

أركان الصالة ومن مل يستطع قراءهتا فعليه بالذكر. واهلل أعلم.
س127: يس�أل أحدهم عن قصد يعقوب ش يف هني أبنائه 

أن يدخلوا من باٍب واحد.
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الج�واب: الحمد لله. أبناء يعق�وب ش اثنا عرش ابناًا وهذا 

ع�دد ملف�ت للنظ�ر فض�الاً ع�ام ذك�ره بعض أه�ل العل�م بأهنم 
كان�وا ع�ىل جانب م�ن بس�ط اجلس�م واجلامل فخ�يش ش من 
ع�ني تصيبه�م إذا دخلوا جمتمع�ني من باب واح�د يبرصهم من 
حيس�دهم ويزلقه�م بب�رصه. فأوصاه�م بالتفرق ح�ني دخوهلم 
ع�ىل العزي�ز. والدخ�ول علي�ه م�ن أبواب ع�دة وهذا م�ن قبيل 
ك�امل حرصه عليهم وتغلب الفطرة البرشي�ة بام جبلت عليه من 
عاطفة. ولكن رسعان ما أدرك يعقوب أن قوله هذا قد يتعارض 
 م�ع كامل توكل�ه عىل اهلل وإيامنه ب�أن اهلل هو الناف�ع الضار فقال: 

چ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ    ڭ   ڭ     ڭڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  
ۈ  ۈ چ )يوسف: 67(.  

وقد جاءت اإلشارة إىل قصد يعقوب من قوله تعاىل: چ  ں  ڻ  
چ ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ڻ    ڻ  ڻ  چ بقول�ه تع�اىل: 
 ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  چ

 )يوسف: 68( وهي وصيتهم بأن يأخذوا بسبب احليطة واحلذر مع 
اعتقاده أنه ما كان يغني عنهم من اهلل من يشء. واهلل أعلم.

 س128: أحده�م يس�أل فيقول: قال تعاىل يف ش�أن يوس�ف 
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چ ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ  چ )يوسف: 55( ويف 

هذه اآلية من يوس�ف أمران طلب الوالية وتزكية النفس فكيف 
يكون هذا من مثل يوسف؟  

الجواب: الحمد لله. الش�ك أن طلب الوالية س�واء أكانت 

والية عامة إدارية أم قضائية أم كانت والية خاصة قد جاء النهي 
عن طلبها من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأن من طلبها ُوكِل إليها وَقلرَّ توفيقه 
يف القيام هبا عىل الوجه احلس�ن. وأن من كلف هبا من غري طلب 
وفق يف القيام بأعبائها. وكذلك الجيوز للمس�لم فضالاً عن غريه 
 أن يزكي نفس�ه، ق�ال تع�اىل: چ ۆ  ۆ  ۈۈ  چ )النجم: ٣2( 

وق�ال تعاىل يف مع�رض ذم تزكية النف�س: چ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   چ )النساء: 49(.

ولك�ن إذا كان العب�د يعلم من نفس�ه الكفاءة والق�درة التامة 
ع�ىل حتمل األمانة ألداء مس�ئولية هذه الوالي�ة ويعلم متام العلم 
عجز غريه عن حتملها وأنه بتقاعس�ه عن طلبها سيأتيها من ليس 
أهالاً يف أمانته وكفاءته وقدرته. فمن مستلزمات وجوب نصحه 
ملجتمع�ه أن يطل�ب ه�ذه الوالي�ة وأن ي�ربر طلبه بذك�ر تأهيله 
لعملها من حيث العلم واألمانة واملقدرة وهو متعامل يف ترصفه 
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ويف قص�ده مع رب العاملني الذي يعلم الرس وأخفى وهو العليم 
بذات الصدور ويوس�ف ش يف طلبه الوالية وتزكيته نفسه من 

هذا اجلنس هذا ماظهر يل. واهلل أعلم.

س129: أحد اإلخوان يس�أل عن معن�ى املكر يف قوله تعاىل: 
چ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ   ڀ      ڀ  ڀ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ )يوسف: ٣1(.
اجل�واب احلم�د هلل: الذي يظه�ر يل – واهلل أعلم – أن املكر 
الذي أش�ارت إليه اآلية الكريمة هو أن بعض النساء يف مدينة 
عزي�ز م�رص س�معن الكث�ري عن مج�ال يوس�ف عليه الس�الم 
فرغبن بلهٍف يف رؤيته فرصن يش�عن الق�ول الذميم عن امرأة 
العزي�ز وخيانتها يف وقوعها يف حب�ه ومراودهتا إياه يقلن ذلك 
ال ألجل اإلنكار عليها بذلك وإنام الغرض أن تبلغها مقالتهن 
فيها لتتيح هلن رؤيته لُيْشبَعن رغبتهن امللحة برؤيته قال تعاىل: 

چ ٿ  ٿ  ٿ        ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     

 ڦ    ڦچ )يوسف: ٣1( قالت: چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ 
)يوسف: ٣2( هذا ما ظهر يل. واهلل أعلم.



)٣2٣(

س130: أحدهم يس�أل عن معنى قول�ه تعاىل: چ ڱ  ڱ  ں  

ں        ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ          ۀ  ہ     ہ  چ )القلم: 51(؟

الج�واب: الحمد لله. املعن�ى – واهلل أعلم – إن كفار قريش 

يف حال من االستغراب والدهشة واإلعجاب من فصاحة القرآن 
وإتقانه وقوة بيانه يدركون هذا بعقوهلم وحيسدون رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ا ويدفعون  عىل اإلتيان به لغاية أهنم يكادون يصيبونه بأعينهم حسداً
م�ا جيدونه يف عقوهلم بألس�نتهم فيقولون بأن�ه قول جمنون وذلك 
عىل سبيل التناقض منهم بني القول واالعتقاد فذمهم اهلل سبحانه 
وتعاىل بتناقضهم بني ما يدركونه بعقوهلم وما يقولونه بألسنتهم 
 إن مل يكن ذلك فكيف حُيس�د من يقول قوالاً عىل سبيل اجلنون؟. 

واهلل أعلم.

س131: أحده�م يس�أل: أن�ه س�مع م�ن بعض أه�ل العلم 

يقول بأن قوله تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤچ )يوس�ف: 2٣(. أهنا تش�تمل عىل عن�ارص الدعوى 

القضائية واحلكم فيها فهل أطمع ببيان ذلك؟

الجواب: الحمد لله. نعم هذه اآليات الكريامت تشتمل عىل 
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العن�ارص القضائية اخلمس�ة - الدع�وى، اإلجاب�ة، البينة، النظر 
فيه�ا، احلك�م - بيان ذلك قول�ه تعاىل: ما جزاء م�ن أراد بأهلك 
ا إال أن يسجن أو عذاب أليم. هذه دعوى. وقوله تعاىل: هي  سوءاً
راودتن�ي عن نفيس. هذه إجابة ع�ن الدعوى ودفع هلا باإلنكار. 
وقوله تعاىل: فش�هد ش�اهد من أهلها إن كان قميصه قد من ُقُبٍل 
فصدق�ت وهو من الكاذبني وإن كان قميصه ُقدرَّ من دبر فكذبت 
وهو من الصادقني. ه�ذه هي البينة يف القضية. وقوله تعاىل: فلام 
رأى قميص�ه ُقدرَّ من ُدُبٍر. ه�ذه نتيجة النظر يف البينة وقوله تعاىل: 
ق�ال إنه من كيدك�ن إن كيدكن عظيم يوس�ف أعرض عن هذا 
واس�تغفري لذنبك إن�ك كنت من اخلاطئني. ه�ذا هو احلكم يف 

القضية. واهلل أعلم.

س132: أحده�م يس�أل ع�ن معن�ى قول�ه تع�اىل: چ جئ  

 حئ  مئ  ىئ    يئ  جب          حب    خبمب   ىب  يب  جت     حت  خت متىت  چ 
)النم�ل: 88( حي�ث إن بع�ض العلامء اس�تدل هبا ع�ىل دوران 

األرض فهل هذا صحيح؟

الجواب: الحمد لله. ال�ذي عليه مجهور املفرسين من علامء 

الس�لف أن هذه اآلية الكريمة تتحدث عن يوم القيامة وأهواهلا 
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وانق�الب أوضاع الس�موات واألرض حينه�ا. وقد اجته بعض 
علامء التفس�ري م�ن املتأخرين إىل أن اآلي�ة الكريمة تتحدث عن 
ظاه�رة من ظواه�ر الك�ون وه�ي دوران األرض يف زمن احلياة 
الدني�ا واس�تدلوا ع�ىل ذلك ب�أن اهلل تع�اىل ذكر ع�ن اجلبال بعد 
انقض�اء احلي�اة الدنيا بأن اجلب�ال تكون كالعه�ن املنفوش وأهنا 
ا، قال  �ا فتكون هباءاً منبثاًا وينس�فها اهلل نس�فًّ ا وُتبسُّ بسًّ ُتدك دكًّ

ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ    ک   ک   چ  تع�اىل: 
  )107  -  105 )ط�ه:  ڻچ  ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ  
ل كامل من أمور عظام إىل فناء  ه�ذه حال اجلبال يوم القيامة حتوُّ

تام. كام استدلوا عىل ذلك بأن اآلية الكريمة: چ جئ  حئ  مئ  
ىئ    يئ  جب          حب    خبمب   چ ختمه�ا اهلل تع�اىل بقول�ه: چ ىب  يب  
جت     حت  خت          متىت  چ فاإلش�ارة بالصن�ع ومت�ام االتقان تكون يف 
ح�ال مت�ام الصنع ووجوده قائاماً للعيان اليف ح�ال خرابه ودماره 
وفن�اء كيانه. وحينام اس�تدلوا عىل القول ب�دوران األرض هبذه 
اآلي�ة الكريمة وليس يف تفس�ريها هبذا نصٌّ عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
خيال�ف ذلك قال�وا بأن العقل يؤيد القول ب�دوران األرض ففي 
إي�الج الليل يف النهار وإي�الج النهار يف اللي�ل واختالفهام دليل 
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عىل ذلك فالش�مس جتري واألرض جتري والليل والنهار نتيجة 
هذا الدوران، قال تعاىل يف ش�أن الشمس والقمر:  چ جئ  حئ  مئ  
ىئچ )ي�س:40( واألرض فل�ك م�ن أف�الك املجموع�ة 
الشمس�ية فاألرض كوكب من الكواكب الشمسية تدور حول 

الشمس  والشمس تدور حول نفسها. واهلل أعلم. 
س133: أحده�م يس�أل فيق�ول م�ا ه�و قصد يوس�ف عليه 

الس�الم من قوله لرس�ول امللك حينام طلبه من السجن قال تعاىل 
ع�ن  يوس�ف: چ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  

ۈٴۇ  چ  اآلية. )يوسف: 50 (. 
الج�واب: الحمد لله. ج�اء يف األنظمة والتقني�ات ما يعالج 

مبدء رّد االعتبار ويوسف عليه السالم ُسِجن والناس يتحدثون 
عن سبب س�جنه بام ال يليق بمقامه وبراءته الكاملة ولكن األمر 

يف اإلشاعات كام قال الشاعر:

قد قيل ما قيل إن صدًقا وإن كذبًا

فما اعتذارك م�ن قوٍل إذا قيال

ويوس�ف ش عىل جانب كام�ل من الذكاء واخل�ربة بأحوال 
الناس ومكرهم وما لدى كثري منهم من اخلبث فأحب أن يستأصل 
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ه�ذه التهمة املنس�وبة إليه إلع�ادة اعتباره وذلك حين�ام طلب من 
امللك أن يستحر النسوة الالئي راودن يوسف عن نفسه ومنهن 
امرأة العزيز ليسأهلن عن حقيقة األمر فقال تعاىل عىل لسان امللك: 

ۇئ   وئ   وئ    ەئ   ەئ    ائائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ    چ 
ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ     ېئ      ېئ   ېئ   ۈئ   ۆئۈئ   ۆئ   ۇئ  
ی  جئ  حئ  چ )يوسف: 51( فظهرت الرباءة التامة ليوسف 
عليه السالم أمام الرأي العام وعادت له يف نفوسهم الكرامة التامة 
واالعتب�ار املوجب لالح�رتام والتقدير ثم بعد ذلك طابت نفس�ه 

. واهلل أعلم. ا كرياماً بخروجه من السجن بريئاًا عزيزاً
س134: أحدهم يسأل عن معنى قوله تعاىل يف سورة الفجر: 

چ چ  چ  ڇ  چ  ما هي األوتاد؟

الجواب: الحمد لله. الذي يظهر يل - واهلل أعلم – أن األوتاد 

املوص�وف هبا فرع�ون هي األهرام�ات املوج�ودة يف مرص فهي 
أعامل برشية. واهلل أعلم. 

س135: أحدهم يس�أل ما هي اآليات التي بدت لعزيز مرص 

فكانت س�بباًا يف سجن يوسف عليه السالم يف قوله تعاىل: چ ہ  
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ   ڭچ )يوسف: ٣5(؟
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الج�واب: الحمد لله. يظه�ر يل - واهلل أعل�م - أن املقصود 

باآليات كثرة اإلشاعات بني أوساط املجتمع السيام جمتمع رجال 
الدولة ونسائها والوقوع يف امرأة العزيز بتجرحيها واحلديث عن 
خيانته�ا الزوجية ووقوعها يف حب فتاها وش�غفها به فرأى بيت 
القيادة يف الدولة أن كف القيل والقال يكون بتغييب يوسف عن 
املجتمع وذلك بسجنه وهذا فضل اهلل عىل عبده ورسوله يوسف 
ب�أن أبع�ده عن موط�ن االرتياب وأس�باب الفس�اد واالنحراف 

وأج�اب دعوت�ه بذل�ك حيث دعا رب�ه فق�ال: چ ڈ  ژ  ژ  
ڳ   ڳ   ڳ      ڳ   گ  گ   گ   گ   کک   ک      ک   ڑ    ڑ  
ڱ       ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ      ۀ  ۀ       ہچ 

)يوسف: ٣٣- ٣4(. واهلل أعلم.

س136: من الذي سمى سور القرآن الكريم بأسامئها املعروفة 

هبا اآلن؟
الج�واب: الحمد لله. الذي يظهر يل – واهلل أعلم – أن الذي 

س�مى سور القرآن بأس�امئها هو رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وال خيفى أنه ملسو هيلع هللا ىلص 
ال ينط�ق عن اهلوى إن هو إال وح�ي يوحى. فقد كان ملسو هيلع هللا ىلص يوجه 
كتب�ة الوحي عند نزول اآليات من القرآن أن يضعوها يف س�ورة 

كذا يف حمل كذا وكذا. واهلل أعلم.
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س137: املع�روف أن بي�ع املصح�ف الجي�وز عن�د احلنابل�ة 

ا ع�ىل حديث اب�ن عمر ء وال�ذي يق�ول وددت أن  اس�تناداً
األيدي تقطع يف بيعها فهل من تفسري أكثر؟

الج�واب: الحمد لله.اختلف العل�امء يف حكم بيع املصحف 

والذي�ن قالوا بجواز بيع�ه قالوا إن البيع واق�ع عىل الورق وعىل 
دفتي املصحف. والفتوى وما عليه العمل عىل منع بيعه ومس�تند 
ذلك سد الذريعة لنقله إىل بلد الكفار أو للنزول بمستواه الرفيع 
يف نفوس املس�لمني حينام يكون س�لعة تباع وتش�رتى ولعل هذا 
 التعلي�ل ال يرتفع بمفرده إىل مس�توى ترجيح الق�ول بمنع بيعه. 

واهلل أعلم.
س138: س�معت من بعض املشايخ من يقول: إن من مل خيتم 

ا للقرآن هل هذا صحيح؟ القرآن يف كل شهر مرة يعترب هاجراً

الجواب: الحمد لله. الشك أنه ينبغي للمسلم أن يتابع قراءته 

كتاب اهلل تعاىل وأن خيتمه ما اس�تطاع إىل ذلك سبيال ففي تالوته 
خ�ري كثري حي�ث ثبت عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قول�ه: أن لكل قارئ 
عن كل حرف حسنة: ال أقول أمل حرف ولكن ألف حرف والم 
حرف وميم حرف. وال شك أن ترك تالوة كتاب اهلل تعاىل يعترب 
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ا له وهذا تفريط بالغ من املس�لم يف ترك اخلري ولكن حتديد  هج�راً
ذلك بزمن معني كش�هر أو أس�بوع حيتاج إىل دليل نقيل صحيح 

. واهلل أعلم. وال نعلم لذلك دليالاً
س139: ه�ل ق�راءة الق�رآن يف املس�جد بص�وت مرتفع قبل 

األذان وبع�د إقام�ة الص�الة واالنته�اء منها جيوز. م�ع العلم أن 
بعض الناس يؤدون صالة نفل يف هذه اللحظة؟

الجواب: الحمد لله. الش�ك أن االش�تغال بت�الوة كتاب اهلل 

وال سيام يف املسجد من الباقيات الصاحلات ولكن ينبغي أن يكون 
بص�وت معتدل يف ح�دود قول اهلل تع�اىل: وال جتهر بصالتك وال 
ختافت هبا وابتغ بني ذلك سبيال. بحيث ال يكون موجباًا للتشويش 
ع�ىل م�ن بجوار الق�ارئ ألنه حيتم�ل أن يك�ون َمْن بج�واره تالياًا 
للق�رآن من حفظه فيكون ارتفاع الص�وت بالقراءة موجباًا لتفلت 
احلف�ظ عليه. ف�ال رضر وال رضار. وأم�ا قراءة الق�رآن بعد إقامة 
ا  ا أو منفرداً الصالة فال خيلو أمر القارئ من أمور إما أن يكون إماماً
ا فيجهر بقراءت�ه يف الصلوات  �ا ف�إن كان إماماً أو أن يك�ون مأموماً
اجلهرية - الفجر، املغرب، العش�اء، وصالة اجلمعة- ويرس هبا يف 
ا فيجب عليه  الصلوات الرسية - الظهر، العرص - وإن كان مأموماً
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أن يرس بقراءته يف الصالة الرسية ويس�تمع لقراءة إمامه يف الصالة 
ا فيرس بقراءته يف الصالة الرسية وجيهر  اجلهرية وأما إن كان منفرداً
بقراءته يف الصالة اجلهرية. إذا مل يرتتب عىل جهره بالصالة إزعاج 
ة وإن كانت صالته نفالاً فله ما يريد بال إزعاج  وال تشويش وال أذيرَّ

ة. واهلل أعلم. وال أذيرَّ

س140: م�ا الف�رق بني الس�ور املكية والس�ور املدنية؟ وهل 

احلدي�ث يف أش�ياء دنيوية داخل املس�جد حرام؟ وماهو تفس�ري 
قوله تعاىل: چ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   چ؟

الج�واب: الحمد لله. ذك�ر العلامء - رمحه�م اهلل - يف كتب 

�ا تقريبية ب�ني الس�ور املكية والس�ور املدنية  عل�وم الق�رآن فروقاً
فالغالب عىل املناداة بيا أهيا الناس أنه مما نزل يف مكة. واملناداة بيا 
أهيا الذين آمنوا مما نزل يف املدينة. وبعد اهلجرة. وكذلك الس�ور 
واآلي�ات التي فيه�ا تفاصيل األح�كام من عب�ادات ومعامالت 
وأحكام جزائية. والغال�ب عىل آيات الوعد والوعيد والرتغيب 
والرتهي�ب والرتكي�ز ع�ىل وحداني�ة اهلل تعاىل واالس�تدالل عىل 

البعث والنشور يغلب عىل ذلك أنه مما نزل يف مكة املكرمة. 
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وقد ذكر بعض علامء علوم القرآن أن ما نزل قبل اهلجرة فهو مكي 
وما نزل بعد اهلجرة فهو مدين وإن كان نزل يف غريمها واهلل أعلم.

واحلديث يف بيوت اهلل - املساجد - يف أمور الدنيا مما يتناىف مع 
حرم�ة بي�وت اهلل ولزوم األدب فيها وقد روي األثر عن رس�ول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ب�أن احلدي�ث يف املس�اجد يف أم�ور الدنيا ب�ام ال عالقة له 
بمصال�ح املس�لمني وأس�باب عزه�م ومتكنه�م بأن ذل�ك يأكل 

احلسنات كام تأكل النار احلطب.
أما معن�ى قوله تعاىل: چ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   چ  ففي 
هذه اآلية الكريمة حرص إضايف ملن خيش�ى اهلل تعاىل حق خش�يته 
م�ن عب�اده. فذكر اهلل تعاىل أن الذين خيش�ونه هم العلامء. وذلك 
ألهن�م يدركون من آي�ات اهلل ودالئل قدرته الكاملة الش�املة ما 
اليدرك�ه غريه�م من أهل اإلي�امن التقليدي. وس�واء كان العامل 
عاملاً�ا يف علوم الرشع الرشيف م�ن أصول وفروع وقواعد لعلوم 
االعتقاد والس�لوك واألخ�الق واألح�كام أم كان عاملاًا يف علوم 
الطبيعة وخصائص املخلوقات كعلم الطب والفلك وخصائص 
الكائنات احلية والنبات والعل�وم الطبيعية فكل أولئك يدركون 
م�ن علومهم م�ا جيعلهم أقرب خل�ق اهلل إلي�ه وأعرفهم بحقيقة 
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وجوده وقدرته الشاملة وحكمته الباهرة وخربته املطلقة وبالتايل 
باس�تحقاقه وح�ده دون غ�ريه العب�ادة واخلض�وع ل�ه والتعظيم 
فس�بحانه م�ن عيّل كريم قادر حكيم. نس�أل اهلل تع�اىل أن يرزقنا 

العلم املوجب خلشية اهلل وتقواه. واهلل أعلم. 

 س141: ما معنى قول اهلل سبحانه وتعاىل: چ   ۅ  ۉ  ۉې  چ

 )آل عمران: ٣6(؟

الج�واب: الحمد لله. تفرس هذه اآليَة الكريمة اآليُة األخرى: 

ڀچ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   چ 

ڻڻچ  ں  ں  چ  الثاني�ة:  اآلي�ة  وكذل�ك   )٣4  )النس�اء: 
)البقرة: 228( وال خيفى أن املرأة وإن كانت هلا شخصيتها املستقلة 
ليس�ت  أهن�ا  إال  بحقوقه�ا  واس�تقالليتها  واعتباره�ا  وكرامته�ا 
كالرج�ل يف احلق�وق اإلجتامعي�ة واملدني�ة فالرج�ال قوامون عىل 
النس�اء وأولياء عىل النس�اء فيام يتعل�ق بزواجهن. وهن قارصات 
عن الواليات العامة. وهن ناقصات يف عقوهلن وأدياهنن كام ثبت 
ذلك عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فشهادة اثنتني منهن كشهادة رجل وإرثها 
يف الغالب نصف نصيب الرجل وهذا كله اليؤثر عىل كرامة املرأة 
وال عىل اعتبارها ش�قيقة الرجل وال عىل استقالهلا يف الترصف يف 



)٣٣4(

ماهلا ويف شؤون دينها ودنياها وال عىل تكليفها بعبادة رهبا وال عىل 
م�ا يرتتب عليها م�ن حقوق وما هلا من واجب�ات. إال أن األمر ما 
قاله اهلل تعاىل يف كتابه الكريم: وليس الذكر كاألنثى. واهلل أعلم. 

س142: يقول اهلل تعاىل: چ ڃ  چ  چ  چ  چچ 

)األحزاب: ٣٣(. هل هناك جاهلية ثانية؟

الج�واب: الحم�د لل�ه. ال�ذي يظه�ر يل - واهلل أعل�م - أن 

املقص�ود بوص�ف اجلاهلي�ة األوىل هو زي�ادة التأكي�د والتحذير 
مما  عليه اجلاهلية من ضالل وفس�اد وفوىض فكأن املعنى - واهلل 
أعل�م - وال تربجن ت�ربج اجلاهلية اجلهالء. وق�د ذكر ابن كثري 
- رمحه اهلل - يف تفس�ريه عن قتادة - رمحه اهلل - قال: وال تربجن 
ت�ربج اجلاهلي�ة األوىل إذا َخرج�ن من بيوهتن وكانت هلن ِمّش�َية 
وتكرس وتغنج فنهى اهلل عن ذلك - إىل أن قال -: قال ابن جرير 

بإس�ناده إىل ابن عباس ء قال تال ه�ذه اآلية: چ ڃ  چ  
چ  چ  چچ ق�ال كان�ت في�ام بني ن�وح وإدريس ألف 
س�نة وإن بطنني من ولد آدم كان أحدمها يس�كن السهل واآلخر 
ا ويف النس�اء دماثة وكان  يس�كن اجلبل وكان رجال اجلبل ِصباحاً
ا ويف الرجال دماث�ة. وإن إبليس أتى رجالاً  نس�اء الس�هل ِصباحاً



)٣٣5(

من أهل السهل يف صورة غالم فأجر نفسه منه وكان خيدمه فاختذ 
إبلي�س ش�يئاًا من مثل الذي يرم�ز به الرعاء فج�اء فيه بصوت مل 
يس�مع الناس مثله فبل�غ ذلك من حوله فانتابوه وهم يس�معون 
ا جيتمعون فيه يف الس�نة فيتربج النس�اء للرجال  إلي�ه واختذوا عيداً
ويتزي�ن الرج�ال هلن. وإن رجالاً من أه�ل اجلبل هجم عليهم يف 
عيدهم فرأى النس�اء وصباحه�ن فأتى أصحابه فأخربهم بذلك 
فتحولوا إليهن وظهرت الفاحش�ة فيهن فه�و قول اهلل تعاىل وال 

تربجن تربج اجلاهلية األوىل اه�. واهلل أعلم. 

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  تع�اىل:  اهلل  يق�ول  س143: 

ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پپ   پ   ٻ  
ٿچ )النور: ٣2( ما معنى هذه اآلية؟

الجواب: الحمد لله. األيام�ى مجع أيرِّم. يقال ذلك للمرأة التي 

ال زوج هل�ا وللرجل الذي ال زوجة ل�ه. يقال رجل أيرِّم وامرأة أيم 
ا  وهو أمر لعباد اهلل بالتزوج ابتغاء ما كتب اهلل وحتصيناًا للفرج وغضاً
للبرص ومثل هذا قوله ملسو هيلع هللا ىلص: يا معرش الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليت�زوج فإنه أغضُّ للبرص وأحصن  للفرج ومن مل يس�تطع فعليه 
بالص�وم فإنه له ِوج�اء. ويروى عن أيب بك�ر الصديق ؤ قوله: 



)٣٣6(

أطيعوا اهلل فيام أمركم به من النكاح ُينجز لكم ما وعدكم من الغنى 
 ق�ال تع�اىل: چ   پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ     چ 
)النور: ٣2( وقال ابن مس�عود: التمس�وا الغنى بالنكاح. يقول اهلل 

تعاىل: چ   پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿچ

 فمعن�ى اآلي�ة - واهلل أعلم - أمُر اهلل س�بحانه وتعاىل املؤمنني 
أن يزوجوا األيامى من نسائهم والصاحلني من رجاهلم ومواليهم 
من ذكور وإناث فالجيوز للمسلمني االمتناع عن التزوج بسبب 

الفقر فإن الزواج من أس�باب زوال الفقر، قال تعاىل: چ   پ   ڀ  
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ     چ. واهلل أعلم.

س144: هل جيوز قراءة القرآن بأجر وكمهنة أم ال؟

الجواب: الحمد لله.الش�ك أن قراءة القرآن من الُقرب التي 

يتقرب هبا العب�د إىل ربه وكتاب اهلل حمل تكريم وتقدير واحرتام 
والينبغي أن تكون تالوته حمل تكس�ب واكتس�اب كمن يتسول 
بقراءت�ه الق�رآن. أو من يؤجر نفس�ه بالقرآن يف مآت�م ونحوه. ملا 
يف ذل�ك م�ن رصف النظر عن تالوة كت�اب اهلل للتدبر واالتعاظ 
والتعل�م  إىل أم�ور تتن�اىف مع احلكم�ة من مرشوعية اس�تحباب 
ت�الوة القرآن واإلكث�ار من ذلك بل قد يك�ون يف ذلك من إهانة 



)٣٣7(

كتاب اهلل والنزول بمس�تواه العايل إىل ما يقتىض سوء األدب مع 
اهلل وما يوجب غضب اهلل وعقابه. 

وأم�ا االش�تغال بتعلم كت�اب اهلل وتعليمه وأخ�ذ األجرة عىل 
ذلك فال يظهر مانع رشعي من ذلك فلقد جعل ملسو هيلع هللا ىلص صداق أحد 
أصحابه تعليم زوجته ما حيفظه من كتاب اهلل قال ملسو هيلع هللا ىلص: زوجتكها 
ب�ام معك من الق�رآن. وكذلك األمر بالنس�بة لرقي�ة املريض من 
كتاب اهلل وأخذ األجرة عليها فلقد أقر ملسو هيلع هللا ىلص بعض أصحابه الذين 
رقوا س�يد قوم البادية من لس�عة عقرب وأخذوا عىل ذلك أجرةاً 

ا من الغنم وقال ملسو هيلع هللا ىلص: ارضبوا يل معكم بسهم. واهلل أعلم. قطيعاً

س145: ه�ل يص�ح ترمج�ة الق�رآن الكريم بلغ�ات أخرى؟ 

وه�ل صحي�ح أن الق�رآن يفقد معجزت�ه بالرتمج�ة؟ وهل تصح 
ترمجة أحاديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؟

الج�واب: الحمد لله.ترمج�ة القرآن من اللغ�ة العربية إىل أي 

لغة أجنبيه جائزة. ولكنها ليس�ت الق�رآن وإنام هي ترمجة معانى 
ا  ا صادقاً الق�رآن إذا كانت الرتمجة دقيقة وصحيح�ة ومعربة تعبرياً
ع�ن املعنى. وج�واز ذلك تربره حاجة املس�لمني غري العرب إىل 
معرف�ة الق�رآن وما فيه م�ن دع�وة إىل توحيد اهلل تع�اىل واإليامن 
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ب�أركان اإلس�الم واإليامن والتقي�د بمقتىض كت�اب اهلل من وعد 
ووعي�د وترغي�ب وترهي�ب وأمر وهن�ي واعتبار بأح�وال األمم 

السابقة وما ناهلم من جزاء نتيجة إحسان أو إساءة.

والشك أن القرآن إذا ترمجت معانيه إىل لغة أجنبية فإن الرتمجة 
تفق�د الكث�ري من اإلعج�از البي�اين ويبق�ى يف الرتمج�ة إذا كانت 
صحيح�ة ودقيقة اإلعجاز يف املعاين ألن القرآن معجزة رس�ولنا 
ونبين�ا حمم�د ملسو هيلع هللا ىلص يف ألفاظه ومعانيه إىل أن يع�ود إىل ربه وكذلك 
جت�وز ترمجة مع�اين أحاديث رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل اللغات األجنبية 
حلاجة املسلمني إليها لالنتفاع هبا والتقيد بمقتضاها. واهلل أعلم.

س146: هل جيب سرت العورة عند قراءة القرآن يف املصحف 

كام هو احلال يف الصالة؟
الج�واب: الحم�د لله. ينبغ�ي للمس�لم وهو يق�رأ كتاب اهلل 

أن يك�ون ع�ىل ح�ال م�ن االحتش�ام واستش�عار مقام كت�اب اهلل 
تع�اىل وه�ذا ع�ىل س�بيل االستحس�ان. وأم�ا م�ن قرأ كت�اب اهلل 
ومل تك�ن عورته مس�تورة فاليظه�ر يل أن عليه إث�ام يف ذلك ولكن 
اليعت�رب متأدباً�ا مع كت�اب اهلل تع�اىل. وأم�ا الصالة فس�رت العورة 
رشط م�ن رشوطها ف�إذا صىل املص�يل وعورته مكش�وفة فصالته 
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غ�ري صحيح�ة لي�س ألن�ه يق�رأ الق�رآن وعورت�ه مكش�وفة وإنام 
ألن�ه يناج�ي رب�ه بصالت�ه فيج�ب أن يك�ون ع�ىل أت�م ح�ال من 

 األدب واالحتش�ام وتقدي�ر هيب�ة من يناج�ي قال تع�اىل: چ  ٻ 
 ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پچ )األعراف: ٣1(. واهلل أعلم.

س147: قال تعاىل: چ ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  

ائ         ائ  ەئ  ەئ  چ )البق�رة: 219(. م�ا ه�ي املناف�ع هنا يف 

اخلمر وهل هي منافع حسية؟

الجواب: الحمد لله. الشك أن األمر يف اخلمر هوما ذكره اهلل 

تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ )املائدة: 90(.

وق�د ذكر اهلل تعاىل بأن فيها منافع ولكن مضارها وإثمها أكرب 
من نفعها وهل�ذا صار األمر بتحريمها، وأم�ا فوائدها واهلل أعلم 
فيحتمل أن يكون مما يالقيه شارهبا من نشوة ومن غفلة عام عنده 
من مش�اكل ومنغص�ات يف حيات�ه. ولكن هذه النش�وة والغفلة 
منبعث�ة م�ن ذهاب العقل وااللتحاق بعد ذهاب�ه بعامل احليوان بل 
هو أضل فنس�أل اهلل تع�اىل أن يعصمنا معرش املس�لمني من هذه 

ا والله املستعان. السموم القاتلة وأن هييء لنا من أمرنا رشداً
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س148: قال تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپچ 

)النساء: 176( ما معنى هذه اآلية الكريمة؟

الج�واب: الحمد لله. الكاللة يف اآلي�ة الكريمة هو املتوىف 

ع�ن غ�ري والد وال ولد. قال ابن كثري - رمحه اهلل - يف تفس�ريه 
بإس�ناده إىل طاووس قال س�معت ابن عباس يقول كنت آخر 
ا بعمر فسمعته يقول: القول ما قلت وما قلت وما  الناس عهداً
قلت قال: الكاللة من ال ولد له وال والد. وهكذا قال عيل وابن 
مسعود وصح عن غري واحد عن ابن عباس وزيد بن ثابت وبه 
يقول الشعبي واحلسن وقتادة وجابر بن زيد واحلكم وبه يقول 
أهل املدين�ة وأهل الكوفة والبرصة وهو قول الفقهاء الس�بعة 
 واألئم�ة األربع�ة ومجهور الس�لف واخللف ب�ل مجيعهم اه�. 

واهلل أعلم.
س149: ما هو تفس�ري اآلية الكريمة: چ   ٹ   ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ    ڤڤ  چ )الفتح: 29(.
وما عالقة هذه اآلية وظهور عالمة عىل بعض املصلني؟

الجواب: الحمد لله. اختلف أهل التفس�ري يف املراد من قوله 

تع�اىل: چ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  چ فذهب بعضهم إىل 
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أن السيامء هي العالمة التي تظهر يف وجوه أهل الصالح والتقوى 
يف صورة وداعة وهباء وسامحِة وجٍه يعرف ذلك منهم أهل النظر 
والتدبر. وذهب بعضهم إىل أن الس�يامء هي ما يالحظ عىل أعىل 
جبه�ة املس�لم من أثٍر خمال�ٍف لبقية لون اجلبه�ة. وذلك من كثرة 
الس�جود. وعىل أي ح�ال فهذا االختالف لي�س اختالف تضاد 
وإنام هو اختالف تنوع. فقد جيتمع للعابد األمران سامحُة وجهه 
وهب�اؤه بالعب�ادة. وأث�ر ذلك يف جبهت�ه. وقد ال يك�ون يف العابد 
أث�ر يف جبهته ولكن أكثر العّباد عب�ادةاً يظهر أثرها يف هباء وجهه 

وسامحته. واهلل أعلم.

س150: ماهو السفيه الذي ذكره القرآن؟

 الج�واب: الحمد لله. لعل الس�ائل يش�ري إىل اآلي�ة الكريمة: 

چ ڃ ڃ ڃ چ چ چ...چ )البقرة: 282( والس�فيه يف هذه 
اآلي�ة - واهلل أعل�م – ه�و القارص عن أهلية الترصف س�واء أكان 
ا مل يبل�غ أم أن�ه بال�غ إال أنه مل يؤنس الرش�د منه ويف س�ورة  صغ�رياً
 النس�اء آية أخرى تقول: چ ڭ ڭ ڭ ۇ ..چ )النس�اء: 5( 

والسفهاء مجع سفيه وهو جنس السفيه الوارد يف آية البقرة: چ   ڃ  
ڃ        ڃ  چ  چ  چ...چ وقد يطرأ الس�فه عىل كامل األهلية 
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فتنتف�ي بذلك أهليته للت�رصف ويكون يف عداد الس�فهاء فيحجر 
عليه عن الترصف يف ماله لصاحله. واهلل أعلم.

ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې   چ  تع�اىل:  اهلل  يق�ول  س151: 

ېچ )البقرة: 22٣(. هل جيوز أن يأيت الرجل امرأته يف دبرها؟ 
وما هو رشح اآلية؟

الج�واب: الحمد لله. املقصود من اآلي�ة الكريمة أن الرجل 

جي�وز ل�ه أن جيام�ع زوجت�ه يف قبلها س�واءاً أكان مس�تقبال هلا أم 
م�ن خلفه�ا أم من جنبها ولكن برشط أن يك�ون ذلك يف احلرث 
املب�اح وهو القبل أما الدبر فليس حرثاً�ا وملعون من أتى زوجته 
يف دبره�ا. والتحذي�ر م�ن ذل�ك والرتهي�ب من فعله ج�اءت به 
نصوص كثرية عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقد روي أن ذلك هو اللوطية 

الصغرى والعياذ باهلل. واهلل أعلم.

س152: چبس�م اهلل الرمح�ن الرحيمچ. هل ه�ي آية تبدأ هبا 

سور القرآن الكريم؟ وهل ابتداء كل سورة هبا توقيفي أم اجتهاد 
من الصحابة؟

الج�واب الحم�د لل�ه: اتف�ق أه�ل العل�م وأمجعوا ع�ىل أن 

البس�ملة بعض آية من س�ورة النمل. واختلف�وا هل هي كذلك 
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آي�ة من كل س�ورة ما عدا ب�راءة. الذي عليه مجه�ور العلامء أهنا 
ليست آية من كل سورة وإنام الغرض من استهالل كل سورة هبا 
الربكةواالس�تعانة. واختلفوا كذلك يف اعتباره�ا آية من الفاحتة 
فذه�ب بعضه�م إىل أهنا إحدى آي�ات الفاحتة وأه�ل هذا الرأي 
ه�م الذين جيهرون هب�ا يف الصلوات اجلهرية عن�د قراءة الفاحتة. 
وذهب اآلخرون إىل أهنا ليس�ت آية م�ن الفاحتة وهلذا الجيهرون 
بقراءهت�ا يف الصلوات اجلهرية ويعتربون قراءهتا يف مس�تهل كل 
ركعة من س�نن الصالة القولية. وأما ابتداء كل س�ورة ببسم اهلل 
الرمح�ن الرحي�م فالذي يظه�ر أن ذلك توقيفي بدليل أن س�ورة 
ب�راءة جمرد افتتاحها من البس�ملة وال يكون ذل�ك إال عن طريق 

الوحي واهلل أعلم.
س153: قال تعاىل: چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   

 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ )التوبة: 28( 
هل احلكم الوارد يف هذه اآلية الكريمة خاص ببيت اهلل احلرام أم 

بكل املساجد يف األرض؟

الجواب: الحمد لله. منع املرشكني من دخول املسجد احلرام 

ثاب�ت باآلي�ة الكريم�ة ﴿ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
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ٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴾ )التوب�ة: 28( واملقص�ود باملس�جد 
احلرام - عىل ما عليه مجهور أهل العلم - هو مكة املكرمة مما هو 
داخ�ل األعالم املحيطة هبا من مجيع جهاهتا وللقول بأن املس�جد 
احل�رام ه�و كامل حمي�ط مكة املكرمة مم�ا هو داخل أع�الم احلرم 

جمموع�ة كثرية م�ن األدلة منه�ا قوله تع�اىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  
 )1 )اإلرساء:  چ  ڀ     ڀ   پ      پ      پ   پ   ٻ   ٻ  

وقد ُأرسي به ملسو هيلع هللا ىلص من بيت أم هاينء خارج املسجد يف شعب عيل 
منازل بني هاش�م. وأما غري املس�جد احلرام فلم يرد نص يف منع 
دخول غري املس�لم فيه. وقد وفد َوْفُد نصارى نجران عىل رسول 
ْوا صالهتم  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقابلهم ملسو هيلع هللا ىلص يف مسجده يف املدينة املنورة وَصلرَّ

يف مسجده ملسو هيلع هللا ىلص فدل ذلك عىل اجلواز. واهلل أعلم. 
س154: ما معنى قوله تع�اىل: چ ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں     ڻ   

ڻ  چ )حممد: ٣5(؟

الج�واب: الحمد لله. معنى اآلية – واهلل أعلم – أنه الجيوز 

للمس�لمني يف حال اجلهاد يف سبيل اهلل وهم أهل عزة وغلبة أو 
أهنم مؤهلون لذلك الجيوز هلم الدخول مع العدو يف صلح فيه 
إجحاف بحقوق املس�لمني وفيه هوان وخور وضعف وتفريط 
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بنتائ�ج اجلهاد العائدة عىل اإلس�الم واملس�لمني بالعزة والرفعة 
واهليب�ة والس�لطان. أما إذا كانوا يف حال م�ن الضعف والعجز 
من حيث العدد والعدة فال بأس من مصاحلة العدو ولو كان يف 
ا بأصل  ذلك تنازل عن بعض نتائج اجلهاد ما مل يكن ذلك متعلقاً

اإلسالم وهو التوحيد أو بمستلزم من مستلزماته. واهلل أعلم.

س155: هل جيوز للمسلم مصادقة غري املسلم ومودته وحمبته؟

الج�واب: الحم�د لله. ال ش�ك أن اليه�ود والنص�ارى هم 

مم�ن ح�ادرَّ اهلل ورس�وله، ق�ال تع�اىل: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ     پ  
ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ )املجادل�ة:22(، ف�ال جي�وز 
ا أو نرصانيًّا أو غريمها من أهل الكفر،  للمس�لم أن يصادق هيوديًّ
ولك�ن جي�وز له التعامل مع�ه وصلته بام يمكن أن يكون س�بباًا يف 

انقياده إىل اإلس�الم بعد دعوته إليه، قال تعاىل: ﴿ڃ  چ      چ  چ  
چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  
ڑ  ک﴾ )املمتحنة:8(، وال خيفى أن مربهتم ليس�ت مرتبطة 
باملحب�ة، فاملحبة واملودة أمر معنوي حمل�ه القلب ال ارتباط به مع 
األم�ور العملية كالرب واإلحس�ان، وحس�ن املعاملة والصدق يف 
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التعام�ل. ولك�ن جي�ب أن تك�ون م�ربة الكت�ايب واإلحس�ان ل�ه 
مرشوط�ة ب�أال يك�ون حرباًا عىل املس�لمني، ف�إن كان مم�ن يكيد 
لإلس�الم واملس�لمني بلس�انه أو قلمه أو فعله؛ فتج�ب مظاهرته 

بالعداء، والبعد عن توليه والتعامل معه. والله املستعان.

س156: هل الس�يدة مارية القبطية ر زوجة لرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

ومن أمهات املؤمنني؟

الجواب: الحمد لله. ليس�ت الس�يدة ماري�ة القبطية ر 

زوج�ة لرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وإن�ام هي جاري�ة من جواري�ه ترسرها 
ملسو هيلع هللا ىلص فج�اءت من�ه بإبراهيم فه�ي من أمه�ات األوالد، وال خيفى 

أن أمهات املؤمنني هنرَّ أزواج رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال تعاىل: چۇ  
ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋۅچ )األح�زاب:6(، ولكن 
انتفاء صفة األمومة للمؤمنني عن السيدة مارية ر ال ينقص 
ية رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأم ول�ده إبراهيم، وهلا  م�ن قدرها، فه�ي رِسرَّ
مقام رفيع عند رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فضال عام هلا من الصحبة الكريمة 

لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فريض اهلل عنها وأرضاها. والله املستعان.

س157: يعتقد بعض الناس أن كل من قال ال إله إال اهلل وأن 

ا رسول اهلل، ولو مرة واحدة حلت له شفاعة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص   حممداً
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حتى لو كان ش�خصا س�يئاًا، فه�ل هذا صحيح وما هي ش�فاعة 
الرسول عليه الصالة والسالم؟

الجواب: الحمد لله. جاء عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال »ُأمرت 

أن أقات�ل الناس حتى يقولوا ال إل�ه إال اهلل، فمن قاهلا فقد عصم 
مني ماله ونفسه إال بحقه، وحسابه عىل اهلل« متفق عليه.

وق�د احتج هب�ذا احلديث عمر بن اخلط�اب ؤ يف معرض 
معارضت�ه أب�ا بكر ؤ عند عزم�ه قتال مانعي ال�زكاة، حيث 
ا  قال له: كيف تقاتلهم وهم يش�هدون أن ال إله إال اهلل وأن حممداً
رس�ول اهلل؟ فقال ؤ: أقاتلهم بحق اإلس�الم. فمن شهد أن 
ا رس�ول اهلل بلس�انه فقط، أو قاهلا بلس�انه  ال إله إال اهلل وأن حممداً
واعتقد معناه�ا بقلبه دون أن يعمل بمقتضاه�ا بجوارحه؛ فهذا 

ليس من أهل اإليامن.

وأما إن كان مؤمنَا باهلل وبرسالة رسول اهلل بلسانه وقلبه وعمله، 
ا بذلك؛ فهو حتت مشيئة  إال أنه يقرتف من السيئات ما جيعله فاسقاً
اهلل تعاىل إن ش�اء عذبه بس�يئاته ثم أدخله اجلنة، وإن ش�اء غفر له 

وأدخله اجلنة قال تعاىل: ﴿ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  
ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ﴾ )النساء 48(.
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ويرجى أن ينال شفاعة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن من أقسام شفاعته 
ملسو هيلع هللا ىلص: أن يش�فع يف قوم قد اس�تحقوا النار بذنوهبم فيشفع هلم أال 
يدخلوها، وأن يش�فع يف قوم دخلوا النار فيش�فع هلم أن خيرجوا 

منها ويدخلوا اجلنة.
وقد س�أل أبو هريرة ؤ رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من قال: ال إله إال 

ا من قلبه« أخرجه البخاري. واهلل أعلم. اهلل، خالصاً

س158: ما معنى قوله تعاىل: چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   

چ   چ   چ    چ   ڃ   ڃ    ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
ڇ    ڇچ )املائدة: 105( هل يس�تدل هبذه اآلية عىل سقوط 

وجوب األمر باملعروف والدعوة إىل اهلل؟

الجواب: الحمد لله. لقد أثري هذا السؤال أمام خليفة رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أيب بكر الصديق ؤ، فذكر أن الناس يغلطون يف فهم 
امل�راد م�ن هذه اآلي�ة الكريم�ة، فهي ال ت�دل عىل ت�رك وجوب 
األم�ر باملع�روف والنهي ع�ن املنك�ر والدع�وة إىل اهلل، فقد أمر 

اهلل س�بحانه وتع�اىل بذل�ك فق�ال: چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  
ۀچ  ڻ   ڻ   ڻڻ   ں   ں   ڱ       ڱ    ڱ   
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)آل عم�ران: 104(، وق�ال تعاىل موجها خطابه وأمره إىل رس�ول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومن جاء من بعده چہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  
ھچ )النحل: 125( وقال تعاىل: ﴿  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ﴾ )فصلت: ٣٣(.

ا فليغريه بيده، فإن مل يس�تطع  وق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: »م�ن رأى منكم منكراً
فبلس�انه، فإن مل يس�تطع فبقلب�ه، وذلك أضعف اإلي�امن »أخرجه 
مس�لم وقال ملسو هيلع هللا ىلص يف ش�أن فضل الدعوة واالستجابة إليها: »فو اهلل 
ا خري لك من محر النعم« متفق عليه. ألن هيدي اهلل بك رجالاً واحداً

وأما اآلية، فيقرب معناها قوله تعاىل: چک  ک  ک  گ  گ  
 )56 )القص�ص:  ڱچ  ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ    گ  
فعىل املس�لم أن يق�وم بواجب الدعوة واألم�ر باملعروف والنهي 
ع�ن املنكر عىل س�بيل البالغ، وع�ىل اهلل احلس�اب، فمن اهتدى 
فلنفس�ه وللمتس�بب يف اهلداي�ة أج�ر عظي�م، وم�ن جت�رب وتكرب 
وأرص ع�ىل ظلمه وعن�اده، أو عىل معصيت�ه وخطيئته، فال رضر 
ا وقد أدى واجبه نحو الدعوة.  عىل اآلمرباملعروف م�ا دام مهتدياً
واحلساب عند اهلل تعاىل: فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها. 

والله املستعان.
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س159: أن�ا ش�اب مس�لم واحلم�د هلل أحاف�ظ ع�ىل ديني. 

والدي يسء اخللق يؤذيني ويؤذي أمي وإخويت. حتى زوجتي 
كذل�ك. حيلف أيامنا كاذبة رغم أنه حيافظ عىل الصالة حاولت 
مع�ه بكل الط�رق ولكن دون جدوى. أفيدوين م�اذا أفعل جتاه 

هذا الوالد؟

الج�واب: الحمد لل�ه: ينبغي للس�ائل أن يقابل إس�اءة أبيه 

بإحسان وأال تكون هذه اإلساءة سبباًا يف قطيعة الرحم والعقوق 
وعلي�ه أن يكثر الدعاء بأن هيدي اهلل وال�ده وأن حيننه عليه وعىل 
إخوته وس�ائر أف�راد أرسهتم. فقد جعل اهلل س�بحانه وتعاىل من 
صفات املؤمنني صلة األرحام والتحبب إليهم وجاءت األحاديث 
 ع�ن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص باألم�ر بصل�ة ذوي األرح�ام  وإن قطع�وا.

 والله املستعان.

س 160: م�ا الفرق بني الس�ور املكية والس�ور واملدنية وهل 

احلديث يف أشياء دنيوية داخل املسجد حرام وما هو تفسري قوله 
تعاىل چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ )فاطر: 28(؟

الج�واب: الحمد لل�ه. ذكر العلامء - رمحه�م اهلل - يف كتب 

ا تقريبي�ة بني الس�ور املكية والس�ور املدنية:  عل�وم الق�رآن فروقاً
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فالغال�ب عىل املناداة ب�� )يأهيا الناس( أنه مما ن�زل يف مكة، وعىل 
املناداة ب� )يأهيا الذين آمنوا( أنه مما نزل يف املدينة وبعد اهلجرة.

وكذل�ك الس�ور واآلي�ات الت�ي فيه�ا تفاصيل األح�كام من 
عبادات ومعامالت وأحكام جزائية الغالب أهنا مما نزل يف املدينة.
والغال�ب عىل آيات الوع�د والوعيد، والرتغي�ب والرتهيب، 
والرتكيز عىل وحدانية اهلل تعاىل واالستدالل عىل البعث والنشور 

كل ذلك يغلب عليه أنه مما نزل يف مكة املكرمة.
وملزي�د م�ن التفاصيل ن�ويص الس�ائل بمراجع�ة  كتب علوم 

القرآن، كالربهان للزركيش، واإلتقان للسيوطي وغريمها.

وق�د ذكر بعض علامء علوم القرآن أن ما نزل قبل اهلجرة فهو 
مكي، وما نزل بعد اهلجرة فهو مدين، وإن كان نزل يف غريمها.

أم�ا احلدي�ث يف بي�وت اهلل وه�ي املس�اجد يف أم�ور الدنيا مما 
يتن�اىف م�ع حرم�ة بي�وت اهلل ول�زوم األدب فيها؛ فق�د جاء عن 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »من سمع رجالاً ينشد ضالة يف املسجد، 
فليق�ل: ال ردرَّه�ا اهلل عليك؛ ف�إن املس�اجد مل ُتْبَن هل�ذا« أخرجه 
 مس�لم. فاملس�اجد بنيت للعب�ادة، ومل تب�ن لألحادي�ث الدنيوية 

ونحو ذلك.
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ۉچ  ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   چۋ   تع�اىل  قول�ه  معن�ى  أم�ا 
)فاط�ر:28(، ففي هذه اآلية الكريمة حرص إضايف ملن خيش�ى اهلل 
تع�اىل حق خش�يته من عب�اده، فذكر اهلل تعاىل أن الذين خيش�ونه 
ه�م العلامء، وذلك ألهن�م يدركون من آي�ات اهلل ودالئل قدرته 
الكاملة والش�املة ما ال يدركه غريهم من عوام الناس، وس�واء 
ا يف عل�وم الرشع الرشيف من أصول وفروع وقواعد  أكان عالماً
ا  لعلوم االعتقاد والس�لوك واألخالق واألحكام؛ أمن كان عالماً
يف عل�وم الطبيع�ة وخصائص املخلوقات كعل�م الطب والفلك 
وخصائ�ص الكائنات احلي�ة والنب�ات والعل�وم الطبيعية، فكل 
أولئ�ك يدركون م�ن علومهم م�ا جيعلهم أقرب خل�ق اهلل إليه، 
وأعرفهم بحقيقة وجوده وقدرته الشاملة، وحكمته البالغة، ومن 
ثم باستحقاقه- وحده دون غريه- للعبادة واخلضوع والتعظيم، 
فس�بحانه م�ن عيّل كريم قادر حكيم. نس�أل اهلل تع�اىل أن يرزقنا 

العلم املوجب خلشيته وتقواه. واهلل أعلم.

س161: ما حكم أداء صالة اجلنازة بمسجد فيه رضيح؟

الجواب: الحمد لله. جيب أال يكون يف املس�اجد قبور؛ ألهنا 

وسيلة من وسائل الرشك باهلل بدعوهتم والتامس دعاوي بركاهتم 
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واالعتقاد فيهم. وطلبهم ما هو حمض حق اهلل تعاىل، وهلذا حذر 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من هذا، وهنى املسلمني أن يصنعوا ما يصنعه أهل 
الكت�اب من هيود ونصارى حيُث إهنم كانوا إذا مات فيهم العبد 
ا، وذكر ملسو هيلع هللا ىلص أهن�م رشار اخللق  الصال�ح اخت�ذوا عىل قربه مس�جداً
عن�د اهلل وقال�ت عائش�ة ر: أن�ه ملسو هيلع هللا ىلص وصفهم بأهن�م »رشار 
اخلل�ق« ك�ام يف احلديث املتف�ق عليه: حيذر ما صنعوا؛ خش�ية أن 

يقع املسلمون فيام وقع فيه أهل الكتاب.
وإذا مل يوج�د مس�جد خاٍل م�ن القبور، فال جيوز لإلنس�ان أن 
هيج�ر الصالة م�ع اجلامعة بحجة وجود قرب يف املس�جد، بل جيب 
عليه أن يصيل مع اجلامعة مجيع الصلوات املكتوبة ويتنفل يف بيته، 
ويكث�ر النصيحة ويبذهلا ملن يمكنه تطهري املس�جد من القرب بنقل 
رفات صاحب هذا القرب من املسجد إىل املقربة العامة. واهلل أعلم.

س162: رجل ينطق الشهادتني ولكنه ال يصيل وال يصوم إذا 

ُ عليه أم ال؟ مات هل ُيَصيلرَّ

الجواب: الحمد لله: إذا كان هذا الرجل الناطق بالشهادتني ال 

يصيل، فالذي عليه املحققون من أهل العلم، أنه برتكه الصالة يعد 
ا؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »بني الرجل وبني الرشك والكفر ترك الصالة«  كافراً
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أخرجه مس�لم، ومل�ا ورد ع�ن جمموعة م�ن الصحاب�ة والتابعني 
قوهلم: ما كنا نرى شيئاًا من األعامل تركه كفر إال الصالة.

وعلي�ه فالذي يظه�ر يل أنه مات عىل غري اإلس�الم، فال يصىل 
علي�ه، وال ُيقرب يف مقابر املس�لمني، وليس للمس�لمني من ورثته 
حق يف تركته، بل هو يفء يملكه بيت مال املسلمني، واهلل أعلم.

س163: رجل ال يصيل وال يصوم ولكنه عند احتضاره نطق 

بالشهادتني فهل يعترب عىل هذه احلال مسلام؟

الج�واب: الحم�د لله. ه�ذا الذي نط�ق بالش�هادتني عند 

احتض�اره وق�د كان قب�ل ذل�ك ال يص�يل وال يص�وم حت�ى 
احتض�اره، إذا ثب�ت ذلك ثبوتاً�ا رشعيًّا فيعترب إن ش�اء اهلل من 
املس�لمني وُيصىل عليه ويدفن يف مقابر املسلمني، وحقيقة أمره 
إىل اهلل س�بحانه وتعاىل ألن حيتمل أنه ت�اب إىل اهلل توبة صادقة 

قبل احتضاره.
ويستدل عىل هذا أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حر وفاة عمه أيب طالب 
ومل ُيس�لم فكان ملسو هيلع هللا ىلص يقول لعمه وهو يف س�كرات املوت: »يا عم 
ق�ل كلمة أحاج لك هبا عند اهلل« ف�كان آخر ما قال: هو عىل ملة 

ا كام يف احلديث املتفق عليه. عبد املطلب، فامت كافراً
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ووجه الداللة من هذا: أنه لو قال كلمة  اإلخالص )الشهادة( 
لكان مسلام ولنفعه قوهلا، ورسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يعلم أنه لو قاهلا لكانت 
بحق عن عقيدة؛ ملا كان عليه من مواقف كريمة مع رس�ول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص وقد يعرتض عىل هذا بمقالة فرعون: چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   
)يون�س:90(، وأن  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃچ 
ه�ذه املقال�ة مل تنفعه، ولعل اجلواب عن ه�ذا االعرتاض أن اهلل 
تع�اىل يعلم كذبه ومنافاة عقيدته لقوله، ويمكن أن يقال بانتفاء 
صدقة مما نطق به عند احتضاره ويستدل عىل ذلك بقوله تعاىل: 

ڳ   ڳ  گ   گ   گ   گ  ک   چک  
ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ )النس�اء: 18(، وبحدي�ث: 
»إن اهلل يقب�ل توب�ة العب�د م�ا مل يغرغر« أخرج�ه الرتمذي وابن 

ماجه. واهلل أعلم. 
س164: م�ا حك�م قراءة القرآن عىل املوت�ى يف قبورهم؟ وما 

معنى حديث: »اقرؤوا عىل موتاكم يس«؟

الجواب: الحم�د لله. ق�ال تع�اىل: چمئ  ىئ  يئ  جب   حب  

خبچ )النجم: ٣9(، وقد اس�تنبط اإلمام الشافعي - رمحه اهلل - 
من هذه اآلية الكريمة أن ثواب القراءة ال يصل إىل امليت.
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ومل ينق�ل عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه ق�رأ قرآن�اًا ع�ىل املوتى، وإنام 
كان ملسو هيلع هللا ىلص يزوره�م ويدعو هلم ويتذكر بزيارهت�م اآلخرة، وُرِوَي 
عن�ه ملسو هيلع هللا ىلص توجي�ه أصحاب�ه إىل زي�ارة القبور والدع�اء هلم، وذكر 
ملسو هيلع هللا ىلص بأهن�ا تذكر اآلخ�رة، وهكذا كان ح�ال أصحابه ملسو هيلع هللا ىلص وعمل 
التابعني ومن تبعهم بإحسان من بعده.. ومن ذلك أئمة اإلسالم 
وحمققوه�م. ومل ي�رد عن�ه ملسو هيلع هللا ىلص يف ق�ول أو فعل أن�ه كان يقرأ عىل 
املوتى س�ورة الفاحتة أو س�ورة ي�س أو غريمها من آي�ات القرآن 
وس�وره، وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »عليكم بس�نتي وسنة اخللفاء الراشدين 
من بعدي »أخرجه اخلمس�ة إال النسائي، وقال: »من عمل عمالاً 

« أخرجه مسلم. ليس عليه أمرنا فهو َردٌّ
وأما االس�تدالل عىل ق�راءة يس عىل املوت�ى بحديث »اقرؤوا 
عىل موتاكم يس« أخرجه أبو داود وابن ماجه. فهو اس�تدالل يف 

غري حمله؛ ملا ييل:

: أن احلدي�ث غ�ري صال�ح لالس�تدالل به، فق�د أعله ابن  أوالاً
القط�ان بالوقف واالضطراب واجلهال�ة. وقال عنه الدار قطني: 

حديث مضطرب اإلسناد جمهول املتن وال يصح.

ثانياً�ا: من ق�ال باعتبار ه�ذا احلديث، مجع بين�ه وبني النصوص 
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ال�واردة ع�ن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف االقتص�ار يف زي�ارة القب�ور ع�ىل 
الس�الم عليهم والدعاء هل�م عند الدفن: بالثبات عند الس�ؤال كام 
يف احلدي�ث: »فإن�ه اآلن يس�أل«. متفق عليه، فقال�وا رمحهم اهلل يف 
اجلم�ع: إن احلدي�ث خاصٌّ بق�راءة يس عند احتض�ار امليت. قال 
ش�يخ اإلس�الم ابن تيمية رمح�ه اهلل: والقراءة عىل املي�ت بعد موته 

بدعة، بخالف القراءة عىل املحتر فإهنا ُتستحبُّ ب� )يس(.

وق�د ج�اء يف النقل الصحي�ح ع�ن أيب حنيفة ومال�ك كراهة 
الق�راءة عند القب�ور. وقال أبو داود يف مس�ائله ع�ن اإلمام أمحد 
س�معت أمحد ُس�ئِل عن القراءة عند القرب. فق�ال: ال. وقد تقدم 
النق�ل عن اإلمام الش�افعي: إن قراءة الق�رآن عىل امليت ال يصل 

ثواهبا إليه. واهلل أعلم.
س165: ال خيف�ى ع�ىل فضيلتك�م قيام احل�رب والفوىض يف 

ع�دد من الدول اإلس�المية، وبع�ض الدول الغربي�ة التي توجد 
فيها أقليات إسالمية، األمر الذي نتج عنه اجلوع والترشد يف هذه 
البلدان مثل ما جيري يف أفغانس�تان وس�وريا والعراق وكش�مري 
والصوم�ال وبورم�ا وتايالن�د وغريه�ا م�ن مناط�ق الفوىض يف 
ا من قادة  العامل اإلسالمي. وتبث األخبار بني حني وآخر أن قائداً
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احل�رب يف تلك البالد قرر تطبيق الرشيعة يف إحدى املناطق التي 
ا  ا صغرياً تس�يطر عليها والتي ال تتجاوز أن تك�ون مقاطعة أو بلداً
يف تلك الدولة الشاسعة فيقرر إقامة القصاص وقطع يد السارق 
والرج�م وغريها والس�ؤال: ما حك�م إقامة هذه احل�دود يف بلد 
ا كهذه، فهل تقطع يد سارق رسق طعاما يأكله، أو  يعيش ظروفاً
يق�ام القصاص عىل من قتل يف ش�بهة ما يف ظ�روف حرب، وقد 
ا، أو غري ذلك؟ وم�ا حكم إقامة احلدود أصالاً  يك�ون قتله انتقاماً
يف بل�د ال ي�زال يعيش حالة ح�رب أو فوىض سياس�ية كالبلدان 
املذكورة التي مل يس�تقر فيها س�لطان بعد؟ كذلك ما حكم إقامة 
هذه احلدود يف بلد كافر حتكمه أنظمة وسلطة تنفيذية قد تعاقب 
ا عن  �ا غ�ري أحكامه�ا، فتعت�ربه خارجاً عليه�ا م�ن ينف�ذ أحكاماً
قوانينه�ا. كذلك يلجأ بعض املس�لمني يف ال�دول الغربية إلقامة 
الرشيعة يف أمور الزواج والطالق ونحو ذلك، فام تعليقكم؟ وبم 

تنصحون مثل هؤالء القادة أن يقوموا به إلنقاذ شعوهبم؟
الجواب: الحم�د لله. من حمصول الق�ول التأكيد عىل أمور 

معروفة من الدين بالرورة. فلقد خلق اهلل عباده لطاعته ورشع 
من الدين ما فيه صالح العباد والبالد من أوامر ونواٍه. وجعل هلا 
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م�ن الوعد والوعيد والرتغيب والرتهي�ب ما جيعل العبد العاقل 
ينظر إىل هذه األوامر والنواهي نظر السامع املطيع، وهو سبحانه 
وتع�اىل أعل�م بعباده بام يصلحهم ويصل�ح أحواهلم ويقيض عىل 
أسباب شقائهم وفساد أفرادهم وجمتمعاهتم، فجاءت مرشوعية 
النهي عن الفساد واإلفساد والظلم والبغي والعدوان بمرشوعية 

إقامة احلدود وأال تأخذ احلاكم يف إقامتها رأفة وال رمحة.

ولك�ن جي�ب أن تقام احل�دود يف أحوال مس�تقرة وحت�ت والية 
هل�ا س�يطرة تامة عىل املجتم�ع وبرشط أال يرتتب ع�ىل إقامتها من 
ا من ترك إقامتها، فال  ا وخطراً الرشور واألرضار ما هو أعظم رضراً
تق�ام احل�دود يف ميادين القتال، وال عىل من تقوم حوهلم الش�بهة، 
فإن احلدود ُتدرأ بالش�بهات. فإذا كانت البالد اإلس�المية يف حالة 
اضط�راب واختالل أم�ن وتفكك كيان؛ فليس ملن كان له غلبة يف 
بعض أرجائها- وهو َغَلٌب مهدد باالهنيار- أن يقوم بتنفيذ احلدود 
واحل�ال أن البالد كلها يف اضط�راب واختالل. كاملثال املذكور يف 
الس�ؤال. فإن الغرض من إقامة احلد: الزجر والردع واحلفاظ عىل 
األمن وهذا منتف يف بالد تسودها الفوىض واالضطراب واختالل 
األمن. وإنام جتب إقامة احلدود بعد االستقرار وقيام الوالية العامة 
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ذات الغلب�ة والس�لطان. ألن يف إقامته�ا أس�باب انتش�ار األم�ن 
والشعور هبيبة السلطان وحصول الردع والزجر، فال يتم ذلك إال 
بوجود والية تامة قائمة مستقرة غالبة ولنا يف سرية رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
القدوة واالهتداء، فام كان ملسو هيلع هللا ىلص يقيم احلدود إال بعد أن استقرت له 
الوالية والسلطان بعد هجرته ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينة ويف املدينة، وقد رفع 
عمر ؤ حد الرسقة عن غلامن أحد الصحابة حينام رسقوا عام 

املجاعة، وضاعف عليهم الغرم ودرأ عنهم احلد.

وأما إقامة احلدود الرشعية يف جمتمعات أقليات إسالمية تعيش 
يف بلد الكفار وحتت واليتهم وسلطتهم. فإن كان هلذه األقليات 
حك�م ذايت يعطيهم احلق يف إص�دار أحكامهم في�ام بينهم، وهلم 
والي�ة حملي�ة هل�ا قدرهت�ا يف تنفيذ ه�ذه األحكام عىل م�ن تصدر 
بحق�ه، م�ن غري أن تعود عليهم آثار عكس�ية بال�رر وانتقاص 
املصال�ح وتفكك االرتب�اط، إذا كان األمر كذلك فأرى رضورة 
إقام�ة احلدود فيام بينهم من قصاص وقطع وجلد وغري ذلك من 

احلدود الرشعية والعقوبات التعزيز.
أما إذا كانت هذه األقليات مغموسة يف جمتمعات غري مسلمة 
وحتت والية منها حتكم هذه األقليات بقوانينها قوانينها وأنظمتها 
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وال تسمح هلم باالستقاللية يف مزاولة حقوقهم الرشعية، ال سيام 
يف جم�االت العقوب�ات واحل�دود واجلزاءات، ول�و كانت منها- 
أعن�ي ه�ذه األقلي�ات اإلس�المية- جت�اوٌز وَتَع�دٍّ يف مزاولة هذه 
احلق�وق الرشعية دون الرجوع إىل هذه الدولة الكافرة فس�تكون 
نتيجة ذلك إحلاق األذى هبذه األقليات والتقليل من احلفاظ عىل 

حقوقهم وأمنهم واستقرارهم.
إذا كان األم�ر كذلك ف�أرى أن إقامة احلدود يف هذه األقليات 
واحلال ما ذكر غري وجيه، وس�تكون آثاره السلبية أكثر من آثاره 
اإلجيابية، وس�تعود آثاره عىل هذه األقليات اإلس�المية بالرشور 

واألرضار. واهلل أعلم.
وأما إذا سمح هلذه األقليات اإلسالمية يف بلد الكفار بتشكيل 
جملس إداري هلا تس�ند رئاس�ته إىل من يتم اختياره منهم ممن هو 
مؤه�ل إلدراك مصالح هذه األقلية. يقوم هذا املجلس بالنظر يف 
أحواهل�م األرسي�ة فيام بينهم م�ن نكاح وط�الق وإرث ونفقات 
ا لألح�كام اإلس�المية، فأرى  وقض�اء عىل وج�ه التحكي�م طبقاً
أن ه�ذا وجي�ه ومصاحلُه كثرية، وآثاره الس�لبية قليل�ة أو منتفية، 
فيج�ب عىل هذه األقليات األخذ بذلك فام ال يدرك كله ال يرتك 

ُجلُّه. والله املستعان.
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س166: س�ألني أحده�م بأن�ه وج�د لبعض العل�امء البارزين 

ق�وال منس�وبا إىل ذلك العامل، وذل�ك يف صدر كتاب صدر باس�م 
أحد مجاعته يف مرص، ويف هذا القول شبهة تروج للتعلق باألموات 
وطل�ب نفعهم، هذه الش�بهة جممله�ا: أن رس�ولنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص وهو 
ح�ي، وذلك يف معراج�ه، انتفع بتوجيهات ونصيحة موس�ى عليه 
الس�الم وهو ميت، وذل�ك يف ليلة اإلرساء واملع�راج. حني فرض 
اهلل تع�اىل عىل عباده الصالة مخس�ني صالة يف الي�وم والليلة، فصار 
ملسو هيلع هللا ىلص يراج�ع ربه يف ختفيفها بناء عىل نصيحة موس�ى عليه الس�الم، 
حتى صارت مخس صلوات يف اليوم والليلة. ويذكر أن هذا مستند 
الق�ول بانتف�اع األحياء من األموات. وبالت�ايل انتفاء وجه اإِلنكار 
ع�ىل دعاء األم�وات والتعلق هبم يف طلب اخل�ري ودفع الرش، فهل 
هذا االستدالل صحيح؟ وإذا كان غري صحيح، فام الرد عىل ذلك؟
الجواب: الحمد لله. اجلواب عن هذه الشبهة اآلثمة أنه ال خيفى 

أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مكث يدعو الن�اس إىل حتقيق توحيد األلوهية، 
ا ملعنى كلمة اإلخالص  وإف�راد اهلل تعاىل بالعبادة والتعظي�م، حتقيقاً
)ال إله إال اهلل(، مكث ثالث عرشة سنة وهو يدعو الناس إىل ذلك. 
م�ع أهنم مؤمن�ون بتوحيد الربوبي�ة، ويعللون دعاءه�م أصنامهم 



)٣6٣(

بقوهل�م: چک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ  چ )الزم�ر: ٣(، وم�ع 
ذلك بعد أن اس�تقرت لإلس�الم دولة ومنعة، أذن اهلل تبارك وتعاىل 
يف قتاهل�م واس�تباحة أمواهلم ودمائه�م. ومل ينفعهم إيامهنم بتوحيد 
الربوبي�ة؛ لتعلقه�م باألموات، واعتقادهم االنتف�اع هبم يف تقرهبم 
إىل اهلل، وكان ه�ذا االعتقاد منهم والعمل بمقتضاه موجباًا للحكم 
عليهم بالرشك باهلل، والكف�ر بوحدانيته تعاىل، وبمرشوعية قتاهلم 

واستباحة دمائهم وأمواهلم حتى يكون الدين كله هلل.
ٌأ من التناقض والتباين يف االجتاه  وال شك أن دين اإلسالم مربرَّ
ا  ا وكفراً كاً والتوجي�ه، ف�ال يمكن أن ينهى ع�ن يشء ويعت�ربه رِشْ
بوحداني�ة اهلل، ثم يدع�و إىل ما يؤيد ذلك الرشك والكفر باهلل من 

القول، باالنتفاع باألموات يف قبورهم.
وال شك أن دعاء األموات والتعلق هبم رشك باهلل وكفر به، وقد 
أمجع عىل هذا أمة اإلسالم وعلامؤهم ممن يعتّد هبم وُيقتدى هبدهيم 
وانته�اج مس�الكهم. وهذا األص�ل معلوم من الدي�ن بالرورة، 
فه�و ُل�بُّ الدين. وجوهره وأس�اس اعتباره وقيام�ه. وقد جاء يف 
األثر الصحيح: أن أول رشك حصل يف األرض كان يف قوم نوح، 
حين�ام اجتهوا نحو صاحليهم من األم�وات بدعائهم والتعلق هبم، 

طلباًا للزلفى منهم إىل اهلل تعاىل، فوقع الرشك وعمرَّ وانترش.
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هبذا التمهيد والتأصيل نصل إىل بدء اجلواب عن هذه الش�بهة 
ا أن نس�بة هذه الش�بهة إىل من نسبت إليه  األثيمة، ونظن ظنًّا قويًّ
من علامئنا األفاضل يف مرص نسبة كاذبة، ال يمكن أن تصدر من 
ة كربى مهلكة،  مثله، وإن صدرت فهي زلة عامل، وزلة العامل طامرَّ
ال س�يام إذا كانت تتعلق باألم�وات واالنتفاع هبم. عىل أي حال 

فاإلجابة عن هذه الشبهه تظهر فيام ييل:
أواًل: أن معراج رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومشاهدته ما رآه يف هذا املعراج 

من العجائب والغرائب، واألحوال واألهوال معراج رسول اهلل 
ُيعت�رب معجزة من معجزاته ملسو هيلع هللا ىلص، فال جيوز االس�تناد عىل يشء مما 
ج�اء فيه عىل س�بيل الترشيع إال ما رشعه ملسو هيلع هللا ىلص عىل س�بيل التبليغ 
عن ربه، ولكن جيب األخذ بام اش�تملت عليه مشاهداته ملسو هيلع هللا ىلص من 
العربة والعظة وبام فيه م�ن الوعد والوعيد والرتغيب والرتهيب 
والتحذي�ر، و وجي�ب التصديق بصحة األخبار ع�ام أخرب به ملسو هيلع هللا ىلص 

عن تلك املشاهدات.
ثانيًا: ما حصل بينه ملسو هيلع هللا ىلص وبني أخيه موسى عليه الصالة والسالم 

 من مراجعات ومشورات، ال جيوز القياس عليها، فرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ا  رأي موس�ى رؤية حمسوس�ة. وكلم كلُّ واحد منه�ام أخاه كالماً
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�ا ل�كل واحد منهام، ك�ام لو كان موس�ى حيًّا يف  �ا مفهوماً واضحاً
األرض يم�يش عليه�ا ويأكل منه�ا ويتكلم مع أخيه رس�ول اهلل 
فيه�ا. أما دع�اء احلي امليت، فهو دعاء من يف القرب ممن ال يس�مع 

الدعاء، ولو سمع ما استجاب، قال تعاىل چک   ک  ک  گ   
گ  گ   گ     ڳ  ڳ  ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  
ڻ  ڻ       ڻچ )فاطر: 14(، فليس بني الداعي احلي واملدعو 
امليت جتاوب وحتاور، كام كان بني الرسولني الكريمني يف السامء 

- موسى وحممد - عليهام الصالة والسالم فهذا قياس باطل.
ثالثً�ا: إن األم�وات مهام كان�ت منزلة أحدهم فق�د انقطعت 

ِصالهُت�م بالدني�ا، وانقطعت أعامهلم، وانتفت أس�باب انتفاعهم 
م�ن أنفس�هم فضالاً عن نفعه�م غريهم. فه�م املحتاجون لدعاء 
األحياء واالس�تغفار هلم والرتحم عليهم ق�ال تعاىل عن حاهلم: 

وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې      زبې  
لألم�وات  ول�و كان  )اإلرساء:57(.  وئ  ۇئ  ۇئرب 
قدرة عىل نفع األحياء - ويف مقدمتهم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بعد موته- 
ُه إليهم، ال سيرَّام إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقد  لُوِجَد من الصحابة الترَّوجُّ
حصل عىل املسلمني بعد وفاته ملسو هيلع هللا ىلص الكثري من املصائب واملشاق، 

فلم يكن منهم التوجه إال إىل اهلل وحده.
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وق�د قال ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: 
 صدق�ة جاري�ة، أو عل�م ينتفع ب�ه، أو ول�د صال�ح يدعو له« 

أخرجه مسلم.
ورشع ملسو هيلع هللا ىلص زي�ارة القب�ور للرج�ال، لتذك�ر اآلخ�رة وللدعاء 
لألم�وات بالرمح�ة واملغف�رة والس�المة والس�الم. ال لدعائه�م 
وطل�ب نفعهم، فهم األح�وج إىل االنتفاع م�ن األحياء بالدعاء 
هلم بالرمحة واملغفرة، والصدقة عنهم، واحلج واالعتامر هلم وغري 

ذلك من األعامل الصاحلة.
رابًعا: إن لقاء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بأخيه موسى كان لقاء شخصني 

يتمتع�ان بكامل خصائص احلياة، فليس لق�اء رؤيا منامية، ولئن 
كان موس�ى عليه الس�الم قد مات، فإن لقاءه بأخيه حممد كان يف 
ق�وة لق�اء حي بحي عىل الص�ورة والوضع ال�ذي ال يعلم كنهها 
إال اهلل تع�اىل، إال أهن�ا يف قوة لقاء حي بحي، وم�ا جرى فيها من 
مشاورات ومراجعات هو يف حكم تشاور احلي مع احلي يف حدود 

ما يقع بني األحياء من تبادل وجهات نظر وتناصح وتشاور.
وهو لقاء صحيح ثابت إال أنه خارج عن حدود طاقة التصور 
ة فيه ملا اجتهت إليه الشبهة الضالة املضلة. العقيل للبرش، فال ُحجرَّ
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ويف نفس األمر فهو خيالف دعاَء احليرِّ امليَت، فاحليُّ يف احلقيقة 
ال يدري عن هذا امليت: هل يسمع دعاءه حني يدعوه؟

وهل يس�تطيع إجابته يف حال سامعه دعاءه؟ قال تعاىل يف حق 
املدعوين من دون اهلل من أموات وغريهم چک   ک  ک  گ   
ڱں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ    ڳ   ڳ   گ  گ    گ  
ں  ڻ  ڻ       ڻچ )فاط�ر: 14( ورس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف لقائه مع 
أخيه موس�ى كان خياطبه خماطبة احلي م�ع احلي، فكان يأخذ منه 
ويعطي، ويذهب عنه ثم يأيت إليه، عىل حال ال يعلم كنهها إال اهلل. 
وال خيف�ى أن القياس ال يكون إال بثب�وت احلكم للمقيس عليه، 
وإدراك علة احلكم، واجتامع املقيس واملقيس عليه يف العلة. وأالرَّ 
يك�ون القياس يف العبادات ومس�ائل االعتقاد عىل القول املختار 

من أقوال أهل العلم.
خامًس�ا: أن األخذ هبذا القول الباطل يفتح أوسع باب للرشك 

ع�ىل املس�لمني، ويعيده�م إىل اجلاهلي�ة األوىل، والتعل�ق بغري اهلل 
يف جل�ب اخلري ودفع ال�رش، والكفر باهلل يف ألوهيت�ه، ووحدانيته، 
واختصاصه تعاىل باملنع والعطاء، والنفع والر، والتفرد بملكوت 

ا. ا كبرياً السموات واألرض، تعاىل اهلل عام يقول الظاملون علوًّ
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واخلالص�ة أن االحتجاج بلقاء رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بأخيه موس�ى 
عليه الس�الم يف السامء، ومش�ورته ونصحه رسولنا ملسو هيلع هللا ىلص ملراجعة 
رّب�ه يف ختفيف عدد الصلوات املفروضة عىل العباد حتى صارت 
مخ�س صلوات يف الي�وم والليل�ة. االحتجاج بذلك ع�ىل انتفاع 
احل�ي باملي�ت احتج�اج باطل أوح�ى الش�يطان به وبمثل�ه لقوم 
ن�وح وغريهم من أمم الرشك والكف�ر والضالل وكذلك أوحى 

الشيطان به إىل َمْن قاله وشبرَّه عىل الناس به واهلل أعلم.

س167: م�ا ه�ي احلكمة م�ن التع�دد يف الزوج�ات وملاذا ال 

يكون للزوجات تعدد؟

الج�واب: الحمد لله. الواقع أن اإلس�الم أباح للرجال تعدد 

الزوجات. وحرص أكثره يف أربع. وأباح ملك اليمني بال حرص. 
وهذا يف غاية رمحة اهلل بعباده وفضله عىل عباده ورعاية مصاحلهم 
وحف�ظ أنس�اهبم. وذلك أن النكاح من أه�م أهدافه توفري تكاثر 
أمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص وس�بب اإلنعام بالولد وتوف�ري احلصول عىل اللذة 
اجلنس�ية كجزء مما تتطلبه الطبيعة البرشية. والناس يف القوة وفق 
س�لطان الغري�زة اجلنس�ية خمتلف�ون فمنهم من ال تندف�ع حاجته 
بواح�دة فأعط�اه ثاني�ة وثالثة ورابع�ة. وكان هذا الع�دد كام قال 
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اإلم�ام ابن القيم - رمحه اهلل - موافق�ا لعوائد الطباع واألحوال. 
ولعل قائالاً يقول الناس جنس�ان رجال ونس�اء فلامذا يراعى هذا 
يف حق الرجال وال يراعى يف حقوق النساء واإلسالم من قواعده 
العدل والنساء شقائق الرجال؟ ويزول هذا االستشكال إذا علمنا 
أن ال�رر ال يعال�ج برر مثله. ذلك أن اإلس�الم يراعي حرمة 
املي�اه وعدم اختالطها حتى ال يكون هن�اك جمال لألخذ والرد يف 
األنس�اب واالضطراب يف القول فيه�ا. ومعروف لدينا أن رحم 
ا يف جانب  األنث�ى وعاء يتلقى ماء الرجل ببويضة األنثى مس�تقراً
م�ن الرحم فينتج اجلنني. فلو س�مح لألنثى ب�أن تتزوج أكثر من 
واحد ملا عرفنا املادة املنوية التي التقت ببويضة األنثى ممن جامعها 
وهم أكثر من واحد. فيحصل الش�ك والرتدد يف نسبة اجلنني إىل 
أي واح�د م�ن أزواجها. وم�ن ناحية أخ�رى فمزاج امل�رأة أبرد 
من مزاج الرج�ل. وحركتها الظاهرة والباطن�ة أقل من حركته. 
ومعروف بدهية أن احلركة تزيد يف احلرارة هلذا ُأْعطِي الرجل من 
القدرة اجلنسية أكثر مما عليه األنثى فأبيح له التعدد. مع مالحظة 
أن�ه ال يرتتب عىل تعدد الزوجات من الفس�اد والرر ما يرتتب 
عىل تعدد األزواج فألنثى كام ذكرنا. ولعل من املناسب أن أذكر 
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ا مما ذكره ابن القيم رمحه اهلل َيُردُّ به عىل من يقول إن سلطان  بعضاً
الغريزة اجلنس�ية عند األنثى أقوى مما لدى الرجل قال: رمحه اهلل 
وأما قول القائل »إن ش�هوة املرأة تزيد عىل شهوة الرجل »فليس 
كام قال. والش�هوة منبعها احلرارة وأين حرارة األنثى من حرارة 
الرجل؟ ولكن املرأة ولفراغها وعدم معاناهتا ملا يش�غلها عن أمر 
ش�هوهتا وقضاء وطرها يغمرها س�لطان الشهوة ويستويل عليها 
�ا خالية  ا ونفساً وال جي�د عنده�ا ما يعارضه بل يصادف قلباًا فارغاً
فتتمكن منها كل التمكن فيظنُّ الظانُّ أن شهوهتا أضعاف شهوة 

الرجل وليس كذلك... إلخ. أ.ه� املقصود.

ا.  والتعدد املباح للرج�ل مقيد بأربع حرائر ممن حيللن له رشعاً
وبرشط أن يتمكن من العدل بينهن يف مجيع حقوقهن عليه وحيظر 

التع�دد عىل الرجل إذا مل يعدل بينهن لقوله تعاىل چژ    ژ  ڑ  
ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ     ڳ    گ   گ   گگ   ک   ک   ک   ک   ڑ  
ڱچ )النس�اء: ٣(. وليس يف التع�دد غضاضة وال نقص عىل 

املرأة وال تعارض مع الطبائع البرشية: ... واهلل أعلم.
س168: ما هي الكفارات يف اإلسالم؟

الجواب: الحمد لله. الكفارات يف اإلس�الم أس�باب مغفرة 
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اهلل لعب�اده املتجاوزين أمره أو هنيه. والكفارات يف اإلس�الم منها 
م�ا هو م�ايل ومنها ما هو بدين والبدنية منها م�ا هو قول ومنها ما 
ا من الكفارات جتب هبا واحدة من جمموعة  هو عمل. ثم إن بعضاً

أمور عىل الرتتيب أو التخيري والكفارات كثرية ومنها ما ييل:
1- كف�ارة ن�كاح احلائض وهي دين�ار أو نصف دين�ار وذلك ملا 
ُرِوي ع�ن اب�ن عب�اس ء ع�ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف ال�ذي يأيت 
امرأت�ه وهي حائض قال: »يتصدق بدين�ار أو نصف دينار« 

رواه اإلمام أمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي.
2- كف�ارة تأخ�ري الصالة عن وقتها لنس�يان أو نوم ه�ي املبادرة 
بصالهت�ا لقول�ه ملسو هيلع هللا ىلص »من ن�يس صالة فليصله�ا إذا ذكرها ال 
كف�ارة هل�ا إال ذلك« متفق عليه. وملس�لم »من نيس صالة أو 

نام عنها فكفارهتا أن يصليها إذا ذكرها«.
٣- كف�ارة ال�رشك اخلفي وهي أن يقول: الله�م إين أعوذ بك أن 
أرشك ب�ك ش�يئاًا وأنا أعلم وأس�تغفرك من ال�رشك الذي ال 
أعلم لقوله ملسو هيلع هللا ىلص »الرشك يف هذه األمة أخفى من دبيب النملة 
الس�وداء عىل صفاة سوداء يف ظلمة الليل وكفارته أن يقول: 
»اللهم إين أعوذ بك أن أرشك بك شيئاًا وأنا أعلم وأستغفرك 
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من الرشك الذي ال أعلم« وملا أخرج أمحد يف مس�نده عن أيب 
موسى قال: خطبنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ذات يوم فقال »أهيا الناس 
اتق�وا ه�ذا الرشك فإنه أخف�ى من دبيب النم�ل، فقال له من 
ش�اء اهلل أن يقول: وكيف نتقي�ه وهو أخفى من دبيب النمل 
يا رس�ول اهلل؟ قال: قولوا: الله�م إنا نعوذ بك من أن نرشك 

به شيئاًا نعلمه، ونستغفرك ملا ال نعلم«.

4- كفارة احللف بغري اهلل فمن حلف بغري اهلل فقد كفر أو أرشك 
حيث ورد النص الرصيح عن رسول اهلل يف وصفه بالكفر أو 
الرشك. ولكنه رشك أصغر ال خُيرج صاحبه من ملة اإلسالم 
وكفارت�ه قول ال إله إال اهلل وح�ده ثالث مرات والتعوذ من 
الشيطان ثالث مرات والتفل عن الشامل ثالث مرات وعدم 
الع�ودة. ملا روي س�عد بن أيب وقاص ع�ن أيب هريرة ؤ 
قال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من حلف فقال يف حلفه والالت 
والعزى فليقل: ال إله إال اهلل، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك 

فليتصدق«. متفق عليه.
5- كفارة التطري: والتطري هو أن يقيد ترصفه ال س�يام يف سفر أو 
نحوه بالنظر إىل الطري يف تيامنه أو تيارسه وكفارته أن يقول: 
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الله�م ال خري إال خريك وال طري إال ط�ريك وال إله غريك ملا 
ُة  روى يف املس�تدرك أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من ردته الطرِّرَيَ
ع�ن حاجة فقد أرشك قالوا يا رس�ول اهلل: م�ا كفارة ذلك؟ 
ق�ال: أن يق�ول: اللهم ال خري إال خ�ريك وال طري إال طريك 

وال إله غريك«.
6- كف�ارة املجلس حي�ث إن املجالس مظنة التعرض لعباد اهلل 
بالتنقص والغيب�ة والنميمة. وكفارته أن يقول عند هنوضه 
م�ن املجل�س س�بحانك الله�م وبحم�دك ال إل�ه إال أنت 
أس�تغفرك وأتوب إليك ملا روي عن عائش�ة ر قالت: 
�ا أو ص�ىل تكل�م  إن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »كان إذا جل�س جملساً
بكلامت، فس�ألته عائش�ة عن الكل�امت، فق�ال: »إن تكلم 
�ا عليهن إىل ي�وم القيام�ة، وإن تكلم بغري  بخ�ري كان طابعاً
ذلك كان كفارة له، س�بحانك اللهم وبحمدك أس�تغفرك 

وأتوب إليك«. رواه النسائي.
7- الكفارة يف الصوم وهي أنواع:

أحده�ا: كف�ارة ال�وطء يف هن�ار رمض�ان مل�ن كان مكلفا   -
بالصوم وهي: عتق رقبة فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني 
فإن مل يس�تطع فإطعام س�تني مس�كيناًا. فإن مل جيد س�قطت 
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عنه. وهذه الكفارة عىل الرتتيب قال بذلك أكثر أهل العلم 
وذل�ك ملا روى أبو هريرة ؤ ق�ال: »بينام نحن جلوس 
عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذ جاءه رجل. فقال: يا رسول اهلل، هلكُت. 
قال: م�ا أهلك؟ قال: وقعت عىل امرأيت، وأنا صائم- ويف 
رواية: أصبت أهيل يف رمضان- فقال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: هل 
جت�د رقب�ة تعتقها؟ قال: ال. ق�ال: فهل تس�تطيع أن تصوم 
ش�هرين متتابع�ني؟ قال: ال. ق�ال: فهل جتد إطعام س�تني 
مس�كيناًا؟ ق�ال: ال. قال: فمكث النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص فبينا نحن عىل 
ذل�ك ُأيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص بَعَرق فيه متر - والعرق: املكتل - قال: 
أي�ن الس�ائل؟ قال: أنا. ق�ال: خذ هذا، فتص�دق به. فقال 
الرجل: عىل أفقر مني يا رسول اهلل؟ فو اهلل ما بني البتيها- 
يري�د احلرت�ني- أهل بي�ت أفقر م�ن أهل بيت�ي. فضحك 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حت�ى بدت أنيابه. ثم ق�ال: أطعمه أهلك. 

رواه مسلم.
ا منهام  الثاين: احلامل واملرضع إذا أفطرنا يف هنار رمضان خوفاً   -
ع�ىل ولدهي�ام. والعاجز عن الصوم لك�رب أو مرض ال يرجى 
ب�رؤه يفط�رون ويطعمون عن كل يوم مس�كيناًا مل�ا روى أبو 
داود ع�ن اب�ن عب�اس ر: كانت رخصة للش�يخ الكبري 
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واحلب�ىل واملرض�ع إذا خافت�ا ع�ىل ولدهيام أفط�روا وأطعموا 
عن كل يوم مس�كيناًا. وتعنيرَّ عىل احلام�ل واملرضع قضاء ما 

أفطرناه مع اإلطعام.
ر صيام ما عليه إىل  الثالث: من كان عليه قضاء من رمضان فأخرَّ  -
رمضان آخر لغري عذر فعليه القضاء وإطعام مس�كني عن كل 
يوم ُروي ذلك عن أيب هريرة وابن عباس وابن عمر ئ.

ر صيامها  الراي�ع: من مات وعليه ص�وم أيام من رمضان أخرَّ  -
لغ�ري ع�ذر فعليه ع�ن كل يوم إطعام مس�كني مل�ا روي عن 
عائشة ر بإس�ناد أهنا سئلت عن القضاء فقالت: ال بل 
ُيطِعم. ومقدار إطعام املس�كني نصف صاع من بر أو متر أو 
نحو ذلك من غالب قوت البلد ومقدار نصف الصاع كيلو 
ونصف تقريباًا. وم�ن أدركه رمضان من ذكر أو أنثى وعليه 
صي�ام من رمضان س�ابق وقد أخره لغري ع�ذر فعليه كفارة 

إطعام مسكني عن كل يوم مع قضاء ما عليه من صيام.
اخلام�س: م�ا ورد يف ص�وم يوم عرفة أنه كفارة س�نتني الس�نة   -
املاضية والس�نة القادمة ويف يوم عاشوراء أنه كفارة السنة التي 
قبلها ملا رواه مس�لم عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »صيام عرفة أحتس�ب 
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عىل اهلل أن يكّفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وقال يف صوم 
عاشوراء »إين أحتسب عىل اهلل أن يكّفر السنة التي قبله«.

8- الكفارة يف احلج والعمرة وهي أنواع:
األول: م�ن جاوز امليقات بال إحرام ممن أراد احلج أو العمرة   -
ومل يرج�ع إلي�ه ثم أحرم بعده فعليه دم ش�اة أو ُس�بع بدنة أو 
ُسبع بقرة فإن مل يستطع صام عرشة أيام ثالثة يف احلج وسبعة 

إذا رجع إىل أهله. وإن كان أحرم بعمرة صام عرشة أيام.
�ا ولي�س من أهل  �ا أو متمتعاً الث�اين: أن يك�ون املح�رم قارناً  -
حارضي املس�جد احلرام فيجب عليه ش�اة فإن مل جيد فصيام 

ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله لقوله تعاىل چىئ  
ىئ  ىئ  ی        ی   ی  ی    جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   ىب  يب  
جت   حتختمت  ىت  يت  جثمث  ىث  يث   حج  مج  جح   مح   جخ  

حخمخ  جس  حس  خس  مس  حص  مص  جض چ )البقرة:196(.
الثال�ث: احل�رص ويلزمه اهل�دي لقوله تع�اىل ﴿ۇ  ۇ  ۆ    -
ۆ     ۈ  ۈ﴾ )البق�رة: 196( فإن مل جيد صام عرشة أيام 

ثم حتلل .
الراب�ع: كفارة الوطء م�ن املحرم بحج أو عمرة فإن كان قبل   -
التحلل األول فيجب عليه يف احلج بدنة ويف العمرة ش�اة فإن 
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مل جيد صام عرشة أيام ثالثة يف احلج وس�بعة إذا رجع إىل أهله 
ك�دم املتعة لقض�اء الصحابة ء به ف�إن كان اجلامع بعد 
التحلل األول من احلج فعليه ش�اة وقيل بدنة فإن مل جيد صام 

عرشة أيام ثالثة يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله.
اخلامس: ما وجب كفارةاً لفواِت أو ترك واجب أو وط�ٍء يف   -
غري ف�رج فام أوجب عنه بدنة فحكمه حك�م البدنة الواجبة 
بال�وطء يف الف�رج وما وجب ل�رتك واج�ب فحكمه حكم 
 دم املتعة قياس�ا وملا روي عن ابن عباس ء أن رس�ول 
ا فعليه دم«. وهذا احلديث يروى  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من ترك نسكاً
مرفوع�ااً وي�روى موقوف�ااً ع�ىل اب�ن عب�اس ريض اهلل عنهام 

والوقف أصح.
الس�ادس: كفارة املب�ارشة فيام دون الفرج م�ع اإلنزال وهي   -
ككف�ارة الوطء ف�إن كان قبل التحل�ل األول ففيه بدنة وإن 
كان بع�ده ففي�ه ش�اة ف�إن مل جيد فصي�ام ثالثة أي�ام يف احلج 
وس�بعة إذا رجع إىل أهله. ملا روي يف األثر بإس�ناده أن عمر 
بن عبيد اهلل قبرَّل عائش�ة بنت طلحة وهو حمرم فسأل، فأمجع 
�ا(. وهذه الكفارات الس�ت كام مر هي  ل�ه عىل أن هيريق دماً

عىل الرتتيب كام ذكرنا.
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الس�ابع: كفارة قص الش�عر وتقليم األظافر وتغطية الرأس   -
للذك�ر والوج�ه والقفازين لألنث�ى والطيب ولب�س املخيط 
للرج�ل املحرم يف حج أو عمرة وه�ي كفارة ختيري بني صيام 
ثالثة أيام أو إطعام س�تة مس�اكني أو ذبح شاة لقوله تعاىل يف 

حل�ق ال�رأس: چ  ې  ې        ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   
ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئچ )البق�رة: 196( وحلدي�ث كع�ب 
)احلق رأس�ك وص�م ثالثة أيام أو أطعم س�تة مس�اكني أو 
أنس�ك ش�اة( متفق عليه وقيس�ت األظفار واللبس والطيب 

وتغطية الرأس عليها.
الثام�ن: كفارة قتل الصيد وخيري بني املثل أو تقويمه بدراهم   -
ا أو يصوم عن كل ُمّد  يشرتى هبا طعاما يطعم كل مسكني ُمدًّ

يوما لقوله تعاىل چ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     
ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ   ېئ  ىئ  

ىئ  ىئیچ )املائدة: 95( .
التاس�ع: صيد املحرم للحالل أو املحرم وفيه الكفارة كام مر   -

يف كفارة صيد املحرم.
الع�ارش: قط�ع ش�جر احلرم وفي�ه التقوي�م فيام ال ج�زاء فيه   -
واجل�زاء في�ام فيه اجل�زاء كالش�جرة الكبرية أو املتوس�طة أو 
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ا يطعم كل  الصغرية أو تقويم ذلك بدراهم يش�رتي هبا طعاماً
ا عىل صيد املُحِرم  ا قياساً ا أو يصوم عن كل ُمّد يوماً مسكني ُمدًّ

يف إحرامه.
9- كف�ارة اإلي�الء وه�ي كف�ارة يمني وه�ي جتمع ب�ني التخيري 
والرتتيب فيخري فيها بني ثالثة أش�ياء إطعام عرشة مس�اكني 
أو كس�وهتم أو حترير رقبة فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام لقوله 

ۅ    ۋ   ٴۇۋ    ۈ   ۈ   ۆ   چۆ   تع�اىل 
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى ائ  ائ  

ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ ېئ  ېئ  ىئىئ  

يئچ  ىئ    مئ   حئ   جئ   ی     ی  یی   ىئ   

)املائدة: 89(.
10- كف�ارة احلن�ث يف اليم�ني ب�اهلل تع�اىل أو بصفة م�ن صفاته 
برشوطه�ا املعروف�ة عن�د أهل العل�م وهي كام م�ر يف كفارة 
اإلي�الء جتم�ع بني التخي�ري والرتتي�ب فيخري فيه�ا بني ثالثة 
أش�ياء إطعام عرشة مساكني من أوس�ط ما يطعمه األهل أو 
كس�وهتم أو حتري�ر رقبة فم�ن مل جيد فصيام ثالث�ة أيام لقوله 

ۅ    ۋ   ٴۇۋ    ۈ   ۈ   ۆ   چۆ   تع�اىل 
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ائ   ى  ى   ې   ې    ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ  

 ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئچ 

)املائدة: 89(.

11- كف�ارة الظهار. وه�ي عىل الرتتيب حترير رقب�ة مؤمنة فمن 
مل جيد فصيام ش�هرين متتابعني فإن مل يس�تطع فإطعام س�تني 

س لقوله تع�اىل چڇ  ڇ  ڍ   مس�كيناًا وذل�ك قبل التامرَّ
ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ      ڌ   ڍ  

ک    کگ  گ  گ  گ  ڳچ )املجادلة: ٣(.
12- كف�ارة القت�ل اخلطأ. وه�ي عىل الرتتيب حتري�ر رقبة مؤمنة 

فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني لقوله تعاىل چٱ  ٻ          
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پپ   پ  پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  
ڄڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ       ڤ   ڤ   ڤ   ڤ 
ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   
ڎ   ڎ    ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ )النساء: 92( هذا ما تيرس 

ذكره من الكفارات واهلل أعلم.
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س 169: ما هو املعتقد الصحيح يف معنى معية اهلل لعبادة؟

الجواب: الحمد لله. ال تتحق س�المة االعتقاد يف حقوق اهلل 

تبارك وتعاىل عىل عباده حتى َيَتحقق من العبد هلل تعاىل توحيُده يف 
ربوبيته وتوحيُده يف ألوهيته وتوحيُده يف أسامئه وصفاته. ومعنى 
توحيد اهلل يف أس�امئه وصفاته اإلقرار واالع�رتاف والتصديق بام 
ج�اء يف كت�اب اهلل تعاىل وبام أخ�رب به رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بام وصف 
اهلل به نفسه يف كتابه الكريم وبام وصفه به رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف سنته 
املطه�رة من غ�ري حتريف وال تكييف وال تش�بيه وال تعطيل إيامنااً 
الئقااً بجالله وعظمته وكامل مقامه، وفقااً ملا أجاب به اإلمام مالك 
رمحه اهلل حينام س�ئل عن كيفية االستواء فقال: االستواء معلوم، 
والكيف جمهول. واإليامن به واجب. والسؤال عنه بدعة. وهكذا 

ينطبق هذا اجلواب عىل كل صفة من صفات اهلل تعاىل.
ومعن�ى االس�تواء معل�وم أي إن االس�تواء لف�ظ ع�ريب ملعنى 
معل�وم من حيث اللغة. والقرآن عريب مبني. وأما كيفية اس�تواء 
رب العاملني عىل عرش�ه فهي كيفية جمهولة. حيث إن علم كيفية 
الصف�ة ال يك�ون إال ِمْن مش�اهد صاحب تلك الصف�ة وما عليه 
تل�ك الصفة من حال وكي�ف. أو من رس�ول مبلغ من صاحب 
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الصف�ة. ولي�س لدينا معرش عباد اهلل م�ن رآى ربه حتى يبلغ عن 
مشاهدته. ومل يتحدث رسول من رب العاملني عن كيفية صفات 
اهلل. فكيفية صفات اهلل تعاىل جمهولة. إال أهنا يف قمة الكامل الالئق 
بجالل اهلل وعظمته. ومن صفته سبحانه وتعاىل املعية قال تعاىل: 
زب ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    ڃرب )احلدي�د: 4(. وق�ال 

تع�ايل: زبڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  
ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃرب )املجادل�ة: 
7( فه�ذه املعي�ة صفة من صفات اهلل تع�اىل ال جيوز لنا أن نقيدها 
إال بام قيدها اهلل يف كتابه، أو قيدها رسوله ملسو هيلع هللا ىلص يف سنته. وال نعلم 
نصااً منهام أو من أحدمها يقيد صفة املعية أو يفرسها بمعنى معني 
أو بكيفي�ة معينة. وعليه فيجب علينا أن نقر بصفة معية اهلل تعاىل 
م�ع خلقه بام ي�دل عليه معناها يف اللغ�ة دون أن يقتيض إيامُننا هبا 
تكييَفها أو حتريَفها أو تشبيَهَها أو تعطيَلها. فمعية اهلل تعاىل صفة 
من صفاته. واالعتقاد فيها جيب أن يكون مثل االعتقاد يف أس�امء 
اهلل وصفات�ه إثبات�ااً كام�الاً مل�ا يدل علي�ه معناه�ا. دون ختصيص 
عموم أو تقييد مطلق أو تفصيل إمجال. وعىل ما يليق بجالل اهلل 
وعظم�ة وكامل مقامه. فال جيوز ختصيصها بعلمه وال بأي جزئية 
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من جزئيات معنى املعية. فهي معية عامة تشمل كل ما تدل عليه 
املعي�ة من معن�ى دون أن يكون من مفهومها م�ا يصل إىل عقيدة 
أه�ل احللول. فهو س�بحانه منزه بذاته وأس�امئه وصفاته عن كل 
نقص، مستٍو عىل عرشه بائٌن من خلقه معنا سبحانه وتعاىل معية 
الئقة بجالل�ه وعظمته فهي صفة من صف�ات اهلل معناها معلوم 

وكيفيتها جمهولة.
وال تعارض بني القول بمعيته العامة خللقه وبني القول بأنه فوق 
س�امئه مس�تو عىل عرش�ه بائن من خلقه. فهذا القم�ر - وهلل املثل 
األعىل - يقول العريب: رست والقمر. والعرب تقول يف لغتها بأن 
ال�واو يف كلمة رست والقم�ر واو املعية. ومعية الس�ائر مع القمر 
معية ذاتية إال أنه ال يلزم أن تكون املعية معية جماورة أو مصاحبة.

ونح�ن حين�ام نقول بأن املعية صفة عامة م�ن صفات اهلل تعاىل 
الئقة بجالله وعظمته من غري حتريف وال تكييف وال تشبيه وال 
تعطيل كام نقول يف س�ائر صفاته وأس�امئه. نخرج هبذا القول من 
مقال�ة فئتني ضلت�ا يف توحيد اهلل يف أس�امئه وصفاته. مها طوائف 
التحريف والتعطيل وطوائف احللول. فمن قال بأن معية اهلل معية 
عل�م ال ذات َفَمَثُله َمَثُل من يقول وجاء ربك وامللك صفااً صفااً. 
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أي ج�اء أمر ربك. فهؤالء فروا من التش�بيه ووقعوا يف التعطيل 
ث�م التحري�ف. والصحيح الذي ندبن اهلل به أنن�ا نؤمن ونصدق 
ونعتق�د بصف�ات اهلل تع�اىل الذاتي�ة والقولية والفعلي�ة ومجيع ما 
يتعل�ق بمقتضي�ات اإليان هبا وبأس�ائه احلس�نى. فهي صفات 
وأساء الئقة بجالل اهلل وعظمته نؤمن هبا إيانًا بمعانيها كا تدل 
عليه ألفاظها من غري حتريف وال تكييف وال تش�بيه وال تعطيل. 
وال اعتقاد أي معنى يش�تمل عىل النق�ص واالنتقاص جلالل اهلل 
وعظمته وس�عة سلطانه وشمول قدرته وكاله. فمن حيدد معنى 
معي�ة اهلل خللقه بالعل�م فقط فقد أخذ بجزء م�ن مذهب املعطلة 
واملحرفة لصفات اهلل. فهو س�بحانه وتعاىل معنا معية عامة الئقة 
بجالل اهلل وعظمته مع اعتقاد أنه فوق س�ائه مس�تٍو عىل عرش�ه 
بائ�ٌن من خلقه منزٌه عن املعي�ة اجلوارية املنطلقة من مذهب أهل 

احللول. واهلل تعاىل أعلم.
 وأخت�م حديث�ي ب�ا قال�ه ش�يخنا الش�يخ عبدالعزي�ز ب�ن باز 
- رمح�ه اهلل - يف جمموع فتاواه اجل�زء الثاين ص 89 - 90 تأييدًا 
لقويل حيث قال: والذي عليه أهل الس�نة يف ذلك أن اهلل سبحانه 
موصوف باملعية عىل الوجه الذي يليق بجالله مع إثبات استوائه 



)٣85(

عىل عرشه وعلوه فوق مجيع خلقه. وتنزهيه عن خمالطته للخلق. 
ه. فوصفه باملعية ال ينايف  ه قري�ب يف ُعُلورِّ فهو س�بحانه عيّل يف ُدُنورِّ
وصفه بالعلو عىل الوجه الذي يليق به من غري أن يشابه خلقه يف 
يشء من صفاته. اه� وعليه فإن أي صفة من صفات اهلل تعاىل ال 
ل  جي�وز لنا أن نقيد إطالقها أو أن نخص�ص عمومها أو أن ُنَفصرِّ
إمجاهل�ا إال بنص رصيح من كتاب اهلل أو من س�نة رس�له عليهم 
الصالة والس�الم. وختصيص معني املعية بالعلم ختصيص عموم 
بال مس�تند عىل ذلك التخصيص. وما قيل بأن هذا هو قول أئمة 
أهل الس�نة واجلامع�ة فالرجال يعرفون باحل�ق ال أن احلق يعرف 
بالرجال. فمتى ُوِجد لدينا املستند الرشعي من كتاب اهلل تعاىل أو 
من سنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص فهو الفاصل يف بيان احلق. وإذا مل يوجد ذلك 
املس�تند ووجدنا أن القول بتخصيص عم�وم معنى املعية بالعلم 
خيرجن�ا من االلت�زام بالقاعدة الس�ليمة احلكيم�ة يف االعتقاد يف 
أسامء اهلل وصفاته وذلك بإثباهتا عىل ما يليق بجالل اهلل وعظمته 
ورفع�ة مقام�ه من غري حتريف وال تكييف وال تش�بيه وال تعطيل 
فيتعني علينا إعادة النظر يف ختصيص معية اهلل لعباده بالعلم. وال 
خيف�ى أن التعطيل يكون كلي�ااً وجزئيااً. فحين�ام خيصص العموم 
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ف�إن جزئيات العموم يتناوهلا التعطيل، ويبقى اإلثبات فيام جرى 
علي�ه التخصي�ص. فتخصيص املعية بالعلم تعطي�ل لعموم ما مل 
يتناول�ه التخصي�ص. وهذا يعني أن القائلني ب�أن معية اهلل خللقه 
معي�ة عل�م واحل�ال أن املعية لفظ ل�ه معنى العموم وم�ن العموم 
العل�م. القائل�ون بذلك فروا مم�ا وقع فيه أهل احلل�ول. ووقعوا 
يف التعطي�ل والتحري�ف. والق�ول الصحيح اجلامع بني س�المة 
االعتق�اد واإلي�امن بالصف�ة الرباني�ة - املعي�ة - وب�ني الفرار من 
التعطيل هو إثبات هذه الصفة كغريها من صفات اهلل تعاىل دون 
ختصيص عموم وال تقييد إطالق وال تفصيل إمجال، وال حتريف 
وال تكييف وال تش�بيه وال تعطيل. مع اعتقاد أن اهلل فوق س�امئه 
بائن من خلقه مس�تٍو عىل عرشه. وهذا املعتقد ينزه اهلل تعاىل عن 
عقي�دة أهل احللول وعن أي عقيدة تتناىف مع جالل اهلل وعظمته 
ورفع�ة مقامه وعلو  ق�دره. كام أن هذا املعتق�د يتفق مع القاعدة 
العامة يف توحيد اهلل تعاىل بأس�امئه وصفات�ه. وينفي عن القائلني 
ب�ه التناقض بني القول بإثبات صف�ات اهلل تعاىل من غري حتريف 
وال تعطي�ل وال تش�بيه وال تأوي�ل. والق�ول بتخصيص معية اهلل 
بالعل�م دون عمومها. حي�ث إن القول بالتخصيص يرتتب عليه 
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تعطي�ل ملع�اين املعية ما ع�دى العلم. وال خيف�ى أن للمعية معايَن 
كثرية كاملصاحب�ة واملجاورة والعلم واحلفظ والتأييد والس�داد. 
فمت�ى أثبتنا هلل املعية املطلق�ة الالئقة بج�الل اهلل وعظمته ورفعة 
مقام�ه م�ن غ�ري حتري�ف وال تكيي�ف وال تعطيل وال تش�بيه مع 
اعتقاد أنه س�بحانه فوق س�امئه بائن من خلقه مس�تو عىل عرشه 
مت�ى كان منا ذلك احتفظنا بس�المة معتقدنا وقواع�ده املقتضية 
توحيد اهلل تعاىل يف أسامئه وصفاته بإثبات مجيع ما أثبته اهلل لنفسه 
وما اثبته له رسوله حممد ملسو هيلع هللا ىلص عىل ما يليق بجالله وعظمته ورفعة 
مقامه من غري حتريف وال تكييف وال تشبيه وال تعطيل ومن غري 
ختصي�ص عم�وم أو تقييد إطالق أو تفصيل إمج�ال. وهذا معنى 
م�ا ذك�ره أئمتنا األس�الف من إقراره�ا كام جاءت، م�ع اإليامن 
بأن اهلل س�بحانه موصوف هبا عىل احلقيق�ة ال عىل املجاز بل عىل 
الوجه الالئق بجالله وعظمته ال ش�بيه له يف ذلك وال ند له. وال 
يعلم كيفيتها إال هو سبحانه. وهو املوصوف بمعانيها كلها عىل 
الك�امل املطل�ق. وأحب قبل ختام هذه اإلجاب�ة أن أوضح معنى 
ما ذكره وتناقله أئمتنا األسالف من قوهلم يف أسامء اهلل وصفاته: 
أمروه�ا كام جاءت. حيث ص�ار من هذا القول مس�لك لبعض 
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دعاة الضالل حيث وصفوا أهل الس�نة واجلامعة بأهنم املفوضة. 
أي الذين يثبتون األلفاظ دون التعرض ملعانيها بنفي أو إثبات.

وإهن�م ال يبع�دون عم�ن يق�ول يف صفت�ي الس�مع والب�رص: 
س�ميع بال س�مع بصري بال برص. أقول معنى ق�ول أئمتنا رمحهم 
اهلل: أمروه�ا ك�ام ج�اءت. أي أثبتوها هلل تعاىل ك�ام جاءت دون 
حتريف وال تعطيل وال تكييف وال تش�بيه ووفقااً إلجابة أحدهم 
- رمحه اهلل - االستواء معلوم والكيف جمهول واإليامن به واجب 

والسؤال عنه بدعة.
وخالص�ة الق�ول أن معنى أمروها كام ج�اءت أي أمروها كام 
ج�اءت مع اعتق�اد ما تدل عليه م�ن معنى دون أن يش�مل ذلك 

كيفية الصفات أو ما ال يليق بجالل اهلل وعظمته ورفعة مقامه.
أق�ول ق�ويل ه�ذا وأس�أل اهلل تع�اىل التوفي�ق والس�داد والله 

املستعان.

س170: ما معنى قول بعض أهل العلم إن معتقد أهل السنة 

واجلامعة يف أس�امء اهلل وصفاته أس�لم وأحكم. وما هو معتقدهم 
املتميز بسالمته وحكمته فيها؟
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الج�واب: الحمد لله. ق�ال تعاىل يف وصفه نفس�ه ومن ذلك 

أس�امؤه وصفاته. لي�س كمثله يشء وهو الس�ميع البصري. وقال 
ا أحد. وق�ال تعاىل: هل تعلم له َس�ِميًّا.  تع�اىل: ومل يكن ل�ه كفواً
وأثب�ت س�بحانه ل�ه م�ن الصف�ات الذاتي�ة والصف�ات الفعلي�ة 
والقولي�ة واألخالقية ما ذكره س�بحانه يف كتابه العزيز وما ذكره 
رس�ول اهلل حممد ملسو هيلع هللا ىلص من تلك الصفات واألس�امء. وهي صفات 
ُع�اَل تقت�يض منا معرش عباده اإلي�امَن هبا عىل ما يلي�ق بجالل اهلل 
وعظمته من غري حتريف ملعانيها وال تش�بيه هلا بغريها وال تأويل 
ملا خيالف ما تدل عليه ألفاظها وال تعطيل ملعانيها وال تكييف هلا. 
وال تقيي�د الطالقه�ا وال ختصيص لعمومها بحي�ث يؤول األمر 
إىل إثبات بعضها ونفي الباقي. بل توحيد اهلل يف أس�امئه وصفاته 
يقت�يض اإليامن هبا كاملة عىل ما يليق بجالل اهلل وعظمته وكامله، 
�ا مل�ا ذك�ره اإلم�ام مال�ك - رمح�ه اهلل - يف االس�تواءحينام  ووفِقاً
 س�ئل عن كيفية اس�تواء اهلل عىل عرش�ه فقال: االس�تواء معلوم 
- وذلك من حيث املعنى - والكيف جمهول. واإليامن به واجب. 
والس�َؤال عنه بدعة. وهذا اجل�واب هو جوابنا عىل كل صفة من 
صف�ات اهلل تعاىل. والق�ول بأن الكيف جمهول جي�ب أن يصحبه 
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اإليامن بأن كيفية كل صفة من صفات اهلل تعاىل الئقة بجالل اهلل 
وعظمته وكامل ذاته وصفاته وهذا القول يتحقق منه ما ييل:

األول: اإليامن بكامل أسامء اهلل وصفاته مما جاء ذكرها وإثباهتا 

يف كتاب اهلل تعاىل ويف سنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص عىل الوجه األكمل الالئق 
بج�الل اهلل وعظمت�ه وك�امل ذات�ه وصفاته من غ�ري حتريف وال 
تأويل وال تش�بيه وال تعطيل وال تكييف وال نفي بعضها وإثبات 

البعض اآلخر.
الثان�ي: عدم الوق�وع فيام وقع في�ه أهل التأوي�ل والتحريف 

حينام حرصوا أفهامهم لصفات اهلل وأس�امئه بصفات املخلوقني 
ا من التشبيه فوقعوا يف التعطيل. فحرفوها وأولوها فراراً

الثالث: عدم الوقوع فيام وقع فيه أهل التشبيه والتجسيم حينام 

حرصوا أفهامهم لصفات اهلل وأسامئه بصفات املخلوقني فقالوا 
بالتش�بيه. وذلك بتش�بيه صفات اهلل وذاته وأسامئه بذوات البرش 
وصفاهت�م فوقعوا يف خمالفة قول اهلل تعاىل: چڀ  ڀ   ڀ    ڀچ. 
وقول اهلل تع�اىل: چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ. وقوله تعاىل: 
چٺ  ٿ ٿچ. ول�و قال�وا بجه�ل الكي�ف لنج�وا من 

التشبيه والتحريف والتعطيل والتأويل.
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الراب�ع: عدم الوقوع فيام وقع فيه األش�اعرة من إثبات بعض 

صف�ات اهلل دون بعض حينام حرصوا أفهامه�م يف الذات اإلهلية 
فيام تدرك�ه عقوهلم املحدودة يف الفهم واإلدراك. فآمنوا ببعضها 
ونفوا البعض اآلخر.فجمعوا بني التحريِف والتأويِل والتعطيِل 

ونفي بعض الصفات دون علم وال برهان.

الخامس: عدم الوقوع فيام وقع فيه أهل احللول. حيث قالوا 

بام فيه الزور والبهتان وانتقاص كامل وجالل عظمة رب العاملني. 
ومن ذلك قوهلم يف معنى معية اهلل خللقه بأهنا معية جماورة وحلول 
يف مجيع األماكن. ما طاب منها وما خبث. - تعاىل اهلل وتقدس عام 
يقول الظاملون - فمعتقد أهل السنة واجلامعة يف صفات اهلل وذاته 
وأس�امئه اإلثبات املطل�ق من غري تكييف وال حتريف وال تش�بيه 
وال تعطيل. ومن ذلك معية اهلل خللقه فهي معية الئقة بجالل اهلل 
وعظمته. معية حقيقة معلوم�ة املعنى جمهولة الكيف. اإليامن هبا 
واجب والسؤال عن كيفيتها بدعة. وحينام نقول بوجوب اإليامن 
هبا دون حتريفها أو تقييدها أو تكييفها أو تشبيهها نقول بوجوب 
ا دون تقييدها بعلم أو بإحاطة أو برعاية أو نحو  اإليامن هبا مطلقاً
ذل�ك. ب�ل هي صف�ة معلوم�ة املعنى م�ن حيث لفظه�ا، جمهولة 
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الكيف من حيث كيفيتها. مع اعتقاد أن اهلل تعاىل فوق سامئه بائن 
من خلقه مستٍو عىل عرشه عىل ما يليق بجالله وعظمته.

وأم�ا وجه القول بأن معتقد أهل الس�نة واجلامعة يف ذات اهلل 
وأس�امئه وصفاته أس�لم وأحك�م. فمن حيث الس�المة فأهل 
الس�نة واجلامع�ة يثبتون مجيع صفات اهلل تعاىل وأس�امئه مما جاء 
يف كتاب اهلل ويف س�نة رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص دون تش�بيه وال حتريف وال 
تعطي�ل وال تكييف. فلم يكن منهم إثبات بعضها دون بعض. 
ومل يكن منهم تشبيهها بصفات املخلوقني. فليس كمثله يشء. 
ومل يكن منهم إثبات ألفاظها دون ما تدل عليه من معنى كحال 
القائل�ني بأن اهلل س�ميع بال س�مع بص�ري بال ب�رص. فهذا وجه 
القول بس�المة معتقد أهل السنة واجلامعة يف أسامء اهلل وصفاته 
ف�ال ش�ك أن يف هذا االعتقاد الس�المة من االنح�راف واخللل 
والزلل يف اإليامن بأسامء اهلل وصفاته. وأما وجه احلكمة يف هذا 
املعتق�د - معتقد أهل الس�نة واجلامعة - فإن العقل الس�ليم ال 
يص�در منه عىل س�بيل االعتق�اد إال ما كان حم�ل اعتبار وقبول 
وقناعة. فإن كان حملُّ ذلك مما حيتاج إىل التأمل والتفكر وإمعان 
النظ�ر، وال دخ�ل للمغيب�ات فيه فام يصدر م�ن العقل يف ذلك 
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يعت�رب نتيجة ال�رأي والنظر واالجتهاد. ف�إذا كان االجتهاد من 
ذى عق�ل وذي بص�رية وُبع�ِد نظ�ر فيغل�ب عىل الظ�ن صحة 
ا ال دخل لتحصيله  االعتق�اد. أم�ا إذا كان مصدر االعتقاد أم�راً
م�ن التأم�ل والنظر. وإنام ه�و مما ال يتم حتصيل�ه إال عن طريق 
املش�اهدة أو اخلرب من ثقة. كوصف ذات اهلل تعاىل أو صفة من 
صفاته فهو من األمور املتعذرة. فلم ير أحد ربه. وال رأى أحد 
ْغنَا رس�ول من رسل اهلل وأنبيائه  كيفيَة صفٍة من صفاته. ومل ُيَبلرِّ
ممن ال ينطقون عن اهلوى بيشء من ذلك. فإذا كان هذا مصدر 
االعتق�اد وهو مفقود فليس لتأمل العق�ل وُبْعِد نظره طريق يف 
احلص�ول عىل مصدر اإليامن بكيفي�ة أي صفه. من صفات اهلل 
تع�اىل: فالصفة معلومة باإلخبار الصادق عنها. فيجب اإليامن 
هب�ا. وأما كيفية الصفه فلم يرها أحد ومل خيرب عنها رس�ول فال 
جي�وز الق�ول عنها بجه�ل. فهذا وج�ه احلكم�ة يف عقيدة أهل 
الس�نة واجلامع�ة يف إثبات ما أثبت�ه اهلل يف كتابه أو أثبته رس�ول 
من رس�ل اهلل عىل س�بيل اإلب�الغ عنها. ومل ير أح�د منا ربرَّه ومل 
يبلغنا رس�ول من رسل اهلل عن كيفية صفات اهلل. فعقيدُة أهل 
السنة واجلامعة املتسمة بالسالمة واحلكمة اإليامُن بجميع أسامء 
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اهلل وصفات�ه من غري حتريف وال تكييف وال تش�بيه وال تعطيل 
ا بجالل اهلل وعظمته وس�مو ق�دره ومكانه. هذا هو  إيامناً�ا الئقاً
معنى أن عقيدة أهل السنة واجلامعة يف أسامء اهلل وصفاته أسلم 

وأحكم واهلل أعلم.

وخالص�ة الق�ول أن س�المة معتق�د أه�ل الس�نة واجلامعة يف 
أس�امء اهلل وصفاته متحققة يف إثباهتم كامل صفات اهلل وأس�امئه 
ع�ىل الوجه الالئق بجالل اهلل وعظمته وعلو مقامه. وعىل الوجه 
ال�ذي تقتضي�ه مع�اين ألفاظها من غ�ري حتري�ف وال تكييف وال 
ا لق�ول اهلل تعاىل: چٺ  ٿ ٿچ  تش�بيه وال تعطيل وفقاً
چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ وقول�ه تع�اىل  وقول�ه تع�اىل:  

بصيغة االستفهام التقريري: هل تعلم له سميًّا؟.

وأن حكم�ة ه�ذا املعتق�د تعتم�د ع�ىل اجله�ل يف تكييف هذه 
الصف�ات وعدم الق�ول يف كيفيتها بام ي�ؤول إىل الضالل والتأثري 
ع�ىل اإليامن هبا حي�ث إن كيفيَة الصفَة طريُق العلم هبا املش�اهدُة 
أو اخلرب م�ن مكلف بالبالغ وكالمها مفقود. فلم ير أحد منا ربه 
ٌغ باألخبار هبا.  حتى حيصل له العلم هبا. ومل خيربنا هبا رسول ُمَبلرَّ

واهلل أعلم.
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س171: م�ا ه�ي احلكم�ة الرباني�ة من تغس�يل املي�ت وحتنيطه 

وتكفينه واحلال أن مآل ذلك إىل الفناء بعد حثو الرتاب عليه ودفنه؟
الج�واب: الحمد لله. ال خيف�ى بأن هذا الت�رصف يف امليت 

ا ملسو هيلع هللا ىلص ليبلغه أمته للعمل  أمر من رب العاملني َبلرَّغ به رس�وَله حممداً
ب�ه واهلل س�بحانه وتع�اىل خالق عباده وه�و الع�امل بأحواهلم وبام 
يصلحه�ا وم�ا حتتاجه يف احلال وامل�آل. كام ال خيف�ى أن هلل ِحكاماً 
ا يف ش�ؤون خلقه وفيام ُيقدره وخيتاره. ال ُيسأل عام يفعل  وأرساراً
وه�م يس�ألون. ق�د تكون احلكم�ة من إرادت�ه تع�اىل معلومة يف 
الغالب للعموم. وقد تكون معلومة ألهل العلم. وقد تكون من 
اخلفاء بحال خيتص بعلمها الراس�خون يف العلم. وقد تكون من 
اخلف�اء يف حال خيتص اهلل تعاىل بعلمه�ا دون غريه. وهلل يف خلقه 

ش�ؤون. وال خيفى أن اإلنسان كريم عند ربه، قال تعاىل: چک  
ک        ک  گچ ومن كرامة اإلنس�ان حفظه بام تتحقق به كرامته 
عند جمتمعه. ومن إهانة اإلنس�ان ظه�وره يف جمتمعه بعد موته يف 
حال ال يرىض بظهوره فيها يف حال حياته فأكرمه اهلل بمرشوعية 
تكفين�ه. ومن كرامة اإلنس�ان عىل ربرِّه أن يك�ون يف حال الصالة 
علي�ه ث�م دفنه يف حال يرضاها يف حياته من حيث س�رته ال س�يام 
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�ه قاتل أخيه  س�رت عورت�ه. ومن ذلك أن اهلل س�بحانه وتعاىل َوجرَّ
– أحد ابني آدم- بدفنه عن طريق مسلك الغراب الذي قال اهلل 

تع�اىل يف ش�أن مس�لكه: چ ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  
ا له وحفظا عن أن تأكله السباع.  ۆئ ۆئ   ۈئ  ۈئېئ  چ إكراماً
فتجهي�ز املي�ت بتغس�يله وحتنيط�ه وتكفين�ه والصالة علي�ه آثار 
كرامت�ه عند ربه. وق�د يكون من ذلك أن يكون يف حال ال يتأذى 
منه�ا حامل�وه إىل قربه حينام يك�ون يف حال من النظافة وانتش�ار 
الطي�ب من جثامنه وهم حيملون�ه إىل قربه ويدفنونه. وبعد الدفن 
 يك�ون يف ح�ال ال يتأذى منها مالئك�ة الس�ؤال - منكر ونكري- 

واهلل أعلم.

س 172: هل جيوز تبادل التهاين يف املناسبات؟

الج�واب: الحمد لل�ه. ال يظه�ر يل مانع يف ذلك وقد س�ئل 

الش�يخ عبدالرمح�ن ب�ن س�عدي رمح�ه اهلل ع�ن املناس�بات ه�ل 
جي�وز فيه�ا الته�اين مثل دخ�ول رمضان ودخ�ول الع�ام اجلديد 
ونح�و ذل�ك فأجاب رمح�ه اهلل: هذه املس�ائل وما أش�بهها مبنية 
ع�ىل أصل عظيم ناف�ع وهو أن األصل يف مجي�ع العادات القولية 
والفعلي�ة اإلباح�ة واجل�واز. فال حيرم فيه�ا وال يك�ره إال ماهنى 
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 عن�ه الش�ارع. أو تضمن مفس�دة رشعي�ة. وهذا األص�ل الكبري 
ق�د دل عليه الكتاب والس�نة. وذكره ش�يخ اإلس�الم اب�ن تيمية 
وغريه. فهذه الصور املس�ؤول عنها من هذا القبيل. فإن الناس مل 
يقصدوا التعبد هبا. وإنام هي عوائد وخطابات وجوابات جرت 
 بينهم يف مناسبات ال حمذور فيها بل فيها مصلحة - إىل أن قال - 
ث�م اعل�م أن ها هن�ا قاعدة حس�نة وه�ي أن الع�ادات املباحات 
ق�د يقرتن هبا م�ن املصالح واملناف�ع ما يلحقها باألم�ور املحبوبة 
هلل بحس�ب م�ا يتن�ج عنه�ا وما تثم�ره. كام أن�ه قد يق�رتن هبا أو 
 ببعضها من املفاس�د واملضار ما يلحقه�ا باألمور املمنوعة. ا ه�. 

من الفتاوى السعدية.
ويظه�ر يل- واهلل أعلم - أن اليوم الوطني من العادات املباحة 
فلي�س كاألعي�اد اإلس�المية الواج�ب إقامته�ا، واملث�اُب عليها 
ا إسالميًّا  القائمون هبا. فليس اليوم الوطني مناسبة رشعية وال عيداً
حت�ى يقال ببدعيته والنهي ع�ن إقامته وقد ينتج من إقامته ما فيه 
مصلح�ة للب�الد وأهلها وقادهتا من حيث لف�ت النظر إليها وإىل 
مكانته�ا يف اآلفاق العاملي�ة واملجاالت اإلعالمي�ة واالجتامعات 
الدولي�ة ومراعاة آرائها وأفكارها فيام تش�رتك فيه من اجتامعات 

املنظامت الدولية. واهلل أعلم.
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342هل البسملة من الفاتحة ............................................

343حكم دخول المشرك مكة المكرمة ................................

344ما معنى قوله تعالى: ﴿ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں     ڻ   ڻ﴾ ...........

345هل يجوز للمسلم موادة غير المسلم ...............................

346هل مارية القبطية من زوجات الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص ..........................

346ما هي الشفاعة ......................................................

348ما معنى قول الله تعالى:  ﴿ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴾

350كيف اتعامل مع والدي سيء الطباع واألخالق ......................

352ما حكم أداء الصالة في مسجد فيه ضريح  ...........................

353حكم من يدعي اإلسالم وهو ال يصلي وال يصوم ....................

355ما حكم قراءة القرآن على الموتى في قبورهم ........................

357ما حكم إقامة الحدود في بلدان تفقد السيطرة في الحكم فيها .....
شبهة إن دعاء األموات جائز بحجة أن موسى وهو ميت نفع رسول 
362الله في المعراج ....................................................

368ما هي الحكمة من إباحة التعدد في الزواج للرجال دون النساء ...

370ما هي الكفارات في اإلسالم........................................
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381ما معنى معية الله لخلقه ............................................

388ما معنى أن معتقد أهل السنة والجماعة في صفات الله أسلم وأحكم 
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